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30   ปี   ของ การ เสริม สร้าง สถานภาพ ผู้ หญิง 
 
 จากจดุเลก็ๆของกลุม่สง่เสรมิสถานภาพสตรีภายใต้การนำของคณุหญงิกนษิฐาวเิชยีรเจรญิที่ได้
เปิดบ้านพักตัวเองเป็นบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราว
จนบ้านพักฉุกเฉินแห่งแรก ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมา

 บ้านพักฉุกเฉินหลังแรกตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ถนนสุโขทัย 
เขตดุสิตต่อมาเมื่อมีผู้มาขอความช่วยเหลือมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงจึงจำเป็นต้องขยับขยายสถานที่
โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน21ไร่จากคุณรวีวรรณบุญยรักษ์บริเวณดอนเมืองเพื่อเป็นที่สำหรับสร้าง
บ้านพักฉุกเฉินที่กว้างขวางพอ ซึ่งได้กลายมาเป็นสถานที่ทำการรองรับผู้ประสบปัญหาได้อย่างเต็มที่ และ
สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ครบวงจรทั้งในเชิงรับและเชิงรุก

 จากจุดเริ่มแรกที่บ้านพักฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่เพียง 11 คน ซึ่ง 7 คนทำงานในบ้านพักฯทำหน้าที่ดูแล
ทุกอย่างตั้งแต่ให้บริการในเรื่องปัจจัยสี่ไปจนถึงการประสานงานส่งต่อรักษาพยาบาล จัดทำเอกสาร และการ
ดำเนินการทางกฎหมายโดยอีก4คนทำงานที่หน่วยบริการ2แห่งๆละ2คนคือที่สถานีหัวลำโพงและสถานี
ขนส่งหมอชิตซึ่งเป็นหน้าด่านในการตั้งรับผู้หญิงที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านปัจจุบันบ้านพักฉุกเฉินมีเจ้า
หน้าที่ 27 คน ด้วยโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับในการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กอย่างครบวงจร
นอกจากนั้นยังมีทีมสหวิชาชีพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาซึ่งเป็นอาสาสมัครมาช่วย
ในขบวนการบำบัดและเยียวยาแต่เจ้าหน้าที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า“เราทำงานหนักและเหนื่อยมากเพราะ
ในอดีตเราทำงานสู้กับปัญหาที่ผู้หญิงประสบเท่านั้น แต่ปัจจุบันเราสู้กับทัศนคติและความเชื่อทางสังคม และ
วัฒนธรรมของคนในยุคปัจจุบันที่ทำงานจนไม่มีเวลาให้กับลูกจึงทำให้เด็กยุคใหม่มีต้นทุนชีวิตที่ต่ำและยาก
ในการนำพาชีวิตของตนเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้” สมาคมฯ จึงได้ริเริ่มทำงานในเชิงรุกเพื่อ
รองรับสภาวการณ์นี้ โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มต้นทุนให้กับเด็กก่อนที่พวกเขาจะเป็นพ่อ-แม่ผ่านขบวนการทาง
ความคิดในงานพัฒนาเยาวชนด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างสังคมและลดทอนปัญหาต่อไป
 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
501/1ซอยเดชะตุงคะ1ถนนเดชะตุงคะแขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210

โทร02-929-2301-7,02-929-2222
Email:admin@apsw-thailand.orgwww.apsw-thailand.org
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
 

 

 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและ
เดก็ที่ประสบปญัหาวกิฤตชวีติผา่นกระบวนการชว่ยเหลอืฟืน้ฟูสรา้งความเขม้แขง็ใหก้ารศกึษาและฝกึอาชพี
เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติและสถานภาพให้สามารถยนืหยดัได้ในสงัคมอยา่งเหมาะสมรวมทัง้ดำเนนิกจิกรรม
ในเชิงรุกที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก การรณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพศักยภาพสิทธิและโอกาสของผู้หญิงในสังคม

 งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นั้น นับว่าครอบคลุมและค่อนข้างครบวงจร และมีความ
หลากหลาย เริ่มต้นจากงานให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์เมื่อ 30 ปีที่แล้ว จนถึงวันนี้ มีผู้หญิงและเด็ก
กว่า50,000รายซึ่งได้รับบริการจากบ้านพักฉุกเฉินณวันนี้บ้านพักฉุกเฉินยังคงมีงานหลักในการดูแล
ผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆเช่นถูกกระทำรุนแรงทำร้ายร่างกายถูกข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศถูกทอดทิ้ง
ท้องไม่พร้อมติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ขัดแย้งภายในครอบครัวไม่มีงานทำไม่มีที่พักฯลฯโดยในแต่ละวันมี
ผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยรับความช่วยเหลืออยู่ประมาณ140คนโดยเฉลี่ย

 จากประสบการณ์อนัยาวนานในการให้ความชว่ยเหลอืดแูลปญัหาของผู้หญงิและเดก็งานจงึคอ่ยๆ
ปรับพัฒนา ทั้งในด้านคุณภาพการให้บริการ และขยายกรอบภารกิจให้ครอบคลุมงานในเชิงรุก เน้นการ
ป้องกันปัญหาด้วยการทำงานกับเยาวชน และการรณรงค์ในระดับนโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพของผู้
หญิงอันนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคมด้วย
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
คณะกรรมการประจำปี
พ.ศ.2552-2554

 

	1	.						 	ศ.เกียรติคุณ			พญ.เพ็ญ	ศรี					พิชัย	สนิธ		 		 	นายก	สมา	คมฯ			

	2	.						 	รศ.วิมล	ศิริ					ชำนาญ	เวช		 		 		 	อุปนายก	

	3	.				 	นาง	เรือนแก้ว					กุย	ยกา	นนท์			แบ	รนดท์		 		 	อุปนายก	

	4	.				 	ศ.ดร	.			ยุ	วัฒน์					วุฒิ	เมธี		 		 		 	อุปนายก	

	5	.						 	คุณ	หญิง	ณัษฐน	นท					ทวี	สิน		 		 		 	อุปนายก	

	6	.						 	นาง	เจริญ	จิต					งาม	ทิพย	พันธุ์				 		 		 	เลขาธิการ	

	7	.						 	นางสาว	ปราณี					เนียม	สกุล		 		 		 	เหรัญญิก	

	8	.						 	นางสาว	จารุ	วรรณ					เกษม	ทรัพย์		 		 	ผู้	ช่วย	เหรัญญิก	

	9	.				 	นาย	วสันต์					ฝีมือ	ช่าง				 		 		 	นาย	ทะเบียน	

	10	.					นาง	พงษ์	ทิพย์					เทศะ	ภู		 		 		 	ประธาน	ฝ่าย	หา	ทุน	

	11	.					รศ.ดร.นพ.พิทยา					จารุ	พูน	ผล												 		 	ฝ่าย	หา	ทุน	

	12	.					นาง	นิต	ยา					จันทร์เรือง			มหา	ผล		 		 	ฝ่าย	ประชาสัมพันธ์	

	13	.					ผศ.ชัยวัฒน์					วงศ์	อาษา		 		 		 	ฝ่าย	ประชาสัมพันธ์	

	14	.					นาง	สา	วกัญญ	กา					โกวิท	วานิช				 		 	กรรมการ	

	15	.					ดร.ชื่น	จิตร					โพธิ	ศัพท์	สุข		 		 		 	กรรมการ	

	16	.					พล.ต.ท	.			หญิง	พจนี					สุนทร	เกตุ		 		 	กรรมการ	

	17	.					พ.ต.อ.หญิง	พิมล					พันธุ์	วิไล				 		 		 	กรรมการ	

	18	.					ดร.อ	เล็ก	ซ์					แย้ม	บุปผา		 		 		 	กรรมการ	

	19	.					นาย	อาจ					วิเชียร	เจริญ		 		 		 	กรรมการ	

	20	.					นางเกศฉราภรณ์		สัตยาชัย	 		 		 	กรรมการ	
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กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ
 

1	.		 	ดร.สุธี	รา					วิจิต	รา	นนท์		 		 		 		 	ประธาน	คณะ	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	2	.		 	นางสาว			ณ			ฤดี					เคียง	ศิริ		 		 		 		 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	3	.		 	นาย	ณรงค์					เลิศ	กิต	ศิริ						 		 		 		 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	4	.		 	นางสาว	ประภา	พรรณ					ภูว	เจน	สถิตย์		 		 		 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	5	.		 	ศาสตรา	ภิ	ชาน			นาย	แพทย์	พิชิต			สุวรรณ	ประ	กร		 		 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	6	.		 	นาย	ฟิล	ลิป				สเวน		โซ	เรน	เซ่น			(	Mr	.			Philip			Sven			Sorensen	)		 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	7	.		 	นาง	ศศ	มณฑ์					สงวน	สิน		 		 		 		 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	8	.		 	พญ.ศิริ	พร					กัญ	ชนะ		 		 		 		 		 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	9	.		 	นาย	สุ	มิตร					จารุ	เกศ	นันท์		 		 		 		 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	10	.		 	นาย	สุริยน					ศรี	อรทัย	กุล		 		 		 		 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	11	.		 	พล	อากาศ	เอก			อิทธ	พร			ศุภ	วงศ์		 		 		 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

 

 
เจ้าหน้าที่บริหารสมาคมฯ

 

1	.				 	ดร.เมทินี			พงษ์เวช		 		 		 		 		 	ผู้	อำนวย	การ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

		 		 		 		 		 		 		 		 	และ	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	บริหาร	และ	พัฒนา	

	2	.				 	นางสาว	กร	วิณท์			ว	รสุข		 		 		 		 	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์	

	3	.				 	นาง	จริยา			สำลี	อ่อน		 		 		 		 		 	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	การ	ศึกษา	และฝึกอาชีพ

	4	.				 	นาง	ทิพวัลย์			มารศรี		 		 		 		 		 	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	บริหาร	งาน		บุคคล

			 	 	 	 	 	 	 	 และบริหาร	งานทั่วไป

	5	.				 	นาง	พิมพ์	บุญ			โศภิต	ทิพย์		 		 		 		 	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	การ	เงิน	และ	บัญชี	

6	.		 นาง	ธารา	ทิพย์			นิยม	ค้า		 		 		 		 		ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	วี	เทรน	อินเตอร์	เนชั่นแนล	เฮ้าส์		
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		 		 	และ	ออก	บริการ	ชุมชน	ตาม	หน่วย	งาน	ต่างๆ		 		 		 		 	

	 	จ					ราย	ละเอียด	การ	จัด	กิจกรรม	ฝึก	ทักษะ	แกน	นำ				 100		 	 

	 ฉ					ราย	ชื่อ	คณะ	เยี่ยม	ชม	กิจกรรม	สมา	คมฯ		 101

	 	 ระหว่าง	เดือน	มกราคม	-	ธันวาคม			2554																																																																																				 

	 	ช					การ	ให้	สัมภาษณ์	และ	ให้	ข้อมูล	 104		

สารบัญ
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รายงานพิเศษปี2554...
ที่สุด…ของ..ที่สุด

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จบ้านพักฉุกเฉิน

 	พระเจ้า	หลาน	เธอ		 	พระองค์	เจ้า	พัช	รกิ	ติ	ยา	ภา	เสด็จ	เป็น	ประธาน	ใน	พิธี	ลง	นาม	ใน	ข้อ	ตกลง	ระหว่าง	

สำนกังาน	อยัการ	สงูสดุ			และ	สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	ภาพ	สตรฯี			และ	เสดจ็	เยีย่ม	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	เมือ่			29			มกราคม			

2555				ซึ่ง	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	และ	เจ้า	หน้าที่	ได้	มี	โอกาส	ชื่นชม	พระ	บารมี	อย่าง	ใกล้	ชิด					นับ	เป็นการ	เริ่ม	ต้น	 

ปี	ใหม่	สำหรับ	สมา	คมฯ		 	ที่	เป็น	สิริ	มงคล	เป็น	อย่าง	ยิ่ง		 	การ	ประสาน	ความ	ร่วม	มือ	กับ	สำนักงาน	อัยการ	สูงสุด	

ผ่าน	ข้อ	ตกลง	ใน	ความ	ร่วม	มือ	ระหว่าง	สำนักงาน	อัยการ	สูงสุด		 	และ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 		 	ที่	จัด	

ทำ	ขึ้น	นี้		 		 	มุ่ง	ที่	จะ	ให้	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่มา	รับ	ความ	ช่วย	เหลือ	ที่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	สามารถ	ได้	รับ	ความ	คุ้มครอง	 

จาก	กระบวนการ	ยุติธรรม	อย่าง	เหมาะ	สม		 	และ	เข้า	ถึง	มาตรการ	ทาง	กฎหมาย	ที่	จะ	เอื้อ	ต่อ	การ	สร้าง	ความ	

สมานฉนัท	์ใน	ครอบครวั	ได	้				ซึง่	จะ	เอือ้	ใหก้าร	ดำเนนิ	งาน	ของ	สมา	คมฯ					เกดิ	ความ	สมบรูณ	์และ	ครอบคลมุ	ใน	การ	

บรกิาร	ที	่ให	้ตอ่	ผู	้ประสบ	ปญัหา	ความ	รนุแรง	อยา่ง	เหมาะ	สม	ขึน้							หลงั	จาก	พธิ	ีลง	นาม	ใน	ขอ้	ตกลง	ระหวา่ง			สมาคม	 
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ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			และ	สำนักงาน	อัยการ	สูงสุด			ณ			ห้อง	ประชุม	บำรุง	รวิ	วรรณ	แล้ว					พระเจ้า	หลาน	เธอ			 

พระองค์	เจ้า	พัช	รกิ	ติ	ยา	ภา		 	เสด็จ	พระ	ดำเนิน	ไป	ยัง	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 		 		 	โดยเสด็จ	ประทับ		 	ณ		 	ห้อง	สืบ	พยาน					 

ศูนย์	กนิษฐ์	นารี		 	ใน	บริเวณ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	เพื่อ	มี	พระ	ปฏิสันถาร	กับ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	จำนวน		 	5		 	ราย	ที่	

ประสบ	ปญัหา	ความ	รนุแรง	ใน	ดา้น	ตา่งๆ							หลงั	จาก	นัน้	ทรง	ทอด	พระเนตร	และ	ทรง	รบั	ฟงั	บรรยาย	สรปุ	แนวทาง	

การ	ใช	้ศลิปะ	บำบดั	ใน	การ	ฟืน้ฟ	ูเยยีวยา			และ			กจิกรรม	การ	ปอ้งกนั	การ	ลว่ง	ละเมดิ	ทาง	เพศ	ใน	เดก็	กอ่น	วยั	เรยีน					

รวม	ทัง้					กจิกรรม	ฝกึ	อาชพี	โดย	สมาชกิ	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ							แลว้	จงึ	เสดจ็	ไป	ยงั	เนอ	ส	เซอ	ร	ี				เพือ่	ทรง	เยีย่ม	เดก็	เลก็	และ	

ทอด	พระเนตร	ผล	งาน	ของ	แม่	วัย	รุ่น	ใน	โครงการ	สร้าง	สาย	สัมพันธ์	แม่	ลูก					และ	ได้	ทรง	ประทาน	อาหาร	กลาง	วัน 

	เลี้ยง	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ทุก	คน					ยัง	ความ	ปลาบปลื้ม	แก่	สมา	ชิก	ทุกๆ	คน	เป็น	อย่าง	มาก					

วันประวัติศาสตร์  

 วัน	ศุกร์	ที่			11			กุมภา	พันธ์		2554					สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ					ได้	รับ	พระราชทานพระเมตตา

สูงสุด		จาก			สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนและจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา			ที่	

ได	้พระราชทาน	และ	ประทาน	คำ	ปาฐก	ใน	การ	เสวนา	ที	่สมา	คมฯ			ได	้จดั	ขึน้			ใน	หวัขอ้	เรือ่ง			“	กระบวนการ	ยตุธิรรม			

และ	การ	คุ้มครอง	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	”					ระหว่าง	เวลา			8.30			–			12.30			น	.			ณ			โรง	แรม	 

ส	วิส	โฮเต็ล					ณ	ปาร์ค	นาย	เลิศ					โดย	การเสวนาครั้งนี้มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งด้วยสมเด็จพระราชาธิบดี

คาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

ได้เสด็จร่วมงานและประทับอยู่ตลอดการเสวนาดังกล่าว
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 การเสวนานี้ จัดขึ้น เนื่องจาก		 	ประสบการณ์	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ที่	ต้อง	ดูแล	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	เข้า	สู่	

กระบวนการ	ยตุธิรรม							สะทอ้น	ให	้เหน็	วา่			การ	เขา้	ถงึ	กระบวนการ	ยตุธิรรม	ที	่ม	ีความ	ละเอยีด	ออ่น	ตอ่	มติ	ิความ	

แตก	ตา่ง	ทาง	เพศ	นัน้			อาจ	จะ	ยงั	ม	ีพืน้ที	่ที	่นา่	จะ	พฒันา	เพือ่	ใหก้าร	คุม้ครอง	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	เปน็	ไป	ได	้อยา่ง	เหมาะ	

สม	ขึ้น					โดย	มอง	ว่า					การ	ทำงาน	ร่วม	กัน	และการ	แลก	เปลี่ยน	ประสบการณ์			ระหว่าง	ผู้	ที่	เกี่ยวข้อง	ใน	ด้าน	ต่างๆ		 

	ใน	ระดบั	สงูสดุ			จะ	นำ	ไป	สู	่การ	รบั	รู	้ความ	รูส้กึ	ของ	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	และ	เขา้ใจ	แง	่มมุ	ตา่งๆ		ได	้กวา้ง	ขึน้			นำ	ไป	สู	่การ	

พฒันา	แนวคดิ					ระบบ					แนวทาง	ปฏบิตั	ิ				และ	การ	ปรบั	ทศันคต	ิ		ของ	ผู	้ที	่ทำงาน	เกีย่วขอ้ง	กบั	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่ประสบ	

ความ	รนุแรง			เพือ่	ให	้ได	้รบั	ความ	คุม้ครอง	สงูสดุ			เมือ่	เขา้	สู	่กระบวนการ	ยตุธิรรม		ผู	้รว่ม	เสวนา					เปน็	ผูท้รง	คณุวฒุ	ิ		

หรอื	ผู	้บรหิาร	องคก์ร	ที	่ม	ีพนัธ	กจิ	ที	่เกีย่วขอ้ง			ซึง่	ได	้มา	ให	้ความ	คดิ	เหน็	และ	ขอ้	เสนอ	แนะ	ใน	การ	พฒันากร	อบ	และ	

แนว	ปฏบิตั	ิเพือ่	ให	้ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ได	้เขา้	สู	่กระบวนการ	ยตุธิรรม	ที	่เปน็	มติร			ลด	ผลก	ระ	ทบ	ที	่รนุแรง	และ	เอือ้	ตอ่	การ	

คุ้มครอง	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ให้	มาก	ขึ้น		ได้แก่คุณจุลสิงห์วสันตสิงห์อัยการสูงสุดดร.กิตติพงษ์กิตยารักษ์

ปลดักระทรวงยตุธิรรมศาสตราจารย์วทิติมนัตาภรณ์จากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัพล.ต.อ.ดร.วชัรพล

ประสารราชกิจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณฮูวัยดียะพิศสุวรรณอุเซ็งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายแพทย์ชาญวิทย์ทรเทพนายแพทย์ผู้ทรง

คุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขมีดร.เมทินีพงษ์เวชผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเป็นผู้

ดำเนินรายการ	สำหรับ	ผู้	เข้า	ร่วม	ฟัง	การ	เสวนา	นั้น					ประกอบ	ด้วย	เจ้า	หน้าที่	ที่	ทำงาน	ใน	กระบวนการ	ยุติธรรม			

และ	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ต่อ	ผู้	หญิง					รวม	ทั้ง	เจ้า	หน้าที่	จาก	องค์กร	ระหว่าง	ประเทศ	และ	สถาน	ทูต	

ต่างๆ					รวมทั้งสิ้น	ประมาณ			300			คน		
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สรุปสาระสำคัญของพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชินีสวีเดน
ในการเสวนาเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา

ความรุนแรง
จัดโดยสมาคมส่งเสรมสถานภาพสตรีฯ

11กุมภาพันธุ์2554
 

 ในการเสด็จเยือนประเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ

และเป็นการส่วนพระองค์ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา

พระองค์ได้ทรงมีโอกาสรับทราบถึงชีวิตของเด็กที่

อยู่ในสภาวะที่ยากแค้นลำเค็ญมากมาย   ซึ่งเป็น

ส่วนที่ทำให้พระองค์ทรงคิดว่าจะต้องทำอะไรเพื่อ

เด็กเหล่านี้ โดยทรงมองว่า  เด็กเป็นกลุ่มที่อยู่ใน

สภาวะที่เปราะบางที่สุด  และเป็นกลุ่มแรกที่จะ

รับเคราะห์ จากความไม่สมบูรณ์ของสังคม  นั่น

จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิเด็กโลก (World

Childhood Foundation-WCF) ท่านทรงเป็นห่วง

ปัญหาการค้าประเวณีเด็กที่ทวีความรุนแรงขึ้น  และ

เป็นปัญหาในหลายประเทศในโลก โดยได้ทรง

เล่าว่า  ท่านได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของการประชุมระดับโลกเรื่องการค้าประเวณี

เด็กครั้งแรกในสวีเดน  และทรงเป็นองค์ปาฐกในการประชุมครั้งที่ 2 ที่โยโกฮามา 

และครัง้ที่3ที่บราซลิดว้ยและคดิวา่นา่พอใจขึน้ณระดบัหนึง่เพราะเปน็ปญัหาที่ได้

รบัความสนใจในเวทีโลกแลว้สมเดจ็พระราชนิีได้ทรงเลา่วา่เปา้หมายของChildhood 

ตั้งแต่เริ่มต้นนั้น มุ่งที่จะให้เด็กได้มีชีวิตวัยเด็กที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย และยึด

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติเป็นกรอบในการทำงาน  ใน

ขณะนี้  มูลนิธิเด็กโลก ได้ให้การสนับสนุนกว่า 100 โครงการใน 16 ประเทศ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กในสถานสงเคราะห์ / สถานบำบัดต่างๆ   แม่

ที่ยังอายุน้อย  เด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ  และเด็กเร่ร่อน  และจะเน้นไปที่เด็ก

ผู้หญิงเป็นพิเศษ โดยมุ่งป้องกันไม่ให้เขาต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง



12

ต้องการให้เขามีชีวิตและใช้ชีวิตเด็กตามสิทธิที่เขามี  สมเด็จพระราชินีซิลเวีย 

ทรงกล่าวว่า  มูลนิธิไม่ได้ดำเนินงานเองหากแต่แสวงหาหุ้นส่วนที่เป็นคนในประเทศ

นั้นๆให้เป็นผู้ดำเนินการทรงให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ของโครงการต่างๆที่Child-

hoodให้การสนับสนุนเพราะคนเหล่านั้นคือ“คนมีไฟ”ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้

 พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่ง

มลูนธิิเดก็โลกได้ใหก้ารสนบัสนนุโครงการที่เสรมิสรา้งศกัยภาพแก่เดก็ที่ประสบปญัหา

ล่วงละเมิดทางเพศถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจมุ่งที่จะลดผลกระทบจากความรุนแรง

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นใหม่รวมทั้งโครงการที่ดูแลแม่ที่อายุน้อยโดยมุ่งที่จะ

ให้แม่ที่แม้จะอายุน้อยที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีความพร้อมที่จะเลี้ยงลูกเอง

อย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นไป

แล้วกว่า300รายโดยได้ทรงแสดงความชื่นชมในการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯด้วย

 สมเด็จพระราชินีซิลเวีย ได้ทรงให้ความสำคัญกับสิทธิเด็กตามอนุสัญญาของ

องค์การสหประชาชาติโดยได้ทรงเน้นในสิทธิหลัก4ประการคือ(1)เด็กจะต้องไม่

ถูกเลือกปฏิบัติ ด้วยสาเหตุแห่งถิ่นกำเนิด เพศศาสนาความพิการ หรือสาเหตุอื่นๆ

ที่คล้ายคลึงกัน (2)  ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก  จะต้องได้รับการคำนึงถึง ในการ

การตัดสินใจและแนวปฏิบัติของผู้ใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (3) เด็กและ

เยาวชนจะต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตน  โดยเป็นไปตามเงื่อนไขพิเศษ

เฉพาะตัว   และ (4) เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

ในเรื่องที่มีผลต่อตัวของเขาและได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุ และวุฒิภาวะ

ของเด็กนั้นและทรงเห็นว่าข้อท้าทายคือการที่จะนำอนุสัญญาฯไปปฏิบัติอย่าง

มีประสิทธิภาพ  ท่านได้ทรงเห็นว่า ทุกๆรัฐบาลที่ลงนามในอนุสัญญาฯนี้   จะต้อง

ดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่การผูกพันบนแผ่นกระดาษ  โดยได้ทรงยกตัวอย่าง

ที่พระองค์ทรงทำ คือ ทรงสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก

สำหรับเด็กในวัยต่างๆกัน และจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่  และได้ทรงริเริ่มโครงการใหม่

ร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดี เรียกว่า เวทีเด็กและเยาวชน โดยเชิญผู้เข้าร่วมจากภาค
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ส่วนต่างๆ กว่า 400  คน ไปที่พระราชวังในกรุงสต็อคโฮล์ม เพื่อมาพูดคุยกันในเรื่อง

อนุสัญญาฯแบ่งปันประสบการณ์และสร้างเครือข่ายโดยได้ทรงเล่าเพิ่มเติมว่าสำหรับ

สวีเดนเอง มูลนิธิเด็กโลกก็ได้พยายามเป็นอย่างมากที่จะสร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยว

กับสิทธิเด็กให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่  ทรงเล่าถึงว่า ได้ทรงรับเชิญไปในงาน ซึ่งเป็นจัด

กิจกรรมที่เฉลิมฉลองที่อนุสัญญาสิทธิเด็กครบ 20 ปีในประเทศเยอรมัน งานดังกล่าว

มีกิจกรรมที่ใช้อาคารรัฐสภาเป็นเวทีให้มีการตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิเด็ก โดยเป็นการ

แข่งขันระหว่างเด็ก และนักการเมือง ซึ่งท้ายที่สุดของกิจกรรม นำไปสู่ข้อสรุปสำหรับ

นกัการเมอืงวา่จะตอ้งทำ“การบา้น”อกีเยอะมากเพือ่ให้ตระหนกัในเรือ่งของสทิธิของเดก็ 

 

 พระองค์ทา่นได้ทรงเนน้ยำ้วา่สงัคมจดัการกบัเดก็อยา่งไรนัน้เปน็เรือ่งที่สำคญั

ยิง่เปน็เรือ่งที่ตอ้งการทัง้ความรู้และความมุง่มัน่ทรงมองวา่แม้จะมีสิง่ดีๆ เกดิขึน้มากแต่

พระองค์ก็ยงัทรงกลา่ววา่“การขบัเคลือ่นนัน้ยงัไม่เรว็พอเราอาจจะบอกกนัวา่ตอ้งอดทน

เพราะการเปลีย่นแปลงตอ้งใช้เวลาแต่คำถามคอืทำไมเพราะเดก็นัน้ถกูละเมดิกนัทกุวนั 

ทำไมเราต้องยอมให้ค่อยๆ เป็นค่อยๆไป ทั้งที่เราสามารถที่จะเอื้อมไปเปลี่ยนแปลงชีวิต

ของเด็กให้ดีขึ้นได้ในทันที”
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สรุปสาระสำคัญของพระดำรัสของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในการเสวนาเร่ืองกระบวนการยุติธรรมกับผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหา

ความรุนแรงจัดโดยสมาคมส่งเสรมสถานภาพสตรีฯ
11กุมภาพันธุ์2554

 

 พระเจา้หลานเธอพระองค์เจา้พชัรกิตยิาภา 

ทรงเริ่มต้นด้วยการเล่าว่า  ได้เสด็จเยี่ยม สมาคม 

ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นครั้งแรกพร้อมกับ

พระมารดาเมื่อ 23 ปีที่แล้ว ในการเปิดอาคาร

บ้านพักฉุกเฉิน  ซึ่งการมาเยี่ยมในครั้งนั้นได้ทำให้

พระองค์ได้ซึมซับคุณค่าของการให้ความห่วงใย

และความเอาใจใส่ต่อกลุ่มที่มีความเสี่ยง  และ

เมื่อทรงเป็นพนักงานอัยการ ก็ได้ทรงตระหนัก

ว่า ถึงแม้ว่างานทางด้านสังคมสงเคราะห์จะมี

ความสำคัญมากเพียงใด แต่ก็ยังไม่สามารถช่วย

เหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ

ของการกระทำด้วยความรุนแรงได้อย่างเพียงพอ 

กระบวนการยตุธิรรมจะตอ้งมีบทบาทในเรือ่งนี้เชน่เดยีวกนัและจำเปน็ตอ้งนำมาตรการ

ที่แตกต่างกันมาใช้เพื่อรองรับรูปแบบการกระทำความรุนแรงที่มีความหลากหลายใน

แต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีประเด็นสำคัญที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างใกล้

ชิดสองประการคือ

 ประการแรก ผลกระทบจากการที่ผู้เสียหายต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใน

ชัน้สอบสวนและในชัน้พจิารณาในศาลซำ้แลว้ซำ้อกียอ่มสง่ผลกระทบโดยเปน็การสรา้ง

ความรนุแรงซำ้เตมิทัง้ทางรา่งกายและทางจติใจให้กบัผู้หญงิและเดก็เหลา่นี้ระบบและ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเห็นได้ชัดว่ายังขาดความละเอียดอ่อนต่อมิติความแตกต่างทาง

เพศและมิติของกระบวนการที่เป็นมิตรต่อผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กเหล่านี้และ

ประการที่สองจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับปัญหาขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
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เพยีงพอโดยเฉพาะพระราชบญัญตัิคุม้ครองผู้ถกูกระทำดว้ยความรนุแรงในครอบครวัพ.ศ.

๒๕๕๐ซึง่ผู้หญงิที่เปน็ผู้เสยีหายจากการกระทำความรนุแรงในครอบครวัยงัคงไม่สมคัรใจที่

จะดำเนินคดีหรือให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เนื่องจากความอับอายความรู้สึกถูกตรา

หน้าภาวะความกลัวหลังจากถูกทำร้ายหรือความซับซ้อนทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว

 พระองค์ทรงกลา่ววา่ขณะนี้เปน็ชว่งเวลาสำคญัที่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญาจะต้องไตร่ตรองอย่างจริงจังว่าจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร

โดยจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนากฎหมายและส่งเสริมให้มีกระบวนการและ

มาตรการคุ้มครองที่กว้างขวางครอบคลุมเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยความเป็น

ส่วนตัวและศักดิ์ศรีของผู้เสียหายและครอบครัวในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา เพื่อที่จะปกป้องคนเหล่านั้นจากการคุกคามและแก้แค้น รวมทั้งต้องมีการจัด

ตั้งระบบการให้ความคุ้มครองพยานและผู้เสียหายอย่างครอบคลุมโดยได้ทรงแนะนำว่า

ควรนำมาตรฐานและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมาพิจารณา

ประกอบด้วยเช่นกลยุทธ์ต้นแบบและมาตรการปฏิบัติของสหประชาชาติที่เป็นปัจจุบัน

ในเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ

ยตุธิรรมทางอาญาซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติเมือ่วนัที่๒๑

ธนัวาคม๒๕๕๓รวมทัง้“ขอ้กำหนดสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏบิตัิตอ่ผู้ตอ้งขงัหญงิและ

มาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพฯ)”  ซึ่งเป็น

ผลสำเร็จจาก “โครงการพัฒนาชีวิตของผู้ต้องขังหญิง” (Enhancing Lives of Female

Inmates (ELFI)) ของพระองค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผนวกมุมมองในเรื่องของความ

แตกต่างทางเพศเข้ากับข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติ

 พระเจ้าหลานเธอฯ ได้ทรงกล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการป้องกัน

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาต่อประเด็นเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ตอ้งอาศยัสหวทิยาการและการบูรณาการเขา้ดว้ยกนัหนว่ยงานภาครฐัที่รบัผดิชอบทาง

ด้านกฎหมายอาญาและกระบวนการทางอาญางานสังคมสงเคราะห์การให้บริการทาง

ด้านสุขภาพกายและจิต  การลงโทษและงานราชทัณฑ์ ต่างก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่าง
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เท่าเทียมกันในการประกันว่า ผู้เสียหายจากการกระทำด้วยความรุนแรงจะได้รับความ

ช่วยเหลืออย่างเพียงพอที่เกิดจากความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆและเป็นไป

ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในขณะเดียวกันก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อฝ่ายผู้

กระทำความผิดที่ต้องเน้นกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและผู้ต้องขังด้วย

เพื่อที่จะทำให้พฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง  ส่งพวกเขากลับคืน

เข้าสู่สังคมและทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ในฐานะพลเมืองดี

 พระองค์ทรงย้ำว่า การขจัดปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและการ

แสวงหาประโยชน์จากเด็ก เป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระทำได้โดยอาศัยการดำเนินการของ

รัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นภาคประชาสังคมองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเอกชน

และสือ่มวลชนยอ่มมีบทบาทสำคญัอยา่งเทา่เทยีมกนัในเรือ่งดงักลา่วดงัเชน่ที่สมาคมสง่

เสริมสถานภาพสตรีฯและมูลนิธิเด็กโลกแห่งสมเด็จพระราชินีซิลเวียได้แสดงให้เห็นถึง

พลงัขององคก์รสาธารณกศุลที่สรา้งความเปลีย่นแปลงในสงัคมและโลกมาแลว้และทรง

มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนที่

จะผลักดันความพยายามที่มีร่วมกันไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

 พระเจา้หลานเธอฯทรงกลา่วในตอนทา้ยของการประทานปาฐกวา่“สถานการณ์

ที่เลวรา้ยของผู้ถกูกระทำดว้ยความรนุแรงจะยงัดำเนนิตอ่ไปอยา่งยำ่แย่ตราบเทา่ที่ที่สทิธิ

มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขายังตกอยู่ในความเสี่ยงเราต้องร่วมกัน

เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กฎหมายภายใน และประมวลกฎหมาย

อาญาบนพื้นฐานแห่งสิทธิ เราต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดการกับ

ความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เส้นทางที่ไปสู่อนาคตนั้นย่อมเป็น

ความรบัผดิชอบรว่มกนัของเราทกุคนหากรว่มกนัเราจะสามารถทำให้วสิยัทศัน์ดงักลา่ว

กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้”
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯและรางวัลองค์กรเอกชนดีเด่น2รางวัล

	 ปี			2554			เป็น	ปี	ที่	น่า	ภาค	ภูมิใจ	ของ	พวก	เรา	ทุก	คน							เป็น	ปี	ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			ได้	รับ	

การ	ยกย่อง	ให้	เป็น			องค์กร	เอกชน	ดี	เด่น					ถึง			2			ครั้ง					

	 	ใน	วัน	สตรี	สากล	ที่	กระทรวง	การ	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์		 	ได้	จัด	ขึ้น	ใน	เดือน	มีนาคม			

2554					นัน้					สมา	คมฯ			ได	้รบั	การ	คดั	เลอืก	ให้	เปน็องคก์ารพฒันาเอกชนดีเดน่ในดา้นการสง่เสรมิความเสมอ

ภาค				โดย	ศาสตราจารย	์		แพทย	์หญงิ	เพญ็	ศร	ี		พชิยั	สนธิ			นาก	สมา	คมฯ			ได	้เปน็	ผู	้แทน	รบั	มอบ	จาก	รฐัมนตร	ีวา่การ	

กระทรวง	การ	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์							

	 ต่อ	มา			ใน	เดือน	ตุลาคม			2554					สถาบันคีนันแห่งเอเชียร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์และเดอะ

รซีอรส์อลัลิอนัซ์					จดั	งาน	ประกาศ	ผล	รางวลั			“	องคก์ร	พฒันา	เอกชน	แหง่	ประเทศไทย			2554	”			(	Thailand			NGO			

Awards			2011	)			มี			นาย	นิตย์			พิบูล	สงคราม			อดีต	รัฐมนตรี	ว่าการ	กระทรวง	การ	ต่าง	ประเทศ			เป็น	ประธาน	ใน	

พธิ	ี				โดย	สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	ภาพ	สตรฯี			เปน็			1			ใน			12			องคก์ร	พฒันา	เอกชน			ที	่ได	้รบั	คดั	เลอืก	ให	้ได	้รบั	รางวลั	

องค์กร	พัฒนา	เอกชน	แห่ง	ประเทศไทย			2554					จาก	การ	เสนอ	ชื่อ			80			องค์กร					

	 	รางวัล	องค์กร	พัฒนา	เอกชน	แห่ง	ประเทศไทย		 	2554		 	นี้		 	จัด	ขึ้น	เป็น	ครั้ง	แรก	ใน	ประเทศไทย			 

	เพื่อ	เป็นการ	ยกย่อง	องค์กร	พัฒนา	เอกชน	ที่	มี	ระบบ	การ	บริหาร	จัดการ	ที่	ดี	และ	โปร่งใส			โดย	คณะ	กรรมการ	แบ่ง	

เกณฑ์	การ	คัด	เลือก	และ	การ	ให้	คะแนน	ออก	เป็น			6			เกณฑ์			ได้แก่			
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	 1	)			การ	ใช้	ทรัพยากร	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	และ	ก่อ	ให้	เกิด	ประสิทธิผล			

	 2	)			การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	ผู้	มี	ส่วน	ได้	ส่วน	เสีย	ทั้ง	ภายใน	และ	ภายนอก			

	 3	)			การ	ระดม	การ	ทรัพยากร			

	 4	)	การ	บริหาร	จัดการ	อย่าง	มี	ธร	รมาภิ	บาล			

 5)ประเมินผลกระทบจากการดำเนินการและโครงการโดยภาพรวมและ

 6)ความยั่งยืน

ส่งท้ายปี2554ที่สุดของน้ำท่วม

 	เหตุการณ์	น้ำ	ท่วม	ใหญ่	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	ช่วง	เดือน	ตุลาคม	-	พฤศจิกายน		 	2554		 	ทำให้	สมาคม	ส่ง	เสริม	 

สถาน	ภาพ	สตรฯี			ซึง่	ม	ีที	่ตัง้	อยู	่ใน	เขต	ดอนเมอืง			ได	้รบั	ผลก	ระ	ทบ	จาก	นำ้	ทว่ม	อยา่ง	เตม็	ที	่		ใน	ชว่ง	กอ่น	ที	่นำ้	เริม่	ทว่ม			

เรา	ได	้เตรยีม	ความ	พรอ้ม	ใน	การ	รบัมอื	กบั	นำ้	ทว่ม			ปอ้งกนั	สมา	คมฯ	อยา่ง	เตม็	ที	่		ม	ีการ	ตนุ	อาหาร	และ	นำ้			สำหรบั	

สมาชิก	บ้าน	พัก	ทั้ง	ผู้	หญิง	และ	เด็ก			โยก	ย้าย	ที่นอน					รวม	ทั้ง	ครัว			ขึ้น	ไป	บน	ชั้น	สอง							แต่	เรา	เอง	ก็	ไม่	คาด	คิด	ว่า			 

“	น้ำ	”			จะ	มี	จำนวน	มากมาย	มหาศาล	ถึง	เพียง	นี้							ใน	วัน	ที่			25			ตุลาคม			2554			ระดับ	น้ำ	ที่	ท่วม	ภายใน	สมา	คมฯ			 

มี	ระดับ	เพิ่ม	สูง	ขึ้น					และ	ใน	วัน	ที่			26			ตุลาคม			ไฟฟ้า	เริ่ม	ดับ	ตั้งแต่	ประมาณ	เที่ยง	วัน			จนถึง	ตี			5			ของ	วัน	ที่			27			

ตุลาคม			โดย	ใน	วัน	ที่			27			ตุลาคม	นั้น					เรา	ได้	ขอ	ความ	ร่วม	มือ	จาก	สถานี	ตำรวจนครบาล	ดอนเมือง		ให้	นำ	เรือ	

มา	ช่วย	ใน	การ	ช่วย	อพยพ	สมาชิก	ผู้	หญิง	ซึ่ง	ท้อง	แก่	ใกล้	คลอด		 	3		 	คน	 	เพื่อ	ไป	อยู่	บ้าน	พัก	เด็ก	และ	ครอบครัว	

กรุงเทพมหานคร		 	และ	เรา	ยัง	ได้	รับ	การ	ช่วย	เหลือ	จาก	เพื่อน	ร่วม	ทา	งอื่นๆ	ที่	พบ	เจอ	เรา	ใน	วัน	นั้น		 	 ที่	คอย	ช่วย	

เหลือ	ใน	การ	เปลี่ยน	รถ	อพยพ	ให้	กับ	ผู้	หญิง	ใกล้	คลอด	ด้วย		 		 	และ	เนื่องจาก	สถานการณ์	ไม่	สามารถ	จะ	วางใจ	

ได	้						จงึ	ได	้ประสาน	ตดิตอ่	ขอ	ความ	ชว่ย	เหลอื	ใน	การ	ที	่จะ	อพยพ	สมาชกิ	บา้น	พกั	ออก	จาก	สมา	คมฯ		ทัง้หมด			และ	

ใน	วัน	ที่		 	28			ตุลาคม			เป็น	วัน	อพยพ	ใหญ่	ของ	พวก	เรา					โดย	ท่าน	แม่ทัพ	อากาศ			ได้	ให้	ความ	กรุณา	จัด	รถ	มา	รับ	 

พวก	เรา			เพื่อ	เดิน	ทาง	ไป	ยัง	มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย			(	วิทยาลัย	แม่	ชี	)			อ.ปักธงชัย			จ.นครราชสีมา					ซึ่ง	เรา	ได้	รับ	

ความ	กรุณา	เป็น	อย่าง	ยิ่ง	จาก	ท่าน	อธิการบดี	มหา	วิ	มหา	ลัย	มหามงกุฎ	ราช	วิทยาลัย	ที่	ได้	กรุณา	อนุญาต		 		 	และ	

คณะ	แม่	ชี	ผู้	บริหาร		 	และ	ที่	เป็น	นักศึกษา	ใน	การ	ดูแล	พวก	เรา	เป็น	อย่าง	ดี	เยี่ยม	ระหว่าง	ที่	พวก	เรา	อาศัย	อยู่	ที่	นั่น			

โดย	สมาชิก	บ้าน	พัก	ทั้ง	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	อาศัย	อยู่	ที่	วิทยาลัย	แม่	ชี		 รวม	ถึง	เจ้า	หน้าที่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	ซึ่ง	ผลัด	

เปลี่ยน	หมุนเวียน	กัน	ไป	ช่วย	งาน			ดูแล			จัด	กิจกรรม			มี	ประมาณ			100			คน					

	 	คณะ	อพยพ	ได้	รับ	ความ	ช่วย	เหลือ	จาก	หลาย	แห่ง		 	รายการ	ผู้	หญิง	ถึง	ผู้	หญิง		 	ได้	ช่วย	สนับสนุน	ผ่าน	

โครงการ	ครัว	น้ำใจ	ไทย	ช่อง			3			ทำให้	ทุก	คน	ได้	อิ่ม	ท้อง	กัน	ทุก	มื้อ	ต่อ	เนื่อง					รวม	ทั้ง	ยัง	ออก	ข่าว	ผ่าน	ทาง	รายการ	

ซึง่	ทำให	้ม	ีผู	้ม	ีจติ	กศุล			และ	อาสา	สมคัร	อกี	หลาย	ทา่น	ที	่ทราบ	ขา่ว	เดนิ	ทาง	ไป	เยีย่มเยยีน			ให	้กำลงั	ใจ			จดั	กจิกรรม			

เลี้ยง	อาหาร			บริจาค	ทุน	ทรัพย์			สิ่งของ	ที่	จำเป็น			เป็น	จำนวน	มาก																														



19

	 	ใน	วัน	ที่	น้ำ	ลด					สภาพ	ความ	เสีย	หาย	ภายใน	สมา	คมฯ			มี	ค่อน	ข้าง	มาก			เนื่องจาก	น้ำ	อยู่	ใน	ระดับ	สูง	โดย	

เฉลี่ย			1.20			เมตร			เป็น	ระ	ยะ	เวลา	ประมาณ			เกือบ	เดือน	ครึ่ง							บริเวณ	โดย	รอบ			ต้นไม้			ไม้	ดอกไม้	ประดับ			ยืนต้น	

ตาย	เกือบ	หมด					ภายใน	ตัว	อาคาร	ความ	เสีย	หาย	ค่อน	ข้าง	หนัก		โดย	เฉพาะ	ใน	ส่วน	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ซึ่ง	น้ำ	

ได	้ทว่ม	ขงั	สงู	และ	นาน	เนือ่งจาก	ม	ีพืน้ที	่ที	่ตำ่	กวา่	จดุ	อืน่	ใน	สมา	คมฯ			ทัง้	อาคาร	ที	่ทำงาน	ของ	นกั	สงัคมสงเคราะห์	 

บ้าน	พัก	สมา	ชิกฯ		 	บ้าน	เด็ก		 	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน		 	ลาน	อเนกประสงค์	ที่	เรา	ใช้	เป็น	ลาน	ทาน	อาหาร	และ	ลาน	

กิจกรรม			ห้อง	พัก	ผู้	ป่วย	ติด	เชื้อ	เอช.ไอ.วี				ห้อง	แรก	รับ			ห้อง	ให้	คำ	ปรึกษา			ห้อง	ศูนย์	กนิษฐ์	นารี	(	ห้อง	สืบ	พยาน	+	

หอ้ง	แพทย	์)				หอ้ง	เคหะ	กจิ	(	แม	่บา้น	)			โดย	สภาพ	หลงั	นำ้	ลด	พบ	เชือ้	รา	หนา		เกาะ	ตาม	ผนงั	ลาม	ไป	จนถงึ	ฝา้	เพดาน			

ใน	ส่วน	ของ	อาคาร	นา	ริ	นทร์	กรุณา		 	ซึ่ง	เป็น	อาคาร	สำนักงาน	ของ	สมา	คมฯ		 	เป็น	อาคาร	ที่	มี	ความ	สูง	จาก	ระดับ	

ถนน	มาก	ทีส่ดุ	ใน	บรรดา	อาคาร	ทัง้หมด	ของ	สมา	คมฯ			นำ้	ได้	เขา้	ใน	ตวั	อาคาร	ม	ีระดบั	ความ	สงู	ประมาณ			30			ซม	.			 

ทำให้	อุปกรณ์	สำนักงาน	เสีย	หาย	เกือบ	หมด		 	ตู้	วาง	ของ		 	ชั้น	เอกสาร	ที่	เป็น	ไม้		ถล่ม	ลง	เนื่องจาก	การ	แช่	น้ำ	เป็น	

เวลา	นาน		 	อาคาร	กัลยาณ	เวสน์	(	วี	เท	รนฯ	)		 	สโมสร	สุขภาพ		 จะ	เป็น	ส่วน	ที่	เสีย	หาย	หนัก	เนื่องจาก	ไม้	ปาเก้	ที่	

ปู	พื้น	โรง	ยิม	หลุด	ลอก	ออก	มา	ทั้งหมด		 		 	ส่วน	สระ	ว่าย	น้ำ		 	น้ำ	ได้	ท่วม	เข้าไป	ถึง	ใน	สระ	กลาย	เป็น	สระ	ว่าย	น้ำ	 

(	เน่า	)			ใน	ส่วน	อื่นๆ			ของ	สมา	คมฯ			ห้องเรียน	ทำ	ขนม			ห้อง	เสริม	สวย			ห้อง	ช่าง			ห้อง	เก็บ	ของ			ฯลฯ			น้ำ	ได้	เข้า	ท่วม	

ทำความ	เสีย	หาย	ไม่	แพ้	กัน									การ	ทำความ	สะอาด	หลัง	น้ำ	ลด	เป็น	เรื่อง	สำคัญ					โดย	เฉพาะ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เป็น	

สว่น	ที	่คอ่น	ขา้ง	ออ่น	ไหว	เนือ่งจาก	เปน็	ทีพ่กั	อาศยั	ของ	เดก็	ออ่น			เดก็	เลก็			คน	ทอ้ง			ผู	้ปว่ย			ฯลฯ			รวม	ทัง้	ยงั	ม	ีความ	

เสี่ยง	เรื่อง	สัตว์	มี	พิษ	ต่างๆ			ด้วย					

	 	ใน	ช่วง	หลัง	น้ำ	ลด	ประมาณ	ต้น	เดือน	ธันวาคม					ตลอด	เดือน			ผู้	มี	จิต	อาสา			จิต	สาธารณะ			มา	ช่วย	ลงแรง	

กาย	แรง	ใจ	ฟืน้ฟ	ูสมา	คมฯ			ทำความ	สะอาด	เปน็การ	เบือ้ง	ตน้	ควบคู	่กนั	ไป	ดว้ย			อาท	ิ		คณะ	ผู	้บรหิาร	บรษิทั	โต	โย	ตา้	

ลสี	ซิง่			ประเทศไทย	จำกดั			และ	จติ	อาสา	จำนวน	กวา่			300			คน	ทีม่า	ชว่ย	ทำความ	สะอาด	บรเิวณ	โดย	รอบ							ทหาร	

จาก	กอง	ร้อย	สนับสนุน	การ	ช่วย	รบ			ร	.	11			พัน1			รอ	.		 	กองทัพ	บก	ช่วย	เหลือ	ประชาชน			จำนวน			26			นาย			ที่มา	

ขน	เฟอร์นิเจอร์		 	อุปกรณ์	ทุก	ชิ้น	ออก	จาก	ตัว	อาคาร	ทุก	อาคาร					ใช้	เวลา	รวม	ทั้ง	สิ้น	ถึง			4			วัน					เพื่อ	ให้	สามารถ	

ทำความ	สะอาด		 	และ	ฆ่า	เชื้อ	รา		 	ก่อน	ที่	จะ	ซ่อมแซม		 		 		 	และ	ย้าย	สมาชิก	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	กลับ	สู่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน							

นอกจาก	นั้น		 	ยัง	มี	หน่วย	งาน	และ	กลุ่ม	บุคคล	ที่	ได้	กรุณา	ทั้ง	จัด	กิจกรรม	เพื่อ	หา	การ	สนับสนุน	ใน	รูป	แบบ	ต่างๆ			

อย่าง	มากมาย			ซึ่ง	พวก	เรา	ทุก	คน	รู้สึก	ซาบซึ้ง	เป็น	อย่าง	ยิ่ง
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บ้านพักฉุกเฉิน
 การให้บริการของบ้านพักฉุกเฉิน  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้เน้นการให้ความช่วย
เหลือผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม โดยให้ความช่วยเหลือ 
ด้านที่พักอาศัย อาหาร สุขภาพอนามัย รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิต 
และให้กำลงัใจโดยใช้หลกัสงัคมสงเคราะห์และกระบวนการจดัการกลุม่บำบัดทางจติเพือ่นำไป
สู่ความเชื่อมั่นในตนเองสามารถออกไปใช้ชีวติในสังคมได้อย่างปกติสขุและช่วยเหลือตนเองได้ 
การให้บริการและความช่วยเหลือนอกเหนือจากการให้เข้าพักที่บ้านพักฉุกเฉินแล้ว โครงการ
คลินิกผู้หญิง ได้เปิดบริการทางโทรศัพท์ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
เจริญพันธุ์เช่นท้องเมื่อไม่พร้อมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัญหาโรคเอดส์และการหมด
วัยเจริญพันธุ์ฯลฯ
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บ้านพักฉุกเฉิน
บ้านพักฉุกเฉิน
   ให	้ความ	ชว่ย	เหลอื	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่ประสบ	ปญัหา	ตา่งๆ			โดย	เฉลีย่			ม	ีผูร้บั	ความ	ชว่ย	เหลอื	พกั	อาศยั	อยู	่

ราว	วัน	ละ			140			คน			สำหรับ	ตัว	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ที่	รองรับ	ผู้	ประสบ	ปัญหา	นั้น			มี			2			หลัง			และ	มี	พื้นที่	บาง	ส่วน	ใน	

บริเวณ			ที่	แยก	ออก	เป็น	พิเศษ			สำหรับ	การ	ดูแล	เฉพาะ	กลุ่ม	เป้า	หมาย	ที่	เป็น	เด็ก	

     

บ้านเด็ก
   บ้าน	เด็ก	เป็น	สถาน	ที่	ดูแล	เด็ก	และ	รับ	เลี้ยง	เด็ก	ใน	ช่วง	อายุ	วัย			2	-	6			ขวบ					ซึ่ง	เป็น	บุตร	ของ	ผู้	เดือด	ร้อน	
ที่มา	ขอรับ	ความ	ช่วย	เหลือ	ใน	ระหว่าง	ที่	มารดา	รับ	การ	ฟื้นฟู	ร่างกาย	/	จิตใจ		 	หรือ	พัก	รอ	คลอด	ถึง	หลังค	ลอด			

รวม	ทั้ง	บุตร	ของ	ผู้	ฝาก	เลี้ยง			ซึ่ง	ครอบครัว	อาจ	ไม่	พร้อม			ตลอด	จน	เด็ก	ที่	ถูก	ล่วง	ละเมิด	และ	ถูก	แยก	ออก	มา	จาก	

ครอบครัว	

		 	ทั้งนี้	มี	ครู	และ	พี่	เลี้ยง	เด็ก			เป็น	ผู้	ดูแล	และ	เสริม	สร้าง	พัฒนาการทาง	ร่างกาย			อารมณ์			และ	สติ	ปัญญา			

โดย	มุ่ง	เตรียม	ความ	พร้อม	ให้	เด็กๆ	สามารถ	ช่วย	เหลือ	ตนเอง	และ	อยู่	ร่วม	ผู้	อื่น	ใน	สังคม	ได้			อีก	ทั้ง	ลด	ผลก	ระ	ทบ	

ความ	รุนแรง	ที่	เกิด	ขึ้น	กับ	เด็ก			พร้อม	ทั้ง	สร้าง	สาย	สัมพันธ์	ที่	ดี	

 
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
		 	ศนูย	์เลีย้ง	เดก็	ออ่น	เปน็	สถาน	ที	่ดแูล	เดก็	ทารก	ซึง่	เปน็	บตุร	ผู	้เดอืด	รอ้น	ที	่ประสบ	ปญัหา	ทอ้ง	เมือ่	ไม	่พรอ้ม													

และมคีวามตอ้งการ	ยก	บตุร			เพือ่	หา	พอ่	แม่	อปุถมัภ์	หรอื	มารดา	ของ	เดก็			โดยจะเปน็การฝาก	เลีย้ง	ชัว่คราว			เพือ่	

ไป	หา	งาน	ทำ	หรอื	ศกึษา	ตอ่			ทัง้นี	้ม	ีพี	่เลีย้ง	ดแูล	เดก็	ทารก			ทำ	หนา้ที	่ดแูล	พฒันาการทาง	รา่งกาย	และ	จติใจ			ตลอด			

24			ชั่วโมง	

 

ศูนย์กนิษฐ์นารี
		 	ศนูย	์กนษิฐ	์นาร	ีเปน็	งาน	สว่น	หนึง่	ของ	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			เปน็	สถาน	ที	่ให	้ความ	ชว่ย	เหลอื	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่

ถูก	ข่มขืน			ซึ่ง	ให้	บริการ	โดย	ทีม	งาน	สห	วิชาชีพ	อย่าง	ครบ	วงจร			รวม	ทั้ง	การ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ประสาน	งาน			เพื่อ	

ดำเนนิ	คด	ีทาง	กฎหมาย	ให	้		ใน	กรณ	ีที	่ผู	้ประสบ	ปญัหา	ตอ้งการ	ดำเนนิ	คด	ีผู	้กระทำ	ผดิ			นอกจาก	นัน้			ยงั	ให	้บรกิาร	

ทาง	โทรศัพท์	แก่	ผู้	ประสบ	ปัญหา	ทุกๆ	ประเภท	ด้วย	

   
บ้านพักฉุกเฉินเปิดให้บริการทุกวันโดยมีนักสังคมสงเคราะห์และ/หรือนักจิตวิทยา

ให้การปรึกษาตลอด24ชั่วโมง
บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

โทร.0-2929-2222,0-2929-3926,0-2929-2422-23โทรสาร0-2566-2707



23

กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน

1.บริการด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา
	จัดหา	ที่พัก	อาศัย	ชั่วคราว			อาหาร			ยา			สิ่ง	•	

จำเป็น	ต่างๆ	

	นัก	สังคมสงเคราะห์		 	/		 	นัก	จิตวิทยา		 	ให้	•	

คำ	ปรึกษา		 	ให้	กำลัง	ใจ	และ	ทาง	เลือก	โดย	

ยึด	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	เป็น	ศูนย์กลาง		 	โดย	

ใช้	แนวทาง		 	การ	เสริม	สร้าง	ศักยภาพ			 

(	Empowerment	)	

จัด	กลุ่ม	บำบัด	ฟื้นฟู	จิตใจ	•	

เปน็	สือ่	กลาง	ขอ	ความ	ชว่ย	เหลอื	หนว่ย	งาน	•	

รัฐ	และ	เอกชน	

	เยี่ยม	บ้าน		 	สร้าง	ความ	เข้าใจ	และ	ฟื้นฟู	•	

ครอบครัว

5.ติดตามผล
	เมื่อ	พ้น	จาก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ไป	แล้ว		

2.บริการด้านการแพทย์
	แพทย์	สูติ	นารี	เวช	และ	จิตแพทย์			(			อาสา	สมัคร			)		 •	
	ให้บริการ	ตรวจ	และ	ให้	คำ	แนะนำ	ปรึกษา	ด้าน	
การ	วางแผน	ครอบครัว			/			โรค	ติดต่อทาง	เพศ	
สัมพันธ์	และ	ด้าน	เพศ	ศึกษา	และ	ดูแล	ด้าน	
สุขภาพ	จิต			ตาม	ลำดับ			
สง่	ตอ่	เขา้	รบั	การ	ตรวจ	วนิจิฉยั	ทาง	กาย	-	จติ			/		 •	
		ฝาก	ครรภ์	และตรวจรักษาที่	โรง	พยาบาล	
ของ	รัฐ		 	เช่น		 	วิทยาลัย	แพทย์ศาสตร์ 	
กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล			สถาบัน	
บำราศนราดูร		 	/		 	โรง	พยาบาล	ศรีธัญญา		 	/			
ศูนย์	บริการสาธารณสุข			15			และ			60			ฯลฯ	
	ติดตาม	ผล	และ	เยี่ยมเยียน	ผู้	ที่	เข้า	รับ	การ	•	
รักษา	ที่	โรง	พยาบาล	อย่าง	ต่อ	เนื่อง

3.บริการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
	ให้	ความ	รู้	ด้าน	ต่างๆ		 	ที่	จำเป็น		 	เช่น		 	การ	•	

วางแผน	ครอบครัว			เอช	ไอ	วี			/			เอดส์			การ	

ดูแล	เด็ก			ฯลฯ	

เสริม	สร้าง	ทักษะ	ชีวิต	•	

ฝึก	อาชีพ	ตาม	ความ	สนใจ	•	

ให	้บรกิาร	การ	ศกึษา	ตาม	ระบบ	การ	ศกึษา	•	

ของประเทศทั้ง	ใน	ระบบ	และ	การ	ศึกษา	

นอก	โรงเรียน	ใน	ระดับ	ประถม	และ	มัธยม

4.บริการด้านกฎหมาย
	ให้	คำ	ปรึกษา	ด้าน	กฎหมาย	เบื้อง	ต้น	และ	•	

กระบวนการ	ยุติธรรม	

ศนูยก์ลาง	รบั	เรือ่ง	และ	ตดิตอ่	สถาน	ีตำรวจ	ที	่•	

เกี่ยวข้อง			/			ติดตาม	ผล	คดี			

	เปน็	สือ่	กลาง	ตดิตอ่	หนว่ย	งาน	เอกชน	และ	รฐั	•	

ที่	ให้	คำ	ปรึกษา	ด้าน	กฎหมาย			(		 	เช่น			มูลนิธิ	

เพื่อน	หญิง		 	/		 สมาคม	บัณฑิต	สตรี	ทาง	

กฎหมาย			ฯ			

	ร่วม	สอบ	พยาน	เด็ก	ตาม			ป.วิ			อาญา			พ.ศ	.			2543•	
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งานบ้านพักฉุกเฉิน
 

1.จำนวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงและเด็ก
 1.1จำนวนที่รับความช่วยเหลือ
		 	ใน	ป	ี				2554			ม	ีผู	้หญงิ	และ	เดก็	ทีม่า	ขอรบั	การ	ชว่ย	เหลอื	จาก			บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			รวม	ทัง้	สิน้			1,464			ราย			แบง่	เปน็	 

		 		 	-	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	เข้า	พัก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 		 								 					335		 		 	ราย			

		 		 -		ผู้	หญิง	ขอรับ	การ	ปรึกษา	ด้วย	ตนเอง	แต่	ไม่	เข้า	พัก				 												 									36		 		 	ราย			

		 		 -		ผู้	หญิง	ขอรับ	การ	ปรึกษา	ทาง	โทรศัพท์		 		 		 	1,093		 		 	ราย			

		 	ราย	ละเอียด	เกี่ยว	กับ	อายุ			ระดับ	การ	ศึกษา	ภูมิลำเนา	และ	การนำ	ส่ง	มี	ปรากฏ	ใน			ภาค	ผนวก			ก	
 

   1.2ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ

                 ประเภทของปัญหา    จำนวน/ราย

 1	.				ปัญหา	ครอบครัว		 	 	 	 	 	 	 160	

	 2	.				ปัญหา	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			-			จาก	สามี	/	แฟน				60		ราย					

		 	 	 					 				-			จาก	ถูก	ข่มขืน			9			ราย			 	 	 	72	

	 	 	 														-			จาก	สามี	ติด	เชื้อ			เอช			ไอ			วี	/	เอดส์			3			ราย	

			 3	.				ความ	รุนแรง		 	-		ถูก	สามี	ทุบตี	ทำร้าย	ร่างกาย	จำนวน			35			ราย					

	 	 	 	-			บิดา	/	แม่	สามี			ทำร้าย	จำนวน							2			ราย	

	 	 		 -			เด็ก	ทารก	อายุ			7			เดือน	ถูก	ทอด	ทิ้ง		จำนวน		1			ราย		 	 	38	

			 4	.			ปัญหา	ผู้	ติด	เชื้อ			HIV	/	AIDS		 	 	 	 	 	 	13	

				 5	.			ไม่มี	ที่พัก					28			ราย					ช่วง	วิกฤต	น้ำ	ท่วม	เข้า	มา	พัก	บ้า	นพักฯ			10			ราย		 	 	38	

			 6	.		ปัญหา	สุขภาพ	กาย			3			ราย	,			สุขภาพ	จิต			13			ราย		 	 	 	 	16	

			 7	.			ปัญหา	เศรษฐกิจ	14	

			 8	.			ถูก	ข่มขืน	-	รุม	โทรม			/	อนาจาร			(	ไม่	ตั้ง	ครรภ์	)		

						 		(	เด็ก	วัย	3	-	6			ขวบ			2			ราย			วัย	รุ่น					8			ราย					ผู้	หญิง					5					ราย	)		 	 	 	15	

			 9	.			อื่นๆ			เช่น			ถูก	ลัก	ทรัพย์			1					/	ผู้	สูง	อายุ			4					ราย	 	 	 	 			5	

   รวมทั้งสิ้น      371

*ไม่นับปัญหาจากกรณีขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์
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 1.3ประเภทของปัญหา
 
 1.3.1กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม
	 	ผู้	หญิง	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			มา	ขอรับ	ความ	ช่วย	เหลือ	รวม	ทั้ง	สิ้น			72			ราย			ซึ่ง	ผู้	หญิง	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	มา	

ขอ	คำ	ปรึกษา	และ	กลับ	สู่	ครอบครัว			จำนวน			7					ราย					พัก	ระหว่าง	รอ	คลอด	/	หลังค	ลอด			จำนวน			65					ราย			โดย	

จำแนกตาม	อายุ	ดังนี้			

	เด็ก	และ	เยาวชน	หญิง					อายุ			13			-			18			ปี			จำนวน		 	15		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			20.83	)	•	

	ผู้	หญิง					อายุ			19			-			25			ปี		 		 	จำนวน		 		29		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ	40.28	)	•	

	ผู้	หญิง					อายุ			26			-			35			ปี		 		 		จำนวน		 		22		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			30.56	)	•	

	ผู้	หญิง					อายุ			36			-			40			ปี		 		 		จำนวน		 			5		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			6.94	)	•	

	ผู้	หญิง					อายุ			41			–			42			ปี		 				 		จำนวน		 			1		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			1.39	)	•	

	 	สาเหตุ	หลัก	มา	จาก	สามี	/	แฟน	/	คู่รัก	/	เพื่อน	ชาย	ไม่	รับ	ผิด	ชอบ	มาก	ที่สุด			รอง	ลง	ไป	ได้แก่			ถูก	ข่มขืน	โดย	

ถูก	ชาย	แปลก	หน้า			/	คน	รู้จัก	/			เพื่อน	ชาย	/			บิดา	เลี้ยง			

	 	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่ประสบ	ปญัหา	สว่น	ใหญ	่อาย	ุระหวา่ง			19			-			25			ป	ี		และ	สว่น	ใหญ	่ม	ีอาชพี	รบัจา้ง	ทัว่ไป			

นักศึกษา			และ	ค้าขาย			ตาม	ลำดับ	

	 	ใน	ป	ี		2553					ผู	้หญงิ	ทอ้ง	เมือ่	ไม	่พรอ้ม			เมือ่	คลอด	เดก็	ทารก	แรก	เกดิ			ได	้ตดัสนิ	ใจ	เลอืก	เลีย้ง	ด	ูเดก็	ทารก	

ด้วย	ตนเอง	/	เลี้ยง	เด็ก	ทารก	โดย	ตา			ยาย			และ	ญาติ			จำนวน					14			ราย			ฝาก	เลี้ยง	เด็ก	ทารก	ชั่วคราว	ใน	ศูนย์	เลี้ยง	

เด็ก	อ่อน			/	สหทัย	มูลนิธิ					จำนวน			33			ราย			ยก	บุตร	ให้	มูลนิธิ	มิตร	มวล	เด็ก			จำนวน			8			ราย			และ	สถาน	สงเคราะห์	

เด็ก	อ่อน	รังสิต	และ	เด็ก	อ่อน	พญาไท			จำนวน			5			ราย					ผู้	หญิง	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			อยู่	ระหว่าง	รอ	คลอด					จำนวน			

10			ราย	

 1.3.2กรณีติดเชื้อHIV/AIDS
ผู้	ติด	เชื้อ			HIV	/	AIDS			มา	ขอรับ	ความ	ช่วย	เหลือ	รวม			13					ราย			โดย	จำแนก	ได้	ดังนี้			•	

	ผู้	หญิง					อายุ					22			-			30			ปี		 		 	จำนวน		 		 	2		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			15.38	)	•	

	ผู้	หญิง	/	ผู้ชาย					อายุ			31			-			40			ปี		 	จำนวน		 		 	7		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			53.85	)	•	

	ผู้	หญิง					อายุ			41			–			60			ปี		 		 	จำนวน		 		 	4		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			30.77	)	•	

	 	สาเหตุ	สำคัญ	ที่	ผู้	หญิง	ติด	เชื้อ			HIV	/	AIDS			คือ	การมี	เพศ	สัมพันธ์	กับ	สามี	ที่	มี	เชื้อ			HIV	/	AIDS			มาก	ที่สุด			

รอง	ลง	ไป	ได้แก่			จากการมี	อาชีพ	หญิง	บริการ			ผู้	หญิง	ติด	เชื้อ	ส่วน	ใหญ่			อายุ	ระหว่าง			26	-	40			ปี			และ	เป็น	แม่	บ้าน			

มาก	ที่สุด			

	 ทั้งนี้	ใน	ช่วง	ระหว่าง	ปี			2554			ไม่มีผู้	ติด	เชื้อ			HIV	/	AIDS		ที่ี	เสีย	ชีวิต			เนื่องจาก	ผู้	ติด	เชื้อ	ได้	เข้า	ถึง	บริการ	

ด้าน	สุขภาพ	ได้	อย่าง	รอบ	ด้าน	และ	รวดเร็ว			เป็น	มิตร	มาก	ขึ้น	
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 1.3.3กรณีถูกทำร้าย
	 	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว	ที่มา	ขอรับ	บริการ	ความ	ช่วย	เหลือและ	พัก	

อาศัย	ที่บ้านพักฉุกเฉินมีรวม	ทั้ง	สิ้น					38					ราย				โดยที่มีจำนวน					35					ราย				ที่ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ทาง	

กาย	และ	จิตใจ			ถูก	สามี	ทุบตี			ทำร้าย	ร่างกาย			โดย	ปัจจัย	สำคัญ	ที่	นำ	ไป	สู่	ความ	รุนแรง	นั้น	มา	จาก	สามี	ดื่ม	สุรา			/	

ติด	ยา	เสพ	ติด			และ	หึง	หวง			

	 	ใน	ปี		 	2554			จาก			38			ราย			มี	ผู้	หญิง	และ	เด็ก			จำนวน			37			ราย			ไม่	ต้องการ	ร้อง	ทุกข์	ดำเนิน	คดี	ใด	ๆ 			 

ทั้ง	สิ้น			ผู้	หญิง			1			ราย			ร้อง	ทุกข์	กับ	เจ้า	หน้าที่	ตำรวจ	เพื่อ	ดำเนิน	คดี	ทาง	อาญา	และ	กำลัง	จะ	ดำเนิน	การ	ฟ้อง	หย่า	

ต่อ	ไป	ให้	ถึงที่	สุด			ผู้	หญิง	อีก					2			ราย					ไม่	ต้องการ	ร้อง	ทุกข์	เจ้า	หน้าที่	ตำรวจ			แต่	ต้องการ	ให้	นัก	สังคมสงเคราะห์			

นัก	จิตวิทยา	ช่วย	ประสาน	สามี	เพื่อ	ทำ	ข้อ	ตกลง	และ	วาง	เงื่อนไข	ซึ่ง	กัน	และ	กัน			เพื่อ	กลับ	สู่	ครอบครัว	

  การช่วยเหลือปัญหาความรุนแรงตามพ.ร.บ.	คุ้มครอง	ผู้	ถูก	กระทำ	ด้วย	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			

พ.ศ	.			2550	)			จำนวน			4			ราย			มี	ดังนี้	

 กรณีที่1					นาง	บัว					อายุ			43					ปี							ถูก	สามี			อายุ			63			ปี			ทำ	ทุบตี	ร้าย	ร่างกาย	และ	จิตใจ			บัว	มี	ลูกสาว	

อายุ					5					ขวบ			มา	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	และ	คุ้มครอง	ความ	ปลอดภัย			นาง	บัว			มี	อาการ	ซึม	เศร้า			คิด	ทำร้าย	ตนเอง			

บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ส่ง	เข้า	รับ	การ	รักษา	ที่	โรง	พยาบาล	ศรีธัญญา		 	เป็น	เวลา		 	1		 	เดือน		 		 	หลัง	ออก	จาก	โรง	พยาบาล			

นางบวั	ประสงค	์จะ	กลบั	สู	่ครอบครวั	แต	่ไม	่ประสงค	์ดำเนนิ	คด	ีกบั	สาม	ี				จงึ	ได	้ทำ	บนัทกึ	ขอ้	ตกลง	และ	วาง	เงือ่นไข	

กัน	ที่	บ้าน	พัก	ของ	สามี					โดย	มี	พนักงาน	เจ้า	หน้า	ที่ฯ			ตาม			พ.ร.บ	.			คุ้มครอง	ผู้	ถูก	กระทำ	ด้วย	ความ	รุน	แรงฯ			เมื่อ	

วัน	ที่					17			ตุลาคม					2554					

 กรณีที่2			นางสาว	กล้วย					อายุ			24					ปี			ถูก	สามี			27					ปี					ที่	ติด	ยา	เสพ	ติด	ทำร้าย	ร่างกาย			และ	ขับ	ไล่	

ออก	จาก	บ้าน	ใน	ยาม	วิกาล			จึง	ไม่	สามารถ	นำ	ลูกชาย	อายุ			7			เดือน	ออก	มา	ด้วย	ได้					นางสาว	กล้วย			อยู่	กิน	กับ	

สามี	จน	มี	ลูกชาย			7			เดือน					เมื่อ	มา	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	ที่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน							นางสาว	กล้วย	มี	ความ	ต้องการ	จะ	

นำ	ลูกชาย	กลับ	สู่	ครอบครัว		 	บ้า	นพักฯ	ได้	ประสาน	ขอ	ความ	ร่วม	มือ	เจ้า	หน้า	ศูนย์	ประชาบดี		 	(	1300	)		 	และ	เจ้า	

หน้าที่	ตำรวจ		 	สน.ดอนเมือง		 	เพื่อ	นำ	ลูกชาย	มา	มอบ	ให้	นางสาว	กล้วย		 		 		 	และ	นางสาว	กล้วย	ไม่	ประสงค์	ร้อง	

ทุกข์	เจ้า	หน้าที่	ตำรวจ					ต้องการ	ยุติ	และ	ทำ	บันทึก	ข้อ	ตกลง	และ	วาง	เงื่อนไข	กัน	ที่	สน.ดอนเมือง							เมื่อ	วัน	ที่			12					

กันยายน			2554			

 กรณีที่3			นางสาว	กุหลาบ	อายุ					23					ปี					ถูก	สามี			อายุ			28					ปี			ทำร้าย	ร่างกาย	/	จิตใจ			ด้วย	การ	เอา	

น้ำกรด	ราด	ที่	ศรีษะ	และ	ลำ	ตัว		 	จน	บาด	เจ็บ	สาหัส		 	ต้อง	เข้า	รับ	การ	รักษา	พยาบาล	ที่	โรง	พยาบาล	แห่ง	หนึ่ง	เป็น	

เวลา			1			เดือน			นางสาว	กุหลาบ	ได้	อยู่	กิน	กับ	สามี	มี	ลูกชาย	ด้วย	กัน			2			คน			ต่อ	มา	สามี	ติด	ยาบ้า			ไม่	รับ	ผิด	ชอบ	

ครอบครวั			จงึ	ตดัสนิ	ใจ	พา	ลกู	หน	ีไป	อยู	่กบั	มารดา			สาม	ีมา	ขอ	คนืด	ี		แต	่เธอ	ไม	่ยนิยอม			จงึ	ถกู	สาม	ีสาด	ดว้ย	นำ้กรด					

และ	สามี	ได้	หลบ	หนี	ไป							เธอ	ได้	ตัดสิน	ใจ	แจ้ง	ความ	และ	ต้องการ	ดำเนิน	คดี	สามี	ให้	ถึงที่	สุด					ขณะ	นี้	กุหลาบ	พัก	

ฟืน้	รา่งกาย	และ	เยยีวยา	จติใจ	อยู	่ที	่บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ							ใน	ระยะ	แรก	เธอ	รูส้กึ	หวาด	กลวั	และ	หวาดระแวง			คดิ	ทำรา้ย	
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ตนเอง	เปน็	บาง	ครัง้			แต	่หลงั	จาก	กหุลาบ	ได	้รบั	การ	ดแูล	จาก	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			เธอ	จงึ	ทำใจ	ยอมรบั	สิง่	ที	่เกดิ	ขึน้	และ	

พร้อม	ที่	จะ	พลิก	ฟื้น	ชีวิต	เพื่อ	ต่อสู้	ต่อ	ไป	

 กรณีที่4				นางสาว	แตงโม			อายุ							22					ปี					ถูก	สามี			อายุ			24			ปี					ติด	ยา	เสพ	ติด			ทำร้าย	ร่างกาย	และ	

จติใจ	เพราะ	ความ	หงึ	หวง					นางสาว	แตงโม	อยู่	กนิ	จน	ม	ีลกู	ดว้ย	กนั			2			คน			ระหวา่ง	ใช้	ชวีติ	ครอบครวั	ดว้ย	กนั			สามี	

มัก	หึง	หวง		 	ดุ	ด่า		 	และ	ทุบตี	ทำร้าย	อยู่	เสมอ	จน	ทน	สภาพ	นี้	ไม่	ไหว		 	จึง	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	จาก	พลเมือง	ดี	ให้	พา	

เธอ	หลบ	หนี	มา	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	ที่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน							เมื่อ	สามี	ทราบ	ว่า			นางสาว	แตงโม	และ	ลูก	พัก	อยู่	ที่	บ้าน	

พัก	ฉุกเฉิน		 	จึง	มา	ตาม	มา	เอา	ตัว	กลับ	บ้าน		 		 	แต่	เธอ	ไม่	พร้อม		 		 	สามี	จึง	อาละวาด	อยู่	ที่	หน้า	ป้อม	ยาม	บ้า	นพักฯ		 

	เจ้า	หน้าที่	สมา	คมฯ	จึง	ได้	แจ้ง	ตำรวจ		 	สน.ดอนเมือง		 	เพื่อ	มา	เอา	ตัว	สามี	ไป		 	และ	ได้	เจรจา	ตกลง	กัน	ที่	สถานี	

ตำรวจฯ							พรอ้ม	ทัง้	ทำ	ขอ้	ตกลง	และ	วาง	เงือ่นไข	กนั			ที	่สน.ดอนเมอืง					โดย	สาม	ีตอ้ง	เขา้	รบั	การ	บำบดั	รกัษา	ทนั	ท ี

	นางสาว	แตงโม	จึง	ยอม	กลับ	บ้าน	พร้อม	ลูก					เมื่อ	วัน	ที่					7					ตุลาคม			2554							จาก	การ	ติดตาม	ผล			นางสาวแตงโม	

รู้สึก	ดี	ขึ้น			สามี	หยุด	ใช้	ความ	รุนแรง	แล้ว	

 1.3.4กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม
 เด็กก่อนวัยเรียน

	 	บ้าน	เด็ก	เป็น	สถาน	ที่	ดูแล	เด็ก	และ	รับ	เลี้ยง	เด็ก	ใน	ช่วง	อายุ	วัย			1.5			ขวบ			-			6			ปี			ซึ่ง	เป็น	บุตร	ของ	ผู้	เดือด	

รอ้น	ทีม่า	ขอรบั	ความ	ชว่ย	เหลอื	ใน	ระหวา่ง	ที	่มารดา	รบั	การ	ฟืน้ฟ	ูรา่งกาย	/	จติใจ			หรอื	พกั	รอ	คลอด	ถงึ	หลงัค	ลอด			

หรอื	พกั	เพือ่	หลบ	ภยั		อกี	ทัง้	การ	ปกปอ้ง	คุม้ครอง	ความ	ปลอดภยั			ซึง่	เดก็	เหลา่	นัน้	สว่น	ใหญ	่ได	้รบั	ผลก	ระ	ทบ	จาก	

ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว	ทั้ง	ทาง	ตรง	และ	ทาง	อ้อม		 	ซึ่ง	มี	ทั้ง	เด็ก	ที่	ถูก	ล่วง	ละเมิด	ทาง	เพศ		 	เด็ก	ที่	มารดา	ติด	เชื้อ	

เอช	ไอ	วี			และ	บิดา	มารดา	ต้อง	โทษจำ	คุก	ข้อหา	ยา	เสพ	ติด	

	 	ตลอด	ปี			2554			มี	เด็ก	อยู่	ใน	ความ	ดูแล	ทั้ง	สิ้น			64			ราย			(	เด็ก	ผู้	หญิง			37			ราย			เด็ก	ผู้ชาย			27			ราย	)	

 เด็กอ่อน

	 ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	เป็น	สถาน	ที่	ดูแล	เด็ก	ทารก	ซึ่ง	เป็น	บุตร	ของ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ท้อง	ไม่	

พร้อม	ทั้ง	ที่	ต้องการ	หา	พ่อ	แม่	อุปถัมภ์	ยก	ให้	เป็น	บุตร	บุญธรรม			และ	เด็ก	ฝาก	เลี้ยง	ชั่วคราว			เนื่องจาก	มารดา	ไป	

หา	งาน	ทำ	หรือ	ศึกษา	ต่อ	

	 	ตลอด	ปี			2554			มี	เด็ก	แรก	เกิด	ฝาก	เลี้ยง	ประจำ	และ	ฝากเลี้ยง	เฉพาะ	กลาง	วัน		(		Day			time			)	รวม			81			

ราย			ซึง่	ม	ีระยะ	เวลา	ใน	การ	ฝาก	เลีย้ง	ไม	่เกนิ			1			ป	ี		ทัง้นี	้เปน็	เดก็	ที	่แม	่ตอ้งการ	ยก	บตุร			หา	พอ่	แม	่อปุถมัภ	์		โดย	บา้น	

พัก	ฉุกเฉิน	ส่ง	ต่อ	มูลนิธิ	มิตร	มวล	เด็ก		 	สหทัย	มูลนิธิ		 	รวม		 	8		 	ราย		 	เป็น	เด็ก	ที่	แม่	ฝาก	เลี้ยง	ชั่วคราว	และ	รับ	กลับ	

คืน	สู่	ครอบครัว	ที่	อยู่	ใน	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน			33			ราย							และ	เด็ก	ที่	แม่	ฝาก	เลี้ยง	ฝาก	เฉพาะ	กลาง	วัน		(	Day			time	)		 

	เนื่องจาก	มารดา	วัย	รุ่น	ต้อง	ไป	เรียน	หนังสือ			/	ไป	ทำงาน	/	ไป	โรง	พยาบาล			เป็นต้น			จำนวน					35			ราย	
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 1.3.5กรณีถูกข่มขืน
	 	ศูนย์	กนิษฐ์	นารี	เป็น	สถาน	ที่	ช่วย	เหลือ	ผู้	หญิง	ที่	ถูก	ข่มขืน	อย่าง	ครบ	วงจร			ปี			2554			มี	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	

ถูก	ข่มขืน	กระทำ	ชำเรา			ถูก	อนาจาร			มา	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	ทั้ง	สิ้น							24			ราย			(	ถูก	ข่มขืน			15			ราย			ถูก	ข่มขืน	เป็น	

เหตุ	ให้	ท้อง			9			ราย	)			

	 	เด็ก	อายุ			3			-			6			ปี				 	จำนวน		 	 	2		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			8.33	)	

	 	เด็ก	อายุ			7			-	18			ปี				 	จำนวน	 	 18		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			75	)					

		 ผู้	หญิง	อายุ			19			-			25					ปี		 	จำนวน		 	 		4		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			16.67	)			

	 	ใน	จำนวน	ดัง	กล่าว			ร้อย	ละ			54.17			ผู้	ถูก	กระทำ	มี	สถานภาพ	เป็น	นักเรียน	/	นักศึกษา			ร้อย	ละ			12.5			

ผู้	กระทำ	เป็น			ผู้ชาย	แปลก	หน้า					ร้อย	ละ			20.83			ผู้	กระทำ	เป็น	ญาติ			พี่	เขย			ลุง			คน	รัก			คน	รู้จัก					ร้อย	ละ			8.33			

เป็น	บิดา	เลี้ยง	/	เพื่อน			และ	ร้อย	ละ			4.17			เป็น	นายจ้าง	

 1.4ประเภทปัญหาของผู้ที่มาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้							
	 	ผู้	ประสบ	ปัญหา	ที่	ขอรับ	การ	ปรึกษา	ทาง	โทรศัพท์			จำนวน			1,093			ราย			ใน	จำนวน	ดัง	กล่าว			เป็น	หญิง					

991			ราย			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			90.67			ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ทุก	รูป	แบบ			เป็นก	ลุ่ม	ที่	มีอายุ	ระหว่าง			21	-	30			

ปี			มาก	ที่สุด			517			ราย			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			47.30			ของ	ผู้รับ	บริการ	ทั้งหมด			ส่วน	ใหญ่	ประสบ	ปัญหา	ท้อง	เมื่อ	ไม่	

พร้อม			จำนวน			566			ราย			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			51.78					ปัญหา	ครอบครัว			จำนวน			202			ราย			คิด	เป็น	ร้อย	ละ18.48			

ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			จำนวน			99			ราย			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			9.06			ปัญหา	ติด	เชื้อ	เอดส์			38			ราย			คิด	เป็น	

ร้อย	ละ		 	3.48		 	และ	ปัญหา	ข่มขืน	/	อนาจาร		 	จำนวน		 	16		 	ราย		 	คิด	เป็น	ร้อย	ละ		 	1.46		 	ส่วน	ใหญ่	มี	ภูมิลำเนา	ใน	

กรุงเทพฯ			จำนวน			644					ราย					คิด	เป็น	ร้อย	ละ			58.92	

	 	ผู	้ขอรบั	การ	ปรกึษา	ทาง	โทรศพัท	์		สว่น	ใหญ	่รูจ้กั	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	จาก		นติยสาร	ชวีติ	รกั	/	คู	่สรา้ง	คู	่สม			336			

ราย			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			30.74			อินเตอร์	เนต			441			ราย			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			40.35			องค์กร	ภาค	รัฐ			8			ราย			คิด	เป็น	

ร้อย	ละ			0.73			องค์กร	เอกชน			48			ราย			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			4.39			เพื่อน	/	พลเมือง	ดี	พา	มา			98			ราย			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			

8.97			ไทย	ทีวี	สี	ช่อง			3	/	วิทยุ			97			ราย			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			8.87			Bug			1133	/	สมุด	หน้า	เหลือง			65			ราย			คิด	เป็น	

ร้อย	ละ			5.95			

	 	ส่วน	มาก	โทรศัพท์	มา	ปรึกษา			เวลา	เช้า	-	กลาง	วัน			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			63.86					และ	เวลา	กลาง	คืน			คิด	เป็น	

ร้อย	ละ			36.14			ตาม	ลำดับ			(	ภาค	ผนวก			ก	)			

2.กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล
 2.1การดูแลฟื้นฟูและเยียวยาผู้หญิงและเด็ก:
	 	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่ประสบ	ปญัหา			จะ	ได	้รบั	การ	ดแูล	โดย	นกั	สงัคมสงเคราะห์	และ	นกั	จติวทิยา	ใน	ทกุ	ดา้น					

ใน	ราย	ที่	มี	ความ	จำเป็น	ที่	ต้องการ	การ	ดูแล	ช่วย	เหลือ	เป็น	พิเศษ			ก็	จัดหา	บริการ	พิเศษ	ให้			
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	 	นัก	จิตวิทยา	คลี	นิก		 	ประจำ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	ได้	ตรวจ	สอบ	วัด	ระดับ	สติ	ปัญญา	/	ทดสอบ	บุคลิกภาพ	/	 

	ทดสอบ	ความ	สมัฤทธิ	์ผล	ทางการ	เรยีน	/	การ	บำบดั	ฟืน้ฟ	ูจติใจ	-	การ	ให	้คำ	ปรกึษา	กบั	เดก็	/	เยาวชน	/	ผู	้หญงิ	ประสบ	

ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			และ	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ			จำนวน			31			ราย	

 2.1.1การดูแลสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาโดยทั่วไป
 ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรีพิชัยสนิธ		นายก	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			ให้การ	ปรึกษา	แนะนำ	

การ	ดำเนิน	ชีวิต	แก่	ผู้	หญิง			เด็ก			และ	ผู้	ปกครอง			รวม	ทั้ง	เป็น	ประธาน	ใน	การ	จัด			case			conference			ร่วม	กับ	นัก	

สังคมสงเคราะห์			นัก	จิตวิทยา			และ	เจ้า	หน้าที่	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์			เป็น			จำนวน		9			ครั้ง			(	ตั้งแต่	เดือน	มกราคม	

-	กนัยายน			2554	)			เพือ่	หา	แนวทาง	แกไ้ข	ปญัหา	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ใน	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			ที	่ประสบ	ปญัหา	ความ	รนุแรง			

ถูก	ข่มขืน			ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			ผู้	หญิง	ติด	เชื้อ	เอช			ไอ			วี	/	เอดส์			และ	เด็ก	ที่	ถูก	ทอด	ทิ้ง			จำนวน			28			ราย					อีก	ทั้ง	ได้	

ให้การ	ปรึกษา	แนะนำ	การ	ดำเนิน	แก้ไข	ปัญหา	ชีวิต	และ	การ	ปรับ	วิธี	คิด	ให้	กับ	เด็ก	และ	ผู้	หญิง			จำนวน		2		ราย			

 นพ.ชัยพรพิศิษฎ์พงศ์อารีย์	 		 	หัวหน้า	ภาค	จิตแพทย์	เด็ก	และ	วัย	รุ่น		 	นพ.พิ	สาส์น			เต	ชะ	เกษม					และ			

พญ.วรณุ	า			กล	กจิ	โก	ว	ินท	์		จติแพทย	์เดก็			วทิยาลยั	แพทยศาสตร	์กรงุเทพมหานคร	และ	วชริ	พยาบาล	(	ค	ล	ินคิ	กู	้ใจ	)		 

	ได	้ใหก้าร	บำบดั	ฟืน้ฟ	ูจติใจ	ให	้กบั	เดก็	/	เยาวชน	/	ผู	้หญงิ	ประสบ	ปญัหา	ความ	รนุแรง	ใน	ครอบครวั			ถกู	ขม่ขนื					และ	

พฤติกรรม	ก้าวร้าว	/	อารมณ์	แปรปรวน			จำนวน			11					ราย			รวม			65			ครั้ง			อีก	ทั้ง	ได้	ร่วม	ประชุม	ทีม	สห	วิชาชีพ	

เพื่อหา	แนวทาง	ช่วย	เหลือ	เด็ก	และ	ครอบครัว			จำนวน			3			ราย			รวม			3			ครั้ง	

 การบำบัดที่โรงพยาบาลศรีธัญญาและการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ•

	 	สมา	คมฯ	ได้	ส่ง	เด็ก	ที่	ถูก	ข่มขืน	เข้า	รับคำ	ปรึกษา	และ	การ	บำบัด	ฟื้นฟู	จิตใจ		 	ภาย	ใต้	การ	ดูแล	ของ	โรง	

พยาบาล	ศรีธัญญา			จำนวน			16			ราย			ดังนี้	

	 	-			เข้า	รับ	การ	รักษา	บำบัด	ฟื้นฟู	เยียวยา			ที่	โรง	พยาบาล			ไม่	เกิน			3					เดือน			จำนวน			14			ราย					

	 	-		 	ฟื้นฟู	จิตใจ	และ	ปรับ	พฤติกรรม	ร่วม	กัน	โดย	ทีม	สห	วิชาชีพ		 	จำนวน		 	3		 	ราย		 	เพื่อ	หา	แนวทาง	ใน	การ	

ดูแล	รักษา	

 •	 การบำบัดที่โรงพยาบาลศิริราช

	 	สมา	คมฯ	ได	้สง่	เดก็	/	ผู	้หญงิ	ที	่ถกู	ขม่ขนื	และ	ความ	รนุแรง	ใน	ครอบครวั			เขา้	รบัคำ	ปรกึษา	และ	การ	บำบดั	

ฟื้นฟู	จิตใจ			ภาย	ใต้	การ	ดูแล	ของ	จิตแพทย์	โรง	พยาบาล	ศิริราช			จำนวน			1			ราย			

 การบำบัดที่โรงพยาบาลตำรวจ•

	 	สมา	คมฯ	ได้	ส่ง	เด็ก		 	ที่	ถูก	ข่มขืน	/	รุม	โทรม	รับคำ	ปรึกษา	และ	บำบัด	ฟื้นฟู	จิตใจ		 	ภาย	ใต้	การ	ดูแล	ของ	

จิตแพทย์	โรง	พยาบาล	ตำรวจ					จำนวน			3			ราย			

 2.1.2การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็กดังนี้
	 จัด	ประชุม	กลุ่ม	เพื่อ	ปรึกษา	ปัญหา	ราย	กรณี		 	(	Case		 	conference	)		 	ระหว่าง	นัก	สังคมสงเคราะห์			 



30

และนัก	จิตวิทยา	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ร่วม	กับ	ทีม	สห	วิชาชีพ			โดย	มี			ท่าน	อัยการ	สาโรช					นัก	เบ	ศร์			เลขานุการ	ผู้	

ตรวจ	การ	อัยการ					พ.ต.ท.หญิง	ปวีณ	า			เอก	ฉัตร			สถานี	ตำรวจนครบาล	ราษฎร์บูรณะ			คุณ	ณัฐ	วุฒิ					บัว	ประทุม		 

	นัก	กฎหมาย	มูลนิธิ	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	เด็ก		 	คุณ	สำรวม		 		 	ไว	ยอา	สา		 	ศูนย์	ปฏิบัติ	การ	เพื่อ	ป้องกัน	ความ	รุนแรง	ใน	

ครอบครวั			สำนกังาน	ปอ้งกนั	และ	แกไ้ข	ปญัหา	การ	คา้	หญงิ	และ	เดก็			พญ.วรณุ	า					กล	กจิ	โก	ว	ินท	์		จติแพทย	์เดก็	และ	

วัย	รุ่น			คลินิก	กู้	ใจ	วชิร	พยาบาล		และคุณสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล			องค์กร	ภาค	รัฐ			อาจารย์	

โรงเรียน	บำรุง	รวิ	วรรณ		 	และ	แพทย์		 	นัก	จิตวิทยา	โรง	พยาบาล	ภูมิพล		 	โรง	พยาบาล	เจริญกรุงประชารักษ์		 	ทีม	

งาน	ทนาย	ความมูลนิธิ	หญิง	ชาย	ก้าว	ไกล			เพื่อ	ร่วม	กัน	หา	แนวทาง	ช่วย	เหลือ	ฟื้นฟู	เยี่ยว	ยา	/	ปรับ	พฤติกรรม	เด็ก	

/	เยาวชน	และ	ผู้	หญิง	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ	และ	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว		 	มี	ผู้	เข้า	ร่วม		 	จำนวน			

222					ราย					จำนวน					8					ครั้ง					

	 	จัด	ประชุม			Case			conference			ระหว่าง	นัก	สังคมสงเคราะห์			และ	นัก	จิตวิทยา			ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			

รว่ม	กบั	คณุณฐัวฒุิบวัประชมุและทมีงานมลูนธิิศนูย์พทิกัษ์สทิธิเดก็สถานแรกรบัเดก็หญงิบา้นธญัญพร			เพือ่	

รว่ม	กนั	หา	แนวทาง	ชว่ย	เหลอื	ฟืน้ฟ	ูเยีย่ว	ยา	/	ปรบั	พฤตกิรรม	เดก็	และ	เยาวชน			ที	่ประสบ	ปญัหา	ความ	รนุแรง	ทาง	

เพศ			เด็ก	ถูก	ทอด	ทิ้ง	ปล่อย	ปละ	ละเลย			จำนวน			4			ราย			จำนวน			2			ครั้ง					

 2.1.3โครงการพิเศษเพื่อสร้างสายสัมพันธ์แม่วัยรุ่น-ลูก
	 การ	ให้	ความ	ชว่ย	เหลอื	และ	ดแูล	ผู	้หญงิ	ที	่ทอ้ง	ไม่	พรอ้ม	ที	่เปน็	วยั	รุน่			อายุ	ตำ่	กวา่			18			ป	ี		บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	 

	ได้	สนับสนุน	และ	เตรียม	ความ	พร้อม	ทั้ง	ใน	ด้าน	ทักษะ	ความ	เป็น	แม่		 	การ	สร้าง	สาย	สัมพันธ์	ระหว่าง	แม่	กับ	ลูก			

รวม	ไป	ถึง	การ	เพิ่ม	ต้นทุน	ชีวิต			โดย	สนับสนุน	ให้	แม่	วัย	รุ่น	ได้	เรียน	หนังสือ	ต่อ			และ	เลี้ยง	ลูก	เอง			เพื่อ	ที่	จะ	ยืน	หยัด	

อยู่กับ	ลูก	ได้	อย่าง	มั่นคง	ต่อ	ไป			โดย	ผ่าน	โครงการ	ต่างๆ			ดังนี้	

 โครงการภาพ&สมุด..ฝีมือแม่

 	เปน็	โครงการ			ที	่สรา้ง	เสรมิ	สาย	สมัพนัธ	์ของ	แม	่วยั	รุน่	กบั	ลกู			โดย	ผา่น	การ	สงัเกต	และ	บนัทกึ	พฒันาการ			

การ	เจริญ	เติบโต	ของ	ลูก	น้อย	อย่าง	ต่อ	เนื่อง		 		 	รวม	ทั้ง	ได้	มี	โอกาส	พูด	คุย	แลก	เปลี่ยน	ประสบการณ์		 		 	ข้อคิด	 

วิธี	เลี้ยง	ลูก	ระหว่าง	กัน	ของ	แม่	วัย	รุ่น	ที่	เข้า	ร่วม	โค	รง	การฯ					เพื่อ	สร้าง	ความ	เชื่อ	มั่น	ใน	การ	เลี้ยง	ลูก	ด้วย	ตัว	เอง	ได้	

อยา่ง	ม	ีความ	สขุ					โดย	ใช	้ภาพถา่ย	ที	่ตวั	แม	่เอง	ถา่ย	ภาพ	ลกู	วยั	ซน	ใน	อริยิาบถ	ตา่งๆ			รวบรวม	เปน็	อลับัม้	ภาพ			พรอ้ม	

เขียน	บรรยาย	ความ	รู้สึก	ที่	ตัว	แม่	เอง	มี	ต่อ	ลูก			ซึ่ง	กิจกรรม	ดัง	กล่าว	ทำ	ทุก	วัน	พฤหัสบดี			เวลา			13.00	-	17.00			น	.			 

ระหว่าง	เดือน	มีนาคม	-	พฤษภาคม		 	2554		 		 	รวม		 	7		 	ครั้ง		 	มี	คุณ	แม่	วัย	รุ่น	และ	ลูก	ที่	เข้า	ร่วม	โค	รง	การฯ		 	15		 	คู่			

และ	ทำ	ทุก	วัน	พุธ		 	เวลา		 	13.00	-	17.00		 	น	.		 	ระหว่าง	เดือน	กันยายน	-	ตุลาคม		 	2554		 		 	รวม		 	7		 	ครั้ง		 	โดย	แบ่ง	

ออก	เป็น			2			กลุ่ม			ทำ	กิจกรรม	ครั้ง	ละ			1			ชั่วโมง	ครึ่ง			มี	คุณ	แม่	วัย	รุ่น	และ	ลูก	ที่	เข้า	ร่วม	โค	รง	การฯ			14			คู่			โดย	มี	 

คุณเรียวจันทร์ธีรธูผลอนันต์อาสาสมัคร			เป็น	วิทยากร	
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สรุปผลการดำเนินโครงการ

	 	คณุ	แม	่วยั	ใส	ได	้รบั	ความ	เพลดิเพลนิ	ใจ	จาก	การ	ถา่ย	ภาพ	ลกู	นอ้ย					และ	กจิกรรม	ตา่งๆ	ใน	แตล่ะ	สปัดาห	์		

ทำให้	ผู้	เป็น	แม่	ได้	สัมผัส	ใกล้	ชิด	กับ	ลูก	น้อย	มาก	ขึ้น							เมื่อ	คุณ	แม่	นำ	ภาพ	มา	บรรจง	ติด	ใน	สมุด	อัลบั้ม					ก็	เป็นการ	

สรา้ง	สรรค	์ใหม่ๆ 					ใน	การ	วาด	เขยีน			หรอื	ตกแตง่	ภาพ			เสรมิ	ทกัษะ	การ	แตง่	นทิาน	เรือ่ง	เลา่	จาก	ภาพ	ที	่คณุ	แม	่เลา่	

ให้	ลูก	น้อย					เป็นการ	สร้าง		“หนังสือ	เล่ม	แรก	”			ใน	ชีวิต	ลูก	

	 	เมื่อ	เด็ก	โต	ขึ้น					คุณ	แม่	ก็ได้	มี	สมุด	ทำ	มือ	ไว้	อ่าน	เล่า	เรื่อง	ราว	ต่างๆ	ให้	ลูก	ฟัง					ภาพ			และ			สมุด					ที่	ทำ	

ด้วย	หัวใจ	ของ	แม่		 			จึง	เป็น	ส่วน	เติม	เต็ม	ส่วน	เล็กๆ			ที่	จะ	ทำให้	ทั้ง	แม่	และ	ลูก	มี	พลัง	ที่	จะ	ย่าง	ก้าว	ต่อ	ไป	ข้าง	หน้า	 

  

  โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น

	 	เปน็	โครงการ	ที	่เอือ้	ให	้วยั	รุน่	ที	่เปน็	แม	่วยั	รุน่	วยั	ใส			ได	้ม	ีโอกาส	ที	่จะ	เรยีน	หนงัสอื	ตอ่			และ	เอือ้	ให	้สามารถ	

ที	่จะ	เลีย้ง	ลกู	เอง	ไป	พรอ้ม	กนั			โดย	ใหก้าร	สนบัสนนุ	รอบ	ดา้น	อยา่ง	เตม็	ที	่		เปน็	โครงการ	ที	่ทา้ทาย	ใน	กระบวนการ	

และ	ต้อง	อาศัย	ความ	ผูกพัน	มุ่ง	มั่น	ใน	การ	ที่	จะ	ให้	ความ	สนับสนุน	ที่	ใช้	เวลา	ไม่	ต่ำ	กว่า			3			ปี			แต่	ผลลัพธ์	ต่อ	สังคม	

นั้น			เชื่อ	ได้	ว่า	มีมากมาย			เพราะ	เป็นการ	สร้าง			2			ชีวิต	ให้	เติม	โต	เต็ม	ตาม	ศักยภาพ			

	 กรณี	แม่	วัย	รุ่น	นี้		 	สมา	คมฯ		 	ได้	จัด	โค	รง	การฯ		 	โดย	มี	วัตถุประสงค์	สำคัญ		 	คือ		 	มุ่ง	ลด	อัตรา	การ	ส่ง	ลูก	สู่	

สถาน	สงเคราะห	์		เนน้	การ	สรา้งสาย	สมัพนัธ	์ระหวา่ง	แม	่และ	ลกู	ใน	ชว่ง	ระหวา่ง	รอ	คลอด	และ	หลงัค	ลอด			ใหก้าร	

สนับสนุน	การ	ศึกษา	ต่อ	จน	จบ	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น	และตอน	ปลาย		 	จัด	กิจกรรม	ให้	ความ	รู้	ใน	ด้าน	สิทธิ	อนามัย	

เจริญ	พันธุ์		 	หลักสูตร	บริบาล	ทารก		 	ทักษะ	ชีวิต	และ	ปรับ	ทัศนะ	คติ	แก่	เด็ก	และ	ผู้	หญิง	ที่	ท้อง	ไม่	พร้อม	อย่าง	รอบ	

ด้าน			อีก	ทั้ง	มี	เงิน	สะสม	ให้	เพื่อ	เพิ่ม	ต้นทุน	ชีวิต	แม่	วัย	ใส			เมื่อ	พ้น	จาก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ไป	แล้ว	

	 	ใน	ปี			2554					มี	เด็ก	และ	เยาวชน	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			เป็น	แม่	ลูก			11			คู่					ซึ่ง	ใน	จำนวน	แม่	วัย	รุ่น	ทั้งหมด	

มี	เพียง			1			ราย			ตัดสิน	ใจ	ฝาก	เลี้ยง	บุตร	ไว้	ที่	ศูนย์	เด็ก	อ่อน			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			นอก	นั้น	เลี้ยง	ดู	ลูก	เอง	
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 กรณีที่สำเร็จการศึกษาและกลับคืนสู่ครอบครัว	คือ	

	 	กรณี	น้อง	ใจดี			(	นาม	สมมุติ	)					แม่	วัย	รุ่น			อายุ		18		ปี					ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	จาก	การ	ถูก	เพื่อน	ชาย	ข่มขืน			

ตั้ง	ครรภ์	และ	คลอด	ลูกสาว	ชื่อ		 	น้อง	คน	ดี		 	(	นาม	สมมุติ	)	 อายุ		 	2		 	ปี		 	ซึ่ง	น้อง	ใจดี		 	มี	ความ	ตั้งใจ	ที่	จะ	เลี้ยง	ดู	

ลูกสาว	ด้วย	ตนเอง		 	พร้อม	กับ	ศึกษา	ต่อ	จน	จบ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย		 	จากศูนย์การ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน		 

(	กศน	.	)			เขต	ดอนเมือง					เมื่อ	วัน	ที่					23		มิถุนายน					สมา	คมฯ	ได้	มอบ	เงิน	ค่า	เลี้ยง	ดู	บุตร					จำนวน					34,500							บาท			

ให้	สำหรับ	เริ่ม	ต้น	ชีวิต	ใหม่	พร้อม	ลูกสาว			

	 	ใน	เรื่อง	คดี	ความ		 	ได้	จบ	ใน	ชั้น	ตำรวจ	เนื่องจาก	คู่	กรณีย	อมความ		 	โดย	ผู้	กระทำ	ได้	ชดใช้	ค่า	เสีย	หาย	ให้	

เป็น	จำนวน	เงิน			50,000			บาท	

	 	ขณะ	นี้		 	น้อง	ใจดี		 		 		 		 	ได้	ทำงาน	ที่		 	การ	ไฟฟ้า	นครหลวง		 	คลองเตย		 	กรุงเทพฯ		 	ใน	ตำแหน่ง	ธุรการ	 

	ทำงาน	วัน	จันทร์			–			ศุกร์							เงิน	เดือน			5,400			บาท							ส่วน	ลูกสาว			มารดา	ได้	ช่วย	เลี้ยง	ดู					ครอบครัว	ของ	น้อง	

ใจดี	และ	ลูกสาว	อยู่	อย่าง	อบอุ่น			มี	ความ	สุข	ดี	

	 	กรณี	นอ้ง	แพน	เคก้			(	นาม	สมมตุิ	)					แม่	วยั	รุน่			อายุ			18			ปี			ทอ้ง	เมือ่	ไม่	พรอ้ม	จาก	การ	ถกู	เพือ่น	ชาย	ขม่ขนื			

ตั้ง	ครรภ์	และ	คลอด	ลูกชาย					ชื่อ			น้อง	หมู			(	นาม	สมมุติ	)							อายุ			2	ปี	6		เดือน					ซึ่ง	น้อง	แพน	เค้ก			มี	ความ	ตั้งใจ	

ที่	จะ	เลี้ยง	ดู	ลูกชาย	ด้วย	ตนเอง		 	พร้อม	กับ	ศึกษา	ต่อ	จน	จบ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย			จากศูนย์การ	ศึกษา	นอก	

โรงเรียน	(	กศน	.	)			เขต	ดอนเมือง		สมา	คมฯ			ได้	ดำเนิน	การ	มอบ	เงิน	ค่า	เลี้ยง	ดู	บุตร			จำนวน					32,700							บาท			ให้	

สำหรับ	เริ่ม	ต้น	ชีวิต	ใหม่	พร้อม	ลูกชาย			ปัจจุบัน	กลับ	คืน	สู่	ครอบครัว	ที่	จังหวัด	ชัยนาท	

	 	ใน	เรื่อง	คดี	ความ		 	ผู้	ปกครอง	ได้	แจ้ง	ความ	ดำเนิน	คดี	กับ	ตำรวจ		 	ผู้	ต้องหา	อยู่	ระหว่าง	หลบ	หนี		 	ยัง	ไม่	

สามารถ	จับ	กุม	มา	ดำเนิน	คดี	ได้	

	 	ขณะ	นี้			น้อง	แพน	เค้ก			กำลัง	หา	งาน	โรงงาน	ใน	ต่าง	จังหวัด	ทำ					ส่วน	ลูกชาย			น้อง	หมู			ป้า	ได้	ช่วย	เลี้ยง	ดู					

ให้ลูกชาย	มี	ความ	อบอุ่น	และมี	ความ	สุข	ดี			

 2.1.4 โครงการศิลปะบำบัด
	 	โครงการ	นี	้เปน็	โครงการ	ที	่บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	นำ	ศลิปะ	มา	ชว่ย	บำบดั	ฟืน้ฟ	ูเยยีวยา	จติใจ	ให	้กบั	ผู	้หญงิ	และ	

เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง			โดย	มี	คุณฟ้าใสวิเศษกุลนักจิตวิทยาศิลปะบำบัด			เป็น	ผู้	ดำเนิน	โค	รง	การฯ	 

	ราย	ละเอียด	สำหรับ	การ	ดำเนิน	งาน	ใน	ปี	2554			ปราก	ฎ	ใน	ภาค	ผนวก			ค	
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 2.1.5โครงการดนตรีบำบัด
	 	โครงการ	ดนตรี	บำบดั			เปน็	โครงการ	ใหม่	ที	่เริม่	ทำ	ใน	เดอืน	กนัยายน			2554			เปน็	หนึง่	ใน	ขบวนการ	ชว่ย	 

	ฟื้นฟู	และ	พัฒนาการ	ใน	ด้าน	อารมณ์		 	ร่างกาย		 	และ	จิตใจ	ให้	กับ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง			

กิจกรรม	จะ	เป็นการ	กล่อม	เกลา	จาก	การ	เรียน	รู้	ผ่าน	ประสบการณ์	ทาง	ดนตรี		 	โดย	ใช้	องค์	ประกอบ	ของ	ดนตรี	

อย่าง	สร้างสรรค์	ทั้ง	การ	ฟัง		 	การ	เล่น	เครื่อง	ดนตรี		 	การ	ขับ	ร้อง	เดี่ยว		 	การ	ขับ	ร้อง	หมู่		 	การ	ขับ	ร้อง	ประสาน	เสียง			

การ	แสดง	ดนตร	ี		การ	แสดง	ละคร			โดย	ม	ีคณุเรยีวจนัทร์ธรีธูผลอนนัต์อาสาสมคัร			เปน็	วทิยากร			ราย	ละเอยีด	

สำหรับ	การ	ดำเนิน	งาน	ปราก	ฎ	ใน	ภาค	ผนวก			ค	

 2.2การให้บริการด้านการเสริมสร้างความรู้

 2.2.1สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
	 การ	จัด	กิจกรรม	เตรียม	ความ	พร้อม	ด้าน	ร่างกาย			จิตใจ	อารมณ์			สังคม	และ	สติ	ปัญญา			รวม	ทั้ง	การ	ฝึก	

สมาธ	ิ		การ	ฝกึ	วา่ย	นำ้			การ	เลา่	นทิาน			ศลิปะ	และ	ดนตร	ีบำบดั			ทกุ	วนั	ตัง้แตจ่นัทร-์	วนั	อาทติย	์		โดย	คร	ูพี	่เลีย้ง	บา้น	

เด็ก

	 -			เสริม	สร้าง	การ	รัก	การ	อ่าน	หนังสือ	นิทาน			ทุก	วัน	พุธ			ที่	ห้อง	สมุด	ประชาชน			สวน	รมณีย์	ทุ่ง	สีกัน			และ	

บ้าน	หนังสือ	กรุงเทพมหานคร			ดอนเมือง			

	 -		 จัด	กิจกรรม	พัฒนาด้าน	อารมณ์		 	ความ	คิด		 	และ	ความ	รู้สึก		 	(	Emotional		 	Education		 	and		 	Self			

–			consciousness			Project	)			กิจกรรม	เด็ก	กล้า	แสดงออก	ถึง	ความ	รู้สึก			อารมณ์			ความ	สุข			ความ	เศร้า			ความ	

กลัว			ให้	อย่าง	เหมาะ	สม			

	 -		 เสริม	ทักษะ	ชีวิต	การ	ดูแล	ปกป้อง	ตนเอง		 	หลักสูตร	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน		 	สำหรับ	เด็ก	เล็ก	 
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ทุก	สัปดาห์			วัน	ละ			30			นาที			จำนวน	เด็ก			15	-	20			คน			

	 -			จัดการ	ศึกษา	เตรียม	ความ	พร้อม	แบบ	แนว	พุทธ			(	ฝึก	นั่ง	สมาธิ	ทุก	เช้า	และ	ก่อน	เข้า	นอน	)			และ	จัด	ให้	

เข้า	เรียน	ใน	สถาน	ศึกษา	ใน	เขต	ดอนเมืองคือ		โรงเรียน	บำรุง	รวิ	วรรณ	วิทยา			จำนวน			8			ราย			(	ระดับ	ชั้น	อนุบาล			

2			ราย			ประถม			6			ราย	)	

	 	-			จัด	กิจกรรม	ด้าน	ต้นไม้	จริยธรรม			นำ	เด็ก	ไป	สวด	มนต์	ไหว้	พระ			บำเพ็ญ	ประโยชน์	ร่วม	กัน			ทำความ	

สะอาด	พระพุทธ	รูป		 	ที่	วัด	คลอง	บ้าน	ใหม่		 	(	สันติ	บุญ	มา	ราม	)		 	และ	วัด	นา	วง		 	ดอนเมือง		 	ทุก	วัน	จันทร์		 	และ	ฝึก	

ปฏิบัติ	วิทิ	สา	สมาธิ	ทุก	วัน	พุธ			เวลา			16.00			น	.			โดย			คุณกษมกรชมบุญอาสาสมัครศาสนาบำบัด

	 	-			เด็ก	บ้าน	เด็ก			จำนวน			10			คน	ได้	ร่วม	ร้อง	เพลง	สรรเสริญ	พระ	บารมี			เนื่อง	โอกาส	วัน	ชาติ	สวีเดน			เมื่อ	

วัน	ที่			6			มิถุนายน			2554			ณ			โรงแรม	แมน	ดา	ลิน			โอ	เรี	ยล	เตล			

	 	-			จัด	กิจกรรม			คลาย	เครียด			ให้	กับ	เด็ก	จากบ้าน	เด็ก			โดย	กลุ่ม	งาน	สุขภาพ	จิต			โรง	พยาบาล	ปักธงชัย			

เมื่อ	วัน	ที่			4			พฤศจิกายน			2554	

	 	-			จัด	กิจกรรม			ศิลปะ	ดนตรี			และ	การ	เคลื่อนไหว			เพื่อ	ผ่อน	คลาย			โดย	กลุ่ม	น้ำ	ขีด	ไฟ					เมื่อ	วัน	ที่					7			และ			

27							พฤศจิกายน			2554	

	 	-		 	จัด	กิจกรรม		 	นิทาน	สาน	ฝัน		 	ปั้น		 	และ	ดนตรี		 	เพื่อ	ผ่อน	คลาย		 	โดย	กลุ่ม	ตะขบ	ป่า		 	เมื่อ	วัน	ที่		 	16					

พฤศจิกายน			2554	

	 	-			เด็ก	และ	ครู	พี่	เลี้ยง			นัก	จิตวิทยา			จำนวน			15			คน			ได้	เข้า	ค่าย	ธรรมะ	ยุติ	ความ	รุนแรง			ที่			มหา	ป	ชา	บดี	

เถรี	วิทยาลัย			อำเภอ	ปักธงชัย			จังหวัด	นครราชสีมา			ระหว่าง	วัน	ที่			26	-	27			พฤศจิกายน			2554			

	 	-			จัด	ทัศนศึกษา	พา	เด็ก	เล็ก	ไป	จัด	กิจกรรม	นอก	สถาน	ที่			จำนวน							3							ครั้ง			เช่น			

	 	 	ครั้ง	ที่			1				เด็กจำนวน			8			ราย			ไป	ชม	ภาพยนตร์	เรื่อง	ตำนาน	สมเด็จ	พระ	นเรศวร	มหาราช			ภาค	

ศึก	นัน	บุเรง					ที่	โรง	ภาพยนตร์	สยาม	พา	ราก	รอน			เมื่อ	วัน	ที่			8			มกราคม			2554	

	 	 	ครั้ง	ที่			2			เด็กจำนวน			25			ราย			ไป	ชม	การ	แส	ดง	ดิ	สนี่			ออน			ไอซ์			แฟนตาซี			ที่	อิม	แพค	อารี	น่า			

เมืองทอง	ธานี			เมื่อ	วัน	ที่					28			มีนาคม			2554	

	 	 	ครัง้	ที	่		3				เดก็จำนวน					15			ราย			ไป	สวน	สตัว	์เขาดนิ			จงัหวดั	นครราชสมีา			เมือ่	วนั	ที	่				1			ธนัวาคม			

2554	
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 กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก    

	 	-		 		 	นำ	เด็ก	ไป	ตรวจ	สุขภาพ	ฟัน	ประจำ	ปี		 	ที่	ศูนย์	บริการสาธารณสุข		 	60		 	จำนวน		 	2		 	ครั้ง			 

(	เมื่อ	วัน	ที่		 	15		 	มีนาคม		 	และ		 	3		 	ตุลาคม		 	2554	)		 	และ	ตรวจ	วัด	พัฒนาการ	เด็ก		 	จำนวน		 	1		 	ครั้ง			 

	ครั้ง	ที่			1				เด็ก	ได้	รับ	การตรวจ	พัฒนาการ		จำนวน15			ราย			โดย	นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2554

 	-					จัด	ส่ง	เด็ก	เล็ก	ที่	มี	อาการ	ซึม	เศร้า			เนื่องจาก	บิดา	เสีย	ชีวิต	และ	มารดา	ทอด	ทิ้ง			เข้า	รับ	การตรวจ	รักษา	

สุขภาพ	จิต			จำนวน			1			ราย			ที่	สถาบัน	สุขภาพ	จิต	เด็ก	และ	วัย	รุ่น			ราช	นครินทร์			กรุงเทพฯ	

 สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเด็กเล็ก

	 	การ	ให้	คำ	ปรึกษา			-					นัก	จิต	วิ	ทยา	ค	ลิ	นิค	และ	นัก	จิตวิทยา	พัฒนาการ			ให้การ	ปรึกษา	แก่ผู้	ปกครอง	ซึ่ง	

ประสบปัญหาความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			ใน	ประเด็น	เด็ก	สมาธิ	สั้น			เด็ก	ดื้อ	ก้าวร้าว					เด็ก	เรียก	ร้อง	ความ	สนใจ			

เด็ก	กลัว	การ	ถูก	ทอด	ทิ้ง					เด็ก	เริ่ม	มี	พฤติกรรม	ก้าวร้าว	รุนแรง					การ	จัดการ	ความเครียด			เป็นต้น	

 

 การจัดอบรมให้องค์ความรู้

	 	-					จดั	อบรม			“	เสรมิ	สรา้ง	ความ	เขม้	แขง็	ทาง	จติใจ	”			ให	้กบั	ผู	้ปกครอง	เดก็	ที	่ได	้รบั	ความ	รนุแรง	ใน	ครอบครวั			

จำนวน							5					ครั้ง			โดย	นัก	จิตวิทยา			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ทุก	วัน	พฤหัสบดี			เวลา			10.00	-	12.00			น	.			ที่	ห้อง	ปณิ	ตา			

บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	

 งานเชิงรุก-บ้านเด็กได้ดำเนินการทำงานในเชิงรุกกับกลุ่มเด็กนักเรียน

	 ครู	นว	มัย		 	นาค	ธน	และ	ทีม	งาน	ครู	บ้าน	เด็ก		 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	สมา	คมฯ		 	ได้	แบ่ง	ปัน	และ	จัด	กิจกรรม	 

	หลักสูตร	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน	(	สำหรับ	เด็ก	เล็ก	)			ให้	กับ	เด็ก	นักเรียน	ระดับ	ประถม	ปี	ที่1	-	4			โรง	เรียน	เซ็น	ต์ฟ	รัง	

ซิส	เซ	เวียร์			จำนวน			6			ครั้ง				ครั้ง	ละ			80	-	100			คน			และ	เด็ก	นักเรียน	ระดับ	อนุบาล	ปี	ที่1	-	3			จำนวน			120			คน			รวม	

ทั้ง	ผู้	ปกครอง	และ	คุณครู	โรงเรียน	อนุบาล	ธร	รมาภ	รณ์	

 2.2.2สำหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น
	 	มี	การ	จัด	กิจกรรม	เสริม	ความ	รู้	และ	ทักษะ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง			เช่น	
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 กิจกรรมด้านการศึกษาและทักษะชีวิต

  สำหรบัสมาชกิเยาวชน			จดั	ให	้เขา้	เรยีน	ใน	สถาน	ศกึษา	ใน	เขต	ดอนเมอืง			โรงเรยีน	บำรงุ	รว	ิวรรณ	วทิยา	,			

โรงเรยีน	สกีนั	วฒันา	นนัท	์อปุถมัภ	์		เทคนคิ	ดอนเมอืง			และ	ศนูย	์การ	ศกึษา	นอก	โรงเรยีน					โดย	แยก	เปน็	ชัน้	ประถม	

ศึกษา			จำนวน			3			ราย			ชั้น	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น			จำนวน			3			ราย			ชั้น	สาย	อาชีพ			จำนวน			1			ราย			และ	นักเรียน	โรง	

เรียน	ปัญญา	ภิ	วัฒน์			จำนวน			2			ราย			

 สำหรบัสมาชกิเยาวชนที่ประสบปญัหาทอ้งเมือ่ไม่พรอ้มหรอืแม่ลกูออ่น			จดั	ให	้เขา้	รบั	การ	ศกึษา	นอก	

โรงเรียน					ระดับ	ประถม	/	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น			จำนวน			3			ราย			ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย			จำนวน			4			ราย			

ที่	ศูนย์	การ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน		 	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	ซึ่ง	มี	การ	พบ	กลุ่ม	ทุก	วัน	พุธ	และ	วัน	อาทิตย์			

เวลา			9.00	-	12.00			น	.					

	 	จดั	กจิกรรม	อบรม	ให	้ความ	รู	้หลกัสตูร			“	การ	ดแูล	มารดา	และ	ทารก	”			โดย	อาสา	สมคัร	พยาบาล			ให	้ความ	

รู้	แก่	คน	ท้อง	และ	แม่	ลูก	อ่อน			จำนวน			15			ราย			ทุก	วัน	จันทร์			เวลา			10.30	-	11.30			น	.			

	 กิจกรรม		 	“	ช่วง	ปิด	เทอม	…	เยาวชน	”		 		 	เช่น		 	เพ้นท์	เสื้อ	 	ศิลปะ		 	และ	เรียน	ภาษา	ต่าง	ประเทศ		 		จำนวน			 

5			ครัง้	จดัใหก้บัเยาวชนจำนวน	เยาวชน			10			คน				เวลา			10.00			น	.	-	15.30			น	.			ชว่ง	มนีาคม	-	พฤษภาคม			2554			โดย 

	เจ้า	หน้าที่	ศูนย์เยาวชน			(	บ้าน	เพื่อน	ใจ	วัย	ทีน	)			ดอนเมือง	

	 	กิจกรรม		 	“	สวน	ผัก		 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	”		 	ส่ง	เสริม	ให้	เยาวชน	ใช้	เวลา	ว่าง	ให้	เกิด	ประโยชน์		 	มี	ความ	รับ	ผิด	

ชอบ		 	สร้าง	ความ	สามัคคี		 	รวม	ทั้ง	ช่วย	ให้	คลาย	เครียด	โดย	ผ่าน	การ	ทำ	ผัก	สวน	ครัว		 	โดย	มี	คุณ	จริยา		 	สำลี	อ่อน			

และ	วลี			บรร	ลือ	เสียง	เป็น	ผู้	ดูแล	และ	ควบคุม					

	 กิจกรรม			“	กลุ่ม	บำบัด	อารมณ์	ขั้น	ต้น	”			โดย		เน้น	การ	รู้จัก	ตนเอง			การ	ขจัด	ความ	โกรธ	และ	ความเครียด			

การ	รู้จัก	แก้	ปัญหา	ควบคุม	อารมณ์	ตนเอง				จัด	โดย	คุณจันทิตาบุญสายคุณศิรินทิพย์ภูวรัตนกูลคุณวันดี

วจนะถาวรและคณุหทยัรตัน์แซ่จงนกัศกึษาปรญิญาเอกคณะจติวทิยาการปรกึษามหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

จำนวน			3					รุ่น			รุ่น	ละ			8			ครั้ง			ทุก	วัน	พุธ			ครั้ง	ละ			1			ชั่วโมง	

	 รุ่น	ที่		 	1		 	กลุ่ม	สมาชิก	เยาวชน	ที่	ถูก	กระทำ	ความ	รุนแรง		 	จำนวน		 	4		 	ราย		 	เมื่อ	วัน	ที่		 	16		 	กุมภาพันธ์			 

-			6			เมษายน		2554			เวลา			10.30	-	11.30		น	.	

	 	รุ่น	ที่		 	2		 	กลุ่ม	สมาชิก	หญิง	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม		 	จำนวน		 	12		 	ราย		 	เมื่อ	วัน	ที่		 	16		 	กุมภาพันธ์		 	-		 	6			 

เมษายน	2554			เวลา			13.00	-	14.00			น	.							

	 กจิกรรม	ทกัษะ	ชวีติ			สำหรบัสมาชกิเยาวชนทอ้งเมือ่ไม่พรอ้ม		ใน	หวัขอ้	การ	ดำเนนิ	ชวีติ	และ	การ	สรา้ง	

ความ	สมัพนัธ	์ระหวา่ง	แม	่และ	ลกู			การ	เหน็	คณุคา่	ตนเอง					การ	มอง	ตา่ง	มมุ			และ	การ	อยู	่รว่ม	กนั			จำนวน		16					ราย			

เมื่อ	วัน	ที่			22			มีนาคม			-	3			เมษายน			2554					โดย			คุณ	ศิษฏา		เพชร	สม					นักศึกษา	ปริญญา	โท			สาขา	จิตวิทยา	การ	

ให้การ	ปรึกษา			มหาวิทยาลัย	รามคำแหง					

 กิจกรรมเสริมสร้างพลังอำนาจภายในตนเอง	 	เน้น	การ	ดำเนิน	ชีวิต	ให้	มี	ชีวิต	มี	คุณค่า	ใน	ตนเอง			 

	การ	สนับสนุนทางจิตใจ		 	การ	จัดการ	กับ	ความเครียด		 	อารมณ์	โกรธ		 	อีก	ทั้ง	การ	ปรับ	แก้ไข	พฤติกรรม		 	อารมณ์			
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และ	ความ	คิด			โดย	นัก	จิตวิทยา	คลินิก	/	นัก	สังคมสงเคราะห์	

	 	จัด	กิจกรรม	อบรม	ให้	ความ	รู้		 	“	เสริม	สร้าง	ความ	เข็ม	แข็ง	ทาง	จิตใจ	”		 	ให้	กับ	คน	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	 

	จำนวน		 	37		 	ราย		 	จำนวน		 	26		 	ครั้ง		 	โดย	นัก	จิตวิทยา		 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	ทุก	วัน	อังคาร	และ	วัน	พฤหัสบดี		 	เวลา			

10.00			-	12.00			น	.			ที่	ห้อง	ปาณิ	ตา			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	

	 จัด	กิจกรรม		คลาย	เครียด		 	ให้	กับ	สมาชิก	เยาวชน		 	/	เยาวชน	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	และ	แม่	ลูก	อ่อน		 		 	โดย	 

	กลุ่ม	งาน	สุขภาพ	จิต			โรง	พยาบาล	ปักธงชัย			เมื่อ	วัน	ที่			4			พฤศจิกายน			2554	

	 กจิกรรม	เตรยีม	ความ	พรอ้ม	สำหรบั	หญงิ	ม	ีครรภ	์และ	แม	่ลกู	ออ่น			ใน	หวัขอ้	การ	คลาย	ความเครยีด			การ	

ดแูล	ตนเอง			กอ่น	และ	หลงัค	ลอด	บตุร			การ	ดแูล	ตรวจ	ครรภ	์		การ	ฝกึ	โยคะ	สำหรบั	คน	ทอ้ง			โรค	เอดส	์		การ	วางแผน	

ครอบครวั			การ	บรบิาล	ทารก	แรก	เกดิ			และ	การ	นวด	สมัผสั	ทารก			ให	้สมาชกิ	ทอ้ง	เมือ่	ไม	่พรอ้ม	และ	แม	่ลกู	ออ่น					โดย	

น.อ.หญิง	วัลลภ	า					อัน	ดารา					อาจารย์	แผนก	จิตเวช			วิทยาลัย	พยาบาลทหาร	อากาศ			และ	อาสา	สมัคร	พยาบาล							

และ	พ.ท.หญิง	นัท	มน					อุ่น	พงศ์	ภูวนาถ			อาสา	สมัคร	พยาบาล			และ	นักศึกษา	พยาบาล			วิทยาลัย	พยาบาล	ทหาร	

อากาศ					มหาวิทยาลัย	รังสิต			และ	นักศึกษา	พยาบาล		และ	อาจารย์	จากมหาวิทยาลัย	ปทุมธานี	

	 		กิจกรรม	กลุ่ม	สนับสนุน			“	Group			Support	”			และ	การ	แบ่ง	ปัน	การ	เลี้ยง	ดู	เด็ก			พัฒนาการ	เด็ก	ทารก			

ให้	แก่	แม่	วัย	รุ่น			จำนวน			5	-	6			คู่	ต่อ	ครั้ง							โดย	อาจารย์รักชุณหกาญจน์						จำนวน							6							ครั้ง					เมื่อ	วัน	ที่					26			

มกราคม			17			กุมภาพันธ์			3					มีนาคม				31					พฤษภาคม				4			กรกฎาคม					และ				28			กันยายน					2554											จำนวน			

10	-	12			ราย			

	 	จัด	กิจกรรม	การ	อบรม	เรื่อง		 	“	การเต	รี	ยม	ตัว	เป็น	แม่	เลี้ยง	เด่ียว	”		 	โดยคุณณิชาพา (แวร์ โซ) แซ่โซว  

	ให้	กับ	สมาชิก	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	/	แม่	วัย	รุ่น			จำนวน			15			คน			เมื่อ	วัน	ที่			22			มีนาคม			และ			20			สิงหาคม			2554					

เวลา			9.30	-	12.00			น	.	

	 	จัด	กิจกรรม	ให้	ความ	รู้			“	คุย	เรื่อง	เอดส์	”			ให้	กับ	เด็ก			/	เยาวชน	/					สมาชิก	เยาวชน	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	/	แม่	

วัย	รุ่น			จำนวน			8			ราย			เมื่อ	วัน	ที่			7			14			และ	21			กรกฎาคม			2554			โดย		นางศรีไทยอ่ำสุวรรณ		ผู้	ช่วย	นัก	

สังคมสงเคราะห์			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	

	 	จัด	กิจกรรม	ให้	ความ	รู้		 	เรื่อง		 	“	โรค	เอดส์	และ	การ	เสริม	คุณค่า	ใน	ตนเอง	”		 	ให้	กับ	เด็ก	-		 	เยาวชน	/	ผู้	หญิง	

ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			จำนวน					34			ราย			นัก	สังคมฯ			จำนวน			15					ราย			โดย			นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ		เมื่อ	

วัน	ที่					6							มกราคม			2554							ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			

	 	กิจกรรม	ศาสนา	บำบัด		 	ฝึก	การ	นั่ง	สมาธิ	และ	ฟัง	ธรรมะ		 	โดย		 	แม่ชีศรีสลับ อุปมัย จากมหาปชาบดี

เถรีวิทยาลัยและแม่ชีดร.ไพเราะทิพยทัศน์อาศรมมาตาจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน

2554

 	เยาวชน	และ	เยาวชน	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	/	แม่	วัย	รุ่น		 	รวม	ทั้ง	นัก	สังคมสงเคราะห์		 	นัก	จิตวิทยา		 	จำนวน			

45			คน	ได้	เข้า	ค่าย	ธรรมะ	เพื่อ	ยุติ	ความ	รุนแรง			ระหว่าง	วัน	ที่			26	-	27			พฤศจิกายน			2554					ที่			มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	

วิทยาลัย			อำเภอ	ปักธงชัย			จังหวัด	นครราชสีมา			
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	 กจิกรรม			“			Our			Story			“			การ	ถา่ย	ภาพ	เพือ่	สรา้ง	ภาพยนตร์			เปน็การ	สรา้ง	คณุคา่	ใน	ตนเอง			เสรมิ	สรา้ง	

พลัง	อำนาจ	ใน	ตนเอง			ฝึก	ความ	กล้า	แสดงออก	.					โดย		Ms.SusanDustinHattan					ให้	กับ	เด็ก	วัย	รุ่น	ที่	มีปัญหา	

ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ	/	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			จำนวน			8			ราย			ทุก	วัน	อาทิตย์			เวลา			15.00	-	17.00			น			ตั้งแต่	

เดือน	มกราคม	-	เมษายน			และ	เดือน	มิถุนายน	-	กันยายน			2554	

	 กิจกรรม	การ	ศึกษา	และการฝึก	อาชีพ					เช่น			หลักสูตร	คอมพิวเตอร์			30			ชั่วโมง			เรียน	หลักสูตร	เสริม	

สวย			เรียน	การ	เย็บ	ผ้า			การ	ปัก	ผ้า	ด้วย	มือ					ตุ๊กตา	โฟม			ศิลปะ	ประดิษฐ์			นวด	ตัว		(	นวด	แผน	โบราณ	)			นวด	ฝ่าเท้า			

และทำ	ขนมอบ			ฯลฯ	

 สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชนและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น

	 	กจิกรรม			Group			Support			และ	การ	แบง่	ปนั	การ	แกไ้ข	ปญัหา	พฤตกิรรม	ลกูสาว			ให	้แก	่ผู	้ปกครอง					โดย	

อาจารย์รักชุณหกาญจน ์			จำนวน			4			ครั้ง			จำนวน			10	-	12			ราย			เมื่อ	วัน	ที่					27					มีนาคม	,			29					พฤษภาคม			,	

31			กรกฎาคม	,					25			กันยายน					2554							

	 	ให้	คำ	ปรึกษา	แก่	ผู้	ปกครอง	แบบ	ราย	บุคคล			และ	การ	บำบัด	ครอบครัว			จำนวน			3			ครอบครัว	

 2.2.3สำหรับสมาชิกผู้ติดเชื้อ
	 	กิจกรรม	ด้าน	สุขภาพ	กาย	/	จิต		 	–		 	การ	ดูแล	ชีวิต	และ	สุขภาพ	อนามัย	ทาง	ด้าน	กาย	และ	จิต		 	ของ	 

	ผู้	หญิง	ที่	ติด	เชื้อ			โดย			พ.ท.หญิง	นัท	มน					อุ่น	พงศ์	ภูวนาถ			อาสา	สมัคร	พยาบาล	

	 	กิจกรรม	เสริม	สร้าง	พลัง	อำนาจ	ภายใน	ตนเอง		 	–		 	การ	ดำเนิน	ชีวิต	ให้	มี	ชีวิต	มี	คุณค่า	ใน	ตนเอง		 	การ	 

	Supportจิตใจ		 	การ	จัดการ	กับ	ความเครียด		 	อารมณ์	โกรธ		 	อีก	ทั้ง	การ	ปรับ	แก้ไข	พฤติกรรม		 	อารมณ์		 	และ	
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ความ	คิด		 	โดย		 	นักศึกษาฝึกงานปริญญาโทสาขา จิตวิทยาให้การปรึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 	ละคร	บำบดั	การ	เคลือ่นไหว			ให	้กบั	สมาชกิ	ผู	้ปว่ย	ที	่ตดิ	เชือ้			5			ราย			ทกุ	วนั	อาทติย	์		เวลา10.00	-	12.00			น	.			 

ระหว่าง	วัน	ที่			31			กรกฎาคม			-	28			สิงหาคม			2554							โดย	คุณชนาภัณฑ์ธรรมรัฐนักละครบำบัด 

	 จัด	กิจกรรม	คลาย	เครียด		 	การ	ฝึก	โยคะ		 	ให้	กับ	สมาชิก	ผู้	ติด	เชื้อ		 		 	โดย		 	กลุ่มงานสุขภาพจิต

โรงพยาบาลปักธงชัย			เมื่อ	วัน	ที่			4					พฤศจิกายน			2554	

	 จัด	อบรม		 	“	โรค	เอดส์	-	การ	เสริม	คุณค่า	ใน	ตนเอง	”		 	ให้	กับ	สมาชิก	ผู้	ติด	เชื้อ		 	จำนวน		 	18		 	ราย		 	โดย	 

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ		เมื่อ	วัน	ที่					6							มกราคม			2554							ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

	 	กิจกรรม			“	ธรรมะ	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก	และ	ผู้	หญิง	”					โดย			แม่ชีจากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย				เมื่อ	

วัน	ที่			26	-	27			พฤศจิกายน			2554			ที่	มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย		อำเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

	 กจิกรรม	ทาง	ศาสนา			–	ฟงั	เทศน	์	“ธรรมะ	และ	การ	ดำเนนิ	ชวีติ	เชงิ	บวก	”			เดนิ	จงกรม	และ	สวด	มนต	์ทำวตัร	

เย็น			ทุก	เดือน			เดือน	ละ			1			ครั้ง			โดย		แม่ชีดร.ไพเราะทิพยทัศน์อาศรมมาตาแม่ชีศรีสลับอุปมัยแม่ชีวิไลพร

พันมะวงค์มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคุณกษมกรชมบุญอาสาสมัครศาสนาบำบัด  

	 จัด	กิจกรรม	การ	ศึกษา	และ	ฝึก	อาชีพ		 		 	เช่น		 	ศิลปะ	ประดิษฐ์	ผลิต	ดอกไม้	ต่าง	ๆ 		 		 	นวด	ตัว	(	นวด	แผน	

โบราณ	)			นวด	ฝ่าเท้า			ขนมอบ					ฯลฯ	

	 กิจกรรม	ทำ	สวน	ผัก			-			ปลูก	ผัก	ปลอด	สาร	พิษ			เช่น			ผัก	บุ้ง			ผัก	ขม			ผัก	กวางตุ้ง			และ	ตะไคร้			ฯลฯ	

 2.3การช่วยเหลือทางกฎหมาย
	 ได้	จัด	ประชุม	ทีม	สห	วิชาชีพ		 	(	นัก	สังคมสงเคราะห์		 	นัก	กฎหมาย		 	จาก	มูลนิธิ	เพื่อน	หญิง		 	มูลนิธิ	ศูนย์	

พิทักษ์	สิทธิ	เด็ก			วชิร	พยาบาล			ฯลฯ			และ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	)					เพื่อ	ระดม	ความ	คิด	หา	แนวทาง	การ	ช่วย	เหลือ	เด็ก	

ด้าน	คดี	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ	รวม			6			ครั้ง					จำนวน			6			ราย					

	 	นัก	สังคมสงเคราะห์			ได้	ดำเนิน	การเต	รี	ยม	ความ	พร้อม	ด้าน	คดี	ทาง	เพศ	ให้	แก่	เด็ก	และ	ผู้	ปกครอง	ก่อน	

ไป	สอบ	พยาน	ชั้น	ตำรวจ			/	สืบ	พยาน	ชั้น	ศาล			รวม			7			ครั้ง			ที่	ศูนย์	กนิษฐ	นารี					จำนวน			5			ราย			

 การสืบพยาน/การดำเนินคดี

 ระดับ	ตำรวจ	

	 	นัก	สังคมสงเคราะห์	ได้	ดำเนิน	การ	สอบ	พยาน	เด็ก		 	ที่	สถานี	ตำรวจนครบาล	วังทองหลาง		 	บึงกุ่ม			

คันนายาว			และ	ดอนเมือง			จำนวน			5			ราย			(	เด็ก	อายุ			13			ปี			และ	14			ปี			จำนวน	2			ราย			อายุ	15			ปี			และ17			

ปี		จำนวน	3	ราย)	

 ระดับ	ศาล	

	 นกั	สงัคมสงเคราะห	์		นำ	เดก็	ไป	สบื	พยาน	/	เตรยีม	ความ	พรอ้ม	ดา้น	คด	ีความ	รนุแรง	ทาง	เพศ			ใน	ชัน้	ศาล			

ที่	ศาล	จังหวัด	สิงห์บุรี			ศาล	จังหวัด	มีนบุรี			และ	ศาล	จังหวัด	ร้อยเอ็ด			รวม			3			ครั้ง					จำนวน			6			ราย					(	เด็ก	เล็ก	อายุ			

8			ปี	เศษ					เด็ก			10			ปี			และ	เยาวชน	อายุ			17			ปี	)	
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 ผล	การ	ดำเนิน	ด้าน	คดี	ทาง	เพศ					จำนวน			3			ราย			ดังนี้	

	 	กรณี	คดี	ข่มขืน	กระทำ	ชำเรา	เด็ก	อายุ	ยัง	ไม่	เกิน			13			ปี			เด็ก	หญิง	ขวัญ	อายุ			8			ปี	เศษ			โดย	บิดา	เลี้ยง			อายุ			

56			ปี			เป็น	ผู้	ต้องหา			สืบ	พยาน	เมื่อ			13			ธันวาคม			2554			ศาล	จังหวัด	มีนบุรี			พิพากษา	ว่า			ให้	ยกฟ้อง	เนื่องจาก	

ขาด	พยาน	หลัก	ฐาน	และ	แม่	ป่วย	ทาง	จิต	

	 กรณ	ีคด	ีขม่ขนื	กระทำ	ชำเรา	เดก็อาย	ุยงั	ไม	่เกนิ			13			ป	ี		:			เดก็	หญงิ	แมว			อาย	ุ		10			ป	ี		โดย	ม	ีเจา้	หนา้ที	่รกัษา	

ความ	ปลอดภัย			อายุ			50			ปี			เป็น	จำเลย					สืบ	พยาน	เมื่อ			26			กันยายน			2554			ที่	ศาล	จังหวัด	ร้อยเอ็ด			จำเลย	

ให้การ	รับ	สารภาพ			อยู่	ใน	ระหว่าง	รอ	คำ	พิพากษา			

	 กรณี	คดี	ข่มขืน	กระทำ	ชำเรา			:					นางสาว	แตงโม			อายุ17			ปี			ผู้	ต้องหา	เป็น	ครู	อายุ			54			ปี	/	ญาติ	ครู	อายุ			

63			ปี	/	ภารโรง	อายุ			47			ปี			ศาล	จังหวัด	สิงห์บุรี			ได้	นัด	สืบ	พยาน	เมื่อ	วัน	ที่			21			มิถุนายน			2554			แต่	ศาล	ชั้น	ต้น	

พจิารณา	ยกฟอ้ง			เนือ่งจาก	พยาน	หลกั	ฐาน	ไม	่เพยีง	พอ			อยู	่ระหวา่ง	ดำเนนิ	การ	อทุธรณ	์		บดิา	บญุธรรม	อยู	่ระหวา่ง	

ดำเนิน	คดี	ใน	ชั้น	ตำรวจ	

 3.การติดตามผลและการเยี่ยมบ้าน
	 	หลงั	จาก	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	ได	้ชว่ย	เหลอื	ผู	้เดอืด	รอ้น	จาก	ปญัหา	ตา่งๆ	แลว้			นกั	สงัคมสงเคราะห	์		ได	้ตดิตาม	

ผล	และ	เยี่ยม	บ้าน	ผู้	เดือด	ร้อน			โดย	การ	โทรศัพท์			ประสาน	งาน	กับ	เจ้า	หน้าที่	สำนักงาน	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	

มั่นคง	ของ	มนุษย์	ของ	แต่ละ	จังหวัด			เช่น					กรุงเทพฯ			หลักสี่			ทุ่งสองห้อง			รังสิต			ปทุมธานี			สิงห์บุรี			กาญจนบุรี					

น	คาร	ราชสีมา			มหาสารคาม			อุบลราชธานี			สระแก้ว			ชัยภูมิ			และ	เชียงใหม่			ฯลฯ					รวม	ทั้งหมด			112			ราย			ซึ่ง	

เป็น	ราย	ที่	ต้องการ	การ	ดูแล	เพื่อ	ให้	กลับ	คืน	สู่	ครอบครัว	เท่า	ที่	จะ	ทำได้			

 4.  การร่วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา12ทวิพ.ศ.2543
	 บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	ให	้ความ	รว่ม	มอื	กบั	ภาค	รฐั							โดย	สง่	นกั	สงัคมสงเคราะห	์ของ	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	หมนุเวยีน	

ไป	เขา้	รว่ม	ใน	การ	สอบ	พยาน	เดก็	ที	่ตก	เปน็	ผู	้เสยี	หาย	รว่มกบั	เจา้	หนา้ที	่ตำรวจ	ตาม	สถาน	ีตา่งๆ				เปน็คด	ีใน	ชัน้	ศาล			

1			คดี							จำนวน			1			ราย					เป็น	คดี	ยา	เสพ	ติด			คดี	ใน	ชั้น	สอบสวน	(	ตำรวจ			)			20					คดี			จำนวน					20			ราย			เป็น	คดี	

ทาง	เพศ			(	ข่มขืน			อนาจาร			พราก	ผู้	เยาว์	)			รวม	มี			21			คดี					จำนวน			21			ราย					

 5.การให้บริการผู้ที่มาทำกิจกรรมที่บ้านพัก
	 	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	ได	้ตอ้นรบั	ผู	้ม	ีจติ	ศรทัธา	มาบ	ร	ิจาค	สิง่ของ	และ	เลีย้ง	อาหาร	ให	้กบั	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่บา้น	

พัก	ฉุกเฉิน					โดย	เป็น	ผู้	มา	เลี้ยง	อาหาร			รวม	ทั้งหมด			99			คณะ
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ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ 
 

 ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ  เป็นอีกส่วนหนึ่งของการให้บริการของสมาคมฯ 
มุ่งให้การศึกษาและเสริมสร้างทักษะสำหรับการนำไปประกอบอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือผู้เดือดร้อนที่มาขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชน 
ผู้สนใจโดยทั่วไป
 สำหรับการศึกษานั้น  จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม 
(กศน.)ทั้งระดับประถม-มัธยมปลายเพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภาคบังคับตามพรบ.การ
ศึกษาเป็นสำคัญรวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ผ่าน
ห้อง สมุด 
 ในสว่นของการเสรมิทกัษะดา้นอาชพีนัน้เปน็การจดัหลกัสตูรฝกึอาชพีในดา้นตา่งๆ
เพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ให้ทั้งสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป



42

งานการศึกษาและฝึกอาชีพ
 

1.การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
     มี	การ	เปิด	สอน	วิชาชีพ	หลักสูตร	ระยะ	สั้น	รวม			14			หลักสูตร			33				กลุ่ม			ซึ่ง	แต่ละ	หลักสูตร			มี	ระยะ	เวลา	

เรียน	ตั้งแต่					24			–			200					ชั่วโมง			มี	ผู้	เข้า	รับ	การ	อบรม	ทั้ง	สิ้น					378					ราย			เป็น	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน					63			คน			 

และ	บุคคล	ทั่วไป					315			ราย			ดัง	ราย	ละเอียด	ใน	ตาราง	ข้าง	ล่าง	นี้	

 

ตาราง1จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพแยกเป็นรายหลักสูตร

 

			ที่		 																																	วิชา																																													จำนวน									ผู้	เข้า	รับ	การ	อบรม															รวม													หญิง											ชาย	

                                                                                                                   ทั่วไป									บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	  

					1		 	ช่าง	ดัด	ผม	และ	เสริม	สวย			200			ชม	.		 					3		 			39		 			6		 			45		 			43		 2	

					2		 	ช่าง	ดัด	ผม	และ	เสริม	สวย			100			ชม	.		 					1		 			17		 					-		 			17		 			15		 2	

					3		 	ช่าง	ตัดผม	ชาย			100			ชม	.		 					2		 			23		 					-		 			23		 			16		 7	

					4		 	ขับ	รถยนต์			48			ชม	.		 					4		 			60		 					-		 			60		 			52		 	8	

					5		 	ช่าง	ตัด	เสื้อผ้า	สตรี			30			ชม	.		 					4		 			57		 					1		 			58		 			57		 	1	

					6		 	ขนมอบ			24			ชม	.		 					3		 			25		 					8		 			33		 			33		 			-	

					7		 	ขนม			–			อาหาร			24			ชม	.		 					1		 					8		 					1		 					9		 					9		 		-	

							8		 	นวด	ฝ่าเท้า			30			ชม	.		 					2		 					9		 						-		 					9		 					9		 		-	

					9		 	นวด	แผน	ไทย			(	นวด	ตัว	)			30			ชม	.		 					3		 			21		 					2		 			23		 			22		 1	

			10		 	คอมพิวเตอร์			Word	/	Excel			30			ชม	.		 					5		 			29		 	11		 			40		 			34		 6	

	11		 น้ำ	เต้าหู้	-	น้ำ	ขิง		 		2		 	15		 		-		 15	 	15	 	-	

		12		 ดอกไม้	ประดิษฐ์			(	บัว	สัตตบงกช	)	30ชม	.		 		1		 		7		 		9		 16		 16		 -	

	13				 ปัก	ผ้า	ด้วย	มือ					10	-	24			ชม	.		 		1		 		5		 		7		 12		 12	 	-

	14				 การ	ทำ	กระเป๋า	สะพาย			6			ชม	.		 		1	 			-		 	18		 18		 18	 	-	

		 													รวม		 33	 	315		 63		 378		 351		 27	
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2.การจดัการศกึษานอกระบบ(สายสามญั)วธิีเรยีนแบบพบกลุม่วนัอาทติย์
และวันพุธ(กศน.)
	 	 	เป็นการ	จัดการ	ศึกษา	ใน	ระดับ	ประถม	ศึกษา	และ	มัธยมศึกษา	ให้	แก่	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	และ	 

	ประชาชน	ทั่วไป							สรุป	ได้	ดังนี้		 	

ภาคการศึกษา ระดับจำนวนหญิงชาย                

	ภาค	การ	ศึกษา	ที่			1	/	2554															ประถม	ศึกษา		 					-		 			-		 			-		 		

		 	มัธยม	ต้น		 			59		 	31		 	28		 		

		 	มัธยม	ปลาย		 	107			 57	 50

																																																																						 	รวม		 			166		 	88		 	78
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3.การศึกษาตามอัธยาศัยเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้(ห้องสมุด)
	 	ภารกิจ	ใน	ปี2554			เน้น	การ	เข้าหา	แหล่ง	ความ	รู้	อย่าง	มี	ประสิทธิผล					โดย	การ	รณรงค์					เผย	แพร่					แนะนำ	

หนงัสอื	ด	ีนา่	อา่น	ทัง้	เกา่	และ	ใหม	่				โดย	เฉพาะ	กลุม่	เปา้	หมาย	สมาชกิ	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ					นกัเรยีน	ฝกึ	อาชพี					บคุคล	

ทั่วไป	ใกล้	เคียง		 	จัด	โครงการ	รัก	การ	อ่าน	สำหรับ	นักเรียน	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	ระหว่าง	ปิด	ภาค	การ	ศึกษา			

เพื่อ	การ	ค้นคว้า	หาความ	รู้	จาก	ห้อง	สมุด	แห่ง	นี้	ได้	เกิด	ประโยชน์	สูงสุด					ปี			2554			มี	สมาชิก	และ	บุคคล	ทั่วไป	มา	

ใช้	ห้อง	สมุด			รวม			2,398			คน	

4.โครงการพิเศษ
 4.1“โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้สู่ชมุชน”	เปน็	ความ	รว่ม	มอื	กบั			มหาวทิยาลยั	ราชภฏั	สวนสนุนัทา			

ซึ่ง	มุ่ง	ที่	จะ	ให้	ความ	รู้	ทาง	วิชาชีพ							กลุ่ม	เป้า	หมาย	คือ					นักเรียน	ฝึก	อาชีพ			และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			โดย	ได้	

ดำเนิน	การ	อบรม	ไป	แล้ว	ระหว่าง	วัน	ที่			28			มีนาคม			–			29			เมษายน			2554			รวม			5					หลักสูตร	ได้แก่			

	 1	.					การ	จัด	ดอกไม้	รูป	แบบ	ต่างๆ	

	 	2	.					การ	ขาย	ขอ	งบนเว็ป	ไซต์			และ	การ	ออก	แบบ	หน้า	เว็ป	ไซต์							

	 3	.					การ	ทำ	ซิล	สกรีน	ลง	บน	เสื้อ	

	 4	.					การ	บริการ	ด้าน	สุขภาพ			(	นวด	และ	ส	ปา	หน้า	)	

	 5	.					อาหาร	และ	ขนม			(	สะ	เต๊	ลือ					ขนม	ถั่ว	แปบ					ขนม	ต้ม	ขาว	)	
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 4.2“โครงการดีดีหนูดีกบัเพือ่น”		เปน็	โครงการ	ที	่คณุ	หน	ูด	ี-	วนษิา			เร	ซกบั	เพือ่น			จดั	กจิกรรม	ให	้ความ	

รู้	ทาง	วิชาชีพ	แก่	เจ้า	หน้าที่	การ	ศึกษา	และ	ฝึก	อาชีพ		 	กับ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	ใน	หลักสูตร		 	การ	เย็บ	กระเป๋า	

เอนกประสงค์			และ	ทำ	คุกกี้	สูตร	ง่ายๆ			

 4.3 “โครงการสวนผักบ้านพักฉุกเฉิน”		 	เป็น	ความ	ร่วม	มือ	ระหว่าง	งานการ	ศึกษา	และ	ฝึก	อาชีพ	กับ	

งาน	สังคมสงเคราะห์		 	ซึ่ง	มุ่ง	ปลูก	ฝัง	ให้	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	มี	ความ	รับ	ผิด	ชอบ			เรียน	รู้	วิถี	การ	พึ่ง	ตนเอง	และ	

อยู่	อย่าง	พอ	เพียง			โดย	สามารถ	นำ	เอา	ทักษะ	การ	ปลูก	ผัก	สวน	ครัว	ไป	ใช้ได้	จริง	

5.การบริการชุมชน
	 	กจิกรรม	บรกิาร	ชมุชน					เปน็	กจิกรรม	ที	่ผู	้เขา้	อบรม			หลกัสตูร	ชา่ง	ตดัผม	ชาย					ชา่ง	ดดั	ผม	และ	เสรมิ	สวย			ได	้

ลง	ฝึก	ภาค	ปฏิบัติ	จาก	เรียน	ภาค	ทฤษฎี	จบ	แล้ว					ปี	นี้	ได้	ออก	บริการ	ชุมชน	จำนวน					5					ครั้ง					ใน	ชุมชน	และ	สถาน	

สงเคราะห์			ใน	เขต	ดอนเมือง			บางเขน			ปทุมธานี			และ	นนทบุรี			มี	ผู้	มา	รับ	บริการ					373							คน							ชาย					203							คน							

หญิง					170					คน	
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6.การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
	 	ศูนย์	การ	ศึกษา	และ	ฝึก	อาชีพ			ได้	ร่วม	กิจกรรม	สาธิต	และ	เผย	แพร่	ผลิตภัณฑ์					ซึ่ง	เป็น	งาน	ประดิษฐ์	จาก	

สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน					ใน	งาน	ต่างๆ			หลาย	แห่ง					เช่น			งาน	ที่	หน่วย	งา	นอื่นๆ			จัด	ขึ้น	ใน	โอกาส	สำคัญ					เช่น					

วัน	สตรี	สากล					วัน	เครือ	ข่าย	ครอบครัว							รวม	ทั้ง	งาน	ที่	หน่วย	งาน	ต่างๆ					จัด	ขึ้น	เพื่อ	ให้การ	สนับสนุน	แก่	บ้าน	

พัก	ฉุกเฉิน			หรือ	จำหน่าย	ให้	แขก	ที่มา	เยี่ยม	ชม	สมา	คมฯ	

 6.1มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
	 	อนุเคราะห์	พื้นที่	ใน	ร้าน	สายใจ	ไทย			สาขา	สุวรรณภูมิ			ให้	สมา	คมฯ			วาง	ดอกไม้	ประดิษฐ์	จำหน่าย			ตั้งแต่					

12			ตุลาคม							2552					เป็นต้น	มา
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บ้านเพื่อนใจวัยทีน
 การดำเนินงานพัฒนาเยาวชน โดยบ้านเพื่อนใจวัยทีน มุ่งจัดกิจกรรมทั้งค่ายผู้นำ
คา่ยเยาวชนฝกึอบรมทกัษะชวีติเพือ่ปลกูฝงัสง่เสรมิให้เยาวชนมีทศันคติที่เคารพในศกัดิศ์รี
ของความเปน็มนษุย์ที่เทา่เทยีมกนัไม่วา่หญงิหรอืชายให้มีแนวคดิที่ชว่ยเหลอืสว่นรวมชมุชน
และผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าหญิงหรือชายให้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือส่วนรวมชุมชนและผู้ด้อย
โอกาสในขณะเดียวกันก็มุ่งให้ลดละเลิกอบายมุขสิ่งเสพติดทุกชนิดและรู้จักใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพและเพื่อป้องกันปัญหาวัยรุ่นงานพัฒนาเยาวชนเน้นในเรื่องการเสริมสร้างทักษะ
ชวีติการสง่เสรมิสขุภาพทางเพศและอนามยัเจรญิพนัธุ์และมุง่เนน้ให้วยัรุน่ได้มีขอ้มลูถกูตอ้ง
รอบด้านเพื่อจะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
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งานพัฒนาเยาวชน
 

		 	งาน	พัฒนา	เยาวชน		 	ของ	ทีม	บ้าน	เพื่อน	ใจ	วัย	ทีน	ใน	ปี		 	2554		 	มี	ความ	หลาก	หลาย	ทั้ง	ใน	เชิง	กิจกรรม			

สาระ			และ	สถาน	ที	่ใน	การ	ดำเนนิ	งาน					เปน็	งาน	เชงิ	รกุ	และ	เยาวชน	ใน	โรงเรยีน	เปน็	เปา้	หมาย	สำคญั					โดย	เฉพาะ	

โรงเรียน	ใน	สังกัด	กรุงเทพมหานคร									

 

1.กิจกรรมด้านเสริมสร้างสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
   1.1โครงการTheWorldStartsWithMe(โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน)
		 	โครงการ	เสริม	สร้าง	ทักษะ	ชีวิต	สำหรับ	นักเรียน	มัธยม	ต้น		 		 	เป็น	โครงการ	ที่	ดำเนิน	การ	ต่อ	เนื่อง	

มา	จาก	โครงการ	เสริม	สร้าง	สิทธิ	อนามัย	เจริญ	พันธุ์		 	ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	ได้	ดำเนิน	การ	ร่วม	

กับ	กรุงเทพมหานคร	มา	แล้ว	โดย	ได้	รับ	การ	สนับสนุน	จาก		 	World		 	Population		 	Foundation		 	ประเทศ	

เนเธอร์แลนด์					

		 	โครงการ	นี	้มุง่	เนน้	พฒันา	แนวทาง	และ	วธิ	ีการ	รวม	ทัง้	สือ่	ใน	การ	เรยีน	รู	้สรา้ง	เสรมิ	ความ	รู	้				ทศันคต	ิ		และ	

ทกัษะ	เกีย่ว	กบั	สมัพนัธภาพ					และ	การ	ดำเนนิ	ชวีติ	วยั	รุน่	ที	่จะ	รอดพน้	จาก	ปญัหา	ทาง	เพศ	และ	เอดส	์				ปญัหา	ทอ้ง	

ไม	่พรอ้ม			ฯลฯ					โดย	อาศยั	ความ	กา้วหนา้	ทาง	เทคโนโลยี					จดั	รปู	แบบ	การ	เรยีน	รู	้ผา่น	ทาง	คอมพวิเตอร์	เปน็	สว่น	

สำคัญ					ตัว	หลักสูตร	ใช้	ชื่อ	ว่า			โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน			(	The			World			Starts			With			Me	)			มี			14			บท	เรียน					จาก	

จุด	เริ่ม	ต้น	จนถึง	สิ้น	ปี			2554			ได้	ดำเนิน			การ	ใน	โรงเรียน	สังกัด	กรุงเทพมหานคร			ครบ			100			โรงเรียน	

		 	กิจกรรม	ที่	สำคัญ	ภาย	ใต้	โครงการ	ใน	ปี			2554			มี	ดังนี้	

	จัด	ทำ	แบบสอบถาม			เพื่อ	หา	ข้อมูล	การ	ดำเนิน	โครงการ	ใน	โรงเรียน	•	

	จัด	ประชุม	หารือ	เพื่อ	ความ	ยั่งยืน	ของ	โครงการ			มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม			19			คน					(	28			พ.ค	.	54	)	•	

	จัด	ทำ	ร่าง	โครงการ	พัฒนา	คู่มือ	หลักสูตร		 	“	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน	”		 	เพื่อ	ให้	หลักสูตร	มี	ความ	ยั่งยืน	ใน	•	

โรงเรียน	ต่อ	ไป	

	จัด	กิจกรรม	ปรับ	/	แก้	หลักสูตร	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน		 	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	จำนวน		 	19		 	คน		 	ณ		 	สมาคม	ส่ง	เสริม			•	

สถาน	ภาพ	สตรีฯ			(	12	-	14			ก.ย	.	54	)			

 

 1.2โครงการเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำเพื่อนใจวัยทีน
		 	เปน็	โครงการ	ที	่สบื	เนือ่งจาก	โครงการ	เสรมิ	สรา้ง	ทกัษะ	ชวีติ	สำหรบั	นกัเรยีน	มธัยม	ตน้							ที	่ได	้ปดิ	โครงการ	

เมื่อ	เดือน	พฤษภาคม			2553					วัตถุประสงค์			เพื่อ	สนับสนุน	ให้	เยาวชน	เป็น	เครือ	ข่าย	ที่	สำคัญ	ร่วม	กับ	คุณครู			ใน	

การ	ป้องกัน			และ	ลด	ปัญหา	ใน	ด้าน	สุข	ภาวะ	ทาง	เพศ			ทั้ง	ตนเอง			เพื่อนๆ			และ	รุ่น	น้อง					ใน	โรงเรียน					โดย	จะ	เริ่ม	

ดำเนิน	โครงการ	ตั้งแต่	เดือน			มิถุนายน			2553			ซึ่ง	ได้	จัด	ค่าย	อบรม	เพื่อ	ให้	ความ	รู้	และ	ปรับ	ทัศนคติ			รวม			3			รุ่น			

และ	สำหรับ	ใน	ปี			2554			มี	การ	จัด	กิจกรรม	ดังนี้	
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   กิจกรรมฝึกทักษะแกนนำเยาวชน

		 	หลัง	จาก	เยาวชน	ได้	รับ	ความ	รู้			และ	ผ่าน	การ	ปรับ	ทัศนคติ			จาก	ค่าย	อบรม	ใน	ครั้ง	แรก	แล้ว			เยาวชน	จะ	

ได้	รับ	การ	ฝึก	ทักษะ	การ	เป็น	ผู้นำ	เยาวชน		 	ใน	ปี		 	2554		 	ได้	จัด	ไป	แล้ว		 	รวม		 	6		 	ครั้ง		 	โดย	แบ่ง	โรงเรียน	ออก	เป็น 

ก	ลุ่ม	ย่อย			กลุ่ม	ละ			2			-			3			โรงเรียน			รวม			6			กลุ่ม	เพื่อ	ความ	สะดวก	ใน	การ	นัด	หมาย					ซึ่ง	ใน	ปี	นี้	ได้	ทำการ	ฝึก	ครั้ง	

ที่			3			ต่อ	เนื่องจาก	ปี			2553			ไป	แล้ว					6			กลุ่ม			มี	แกน	นำ	เยาวชน	เข้า	ร่วม			43			คน			

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3กิจกรรมกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
   โครงการ“พบกันวันปิดเทอม”				เพื่อ	ให้	เยาวชน	ที่	เป็น	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ได้	ใช้	เวลา	ว่าง	ให้	เป็น	

ประโยชน์		 	ใน	ระหว่าง	ปิด	เทอม		 		 	ด้วย	การ	จัด	กิจกรรม	ใน	ด้าน	ทักษะ	ชีวิต		 	ภาษา	อังกฤษ		 	ศิลปะ		 	รวม	ทั้ง	สอด	

แทรก	ความ	รู้	ด้าน	อนามัย	เจริญ	พันธุ์		 	โดย	แกน	นำ	เยาวชน	หมุนเวียน	มา	จัด	กิจกรรม	ตลอด	ช่วง	ปิด	เทอม		 	(	เริ่ม	

ตั้งแต่	เดือน	มีนาคม	-	พฤษภาคม			2554			รวม			21			ครั้ง	)					มี	สมาชิก	เยาวชน	เข้า	ร่วม	ครั้ง	ละ			8					คน			

   โครงการ“คุณแม่ใหม่....หัวใจวัยรุ่น”				โครงการ	คุณ	แม่	ใหม่	.	.	.	หัวใจ	วัย	รุ่น	”			เป็น	โครงการ	เสริม	สร้าง	

ทกัษะ	ชวีติ	สำหรบั	คณุ	แม	่วยั	รุน่	ที	่เขา้	มา	ขอรบั	ความ	ชว่ย	เหลอื	ใน	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ					เพือ่	เพิม่	ทกัษะ	ใน	การ	ดำเนนิ	

ชีวิต	ที่	เหมาะ	สม		 	ปรับ	ระบบ	คิด	และ	ทัศนคติ	เพื่อ	นำพา	ตัว	เอง	ให้	อยู่	ใน	สังคม	ได้	อย่าง	มี	คุณภาพ	ใน	อนาคต		 		 	มี	

กิจกรรม	เช่น	การ	พูด	คุย		 	การ	วิเคราะห์	เหตุการณ์	ต่าง	ๆ 		 	ฯลฯ		 	กิจกรรม	ที่	ทำ	ใน	ปี	นี้	ได้แก่		 		 	จัด	ทำ	เนื้อหา	สาระ			

เพื่อ	กำหนด	เป็น	หลักสูตร	ใน	การ	จัด	กิจกรรม			โดย	ได้	เชิญ			คุณ	ณัฐ	ยา			บุญ	ภักดี			รวม	ทั้ง	ทีม	งาน	จาก	สคส	.			และ	

ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์		 	มา	ร่วม	พิจารณา		 	และ	เสนอ	แนะ		 	ข้อคิด	เห็น		 	เพื่อ	นำ	ไป	จัด	ทำ	หลักสูตร	 

ต่อ	ไป	
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2.กิจกรรมพิเศษ
 การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ •

		 	ใน	ป	ี		2554			ทมี	เยาวชน	ได	้รบั	เชญิ	ไป	เปน็	วทิยา	กร	คา่ยฯ			ดา้น	สขุภาพ	ทาง	เพศ			และ	อนามยั	เจรญิ	พนัธุ	์

ใน	คา่ย	นี	้ม	ีรกั			ให	้โรงเรยีน	วดัลาดพรา้ว			ซึง่	ได	้จดั	ทกุ	ป	ีมา	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง			เปน็	วทิยากร			“	ฐาน	การ	เรยีน	รู	้เรือ่ง	ทกัษะ	

ชีวิต	”		 	โครงการ		 	รู้	รักษ์	พิทักษ์	สิทธิ		 	สู่	ชีวิต	ที่	เสมอ	ภาค		 	จังหวัด	สมุทรสงคราม		 	และ	เป็น	วิทยากร	ให้	ความ	รู้	ให้	

กับ	คณะ	เยี่ยม	ชม	สมา	คมฯ			ที่	เป็น	นักเรียน	นักศึกษา			เช่น	มูลนิธิ	สร้างสรรค์	เด็ก	,			คณะ	นักเรียน	โรงเรียน	หอวัง	,			 

โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ			โรงเรียน	ดัด	ดรุณี					

   •	 งานเครือข่าย

		 	ทีม	เยาวชน		 	ฯ		 	เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	ให้	ความ	ร่วม	มือ	กับ	องค์กร	ต่างๆ		 	ทั้ง	ภาค	รัฐ	และ	ภาค	เอกชน	

ที่	เป็น	เครือ	ข่าย	ใน	ด้าน	สุขภาพ	ทาง	เพศ		 	และ	สิทธิ	อนามัย	เจริญ	พันธุ์	ของ	เยาวชน	อย่าง	สม่ำเสมอ		 		 	เข้า	ร่วม	

ประชุม	เสวนา	หัวข้อ			“	ทำ	อย่างไร	ให้	ผู้ใหญ่	เข้าใจ	เรื่อง	เพศ	ของ	เยาวชน	”			จัด	โดย	สมาคม	วางแผน	ครอบครัว	แห่ง	

ประเทศไทย			ฯ			(	22			มี.ค	.	54	)	,			เวที	เพศ	วิถี	สนทนา			:			เสนอ	ผล	การ	วิจัย	เรื่อง			“	การ	สร้าง	ความ	ฉลาด	รู้	เรื่อง	เพศ	

ใน	วัฒนธรรม	บริโภค	”		 		 	จัด	โดย		 	โครงการ	วิจัย	เพื่อ	วาง		 	รากฐาน	องค์	ความ	รู้	สู่	การ	ขับ	เคลื่อน	นโยบาย	สุข	ภาวะ	

ทาง	เพศ	,		 	การ	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ		 	เพื่อ	วางแผน	การ	รณรงค์	เรื่อง	เพศ	เชิง	บวก	ใน	ระดับ	พื้นที่		 	จัด	โดย	มูลนิธิ	

สร้าง	ความ	เข้าใจ	เรื่อง	สุขภาพ	ผู้	หญิง			(	สคส	.	)			ณ			โรง	แรม	ทีเค	พาเลซ			(	20	-	22			,	มิ.ย	.	54	)	,			ร่วม	ประชุม	วิชาการ	

เพศ	ศึกษา	เพื่อ	เยาวชน			ครั้ง	ที่			5			ณ			โรง	แรม	แอม	บาส	ซา	เด	อร์			จัด	โดย	องค์	การ	แพธ			(	3			-			5			ส.ค	.	54			)	,			ร่วม	กับ			

แผน	งาน	สรา้ง	เสรมิสขุ	ภาวะ	ทาง	เพศ			สสส	.			จดั	อบรม	เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	เพือ่	การ	เรยีน	รู	้สือ่	สง่	เสรมิ	ทศันคติ	เชงิ	บวก	

ใน	เรือ่ง	เพศ			ม	ีคร	ูเขา้	รว่ม	อบรม	จำนวน			56			คน			ณ			หอ้ง	ประชมุ	บำรงุ	รว	ิวรรณ			สมาคม	สง่	เสรมิ	สถานภาพ	สตร	ี		ฯ			 

	(	16			ส.ค	.	54	)		

 

4. กิจกรรมพิเศษโครงการพัฒนาเยาวชนพื้นที่สึนามิ บ้านน้ำเค็ม อำเภอ
ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
		 	งาน	พัฒนา	เยาวชน	ใน	พื้น	ที่	สึ	นา	มิ		 	ของ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	ณ		 	ที่ทำการ	อาคาร	
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เฉลิมพระเกียรติ	พระ	เจ้า	ว	รวง	ศ์	เธอ	พระองค์	เจ้า	โสม	ส	วลี		 	พระ	วร	รา	ชา	ทินั	ด	ดา	มาตุ		 	ทรง	มี	พระ	ชันษา		 	48		 	ปี					

ซึ่ง	สนับสนุน	งบ	ประมาณ	ใน	การ	ก่อสร้าง		 	โดย		 	มูลนิธิ	ยู	นิ	ลี	เวอร์	ออ	ส	ตรา	เล	เซีย		 	และ	บริษัท	ยู	นิ	ลี	เวอร์	เท	รด	ดิ้ง	 

	(	ประเทศไทย	)			

		 	กิจกรรม	สำคัญ	ใน	ปี			2554			โดย	สรุป	มี	ดังนี้		 	

   กิจกรรมรวมตัววัยใสรวมใจวัยโจ๋ร่วมโชว์ความคิด

		 	เป็น	โครงการ	ต่อ	เนื่อง			มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	ให้	เยาวชน	เห็น	คุณค่า	ของ	ตนเอง			รู้จัก	ควบคุม	ตนเอง			และ	

สามารถ	ดำเนนิ	ชวีติ	ได	้อยา่ง	ม	ีเปา้	หมาย			สามารถ	แกไ้ข	ปญัหา	ได้	อยา่ง	เหมาะ	สม			โดย	ใช้	รปู	แบบ	การ	เสวนา	พดู	

คุย	ใน	หัวข้อ	ที่	กำลัง	อยู่	ใน	ความ	สนใจ	เช่น	หัวข้อ			มุม	มอง	การ	แต่ง	ตัว	ของ	วัย	รุ่น	,			มุม	มอง	ใน	ด้าน	กำลัง	มี	ความ	รัก			

ความ	รนุแรง	,	ครอบครวั	ที	่อบอุน่			เทศกาล	วนั	สงกรานต	์		การเต	ร	ียม	ตวั	เมือ่	โรงเรยีน	เปดิ	เทอม			วยั	รุน่	ที	่กา้ว	พลาด			

ฯลฯ			จัด	รวม			23			ครั้ง	

 

 

 

 

 

 

   กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องก่อนวัยรุ่น

		 	เพื่อ	เรียน	รู้	ใน	การ	ปรับ	ตัว	เพื่อ	ก้าว	เข้า	สู่	วัย	รุ่น		 	ทั้ง	ทาง	ร่างกาย		 	อารมณ์		 	จิตใจ		 	สิ่ง	แวดล้อม		 	การ	พบ	

เพือ่น	ใหม่ๆ 			การ	ยา้ย	สถาน	ศกึษา			และ	สิง่	แวดลอ้ม			โดย	เยาวชน	รุน่	พี	่		อาจารย์	แนะแนว			และ	วทิยากร	ที	่ม	ีความ	

รู้	ใน	แต่ละ	ด้าน			ณ			ห้อง	ประชุม	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล	บาง	ม่วง			มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม			33			คน			แกน	นำ			9			คน			

วิทยากร			4			คน			ครู	แนะแนว			3			คน					(	6					ก.พ	.		54	)	
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   กิจกรรมสองวัยหัวใจเดียวกัน(เข้าวัด-ทำบุญ)

		 	เป็น	กิจกรรม	ที่	ต่อ	เนื่อง	และ	พัฒนา	จาก	กิจกรรม	เดิม													โดย	ร่วม	กับ	ผู้	สูง	อายุ	ใน	การ	ทำความ	สะอาด	

บริเวณ	โรง	ธรรม			และ	ทำ	อาหาร	ไป	ร่วม	ทำบุญ	ใน	วัน	สำคัญ	ทาง	ศาสนา			รวม			4			ครั้ง			มี	เยาวชน	และ	ผู้	สูง	อายุ	ร่วม	

กิจกรรม	เฉลี่ย	ครั้ง	ละ			32			คน			

 

 กิจกรรมเยาวชนแกนนำสร้างสรรค์ชุมชน

		 	โดย	การ	ให้	ความ	รู้	ที่	จำเป็น	เช่น		 	การ	วางแผน	งาน		 	การ	ทำงาน	เป็น	ทีม		 	การ	สื่อสาร		 	และ	การ	เขียน	

โครงการ			เพื่อ	สร้าง	แกน	นำ	เยาวชน	รุ่น	ใหม่	ให้	สาน	ต่อ	โครงการ	ต่อ	ไป			ทั้งนี้	มี	การ	ประชุม	แกน	นำ	และ	กรรมการ	

ที่	ปรึกษา			เพื่อ	ชี้แจง	ราย	ละเอียด	การ	ดำเนิน	โครงการ			การเต	รี	ยม	ความ	พร้อม	ใน	การ	ทำ	กิจกรรม			และ	บทบาท	

หน้าที่	ของ	การ	เป็น	กรรมการ	ที่	ปรึกษา			รวม			13			ครั้ง	

 

 

 

 

 

 

 

   กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2554

		 	ณ			กอง	รอ้ย	ตำรวจ	ตระ	เวณ	ชายแดน	ที	่		425			ตะกัว่ปา่			จงัหวดั	พงังา					ม	ีเยาวชน	เขา้	รว่ม			25			คน			ผูใ้หญ	่

ใน	ชุมชน			3			คน			(	12	-	13			มี.ค	.			54	)	

 

 

   

 

 

  กิจกรรมสานฝันปันใจห่วงใยผู้สูงอายุ1ครั้ง

		 	นำ	เยาวชน			และ	ผู้	สูง	อายุ			ไป	ร่วม	ทำ	กิจกรรม	กับ	ผู้	สูง	อายุ	ใน	ศูนย์	พัฒนาการ	จัด	สวัสดิการ	สังคม	ผู้	สูง	

อายุ	ภูเก็ต						มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม	จำนวน			21			คน							ผู้	สูง	อายุ	ใน	ตำบล	บาง	ม่วง			16			คน			(	10			เม.ย	.	54	)	
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   จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

		 	มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม					9					คน			พระ	สงฆ์			3			รูป			ณ			สำนักสงฆ์	บ้าน	น้ำ	เค็ม							ตำบล	บาง	ม่วง							อำเภอ	

ตะกั่วป่า					จังหวัด	พังงา			(	6					ส.ค	.			54	)							

   กิจกรรมรักโลกรักษ์โลก

		 	เพือ่	ปลกู	ฝงั	ให	้เยาวชน	ม	ีสำนกึ	รบั	ผดิ	ชอบ			ใน	การ	ชว่ย	ดแูล	รกัษา			สิง่	แวดลอ้ม	จดั	กจิกรรม	รกั	โลก			รกัษ	์

โลก			ม	ีเยาวชน	และ	ผูใ้หญ	่ใน	ชมุชน	เขา้	รว่ม			42			คน			และ	เจา้	หนา้ที	่จาก	สถาน	ีพฒันา	ทรพัยากร	ปา่	ชาย	เลน	ที	่		16					

จำนวน			11			คน			ณ					ป่า	ชาย	เลน	บ้าน	น้ำ	เค็ม					ตำบล	บาง	ม่วง					อำเภอ	ตะกั่วป่า					จังหวัด	พังงา					(	19			พ.ย	.	54	)			

 

 

 

 

 

 

 

 ร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก

		 	ทีม	งาน	ศูนย์	พัฒนา	เยาวชน	ได้	รับ	เชิญ	จาก	หน่วย	งาน		 	และ	องค์กร	ต่าง	ๆ 		 	ให้	เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	เป็น	

วิทยากร	ให้	ความ	รู้	ใน	ด้าน	ต่าง	ๆ 		 	คือ		 	ร่วม	ประชุม	พัฒนา	ศักยภาพ	แกน	นำ		 	จัด	โดย	ศูนย์	ประสาน	งาน	ป้องกัน	

และ	แก้ไข	ปัญหา	เอดส์					ศูนย์	บริการ	ที่	เป็น	มิตร	จังหวัด	พังงา			ณ			ห้อง	ประชุม	ศูนย์	พัฒนา	สุราษฎร์ธานี			(	บ้าน	พร	

ตะวัน	)			(	4			ก.ย	.		54	)	,			ร่วม	วิจัย	ด้าน	อนามัย	เจริญ	พันธุ์			ร่วม	กับ	สถาบันวิจัย	สังคม					จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย			

และ	เครือ	ข่าย	สตรี	ชน	เผ่า	แห่ง	ประเทศไทย	,		และ	เป็น	วิทยากร	ให้	ความ	รู้			พัฒนา	พ่อ	แม่	ผู้	ปกครอง	ปฐมวัย			เพื่อ	

ให้	มี	ความ	รู้	ความ	เข้าใจ	เรื่อง	การ	อบรม	เลี้ยง	ดู	เด็ก	เล็ก	อย่าง	ถูก	วิธี					จัด	โดย	โรงเรียน	วัด	คม	นีย	เขต			ฯลฯ						
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สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา

 ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรมระหว่างหญิงและ
ชายสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมหลายลักษณะ
ทั้งในเชิงเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ในระดับสังคมโดยรวม ซึ่งมุ่งเน้นปรับทัศนคติ ค่านิยม
สร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ที่เน้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายลดหลั่น
ลงมาในระดับองค์กรทางการเมืองและการบริหาร ซึ่งเป็นการมุ่งสร้างกระแสหลักผลักดันหลัก
การของความเสมอภาคเพื่อให้ผลประโยชน์/ผลกระทบของการบริหารและพัฒนาตกแก่หญิง
และชายอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังมุ่งการสร้างเสริมศักยภาพของผู้หญิงเอง เพื่อให้สามารถมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

 สถาบนัฯสรา้งและใช้ระบบขอ้มลูหญงิชายเพือ่เปน็เครือ่งมอืในการสรา้งกระแสและผลกั
ดนัให้บทบาทและความสำคญัของผู้หญงิที่มีตอ่การพฒันาประเทศเปน็ที่ประจกัษ์นอกจากนัน้
แนวการดำเนินงานที่สำคัญคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ส่งผลในทางปฏิบัติภายในกรอบเวลา
ที่จำกัดและทันต่อสภาพการณ์ การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสร้างเสริมความรู้และปรับทัศนคติ
อย่างเหมาะสม การใช้ผลสำเร็จเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการใช้เครือข่ายในการผนึก
พลังความคิดและดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี
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งานสร้างเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 

	 	ใน	ปี		 		 	2554		 		 	สถาบันวิจัย	บทบาท	หญิง	ชาย	และ	การ	พัฒนา		 	ได้	ดำเนิน	การ	ที่	เอื้อ	ต่อ	การ	เสริม	สร้าง	

ศักยภาพ	ของ	ผู้	หญิง	และ	ความ	เสมอ	ภาค	หญิง	ชาย	ดังนี้	

1.งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง
 1.1 จัดเสวนา เรื่อง “ผู้หญิง...ถึงเวลาแล้วที่ต้องเข้าสู่เวทีการเมืองระดับชาติ: 

ผู้ หญิงเป็นได้...ส.ว.สรรหา”
		 สถาบันวิจัย	บทบาท	หญิง	ชาย	และ	การ	พัฒนา			จัด	เสวนา			เรื่อง			“	ผู้	หญิง	.	.	.	ถึง	เวลา	แล้ว	ที่	ต้อง	เข้า	สู่	เวที	

การเมือง	ระดับ	ชาติ	:			ผู้	หญิง	เป็น	ได้	.	.	.	ส.ว	.			สรรหา	”					ใน	วัน	ที่			17			กุมภาพันธ์					2554							ณ			ห้อง	ประชุม	บำรุง	-	รวี	

วรรณ		 	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	โดย	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	เสริม	สร้าง	การ	ตระหนัก	รับ	รู้	ใน	บท	บาท	ของ	

ส.ว.หญงิ	และ	เพือ่	ให	้ผู	้หญงิ	ได	้ม	ีโอกาส	อยา่ง	เทา่	เทยีม	กบั	ชาย	ใน	กระบวนการ	สรรหา			รวม	ทัง้	เปน็การ	เปดิ	โอกาส	

ให	้ม	ีการ	แลก	เปลีย่น	ความ	คดิ	เหน็			เปน็การ	แสดง	พลงั	ความ	สามารถ	ของ	ผู	้หญงิ	ใน	เวท	ีการเมอืง	ระดบั	ชาต	ิ		โดย	

มี	ผู้	เข้า	ร่วม	งาน			60			คน					

 1.2การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้หญิงเก่ง
	 	สถาบัน	วิจัยฯ			ร่วม	กับ	หน่วย	งาน	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน			คัด	เลือก	ผู้	หญิง	เก่ง			ประจำ	ปี			2554					จำนวน			9					

สาขา			เพื่อ	รับ	โล่	ประกาศเกียรติ	คุณ	ใน	สัปดาห์	สตรี	สากล	ปี	นี้	ผู้	ที่	ได้	รับ	เลือก	เป็น	ผู้	หญิง	เก่ง			คือ	

 ที่ ชื่อ สาขา จังหวัด 

 1		 คุณ	จำลอง					มะ	ตะบอง	 	เกษตรกร		 	สุโขทัย	 

	 	2	 		คุณ	ศิริ	กุล					ริน	ฤทธิ์		 สิ่ง	แวดล้อม		 	น่าน	 

	 	3		 	คุณ	อาภรณ์					แสง	โชติ		 	นัก	พัฒนา		 	แม่ฮ่องสอน	 
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	 	4		 	คุณ	จารุ	วรรณ					จินต	กา	นนท์		 	ผู้	ริเริ่ม	ธุรกิจ		 	ตราด	

	 	5		 	คุณ	ชล	ลดา					นิวาส	วุฒิ	กิจ		 	นักการ	เมือง	ท้อง	ถิ่น		 สงขลา	 

	 	6		 	แพทย์	หญิง	ปา	นิ	ตา					ปทีป	วณิช		 นัก	บริหาร		 ลำปาง	 

	 	7		 คุณ	พัชร	ศรี					เบญจมาศ		 	สื่อมวลชน		 	กรุงเทพฯ	 

	 	8		 	คุณ	จันทร์	จิ	รา					ปา	โท		 	เยาว	สตรี		 ร้	อบ	เอ็ด	 

		 9		 คุณ	ปราณี					สา	แก้ว		 	สมาชิก	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล		 	สุรินทร์

	 นอกจาก	นี้			สถาบัน	วิจัยฯ					ร่วม	กับ	องค์กร	ต่างๆ					ได้	คัด	เลือก	องค์กร	ท้อง	ถิ่น	ดี	เด่น	ที่	เล็ง	เห็น	ถึง	ความ	 

	สำคัญ	ใน	เรื่อง	มิติ	หญิง	ชาย	ใน	ธร	รมาภิ	บาล		 		 	รวม	ทั้ง	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	ทั้ง	หญิง	และ	ชาย	ใน	การ	บริหาร	จัดการ			

ซึ่ง	ได้แก่			องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล	บ้าน	กลาง			อำเภอ	สันป่าตอง			จังหวัด	เชียงใหม่			และ	กองทุน	หมู่บ้าน	และ	

ชุมชน	เมือง	ดี	เด่น			คือ			กองทุน	ชุมชน	เมือง	หัว	เวียง					ตำบล	หัว	เวียง					อำเภอ	เมือง			จังหวัด	ลำปาง	

2.งานรณรงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในทางการเมือง
 2.1การจัดงานสตรีสากล
	 	สถาบนั	วจิยัฯ			เปน็	แกน	นำ	ใน	การ	จดั	สปัดาห	์สตร	ีสากล			ซึง่	ใน	ป	ีนี	้เปน็	โอกาส	พเิศษ	ที	่ได	้เชือ่ม	โยง	สปัดาห	์

สตร	ีสากล	กบั	ประเดน็			“	พลงั	ผู	้หญงิ	พลกิ	โฉม	การก	ระ	จา	ยอำ	นา	จการ	ปกครอง	สว่น	ทอ้ง	ถิน่			:			วาระ	สำคญั	สำหรบั	

สัปดาห์	สตรี	สากล		 		 	ปี		 	2554	”		 	ขึ้น		 		 	และ	เป็นการ	สร้าง	โอกาส	ใน	การ	แลก	เปลี่ยน	ความ	คิด	เห็น	ของ	ผู้	เข้า	ร่วม	

ประชุม			ซึ่ง	จัด	ขึ้น	ใน	วัน	อังคาร	ที่			1			มีนาคม			2554			มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้ง	สิ้น					492					คน	
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 2.2งานเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย
	 สถาบันวิจัย	บทบาท	หญิง	ชาย	และ	การ	พัฒนา			ได้	ร่วม	กับ	เครือ	ข่าย	ผู้	หญิง	พลิก	โฉม	ประเทศไทย			ใน	ปี			

2554			ดังนี้	

	 2.2.1		 	ร่วม	แถลง	ข่าว	และ	ยื่น	หนังสือ		 	ถึง	ประธาน	คณะ	กรรมการ	สรรหา	สมาชิก	วุฒิสภา	และ	หัวหน้า	

พรรคการเมอืง	ทกุ	พรรค			เรือ่ง	การ	สรรหา	สมาชกิ	วฒุสิภา			และ	การ	จดั	ทำ	บญัช	ีราย	ชือ่	ผู	้สมคัร	รบั	เลอืก	ตัง้	สมาชกิ	

สภา	ผู	้แทน	ราษฎร	ใน	ระบบ	สดัสว่น			และ	ระบบ	เขต	ตาม	รฐัธรรมนญู	แหง่	ราช	อาณาจกัร	ไทย			พ.ศ	.			2550			จำนวน			

2			ครั้ง			เมื่อ	วัน	ที่			5			มีนาคม			2554			ยื่น	หนังสือฯ			โดย	มี			ส.ส	.			อา	นิก			อัม	ระ	นันท์			พรรค	ประชาธิปัตย์			ร่วม	แถลง	

ข่าว	และ	เป็น	ผู้รับ	หนังสือ			ณ			อาคาร	รัฐสภา			และ	ใน	วัน	ที่			7			มีนาคม					2554			มี	การ	ยื่น	หนังสือฯ			โด	ยมีส.ส	.			7			

ทา่น			รว่ม	แถลง	ขา่ว	และ	รบั	หนงัสอืฯ			ณ			อาคาร	รฐัสภา			ดงันี	้				1	)			ส.ส	.			รชั	ฎาภ	รณ	์				แกว้	สนทิ			พรรค	ประ	ชาธ	ิ		ปตัย	์		 

	2	)			ส.ส	.			บุญ	รื่น					ศรี	ธเรศ					พรรค	เพื่อ	ไทย				3	)			ส.ส	.			ชมพู					จัน	ทา	ทอง					พรรค	เพื่อ	ไทย			4	)			ส.ส	.			สิริ	นทร					ราม	สูต				 

	5	)			ส.ส	.			อนสุร	า					ยงั	ตรง					พรรค	เพือ่	ไทย				6	)			ส.ส	.			ฟา	ร	ิดา					ส	ุไล	มาน					พรรค	มาตภุมูิ			7	)			ส.ส	.			พฒันา					สงัข	ทรพัย์					 

พรรค	ภูมิใจ	ไทย	

	 	2.2.2					ร่วม	ยื่น	จดหมาย	เปิด	ผนึก			ถึง	คณะ	กรรมการ	การ	เลือก	ตั้ง			(	นาย	ประพันธ์			นัย	โกวิท	)			เรื่อง			ขอ	

ความ	อนุเคราะห์	จัด	เก็บ	ข้อมูล	จำแนก	เพศ	ใน	การ	เลือก	ตั้ง			ใน	วัน	ที่			11			พฤษภาคม			2554			ณ			ห้อง	แถลง	ข่าว			

สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	การ	เลือก	ตั้ง			ศูนย์	ราชการ	เฉลิม	พระ	เกีย	รติฯ			แจ้งวัฒนะ			

 2.3โครงการสำรวจข้อมูลประชากรแม่ชีไทยในพุทธศาสนาในประเทศไทย
	 	สถาบัน	วิจัยฯ		 	ร่วม	กับ	มูลนิธิ	สถาบัน	แม่	ชี	ไทย		 	ได้	จัด	ทำ	โครงการ		 	“	สำรวจ	ข้อมูล	ประชากร	แม่	ชี	ไทย	

ใน	พุทธ	ศาสนา			ใน	ประเทศไทย	”			เพื่อ	เป็น	ข้อมูล	พื้น	ฐาน	ใน	การ	กำหนด	นโยบาย	พัฒนา	แม่	ชี	ที่	เป็น	สตรี	ใน	พุทธ	

ศาสนา		 	ตลอด	จน	การ	พัฒนา	ศักยภาพ	แม่	ชี	ไทย	ใน	การ	พัฒนา	สังคม	ไทย		 	จึง	ได้	เข้า	พบ	ผู้	อำนวย	การ	สำนักงาน	

สถิติ	แห่ง	ชาติ			เพื่อ	ขอ	คำ	ปรึกษา	เรื่อง	สำรวจ	ข้อมูล	ประชากร	แม่	ชี			ใน	วัน	ที่			24			พฤษภาคม			2554			ณ			อาคาร	

สำนักงาน	สถิติ	แห่ง	ชาติ			ศูนย์	ราชการ	เฉลิม	พระ	เกีย	รติฯ			แจ้งวัฒนะ	

 2.4โครงการการเมอืงภาคพลเมอืง:การเสรมิสรา้งบบาทของผู้หญงิในการพลกิ
โฉมการเมืองระดับท้องถิ่น
	 สถาบัน	วิจัยฯ			ได้	จัด	ทำ	โครงการ			“	การเมือง	ภาค	พลเมือง			:			การ	เส	ริม	สร้าง	บ	ทบาท	ของ	ผู้	หญิง	ใน	การ	

พลกิ	โฉม	การเมอืง	ระดบั	ทอ้ง	ถิน่			โดย	ได	้จดัการ	ประชมุ	เพือ่	กำหนด	หลกัสตูร			การ	เสรมิ	สรา้ง	ความ	เขม้	แขง็	ของ	

การ	ม	ีสว่น	รว่ม	ของ	ผู	้หญงิ	ใน	การ	พลกิ	โฉม	การเมอืง	ระดบั	ทอ้ง	ถิน่			เพือ่	เสรมิ	สรา้ง	องค	์ความ	รู	้แก	่นายก	องคก์าร	

บริหาร	ส่วน	ตำบล	และ	สมา	ชิ	กอง	ค์	การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล			ใน	วัน	ที่			5	-	6			กร	กรฎา	คม			2554			ณ			ห้อง	ประชุม	บุญ	
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เกือ้	-	กิง่	แกว้			สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	ภาพ	สตรฯี			โดย	ม	ีนกั	วชิาการ	จาก	หนว่ย	งาน	ตา่งๆ		และ	นายก	องคก์าร	บรหิาร	

ส่วน	ตำบล			เข้า	ร่วม	ประชุม	รวม			21			คน	

3.งานอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
 สถาบันวิจัยฯได้จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์จำนวน2เล่มดังนี้

 1.จัดทำจดหมายข่าว องค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค (ตมส.)

ฉบับผู้หญิงเก่งประจำปี2554

 2.จัดทำจดหมายข่าว องค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค (ตมส.)

ฉบับพิเศษพฤศจิกายน2553
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การประชาสัมพันธ์และหาทุน
 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการรณรงค์หาทุนสนับสนุน
การดำเนินงานของสมาคมฯมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญ
ยิ่งของสมาคมฯ เนื่องจากสมาคมฯเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล 
ให้ความชว่ยเหลอืผู้หญงิและเดก็ที่ประสบปญัหาโดยมไิด้คดิคา่ใช้จา่ยจากผูร้บับรกิารแต่อยา่ง
ใด งบประมาณของสมาคมฯ ที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งในเชิงรุกและให้บริการนั้น มาจากการ
บริจาคของสาธารณชนเกือบทั้งหมด
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งานประชาสัมพันธ์และหาทุน
 

1.งานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อ
		 	สมา	คมฯ			ได้	ทำการ	ประชาสัมพันธ์	ทั้ง	ภายใน	และ	ภายนอก	องค์กร					โดย	การ	ผลิต	ข่าว	ออก	เป็น	ราย	

เดือนส่ง	สื่อมวลชน			ผ่าน	ทาง	หนังสือพิมพ์					วิทยุ					โทรทัศน์			ให้	สาธารณชน	ทราบ	ถึง	การ	ดำเนิน	งาน	และ	ความ	

เคลื่อนไหว					กิจกรรม	ต่างๆ			ของ	สมา	คมฯ					และ	ยัง	ได้	ผลิต	แผ่น	พับ	ชาว	ประชา	ร่วมใจ					แผ่น	พับ	โครงการ	วัน	เกิด					

รายงาน	สถิติ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน					แผ่น	พับ	คู่มือ	โครงการ	นกหวีด	ป้องกัน	ภัย					และ	แผ่น	พับ	ฉบับ	พิเศษ	ที่	ใช้	

ใน	เดือน	พฤศจิกายน			เพื่อ	รณรงค์	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก	และ	สตรี	

	 ใน	ส่วน	ของ	บทความ	เพื่อ	ตี	พิมพ์	ใน	นิตยสาร	นั้น		 		 	ตลอด	ปี	ที่	ผ่าน	มา	ได้	ผลิต	บทความ	ทั้ง	สิ้น		 	จำนวน							

48		 	เรื่อง		 	ลง	ใน	นิตยสาร		 		 	10		 	ฉบับ		 		 	(	ชีวิต	จริง		 		 	คู่	สร้าง	-	คู่	สม		 		 	ข่าว	ตำรวจ	และ	ท่อง	เที่ยว		 		 	เบาะแส	ข่าว					 

เริง	สาร					ชีวิต	ต้อง	สู้					คดี	เด็ด					ข้าแผ่นดิน	สยาม					ดารา	วา	ไร	ตี้					ชีวิต	รัก	)	

 

2.งานรณรงค์ด้านความรุนแรง
   โครงการรณรงค์จำหนา่ยนกหวดีปอ้งกนัภยัของผู้หญงิซึง่	ได้	ดำเนนิ	การ	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	มา	ตัง้แต่	ป	ี		

2551					ใน	ปี	นี้	ได้	นำ	นกหวีด	ป้องกัน	ภัย			ออก	จำหน่าย	ตาม	สถาน	ที่	ต่างๆ			และ	ใน	การ	ประชุม	สัมมนา			ทั้ง	ภาค	

รัฐ	และ	เอกชน	ตลอด	ทั้ง	ปี	

 

3.งานนิทรรศการ
		 	สมา	คมฯ					ได้	ร่วม	จัด	นิทรรศการ	กับ	หน่วย	งาน	ต่างๆ			ทั้ง	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน			ตลอด	ทั้ง	ปี			ดังนี้					

		 	งาน	พธิ	ีลง	นาม	บนัทกึ	ขอ้	ตกลง	ความ	รว่ม	มอื	ระหวา่ง	สำนกังาน	อยัการ	สงู	สดู			และ	สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	

ภาพ	สตรฯี			(	29			ม.ค	.			54	)					จดั	นทิรรศการ	งาน	เสวนา	ใน	หวัขอ้			“	กระบวนการ	ยตุธิรรม			และ	การ	คุม้ครอง	ผู	้หญงิ	

และ	เด็ก	”			(	11			ก.พ	.		54	)					จัด	นิทรรศการ	งานการ	ประชุม	สมัชชา	แห่ง	ชาติ			และ	งาน	สตรี	สากล	โดย			สำนักงาน	

กิจการ	สตรี	และ	สถาบัน	ครอบครัว					ณ			อิม	แพค			เมืองทอง	ธานี			(	15	-	16			มี.ค	.		54	)					จัด	นิทรรศการ	งาน	เสวนา	

เครือ	ข่าย			“	ท้อง	ไม่	พร้อม	”			โดย	โรง	พยาบาล	ปทุมธานี			(	25			ก.ค	.		54	)					จัด	นิทรรศการ	งาน	เสวนา	ผ่าน	หนัง	สั้น	

ชุด			“	ความ	รัก					ศรัทธา			ปาฏิหาริย์	”			โดย	ไทย	พี	บี	เอส			ณ			สยาม	พา	รา	กอน			(	10			ส.ค	.		54	)					

 

4.งานระดมทุน
   4.1งานกล่องรับบริจาค
		 	ใน	ปี		 	2554		 		 	สมา	คมฯ		 		 	มี	กล่อง	รับ	บริจาค	ที่	ตั้ง	อยู่	ตาม	สถาน	ที่	ต่างๆ		 	ทั่ว	กรุงเทพมหานคร	 

	และ	เขต	ปริมณฑล			รวม					343					กล่อง							ใน	ปี	นี้	ได้	มี	จุด	แจ้ง	ยกเลิก	การ	ตั้ง	กล่อง			ทั้งหมด					11					จุด			
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		 	นอกจาก	นี้	ยัง	มี	หน่วย	งาน	ต่างๆ	 ที่	จัด	ตั้ง	กล่อง	รับ	บริจาค	ของ	หน่วย	งาน	และ	จัดสรร	เงิน	 

	รับ	บริจาค	ให้	กับ	สมา	คมฯ					ได้แก่	

	บรษิทั			เซน็ทรลั			วตั	สนั					ได	้ชว่ย	นำ	กลอ่ง	รบั	บรจิาค	ของ	สมา	คมฯ					ไป	จดั	ตัง้	ใน	สาขา	ตา่งๆ			ของ	บรษิทั					เพือ่	•	

สนับสนุน	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	สมา	คมฯ					ทุก	เดือน			

	บริษัท			เดอะมอลล์			กรุ๊ป			จำกัด					ได้	จัด	ตั้ง	กล่อง	บริจาค	ของ	หน่วย	งาน	ไว้					และ	ได้	จัดสรร	เงิน	บริจาค	ให้	กับ	•	

สมา	คมฯ			เป็น	ประจำ	ทุก	ปี	

	บริษัท		 	ท่า	อากาศยาน	ไทย		 	จำกัด		 	(	มหาชน	)		 	ได้	ตั้ง	กล่อง	บริจาค	ของ	บริษัท	ไว้		 	และ	ได้	จัดสรร	 •	

	เงิน	บริจาค	ให้	สมา	คมฯ	เป็น	ประจำ	ทุก	ปี	

 

 4.2งานระดมทุนทางไปรษณีย์
	โครงการ	ชาว	ประชา	ร่วมใจ		 	เป็นการ	ระดม	ทุน	ผ่าน	จดหมาย		 	โดย	จัด	ส่ง	เอกสาร	การ	ดำเนิน	งาน	 •	

	ของ	สมา	คมฯ					ถึง	บุคคล	/	บริษัท	/	ห้าง	ร้าน	ต่างๆ			/	หน่วย	งาน	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน					เพื่อ	ขอรับ	กา	รส	นับ	สนุน	

ตาม	ศรัทธา					โดย	ใน	ปี			2554			นี้			ได้	ส่ง	จดหมาย			รวม			980			ฉบับ			ได้	รับ	การ	ตอบ	รับ	คิด	เป็น			10			%			

	โครงการ	วัน	เกิด					เป็นการ	ระดม	ทุน	ผ่าน	ทาง	จดหมาย			เนื่อง	ใน	วัน	คล้าย	วัน	เกิด	ของ	บุคคล	ต่างๆ					โดย	จัด	•	

ส่ง	บัตร	อวยพร	วัน	เกิด			และ	แผ่น	พับ	โครงการ	วัน	เกิด					ใน	ปี			2554					ได้	จัด	ส่ง	รวม					1,000			ฉบับ			ได้	รับ	

การ	ตอบ	รับ	คิด	เป็น		10			%	

5.กิจกรรมพิเศษ
	 	หน่วย	งาน	ต่างๆ			ได้	ให	ความ	กรุณา			จัด	กิจกรรม	เพื่อ	หา	ราย	ได้	ให้	กับ	สมา	คมฯ					อาทิ	เช่น	

 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน	 	 จัด	งาน	ประมูล	ของ	รัก	ดารา	มอบ	ราย	ได้	ให้	แก่	สมา	คมฯ		 	นำ	ทีม	 

	โดย	คุณ	สุภาพ					มั่นคง	ขันติ	วงศ์					ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	ปฏิบัติ	การ			และ	คุณ	นวล	พรรณ					ชัย	นาม			ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	

การ	ตลาด			บริษัท			เซ็นทรัล			วัต	สัน			จำกัด					ได้	จัด	งาน	ฉลอง	ครบ	รอบ			15			ปี	วัต	สัน	ใน	ประเทศไทย			ภายใน	งาน	

มี	การ	ประมูล	ของ	รัก	ดารา			14			คน			ได้แก่			ค	ริส			หอวัง					จอย	-	ว	รา	ลักษณ์			วาณิชย์	กุล					แหนม	-	รณ	เดช			วงศา	โรจน์		 

	ตรี	-	นันท	รัตน์		 	เชาว	ราษฎร์		 		 	รัน	-	ณัท	ธน	มน	กาญ	จน์		 		 	ซู	ซี่	-	สุษิร	า		 		 	แบงค์	-	ธน	ศักดิ์		 	สำราญ	มน		 		 	บลู	-	เอ	ลิ	กา				 

	แพง		-	พร	รณ	ชนิด	า			ศรี	สำราญ					บิ๊ก	-	ทองภู	มิ			สิ	รพิ	พัฒน์					มีน	-	พิชญา				บีม	-	ศรัณยู			ประชา	กริช							เป้	ย	-	ปาน	วาด		 

	เหม	มณี		 		 	ชมพู่	-	อารย	า		 	เอ		 	ฮาร์	เก็ต		 		 	เต้ย	-	จริ	นทร์	พร		 	จุน	เกียรติ		 	โดย	นำ	ราย	ได้	ทั้งหมด	มอบ	ให้	สมา	คมฯ				 

	โดย	มี			ดร.เมทินี					พงษ์เวช			ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			เป็น	ผู้รับ	มอบ			เมื่อ	วัน	ที่			21			กรกฎาคม			2554			ณ			ห้าง	สรรพ	

สินค้า	เมเจอร์			รัช	โยธิน	

	 	นอกจาก	น้ัน			บริษัท			เซ็นทรัล			วัต	สัน			จำกัด					ยัง	ได้	จัด	กิจกรรม	ตอบแทน	สังคม	ภาย	ใต้	โครงการ			“	Live			 

Beautifully	”			ท่ี	เน้น	ใน	เร่ือง			“	การ	ให้	”			เพ่ือ	สนับสนุน	การ	ดำเนิน	งาน	องค์กร	สาธารณ	กุศล	ใน	ประเทศไทย	ร่วม	กับ	ลูกค้า		 

	ณ			ร้าน	วัต	สัน			สาขา	ซี	พี	ทาวเวอร์			ท้ังน้ี			สมา	คมฯ		เป็น	หน่ึง	ใน	องค์กร	ท่ี	ได้	รับ	เงิน	บริจาค	จาก	โครงการ	ดัง	กล่าว	ด้วย	 
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 บริษัทเดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 	จัด	กิจกรรม	ทำ	ดี	กับ		 	เดลล์		 	คอร์ปอเรชั่น		 	ร่วม	กับ		 	3			 

	ดี	เจ	ดัง			“	ดี	เจ	แหม่ม	-	วินัย			สุข	แสวง							ดี	เจ	อ้อย	-	นภา	พร			ไตร	วิทย์	วารี	กุล					และ	ดี	เจ	เฟียต	-	ธัช	นนท์			จารุ	พัชนี	”			ได้	

จัด	โครงการ			DELL			Do			More					Care			More							โดย	กิจกรรม	จะ	เป็นการ	เชิญ	ชวน	คน	ไทย	ใจบุญ	ร่วม	ปิด	ทอง	

หลัง	ไมค์		 	ด้วย	การ	เล่า	ประสบการณ์	ความ	ดีแล้ว	ส่ง	มา	แบ่ง	ปัน	ผ่าน		 	twitter		 	และ		 	Face		 	book		 		 	ตลอด	เดือน	

กรกฏ	า	คม	ที่	ผ่าน	มา			และ	ดี	เจ	ที่	ร่วม	แบ่ง	ปัน	ความ	ดี	มาก	ที่สุด	คือ			ดี	เจ	อ้อย	-	นภา	พร			ไตร	วิทย์	วารี	กุล					ที่	ประสงค์	

มอบ	เงนิ	บรจิาค	เพือ่	ใช้	ใน	การ	ดำเนนิ	งาน	ชว่ย	เหลอื	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ใน	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ					โดย	ม	ี		ผู	้อำนวย	การ	ฝา่ย	

สังคมสงเคราะห์			คุณ	กร	วิณท์					ว	รสุข			เป็น	ตัวแทน	ใน	การ	ร่วม	กิจกรรม			และ	รับ	มอบ	เงิน	สนับสนุน			จำนวน			1			

แสน	บาท			จาก	คุณ	ก	ฤต	วิทย์			กฤตย	เรือง	โรจน์			ผู้	จัดการ	ฝ่าย	การ	ตลาด			ประจำ	ภาค	พื้น	เอเชีย	ใต้			บริษัท			เดลล์			

คอร์ปอเรชั่น			(	ประเทศไทย	)	

	 	งาน			Superstar			&			in			charity			Fun			Fair			นิตยสาร			In			จัด	กิจกรรม	การ	กุศล			เพื่อ	ก้าว	สู่	ปี	ที่			7			โดย	ดึง	คน	

ดงั			12			ทา่น	มา	รว่ม	ทำ	กจิกรรม	ดงั	กลา่ว			ซึง่	หนึง่	ใน			12			ทา่น	คอื			พธิกีร	หญงิ	มาก	ความ	สามารถ			คณุ	กา	ละ	แมร์	- 
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	พัชร	ศรี			เบญจมาศ			ที่	เป็น	ผู้	ที่	เห็น	ความ	สำคัญ	ของ	การ	ช่วย	เหลือ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ถูก	กระทำ	ความ	รุนแรง			โดย	

การ	เข้า	ร่วม	แข่งขัน	เกม		 	เมื่อ	ชนะ	จะ	มอบ	เงิน	ให้	แก่	องค์กร	การ	กุศล		 	โดย	คุณ	กา	ละ	แมร์	ได้	มอบ	เงิน	ที่	ชนะ	การ	

แข่งขัน	จำนวน			60,000			บาท			เพื่อ	ช่วย	เหลือ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก			ให้	กับ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ณ			สยาม	พา	รา	กอน	

 งานมอบชวีติใหม่แก่ผู้หญงิและเดก็ที่ถกูกระทำความรนุแรง		คณุ	ว	ิศษิฎ์			เก	วลี			ประธาน	กรรมการ	

บริหาร	และ	คุณ	วรัญญา			เก	วลี			ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	การ	ตลาด			บริษัท			ไบ	โอ	โกรว์			(	ที	เอช	)			จำกัด			จัด	แคมเปญ			ใน	

ช่วง	เดือน	พฤษภาคม	-	ธันวาคม			2554			เพื่อ	นำ	เงิน	บริจาค	จาก	การ	ซื้อ	ผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	ไวท์	เทล	ล่า			มอบ	ให้	บ้าน	

พัก	ฉุกเฉิน			

 

 งานแบ่งไออุ่นแบ่งไอรักครั้งที่2	คุณ	เก	ษมา			อิศร	า	งกูร			ณ			อยุธยา			และ	คุณ	ปัทมา	ศ			พส		วงศ์			รอง	

กรรมการ	บริหาร			บริษัท			สุวรรณ			ราชพฤกษ์			ปาร์ค			จำกัด			ผู้	บริหาร	โครงการ	เดอะ	เซ	อร์เคิล			ราชพฤกษ์			ไลฟ์	

สไตล์	ซิตี้	รูป	แบบ	ใหม่			จัด	กิจกรรม	เพื่อ	สังคม			ใน	ชื่อ			“	แบ่ง	ไอ	อุ่น			แบ่ง	ไอ	รัก	”			โดย	มอบ	เงินสด			ของใช้	เด็ก	อ่อน			

เสื้อผ้า			เครื่อง	อุปโภค	และ	บริโภค			เพื่อ	ช่วย	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			สมาคม	ส่ง	เสริม	ถาน	ภาพ	สตรีฯ			
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ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ
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ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ

	 	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ					ยัง	คง	ได้	รับ	ความ	สนใจ	และ	การ	สนับสนุน	จาก	

สาธารณชน	อย่าง	ต่อ	เนื่อง					ดังนี้	

1.การเยี่ยมชมสมาคมฯ
	 	ใน	ปี		 	2554		 		ได้	มี	คณะ	บุคคล	จาก	หน่วย	งาน	ต่างๆ		 	ทั้ง	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน		 	เข้า	มา	เยี่ยม	ชม	 

	สมา	คมฯ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง					รวม					65					คณะ			จำนวน			2,077			คน							ดังนี้	

 คณะเยี่ยมชม จำนวน(คณะ) จำนวน(คน)

 กลุ่ม	นักเรียน			/			นักศึกษา																																		36					กลุ่ม		 1,487		 	คน	

 	กลุ่ม	บุคคล	ทั่วไป			(	ไทย	)																																							15					กลุ่ม		 438	 คน	

	 กลุ่ม	ชาว	ต่าง	ประเทศ																													 14					กลุ่ม											 	152	 คน	

	 	 	รวม																																 		65			กลุ่ม	 	2,077			คน	

	 	ใน	ปี		 	2554		 		 	มี	บุคคล	ทั้ง	ชาว	ไทย	และ	ชาว	ต่าง	ชาติ		 	ให้	ความ	สนใจ	เข้า	เยี่ยม	ชม	การ	ดำเนิน	งาน	ของ 

	สมา	คมฯ		 	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ตลอด	ทั้ง	ปี		 มี	ทั้ง	นักเรียน		 		 	นักศึกษา	ทุก	ระดับ	การ	ศึกษา		 		 	นอกจาก	การ	เยี่ยม	ชม	

แล้ว		 	ยัง	มี	การ	จัด	กิจกรรม	ให้	ความ	รู้	ใน	เรื่อง	การ	ดูแล	และ	ป้องกัน	ตนเอง		 		 	โดย	นำ	เสนอ	ใน	รูป	แบบ	ละคร	สั้น			 

มี	เนื้อหา	และ	เรื่อง	ราว	ให้	เหมาะ	สม	โดย	ใช้	หลักสูตร	การ	ป้องกัน	การ	ล่วง	ละเมิด	ทาง	เพศ	เข้าไป	สอด	แทรก	ใน	บท	

ละคร					ซึ่ง	ได้	รับ	การ	ตอบ	รับ	เป็น	อย่าง	ดี	จาก	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	ที่มา	เยี่ยม	ชม			คณะ	บุคคล	ต่างๆ	ที่มา	เยี่ยม	ชม			

มี	ปรากฏ	ใน	ภาค	ผนวก			จ	
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2.งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
		 ใน	ป	ี		2554			ที	่ผา่น	มาส	มา	คมฯ			ได	้รบั	ความ	รว่ม	มอื	จาก	สือ่มวลชน	จำนวน	มาก			ใน	การ	เผย	แพร	่ขา่วสาร	

การ	ดำเนิน	งาน	ต่างๆ		 	และ	ความ	สนใจ	ของ	สื่อ	ใน	การ	ขอ	สัมภาษณ์	และ	ขอ	ข้อมูล	ใน	ประเด็น		 	ความ	รุนแรง	ใน	

ครอบครัว			ท้อง	ไม่	พึง	ประสงค์		 	การ	ดูแล	และ	บำบัด	เยียวยา	ผู้	ประสบ	ปัญหา			เป็นต้น			(	ราย	ละ	เอียด	ปราก	ฎ	ใน	

ภาค	ผนวก			ฉ	)	

3.การสนับสนุนและการร่วมบริจาค
	 สมา	คมฯ					ได้	รับ	การ	สนับสนุน	จาก	หน่วย	งาน	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน			รวม	ทั้ง	สาธารณชน	ทั่วไป	ใน	หลาย	

รูป	แบบ					เช่น	

 3.1หน่วยงานภาครัฐ
	 1	.			กระทรวง	การ	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์							

	 2	.			กอง	ควบคุม	โรค	เอดส์			กระทรวง	สาธารณสุข					

	 3	.			สถาน	พยาบาล	ตา่งๆ			ใน	กรงุเทพมหานคร			(	ศนูย	์บรกิาร	สาธารณสขุ			60					โรง	พยาบาล	บำราศนราดรู					

โรง	พยาบาล	วชิร	พยาบาล					โรง	พยาบาล	ศรีธัญญา					โรง	พยาบาล	นพรัตน์ราชธานี	)	

	 4	.			กรุงเทพมหานคร					สำนักงาน	เขต	ดอนเมือง	

	 การ	สนับสนุน	โดย	ภาค	รัฐ		 		 	ส่วน	ใหญ่	เป็นการ	ให้	ความ	ร่วม	มือ	ที่	เอื้อ	ต่อ	การ	แก้ไข	ปัญหา	ต่างๆ		 		 	ที่	

ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ประสบ		 		 	สำหรับ	การ	ให้	ทุน	สนับสนุน	นั้น		 		 	อยู่	ใน	รูป	ของ	การ	สนับสนุน	โครงการ		 		 	จัด	

กิจกรรม					ใน	ส่วน	ที่	ได้	รับ	การ	สนับสนุน	นั้น					คิด	เป็น	ร้อย	ละ			5							ของ	ค่า	ใช้	จ่าย	ที่	สมา	คมฯ			ต้อง	ใช้	ใน	แต่ละ	ปี	 

  

  3.2หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธา
	 ตลอด	ทั้ง	ปี	ที่	ผ่าน	มา		 		 	มี	หน่วย	งาน	ภาค	เอกชน	ทั้ง	ใน	ประเทศ	และ	ต่าง	ประเทศ	หลาย	หน่วย	งาน	ช่วย	

เหลือ	สมา	คมฯ			ด้วย	การ	ให้	ทุน	สนับสนุน	กิจกรรม			เช่น			บริษัท			ปูน	ซิ	เมน	ต์	ไทย			จำกัด			(	มหาชน	)					มูลนิธิ	สมเด็จ	

พระ	ศร	ีนคร	ินท	ราบ	รม	ราช	ชนน	ี		มลูนธิ	ิเดก็	โลก	แหง่	สวเีดน	(	World			Childhood			Foundation	)			World			Popula-

tion			Foundation			แห่ง	ประเทศ	เนเธอร์แลนด์					เป็นต้น	
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	 นอกจาก	นี้			ยัง	มี	หน่วย	งาน	ที่	ให้การ	สนับ	สนุ	นก	ิจกรรม	ต่างๆ			โดย	ร่วม	กัน	บริจาค	สิ่งของ					จัด	กิจกรรม			

และ	เลีย้ง	อาหาร	ใหก้บัสมาชกิ	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			เชน่			บรษิทั	เซฟ	รอน	ประเทศไทย	สำรวจ	และ	ผลติ			จำกดั					บรษิทั			

อิน			พับลิช	ชิ่ง			จำกัด			ใน	เครือ	บริษัท			จี	เอ็ม	จี			แก	รม	มี่			จำกัด			(	มหาชน	)			บริษัท			บี	อี	ซี	-	เท	โร			เอ็น	เต	อร์	เทน	เม้น	ต์			

จำกัด			(	มหาชน	)					บริษัท			สุวรรณ			ราชพฤกษ์			ปาร์ค			จำกัด							บริษัท			เซ็นทรัล			วัต	สัน			จำกัด							บริษัท			โม	จิ	โต้			

เอ็น	เต	อร์	เทน	เม้น	ต์			จำกัด					บริษัท			ปตท	.			จำกัด			(	มหาชน	)			มูลนิธิ	สร้างสรรค์	เด็ก					มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์			

มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์		 	มหาวิทยาลัย	กรุงเทพ		 		 	มหาวิทยาลัย	รังสิต		 		 	มหาวิทยาลัย	ศรีปทุม		 		 	วิทยาลัย	

พยาบาล	เกื้อ	กา	รุณ					วิทยาลัย	พยาบาล	ทหาร	อากาศ					วิทยาลัย	พยาบาล	ตำรวจ					คณะ	แพทย์ศาสตร์	ศิริราช					

โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ	ศึกษา							และ	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซีส	เซ	เวียร์					เป็นต้น	

	 ใน	เดือน	พฤศจิกายน		 	และ	เดือน	ธันวาคม		 	2554		 		 	เป็น	ช่วง	เวลา	ที่	สมา	คมฯ		 	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	

อุทกภัย	ครั้ง	ใหญ่			ทำให้	ต้อ	งอพยพ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ทั้งหมด	ออก	จาก	สมา	คมฯ			ไป	พักพิง	ชั่วคราว	ที่	มหา	

ประชาบดี	เถรี	วิทยาลัย			(	วิทยาลัย	แม่	ชี	)			อำเภอ	ปักธงชัย			จังหวัด	นครราชสีมา			ระหว่าง	นั้น	ได้	มี	กลุ่ม	บริษัท			ห้าง	

ร้าน			และ	บุคคล	ทั่วไป	ที่	ทราบ	ข่าว					เข้าไป	จัด	กิจกรรม			บริจาค	สิ่งของ	เครื่อง	ใช้			และ	เลี้ยง	อาหาร			ให้	กับ	สมาชิก	

และ	เจา้	หนา้ที	่บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ					รวม	ทัง้	สิน้			158			กลุม่					อาท	ิ				ชมรม	อาสา	นวด	จงัหวดั	นครราชสมีา			โรง	พยาบาล	

จิตเวช	นครราชสีมา		 		 	โรง	พยาบาล	ปักธงชัย		 		 	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล	ภู	หลวง		 		 	กลุ่ม	พยาธิ	วิทยา	คลินิก			 

โรง	พยาบาล	มหาราช					กลุ่ม	จิต	อาสา	มิตรภาพ	บำบัด			โรง	พยาบาล	มหาราช					กลุ่ม	เยาวชน	ตะขบ	ป่า					กลุ่ม	ไม้	ขีด	

ไฟ	โคราช					โรง	แรม	เฟสิท	์นครราชสมีา							หา้ง	ใต	้ฟา้	มอเตอร	์นครราชสมีา					รา้น	อมร	เภสชั			รา้น	หวาย	ทพิย	์ปกัธงชยั			

โรงเรียน	ราชสีมา	วิทยาลัย	2					โรงเรียน	นางรอง	วิทยาลัย					โรงเรียน	สะแก	ราช	อำเภอ	ปักธงชัย					สมาคม	ส่ง	เสริม	

การ	พฒันา	สตร	ีและ	เยาวชน			จงัหวดั	ลำปาง					คณะ	รฐัศาสตร	์		มหาวทิยาลยั	รามคำแหง			สาขา	นครราชสมีา			ฯลฯ			 
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4.นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและอาสาสมัคร
	 	ใน	ปี		 	2554		 	มี	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ต่างๆ		 	ฝึก	ปฏิบัติ	งาน	/	จิต	อาสา	เพื่อ	เสริม	สร้าง	ประสบการณ์	

ชีวิต	และ	ทักษะ	ให้		 	 และ	แบ่ง	ปัน	ความ	ช่วย	เหลือ	แก่	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	จำนวน			

96			คน			(	เป็น	นักศึกษา	ปริญญา	ตรี			10			ราย					นักศึกษา	ปริญญาโท			1			ราย					นักเรียน	นาย	ร้อย	ตำรวจ			5			ราย							

นักศึกษา	พยาบาล			80			ราย							(	จาก			8			สถาบัน	)			ดังนี้							

 สถาบันการศึกษาจำนวน(คน)ระยะเวลา

1	.		 นางสาว	ศศิ	นาถ					อินทร์	กูล			และ	นางสาว	สุภ	วรรณ			จันทร		 2	 15,22,28			มกราคม			2554	 

				 	นักศึกษา	ปริญญา	ตรี			ปี	ที่			4			คณะ	สังคมศาสตร์					ม.นเรศวร		

	2	.				 คณะ	นักศึกษา	ปริญญา	ตรี			ปี	ที่			4			คณะ	พยาบาล	ศาสตร์			ม.รังสิต		 32	 22			มีนาคม			-			22			มิถุนายน			2554			 

	3	.			 นาง	สา	วอาภร	รัตน์			เส	นาง	ค์	นา	รถ		 3	 	6			มิถุนายน	-	26			สิงหาคม			2554	

				 	นางสาว	ธีร	ยา			ว่องไว	ไพโรจน์	 

				 	นางสาว	ปาริชาติ			คุณ	แรง	 

					 นักศึกษา	ปริญญา	ตรี			ปี	ที่			4			คณะ	สังคมศาสตร์					ม.รามคำแหง		 		

	4	.			 	นาง	สาว	ณัฎฐา			อุ	ทยา	นัง		 1	 6			มิถุนายน	-	26			สิงหาคม			2554 

				 นักศึกษา	ปริญญา	โท			มหาวิทยาลัยYeshiva			ประเทศ	อเมริกา		 	 	 

	5	.				 นาง	สาว	มณฑลี			สงพ	ธน	โยธิน		 1	 6			กรกฎาคม	-	15			สิงหาคม			2554 

	 	นักศึกษา	ปริญญา	ตรี			มหาวิทยาลัยBrandeis			ประเทศ	อเมริกา					 		  

6	.		 นางสาว	ปนัดดา			ซิ้ม	ประเสริฐ				 4		 19			กรกฎาคม	-	31			สิงหาคม			2554 

		 นาง	สาว	ดา	ห	วัน			บัว	เลิศ	 

		 นางสาว	ทิพย์	วิมล			รุจิรา	พล	พันธ์	 

		 และ	นาง	สาว	จัน	ท	ภา			แสน	สบาย					 

	 	นักศึกษา	ปริญญา	ตรี			ปี	ที่4			คณะ	ศึกษา	ศาสตร์			ม.ราชภัฏ	พระนคร		 	 

	7	.		 คณะ	นักเรียน	พยาบาล	ทหาร	อากาศ			ปี	ที่			3				 48			 12			ตุลาคม			2553	–	 

	 	วิทยาลัย	พยาบาล	ทหาร	อากาศ			กรม	แพทย์	ทหาร	อากาศ	 	 26		กุมภาพันธ์			2554	  

	8	.				 นาย	ร้อย	ตำรวจ	สุขสันต์			สืบ	สหการ		 5		 	1	-	15			กันยายน			2554 

				 นาย	ร้อย	ตำรวจ	วสุ	พล			บุญ	ประดิษฐ์	 

	 	นาย	ร้อย	ตำรวจ	หญิง	ขวัญ	แก้ว			มาลัย	 

	 	นาย	ร้อย	ตำรวจ	หญิง	ฉันท	นา			สมบัติ	ทิพย์	 

	 	นาย	ร้อย	ตำรวจ	หญิง	ชไม	พร			สุภา	คม	 

	 	นักเรียน	นาย	ร้อย	ตำรวจ	สามพราน			ปี	ที่			4			 

	 	โรงเรียน	นาย	ร้อย	ตำรวจ	สามพราน		 															        
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อาสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า2เดือนรวม7คน
ได้แก่ 
	 1	.				 อาจารย์	รัก			ชุณห	กาญ	จน์		 นัก	จิตวิทยา	พัฒนาการ	เด็ก			มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	

	 2	.			 	คุณ	ฟ้า	ใส			วิเศษ	กุล		 	นัก	จิตวิทยา			ศิลปะ	บำบัด	

	 3	.			 	พ.ท.หญิง	นัท	มน			อุ่น	พงศ์	ภูวนาถ	 	อาสา	สมัคร			พยาบาล	 

		 4	.				 Ms	.			Susan			Dustin		 	อาสา	สมัคร			ชาว	ออสเตรเลีย			 

		 5	.				 คุณ	กษ	มกร					ชม	บุญ		 อาสา	สมัคร			ศาสนา	บำบัด	 

	 	6	.				 คุณ	ภัทร	า	วดี			ฝีมือ	ช่าง		 	อาสา	สมัคร			สอน	เพศ	ศึกษา	ให้	กับ	เด็ก	วัย	รุ่น	 

	 	7	.			 	คุณ	วุฒ	ฑิ			ฝีมือ	ช่าง		 	อาสา	สมัคร			ช่วย	แปล	เอกสาร	ภาษา	อังกฤษ	 

 

อาสาสมัครระยะสั้น 
		 	อาสา	สมัคร	ต่าง	ชาติ	ที่	สนใจ	มา	ช่วย	งาน	สมา	คมฯ	ระยะ	สั้น			ใน	ปี			2554			รวม			7			คน			ได้แก่	 

		 	1	.				 Ms	.			Candice			Mary					Bovard		 	ชาว	แคน	นา	เดีย	น	 

		 	2	.				 Ms	.			Laura					Cipollone		 	ชาว	อิตาเลียน	 

		 	3	.			 	Ms	.			Marci			Ruth					Josselyn		 		ชาว	อเมริกัน	 

		 	4	.				 Ms	.			Preethi					Kochhar		 	ชาว	อเมริกัน			 

	 	5	.				 Mr	.			Nick			James					Everly		 	ชาว	อเมริกัน			 

	 	6	.				 Ms	.			Gabi			Avitell					Goodmend		 		ชาว	อเมริกัน	 

	 	7	.				 Ms	.			Ann	-	Kathrin					Speckmann		 	ชาว	เยอรมัน
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การบริหารงานทั่วไป
บุคลากรและการเงิน
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การบริหารงานทั่วไปบุคลากรและการเงิน
งานด้านบุคลากร
	 	งาน	ดา้น	บคุลากร	นัน้					ครอบคลมุ	การ	ดแูล	เจา้	หนา้ที	่เพือ่	เอือ้	ตอ่	การ	ปฏบิตั	ิงาน	ที	่ม	ีประสทิธภิาพ	และ	

ประสิทธิผล		รวม	ทั้ง		การ	พัฒนา	บุคลากร			และ	จัด	สวัสดิการ	ต่างๆ	

จำนวนบุคลากร
	 ใน	ปี			2554							จำนวน	เจ้า	หน้าที่			(	ข้อมูล					ณ					31			ธันวาคม					2554	)			ทั้งหมด					100			คน							เป็น	หญิง			

88			คน					ชาย			12			คน			(	รวม	เจ้า	หน้าที่	ของ	วี	เทรน	อินเตอร์	เนชั่นแนล			31			คน	)

การพัฒนาบุคลากร
	 จัด	อบรม	การ	บริหาร	จัดการ	หนี้	ส่วน	บุคคล		 	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ		 	ให้	กับ	เจ้า	หน้าที่	สมา	คมฯ		 	มี	ผู้	เข้า	

ร่วมอบรม			25			คน					ณ			ห้อง	บุญ	เกื้อ	-	กิ่ง	แก้ว			สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

 การส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการอบรมพัฒนาศักยภาพในเรื่องต่างๆดังนี้

	 	-		 คุณ	กร	วิณท์		 		 	ว	รสุข		 	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์		 	ได้	เข้า	เรียน	หลักสูตร	พื้น	ฐาน	นัก	ศิลปะ	 

	บำบัด	ใน	แนวทาง	มนุษย	ปรัชญา	ตาม	มาตรา	ฐาน	เยอรมัน			โดย			Ms	.			Nicola			Schneider					Dr	.			Olaf				Koob			คุณ	

ดำรง			โพธิ์	เตยีน			และ	คณุ	อนุ	พนัธุ	์		พฤกษ์	พนัธ์	ขจี			สถาบนั	ศลิปะ	บำบดั	ใน	แนวทาง	มนษุย		์ปรชัญา			ตอ่	เนือ่งจาก	

ปี			2553			เป็น	เวลา			3			ปี			โดย	ใน	ปี			2554			อบรม	ไป	แล้ว			2			ครั้ง			ได้แก่	

	 	ครั้ง	ที่			1													ระหว่าง	วัน	ที่					16	-			20			เมษายน					2554

	 ครั้ง	ที่			2													ระหว่าง	วัน	ที่					22	-	26					สิงหาคม					2554	

	 -	 ส่ง	คุณ	ปรียา	ภ	รณ์		 		 	บุญ	แก้ว		 	นัก	สังคมสงเคราะห์		 	เข้า	รับ	อบรม		 หลักสูตรผู้ทำหน้าที่ 

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา       รุ่นที่1			ปี			2554											

ระหว่าง	วัน	ที่			17	-	29					เมษายน			2554							ณสถาบันการพัฒนาสังคมอ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี		และ			เข้า	รับ	

การ	ฝึก	อบรม	หลักสูตร		 “พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัวพ.ศ.2550” รุ่นที่12			ระหว่าง	วัน	ที่			18	-	23					กรกฎาคม					2554							ณ			สถาบัน	วิชาการ			ที	โอ	ที					

	 -	คุณ	ณัฐิ	ยา							ทอง	ศรี	เกตุ			หัวหน้า	นัก	สังคมสงเคราะห์							คุณ	จิตรา					นวลละออง			นัก	จิตวิทยา			คุณ			 

	สม	จิตร					วงค์อ	นันท์					และ	คุณ	วีร	ยา							แลคไธ	สง					เจ้า	หน้าที่	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์			เข้า	รับ	การ	อบรม				การ

ใช้สติในการเยียวยาและดูแลสุขภาพ		โดย	ศาต	รา	จาร	ย์ด๊	อก	เตอร์	แค	ทรีน			นอร์ส	เวอร์	ตี้		 					เมื่อ	วัน	ที่		 	17	-	20					

กรกฎาคม			2554							ณ	.			ศูนย์	อบรม	โครงการ	ผู้	หญิง	เพื่อ	สันติภาพ	และ	ความ	ยุติธรรม			อ.แม่ริม					จ.เชียงใหม่	
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	 	-	 คุณ	ศรี	ไทย		 	อ่ำ	สุวรรณ		 	ผู้	ช่วย	นัก	สังคมสงเคราะห์		 		 	เข้า	รับ	อบรม		 หลักสูตร “ทักษะการ 

ให้บริการแนะนำขั้นต้น”				ระหว่าง	วัน	ที่			25	-	29			กรกฎาคม			2554					ณ			สถาบัน	จิ	ทยา	ฮอท	ไลน์					มูล	นิธิ	ศูนย์	

ฮอท	ไลน์					

	 -	 	คุณ	ณัฐิ	ยา		 	ทอง	ศรี	เกตุ		 	หัวหน้า	นัก	สังคมสงเคราะห์		 		 	และ	คุณ	คัญฑิ	กม์		 	นิ	โรธร		 	นัก	จิตวิทยา		 	เข้า	 

	รบั	การ	ฝกึ	อบรม	เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	การ	ปรกึษา	ทาง	เลอืก			เพือ่	ชว่ย	เหลอื	เดก็			ผู	้หญงิ	ที	่ถกู	กระทำ	รนุแรง	ทาง	เพศ	และ	

ผู้	ที่	ประสบ	ปัญหา	ตั้ง	ท้อง	ไม่	พร้อม			เมื่อ	วัน	ที่			23	-	30			กันยายน			2554			ณ			ศูนย์	ฝึก	อบรม	โครงการ	ผู้	หญิง	เพื่อ	

สันติภาพ	และ	ความ	ยุติธรรม			อำเภอ	แม่ริม			จังหวัด	เชียงใหม่	

	 	-	คุณ	ทิพวัลย์					มารศรี			ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	บริหาร	งาน	บุคคล	และ	บริหาร	งาน	ทั่วไป			เข้า	ร่วม	การ	อบรม			 

	“	ก้าว	สู่	ความ	เป็น	ผู้นำ	เพื่อ	การ	พัฒนา	”			(	Global			Women			in			Management			54			:			Advancing			Women’s			

Economic			Opportunities			ณ			กรงุ	วอชงิตนั			ด	ี		ซ	ี					ระหวา่ง	วนั	ที	่		9			มถินุายน		-13			กรกฏ	า	คม					2554					สนบัสนนุ	

โดย			บริษัท	เอส	โซ่			(	ประเทศไทย	)			จำกัด			

ความท้าทายและผลสำเร็จ
	การ	ประสาน	งาน			สร้าง	สวน	สุขภาพ			สมาคม	แม่	บ้าน	ทหาร	อากาศ	•	

การ	ประสาน	งาน			การ	ก่อสร้าง	ครัว	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			•	

ปรับปรุง	ทาสี			สำนักงาน	ช่าง			อา	คาร	โสม	ส	วลี			และ	อา	คา	ร	จิม	มี			โร	ซา	ลีน			คาร์	เตอร์			•	

งาน ด้าน การ เงิน 
  การบริหารจัดการในด้านการเงินทั้งหมด เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการเงินของสมาคมฯ

โดยคณะกรรมการของสมาคมฯเนน้ในดา้นความถกูตอ้งโปรง่ใสและประหยดัซึง่มีการตรวจบญัชีของสมา

คมฯโดยในปี2554การเงินและบัญชีมีการตรวจสอบโดยบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัด
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ความเคลื่อนไหว
รอบรั้วสมาคมฯ
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ความเคลื่อนไหวรอบรั้วสมาคมฯ
 

1.มอบกรมธรรม์และแปลงผักให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
		 	ดร.สม	นึก		 	สงวน	สิน		 	ประธาน	คณะ	กรรมการ	บริษัท	สินทรัพย	์ประกัน	ภัย		 	จำกัด		 	ได้	มอบ	กรมธรรม	์

ประกัน	ภัย	ความ	เสี่ยง	ภัย	ทรัพย์สิน					ให้	กับ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			โดย	มี			ศ.เกีย	รติ	คุณ		พญ.เพ็ญ	ศรี					

พชิยั	สนธิ			นายก	สมา	คมฯ			เปน็	ผูร้บั	มอบ	กรมธรรม	์และ	ใหก้าร	ตอ้นรบั	คณะ	เจา้	หนา้ที	่บรษิทั	สนิทรพัย	์ประกนั	

ภัย					นอกจาก	นี้			คณะ	เจ้า	หน้าที่	ขอ	งบ	ริษัทฯ			ยัง	ได้	มา	จัด	ทำ	กิจกรรม			ใน	โครงการ			“	แปลง	ผัก	สี	เขียว	.	.	.	เพื่อ	น้อง	”			 

โดย	ได้	ร่วม	ทำ	แปลง	ผัก	และ	ปลูก	ผัก	สวน	ครัว	กับ	เจ้า	หน้าที่	และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			สร้าง	ความ	ปลาบปลื้ม	

ใจ	ให้	กับ	เจ้า	หน้าที่	และ	สมาชิก	เป็น	อย่าง	ยิ่ง	

 

 

 

 

 

 

 

2.รับทุนมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
		 	เนื่อง	ใน	วโรกาส	วัน	คล้าย	วันพระ	ราช	สมภพ	สมเด็จ	พระ	ศรี	นคริ	นท	ราบ	รม	ราช	ชนนี		 		 	มูลนิธิ	กองทุน	

การ	กุศล	สมเด็จ	พระ	ศรี	นคริ	นท	ราบ	รม	ราช	ชนนี		 		 	ได้	มอบ	ทุน	สำหรับ	องค์กร	สาธารณ	กุศล		 	ซึ่ง	สมา	คมฯ		 	เป็น	

องค์กร	หนึ่ง	ที่	ได้	รับ	ทุน	นี้					โดย	มี	คุณ	นิต	ยา					จันทร์เรือง					มหา	ผล					กรรมการ	สมา	คมฯ			เป็น	ผู้	แทน	เข้า	รับ	มอบ	

ทุน	ดัง	กล่าว	

 

3.งานรับโล่หน่วยงานภาคเอกชนดีเด่น
		 	ศ.เกียรติคุณ	 	แพทย์	หญิง	เพ็ญ	ศรี		 	พิชัย	สนิธ		 	นายก	สมาคม	

ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	เข้า	รับ	โล่	หน่วย	งาน	ภาค	เอกชน	ดี	เด่น		 	ด้าน	

การ	ส่ง	เสริม	ความ	เสมอ	ภาค	หญิง	ชาย	และ	การ	คุ้มครอง	สิทธิ	สตรี		 	จาก	

สำนักงาน	กิจการ	สตรี	และ	สถาบัน	ครอบครัว		 	กระทรวง	พัฒนา	สังคม	

และ	ความ	มัน่คง	ของ	มนษุย	์		เมือ่	วนั	ที	่		16			มนีาคม			2554			ณ			หอ้ง	รอยลั			

จ	ูบ	ิล	ี		บอล	รมู			อาคาร	ชา	เลน	เจอร์			ศนูย์	การ	แสดง	สนิคา้	และ	การ	ประ	ช	ุม 

อิม	แพค			เมืองทอง	ธานี	
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4.รายการเกมเนรมิตช่อง5
		 	คุณ	เก้า	-	จิ	รา	ยุ		 	ละออง	มณี		 	ร่วม	กับ	รายการ	เกม	เนรมิต		 	ได้	

บริจาค	เงิน	เพื่อ	ปรับปรุง	ซ่อมแซม	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	ใน	ส่วน		 	“	ห้อง	ให้	นม	

ลกู			หรอื	หอ้ง	คณุ	แม	่มอื	ใหม	่”			ทัง้นี	้คณุ	เกา้	กบั	คณุ	แม	่		ได	้มา	เลอืก	พืน้ที	่การ	

จดั	ทำ	หอ้ง	ซึง่	อยู	่ใน	อา	คาร	โสม	ส	วล	ี		ชัน้			2			ดว้ย	ตนเอง			โดย	คณุ	เกา้	-	จ	ิรา	ย	ุ		

ละออง	มณี							คุณ	บ๊วย	-	เชษฐ	วุฒิ			วัชร	คุณ			พิธีกร	ใน	รายการ	เกม	เนรมิต			

และ	ผู้	บริหาร			SCG			คุณ	ภรป	ภา					อัจฉรา	นุ	กูล					ผู้	จัดการ	สื่อสาร	แบ	รนด์	

คอต	โต		 		 	ส่ง	มอบ	ห้อง	ดัง	กล่าว	ให้	กับ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	โดย	มี		 	ดร.เมทินี					

พงษ์เวช			ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			เป็น	ผู้รับ	มอบ			เมื่อ	วัน	ที่			25			กรกฎาคม			2554	

 

5.โครงการโออิชิ“ให้”อิ่มท้องเพิ่มรอยยิ้ม
		 	บริษัท		 	โอ	อิ	ชิ		 		 	กรุ๊ป		 		 	จำกัด		 	(	มหาชน	)		 	จัด	โครงการ		 	โอ	อิ	ชิ		 	“	ให้	”		 		 	อิ่ม	ท้อง	เพิ่ม	รอย	ยิ้ม		 	นำ	ทีม	โดย 

	คุณ	ไพศาล					อ่าว	สถาพร					รอง	กรรมการ	ผู้	จัดการ			สาย	งาน	ธุรกิจ	อาหาร			ร่วม	กับ			คุณ	ต่าย	-	นัฐฐ	พนท์			ลี	ยะ	วณิช				 

	จาก	รายการ		 	“	ต่าย	ตาม	ติด	”		 	และ	คุณ	ลิ	เดีย	-	ศรัณย์	รัตน์		 		 	วิ	สุทธิ	ธาดา		 		 	มา	จัด	กิจกรรม	เพื่อ	แบ่ง	ปัน	สิ่ง	ดี	ๆ 		 	ใน	

โครงการ			โอ	อ	ิช	ิ		“	ให	้”			และ	เลีย้ง	อาหาร	กลาง	วนั					ให	้กบั	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ใน	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			เมือ่	วนั	ที	่		13			สงิหาคม			

2554				 	

 

 

 

 

 

 

 

6.มอบทุนฝึกอบรม“ก้าวสู่ความเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนา”
		 	บรษิทั			เอส	โซ	่		(	ประเทศไทย	)			จำกดั			(	มหาชน	)			มอบ	ทนุ	ฝกึ	อบรม			

“	ก้าว	สู่	ความ	เป็น	ผู้นำ	เพื่อ	การ		พัฒนา	”			(	Global			Women			in			Manage-

ment			Program	-	GWIM54	)			ณ			กรงุ	วอชงิตนั	ด	ีซ	ี		ประเทศ	สหรฐัอเมรกิา			

ให	้แก	่สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	ภาพ	สตรฯี					โดย	ม	ีคณุ	มงคลนมิติร			เอือ้	เชดิ	กลุ			 

กรรมการ	ผู	้จดัการ	ฝา่ย	กจิกรรม	องคก์ร	และ	รฐั	กจิ	สมัพนัธ	์		และ	คณุ	อศิร	า					 

สนุทร	ว	ิภาต					ที	่ปรกึษา	กจิกรรม	องคก์ร	และ	รฐั	กจิ	สมัพนัธ	์		บรษิทั			เอส	โซ	่		

(	ประเทศไทย	)			เป็น	ผู้	มอบ	ทุน							ทั้งนี้	ทาง	สมา	คมฯ	ได้	เลือก	คุณ	ทิพวัลย์					
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มารศร	ี		ผู	้อำนวย	การ	ฝา่ย	บรหิาร	งาน	บคุคล	และ	บรหิาร	งาน	ทัว่ไป			สมาคม	สง่	เสรมิ	สถานภาพ	สตร	ี		เปน็	ผู	้แทนที	่

เข้า	ร่วม	การ	อบรม	ดัง	กล่าว	

 

7.โครงการ“คุณไม่ใช้บ้านพักฉุกเฉินขอ”
		 	นาย	แพทย์	พุฒิ	พงศ์		 	ภูมิ	สุวรรณ		 	ผู้	เชี่ยวชาญ	ด้าน	ความ	

งาม	และ	ชะลอ	วัย	กับ	เพื่อน	หมอๆ		 	ใน	นาม		 	วงศ์	ษฎา	คลีนิค		 	รวบรวม	

ของใช้		 	บริจาค	ให้	โครงการ		 	“	คุณ	ไม่	ใช้	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ขอ	”		 	พร้อม	

มอบ	เงิน	สมทบ	เป็น	จำนวน		 	30,000		 	บาท		 	เพื่อ	สนับสนุน	การ	

ดำเนิน	งาน	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			 

	เมื่อ	วัน	ที่			18			กันยายน			2554					

8.บริษัทโตโยต้าลีสซิ่งประเทศไทยจำกัด
		 	คณะ	ผู้	บริหาร	บริษัท			โต	โย	ต้า			ลีส	ซิ่ง			ประเทศไทย			จำกัด			นำ	ทีม	โดย			Mr	.			Shieru			Mizuno			Executive			

Vice			President							คุณ	ปกรณ์			วงศ์	วิทยา	ภิรมย์							คุณ	เกรียงศักดิ์			ประ	พงษ์	เสนา							Mr.Shu			Hayashida			และ	

คุณ	รา	เม	ศร์			วรรธ	ณะ	ภูติ			ได้	นำ	จิต	อาสา	จำนวน			400			คน			มา	ร่วม	ทำความ	สะอาด	บริเวณ	รอบๆ			สมา	คมฯ		 

	หลัง	จาก	ผลก	ระ	ทบ	จาก	อุทกภัย	ปี		 	2554		 	โด	ยมี	ศ.เกียรติคุณ	 	แพทย์	หญิง	เพ็ญ	ศรี		 	พิชัย	สนิธ		 	นายก	สมาคม	 

ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	ดร.เมทินี		 	พงษ์เวช		 	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ		 	และ	คุณ	ภูมิ	พัฒน์		 	ดำรง	เกียรติศักดิ์			 

ผู	้อำนวย	การ	เขต	ดอนเมอืง			มา	รว่ม	ปลอ่ย	ตวั	เปดิ	กจิกรรม			ทัง้นี	้สำนกังาน	เขต	ดอนเมอืง	ชว่ย	อำนวย	ความ	สะดวก	

ใน	เรื่อง	รถ	น้ำ	และ	รถ	ขยะ			ให้	กับ			โต	โย	ต้า		บิ๊กซ์	คลี	น	นิ่ง		เดย์	ใน	ครั้ง	นี้	
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9.งานวันชาติสวีเดน
		 	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	ได้	นำ	น้องๆ		 จาก	บ้าน	เด็ก	

ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ไป	ร่วม	ร้อง	เพลง	สรรเสริญ	พระ	บารมี		 	เพื่อ	เป็นการ	

ถวาย	พระพร	แด่		 	พระบาท	สมเด็จ	พระเจ้าอยู่หัว		 	ตาม	คำขอ	ของ	ท่าน	

ฑูต	สวีเดน		 	ใน	วัน	ชาติ	ราช	อาณาจักร	สวีเดน		 	สร้าง	ความ	ประทับ	ใจ	ให้	

แก่	แขก	ผู้	มี	เกียรติ	ที่มา	ร่วม	งาน	เป็น	อย่าง	มาก	

 

10.วันเกิดกับการให้
		 	คุณ	หน่อ	ง		 	อรุโณทัย		 	นำ	ทีม	นัก	แสดง	ใน	ค่าย		 	มา	เลี้ยง	อาหาร	

กลาง	วัน			ให้	กับ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เนื่อง	ใน	วาระ	วัน	เกิด			
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ผู้หญิงและผู้ชายแห่งปี
 รางวลั“ผู้หญงิ”และ“ผูช้าย”แหง่ปี2554 
  
 รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
มอบให้แก่สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอื้อต่อการเสริมสร้าง
สถานภาพสตรี ในช่วงเดือนสตรีสากลเดือนมีนาคมของทุกปี โดยรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี” 
ได้เริม่มาตัง้แต่ปีพ.ศ.2537สว่นรางวลั“ผูช้ายแหง่ปี”นัน้ได้เริม่ตัง้แต่ปพี.ศ.2543เปน็ตน้มา 
ในวันสตรีสากลปี 2554 นี้ คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้มีมติ
ร่วมกันเลือก ดร.ผุสดี ตามไท เป็น ”ผู้หญิงแห่งปี 2554” และเลือก นายแพทย์พรเพชร 
ปัญจปิยะกุลเป็น“ผู้ชายแห่งปี2554”
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ผู้ หญิง แห่ง ปี  :ดร.ผุสดีตามไท 
 

	 	ดร.ผุ	สดี		 		 	ตาม	ไท					สำเร็จ	ปริญญา	ตรี	ด้าน	เคมี		 	จาก	

คณะ	วิทยาศาสตร์			มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์			ได้	รับ	ทุน	จาก			

UNESCO		 	ไป	ศึกษา	ปริญญา	โท	และ	เอก	ด้าน	วิทยาศาสตร์	

ศกึษา	จาก	มหาวทิยาลยั	อนิเดยีนา			สหรฐัอเมรกิา					เริม่	ชวีติ	การ	

ทำงาน	ใน	แวดวง	การ	ศึกษา		 		 	เป็น	อาจารย์	คณะ	วิทยาศาสตร์			

มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์					เป็น	นัก	วิชาการ	พัฒนา	หลักสูตร	

วิทยาศาสตร์		 		 	หัวหน้า	โครงการ	การ	พัฒนา	และ	ส่ง	เสริม	ผู้	มี	

ปรีชา	ญาณ	ทาง	วิทยาศาสตร์		 		 	ของ	สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	

วทิยาศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ี		รว่ม	ทัง้	เปน็	อาจารย	์ใหญ	่โรงเรยีน	

นานาชาติ	ใหม่	แห่ง	ประเทศไทย			(	NIST	)	

	 	เส้น	ทางการ	ดำเนิน	งาน	ที่	ผลิก	แนว	ออก	จาก	แวดวง	

การ	ศึกษา					คือ			เมื่อ			ดร.ผุ	สดี					มา	รับ	งาน	ใน	ฐานะ	ผู้	อำนวย	การ	

สถาบนั	ผู	้หญงิ	กบั	การเมอืง					นบั	เปน็	จดุ	ตัง้	ตน้	ให	้กา้ว	ตอ่	ไป	บน	

ถนน	การเมือง	ที่			ดร.ผุ	สดี			มอง	ว่า			คือ			เส้น	ทาง	ที่	ดี	ที่สุด	สำหรับ	

ใคร	ก็ตาม	ที่	ชอบ	และ	คาด	หวัง	จะ	ขยับ	สังคม	ไป	ใน	ทิศทาง	ที่	พึง	

ปรารถนา	

	 	ดร.ผุ	สดี	เห็น	ว่า		 	งานการ	เมือง	ใน	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร		 	คือ		 	ราก	เหง้า	สำคัญ	ของ	โครงสร้าง	สังคม	ไทย	ที่	

เปน็	ประชาธปิไตย	ยดึถอื	หลกั	นติิ	รฐั	ดว้ย	วถิี	นติธิรรม					กฎหมาย	ทัง้หมด	ซึง่	ตอ้ง	ออก	โดย	สมาชิก	รฐัสภา					จงึ	เปน็	

เงื่อนไข	พื้น	ฐาน	ที่	สำคัญ	ยิ่ง	สำหรับ	สังคม	ชีวิต	การเมือง					ของ			ดร.ผุ	สดี					จึง	ค่อยๆ			เริ่ม	จาก	ภายใน	พรรค					ต่อ	มา			

ดร.ผุ	สดี			ได้	รับ	ตำแหน่ง	ผู้	อำนวย	การ	พรรค	ประชาธิปัตย์					และ	เป็น	สมาชิก	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร	ระบบ	สัดส่วน	

	 ความ	มุ่ง	มั่น	ตั้งใจ	ใน	การ	ทำงาน	การเมือง					ของ			ดร.ผุ	สดี					คือ			เป็น	พลัง	เล็กๆ			ร่วม	ทำให้	คุณภาพ	ชีวิต	

ของ	ผู้	หญิง	ดี	ขึ้น	โดย	การ	ผลัก	ดัน	แนวคิด	และ	กฎหมาย	ที่	เสมอ	ภาค					สิ่ง	ที่	คุ้น	ชิน	สำหรับ	คน	ใกล้	ชิด			คือ			การ	เห็น			

ดร.ผุ	สดี			ใน	ทุก	ที่			ทุก	ตำแหน่ง	ที่	มี	โอกาส	ได้	ทำงาน					คอย	เฝ้า	ระวัง					รุก	สนทนา					กระตุ้น			และ			“	เซ้าซี้	”					ให้	ทุก	

คน	ที่	อยู่	ใกล้		 	ได้	รับ	รู้	เรื่อง	ความ	เสมอ	ภาค	ทาง	เพศ	ความ	จำเป็น	ที่	ต้อง	ให้	ผู้	หญิง	มี	ส่วน	ร่วม		 	ไม่	ว่า	จะ	เป็นการ	

ทำงาน	ใน	พรรค	ประชาธิปัตย	์	 	หรือ	การ	ทำงาน	ใน	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร		 	ไม่	ว่า	ใน	กรรมาธิการ	สามัญ	ใน	ฐานะ	รอง	
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ประธาน	คน	ที่		 	1		 	ของ	คณะ	กรรมาธิการ	กิจการ	เด็ก		 	สตรี		 	เยาวชน		 	ผู้	สูง	อายุ		 	และ	ผู้	พิการ		 	ใน	ฐานะ	ที่	ปรึกษา	

คณะ	กรรมาธิการ	แก้ไข	ปัญหา	หนี้	สิน	แห่ง	ชาติ		 		 	กรรมาธิการ	วิสามัญ	ที่	พิจารณา	ร่าง	กฎหมาย	ต่างๆ		 	ใน	ฐานะ	

กรรมการ	ประสาน	งาน	พรรค	ร่วม	รัฐบาล					และ	กรรมการ	จริยธรรม	ของ	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร	

	 	การ	รุก	ไป	ยัง	กรรมาธิการ	สามัญ	ชุด	ต่างๆ		 	ของ	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร		 	ไม่	ว่า	จะ	เป็น	คณะ	กรรมาธิการ	

การ	ปกครอง		 	คณะ	กรรมาธิการ	การ	ปกครอง	ท้อง	ถิ่น		 		 	คณะ	กรรมาธิการ	การ	พัฒนา	การ	เมืองฯ		 		 	หรือ	คณะ	

กรรมาธิการ	การ	ศึกษา			ดร.ผุ	สดี	ก็ได้	ริเริ่ม	ชักชวน	ให้	คณะ	กรรมาธิการ	เด็ก			เยาวชน			สตรีฯ			ได้	เดิน	หน้า	ขอ	เวลา	

พูด	คุย	กับ	คณะ	กรรมาธิการ	เหล่า	นั้น		 	เพื่อ	ทำความ	เข้าใจ	ประเด็น	ความ	เสมอ	ภาค	อย่าง	ไม่	ย่อท้อ		 		 	ทั้งหมด	นี้	

เพราะ	เชื่อ	ว่า	ผู้	หญิง	มี	คุณค่า	และ	ศักดิ์ศรี	แห่ง	ความ	เป็น	มนุษย์	เท่า	เทียม	กัน	กับ	ผู้ชาย			และ	เป็น	ส่วน	ที่	จำเป็น	ใน	

การ	สร้าง	โลก	ที่	สมดุล	

	 	นอก	เหนือ	จาก	งานการ	เมือง	ที่	ยึด	หลัก	ความ	เสมอ	ภาค	เป็น	ปรัชญา	ใน	การ	ทำงาน	แล้ว		 	ภารกิจ	ด้าน	

อื่นๆ		 	ก็	หลีก	ไม่	พ้น	ที่	เชื่อม	โยง	กับ	เรื่อง	ของ	สิทธิ		 		 	และ	ความ	เป็น	ธรรม		 	เช่น		 	เป็น	วิทยากร	กระบวนการ		 	เรื่อง	

รัฐธรรมนูญ			สิทธิ	เสรีภาพ			กลไก	คุ้มครอง	สิทธิ	ความ	เสมอ	ภาค			สิทธิ	มนุษย	ชน					ศักดิ์ศรี	ความ	เป็น	มนุษย์			เป็น	

กรรมการ			และ			ร่วม	ก่อ	ตั้ง			มูลนิธิ			/			สมาคม			ที่	ส่ง	เสริม	ศักยภาพ	และ	โอกาส	ใน	ชีวิต	ของ	ทุก	คน			เช่น			สมาคม	

ไทย	คราฟท์					มูลนิธิ	ธรรม	ไทย					มูลนิธิ	การ	ศึกษา	ไทย			เป็นต้น	

	 	ด้วย	ปณิธาน	ที่	มุ่ง	มั่น		 		 	ด้วย	จิต	วิญญาณ	ของ	นัก	สิทธิ	มนุษย	ชน		 	ด้วย	การ	ปฏิบัติ	ที่		 	จริงจัง	ใน	การ	ผลัก	

ดัน	แนวคิด	และ	กฎหมาย	ที่	ไม่	เลือก	ปฏิบัติ	บน	เส้น	ทางการ	เมือง	ที่	ผู้	หญิง	น้อย	คน	นัก	จะ	เป็น	เหมือน		 		 	ดร.ผุ	สดี			

จึง	เป็นต้น	แบบ	ของ	ผู้	ที่	มี	หลัก	การ	และ	ต่อสู้	รณรงค์	เพื่อ	ความ	เสมอ	ภาค	ระหว่าง	หญิง	ชาย		 		 	ที่	พวก	เรา	ยกย่อง	

ให้	เป็น	ผู้	หญิง	แห่ง	ปี	ด้วย	ความ	ชื่นชม	ยิ่ง
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ผู้ชายแห่งปี :นายแพทย์พรเพชรปัญจปิยะกุล

	 คณุ	หมอ	พร	เพชร					ปญัจ	ปยิะ	กลุ			เปน็	นาย	แพทย	์เชยีว	

ชาญ		 	(	ด้าน	พัฒนา	ระบบ	บริการ	สุขภาพ	)		 	รอง	ผู้	อำนวย	การ					

และ	หัวหน้า	กลุ่ม	ภารกิจ	พิเศษ					สำนัก	บริหาร	การ	สาธารณสุข					

สำนักงาน	ปลัด	กระทรวง	สาธารณสุข	

	 	ใน	ด้าน	การ	ศึกษา		 	คุณ	หมอ	พร	เพชร	สำเร็จ	

แพทย์ศาสตร์	บัณฑิต		 	จาก	คณะ	แพทย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

ขอนแก่น	และ	สาธารณสุข	ศาสตร์	บัณฑิต		 	เอก	อาชีว	อนามัย			

มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช		 	รวม	ทั้ง	สาธารณสุข	ศาสตร์	

มหา	บัญฑิต		 		 	เอกระ	บาด	วิทยา	ทางการ	แพทย์		 	จาก	คณะ	

สาธารณสขุ	ศาสตร์			มหาวทิยาลยั	มหดิล									เริม่	ชวีติ	ราชการ	ใน	

โรง	พยาบาล	ใน	ตา่ง	จงัหวดั			จน	เปน็	ผู	้อำนวย	การ	โรง	พยาบาล			3			

แหง่	กอ่น	ที	่จะ	ยา้ย	มา	ทำงาน	ดา้น	แผน	งาน	บรกิาร	วชิาการ			งาน	

วิจัย	และ	พัฒนา	ด้าน	สุขภาพ	

 

	 	คุณ	หมอ	พร	เพชร		 	เป็น	หนึ่ง	ใน	ผู้นำ	ของ	กระทรวง	

สาธารณสุข					ใน	การ	พัฒนา	งาน	เพื่อ	แก้ไข	ปัญหา	ความ	รุนแรง	

ต่อ	เด็ก	และ	สตรี		 		 	โดย	คุณ	หมอ	เป็น	ผู้	ร่วม	บุกเบิก	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	จัด	ตั้ง	ศูนย์	พึ่ง	ได้	ขึ้น	ใน	โรง	พยาบาล	สังกัด	

สำนักงาน	ปลัด	กระทรวง	สาธารณสุข			ตั้งแต่	ปี			2546			จนถึง	ปัจจุบัน	

	 	ภารกิจ	ของ	ศูนย์	พึ่ง	ได้		 	(	OSCC	)		 	คือ		 	ช่วย	เหลือ	เด็ก	และ	ผู้	หญิง	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง		 	โดย	มี	

สถาน	ที่	บริการ	ที่	เป็น	สัดส่วน					แยก	ออก	จาก	การ	ให้	บริการ	ผู้	ป่วย	ใน	ระบบ	ปกติ			ผู้	ที่	ประสบ	ปัญหา	สามารถ	เดิน	

เขา้ไป	ขอรบั	บรกิาร	ดว้ย	ความ	รูส้กึ	ปลอดภยั	และ	ไว	้วางใจ	วา่	จะ	ได	้รบั	ความ	คุม้ครอง	และ	ชว่ย	เหลอื					ม	ีระบบ	การ	

ประสาน	งาน	ส่ง	ต่อ	ความ	ช่วย	เหลือ	ทั้ง	จาก	หน่วย	งาน	ภายใน	โรง	พยาบาล	และ	ภายนอก	โรง	พยาบาล			และ	มี	เจ้า	

หน้าที่	ที่	มี	ทักษะ	ความ	ชำนาญ	ใน	การ	รับ	รู้	ปัญหา					และ	วางแผน	การ	ช่วย	เหลือ	ได้	อย่าง	เป็น	ระบบ	

	 	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	ศูนย์	พึ่ง	ได้	ใน	การ	ช่วย	เหลือ	เด็ก	และ	ผู้	หญิง	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	
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ครอบครัว	ได้	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	และ	ครบ	วงจร	นั้น			เกิด	จาก	ความ	มุ่ง	มั่น			ตั้งใจ	ของ	ทีม	งาน					ซึ่ง	คุณ	หมอ	เป็น	

กำลัง	สำคัญ	ทุก	งาน					ไม่	ว่า	จะ	เป็น	งาน	สนาม					งาน	เสวนา			หรือ			งาน	วิชาการ					จะ	เห็น	คุณ	หมอ	ร่วม	อยู่	ด้วย	อย่าง	

ต่อ	เนื่อง	เสมอ	มา					จน	กลาย	เป็น	สัญลักษณ์	ที่	เมื่อ	พูด	ถึง	ศูนย์	พึ่ง	ได้					ก็	ต้อง	เห็น	ภาพ	ของ	คุณ	หมอ	พร้อม	กัน	

	 ผล	งาน	วชิาการ	ของ	คณุ	หมอ	พร	เพชร	ที	่เอือ้	ตอ่	การ	ทำงาน	ของ	ศนูย	์พึง่	ได	้				คอื			แนวทาง	ปฏบิตั	ิเพือ่	ชว่ย	

เหลือ	เด็ก	และ	สตรี	ที่	ถูก	กระทำ	รุนแรง	ใน	เครือ	ข่าย	ระดับ	จังหวัด					การ	ศึกษา	การ	ดำเนิน	งานการ	จัด	ตั้ง	ศูนย์	ช่วย	

เหลอื	เดก็	และ	สตร	ีที	่ถกู	กระทำ	รนุแรง	ของ	โรง	พยาบาล	นำรอ่ง					การ	ปรบัปรงุ	คูม่อื	แนวทาง	ปฏบิตั	ิเพือ่	ชว่ย	เหลอื	

เด็ก	และ	สตรี	ที่	ถูก	กระ	ทำ	รุง	แรง					เพื่อ	ให้	สอดคล้อง	กับ	การ	ดำเนิน	งาน	ตาม	กฎหมาย	ที่	เกี่ยวข้อง	

	 คณุ	หมอ	พร	เพชร			เปน็	ที	่ปรกึษา	ใน	การ	พฒันา	วชิาการ	และ	รว่ม	ดำ	เนนิ	งาน	น	หลาย	ลกัษณะ			ไดแ้ก	่		การ	

พัฒนา	รูป	แบบ	การ	ให้	บริการ	ช่วย	เหลือ	เด็ก	และ	สตรี	ที่	ถูก	กระทำ	รุนแรง	ใน	โรง	พยาบาล	ชุมชน		 	(	โรง	พยาบาล	

นำร่อง		 	5		 	แห่ง	)		 		 	การ	พัฒนา	ฐาน	ข้อมูล	เด็ก	และ	สตรี	ที่	ถูก	กระทำ	รุนแรง		 		 	การ	พัฒนา	คู่มือ	การ	ตรวจ		 	รักษา			

กรณี	ข่มขืน	กระทำ	ชำเรา		 		 	เพื่อ	เป็น	แนวทาง	ใน	การ	ตรวจ	รักษา	และ	ให้	ความ	เห็น	ทา	งด้า	นกฏ	หมาย	ของ	แพทย์	

อัน	เป็นการ	สนับสนุน	กระบวนการ	ยุติธรรม	ใน	การ	ช่วย	เหลือ	เด็ก	และ	สตรี	ที่	ถูก	กระทำ	รุนแรง	ทาง	เพศ					รวม	ทั้ง			

การ	พัฒนา	ศักยภาพ	บุคลากร	ใน	การ	ช่วย	เหลือ	เด็ก	และ	สตรี	ที่	ถูก	กระทำ	

	 ความ	สนใจ	และ	เห็น	ความ	สำคัญ		 	ความ	ทุ่มเท		 	และ	ความ	จริงจัง	ของ	คุณ	หมอ	ที่	ได้	ให้	แก่	งาน	ศูนย์	พึ่ง	

ได้ที่	เอื้อ	ต่อ	การ	ช่วย	เหลือ					และ	เสริม	สร้าง	ศักยภาพ	ของ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ความ	รุนแรง					จึง	เป็น	ส่วน	ที่	

ทำให้	คุณ	หมอ	เป็น	ผู้ชาย	แห่ง	ปี					ที่	พวก	เรา	ภาค	ภูมิใจ	
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รายชื่อเจ้าหน้าที่
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รายชื่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯปี2554

  ดร	.			เมทินี			พงษ์เวช		 ผู้อำนวยการสมาคมฯ	 	

งานประสาน/ช่วยอำนวยการ

 	นางสาว	ศรี	แก้ว	ฟ้า			อัล	ภาชน์		 	เลขานุการ	นายก	สมา	คมฯ	

	 	นาง	รัจ	นา			ศุภ	เมธิ	น		 		เลขานุการ	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ	

  

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

1.	 น.ส.กรวิณท์		วรสุข	 ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห ์

2.	 นางณัฐิยา		ทองศรีเกตุ	 หัวหน้านักสังคมสงเคราะห ์

3.	 นางพัชญ์สิตา			มายอด	 นักสังคมสงเคราะห ์

4.	 นางปรียาภรณ์			บุญแก้ว	 นักสังคมสงเคราะห ์

5.	 นางสาวมิ่งขวัญ		เม่งช่วย	 นักสังคมสงเคราะห์

6.	 นางศิรินทิพย์			นิ่มแสง	 นักจิตวิทยา 

7.	 นางสาวจินตนา		มะสมโพธิ์	 นักจิตวิทยา 

8.	 นายคัญฑนิกม์		นิโรธร	 นักจิตวิทยาคลีนิค 

9.	 นางศรีไทย	อ่ำสุวรรณ	 ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห ์

10.	 นางนวมัย		นาคธน	 หัวหน้าบ้านเด็ก 

11.	 นางสาวสมพร			แสงสุวรรณ	 ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก 

12.	 นางสาวเรียวจันทร์	ธีรธู	ผลอนันต์	 เจ้าหน้าที่กิจกรรมบ้านเด็ก 

13.	 นางสาววีรยา		แลคไธสง	 หัวหน้าศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 

14.	 นางสมจิตร			เกิดสวัสดิ์	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

15.	 นางศิริรัตน์		บำรุงวงศ์	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

16.	 นางสาวสุชีลา		คำสินธุ์	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

17.	 นางอนันต์		ดิษพงษา	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

18.	 นางเกษา		ดำรงวิทย์	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

19.	 นางสาวนริศรา		การินทร์	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 
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20.	 นางสาวเพชร		บัวกลาง	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

21.	 นางบุษบา			จันทร์ทอง	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

22.	 นางกฤษณา		ส่งสุข	 แม่บ้านศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 

23.	 นางนิตยา		ศรีอนันท์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

24.	 นางนารถติยา	ปิดสาโย	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

25.	 นางสาวสมจิตร		วงค์อนันท์	 ผู้จัดการเคหะกิจ 

26.	 นางสาววนพา		เหมภูมิ	 เจ้าหน้าที่เคหะกิจ 

27.	 นางกาญจนา		โสภณภักดิ์	 นักโภชนาการ 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 

1.	 นางพิมพ์บุญ		โศภิตทิพย์	 ผอ.ฝ่ายการเงินและบัญช ี

2.	 นางวิภาวรรณ		จิตพึ่งธรรม	 หัวหน้าส่วนการเงินและบัญช ี

3.	 นางพรรณี		นีระ	 เจ้าหน้าที่การเงิน 

4.	 นางสาวมณฑาทิพย์		เกตุนอก	 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน 

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ 

1.	 นางจริยา		สำลีอ่อน	 ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ 

2.	 นางสาวสุภาภรณ์			สองห้อง	 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

3.	 นางสริลลา			มหาพิรุณ	 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

4.	 นางประเทือง		อาจหินกอง	 เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ 

5.	 นางโบว์			อาจปรุ	 เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ 

6.	 นางสาววลี		บรรลือเสียง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

7.	 นางสาวอารียา		เทศะปุรณะ	 ผู้ช่วยบรรณารักษ์และงานกิจกรรมพิเศษ 

8.	 นางสาวมล		ฮูวิชิต	 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
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ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป 

1.	 นางทิพวัลย์		มารศรี	 ผ.อ.ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป 

2.	 นางรัจนา	ศุภเมธิน	 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

3.	 นายธนกร		เกียยะ	 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการ 

4.	 นางสาวดลฤดี		ศรีทองสุข	 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.	 นางสาวมยุรา		แสนภักดีไทย	 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน 

6.	 นางสาวจิตรา		โคนาบาล	 เจ้าหน้าที่แม่บ้าน-สถานที ่

7.	 นายชาลี		อาจหินกอง	 หัวหน้าช่างและยานพาหนะ 

8.	 นายอนงค์	วงค์อนันท์	 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

9.	 นางสาวมาศเมือง		โลหิตดี	 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

10.	 นายสมควร		ฤทธิบุตร	 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

11.	 นางสาวสมคิด		ท่อนจันทร์	 เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ 

12.	 นายเมี้ยน			สมบุญเปล่ง	 หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

13.	 นายสุพจน์		คงเจริญ	 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

14.	 นายวิชาญ		เผ่าพันธุ์	 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

15.	 นางกลม		วิเศษ	 เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที ่

16.	 นางลำพึง		มีบริบูรณ์	 เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที ่

17.	 นายภานุพงษ์		จันมี	 เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที ่

ฝ่ายบริหารและพัฒนา 

1.	 ดร.เมทินี		พงษ์เวช	 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา 

2.	 นางสาวศรีแก้วฟ้า		อัลภาชน์	 ผู้ประสานงานโครงการต่างประเทศ

3.	 นางสาวจิตรา		นวลละออง	 เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย 

ส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุน 

1.	 นางสาววิไลภรณ์		เพียงกระโทก	 รักษาการหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ ์

2.	 นางธิติมา		ใยเจริญ	 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์

3.	 นางสมพิส		แก้ววิเศษ	 เจ้าหน้าที่งานกล่องรับบริจาค 
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ส่วนพัฒนาเยาวชน 

1.	 นางศุลีพร			เลขะพันธุ์	 รักษาการหัวหน้าส่วนพัฒนาเยาวชน 

2.	 นายกรีฑา	แก้วประดิษฐ	 เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อนใจวัยทีน 

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 

1.	 นางลักษนันท์		ชมดวง	 ผู้ช่วยนักวิจัย 

2.	 นางสาวพัชรี		แรงเขตการณ์	 ผู้ช่วยนักวิจัย 

3.	 นายกฤษฎา		ศรีปราณ	 ผู้ช่วยนักวิจัย 

4.	 นางมนัสนันท		เกิดวร	 ผู้ช่วยนักวิจัย 

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ 

1.	 นางสาวมัจจติกา		โคมทอง	 ผู้ประสานงานโครงการพิเศษด้านสื่อสารองค์กร 

2.	 นางสาววิภารัตน์		โพธิ์วิจิตร	 นักพัฒนาเยาวชน	และผู้ประสานงานโครงการ		

	 	 เยาวชน	พังงา 

3.	 นางสาวนุจนาฎ		เกิดสุข	 เยาวชนผู้ประสานงานโครงการเยาวชน	พังงา 

วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ 

1.	 นางธาราทิพย์		นิยมค้า	 ผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนฯ 

2.	 นางณภัทร		นิธิเมธกุล	 เจ้าหน้าที่การเงิน 

3.	 นางสาววีณา		เขตรนคร	 หัวหน้าส่วนงานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ ์

4.	 นางสาวกานต์สินี		สะเอียบคง	 หัวหน้างานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ ์

5.	 นางสาวอารยา		หงษ์อินทร์	 เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ ์

6.	 นางขวัญเนตร		วงษ์สังข์ทอง	 เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ ์

7.	 นางสาววันทนา	เกตุชิต	 เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ ์

8.	 นางสาวธิรดา		น้ำทรัพย์	 เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ ์

9.	 นางสาวชลดาภรณ์		ไชยานะ	 หัวหน้าแม่บ้านสถานที ่

10.	 นางสาวทองน้อย		วันทวี	 ผู้ช่วยหัวหน้าแม่บ้านสถานที ่
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11.	 นางทุมมา		มะณีวัน	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่	 	 

12.	 นางสาววันณา		พลพัฒน์	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที ่

13.	 นางสาวสมจิตร์	พ่วงพันธ์ศรี	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที ่

14.	 นางรุ่งรัตน์		มีศรีดี	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที ่

15.	 นางมาลี		เผ่าพันธุ์	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที ่

16.	 นางสาวฉวีวรรณ		สมแพง	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที ่

17.	 นายภมรพล	อ่ำเอี่ยม	 หัวหน้าสโมสรสุขภาพ 

18.	 นางสาวปัญญา		คุลี	 เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ 

19.	 นายจตุพร		จริตรัมย์	 เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ 

20.	 นางสาวเกษมศรี			เถาสกุล	 หัวหน้าห้องอาหาร 

21.	 นางแสงอรุณ		พันธุ์ศิลป์	 ผู้ช่วยหัวหน้าห้องอาหารและคอฟฟี่ชอพ 

22.	 นางสาวรุจาภา		วงค์อนันท์	 เจ้าหน้าที่ห้องอาหารและคอฟฟี่ชอพ 

23.	 นางสาวลำพึง		มาลัย	 แม่ครัว 

24.	 นางกัลยา		ทัดทอง	 แม่ครัว 

25.	 นางวิจิตรา	พุทโธ	 แม่ครัว	

26.	 นางสมนึก		นิลม้าย	 ผู้ช่วยแม่ครัว 

27.	 นางทองมูล		ปิงอุด	 ผู้ช่วยแม่ครัว 

28.	 นางสาวสุพัตรา		ท่อนจันทร์	 ผู้ช่วยแม่ครัว 

29.	 นางวรรณนิสา		กองเลิศ	 เจ้าหน้าที่บริการ	  

30.	 นางสาวมธุรส		ฉิมคง	 เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอพ 

31.	 นางสาววรรณี		แคล่วคล่อง	 เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอพ 
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ภาคผนวก
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รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน

1.ผู้หญิงและเด็กที่มารับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินและพักอาศัยปี2553
 1.1จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามอายุ

 1.2จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามระดับการศึกษา

 1.3จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามหน่วยงานนำส่ง*และภูมิลำเนา

ภาคผนวกก

 	0	-	1			ปี				 		2	-	6			ปี				 			7	-	12			ปี						13	-	18			ปี							19	-	25			ปี								26	-	35			ปี						36	-	45			ปี					46	-	55			ปี						56			ปี			ข้ึน	ไป				รวม

 						92	 		36	 			13	 					32	 			67	 	70								37	 	16	 	8											371				

ไม่	อยู่	ใน		 						ไม่	ได้	รับ									ระดับ	ประถม														ระดับ	มัธยม									อนุปริญญา				ปริญญา	ตรี				รวม

	เกณฑ์	ได้	รับ	การ	ศึกษา	 																																																			ปวช	.			,	ปวส	.	

การ	ศึกษา	 												ประถมต้น				ประถมปลาย					มัธยมต้น					มัธยมปลาย

 	125	 							6	 	 						48				 					64										65	 								48																6											9									371

หน่วย	งาน	/	ภูมิลำเนา	/	แหล่ง	ท่ีมา							กรุงเทพฯ			ตะวัน	ออก					เหนือ					กลาง		 		ใต้							อีสาน								รวม	

	มา	เอง		 18	 7	 26	 35	 8	 54	 148

	ติดตาม	มารดา		 33	 2	 	2	 16	 7	 10	 	70

	พลเมือง	ดี	/	ญาติ			/	เพื่อน		 		8	 1	 	1	 12	 	-	 	7	 	29

	ติด	ครรภ์	มารดา	มา		 45	 	-	 		-	 	-	 	-	 	-	 	45

		ส่ง	มา	จาก	หน่วย	งาน	เอกชน		 	7	 3	 	3	 4	 3	 10	 	30

ส่ง	มา	จาก	โรง	พยาบาล		 	7	 -	 	2	 4	 3	 	9	 	25

	ส่ง	มา	จาก	หน่วย	งาน	รัฐ		 	1	 2	 	1	 4	 1	 	1	 	10

	ติดต่อช่วยเหลือ	นสพ./จดหมาย	 	2	 	-	 		-	 1		 	-	 	-	 		3

ส่ง	มา	จาก	สถานี	ตำรวจ		 	4	 	-	 		-	 1	 	-	 	5	 	10

	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ไป	ช่วย	เหลือ		 		-		 		-		 			-		 		-	 	-	 	1	 			1	

	รวม		 125	 15	 35	 77	 22	 97	 371
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 2.2จำนวนผู้ขอรับบริการให้คำปรึกษาแยกตามเพศดังนี้
	 	เพศ	หญิง		 		จำนวน		 		991	 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			90.67	)	

	 	เพศ	ชาย		 	จำนวน		 			102		 ราย		 	(		ร้อย	ละ			9.33	)	

	 		 รวม	 1,093	 ราย

 

 2.3จำนวนผู้ขอรับบริการให้คำปรึกษาแยกตามอายุดังนี้
	 	อายุ		10-	20		ปี	 จำนวน	 187	 ราย	 (ร้อยละ	17.11)

	 อายุ			21-30		ปี	 จำนวน	 517	 ราย	 (ร้อยละ	47.30)

	 อายุ			31-40		ปี	 จำนวน	 296	 ราย	 (ร้อยละ	27.08)

	 อายุ			41-50		ปี	 จำนวน	 	71	 ราย	 (ร้อยละ	6.50)

	 อายุ			51-80		ปี	 จำนวน	 	22	 ราย	 (ร้อยละ	2.01)

2.ผู้มารับบริการด้านการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

 2.1จำนวนผู้หญิงและเด็กที่ขอรับบริการทางโทรศัพท์แยกตามเดือนที่มารับบริการ
 

		 	เดือน																																		ผู้	หญิง	และ	เด็ก			(	ราย	)														รับ	ปรึกษา	โทรศัพท์			(	ราย	)	

  มกราคม		 43		 	91	

	 กุมภาพันธ์		 33	 		94	

	 มีนาคม		 52		 117	

	 เมษายน		 27		 	69	

	 พฤษภาคม		 36	 		98	

	 มิถุนายน		 37		 104	

	 กรกฎาคม		 24		 113	

	 สิงหาคม		 36		 130	

	 กันยายน		 39		 164	

	 ตุลาคม		 32		 113	

	 พฤศจิกายน		 	-		 		-	

	 ธันวาคม		 	2		 		-	

	 รวม																																												371		 1,093	
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 2.5จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามจังหวัด
	 	กรุงเทพฯ		 		จำนวน		 644		 ราย			 	(	ร้อย	ละ		 	58.92	)	 

		 นนทบุรี	/	ปทุมธานี		 		จำนวน		 	68		 	ราย			 	(	ร้อย	ละ		 	6.22	)	 

	 	ต่าง	จังหวัด		 	จำนวน		 380		 	ราย				 (	ร้อย	ละ		 	34.77	)	 

		 ต่าง	ประเทศ		 จำนวน		 1		 	ราย				 (	ร้อย	ละ		 	0.09	)	 

  

  2.6แหล่งข้อมูลที่ทำให้ผู้มารับบริการให้คำปรึกษารู้จักบ้านพักฉุกเฉิน    
	 	นิตยสาร	ชีวิต	รัก			/	คู่	สร้าง	คู่	สม		 	จำนวน		 	336	 	ราย			 	(	ร้อย	ละ		 	30.74	)	 

	 	อินเตอร์	เนต		 		จำนวน		 441	 ราย			 	(	ร้อย	ละ		 	40.35	)					 

	 	องค์กร	เอกชน		 จำนวน		 	48		 ราย			 	(	ร้อย	ละ4.39	)					 

	 	เพื่อน			/	พลเมือง	ดี		 จำนวน		 98		 ราย			 	(	ร้อย	ละ8.97	)			 

	 	Bug			1133			/	สมุด	หน้า	เหลือง		 	จำนวน	 	65		 	ราย			 	(	ร้อย	ละ		 	5.95	)													 

		 ทีวี			/	วิทยุ		 จำนวน		 	97		 ราย			 	(	ร้อย	ละ		 	8.87	)													 

	 	องค์กร	รัฐ			(	ตำรวจ			/	โรง	พยาบาล	)		 จำนวน	 	8		 ราย			 	(	ร้อย	ละ		 	0.73	)													 

		 อื่นๆ			เช่น							โรงเรียน	,	หนังสือ	,	ร้าน	ขาย	,	แท็กซี่	,	แผ่น	พับ		 จำนวน	 	20					 	ราย			 	(	ร้อย	ละ		 	1.46	)													 

 2.4จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกประเภทปัญหา 
   

  ปัญหา จำนวน/ราย ร้อยละ 

   1	.			ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม		 	566		 	51.78	

		 	2	.			ครอบครัว		 	202		 	18.48	 

		 	3	.			ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว		 	99		 	9.06	 

		 	4	.			ติด	เชื้อ		HIV		/	AIDS						 	38		 	3.48	 

		 	5	.			ข่มขืน	/	อนาจาร		 	16		 	1.46	 

		 	6	.			พฤติกรรม	ลูก	หญิง	/	ชาย		 	44		 	4.03	 

		 	7	.			สุขภาพ	กาย	/	จิต		 	27		 	2.47	 

		 	8	.			ไม่มี	ที่พัก	พิง		 	58		 	5.31	 

		 	9	.			อื่นๆ			เช่น			ยา	เสพ	ติด	/			หนี้	นอก	ระบบ	/				 43		 3.93

		 							กฎหมาย	/			ยา	คุม	กำเนิด			ฯลฯ		 		  

		 	รวม		 	1,093		 	100	 
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 2.7ช่วงเวลาการติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
	 	เวลา	เช้า	-	กลาง	วัน		 	จำนวน		 698		 		 	ราย		 		 	(	ร้อย	ละ		 	63.86	)	 

	 	เวลา	กลาง	คืน		 จำนวน		 395		 		 	ราย		 		 	(	ร้อย	ละ		 	36.14	)	 

 

ช่องทางการมารับบริการ/ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน
 

ผู้ประสบปัญหามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง 

	รู้จัก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	จาก	นิตยสาร	ชีวิต	รัก					คู่	สร้าง	คู่	สม					อินเตอร์เน็ต			เพื่อน			นายจ้าง			บิดา			มารดา			ญาติ			(	

ยาย			ย่า			ป้า			น้า			)			พลเมือง	ดี					ทีวี	ทุก	ช่อง							รายการ	ผู้	หญิง	ถึง	ผู้	หญิง							bug			1113							โทร	.	1133									และ	กรม	

สุขภาพ	จิต			โทร			1323	

การส่งต่อมาจากหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้

สถานีตำรวจนครบาล

สน.ดอนเมือง					สน.สายไหม					สภอ.คูคต	

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

	วทิยาลยั	แพทยศ์าสตร์	กรงุเทพมหานคร	และ	วชริ	พยาบาล					รพ.ปทมุธานี					รพ.ภมูพิล					รพ.ศริริาช									รพ.ตำรวจ					

รพ.นพรัตน์ราชธานี		 		 	รพ.ศรีธัญญา		 		 	รพ.ประ	ชาธิปปัตย์		 		 	รพ.จุฬาฯ		 		 	รพ.เจริญกรุงประชารักษ์		 		 	รพ.บี	แคร์					

รพ.สมุทรปราการ					และ	รพ.กลาง	

หน่วยราชการ

บ้าน	พัก	เด็ก	และ	ครอบครัว			นครศรีธรรมราช					ศูนย์	ฟื้นฟู	ยา	เสพ	ติด							สำนักงาน	เขต	ดอนเมือง					สำนักงาน	เขต	

ราษฎร์บูรณะ							และ	ศูนย์	ฝึก	อาชีพ	สตรี	ภาค	กลาง					และ	ศูนย์	ประชาบดี	

หน่วยงานเอกชนจำนวน9องค์กร

มูลนิธิ	หญิง	ชาย	ก้าว	ไกล					มูลนิธิ	เพื่อน	หญิง					สหทัย	มูลนิธิ					มูลนิธิ	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	เด็ก					มูลนิธิ	ส่ง	เสริม	การ	

พัฒนา	บุคคลฯ			(	ศูนย์	เม	อร์	ซี่	)					เสถียร	ธรรม	สถาน							วัด	ดอนเมือง					และ	มูล	นิธิ	ฮอท	ไลน์	สาย	เด็ก			1387			
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่ให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน 
  

	1	.		 ศ.เกีย	รติ	คุณ	พญ.เพ็ญ	ศรี					พิชัย	สนิธ		 	นายก	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	 

	2	.			 	นพ.ชัย	พร					พิศิ	ษฎ์	พงศ์	อารีย์		 หัวหน้า	งาน	จิตเวช	เด็ก	และ	วัย	รุ่น			 

	 	 	วิทยาลัย	แพทยศาสตร์			กรุงเทพมหานคร	 

	 	 	และ	วชิร	พยาบาล	 

	3	.				 นพ.พิ	สาส์น			เต	ชะ	เกษม		 จิตแพทย์	เด็ก	และ	วัย	รุ่น			

	 	 วิทยาลัย	แพทยศาสตร์	 

	 	 	กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล	 

	4	.				 พญ.วรุณ	า			กล	กิจ	โก	วิ	นท์				 	จิตแพทย์	เด็ก	และ	วัย	รุ่น			

	 	 วิทยาลัย	แพทยศาสตร์	 

	 	 กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล	 

	5	.			 	คุณ	ฟ้า	ใส			วิเศษ	กุล		 นัก	ศิลปะ	บำบัด	 

	6	.				 น.อ.หญิง	วัลลภ	า			อัน	ดารา	 	อาจารย์	แผนก	จิตเวช			วิทยาลัย	พยาบาล	ทหาร	อากาศ	 

	7	.				 คุณ	เรียว	จันทร์					ผล	อนันต์			 	ผู้	ประสาน	งาน	โครงการ	พิเศษ			 

	8	.				 คุณ	ณัฐ	วุฒิ			บัว	ประทุม	 	มูลนิธิ	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	เด็ก	 

	9	.				 อาจารย์	รัก			ชุณห	กาญ	จน์		 มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	 

	10	.				คุณ	ณิ	ชา	พา		(	แวร์	โซ	)					แซ่	โซว	 	นัก	แสดง	 

	11	.				Mrs.Susan					Dustin					Hattan		 ผู้	มี	จิต	ศรัท	รา			ชาว	ออสเตรเลีย	 

	12	.				คุณ	จัน	ทิต	า			บุญ	สาย	 นักศึกษา	ปริญญา	เอก	(	สาขา	จิตวิทยา	การ	ให้	คำ	ปรึกษา	)																													 

	 	 		มหา	วิทยา	ลัย	อัส	สัมชัญ	 

	13	.				คุณ	ศิริ	นทิพย์					ภูว	รัตน	กูล		 นักศึกษา	ปริญญา	เอก	(	สาขา	จิตวิทยา	การ	ให้	คำ	ปรึกษา	)																															 

	 	 	มหา	วิทยา	ลัย	อัส	สัมชัญ	 

	14	.				คุณ	วัน	ดี					วจนะ	ถาวร	ชัย		 	นักศึกษา	ปริญญา	เอก	(	สาขา	จิตวิทยา	การ	ให้	คำ	ปรึกษา	)																															 

	 	 	มหา	วิทยา	ลัย	อัส	สัมชัญ	 

	15	.				คุณ	หทัย	รัตน์					แซ่	จง	 	นักศึกษา	ปริญญา	เอก	(	สาขา	จิตวิทยา	การ	ให้	คำ	ปรึกษา	)																															 

	 	 	มหา	วิทยา	ลัย	อัส	สัมชัญ	 

	16	.				แม่	ชี	ศรี	สลับ					อุปไมย		 	มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย	ใน	พระ	สังฆ	ราชูปถัมภ์	 

ภาคผนวกข
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	17	.				แม่	ชี	ไพเราะ			ทิพย	ทัศน์		 อาศรม	มาตา					อ.ปักธงชัย			จ.นครราชสีมา	 

	18	.				แม่	ชี	วิไล	พร			พัน	มะ	วงศ์		 นัก	ศึกษา	มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย	ใน	พระ	สังฆ	ราชูปถัมภ์			 

	19	.				คุณ	กษ	มกร			ชม	บุญ		 อาสา	สมัคร	ศาสน	บำบัด	 

	20	.				คุณ	ชนา	ภัณฑ์							ธรรม	รัฐ		 	นัก	ละคร	บำบัด	 

	21	.				คุณ	ดุจ	ดาว					วัฒน	ปกรณ์			 	นัก	จิตบำบัด	ด้วย	ศิลปะ	การ	เคลื่อนไหว	หรือ			Dance									 

	 	 	Movement											Psychotherapist			 

	22	.				พ.ท.หญิง	นัท	มน					อุ่น	พงศ์	ภูวนาถ		 	อาสา	สมัคร	พยาบาล
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ภาคผนวกค
โครงการพิเศษเพื่อบำบัดผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรง

โครงการ“ศิลปะบำบัด”

 	ศลิปะ	บำบดั	เปน็ก	ระ	บวน	การ	บำบดั	ฟืน้ฟ	ูใน	รปู	แบบ	ใหม	่		ซึง่	สมา	คมฯ	ได	้เริม่	นำ	มา	ชว่ย	ใน	กระบวนการ	

ฟื้นฟู	เยียว	ให้	กับ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			โดย	มี			คุณ	ฟ้า	ใส			วิเศษ	กุล			นัก	จิตวิทยา	ศิลปะ	บำบัด					มา	

ดำเนิน	การ	ให้		 	ทำให้	การ	ฟื้นฟู	เยียวยา	และ	สร้าง	ศักยภาพ	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	มี	ความ	หลาก	หลาย	และ	รอบ	

ด้าน	มาก	ขึ้น		 	โดย	ใน	ปี	นี้	มี		 	คุณ	ดุจ	ดาว		 	วัฒน	ปกรณ์		 	นัก	จิตวิทยา	บำบัด	ด้วย	ศิลปะ	การ	เคลื่อนไหว		 	มา	ช่วย	ใน	

ขบวนการ	บำบัด	ใน	กลุ่ม	ของ	ผู้	หญิง	ที่	ถูก	กระทำ	ความ	รุนแรง	ด้วย	

	 	ใน	ปี			2554			คุณ	ฟ้า	ใส			ได้	ทำ	กิจกรรม	บำบัด	ใน	รูป	แบบ	กลุ่ม			โดย	แบ่ง	ตาม	ประเภท	ของ	ปัญหา			ซึ่ง	มี	

ทั้งหมด			3			กลุ่ม			ดังนี้			

	 1	.	 	กลุ่ม	ปราย	แสง	ดาว			เป็นก	ลุ่ม	ของ	ผู้	หญิง	ที่	ถูก	กระทำ	ความ	รุนแรง			มี	สมาชิก	กลุ่ม			7			คน	

	 	2	.	 กลุ่ม	ใจ	อุ่น			เป็นก	ลุ่ม	วัย	รุ่น	มี	ปัญหา	ใน	เรื่อง	ความ	สัมพันธ์	ใน	ครอบครัว			มี	สมาชิก	กลุ่ม			8			คน	

	 	3	.	 	กลุม่	ใจ	แม	่		เปน็ก	ลุม่	แม	่วยั	รุน่	ที	่ประสบ	ปญัหา	ใน	การ	ปรบั	ตวั	เพราะ	ตอ้ง	รบั	ภาวะ	กดดนั	จาก	สงัคม	 

	 	 และ	สิ่ง	แวดล้อม			รวม	ทั้ง	การ	รับ	ภาระ	จาก	ความ	เป็น	แม่	ก่อน	วัย	อัน	ควร			มี	สมาชิก	กลุ่ม			4			คน	

	 ซึ่ง	กิจกรรม	ที่	ทำ	เน้น	ศูนย์กลาง	อยู่	ที่	กลุ่ม	เป้า	หมาย	เป็น	สำคัญ			เพื่อ	ปลด	ปล่อย	ความ	ทุกข์			ลด	ภาวะ	

ที	่กดดนั			สรา้ง	เสรมิ	การ	ยอมรบั	และ	ความ	เขา้ใจ	ใน	ตวั	เอง			เปดิ	โอกาส	ให	้ได	้แลก	เปลีย่น	ความ	คดิ			เปน็การ	เสรมิ	

กำลัง	ใจ			และ	เรียน	รู้	ถึง	บท	เรียน	ชีวิต	ผ่าน	ประสบการณ์	ชีวิต	ของ	เพื่อน	ใน	กลุ่ม			

 คุณฟ้าใสได้กล่าวถึงการดำเนินงานในการให้ช่วยเหลือโดยผ่าศิลปะบำบัดของปีนี้ไว้ว่า.....

	 	“	คน	เรา	เรยีน	รู	้		จาก	การ	สะทอ้น	ลกัษณะ	ใน	การ	อยู	่รว่ม	กนั			สิง่	ที	่สะทอ้น	ตวั	ตน	ของ	คน	คน	หนึง่	จะ	เหน็	

ได	้โดย	ผา่น	พฤตกิรรม	ใน	การ	เผชญิ	หนา้	กบั	ปญัหา			และ	การ	สรา้ง	ความ	สมัพนัธ์	กบั	ผู	้อืน่			การ	ทำงาน	ใน	รปู	แบบ	

กลุ่ม	ทำให้	เรา	สามารถ	เห็น	ถึง	ปัญหา			แนวคิด			และ	การ	ใช้	ชีวิต	ของ	แต่ละ	คนใน	การ	อยู่	ร่วม	กับ	ผู้	อื่น			ซึ่ง	จะ	ทำให้	

เรา	สามารถ	ช่วย	เขา	ได้	ตรง	จุด	มาก	ขึ้น	”	

	 	ใน	ป	ี		2554			คณุ	ฟา้	ใส			ได	้ดำเนนิ	การ	จดั	กจิกรรม	บำบดั	ฟืน้ฟ	ูดว้ย	ศลิปะ	ให	้กบั	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่ประสบ	

ปัญหา	ความุ	น	แรง	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เป็น	จำนวน					19			ราย			รวม					36			ครั้ง	
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โครงการ“ดนตรีบำบัด”

 	เปน็	โครงการ	ใหม	่		ที	่เริม่	ใน	เดอืน	กนัยายน			2554			ซึง่	เปน็	หนึง่	ใน	กระบวนการ	บำบดั	ฟืน้ฟ	ู		โดย	ม	ี		คณุ	

เรียว	จันทร์			ธีร	ธู			ผล	อนันต์			เป็น	ผู้	ดำเนิน	โค	รง	การฯ	

 คุณเรียวจันทร์ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า.....

	 	“	ทำให	้ผู	้เขา้	รว่ม	กจิกรรม			“	ดนตร	ี”			ไมรู่	้สกึ	วา่	ตนเอง	นัน้	กำลงั	อยู	่ใน	กระบวนการ			“	บำบดั	”			ซึง่	ให	้ความ	

รูส้กึ	วา่	เปน็	เรือ่ง	ของ	ผู	้ปว่ย	หรอื	ผู	้ที	่ตอ้ง	มา	รบั	การ	รกัษา			ลกัษณะ	การ	ดำเนนิ	กจิกรรม	จะ	เปน็การ	ให	้ความ	รู	้และ	

ฝึก	ทักษะ	ทาง	ดนตรี		 	 ซึ่ง	เป็นการ	บำบัด	ผ่าน	ประสบการณ์	ทาง	ดนตรี		 		 	โดย	ใช้	องค์	ประกอบ	ของ	ดนตรี	อย่าง	

สร้างสรรค์	ทั้ง	การ	ฟัง		 	การ	เล่น	เครื่อง	ดนตรี		 	การ	ขับ	ร้อง	เดี่ยว		 	การ	ขับ	ร้อง	หมู่		 	การ	ขับ	ร้อง	ประสาน	เสียง		 	การ	

แสดง	ดนตรี			การ	แสดง	ละคร			มุ่ง	เน้น	วิธี	การ	ฝึก	อบรม	เด็ก	และ	เยาวชน	ให้	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	กระบวนการ	ผลิต	เพลง	

ทั้งหมด			จาก	จุด	เริ่ม	ต้น			คือ			การ	ค้นหา	แรง	บันดาล	ใจ	ทั้ง	จาก	ภายใน	ตนเอง			และ	จาก	สิ่ง	แวดล้อม	รอบ	ตัว			การ	

ฝึกฝน	ทักษะ	ต่างๆ			ที่	จำเป็น	สำหรับ	การ	สร้าง	งาน	เพลง			ทั้ง	การ	สร้าง	ทำนอง			แต่ง	คำร้อง			การ	เรียบ	เรียง			การ	

ฝึก	ซ้อม			เพื่อ	แสดง	ให้	เด็ก	รู้จัก	แปร	ประสบการณ์	มา	เป็น	แรง	บันดาล	ใจ			เพราะ	เด็ก	แต่ละ	คน	ต่าง	ก็	รับ	รู้	ถึง	เรื่อง	

ราว	ที	่เกดิ	ขึน้	รอบๆ			ตวั	เขา	อยู	่ตลอด	เวลา			อาจ	ม	ีความ	รูส้กึ	รว่ม	กนั	ใน	เรือ่ง	หนึง่ๆ			และ	ก	็อาจ	ม	ีมมุ	มอง	ที	่แตก	ตา่ง	

กัน	ออก	ไป	ต่อ	เรื่อง	นั้นๆ			ด้วย			เรียก	ได้	ว่า	แต่ละ	คน	มี	วัตถุดิบ	สะสม	ใน	ตัว	เอง	อยู่	แล้ว			แต่	ยัง	ไม่	ได้	นำ	ออก	มา	ปรุง	

ให้	อร่อย	เท่านั้น			ซึ่ง	นั่น	เป็น	สิ่ง	ที่	คน	ทำงาน	ต้อง	สนับสนุน	ให้	เกิด	ขึ้น	”	

	 	ใน	กระบวนการ	เรียน	รู้			มี	ทั้ง	การ	ฝึก	ทักษะ	ใน	การ	อ่าน			การ	เขียน			การ	แต่ง	กลอน			แต่ง	นิทาน			แต่ง	บท	

ละคร			ฝึก	เล่า	เรื่อง			ฝึก	ศิลปะ	แขนง	ต่างๆ			อาทิ			การ	แสดง			การ	ถ่าย	ภาพ			การ	แต่ง	กาย			ฯลฯ	

	 	เมือ่	สิน้	เดอืน	ธนัวาคม			2554			เดก็	และ	เยาวชน	ม	ีผล	งาน	รว่ม	กนั	บนัทกึ	เสยีง	ทัง้หมด			2			เพลง			คอื			เพลง				

“	ผู้	หญิง	.	.	.	เก่ง	”			(	ขับ	ร้อง	หมู่	)			และ			เพลง			“	รัก	นะ	.	.	.	น้อง	หมา			น้อง	แมว	”			โดย	การ	สนับสนุน	จาก			กอง	ดุริยางค์	ทหาร	

อากาศ		 	ที่	ได้	เอื้อเฟื้อ	บุคลากร	และ	ห้อง	บันทึก	เสียง		 	โดย	มี	เรือ	อากาศ	ตรี	บรรจง		 	แก้ว	คำ		 	เป็น	ผู้	เรียบ	เรียง	และ	

บันทึก	เสียง	ทั้ง	สอง	บทเพลง			ใน	ช่วง	ปิด	เทอม	ภาค	ฤดู	ร้อน	ปี			2554					ซึ่ง	ถือ	ได้	ว่า	เป็น	โครงการ	นำร่อง			ที่	ทำให้	

เกิด	การ	สาน	ต่อ	กิจกรรม	ดนตรี	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ใน	ช่วง	ต่อๆ			มา	

	 	ใน	ป	ี		2555			จะ	อยู	่ใน	ชว่ง	ของ	การเต	ร	ียม	ความ	พรอ้ม	สำหรบั	การ	บนัทกึ	เสยีง	บท	เพ	ลง	อืน่ๆ			และ	คาด	

ว่า	จะ	เริ่ม	นำ	เด็ก	และ	เยาวชน	ไป	ห้อง	บันทึก	เสียง	อีก	ครั้ง	ใน	ช่วง	ปิด	ภาค	เรียน	ฤดู	ร้อน	ปี			2555			ที่	จะ	ถึง	นี้			โดย	ยัง	

มี	บทเพลง	ที่	ต้อง	เรียบ	เรียง	และ	บันทึก	เสียง	ใหม่	อีก	รวม			8			เพลง	
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 ผลการดำเนินโครงการ				เด็กๆ			และ	เยาวชน			ได้	พัฒนา	ทักษะ	ทาง	ดนตรี	และ	ฝึก	ประสาท	สัมผัส	ด้าน	

ต่างๆ			ดังนี้			

	 ทักษะ	ทาง	กาย			เช่น			การ	เปล่ง	เสียง			การ	รับ	รู้	เรื่อง	จังหวะ			การ	ฝึก	ใช้	นิ้ว	มือ	กด	โน้ต	บน	คีย์บอร์ด			การ	

ฝึก	เป่า	ขลุ่ย			การ	ฝึก	ซ้อม	ท่า	เต้น	ประกอบ	เพลง	

	 	ทักษะ	ใน	การ	ใช้	ภาษา			เช่น			การ	ฟัง			การ	อ่าน			การ	พูด			การ	เขียน			การ	ออก	เสียง	อักขระ			การ	รับ	รู้	คำ	

ศัพท์	และ	ความ	หมาย			การ	ฝึก	แต่ง	คำ	คล้องจอง	

	 	ทักษะ	การ	คิด			เช่น			ความ	ทรง	จำ			การ	เรียบ	เรียง	เรื่อง	ราว			การ	รับ	รู้	ถึง	ตรรกะ			หรือ	ความ	เป็น	เหตุ	เป็น	

ผล	ของ	เนื้อ	เพลง			และ	การ	ลำดับ	เวลา	

	 ทกัษะ	ความ	คดิ	สรา้งสรรค	์		เชน่			การ	สรา้ง	เนือ้	เพลง	หรอื	จงัหวะ	เพ	ลง	ใหม่ๆ 			การ	ออกแบบ	เครือ่ง	แตง่	

กาย			ออกแบบ	ท่า	เต้น			ออกแบบ	ปก	อัลบั้ม	

	 	ส่วน	ผล	ใน	เชิง	นามธรรม		 	ก็	สืบ	เนื่อง	มา	จาก	การ	ที่	เสียง	ดนตรี	นั้น	ได้		 	“	ทำงาน	”		 	ภายใน	ตัว	ของ	เด็กๆ			

เกิด	เป็น	ความ	พึง	พอใจ			ความ	สุขใจ			ณ			ขณะ	ที่	ขับ	ร้อง	และ	เล่น	ดนตรี			การ	ได้	มี	โอกาส	สร้างสรรค์	บทเพลง	ของ	

ตนเอง			ทั้ง	ฝึก	ร้อง	และ	เล่น	ดนตรี			รวม	ทั้ง	กระบวนการ	บันทึก	เสียง	นั้น					ทำให้	เกิด	การ	แลก	เปลี่ยน	เรียน	รู้	อย่าง	

เปน็	ธรรมชาติ			เดก็ๆ			สามารถ	รบั	รู	้ถงึ	ความ	สำคญั	ของ	การ	ฝกึฝน	ตนเอง			และ	ความ	สำคญั	ของ	การ	ฝกึ	ซอ้ม	รว่ม	

กับ	ผู้	อื่น			เป็นการ	พัฒนา	ทักษะ	ทาง	สังคม	ผ่าน	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	ทาง	ดนตรี			จน	เมื่อ	ได้	มี	ผลิตผล	งาน	เพลง	เป็น	ของ	

ตนเอง	ก็	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	รู้สึก	ภาค	ภูมิใจ			และ	มี	แรง	กระตุ้น	ที่	จะ	พยายาม	ทำ	สิ่ง	ต่างๆ			ให้	ประสบ	ผล	สำเร็จ	อย่าง	

ต่อ	เนื่อง			

 มุมมองของผู้ดำเนินกิจกรรม			นอก	เหนือ	จาก	การ	ได้	เห็น	ถึง	ความ	มานะ	พยายาม	ของ	เด็กๆ			ได้	เห็น	

ถึง	พลัง	สร้างสรรค์	ของ	วัย	เยาว์	ที่	แสดงออก	มา	ได้	อย่าง	น่า	ทึ่ง	แล้ว		 	การ	ได้	มี	ส่วน	บ่ม	เพาะ	เมล็ด	พันธุ์	ดนตรี	ที่	

แฝง	เร้น	อยู่	ใน	ตัว	ของ	เด็กๆ			ทุก	คน			ให้	ได้	รับ	การ	รดน้ำ	ใส่	ปุ๋ย	บำรุง	ให้	งอกงาม			เกิด	เป็น	ดอก	ผล			เพื่อ	นำ	มา	แบ่ง	

ปัน	และ	สร้าง	ความ	รื่นรมย์	ให้	กับ	สังคม	นั้น		 	ก็	นับ	ได้	ว่า	เป็น	ผล	ที่	สูงค่า	ซึ่ง	ไม่	อาจ	ประเมิน	ได้	ด้วย	เครื่อง	มือ	ใดๆ	 
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1.การนำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปจำหน่ายในงานต่างๆ

2. นักเรียนหลักสูตรช่างดัดผมและเสริมสวย และหลักสูตรช่างตัดผมชาย ออกบริการชุมชนตาม
หน่วยงานต่างๆ

ภาคผนวกง

วันที่ งาน สถานที่ หน่วยงาน/ผู้จัด 

	1			มีนาคม			2554		 	วัน	สตรี	สากล		 	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	
	 	 พัฒนา	ข้าราชการ	พลเรือน		 	สถาบันวิจัย	บทบาท	หญิง	ชาย	 

	15	-	16			มีนาคม			2554		 	วัน	สตรี	สากล		 	เมืองทอง	ธานี		 กระทรวง	พัฒนา	สังคม	และ	 
	 	 	 ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์	 

	1			มิถุนายน			2554		 การ	ประชุม	ของ		 	สมาคม	ส่ง	เสริม	 	สำนักงาน	การ	ศึกษา
	 คณะ	ศึกษา	นิ	เทศน์		 	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	ขั้น	พื้น	ฐาน	 

	24			มิถุนายน			2554		 	ตลาด	นัด	ภายใน		 	ธนาคาร	กรุง	ศรีอยุธยา			 	ธนาคาร	กรุง	ศรีอยุธยา	
	 	 	สำนักงาน	ใหญ่	 

	22			กรกฎาคม			2554		 	เสวนา	เรื่อง			 	สโมสร	ทหาร	เรือ		 สำนักงาน	ทหาร	เรือ	หญิง	 
	 ผู้	หญิง	-	ผู้	หญิง	 	

	10			สิงหาคม			2554		 	โครงการ	แม่	ตัวอย่าง		 สนาม	กีฬา	ไทย	-	ญี่ปุ่น				 	สำนกังาน	ขา้ราชการ	พลเรอืน				
	 	 ดินแดง	 (	กพ	.	)	 

วัน/เดือน/ปี สถานที่จำนวนครั้งนักเรียนผู้มารับบริการรวม 
 ชายหญิง 

30	เม.ย	2554	 บ้านไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี	ปทุมธานี	 1	 	9	 52	 -	 	52 

8	พ.ค	2554	 บ้านราชาวดี		ปากเกร็ด	นนทบุรี	 1	 	7	 35	 -	 	35 

15	พ.ค	2554	 บ้านนนทภูมิ	ปากเกร็ด	นนทบุรี	 1	 	8	 45	 -	 	45 

22	พ.ค	2554	 บ้านพักคนชรา	บางเขน	 1	 	6	 25	 -	 	25 

29	พ.ค	2554	 ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง	ดอนเมือง	 1	 	8	 46	 -	 	46 

7	ก.ค	2554	 บ้านกึ่งวิถี	 1	 15	 	-						130	 130 

8	ก.ค	2554	 ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง	ดอนเมือง	 1	 	1	 	-							40	 	40 

	 รวม	 	 	 	 	 373 



100

ภาคผนวกจ
รายละเอียดการจัดกิจกรรมฝึกทักษะแกนนำ

	 ครั้ง	ที่			1	 ณ			โรงเรียน	วัด	สุทธ	า	โภชน์					สำนักงาน	เขต	ลาดกระบัง			มี	โรงเรียน	เข้า	ร่วม			2			โรงเรียน			คือ					

โรงเรียน	วัด	สังฆ	ราชา					และ	โรงเรียน	วัด	สุทธ	า	โภชน์			มี	ผู้	เข้า	ร่วม			8			คน			(	17					ม.ค	.			54	)							

	 	ครั้ง	ที่			2					ณ			โรงเรยีน	พระยา	มน	ธาต	ุราช	ศร	ีพจิติร	์		สำนกังาน	เขต	บาง	บอน	ม	ีโรงเรยีน	เขา้	รว่ม			2			โรงเรยีน			

คือ					โรงเรียน	วัด	สะแก	งาม					และ	โรงเรียน	ราช	มนตรี			มี	ผู้	เข้า	ร่วม			6			คน			(	19			ม.ค	.		54	)			

	 ครั้ง	ที่			3	 ณ		 	โรงเรียน	วัด	ทองศาลางาม		 	สำนักงาน	เขต	ภาษีเจริญ	มี	โรงเรียน	เข้า	ร่วม		 	2		 	โรงเรียน	คือ					

โรงเรียน	วัด	ศรีนวล	ธรรม	วิมล			และ	โรงเรียน	บาง	เชือก	หนัง			มี	ผู้	เข้า	ร่วม			7			คน			(			21			ก.พ	.		54	)							

	 	ครั้ง	ที่		4	 	ณ			โรง	เรียวั	ด	ทอง	สัมฤทธิ์			สำนักงาน	เขต	มีนบุรี					มี	โรงเรียน	เข้า	ร่วม			2			โรงเรียน	คือ					โรงเรียน	

วัด	ทอง	สัมฤทธิ์					และ	โรงเรียน	สุเหร่า	ทราย	กอง	ดิน			มี	ผู้	เข้า	ร่วม			6			คน			(	23					ก.พ	.		54	)					

	 	ครั้ง	ที่			5	 ณ		 		โรงเรียน	วัด	ทอง	สัมฤทธิ์		 		สำนักงาน	เขต	มีนบุรี		 	มี	โรงเรียน	เข้า	ร่วม		 	2		 	โรงเรียน	คือ			 

	โรงเรียน	วัด	สัมฤทธิ์					และ	โรงเรียน	สุเหร่า	ทราย	กอง	ดิน			มี	ผู้	เข้า	ร่วม			6			คน			(	28			ก.พ	.		54	)			

	 	ครั้ง	ที่			6			ณ			โรงเรียน	บางชัน					สำนักงาน	เขต	คลอง	สาม	วา			มี	โรงเรียน	เข้า	ร่วม					3			โรงเรียน			คือ	โรงเรียน	

บางชัน	,					โรงเรียน	คู้บอน			และ	โรงเรียน	ไทย	นิยม	สงเคราะห์			มี	ผู้	เข้า	ร่วม			10			คน			(	7			มี.ค	.			54	)		
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  2	/	1	/	54		 คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 	 88			 

		3	/	1	/	54		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 	 78			 

		4	/	1	/	54		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์			ศูนย์	รังสิต		 	 	 9	 

		6	/	1	/	54		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์				 	 90					 

	14	/	1	/	54		 	เจ้า	หน้าที่	จาก	มูลนิธิ	ซา	ซา	กา	วา		 	 	 2			 

	14	/	1	/	54		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์		 	 10			 

	14	/	1	/	54		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 	 88			 

	21	/	1	/	54		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรงเรียน	หอวัง		 			 72			 

	27	/	1	/	54		 	คณะ	นักเรียน	พยาบาล	ทหาร	เรือ		 						 3					 

	27	/	1	/	54		 คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 130					 

	28	/	1	/	54		 	คณะ	พยาบาล	ศาสตร์	ศิริราช	พยาบาล	และ	วชิร	พยาบาล						 		 11			 

	31	/	1	/	54		 	คณะ	เยี่ยม	ชม	ชาว	ภูฐาน		 		 13			 

		9	/	2	/	54		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์			ศูนย์	รังสิต		 		 10	 

	10	/	2	/	54		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 112					 

	17	/	2	/	54		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 		102					 

	21	/	2	/	54		 	คณะ	เยี่ยม	ชม	ชาว	ต่าง	ชาติ			นำ	โดย	เจ้า	หน้าที่	จาก	มหาวิทยาลัย	มหิดล	 	 21	 

	10	/	3	/	54		 		คณะ	คุณ	ศิริ	ลักษณ์			ศรี	ปก	ร	ยา	กุล		 	 	 4	 

	11	/	3	/	54		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรงเรียน	ดัด	ดรุณี		 150	 

	17	/	3	/	54		 	คณะ	เจ้า	หน้าที่	สถาน	สง	ครา	ะห์	เด็ก	อ่อน	รังสิต		 	 13	 

	17	/	3	/	54		 	คณะ	นักเรียน	พยาบาล			มหาวิทยาลัย	รังสิต		 	 16	 

	19	/	3	/	54		 		คณะ	ผู้	พิพากษา	และ	ข้าราชการ	ศาล	ยุติธรรม			จังหวัด	นนทบุรี		 150	 

	22	/	3	/	54		 	คุณ	พร	ทิพา			บุญ	กระจ่าง	และ	เพื่อน	ชาว	เยอรมัน		 			 	 2	 

		4	/	4	/	54		 	เจ้า	หน้าที่	จาก	มูลนิธิ	ซา	ซา	กา	วา		 			 	 3			 

ภาคผนวกฉ
รายชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม2554

วัน/เดือน/ปี คณะเยี่ยมชมจำนวน
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		7	/	4	/	54		 	คณะ	สำนัก	อนามัย	กรุงเทพมหานคร		 			 31			 

		9	/	4	/	54		 	คณะ	วิทยาลัย	พยาบาล	บรม	ราช	ชนนี			จังหวัด	นครราชสีมา	 			 58			 

	20	/	4	/	54		 	คณะ	นักเรียน	โรงเรียน	นานาชาติ		 	 12			 

	21	/	4	/	54		 	คณะ	นักเรียน	พยาบาล			มหาวิทยาลัย	รังสิต		 	 15	 

		4	/	5	/	54		 	คณะ	มูลนิธิ	สาย	เด็ก			1387			สาย	ด่วน	ให้	คำ	ปรึกษา	สำหรับ	เด็ก	และ	เยาวชน		 		 	 7			 

		9	/	5	/	54		 	คณะ	เยี่ยม	ชม	ชาว	ภูฐาน		 	 	 3			 

	11	/	5	/	54		 	คณะ	ข้าราชการ			จาก	บัง	คลา	เทศ		 			 	 8	 

		6	/	6	/	54		 	คณะ	นายก	รัฐมนตรี			นาย	อภิสิทธิ์			เวช	ชา	ชีวะ	 	 10	 

		9	/	6	/	54		 	คณะ	นักเรียน	โรงเรียน	หอวัง			จตุจักร		 		 	 9	 

	24	/	6	/	54		 	คณะ	แพทย์ศาสตร์			โรง	พยาบาล	ศิริราช		 	 10			 

	27	/	6	/	54		 	คณะ	คุณ	สุธา			เหล่า	พงศ์	ศร		 		 	 4			 

	29	/	6	/	54		 	นายก	สมาคม	ภริยา	ข้าราชการ	สำนักงาน	ปลัด	กระทรวง	กลาโหม	 	 40			 

	7	/	7	/	54		 	คณะ	เยี่ยม	ชม	ชาว	เกาหลี		 		 	 8			 

	7	/	7	/	54		 	คณะ	เยี่ยม	ชม	ชาว	เกาหลี		 		 	 8			 

	7	/	7	/	54		 	คณะ	เยี่ยม	ชม	ชาว	เกาหลี		 			 	 7			 

	12	/	7	/	54		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ			 	 42	 

		2	/	8	/	54		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	รังสิต			 	 14	 

		5	/	8	/	54		 	คณะ	อาจารย์	และ	นักศึกษา	วิทยาลัย	พยาบาล	บรม	ราช	ชนนี		 	 	 8	 

		6	/	8	/	54		 	คณะ	อาจารย์	และ	นักศึกษา	วิทยาลัย	ศรีปทุม		 	 31	 

		7	/	8	/	54		 	คณะ	อาจารย์	และ	นักศึกษา	วิทยาลัย	ศรีปทุม		 			 36	 

	10	/	8	/	54		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	เกริก		 	 	 		6	 

	11	/	8	/	54		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรงเรียน	ธร	รมาภ	รณ์		 	 	50	 

	14	/	8	/	54		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์			ศูนย์	รังสิต			 	 10	 

วัน/เดือน/ปี คณะเยี่ยมชมจำนวน
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	16	/	8	/	54		 	คณะ	เยี่ยม	ชม	ชาว	เวียดนาม		 		 	 7			 

	16	/	8	/	54		 	คณะ	นักศึกษา	แพทย์	ประจำ	บ้าน			โรง	พยาบาล	ศิริราช		 	 11			 

	23	/	8	/	54		 	คณะ	ผู้	บริหาร			บริษัท			เชฟ	รอน		 	 	 5			 

	24	/	8	/	54		 	คณะ	นักศึกษา	ราช	วิทยาลัย	กุมาร	แพทย์	แห่ง	ประเทศไทย		 			 20	 

	25	/	8	/	54		 	คณะ	นักศึกษา	คณะ	บริหารธุรกิจ			มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	ราช	มงคล			ธัญบุรี			 20	 

	25	/	8	/	54		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	รังสิต		 		 20	 

	27	/	8	/	54		 	คณะ	นักเรียน	โรงเรียน	มา	แตร์	เด	อี				 	 15	 

	28	/	8	/	54		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	รังสิต		 		 40	 

	28	/	8	/	54		 คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	รังสิต		 	 	 8	 

	30	/	8	/	54		 คณะ	เยี่ยม	ชม	ชาว	เกาหลี		 	 16			 

	30	/	8	/	54		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ		 			 42	 

	31	/	8	/	54		 	คณะ	ผู้	บริหาร			บริษัท			สุวรรณ			พฤกษ์	ปาร์ค			จำกัด		 		 15			 

		2	/	9	/	54		 	คณะ	ศูนย์	พัฒนา	ครอบครัว	ใน	ชุมชน	ตำบล	จิว			จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา		 		 60	 

		8	/	9	/	54		 คณะ	ผู้	บริหาร			โรง	แร	มอ	มา	รี			แอร์	พ็อต		 		 20			 

	10	/	9	/	54		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์			ศูนย์	รังสิต		 	 35	 

	14	/	9	/	54		 คณะ	เยี่ยม	ชม	ชาว	ต่าง	ชาติ			นำ	โดย	เจ้า	หน้าที่	จาก	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์		 	 2	 

	14	/	9	/	54		 	คณะ	มูลนิธิ	สร้างสรรค์	เด็ก		 	 25	 

	16	/	9	/	54		 	คณะ	ภรรยา	ผู้	บริหาร			บริษัท			เชฟ	รอน		 		 	 9	 

	26	/	9	/	54		 	คณะ	พนักงาน	บริษัท			วาย			เอ็ม			เอฟ			อินเตอร์	เนชั่นแนล			ไทย	แลนด์			จำกัด	 	 12	 

	26	/	9	/	54		 	คณะ	เยี่ยม	ชม	จาก	สถาบัน	คี	นัน	แห่ง	เอเชีย		 	 	 2	 

	30	/	9	/	54		 	คณะ	พนักงาน	บริษัท			สินทรัพย์	ประกัน	ภัย			จำกัด		 	 70	 

		5	/	10	/	54		 	คณะ	นักเรียน	พยาบาล	ทหาร	อากาศ		 		 4		

วัน/เดือน/ปี คณะเยี่ยมชมจำนวน
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ภาคผนวกช
การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล

 ประเภทสื่อเรื่อง วันที่ขอข้อมูล 

 โทรทัศน์	

 1	.		 	สถานี	โทร	ทัศน์	อัล			จา	ซิ	รา			อิน	เต	อร์แนชั่นแนล			สัมภาษณ์			คุณ	กร	วิณฑ์		 14			ม.ค	.			54

	 	 ว	รสุข		และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ใน	รายการ	สารคดี	ชุด	เรื่อง	งาน

	 	 	สังคมสงเคราะห์	สำหรับ	ผู้	หญิง	และ	สุข	อนามัย	ใน	การ	ให้	กำเนิด	บุตร	 

	 	2	.		 	สถานี	โทรทัศน์	ไทย			พี	บี	เอส			ทีวี	สาธารณะ			สัมภาษณ์	สมาชิก	 25			ม.ค	.			54

	 	 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	กรณี	ท้อง	ไม่	พร้อม			ใน	รายการ	เปิด	ปม	 

		 3	.		 	โทรทัศน์	ครู			สัมภาษณ์			ดร.เมทินี			พงษ์เวช			ใน	รายการ	โรงเรียน	พ่อ	แม่			 3			ก.พ	.			54	

	 	 เรื่อง			โครงการ	ต้นทุน	ชีวิต			ที่	สมา	คมฯ	ทำให้	แม่	วัย	รุ่น	 

	 4	.		 	สถานี	โทรทัศน์	ไทย	ทีวี	สี	ช่อง			9			สัมภาษณ์			ดร.เมทินี					พงษ์เวช		

	 	 	ใน	รายการ			“	เพื่อน	แก้ว	”			ใน	หัวข้อ			การ	ดำเนิน	งาน	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	 

		 5	.		 	โทรทัศน์	ไทย	พี	บี	เอส			รายการ	กล้า	อาสา			สัมภาษณ์			ดร.เมทินี			พงษ์เวช			 3			พ.ค	.			54

	 	 	เรื่อง	”	แม่	วัย	ใส	”			ใน	หัวข้อ			ท้อง	ไม่	พร้อม	ใน	วัย	เรียน	 

	 6	.		 สถานี	วิทยุ	โทร	ทัศน์	โม	เดิร์น	ไนน์	ทีวี			ถ่าย	ทำ	ภารกิจ	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			 7			พ.ค	.			54	

	 	 	ใน	รายการ	ซอกแซก	กิจกรรม	ทำ	ดี	เพื่อ	สังคม	และ	สิ่ง	แวดล้อม			โดย	เชิญ	

	 	 นัก	สังคมสงเคราะห์			คุณ	พัส	สิ	ตา					มาย	อด			พูด	คุย	ใน	รายการ			ใน	หัวข้อ		

	 	 	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			และ	การ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	เด็ก

	 	 	ก่อน	วัย	เรียน	 

	 	7	.		 	สถานี	โทรทัศน์	ช่อง			9			อ	สมท	.			สัมภาษณ์			สมาชิก	แม่	วัย	ใส			ใน	หัวข้อ			 17			มิ.ย	.			54	

	 	 ท้อง	ไม่	พร้อม	และ	การ	เป็น	แม่	เลี้ยง	เดี่ยว	 

	 8	.		 สถานี	โทรทัศน์	ช่อง			7			ใน	รายการ			“	ประเด็น	เด็ด			7			สี	”			สัมภาษณ์			 	27			ก.ค	.			54

	 	 	คุณ	กร	วิณฑ์			ว	รสุข			และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เพื่อ	ต้องการ

	 	 	สะท้อน	ความ	รู้สึก	ของ	แม่	วัย	เยาว์			 

		 	9	.		 	สถานี	วิทยุ	โทรทัศน์	กองทัพ	บก			ช่อง			5			ผลิต	รายการ	พิเศษ			“	แม่	วัย	ใส	”				 4			ส.ค	.			54

	 	 ถ่าย	ภาพ	และ	สัมภาษณ์	การ	ดำเนิน	ชีวิต	ของ	แม่	วัย	ใส			ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	 
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	 10	.		 	สถานี	โทรทัศน์	กองทัพ	บก	ช่อง			5			รายการ			“	ข่าว			5			หน้า			1	”			สัมภาษณ์	 9			ส.ค	.			54

	 	 	สมาชิก			แม่	วัน	ใส			ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ใน	รายงาน	พิเศษ	เกี่ยว	กับ	วัน	แม่		

	 	 	ใน	หัวข้อ			การ	เลี้ยง	ดู	ลูก	ของ	แม่	วัย	รุ่น	 

	 	11	.		 	สถานี	โทรทัศน์			ASTV			สัมภาษณ์			ดร.เมทินี					พงษ์เวช			ใน	รายการ	 25			ส.ค	.			54

	 	 	วา	ไร	ตี้	ทอล์ค	โชว์			เรื่อง	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	 

	 	12	.		 	สถานี	โทรทัศน์	กองทัพ	บก	ช่อง			5			ใน	รายการ			“	อาสา	.	.	.	หา	เรื่อง	”				 14			ก.ย	.			54

	 	 สัมภาษณ์					ดร.เมทินี			พงษ์เวช					ใน	เรื่อง			“	ความ	สุข	ชั่วคราว	กับ	ความ	

	 	 พลาด	พลั้ง	ตลอด	ชีวิต	”			 

	 	สิ่ง	พิมพ์	 

		 	1	.		 	นิตยสาร			คลี	โอ			สัมภาษณ์			สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ประเด็น				 	19			ก.ย	.			54	

	 	 เด็ก	ถูก	ละเมิด			ลง	ใน	คอลัมน์			Rcal			Life					

	 	อื่นๆ	 

		 	1	.		 	บริษัท			ครีม	บอตว์			จำกัด			สัมภาษณ์			ดร.เมทินี			พงษ์เวช			และ	สมาชิก		 12			ม.ค	.			54

	 	 บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ใน	หัวข้อ			ท้อง	ไม่	พร้อม	ใน	วัย	รุ่น			เพื่อ	นำ	ไป	จัด	เป็น

	 	 	ละคร	สั้น			ชุด			“	ทาง	เลือก	”			ที่	สะท้อน	ปัญหา			แม่	วัย	รุ่น	 

	 	2	.		 	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร			สัมภาษณ์			ดร.เมทินี			พงษ์เวช			 	18			ม.ค	.			54

	 	 	“	เรื่อง	ท้อง	ไม่	พร้อม	กับ	ข้อ	เรียก	ร้อง	ทางการ	ศึกษา	”	 

		 	3	.		 	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์			ศูนย์	รังสิต			สัมภาษณ์			คุณ	กร	วิณท์				 18			ก.พ	.			54

	 	 ว	รสุข			เรื่อง			“	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การ	เป็น	แม่	เลี้ยง	เดี่ยว	”	 

	 	4	.		 	นัก	ศึกษา	ส	ถา	บัณฑิต	พัฒนบริหารศาสตร์			สัมภาษณ์			เจ้า	หน้าที่		 26			มี.ค	.			54

	 	 บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เรื่อง			“	กระบวนการ	บำบัด	เหยื่อ	อาชญากรรม

	 	 	ทาง	เพศ			:			กรณี	ข่มขืน	 

	 	5	.		 นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์			ศูนย์	รังสิต			สัมภาษณ์			นัก	สังคม	 29			มี.ค	.			54

	 	 สงเคราะห์			“	เรื่อง	การ	ให้	ช่วย	เหลือ	กรณี	ตั้ง	ครรภ์	ระหว่าง	การ	ศึกษา	”	 

	 	6	.		 	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์			สัมภาษณ์			คุณ	นว	มัย					นาค	ธน					 12			พ.ค	.			54

	 	 	เกี่ยว	กับ	หลัก	สูตร	โลก	ห	มุ่น	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน			ใน	เด็ก	ก่อน	วัย	เรียน	 

	 	7	.		 นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	รังสิต			สัมภาษณ์			นัก	สังคมสงเคราะห์			และ		 28			ก.ค	.			54

	 	 สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ใน	กรณี			การ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ด้าน	สังคม

	 	 สงเคราะห์	 
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สื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ

โทรทัศน์ ไทย	ทีวี	สี	ช่อง		 	3		 	:		 	รายการ		 	“	บางกอก		 	กลอส	ซิป		 	วา	ไร	ตี้	”		 		 	“	ผู้	หญิง	ถึง	ผู้	หญิง	”		 		 	“	เรื่อง	เด่น	เย็น	นี้	”				 

	“	สีสัน	บันเทิง	”					ไทย	ทีวี	สี	ช่อง			9			:			รายการ			”	ดาว	กระจาย	”					“	เพื่อน	แก้ว	”					“	รายการ	พิเศษ	วัน	แม่	”							ไทย	ทีวี	สี	

ช่อง			5			:			รายการ			“	ทีวี	พลู			วา	ไร	ตี้	”					“	ข่าว			5			หน้า			1	”			“	อาสา	.	.	.	หา	เรื่อง	”			“	เกม	เนรมิต	”			“	ดาว	อาสา	”			“	รายการ	

พิเศษ			แม่	วัย	ใส	”		 		 	ไทย	ทีวี	สี	ช่อง		 	7		 	:		 		 	รายการ		 	“	ประเด็น	เด็ด		 	7		 	สี	”		 	“	รายการ	ข่าว	พิเศษ	วัน	แม่	”		 		 	ThaiPBS			

Channel			:			รายการ			“	เปิด	ปม	”			“	กล้า	อาสา	”					ASTV			Channel			:			รายการ			“	วา	ไร	ตี้	ทอล์ค	โชว์	”					Voice			TV			

Channel			:			รายการ			“	INTELLIGENCE	”						สถาน	ีโทรทศัน	์		อลั			จา	ช	ิรา			อนิเตอร	์เนชัน่แนล			:			รายการ			“	สารคด	ีชดุ		 

	เรื่อง	สังคมสงเคราะห์	”						

 

หนังสือพิมพ์	ฐาน	เศรษฐกิจ					โพสต์	ทู	เดย์					คม	ชัด	ลึก					บ้าน	เมือง					แนว	หน้า					กรุงเทพ	ธุรกิจ					ไทย	โพสต์					

ไทยรัฐ					เดลิ	นิวส์					ASTVผู้	จัดการ	ราย	วัน					โลก	วัน	นี้	ราย	วัน					สยาม	กีฬา	ราย	วัน					สยาม	ดารา					ข่าวสด					ดอกเบี้ย	

ธุรกิจ					สยาม	รัฐ					พิมพ์	ไทย					Dara			Daily					Leader			Time					The			Power			Network					Weekly			News			Update			

Entertainment							

นติยสาร	Instyle	,			Make			Money	,			World			Today	,			Daily			News	,			Hug	,			Hisoparty	,			CEO			Thailand	,			Advance			

Business	,			Chairman			Review	,			Who	,			Hi	,			Live			on			Campus	,			@	kitchen	,			Love			Love	,			Thailand			Talent	,	 

	Darayakmai	,			Thai			Restaurant			News	,			Marketeer	,			Star			Fashion	,			ภาพยนตร์	บันเทิง					

เวป็ไซต์	www.thaipr.net					www.naewna.com					www.ryt9	.	com					www.siamdara.com					www.rakdara.com					 

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

www.women.thaicom		 		 	www.my3space.com	/	bangkokgossib.com		 		 	www.centralplaza.com				 

	www.palingjit.com		 		 	www.newawit.com		 		 	www.matichon.com		 		 	www.komchudluek.com				 

	www.krungthepturakij.com					www.gtcc.ac.th		
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