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30ปีของการเสริมสร้างสถานภาพผู้หญิง
	จากจุดเล็กๆ ของกลุ่มส่งเสริมสถานภาพสตรี ภายใต้การนำของคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ที่ได้

เปิดบ้านพักตัวเองเป็นบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราว
จนบ้านพักฉุกเฉินแห่งแรก ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมา

บ้านพักฉุกเฉินหลังแรกตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ถนนสุโขทัย เขตดุสิต
ต่อมาเมื่อสถานที่คับแคบลง มีผู้มาขอความช่วยเหลือมากขึ้น จำเป็นต้องขยับขยายสถานที่ โดยได้รับบริจาคที่ดิน
จำนวน21ไร่จากคุณรวีวรรณบุญยรักษ์บริเวณดอนเมืองเพื่อเป็นที่สำหรับสร้างบ้านพักฉุกเฉินที่กว้างขวางพอ
ซึง่ ได้ก ลายมาเป็นส ถานทที่ ำการรองรับผ ปู้ ระสบปญ
ั หาได้อ ย่างเต็มท ี่ แ ละสามารถดำเนินก จิ กรรมตา่ งๆได้ค รบวงจร
ทั้งในเชิงรับแ ละเชิงรุก

จากเริ่มแรกที่บ้านพักฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่แค่ 11 คน ซึ่ง 7 คนทำงานในบ้านพักฯทำหน้าที่ดูแลทุกอย่าง
ตั้งแต่ให้บริการในเรื่องปัจจัยสี่ไปจนถึงการประสานงานส่งต่อรักษาพยาบาลจัดทำเอกสารและการดำเนินการทาง
กฎหมายโดยมีอีก4คนทำงานที่ละ2คนคือที่สถานีหัวลำโพงและขนส่งหมอชิตซึ่งเป็นหน้าด่านในการตั้งรับ
ผู้หญิงที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านปัจจุบันบ้านพักฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่27คนด้วยโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับ
ในการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กอย่างครบวงจร นอกจากนั้นยังมีทีมสหวิชาชีพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก
หลากหลายสาขาเป็นอาสาสมัครมาช่วยในขบวนการบำบัดและเยียวยา แต่เจ้าหน้าที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
“เราทำงานหนักและเหนื่อยมาก เพราะในอดีตเราทำงานสู้กับปัญหาที่ผู้หญิงประสบเท่านั้น แต่ปัจจุบัน เราสู้กับ
ทัศนคติและความเชื่อ ทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในยุคปัจจุบัน ที่ทำงานจนไม่มีเวลาให้กับลูก จึงทำให้เด็ก
ยุคใหม่มีต้นทุนชีวิตที่ต่ำและยากในการนำพาชีวิตของตนเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้” สมาคมฯ
จึงมีงานในเชิงรุกที่รองรับ โดยการเพิ่มต้นทุนให้กับเด็กก่อนที่พวกเขาจะเป็นพ่อ-แม่ผ่านขบวนการทางความคิด
ในงานพัฒนาเยาวชนด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างสังคมและลดทอนปัญหาต่อไป

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
501/1ซอยเดชะตุงคะ1ถนนเดชะตุงคะแขวงสีกันเขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร10210
โทร02-929-2301-7,02-929-2222

Email:admin@apsw-thailand.org
www.apsw-thailand.org
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี



ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ

	
ส มาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีในพระอปุ ถัมภ์พ ระเจ้าว ร วงศเ์ ธอพ ระองค์เจ้าโสมสว ลีพ ระวรราชาทนิ ดั ด ามาตุเป็น
องค์กรพฒ
ั นาเอกชนทด่ี ำเนินงานสาธารณกศุ ลให้ค วามชว่ ยเหลือผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ป่ี ระสบปญ
ั หาวกิ ฤตชวี ติ ผ า่ นกระบวนการ
ช่วยเหลือฟ
 น้ื ฟูส ร้างความเข้มแ ข็งให้การศกึ ษาและฝกึ อ าชีพเพือ่ พ
ฒ
ั นาคณ
ุ ภาพชวี ติ แ ละสถานภาพให้ย นื ห ยัดได้ในสงั คม
อย่างเหมาะสม รวมทง้ั ดำเนินกจิ กรรมในเชิงรกุ ทเ่ี อือ้ ตอ่ การปอ้ งกันปญ
ั หาทเ่ี กิดขน้ึ กบั ผหู้ ญิงและเด็ก การรณรงค์เพือ่ ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายเพือ่ เสริมสร้างสถานภาพศกั ยภาพสทิ ธิและโอกาสของผหู้ ญิงในสงั คม


งานของสมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯนน้ั นบั วา่ ครอบคลุมและคอ่ นขา้ งครบวงจรและคอ่ นขา้ งหลากหลายเริม่ 
ต้นจากงานชว่ ยเหลือสงเคราะห์เมือ่ 30ปที แ่ี ล้วจนถึงวนั น้ี มผี หู้ ญิงและเด็กได้ผา่ นบา้ นพกั ฉกุ เฉินกว่า50,000รายณวนั 
นี้ บา้ นพกั ฉกุ เฉินซง่ึ ยงั เป็นงานหลักในการดแู ลผหู้ ญิงทป่ี ระสบปญ
ั หาตา่ งๆเช่นถกู กระทำรนุ แรงทำร้ายรา่ งกายถกู ขม่ ขืน
ล่วงละเมิดทางเพศถกู ทอดทง้ิ ทอ้ งไม่พร้อมตดิ เชือ้ เอชไอว/ี เอดส์ขดั แย้งภายในครอบครัวไม่มงี านทำไม่มที พ่ี กั ฯลฯโดย
ในแต่ละวนั มผี หู้ ญิงและเด็กทพ่ี กั อาศัยรบั ความชว่ ยเหลืออยูป่ ระมาณ140คนโดยเฉลีย่ 
	

จากประสบการณ์อนั ยาวนานในการให้ความชว่ ยเหลือดแู ลปญ
ั หาของผหู้ ญิงและเด็กงานจงึ คอ่ ยๆปรับพฒ
ั นาทง้ั 
ในเชิงคณ
ุ ภาพการให้บริการ และตามปที ผ่ี า่ นไป ขยายกรอบภารกิจให้ครอบคลุมงานในเชิงรกุ  เน้นการปอ้ งกันปญ
ั หาดว้ ย
การทำงานกบั เยาวชนแ ละการรณรงค์ในระดับน โยบายเพือ่ เสริมส ร้างสถานภาพของผหู้ ญิงอ นั น ำไปสคู่ วามเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายในสงั คมดว้ ย
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
คณะกรรมการประจำปีพ.ศ.2552-2554


1 .   ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศ รี  พิชัยสนิธ 
2.   รศ.วิมลศิริ  ชำนาญเวช


3.  นางเรือนแก้ว  กุยยกานนท์ แบรนดท์ 
4.  ศ.ดร. ยุวัฒน์  วุฒิเมธี


5.   คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน 

6.   นางเจริญจิต  งามทิพยพันธุ์  

7.   นางสาวปราณี  เนียมสกุล 

8.   นางสาวจารุว รรณ  เกษมทรัพย์

9.  นายวสันต์  ฝีมือช่าง


10. นางพงษ์ท ิพย์  เทศะภู


11.  รศ.ดร.นพ.พิทยา  จารุพูนผล      
12.  นางนิตย า  จันทร์เรือง มหาผล

13.  ผศ.ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา


14.  นางสาวกัญญกา  โกวิทวานิช

15.  ดร.ชื่นจิตร  โพธิศ ัพท์ส ุข 

16.  พล.ต.ท. หญิงพ จนี  สุนทรเกตุ

17.  พ.ต.อ.หญิงพ ิมล  พันธุว์ ิไล  

18.  ดร.อเล็กซ์  แย้มบ ุปผา


19.  นายอาจ  วิเชียรเจริญ


20.  นางอานิก  อัมระนันทน์ 



น ายกสมาคมฯ 
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายทะเบียน
ประธานฝ่ายหาทุน
ฝ่ายหาทุน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ


1. ดร.สุธีรา  วิจิตรานนท์



2. นางสาว ณ ฤดี  เคียงศิริ 


3. นายณรงค์  เลิศก ิตศิริ  



4. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 


5. นางสาวประภาพรรณ  ภูวเจนสถิตย์ 

6. ศาสตราภิชาน นายแพทย์พ ิชิต สุวรรณประกร 
7. นายฟิลลิป  โซเรนเซ่น (Mr. Philip Sven Sorensen)
8. นางศศมณฑ์  สงวนสิน



9. พญ.ศิริพร  กัญชนะ 



10. นายสุมิตร  จารุเกศนันท์ 


11. นายสุริยน  ศรีอ รทัยกุล



12. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์





ป ระธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารสมาคมฯ

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6.

6

ด ร.เมทินี พงษ์เวช 
 


นางสาวกรวิณท์ วรสุข
นางจริยา สำลีอ ่อน 
นางทิพวัลย์ มารศรี 



















น างพิมพ์บุญ โศภิตท ิพย์
นางธาราทิพย์ นิยมค้า
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ผ ู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา
ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ 

			

สารบัญ

ผ ลการดำเนินงานในปี 2553
งานเด่น งานดัง
บ้านพักฉ ุกเฉิน
งานการศึกษาและฝึกอาชีพ
งานพัฒนาเยาวชน
งานเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
งานประชาสัมพันธ์แ ละหาทุน 
ผูส้ นใจการดำเนินง านสมาคมฯ
งานบุคลากรและการเงิน
ความเคลื่อนไหว
รางวัล “ผ ู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี 2553
รายชื่อเจ้าหน้าที่

ภาคผนวก
ก  รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของ
บ้านพักฉ ุกเฉิน

ข  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร
ค  โครงการศิลปะบำบัด
ง  การเผยแพร่ผ ลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
และการออกบริการชุมชน
จ  กิจกรรมพัฒนาเยาวชน
ฉ  รายชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯ
ช  การให้สัมภาษณ์แ ละให้ข้อมูลผ ่านสื่อ

หน้า
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33 
38
 47
 52 
61 
67 
 72 
 76 
80 
87

 91 
93
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 96 
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101
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ผลการดำเนินงานในปี2553

	
	
ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปี 2553 การดูแลแก้ไขปํญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กไม่
สามารถที่จะหยุดชะงักไปได้  การให้บริการดำเนินไป อย่างเข้มข้นเช่นที่ผ่านมา ความรู้สึกที่ต้องมุ่งมั่นต่อ
ภารกิจไม่ว่าวิกฤตใดๆจะเกิดขึ้นนั้น มีได้มีเพียงแต่พวกเราคนทำงาน ที่กล่าวเช่นนั้นได้  เป็นการมองสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงสมาคมฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดเมื่อสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนได้เสด็จ
มาประเทศไทยเพื่อทรงเป็นองค์ประธานในงานเลี้ยงเพื่อหารายได้ให้แก่บ้านพักฉุกเฉิน ในวันที่ 8 เมษายน
2553แ ม้เป็นจ งั หวะเวลาเดียวกันก บั ท ปี่ ระเทศไทยประกาศใช้พ ระราชกำหนดฉกุ เฉินพ อดีท า่ มกลางความ
กังวลในเหตุการณ์บ า้ นเมืองของพวกเราทเี่ ป็นผ จู้ ดั ง านห ากแต่พ
 ระราชปณิธานทมี่ ตี อ่ พ
 ระราชภารกิจในการ
ช่วยเหลือส งั คมโดยเฉพาะประเทศไทยของพระองค์ท สี่ ะท้อนได้จ ากการเสด็จม าในขณะวกิ ฤตทางการเมือง
ทำให้พ
 วกเรารสู้ กึ ม กี ำลังใจและเชือ่ ม นั่ ม ากขนึ้ แ ละรสู้ กึ ป ลาบปลืม้ แ ละสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อ ย่างหา
ที่สุดมิได้

อีกวาระพิเศษยิ่งที่ถือเป็นมงคลยิ่งต ่อสมาคมฯในปี2553คือการที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์
เจ้าพ
 ชั ร กิต ยิ าภาได้ท รงพระกรุณาให้ค ณะกรรมการสมาคมฯได้เข้าเฝ้าเพือ่ ถ วายโล่เทอดพระเกียรติจ ากการ
ทีไ่ ด้ท รงมคี ณ
ุ ปู การทยี่ งิ่ ใหญ่ต อ่ ก ารแก้ไขดแู ลปญ
ั หความรนุ แรงตอ่ ผ หู้ ญิงแ ละเด็กเนือ่ งในโอกาสวนั ส ตรีส ากล
ในเดือนมีนาคม2554

เนื่องจากปี2553เป็นปีที่บ้านพักฉุกเฉินดำเนินงานมาครบ30ปีคณะกรรมการสมาคมฯได้รับ
พระกรุณาจากพระเจ้าว ร วงศเ์ ธอพ ระองค์เจ้าโสมสว ลีพ ระวรราชาทนิ ดั ด มาตุ ให้เข้าเฝ้าเพือ่ ก ราบทูลเกีย่ วกบั 
การดำเนินง านและแนวทางร วมทงั้ ข อ้ ข ดั ข้องของการทำงานซ งึ่ ได้ป ระทานขอ้ แ นะนำแ ละประทานกำลังใจ
ยังความปลาบปลื้มให้แก่คณะกรรมการฯเป็นอย่างยิ่ง

วาระที่เป็นมิ่งมงคลทั้ง 3 วาระนั้น  เป็นพลังใจที่สำคัญต่อสมาคมฯ เป็นอย่างยิ่ง  ทำให้งานในปี
2553ท งั้ ง านในเชิงร บั แ ละเชิงร กุ น นั้ ล ลุ ว่ งไปอย่างนา่ พ
 อใจแ ละกา้ วตอ่ ไปในทศวรรษที่ 4 ส ำหรับก ารทำงาน
เพื่อผู้หญิงเป็นไปอย่างเข้มแข็งมากขึ้น

งานของสมาคมฯในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณกุศลเป็นส่วนเล็กๆในสังคมที่กว้างใหญ่ซึ่งพวกเรา
ก็ด ำเนินง านเต็มท แี่ ละตามศกั ยภาพทเี่ รามภี ารกิจล ลุ ว่ งมาได้อ ย่างดยี งิ่ ในปี 2 553ก ด็ ว้ ยการสนับสนุนแ ละ
ช่วยเหลือของหน่วยงานหลายแห่ง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์
เดียวกันที่ได้กรุณาทั้งในรูปทุนทรัพย์ สิ่งของ และกำลังใจ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สมา
คมฯทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจและในความกรุณาและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมาณโอกาสนี้
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งานเด่นงานดังปี2553
สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

กลุ่ม Friends of Childhood ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อหาทุนให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
โดยสมาคมฯรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงรับเป็น
องค์ประธานในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเมือง วันที่ 8 เมษายน 2553 ณ สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์ 
ศาลายา 








เทิดพระเกียติ“พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”

คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ให้เข้าเฝ้า เพื่อ ถวายโล่เทิดพระเกียรติ  และแสดงความจงรักภ ักดี  ที่ได้ท รงใส่พระทัยอ ย่างจริงจังในเรื่อง
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง  ซึ่งเป็นคุณูปการต่อการสร้างความเข้าใจของสังคม และการตระหนักว่า
ปัญหาความรุนแรงนั้นเป็นปัญหาของสังคม มิใช่ปัญหาเฉพาะตัว โดยทรงมีพระปฎิสันถารกับคณะกรรมการฯ ในเรื่อง
ปัญหาความรุนแรง ยังความปลาบปลื้มแก่
 คณะผู้เข้าเฝ้าเป็นล้นพ้น
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มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ“ผู้ชายแห่งปี2553”

ค ณะกรรมการสมาคมฯ ได้ม มี ติม อบโล่ป ระกาศเกียรติคณ
ุ  นายกรฐั มนตรี นายอภิสทิ ธิ  
์ เวชชาชวี ะ  ให้เป็น“ผ ชู้ าย
แห่งปี 2553” ในงานสตรีสากล เนื่องจากเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นทปี่ ระจักษ์ในการสร้างเสริมสถานภาพของผู้หญิง และยัง
พยายามที่จะส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมาอย่างต่อเนื่อง









งานเปิดตัวนกหวีดขนาดใหญ่“Celebrate30thAnniversaryEmergencyHome”

เนื่องในปีนี้ บ้านพักฉุกเฉินครบรอบ 30 ปี  เพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง
จึงจับมือก ับภาคเอกชน เจ้าของแบรนด์ “เถ้าแก่น ้อย” “ดับเบิ้ลเอ” ศูนย์ก ารค้าเซ็นทรัลพ ลาซ่า รัตนาธิเบศร์  และคลื่นวิทยุ 
90 บาลานซ์ FM ร่วมกันคิดแคมเปญ “Celebrate 30th Anniversary Emergency Home” ขึ้น  โดยจัดทำกล่องรับ
บริจาคขนาดใหญ่ นำสัญลักษณ์น กหวีดป้องกันภัยมาเป็น “ก ล่องรับบริจาคนกหวีดป ้องกันภ ัย” โดยวางไว้ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์  แคมเปญนี้มีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ มิถุนายน – สิงหาคม 2553 ครั้งนี้ได้รับความร่วม
มือจากศิลปินรุ่นใหม่มาร่วมเป็นพ รีเซ็นเตอร์ให้อ ีก 4 คน คือ คุณนนท์-ภูดิศสุริยวงศ์คุณบอล-สรณัฐญุปานันท์คุณบัว
-อาภาภัทรกัญจนพฤกษ์และคุณพอลลี่-พรพรรณสิทธนววิธ มาช่วยเสริมพลังร่วมกับพรีเซ็นเตอร์รุ่นพ ี่ คือ คุณลอร่า
-ศศิธรวัฒนกุลคุณหนูดี-วนิษาเรซคุณธัญญ่า-ธัญญาเรศเองตระกูล และคุณปอย-ตรีชฎามาลยาภรณ์ ที่ทำงานกัน
อย่างแข็งขัน
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บ้านพักฉุกเฉิน

	

ก ารให้บริการของบ้านพักฉุกเฉิน  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เน้นการให้ความช่วย
เหลือผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยให้ความช่วย
เหลือด า้ นทพ
ี่ กั อ าศัยอ าหารส ขุ ภาพอนามัยร วมทงั้ ก ารให้ค ำปรึกษาแนะนำก ารให้ท กั ษะ
ชีวติ แ ละให้ก ำลังใจโดยใช้ห ลักส งั คมสงเคราะห์แ ละกระบวนการจดั การกลุม่ บ ำบัดท างจติ 
เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยปกติสุขและ
ช่วยเหลือตนเองได้
ก ารให้บริการและความช่วยเหลือนอกเหนือจากการให้เข้าพักที่บ้านพักฉุกเฉิน
แล้ว โครงการคลินิกผู้หญิง ได้เปิดบริการทางโทรศัพท์ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น ท้องเมื่อไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหา
โรคเอดส์และการหมดวัยเจริญพันธุ์ฯลฯ
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บ้านพักฉุกเฉิน



• บ้านพักฉุกเฉิน

ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉลี่ย มีผู้รับความช่วยเหลือพักอาศัยอยู่ราววันละ 
140 คน สำหรับต ัวบ้านพักฉุกเฉินท ี่รองรับผ ู้ประสบปัญหานั้น มี 2 หลัง และมีพื้นที่บางส่วนในบริเวณ ที่แยกออกเป็น
พิเศษ สำหรับก ารดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าห มายที่เป็นเด็ก  

• บ้านเด็ก
บ ้านเด็กเป็นส ถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุ 2-6 ขวบ  ซึ่งเป็นบุตรของผู้เดือดร้อนที่มาขอรับค วาม
ช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจ หรือพักรอคลอดถึงหลังคลอด รวมทั้งบุตรของผู้ฝากเลี้ยง 
ซึ่งครอบครัวอ าจไม่พร้อม ตลอดจนเด็กที่ถูกล่วงละเมิดและถูกแยกออกมาจากครอบครัว
ท งั้ นีม้ คี รูแ ละพเี่ ลีย้ งเด็ก เป็นผ ดู้ แู ลและเสริมส ร้างพฒ
ั นาการรา่ งกาย อารมณ์ และสติป ญ
ั ญา โดยมงุ่ เตรียมความ
พร้อมให้เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อีกท ั้งลดผลกระทบความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก 
พร้อมทั้งสร้างสายสัมพันธ์ท ดี่ ี

• ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกซึ่งเป็นบุตรผู้เดือดร้อนที่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม ที่ต้องการ
ยกบุตร เพื่อหาพ่อแม่อ ุปถัมภ์หรือมารดาของเด็ก ฝากเลี้ยงชั่วคราว เพื่อไปหางานทำหรือศึกษาต่อ ทั้งนี้มีพี่เลี้ยงดูแลเด็ก
ทารก ทำหน้าที่ดูแลพัฒนาการร่างกายและจิตใจ ตลอด 24 ชั่วโมง

• ศูนย์กนิษฐ์น ารี
ศู นย์กนิษฐ์นารีเป็นง านส่วนหนึ่งของบ้านพักฉุกเฉิน เป็นสถานทใี่ห้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกข่มขืน ซึ่ง
ให้บริการโดยทีมงานสหวิชาชีพอย่างครบวงจร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประสานงาน เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมาย 
ให้ในกรณีท ี่ผู้ประสบปัญหาต้องการดำเนินคดีผู้กระทำผิด นอกจากนั้น ยังให้บริการทางโทรศัพท์แ ก่ผู้ประสบปัญหาทุกๆ
ประเภท ด้วย


บ้านพักฉุกเฉินเปิดให้บริการทุกวันโดยมีนักสังคมสงเคราะห์และ/หรือนักจิตวิทยา
ให้การปรึกษาตลอด24ชั่วโมง
บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
โทร.0-2929-2222,0-2929-3926,0-2929-2422-23โทรสาร0-2566-2707
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กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน
1.บริการด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา

2.บริการด้านการแพทย์

• จ ัดหาที่พักอาศัยช ั่วคราว อาหาร ยา สิ่งจำเป็น
ต่างๆ
• นักส งั คมสงเคราะห์ / นักจ ติ วิทยา ให้ค ำปรึกษา 
ให้กำลังใจและทางเลือกโดยยึดผู้หญิงและเด็ก
เป็นศูนย์กลาง โดยใช้แนวทาง การเสริมสร้าง
ศักยภาพ (Empowerment)
• จัดกลุ่มบ ำบัดฟื้นฟูจิตใจ
• เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ
และเอกชน
• เ ยี่ ย มบ้ า น ส ร้ า งค วามเ ข้ า ใจแ ละฟื้ น ฟู 
ครอบครัว

• แพทย์และจิตแพทย์ ณ สถานพยาบาล รวมท้งั 
ที่เป็นอาสาสมัครให้การตรวจและให้คำแนะนำ
ปรึกษาดแู ลดา้ นสขุ ภาพทง้ั รา่ งกายจติ ใจ ดา้ นการ
วางแผนครอบครัว  สุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพนั ธุ์
• ส่งตอ่ เข้ารบั การตรวจรกั ษาวนิ จิ ฉัยทางกาย-จติ  / 
รักษาฝากครรภ์ทโ่ี รงพยาบาลของรฐั  เช่น วทิ ยาลัย
แพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
สถาบันบำราศนราดูร / โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา / 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และ 60 ฯลฯ
• ตดิ ตามผลและเยีย่ มเยียนผทู้ เ่ี ข้ารบั การรกั ษาทโ่ี รง
พยาบาลอย่างตอ่ เนือ่ ง

4.บริการด้านกฎหมาย

3.บริการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
• ให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็น เช่น การ
วางแผนครอบครัว  เอชไอวี / เอดส์ การดูแล
เด็ก  สิทธิส ตรี  กฎหมาย ฯลฯ
• เสริมส ร้างทักษะชีวิต
• ฝึกอาชีพต ามความสนใจ
• ให้บริการการศึกษาตามระบบการศึกษาทั้ง
ในระบบและการศกึ ษานอกโรงเรียนในระดับ
ประถมและมัธยมศึกษา

• ใ ห้ ค ำป รึ ก ษาด้ า นก ฎหมายเ บื้ อ งต้ น แ ละ
กระบวนการยุติธรรม
• ศู น ย์ ก ลางรั บ เ รื่ อ งแ ละติ ด ต่ อ ส ถานี ต ำรวจที่ 
เกี่ยวข้อง / ติดตามผลคดี 
• เป็นสื่อกลางติดต่อหน่วยงานเอกชนและรัฐที่ให้
คำปรึกษาดา้ นกฎหมาย เช่น มูลนิธเิ พือ่ นหญิง / 
สมาคมบัณฑิตสตรีท างกฎหมาย ฯ 
• ร่วมสอบพยานเด็กตาม ป.วิ อาญา พ.ศ. 2543

5.ติดตามผล
เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว 
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งนบ้านพักุกเฉน
1.จำนวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงและเด็ก
1.1จำนวนที่รับค วามช่วยเหลือ






ในป  
ี 2553 มีผ หู้ ญิงแ ละเด็กท มี่ าขอรับก ารชว่ ยเหลือจ าก บ้านพกั ฉ กุ เฉิน รวมทงั้ ส นิ้  1,888 ราย แบ่งเป็น
ผู้หญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉ ุกเฉิน

      424 
ราย 
ผู้หญิงขอรับการปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก            93 
ราย 
ผู้หญิงขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์


1,371 
ราย 
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ ระดับก ารศึกษาภูมิลำเนาและการนำส่งมีปรากฏใน ภาคผนวก ก



1.2ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ

ประเภทของปัญหา











	1.  ปัญหาครอบครัว 





2.  ปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม  - จากสามี/คนรัก  70 ราย   




   - จากถูกข่มขืน    13  ราย 

3.  ความรุนแรง   


-   ถูกสามีท ุบตีท ำร้ายร่างกาย จำนวน 63 ราย


-   ผู้ชาย (สามี) ผูก้ ระทำความรุนแรง จำนวน 2 ราย


-   บิดา/พี่ชาย ทำร้าย   จำนวน  6 ราย

4.  ปัญหาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ( ผู้หญิง 23 ราย ผู้ชาย 1 ราย) 

5.  ไม่มีที่พัก 






6.  สุขภาพ กาย 6 ราย, สุขภาพจิต 9 ราย 



7.  ปัญหาเศรษฐกิจ






8.  ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร (ไม่ตั้งครรภ์)

    (เด็กวัย 3-6 ขวบ 1 ราย วัยรุ่น 5 ราย  ผู้หญิง 2 ราย) 

9.  ไม่มีผู้ดูแลเด็ก






10. อื่นๆ เช่น ถูกลักทรัพย์ 1 ราย/ถูกล่อลวงแรงงาน 1/ เด็กห าย 
    1 ราย /ผู้สูงอายุ 1 ราย



       
รวมทั้งสิ้น









	* ไม่นับปัญหาจากกรณีขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์
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จำนวน/ราย
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1.3ประเภทปัญหา

1 .3.1กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม

ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม มาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 83  ราย  แยกเป็น ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อมมาขอ
คำปรึกษาและกลับส ู่ครอบครัว จำนวน 17 ราย พักระหว่างรอคลอด/ห ลังคลอด จำนวน 66 ราย โดยจำแนกอายุดังนี้ 

เด็กและเยาวชนหญิง  อายุ 13 - 18 ปี จำนวน 
20 ราย (ร้อยละ 24.10)

ผู้หญิง  อายุ 19 - 25 ปี 

จำนวน 
29 ราย (ร้อยละ 34.94)

ผู้หญิง  อายุ 26 - 35 ปี 

จำนวน 
26 ราย (ร้อยละ 31.32)

ผู้หญิง  อายุ 36 - 40 ปี 

จำนวน 
  6 ราย (ร้อยละ 7.23)

ผู้หญิง  อายุ 41 – 42 ปี  

จำนวน 
 2 ราย (ร้อยละ 2.41)

สาเหตุห ลักมาจากสามี/คู ่รัก/เพื่อนชายไม่รับผ ิดชอบมากที่สุด รองลงไปได้แก่ ถูกข่มขืนโดยถูกชายแปลกหน้า /
คนรู้จัก/  เพื่อนชาย/ บิดาเลี้ยง 

ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่อายุร ะหว่าง 19 - 25 ปี และส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป นักศึกษา 
และค้าขาย ตามลำดับ

ในปี 2553  ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม เมื่อคลอดเด็กท ารกแรกเกิด ได้ต ัดสินใจเลือกเลี้ยงดูเด็กท ารกด้วยตนเอง
/เลี้ยงเด็กทารกโดยตา ยาย และญาติ จำนวน  13 ราย ฝากเลี้ยงเด็กทารกชั่วคราวในศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน /สหทัย
มูลนิธิ  จำนวน 31 ราย ยกบุตรให้มูลนิธมิ ิตรมวลเด็ก จำนวน 11 ราย ในจำนวนนี้มี 1 ราย เป็นเยาวชน (กรณียกบุตร
นี้ผู้เป็นแม่ถูกข่มขืน/รุมโทรม จึงไม่สามารถทนเห็นลูกของตนได้) และได้คลอดบุตรเสียชีวิตหลังคลอด จำนวน 1 ราย
ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม อยู่ระหว่างรอคลอด  จำนวน 10 ราย


1.3.2กรณีติดเชื้อHIV/AIDS

ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS มาขอรับค วามช่วยเหลือร วม 24 ราย โดยจำแนกได้ด ังนี้ 

ผู้หญิง  อายุ  22 - 30 ปี 
จำนวน 
11 ราย (ร้อยละ 45.84)

ผู้หญิง/ผู้ชาย  อายุ 31 - 40 ปี จำนวน 
 5 ราย (ร้อยละ 20.83)

ผหู้ ญิง  อายุ 41 – 60 ปี 
จำนวน 
 8 ราย (ร้อยละ 33.33)

สาเหตุสำคัญที่ผู้หญิงติดเชื้อ HIV/AIDS คือมีเพศสัมพันธ์กับสามีที่มีเชื้อ HIV/AIDS มากที่สุด รอง
ลงไ ปติ ด จากมี อ าชี พ ห ญิ ง บ ริ ก าร ผู้ ห ญิ ง ติ ด เ ชื้ อ ส่ ว นใ หญ่  อ ายุ ร ะหว่ า ง 2 2-3 0 ปี  แ ละเ ป็ น แ ม่ บ้ า นม ากที่ สุ ด 
ทั้งนี้ในช่วงระหว่างปี 2553 ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ไม่มีเสียชีวิต เนื่องจากผู้ติดเชื้อได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างรอบ
ด้านและรวดเร็ว เป็นมิตรมากขึ้น
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1 .3.3กรณีถูกทำร้าย

ผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรงในครอบครัวท มี่ าขอรับค วามชว่ ยเหลือโดยพกั อ าศัยร วมทงั้ ส นิ้  69  ราย  
ผู้ชาย (สามี ผกู้ ระทำ) จำนวน  2  ราย  ในจำนวนดังกล่าว ประสบปัญหาความรุนแรงทางกายและจิตใจ ถูกสามีทุบตี 
ทำร้ายร่างกาย โดยปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความรุนแรงนั้นม าจากสามีดื่มสุรา /ติดย าเสพติด และหึงหวง 

ในป ี 2553 จาก 69 ราย มีผ หู้ ญิงแ ละเด็ก จำนวน 66 ราย ไม่ต อ้ งการรอ้ งทกุ ข์ด ำเนินค ดีใด ๆ ทัง้ ส นิ้  ผูห้ ญิง 1 ราย 
ร้องทุกข์ก ับเจ้าห น้าทีต่ ำรวจเพื่อดำเนินค ดีทางอาญาและกำลังจะดำเนินก ารฟ้องหย่าต่อไปให้ถึงทีส่ ุด ผู้หญิงอีก  2 ราย  
ไม่ต้องการร้องทุกข์กับเจ้าห น้าทีต่ ำรวจ แต่ต ้องการให้นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาช่วยประสานสามีเพื่อทำข้อตกลง
และวางเงื่อนไขซึ่งกันและกัน เพื่อกลับสู่ครอบครัว  ซึ่งบ้านพักฉุกเฉิน  ได้เอื้อมมือเข้าช่วยเหลือผู้ชาย จำนวน 2 ราย 
(เป็นสามี ผู้ซึ่งกระทำความรุนแรงในครอบครัว) เพื่อทำข้อตกลงและวางเงื่อนไขกับผู้หญิง โดยยึดผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง 
เช่น การส่งทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเยียวยารักษาทางจิตใจ อารมณ์และปรับวิธีคิดของผู้ชาย/ผู้หญิง ที่ 
วิทยาลัยแ พทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (คลนิ ิคกู้ใจ) อีกทั้งผู้ชายต้องหยุดใช้ความรุนแรงต่อผ ู้หญิง ฯลฯ 
(ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550)

การช่วยเหลือปัญหาความรุนแรง (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550) 
จำนวน 5 ราย มีดังนี้
	กรณีที่1 นางเย็น อายุ 40 ปี ถูกสามี อายุ 42 ปี ติดย าเสพติด ทำร้ายร่างกาย/จิตใจ นางเย็นอยูก่ ินด้วยจนมี
ลูกชายวยั  1 เดือน ได้ห ลบหนีอ อกมา นางเย็นป ระสงค์จ ะขอหย่าส ามี  นักส งั คมสงเคราะห์ บ้านพกั ฉ กุ เฉินแ ละมลู นิธเิ พือ่ น
หญิงได้พ านางเย็นไปพบสามี ทีส่ น.ทองหล่อแ ละสน.ท่าเรือ เพือ่ ท ำขอ้ ต กลงและได้ด ำเนินก ารขอหย่าก บั ส ามี เมือ่ ว นั ท   
ี่ 25  
มีนาคม 2553   
	กรณีที่2 นางแววดาว อายุ 34 ปี ถูกสามี อายุ 34 ปี ทำร้ายร่างกายและจิตใจดุด่าเป็นประจำ  แววดาวมีลูกชาย
อายุ 3.7 ขวบ มาขอความช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัย จนแววดาวประสงค์จะกลับสู่ครอบครัวแต่ไม่ประสงค์
ร้องทุกข์เจ้าห น้าที่ตำรวจ  จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงและวางเงื่อนไขกันที่ศูนย์ก นิษฐ์น ารี เมื่อวันท ี่ 2 กรกฎาคม 2553
	กรณีที่3 นางแพน อายุ 37 ปี ถูกสามี อายุ 39 ปี ทำร้ายร่างกาย จิตใจ และสามีมีชู้ นางแพนอยูก่ ินด้วยจนมี
ลูกสาว 5 ขวบ และลูกชาย  3 ขวบ มาขอความช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจ จนนางแพนและลูกต้องการกลับสู่ครอบครัว 
แต่ไม่ประสงค์ร อ้ งทกุ ข์เจ้าห น้าทีต่ ำรวจ จึงได้ท ำบนั ทึกข อ้ ต กลงและวางเงือ่ นไขกนั ท ศี่ นู ย์ก นิษฐ์น ารี เมือ่ ว นั ท  ี่ 5 กรกฎาคม 
2553

จากการติดตามผลทราบว่า  ผู้ชายทั้งสองราย(สามีของนางแววดาวและนางแพน)นั้น ยินยอมเข้ารับการตรวจ
รักษาฟื้นฟูเยียวยาจิตใจตามข้อตกลงระยะแรก หยุดใช้ความรุนแรงทางกาย แต่ยังมีความรุนแรงทางจิตใจ/ว าจา และวิธี
คิดติดลบยังดำรงอยู่เช่นเดิม
	กรณีที่4 นางผึ้งอายุ 36 ปี ถูกสามี อายุ 43  ปี ทำร้ายร่างกาย/จิตใจอย่างสาหัส นางผึ้งอยูก่ ินจนมีลูกด้วยกัน 
3 คน ได้หลบหนีออกมาขอความช่วยเหลือหลายครั้ง จนนางผึ้งและลูก ประสงค์จะเจรจากับสามี  บ้านพักฉุกเฉินจึงได้
พานางผึ้งแ จ้งค วามที่สน. ดอนเมือง เพื่อทำข้อตกลงและวางเงื่อนไขกัน เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2553 จากการติดตาม
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ผล นางผึ้ง ทราบว่า สามีไม่ย อมหย่าแ ละได้ติดตามนางผึ้งและลูก ได้ใช้ความรุนแรงทางกายและวาจา/ขู่ฆ่า อยู่ตลอด ซึ่ง
ทำให้น างผึ้งต ัดสินใจเลือกทจี่ ะดำเนินก ารฟ้องหย่าต่อศ าลต่อไป
	กรณีที่5 นางสาว อายุ 24  ปี  ถูกสามี อายุ 24 ปี ทำร้ายร่างกาย/จิตใจ นางสาวอยูก่ ินจนมีลูกด้วยกัน 2 คน 
ได้หลบหนีออกมาขอความช่วยเหลือ จนนางสาวและลูก ประสงค์ก ลับสคู่ รอบครัว บ้านพักฉุกเฉินและมูลนิธิเพื่อนหญิง
ได้พ านางสาวและสามี ทำขอ้ ต กลงและวางเงือ่ นไขกนั  ทีส่ น.ท่าเรือ เมือ่ ว นั ท   
ี่ 25 ตุลาคม 2553 จากการตดิ ตามผลนางสาว
รู้สึกดีขึ้น สามีห ยุดใช้ความรุนแรง


1.3.4กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
เด็กก่อนวัยเรียน

บ้านเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุวัย 2 - 6  ขวบ ซึ่งเป็นบุตรของผู้เดือดร้อนที่มาขอรับ
ความชว่ ยเหลือในระหว่างทมี่ ารดารบั ก ารฟนื้ ฟูร า่ งกาย/จ ติ ใจ หรือพ กั ร อคลอดถงึ ห ลังคลอด หรือพ กั เพือ่ ห ลบภยั / ต้องการ
ความปลอดภัยอีกทั้งการปกป้องคุ้มครอง ซึ่งเด็กเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม ซึ่งมีทั้งเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และมารดาติดเชื้อเอชไอวี ตลอดปี 2553 มีเด็กอยู่ในความดูแล
ทั้งสิ้น 78 ราย (เด็กผู้หญิง 41 ราย เด็กผู้ชาย 37 ราย)
เด็กอ่อน

ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกซึ่งเป็นบุตรผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมทั้งที่
ต้องการหาพ่อแม่อุปถัมภ์  ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม และแม่ของเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราว เพื่อไปหางานทำหรือศึกษาต่อ
ตลอดปี 2553 มีเด็กแรกเกิดฝากเลี้ยงประจำและฝากเฉพาะกลางวัน รวม 109 ราย ซึ่งมีระยะเวลาในการฝากเลี้ยง
ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้เป็นเด็กที่แม่ต้องการยกบุตร หาพ่อแม่อุปถัมภ์ โดยบ้านพักฉุกเฉินส่งต่อมูลนิธิมิตรมวลเด็ก สหทัย
มูลนิธิ รวม 11 ราย เป็นเด็กที่แม่ฝ ากเลี้ยงชั่วคราวและรับกลับคืนสู่ครอบครัวท ี่อยูใ่นศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 31 ราย และเด็ก
ที่แม่ฝากเลี้ยงฝากเฉพาะกลางวันเนื่องจากมารดาวัยร ุ่นต ้องไปเรียนหนังสือ /ไปทำงาน/ไปโรงพยาบาล เป็นต้น จำนวน  
67 ราย


1.3.5กรณีถูกข่มขืน

ศ นู ย์ก นิษฐ์น ารีเป็นส ถานทชี่ ว่ ยเหลือผ หู้ ญิงท ถี่ กู ข ม่ ขืนอ ย่างครบวงจร ปี 2553 มีผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ถี่ กู ข ม่ ขืนก ระทำ
ชำเรา ถูกอนาจาร มาขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น 21 ราย (ถูกข่มขืน 8 ราย ถูกข่มขืนเป็นเหตุให้ท้อง 13 ราย) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี
จำนวน 
  1 ราย (ร้อยละ 4.76)

เด็กอายุ 7 -18 ปี
จำนวน 
15 ราย (ร้อยละ 71.43)  

ผหู้ ญิงอายุ 19 - 25  ปี จำนวน 
  5 ราย (ร้อยละ 23.81) 

ในจำนวนดงั ก ล่าว ร้อยละ 71.43 ผูถ้ กู ก ระทำมสี ถานภาพเป็นน กั เรียน/น กั ศึกษา ร้อยละ 60 ผูก้ ระทำเป็นผ ชู้ าย
แปลกหน้า  ร้อยละ 30 เป็นค นรัก และร้อยละ 10 เป็นบิดาเลี้ยง/เพื่อนบิดา
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1.4ประเภทปัญหาของผู้ที่มาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์มีรายละเอียดดังนี้

ผ ปู้ ระสบปญ
ั หา ทีข่ อรับก ารปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 1,371 ราย ในจำนวนดงั ก ล่าว เป็นห ญิง  ร้อยละ 88.40 
ทีป่ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรงทกุ ร ปู แ บบ เป็นกลมุ่ ท มี่ อี ายุร ะหว่าง 21-3 0 ปี มากทสี่ ดุ  คิดเป็นร อ้ ยละ 53.61 ของผรู้ บั บ ริการ
ทัง้ หมด ส่วนใหญ่ป ระสบปญ
ั หาทอ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อม จำนวน 705 ราย คิดเป็นร อ้ ยละ 51.20  ปัญหาครอบครัว จำนวน 255 
ราย คิดเป็นร้อยละ18.60 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.80 และปัญหาข่มขืน/
อนาจาร จำนวน 27 ราย คิดเป็นร อ้ ยละ 1.97 ส่วนใหญ่ม ภี มู ลิ ำเนาในกรุงเทพฯ จำนวน 1,013  ราย  คิดเป็นร อ้ ยละ 73.89 
ผู้ขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจาก นิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม คิดเป็นร้อยละ 35.59   
อินเตอร์เนต คิดเป็นร ้อยละ 32.46 องค์กรเอกชนคิดเป็นร ้อยละ 12.98 และเพื่อน/พลเมืองดีพามา คิดเป็นร้อยละ 6.86 
ส่วนมากโทรศัพท์มาปรึกษา เวลาเช้า-กลางวัน คิดเป็นร้อยละ 69.29  และเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 30.71 ตาม
ลำดับ (ภาคผนวก ก)


2.กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล


2.1การดูแลฟื้นฟูและเยียวยาผู้หญิงและเด็ก:


ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา จะได้รับการดูแลโดยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในทุกด้าน  ในรายที่มี
ความจำเป็นที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือเป็นพ ิเศษ ก็จัดหาบริการพิเศษให้ โดยนักจิตวิทยาคลีนิก ประจำบ้านพักฉุกเฉิน 
จะชว่ ยตรวจสอบวดั ร ะดับส ติป ญ
ั ญา/ท ดสอบบคุ ลิกภาพ/ท ดสอบความสมั ฤทธิผ์ ลทางการเรียน/ก ารบำบัดฟ นื้ ฟูจ ติ ใจ-ก าร
ให้คำปรึกษา 

2.1.1การดูแลสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาโดยทั่วไป
	การหารือร่วมในกระบวนการฟื้นฟู(caseconference)

ศ.เกียรติคุณ พญ. เพ็ญศรี พิชัยสนิธ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ให้การปรึกษาแนะนำการดำเนิน
ชีวิตแก่ผ ู้หญิง เด็ก และผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นป ระธาน case conference ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ นักจ ิตวิทยา และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็น จำนวน  10 ครั้ง (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ –ธันวาคม 2553)  เพื่อหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ที่ประสบปัญหาความรุนแรง ถูกข่มขืน ท้องเมื่อไม่พร้อม ผู้หญิงติดเชื้อ
เอช ไอ วี/เอดส์ และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง จำนวน 37 ราย อีกท ั้งได้ให้การปรึกษาแนะนำการดำเนินแก้ไขปัญหาชีวิตแ ละการ
ปรับวิธีคิดให้กับเด็กและผู้หญิงจำนวน 3 ราย 
	การฟื้นฟูโดยจิตแพทย์

นพ.ชัยพร พิศิษฎ์พงศ์อารีย์  หัวหน้าภาคจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นพ.พิสาส์น เตชะเกษม  และ พญ.วรุณา 
กลกิจโกวินท์ จิตแพทย์เด็ก วิทยาลัยแ พทยศาสตร์ก รุงเทพมหานครและวชิรพ ยาบาล (คลินิคกู้ใจ) ได้ให้การบำบัดฟื้นฟู
จิตใจให้ก บั เด็ก/เยาวชน/ผ หู้ ญิงป ระสบปญ
ั หาความรนุ แรงในครอบครัว ถูกข ม่ ขืน  และพฤติกรรมกา้ วร้าว/อ ารมณ์แ ปรปรวน 
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จำนวน 16  ราย รวม 117 ครั้ง อีกทั้งได้ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพหาแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 3 ราย 
รวม 4 ครั้ง

การบำบัดที่โรงพยาบาลศรีธัญญาและการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ

ส มาคมฯ ได้ส ง่ เด็กท ถี่ กู ข ม่ ขืนเข้าร บั คำปรึกษาและการบำบัดฟ นื้ ฟูจ ติ ใจ ภายใต้ก ารดแู ลของโรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา 
จำนวน  20 ราย ดังนี้

-  เข้าร ับการรักษาบำบัดฟ ื้นฟูเยียวยา ที่โรงพยาบาล ไม่เกิน 3  เดือน จำนวน 8 ราย  

-  ฟื้นฟูจิตใจและปรับพ ฤติกรรมร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ จำนวน 2 ราย ก่อนกลับคืนสู่ครอบครัว

การบำบัดที่โรงพยาบาลศิริราช
สมาคมฯได้ส่งเด็ก/ผู้หญิงทถี่ ูกข่มขืนและความรุนแรงในครอบครัว เข้ารับคำปรึกษาและการบำบัดฟื้นฟูจ ิตใจ ภายใต้การ
ดูแลของจิตแพทย์โรงพยาบาลศิริราช จำนวน  2 ราย 

การบำบัดที่โรงพยาบาลตำรวจ

สมาคมฯ  ได้ส่งเด็ก ที่ถูกข่มขืน/รุมโทรม  รับคำปรึกษาและบำบัดฟื้นฟูจิตใจ ภายใต้การดูแลของจิตแพทย์
โรงพยาบาลตำรวจ  จำนวน  2 ราย 

การฟิ้นฟูจิตใจโดยอาสาสมัคร

- คุณพิสินีแดงวัง นักจ ิตวิทยาประจำ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นอาสาสมัคร ได้ให้การบำบัดฟื้นฟู
จิตใจให้กับเด็ก/ เยาวชน/ผู้หญิงป ระสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ จำนวน 5 ราย ทุกวัน
จันทร์   

-  คุณอ ารีว รรณจ ตุท อง นกั ก ฎหมาย ได้จ ดั ก ลุม่  แบ่งป นั ป ญ
ั หาความรนุ แรงในครอบครัวแ ละ ได้ Support จิตใจ 
เพือ่ เสริมส ร้างพลังอ ำนาจให้ผ หู้ ญิงท ปี่ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรงในครอบครัวแ ละทางเพศ ให้ก บั ผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ไี่ ด้ร บั ค วาม
รุนแรงจากสามี จำนวน 56 ราย รวม 3  ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม/ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม/ ครั้ง
ที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553)
	
2.1.2การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็กดังนี้

จัดประชุม Case conference ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บ้านพักฉุกเฉิน ร่วมกับคุณสเุพ็ญศรี พึ่ง
โคกสงู  และทมี ง านทนายมลู นิธเิ พือ่ นหญิง เพือ่ ร ว่ มกนั ห าแนวทางชว่ ยเหลือฟ นื้ ฟูเยียวยา/ป รับพ ฤติกรรมเด็ก/ เยาวชนและ
ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 6 ราย จำนวน 14 ครั้ง  

จัดประชุม Case conference ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บ้านพักฉุกเฉิน ร่วมกับคุณณัฐวุฒิ 
บัวประทุม และทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูเยียวยา/ป รับพ ฤติกรรมเด็กแ ละเยาวชน ทีป่ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรงทางเพศ เด็กถ กู ท อดทงิ้ ป ล่อยปละละเลย จำนวน 
9 ราย จำนวน 12 ครั้ง  
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	2.1.3โครงการพิเศษเพื่อสร้างสายสัมพันธ์แม่วัยรุ่น-ลูก

ก ารใ ห้ ความช่วยเหลือ และดูแลผู้ หญิง ที่ท้องไม่ พร้อมที่เป็นวัยรุ่น อายุ ต่ำกว่า  18 ปี บ้านพัก ฉุ ก เฉิ น
ได้สนับสนุนและเตรียมความพร้อมทั้งในด้านทักษะความเป็นแม่ การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก รวมไปถึงการ
เพิ่มต้นทุนชีวิต โดยสนับสนุนให้แม่วัยรุ่นได้เรียนหนังสือต่อ และเลี้ยงลูกเอง เพื่อที่จะยืนห ยัดกับลูกได้อย่างมั่นคงต่อไป 
โดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ (รายละเอียดดูในกรอบ)

	โครงการภาพ&สมุด...สุดฝีมือแม่

เป็นโครงการ ที่สร้างเสริมสายสัมพันธ์ของแม่วัยรุ่นกับลูก โดยผ่านการสังเกตและบันทึกพัฒนาการ การเจริญ
เติบโตของลกู น อ้ ยอย่างตอ่ เนือ่ ง  รวมทงั้ ได้ม โี อกาสพดู ค ยุ แ ลกเปลีย่ นประสบการณ์  ข้อคิด  วิธเี ลีย้ งลกู ร ะหว่างกนั ข องแม่
วัยรุ่นที่เข้าร ่วมโครงการฯ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเลี้ยงลูกด้วยตัวเองได้อย่างมีความสุข  โดยใช้ภาพถ่ายที่ตัวแม่เอง
ถ่ายภาพลกู ว ยั ซ นในอริ ยิ าบถตา่ งๆ รวบรวมเป็นอ ลั บัม้ ภ าพ พร้อมเขียนบรรยายความรสู้ กึ ท ตี่ วั แ ม่เองมตี อ่ ล กู  ซึง่ ก จิ กรรม
ดังกล่าวทำทุกวันจันทร์ ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2553  รวม 10 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ทำกิจกรรมครั้ง
ละ1 ชั่วโมงครึ่ง มีคุณแม่ว ัยรุ่นแ ละลูกที่เข้าร่วมโครงการฯ 30 คู่ โดยมี คุณเรียวจันทร์ ธีรธ ู ผลอนันต์  อาสาสมัคร เป็น
วิทยากร
	ผลการดำเนินโครงการ พบวา่  แม่ว ยั ร นุ่ ได้ร บั ค วามเพลิดเพลินใจจากการถา่ ยภาพลกู น อ้ ย และกจิ กรรมตา่ งๆ ใน
แต่ละสปั ดาห์ ทำให้ผ เู้ ป็นแ ม่ได้ส มั ผัสใกล้ช ดิ ก บั ล กู น อ้ ยมากขนึ้   เมือ่ แ ม่น ำภาพมาบรรจงตดิ ในสมุดอ ลั บัม้   ก็เป็นการสร้าง
สรรค์ใหม่ๆ ในการวาดเขียน หรือตกแต่งภาพ เสริมทักษะการแต่งนิทานเรื่องเล่าจากภาพที่แม่เล่าให้ลูก เป็นการสร้าง 
“หนังสือเล่มแ รก” ในชีวิตลูก  ซึ่งเมื่อเด็กโตขึ้น  แม่ก็จะมีสมุดทำมือไว้อ ่านเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ลูกฟัง  ภาพ และ สมุด  
ที่ทำด้วยหัวใจของแม่  จึงเป็นส ่วนเติมเต็มส ่วนเล็กๆ ทจี่ ะทำให้ทั้งแ ม่และลูกมีพลังที่จะย่างก้าวต่อไปข้างหน้า
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โครงการบันทึกวิดิทัศน์แม่วัยรุ่น

เป็นกิจกรรมการบันทึกวิดิทัศน์ วิธีการเลี้ยงลูก การเล่น การจัดการปัญหาที่เกิดในการเลี้ยงลูกของแม่วัยรุ่น
แม่วัย 13-1 8 ปี กับลูก 4 คู่  จำนวน  5 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที ซึ่งในแต่ละครั้ง จะมีอาจารย์รักชุญหกาญจน์นักจิตวิทยา
การพัฒนาการ มาสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกให้ถูกต้องและเหมาะสมโดยปราศจากความรุนแรงต่อลูก  

อีกทั้งอาจารย์ร ัก  ชุญหกาญจน์ ได้ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเลี้ยงลูกของแม่วัยรุ่นจ ำนวน 10 คู่  จำนวน 8 
ครั้ง โดยการทำกลุ่มแลกเปลี่ยนปัญหาการเลี้ยงลูกและทำ Group Support เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับแม่วัยร ุ่นเพื่อ
มุ่งมั่นการเลี้ยงลูกต่อไป









	โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น

เป็นโครงการที่เอื้อให้วัยรุ่นท ี่เป็นแม่ว ัยรุ่น ได้ม ีโอกาสทจี่ ะเรียนหนังสือต่อแ ละเอื้อให้สามารถที่จะเลี้ยงลูกเองไป
พร้อมกนั  โดยให้การสนับสนุนร อบดา้ นอย่างเต็มท  ี่ เป็นโครงการทที่ า้ ทายในกระบวนการและตอ้ งอาศัยค วามผกู พันม งุ่ ม นั่ 
ในการที่จะให้ความสนับสนุนที่ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี แต่ผลลัพธ์ต่อสังคมนั้น เชื่อได้ว่า มากมาย เพราะเป็นการสร้าง 
2 ชีวิตให้เติบโตเต็มต ามศักยภาพ 

กรณีแม่วัยรุ่นนี้ สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ มุ่งลดอัตราการส่งลูกสู่สถานสงเคราะห์ เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกในช่วงระหว่างรอคลอดและหลังคลอด ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบมัธยมศึกษา
ตอนต้นและปลาย จัดกิจกรรมให้ความรใู้นด้านสิทธิอ นามัยเจริญพ ันธุ์ หลักสูตรบริบาลทารก ทักษะชีวิตและปรับทัศนะ
คติแก่เด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอย่างรอบด้าน อีกทั้งมีเงินสะสมให้เพื่อเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยใส เมื่อพ้นจากบ้านพัก
ฉุกเฉินไปแล้ว

ในปี 2553  มีเด็กและเยาวชนท้องเมื่อไม่พ ร้อม เป็นแม่ลูก 16 คู่  ซึ่งในจำนวนแม่วัยรุ่นทั้งหมดมีเพียง 1 ราย 
ตัดสินใจยกบตุ รให้มลู นิธิมติ รมวลเด็กเนือ่ งจากทอ้ งเพราะถกู ขม่ ขืน และผเู้ ป็นแม่ไม่สามารถทนเห็นหน้าลกู ได้   และมแี ม่
วัยรุ่น 1 รายได้คลอดบุตรเสียชีวิตเนื่องจากตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก   

ANNUAL REPORT 2010

21

	ในปี 2553 มีกรณีที่สำเร็จการศึกษาและกลับคืนสู่ครอบครัว คือ  
กรณีน้องเก๋ อายุ 18 ปี ท้องเมื่อไม่พร้อมจากคนในครอบครัวเมื่ออายุ  14 ปี  
คลอดลูกชาย แล้วถูกส่งต่อม าจากโรงพยาบาล  ซึ่งน้องเก๋มุ่งมั่นเลี้ยงดลู ูกชาย
ด้วยตวั เองไปพร้อมกบั ก ารเรียนหนังสือ ทีโ่ รงเรียนบำรุงร วิว รรณวทิ ยา จนจบชนั้ 
มัธยมศึกษาปที  ี่ 3   น้องเก๋ก ลับไปอยูก่ บั ม ารดาพร้อมลกู ชาย โดย สมาคมฯ มอบ
เงินสะสมจำนวน 36,000 บาท ให้สำหรับเริ่มต ้นชีวิตใหม่พร้อมลูก ขณะนี้น้อง
เก๋ได้ท ำงานแล้วแ ละกำลังศ กึ ษาระดับม ธั ยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับศึกษาใน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยร ามคำแหงไปด้วย
	
2.1.4โครงการ“ศิลปะบำบัด”

บ้านพักฉุกเฉิน ได้เริ่มใช้ศิลปะบำบัดในการฟื้นฟูจ ิตใจ  โดยมีคุณฟ้าใส วิเศษกุล นักจิตวิทยาศิลปะบำบัด ทไี่ด้
มาช่วยในการเยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในบ้านพักฉุกเฉิน ทำให้กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาและ
สร้างศักยภาพของบ้านพักฉุกเฉินม ีความหลากหลายและรอบด้านมากขึ้น  รายละเอียด และตัวอย่างผลงานศิลปะ ของ
การดำเนินงานตามโครงการนี้ มีปรากฏในภาคผนวก ค 

	

2.2การให้บริการโดยการเสริมสร้างความรู้


2.2.1สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเริ่มเรียน

สำหรับเด็กที่อยูใ่นวัยเรียน  บ้านพักฉุกเฉิน จัดให้เข้าเรียนในสถานศึกษาในเขตดอนเมือง คือ โรงเรียนบำรุงรวิ
วรรณวิทยา จำนวน 6 ราย (ระดับช ั้นอนุบาล 2 ราย ประถม 4 ราย)
	กิจกรรมประจำ

สำหรับเด็กเล็กท ี่ยังไม่ไปโรงเรียน  บ้านเด็กจัดก ิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา รวมทั้งการฝึกสมาธิ การฝึกว่ายน้ำ การเล่านิทาน ศิลปะและดนตรีบ ำบัด ทุกวันจ ันทร์- วันอาทิตย์ โดยครูพ ี่
เลี้ยงบ้านเด็ก ตัวอย่างกิจกรรมเป็นด ังนี้  
- เสริมสร้างการรักการอ่านหนังสือนิทาน ทุกวันพุธ ที่ห้องสมุดประชาชน สวนรมณีย์สีกัน และบ้านหนังสือ
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง 
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านอารมณ์ และความคิด ความรู้สึก (Emotional Education and Self – 
consciousness Project)  โดยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กกล้าแสดงออกถึงความรู้สึก อารมณ์ ความสุข ความเศร้า 
ความกลัว ได้อย่างเหมาะสม 
- เสริมท ักษะชีวิตการดูแลปกป้องตนเอง (หลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน สำหรับเด็กเล็ก) ทุกส ัปดาห์ วันละ 30 
นาที จำนวนเด็ก 15-20 คน 
-  ฝึกนั่งสมาธิท ุกเช้าและก่อนเข้าน อน
- จัดกิจกรรมด้านต้นไม้จริยธรรม นำเด็กไปสวดมนต์ไหว้พระ บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาด
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พระพุทธรปู  ทีว่ ดั สั นติบ ญ
ุ ม าราม (วัดคลองบา้ นใหม่) และวดั น าวง ดอนเมือง ทุกว นั จ นั ทร์ และฝกึ ป ฏิบตั วิ ทิ สิ าสมาธิท กุ ว นั พ ธุ
เวลา 16.00 น. โดย คุณกษมกร ชมบุญ อาสาสมัครศาสนาบำบัด











กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก

- นำเด็กไปตรวจสุขภาพฟันประจำปี ที่ศูนย์อ นามัยส าธารณสุข 60 จำนวน 2 ครั้ง (เมื่อวันท ี่ 20 เมษายน และ 
4 พฤษภาคม 2553) 
ตรวจวัดพ ัฒนาการเด็ก จำนวน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 เด็กได้รับก ารตรวจพัฒนาการจำนวน 14 ราย โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยร ังสิต เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2553
ครั้งที่ 2 เด็กได้รับก ารตรวจพัฒนาการจำนวน 22 ราย โดยอาจารย์ ดร.วัชราภร ณ์ เชี่ยววัฒนาและ นักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพ ยาบาลเกื้อการุณย์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
- จัดส ่งเด็กเล็กเข้ารับก ารตรวจรักษาสุขภาพด้านสติปัญญา สมาธิสั้นและด้านสายตา จำนวน 3 ราย ที่ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (คลินิคกู้ใจ) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์และโรงพยาบาล
ศรีธัญญา 
- เด็กเล็กได้รับการตรวจสุขภาพกาย จำนวน 20  ราย โดย แพทย์หญิงสุชาดา ดุลยเดชานนท์ กุมารแพทย์ 
โรงพยาบาลสมิติเวช เมื่อวันท ี่ 25 พฤศจิกายน และ 30  ธันวาคม 2553

กิจกรรมค่ายและทัศนศึกษา

- เด็กและครูพี่เลี้ยง นักจิตวิทยา จำนวน 23 คน ได้เข้าค่ายธรรมะยุติความรุนแรง ที่ มหาปช าบดีเถรีวิทยาลัย 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2553 
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- จัดท ัศนศึกษาพาเด็กเล็กไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ จำนวน   4   ครั้ง  

ครั้งที่ 1 เด็ก 8 คนไปชมภาพยนตร์เรื่อง Avatar ที่โรงภาพยนตร์สยามพารากรอน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
		2 553

ครั้งที่ 2  เด็ก 22  คนไปสวนรมณีย์สีกัน เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2553

ครั้งที่ 3  เด็ก 20 คน ไปสวนสัตว์เขาดิน  เมื่อวันที่  19  พฤจกิ ายน 2553

ครั้งที่ 4  เด็ก 23 คน ไปสวนสนุกที่ สวนสนุก FUN-ARIUM เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553








2.2.2สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเด็กเล็ก

การให้คำปรึกษา - โดยนักจิตวทิ ยาคลินิคและนักจิตวิทยาพัฒนาการ ให้การปรึกษาผู้ปกครองซึ่งประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ในประเด็นเด็กสมาธิส ั้น เด็กดื้อก้าวร้าว  เด็กเรียกร้องความสนใจ เด็กกลัวก ารถูกทอดทิ้ง  เด็ก
เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  การจัดการความเครียด เป็นต้น

การจัดอบรมให้ค วามรู้

-  จัดอบรม “การเข้าใจพัฒนาการและพฤติกรรมวัยเด็ก 2 - 6 ขวบ” ให้กับผู้ปกครองเด็ก จำนวน 2 ครั้ง โดย
นางสาววรินทิพย์ ด่านพณิชย์ส กุล นักจิตวิทยาพัฒนาการ ดังนี้

ครั้งที่ 1  ผู้ปกครองของเด็กจำนวน 8 ราย ครูพี่เลี้ยง จำนวน 4 ราย เมื่อวันท ี่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ทีส่ มาคมส่ง

เสริมส ถานภาพสตรีฯ

ครั้งที่ 2  ผู้ปกครองของเด็กจำนวน 16 ราย ครูพี่เลี้ยง จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2553 ที่สมาคม
ส่งเสริ
 มส ถานภาพสตรีฯ

- จัดอบรม “การฟังด้วยหัวใจและคุณธรรมนำชีวิต” ให้กับผู้ปกครองเด็ก จำนวน 14 ราย ครูพี่เลี้ยง จำนวน 4 
ราย โดยอาจารย์ศ ุภลักษณ์ ทัดศรี และอารีย า พลายแย้ม อาจารย์ฝ ึกจิตของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยท างจิตของโลก 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

- จัดก จิ กรรมอบรมให้ค วามร ู้ “เสริมส ร้างความเข้มแ ข็งท างจติ ใจ” ให้ก บั ผ ปู้ กครองเด็กท ไี่ ด้ร บั ค วามรนุ แรงในครอบครัว
จำนวน 9 ราย โดยนักจิตวิทยา บ้านพักฉ ุกเฉิน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 -12.00 น. ทหี่ ้องปณิต า บ้านพักฉุกเฉิน

- จัดอบรม “สิทธิเด็กและมาตรฐานการดูแลเด็ก” ให้กับผู้ปกครองเด็ก จำนวน 12 ราย ครูพี่เลี้ยง จำนวน 4 ราย 
โดยคุณณ
 ัฐวุฒิ บัวประทุม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2553 ทสี่ มาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
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-  จัดอบรม “โรคเอดส์และมิติหญิงช าย”  ให้กับผู้ปกครองเด็ก  จำนวน 12 ราย  นักสังคมฯ จำนวน 4 ราย โดย
คุณส มชาติ ทาแกง ชมรมเพื่อนวันพุธ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ทสี่ มาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

-  จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวสัญจร  เพื่อส ร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็ก ให้องค์ความรู้แก่เด็กบ้านเด็กและ
ผู้ปกครองของเด็กที่ได้ร ับค วามรุนแรงทุกรูปแ บบ โดยอาจารย์ศ ุภล ักษณ์ ทัดศ รี และอาจารย์อารีย า พลายแย้ม อาจารย์
ฝึกจิตของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยท างจิตข องโลก  จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งท ี่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553 ค่ายครอบครัว “ฟังด้วยหัวใจ” จำนวนผปู้ กครองและเด็กท ี่เข้าร่วมกิจกรรม 
รวม 42ราย ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ค รัง้ ท  ี่ 2 เมือ่ ว นั ท  ี่ 10 – 11 ธันวาคม 2553 ค่ายครอบครัวส ญ
ั จรเพือ่ เสริมส ร้างจริยธรรม คุณธรรมนำชวี ติ  และซกั 
ถามปัญหาพฤติกรรมลูก จำนวนผู้ปกครองและเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม 41 ราย ณ ทอี่ ุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก

2.2.3สำหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น
	กิจกรรมด้านการศึกษา
	สำหรับสมาชิกเยาวชน จัดให้เข้าเรียนในสถานศึกษาในเขตดอนเมือง โรงเรียนบำรุงรวิว รรณวิทยา, โรงเรียนสีกัน
วัฒนานันท์อุปถัมภ์ เทคนิคดอนเมือง และศูนย์ก ารศึกษานอกโรงเรียน  โดยแยกเป็น ประถมศึกษา จำนวน 2 ราย ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ราย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ราย ชั้นสายอาชีพ จำนวน 1 ราย และนักเรียน
โรงเรียนปัญญาภวิ ัฒน์ จำนวน 2 ราย 
	สำหรับส มาชิกเยาวชนทปี่ ระสบปญ
ั หาทอ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อมหรือแ ม่ล กู อ อ่ น จัดให้เข้าร บั ก ารศกึ ษานอกโรงเรียน  ระดับ
ประถม/ม ธั ยมศึกษาตอนตน้  จำนวน 4 ราย ระดับช นั้ ม ธั ยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ราย ทีศ่ นู ย์ก ารศกึ ษานอกโรงเรียน  
สมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ ซึ่งมีการพบกลุ่มทุกวันพุธและวันอ าทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.  

กิจกรรมให้ความรู้และทักษะชีวิต
	กลุ่มเยาวชนท้องไม่พร้อม

-   จัดกิจกรรมอบรมให้ความรหู้ ลักสูตร “ก ารดูแลมารดาและทารก” โดย คุณอ รพิน ฐาปนกุลศักดิ์ ผู้ชำนาญการ
พิเศษ วทิ ยาจารย์ 7 คุณก รรณิกา ดาวไธสง ผู้ชำนาญการ วิทยาจารย์ 6 และคุณสิรลิ ักษณ์ แก้วทอง วิทยาจารย์ 5 จาก
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

ร นุ่ ท  ี่ 1 กลุม่ ส มาชิกท อ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อม จำนวน 22 ราย เมือ่ ว นั ท  ี่ 28-3 0 มิถนุ ายน 2553 และ 1-3  กรกฎาคม 2553

รุ่นที่ 2 กลุ่มสมาชิกท ้องเมื่อไม่พร้อม จำนวน15 ราย เมื่อวันท ี่ 26-29 ตุลาคม 2553 
- จัดกิจกรรมการแบ่งปัน เรื่อง “มหัศจรรย์ความเป็นแม่” โดยคุณล อร่า ศศิธร วัฒนกุล ให้กับสมาชิกท้องเมื่อไม่
พร้อม /แม่ว ัยรุ่น  จำนวน 18 คน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553  เวลา 9.30-12.00 น.
-  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับหญิงมีครรภ์และแม่ลูกอ่อน ในหัวข้อการคลายความเครียด การดูแล
ตนเอง ก่อนและหลังคลอดบุตร การดูแลตรวจครรภ์ การฝึกโยคะสำหรับคนท้อง โรคเอดส์ การวางแผนครอบครัว การ
บริบาลทารกแรกเกิด และการนวดสมั ผัสท ารก ให้ส มาชิกท อ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อมและแม่ล กู อ อ่ น โดยนกั ศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
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พยาบาลทหารอากาศ  มหาวิทยาลัยร ังสิต และนักศึกษาพยาบาล อาจารย์ม หาวิทยาลัยป ทุมธานี

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ “ความรุนแรงกับลูกน้อย” โดย Mrs.Andrea Rothenberg  ผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกา 
ให้กับสมาชิกเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แ ม่วัยร ุ่น จำนวน 14 ราย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

- จัดกิจกรรมการอบรมเรื่อง “การเตรยี มตัวเป็นแ ม่เลี้ยงเดียว” โดยคุณณ
 ิชาพา (แวร์โซ) แซ่โซว ให้กับสมาชิกท้อง
เมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553  เวลา 9.30 - 12.00 น.

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ “คุยเรื่องเพศ” “กล้ารัก กล้ามีเซ็กส์ กล้ารับผิดชอบและการเตรียมตัวมีประจำเดือน” 
โดย นางธัญญลักษณ์ เรืองชะเมือง  ผู้ช่วยพยาบาลประจำบ้านพักฯ ให้กับเด็ก/เยาวชน/สมาชิกเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม
/แม่วัยรุ่น จำนวน 12 ราย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

- จัดอบรม “โรคเอดส์และมิติหญิงชาย” ให้กับเด็ก-เยาวชน/ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม  ผู้ปกครองเด็ก จำนวน 
34 ราย นักส ังคมฯ จำนวน 5 ราย โดยคุณสมชาติ ทาแกง ชมรมเพื่อนวันพ ุธ และนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน 
เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน และ 31 ตุลาคม 2553 ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

-  จัดก จิ กรรมในหวั ข้อก ารดำเนินช วี ติ แ ละการสร้างความสมั พันธ์ร ะหว่างแม่แ ละลกู  การเห็นค ณ
ุ ค่าต นเอง สิทธิแ ละ
หน้าที่ การมองต่างมุม และการอยู่ร่วมกัน โดยทีมงานบ้านเพื่อนใจวัยทีน รวม 8 ครั้ง ระหว่างมกราคม - มิถุนายน 2553
-  จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “คุณค่าในตนเอง  (Self  - esteem) และการรู้จักตนเอง” โดยนักจิตวิทยา 
บ้านพักฉุกเฉิน ให้กับสมาชิกท ้องเมื่อไม่พร้อม/แม่ว ัยรุ่น จำนวน 15 ราย เมื่อวันท ี่ 6, 13 ตุลาคม 4, 5 พฤศจิกายน และ
10 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30 - 12.00 น.

-  จัดกิจกรรม กลุ่มการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมในบ้านพักฉุกเฉิน ให้กับสมาชิกท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่ลูกอ่อน โดย
นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 8 ครั้ง จำนวน 96 ราย เมื่อวันที่ 7, 24 เมษายน 1 มิถุนายน 18 กรกฎาคม 9,10, 25 
กันยายน และ 19 ธันวาคม 2553  

- จัดการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับแม่วัยรุ่น จำนวน 4 ราย โดย อาจารย์พิสมัย ศรีสุขประเสริฐ อาสาสมัคร  
ทุกวันอังคาร เวลา 10.30 - 12.00 น. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 7,14, 21 และ 28 ธันวาคม 2553
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กิจกรรมสำหรับเยาวชนโดยรวม

เน้นกิจกรรมที่เสริมท ักษะชีวิต  เช่น 

- จัดกิจกรรมกลุ่ม “บำบัดอ ารมณ์ข ั้นต้น” โดยมีเน้นการรู้จักตนเอง การขจัดค วามโกรธและความเครียด การรู้จัก
แก้ปัญหาควบคุมอารมณ์ต นเอง โดยคุณจ ันทิตา บุญสาย คุณศิรินทิพย์ ภูวรัตนกูล คุณวันด ี วจนะถาวร และคุณห ทัยรัตน์  
แซ่จง นักศึกษาปริญญาเอกคณะจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสส ัมชัญ จำนวน 2  รุ่น รุ่นละ 8 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 
10.30 - 12.00 น.

รุ่นที่ 1 กลุ่มสมาชิกห ญิงท ้องไม่พร้อม จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2553

รุ่นที่ 2 กลุ่มสมาชิกเยาวชนท้องไม่พร้อมจำนวน 8 รายเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2553

- จัดก ิจกรรมเสริมส ร้างพลังอำนาจภายในตนเอง เน้นการดำเนินช ีวิตให้มีคุณค่าในตนเอง การ Support จิตใจ 
การจัดการกับความเครียด อารมณ์โกรธ อีกทั้งการปรับแ ก้ไขพฤติกรรม อารมณ์ และความคิด โดยนักจิตวิทยาคลินิก/
นักสังคมสงเคราะห์

-  จัดกิจกรรมศาสนาบำบัด ฝึกการนั่งสมาธิและฟังธรรมะ โดยพระสุจินตนินท  (มิตร)  สุภภโร วัดชลประทาน
รังสฤษฎ์ เจ้าอ าวาสวัดคลองบ้านใหม่  แม่ช ีจากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ฯลฯ

- จัดก จิ กรรมคา่ ยธรรมะ ซงึ่ เยาวชนและเยาวชนทอ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อม/แ ม่ว นั ร นุ่  รวมทงั้ น กั ส งั คมสงเคราะห์ นักจ ติ วิทยา 
ได้เข้าค ่ายธรรมะยุตคิ วามรุนแรง ที่ มหาปชาบดีเถรีว ิทยาลัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

รุ่นที่ 1 เยาวชน และนักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา จำนวน 20 คน เข้าค่ายธรรมะเพื่อยุติความรุนแรง 
ระหว่างวันที่ 21 - 29 มีนาคม 2553 

รุ่นที่ 2 เยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม จำนวน 8 ราย และแม่วัยรุ่น - ลูก 12 คู่ รวมทั้งนักส ังคมสงเคราะห์  จำนวน 
2 คน เข้าค่ายธรรมะยุตคิ วามรุนแรง ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤษภาคม 2553
- จัดก ิจกรรมกลุ่ม ในหัวข้อการประเมินส ถานการณ์ การวิเคราะห์ตนเอง (ถนนชีวิต) การประชุมแก้ไขปัญหาการ
อยู่ร่วมกัน และการขจัดการความโกรธ
-  จัดก จิ กรรม “Our Story” การถา่ ยภาพเพือ่ ส ร้างภาพยนตร์ เป็นการสร้างคณ
ุ ค่าในตนเอง เสริมส ร้างพลังอ ำนาจ
ในตนเอง ฝึกความกล้าแสดงออก  โดย Ms.Susan Dustin Hattan  ให้กับเด็กวัยร ุ่นท ี่มีปัญหาความรุนแรงทางเพศ/ค วาม
รุนแรงในครอบครัว จำนวน 15 ราย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-17.30 น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2553
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นอกจากนั้น  ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆสำหรับเยาวชน  ได้แก่
-  กิจกรรม “ช่วงปิดเทอม …เยาวชน”  เช่น เพ้นท์เสื้อ ทำปุ๋ยห มักจากใบไม้ และเลี้ยงไส้เดือน จำนวนเยาวชน 
10 คน จำนวน 5 ครั้ง เวลา 10.00 น. - 15.30 น. เมื่อวันที่ 12, 19, 20, 26 และ 29 ตุลาคม 2553 โดยเจ้าหน้าที่
ศูนย์เยาวชน (บ้านเพื่อนใจวัยทีน) ดอนเมือง และคุณดุลย์เดช เผดิมชิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไส้เดือน
- กจิ กรรม “สวนผกั  บ้านพกั ฉ กุ เฉิน” ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาวา่ งให้เกิดป ระโยชน์ มีค วามรบั ผ ดิ ช อบ สร้างความ
สามัคคี รวมทั้งช่วยให้คลายเครียดโดยผ่านการทำผักสวนครัว โดยมีคุณจ ริยา สำลีอ ่อน และคุณวลี บรรลือเสียง เป็นผู้
ดูแลและควบคุม  
- กจิ กรรมการศกึ ษาการฝกึ อ าชีพ  เช่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 30 ชัว่ โมง เรียนหลักสูตรเสริมส วย เรียนการเย็บผ า้  
การปักผ้าด ้วยมือ ตุ๊กตาโฟม ศิลปประดิษฐ์ นวดตัว (นวดแผนโบราณ) นวดฝ่าเท้า ขนมอบ และโครงการผู้หญิงรอบรูเ้รื่อง
เงิน ของบริษัท จีอี มันน ี่ ฯลฯ

2.2.4สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชนและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น
กิจกรรม Group Support และการแบ่งปันการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมลูกสาว ให้แก่ผู้ปกครอง โดยอาจารย์รัก
ชุณหกาญจน์จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 20 ราย เมื่อวันท ี่  28  มีนาคม, 25 เมษายน 2553 
ให้คำปรึกษาแก่ผ ู้ปกครองแบบรายบุคคล และการบำบัดครอบครัว จำนวน 5 ครอบครัว
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• จัดอบรม “การฟังด้วยหัวใจ” ให้กับผ ู้ปกครองเด็ก จำนวน 14 ราย ครูพี่เลี้ยง จำนวน 4 ราย โดยอาจารย์ศ ุภล ักษณ์ 
ทัดศรี และอารีย า พลายแย้ม อาจารย์ฝึกจิตข องบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยท างจิตของโลก เมื่อวันท ี่ 31กรกฎาคม 
2553 ที่สมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ
• จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ” ให้กับผู้ปกครองเด็กได้รับความรุนแรงในครอบครัว 
จำนวน 16 ราย โดยนักจิตวิทยา บ้านพักฉ ุกเฉิน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 -1 2.00 น. ที่ห้องปณิต า บ้านพัก
ฉุกเฉิน
• จัดอบรม “สิทธิเด็กและมาตรฐานการดูแลเด็ก” ให้กับผู้ปกครองเด็ก เยาวชนและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่ว ัยรุ่น 
จำนวน 17 ราย นักสังคมสงเคราะห์ นักจ ิตวิทยา จำนวน 6 ราย  โดยคุณณัฐว ุฒิ บัวประทุม เมื่อวันท ี่ 13 มิถุนายน 
2553 ที่สมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ
• จัดอบรม “โรคเอดส์แ ละมิติหญิงชาย” ให้ก ับผู้ปกครองเด็ก/เยาวชน เยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม จำนวน 12 ราย โดย
คุณสมชาติ ทาแกงและทีมงาน ชมรมเพื่อนวันพุธ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553  ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
2.2.5 สำหรับส มาชิกผ ู้ติดเชื้อ
กิจกรรมด้านสุขภาพกาย/จิต  - การดูแลชีวิตและสุขภาพอนามัยทางด้านกายและจิต ของผู้หญิงที่ติด
เชื้อ กิจกรรมเสริมสร้างพลังอำนาจภายในตนเอง - การดำเนินชีวิตให้มีชีวิตมีคุณค่าในตนเอง การ Support จิตใจ 
การจัดการกับความเครียด อารมณ์โกรธ อีกทั้งการปรับแ ก้ไขพฤติกรรม อารมณ์ และความคิด โดยนักจิตวิทยาคลินิก/
นักสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมทางศาสนา 
- ฟังเทศน์  “ธรรมะและการดำเนินชีวิตเชิงบวก” ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยพระสุจินตนินท (มิตร) สุภภโร
วัดช ลประทานรงั สฤษฎ์พ ระพย อมกัลย าโณว ดั ส วนแก้วแ ม่ช ศี รีส ลับอ ปุ ไมยแ ม่ช ดี ร.ธัญญ
 ามาศเนตรนอ้ ยม หาปช าบดี
เถรีวิทยาลัยและคุณไพศาลฟรานซิสวัดชลประทานรังสฤษฎ์  ฯลฯ    
- เข้าอ บรมธรรมะอปานสติที่ เสถียรธรรมสถาน เมื่อวันท ี่ 23-2 5 กรกฎาคม 2553
- ฝึกวิทิสาสมาธิ  (ยืน เดิน และนั่ง) สวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันพุธเวลา 16.00 - 16.30 น.โดยพระสุจินตนินท
(ม ิตร) สุภภโร วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และคุณกษมกร ชมบุญ อาสาสมัครศาสนาบำบัด   
จัดอบรม “โรคเอดส์และมิตหิ ญิงชาย” ให้ก ับสมาชิกผู้ติดเชื้อ จำนวน 17 ราย โดยคุณสมชาติ ทาแกง ชมรมเพื่อน
วันพุธ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
กิจกรรมการศึกษาการฝึกอาชีพ  เช่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง หลักสูตรเสริมสวย การปักผ้าด ้วยมือ 
ศิลปประดิษฐ์ นวดตัว (นวดแผนโบราณ) นวดฝ่าเท้า ขนมอบ ตุ๊กตาโฟม และโครงการผหู้ ญิงรอบรู้เรื่องเงิน ของบริษัท จีอี 
มันนี่ ฯลฯ
กิจกรรมทำสวนผัก - ปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น ผักบุ้ง ผักขม ผักกวางตุ้ง และตะไคร้ ฯลฯ
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2.3การช่วยเหลือทางกฎหมาย
จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ (นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย จากมูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
วชิรพ ยาบาล ฯลฯ และบ้านพักฉ ุกเฉิน)  เพื่อร ะดมความคิดห าแนวทางการช่วยเหลือเด็กด ้านคดีค วามรุนแรงทางเพศรวม  
13 ครั้ง จำนวน 7 ราย  
นักส ังคมสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านคดีทางเพศให้แก่เด็กและผู้ปกครองก่อนไปสอบพยาน
ชั้นต ำรวจ/สืบพ ยานชั้นศาล รวม 8 ครั้ง จำนวน 6 ราย 
การสืบพยาน/การดำเนินคดี
	ระดับตำรวจ
นักส ังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินก ารสอบพยานเด็ก (ป.วิอาญาเด็ก) ทศี่ ูนย์กนิษฐนารี รวม 2 ครั้ง จำนวน 2 ราย
(เด็ก อายุ 16 ปี )
นักสังคมสงเคราะห์ได้นำเด็กไปสอบพยานทสี่ ถานีต ำรวจนครบาลดอนเมือง จำนวน 3 ราย (เด็กอายุ 14 ปี และ 
อายุ 16 ปี)
ระดับศาล
นักส งั คมสงเคราะห์ นำเด็กไปสบื พ ยาน/เตรียมความพร้อมดา้ นคดีค วามรนุ แรงทางเพศ ในชนั้ ศ าล ทีศ่ าลจงั หวัด
นนทบุร ี ศาลเยาวชนและครอบครัวก ลาง ศาลจงั หวัดม นี บุร  
ี ศาลเยาวชนและครอบครัวส าขามนี บุร ี ศาลจงั หวัดก าญจนบุร ี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจ ังหวัดกาญจนบุรี  ศาลจังหวัดสิงห์บุรี  และศาลอาญากรุงเทพใต้ รวม  8  ครั้ง  จำนวน 6  
ราย  (เด็กเล็กอายุ 5 ปีเศษ  เด็ก 16 ปี ขึ้น (2 ศาล)  เด็ก 15 ปี (2 ศาล)  เด็ก 14 ปี เด็ก อายุ 17 ปี และผหู้ ญิงอายุ 
20 ปี)
ผลการดำเนินด ้านคดีทางเพศ  จำนวน 7 ราย ดังนี้
กรณีคดีกระทำอนาจารเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีและเป็นผู้สืบสันดาน เด็กหญิงมะลิอ ายุ 5 ปีเศษ (ถูกกระทำเมื่อ
อายุ 3.5 ปี) โดยบิดาอายุ 47 ปี เป็นผู้ต้องหา ศาลจังหวัดน นทบุรี พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 279 วรรคแรกประกอบมาตรา 285 ลงโทษจำคุก 6 ปี เมื่อวันท ี่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
กรณีค ดีข่มขืนกระทำชำเราอายุไม่
 เกิน 13 ปี : เด็กหญิงตา อายุ 14 ปีเศษ(ถูกกระทำเมื่ออายุ 11 ปีเศษ) ผู้ชาย
อายุ 17 ปี เป็นจ ำเลย  ศาลเยาวชนและครอบครัวก ลาง ได้พ ิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 277 วรรคสาม ขณะกระทำผิดจำเลยอายุ 17 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 75 เป็นจ ำคุกจำเลย 4 ปี จำเลยให้การรับส ารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุกจ ำเลยมกี ำหนด 2 ปี  พิเคราะห์ร ายงานของสถานพินิจแ ละคุ้มครองเด็กแ ละเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
เห็นว า่ จ ำเลยกระทำตอ่ เด็กห ญิงท อี่ ายุย งั ไม่เกิน 13 ปี จนตงั้ ค รรภ์ แม้จ ะมกี ารบรรเทาผลรา้ ยให้ก บั ท างฝา่ ยผเู้ สียห ายเป็น
จำนวนสามหมื่นบาท ศาลเห็นว่า หากจำเลยได้รับการฝึกอบรมสักระยะหนึ่งอาจทำให้นิสัยและความประพฤติด ขี ึ้นจึงให้
เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งจำเลยไปฝึกและอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร มีกำหนด 3 
เดือน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 
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บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมฯ ได้ดำเนินก ารเรียกร้องค่าคุ้มครองสิทธิผเู้สียหายที่สำนักงานช่วยเหลือท างการเงินแก่ผู้
เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันท ี่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 และได้
รับอนุมัตเิงินค่าตอบแทนผู้เสียห ายฯ จำนวน 30,000 บาท เมื่อวันท ี่ 1 กันยายน 2553
กรณีคดีรุมโทรมหญิง : เด็กหญิงด าว อายุ 14 ปี โดนเด็กกลุ่มวัยรุ่น จำนวน 13 คน อายุ 14 ปี -1 8 ปี ผกู้ ระทำ 
เด็กหญิงด าวได้สืบพ ยานถึง 2 ศาล ที่ ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวส าขามีนบุรี เมื่อวันที่ 3 และ7 
พฤษภาคม 2553
กรณีคดีรุมโทรมหญิง : นางสาวฟ้า อายุ 16 ปี โดยเด็กกลุ่มวัยร ุ่นและผู้ใหญ่ 3 คน อายุ 17 ปี - 20 ปี และ 24  ปี 
ได้สืบพยานที่ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจ ังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันท ี่ 24 พฤศจิกายน และ  
22 ธันวาคม 2553บ้านพกั ฉ กุ เฉิน สมาคมฯ ได้ด ำเนินก ารเรียกรอ้ งคา่ ค มุ้ ครองสทิ ธิผ เู้ สียห ายทสี่ ำนักงานชว่ ยเหลือท างการ
เงินแก่ผ ู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิแ ละเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2553 แต่
ยังไม่ได้รับการอนุมัตเิงินค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 
กรณีคดีข่มขืนกระทำชำเรา :  นางสาวแตงโม อายุ17 ปี ผู้ต้องหาเป็นครูอ ายุ 54 ปี/ญาติครูอายุ 63 ปี/ภารโรง
อายุ 47 ปี ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ได้นัดสืบพ ยานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 แต่ศ าลได้เลื่อนสืบพยานเนื่องจากฝ่าย
จำเลยรอ้ งขอตอ่ ศ าลขอตรวจดเี อ็นเอ  บ้านพกั ฉ กุ เฉิน สมาคมฯ ได้ด ำเนินก ารเรียกรอ้ งคา่ ค มุ้ ครองสทิ ธิผ เู้ สียห ายทสี่ ำนักงาน
ช่วยเหลือท างการเงินแก่ผู้เสียห ายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิแ ละเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2553 และได้รับอ นุมัติเงินค ่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 30,000 บาท เมื่อวันท ี่ 1 กันยายน 2553
คดีประวัติศาสตร์:กรณีการใช้แรงงานเด็กเยี่ยงทาส
คดีน้องใบเตย อายุ 20 ปี (กำลังเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสีกันวัฒนานันท์) ซึ่งเธอได้ถูกค้ามนุษย์มาใช้แรงงานตั้งแต่
อายุ 14 ปี และได้ถูกทำร้ายร่างกาย จิตใจ อย่างสาหัส มูลนิธศิ ูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กช่วยเหลือนำมาส่งบ้านพักฉุกเฉิน เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2548 เพื่อค ุ้มครองและดูแล        
เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2553  ผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์  สืบเนื่องจาก
เมื่อปี 2546 นางสุภา (นามสมมุต)ิ ได้รับเด็กหญิงใบเตย (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี จากจังหวัดแ ห่งหนึ่ง เพื่อมาทำงานรับ
ใช้ภ ายในบ้าน ที่กรุงเทพมหานคร โดยนายจ้างบอกว่าจ ะให้ค่าจ้างเดือนละ 2,000 บาท แต่ระหว่างทำงาน 1 ปี นายจ้าง
ไม่เคยให้คา่ จ า้ งเลยทงั้ ถ กู บ งั คับให้ท ำงานอย่างหนักท กุ ว นั ต งั้ แต่เวลา  04.30-2 4.00น.  กนิ ข า้ วตามความพอใจของนายจ้าง 
บางครัง้ น ายจ้างไม่พ อใจกจ็ ะไม่ให้ก นิ ข า้ ว โดยให้ห งุ ข า้ วแช่ต เู้ ย็นค รัง้ ห นึง่ ก นิ ได้ค รึง่ เดือน กับข้าวให้ก นิ ข องเหลือจ ากคนใน
บ้านหรือพ ริกป น่ ท งั้ น ายจ้างได้ก ระทำทารุณก รรม โดยใช้เก้าอีไ้ม้ เหล็กแ ป๊ป เข็มขัดฟ าดและทบุ ตีท ศี่ รี ษะและตามรา่ งกาย
หลายแห่ง โดยมรี อยเขียวซ้ำที่เข่าทั้งส องข้าง หน้าอก ที่หลังมีบาดแผล นูนบวมมีหนอง จากการถูกทำร้ายและไม่ได้รักษา 
ที่ศีรษะมีแผลแตกหลายแห่ง ทั้งถูกบังคับข ่มขู่ไม่ให้ออกนอกบ้านเกรงจะนำเรื่องที่เกิดข ึ้นไปเล่าให้คนอื่นฟัง เมื่อป่วยและ
ทำงานไม่ไหว นายจา้ งจึงส ง่ ก ลับบ า้ น ซงึ่ ศ าลอทุ ธรณ์ได้พ พิ ากษาวา่  นายจ้างได้ก ระทำผดิ ฐ านทำร้ายรา่ งกายผอู้ นื่ โดยทารุณ
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และเอาเด็กอายุต ่ำกว่า 15 ปี ลงเป็นท าสหรือให้มีลักษณะคล้ายทาส โดยพิพากษา ยืนต ามศาลชั้นต้น และให้ลงโทษจำ
คุก 12 ปี 5 เดือน และให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 200,000 บาท  นายจ้างยื่นฎ ีกา 

3.การติดตามผล-เยี่ยมบ้าน
หลังจ ากบา้ นพกั ฉ กุ เฉินได้ช ว่ ยเหลือผ เู้ ดือดรอ้ นจากปญ
ั หาตา่ งๆแล้ว นักส งั คมสงเคราะห์ ได้ต ดิ ตามผลและเยีย่ ม
บ้านผู้เดือดร้อน โดยการโทรศัพท์ ประสานงานกับเจ้าหน้าทีส่ ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข องแต่ละ
จังหวัด เช่น  หนองแขม จอมทอง หลักสี่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรสาคร สระแก้ว เลย ลพบุรี เชียงใหม่ ชัยนาท สิงห์บุรี 
กาญจนา  พัทยา ชลบุรี นครปฐม แม่ฮ่องสอน ลำปาง และสตูล ฯลฯ  รวมทั้งหมด 161 ราย ซึ่งเป็นรายทตี่ ้องการการ
ดูแลเพื่อให้กลับค ืนส ู่ครอบครัวเท่าที่จะทำได้ 

4.การร่วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา12ทวิพ.ศ.2543
บ า้ นพกั ฉ กุ เฉินให้ค วามรว่ มมอื ก บั ภ าครฐั    โดยสง่ น กั ส งั คมสงเคราะห์ข องบา้ นพกั ฉ กุ เฉินห มุนเวียนไปเข้าร ว่ มใน
การสอบพยานเด็กที่ตกเป็นผู้เสียห ายกับเจ้าหน้าทีต่ ำรวจตามสถานีต่างๆ  คดีในชั้นศาล 5 คดี  จำนวน 6 ราย คดีในชั้น
สอบสวน (ตำรวจ) 12  คดี จำนวน 12  ราย รวมมี 16  คดี  จำนวน 17 ราย  อาทิ
คดีเกี่ยวกับท างเพศ (ข่มขืน, อนาจาร, พรากผู้เยาว์) 
12 ราย
คดีลักท รัพย์ 




  2 ราย
คดีค้ามนุษย์ (แรงงานต่างด้าว)
  2 ราย 
คดียาเสพติด
  1 ราย

5.การให้บริการผู้ที่มาทำกิจกรรมที่บ้านพัก
บ้านพักฉุกเฉินได้ต ้อนรับผ ู้มีจิตศรัทธามาบรจิ าคสิ่งของและเลี้ยงอาหาร  พร้อมทั้งจ ัดก ิจกรรมสันทนาการให้กับ
ผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉิน  รวมทั้งหมด 820 คณะ โดยเป็นผู้มาเลี้ยงอาหาร 112 ราย 
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ศูนย์ก ารศกึ ษาและฝกึ อ าชีพ


	

ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ  เป็นอีกส่วนหนึ่งของการให้บริการของสมาคมฯ  มุ่งให้การ
ศึกษาและเสริมส ร้างทกั ษะสำหรับก ารนำไปประกอบอาชีพโดยมกี ลุม่ เป้าห มายคอื ผ เู้ ดือดรอ้ นทมี่ า
ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป

สำหรับการศึกษานั้นจัดการศึกษานอกระบบสายสามัญลักษณะการเรียนการสอนแบบพบ
กลุม่ (ก ศน.)ท งั้ ร ะดับป ระถม-ม ธั ยมปลายเพือ่ ให้ค วามรขู้ นั้ พ
 นื้ ฐ านภาคบงั คับต ามพ
 รบ.การศกึ ษา
เป็นสำคัญรวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ผ่านห้องสมุด
ในส่วนของการเสริมทักษะด้านอาชีพนั้น เป็นการจัดหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นในด้าน
ต่างๆเพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ให้ทั้งสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ


1.

การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป

มีกา รเปิดส อนวิชาชีพหลัก สูตรระยะสั้นรวม 15 หลักสูตร 50  กลุ่ม ซึ่งแต่ละหลักสูตร มีระยะเวลา เรียนตั้งแต่  
24 – 200   ชว่ั โมง มีผเู้ ขา้ ร บั การอบรมทัง้ สิน้   558  ราย เป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  71 คน และบุคคลทัว่ ไป  487 ราย
ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้

ตาราง1จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพแยกเป็นรายหลักสูตร
	

ท ี่                      วิชา                จำนวนกลุ่ม     ผู้เข้ารับก ารอบรม         รวม        หญิง        ชาย
ทั่วไป    บ้านพักฉ ุกเฉิน
		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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ช่างดัดผมและเสริมส วย 200 ชม.
ช่างดัดผมและเสริมส วย 100 ชม.
ช่างตัดผมชาย 100 ชม.
ขับรถยนต์ 48 ชม.
ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี 30 ชม.
ขนมอบ 24 ชม.
ขนม – อาหาร 24 ชม.
นวดฝ่าเท้า 30 ชม.
นวดแผนไทย (นวดตัว) 30 ชม.
นวดน้ำมัน 30 ชม.
คอมพิวเตอร์ Word/Excel 30 ชม.
คอมพิวเตอร์ Photo Shop 15 ชม.
จัดดอกไม้ส ด 24 ชม.
ปักผ้าด ้วยมือ10 - 24 ชม.
ลีลาสเพื่อสุขภาพ 12 ชม.
รวม

ANNUAL REPORT 2010

  3
  3
  2
  4
  5
12
  4
  2
  2
  1
  5
  1
  2
  2
  2
50

26
47
 22
60
70
129
23
  8
10
  5
37
  7
15
   5
23
487

11
  -
    -
  3
17
12
  2
  6
  -
  5
  -
  -
15
  -
71

37
47
22
 60
73
146
35
10
 16
   5
42
   7
15
20
  23
558

37
47
14
53
71
145
  33
   9
 15
   5
 33
   5
15
20
15
517

  -
8
7
2
1
2
1
1
-
9
2
 -
 -
8
41

2. การจัดการศึกษานอกระบบ (สายสามัญ) วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม วันอาทิตย์และวันพุธ  (กศน.)
เป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและประชาชนทั่วไป   
สรุปได้ดังนี้
ภาคการศึกษา

   ระดับ

     นักศึกษาหญิง     นักศึกษาชาย          รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2552


ป ระถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
รวม

2
31
53
86

  38
60
 98

   2
  69
 113
184
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3.การศึกษาตามอัธยาศัยเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้(ห้องสมุด)

ภารกิจในปี 2553 เน้นก ารเข้าหาแหล่งค วามรอู้ ย่างมีประสิทธิผล  โดยการรณรงค์  เผยแพร่  แนะนำหนังสือดนี ่า
อ่านทงั้ เก่าแ ละใหม่  โดยเฉพาะกลุม่ เป้าห มายสมาชิกบ า้ นพกั ฉ กุ เฉิน  นักเรียนฝกึ อ าชีพ  บุคคลทวั่ ไปใกล้เคียง จัดโครงการ
รักก ารอ่านสำหรับน ักเรียน สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ระหว่างปิดภาคการศึกษา เพื่อการค้นคว้าห าความรู้จากห้องสมุดแห่ง
นี้ให้เกิดป ระโยชน์สูงสุด ปี 2553 มีสมาชิกและบุคคลทั่วไปมาใช้ห้องสมุด รวม 2,466 คน







4.โครงการพิเศษ

4.1  “โครงการผู้หญิงรอบรูเ้รื่องเงิน”  เป็นความร่วมมือกับ บริษัท จีอีมันนี่  แห่งประเทศไทย  ซึ่งมุ่งที่จะเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน กลุ่มเป้าห มายคือ  นักเรียนฝึกอาชีพ นักศึกษาสายสามัญ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน โดย
ได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 10 กลุ่ม
	กลุ่ม
 จำนวนกลุ่ม


สมาชิกบ ้านพักฉุกเฉิน  
    8



นักเรียนฝึกอาชีพ
 
    2



รวม
 
  10




สาระสำคัญของ  “โครงการผู้หญิงรอบรูเ้รื่องเงิน”  ครอบคลุม  
- การใช้เงินอย่างชาญฉลาด
- ทำอย่างไรให้เงินเดือนขึ้น
- เป็นเถ้าแก่ง ่ายนิดเดียว
- เก็บเงินให้พอเพียง และทำเงินให้งอกงาม
- เอาตัวร อดในทุ่งด อกเบี้ย
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   จำนวนผู้เข้าอบรม

138

  83

221

5.การบริการชุมชน
กิจกรรมบริการชุมชน เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าอบรม หลักสูตรช่างตัดผมชาย ช่างดัดผมและเสริมสวย ได้ลงฝึกภาค
ปฏิบตั จิ ากเรียนภาคทฤษฎีจ บแล้ว  ปีน ไี้ ด้อ อกบริการชมุ ชนจำนวน 7 ครัง้   ในชมุ ชนและสถานสงเคราะห์ ในเขตดอนเมือง 
ปทุมธานี และนนทบุรี มีผู้มารับบ ริการ 507 คน ชาย 402 คน หญิง 105  คน

6.การเผยแพร่ผ ลิตภัณฑ์
ศูนย์ก ารศึกษาและฝึกอาชีพ ได้ร่วมกิจกรรมสาธิตแ ละเผยแพร่ผ ลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์จ ากสมาชิกบ ้านพัก
ฉุกเฉิน ในงานตา่ งๆ หลายแห่ง เช่น งานทหี่ น่วยงานอืน่ ๆ จัดข นึ้ ในโอกาสสำคัญ เช่น วนั ส ตรีส ากล วนั เครือข า่ ยครอบครัว 
รวมทั้งงานที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนแก่บ้านพักฉุกเฉิน

6.1มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
อ นุเคราะห์พื้นทีใ่นร้านสายใจไทย สาขาสุวรรณภูมิ ให้สมาคมฯ วางดอกไม้ป ระดิษฐ์จ ำหน่าย ตั้งแต่  12 ตุลาคม   
2552 เป็นต้นม า

6.2มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
ให้พ นื้ ทีเ่ ผยแพร่ผ ลิตภัณฑ์ในงานเพือ่ นพงึ่  (ภ าฯ) ยามยาก ทีพ่ ระตำหนักว งั สวนกหุ ลาบ ระหว่าง 10 - 19 ธันวาคม  
2553
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บ้านเพื่อนใจวัยทีน



การดำเนินง านพฒ
ั นาเยาวชนโดยบา้ นเพือ่ นใจวยั ท นี ม งุ่ จ ดั ก จิ กรรมทงั้ ค า่ ยผนู้ ำ
ค่ายเยาวชน ฝึกอบรมทักษะชีวิต เพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่เคารพ
ในศกั ดิศ์ รีข องความเป็นม นุษย์ท เี่ ท่าเทียมกนั ไม่ว า่ ห ญิงห รือช ายให้ม แี นวคิดท ชี่ ว่ ยเหลือ
ส่วนรวมช มุ ชนแ ละผดู้ อ้ ยโอกาสไม่ว า่ ห ญิงห รือช ายให้ล ดล ะเลิกอ บายมุขส งิ่ เสพตดิ 
ทุกช นิดแ ละรจู้ กั ใช้ช วี ติ อ ย่างมคี ณ
ุ ภาพแ ละเพือ่ ป อ้ งกันป ญ
ั หาวยั ร นุ่ ง านพฒ
ั นาเยาวชน
เน้นในเรือ่ งการเสริมส ร้างทกั ษะชวี ติ ก ารสง่ เสริมสุขภ าพทางเพศและอนามัยเจริญพ
 นั ธุ์
ที่มุ่งเน้นให้วัยรุ่นได้มีข้อมูลถูกต้องรอบด้านเพื่อจะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
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งานพัฒนาเยาวชน

งานพัฒนาเยาวชน ของทีมบ้านเพื่อนใจวัยทีนในปี 2553 มีความหลากหลายทั้งในเชิงกิจกรรม สาระ และ
สถานที่ในการดำเนินงาน  เป็นงานเชิงรุกและเยาวชนในโรงเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ  โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

1.กิจกรรมด้านเสริมสร้างสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์


1.1โครงการTheWorldStartsWithMe(โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน)

โครงการเสริมส ร้างทักษะชีวิตส ำหรับน ักเรียนมัธยมต้น  เป็นโครงการทดี่ ำเนินก ารต่อเนื่องมาจากโครงการเสริม
สร้างสทิ ธิอ นามัยเจริญพ นั ธุ ์ ทีส่ มาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ ได้ด ำเนินก ารรว่ มกบั ก รุงเทพมหานครมาแล้วโดยได้ร บั ก าร
สนับสนุนจาก World Population Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์  
โครงการนมี้ งุ่ เน้นพ ฒ
ั นาแนวทางและวธิ กี ารรวมทงั้ ส อื่ ในการเรียนรสู้ ร้างเสริมค วามร  
ู้ ทัศนคติ และทกั ษะเกีย่ วกบั 
สัมพันธภาพ  และการดำเนินช ีวิตวัยรุ่นท ี่จะรอดพ้นจากปัญหาทางเพศและเอดส์  ปัญหาท้องไม่พร้อม ฯลฯ  โดยอาศัย
ความกา้ วหน้าท างเทคโนโลยี  จัดร ปู แ บบการเรียนรผู้ า่ นทางคอมพิวเตอร์เป็นส ว่ นสำคัญ  ตัวห ลักสูตรใช้ช อื่ ว า่  โลกหมุนได้
ด้วยมือฉ ัน (T he World Starts With Me) มี 14 บทเรียน  จากจุดเริ่มต้นจ นถึงสิ้นป ี 2552 ได้ด ำเนินก ารในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ครบ 100 โรงเรียน 
กิจกรรมที่สำคัญภายใต้โครงการในปี 2553 มีดังนี้
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียน ที่ดำเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรโลกหมุนได้ด ว้ ยมอื ฉ นั อ ย่างมปี ระสิทธิภาพ จำนวน 54 โรงเรียน โดย ผูอ้ ำนวยการสำนักก ารศกึ ษาฯ เป็นป ระธาน  
ณ ห้องประชุมบ ำรุงร วิวรรณ สมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ เมื่อวันท ี่ 14  พฤษภาคม  2553 
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พิธีมอบเกียรติบัตร
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดพิธมี อบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ ฯ รวม 297 คน โดยรอง
ผูอ้ ำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครให้เกียรติมาเป็นป ระธานในพธิ มี อบ   ณ  ห้องประชุมบำรุงรวิว รรณ สมาคม
ส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  2553   

ส่งมอบป้ายโครงการ
ส มาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ ได้จ ัดท ำป้ายเหล็กโครงการฯ มอบให้แ ก่โรงเรียนที่เข้าร ่วมโครงการ ในปี  2553  
จำนวน  55 แห่ง 

สังเกตการณ์และติดตามงาน
ทีมง านบา้ นเพือ่ นใจวยั ท นี ได้ต ดิ ตามงานโดยไปสงั เกตการณ์ ช่วยสอน และให้ค ำแนะนำในการสอนหลักสูตร เพศ
ศึกษาในโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งจ ัดประชุมก ลุ่มย่อยเพื่อสัมภาษณ์ผ ู้เข้าร่วมโครงการฯ ใหม่ จำนวน 6 โรงเรียน 
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ประชุมเครือข่ายครูโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน
เพือ่ ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างตอ่ เนือ่ ง และเป็นเวทีส ำหรับแ ลกเปลีย่ นประสบการณ์ การให้การชว่ ยเหลือ
ให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน จึงมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายครูสอนโลกหมุนได้ด้วยมือฉันขึ้นในปี 2552 และในปี 
2553 ได้จัดประชุมเครือข่าย รวม 3 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 55 คน  

	

1.2

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำเพื่อนใจวัยทีน

เป็นโครงการทสี่ บื เนือ่ งจากโครงการเสริมส ร้างทกั ษะชวี ติ ส ำหรับน กั เรียนมธั ยมตน้   มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ส นับสนุน
ให้เยาวชนเป็นเครือข ่ายที่สำคัญร ่วมกับคุณครู ในการป้องกัน และลดปัญหาในด้านสุขภ าวะทางเพศ ทั้งตนเอง เพื่อน ๆ 
และรุ่นน้อง ในโรงเรียน  โดยเริ่มด ำเนินโครงการเดือนมิถุนายน 2553 และจะเสร็จสิ้นโครงการในเดือนธันวาคม 2554

กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้และปรับทัศนคติ
เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้ และปรับท ัศนคติ ในด้านอนามัยเจริญพันธุ์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแกน
นำด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ณ สมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรี ฯ รวม 3 ครั้ง โดยมีโรงเรียน 27 แห่ง สนใจส่งนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมจำนวน 109 คน  (หญิง 67 คน ชาย 42 คน) 
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กิจกรรมฝึกทักษะแกนนำเยาวชน
ห ลังจากเยาวชนได้รับความรู้ และผ่านการปรับทัศนคติ จากค่ายอบรมในครั้งแรกแล้ว เยาวชนจะได้รับการฝึก
ทักษะการเป็นผู้นำเยาวชน รวม 4 ครั้ง โดยแบ่งโรงเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2 - 4 โรงเรียน รวม 7 กลุ่มเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย  ซึ่งในปีนี้ได้ทำการฝึกครั้งที่ 1 ไปแล้ว  7 กลุ่ม มีแกนนำเยาวชนเข้าร่วม 96 คน กิจกรรมฝึกแกน
นำครั้งท ี่ 2 จัดรวม 3 กลุ่ม มีแกนนำเยาวชนเข้าร ่วม 36 คน  


1.3กิจกรรมกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
โครงการ“พบกันวันปิดเทอม”   เพื่อให้เยาวชนที่เป็นส มาชิกบ้านพักฉุกเฉินได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใน
ระหว่างปิดเทอม  ด้วยการจัดกิจกรรมในด้านทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษ ศิลปะ รวมทั้งสอดแทรกความรู้ด้านอนามัยเจริญ
พันธุ์ โดยแกนนำเยาวชนหมุนเวียนมาจัดกิจกรรมตลอดช่วงปิดเทอม (เริ่มตั้งแต่ 31 มีนาคม-7 พฤษภาคม 2553 รวม 
14 ครั้ง)  มสี มาชิกเยาวชนเข้าร ่วม 15 คน 
โครงการ “คุณแม่ใหม่.... หัวใจวัยรุ่น”  โครงการ  “คุณแม่ใหม่...หัวใจวัยรุ่น” เป็นโครงการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตสำหรับคุณแม่วัยรุ่นที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม 
ปรับระบบคิดและทัศนคติเพื่อนำพาตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต  มีกิจกรรมเช่นการพูดคุย 
การวิเคราะห์เหตุการณ์ต ่างๆ ฯลฯ  ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมฯ รวม 8 ครั้ง (เริ่มตั้งแต่ 5 มกราคม - 22 มิถุนายน 2553) มี
สมาชิกเข้าร ่วม 17 คน 
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2.กิจกรรมพิเศษ
การเป็นว ิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ
ในป ี 2553 ทีมเยาวชนได้ร บั เชิญไปเป็นว ทิ ยากรคา่ ยฯ ด้านสขุ ภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพ นั ธุใ์ นคา่ ยนมี้ รี กั  ให้
โรงเรียนวดั ลาดพร้าว  และ เป็นว ทิ ยากรให้ค วามรนู้ กั ศึกษามหาวิทยาลัยศ รีปทุม นักเรียนโรงเรียนบางยีข่ นั  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย โรงเรียนสารศาสตร์วิทยา และร่วมกับผู้อำนวยการสมาคมฯ  
ในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานเครือข่าย
ทีมเยาวชน ฯ เข้าร ว่ มประชุมแ ละให้ค วามรว่ มมอื ก บั อ งค์กร
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายในด้านสุขภาพ
ทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ 
เช่น เข้าร ว่ มประชุมค ณะอนุกรรมการขบั เคลือ่ นการสง่ เสริมให้ค น
ไทย ทุกเพศ ทุกวัย มี พฤติกรรมอนามัยเจริญพ ันธุ์ และสุขภาพ
ทางเพศทเี่หมาะสมรวม 2 ครั้ง นำอาจารย์แ ละนักเรียนโรงเรียน
บำรุงร วิว รรณวทิ ยารว่ มประชุม “รา่ งพระราชบญ
ั ญัตอิ นามัยเจริญ
พันธุ์” จัดโดยกรมอนามัย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามจุด
เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จัดโดย สำนักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐ าน (ส พฐ.) ร่วมการสัมมนา หัวข้อ “แม่ว ัยโจ๋...ระเบิดเวลาลูกใหม่ของสังคมไทย” จัดโดย คณะกรรมาธิการ กิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอ ายุ และผู้พิการ  (17 ก.ย. 53)  เป็นต้น 

ให้สัมภาษณ์สื่อประชาสัมพันธ์
ท ีมบ ้านเพื่อนใจวัยทีนให้ส ัมภาษณ์ รายการวิทยุ และ
รายการโทรทัศน์ เช่น  รายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน  FM 96  
รายการวทิ ยุส ถานีค รอบครัว FM 105  รายการครอบครัวอ ดุ มสุข  
รายการเสวนา  “สิทธิวิวาทะ”  หัวข้อสอนเพศศึกษาอย่างไรให้
เหมาะสม    
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3.กิจกรรมพิเศษโครงการพัฒนาเยาวชนพื้นที่สึนามิบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าพังงา
งานพฒ
ั นาเยาวชนในพนื้ ท สี่ นึ าม ิ ของสมาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ ณ ทีท่ ำการอาคารเฉลิมพระเกียรติพ ระเจ้า
วรวงศเ์ธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระชันษา 48 ปี  ซึ่งสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 
โดย มูลนิธิยูนิลีเวอร์ออสตราเลเซีย และบริษัทย ูนิลีเวอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 
กิจกรรมสำคัญในปี 2553 โดยสรุปมีดังนี้

กิจกรรมรวมตัววัยใสรวมใจวัยโจ๋ร่วมโชว์ความคิด
เป็นโครงการตอ่ เนือ่ ง มีว ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เยาวชนเห็นค ณ
ุ ค่าข องตนเอง รูจ้ กั ค วบคุมต นเอง และสามารถดำเนิน
ชีวติ ได้อ ย่างมเี ป้าห มาย สามารถแก้ไขปญ
ั หาได้อ ย่างเหมาะสม โดยใช้ร ปู แ บบการเสวนาพดู ค ยุ ในหวั ข้อท กี่ ำลังอ ยูใ่ นความ
สนใจเช่นหัวข้อ วันวาเลนไทน์ เหตุการณ์ต ่อจากวันวาเลนไทน์ วันสตรีสากล  มิตรภาพและความรัก  ความรุนแรง ฯลฯ  
จัดรวม 24 ครั้ง

กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องก่อนวัยรุ่น
เพื่อเรียนรู้ในการปรับต ัวเพื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สิ่งแวดล้อม การพบเพื่อนใหม่ ๆ การ
ย้ายสถานศึกษา และอื่น ๆ โดยเยาวชนรุ่นพ ี่ อาจารย์แ นะแนว และวิทยากรทมี่ ีความรู้ในแต่ละด้าน

กิจกรรมสองวัยหัวใจเดียวกัน(เข้าวัด-ทำบุญ)
เป็นก จิ กรรมทตี่ อ่ เนือ่ งและพฒ
ั นาจากกจิ กรรมเดิม      โดยรว่ มกบั ผ สู้ งู อ ายุในการทำความสะอาดบริเวณโรงธรรม 
และทำอาหารไปร่วมทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา รวม 4 ครั้ง มีเยาวชนและผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมเฉลี่ยครั้งละ 27 คน 
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กิจกรรมเยาวชนแกนนำสร้างสรรค์ชุมชน
โดยการให้ความรทู้ ี่จำเป็นเช่น การวางแผนงาน การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการเขียนโครงการ เพื่อสร้าง
แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ให้ส านต่อโครงการต่อไป มีเยาวชนเข้าร่วม 19 คน ณ ฐานทัพเรือทับล ะมุ 

กิจกรรมเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย
เพือ่ ให้เยาวชนมคี วามร ู้ ความเข้าใจในสทิ ธิข นั้ พ นื้ ฐ าน และเรียนรทู้ จี่ ะอยูร่ ว่ มกนั บ นความแตกตา่ ง เพือ่ น ำไปปรับ
ใช้ในชุมชนของตนเอง มเียาวชนเข้าร่วม 37 คน ณ ผาตะวันร ีสอร์ท จังหวัดพังงา (28-29 พ.ค. 53)
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กิจกรรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยร้ายในโรงเรียน(เยาวชนไทยหัวใจประชาธิปไตย)
เป็นกิจกรรมที่ขยายผลมาจากกิจกรรมเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย  ที่มีเนื้อหาของ
กิจกรรมทเี่ น้นด า้ นกฏหมายและวชิ าการทำให้เข้าใจยาก และมองวา่ เป็นเรือ่ งทไี่ กลตวั  แต่เห็นว า่ เป็นก จิ กรรมทม่ี ปี ระโยชน์
มากจึงเห็นช อบให้จัดขึ้นอ ีกครั้งโดยมกี ารปรับเนื้อหาการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ และหน้าที่ ให้เข้าใจง่าย เพื่อให้เหมาะสมกับ
เยาวชน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดคมนียเขต (6 พ.ค. 53)

กิจกรรมเพื่อชุมชน
ส่งก ารแสดงดนตรี, การเต้นป ระกอบเพลง การรำ เข้าร่วมในงานกิจกรรมในชุมชนต่าง ๆ 
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สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา
ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรมระหว่างหญิงและชาย
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมหลายลักษณะ ทั้งในเชิง
เนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ในระดับสังคมโดยรวม ซึ่งมุ่งเน้นปรับทัศนคติ ค่านิยม สร้างการ
ตระหนักรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เน้น
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายลดหลั่นลงมาในระดับองค์กรทางการ
เมืองและการบริหาร ซึ่งเป็นการมุ่งสร้างกระแสหลักผลักดันหลักการของความเสมอภาคเพื่อให้ผล
ประโยชน์/ผลกระทบของการบริหารและพัฒนาตกแก่หญิงและชายอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังมุ่งการ
สร้างเสริมศ กั ยภาพของผหู้ ญิงเองเพือ่ ให้ส ามารถมสี ว่ นรว่ มในกระบวนการตดั สินใจทกุ ร ะดับได้อ ย่าง
มีประสิทธิภาพและให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ส ถาบันฯส ร้างและใช้ร ะบบขอ้ มูลห ญิงช ายเพือ่ เป็นเครือ่ งมอื ในการสร้างกระแสและผลักด นั 
ให้บทบาทและความสำคัญของผู้หญิงที่มีต่อการพัฒนาประเทศเป็นที่ประจักษ์นอกจากนั้นแนวการ
ดำเนินงานที่สำคัญคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ส่งผลในทางปฏิบัติภายในกรอบเวลาที่จำกัดและทัน
ต่อสภาพการณ์การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสร้างเสริมความรู้และปรับทัศนคติอย่างเหมาะสมการใช้
ผลสำเร็จเป็นแ นวทางในการแก้ไขปญ
ั หาและการใช้เครือข า่ ยในการผนึกพ
 ลังค วามคดิ แ ละดำเนินง าน
เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี
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ในปี 2553 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้ดำเนินการที่เอื้อต่อการเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้หญิงแ ละความเสมอภาคหญิงชายดังนี้

1.งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง

1.1ประชุมเรื่อง“เส้นทางความร่วมมือผู้หญิงเก่งและองค์กรท้องถิ่นดีเด่นปี2553”

สถาบันวิจยั บ ทบาทหญิงช ายและการพฒ
ั นา  จัดป ระชุมเรือ่ ง “เส้นท างความรว่ มมอื  ผูห้ ญิงเก่ง และองค์กรทอ้ งถนิ่  
ดีเด่น ปี 2553”  ในวันที่ 3 มีนาคม  2554  ณ ห้องประชุมบุญเกื้อ-กิ่งแก้ว สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ พ บปะแลกเปลีย่ นและรบั ท ราบถงึ ป จั จัยท นี่ ำไปสคู่ วามสำเร็จ และแนวทางการแก้ไขปญ
ั หา โดยมผี เู้ ข้าร ว่ ม
ประชุมท ั้งสิ้น 16 คน เป็นผู้หญิงเก่งที่ได้รับร างวัล จำนวน 9 คน และตัวแทนจากองค์กรท้องถิ่นดเีด่น 7 คน  และในช่วง
บ่าย จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดประชุม “ม หกรรมผู้หญิงเก่ง : เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี  สถาบันวิจัย
บทบาทหญิงชายและการพัฒนา” ขึ้น โดยเชิญผู้หญิงเก่งที่เคยได้รับรางวัลจากสถาบันฯ มาร่วมประชุมและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  โดยมผี ู้เข้าร่วม 76 คน  








1.2ก ารมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้หญิงเก่ง


สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คัดเลือกผู้หญิงเก่ง ประจำปี 2553  จำนวน 10  สาขา เพื่อ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณในสัปดาห์ส ตรีส ากลปีนี้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้หญิงเก่ง คือ


ที่
ช ื่อ
สาขา
จังหวัด

1  คุณส มทรง  อุดมทรัพย์
เกษตรกร
ชลบุรี

2
คุณอ าริยา  โมราษฎร์
สิ่งแวดล้อม
สุรินทร์

3
คุณรัตนา  บุญย ร ัตน์
นักพัฒนา
เชียงใหม่
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4 
5
6
7
8
9
10


ค ุณพัชรี  โฆวงศ์ประเสริฐ
คุณเรไร  รักษา
แพทย์หญิงอ ัมพวัน  ศรีครุฑรานันท์
คุณน าตย า  เชษฐโชติรส
คุณม ุญาฮิดะห์  สะอิด
คุณอ ุมา  วิภูษณะ
คุณสุวภี  อุ่มไกร


ผ ู้ริเริ่มธุรกิจ
นักการเมือง
นักบริหาร
สื่อมวลชน
เยาวสตรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ธุรกิจรายย่อย
(ตามโครงการธนาคารประชาชน)

ก รุงเทพฯ
น่าน
เชียงราย
กรุงเทพฯ
ยะลา
ระยอง
นนทบุรี


น อกจากนี้ สถาบันวิจัยฯ  ร่วมกับองค์กรต่างๆ  ได้ค ัดเลือกองค์กรท้องถิ่นดีเด่นทเี่ล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง
มิตหิ ญิงช ายในธรรมาภิบ าล  รวมทั้งก ารมสี ่วนร่วมของทั้งห ญิงแ ละชายในการบริหารจัดการ ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศ รีสะเกษ และกองทุนห มูบ่ า้ นและชมุ ชนเมืองดเี ด่น คือ กองทุนห มูบ่ า้ นเขายา่ อ อก  
อำเภอศรีบ รรพต จังหวัดพัทลุง


2.งานรณรงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในทางการเมือง
2.1การจัดงานสตรีสากล
สถาบันว จิ ยั ฯ เป็นแ กนนำในการจดั ส ปั ดาห์ส ตรีส ากล ซึง่ ในปนี เี้ ป็นโอกาสพเิ ศษทไี่ ด้เชือ่ มโยงสปั ดาห์ส ตรีส ากลกบั 
ประเด็น “การเพิ่มจำนวนผู้หญิงท ี่มีอำนาจในการตัดสินใจ” จึงได้จัดการเสวนา “ก ารเพิ่มจำนวนผู้หญิงทมี่ ีอำนาจในการ
ตัดสินใจ : วาระสำคัญสำหรับส ัปดาห์ส ตรีสากล  ปี 2553” ขึ้น และเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็น ทำให้เกิดการตระหนัก
กับผรู้ ่วมประชุมถ ึงบทบาทผู้หญิงท ี่เปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศ  มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น  1,066  คน

ANNUAL REPORT 2010

49

2 .2  ก ารประชุม“ 2 0ป ี ส ถาบันวิจยั บ ทบาทหญิงช ายและการพฒ
ั นา:ร ปู ธ รรมใหม่ส ำหรับก ารเสริมส ร้างบทบาท
ผู้หญิงในการบริหารและการปกครองท้องถิ่น”
เนื่องในโอกาสพิเศษที่สถาบันวิจัยฯ ดำเนินงานมาครบ 20 ปี ในวันท ี่ 24 ตุลาคม  2553 สถาบันวิจัยฯ  ได้
จัดการประชุม “20 ปี สถาบันวิจัยบ ทบาทหญิงชายและการพัฒนา : รูปธ รรมใหม่ สำหรับการเสริมสร้างบทบาทผู้หญิง
ในการบริหารและการปกครองท้องถิ่น”  ในวันที่   28 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมสุขุมน ัยป ระดิษฐ์ สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเสริมสร้างการรับรู้ และร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ 
ข้อเสนอเชิงน โยบาย แก่ร ฐั บาลและหน่วยงานอืน่ ๆ ทเี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสให้ม กี ารแลกเปลีย่ นความคดิ 
เห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  ผู้นำระดับท ้องถิ่น และ
ระดับชาติทั้งหญิงชายจากทุกภาคของประเทศ โดย  ในช่วงเช้า  มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง บทบาทของผู้หญิงกับการเสริม
สร้างประชาธิปไตยโดยคุณอิสสระ สมชัย  (กระทรวงพัฒนาสังคมฯ) และเรื่องรูปธ รรมของความเสมอภาคหญิงชาย โดย
คุณมีชัย วีระไวทยะ (สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน)  ตามด้วยการ เสวนาเรื่อง ร่วมสร้างรูปธ รรมของการมีส่วน
ร่วมของผหู้ ญิงบนเวทีการบริหารและการป กครองท้องถิ่น และในช่วงบ่าย เป็นหัวข้อก ารปฏิรูปป ระเทศ :  รวมพลังส ตรี
พลิกโฉมประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมท ั้งสิ้น  496   คน
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งานแกนประสานเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย
สืบเนือ่ งจากเหตุการณ์ว กิ ฤตทางการเมือง ทำให้ค นในสงั คมเห็นว า่ จ ะตอ้ งแก้ป ญ
ั หาประเทศไทยในเชิงโครงสร้าง 
และการใช้อำนาจของรัฐ ส่งผลให้เกิดการปรับตัวทางการเมืองโดยรัฐบาลได้ให้ความสนใจต่อข้อเรียกร้องของประชาชน 
ให้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐ และนำมาซึ่งการจัดต ั้งคณะกรรมการเพื่อการปฎิร ูปป ระเทศไทยขึ้น สถาบันวิจัยฯ ได้
จัดการประชุมเรื่อง “เสียงผู้หญิงเพื่อการปฎิรูปป ระเทศไทย”   เมื่อวันท ี่ 6 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมบำรุง-รวิวรรณ 
สมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นขององค์กรสตรีแ ละเครือข่ายผทู้ ี่สนใจ และข้อ
เสนอของผหู้ ญิงในประเด็นท ผี่ หู้ ญิงห ว่ งใยเพือ่ เข้าส แู่ ผนของการปฎิร ปู ป ระเทศไทย และเกิดก ารรวมตวั ข ององค์กรและบคุ คล
ที่ทำงานด้านความเสมอภาคหญิงชายทั้งองค์กรในแนวนอนและแนวตั้งภายใต้ชื่อ เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย  
โดยมอี งค์กรเครือข ่าย 34 องค์กร และ ดร. สุธรี า วิจิตรานนท์ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานเครือข่ายฯ  และสถาบัน
วิจัยฯ ทำหน้าที่เป็นแกนในการประสานงาน    ซึ่งเมื่อได้จัดต ั้งขึ้นแล้วเครือข่ายทำงานอย่างแข็งขันมาก  ได้ดำเนินก ารจัด
ประชุมแ ละส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้หญิงพ ลิกโฉมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  เป็นการจัดป ระชุมเครือข่ายรวม  
4 ครั้ง และมี สรุปทบทวนกิจกรรมขับเคลื่อนในปี 2553 และร่วมกันวางแนวทางของเครือข่ายฯ ในปี 2554 วันท ี่ 29 
ธันวาคม 2553

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวเวทีเครือข่ายฯ  ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  นนทบุรี    
โดยกอ่ นหน้าน นั้ ก ไ็ ด้จ ดั ก จิ กรรมไปหลายกจิ กรรมแล้ว  ได้แก่ จัดง านแสดงความยนิ ดีก บั ค ณะกรรมการปฎิร ปู ป ระเทศไทย
หญิง ณ โรงแรมเวียงใต้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2553   และยังมีการจัดการประชุม เพื่อถกแถลงและแลกเปลี่ยนความ
คิดกัน เป็นระยะๆ  เช่น  จัดประชุมเรื่อง การขับเคลื่อนประเด็นท ี่เป็นทหี่ ่วงใยเกี่ยวกับผหู้ ญิงเมื่อวันท ี่ 7 สิงหาคม 2553  
การประชุมกลุ่มย ่อยเรื่อง ผู้หญิงกับก ารมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร ณ ห้องประชุมบุญเกื้อฯ สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ   การศึกษาเพื่อเสริมส ร้างพลังอำนาจสตรี  ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยก รุงเทพฯ   เป็นต้น   นอกจาก
นั้น  ยังเข้าร ่วมประชุมก ับคณะกรรมการเครือข่ายพลังสตรีเพื่อการปฎิร ูป ในเรื่องมุมมองผหู้ ญิงต่อป ระเด็นท ี่ควรแก้ไขใน 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550   และ  การกระจายอำนาจและการเสริมส ร้างการปกครองตนเองของท้องถิ่น ของสถาบันพัฒนา
สยามด้วย
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การประชาสัมพันธ์
และหาทุน

ก ารประชาสัมพันธ์เพือ่ ส ร้างความเข้าใจในภารกิจแ ละการรณรงค์ห าทนุ ส นับสนุน
การดำเนินงานของสมาคมฯ มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่นับเป็นอีกภารกิจหนึ่ง
ที่สำคัญยิ่งของสมาคมฯ เนื่องจากสมาคมฯเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินกิจกรรม
สาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาโดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายจาก
ผู้รับบริการแต่อย่างใด งบประมาณของสมาคมฯ ที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งในเชิงรุกและ
ให้บริการนั้นมาจากการบริจาคของสาธารณชนเกือบทั้งหมด
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งานประชาสัมพันธ์และหาทุน


1. งานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อ
สมาคมฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการผลิตข่าวส่งสื่อมวลชน ผ่านทาง
หนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ ให้สาธารณชนทราบถึงการดำเนินงานและความเคลื่อนไหว  กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ 
ออกเป็นร ายเดือน   และยงั ได้ผ ลิตแ ผ่นพ บั ช าวประชารว่ มใจ  แผ่นพ บั โครงการวนั เกิด  รายงานสถิตสิ มาชิกบ า้ นพกั ฉ กุ เฉิน  
แผ่นพับคู่มือโครงการนกหวีดป้องกันภัย  และแผ่นพับฉบับพิเศษที่ใช้ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อรณรงค์ย ุติความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี
ในส่วนของบทความเพื่อตพี ิมพ์ในนิตยสารนั้น  ตลอดปีที่ผ่านมาได้ผลิตบทความทั้งส ิ้น จำนวน   48 เรื่อง ลงใน
นิตยสาร 10 ฉบับ (ชีวิตจริง  คู่สร้าง - คู่สม  ข่าวตำรวจและท่องเที่ยว เบาะแสข่าว เริงสาร  ชีวิตต ้องสู้  คดีเด็ด  ข้าแผ่นดิน
สยาม ดาราวาไรตี้  ชีวิตรัก)

ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้รับค วามร่วมมือเป็นอ ย่างดยี ิ่ง จากสื่อมวลชนจำนวนมากทั้งโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์
รายวนั   นิตยสาร และเว็ปไซต์ ในการเผยแพร่ขา่ วสารการดำเนินงานตา่ งๆ อีกท งั้ มีสอื่ ที่ให้ความสนใจในการขอสมั ภาษณ์
และขอขอ้ มูลในประเด็น ความรนุ แรงในครอบครัว ท้องไม่พ งึ ป ระสงค์  การดแู ลและบำบัดเยียวยาผปู้ ระสบปญ
ั หา เป็นต้น 
(รายละเอียดของสื่อที่ให้ความร่วมมือ  ปรากฎในภาคผนวก ฉ)

2. งานรณรงค์ต้านความรุนแรง
โครงการรณรงค์จำหน่ายนกหวีดป้องกันภัยของผู้หญิง ซึ่งได้ด ำเนิน
การอย่าง ต่อเนื่องมาตั้งแต่ป ี 2551  ในปีนไี้ด้มุ่งทำกิจกรรมเชิงรุกกับบริษัท
เอกชนทเี่ ข้าม าทำ  CSR  และได้จ ดั ก จิ กรรมการกศุ ล โดยซอื้ น กหวีดป อ้ งกันภ ยั  
2 ตัว ในราคา 50 บาท (แพ็กค ู่) พร้อมรับคูปองชิงรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 
บาท กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านให้วางจำหน่ายนกหวีด 
เช่น ร้านคปี ล งิ้ ค์ สาขาเซ็นทรัลบ างนา สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และชนั้  2 สยามดสิ คัฟ
เวอร์รี่ ร้านคาเฟ่ เดอ ตู สาขาเอ็มโพเรียม SCB ปาร์ค และเซ็นทรัลลาดพร้าว  
ร้าน conte ชั้น1 สาขาเซ็นทรัลพระราม3 และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า  ร้าน Miss 
Korea  สาขาเจอเวนิว รัชโยธิน  จุด Information  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
รัตนาธิเบศร์  ร้าน UFM Fuji  สาขาสุขุมวิท 33/1 และสุขุมวิท 39  ร้านฟาร์
มิงโก้ สยามแคร์ ดั๊บเบิ้ลเอ บุ๊ค ทาวเวอร์ ถนนสาธร  เป็นต้น
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โครงการ“เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”
เนื่องในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี  และครอบครัว สมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรม
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นตลอดทั้งเดือน  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนสีกัน 
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะอาจารย์นักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณ  คณะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต  และคณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  ร่วมเดินรณรงค์ ณ ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง 
บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิ ตลาดนัดสวนจตุจักร ถนนสีลม  พร้อมทั้งจำหน่ายนกหวีดป ้องกันภ ัยสัญลักษณ์ก ารยุติความ
รุนแรงต่อเด็กแ ละสตรี  เมื่อวันท ี่ 12, 18, 20, และ 23  พฤศจิกายน 2553  ตามลำดับ 
	

	

3.งานนิทรรศการ

สมาคมฯ  ได้ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐแ ละเอกชน ตลอดทั้งปดี ังนี้  
งานประชุมสตรีสากล 2553 (4 มีนาคม 53) งานของดีเขตดอนเมือง ณ เขตดอนเมือง งานสตรีส ากล กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งานประชุมคณะปฏิรูปประเทศไทย ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  งานรณรงค์ยุติความ
รุนแรงของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (25 พฤศจิกายน 53)  งานยุติความรุนแรงของสำนักงาน
กรุงเทพมหานคร  งานวันเอดส์โลก “เทียนส่องใจ” ณ สภากาชาดไทย (1 ธันวาคม 53) งานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา)ฯ 
ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ (10-19 ธันวาคม 53)
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4.งานระดมทุน


4.1งานกล่องรับบริจาค

ในปี 2553 สมาคมฯ มีกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
รวม  334  กล่อง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ  ทีจ่ ัดท ำกล่องรับบริจาคของหน่วยงานและจัดสรรเงินรับบริจาคให้กับ
สมาคมฯ  ได้แก่ 
- บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด  ได้ช ่วยนำกล่องรับบริจาคของสมาคมฯ  ไปจัดต ั้งในสาขาต่างๆ ของบริษัท เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินง านของสมาคมฯ  ทุกเดือน 
- บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท สินแ พทย์ จำกัด ได้จัดต ั้งกล่องบริจาคของหน่วยงานไว้ และได้จัดสรรเงิน
บริจาคให้กับส มาคมฯ เป็นประจำทุกป ี

4.2งานระดมทุนทางไปรษณีย์

โครงการชาวประชาร่วมใจ เป็นการระดมทุนผ่านจดหมาย โดยจัดส่งเอกสารการดำเนินงานของสมาคมฯ ถึง
บุคคล/บริษัท/ห้างร้านต่างๆ /ห น่วยงานภาครัฐแ ละเอกชน  เพื่อขอรับการสนับสนุนต ามศรัทธา  โดยในปี 2553 นี้ ได้
ส่งจดหมาย รวม 1,200 ฉบับ ได้รับก ารตอบรับค ิดเป็น 10 % 
โครงการวันเกิด  เป็นการระดมทุนผ่านทางจดหมาย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคคลต่างๆ  โดยจัดส ่งบัตร
อวยพรวันเกิด และแผ่นพ ับโครงการวันเกิด  ในปี 2553  ได้จัดส ่งรวม  1,080 ฉบับ ได้รับการตอบรับคิดเป็น 13 %


5.กิจกรรมพิเศษ
ห น่วยงานต่างๆ ได้ให้ความกรุณา จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้กับสมาคมฯ  อาทิเช่น
บริษัทเซ็นทรัลวัตสัน จำกัด จัดงานประมูลของรักดารามอบรายได้ให้แก่สมาคมฯ  นำทีมโดยคุณส ุภาพ  มั่นคง
ขันติว งศ์  ผูอ้ ำนวยการฝา่ ยปฏิบตั กิ าร และคณ
ุ น วลพรรณ ชยั น าม ผูอ้ ำนวยการฝา่ ยการตลาด บริษทั  เซ็นทรัล วัตส นั  จำกัด  
ได้จัดงานฉลองครบรอบ 14 ปีวัตส ันในประเทศไทย ภายในงานมีการประมูลข องรักดารา ที่ร่วมจัดโดย บริษัท ไบโอโกรว์ 
(ทีเอช) จำกัด นำรายได้ท ั้งหมดมอบให้สมาคมฯ  โดยมี ดร. เมทินี  พงษ์เวช ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ
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	บริษัทลอรีอัล(ประเทศไทย)จำกัด  จัดงานฉลองครบรอบ 101 ปี    โดยได้จ ัดพ ิธีมอบประกาศนียบัตร 
แก่ ผู้ได้รับทุนให้เรียนเสริมส วย ณ สถาบันเกตุว ดี-แกนดินี เป็นระยะเวลา 1 ปี   ซึ่งในจำนวนนี้ มีสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 
รวม 3 คน สำเร็จการศึกษา ทำให้มีอนาคตในทางวิชาชีพอย่างน่าภูมิใจ  ในภาคบ่าย บริษัทล อรีอัล ยังได้จัดก ิจกรรมสร้าง
ความสุขส ู่สังคมให้ก ับผู้หญิงแ ละเด็ก  ณ  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ   โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ   การทำถุงผ้าลด
โลกร้อน  การทำเครื่องประดับจากลูกปัด  สอนน้องๆ ระบายสีและประกอบตุ๊กตา   นอกจากนยี้ ังใจดีป ิดท ้ายด้วยการ
เลี้ยงอาหารเย็นให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน   นำทีมโดย  มร.ฌอง ฟร องซัวส์ คูเว่   และผู้บริหารระดับสูงพร้อมพนักงาน
บริษัท ลอรีอัล  ประเทศไทย (จำกัด) รวมเกือบ 200 คน



	งานแข่งม า้ ก ารกศุ ลราชตฤณมัยส มาคมแห่งป ระเทศไทยในพระบรมราชปู ระถมั ภ์  ได้จ ดั ให้เมือ่ ว นั ท   
ี่ 20 มิถนุ ายน 
2553  ได้รับเงินสนับสนุนก ารดำเนินงานรวม  1,000,000  บาท
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ง าน Land Mark การกุศล โดยจัดทำกล่องรับบริจาคขนาดใหญ่และนำสัญลักษณ์น กหวีดป ้องกันภัย มาเป็น
จุดดึงดูด มีฑูตลดความรุนแรงของสมาคมฯทั้ง 4 คน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากดารา ผู้มีชื่อเสียง มาช่วยระดมทุน
ให้ประชาชนร่วมบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในบ้านพักฉุกเฉิน เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน-
สิงหาคม 2553) ณ ศูนย์การค้าเซ็นท รัลพลาซา สาขารัตนาธิเบศร์ 


ง านกอล์ฟนัดพิเศษ  คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย และประธานกรรมการกลุ่มบริษัท 
รอยัล เจมส์ กรุ๊ป จำกัด และคุณส ุริยน ศรีอรทัยก ุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้เจมส์ กรุ๊ป จำกัด จัดก อล์ฟน ัดพิเศษ 
ที่มีนักกอล์ฟร ะดับโลกมาร่วมด้วย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ เดอะรอยัลเจมส์ แอนด์ สปอร์ต คลับ ศาลายา   โดยใน
งานเลีย้ งตอนเย็น  ได้ม กี ารประมูลเครือ่ งประดับ เพือ่ ห ารายได้ช ว่ ยเหลือผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หาในบา้ นพกั ฉ กุ เฉิน  
โดยน้องๆ สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินได้ไปร่วมร้องเพลงในงานด้วย
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งาน“พ
 ราวลายต า่ งหวู นั แ ม่”ค ณ
ุ ช าญเกียรติ มหันตคณ
ุ  ผูบ้ ริหารและดไี ซน์เนอรข์ องแบรนด์เครือ่ งประดับ พราว
ลาย จัดทำต่างหูถมเงินถ มทองลวดลายดอกมะลิ รุ่นลิมิเต็ท ทมี่ ีเพียง 99 คู่ เนื่องในเทศกาลวันแ ม่ ออกวางจำหน่ายโดย
หักรายได้ 900 บาทในการจำหน่ายแต่ละคู่ บริจาคเพื่อช่วยผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมถานภาพ
สตรีฯ


งาน ไอศครีม เมอเวนพิค (Movenpick) 
 คุณเยาวภา เมธมาลี ผู้จัดการ
ไอศครีม เมอเวนพิคประจำประเทศไทย ร่วมกับ คุณโทมัส เมย์โฮเฟอร์ 
ผู้จัดการ โรงแรม แพนแปซิฟิค จัดเทศกาลไอศครีม เมอเวนพิค รับลมหนาว 
ระหว่างวันท ี่ 1-7  พฤศจิกายน 2553 โดยแบ่งร ายได้ส ่วนหนึ่งม อบให้บ ้านพัก
ฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในงานมีดารามาช่วยประชาสัมพันธ์ 
อาทิ คุณเต็งห นึง่  กฤษนนั ท์  คุณเจฟฟ ี่ เบญจกลุ  และคณ
ุ ล อ ร่า-ศ ศิธร วัฒนกลุ  
ฑูตลดความรุนแรงของบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
	
งาน “Thailand End Hunger : Walk the World 2010 by TNT” บริษัท ทีเอ็นท ี เอ็กซเพรส เวิลด์ไวต์ 
(ประเทศไทย) ธุรกิจข นส่งด่วนแบบครบวงจร จากประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยคุณอลัน มิว กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ 
โครงการอาหารโลกแห่งอ งค์การสหประชาชาติ จัดงาน “Thailand End Hunger : Walk the World 2010” เพื่อระดมทุน
ช่วยเหลืออ งค์กรการกุศล ผ่านกิจกรรมเดินการกุศล และประมูลข องรักดารา ในวันท ี่ 4 กรกฎาคม 2553 ณ สวนเบญจ
สิริ โดยได้มอบเงิน 50,000 บาท ให้บ้านพักฉุกเฉิน ภายในงานมีดาราและเซเลบริตี้ อาทิ คุณห นูดี-วนิษา เรซ และคุณ
บอล-สรณัฐ ยูปานันท์ สองฑูตลดความรุนแรง บ้านพักฉ ุกเฉิน  คุณอ าร์ท-รณชัย คุณห ญิง-ดั๊บเบิ้ลยู และคุณครีม-ธ ิชาชา 
มาร่วมประชาสัมพันธ์ให้ในงานด้วย
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ง าน“M.O.M.Academy -ฟูมฟักรักสไตล์ลอร่า” คุณล อร่า-ศศิธร 
วัฒนกลุ  เปิดต วั ห นังสือ“M
 .O.M. Academy-ฟ มู ฟัก รัก สไตล์ ลอร่า” เป็นห นังสือ
แนะนำวธิ เี ลีย้ งลกู ส ำหรับค ณ
ุ พ อ่ -แ ม่ย คุ ใหม่ให้ม คี ณ
ุ ภาพ โดยนำรายได้ส ว่ นหนึง่ 
มอบให้บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ

	สถาบันลดน้ำหนักSlimupcenterคุณป านทิพย์ กัลยวิมล ผู้จัดการทั่วไป
ของสถาบันฯ นำรายได้จากการจำหน่ายโปสการ์ดการกุศล เพื่อช่วยผู้หญิง
และเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ทดี่ ำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2551-2553 จำนวน 
113,200 บาท มอบให้คุณก รวิณท์ วรสุข ผู้อำนวยการบ้านพักฉุกเฉิน โดยมี
คุณบ ัว-อาภาภัทร กัญจนพฤกษ์ ฑูตลดความรุนแรง บ้านพักฉุกเฉินร่วมเป็น
สักขีพยาน
บริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำพนักงานร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับบ้านพักฉุกเฉิน  
สมาคมฯ นำทีมโดยคุณเอ็ดเวิรด เมเซอร์ ผู้จัดการใหญ่ภูมิภาคเอเชียใต้ฝ่ายบัญชี  และคุณด ิเร็ก ฟลอรีอ านี ผู้จัดการฝ่าย
บัญชี โดยจัดท ำกิจกรรมต่างๆ  อาทิ ยกระดับพ ื้นอ าคารบ้านเด็ก ปทู างเดิน จัดท ำสนามเด็กเล่น จัดท ำแปลงผักสวนครัว  
จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับน้อง ๆ บ้านเด็ก และเลี้ยงอาหารสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  พร้อมทั้งม อบของบริจาคต่างๆ  
ให้กับบ้านพักฉุกเฉินอ ีกด้วย เช่นเดียวกับ บริษัทจีอี มันนี่ ประเทศไทย จำกัด นำพนักงานทั้งไทยและต่างชาติ มาช่วย
กันทาสีให้ก ับบ้านเด็ก
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มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์  องค์กรร่วมในการดำเนินก ารจัดท ำหนังสือ เรื่อง “เมื่อไร
หนูจะได้กลับบ ้าน...คำถามที่ต้องการคำตอบ “When am I going home?” ได้เชิญสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ
องค์กรผซู้ ึ่งดูแลพัฒนาการของเด็กในสถานสงเคราะห์ต ่างๆ รับมอบหนังสือดังกล่าว  ณ ศูนย์การประชุมแ ห่งชาติสิริกิติ์
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ผู้สนใจและผู้สนับสนุน
การดำเนินงานของสมาคมฯ
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ผูส้ นใจและผู้สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ
การดำเนินง านของสมาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ ยังค งได้ร บั ค วามสนใจและการสนับสนุนจ ากสาธารณชนอย่าง
ต่อเนื่อง  ดังนี้

1.      การเยี่ยมชมสมาคมฯ

ในปี 2553  ได้ม ีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภ าครัฐแ ละเอกชน เข้ามาเยี่ยมชมสมาคมฯอย่างต่อเนื่อง  
รวม  79  คณะ จำนวน 2,761 คน   ดังนี้
คณะเยี่ยมชม
จำนวน(คณะ)
จำนวน(คน)
กลุ่มน ักเรียน / นักศึกษา                 

45  กลุ่ม            

1,881  คน



กลุ่มบ ุคคลทั่วไป (ไทย)                   

26  กลุ่ม              

  806   คน



กลุ่มช าวต่างประเทศ                       

 8  กลุ่ม                

    74   คน

รวม                          	 79กลุ่ม 		
2,761คน


ในป ี 2553  มีบ คุ คลทงั้ ช าวไทยและชาวตา่ งชาติ ให้ค วามสนใจเข้าเยีย่ มชมการดำเนินง านของสมาคมฯ อย่างตอ่ 
เนือ่ งตลอดทงั้ ป    
ี มีท งั้ น กั เรียน  นักศึกษาทกุ ร ะดับก ารศกึ ษา  นอกจากการเยีย่ มชมแล้ว ยังม กี ารจดั ก จิ กรรมทที่ ำให้ค วาม
รู้ในเรื่องการดูแลและป้องกันตนเอง  โดยนำเสนอในรูปแบบละครสั้น มีเนื้อหาและเรื่องราวให้เหมาะสมโดยใช้หลักสูตร
การป้องกันการล่วงละเมิดท างเพศเข้าไปสอดแทรกในบทละคร  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดจี ากคณะครูและนักเรียน
เซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งในปี  2553 นี้  มาเยี่ยมชมรวม 12 ครั้ง จำนวนครั้งละ 80-100 คน  สำหรับรายละเอียด ผู้มา
เยี่ยมชม และคณะบุคคลต่างๆ มีปรากฏในภาคผนวก จ
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2.     งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
ในปที ผี่ า่ นมาสมาคมฯ มีก จิ กรรม การประชุม/ ส มั มนาอย่างตอ่ เนือ่ งโดยได้ร บั ค วามรว่ มมอื จ ากสอื่ มวลชนจำนวน
มากในการสอื่ สารให้ส าธารณชนได้ร บั ร กู้ ารดำเนินง านตา่ งๆ ของสมาคมฯ และถา่ ยทอดประสบการณ์ช วี ติ ข องสมาชิกบ า้ น
พักฉุกเฉินผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พ ร้อม  ปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  เป็นต้น (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก ฉ)

3.การสนับสนุนและการร่วมบริจาค


สมาคมฯ  ได้รับก ารสนับสนุนจ ากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสาธารณชนทั่วไปในหลายรูปแ บบ  เช่น



3.1หน่วยงานภาครัฐ

1 .  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์      
2.  กองควบคุมโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข  
3.  สถานพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลบำราศนราดูร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
    โรงพยาบาลศรีธัญญา  โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 ฯลฯ)

4.  กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตดอนเมือง

ก ารสนับสนุนโดยภาครฐั  สว่ นใหญ่เป็นการให้ค วามรว่ มมอื ท เี่ อือ้ ต อ่ ก ารแก้ไขปญ
ั หาตา่ งๆ  ทีผ่ หู้ ญิงแ ละเด็กป ระสบ  
สำหรับการให้ทุนสนับสนุนน ั้น  อยูใ่นรูปของการสนับสนุนโครงการ จัดก ิจกรรม ในส่วนทไี่ด้รับการสนับสนุนน ั้น  คิดเป็น
ร้อยละ 5   ของค่าใช้จ่ายที่สมาคมฯ ต้องใช้ในแต่ละปี



3.2หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธา


ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา  มีหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายหน่วยงานช่วยเหลือสมาคมฯ 
ด้วยการให้ท นุ ส นับสนุนก จิ กรรม เช่น บริษทั  ปูนซ เิ มนตไ์ ทย จำกัด (มหาชน)  มูลนิธสิ มเด็จพ ระศรีน คริน ทราบรมราชชนนี  
มูลนิธเิ ด็กโลกแห่งส วีเดน  (World Childhood Foundation)  World Population Foundation แห่งป ระเทศเนเธอร์แลนด์   
กลุ่ม Friends of Childhood เป็นต้น

น อกจากน ี้ ยังม หี น่วยงานทใี่ ห้การสนับส นุน กจิ กรรมตา่ งๆ โดยรว่ มกนั บ ริจาคสงิ่ ของ จดั ก จิ กรรม และเลีย้ งอาหาร
สมาชิกบ ้านพักฉุกเฉินอ ีกมากมาย  เช่น บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท จี 4 เอส ซิเคียวริตี้  
เซอร์วิสเซล (ป ระเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูนลิ ีเวอร์ (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท 
เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด   บริษัท สปอร์ตท รอน  ฟู้ดแมทริกซ์ เอเชีย จำกัด   บริษัท Winalite International บริษัท ทางยก
ระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บริษัท วาย เอ็ม เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนลไทย จำกัด  บริษัทไคลแม็กซ์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 
จำกัด  สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ชมรมกอล์ฟครอบครัวอาลาดิน สมาคมฮักกาแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณ  วิทยาลัยพ ยาบาลทหารอากาศ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนเซนต์ฟร ังซีสเซเวียร์  เป็นต้น
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4.นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและอาสาสมัคร
มีนักเรียนจากโรงเรียนเขตดอนเมือง นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ฝึกปฏิบัติงาน/จิตอาสาเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตและทักษะให้และแบ่งปันความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาในบ้านพักฉุกเฉินจำนวน 
240 คน (เป็นนักเรียน 4 ราย บุคคลทั่วไป 4 ราย นักศึกษาปริญญาตรี 14 ราย  นักศึกษาปริญญาเอก 4 ราย นักศึกษา
พยาบาล 212 ราย นักศึกษาชาวต่างประเทศ 2 ราย (จาก 8 สถาบัน 1 บริษัท) ดังนี้    

สถาบันการศึกษา	     จำนวน(คน)	                

ระยะเวลา
   1.  ค ุณนัฐกานต์  จิตปราณีช ัย 
           9
และนิสิตปริญญาตรี ปีที่ 3 
วิทยาศาสตร์ก ารกีฬา  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์

   2. คุณพัฒชนิกาญจน์  ภารัตต ะ 
           2

และคุณอนัญ
 ญศิธร วานิชส ุขสมบัติ 

   3. คุณจันทิตา บุญสาย 
           4
คุณศ ิรินทิพย์  ภูวรัตนกูล  
คุณวันดี  วจนะถาวรชัย 
และคุณหทัยรัตน์  แซ่จง นักศึกษาปริญญาเอก  
คณะจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

15, 22, 28 มกราคม 2553

   4. น ักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยร ังสิต

   5. คุณมธุร ิน เจริญภ ิญโญชัย  
คุณสิทธิรัตน์ ลิ้มสรรเพชญ์ 
และคุณธัญลักษณ์ รัตนวิจารณ์  
นักศึกษาปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ ศูนย์ร ังสิต

          34

รุ่นท ี่ 1 16 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2553 
รุ่นที่ 2 11 - 27 สิงหาคม 2553

          3

24 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2553
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 มีนาคม - 22 มิถุนายน 2553 
22 
(ฝึกงานจำนวน 200 ชั่วโมง) 
12 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2553

   6. ค ุณเฉลิมพร  สุเรรัตน์  
และคุณอมราวดี ทัตตานนท์
เจ้าห น้าที่พี่เลี้ยงเด็กทารก 
จากบริษัทแนนนี่โปร จำกัด

         2

10 - 28 สิงหาคม 2553

   7. น กั เรียนพยาบาลทหารอากาศ ปที  ่ี 2 
         88
สาขาวิชาพยาบาล การพยาบาลจิตเวชศาสตร์    
กรมแพทย์ทหารอากาศ
					

รุน่ ท ่ี 1  26 สิงหาคม - 17 กนั ยายน 2553  
รุ่นที่ 2 14 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2553  
รุน่ ท ี่ 3   22  ธันวาคม 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 
2553

   8. นักศึกษาพยาบาลชั้นป ีที่ 2   
         90
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ส ำนักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร

27 ตุลาคม - ธันวาคม 2553

   9. ค ุณจริ นันท์  ขาวขำ
          2
และคุณสุธาสินี  จันทร์ป ระดิษฐ์  
นักศึกษาปริญญาตรีป ีที่ 4 
จิตวิทยาพัฒนาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   10. คุณถิรวาท เสมาทอง   
          4 
คุณต วงทอง เกิดผล      

คุณวรรณธิดา เอี่ยมบุญเสริฐ 

และคุณพิรา วรรณ ทิพย์ล ม 
นักเรียนชั้นม ัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
โรงเรียนสีกันวัฒนานันท์อ ุปถัมภ์

   11. Ms. Anna Elisabet lsaksson และ 
           2
Ms. Linda  Matilde Hagstrom  ชาวสวีเดน 

8 พฤศจิกายน 2553 - 16 กุมภาพันธ์ 2554

25 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2553 

5 - 15 ตุลาคม 2553
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อาสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า2เดือนรวม6คนได้แก่
1.  คุณพสิ ินี แดงวัง
นักจ ิตวิทยา โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
2.  คุณฟ้าใส วิเศษกุล
นักจิตวิทยา ศิลปะบำบัด
3.  อาจารย์ร ัก ชุณหกาญจน์
อาจารย์จ ิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.  Ms. Susan Dustin
อาสาสมัคร ชาวออสเตรเลีย 
5.  คุณกษมกร  ชมบุญ                         อาสาสมัคร ศาสนาบำบัด
6.  คุณพิสมัย  ศรีสุขป ระเสริฐ
อาสาสมัคร สอนภาษาอังกฤษ


อ าสาสมัครระยะสั้น

อาสาสมัครต่างชาติทสี่ นใจมาช่วยงานสมาคมฯระยะสั้น ในปี 2553 รวม 3 คน ได้แก่


1. Ms. Sophia Leyla Krass

ชาวเยอรมัน

2. Ms. Megan Katherine Gillies 
ชาวอเมริกัน


3. Mr. Bul Krisham Gupta

ชาวอเมริกัน
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ภารกิจด้านทรัพยากรบุคคล  
การบริหารงานทั่วไป
และการเงิน
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ภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทั่วไปและการเงิน

1 .

งานด้านบุคลากร

        งานด้านบุคลากรนั้น  ครอบคลุมก ารดูแลเจ้าหน้าทีเ่พื่อเอื้อต่อก ารปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากร และจัดสวัสดิการต่างๆ



1.1   จำนวนบุคลากร

         ในปี 2553 จำนวนเจ้าหน้าที่ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2553) ทั้งหมด 103 คน เป็นหญิง 89 คน ชาย 14 คน 
(รวมเจ้าห น้าที่ของวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนล 32 คน)



1.2   การพัฒนาบุคลากร


1.2.1การให้ทุนการศึกษา

เนื่องจากบ้านพักฉุกเฉินดำเนินงานมาครบ 30 ปี  สมาคมฯ จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาศิลปะบำบัดเพื่อให้
กระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจผู้ถุกกระทำรุนแรงเป็นไปอย่างรอบด้านมากขึ้น  โดยให้เจ้าหน้าที่บ้านพักฉุกเฉินที่
สนใจ และผ่านการคัดเลือกของสถาบันดำเนินการอบรม ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและนำความรู้มาใช้ในการดำเนิน
งานต่อไป โดยสมาคมฯ มอบทุนให้ คุณก รวิณท์  วร สุข ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณอรอุมา  ศรีบุญนาค 
นักสังคมสงเคราะห์ เข้าเรียนหลักสูตรพื้นฐ านนักศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาตามมาตรฐานเยอรมัน เป็นระยะ
เวลา 3 ปี โดย Ms. Nicola Schneider,  Dr. Olaf Koob MD  คุณด ำรง โพธิ์เตียน และคุณอ นุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี แห่ง
สถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา  ซึ่งเริ่มในช่วงแรกของปี 2553  คือ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2553                           

1.2.2 การพัฒนาศักยภาพ
             สมาคมฯ ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อพ ัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ  ได้แก่ 

จัดอ บรมให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาระบบงานธุรการ ให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 15 คน เมื่อวันท ี่ 12 และ 
19 กรกฏาค ม 2553 โดยอาจารย์จ รีพ ร โชติพิบูลย์ทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิราช   เป็นวิทยากร 

จ ดั อ บรมเชิงป ฏิบตั กิ าร Positive Thinking  หัวข้อ เปลีย่ นวธิ คี ดิ  ชีวติ บ วก ให้ก บั เจ้าห น้าทีส่ มาคมฯ จำนวน  23  คน 
เมื่อวันที่ 1 -2 กรกฏาค ม 2553 โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย จากสถาบัน En Training เป็นวิทยากร 
จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการประสานงานเพื่อผลลัพธ์ของงาน ให้กับเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ จำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 
19 ตุลาคม 2553 โดย อาจารย์อ ภิชัย  สุทธาโรจน์  เป็นวิทยากร 


1.2.3ก ารอบรมเฉพาะ
จัดอ บรมเชิงปฏิบัตกิ าร  “มาตรฐานการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน”  ให้กับนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้ช่วย

68

ANNUAL REPORT 2010

นักสังคมฯ จำนวน 10 คน โดย ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรีพิชัยสนิธนายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นวิทยากร 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 
จ ดั อ บรมให้ค วามร ู้ “การเลีย้ งดแู ละอบรมเด็ก” (Child Care) ให้ก บั พ เี่ ลีย้ งเด็ก ศูนย์เลีย้ งเด็กอ อ่ น จำนวน 10 คน 
โดย ศ.เกียรติคุณ พญ. เพ็ญศรี พิชัยสนิธ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  เป็นวิทยากร เมื่อวันท ี่ 25 มีนาคม 
2553
จัดอ บรมให้ความรู้ “Developmental Milestones and Red Flag Warnings” ให้กับเจ้าหน้าที่บ้านพักฉุกเฉิน 
จำนวน 21 คน  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 โดย  Mrs. Andrea และ Mr.Stuart Rothenberg  ผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยาเด็ก จากโรงพยาบาล Mount Sinai นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณกุมารี  รัตนทิพอาสาสมัครรับเป็น
ล่ามให้

จัดอ บรม “คุณธรรมนำชีวิต” ให้กับน ักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 24 คน เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553  โดยอาจารย์คุณศุภลักษณ์ทัดศรีอาจารย์ฝึกจิตของบราห์มากุมารีมหาวิทยาลัยทางจิต
ของโลก เป็นวิทยากร

	
1.2.4การส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการอบรม

นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา จำนวน 3 คน เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบริการปรึกษาหลักสูตร 
“ทักษะการให้บริการแนะนำขั้นพ ื้นฐ าน” ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มูลนิธศิ ูนย์ฮอทไลน์  
คุณกรวิณท์  วรสุข ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน และคุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ หัวหน้านัก
สังคมสงเคราะห์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” รุ่นท ี่ 9 ระหว่างวันที่ 7-12 มิถุนายน 2553 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที 
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา จำนวน 3  คนเข้ารับการอบรม  “โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมบำบัด  เรื่อง “Art Therapy and Brain Development – Workshop on Self Care”  ระหว่าง
วันที่ 19 - 20  กรกฎาคม 2553   ที่ สถาบันร าชานุกูล  กรุงเทพมหานคร
นักสังคมสงเคราะห์แ ละผู้ช่วยนักส ังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเสริม
พลังแ ละการสงเคราะห์ก ลุ่มเด็กและครอบครัว” ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2553 ที่ โรงแรมเอ็นส ิริ รีสอร์ทแอนด์ 
โฮเทล ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่พัฒนาเยาวชน นายกรีฑา  แก้วประดิษฐ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจ
แนวคิดสุขภ าวะทางเพศและการเปลี่ยนแปลงสังคม จัดโดย สคส. และโครงการ ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม 
จ. เชียงใหม่ (1 – 10 สิงหาคม)  และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาวะทางเพศขั้นต้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
(13 – 22 พฤศจิกายน )  

ผูอ้ ำนวยการฝา่ ยบริหารงานบุคคล คณ
ุ ท พิ วัลย์ มารศรี เข้าร บั ก ารอบรมในหวั ข้อต า่ งๆ เกีย่ วกบั  การพฒ
ั นาทรัพยากร
มนุษย์ ครอบคลุมห วั ข้อ HR Innovation  เครือ่ งมอื ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ย คุ ใหม่  การพฒ
ั นาศกั ยภาพการบริหารงาน
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(เสริมอัจฉริยะ) ด้วย 6Qs  การบริหารทุนมนุษย์ส ู่ความสำเร็จ    การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกรับผิดชอบในการทำงาน   
Competency เพือ่ ก ารพฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์  และเทคนิคก ารจดั ท ำแผนพฒ
ั นารายบคุ คล จัดโดย กรมพฒ
ั นาธรุ กิจก ารคา้  
กระทรวงพานิชย์ 

เจ้าห น้าที่วีเทรนฯ จำนวน  2 คน  เข้ารับการอบรม ด้านกลยุทธ์ก ารบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  เทคนิคแ ละ
เครื่องมือใหม่ในการสื่อสารการตลาด การสร้างหัวใจบริการ (Service Mind) การสื่อสารเพื่อความสำเร็จ และอีก 1 คน  
รับก ารอบรมหวั ข้อ การพฒ
ั นาเว็บไซต์ท ที่ กุ ค นเข้าถ งึ ได้ ระดับเริม่ ต น้  สำหรับโปรแกรมเมอร์ วันท  ี่ 19-2 3 กรกฏาค ม 2553  
จัดโดย โครงการพัฒนาสังคมแห่งค วามเท่าเทียมด้วย ICT  ณ สถาบันเทคโนโลยีร าชมงคลคลอง 6 
เจ้าหน้าที่ 4 คน เข้ารับการอบรมหัวข้อ หลักสูตรผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง และการสร้างองค์กรแห่งความสุข  
Happy  Workplace
	1.2.5การศึกษาดูงาน

เจ้าห น้าทีจ่ ากฝ่ายต่างๆ รวม 11 คนได้ไปศึกษาดงู านทจี่ ังหวัดบุรีรัมย์ และ ขอนแก่น โดยได้ไปที่ศูนย์พัฒนา
ชนบทผสมผสานนางรอง (PDA) เพื่อดูงานเกี่ยวกับการสร้างงานในชุมชนภายใต้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สาธิตการ
พัฒนาเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เพื่อดงู านด้านการดูแลพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่แรก
เกิด – ก่อนวัยเรียน  รวมทั้งโรงพยาบาลศูนย์ข อนแก่น เพื่อดูงานการให้ความช่วยเหลือของ One Stop Crisis Center 
ศูนย์พึ่งได้  

นอกจากนั้น  เจ้าห น้าทีร่ วมจำนวน  23 คน ไปศึกษาดงู าน มูลนิธิสวนแก้ว เพื่อศึกษาด้านการจัดการดูแลผู้มา
รับบริการความช่วยเหลือ การจัดการของบริจาค และกิจกรรมด้านงานเกษตร 2 ครั้ง 


2.

งานสถานที่การปรับภูมิทัศน์
เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา


กลุ่มเจ้าห น้าทีส่ มาคมฯ จำนวน 25 คน ร่วมอาสาพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสมาคมฯ ในช่วงเวลา 
15.30 น.ของทุกวันทำการ ภายใต้โครงการ  Happy Workplace 


การจัดทำสวนสุขภาพ

กองทัพอ ากาศ โดย พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ  สนับสนุนก ารจัดส ร้าง
สวนสุขภาพ ซึ่งเป็นพ ื้นที่ใหม่ที่เกิดจากการถมบ่อน้ำที่สร้างปัญหากัดเซาะตลิ่ง / ขอบถนน   โดยสวนสุขภาพนี้ ได้จัดให้
มีอุปกรณ์สำหรับอ อกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น พร้อมอนุเคราะห์เครื่องเล่น เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลัง
กายสำหรับสมาชิกบ้านพักฉ ุกเฉิน และบุคคลในละแวกใกล้เคียง โดยได้ให้การสนับสนุนก ำลังพลพร้อมวัสดุอ ุปกรณ์และ
งบประมาณในการดำเนินง านจนแล้วเสร็จใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน  ทำให้ภูมทิ ัศน์ของสมาคมฯ ร่มรื่นและ
สวยงามมากขึ้น  มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก
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การทำสนามเด็กเล่นและปรับปรุงอาคารเด็กอ่อน

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  นำพนักงานร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับสมาคมฯ โดย
ทำให้ภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักฉุกเฉินสวยงาม และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ โดยการจัดทำสนามเด็กเล่น และจัดทำแปลงผัก
สวนครัว  (รายละเอียดเพิ่มเติมห น้า 60) และระยะต่อม า ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ธนบุรี   ได้จ ัดท ำโครงการพัฒนา
ชุมชนประจำปี 2553 ชื่อว่า “Green Planet for Children”  โดยมีการปลูกต้นไม้ จัดส ่วนหย่อม ให้กับบริเวณพื้นที่สนาม
เด็กเล่น บ้านพักฉ ุกเฉิน ให้ด ูสวยงามด้วย
	


การดูแลความปลอดภัยของพื้นที่



การซ่อมแซม



มีการวางท่อระบายน้ำใต้อาคาร  3  อาคาร   และดำเนินซ ่อมบำรุง 281 ชิ้นงาน

ติดตั้งก ล้องวงจรปิด จำนวน 17 จุด  และ ติดตั้งถังดับเพลิง รวมจำนวน 17 จุด

3. การเงินแ ละการบัญชี

ก ารบริหารจดั การในดา้ นการเงินท งั้ หมด เป็นไปตามระเบียบขอ้ บ งั คับด า้ นการเงินข องสมาคมฯ โดยคณะกรรมการ
ของสมาคมฯ เน้นในด้านความถูกต้อง โปร่งใส และประหยัด ซึ่งมีการตรวจบัญชีของสมาคมฯ  โดยในปี 2553 การเงิน
และบัญชี มีการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
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ความเคลื่อนไหว  
รอบรั้วสมาคมฯ
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ความเคลื่อนไหวรอบรั้วสมาคมฯ
1.มอบกรมธรรม์แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ด ร.สมนึก และคุณศศมณฑ์  สงวนสิน ประธาน และรองประธานคณะ
กรรมการบริษัทสินทรัพย์ป ระกันภัย จำกัด  ได้มอบกรมธรรม์ประกันภ ัยค วาม
เสี่ยงภัยทรัพย์สิน  ให้กับสมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ โดยมี ศ.เกียรติค ุณ
พญ.เพ็ญศรี  พิชัยสนิธ นายกสมาคมฯเป็น ผู้รับมอบกรมธรรม์ และให้การ
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย  นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ 
ยังได้จ ดั เลีย้ งอาหารกลางวนั แ ละจดั ก จิ กรรมนนั ทนาการอย่างสนุกสนาน  สร้าง
ความปลาบปลื้มใจให้กับเจ้าหน้าที่และสมาชิกเป็นอย่างยิ่ง

2.รับทุนมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  มูลนิธกิ องทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี  ได้มอบทุน
สำหรับอ งค์กรสาธารณกศุ ล ซึง่ ส มาคมฯ เป็นอ งค์กรหนึง่ ท ไี่ ด้ร บั ท นุ น   
ี้ โดยมคี ณ
ุ 
นิตยา  จันทร์เรือง  มหาผล  กรรมการสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบทุนดัง
กล่าว


3. งานแข่งม้าการกุศล

คณะกรรมการสมาคมราชกรีฑาสโมสร  จัดการแข่งขันม า้ ก ารกศุ ลเพือ่ 
นำเงินร ายได้ส มทบทนุ ก ารดำเนินง านของสมาคมฯ โดยม ี คุณเจริญจ ติ  งามทพิ ย
พันธุ ์ เลขาธิการสมาคมฯ และคณ
ุ พ มิ พ์บ ญ
ุ  โศภิตท พิ ย์ ผูอ้ ำนวยการฝา่ ยการเงิน
และบัญชี ร่วมแสดงความขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการ
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

4.การจัดกอล์ฟนัดพิเศษ
       คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยก ุล นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย และประธาน
กรรมการกลุ่มบริษัท รอยัล เจมส์ กรุ๊ป จำกัด และคุณสุริยน ศรีอรทัยกุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้เจมส์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดก อล์ฟน ัดพิเศษทมี่ ีมือ
ระดับโลกมารว่ ม   และในตอนเย็น  ได้จ ดั เลีย้ ง  โดยในงานได้ม อบเครือ่ งประดับ  
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เพื่อประมูลในงาน  และมอบเงินจำนวน 271,000 บาทจากการประมูล เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน 
สมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ 

5.พลังแห่งการให้

คุณจ ินตนา บุญร ัตน์ จริ าธิวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  และ
คุณวิสิฐ พรณาปิติ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทเซ็นทรัลม าร์เก็ตติ้งกรุ๊ป ผู้ผลิต
เครื่องแต่งกาย จัดงานรณรงค์แ ละแถลงข่าวโครงการชวนคนใจบุญร่วมบริจาค
รองเท้า กระเป๋า เพื่อมอบให้กับบ้านพักฉุกเฉิน โดยมี  ดร.เมทินี พงษ์เวช  
ผู้อำนวยการสมาคมฯ ร่วมเปิดตัวโครงการ ณ ร้าน Hush Puppy ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า สาขาแจ้งวัฒนะ    

6.ยุวสมาคมแห่งประเทศไทยธนบุรี

ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนประจำปี 2553 ชื่อว่า “Green Planet for Children” โดยมีการปลูกต้นไม้ จัด
ส่วนหย่อม ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน และส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553




7.  วัตสันอาสาจัดปาร์ตี้ปีใหม่

คณะเจ้าห น้าที่ของบริษัท เซ็นทรัล วัตส ัน จำกัด นำโดยคุณโทบี้แอนเดอร์ส ัน  กรรมการผจู้ ัดการ และคุณน วล
พรรณ  ชัยนาม  ผูอ้ ำนวยการฝ่ายการตลาด ได้มาจัดกิจกรรมส่งความสุข  พร้อมทั้งเลี้ยงอาหาร บริจาคสิ่งของ และมอบ
ของขวัญป ีใหม่ ให้กับส มาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
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8.  กิจกรรมเพื่อสังคมในวาระ“วันแม่”
ค ณ
ุ น ภาพร  ศุภว งศ์ นายกสมาคมแม่บ า้ นทหารอากาศ และหน่วยมติ รประชา กองทัพอ ากาศได้ร ว่ มกนั จ ดั ก จิ กรรม 
วันแม่ วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติพ์ ระบรมราชินีนาถ  ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อ
สร้างความสุขและกำลังใจแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน โดยมีกิจกรรม เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การแสดงดนตรี 
และเลี้ยงอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภค  บริโภคให้กับบ้านพักฉุกเฉินด้วย



9.บริษัทมอนเทรียล(ไทยแลนด์)จำกัด
ผู้นำเข้าแ ละจัดจำหน่ายรองเท้าอ ัลโด้  (ALDO) โดยคุณปิยน ุช ฉันทไกรวัฒน์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นำรายได้จาก
การร่วมบริจาคในงานแข่งขันเดินเร็วส ้นสูง “Charity in Stilettos” มอบให้กับสมาคมฯ โดยมีคุณก รวิณท์ วรสุข  ผู้อำนวย
การฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ
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ผู้หญิงและผู้ชายแห่งปี

รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”แห่งปี2553



รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มอบให้
แก่สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอื้อต่อการเสริมสร้างสถานภาพสตรี
ในช่วงเดือนสตรีสากลเดือนมีนาคมของทุกปีโดยรางวัล“ผู้หญิงแห่งปี”ได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2537
ส่วนรางวัล“ผู้ชายแห่งปี”นั้นได้เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2543เป็นต้นมา
ในวันสตรีสากลปี 2553 นี้ ซึ่งเป็นปีที่บ้านพักฉุกเฉินครบรอบ 30 ปี คณะกรรมการสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้เห็นพ้องกันว ่า จะไม่มีการมอบรางวัลผู้หญิงแห่งปี แต่ควรที่จะได้เทิดพระ
เกียรติและถวายความจงรักภักดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา“ดวงแก้วแห่งกำลังใจ”
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เทิดพระเกียรติ พระเจ้าหลายเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระเจ้าห ลานเธอ พระองค์เจ้าพ ชั ร กิต ยิ าภา ทรงงานดว้ ยพระวริ ยิ ะอตุ สาหะ อย่างทมุ่ เท และจริงจังท เี่ กิดค ณ
ุ ปู การ
อย่างมากมายต่อผู้หญิง ต่อส ังคมไทยและสังคมโลก ในภาพรวม การทรงงานนั้น มีหลากหลายลักษณะ นอกเหนือจาก
พระภารกิจป ระจำในฐานะอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

โครงการกำลังใจ ได้ก่อกำเนิดขึ้นจากความสนพระทัยในผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กลุ่มผู้ต้องขังสตรี กลุ่มเด็กเล็กที่มารดาอยูใ่นระหว่างรับโทษในทัณฑสถาน กลุ่มเด็กและ
เยาวชนทกี่ ระทำความผดิ  และกลุม่ ผ ตู้ อ้ งขงั ส งู อ ายุ ซึง่ ก ลุม่ เป้าห มายเหล่าน  ี้ มีค วามเปราะบางและตอ้ งการการดแู ลเอาใจใส่
เป็นพิเศษ  โดยทรงเห็นว่า จากก้าวทพี่ ลั้งพลาดไป บุคคลกลุ่มนี้ต้องการโอกาส ต้องการกำลังใจอย่างมาก  ทจี่ ะกลับมา
ดำรงตนเป็นพ ลเมืองดแี ละใช้ช วี ติ ร ว่ มกบั ผ อู้ นื่ ในสงั คมได้อ ย่างปกติส ขุ  กจิ กรรมตา่ งๆ ของโครงการมหี ลายลกั ษณะ ส่งผล
ในคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสตรี รวมทั้งท ารกทเี่กิดมาได้รับการยกระดับ ให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดขี ึ้น

ส งิ่ ท เี่ กิดข นึ้ ต ามมา คือ ความพยายามทจี่ ะให้การยกระดับค ณ
ุ ภาพชวี ติ ผ ตู้ อ้ งขงั ห ญิงได้ก ระจายไปในประเทศอืน่ ๆ 
ทัว่ โลก พระเจ้าห ลานเธอ พระองค์เจ้าพ ชั ร กิต ยิ าภา  ทรงรเิ ริม่ แ ละทรงมบี ทบาทสำคัญในการให้ป ระเทศไทยนำเสนอ และ
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ยกรา่ งขอ้ ก ำหนดมาตรฐานขนั้ ต ำ่ ต อ่ ส หประชาชาติ สำหรับก ารปฏิบตั ติ อ่ ผ ตู้ อ้ งขงั ห ญิงในเรือนจำ  และมาตรการทไี่ ม่ใช่ก าร
คุมขังส ำหรับผกู้ ระทำผิดหญิงให้ดีขึ้น ภายใต้ชื่อ “E nhancing Life for Female Inmates” หรือเรียกย่อๆ ว่า โครงการ 
(ELFI) นับเป็นหน้าหนึ่งข องประวัติศาสตร์ท ี่ประเทศไทยได้เป็นหลักในการยกระดับค ุณภาพชีวิตผ ู้หญิงในสังคมโลก

อีกพ ระกรณีก ิจในเวทีสหประชาชาติท เี่ชื่อมกับผู้หญิงโดยตรง คือ ทรงรับเป็นองค์ “ทูตส ันถวไมตรี” (Goodwill 
Ambassador) ให้กับ กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 ซึ่งดำเนินโครงการ “Say No to violence Against Women” เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ
สตรี โดยทรงรับสั่งว่า “ที่ตัดสินใจมาเป็นฑูตของยูนิเฟม เพราะมองเห็นว่าเรื่องความรุนแรงต่อส ตรีเป็นสิ่งทไี่ม่ควรเกิดขึ้น
ในสังคมไทย และไม่ค วรเกิดขึ้นในสังคมใดๆ เพราะความรุนแรงทเี่กิดขึ้น ก่อผลกระทบทสี่ ูญเสียม ากมาย”

“โครงการหนึ่งเสียงของท่าน ช่วยยุตคิ วามรุนแรงต่อผู้หญิง” ซึ่งพระเจ้าห ลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ได้
ทรงเป็นหลักในการรณรงค์ในหลายรูปแบบทำให้ประเทศไทย สามารถรวบรวมรายชื่อผู้ที่เห็นด้วยกับการที่ต้องยุติความ
รุนแรงต่อผหู้ ญิงได้ถึง 3 ล้านชื่อ ซึ่งเป็นสถิตทิ ี่สูงสุดในโลก มิเพียงแต่เท่านั้น พระองค์ยังทรงสานต่อ พระปณิธานอย่าง
แน่วแน่ มีการดำเนินงานเน้นเชิงรุก เช่น การจัดนิทรรศการ “ยุตคิ วามรุนแรงต่อส ตรีแ ละเด็ก” การจัดอ บรม “ป ฏิบัติการ
หยุดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กด้วยพลังเด็กและเยาวชน” การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว เด็กและสตรี  “ก้าวย่างสู่ทศวรรษใหม่ สังคมไทยไร้ความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี” รวมถึง การรณรงค์ผ่าน
สือ่ มวลชนแขนงตา่ งๆ อย่างตอ่ เนือ่ ง ซึง่ โครงการเหล่าน  ี้ ได้ร บั พ ระกรุณาจาก พระเจ้าห ลานเธอ พระองค์เจ้าพ ชั ร กิต ยิ าภา 
ทรงเป็นผ นู้ ำทางความคดิ  ทีส่ ง่ ผ ลให้ส งั คมไทยได้ต ระหนักถ งึ ค วามรนุ แรงตอ่ ผ หู้ ญิงแ ละเด็ก ว่าเป็นการละเมิดส ทิ ธิม นุษยชน
แ ละถอื เป็นป ญ
ั หาสว่ นรวม ไม่ใช่ป ญ
ั หาสว่ นตวั อ กี ต อ่ ไป  ซึง่ ผ ลจากการทรงงานดว้ ยพระวริ ยิ ะอตุ สาหะน ี้ จะทำให้ส งั คมไทย 
เป็นสังคมที่ปลอดภัยส ำหรับผ ู้หญิงและเด็ก ที่พวกเราชาวไทยล้วนสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


ผู้ชายแห่งปี2553
ฯพณฯนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ



ภาพของพรรคการเมือง  ในฐานะที่เป็นสถาบันที่สามารถเอื้อ
ต่อการมีส่วนร่วมของผู้หญิงบ นเวทีการเมืองได้อย่างเต็มที่นั้น  เป็นภาพ
ที่หลายคนถวิลหา...อยากเห็น...อยากสนับสนุน...อยากให้เกิดขึ้นจริง

เราตระหนักก นั ด วี า่   เจตคติข องสงั คมโดยรวม และการยอมรับผ ู้
หญิงบ นเวทีก ารเมืองนนั้  แม้จ ะเริม่ เป็นบ วกมากขนึ้  แต่ว ฒ
ั นธรรมประเพณี
ที่ฝังรากลึกเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิง เวทีการเมืองที่ผู้ชายไปโลดแล่น
อยู่ก่อนหน้ามาช้านาน  ทำให้โอกาสของผู้หญิงน ั้นค่อนข้างจำกัด
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ค วามพยายามของคณ
ุ อ ภิสทิ ธิ  
์ ในการสง่ เสริมก ารมสี ว่ นรว่ มของผหู้ ญิงในทางการเมืองทเี่ ริม่ ท พี่ รรคประชาธิปตั ย์ 
เป็นที่ประจักษ์ช ัด เมื่อพรรคได้มีการปรับร ะเบียบให้กำหนดเพิ่มเติมในเรื่ององค์ประกอบของกรรมการสาขาพรรค  ซึ่งมี
ทั้งหมด 195 สาขา  ว่า ในแต่ละสาขาซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการ 7-11 คนนั้น จะต้องมีผหู้ ญิงไม่น้อยกว่า  2 คน

อีกมิติหนึ่งที่คุณอภิสิทธิ์ได้ทำให้บทบาทของผู้หญิงมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น คือ การแต่งตั้งผู้อำนวยการพรรค
ที่เป็นผู้หญิง และนับเนื่องไปถึงการให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในคณะกรรมการต่างๆ ของพรรคด้วย  จนกระทั่ง การมีส่วนร่วม
ของผู้หญิงนั้น เป็นเรื่องที่เริ่มคุ้นช ินในพรรคมากขึ้น  เห็นได้ช ัดเมื่อมีกรณีทใี่นบางครั้งองค์คณะมีแต่ผ ู้ชาย  ก็จะพบว่าจะ
มีคำถามตามมาทันทีโดยอัตโนมัตวิ ่า ทำไมไม่มีผู้หญิง ?   

ความพยายามของคุณอ ภิสิทธิ์  ในการส่งเสริมผู้หญิงนั้นเป็นที่ทราบกันดี การเน้นย้ำ  และมอบหมายพิเศษให้
กรรมการและสมาชิกพ รรคชว่ ยกนั เสาะแสวงหาผหู้ ญิงท สี่ นใจ เต็มใจลงสนามในการเลือกตงั้ แ บบแบ่งเขต  ความพยายาม
ทีจ่ ะให้ม ผี หู้ ญิงในทกุ บ ญ
ั ชีร ายชอื่   โดยในหลายกรณีจ ดั สรรในลกั ษณะให้ม องเห็น คือ มีท ใี่ ห้ผ หู้ ญิงในลำดบั ต น้ ๆ ของบญ
ั ชี
ด้วย

สิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้น คือ ในกระบวนการส่งเสริมผู้หญิงในลักษณะต่างๆ รวมทั้งก ารแก้ไขกฎกติกาของพรรคนั้น  
มิใช่เพียงแต่ส งั่ ก เ็ กิดข นึ้ ได้  ผลทเี่ กิดข นึ้ อ ย่างเป็นร ปู ธ รรมนนั้  สะท้อนให้เห็นถ งึ  ความเห็นท คี่ ล้อยตามของนกั การเมืองชาย
ที่เป็นหลักในการบริหารจัดการพรรค  จากการโน้มนาว ชักจูง  จากการให้เหตุผลที่นำไปสู่การตระหนักร ับรู้ และความ
เห็นพ้องต้องกันของผู้ชายในแวดวงการเมือง

เมื่อม ารับงานบริหารในฐานะผู้นำประเทศตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นม า  ความสนใจ และความเอาใจใส่ต่อปัญหาที่
เกิดข ึ้นก ับผ หู้ ญิง  และต่อป ัญหาความเสมอภาคนั้น ชัดเจนต่อเนื่อง หลายปัญหาที่คุณอ ภิสิทธิเ์ร่งรัด  ทวงถาม ติดตาม ไม่
ว่าจ ะเป็นการแก้ไขปญ
ั หาการทอ้ งในวยั ร นุ่   การดแู ลปญ
ั หาผสู้ งู อ ายุท สี่ ว่ นใหญ่เป็นผ หู้ ญิง  การถอนขอ้ ส งวนของอนุสญ
ั ญา
ว่าด ้วยการขจัดก ารเลือกปฏิบัตติ ่อส ตรีในทุกร ูปแ บบ  ล้วนเป็นส ่วนทเี่อื้อต ่อก ารพัฒนาสถานภาพของผหู้ ญิงท สี่ ำคัญ ภาย
ใต้ข้อจำกัดต่างๆ ในหลายบริบท  เราได้เห็นค วามพยายามของคุณอภิสิทธิ์ ได้ส ัมผัสถึงความจริงใจ  ความตั้งใจ  ที่อยู่บน
พื้นฐานของหลักก าร  อุดมการณ์ สิทธิม นุษยชนและประชาธิปไตย  ที่ความเสมอภาคเป็นหนึ่งในหลักการที่สำคัญ  จนนำ
ไปสู่รูปธรรมของการสนับสนุน  และส่งเสริมผู้หญิงให้มีส่วนร่วมในระดับทมี่ ีอำนาจในการตัดสินใจ  นับเป็น “ว ันฟ้าใหม่” 
ที่เป็นตัวอย่างให้กับองค์กร สถาบันต ่างๆ ได้ตามรอยได้อย่างน่าช ื่นชม
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รายชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการสมาคมฯ


ดร. เมทินี พงษ์เวช

งานประสาน/ช่วยอำนวยการ
น างสาวศรีแก้วฟ้า อัลภาชน์
นางรัจนา ศุภเมธิน 



เลขานุการนายกสมาคมฯ
เลขานุการผู้อำนวยการสมาคมฯ



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

นางสาวกรวิณท์  วรสุข
นางณัฐิยา  ทองศรีเกตุ
นางพัชญ์สิตา   มายอด
นางปรียาภรณ์   บุญแก้ว
นางสาวอรอุมา  ศรีบุญนาค
นางสาวจิตรา นวลละออง
นางศิรินทิพย์  นิ่มแสง
นายคัญฑนิกม์  นิโรธร
นางศรีไทย  อ่ำสุวรรณ
นางนวมัย  นาคธน
นางสาวสมพร   แสงสุวรรณ
นางสาวธาริณี  สะสมทรัพย์
นางภัทรธนันท์  ผุดผ่องพรรณ
นางสาววีรยา   แลคไธสง
นางศิริรัตน์  บำรุงวงศ์
นางสาวสุชีลา  คำสินธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยาคลีนิค
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าบ้านเด็ก
ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก
ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก
ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก
หัวหน้าศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นางเกษา  ดำรงวิทย์
นางสาวสุจิวรรณ  หินคล้าย
นางอนันต์  ดิษพงษา
นางสมจิตร   เกิดสวัสดิ์
นางสาวแตงอ่อน น้อยเกษม
นางกฤษณา  ส่งสุข
นางนิตยา ศรีอนันท์
นางนารถติยา ปิดสาโย
นางสาวสมจิตร   วงค์อนันท์
นางบุษบา   จันทร์ทอง
นางกาญจนา  โสภณภักดิ์

ฝ่ายการเงินและบัญชี
1.
2.
3.
4.

นางพิมพ์บุญ  โศภิตทิพย์
นางวิภาวรรณ  จิตพึ่งธรรม
นางพรรณี  นีระ
นางสาวมณฑาทิพย์  เกตุนอก

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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นางจริยา    สำลีอ่อน
นางสาวสุภาภรณ์   สองห้อง
นางสริลลา   มหาพิรุณ
นางประเทือง  อาจหินกอง
นางโบว์   อาจปรุ
นางสาววลี  บรรลือเสียง
นางสาวอารียา  เทศะปุรณะ
นางมล  ฮูวิชิต

ANNUAL REPORT 2010

พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
แม่บ้านศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการเคหะกิจ
เจ้าหน้าที่เคหะกิจ
นักโภชนาการ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ
เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยบรรณารักษ์และงานกิจกรรมพิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

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

นางทิพวัลย์  มารศรี
นางรัจนา ศุภเมธิน
นางสาวปนัดดา จันทร์สอน
นางสาวสิริพร  แสงสว่าง
นายธนกร  เกียยะ
นางสาวมยุรา  แสนภักดีไทย
นายชาลี  อาจหินกอง
นายอนงค์ วงค์อนันท์
นางสาวปรัชศราภรณ์  ธัญญลักษมี
นายสมควร  ฤทธิบุตร
นางสาวสมคิด  ท่อนจันทร์
นายเมี้ยน  สมบุญเปล่ง
นางสุพรรณี  พันธุรัตน์
นายภานุพงษ์  จันมี
นางลำพึง  มีบริบูรณ์
นางกลม  วิเศษ
นายสุพจน์  คงเจริญ
นายวิชาญ  เผ่าพันธุ์
นางสมศรี พรหมศิลป์
นางสาวจิตรา  โคนาบาล

ฝ่ายบริหารและพัฒนา
1.
2.

ดร. เมทินี  พงษ์เวช
นางสาวศรีแก้วฟ้า  อัลภาชน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการ
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน
หัวหน้าช่างและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
หัวหน้างานเกษตร/รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา
ผู้ประสานงานโครงการต่างประเทศ
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ส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุน
1.
2.
3.

นางสาววิไลภรณ์  เพียงกระโทก
นางธิติมา  ใยเจริญ
นางสมพิส  แก้ววิเศษ

ส่วนพัฒนาเยาวชน
1.
2.
3.

นางศุลีพร   เลขะพันธุ์
นายกรีฑา  แก้วประดิษฐ
นายชัยประชา รักษาศรี

รักษาการณ์หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานกล่องรับบริจาค

รักษาการหัวหน้าส่วนพัฒนาเยาวชน
เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อนใจวัยทีน
เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อนใจวัยทีน

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
1.
2.
3.
4.

นางลักษนันท์  ชมดวง
นางสาวพัชรี  แรงเขตการณ์
นายกฤษฎา ศรีปราณ
นางมนัสนันท  เกิดวร

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
1.
2.
3.

นางสาวมัจจติกา  โคมทอง
นางสาววิภารัตน์ โพธิ์วิจิตร
นางสาวนุจนาฎ  เกิดสุข

วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
1.
2.
3.
4.
5.
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นางธาราทิพย์  นิยมค้า
นางสาวดลฤดี  ศรีทองสุข
นางณภัทร  นิธิเมธกุล
นางสาววีณา  เขตรนคร
นางสาวกานต์สินี สะเอียบคง
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ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
เลขานุการ

ผู้ประสานงานโครงการพิเศษด้านสื่อสารองค์กร
นักพัฒนาเยาวชน และผู้ประสานงานโครงการ เยาวชน พังงา
เยาวชนผู้ประสานงานโครงการเยาวชน พังงา

ผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนฯ
เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้าส่วนงานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
หัวหน้างานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นางสาวณัฏฐกฤตา  ทิมจะโปะ
นางขวัญเนตร  วงษ์สังข์ทอง
นางสาวกุลวดี  กลิ่นสันเทียะ
นางสาวณฤดี  น้ำทรัพย์
นางสาวชลดาภรณ์  ไชยานะ
นางสาวทองน้อย  วันทวี
นางทุมมา  มะณีวัน
นางสาววันณา  พลพัฒน์
นางสาวสมพงษ์  มะลิวัลย์
นางรุ่งรัตน์  มีศรีดี
นางมาลี  เผ่าพันธุ์
นางสาวฉวีวรรณ  สมแพง
นายภมรพล อ่ำเอี่ยม
นางสาวปัญญา  คุลี
นายจตุพร  จริตรัมย์
นางสาวเกษมศรี   เถาสกุล
นางสาวรุจาภา  วงค์อนันท์
นางสาวลำพึง  มาลัย
นางกัลยา  ทัดทอง
นางสมนึก  นิลม้าย
นางวิจิตรา พุทโธ
นางทองมูล  ปิงอุด
นางวรรณนิสา  กองเลิศ
นางแสงอรุณ  พันธุ์ศิลป์
นางกัญญา ศรีปราณ
นางสาวมธุรส  ฉิมคง
นางสาววรรณี  แคล่วคล่อง

เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
หัวหน้าแม่บ้านสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าแม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
หัวหน้าสโมสรสุขภาพ
เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ
เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ
หัวหน้าห้องอาหารและวิเคราะห์การปฎิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ห้องอาหารและคอฟฟี่ชอฟ
แม่ครัว
แม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
เจ้าหน้าที่บริการ
เจ้าหน้าที่บริการ
เจ้าหน้าที่บริการ
เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอฟ
เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอฟ

ANNUAL REPORT 2010

85

ภาคผนวก

86

ANNUAL REPORT 2010

ภาคผนวกก
รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน
1.ผู้หญิงและเด็กที่มารับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินและพักอาศัยปี2553


1.1จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามอายุ
  0-1 ปี   2-6 ปี    7-12 ปี   13-18 ปี   19-25 ปี    26-35 ปี   36-45 ปี  46-55 ปี   56 ป ี ขน้ึ ไป   รวม
  100

   78       8          38         75          115

63

13

27

517

1.2จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามระดับการศึกษา
ไม่อ ยู่ใน ไม่
 ได้รับ
ระดับป ระถม
ระดับมัธยม
อนุปริญญา ปริญญาตรี     รวม
เกณฑ์ได้รับ การศึกษา                                                          ปวช. ,ป วส.
การศึกษา                 ประถมต้น  ประถมปลาย    มธั ยมต้น    มัธยมปลาย
171

        10

  44

  92

   96

     61       16          14

     517

1.3จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามหน่วยงานนำส่ง*และภูมิลำเนา
หน่วยงาน/ภูมิลำเนา/แหล่งท ี่มา     กรุงเทพฯ   ตะวันออก   เหนือ       กลาง
มาเอง
44
13
26
61
ติดตามมารดา
61
3
4
25
พลเมืองดี/ญาติ /เพื่อน 
23
10
14
ติดครรภ์ม ารดามา
50
ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน
9
4
10
ส่งมาจากโรงพยาบาล
3
1
6
5
ส่งมาจากหน่วยงานรัฐ
5
3
6
ติดต่อช่วยเหลือ นสพ./จดหมาย
5
2
1
ส่งมาจากสถานีต ำรวจ
1
1
บ้านพักฉุกเฉินไปช่วยเหลือ
 -
  -
 -
  รวม
201
17
55
123

ใต้       อีสาน        รวม
16
60
220
5
10
108
3
10
60
50
2
3
28
1
16
14
1
3
12
6
  8
1
  1
28
93
517
ANNUAL REPORT 2010

87

2.ผู้ขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์
2.1จำนวนผู้หญิงและเด็กมาขอความช่วยเหลือและขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์
แยกตามรายเดือน
เดือน
ม กราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม







           ผูห้ ญิงและเด็ก (ราย)

        

3 6
45
45
53
46
49
40
32
46
51
37
37
        517

    รับปรึกษาโทรศัพท์ (ราย)
119
96
167
113
108
88
139
88
 94
107
131
121
           1,371

2.2จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามเพศดังนี้
เพศหญิง
เพศชาย


จำนวน
จำนวน

1,212
  159

ร าย (ร้อยละ 88.40)
ราย (ร้อยละ 11.60)

245
735
279
81
31

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย


2.3จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามอายุดังนี้
อ ายุ  10- 20  ปี
อายุ   21-30  ปี
อายุ   31-40  ปี
อายุ   41-50  ปี
อายุ   51-80  ปี
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จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

(ร้อยละ 17.87)
(ร้อยละ 53.61)
(ร้อยละ 20.35)
(ร้อยละ 5.91)
(ร้อยละ 2.26)

	








2.4  จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกประเภทปัญหา
ปัญหา		
จำนวน/ราย
ร้อยละ
1. ท้องเมื่อไม่พร้อม
702
51.20
2. ครอบครัว
255
18.60
3. ความรุนแรงในครอบครัว
107
 7.80
4. ติดเชื้อ AIDS /HIV
 35
2.55
5. ข่มขืน/ อนาจาร
 30
 2.18
6. พฤติกรรมลูกหญิง/ ชาย
40
2.96
7. เศรษฐกิจ/ไม่มีงานทำ
37
 2.69
8. สุขภาพกาย/จิต/Sexphone
 33
2.41
9. อื่นๆ เช่น ยาเสพติด/ หนีน้ อกระบบ/  132
9.61
กฎหมาย/ ยาคุมกำเนิด ฯลฯ
   รวม
1,371		  100











2 .5  จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามจังหวัด
กรุงเทพฯ
จำนวน  1,013  ราย  (ร้อยละ 73.89)
นนทบุร/ี ปทุมธานี
จำนวน      59  ราย  (ร้อยละ 4.30)
ต่างจังหวัด
จำนวน    294  ราย  (ร้อยละ 21.44)
ต่างประเทศ
จำนวน        5  ราย  (ร้อยละ 0.37)
2.6จำนวนผู้ขอรับปรึกษารู้จักบ้านพักฯจาก
นิตยสารชีวิตรัก /คู่สร้างคู่สม
จำนวน 488  ราย 
อินเตอร์เน็ต
จำนวน 445  ราย 
องค์กรเอกชน
จำนวน 178  ราย 
เพื่อน /พลเมืองดี
จำนวน   94  ราย 
Bug 1133 /สมุดห น้าเหลือง
จำนวน   65  ราย
ทีวี /วิทยุ
จำนวน   59  ราย 
องค์กรรัฐ (ตำรวจ /โรงพยาบาล)
จำนวน   22  ราย 
อื่นๆ เช่น โรงเรียน, หนังสือ, ร้านขาย,
แท็กซี,่ แผ่นพ ับ
จำนวน   20  ราย 

(ร้อยละ 35.59)
(ร้อยละ 32.46)  
(ร้อยละ 12.98)  
(ร้อยละ 6.86) 
(ร้อยละ 4.74)      
(ร้อยละ 4.30)      
(ร้อยละ 1.61)      
(ร้อยละ 1.46)      
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2.7จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามเวลาที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษา



เวลาเช้า-กลางวัน
เวลากลางคืน




จำนวน   950  ราย  (ร้อยละ 69.29)
จำนวน   421  ราย  (ร้อยละ 30.71)



การมาขอรับความช่วยเหลือ/หน่วยงานที่ส่งผู้หญิงและเด็กมาที่บ้านพักฉุกเฉิน

ผมู้ าขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง

รู้จักบ ้านพักฉ ุกเฉินจากนิตยสารชีวิตรัก  คสู่ ร้างคู่สม  อินเตอร์เน็ต เพื่อน นายจ้าง บิดา มารดา ญาติ (ยาย 
ย่า ป้า น้า ) พลเมืองดี   อาจารย์ม หาวิทยาลัยป ทุมธานี ทีวีทุกช ่อง รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง รายการคน ค้น คน เรื่อง
เด่นเย็นนี้   bug 1113 โทร.1133 และกรมสุขภาพจิต โทร 1323

หน่วยงานที่ส่ง

สถานีตำรวจนครบาล
สน.ดอนเมือง  สน.คันนายาว 

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ก รุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  รพ.ปทุมธานี  รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี รพ.ภูมิพล  
รพ.ศิริราช  รพ.สิรินธร ศูนย์ส าธารณสุข 3  บางซื่อ  ศูนย์ส าธารณสุข 24 บางเขน  รพ.ตำรวจ  รพ.นพรัตน์ราชธานี  
รพ.ลำปาง รพ.ศรีธัญญา รพ.บำราศนราดูร  รพ.ระยอง  รพ.ปทุมธานี  และศูนย์ป ระชาบดี


หน่วยราชการ
สำนักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ บ้านพักเด็กและครอบครัว ปราจีนบุรี   สถานสงเคราะห์แรกรับเด็กหญิง
บ้านธัญญพ ร จังหวัดปทุมธานี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัด
สุพรรณบุรี สำนักงานเขตดอนเมืองและศูนย์ฝ ึกอาชีพสตรีภาคกลาง  

ภาคเอกชนจำนวน9องค์กร
มูลนิธิเพื่อนหญิง  บ้านอุ่นใจ  สหทัยมูลนิธิ  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม  มูลนิธิศูนย์พ ิทักษ์สิทธิเด็ก   มูลนิธิส่ง
เสริมก ารพัฒนาบุคคลฯ (ศูนย์เมอร์ซ ี่)  เสถียรธรรมสถาน สมาคม YMCA จังหวัดน ครปฐม และคริสตจักรเทียนส่องใจ 


สถานกงสุล

สถานกงสุล เอธิโอเปีย
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ภาคผนวกข
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่ให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน

1.  ศ.เกียรติค ุณพญ.เพ็ญศ รี  พิชัยส นิธ
นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
2.  นพ.ชัยพร  พิศษิ ฎ์พ งศ์อ ารีย์  
หัวหน้างานจิตแพทย์เด็กและวัยร ุ่น 
วิทยาลัยแ พทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพ ยาบาล
3.  นพ.พิสาส์น เตชะเกษม   
จิตเวชเด็กและวัยร ุ่น วิทยาลัยแ พทยศาสตร์
                                                         กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
4.  พญ.วรุณา  กลกิจโกวินท์ 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยแ พทยศาสตร์
                                                         กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
5.  คุณฟ้าใส วิเศษกุล
นักศิลปะบำบัด
6.  คุณอารีว รรณ จตุท อง
นักกฏหมาย
7.  คุณพสิ ินี แดงวัง
นักจิตวิทยา โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
8.  น.อ.หญิงวัลลภา อันดารา
อาจารย์แ ผนกจิตเวช วิทยาลัยท หารอากาศ
9.  คุณเรียวจันทร์  ผลอนันต์
ผปู้ ระสานงานโครงการพิเศษ 
10.  คุณณัฐว ุฒิ บัวประทุม
มูลนิธิศูนย์พ ิทักษ์สิทธิเด็ก
11.  อาจารย์รัก ชุณหกาญจน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. คุณพิสมัย  ศรีสุขป ระประเสริฐ
อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ
13.  อาจารย์อรพิน ฐาปนกุลศักดิ์
สภากาชาดไทย
14. อาจารย์กรรณิกา ดาวไธสง
สภากาชาดไทย
15.  อาจารย์สิริลักษณ์  แก้วทอง
สภากาชาดไทย
16. คุณพิสมัย  ศรีสุขป ระเสริฐ
อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ
17. คุณสมชาติ  ทาแกง
ชมรมเพื่อนวันพ ุธ สภากาชาดไทย
18.  คุณณ
 ิชาพา(แวร์โซ)  แซ่โซว
นักแ สดง
19. Mrs. Susan  Dustin  Hattan
ผู้มีจิตศรัทร า ชาวออสเตรเลีย

ANNUAL REPORT 2010

91

2 0. Mrs. Andrea Rothenberg
นักจ ิตวิทยา ชาวอเมริกา
21. Mr. Stuart Rothenberg
นักจ ิตวิทยาพัฒนาการ ชาวอเมริกา
22.  พระสุจินตนินท(มิตร)สุภภ โร
วัดช ลประทานรังสฤษฎ์
23.  คุณไพศาล ฟรานซิส 
วัดช ลประทานรังสฤษฎ์  
24.  คุณศุภลักษณ์  ทัดศรี
อาจารย์ฝ ึกจิตของบราห์มา กุมารี 
  
มหาวิทยาลัยท างจิตของโลก
25. คุณจันทิตา  บุญสาย
นักศึกษาปริญญาเอก (จิตวิทยาการปรึกษา)              
                                                         มหาวิทยาลัยอัสส ัมชัญ
26. คุณศิรินทิพย์  ภูวรัตนกูล
นักศึกษาปริญญาเอก (จ ิตวิทยาการปรึกษา)              
มหาวิทยาลัยอ ัสสัมชัญ
27. คุณวันดี  วจนะถาวรชัย
นักศึกษาปริญญาเอก (จ ิตวิทยาการปรึกษา)              

มหาวิทยาลัยอ ัสสัมชัญ
28. คุณหทัยร ัตน์  แซ่จ ง
นักศึกษาปริญญาเอก (จิตวิทยาการปรึกษา)              
                                                         มหาวิทยาลัยอัสส ัมชัญ
29. แม่ช ีศรีสลับ  อุปไมย
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
30. คุณลอ ร่า ศศิธร   วัฒนกุล
ฑูตลดความรุนแรงต่อสตรี
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ภาคผนวกค
โครงการ“ศิลปะบำบัด”
ศิลปะบำบัดเป็นกระบวนการที่นับว่ายังใหม่มากในประเทศไทย  สมาคมฯ  ได้รับโอกาสอย่างดียิ่ง  เมื่อคุณ
ฟ้าใส วิเศษกุล น ักจิตวิทยาศิลปะบำบัด  ได้มาเริ่มให้ ทำให้การฟื้นฟูเยียวยาและสร้างศักยภาพของบ้านพักฉุกเฉินมี
ความหลากหลายและรอบด้านมากขึ้น
คุณฟ้าใส ได้ก ล่าวถึงก ารทำงานในด้านศิลปะบำบัดไว้ว ่า .....
“ศิลปะบำบัดเป็นส ิ่งที่ช่วยให้ผู้ประสบปัญหา  แสดงออกได้โดยไม่ต้องไปคุ้ยในตัวร ายละเอียด  ตัวเราเองเราไม่
ต้องไปเปิดแผลเขา  มันจ ะค่อนข้างละมุนละม่อมกว่าคือเขาก็เลือกที่จะพูดได้เท่าทเี่ขาอยากพูด  แต่ว่าอารมณ์หรือว่าการ
บาดเจ็บเขาอาจแสดงผ่านภาพออกมา  เราก็เชื่อมโยงตังเองผ่านตัวและภาพของเขา  เหมือนกับว่าแทนทีจ่ ะฟังเฉพาะคำ
พูด  เรากพ็ ยายามจะเชื่อมโยงความรู้สึกของเขา  ผ่านภาพเขา  อย่างสที ี่เลือกใช้  ความเข้มของสีจะแสดงอารมณ์  ความ
รู้สึกม ันถ่ายลงไปในงานนั้นๆ
เรื่องศิลปะบำบัดนี้มันเป็นพลังของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นพลังของการใช้การ
ระบายออกทางอารมณ์  แล้วก ็ใช้สุนทรีย ะมาเคลือบงานอีกทหี นึ่ง
...ค นกลุ่มท ี่โดนทำร้ายมานี้  เขาจะต้องการ support ค่อนข้างเยอะ เรากเ็ป็นลักษณะคล้ายๆ กับฐานพยุงเขา
อ่อนๆ ไปในตัว  เหมือนกับเวลาเดินทางร่วมกันไปการค้นหาเรื่องต่างๆ ไปด้วนกัน  เพราะบางเรื่องมัน  sensitive จะไป
ตรงนั้นคนเดียวมันเป็นเรื่องหน้าก ลัว  เหมือนเป็นเพื่อนให้อุ่นใจในการสำรวจว่าเกิดอะไรขึ้น  แล้วค่อยๆ ไป  เพราะว่า
ส่วนมากปมอะไรที่มันร ้ายๆ  นจี่ ริงๆ  แล้วมันฝังอยูข่ ้างใน  แล้วก็จะมีผลกระทบต่อช ีวิตประจำวัน  แต่ละคนเขาก็เลือก
ที่จะไม่ไปสัมผัสต รงนั้นมาก  เพราะว่ามันจะง่ายกว่าท ี่จะทำเป็นปัดไว้ใต้พรม  แต่ว่ามันกย็ ังมีผลอยู่ในใจตลอด...เราก็จะ
เข้าไปค่อยๆปรับตรงนั้นอย่างละมุมล ะไม..
ตัวศิลปะเองก็มพี ลัง  เป็นเรื่องทางอารมณ์แ ละความคิดบ วกกัน  ศิลปะจะเป็นตัวทถี่ ่ายข้างในออกมา  ทำให้
เห็น  เข้าใจตัวเองด้วยว่า  ที่มันออกมามันคืออะไร  เพราะว่าบางทีความรู้สึกมันอยูข่ ้างในปนๆ กัน  บางทีมันก็เข้าใจยาก  
ใช้คำพูดบรรยายได้ยาก  ก็จะมีวาด  การปั้น  เปิดเพลงแล้วให้วาดรูป  ทำหน้ากากสวมให้เป็น “ตัวตน” ทอี่ ยากลองเป็น
อะไร ทุกอย่างรวมกันหมดเลยที่เป็นท ัศนศิลป์”
ป ี 2553  คุณฟ้าใส วิเศษกุล อาสาสมัครนักจิตวิทยาศิลปะบำบัด ได้ดำเนินก ารจัดก ิจกรรมศิลปะบำบัด การ
เยียวยาฟื้นฟูจิตใจ เด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางกายและทางเพศ และคิดฆ่าต ัวตาย เป็นจำนวน 9 ราย 
เป็นเด็กที่ถูกค วามรุนแรงทางเพศ  จำนวน  5 ราย  ได้ด ำเนินกิจกรรมศิลปะบำบัดรวม  24 ครั้ง  
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ภาคผนวกง
การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและการออกบริการชุมชน
1.การนำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปเผยแพร่ในงานต่างๆ
      วันที่
7 กุมภาพันธ์


              สถานที่
             งาน
ปีแห่งการรณรงค์ย ุตคิ วาม เจเจมอลล์ จตุจักร
รุนแรงต่อเด็กและสตรีใน
ครอบครัว
3 มีนาคม
สนามกีฬาไทย – ญี่ปุน ดินแดง
วันสตรีส ากล
27 มีนาคม มหกรรมครอบครัวเดี่ยว ตอน  สถาบันวิชาการทีโอที แจ้งวัฒนะ

แฮปปี้ตามวิถีครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว
18-20 เมษายน มหกรรมศิลปหัตถกรรม
เมืองทองธานี
นักเรียน ครั้งที่  95
27 เมษายน กิจกรรมภายใน
สำนักงาน  ก.พ.
14 พฤษภาคม  มอบใบประกาศนียบัตรแด่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เครือขา่ ยโลกหมุนได้ดว้ ยมอื ฉนั 
25 มิถุนายน กิจกรรมภายใน
สำนักงาน  ก.พ.
22 กรกฎาคม วัตสันครบรอบ 14 ปี
เดอะมอลล์งาม บางกะปิ
25 สิงหาคม ประมูลของรักดารา 
บางนาทาวเวอร์
17 กันยายน ของดีดอนเมือง
สำนักงานเขตดอนเมือง
22 กันยายน โครงการตลาดนัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สำนักงานใหญ่

27 ตุลาคม
เมืองทองธานี
วันสตรีส ากล


28 ตุลาคม
สำนักงาน ก.พ.
ครอบรอบ  20 ปี 

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา
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       หน่วยงาน/ ผู้จัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันวิจัยบ ทบาทหญิงชาย
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว


สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา  สพฐ.
สำนักงาน  ก.พ.
ส่วนพัฒนาเยาวชน

สำนักงาน ก.พ.
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
บริษัท จีอี มันนี่ ประเทศไทย
เขตดอนเมือง
ธนาคารกรุงศ รีอยุธยา 
สำนักงานใหญ่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันวิจัยบ ทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา

               งาน
งานประชุมของ สำนักงานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐ าน (สพฐ.)
รณรงค์ย ุตคิ วามรุนแรง

งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
ยามยาก 2553”
25-26 ธันวาคม งานคริสมาสต์
        วันที่
16-19 
พฤศจิกายน
25 พฤศจิกายน

10-19 ธันวาคม

              สถานที่
     หน่วยงาน/ผู้จัด
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (ส พฐ.)
สยามพารากอน
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
พระตำหนักวังสวนกุหลาบ
ยามยาก
อาสาสมัครบ้านเด็ก
สุขุมวิท  26

2. นักเรียนหลักสูตรช่างดัดผมและเสริมส วย  ช่างตัดผมชาย  ออกบริการชุมชนตามหน่วยงานต่างๆ
วัน/เดือน
สถานที่
จำนวนครั้ง นักเรียน
				

ผู้มารับบริการ
ชาย
หญิง

รวม

18 ม.ค 2553 บ้านไร้ทพี่ ึ่งหญิงธ ัญบุรี

1

10

 -

105

105

13 มิ.ย 2553 บ้านไร้ทพี่ ึ่งชายธัญบุรี

 2

 6

96

 -

96

4 ก.ค 2553

ชุมชนตลาดกลาง ดอนเมือง

1

 8

51

 -

51

18 ก.ค 2553 ชุมชนตลาดกลาง ดอนเมือง

 1

8

50

 -

 50

10 ต.ค 2553 สมาชิกบ้านเด็ก สมาคมฯ

 3

10

8

 -

  8

14 พ.ย 2553 บ้านไร้ทพี่ ึ่งชาย ธัญบุรี

10

50

50

 -

 50

21 พ.ย 2553 บ้านไร้ทพี่ ึ่งชาย ธัญบุรี

10

42

42

 -

 42

             รวม       402
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ภาคผนวกจ
กิจกรรมพัฒนาเยาวชน
รายละเอียดการจัดค่ายปรับทัศนคติ
• ค รั้งท ี่ 1  ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2553 มีโรงเรียนทสี่ ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 10 แห่ง จำนวนผู้เข้าร่วมรวม
50 คน  แบ่งเป็น เยาวชน  40 คน  (หญิง  27  คน ชาย 13  คน) และอาจารย์ 10 คน 
• ครั้งท ี่ 2 ระหว่างวันที่ 16–18 กรกฎาคม 2553 มีโรงเรียนทสี่ ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 8 แห่ง จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 41 คน แบ่งเป็น เยาวชน 33 คน (หญิง 20 คน ชาย 13 คน) และอาจารย์ 8 คน 
• ครั้งที่ 3 ระหว่างวันท ี่ 20–22 สิงหาคม  2553  มีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 9 แห่ง จำนวนผู้เข้าร่วมรวม
36 คน (หญิง 20 คน  ชาย 16 คน) และอาจารย์ 11 คน   

ประชุมเครือข่ายครู
• ครัง้ ท  ี่ 1  ณ โรงเรียนวดั ย ายร่ม เครือข า่ ยท ี่ 1 – 3 มีค รูเข้าร ว่ มประชุมจ ำนวน 47   คน จาก 46 โรงเรียน  ศึกษานิเทศก์  
4  คน (19  ก.พ.53)  (ครั้งที่ 3/1)
• ครั้งท ี่ 2  ณ  โรงเรียน  ณ โรงเรียนวัดปทุมว นาราม เครือข่ายที่ 4 - 6 มีครูเข้าร่วมประชุมจำนวน 41 คน 41 โรงเรียน  
ศึกษานิเทศก์ 4 คน  (22 ก.พ.5 3) (ครั้งที่ 3/2) 
• ครั้งที่ 3  ณ  สมาคมส่งเสริมสถาภาพสตรี ฯ (14 พ.ค.53 )
• ครั้งที่ 4  ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ  มีผู้เข้าร่วมประชุม  67  คน แยกเป็น ครู 65 คน (จาก 63 โรงเรียน) 
ศึกษานิเทศก์ 2 คน (28 ธ.ค.53)

รายละเอียดการฝึกทักษะนักเรียนแกนนำกลุ่มย่อย
ครั้งที่1 จัดกิจกรรม รวม 7 ครั้ง  
• ครั้งท ี่ 1/1 วันที่ 31 สิงหาคม   ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ  สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนที่เข้าร่วม  1.โรงเรียน
วัดปากบ่อ  2.โรงเรียนวัดบางนาใน  3. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
• ครั้งท ี่ 1/2 วันท ี่ 1 กันยายน ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 สำนักงานเขตหลักสี่ โรงเรียนที่เข้าร่วม  1.โรงเรียน
เคหะทุ่งสองห้องวิทยา2  2.โรงเรียนบางเขน (ไว้ส าลีอ นุสรณ์)  3. โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1
• ครั้งที่ 1/3 วันท ี่ 14 กันยายน ณ  โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนทเี่ข้าร่วม 1.โรงเรียน
วัดลำต้อยติ่ง 2.โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  3.โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย  4. โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์   
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• ครั้งท ี่ 1/4 วันที่ 15  กันยายน  ณ  โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค  โรงเรียนที่เข้า
ร่วม  1.โรงเรียนวัดทองศาลางาม  2.โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  3.โรงเรียนบางเชือกหนัง   
• ครั้งที่ 1/5 วันที่ 21 กันยายน ณ  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน โรงเรียนทเี่ข้าร่วม 1.โรงเรียน
วัดคู้บอน 2.โรงเรียนบางชัน (ปลื้มว ิทยานุสรณ์) 3.โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
• ครั้งที่ 1/6    วันที่  24  กันยายน   ณ  โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน โรงเรียนทเี่ข้าร่วม 1.โรงเรียน
ราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) 2. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  3. โรงเรียนวัดสะแกงาม
• ครั้งท ี่ 1/7 วันที่  2  ธันวาคม  ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร โรงเรียนที่เข้าร่วม  1.โรงเรียน
วัดลาดพร้าว  2.โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์  3. โรงเรียนวัดหนองใหญ่  4. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
• ครั้งท ี่ 1/8 วันที่ 7 ธันวาคม ณ  โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ สำนักงานเขตลาดกระบัง โรงเรียนที่เข้าร่วม  1.โรงเรียนวัด
สังฆราชา  2. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
ครั้งที่2
• ครั้งที่ 2/1   วันท ี่  25  พฤศจิกายน ณ โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง  โรงเรียนทเี่ข้าร่วม 1. โรงเรียน
วัดบางนาใน(รื่น ศยามานนท์)  2.  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ  3. โรงเรียนวัดปากบ่อ
• ครั้งที่ 2/2  วันที่ 10  พฤศจิกายน ณ  โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง สำนักงานเขตตหนองจอก  โรงเรียนที่เข้าร่วม
1.โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง 2. โรงเรียนหนองจิกพิทยานุสรณ์  3. โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย  4. โรงเรียนสังฆประชา
นุสส รณ์
• ครั้งที่ 2/3    วันที่  21  ธันวาคม  ณ โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว  โรงเรียนทเี่ข้าร่วม 1.โรงเรียน
มัธยมประชานิเวศน์  2. โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์  3. โรงเรียนวัดหนองใหญ่  4. โรงเรียนวัดลาดพร้าว
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ภาคผนวกฉ
รายชื่อค ณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม2553
ว ัน/เดือน/ปี
12/1/53
13/1/53
14/1/53
15/1/53
15/1/53
21/1/53
26/1/53
28/1/53
28/1/53
29/1/53
29/1/53
3/2/53
4/2/53
4/2/53
4/2/53
9/2/53
16/2/53
17/2/53
18/2/53
19/2/53
2/3/53
18/3/53
30/3/53
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ค ณะเยี่ยมชม
คณะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
คณะดร.สุรเกียรติ  เสถียรไทย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟร ังซิสเซเวียร์
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศ รีนครินวิโรฒ 
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยม หิดล สาขาวิชาอนามัยเจริญพ ันธุ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 
คณะนักเรียนโรงเรียนอัสส ัมชัญ 
คณะพนักงานบริษัทท างยกระดับด อนเมืองโทลเวย์  
คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 
คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตร  
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยก รุงเทพ  
คณะนักศึกษาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
คณะครูแ ละนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟร ังซิสเซเวียร์
คณะเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยและกิจกรรมกลุ่ม  
นิสิตค ณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย 
คณะนักเรียนโรงเรียนอัสส ัมชัญ 
คณะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ  
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยร ังสิต 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟร ังซิสเซเวียร์
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยร ังสิต 
คณะผู้บริหารสโมสรไลออนส์ 
คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิต 
กลุ่มเยี่ยมชมสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรชาวสวีเดน 
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จำนวน
48  

15 

88 

9 
7 

82 

42 

30 

84  
20   

14  

8 

88 

36 

48 

48 

45 

35 

83 

52

6

8 

20 

ว ัน/เดือน/ปี
31/3/53
29/4/53
29/4/53
13/5/53
19/5/53
3/6/53
8/6/53
10/6/53
15/6/53
16/6/53
16/6/53
17/6/53
18/6/53
24/6/53
24/6/53
6/7/53
7/7/53
7/7/53
13/7/53
16/7/53
18/7/53
16/7/53
9/8/53
11/8/53
11/8/53
17/8/53

ค ณะเยี่ยมชม
คณะกิจกรรมกลุ่มพ ยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 
คณะเจ้าหน้าที่สำนักกิจการสตรีและครอบครัว
คณะเจ้าห น้าที่กระทรวงยุติธรรม 
คณะข้าราชการสำนักงาน ก.พ
คณะกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ 
คณะสันติแ ละสันติภาพจังหวัดยะลา  
คณะผู้บริหารชาวอังกฤษบริษัท g4s 
คณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยและสำนักงานกิจการสตรี  
คณะกองกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดก ิจกรรม
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   
คณะสภาสตรีแห่งป ระเทศไทยเยี่ยมชมและเลี้ยงอาหาร  
คณะเยี่ยมชมชาวบังค ลาเทศ 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระมหาไถ่
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมธิราช  
คณะนักศึกษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย  
คณะครูแ ละนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาอุทิศแ ละนักเรียนโรงเรียนสีกัน 
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยร ังสิต
กลุ่มเยี่ยมชมชาวชุมชนชลบุรี 
คณะเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงสาธารณสุข 
คณะครูแ ละนักเรียนโรงเรียนประชานิเวศน์ 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ศ ูนย์รังสิต 
คณะนักเรียนพยาบาล มหาวิทยาลัยร ังสิต 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสีกันวัฒนานันท์อุปถัมภ์
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยห ัวเฉียว  

จ ำนวน

17 

75 

 5 

75 

80 

10 

 4 

80 

15 

17 

15 

 7 

80 

75 

6 

42
      120

6 
      100 

35 

5 

15 

6 

19

15 

 6 
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ว ัน/เดือน/ป ี
25/8/53
27/8/53
28/8/53
31/8/53
9/9/53
10/9/53
15/9/53
17/9/53
20/9/53
21/9/53
21/10/53
13/10/53
29/10/53
9/10/53
27/10/53
4/11/53
8/11/53
9/11/53
11/11/53
17/12/53
18/11/53
26/11/53
29/11/53
13/12/53
15/12/53
22/12/53
29/12/53

ค ณะเยี่ยมชม
จำนวน
คณะแพทย์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
3 
คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราช
8 
คณะนักศึกษาวิชาจริยศาสตร์ม หาวิทยาลัยร ังสิต 

10 
คณะนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 

48 
คณะเยี่ยมชมจากแม็กซิโก

5 
คณะครูแ ละนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ 

48 
คณะชาวต่างชาติ ศูนย์ ICDC 

 9 
คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยจ ันทร์เกษม 

13 
คณะชาวต่างชาติจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 8 
คณะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จังหวัดร ะยอง  
15 
กลุ่มเยาวชนจาก อ. ตะกั่วป่า จ.พังงา

18
คณะครูและนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

11 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์

91 
คณะสตรีค ริสจ ักรร่มเย็น  

15 
คณะนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ 

18 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟร ังซิสเซเวียร์

88
คณะผู้แทนเด็กและสตรีเยาวชนผู้สูงอายุแ ละผู้พิการ 

4
คณะนักเรียนโรงเรียนอัสส ัมชัญชั้น ม. 2/3  

42 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์

86 
คณะสำนักงานกิจการยุติธรรม 

45 
คณะครูแ ละนักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์

80 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟร ังซิสเซเวียร์

81
คณะครูแ ละนักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟร ังซิสเซเวียร์

85 
คณะเยี่ยมชมชาวเวียดนาม

 9 
คณะแพทย์ป ระจำบ้านสุขภาพเด็ก 

12
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสีกันวัฒนานันท์อ ุปถัมภ์

45 
คณะนิสิตจ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 4 
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ภาคผนวกช
การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลผ่านสื่อ
ประเภทสื่อเรื่อง	                               ว ันที่เผยแพร่
โทรทัศน์
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ส ื่อสถานีโทรทัศน์ผ ่านดาวเทียม Spring  News สัมภาษณ์ ดร.เมทินี  
พงษ์เวช  ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ประเด็น ผลก
ระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้าน การเมืองเศรษฐกิจแ ละสังคม
ส อื่ ส ถานีโทรทัศน์ส มั ภาษณ์ส มาชิกบ า้ นพกั ฉ กุ เฉินป ระเดน ความรนุ แรง
ในครอบครัว,ท้องเมื่อไม่พร้อม
สื่อ TPBS สัมภาษณ์ส มาชิกบ้านพัฉุกเฉิน ปัญหาท้องไม่พร้อม
Thai PBS สัมภาษณ์ คุณกรีฑา  แก้วป ระดิษ ฐ ประเด็นสถานการณ์ 
คุณแม่วัยใส
สื่อรายการ ฉันรักเมืองไทย ออกอากาศทางโทรทัศน์ส ีช่อง 9
สื่อ บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด ขอสัมภาษณ์และถ่ายทำประเด็นค วาม
รุนแรง
สื่อข่าวโทรทัศน์ทีวีไทย ขอสัมภาษณ์และถ่ายทำประเด็นท้อง เมื่อไม่
พร้อมหลังจากคลอดบุตรแล้วส ามารถกลับเข้าเรียนต่อได้
สื่อรายการโทรทัศน์สิทธิ...วิวาทะหัวข้อ สอนเรื่องเพศศึกษาอย่างไรให้
เหมาะสม
สื่อส ถานีโทรทัศน์แ ชลแนลนิวส์เอเชีย สัมภาษณ์ส มาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 
ปัญหาตั้งค รรภ์ในวัยเรียน
สื่อรายการทีวีพูล ไลฟ์ ทูไนท์ สัมภาษณ์ส มาชิกบ้านพักฉุกเฉิน หัวข้อ 
“การละเมิดส ิทธิสตรี”
สื่อโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รายการสนามเป้าเล่าข่าวสัมภาษณ์
สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินป ระเด็นท้องไม่พึงประสงค์    
สื่อรายการ รักษ์..ย ิ้ม อินไทยแลนด์ ถ่ายทำสถานที่และการดำเนินง าน
ของสมาคมฯ  เพื่อไปเผยแพร่ข ่าวสารให้กับสมาคมฯ 

8 มี.ค. 53


3 เม.ย 53

16 ก.ค 53
28 ก.ค. 53

2 ส.ค. 53
11 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

30 ส.ค. 53

7 ก.ย. 53

9 ก.ย. 53

13 ก.ย. 53

30 ก.ย. 53
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   ประเภทสื่อเรื่อง	                                ว ันที่เผยแพร่
13.
14.
15.
16.

17.
18.

สื่อวิทยุ
1.
2.

สิ่งพิมพ์
1.
2.
3.

สื่อรายการทีวีพูลไลฟ์ ทีวีพูลทูไนท์ สัมภาษณ์ส มาชิกบ้านพักฉ ุกเฉิน หัวข้อ 
“หนูท้อง!!วัยกว่าจะรู้เดียงสา”
สื่อบริษัท วอยซ์ ทีวี 197 จำกัด สัมภาษณ์สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน หัวข้อ 
ท้องไม่พร้อม
สื่อทีวีไทย สัมภาษณ์ ผ.อ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ประเด็นท้องไม่พร้อม
สื่อผู้ผลิตรายการชุมชนคนอาสา รายการสด (บ.เนชั่น บรอดแคสดิ้ง 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)สัมภาษณ์ ดร.เมทินี พงษ์เวช หัวข้อเรื่อง “ดูแล 
ฟืน้ ฟู สภาพรา่ งกายและจติ ใจของหญิงต งั้ ค รรภ์เมือ่ ไม่พ ร้อม และการทำงาน
ของสมาคมฯในการดูแลและบำบัดผู้หญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมฯ”   
สื่อรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสัมภาษณ์ ดร.เมทินี พงษ์เวช ประเด็นการทำแท้ง
โดยการกินยาขับเลือด           
สื่อสถานนีข่าว TNN 24 สัมภาษณ์ ดร.เมทินี พงษ์เวช ประเดน ท้องเมื่อ
ไม่พร้อม

ส อื่  อวศ การกระจายเสียงและแพร่ภ าพสาธารณะแห่งป ระเทศไทย (ทวี ไี ทย)  
สัมภาษณ์ ดร.เมทินี พงษ์เวช ประเด็น  ท้องไม่พึงประสงค์
สำนักข่าว BBC สัมภาษณ์ ดร.เมทินี พงษ์เวช ประเด็นท้องเมื่อไม่พร้อม

สื่อหนังสือพิมพ์ม ติชนสัมภาษณ์ ดร.เมทินี  พงษ์เวช ผู้อำนวยการสมาคมส่ง
เสริมส ถานภาพสตรีฯ ประเด็น เด็กถูกละเมิด  
สื่อ Bangkok Post สัมภาษณ์ ดร.เมทินี พงษ์เวช เรื่องผู้หญิงท้องที่จะเลือก
ไม่ทำแท้ง
นิตยสาร Secret บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง สัมภาษณ์เจ้าหน้า
ที่และสมาชิกประเด็นท้องไม่พร้อม

เว็ปไซต์
1.

บริษัท ฟุ๊คดุ๊ค โปรดักชั่น จำกัด เผยแพร่ข ่าวประชาสัมพันธ์ส มาคมฯ ผ่าน
เว็ปไซต์ให้ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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14 ต.ค. 53
5 พ.ย. 53
1 7 พ.ย. 53
19 พ.ย. 53

22 พ.ย. 53
2 8 ธ.ค. 53


18 พ.ย. 53


6 ก.ย. 53

22 พ.ย. 53







ประเภทสื่อเรื่อง 		              วันที่เผยแพร่
2.

อื่นๆ
1.

2.

3.
4.
5.

W
 ebsite  songburi.com เผยแพร่ข า่ วประชาสัมพันธ์ส มาคมฯ ผ่านเว็ปไซต์
 ให้ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มสื่อสร้างสังคมอุดมสุขสัมภาษณ์ ดร.เมทินี  พงษ์เวช ผู้อำนวยการ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ประเด็น การทำงานของบ้านพักฉุกเฉิน
กับผู้หญิงท ี่ถูกกระทำ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ สัมภาษณ์สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน หัวข้อ 
เหตุการเลวร้ายของเธอที่ผ่านมาและปัจจุบันเธอได้รับความช่วยเหลือ
จากบ้านพักฉุกเฉิน 
นักศึกษามหาวิทยาลัยร ังสิต คณะวทิ ยาศาสตร์ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส่วน
ฝ่ายต่างๆ ประเด็นห ลักในการทำงาน
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอข้อมูลในการประชาสัมพันธ์บ้าน
พักฉุกเฉิน
นิสติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอข้อมูลประเด็นถูกข่มขืน,
ปัญหาความรุนแรง, แม่วัยใส

16 ก.พ. 53

7 ต.ค. 53

13 ก.ค. 53
1 2 ก.ค. 53

29 ธ.ค. 53
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สื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ

โทรทัศน์  
 ไทยทีวีสชี ่อง 3 : รายการ “บางกอก กอสซิป วาไรตี้” “ผู้หญิงถ ึงผู้หญิง” “เรื่องเด่นเย็นน ี้”  “สีสันบ ันเทิง”
ไทยทวี สี ชี อ่ ง 9 : รายการ ”ดาวกระจาย” “ไนท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต ”์   ไทยทวี สี ชี อ่ ง 5 : รายการ “ทวี พี ลู วาไรต”ี้  “ทวี พี ลู ไลฟ์”  
“ทีวีพลู ทูไนท์” “Hotline Thailand” ไทยทีวีสีช่อง 7 : รายการ “ค ันปาก” ASTV Channel : รายการ “ซุปเปอร์บ ันเทิง” 
Nation Channel : รายการ “Mongo TV” NBT Channel : รายการ “Art Culture Entertain”   UBC Channel   True 
Channel : รายการ “Inside News”  “Inside Headline News”
หนังสือพิมพ์  ฐานเศรษฐกิจ  โพสต์ท ูเดย์  คมชัดลึก  บ้านเมือง  แนวหน้า  กรุงเทพธุรกิจ  ไทยโพสต์  ไทยรัฐ  
เดลินิวส์ The Power Network  
น ิตยสาร   สกุลไทย  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, ภาพยนตร์บ ันเทิง  
เว็ปไซต์  www.thaipr.net  www.naewna.com  www.ryt9.com  www.siamdara.com  www.rakdara.com  
www.bangkokbiznews.com  www.udonzone.com  www.muaythai2000.n et  www.hisoparty.com  www.women.
thaicom  www.my3space.com/b angkokgossib.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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