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30ป
 ีของการเสริมส ร้างสถานภาพผู้หญิง

จ ากจด
ุ เล็กๆข องกลุม่ ส ง่ เสริมส ถานภาพสตรีภ
 ายใต้ก
 ารนำของคณ
ุ ห ญิงก
 นิษฐาว เิ ชียรเจริญท
 ไี่ ด้
เปิดบ้านพักตัวเองเป็นบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราว
จนบ้านพักฉุกเฉินแห่งแรก ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ป
 ี2523เป็นต้นมา
บ้านพักฉุกเฉินหลังแรกตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ถนนสุโขทัย
เขตดุสิตต่อมาเมื่อมีผู้มาขอความช่วยเหลือม
 ากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงจึงจ ำเป็นต
 ้องขยับขยายสถานที่
โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน21ไร่จากคุณรวีวรรณบุญยรักษ์บริเวณดอนเมืองเพื่อเป็นที่สำหรับสร้าง
บ้านพักฉุกเฉินที่กว้างขวางพอ ซึ่งได้กลายมาเป็นสถานที่ทำการรองรับผู้ประสบปัญหาได้อย่างเต็มที่ และ
สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ครบวงจรทั้งในเชิงร ับและเชิงร ุก
จ ากจุดเริ่มแรกที่บ้านพักฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่เพียง 11 คน ซึ่ง 7 คนทำงานในบ้านพักฯทำหน้าที่ดูแล
ทุกอย่างตั้งแต่ให้บริการในเรื่องปัจจัยสี่ไปจนถึงการประสานงานส่งต่อรักษาพยาบาล จัดทำเอกสาร และการ
ดำเนินการทางกฎหมายโดยอีก4คนทำงานที่หน่วยบริการ2แห่งๆ ละ2คนคือที่สถานีหัวลำโพงและสถานี
ขนส่งหมอชิต ซึ่งเป็นหน้าด่านในการตั้งรับผู้หญิงท
 ี่ประสบปัญหาในทุกๆ ด้าน ปัจจุบันบ้านพักฉุกเฉินมีเจ้า
หน้าที่ 27 คน ด้วยโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับในการให้ความช่วยเหลือผ
 ู้หญิงแ ละเด็กอย่างครบวงจร
นอกจากนั้นยังมีทีมสหวิชาชีพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาซึ่งเป็นอาสาสมัครมาช่วย
ในขบวนการบำบัดและเยียวยาแต่เจ้าหน้าที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า“เราทำงานหนักและเหนื่อยมากเพราะ
ในอดีตเราทำงานสู้กับปัญหาที่ผู้หญิงประสบเท่านั้น แต่ปัจจุบันเราสู้กับทัศนคติและความเชื่อทางสังคม และ
วัฒนธรรมของคนในยุคปัจจุบันที่ทำงานจนไม่มีเวลาให้กับลูกจึงท
 ำให้เด็กยุคใหม่มีต้นทุนชีวิตที่ต่ำและยาก
ในการนำพาชีวิตของตนเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้” สมาคมฯ จึงได้ริเริ่มทำงานในเชิงรุกเพื่อ
รองรับสภาวการณ์นี้ โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มต้นทุนให้กับเด็กก่อนที่พวกเขาจะเป็นพ่อ-แม่ผ่านขบวนการทาง
ความคิดในงานพัฒนาเยาวชนด้วยหวังว ่าจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างสังคมและลดทอนปัญหาต่อไป


สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

501/1ซอยเดชะตุงคะ1ถนนเดชะตุงคะแขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210
โทร02-929-2301-7,02-929-2222
Email:admin@apsw-thailand.orgw
 ww.apsw-thailand.org
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ


สมาคมส่ ง เสริ ม ส ถานภาพส ตรี  ใ นพ ระอุ ป ถั ม ภ์ พ ระเจ้ า ว ร วงศ์ เธอ พ ระองค์ เจ้ า โสมส ว ลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือผ
 ู้หญิงแ ละ
เด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หาวกิ ฤตชวี ติ ผ
 า่ นกระบวนการชว่ ยเหลือฟ
น
ื้ ฟูส ร้างความเข้มแ ข็งให้การศกึ ษาและฝกึ อ าชีพ
เพือ่ พ
ฒ
ั นาคณ
ุ ภาพชวี ต
ิ แ ละสถานภาพให้ส ามารถยน
ื ห ยัดได้ในสงั คมอย่างเหมาะสมร วมทงั้ ด
 ำเนินก
 จิ กรรม
ในเชิงร ุกที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงแ ละเด็ก การรณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพ  ศักยภาพ  สิทธิและโอกาสของผู้หญิงในสังคม
งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นั้น นับว่าครอบคลุมและค่อนข้างครบวงจร และมีความ
หลากหลาย เริ่มต้นจากงานให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์เมื่อ 30 ปีที่แล้ว จนถึงวันนี้ มีผู้หญิงและเด็ก
กว่า 50,000 ราย ซึ่งได้รับบริการจากบ้านพักฉุกเฉิน ณ วันนี้บ้านพักฉุกเฉินยังคงมีงานหลักในการดูแล
ผู้หญิงท
 ี่ประสบปัญหาต่างๆเช่นถูกกระทำรุนแรงทำร้ายร่างกายถูกข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศถูกทอดทิ้ง
ท้องไม่พร้อม ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ขัดแย้งภ
 ายในครอบครัว ไม่มีงานทำ ไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยในแต่ละวัน มี
ผู้หญิงแ ละเด็กที่พักอาศัยรับความช่วยเหลืออ ยู่ประมาณ140คนโดยเฉลี่ย
จ ากประสบการณ์อ น
ั ย
 าวนานในการให้ค
 วามชว่ ยเหลือด
 แู ลปญ
ั หาของผหู้ ญิงแ ละเด็กง านจงึ ค
 อ่ ยๆ
ปรับพัฒนา ทั้งในด้านคุณภาพการให้บริการ และขยายกรอบภารกิจให้ครอบคลุมงานในเชิงรุก เน้นการ
ป้องกันปัญหาด้วยการทำงานกับเยาวชน และการรณรงค์ในระดับนโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพของผู้
หญิงอ ันนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงช ายในสังคมด้วย
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
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 ัษฐนนท  ทวีสิน 

6.   นางเจริญจ ิต  งามทิพยพันธุ์  

7.   นางสาวปราณี  เนียมสกุล 
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น ายกสมาคมฯ 
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
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ฝ่ายหาทุน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ


1. ดร.สุธีรา  วิจิตรานนท์



ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
2. นางสาว ณ ฤดี  เคียงศิริ 


กรรมการที่ปรึกษา
3. นายณรงค์  เลิศก ิตศิริ  



กรรมการที่ปรึกษา
4. นางสาวประภาพรรณ  ภูวเจนสถิตย์ 
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1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6.

เจ้าห
 น้าที่บริหารสมาคมฯ
ด ร.เมทินี พงษ์เวช 
 


นางสาวกรวิณท์ วรสุข
นางจริยา สำลีอ ่อน 
นางทิพวัลย์ มารศรี 



















น างพิมพ์บ ุญ โศภิตท ิพย์
นางธาราทิพย์ นิยมค้า










ผ ู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา
ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ 
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รายงานพิเศษปี2554...
ที่สุด…ของ..ที่สุด
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จบ
 ้านพักฉุกเฉิน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นประธานในพิธีลงนามในข้อตกลงระหว่าง
สำนักงานอยั การสงู สุด และสมาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ และเสด็จเยีย่ มบา้ นพกั ฉ กุ เฉินเมือ่  29 มกราคม 
2555  ซึ่งสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินแ ละเจ้าหน้าทีไ่ด้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด  นับเป็นการเริ่มต้น
ปีใหม่สำหรับสมาคมฯ ที่เป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง การประสานความร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุด
ผ่านข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  ที่จัด
ทำขึ้นนี้  มุ่งที่จะให้ผู้หญิงและเด็กที่มารับความช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉินสามารถได้รับความคุ้มครอง
จากกระบวนการยุติธรรมอย่างเหมาะสม และเข้าถึงมาตรการทางกฎหมายที่จะเอื้อต่อการสร้างความ
สมานฉันท์ในครอบครัวได้  ซึง่ จ ะเอือ้ ให้การดำเนินง านของสมาคมฯ  เกิดค วามสมบูรณ์แ ละครอบคลุมในการ
บริการทใี่ ห้ต อ่ ผ ปู้ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรงอย่างเหมาะสมขนึ้    หลังจ ากพธิ ลี งนามในขอ้ ต กลงระหว่าง สมาคม

9
ส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ และสำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องประชุมบำรุงร วิวรรณแล้ว  พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระดำเนินไปยังบ้านพักฉุกเฉิน   โดยเสด็จประทับ ณ ห้องสืบพยาน  
ศูนย์กนิษฐ์นารี ในบริเวณบ้านพักฉ ุกเฉิน เพื่อมีพระปฏิสันถารกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินจำนวน 5 รายที่
ประสบปญ
ั หาความรนุ แรงในดา้ นตา่ งๆ   หลังจ ากนนั้ ท รงทอดพระเนตรและทรงรบั ฟ งั บ รรยายสรุปแ นวทาง
การใช้ศ ลิ ปะบำบัดในการฟนื้ ฟูเยียวยา และ กิจกรรมการปอ้ งกันก ารลว่ งละเมิดท างเพศในเด็กก อ่ นวยั เรียน  
รวมทงั้   กิจกรรมฝกึ อ าชีพโดยสมาชิกบ า้ นพกั ฉ กุ เฉิน   แล้วจ งึ เสด็จไปยงั เนอสเซอร  
ี เพือ่ ท รงเยีย่ มเด็กเล็กแ ละ
ทอดพระเนตรผลงานของแม่วัยรุ่นในโครงการสร้างสายสัมพันธ์แม่ลูก  และได้ทรงประทานอาหารกลางวัน
เลี้ยงสมาชิกบ้านพักฉ ุกเฉินทุกคน  ยังความปลาบปลื้มแ ก่สมาชิกทุกๆคนเป็นอย่างมาก  

วันประวัติศาสตร์

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  ได้รับพระราชทานพระเมตตา
สูงสุด จาก สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน  และจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่
ได้พ ระราชทานและประทานคำปาฐกในการเสวนาทสี่ มาคมฯ ได้จ ดั ข นึ้  ในหวั ข้อเรือ่ ง “กระบวนการยตุ ธิ รรม 
และการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรง”  ระหว่างเวลา 8.30 – 12.30 น. ณ โรงแรม
สวิสโฮเต็ล  ณ ปาร์คนายเลิศ  โดยการเสวนาครั้งนี้มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งด้วยสมเด็จพระราชาธิบดี
คาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ได้เสด็จร่วมงานและประทับอยู่ตลอดการเสวนาดังกล่าว

10

ก ารเสวนานี้ จัดขึ้น เนื่องจาก ประสบการณ์ข องบ้านพักฉุกเฉินที่ต้องดูแลผู้หญิงและเด็กทเี่ข้าสู่
กระบวนการยตุ ธิ รรม   สะท้อนให้เห็นว า่  การเข้าถ งึ ก ระบวนการยตุ ธิ รรมทมี่ คี วามละเอียดออ่ นตอ่ ม ติ คิ วาม
แตกตา่ งทางเพศนนั้  อาจจะยงั ม พี นื้ ทีท่ นี่ า่ จ ะพฒ
ั นาเพือ่ ให้การคมุ้ ครองผหู้ ญิงแ ละเด็กเป็นไปได้อ ย่างเหมาะ
สมขึ้น  โดยมองว่า  การทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผู้ทเี่กี่ยวข้องในด้านต่างๆ 
ในระดับส งู สุด จะนำไปสกู่ ารรบั ร คู้ วามรสู้ กึ ข องผหู้ ญิงแ ละเด็กแ ละเข้าใจแง่ม มุ ต า่ งๆ ได้ก ว้างขนึ้  นำไปสกู่ าร
พัฒนาแนวคิด  ระบบ  แนวทางปฏิบตั   
ิ และการปรับท ศั นคติ ของผทู้ ที่ ำงานเกีย่ วข้องกบั ผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ปี่ ระสบ
ความรนุ แรง เพือ่ ให้ได้ร บั ค วามคมุ้ ครองสงู สุด เมือ่ เข้าส กู่ ระบวนการยตุ ธิ รรม ผรู้ ว่ มเสวนา  เป็นผ ทู้ รงคณ
ุ วุฒ ิ
หรือผ บู้ ริหารองค์กรทมี่ พี นั ธกจิ ท เี่ กีย่ วข้อง ซึง่ ได้ม าให้ค วามคดิ เห็นแ ละขอ้ เสนอแนะในการพฒ
ั นากรอบและ
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้ผ หู้ ญิงแ ละเด็กได้เข้าส กู่ ระบวนการยตุ ธิ รรมทเี่ ป็นม ติ ร ลดผลกระทบทรี่ นุ แรงและเอือ้ ต อ่ ก าร
คุ้มครองผู้หญิงและเด็กให้มากขึ้น ได้แก่ค ุณจุลสิงห์วสันตสิงห์อัยการสูงสุด  
 ดร.กิตติพงษ์กิตยารักษ์
ปลัดก ระทรวงยตุ ธิ รรมศ าสตราจารย์ว ทิ ติ ม นั ต าภร ณ์จ ากจุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัยพ ล.ต.อ.ดร.วัชรพล
ประสารราชกิจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณฮูวัยดียะพิศสุวรรณอุเซ็งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และนายแพทย์ชาญวิทย์  ทรเทพ นายแพทย์ผู้ทรง
คุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขมีดร.เมทินีพงษ์เวชผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเป็นผู้
ดำเนินรายการสำหรับผ ู้เข้าร่วมฟังการเสวนานั้น  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทที่ ำงานในกระบวนการยุติธรรม 
และที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง  รวมทั้งเจ้าหน้าทีจ่ ากองค์กรระหว่างประเทศและสถานทูต
ต่างๆ  รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน 

11
สรุปสาระสำคัญของพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชินีสวีเดน
ในการเสวนาเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับผู้หญิงแ ละเด็กที่ประสบปัญหา
ความรุนแรง
จัดโดยสมาคมส่งเสรมสถานภาพสตรีฯ
11กุมภาพันธุ์2554

 ในการเสด็จเยือนประเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และเป็ น การส่ ว นพ ระองค์ ใ นห ลายๆ ปี ที่ ผ่ า นม า
พระองค์ได้ทรงมีโอกาสรับทราบถึงชีวิตของเด็กที่
อยู่ในสภาวะที่ยากแค้นลำเค็ญมากมาย   ซึ่งเป็น
ส่วนที่ทำให้พระองค์ทรงคิดว่าจะต้องทำอะไรเพื่อ
เด็กเหล่านี้ โดยทรงมองว่า  เด็กเป็นกลุ่มที่อยู่ใน
สภาวะที่เปราะบางที่สุด  และเป็นกลุ่มแรกที่จะ
รับเคราะห์ จากความไม่สมบูรณ์ของสังคม  นั่น
จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิเด็กโลก (World
Childhood Foundation-WCF) ท่านทรงเป็นห่วง
ปัญหาการค้าประเวณีเด็กที่ทวีความรุนแรงขึ้น  และ
เป็ น ปั ญ หาใ นห ลายป ระเทศใ นโ ลก โดยไ ด้ ท รง
เล่าว่า  ท่านได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของการประชุมระดับโลกเรื่องการค้าประเวณี
เด็กครั้งแรกในสวีเดน  และทรงเป็นองค์ปาฐกในการประชุมครั้งที่ 2 ที่โยโกฮามา
แ ละครัง้ ท ี่ 3 ท บี่ ราซิลด ว้ ยแ ละคดิ ว า่ น า่ พ อใจขนึ้ ณ
 ร ะดับห นึง่ เพราะเป็นป ญ
ั หาทไี่ ด้
รับค วามสนใจในเวทีโลกแล้วส มเด็จพ ระราชินไี ด้ท รงเล่าว า่ เป้าห มายของC hildhood
ตั้งแต่เริ่มต้นนั้น มุ่งที่จะให้เด็กได้มีชีวิตวัยเด็กที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย และยึด
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติเป็นกรอบในการทำงาน  ใน
ขณะนี้  มูลนิธิเด็กโลก ได้ให้การสนับสนุนกว่า 100 โครงการใน 16 ประเทศ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กในสถานสงเคราะห์ / สถานบำบัดต่างๆ   แม่
ที่ยังอายุน้อย  เด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ  และเด็กเร่ร่อน  และจะเน้นไปที่เด็ก
ผู้ ห ญิ ง เ ป็ น พิ เ ศษ โ ดยมุ่ ง ป้ อ งกั น ไ ม่ ใ ห้ เ ขาต้ อ งเ ข้ า ไปอ ยู่ ใ นส ถานการณ์ เ สี่ ย ง
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ต้ อ งการใ ห้ เขามี ชี วิ ต แ ละใ ช้ ชี วิ ต เด็ ก ต ามสิ ท ธิ ที่ เขามี   ส มเด็ จ พ ระร าชิ นี ซิ ล เวี ย
ทรงกล่าวว่า  มูลนิธิไม่ได้ดำเนินงานเอง หากแต่แสวงหาหุ้นส่วนที่เป็นคนในประเทศ
นั้นๆให้เป็นผู้ดำเนินการทรงให้ค วามสำคัญกับเจ้าหน้าที่ของโครงการต่างๆที่Childhoodให้การสนับสนุนเพราะคนเหล่านั้นคือ“คนมีไฟ”ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่ง
มูลนิธเิ ด็กโลกได้ให้การสนับสนุนโครงการทเี่ สริมส ร้างศกั ยภาพแก่เด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หา
ล่วงละเมิดทางเพศถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจมุ่งที่จะลดผลกระทบจากความรุนแรง
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นใหม่รวมทั้งโครงการที่ดูแลแม่ที่อายุน้อยโดยมุ่งที่จะ
ให้แม่ที่แม้จะอายุน้อยที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีความพร้อมที่จะเลี้ยงลูกเอง
อย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นไป
แล้วกว่า 300 ราย โดยได้ทรงแสดงความชื่นชมในการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯด้วย
สมเด็จพระราชินีซิลเวีย ได้ทรงให้ความสำคัญกับสิทธิเด็กตามอนุสัญญาของ
องค์การสหประชาชาติโดยได้ทรงเน้นในสิทธิหลัก4ประการคือ(1)เด็กจะต้องไม่
ถูกเลือกปฏิบัติ ด้วยสาเหตุแห่งถ ิ่นกำเนิด เพศ ศาสนา ความพิการ หรือสาเหตุอื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน (2)  ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก  จะต้องได้รับการคำนึงถึง ในการ
การตัดสินใจและแนวปฏิบัติของผู้ใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (3) เด็กและ
เยาวชนจะต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตน  โดยเป็นไปตามเงื่อนไขพิเศษ
เฉพาะตัว   และ (4) เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่มีผลต่อตัวของเขาและได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุ และวุฒิภาวะ
ของเด็กนั้น   และทรงเห็นว่า ข้อท้าทาย คือ การที่จะนำอนุสัญญาฯ ไปปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ  ท่านได้ทรงเห็นว่า ทุกๆรัฐบาลที่ลงนามในอนุสัญญาฯนี้   จะต้อง
ดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่การผูกพันบนแผ่นกระดาษ  โดยได้ทรงยกตัวอย่าง
ที่พระองค์ทรงทำ   คือ  ทรงสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก
สำหรับเด็กในวัยต่างๆกัน และจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่  และได้ทรงริเริ่มโครงการใหม่
ร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดี เรียกว่า เวทีเด็กและเยาวชน โดยเชิญผู้เข้าร่วมจากภาค
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ส่วนต่างๆ กว่า 400  คน ไปทพ
ี่ ระราชวังในกรุงสต็อคโฮล์ม เพื่อมาพูดคุยกันในเรื่อง
อนุสัญญาฯแบ่งปันประสบการณ์และสร้างเครือข่ายโดยได้ทรงเล่าเพิ่มเติมว่าสำหรับ
สวีเดนเอง มูลนิธิเด็กโลกก็ได้พยายามเป็นอย่างมากที่จะสร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยว
กับสิทธิเด็กให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่  ทรงเล่าถึงว่า ได้ทรงรับเชิญไปในงาน ซึ่งเป็นจัด
กิจกรรมที่เฉลิมฉลองที่อนุสัญญาสิทธิเด็กครบ 20 ปีในประเทศเยอรมัน งานดังกล่าว
มีกิจกรรมที่ใช้อาคารรัฐสภาเป็นเวทีให้มีการตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิเด็ก โดยเป็นการ
แข่งขันระหว่างเด็ก และนักการเมือง ซึ่งท้ายที่สุดของกิจกรรม นำไปสู่ข้อสรุปสำหรับ
นักการเมืองวา่ จ ะตอ้ งทำ“การบ้าน”อ กี เยอะมากเพือ่ ให้ต ระหนักในเรือ่ งของสทิ ธิข องเด็ก

พ
 ระองค์ท า่ นได้ท รงเน้นย ำ้ ว า่ ส งั คมจดั การกบั เด็กอ ย่างไรนนั้ เป็นเรือ่ งทสี่ ำคัญ
ยิง่ เป็นเรือ่ งทตี่ อ้ งการทงั้ ค วามรู้ แ ละความมงุ่ ม นั่ ท รงมองวา่ แ ม้จ ะมสี งิ่ ด ๆี เกิดข นึ้ ม ากแ ต่
พระองค์ก ย็ งั ท รงกล่าววา่ “ก ารขบั เคลือ่ นนนั้ ย งั ไม่เร็วพ อเราอาจจะบอกกนั ว า่ ต อ้ งอดทน
เพราะการเปลีย่ นแปลงตอ้ งใช้เวลาแ ต่ค ำถามค อื ท ำไมเพราะเด็กน นั้ ถ กู ล ะเมิดก นั ท กุ ว นั
ทำไมเราต้องยอมให้ค่อยๆ เป็นค่อยๆไป ทั้งที่เราสามารถที่จะเอื้อมไปเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของเด็กให้ดีขึ้นได้ในทันที”
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สรุปสาระสำคัญของพระดำรัสของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชั รกิตยิ าภา
ในการเสวนาเรือ่ งกระบวนการยตุ ธิ รรมกบั ผหู้ ญิงและเด็กทป่ี ระสบปญ
ั หา
ความรน
ุ แรง  จัดโดยสมาคมส่งเสรมสถานภาพสตรีฯ
11กุมภาพันธุ์2554

พ ระเจ้าห ลานเธอพ ระองค์เจ้าพ ชั ร กิต ยิ าภา
ทรงเริ่มต้นด้วยการเล่าว่า  ได้เสด็จเยี่ยม สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นครั้งแรกพร้อมกับ
พระมารดาเมื่อ 23 ปีที่แล้ว ในการเปิดอาคาร
บ้านพักฉุกเฉิน  ซึ่งการมาเยี่ยมในครั้งนั้นได้ทำให้
พระองค์ได้ซึมซับคุณค่าของการให้ความห่วงใย
และความเอาใจใส่ต่อกลุ่มที่มีความเสี่ยง  และ
เมื่อทรงเป็นพนักงานอัยการ ก็ได้ทรงตระหนัก
ว่ า  ถึ ง แ ม้ ว่ า ง านท างด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ จ ะมี 
ความสำคัญมากเพียงใด แต่ก็ยังไม่สามารถช่วย
เหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
ของการกระทำด้วยความรุนแรงได้อย่างเพียงพอ
กระบวนการยตุ ธิ รรมจะตอ้ งมบี ทบาทในเรือ่ งนเี้ ช่นเดียวกันแ ละจำเป็นต อ้ งนำมาตรการ
ที่แตกต่างกันมาใช้เพื่อรองรับรูปแบบการกระทำความรุนแรงที่มีความหลากหลายใน
แต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีประเด็นสำคัญที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างใกล้
ชิดสองประการคือ
ป ระการแรก ผลกระทบจากการที่ผู้เสียหายต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใน
ชัน้ ส อบสวนและในชนั้ พ จิ ารณาในศาลซำ้ แ ล้วซ ำ้ อ กี ย อ่ มสง่ ผ ลกระทบโดยเป็นการสร้าง
ความรนุ แรงซำ้ เติมท งั้ ท างรา่ งกายและทางจติ ใจให้ก บั ผ หู้ ญิงแ ละเด็กเหล่าน ี้ ร ะบบและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเห็นได้ชัดว่ายังขาดความละเอียดอ่อนต่อมิติความแตกต่างทาง
เพศและมิติของกระบวนการที่เป็นมิตรต่อผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กเหล่านี้และ
ประการที่สองจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับปัญหาขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
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เพียงพอโดยเฉพาะพระราชบญ
ั ญัตคิ มุ้ ครองผถู้ กู ก ระทำดว้ ยความรนุ แรงในครอบครัวพ .ศ.
๒๕๕๐ซ งึ่ ผ หู้ ญิงท เี่ ป็นผ เู้ สียห ายจากการกระทำความรนุ แรงในครอบครัวย งั ค งไม่ส มัครใจที่
จะดำเนินคดี  หรือให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เนื่องจากความอับอายความรู้สึกถูกตรา
หน้าภาวะความกลัวหลังจากถูกทำร้ายหรือความซับซ้อนทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว
พ
 ระองค์ท รงกล่าววา่ ข ณะนเี้ ป็นช ว่ งเวลาสำคัญท ผี่ ทู้ อี่ ยูใ่ นกระบวนการยตุ ธิ รรม
ทางอาญาจะต้องไตร่ตรองอย่างจริงจังว่าจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร
โดยจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนากฎหมายและส่งเสริมให้มีกระบวนการและ
มาตรการคุ้มครองที่กว้างขวางครอบคลุม เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยความเป็น
ส่วนตัวและศักดิ์ศรีของผู้เสียหายและครอบครัวในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา เพื่อที่จะปกป้องคนเหล่านั้นจากการคุกคามและแก้แค้น รวมทั้งต้องมีการจัด
ตั้งระบบการให้ความคุ้มครองพยานและผู้เสียหายอย่างครอบคลุมโดยได้ทรงแนะนำว่า
ควรนำมาตรฐานและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมาพิจารณา
ประกอบด้วยเช่นกลยุทธ์ต้นแบบและมาตรการปฏิบัติของสหประชาชาติที่เป็นปัจจุบัน
ในเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญาซ งึ่ ได้ร บั ค วามเห็นช อบจากสมัชชาใหญ่แ ห่งส หประชาชาติเมือ่ ว นั ท ี่ ๒ ๑
ธันวาคม๒ ๕๕๓ร วมทงั้ “ข อ้ ก ำหนดสหประชาชาติว า่ ด ว้ ยการปฏิบตั ติ อ่ ผ ตู้ อ้ งขงั ห ญิงแ ละ
มาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพฯ)”  ซึ่งเป็น
ผลสำเร็จจาก “โครงการพัฒนาชีวิตของผู้ต้องขังหญิง” (Enhancing Lives of Female
Inmates (ELFI)) ของพระองค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผนวกมุมมองในเรื่องของความ
แตกต่างทางเพศเข้ากับข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติ
พระเจ้าหลานเธอฯ ได้ทรงกล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาต่อประเด็นเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
ต้องอาศัยส หวทิ ยาการ  และการบูร ณาการเข้าด ว้ ยกนั ห น่วยงานภาครฐั ท รี่ บั ผ ดิ ช อบทาง
ด้านกฎหมายอาญาและกระบวนการทางอาญางานสังคมสงเคราะห์การให้บริการทาง
ด้านสุขภาพกายและจิต  การลงโทษและงานราชทัณฑ์ ต่างก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่าง
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เท่าเทียมกันในการประกันว่า ผู้เสียหายจากการกระทำด้วยความรุนแรงจะได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างเพียงพอที่เกิดจากความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆและเป็นไป
ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในขณะเดียวกันก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อฝ่ายผู้
กระทำความผิด   ที่ต้องเน้นกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและผู้ต้องขังด้วย
เพื่อที่จะทำให้พฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง  ส่งพวกเขากลับคืน
เข้าสู่สังคมและทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ในฐานะพลเมืองดี
พระองค์ทรงย้ำว่า การขจัดปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและการ
แสวงหาประโยชน์จากเด็ก เป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระทำได้โดยอาศัยการดำเนินการของ
รัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นภาคประชาสังคมองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเอกชน
และสอื่ มวลชนย อ่ มมบี ทบาทสำคัญอ ย่างเท่าเทียมกนั ในเรือ่ งดงั ก ล่าวด งั เช่นท สี่ มาคมสง่ 
เสริมสถานภาพสตรีฯ และมูลนิธิเด็กโลกแห่งสมเด็จพระราชินีซิลเวีย ได้แสดงให้เห็นถึง
พลังข ององค์กรสาธารณกศุ ลทสี่ ร้างความเปลีย่ นแปลงในสงั คมและโลกมาแล้วแ ละทรง
มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนที่
จะผลักดันความพยายามที่มีร่วมกันไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
พ ระเจ้าห ลานเธอฯท รงกล่าวในตอนทา้ ยของการประทานปาฐกวา่ “ส ถานการณ์
ทีเ่ ลวรา้ ยของผถู้ กู ก ระทำดว้ ยความรนุ แรงจะยงั ด ำเนินต อ่ ไปอย่างยำ่ แย่ต ราบเท่าท ที่ สี่ ทิ ธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขายังตกอยู่ในความเสี่ยงเราต้องร่วมกัน
เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กฎหมายภายใน และประมวลกฎหมาย
อาญาบนพื้นฐานแห่งสิทธิ เราต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดการกับ
ความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เส้นทางที่ไปสู่อนาคตนั้นย่อมเป็น
ความรบั ผ ดิ ช อบรว่ มกนั ข องเราทกุ ค นห ากรว่ มกนั เราจะสามารถทำให้ว สิ ยั ท ศั น์ด งั ก ล่าว
กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้”
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  และรางวัลอ งค์กรเอกชนดีเด่น2รางวัล
ปี 2554 เป็นปีที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน   เป็นปีทสี่ มาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ร ับ
การยกย่องให้เป็น องค์กรเอกชนดเีด่น  ถึง 2 ครั้ง  
ในวันสตรีสากลที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดขึ้นในเดือนมีนาคม 
2554  นัน้   สมาคมฯ ได้ร บั ก ารคดั เลือกให้เป็นอ งค์การพฒ
ั นาเอกชนดเี ด่นในดา้ นการสง่ เสริมค วามเสมอ
ภาค  โดยศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิงเพ็ญศ รี พิชยั ส นิธ นากสมาคมฯ ได้เป็นผ แู้ ทนรบั ม อบจากรฐั มนตรีว า่ การ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

ต่อมา ในเดือนตุลาคม 2554  สถาบันคีนันแห่งเอเชียร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์และเดอะ
รีซอร์สอ ลั ล อิ นั ซ   
์ จัดง านประกาศผลรางวัล “องค์กรพฒ
ั นาเอกชนแห่งป ระเทศไทย 2554” (Thailand NGO 
Awards 2011) มี นายนิตย์ พิบูลส งคราม อดีตร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานใน
พิธ  
ี โดยสมาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ เป็น 1 ใน 12 องค์กรพฒ
ั นาเอกชน ทีไ่ ด้ร บั ค ดั เลือกให้ได้ร บั ร างวัล
องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งป ระเทศไทย 2554  จากการเสนอชื่อ 80 องค์กร  

รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย 2554 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
เพื่อเป็นการยกย่ององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดแี ละโปร่งใส โดยคณะกรรมการแบ่ง
เกณฑ์ก ารคัดเลือกและการให้คะแนนออกเป็น 6 เกณฑ์ ได้แก่ 
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1) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล 
2) การมสี ่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภ ายในและภายนอก 
3) การระดมการทรัพยากร 
4)การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบ าล 
5)ประเมินผลกระทบจากการดำเนินการและโครงการโดยภาพรวมและ
6)ความยั่งยืน

ส่งท
 ้ายปี2554 ที่สุดของน้ำท่วม
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 ทำให้สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ ซึง่ ม ที ตี่ งั้ อ ยูใ่ นเขตดอนเมือง ได้ร บั ผ ลกระทบจากนำ้ ท ว่ มอย่างเต็มท  ี่ ในชว่ งกอ่ นทนี่ ำ้ เริม่ ท ว่ ม 
เราได้เตรียมความพร้อมในการรบั มือก บั น ำ้ ท ว่ ม ป้องกันส มาคมฯอย่างเต็มท  ี่ มีก ารตนุ อ าหารและนำ้  สำหรับ
สมาชิกบ ้านพักทั้งผู้หญิงแ ละเด็ก โยกย้ายที่นอน  รวมทั้งครัว ขึ้นไปบนชั้นสอง   แต่เราเองก็ไม่คาดคิดว ่า 
“น้ำ” จะมจี ำนวนมากมายมหาศาลถึงเพียงนี้   ในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ระดับน้ำท ี่ท่วมภายในสมาคมฯ 
มีระดับเพิ่มสูงขึ้น  และในวันที่ 26 ตุลาคม ไฟฟ้าเริ่มดับตั้งแต่ประมาณเที่ยงวัน จนถึงตี 5 ของวันที่ 27 
ตุลาคม โดยในวันที่ 27 ตุลาคมนั้น  เราได้ขอความร่วมมือจากสถานีต ำรวจนครบาลดอนเมือง ให้นำเรือ
มาช่วยในการช่วยอพยพสมาชิกผู้หญิงซึ่งท้องแก่ใกล้คลอด 3 คน เพื่อไปอยู่บ้านพักเด็กและครอบครัว
กรุงเทพมหานคร และเรายังได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทางอื่นๆที่พบเจอเราในวันนั้น   ที่คอยช่วย
เหลือในการเปลี่ยนรถอพยพให้กับผู้หญิงใกล้คลอดด้วย  และเนื่องจากสถานการณ์ไม่สามารถจะวางใจ
ได้   จึงได้ป ระสานตดิ ต่อข อความชว่ ยเหลือในการทจี่ ะอพยพสมาชิกบ า้ นพกั อ อกจากสมาคมฯทัง้ หมด และ
ในวันที่ 28 ตุลาคม เป็นวันอพยพใหญ่ของพวกเรา  โดยท่านแม่ทัพอากาศ ได้ให้ความกรุณาจัดร ถมารับ
พวกเรา เพื่อเดินทางไปยังมหาปชาบดีเถรีว ิทยาลัย (วิทยาลัยแ ม่ชี) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  ซึ่งเราได้รับ
ความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากท่านอธิการบดีมหาวิมหาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยที่ได้กรุณาอนุญาต  และ
คณะแม่ชีผู้บริหาร และที่เป็นนักศึกษาในการดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเยี่ยมระหว่างที่พวกเราอาศัยอยู่ที่นั่น 
โดยสมาชิกบ้านพักทั้งผู้หญิงและเด็กที่อาศัยอยู่ที่วิทยาลัยแม่ชี  รวมถึงเจ้าหน้าที่บ้านพักฉุกเฉิน ซึ่งผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนกันไปช่วยงาน ดูแล จัดกิจกรรม มีประมาณ 100 คน  
คณะอพยพได้รับความช่วยเหลือจากหลายแห่ง รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ได้ช่วยสนับสนุน ผ่าน
โครงการครัวน้ำใจไทยช่อง 3 ทำให้ทุกคนได้อิ่มท ้องกันทุกมื้อต่อเนื่อง  รวมทั้งยังออกข่าวผ่านทางรายการ
ซึง่ ท ำให้ม ผี มู้ จี ติ ก ศุ ล และอาสาสมัครอกี ห ลายทา่ นทที่ ราบขา่ วเดินท างไปเยีย่ มเยียน ให้ก ำลังใจ จัดก จิ กรรม 
เลี้ยงอาหาร บริจาคทุนท รัพย์ สิ่งของที่จำเป็น เป็นจำนวนมาก               
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ในวันที่น้ำล ด  สภาพความเสียหายภายในสมาคมฯ มีค่อนข้างมาก เนื่องจากน้ำอยูใ่นระดับส ูงโดย
เฉลี่ย 1.20 เมตร เป็นร ะยะเวลาประมาณ เกือบเดือนครึ่ง   บริเวณโดยรอบ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ป ระดับ ยืนต้น
ตายเกือบหมด  ภายในตัวอ าคารความเสียห ายค่อนข้างหนัก โดยเฉพาะในส่วนของบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่งน้ำ
ได้ท ว่ มขงั ส งู แ ละนานเนือ่ งจากมพี นื้ ทีท่ ตี่ ำ่ ก ว่าจ ดุ อ นื่ ในสมาคมฯ ทัง้ อ าคารทที่ ำงานของนกั ส งั คมสงเคราะห์
บ้านพักสมาชิกฯ บ้านเด็ก ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน ลานอเนกประสงค์ที่เราใช้เป็นลานทานอาหารและลาน
กิจกรรม ห้องพักผู้ป่วยติดเชื้อเอช.ไอ.วี ห้องแรกรับ ห้องให้คำปรึกษา ห้องศูนย์กนิษฐ์น ารี(ห้องสืบพยาน+
ห้องแพทย์) ห้องเคหะกจิ (แ ม่บ า้ น) โดยสภาพหลังน ำ้ ล ดพบเชือ้ ร าหนาเกาะตามผนังล ามไปจนถึงฝ า้ เพดาน 
ในส่วนของอาคารนารินทร์กรุณา ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของสมาคมฯ เป็นอาคารที่มีความสูงจากระดับ
ถนนมากทสี่ ดุ ในบรรดาอาคารทงั้ หมดของสมาคมฯ น้ำได้เข้าในตวั อ าคารมรี ะดับค วามสงู ป ระมาณ 30 ซม. 
ทำให้อุปกรณ์สำนักงานเสียหายเกือบหมด ตู้วางของ ชั้นเอกสารที่เป็นไม้ถล่มลงเนื่องจากการแช่น้ำเป็น
เวลานาน อาคารกัลยาณเวสน์(วีเทรนฯ) สโมสรสุขภาพ  จะเป็นส่วนที่เสียหายหนักเนื่องจากไม้ปาเก้ที่
ปูพื้นโรงยิมหลุดลอกออกมาทั้งหมด  ส่วนสระว่ายน้ำ น้ำได้ท่วมเข้าไปถึงในสระกลายเป็นสระว่ายน้ำ
(เน่า) ในส่วนอื่นๆ ของสมาคมฯ ห้องเรียนทำขนม ห้องเสริมสวย ห้องช่าง ห้องเก็บของ ฯลฯ น้ำได้เข้าท่วม
ทำความเสียห ายไม่แพ้ก ัน    การทำความสะอาดหลังน้ำลดเป็นเรื่องสำคัญ  โดยเฉพาะบ้านพักฉุกเฉิน เป็น
ส่วนทคี่ อ่ นขา้ งออ่ นไหวเนือ่ งจากเป็นท พี่ กั อ าศัยข องเด็กอ อ่ น เด็กเล็ก คนทอ้ ง ผูป้ ว่ ย ฯลฯ รวมทงั้ ย งั ม คี วาม
เสี่ยงเรื่องสัตว์มีพิษต ่างๆ ด้วย  
ในช่วงหลังน ้ำล ดประมาณต้นเดือนธันวาคม  ตลอดเดือน ผู้มีจิตอ าสา จิตสาธารณะ มาช่วยลงแรง
กายแรงใจฟนื้ ฟูส มาคมฯ ทำความสะอาดเป็นการเบือ้ งตน้ ค วบคูก่ นั ไปดว้ ย อาทิ คณะผบู้ ริหารบริษทั โตโยตา้ 
ลีสซ งิ่  ประเทศไทยจำกัด และจติ อ าสาจำนวนกว่า 300 คนทมี่ าชว่ ยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ   ทหาร
จากกองร้อยสนับสนุนก ารช่วยรบ ร.11 พัน1 รอ. กองทัพบ กช่วยเหลือประชาชน จำนวน 26 นาย ที่มา
ขนเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ทุกชิ้นออกจากตัวอาคารทุกอาคาร  ใช้เวลารวมทั้งส ิ้นถึง 4 วัน  เพื่อให้สามารถ
ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อรา ก่อนที่จะซ่อมแซม   และย้ายสมาชิกผู้หญิงและเด็กกลับสู่บ้านพักฉุกเฉิน   
นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่ได้กรุณาทั้งจัดกิจกรรมเพื่อหาการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 
อย่างมากมาย ซึ่งพวกเราทุกคนรู้สึกซ าบซึ้งเป็นอ ย่างยิ่ง
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บ้านพักฉุกเฉิน
การให้บริการของบ้านพักฉุกเฉิน  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้เน้นการให้ความช่วย
เหลือผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม โดยให้ความช่วยเหลือ
ด้านที่พักอาศัย อาหาร สุขภาพอนามัย รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิต
แ ละให้ก
 ำลังใจโดยใช้ห ลักส งั คมสงเคราะห์แ ละกระบวนการจด
ั การกลุม
่ บ
 ำบัดท
 างจต
ิ เพือ่ น
 ำไป
สูค
่ วามเชื่อมั่นในตนเองสามารถออกไปใช้ชีวต
ิ ในสังคมได้อย่างปกติสขุ และช่วยเหลือตนเองได้
การให้บริการและความช่วยเหลือนอกเหนือจากการให้เข้าพักที่บ้านพักฉุกเฉินแล้ว โครงการ
คลินิกผู้หญิง ได้เปิดบริการทางโทรศัพท์ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
เจริญพ
 ันธุ์ เช่น ท้องเมื่อไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาโรคเอดส์ และการหมด
วัยเจริญพ
 ันธุ์ฯลฯ
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บ้านพักฉุกเฉิน

 ้านพักฉ
บ
 ุกเฉิน
	ให้ค วามชว่ ยเหลือผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ปี่ ระสบปญั หาตา่ งๆ โดยเฉลีย่  มีผ รู้ บั ค วามชว่ ยเหลือพ กั อ าศัยอ ยู่

ราววันละ 140 คน สำหรับต ัวบ้านพักฉ ุกเฉินที่รองรับผ ู้ประสบปัญหานั้น มี 2 หลัง และมีพื้นที่บางส่วนใน
บริเวณ ที่แยกออกเป็นพ ิเศษ สำหรับก ารดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก


 ้านเด็ก
บ
	บ้านเด็กเป็นส ถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุวัย 2-6 ขวบ  ซึ่งเป็นบุตรของผู้เดือดร้อน

ที่มาขอรับความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจ หรือพักรอคลอดถึงหลังคลอด 
รวมทั้งบุตรของผู้ฝากเลี้ยง ซึ่งครอบครัวอาจไม่พร้อม ตลอดจนเด็กทถี่ ูกล่วงละเมิดแ ละถูกแยกออกมาจาก
ครอบครัว

ทั้งนีม้ ีครูและพี่เลี้ยงเด็ก เป็นผู้ดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ และสติป ัญญา 
โดยมุ่งเตรียมความพร้อมให้เด็กๆสามารถช่วยเหลือตนเองและอยูร่ ่วมผู้อื่นในสังคมได้ อีกทั้งล ดผลกระทบ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก พร้อมทั้งสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี


ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน


ศ นู ย์เลีย้ งเด็กอ อ่ นเป็นส ถานทดี่ แู ลเด็กท ารกซงึ่ เป็นบ ตุ รผเู้ ดือดรอ้ นทปี่ ระสบปญ
ั หาทอ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อม      
และมีความต้องการยกบตุ ร เพือ่ ห าพอ่ แ ม่อ ปุ ถัมภ์ห รือม ารดาของเด็ก โดยจะเป็นการฝากเลีย้ งชวั่ คราว เพือ่ 
ไปหางานทำหรือศ กึ ษาตอ่  ทัง้ นีม้ พี เี่ ลีย้ งดแู ลเด็กท ารก ทำหน้าทีด่ แู ลพฒ
ั นาการทางรา่ งกายและจติ ใจ ตลอด 
24 ชั่วโมง


ศูนย์กนิษฐ์นารี


ศ นู ย์ก นิษฐ์น ารีเป็นง านสว่ นหนึง่ ข องบา้ นพกั ฉ กุ เฉิน เป็นส ถานทใี่ ห้ค วามชว่ ยเหลือผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ี่
ถูกข ่มขืน ซึ่งให้บริการโดยทีมงานสหวิชาชีพอย่างครบวงจร รวมทั้งก ารให้ความช่วยเหลือประสานงาน เพื่อ
ดำเนินค ดีท างกฎหมายให้  ในกรณีท ผี่ ปู้ ระสบปญ
ั หาตอ้ งการดำเนินค ดีผ กู้ ระทำผดิ  นอกจากนนั้  ยังให้บ ริการ
ทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบปัญหาทุกๆประเภทด้วย
	
บ้านพักฉุกเฉินเปิดให้บริการทุกวันโดยมีนักสังคมสงเคราะห์และ/หรือนักจิตวิทยา
ให้การปรึกษาตลอด24ชั่วโมง
บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
โทร.0-2929-2222,0-2929-3926,0-2929-2422-23โทรสาร0-2566-2707
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กระบวนการช่วยเหลือผ
 ู้หญิงแ ละเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน
1.บริการดา้ นสงั คมสงเคราะห์/จติ วิทยา
• จัดหาที่พักอาศัยช ั่วคราว อาหาร ยา สิ่ง
จำเป็นต ่างๆ
• นักสังคมสงเคราะห์ / นักจิตวิทยา ให้
คำปรึกษา ให้กำลังใจและทางเลือกโดย
ยึดผู้หญิงและเด็กเป็นศูนย์กลาง โดย
ใช้ แ นวทาง ก ารเ สริ ม ส ร้ า งศั ก ยภาพ 
(Empowerment)
• จัดกลุ่มบ ำบัดฟ ื้นฟูจิตใจ
• เป็นส อื่ ก ลางขอความชว่ ยเหลือห น่วยงาน
รัฐและเอกชน
• เยี่ยมบ้าน สร้างความเข้าใจและฟื้นฟู
ครอบครัว

2.บริการด้านการแพทย์
• แ พทย์ส ตู นิ ารีเวชและจติ แพทย์ ( อาสาสมัคร ) 
ให้บริการตรวจและให้คำแนะนำปรึกษาดา้ น
การวางแผนครอบครัว / โรคตดิ ต่อทางเพศ
สัมพันธ์และด้านเพศศึกษาและดูแลด้าน
สุขภาพจติ  ตามลำดับ 
• ส่งต อ่ เข้าร บั ก ารตรวจวนิ จิ ฉัยท างกาย-จ ติ  / 
ฝากครรภ์และตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
ของรั ฐ  เ ช่ น  วิ ท ยาลั ย แ พทย์ ศ าสตร์ 
กรุงเทพมหานครและวชิรพ ยาบาล สถาบัน
บำราศนราดูร / โรงพยาบาลศรีธัญญา / 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และ 60 ฯลฯ
• ติดตามผลและเยี่ยมเยียนผู้ที่เข้ารับการ
รักษาทโี่รงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

3.บริการเสริมสร้างและพฒ
ั นาศกั ยภาพ
• ให้ความรดู้ ้านต่างๆ ที่จำเป็น เช่น การ
วางแผนครอบครัว เอชไอวี / เอดส์ การ
ดูแลเด็ก ฯลฯ
• เสริมสร้างทักษะชีวิต
• ฝึกอาชีพตามความสนใจ
• ให้บ ริการการศกึ ษาตามระบบการศกึ ษา
ของประเทศทั้งในระบบและการศึกษา
นอกโรงเรียนในระดับป ระถมและมัธยม

4.บริการด้านกฎหมาย
• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นและ
กระบวนการยุติธรรม
• ศูนย์กลางรบั เรือ่ งและตดิ ต่อส ถานีต ำรวจที่
เกี่ยวข้อง / ติดตามผลคดี 
• เป็นส อื่ ก ลางตดิ ต่อห น่วยงานเอกชนและรฐั 
ที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ( เช่น มูลนิธิ
เพื่ อ นห ญิ ง  /   สมาคมบั ณ ฑิ ต ส ตรี ท าง
กฎหมาย ฯ 
• รว่ มสอบพยานเด็กตาม ป.ว ิ อาญา พ.ศ. 2543

5.ติดตามผล
เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว 
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งานบ้านพักฉุกเฉิน



1.จำนวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงแ ละเด็ก







1.1จำนวนที่รับความช่วยเหลือ

ในป  ี 2554 มีผ หู้ ญิงแ ละเด็กท มี่ าขอรับก ารชว่ ยเหลือจ าก บ้านพกั ฉ กุ เฉิน รวมทงั้ ส นิ้  1,464 ราย แบ่งเป็น

- ผู้หญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน

      335 
ราย 

- ผู้หญิงขอรับการปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก            36 
ราย 

- ผู้หญิงขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์


1,093 
ราย 
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ ระดับก ารศึกษาภูมิลำเนาและการนำส่งมีปรากฏใน ภาคผนวก ก



	1.2ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงแ ละเด็กประสบ

ประเภทของปัญหา

  

  
  
  
  
  
     
  







    จำนวน/ราย

1.  ปัญหาครอบครัว
2.  ปัญหาท้องเมื่อไม่พ ร้อม  - จากสามี/แฟน  60 ราย  
        - จากถูกข่มขืน  9 ราย
             - จากสามีติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ 3 ราย
3.  ความรุนแรง - ถูกส ามีท ุบตีท ำร้ายร่างกาย จำนวน 35 ราย  
- บิดา/แม่ส ามี ทำร้าย จำนวน   2 ราย

- เด็กทารกอายุ 7 เดือนถูกทอดทิ้ง จำนวน 1 ราย
4. ปัญหาผู้ติดเชื้อ HIV/A IDS
5. ไม่มที ี่พัก  28 ราย  ช่วงวิกฤตน้ำท่วมเข้ามาพักบ้าน พักฯ 10 ราย
6. ปัญหาสุขภาพกาย 3 ราย, สุขภาพจิต 13 ราย
7. ปัญหาเศรษฐกิจ1 4
8. ถูกข่มขืน-รุมโทรม /อ นาจาร (ไม่ตั้งครรภ์) 
  (เด็กวัย 3-6 ขวบ 2 ราย วัยรุ่น  8 ราย  ผู้หญิง  5  ราย)
9. อื่นๆ เช่น ถูกลักทรัพย์ 1  /ผู้สูงอายุ 4  ราย

		

รวมทั้งสิ้น						

*ไม่นับปัญหาจากกรณีขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์

160
72

38
13
38
16

15
   5
371
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1.3ประเภทของปัญหา
1.3.1กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม
ผู้หญิงท ้องเมื่อไม่พ ร้อม มาขอรับค วามช่วยเหลือรวมทั้งส ิ้น 72 ราย ซึ่งผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อมมา
ขอคำปรึกษาและกลับสคู่ รอบครัว จำนวน 7  ราย  พักระหว่างรอคลอด/หลังคลอด จำนวน 65  ราย โดย
จำแนกตามอายุด ังนี้ 
• เด็กและเยาวชนหญิง  อายุ 13 - 18 ปี จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 20.83)
• ผู้หญิง  อายุ 19 - 25 ปี

จำนวน 29 ราย (ร้อยละ40.28)
• ผู้หญิง  อายุ 26 - 35 ปี

จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 30.56)
• ผู้หญิง  อายุ 36 - 40 ปี

จำนวน  5 ราย (ร้อยละ 6.94)
• ผู้หญิง  อายุ 41 – 42 ปี  
จำนวน  1 ราย (ร้อยละ 1.39)
สาเหตุห ลักม าจากสามี/แฟน/คู่รัก/เพื่อนชายไม่รับผิดชอบมากที่สุด รองลงไปได้แก่ ถูกข่มขืนโดย
ถูกช ายแปลกหน้า /คนรู้จัก/ เพื่อนชาย/ บิดาเลี้ยง 
ผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หาสว่ นใหญ่อ ายุร ะหว่าง 19 - 25 ปี และสว่ นใหญ่ม อี าชีพร บั จ้างทวั่ ไป 
นักศึกษา และค้าขาย ตามลำดับ
ในป ี 2553  ผูห้ ญิงท อ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อม เมือ่ ค ลอดเด็กท ารกแรกเกิด ได้ต ดั สินใจเลือกเลีย้ งดเู ด็กท ารก
ด้วยตนเอง/เลี้ยงเด็กทารกโดยตา ยาย และญาติ จำนวน  14 ราย ฝากเลี้ยงเด็กทารกชั่วคราวในศูนย์เลี้ยง
เด็กอ่อน /สหทัยมูลนิธิ  จำนวน 33 ราย ยกบุตรให้มูลนิธิมิตรมวลเด็ก จำนวน 8 ราย และสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิตแ ละเด็กอ่อนพญาไท จำนวน 5 ราย  ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม อยู่ระหว่างรอคลอด  จำนวน 
10 ราย
1.3.2กรณีติดเชื้อHIV/AIDS
• ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS มาขอรับค วามช่วยเหลือรวม 13  ราย โดยจำแนกได้ดังนี้ 
• ผู้หญิง  อายุ  22 - 30 ปี 
จำนวน 
2
ราย (ร้อยละ 15.38)
• ผู้หญิง/ผู้ชาย  อายุ 31 - 40 ปี
จำนวน 
7
ราย (ร้อยละ 53.85)
• ผู้หญิง  อายุ 41 – 60 ปี 
จำนวน 
4
ราย (ร้อยละ 30.77)
สาเหตุส ำคัญที่ผู้หญิงติดเชื้อ HIV/AIDS คือการมีเพศสัมพันธ์กับสามีทมี่ ีเชื้อ HIV/AIDS มากที่สุด 
รองลงไปได้แก่ จากการมีอาชีพหญิงบริการ ผู้หญิงติดเชื้อส่วนใหญ่ อายุร ะหว่าง 26-40 ปี และเป็นแม่บ้าน 
มากที่สุด 
ทั้งนีใ้นช่วงระหว่างปี 2554 ไม่มีผตู้ ิดเชื้อ HIV/AIDS ที่เสียชีวิต เนื่องจากผู้ติดเชื้อได้เข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพได้อย่างรอบด้านและรวดเร็ว เป็นมิตรมากขึ้น
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1.3.3กรณีถูกทำร้าย
ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มาขอรับบริการความช่วยเหลือและพัก
อาศัยท ี่บ้านพักฉุกเฉินมีรวมทั้งสิ้น  38  ราย โดยที่มีจำนวน  35  ราย ที่ประสบปัญหาความรุนแรงทาง
กายและจิตใจ ถูกสามีท ุบตี ทำร้ายร่างกาย โดยปัจจัยส ำคัญที่นำไปสู่ความรุนแรงนั้นมาจากสามีดื่มสุรา /
ติดยาเสพติด และหึงห วง 
ในปี 2554 จาก 38 ราย มีผู้หญิงและเด็ก จำนวน 37 ราย ไม่ต้องการร้องทุกข์ด ำเนินค ดีใดๆ 
ทั้งสิ้น ผู้หญิง 1 ราย ร้องทุกข์กับเจ้าหน้าทีต่ ำรวจเพื่อดำเนินค ดีทางอาญาและกำลังจะดำเนินก ารฟ้องหย่า
ต่อไปให้ถึงที่สุด ผู้หญิงอ ีก  2 ราย  ไม่ต้องการร้องทุกข์เจ้าหน้าทีต่ ำรวจ แต่ต้องการให้นักส ังคมสงเคราะห์ 
นักจิตวิทยาช่วยประสานสามีเพื่อทำข้อตกลงและวางเงื่อนไขซึ่งกันแ ละกัน เพื่อกลับสู่ครอบครัว
	
การช่วยเหลือปัญหาความรุนแรงตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550) จำนวน 4 ราย มดี ังนี้
กรณีที่1  นางบัว  อายุ 43  ปี   ถูกสามี อายุ 63 ปี ทำทุบตีร ้ายร่างกายและจิตใจ บัวมีลูกสาว
อายุ  5  ขวบ มาขอความช่วยเหลือแ ละคุ้มครองความปลอดภัย นางบัว มีอาการซึมเศร้า คิดทำร้ายตนเอง 
บ้านพักฉุกเฉินส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นเวลา 1 เดือน  หลังออกจากโรงพยาบาล 
นางบัวป ระสงค์จ ะกลับส คู่ รอบครัวแ ต่ไม่ป ระสงค์ด ำเนินค ดีก บั ส ามี  จึงได้ท ำบนั ทึกข อ้ ต กลงและวางเงือ่ นไข
กันที่บ้านพักของสามี  โดยมีพนักงานเจ้าหน้าท ี่ฯ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงฯ เมื่อ
วันที่  17 ตุลาคม  2554  
กรณีที่2 นางสาวกล้วย  อายุ 24  ปี ถูกสามี 27  ปี  ที่ติดยาเสพติดท ำร้ายร่างกาย และขับไล่
ออกจากบ้านในยามวิกาล จึงไม่สามารถนำลูกชายอายุ 7 เดือนออกมาด้วยได้  นางสาวกล้วย อยู่กินก ับ
สามีจ นมีลูกชาย 7 เดือน  เมื่อมาขอความช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉิน   นางสาวกล้วยมีความต้องการจะ
นำลูกชายกลับสู่ครอบครัว บ้านพักฯได้ประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าศูนย์ประชาบดี (1300) และเจ้า
หน้าที่ตำรวจ สน.ดอนเมือง เพื่อนำลูกชายมามอบให้นางสาวกล้วย   และนางสาวกล้วยไม่ประสงค์ร้อง
ทุกข์เจ้าห น้าทีต่ ำรวจ  ต้องการยุตแิ ละทำบันทึกข้อต กลงและวางเงื่อนไขกันทสี่ น.ดอนเมือง   เมื่อวันที่ 12  
กันยายน 2554 
กรณีที่3 นางสาวกุหลาบอายุ  23  ปี  ถูกสามี อายุ 28  ปี ทำร้ายร่างกาย/จิตใจ ด้วยการเอา
น้ำกรดราดที่ศรีษะและลำตัว จนบาดเจ็บสาหัส ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็น
เวลา 1 เดือน นางสาวกุหลาบได้อยู่กินก ับสามีมีลูกชายด้วยกัน 2 คน ต่อม าสามีติดยาบ้า ไม่รับผิดชอบ
ครอบครัว จึงต ดั สินใจพาลกู ห นีไปอยูก่ บั ม ารดา สามีม าขอคนื ดี แต่เธอไม่ย นิ ยอม จึงถ กู ส ามีส าดดว้ ยนำ้ กรด  
และสามีได้หลบหนีไป   เธอได้ตัดสินใจแจ้งความและต้องการดำเนินค ดีสามีให้ถึงที่สุด  ขณะนี้กุหลาบพัก
ฟืน้ ร า่ งกายและเยียวยาจติ ใจอยูท่ บี่ า้ นพกั ฉ กุ เฉิน   ในระยะแรกเธอรสู้ กึ ห วาดกลัวแ ละหวาดระแวง คิดท ำร้าย
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ตนเองเป็นบ างครัง้  แต่ห ลังจ ากกหุ ลาบได้ร บั ก ารดแู ลจากบา้ นพกั ฉ กุ เฉิน เธอจงึ ท ำใจยอมรับส งิ่ ท เี่ กิดข นึ้ แ ละ
พร้อมที่จะพลิกฟ ื้นชีวิตเพื่อต่อสู้ต่อไป
กรณีที่4  
 นางสาวแตงโม อายุ   22  ปี  ถูกสามี อายุ 24 ปี  ติดยาเสพติด ทำร้ายร่างกายและ
จิตใจเพราะความหงึ ห วง  นางสาวแตงโมอยูก่ นิ จ นมลี กู ด ว้ ยกนั  2 คน ระหว่างใช้ช วี ติ ค รอบครัวด ว้ ยกนั  สามี
มักหึงหวง ดุด่า และทุบตีทำร้ายอยู่เสมอจนทนสภาพนี้ไม่ไหว จึงขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีให้พา
เธอหลบหนีมาขอความช่วยเหลือที่บ้านพักฉ ุกเฉิน   เมื่อสามีทราบว่า นางสาวแตงโมและลูกพักอยูท่ ี่บ้าน
พักฉุกเฉิน จึงมาตามมาเอาตัวกลับบ้าน  แต่เธอไม่พร้อม  สามีจึงอาละวาดอยูท่ ี่หน้าป ้อมยามบ้านพักฯ 
เจ้าหน้าที่สมาคมฯจึงได้แจ้งตำรวจ สน.ดอนเมือง เพื่อมาเอาตัวสามีไป และได้เจรจาตกลงกันที่สถานี
ตำรวจฯ   พร้อมทงั้ ท ำขอ้ ต กลงและวางเงือ่ นไขกนั  ทีส่ น.ดอนเมือง  โดยสามีต อ้ งเข้าร บั ก ารบำบัดร กั ษาทนั ท ี
นางสาวแตงโมจึงยอมกลับบ ้านพร้อมลูก  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม 2554   จากการติดตามผล นางสาวแตงโม
รู้สึกด ีขึ้น สามีหยุดใช้ความรุนแรงแล้ว
1.3.4กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม
เด็กก่อนวัยเรียน
บ้านเด็กเป็นส ถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุว ัย 1.5 ขวบ - 6 ปี ซึ่งเป็นบุตรของผู้เดือด
ร้อนทมี่ าขอรับค วามชว่ ยเหลือในระหว่างทมี่ ารดารบั ก ารฟนื้ ฟูร า่ งกาย/จ ติ ใจ หรือพ กั ร อคลอดถงึ ห ลังคลอด 
หรือพ กั เพือ่ ห ลบภยั  อกี ท งั้ ก ารปกป้องคมุ้ ครองความปลอดภัย ซึง่ เด็กเหล่าน นั้ ส ว่ นใหญ่ได้ร บั ผ ลกระทบจาก
ความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีทั้งเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กทมี่ ารดาติดเชื้อ
เอชไอวี และบิดามารดาต้องโทษจำคุกข้อหายาเสพติด
ตลอดปี 2554 มีเด็กอยูใ่นความดูแลทั้งส ิ้น 64 ราย (เด็กผู้หญิง 37 ราย เด็กผ ู้ชาย 27 ราย)
เด็กอ่อน
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกซึ่งเป็นบุตรของผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาท้องไม่
พร้อมทั้งท ตี่ ้องการหาพ่อแม่อ ุปถัมภ์ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม และเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราว เนื่องจากมารดาไป
หางานทำหรือศ ึกษาต่อ
ตลอดปี 2554 มเีด็กแรกเกิดฝากเลี้ยงประจำและฝากเลี้ยงเฉพาะกลางวัน (Day time )รวม 81 
ราย ซึง่ ม รี ะยะเวลาในการฝากเลีย้ งไม่เกิน 1 ปี ทัง้ นีเ้ ป็นเด็กท แี่ ม่ต อ้ งการยกบตุ ร หาพอ่ แ ม่อ ปุ ถัมภ์ โดยบา้ น
พักฉุกเฉินส ่งต่อม ูลนิธมิ ิตรมวลเด็ก สหทัยมูลนิธิ รวม 8 ราย เป็นเด็กที่แม่ฝากเลี้ยงชั่วคราวและรับกลับ
คืนสคู่ รอบครัวท ี่อยูใ่นศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 33 ราย   และเด็กที่แม่ฝากเลี้ยงฝากเฉพาะกลางวัน (Day time) 
เนื่องจากมารดาวัยรุ่นต ้องไปเรียนหนังสือ /ไปทำงาน/ไปโรงพยาบาล เป็นต้น จำนวน  35 ราย

28
1.3.5กรณีถูกข่มขืน
ศูนย์ก นิษฐ์นารีเป็นส ถานที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกข่มขืนอ ย่างครบวงจร ปี 2554 มีผู้หญิงและเด็กที่
ถูกข ่มขืนก ระทำชำเรา ถูกอนาจาร มาขอความช่วยเหลือทั้งส ิ้น   24 ราย (ถูกข่มขืน 15 ราย ถูกข่มขืนเป็น
เหตุให้ท้อง 9 ราย) 
เด็กอายุ 3 - 6 ปี
จำนวน
2 ราย (ร้อยละ 8.33)
เด็กอายุ 7 -18 ปี
จำนวน
18 ราย (ร้อยละ 75)  

ผูห้ ญิงอ ายุ 19 - 25  ปี จำนวน
 4 ราย (ร้อยละ 16.67) 
ในจำนวนดังกล่าว ร้อยละ 54.17 ผู้ถูกกระทำมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 12.5 
ผู้กระทำเป็น ผู้ชายแปลกหน้า  ร้อยละ 20.83 ผู้กระทำเป็นญาติ พี่เขย ลุง คนรัก คนรู้จัก  ร้อยละ 8.33 
เป็นบิดาเลี้ยง/เพื่อน และร้อยละ 4.17 เป็นนายจ้าง

1.4ประเภทปัญหาของผู้ที่มาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์มีรายละเอียดดังนี้   

ผ ู้ประสบปัญหาที่ขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 1,093 ราย ในจำนวนดังกล่าว เป็นหญิง  
991 ราย คิดเป็นร ้อยละ 90.67 ที่ประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแ บบ เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-30 
ปี มากที่สุด 517 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.30 ของผู้รับบริการทั้งหมด ส่วนใหญ่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่
พร้อม จำนวน 566 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.78  ปัญหาครอบครัว จำนวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ18.48 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.06 ปัญหาติดเชื้อเอดส์ 38 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 3.48 และปัญหาข่มขืน/อ นาจาร จำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.46 ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาใน
กรุงเทพฯ จำนวน 644  ราย  คิดเป็นร้อยละ 58.92
ผ ขู้ อรับก ารปรึกษาทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่ร จู้ กั บ า้ นพกั ฉ กุ เฉินจ ากนิตยสารชวี ติ ร กั / ค สู่ ร้างคสู่ ม 336 
ราย คิดเป็นร ้อยละ 30.74 อินเตอร์เนต 441 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.35 องค์กรภาครัฐ 8 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.73 องค์กรเอกชน 48 ราย คิดเป็นร ้อยละ 4.39 เพื่อน/พลเมืองดพี ามา 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 
8.97 ไทยทีวีสีช่อง 3/วิทยุ 97 ราย คิดเป็นร ้อยละ 8.87 Bug 1133/สมุดหน้าเหลือง 65 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 5.95 
ส่วนมากโทรศัพท์ม าปรึกษา เวลาเช้า-กลางวัน คิดเป็นร ้อยละ 63.86  และเวลากลางคืน คิดเป็น
ร้อยละ 36.14 ตามลำดับ (ภาคผนวก ก) 

2.กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล

2.1การดูแลฟื้นฟูและเยียวยาผู้หญิงแ ละเด็ก:

ผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หา จะได้ร บั ก ารดแู ลโดยนกั ส งั คมสงเคราะห์แ ละนกั จ ติ วิทยาในทกุ ด า้ น  
ในรายที่มีความจำเป็นที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ กจ็ ัดหาบริการพิเศษให้ 
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นักจิตวิทยาคลีนิก ประจำบ้านพักฉุกเฉิน ได้ตรวจสอบวัดระดับสติปัญญา/ทดสอบบุคลิกภาพ/
ท ดสอบความสมั ฤทธิผ์ ลทางการเรียน/ก ารบำบัดฟ นื้ ฟูจ ติ ใจ-ก ารให้ค ำปรึกษากบั เด็ก/ เยาวชน/ผ หู้ ญิงป ระสบ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม และความรุนแรงทางเพศ จำนวน 31 ราย
2.1.1การดูแลสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาโดยทั่วไป
ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรีพิชัยสนิธ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ให้การปรึกษาแนะนำ
การดำเนินชีวิตแก่ผู้หญิง เด็ก และผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นประธานในการจัด case conference ร่วมกับนัก
สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าห น้าทีฝ่ ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็น จำนวน 9  ครั้ง (ตั้งแต่เดือนมกราคม
-กนั ยายน 2554) เพือ่ ห าแนวทางแก้ไขปญ
ั หาผหู้ ญิงแ ละเด็กในบา้ นพกั ฉ กุ เฉิน ทีป่ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรง 
ถูกข ่มขืน ท้องเมื่อไม่พร้อม ผู้หญิงติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง จำนวน 28 ราย  อีกทั้งได้
ให้การปรึกษาแนะนำการดำเนินแก้ไขปัญหาชีวิตและการปรับวิธีคิดให้กับเด็กและผู้หญิง จำนวน 2 ราย 
นพ.ชัยพร พิศิษฎ์พงศ์อารีย  
์ หัวหน้าภาคจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นพ.พิสาส์น เตชะเกษม  และ 
พญ.วรุณา  กลกจิ โกวนิ ท์ จิตแพทย์เด็ก วิทยาลัยแ พทยศาสตร์ก รุงเทพมหานครและวชิรพ ยาบาล(ค ล นิ คิ ก ใู้ จ) 
ได้ให้การบำบัดฟ นื้ ฟูจ ติ ใจให้ก บั เด็ก/ เยาวชน/ผ หู้ ญิงป ระสบปญ
ั หาความรนุ แรงในครอบครัว ถูกข ม่ ขืน  และ
พฤติกรรมก้าวร้าว/อารมณ์แ ปรปรวน จำนวน 11  ราย รวม 65 ครั้ง อีกทั้งได้ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ
เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 3 ราย รวม 3 ครั้ง
•
การบำบัดที่โรงพยาบาลศรีธัญญาและการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ
สมาคมฯได้ส่งเด็กที่ถูกข่มขืนเข้ารับคำปรึกษาและการบำบัดฟื้นฟูจิตใจ ภายใต้การดูแลของโรง
พยาบาลศรีธัญญา จำนวน 16 ราย ดังนี้
- เข้ารับก ารรักษาบำบัดฟ ื้นฟูเยียวยา ทโี่รงพยาบาล ไม่เกิน 3  เดือน จำนวน 14 ราย  
- ฟื้นฟูจิตใจและปรับพ ฤติกรรมร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ จำนวน 3 ราย เพื่อหาแนวทางในการ
ดูแลรักษา
•
การบำบัดที่โรงพยาบาลศิริราช
ส มาคมฯได้ส ง่ เด็ก/ ผ หู้ ญิงท ถี่ กู ข ม่ ขืนแ ละความรนุ แรงในครอบครัว เข้าร บั คำปรึกษาและการบำบัด
ฟื้นฟูจิตใจ ภายใต้การดูแลของจิตแพทย์โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 1 ราย 
•
การบำบัดที่โรงพยาบาลตำรวจ
สมาคมฯได้ส่งเด็ก ที่ถูกข่มขืน/รุมโทรมรับคำปรึกษาและบำบัดฟื้นฟูจิตใจ ภายใต้การดูแลของ
จิตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ  จำนวน 3 ราย 
2.1.2 การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงแ ละเด็กดังนี้
จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี (Case conference) ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์ 
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และนักจ ิตวิทยาของบ้านพักฉ ุกเฉิน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยมี ท่านอัยการสาโรช  นักเบศร์ เลขานุการผู้
ตรวจการอัยการ  พ.ต.ท.หญิงป วีณา เอกฉัตร สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ คุณณ
 ัฐวุฒิ  บัวประทุม 
นักกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก คุณสำรวม  ไวยอาสา ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัว สำนักงานปอ้ งกันแ ละแก้ไขปญ
ั หาการคา้ ห ญิงแ ละเด็ก พญ.วรุณา   กลกจิ โกวนิ ท์ จิตแพทย์เด็กแ ละ
วัยรุ่น คลินิกก ู้ใจวชิรพยาบาล และคุณสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล องค์กรภาครัฐ อาจารย์
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณ และแพทย์ นักจิตวิทยาโรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทีม
งานทนายความมูลนิธหิ ญิงช ายก้าวไกล เพื่อร ่วมกันห าแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูเยี่ยวยา/ปรับพฤติกรรมเด็ก
/เยาวชนและผู้หญิงทปี่ ระสบปัญหาความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 
222  ราย  จำนวน  8  ครั้ง  
จัดป ระชุม Case conference ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์ และนักจ ิตวิทยา ของบ้านพักฉุกเฉิน 
ร่วมกบั ค ณ
ุ ณ
 ฐั ว ฒ
ุ ิ บ วั ป ระชุมแ ละทมี ง านมลู นิธศิ นู ย์พ ทิ กั ษ์ส ทิ ธิเด็กส ถานแรกรบั เด็กห ญิงบ า้ นธญ
ั ญ
 พ ร เพือ่ 
ร่วมกนั ห าแนวทางชว่ ยเหลือฟ นื้ ฟูเยีย่ วยา/ป รับพ ฤติกรรมเด็กแ ละเยาวชน ทีป่ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรงทาง
เพศ เด็กถ ูกทอดทิ้งปล่อยปละละเลย จำนวน 4 ราย จำนวน 2 ครั้ง  
2.1.3 โครงการพิเศษเพื่อสร้างสายสัมพันธ์แม่วัยรุ่น-ลูก
การให้ค วามชว่ ยเหลือแ ละดแู ลผหู้ ญิงท ที่ อ้ งไม่พ ร้อมทเี่ ป็นว ยั ร นุ่  อายุต ำ่ ก ว่า 18 ปี บ้านพกั ฉ กุ เฉิน
ได้สนับสนุนและเตรียมความพร้อมทั้งในด้านทักษะความเป็นแม่ การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก 
รวมไปถึงก ารเพิ่มต ้นทุนช ีวิต โดยสนับสนุนให้แ ม่ว ัยร ุ่นได้เรียนหนังสือต ่อ และเลี้ยงลูกเอง เพื่อท จี่ ะยืนห ยัด
อยู่กับลูกได้อย่างมั่นคงต่อไป โดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้
โครงการภาพ&สมุด..ฝีมือแม่
เป็นโครงการ ทีส่ ร้างเสริมส ายสมั พันธ์ข องแม่ว ยั ร นุ่ ก บั ล กู  โดยผา่ นการสงั เกตและบนั ทึกพ ฒ
ั นาการ 
การเจริญเติบโตของลูกน้อยอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ข้อคิด
วิธีเลี้ยงลูกระหว่างกันของแม่วัยร ุ่นที่เข้าร ่วมโครงการฯ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเลี้ยงลูกด้วยตัวเองได้
อย่างมคี วามสขุ   โดยใช้ภ าพถ่ายทตี่ วั แ ม่เองถา่ ยภาพลกู ว ยั ซ นในอริ ยิ าบถตา่ งๆ รวบรวมเป็นอ ลั บัม้ ภ าพ พร้อม
เขียนบรรยายความรู้สึกท ี่ตัวแม่เองมีต่อล ูก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-17.00 น. 
ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554  รวม 7 ครั้ง มีคุณแม่วัยรุ่นและลูกที่เข้าร่วมโครงการฯ 15 คู่ 
และทำทุกวันพุธ เวลา 13.00-17.00 น. ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2554  รวม 7 ครั้ง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ทำกิจกรรมครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง มีคุณแม่วัยรุ่นแ ละลูกทเี่ข้าร่วมโครงการฯ 14 คู่ โดยมี
คุณเรียวจันทร์ธีรธูผลอนันต์อาสาสมัคร เป็นวิทยากร
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สรุปผลการดำเนินโครงการ
ค ณ
ุ แ ม่ว ยั ใสได้ร บั ค วามเพลิดเพลินใจจากการถา่ ยภาพลกู น อ้ ย  และกจิ กรรมตา่ งๆในแต่ละสปั ดาห์ 
ทำให้ผเู้ป็นแม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับลูกน้อยมากขึ้น   เมื่อคุณแ ม่นำภาพมาบรรจงติดในสมุดอัลบั้ม  ก็เป็นการ
สร้างสรรค์ใหม่ๆ  ในการวาดเขียน หรือต กแต่งภ าพ เสริมท กั ษะการแต่งน ทิ านเรือ่ งเล่าจ ากภาพทคี่ ณ
ุ แ ม่เล่า
ให้ลูกน ้อย  เป็นการสร้าง “หนังสือเล่มแ รก” ในชีวิตลูก
เมื่อเด็กโตขึ้น  คุณแม่ก ็ได้มีสมุดทำมือไว้อ่านเล่าเรื่องราวต่างๆให้ลูกฟัง  ภาพ และ สมุด  ที่ทำ
ด้วยหัวใจของแม่  จึงเป็นส่วนเติมเต็มส ่วนเล็กๆ ที่จะทำให้ทั้งแ ม่และลูกมีพลังทจี่ ะย่างก้าวต่อไปข้างหน้า

	โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น
เป็นโครงการทเี่ อือ้ ให้ว ยั ร นุ่ ท เี่ ป็นแ ม่ว ยั ร นุ่ ว ยั ใส ได้ม โี อกาสทจี่ ะเรียนหนังสือต อ่   และเอือ้ ให้ส ามารถ
ทีจ่ ะเลีย้ งลกู เองไปพร้อมกนั  โดยให้การสนับสนุนร อบดา้ นอย่างเต็มท  ี่ เป็นโครงการทที่ า้ ทายในกระบวนการ
และต้องอาศัยค วามผูกพันมุ่งมั่นในการที่จะให้ความสนับสนุนท ใี่ช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี แต่ผ ลลัพธ์ต่อสังคม
นั้น เชื่อได้ว่ามีมากมาย เพราะเป็นการสร้าง 2 ชีวิตให้เติมโตเต็มตามศักยภาพ 
กรณีแม่ว ัยรุ่นน ี้ สมาคมฯ ได้จัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ส ำคัญ คือ มุ่งลดอัตราการส่งลูกสู่
สถานสงเคราะห์ เน้นก ารสร้างสายสมั พันธ์ร ะหว่างแม่แ ละลกู ในชว่ งระหว่างรอคลอดและหลังคลอด ให้การ
สนับสนุนการศึกษาต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดก ิจกรรมให้ความรู้ในด้านสิทธิอนามัย
เจริญพ ันธุ์ หลักสูตรบริบาลทารก ทักษะชีวิตและปรับทัศนะคติแก่เด็กและผู้หญิงทที่ ้องไม่พร้อมอย่างรอบ
ด้าน อีกทั้งมีเงินสะสมให้เพื่อเพิ่มต ้นทุนชีวิตแ ม่วัยใส เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว
ในปี 2554  มีเด็กและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม เป็นแม่ลูก 11 คู่  ซึ่งในจำนวนแม่วัยร ุ่นทั้งหมด
มีเพียง 1 ราย ตัดสินใจฝากเลี้ยงบุตรไว้ที่ศูนย์เด็กอ่อน บ้านพักฉุกเฉิน นอกนั้นเลี้ยงดูลูกเอง
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กรณีที่สำเร็จการศึกษาและกลับคืนสู่ครอบครัวคือ
กรณีน ้องใจดี (นามสมมุต)ิ  แม่ว ัยรุ่น อายุ  18 ปี  ท้องเมื่อไม่พร้อมจากการถูกเพื่อนชายข่มขืน 
ตั้งครรภ์และคลอดลูกสาวชื่อ น้องคนดี (นามสมมุติ) อายุ 2 ปี ซึ่งน้องใจดี มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงดู
ลูกสาวด้วยตนเอง พร้อมกับศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) เขตดอนเมือง  เมื่อวันที่  23 มิถุนายน  สมาคมฯได้มอบเงินค่าเลี้ยงดบู ุตร  จำนวน  34,500   บาท 
ให้สำหรับเริ่มต ้นชีวิตใหม่พ ร้อมลูกสาว 
ในเรื่องคดีความ ได้จ บในชั้นต ำรวจเนื่องจากคู่กรณียอ มความ โดยผู้กระทำได้ชดใช้ค่าเสียห ายให้
เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
ขณะนี้ น้องใจดี    ได้ทำงานที่ การไฟฟ้านครหลวง คลองเตย กรุงเทพฯ ในตำแหน่งธุรการ
ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์   เงินเดือน 5,400 บาท   ส่วนลูกสาว มารดาได้ช ่วยเลี้ยงดู  ครอบครัวข องน้อง
ใจดีและลูกสาวอยู่อย่างอบอุ่น มีความสุขดี
ก รณีนอ้ งแพนเค้ก (นามสมมุต)ิ  แม่วยั รนุ่  อายุ 18 ปี ท้องเมือ่ ไม่พร้อมจากการถกู เพือ่ นชายขม่ ขืน 
ตั้งครรภ์และคลอดลูกชาย  ชื่อ น้องหมู (นามสมมุติ)   อายุ 2 ปี 6 เดือน  ซึ่งน้องแพนเค้ก มีความตั้งใจ
ที่จะเลี้ยงดูลูกชายด้วยตนเอง พร้อมกับศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน(กศน.) เขตดอนเมือง สมาคมฯ ได้ดำเนินการมอบเงินค่าเลี้ยงดบู ุตร จำนวน  32,700   บาท ให้
สำหรับเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมลูกชาย ปัจจุบันกลับคืนสู่ครอบครัวท จี่ ังหวัดชัยนาท
ในเรื่องคดีความ ผู้ปกครองได้แจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างหลบหนี ยังไม่
สามารถจับกุมมาดำเนินค ดีได้
ขณะนี้ น้องแพนเค้ก กำลังหางานโรงงานในต่างจังหวัดทำ  ส่วนลูกชาย น้องหมู ป้าได้ช่วยเลี้ยงดู  
ให้ลูกชายมีความอบอุ่นแ ละมีความสุขดี 
2 .1.4 โครงการศิลปะบำบัด
โครงการนเี้ ป็นโครงการทบี่ า้ นพกั ฉ กุ เฉินน ำศลิ ปะมาชว่ ยบำบัดฟ นื้ ฟูเยียวยาจติ ใจให้ก บั ผ หู้ ญิงแ ละ
เด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรง โดยมคี ุณฟ ้าใสวิเศษกุลนักจิตวิทยาศิลปะบำบัด เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ
รายละเอียดสำหรับก ารดำเนินงานในปี 2554 ปรากฎในภาคผนวก ค
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2.1.5 โครงการดนตรีบำบัด
โครงการดนตรีบ ำบัด เป็นโครงการใหม่ท เี่ ริม่ ท ำในเดือนกนั ยายน 2554 เป็นห นึง่ ในขบวนการชว่ ย
ฟื้นฟูและพัฒนาการในด้านอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจให้กับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรง 
กิจกรรมจะเป็นการกล่อมเกลาจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทางดนตรี โดยใช้องค์ประกอบของดนตรี
อย่างสร้างสรรค์ท ั้งการฟัง การเล่นเครื่องดนตรี การขับร้องเดี่ยว การขับร้องหมู่ การขับร้องประสานเสียง 
การแสดงดนตรี การแสดงละคร โดยมคี ณ
ุ เรียวจนั ทร์ธ รี ธ ู ผ ลอนันต์อ าสาสมัคร เป็นว ทิ ยากร รายละเอียด
สำหรับก ารดำเนินงานปรากฎในภาคผนวก ค

2.2การให้บริการด้านการเสริมสร้างความรู้
2.2.1สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งการฝึก
สมาธิ การฝกึ ว า่ ยนำ้  การเล่าน ทิ าน ศิลปะและดนตรีบ ำบัด ทุกว นั ต งั้ แต่จนั ทร์-ว นั อ าทิตย์ โดยครูพ เี่ ลีย้ งบา้ น
เด็ก
- เสริมส ร้างการรักการอ่านหนังสือนิทาน ทุกวันพุธ ที่ห้องสมุดประชาชน สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน และ
บ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร ดอนเมือง 
-  จัดกิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ ความคิด และความรู้สึก (Emotional Education and Self 
– consciousness Project) กิจกรรมเด็กกล้าแสดงออกถึงความรู้สึก อารมณ์ ความสุข ความเศร้า ความ
กลัว ให้อย่างเหมาะสม 
-  เสริมทักษะชีวิตการดูแลปกป้องตนเอง หลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน สำหรับเด็กเล็ก
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ทุกสัปดาห์ วันละ 30 นาที จำนวนเด็ก 15-20 คน 
- จัดการศึกษาเตรียมความพร้อมแบบแนวพุทธ (ฝึกนั่งสมาธิทุกเช้าและก่อนเข้านอน) และจัดให้
เข้าเรียนในสถานศึกษาในเขตดอนเมืองคือ โรงเรียนบำรุงรวิว รรณวิทยา จำนวน 8 ราย (ระดับช ั้นอนุบาล 
2 ราย ประถม 6 ราย)
- จัดกิจกรรมด้านต้นไม้จ ริยธรรม นำเด็กไปสวดมนต์ไหว้พระ บำเพ็ญประโยชน์ร ่วมกัน  ทำความ
สะอาดพระพุทธรูป ที่วัดคลองบ้านใหม่ (สันติบุญมาราม) และวัดน าวง ดอนเมือง ทุกวันจ ันทร์ และฝึก
ปฏิบัติวิทิสาสมาธิท ุกวันพุธ  เวลา 16.00 น. โดย คุณกษมกรชมบุญอาสาสมัครศาสนาบำบัด
- เด็กบ้านเด็ก จำนวน 10 คนได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพ ระบารมี เนื่องโอกาสวันชาติสวีเดน เมื่อ
วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมแมนดาลิน โอเรียลเตล 
- จัดกิจกรรม คลายเครียด ให้กับเด็กจากบ้านเด็ก โดยกลุ่มงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลปักธงชัย 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
- จัดกิจกรรม ศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว เพื่อผ่อนคลาย โดยกลุ่มน้ำข ีดไฟ  เมื่อวันท ี่  7 และ 
27   พฤศจิกายน 2554
- จัดกิจกรรม นิทานสานฝัน ปั้น และดนตรี เพื่อผ่อนคลาย โดยกลุ่มตะขบป่า เมื่อวันที่ 16  
พฤศจิกายน 2554
- เด็กและครูพี่เลี้ยง นักจิตวิทยา จำนวน 15 คน ได้เข้าค่ายธรรมะยุตคิ วามรุนแรง ที่ มหาปช าบดี
เถรีวิทยาลัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันท ี่ 26-27 พฤศจิกายน 2554 
- จัดทัศนศึกษาพาเด็กเล็กไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ จำนวน   3   ครั้ง เช่น 
ครั้งที่ 1 เด็กจำนวน 8 ราย ไปชมภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค
ศึกน ันบุเรง  ที่โรงภาพยนตร์ส ยามพารากรอน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554
ครั้งที่ 2 เด็กจำนวน 25 ราย ไปชมการแสดงดิสนี่ ออน ไอซ์ แฟนตาซี ที่อิมแพคอารีน ่า 
เมืองทองธานี เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2554
ค รัง้ ท  ี่ 3 เด็กจำนวน  15 ราย ไปสวนสตั ว์เขาดิน จังหวัดน ครราชสีมา เมือ่ ว นั ท   
ี่ 1 ธันวาคม 
2554
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กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก
-  น ำเ ด็ ก ไ ปต รวจสุ ข ภาพฟั น ป ระจำปี  ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข  6 0 จ ำนวน 2  ค รั้ ง 
(เ มื่ อวั น ที่  1 5 มี น าคม แ ละ 3  ตุ ล าคม 2 554)  แ ละต รวจวั ด พั ฒนาการเ ด็ ก  จ ำนวน 1  ค รั้ ง 
ครั้งที่ 1 เด็กได้รับการตรวจพัฒนาการ จำนวน15 ราย โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2554
-  จัดส่งเด็กเล็กที่มีอาการซึมเศร้า เนื่องจากบิดาเสียชีวิตและมารดาทอดทิ้ง เข้ารับก ารตรวจรักษา
สุขภาพจิต จำนวน 1 ราย ที่สถาบันส ุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ กรุงเทพฯ
สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเด็กเล็ก
การให้คำปรึกษา -  นักจิตวิทยาคลินิคและนักจิตวิทยาพัฒนาการ ให้การปรึกษาแก่ผปู้ กครองซึ่ง
ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในประเด็นเด็กสมาธิสั้น เด็กดื้อก้าวร้าว  เด็กเรียกร้องความสนใจ 
เด็กกลัวก ารถูกทอดทิ้ง  เด็กเริ่มม ีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  การจัดการความเครียด เป็นต้น
การจัดอบรมให้องค์ความรู้
-  จัดอ บรม “เสริมส ร้างความเข้มแ ข็งท างจติ ใจ” ให้ก บั ผ ปู้ กครองเด็กท ไี่ ด้ร บั ค วามรนุ แรงในครอบครัว 
จำนวน   5  ครั้ง โดยนักจิตวิทยา บ้านพักฉุกเฉิน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องปณิตา 
บ้านพักฉุกเฉิน
งานเชิงรุก-บ้านเด็กได้ดำเนินการทำงานในเชิงรุกกับกลุ่มเด็กนักเรียน
ครูนวมัย นาคธนและทีมงานครูบ้านเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมฯ ได้แบ่งปันและจัดกิจกรรม
หลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน(สำหรับเด็กเล็ก) ให้กับเด็กนักเรียนระดับป ระถมปที ี่1-4 โรงเรียนเซ็นต ์ฟรัง
ซิสเซเวียร์ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งล ะ 80-100 คน และเด็กนักเรียนระดับอ นุบาลปีที่1-3 จำนวน 120 คน รวม
ทั้งผปู้ กครองและคุณครูโรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ์
2.2.2สำหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น
มีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง เช่น
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ก ิจกรรมด้านการศึกษาและทักษะชีวิต
	สำหรับส มาชิกเยาวชน จัดให้เข้าเรียนในสถานศกึ ษาในเขตดอนเมือง โรงเรียนบำรุงร วิว รรณวทิ ยา, 
โรงเรียนสกี นั ว ฒ
ั นานนั ท์อ ปุ ถัมภ์ เทคนิคด อนเมือง และศนู ย์ก ารศกึ ษานอกโรงเรียน  โดยแยกเป็นช นั้ ป ระถม
ศึกษา จำนวน 3 ราย ชั้นม ัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ราย ชั้นสายอาชีพ จำนวน 1 ราย และนักเรียนโรง
เรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 2 ราย 
ส ำหรับส มาชิกเยาวชนทปี่ ระสบปญ
ั หาทอ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อมหรือแ ม่ล กู อ อ่ น จัดให้เข้าร บั ก ารศกึ ษานอก
โรงเรียน  ระดับประถม/มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ราย ระดับชั้นม ัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ราย 
ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งมีการพบกลุ่มทุกวันพุธและวันอาทิตย์ 
เวลา 9.00-12.00 น.  
จ ดั ก จิ กรรมอบรมให้ค วามรหู้ ลักสูตร “การดแู ลมารดาและทารก” โดยอาสาสมัครพยาบาล ให้ค วาม
รู้แก่คนท้องและแม่ล ูกอ่อน จำนวน 15 ราย ทุกวันจันทร์ เวลา 10.30-11.30 น. 
กิจกรรม “ช่วงปิดเทอม…เยาวชน”  เช่น เพ้นท์เสื้อ ศิลปะ และเรียนภาษาต่างประเทศ จำนวน 
5 ครัง้ จัดให้กบั เยาวชนจำนวนเยาวชน 10 คน  เวลา 10.00 น.-1 5.30 น. ช่วงมนี าคม-พ ฤษภาคม 2554 โดย
เจ้าห น้าที่ศูนย์เยาวชน (บ้านเพื่อนใจวัยทีน) ดอนเมือง
กิจกรรม “สวนผัก บ้านพักฉุกเฉิน” ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิด
ชอบ สร้างความสามัคคี รวมทั้งช่วยให้คลายเครียดโดยผ่านการทำผักสวนครัว โดยมีคุณจริยา สำลีอ่อน 
และวลี บรรลือเสียงเป็นผู้ดูแลและควบคุม  
กิจกรรม “กลุ่มบำบัดอ ารมณ์ข ั้นต้น” โดยเน้นการรู้จักตนเอง การขจัดค วามโกรธและความเครียด 
การรู้จักแก้ป ัญหาควบคุมอารมณ์ต นเอง  จัดโดยคุณจันทิตา บุญสาย คุณศิรินทิพย์  ภูวรัตนกูล คุณวันดี
วจนะถาวรแ ละคณ
ุ ห ทัยร ตั น์แ ซ่จ งน กั ศึกษาปริญญาเอกคณะจติ วิทยาการปรึกษาม หาวทิ ยาลยั อ สั ส มั ชัญ
จำนวน 3  รุ่น รุ่นละ 8 ครั้ง ทุกวันพุธ ครั้งละ 1 ชั่วโมง
รุ่นที่ 1 กลุ่มสมาชิกเยาวชนที่ถูกกระทำความรุนแรง จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
- 6 เมษายน  2554 เวลา 10.30-11.30 น.
รุ่นที่ 2 กลุ่มสมาชิกหญิงท้องเมื่อไม่พร้อม จำนวน 12 ราย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 6 
เมษายน 2554 เวลา 13.00-14.00 น.   
กิจกรรมทกั ษะชวี ติ  สำหรับส มาชิกเยาวชนทอ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อม ในหวั ข้อก ารดำเนินช วี ติ แ ละการสร้าง
ความสมั พันธ์ร ะหว่างแม่แ ละลกู  การเห็นค ณ
ุ ค่าต นเอง  การมองตา่ งมมุ  และการอยูร่ ว่ มกนั  จำนวน 16  ราย 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม -3 เมษายน 2554  โดย คุณศิษฏา เพชรสม  นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการ
ให้การปรึกษา มหาวิทยาลัยร ามคำแหง  
กิจกรรมเสริมสร้างพลังอำนาจภายในตนเอง เน้นการดำเนินชีวิตให้มีชีวิตมีคุณค่าในตนเอง 
การสนับสนุนทางจิตใจ การจัดการกับความเครียด อารมณ์โกรธ อีกทั้งก ารปรับแก้ไขพฤติกรรม อารมณ์ 
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และความคิด โดยนักจิตวิทยาคลินิก/นักสังคมสงเคราะห์
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “เสริมสร้างความเข็มแข็งทางจิตใจ” ให้กับคนท้องเมื่อไม่พร้อม
จำนวน 37 ราย จำนวน 26 ครั้ง โดยนักจ ิตวิทยา บ้านพักฉุกเฉิน ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 
10.00 -12.00 น. ที่ห้องปาณิต า บ้านพักฉุกเฉิน
จัดกิจกรรมคลายเครียด ให้กับสมาชิกเยาวชน /เยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อมและแม่ลูกอ่อน  โดย
กลุ่มง านสุขภาพจิต โรงพยาบาลปักธงชัย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับห ญิงม คี รรภ์แ ละแม่ล กู อ อ่ น ในหวั ข้อก ารคลายความเครียด การ
ดูแลตนเอง ก่อนและหลังคลอดบตุ ร การดแู ลตรวจครรภ์ การฝกึ โยคะสำหรับค นทอ้ ง โรคเอดส์ การวางแผน
ครอบครัว การบริบาลทารกแรกเกิด และการนวดสมั ผัสท ารก ให้ส มาชิกท อ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อมและแม่ล กู อ อ่ น  โดย
น.อ.หญิงวัลลภา  อันดารา  อาจารย์แ ผนกจิตเวช วิทยาลัยพ ยาบาลทหารอากาศ และอาสาสมัครพยาบาล   
และพ.ท.หญิงนัทม น  อุ่นพ งศ์ภูวนาถ อาสาสมัครพยาบาล และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพ ยาบาลทหาร
อากาศ  มหาวิทยาลัยร ังสิต และนักศึกษาพยาบาล และอาจารย์จ ากมหาวิทยาลัยป ทุมธานี
 กิจกรรมกลุ่มสนับสนุน “Group Support” และการแบ่งปันการเลี้ยงดเูด็ก พัฒนาการเด็กทารก 
ให้แก่แม่ว ัยรุ่น จำนวน 5-6  คู่ต่อครั้ง   โดยอาจารย์รักชุณหกาญจน์   
 จำนวน   6   ครั้ง  เมื่อวันท ี่  26 
มกราคม 17 กุมภาพันธ์ 3  มีนาคม  31  พฤษภาคม  4 กรกฎาคม  และ  28 กันยายน  2554     จำนวน 
10-12 ราย 
จัดกิจกรรมการอบรมเรื่อง “การเตรียมตัวเป็นแม่เลี้ยงเด่ียว” โดยคุณณิชาพา (แวร์ โซ) แซ่โซว
ให้กับสมาชิกท้องเมื่อไม่พ ร้อม/แม่ว ัยรุ่น จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม และ 20 สิงหาคม 2554  
เวลา 9.30-12.00 น.
จัดก ิจกรรมให้ความรู้ “คุยเรื่องเอดส์” ให้กับเด็ก /เยาวชน/  สมาชิกเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่
วัยรุ่น จำนวน 8 ราย เมื่อวันท ี่ 7 14 และ 21 กรกฎาคม 2554 โดย นางศรีไทย อ่ำสุวรรณ ผู้ช่วยนัก
สังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉ ุกเฉิน
จัดก ิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “โรคเอดส์แ ละการเสริมคุณค่าในตนเอง” ให้กับเด็ก- เยาวชน/ผู้หญิง
ท้องเมื่อไม่พร้อม จำนวน  34 ราย นักส ังคมฯ จำนวน 15  ราย โดย นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เมื่อ
วันที่  6   มกราคม 2554   ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
กิจกรรมศาสนาบำบัด ฝึกการนั่งสมาธิและฟังธรรมะ โดย แม่ชีศรีสลับ อุปมัย จากมหาปชาบดี
เถรีวิทยาลัย และ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ อาศรมมาตา จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2554
เยาวชนและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา จำนวน 
45 คน ได้เข้าค่ายธรรมะเพื่อย ุติความรุนแรง ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2554  ที่ มหาปช าบดีเถรี
วิทยาลัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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กิจกรรม “ Our Story “ การถา่ ยภาพเพือ่ ส ร้างภาพยนตร์ เป็นการสร้างคณ
ุ ค่าในตนเอง เสริมส ร้าง
พลังอำนาจในตนเอง ฝึกความกล้าแ สดงออก.  โดย Ms.SusanDustinHattan  ให้กับเด็กวัยรุ่นท ี่มีปัญหา
ความรุนแรงทางเพศ/ความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 8 ราย ทุกวันอ าทิตย์ เวลา 15.00-17.00 น ตั้งแต่
เดือนมกราคม-เมษายน และเดือนมิถุนายน-กันยายน 2554
กิจกรรมการศึกษาและการฝึกอาชีพ  เช่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง เรียนหลักสูตรเสริม
สวย เรียนการเย็บผ ้า การปักผ้าด้วยมือ  ตุ๊กตาโฟม ศิลปะประดิษฐ์ นวดตัว (นวดแผนโบราณ) นวดฝ่าเท้า 
และทำขนมอบ ฯลฯ

สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชนและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น
ก จิ กรรม Group Support และการแบ่งป นั ก ารแก้ไขปญ
ั หาพฤติกรรมลกู สาว ให้แ ก่ผ ปู้ กครอง  โดย
อาจารย์รักชุณหกาญจน์ จำนวน 4 ครั้ง จำนวน 10-12 ราย เมื่อวันที่  27  มีนาคม, 29  พฤษภาคม ,
31 กรกฎาคม,  25 กันยายน  2554   
ให้คำปรึกษาแก่ผ ู้ปกครองแบบรายบุคคล และการบำบัดครอบครัว จำนวน 3 ครอบครัว
2.2.3สำหรับสมาชิกผู้ติดเชื้อ
กิจกรรมด้านสุขภาพกาย/จิต – การดูแลชีวิตและสุขภาพอนามัยทางด้านกายและจิต ของ
ผู้หญิงท ี่ติดเชื้อ โดย พ.ท.หญิงน ัทมน  อุ่นพงศ์ภูวนาถ อาสาสมัครพยาบาล
กิจกรรมเสริมสร้างพลังอำนาจภายในตนเอง – การดำเนินชีวิตให้มีชีวิตมีคุณค่าในตนเอง การ
Supportจิตใจ การจัดการกับความเครียด อารมณ์โกรธ อีกทั้งการปรับแก้ไขพฤติกรรม อารมณ์ และ
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ความคิด โดย นักศึกษาฝึกงานปริญญาโทสาขา จิตวิทยาให้การปรึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ล ะครบำบัดก ารเคลือ่ นไหว ให้ก บั ส มาชิกผ ปู้ ว่ ยทตี่ ดิ เชือ้  5 ราย ทุกว นั อ าทิตย์ เวลา10.00-1 2.00 น. 
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -28 สิงหาคม 2554   โดยคุณชนาภัณฑ์ธรรมรัฐนักละครบำบัด
จัดกิจกรรมคลายเครียด การฝึก โยคะ ให้กับ สมาชิกผู้ติดเชื้อ  โดย กลุ่มงานสุขภาพจิต
โรงพยาบาลปักธงชัย เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2554
จัดอบรม “โรคเอดส์-การเสริมคุณค่าในตนเอง” ให้กับสมาชิกผู้ติดเชื้อ จำนวน 18 ราย โดย
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เมื่อวันที่  6   มกราคม 2554   ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
กิจกรรม “ธรรมะยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง”  โดย แม่ชีจากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย  เมื่อ
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2554 ที่มหาปชาบดีเถรีว ิทยาลัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมทางศาสนา –ฟงั เทศน์ “ธรรมะและการดำเนินช วี ติ เชิงบ วก” เดินจ งกรมและสวดมนต์ท ำวัตร
เย็น ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดย แม่ชีดร.ไพเราะทิพยทัศน์อาศรมมาตาแม่ชีศรีสลับอุปมัยแม่ชีวิไลพร
พันมะวงค์มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคุณกษมกรชมบุญอาสาสมัครศาสนาบำบัด
จัดกิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ  เช่น ศิลปะประดิษฐ์ผลิตดอกไม้ต่างๆ  นวดตัว(นวดแผน
โบราณ) นวดฝ่าเท้า ขนมอบ  ฯลฯ
กิจกรรมทำสวนผัก - ปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น ผักบุ้ง ผักขม ผักกวางตุ้ง และตะไคร้ ฯลฯ

2.3การช่วยเหลือท
 างกฎหมาย

ได้จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ (นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย จากมูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก วชิรพยาบาล ฯลฯ และบ้านพักฉุกเฉิน)  เพื่อระดมความคิดห าแนวทางการช่วยเหลือเด็ก
ด้านคดีความรุนแรงทางเพศรวม 6 ครั้ง  จำนวน 6 ราย  
นักสังคมสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านคดีทางเพศให้แก่เด็กและผู้ปกครองก่อน
ไปสอบพยานชั้นตำรวจ /สืบพ ยานชั้นศาล รวม 7 ครั้ง ทศี่ ูนย์กนิษฐนารี  จำนวน 5 ราย 
การสืบพยาน/การดำเนินคดี
ระดับต ำรวจ
นักสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการสอบพยานเด็ก ที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง บึงกุ่ม 
คันนายาว และดอนเมือง จำนวน 5 ราย (เด็กอายุ 13 ปี และ 14 ปี จำนวน 2 ราย อายุ 15 ปี และ17 
ปี จำนวน 3 ราย)
ระดับศ าล
นักส งั คมสงเคราะห์ นำเด็กไปสบื พ ยาน/เตรียมความพร้อมดา้ นคดีค วามรนุ แรงทางเพศ ในชนั้ ศ าล 
ที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลจังหวัดร ้อยเอ็ด รวม 3 ครั้ง  จำนวน 6 ราย  (เด็กเล็กอายุ 
8 ปีเศษ  เด็ก 10 ปี และเยาวชนอายุ 17 ปี)
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ผลการดำเนินด ้านคดีทางเพศ  จำนวน 3 ราย ดังนี้
กรณีค ดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุย ังไม่เกิน 13 ปี เด็กห ญิงขวัญอายุ 8 ปีเศษ โดยบิดาเลี้ยง อายุ 
56 ปี เป็นผู้ต้องหา สืบพ ยานเมื่อ 13 ธันวาคม 2554 ศาลจังหวัดม ีนบุรี พิพากษาว่า ให้ยกฟ้องเนื่องจาก
ขาดพยานหลักฐานและแม่ป ่วยทางจิต
กรณีค ดีข ม่ ขืนก ระทำชำเราเด็กอายุย งั ไม่เกิน 13 ปี : เด็กห ญิงแ มว อายุ 10 ปี โดยมเี จ้าห น้าทีร่ กั ษา
ความปลอดภัย อายุ 50 ปี เป็นจำเลย  สืบพยานเมื่อ 26 กันยายน 2554 ที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จำเลย
ให้การรับสารภาพ อยูใ่นระหว่างรอคำพิพากษา 
กรณีค ดีข่มขืนกระทำชำเรา :  นางสาวแตงโม อายุ17 ปี ผู้ต้องหาเป็นครูอ ายุ 54 ปี/ญ
 าติครูอายุ 
63 ปี/ภารโรงอายุ 47 ปี ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ได้นัดส ืบพยานเมื่อวันท ี่ 21 มิถุนายน 2554 แต่ศาลชั้นต้น
พิจารณายกฟ้อง เนือ่ งจากพยานหลักฐ านไม่เพียงพอ อยูร่ ะหว่างดำเนินก ารอทุ ธรณ์ บิดาบญ
ุ ธรรมอยูร่ ะหว่าง
ดำเนินคดีในชั้นตำรวจ

3.การติดตามผลและการเยี่ยมบ้าน

ห ลังจ ากบา้ นพกั ฉ กุ เฉินได้ช ว่ ยเหลือผ เู้ ดือดรอ้ นจากปญ
ั หาตา่ งๆแล้ว นักส งั คมสงเคราะห์ ได้ต ดิ ตาม
ผลและเยี่ยมบ้านผู้เดือดร้อน โดยการโทรศัพท์ ประสานงานกับเจ้าห น้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ข องแต่ละจังหวัด เช่น  กรุงเทพฯ หลักสี่ ทุ่งสองห้อง รังสิต ปทุมธานี สิงห์บุรี กาญจนบุรี  
นคารราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี สระแก้ว ชัยภูมิ และเชียงใหม่ ฯลฯ  รวมทั้งหมด 112 ราย ซึ่ง
เป็นรายที่ต้องการการดูแลเพื่อให้กลับคืนสู่ครอบครัวเท่าทจี่ ะทำได้ 

4.  การร่วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา12ทวิพ.ศ.2543
บ้านพกั ฉ กุ เฉินให้ค วามรว่ มมอื ก บั ภ าครฐั    โดยสง่ น กั ส งั คมสงเคราะห์ข องบา้ นพกั ฉ กุ เฉินห มุนเวียน
ไปเข้าร ว่ มในการสอบพยานเด็กท ตี่ กเป็นผ เู้ สียห ายรว่ มกับเจ้าห น้าทีต่ ำรวจตามสถานีต า่ งๆ เป็นคดีในชนั้ ศ าล 
1 คดี   จำนวน 1 ราย  เป็นคดียาเสพติด คดีในชั้นสอบสวน(ต ำรวจ ) 20  คดี จำนวน  20 ราย เป็นคดี
ทางเพศ (ข ่มขืน อนาจาร พรากผู้เยาว์) รวมมี 21 คดี  จำนวน 21 ราย  

5.การให้บริการผู้ที่มาทำกิจกรรมที่บ้านพัก

บ า้ นพกั ฉ กุ เฉินได้ต อ้ นรับผ มู้ จี ติ ศ รัทธามาบรจิ าคสงิ่ ของและเลีย้ งอาหารให้ก บั ผ หู้ ญิงแ ละเด็กท บี่ า้ น
พักฉุกเฉิน  โดยเป็นผู้มาเลี้ยงอาหาร รวมทั้งหมด 99 คณะ
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ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ


ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ  เป็นอีกส่วนหนึ่งของการให้บริการของสมาคมฯ
มุ่งให้การศึกษาและเสริมสร้างทักษะสำหรับการนำไปประกอบอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือผู้เดือดร้อนที่มาขอความช่วยเหลือจ ากบ้านพักฉุกเฉินผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชน
ผู้สนใจโดยทั่วไป
สำหรับการศึกษานั้น  จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม
(กศน.)ทั้งระดับประถม-มัธยมปลายเพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภาคบังคับตามพรบ.การ
ศึกษาเป็นสำคัญรวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ผ่าน
ห้องสมุด
ในสว่ นของการเสริมท ก
ั ษะดา้ นอาชีพน
น
ั้ เป็นการจด
ั ห ลักสูตรฝก
ึ อ าชีพในดา้ นตา่ งๆ
เพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ให้ทั้งสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ

1.การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป

		มีการเปิดส อนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นร วม 14 หลักสูตร 33  กลุ่ม ซึ่งแต่ละหลักสูตร มีระยะเวลา

เรียนตั้งแต่  24 – 200  ชั่วโมง มีผู้เข้าร ับการอบรมทั้งสิ้น  378  ราย เป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  63 คน 
และบุคคลทั่วไป  315 ราย ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้

ตาราง1จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพแยกเป็นรายหลักสูตร

ที่                 วิชา                      จำนวน    ผู้เข้ารับการอบรม       รวม      หญิง     ชาย
		ท ั่วไป    บ้านพักฉุกเฉิน
 1 ช่างดัดผมและเสริมสวย 200 ชม.
 2 ช่างดัดผมและเสริมสวย 100 ชม.
 3 ช่างตัดผมชาย 100 ชม.
 4 ขับรถยนต์ 48 ชม.
 5 ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี 30 ชม.
 6 ขนมอบ 24 ชม.
 7 ขนม – อาหาร 24 ชม.
  8 นวดฝ่าเท้า 30 ชม.
 9 นวดแผนไทย (นวดตัว) 30 ชม.
10 คอมพิวเตอร์ Word/Excel 30 ชม.
11 น้ำเต้าหู-้น้ำข ิง
12 ดอกไม้ประดิษฐ์ (บวั สตั ตบงกช)30ชม.
13  ปักผ้าด้วยมือ  10-24 ชม.
14  การทำกระเป๋าสะพาย 6 ชม.
             รวม
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2.ก
 ารจด
ั การศก
ึ ษานอกระบบ( ส ายสามัญ) ว ธิ เี รียนแบบพบกลุม
่ ว น
ั อ าทิตย์
และวันพุธ(กศน.)
เป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและ
ประชาชนทั่วไป   สรุปได้ดังนี้


ภาคการศึกษา	    ระดับจำนวนหญิงชาย
ภาคการศึกษาที่ 1/2554       ประถมศึกษา

  -

 -

 -



มัธยมต้น

 59

31

28 



มัธยมปลาย

107

57

50

 166

88

78

                                   รวม
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3.การศึกษาตามอัธยาศัยเสริมการเรียนรู้  และเพิ่มพูนความรู้(ห้องสมุด)

ภ ารกิจในปี2554 เน้นก ารเข้าหาแหล่งค วามรอู้ ย่างมีประสิทธิผล  โดยการรณรงค์  เผยแพร่  แนะนำ
หนังสือด นี า่ อ า่ นทงั้ เก่าแ ละใหม่  โดยเฉพาะกลุม่ เป้าห มายสมาชิกบ า้ นพกั ฉ กุ เฉิน  นักเรียนฝกึ อ าชีพ  บุคคล
ทั่วไปใกล้เคียง จัดโครงการรักการอ่านสำหรับนักเรียนสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ระหว่างปิดภาคการศึกษา 
เพื่อการค้นคว้าหาความรจู้ ากห้องสมุดแห่งนี้ได้เกิดประโยชน์ส ูงสุด  ปี 2554 มีสมาชิกและบุคคลทั่วไปมา
ใช้ห ้องสมุด รวม 2,398 คน

4.โครงการพิเศษ

4 .1“โครงการถา่ ยทอดองค์ค วามรสู้ ชู่ มุ ชน”เป็นค วามรว่ มมอื ก บั  มหาวิทยาลัยร าชภัฏส วนสุนนั ทา 
ซึ่งมุ่งที่จะให้ความรทู้ างวิชาชีพ   กลุ่มเป้าห มายคือ  นักเรียนฝึกอาชีพ และสมาชิกบ ้านพักฉุกเฉิน โดยได้
ดำเนินการอบรมไปแล้วร ะหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 29 เมษายน 2554 รวม 5  หลักสูตรได้แก่ 
1.  การจัดดอกไม้ร ูปแบบต่างๆ
2.  การขายของบนเว็ปไซต์ และการออกแบบหน้าเว็ปไซต์   
3.  การทำซิลส กรีนล งบนเสื้อ
4.  การบริการด้านสุขภาพ (นวดและสปาหน้า)
5.  อาหารและขนม (สะเต๊ลือ  ขนมถั่วแปบ  ขนมต้มขาว)
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4.2“โครงการดดี ี ห นูด กี บั เพือ่ น” เป็นโครงการทคี่ ณ
ุ ห นูด -ี ว นิษา เรซกับเพือ่ น จัดก จิ กรรมให้ค วาม
รู้ทางวิชาชีพแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาและฝึกอาชีพ กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ในหลักสูตร การเย็บกระเป๋า
เอนกประสงค์ และทำคุกกี้สูตรง่ายๆ 

4.3 “โครงการสวนผักบ้านพักฉุกเฉิน” เป็นความร่วมมือระหว่างงานการศึกษาและฝึกอาชีพกับ
งานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งม ุ่งปลูกฝังให้สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินม ีความรับผิดชอบ เรียนรู้วิถกี ารพึ่งตนเองและ
อยู่อย่างพอเพียง โดยสามารถนำเอาทักษะการปลูกผ ักสวนครัวไปใช้ได้จ ริง

5.การบริการชุมชน

ก จิ กรรมบริการชมุ ชน  เป็นก จิ กรรมทผี่ เู้ ข้าอ บรม หลักสูตรชา่ งตดั ผมชาย  ช่างดดั ผ มและเสริมส วย ได้
ลงฝึกภ าคปฏิบัติจากเรียนภาคทฤษฎีจ บแล้ว  ปีนไี้ด้ออกบริการชุมชนจำนวน  5  ครั้ง  ในชุมชนและสถาน
สงเคราะห์ ในเขตดอนเมือง บางเขน ปทุมธานี และนนทบุรี มีผู้มารับบริการ  373   คน   ชาย  203   คน   
หญิง  170  คน
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6.การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

ศ ูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ ได้ร่วมกิจกรรมสาธิตแ ละเผยแพร่ผ ลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์จ าก
สมาชิกบ ้านพักฉุกเฉิน  ในงานต่างๆ หลายแห่ง  เช่น งานทหี่ น่วยงานอื่นๆ จัดข ึ้นในโอกาสสำคัญ  เช่น  
วันสตรีสากล  วันเครือข่ายครอบครัว   รวมทั้งงานที่หน่วยงานต่างๆ  จัดข ึ้นเพื่อให้การสนับสนุนแก่บ้าน
พักฉุกเฉิน หรือจำหน่ายให้แ ขกที่มาเยี่ยมชมสมาคมฯ

6.1มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

อ นุเคราะห์พ ื้นทีใ่นร้านสายใจไทย สาขาสุวรรณภูมิ ให้สมาคมฯ วางดอกไม้ประดิษฐ์จ ำหน่าย ตั้งแต่  
12 ตุลาคม   2552  เป็นต้นม า
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บ้านเพื่อนใจวัยทีน
 ารดำเนินงานพัฒนาเยาวชน โดยบ้านเพื่อนใจวัยทีน มุ่งจัดกิจกรรมทั้งค่ายผู้นำ
ก
ค่ายเยาวชนฝ
ก
ึ อ บรมทก
ั ษะชวี ต
ิ เพือ่ ป
 ลูกฝ
 งั ส ง่ เสริมให้เยาวชนมท
ี ศ
ั นคติท
 เี่ คารพในศก
ั ดิศ
์ รี
ของความเป็นม นุษย์ท เี่ ท่าเทียมกน
ั ไม่ว า่ ห ญิงห รือช ายให้ม แี นวคิดท ชี่ ว่ ยเหลือส ว่ นรวมช มุ ชน
และผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าหญิงห รือชายให้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือส ่วนรวมชุมชนและผู้ด้อย
โอกาสในขณะเดียวกันก็มุ่งให้ลดละเลิกอบายมุขสิ่งเสพติดทุกชนิดและรู้จักใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพและเพื่อป้องกันปัญหาวัยรุ่นงานพัฒนาเยาวชนเน้นในเรื่องการเสริมสร้างทักษะ
ชีวต
ิ ก
 ารสง่ เสริมสุขภ
 าพทางเพศและอนามัยเจริญพ
น
ั ธุ์ แ ละมงุ่ เน้นให้ว ยั ร น
ุ่ ได้ม ขี อ้ มูลถ
ก
ู ต
 อ้ ง
รอบด้านเพื่อจะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
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งานพัฒนาเยาวชน



งานพัฒนาเยาวชน ของทีมบ้านเพื่อนใจวัยทีนในปี 2554 มีความหลากหลายทั้งในเชิงกิจกรรม 
สาระ และสถานทใี่ นการดำเนินง าน  เป็นง านเชิงร กุ แ ละเยาวชนในโรงเรียนเป็นเป้าห มายสำคัญ  โดยเฉพาะ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร    


1.กิจกรรมด้านเสริมสร้างสิทธิอนามัยเจริญพ
 ันธุ์

	1.1โครงการTheWorldStartsWithMe(โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน)

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนมัธยมต้น  เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง
มาจากโครงการเสริมสร้างสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ดำเนินการร่วม
กับกรุงเทพมหานครมาแล้วโดยได้รับการสนับสนุนจาก World Population Foundation ประเทศ
เนเธอร์แลนด์  

โครงการนมี้ งุ่ เน้นพ ฒ
ั นาแนวทางและวธิ กี ารรวมทงั้ ส อื่ ในการเรียนรสู้ ร้างเสริมค วามร  
ู้ ทัศนคติ และ
ทักษะเกีย่ วกบั ส มั พันธภาพ  และการดำเนินช วี ติ ว ยั ร นุ่ ท จี่ ะรอดพ้นจ ากปญ
ั หาทางเพศและเอดส์  ปัญหาทอ้ ง
ไม่พ ร้อม ฯลฯ  โดยอาศัยค วามกา้ วหน้าท างเทคโนโลยี  จัดร ปู แ บบการเรียนรผู้ า่ นทางคอมพิวเตอร์เป็นส ว่ น
สำคัญ  ตัวหลักสูตรใช้ชื่อว่า โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน (The World Starts With Me) มี 14 บทเรียน  จาก
จุดเริ่มต ้นจนถึงสิ้นปี 2554 ได้ดำเนิน การในโรงเรียนสังกัดก รุงเทพมหานคร ครบ 100 โรงเรียน

กิจกรรมที่สำคัญภายใต้โครงการในปี 2554 มีดังนี้
• จัดทำแบบสอบถาม เพื่อหาข้อมูลการดำเนินโครงการในโรงเรียน
• จัดประชุมหารือเพื่อความยั่งยืนข องโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุม 19 คน  (28 พ.ค.54)
• จัดทำร่างโครงการพัฒนาคู่มือหลักสูตร “โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน” เพื่อให้หลักสูตรมีความยั่งยืนใน
โรงเรียนต่อไป
• จัดกิจกรรมปรับ/แก้หลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน ณ สมาคมส่งเสริม 
สถานภาพสตรีฯ (12-14 ก.ย.54) 




1.2โครงการเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำเพื่อนใจวัยทีน


เป็นโครงการทสี่ บื เนือ่ งจากโครงการเสริมส ร้างทกั ษะชวี ติ ส ำหรับน กั เรียนมธั ยมตน้    ทีไ่ ด้ป ดิ โครงการ
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553  วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเป็นเครือข่ายทสี่ ำคัญร่วมกับคุณครู ใน
การป้องกัน และลดปัญหาในด้านสุขภาวะทางเพศ ทั้งต นเอง เพื่อนๆ และรุ่นน ้อง  ในโรงเรียน  โดยจะเริ่ม
ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2553 ซึ่งได้จ ัดค่ายอบรมเพื่อให้ความรู้และปรับทัศนคติ รวม 3 รุ่น 
และสำหรับในปี 2554 มีการจัดกิจกรรมดังนี้
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	กิจกรรมฝึกทักษะแกนนำเยาวชน

หลังจากเยาวชนได้รับค วามรู้ และผ่านการปรับท ัศนคติ จากค่ายอบรมในครั้งแรกแล้ว เยาวชนจะ
ได้รับการฝึกทักษะการเป็นผู้นำเยาวชน ในปี 2554 ได้จัดไปแล้ว รวม 6 ครั้ง โดยแบ่งโรงเรียนออกเป็น
กลุ่มย ่อย กลุ่มละ 2 - 3 โรงเรียน รวม 6 กลุ่มเพื่อความสะดวกในการนัดห มาย  ซึ่งในปีนี้ได้ท ำการฝึกครั้ง
ที่ 3 ต่อเนื่องจากปี 2553 ไปแล้ว  6 กลุ่ม มีแกนนำเยาวชนเข้าร่วม 43 คน 











1.3กิจกรรมกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

	โครงการ“พบกันวันปิดเทอม”  เพื่อให้เยาวชนที่เป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ในระหว่างปิดเทอม  ด้วยการจัดก ิจกรรมในด้านทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษ ศิลปะ รวมทั้งส อด
แทรกความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ โดยแกนนำเยาวชนหมุนเวียนมาจัดกิจกรรมตลอดช่วงปิดเทอม (เริ่ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554 รวม 21 ครั้ง)  มีสมาชิกเยาวชนเข้าร่วมครั้งละ 8  คน 
	โครงการ“คุณแม่ใหม่....หัวใจวัยรุ่น”  
 โครงการคุณแม่ใหม่...หัวใจวัยร ุ่น” เป็นโครงการเสริมสร้าง
ทักษะชวี ติ ส ำหรับค ณ
ุ แ ม่ว ยั ร นุ่ ท เี่ ข้าม าขอรับค วามชว่ ยเหลือในบา้ นพกั ฉ กุ เฉิน  เพือ่ เพิม่ ท กั ษะในการดำเนิน
ชีวิตที่เหมาะสม ปรับร ะบบคิดและทัศนคติเพื่อนำพาตัวเองให้อยูใ่นสังคมได้อ ย่างมีคุณภาพในอนาคต  มี
กิจกรรมเช่นการพูดคุย การวิเคราะห์เหตุการณ์ต ่างๆ ฯลฯ กิจกรรมทที่ ำในปีนี้ได้แก่  จัดท ำเนื้อหาสาระ 
เพื่อกำหนดเป็นหลักสูตรในการจัดกิจกรรม โดยได้เชิญ คุณณัฐย า บุญภักดี รวมทั้งท ีมงานจากสคส. และ
ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มาร่วมพิจารณา และเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อนำไปจัดทำหลักสูตร
ต่อไป
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2.กิจกรรมพิเศษ

•  การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ

ในป ี 2554 ทีมเยาวชนได้ร บั เชิญไปเป็นว ทิ ยากรคา่ ยฯ ด้านสขุ ภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพ นั ธุ์
ในคา่ ยนมี้ รี กั  ให้โรงเรียนวดั ลาดพร้าว ซึง่ ได้จ ดั ท กุ ป มี าอย่างตอ่ เนือ่ ง เป็นว ทิ ยากร “ฐานการเรียนรเู้ รือ่ งทกั ษะ
ชีวิต” โครงการ รู้รักษ์พิทักษ์สิทธิ สู่ชีวิตที่เสมอภาค จังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้
กับคณะเยี่ยมชมสมาคมฯ ที่เป็นนักเรียนนักศึกษา เช่นมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, คณะนักเรียนโรงเรียนหอวัง, 
โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนดัดดรุณี  
• 	งานเครือข่าย

ทีมเยาวชน ฯ เข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เป็นเครือข่ายในด้านสุขภาพทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ  เข้าร่วม
ประชุมเสวนาหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ผ ู้ใหญ่เข้าใจเรื่องเพศของเยาวชน” จัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแ ห่ง
ประเทศไทย ฯ (22 มี.ค.5 4), เวทีเพศวิถีสนทนา : เสนอผลการวิจัยเรื่อง “ก ารสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศ
ในวัฒนธรรมบริโภค”  จัดโดย โครงการวิจัยเพื่อวาง รากฐานองค์ค วามรู้สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภ าวะ
ทางเพศ, การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนการรณรงค์เรื่องเพศเชิงบวกในระดับพื้นที่ จัดโดยมูลนิธิ
สร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ณ โรงแรมทีเคพาเลซ (20-22 ,มิ.ย.54), ร่วมประชุมว ิชาการ
เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จัดโดยองค์การแพธ (3 - 5 ส.ค.54 ), ร่วมกับ 
แผนงานสร้างเสริมสุขภ าวะทางเพศ สสส. จัดอ บรมเชิงป ฏิบตั กิ ารเพือ่ ก ารเรียนรสู้ อื่ ส ง่ เสริมท ศั นคติเชิงบ วก
ในเรือ่ งเพศ มีค รูเข้าร ว่ มอบรมจำนวน 56 คน ณ ห้องประชุมบ ำรุงร วิว รรณ สมาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรี ฯ 
(16 ส.ค.54) 


4. กิจกรรมพิเศษโครงการพัฒนาเยาวชนพื้นที่สึนามิ บ้านน้ำเค็ม อำเภอ
ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา


งานพัฒนาเยาวชนในพื้นที่สึนามิ ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ณ ที่ทำการอาคาร
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เฉลิมพระเกียรติพ ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ทรงมีพระชันษา 48 ปี  
ซึ่งสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง โดย มูลนิธิยูนิลีเวอร์ออสต ราเลเซีย และบริษัทยูนิลเีวอร์เทรดดิ้ง
(ประเทศไทย) 

กิจกรรมสำคัญในปี 2554 โดยสรุปม ีดังนี้ 
	กิจกรรมรวมตัววัยใสรวมใจวัยโจ๋ร่วมโชว์ความคิด

เป็นโครงการต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตนเอง รู้จักค วบคุมตนเอง และ
สามารถดำเนินช วี ติ ได้อ ย่างมเี ป้าห มาย สามารถแก้ไขปญ
ั หาได้อ ย่างเหมาะสม โดยใช้ร ปู แ บบการเสวนาพดู 
คุยในหัวข้อท ี่กำลังอยูใ่นความสนใจเช่นหัวข้อ มุมมองการแต่งตัวข องวัยร ุ่น, มุมมองในด้านกำลังม ีความรัก 
ความรนุ แรง,ค รอบครัวท อี่ บอุน่  เทศกาลวนั ส งกรานต์ การเตรยี มตวั เมือ่ โรงเรียนเปิดเทอม วัยร นุ่ ท กี่ า้ วพลาด 
ฯลฯ จัดรวม 23 ครั้ง






	กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องก่อนวัยรุ่น

เพื่อเรียนรู้ในการปรับต ัวเพื่อก้าวเข้าสวู่ ัยรุ่น ทั้งท างร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สิ่งแวดล้อม การพบ
เพือ่ นใหม่ๆ การยา้ ยสถานศกึ ษา และสงิ่ แ วดล้อม โดยเยาวชนรนุ่ พ  ี่ อาจารย์แ นะแนว และวทิ ยากรทมี่ คี วาม
รู้ในแต่ละด้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง มีเยาวชนเข้าร่วม 33 คน แกนนำ 9 คน 
วิทยากร 4 คน ครูแนะแนว 3 คน  (6  ก.พ. 54)
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	กิจกรรมสองวัยหัวใจเดียวกัน(เข้าวัด-ทำบุญ)

เป็นก ิจกรรมที่ต่อเนื่องและพัฒนาจากกิจกรรมเดิม      โดยร่วมกับผู้สูงอายุในการทำความสะอาด
บริเวณโรงธรรม และทำอาหารไปร่วมทำบุญในวันส ำคัญทางศาสนา รวม 4 ครั้ง มีเยาวชนและผสู้ ูงอ ายุร ่วม
กิจกรรมเฉลี่ยค รั้งละ 32 คน 


กิจกรรมเยาวชนแกนนำสร้างสรรค์ชุมชน

โดยการให้ความรู้ที่จำเป็นเช่น การวางแผนงาน การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการเขียน
โครงการ เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ให้สานต่อโครงการต่อไป ทั้งนีม้ ีการประชุมแกนนำและกรรมการ
ที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ การเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม และบทบาท
หน้าที่ของการเป็นก รรมการที่ปรึกษา รวม 13 ครั้ง







	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2554

ณ
  กองรอ้ ยตำรวจตระเวณชายแดนท ี่ 425 ตะกัว่ ป่า จังหวัดพ งั งา  มีเยาวชนเข้าร ว่ ม 25 คน ผูใ้ หญ่
ในชุมชน 3 คน (12-13 มี.ค. 54)


	



กิจกรรมสานฝันปันใจห่วงใยผสู้ ูงอายุ1ครั้ง

นำเยาวชน และผู้สูงอายุ ไปร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดส วัสดิการสังคมผู้สูง
อายุภ ูเก็ต  มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 21 คน   ผู้สูงอายุในตำบลบางม่วง 16 คน (10 เม.ย.54)
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	จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มีเยาวชนเข้าร่วม  9  คน พระสงฆ์ 3 รูป ณ สำนักสงฆ์บ ้านน้ำเค็ม   ตำบลบางม่วง   อำเภอ
ตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา (6  ส.ค. 54)   
	กิจกรรมรักโลกรักษ์โลก

เพือ่ ป ลูกฝ งั ให้เยาวชนมสี ำนึกร บั ผ ดิ ช อบ ในการชว่ ยดแู ลรกั ษา สิง่ แ วดล้อมจดั ก จิ กรรมรกั โลก รักษ์
โลก มีเยาวชนและผใู้ หญ่ในชมุ ชนเข้าร ว่ ม 42 คน และเจ้าห น้าทีจ่ ากสถานีพ ฒ
ั นาทรัพยากรปา่ ช ายเลนท ี่ 16  
จำนวน 11 คน ณ  ป่าชายเลนบ้านน้ำเค็ม  ตำบลบางม่วง  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  (19 พ.ย.54) 








ร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก

ทีมงานศูนย์พัฒนาเยาวชนได้รับเชิญจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ให้เข้าร่วมประชุมและเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ คือ ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำ จัดโดยศูนย์ประสานงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์  ศูนย์บ ริการที่เป็นม ิตรจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสุราษฎร์ธานี (บ้านพร
ตะวัน) (4  ก.ย. 54), ร่วมวิจัยด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยส ังคม  จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย 
และเครือข ่ายสตรีช นเผ่าแ ห่งประเทศไทย, และเป็นวิทยากรให้ความรู้ พัฒนาพ่อแ ม่ผปู้ กครองปฐมวัย เพื่อ
ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กอย่างถูกวิธี  จัดโดยโรงเรียนวัดค มนียเขต ฯลฯ   
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สถาบันวิจัยบทบาทหญิงช าย
และการพัฒนา
ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรมระหว่างหญิงและ
ชายสถาบันวิจัยบทบาทหญิงช ายและการพัฒนาดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมหลายลักษณะ
ทั้งในเชิงเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ในระดับสังคมโดยรวม ซึ่งมุ่งเน้นปรับทัศนคติ ค่านิยม
สร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ที่เน้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายลดหลั่น
ลงมาในระดับองค์กรทางการเมืองและการบริหาร ซึ่งเป็นการมุ่งสร้างกระแสหลักผลักดันหลัก
การของความเสมอภาคเพื่อให้ผลประโยชน์/ผลกระทบของการบริหารและพัฒนาตกแก่หญิง
และชายอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังมุ่งการสร้างเสริมศักยภาพของผู้หญิงเอง เพื่อให้สามารถมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ส ถาบันฯส ร้างและใช้ร ะบบขอ้ มูลห ญิงช ายเพือ่ เป็นเครือ่ งมอื ในการสร้างกระแสและผลัก
ดันให้บ
 ทบาทและความสำคัญข องผหู้ ญิงท
 มี่ ต
ี อ่ ก
 ารพฒ
ั นาประเทศเป็นท
ป
ี่ ระจักษ์น
 อกจากนน
ั้ 
แนวการดำเนินงานที่สำคัญคือการวิจัยเชิงป
 ฏิบัติการที่ส่งผ
 ลในทางปฏิบัติภายในกรอบเวลา
ที่จำกัดและทันต่อสภาพการณ์ การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสร้างเสริมความรู้และปรับทัศนคติ
อย่างเหมาะสม การใช้ผลสำเร็จเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการใช้เครือข่ายในการผนึก
พลังค
 วามคิดและดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี

55

งานสร้างเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงช าย
ในปี  2554  สถาบันวิจัยบ ทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้ดำเนินก ารที่เอื้อต่อก ารเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้หญิงและความเสมอภาคหญิงชายดังนี้

1.งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง
1.1 จัดเสวนา เรื่อง “ผู้หญิง...ถึงเวลาแล้วที่ต้องเข้าสู่เวทีการเมืองระดับชาติ:
ผู้หญิงเป็นได้...ส.ว.สรรหา”


สถาบันวิจัยบ ทบาทหญิงชายและการพัฒนา จัดเสวนา เรื่อง “ผู้หญิง...ถึงเวลาแล้วที่ต้องเข้าสู่เวที
การเมืองระดับชาติ: ผู้หญิงเป็นได้...ส.ว. สรรหา”  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2554   ณ ห้องประชุมบำรุง-ร วี
วรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทของ
ส.ว.หญิงแ ละเพือ่ ให้ผ หู้ ญิงได้ม โี อกาสอย่างเท่าเทียมกบั ช ายในกระบวนการสรรหา รวมทงั้ เป็นการเปิดโอกาส
ให้ม กี ารแลกเปลีย่ นความคดิ เห็น เป็นการแสดงพลังค วามสามารถของผหู้ ญิงในเวทีก ารเมืองระดับช าติ โดย
มีผเู้ข้าร ่วมงาน 60 คน  

1.2 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้หญิงเก่ง

ส ถาบันวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแ ละเอกชน คัดเลือกผู้หญิงเก่ง ประจำปี 2554  จำนวน 9  
สาขา เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติค ุณในสัปดาห์สตรีสากลปีนี้ผู้ที่ได้ร ับเลือกเป็นผหู้ ญิงเก่ง คือ
ที่ ชื่อ

สาขา

จังหวัด

1 คุณจำลอง  มะตะบอง
2 คุณศิรกิ ุล  รินฤ ทธิ์
3 คุณอ าภรณ์  แสงโชติ

เกษตรกร
สิ่งแวดล้อม
นักพัฒนา

ส ุโขทัย
น่าน
แม่ฮ่องสอน
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4 
5
6
7
8
9

ค ุณจารุว รรณ  จินตกานนท์
คุณชลลดา  นิวาสวุฒิกิจ
แพทย์ห ญิงปานติ า  ปทีปวณิช
คุณพัชรศรี  เบญจมาศ
คุณจันทร์จ ิรา  ปาโท
คุณปราณี  สาแก้ว

ผ ู้ริเริ่มธุรกิจ
นักการเมืองท้องถิ่น
นักบริหาร
สื่อมวลชน
เยาวสตรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ต ราด
สงขลา
ลำปาง
กรุงเทพฯ
ร้อบเอ็ด
สุรินทร์

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยฯ  ร่วมกับองค์กรต่างๆ  ได้คัดเลือกองค์กรท้องถิ่นดีเด่นทเี่ล็งเห็นถึงความ
สำคัญในเรื่องมิตหิ ญิงชายในธรรมาภิบ าล  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการบริหารจัดการ 
ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และกองทุนห มู่บ้านและ
ชุมชนเมืองดีเด่น คือ กองทุนชุมชนเมืองหัวเวียง  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2.งานรณรงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในทางการเมือง
2.1การจัดงานสตรีสากล

ส ถาบันว จิ ยั ฯ เป็นแ กนนำในการจดั ส ปั ดาห์ส ตรีส ากล ซึง่ ในปนี เี้ ป็นโอกาสพเิ ศษทไี่ ด้เชือ่ มโยงสปั ดาห์
สตรีส ากลกบั ป ระเด็น “พลังผ หู้ ญิงพ ลิกโฉมการกระจายอำนาจการปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่  : วาระสำคัญส ำหรับ
สัปดาห์ส ตรีส ากล  ปี 2554” ขึ้น  และเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผเู้ข้าร่วม
ประชุม ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมทั้งส ิ้น  492  คน
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2.2  งานเครือข่ายผู้หญิงพ
 ลิกโฉมประเทศไทย

สถาบันวิจัยบ ทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย ในปี 
2554 ดังนี้
2.2.1 ร่วมแถลงข่าวและยื่นหนังสือ ถึงป ระธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาและหัวหน้า
พรรคการเมืองทกุ พ รรค เรือ่ งการสรรหาสมาชิกว ฒ
ุ สิ ภา และการจดั ท ำบญ
ั ชีร ายชอื่ ผ สู้ มัครรบั เลือกตงั้ ส มาชิก
สภาผแู้ ทนราษฎรในระบบสดั ส่วน และระบบเขตตามรฐั ธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จำนวน 
2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 ยื่นห นังสือฯ โดยมี ส.ส. อานิก อัมระนันท์ พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมแถลง
ข่าวและเป็นผู้รับหนังสือ ณ อาคารรัฐสภา และในวันที่ 7 มีนาคม  2554 มีการยื่นห นังสือฯ โดยมีส.ส. 7 
ท่าน ร่วมแถลงขา่ วและรบั ห นังสือฯ ณ อาคารรฐั สภา ดังนี  
้ 1) ส.ส. รัชฎ าภรณ์  แก้วส นิท พรรคประชาธิ ปัตย์  
2) ส.ส. บุญรื่น  ศรีธ เรศ  พรรคเพื่อไทย  3) ส.ส. ชมพู  จันทาทอง  พรรคเพื่อไทย  4) ส.ส. สิรินทร  รามสูต   
5 ) ส.ส. อนุสรา  ยังต รง  พรรคเพือ่ ไทย  6) ส.ส. ฟารดิ า  สุไลมาน  พรรคมาตุภมู ิ  7) ส.ส. พัฒนา  สังขทรัพย์  
พรรคภูมิใจไทย
2 .2.2  ร่วมยื่นจ ดหมายเปิดผนึก ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นายประพันธ์ นัยโกวิท) เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์จ ัดเก็บข้อมูลจ ำแนกเพศในการเลือกตั้ง ในวันท ี่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องแถลงข่าว 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ร าชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

2.3  โครงการสำรวจข้อมูลประชากรแม่ชีไทยในพุทธศาสนาในประเทศไทย

สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ได้จัดทำโครงการ “สำรวจข้อมูลประชากรแม่ชีไทย
ในพุทธศาสนา ในประเทศไทย” เพื่อเป็นข ้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายพัฒนาแม่ชีทเี่ป็นสตรีในพุทธ
ศาสนา ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพแม่ช ีไทยในการพัฒนาสังคมไทย จึงได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องสำรวจข้อมูลป ระชากรแม่ชี ในวันท ี่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ อาคาร
สำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ศูนย์ร าชการเฉลิมพ ระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

2 .4  โครงการการเมืองภาคพลเมือง:ก
 ารเสรมิ ส ร้างบบ
 าทของผหู้ ญิงในการพลิก
โฉมการเมืองระดับท้องถิ่น
สถาบันวิจัยฯ ได้จัดทำโครงการ “การเมืองภาคพลเมือง : การเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงในการ
พลิกโฉมการเมืองระดับท อ้ งถนิ่  โดยได้จ ดั การประชุมเพือ่ ก ำหนดหลักสูตร การเสริมส ร้างความเข้มแ ข็งข อง
การมสี ว่ นรว่ มของผหู้ ญิงในการพลิกโฉมการเมืองระดับท อ้ งถนิ่  เพือ่ เสริมส ร้างองค์ค วามรแู้ ก่น ายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 5-6 กรกรฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมบุญ
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เกือ้ -ก งิ่ แ ก้ว สมาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ โดยมนี กั ว ชิ าการจากหน่วยงานตา่ งๆ และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมรวม 21 คน

3.งานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัยฯได้จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์จำนวน2เล่มดังนี้
1.จัดทำจดหมายข่าว องค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค (ตมส.)
ฉบับผู้หญิงเก่งประจำปี2554

2.จัดทำจดหมายข่าว องค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค (ตมส.)
ฉบับพิเศษพฤศจิกายน2553
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การประชาสัมพันธ์และหาทุน
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการรณรงค์หาทุนสนับสนุน
การดำเนินงานของสมาคมฯ มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญ
ยิ่งของสมาคมฯ เนื่องจากสมาคมฯเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล
ให้ค
 วามชว่ ยเหลือผ
 หู้ ญิงแ ละเด็กท
ป
ี่ ระสบปญ
ั หาโดยมไิ ด้ค
ด
ิ ค
 า่ ใช้จ า่ ยจากผรู้ บ
ั บ
 ริการแต่อ ย่าง
ใด งบประมาณของสมาคมฯ ที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งในเชิงรุกและให้บริการนั้น มาจากการ
บริจาคของสาธารณชนเกือบทั้งหมด
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งานประชาสัมพันธ์และหาทุน

1.  งานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อ


สมาคมฯ  ได้ทำการประชาสัมพันธ์ท ั้งภ ายในและภายนอกองค์กร  โดยการผลิตข่าวออกเป็นราย
เดือนส่งสื่อมวลชน ผ่านทางหนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ ให้สาธารณชนทราบถึงก ารดำเนินง านและความ
เคลื่อนไหว  กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และยังได้ผลิตแ ผ่นพับชาวประชาร่วมใจ  แผ่นพับโครงการวันเกิด  
รายงานสถิตสิ มาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  แผ่นพ ับคู่มือโครงการนกหวีดป ้องกันภ ัย  และแผ่นพับฉบับพิเศษที่ใช้
ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อร ณรงค์ย ุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ในส่วนของบทความเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารนั้น  ตลอดปีที่ผ่านมาได้ผลิตบทความทั้งสิ้น จำนวน   
48 เรื่อง ลงในนิตยสาร  10 ฉบับ  (ชีวิตจริง  คู่สร้าง-คู่สม  ข่าวตำรวจและท่องเที่ยว  เบาะแสข่าว  
เริงส าร  ชีวิตต้องสู้  คดีเด็ด  ข้าแผ่นดินส ยาม  ดาราวาไรตี้  ชีวิตร ัก)


2.  งานรณรงค์ด้านความรุนแรง

	โครงการร ณรงค์จ ำหน่ายนกหวีดป อ้ งกันภ ยั ข องผหู้ ญิงซงึ่ ได้ด ำเนินก ารอย่างตอ่ เนือ่ งมาตงั้ แต่ป  ี
2551  ในปีนี้ได้น ำนกหวีดป้องกันภัย ออกจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ และในการประชุมส ัมมนา ทั้งภาค
รัฐและเอกชนตลอดทั้งปี


3.  งานนิทรรศการ


สมาคมฯ  ได้ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภ าครัฐแ ละเอกชน ตลอดทั้งป ี ดังนี้  

ง านพธิ ลี งนามบนั ทึกข อ้ ต กลงความรว่ มมอื ร ะหว่างสำนักงานอยั การสงู ส ดู  และสมาคมสง่ เสริมส ถาน
ภาพสตรีฯ  (2 9 ม.ค. 54)  จัดน ทิ รรศการงานเสวนาในหวั ข้อ “กระบวนการยตุ ธิ รรม และการคมุ้ ครองผหู้ ญิง
และเด็ก”  (11 ก.พ. 54)  จัดนิทรรศการงานการประชุมสมัชชาแห่งช าติ และงานสตรีส ากลโดย สำนักงาน
กิจการสตรีและสถาบันค รอบครัว  ณ อิมแพค เมืองทองธานี (15-16 มี.ค. 54)  จัดน ิทรรศการงานเสวนา
เครือข่าย “ท้องไม่พร้อม” โดยโรงพยาบาลปทุมธานี (25 ก.ค. 54)  จัดน ิทรรศการงานเสวนาผ่านหนังส ั้น
ชุด “ความรัก  ศรัทธา ปาฏิหาริย”์ โดยไทยพีบเีอส ณ สยามพารากอน (10 ส.ค. 54)  


4.  งานระดมทุน

	4.1งานกล่องรับบริจาค

ในปี 2554  สมาคมฯ  มีกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล รวม  343  กล่อง   ในปีนี้ได้ม ีจุดแจ้งยกเลิกการตั้งกล่อง ทั้งหมด  11  จุด 
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น อกจากนี้ ยั ง มี ห น่ ว ยง านต่ า งๆ ที่ จั ด ตั้ ง ก ล่ อ งรั บ บ ริ จ าคข องห น่ ว ยง านแ ละจั ด สรรเ งิ น
รับบริจาคให้ก ับสมาคมฯ  ได้แก่
• บ ริษทั  เซ็นทรัล วัตส นั   ได้ช ว่ ยนำกล่องรบั บ ริจาคของสมาคมฯ  ไปจดั ต งั้ ในสาขาตา่ งๆ ของบริษทั   เพือ่ 
สนับสนุนก ารดำเนินงานของสมาคมฯ  ทุกเดือน 
• บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  ได้จัดตั้งกล่องบริจาคของหน่วยงานไว้  และได้จัดสรรเงินบริจาคให้กับ
สมาคมฯ เป็นประจำทุกปี
• บ ริ ษั ท  ท่ า อ ากาศยานไ ทย จ ำกั ด  ( ม หาชน)  ไ ด้ ตั้ ง ก ล่ อ งบ ริ จ าคข องบ ริ ษั ท ไ ว้  แ ละไ ด้ จั ด สรร
เงินบริจาคให้สมาคมฯเป็นป ระจำทุกปี


4.2งานระดมทุนทางไปรษณีย์

• โครงการชาวประชาร่วมใจ เป็นการระดมทุน ผ่านจดหมาย โดยจัดส่งเอกสารการดำเนิน งาน
ของสมาคมฯ  ถึงบุคคล/บริษัท/ ห้างร้านต่างๆ /หน่วยงานภาครัฐแ ละเอกชน  เพื่อขอรับก ารสนับส นุน
ตามศรัทธา  โดยในปี 2554 นี้ ได้ส่งจดหมาย รวม 980 ฉบับ ได้ร ับการตอบรับคิดเป็น 10 % 
• โครงการวันเกิด  เป็นการระดมทุนผ่านทางจดหมาย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคคลต่างๆ  โดยจัด
ส่งบัตรอวยพรวันเกิด และแผ่นพับโครงการวันเกิด  ในปี 2554  ได้จัดส ่งรวม  1,000 ฉบับ ได้รับ
การตอบรับค ิดเป็น 10 %

5.กิจกรรมพิเศษ

ห น่วยงานต่างๆ ได้ใหความกรุณา จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้กับสมาคมฯ  อาทิเช่น
บ ริ ษั ท  เซ็ น ทรั ล  วั ต สั น    จั ด ง านป ระมู ล ข องรั ก ด าราม อบร ายไ ด้ ใ ห้ แ ก่ ส มาค มฯ น ำที ม
โดยคุณส ุภาพ  มั่นคงขันติวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัตกิ าร และคุณน วลพรรณ  ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่าย
การตลาด บริษัท เซ็นทรัล วัตส ัน จำกัด  ได้จัดง านฉลองครบรอบ 15 ปวี ัตสันในประเทศไทย ภายในงาน
มีการประมูลข องรักด ารา 14 คน ได้แก่ คริส หอวัง  จอย-วราลักษณ์ วาณิชย์ก ุล  แหนม-รณเดช วงศาโรจน์ 
ตรี-นันทรัตน์ เชาวราษฎร์  รัน-ณัทธนมนกาญจน์  ซูซี่-สุษิรา  แบงค์-ธนศักดิ์ สำราญมน  บลู-เอลิกา  
แพง-พรรณชนิดา  ศรีส ำราญ  บิ๊ก-ทองภูมิ สริ พิพัฒน์  มีน-พิชญา  บีม-ศรัณยู ประชากริช   เป้ย-ป านวาด 
เหมมณี  ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต  เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ โดยนำรายได้ทั้งหมดมอบให้สมาคมฯ  
โดยมี ดร.เมทินี  พงษ์เวช ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้างสรรพ
สินค้าเมเจอร์ รัชโยธิน
นอกจากนน้ั  บริษทั  เซ็นทรัล วตั สนั  จำกัด  ยงั ได้จดั กจิ กรรมตอบแทนสงั คมภายใต้โครงการ “Live 
Beautifully” ทีเ่ น้นในเรือ่ ง “การให้” เพือ่ ส นับสนุนก ารดำเนินง านองค์กรสาธารณกศุ ลในประเทศไทยรว่ มกบั ล กู ค้า 
ณ รา้ นวตั สนั  สาขาซพี ที าวเวอร์ ทง้ั นี ้ สมาคมฯ เป็นหนึง่ ในองค์กรทไ่ี ด้รบั เงินบริจาคจากโครงการดงั กล่าวดว้ ย
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บริษัทเดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมทำดีกับ เดลล์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ 3 
ดีเจดัง “ดีเจแหม่ม-วินัย สุขแสวง   ดีเจอ้อย-นภาพร ไตรวิทย์ว ารีก ุล  และดีเจเฟียต-ธัชนนท์ จารุพ ัชนี” ได้
จัดโครงการ DELL Do More  Care More   โดยกิจกรรมจะเป็นการเชิญชวนคนไทยใจบุญร่วมปิดท อง
หลังไมค์ ด้วยการเล่าประสบการณ์ค วามดีแล้วส ่งมาแบ่งปันผ่าน twitter และ Face book  ตลอดเดือน
กรกฏาค มที่ผ่านมา และดีเจที่ร่วมแบ่งป ันความดีมากที่สุดค ือ ดีเจอ้อย-นภาพร ไตรวิทย์ว ารีก ุล  ที่ประสงค์
มอบเงินบ ริจาคเพือ่ ใช้ในการดำเนินง านชว่ ยเหลือผ หู้ ญิงแ ละเด็กในบา้ นพกั ฉกุ เฉิน  โดยม ี ผูอ้ ำนวยการฝา่ ย
สังคมสงเคราะห์ คุณก รวิณท์  วรสุข เป็นต ัวแทนในการร่วมกิจกรรม และรับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 1 
แสนบาท จากคุณกฤตวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำภาคพื้นเอเชียใต้ บริษัท เดลล์ 
คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

ง าน Superstar & in charity Fun Fair นิตยสาร In จัดกิจกรรมการกุศล เพื่อก้าวสู่ปที ี่ 7 โดยดึงคน
ดัง 12 ท่านมารว่ มทำกจิ กรรมดงั กล่าว ซึง่ หนึง่ ใน 12 ท่านคอื  พิธกี รหญิงมากความสามารถ คุณกาละแมร์-
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พ ัชรศรี เบญจมาศ ที่เป็นผู้ที่เห็นค วามสำคัญของการช่วยเหลือผหู้ ญิงและเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง โดย
การเข้าร่วมแข่งขันเกม เมื่อชนะจะมอบเงินให้แก่องค์กรการกุศล โดยคุณกาละแมร์ได้มอบเงินที่ชนะการ
แข่งขันจำนวน 60,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน ณ สยามพารากอน

ง านมอบชวี ติ ใหม่แ ก่ผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ถี่ กู ก ระทำความรนุ แรง คณ
ุ ว ศิ ษิ ฎ์ เกวลี ประธานกรรมการ
บริหารและคุณวรัญญา เกวลี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไบโอโกรว์ (ทเีอช) จำกัด จัดแ คมเปญ ใน
ช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2554 เพื่อนำเงินบริจาคจากการซื้อผลิตภัณฑ์ก ลุ่มไวท์เทลล่า มอบให้บ้าน
พักฉุกเฉิน 

ง านแบ่งไออุ่นแบ่งไอรักครั้งที่2คุณเกษมา อิศรางกูร ณ อยุธยา และคุณปัทมาศ พสวงศ์ รอง
กรรมการบริหาร บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จำกัด ผู้บริหารโครงการเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ไลฟ์
สไตล์ซิตรี้ ูปแบบใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อส ังคม ในชื่อ “แบ่งไออุ่น แบ่งไอรัก” โดยมอบเงินสด ของใช้เด็กอ่อน 
เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมถานภาพสตรีฯ 
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ผูส้ นใจและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ
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ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ
ก ารดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  ยังคงได้ร ับความสนใจและการสนับสนุนจ าก
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้

1. การเยี่ยมชมสมาคมฯ

ใ นปี  2 554 ไ ด้ มี ค ณะบุ ค คลจ ากห น่ ว ยง านต่ า งๆ ทั้ ง ภ าครั ฐ แ ละเ อกชน เ ข้ า ม าเ ยี่ ย มช ม
สมาคมฯอย่างต่อเนื่อง  รวม  65  คณะ จำนวน 2,077 คน   ดังนี้
คณะเยี่ยมชม 	

จำนวน(คณะ) 	

จำนวน(คน)

กลุ่มนักเรียน / นักศึกษา                 36  กลุ่ม

1,487 คน

กลุ่มบุคคลทั่วไป (ไทย)                   15  กลุ่ม

438

คน

กลุ่มชาวต่างประเทศ             

14  กลุ่ม     

152

คน

 65 กลุ่ม

2,077  คน

รวม               

ในปี 2554  มีบุคคลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ
สมาคมฯ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  มีทั้งนักเรียน  นักศึกษาทุกระดับการศึกษา  นอกจากการเยี่ยมชม
แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลและป้องกันตนเอง  โดยนำเสนอในรูปแบบละครสั้น 
มีเนื้อหาและเรื่องราวให้เหมาะสมโดยใช้หลักสูตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเข้าไปสอดแทรกในบท
ละคร  ซึ่งได้รับก ารตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะครูและนักเรียนที่มาเยี่ยมชม คณะบุคคลต่างๆที่มาเยี่ยมชม 
มีปรากฏในภาคผนวก จ
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2.งานสื่อมวลชนสัมพันธ์


ในป ี 2554 ทีผ่ า่ นมาสมาคมฯ  ได้ร บั ค วามรว่ มมอื จ ากสอื่ มวลชนจำนวนมาก ในการเผยแพร่ข า่ วสาร
การดำเนินงานต่างๆ และความสนใจของสื่อในการขอสัมภาษณ์และขอข้อมูลในประเด็น ความรุนแรงใน
ครอบครัว ท้องไม่พ ึงประสงค์ การดูแลและบำบัดเยียวยาผู้ประสบปัญหา เป็นต้น (รายละเอียดปรากฎใน
ภาคผนวก ฉ)

3.การสนับสนุนและการร่วมบริจาค

สมาคมฯ  ได้รับก ารสนับสนุนจ ากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส าธารณชนทั่วไปในหลาย
รูปแบบ  เช่น

3.1หน่วยงานภาครัฐ

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
2. กองควบคุมโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข  
3. สถานพยาบาลตา่ งๆ ในกรุงเทพมหานคร (ศนู ย์บ ริการสาธารณสุข 60  โรงพยาบาลบำราศนราดูร  
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  โรงพยาบาลศรีธัญญา  โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี)
4. กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตดอนเมือง
การสนับสนุนโดยภาครัฐ  ส่วนใหญ่เป็นการให้ความร่วมมือที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่
ผู้หญิงและเด็กประสบ  สำหรับการให้ทุนสนับสนุนนั้น  อยู่ในรูปของการสนับสนุนโครงการ  จัด
กิจกรรม  ในส่วนที่ได้รับก ารสนับสนุนน ั้น  คิดเป็นร้อยละ 5   ของค่าใช้จ่ายที่สมาคมฯ ต้องใช้ในแต่ละปี


3.2หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธา
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา  มีหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายหน่วยงานช่วย
เหลือส มาคมฯ ด้วยการให้ท ุนสนับสนุนก ิจกรรม เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  มูลนิธิสมเด็จ
พระศรีน คริน ทราบรมราชชนนี มูลนิธเิ ด็กโลกแห่งส วีเดน(W
 orld Childhood Foundation) World Population Foundation แห่งป ระเทศเนเธอร์แลนด์  เป็นต้น
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นอกจากนี้ ยังม ีหน่วยงานที่ให้การสนับส นุนกิจกรรมต่างๆ โดยร่วมกันบ ริจาคสิ่งของ  จัดก ิจกรรม 
และเลีย้ งอาหารให้กบั สมาชิกบ า้ นพกั ฉ กุ เฉิน เช่น บริษทั เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  บริษทั  
อิน พับลิชชิ่ง จำกัด ในเครือบริษัท จีเอ็มจ ี แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ 
จำกัด (มหาชน)  บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จำกัด   บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด   บริษัท โมจิโต้ 
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก  มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยก รุงเทพ  มหาวิทยาลัยร ังสิต  มหาวิทยาลัยศ รีปทุม  วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณ  วิทยาลัยพ ยาบาลทหารอากาศ  วิทยาลัยพ ยาบาลตำรวจ  คณะแพทย์ศาสตร์ศ ิริราช  
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   และโรงเรียนเซนต์ฟรังซ ีสเซเวียร์  เป็นต้น
ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2554  เป็นช่วงเวลาที่สมาคมฯ ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยค รั้งใหญ่ ทำให้ต้องอพยพสมาชิกบ ้านพักฉุกเฉินทั้งหมดออกจากสมาคมฯ ไปพักพิงชั่วคราวที่มหา
ประชาบดีเถรีว ิทยาลัย (วิทยาลัยแ ม่ช )ี อำเภอปักธงชัย จังหวัดน ครราชสีมา ระหว่างนั้นได้ม กี ลุ่มบ ริษัท ห้าง
ร้าน และบุคคลทั่วไปที่ทราบข่าว  เข้าไปจัดกิจกรรม บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และเลี้ยงอาหาร ให้กับสมาชิก
และเจ้าห น้าทีบ่ า้ นพกั ฉ กุ เฉิน  รวมทงั้ ส นิ้  158 กลุม่   อาทิ  ชมรมอาสานวดจงั หวัดน ครราชสีมา โรงพยาบาล
จิตเวชนครราชสีมา  โรงพยาบาลปักธงชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  กลุ่มพยาธิวิทยาคลินิก 
โรงพยาบาลมหาราช  กลุ่มจ ิตอ าสามิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาราช  กลุ่มเยาวชนตะขบป่า  กลุ่มไม้ข ีด
ไฟโคราช  โรงแรมเฟิสท์น ครราชสีมา   ห้างใต้ฟ า้ ม อเตอร์น ครราชสีมา  ร้านอมรเภสัช ร้านหวายทพิ ย์ป กั ธงชัย 
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2  โรงเรียนนางรองวิทยาลัย  โรงเรียนสะแกราชอำเภอปักธงชัย  สมาคมส่งเสริม
การพฒ
ั นาสตรีแ ละเยาวชน จังหวัดล ำปาง  คณะรฐั ศาสตร์ มหาวิทยาลัยร ามคำแหง สาขานครราชสีมา ฯลฯ 
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4.นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและอาสาสมัคร

ในปี 2554 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ฝึกปฏิบัติงาน/จิตอาสาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ชีวิตและทักษะให้   และแบ่งป ันความช่วยเหลือแ ก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาในบ้านพักฉ ุกเฉินจำนวน 
96 คน (เป็นนักศึกษาปริญญาตรี 10 ราย  นักศึกษาปริญญาโท 1 ราย  นักเรียนนายร้อยตำรวจ 5 ราย   
นักศึกษาพยาบาล 80 ราย   (จาก 8 สถาบัน) ดังนี้   
 สถาบันการศึกษา                                             จำนวน(คน)            ระยะเวลา
   
1. นางสาวศศินาถ  อินทร์กูล และนางสาวสุภวรรณ จันทร
2 15,22,28 มกราคม 2554
    นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์  ม.นเรศวร
2.  คณะนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต 32 22 มนี าคม - 22 มถิ นุ ายน 2554 
3.  นางสาวอาภรรัตน์ เสนางคน์ ารถ
3 6 มิถุนายน-26 สิงหาคม 2554
    นางสาวธีรยา ว่องไวไพโรจน์
    นางสาวปาริชาติ คุณแ รง
    นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์  ม.รามคำแหง

4.  นางสาวณัฎฐา อุทยานัง
1 6 มิถุนายน-26 สิงหาคม 2554
   นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยYeshiva ประเทศอเมริกา

5.  นางสาวมณฑลี สงพธนโยธิน
1 6 กรกฎาคม-15 สงิ หาคม 2554
นกั ศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยBrandeis ประเทศอเมริกา   

6. นางสาวปนัดดา ซิ้มป ระเสริฐ 
4 19 กรกฎาคม-31 สงิ หาคม 2554
 นางสาวดาหวัน บัวเลิศ
 นางสาวทิพย์วิมล รุจิราพลพันธ์
 และนางสาวจันทภา แสนสบาย  
นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่4 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏพระนคร 
7. คณะนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีที่ 3 
48  12 ตลุ าคม 2553–
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
26 กุมภาพันธ์ 2554
8.  นายร้อยตำรวจสุขสันต์ สืบสหการ
5 1-15 กันยายน 2554
   นายร้อยตำรวจวสุพล บุญประดิษฐ์
นายร้อยตำรวจหญิงขวัญแก้ว มาลัย
นายร้อยตำรวจหญิงฉันทนา สมบัตทิ ิพย์
นายร้อยตำรวจหญิงชไมพร สุภาคม
นักเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ปีที่ 4 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
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อาสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า2เดือนรวม7คน
ได้แก่




1.  อาจารย์ร ัก ชุณหกาญจน์
2.  คุณฟ้าใส วิเศษกุล
3.  พ.ท.หญิงน ัทม น อุ่นพ งศ์ภูวนาถ
4.  Ms. Susan Dustin
5.  คุณกษมกร  ชมบุญ
6.  คุณภัทราว ดี ฝีมือช่าง
7.  คุณวุฒฑิ ฝีมือช่าง

อาสาสมัครระยะสั้น






นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักจิตวิทยา ศิลปะบำบัด
อาสาสมัคร พยาบาล
อาสาสมัคร ชาวออสเตรเลีย 
อาสาสมัคร ศาสนาบำบัด
อาสาสมัคร สอนเพศศึกษาให้กับเด็กวัยรุ่น
อาสาสมัคร ช่วยแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

อ าสาสมัครต่างชาติที่สนใจมาช่วยงานสมาคมฯระยะสั้น ในปี 2554 รวม 7 คน ได้แก่
1.  Ms. Candice Mary  Bovard
ชาวแคนนาเดียน
2.  Ms. Laura  Cipollone
ชาวอิตาเลียน
3.  Ms. Marci Ruth  Josselyn
ชาวอเมริกัน
4.  Ms. Preethi  Kochhar
ชาวอเมริกัน
5.  Mr. Nick James  Everly
ชาวอเมริกัน
6.  Ms. Gabi Avitell  Goodmend ชาวอเมริกัน
7.  Ms. Ann-Kathrin  Speckmann ชาวเยอรมัน
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การบริหารงานทั่วไป
บุคลากรและการเงิน
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การบริหารงานทั่วไปบุคลากรและการเงิน

งานด้านบุคลากร

ง านดา้ นบคุ ลากรนนั้   ครอบคลุมก ารดแู ลเจ้าห น้าทีเ่ พือ่ เอือ้ ต อ่ ก ารปฏิบตั งิ านทมี่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร และจัดสวัสดิการต่างๆ

จำนวนบุคลากร

ในปี 2554   จำนวนเจ้าห น้าที่ (ข้อมูล  ณ  31 ธันวาคม  2554) ทั้งหมด  100 คน   เป็นหญิง 
88 คน  ชาย 12 คน (รวมเจ้าหน้าทีข่ องวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนล 31 คน)

การพัฒนาบุคลากร

จัดอบรมการบริหารจัดการหนีส้ ่วนบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ มีผู้เข้า
ร่วมอบรม 25 คน  ณ ห้องบุญเกื้อ-กิ่งแก้ว สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
การส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการอบรมพัฒนาศักยภาพในเรื่องต่างๆดังนี้
-  คุณกรวิณท์  วรสุข ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้เข้าเรียนหลักสูตรพื้นฐานนักศิลปะ
บำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาตามมาตราฐานเยอรมัน โดย Ms. Nicola Schneider  Dr. Olaf Koob คุณ
ดำรง โพธิเ์ตียน และคณ
ุ อ นุพ นั ธุ ์ พฤกษ์พ นั ธ์ข จี สถาบันศ ลิ ปะบำบัดในแนวทางมนุษยป์ รัชญา ต่อเนือ่ งจาก
ปี 2553 เป็นเวลา 3 ปี โดยในปี 2554 อบรมไปแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1      ระหว่างวันท ี่  16- 20 เมษายน  2554
ครั้งท ี่ 2      ระหว่างวันท ี่  22-26  สิงหาคม  2554
- ส่ ง คุ ณ ป รี ย าภ ร ณ์   บุ ญ แ ก้ ว  นั ก สั ง คมสงเคราะห์  เ ข้ า รั บ อ บรม  ห ลั ก สู ต รผู้ ท ำห น้ า ที่ 
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารุ่นที่1 ปี 2554     
ระหว่างวันที่ 17-29  เมษายน 2554   ณ สถาบันการพัฒนาสังคม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
 และ เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวพ.ศ.2550”รุ่นที่12 ระหว่างวันที่ 18-23  กรกฎาคม  2554   ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที  
- คุณณัฐิยา   ทองศรีเกตุ หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์   คุณจ ิตรา  นวลละออง นักจิตวิทยา คุณ 
สมจิตร  วงค์อนันท์  และคุณวีรยา   แลคไธสง  เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายสังคมสงเคราะห์ เข้ารับการอบรม  การ
ใช้สติในการเยียวยาและดูแลสุขภาพ โดยศาตราจารย์ดอ๊ กเตอร์แ คทรีน นอร์สเวอร์ตี้   เมื่อวันที่ 17-20  
กรกฎาคม 2554   ณ. ศูนย์อ บรมโครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
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- คุณศรีไทย อ่ำสุวรรณ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  เข้ารับอบรม  หลักสูตร “ทักษะการ
ให้บริการแนะนำขั้นต้น”  
 ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2554  ณ สถาบันจทิ ยาฮอทไลน์  มูลนิธศิ ูนย์
ฮอทไลน์  
- คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ หัวหน้าน ักสังคมสงเคราะห์  และคุณคัญฑิกม์ นิโรธร นักจิตวิทยา เข้า
ร บั ก ารฝกึ อ บรมเชิงป ฏิบตั กิ ารการปรึกษาทางเลือก เพือ่ ช ว่ ยเหลือเด็ก ผูห้ ญิงท ถี่ กู ก ระทำรนุ แรงทางเพศและ
ผู้ที่ประสบปัญหาตั้งท้องไม่พร้อม เมื่อวันที่ 23-30 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการผู้หญิงเพื่อ
สันติภาพและความยุติธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
- คุณทิพวัลย์  มารศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการอบรม 
“ก้าวสคู่ วามเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนา” (Global Women in Management 54 : Advancing Women’s 
Economic Opportunities ณ กรุงว อชิงตัน ดี  ซ  
ี ระหว่างวนั ท  ี่ 9 มิถนุ ายน-13 กรกฏาค ม  2554  สนับสนุน
โดย บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 

ความท้าทายและผลสำเร็จ

• ก ารประสานงาน สร้างสวนสุขภาพ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
• การประสานงาน การก่อสร้างครัวบ้านพักฉุกเฉิน 
• ปรับปรุงทาสี สำนักงานช่าง อาคารโสมสวลี และอาคารจิมมี โรซาลีน คาร์เตอร์ 

งานด้านการเงิน

	
การบริหารจัดการในด้านการเงินทั้งหมด เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการเงินของสมาคมฯ
โดยคณะกรรมการของสมาคมฯเน้นในดา้ นความถกู ต อ้ งโปร่งใสแ ละประหยัดซ งึ่ ม กี ารตรวจบญ
ั ชีข องสมา
คมฯโดยในปี2554การเงินและบัญชีมีการตรวจสอบโดยบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัด
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ความเคลื่อนไหว  
รอบรั้วสมาคมฯ
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ความเคลื่อนไหวรอบรั้วสมาคมฯ

1.มอบกรมธรรม์และแปลงผักให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ


ดร.สมนึก สงวนสิน ประธานคณะกรรมการบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ได้มอบกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน  ให้ก ับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี  
พิชยั ส นิธ นายกสมาคมฯ  เป็นผ รู้ บั ม อบกรมธรรม์แ ละให้การตอ้ นรับค ณะเจ้าห น้าทีบ่ ริษทั ส นิ ทรัพย์ป ระกัน
ภัย  นอกจากนี้ คณะเจ้าห น้าทีข่ องบริษัทฯ ยังได้มาจัดทำกิจกรรม ในโครงการ “แปลงผักสีเขียว...เพื่อน้อง” 
โดยได้ร่วมทำแปลงผักและปลูกผ ักสวนครัวกับเจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน สร้างความปลาบปลื้ม
ใจให้กับเจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิกเป็นอย่างยิ่ง








2.รับทุนมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มูลนิธิกองทุน
การกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้มอบทุนส ำหรับองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งสมาคมฯ เป็น
องค์กรหนึ่งทไี่ด้รับท ุนน ี้  โดยมีคุณนิตย า  จันทร์เรือง  มหาผล  กรรมการสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ
ทุนดังกล่าว


3.งานรับโล่หน่วยงานภาคเอกชนดีเด่น


ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ นายกสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เข้ารับโล่หน่วยงานภาคเอกชนดีเด่น ด้าน
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี จาก
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมนั่ คงของมนุษย์ เมือ่ ว นั ท  ี่ 16 มีนาคม 2554 ณ ห้องรอยัล 
จูบ ลิ  ี บอลรมู  อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์ก ารแสดงสนิ ค้าแ ละการประชมุ
อิมแ พค เมืองทองธานี
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4.รายการเกมเนรมิตช่อง5


คุณเก้า-จิรายุ ละอองมณี ร่วมกับรายการเกมเนรมิต ได้
บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงซ ่อมแซมบ้านพักฉุกเฉิน ในส่วน “ห ้องให้นม
ลูก หรือห อ้ งคณ
ุ แ ม่ม อื ใหม่” ทัง้ นีค้ ณ
ุ เก้าก บั ค ณ
ุ แ ม่ ได้ม าเลือกพนื้ ทีก่ าร
จัดท ำหอ้ งซงึ่ อ ยูใ่ นอาคารโสมสว ลี ชัน้  2 ด้วยตนเอง โดยคณ
ุ เก้า-จ ริ าย ุ
ละอองมณี   คุณบ๊วย-เชษฐวุฒิ วัชรคุณ พิธีกรในรายการเกมเนรมิต 
และผู้บริหาร SCG คุณภรปภา  อัจฉรานุกูล  ผู้จัดการสื่อสารแบรนด์
คอตโต  ส่งมอบห้องดังกล่าวให้กับบ้านพักฉุกเฉิน โดยมี ดร.เมทินี  
พงษ์เวช ผอู้ ำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันท ี่ 25 กรกฎาคม 2554


5.โครงการโออิชิ“ให้”อิ่มท้องเพิ่มรอยยิ้ม


บริษัท โออิชิ  กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ โออชิ ิ “ให้”  อิ่มท ้องเพิ่มรอยยิ้ม นำทีมโดย
คุณไพศาล  อ่าวสถาพร  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอ าหาร ร่วมกับ คุณต ่าย-นัฐฐพนท์ ลยี ะวณิช  
จากรายการ “ต่ายตามติด” และคุณลิเดีย-ศรัณย์ร ัตน์  วสิ ุทธิธ าดา  มาจัดก ิจกรรมเพื่อแบ่งป ันส ิ่งดีๆ ใน
โครงการ โออชิ  ิ “ให้” และเลีย้ งอาหารกลางวนั   ให้ก บั ผ หู้ ญิงแ ละเด็กในบา้ นพกั ฉ กุ เฉิน เมือ่ ว นั ท  ี่ 13 สิงหาคม 
2554  








6.มอบทุนฝึกอบรม“ก
 ้าวสู่ความเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนา”


บ ริษทั  เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทนุ ฝ กึ อ บรม 
“ก้าวสู่ความเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนา” (Global Women in Management Program-G
 WIM54) ณ กรุงว อชิงตันด ซี  ี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ให้แ ก่ส มาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ  โดยมคี ณ
ุ ม งคลนิมติ ร เอือ้ เชิดก ลุ  
กรรมการผจู้ ดั การฝา่ ยกจิ กรรมองค์กรและรฐั ก จิ ส มั พันธ์ และคณ
ุ อ ศิ รา  
สุนทรวภิ าต  ทีป่ รึกษากจิ กรรมองค์กรและรฐั ก จิ ส มั พันธ์ บริษทั  เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) เป็นผู้มอบทุน   ทั้งนี้ทางสมาคมฯได้เลือกคุณทิพวัลย์  
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มารศรี ผูอ้ ำนวยการฝา่ ยบริหารงานบคุ คลและบริหารงานทวั่ ไป สมาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรี เป็นผ แู้ ทนที่
เข้าร ่วมการอบรมดังกล่าว


7. โครงการ“ค
 ุณไม่ใช้บ้านพักฉุกเฉินขอ”


น ายแ พทย์ พุ ฒิ พ งศ์  ภู มิ สุ ว รรณ ผู้ เชี่ ยวชาญด้ า นค วาม
งามและชะลอวัยกับเพื่อนหมอๆ ในนาม วงศ์ษฎาคลีนิค รวบรวม
ของใช้ บริจาคให้โครงการ “คุณไม่ใช้บ้านพักฉุกเฉินขอ” พร้อม
มอบเ งิ น ส มทบเ ป็ น จ ำนวน 3 0,000 บ าท เ พื่ อ ส นั บ สนุ น ก าร
ดำเนินงานของบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2554  

8.บริษัทโตโยต้าลีสซ ิ่งประเทศไทยจำกัด


คณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย จำกัด นำทีมโดย Mr. Shieru Mizuno Executive 
Vice President   คุณปกรณ์ วงศ์ว ิทยาภิรมย์   คุณเกรียงศักดิ์ ประพงษ์เสนา   Mr.Shu Hayashida และ
คุณราเมศร์ วรรธณะภูติ ได้นำจิตอาสาจำนวน 400 คน มาร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบๆ  สมาคมฯ 
หลังจากผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 โดยมี ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ นายกสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดร.เมทินี พงษ์เวช ผู้อำนวยการสมาคมฯ และคุณภูมิพัฒน์ ดำรงเกียรติศักดิ์ 
ผูอ้ ำนวยการเขตดอนเมือง มารว่ มปล่อยตวั เปิดก จิ กรรม ทัง้ นีส้ ำนักงานเขตดอนเมืองชว่ ยอำนวยความสะดวก
ในเรื่องรถน้ำและรถขยะ ให้ก ับ โตโยต้าบิ๊กซ์คลีน นิ่งเดย์ในครั้งนี้
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9.งานวันชาติสวีเดน

10. วันเกิดกับการให้


สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้นำน้องๆ  จากบ้านเด็ก
ในบ้านพักฉุกเฉินไปร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการ
ถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามคำขอของท่าน
ฑูตสวีเดน ในวันชาติราชอาณาจักรสวีเดน สร้างความประทับใจให้
แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก



คุณหน่อง อรุโณทัย นำทีมนักแสดงในค่าย มาเลี้ยงอาหาร
กลางวัน ให้ก ับผู้หญิงแ ละเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน เนื่องในวาระวันเกิด 
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ผู้หญิง แ ละ ผ
 ู้ชายแห่งป
 ี

ร างวัล“ผ
 หู้ ญิง”และ“ผ
 ชู้ าย”แห่งป ี 2 554


รางวัล “ผ
 ู้หญิง”  และ “ผ
 ู้ชาย” แห่งป
 ี เป็นรางวัลท
 ี่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
มอบให้แก่สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอื้อต่อการเสริมสร้าง
สถานภาพสตรี ในช่วงเดือนสตรีสากลเดือนมีนาคมของทุกปี โดยรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี”
ได้เริม่ ม าตงั้ แต่ป
 ี พ
 .ศ.2 537ส ว่ นรางวัล“ผ
 ชู้ ายแห่งป
 ”ี น
น
ั้ ได้เริม่ ต
 งั้ แ ต่ป
พ
ี .ศ.2 543เป็นต้นม า
ในวันสตรีสากลปี 2554 นี้ คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้มีมติ
ร่วมกันเลือก ดร.ผุสดี ตามไท เป็น ”ผู้หญิงแห่งปี 2554” และเลือก นายแพทย์พรเพชร
ปัญจปิยะกุลเป็น“ผ
 ู้ชายแห่งป
 ี2554”
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ผู้หญิงแ ห่งป
 ี :ดร.ผุสดีตามไท
ด ร.ผุสดี  ตามไท  สำเร็จป ริญญาตรีด้านเคมี จาก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนจาก 
UNESCO ไปศึกษาปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ นิ เดียนา สหรัฐอเมริกา  เริม่ ช วี ติ ก าร
ทำงานในแวดวงการศึกษา  เป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นน ักวิชาการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์  หัวหน้าโครงการการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์  ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ร่วมทงั้ เป็นอ าจารย์ใหญ่โรงเรียน
นานาชาติใหม่แ ห่งประเทศไทย (NIST)
เส้นทางการดำเนินงานที่ผลิกแนวออกจากแวดวง
การศึกษา  คือ เมื่อ ดร.ผุสดี  มารับงานในฐานะผู้อำนวยการ
สถาบันผ หู้ ญิงก บั ก ารเมือง  นับเป็นจ ดุ ต งั้ ต น้ ให้ก า้ วตอ่ ไปบน
ถนนการเมืองที่ ดร.ผุสดี มองว่า คือ เส้นท างทดี่ ีที่สุดส ำหรับ
ใครก็ตามที่ชอบและคาดหวังจะขยับสังคมไปในทิศทางที่พึง
ปรารถนา
ดร.ผุสดีเห็นว่า งานการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร คือ รากเหง้าสำคัญของโครงสร้างสังคมไทยที่
เป็นประชาธิปไตยยดึ ถือหลักน ติ ริ ฐั ดว้ ยวถิ ีนติ ธิ รรม  กฎหมายทงั้ หมดซงึ่ ตอ้ งออกโดยสมาชิกรฐั สภา  จึงเป็น
เงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญยิ่งสำหรับส ังคมชีวิตการเมือง  ของ ดร.ผุสดี  จึงค่อยๆ เริ่มจากภายในพรรค  ต่อมา 
ดร.ผุสดี ได้รับต ำแหน่งผ ู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์  และเป็นสมาชิกส ภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน
ความมุ่งมั่นต ั้งใจในการทำงานการเมือง  ของ ดร.ผุสดี  คือ เป็นพลังเล็กๆ ร่วมทำให้คุณภาพชีวิต
ของผหู้ ญิงดีขึ้นโดยการผลักดันแนวคิดและกฎหมายทเี่สมอภาค  สิ่งที่คุ้นชินสำหรับคนใกล้ชิด คือ การเห็น 
ดร.ผุสดี ในทุกที่ ทุกตำแหน่งท ี่มีโอกาสได้ทำงาน  คอยเฝ้าระวัง  รุกสนทนา  กระตุ้น และ “เซ้าซี้”  ให้ทุก
คนที่อยู่ใกล้ ได้รับรู้เรื่องความเสมอภาคทางเพศความจำเป็นที่ต้องให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการ
ทำงานในพรรคประชาธิปัตย์ หรือการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าในกรรมาธิการสามัญในฐานะรอง
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ประธานคนที่ 1 ของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในฐานะที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนีส้ ินแ ห่งช าติ  กรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ในฐานะ
กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล  และกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎร
การรุกไปยังกรรมาธิการสามัญชุดต่างๆ ของสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมาธิการ
การปกครอง คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ  หรือคณะ
กรรมาธิการการศึกษา ดร.ผุสดีก ็ได้ริเริ่มช ักชวนให้คณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรีฯ ได้เดินหน้าขอเวลา
พูดคุยกับคณะกรรมาธิการเหล่านั้น เพื่อทำความเข้าใจประเด็นความเสมอภาคอย่างไม่ย่อท้อ  ทั้งหมดนี้
เพราะเชื่อว่าผู้หญิงมีคุณค่าและศักดิ์ศรีแ ห่งค วามเป็นม นุษย์เท่าเทียมกันกับผู้ชาย และเป็นส่วนที่จำเป็นใน
การสร้างโลกที่สมดุล
นอกเหนือจากงานการเมืองที่ยึดหลักความเสมอภาคเป็นปรัชญาในการทำงานแล้ว ภารกิจด้าน
อื่นๆ ก็หลีกไม่พ ้นที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสิทธิ  และความเป็นธรรม เช่น เป็นวิทยากรกระบวนการ เรื่อง
รัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพ กลไกคุ้มครองสิทธิความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน  ศักดิ์ศรีค วามเป็นมนุษย์ เป็น
กรรมการ และ ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิ / สมาคม ทสี่ ่งเสริมศักยภาพและโอกาสในชีวิตข องทุกค น เช่น สมาคม
ไทยคราฟท์  มูลนิธธิ รรมไทย  มูลนิธกิ ารศึกษาไทย เป็นต้น
ด ้วยปณิธานที่มุ่งมั่น  ด้วยจิตวิญญาณของนักสิทธิมนุษยชน ด้วยการปฏิบัติที่ จริงจังในการผลัก
ดันแนวคิดและกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติบนเส้นทางการเมืองที่ผู้หญิงน้อยคนนักจะเป็นเหมือน  ดร.ผุสดี 
จึงเป็นต้นแบบของผู้ที่มีหลักการและต่อสู้รณรงค์เพื่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ที่พวกเรายกย่อง
ให้เป็นผู้หญิงแห่งป ีด้วยความชื่นชมยิ่ง
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ผู้ชายแห่งป
 ี:นายแพทย์พรเพชรปัญจปิยะกุล
คุณห มอพรเพชร  ปัญจปยิ ะกลุ  เป็นน ายแพทย์เชียว
ชาญ (ด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ) รองผู้อำนวยการ  
และหัวหน้ากลุ่มภารกิจพิเศษ  สำนักบ ริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ใ นด้ า นก ารศึ ก ษา คุ ณ ห มอพ รเ พชรส ำเร็ จ
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นและสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต เอกอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งสาธารณสุขศาสตร์
มหาบัญฑิต  เอกระบาดวิทยาทางการแพทย์ จากคณะ
สาธารณสุขศ าสตร์ มหาวิทยาลัยม หิดล    เริม่ ช วี ติ ร าชการใน
โรงพยาบาลในตา่ งจงั หวัด จนเป็นผ อู้ ำนวยการโรงพยาบาล 3 
แห่งก อ่ นทจี่ ะยา้ ยมาทำงานดา้ นแผนงานบริการวชิ าการ งาน
วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ
คุณหมอพรเพชร เป็นหนึ่งในผู้นำของกระทรวง
สาธารณสุข  ในการพัฒนางานเพื่อแ ก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี  โดยคุณหมอเป็นผู้ร่วมบุกเบิกรับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์พึ่งได้ขึ้นในโรงพยาบาลสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ป ี 2546 จนถึงป ัจจุบัน
ภารกิจของศูนย์พึ่งได้ (OSCC) คือ ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง โดยมี
สถานที่บริการที่เป็นส ัดส่วน  แยกออกจากการให้บริการผู้ป่วยในระบบปกติ ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถเดิน
เข้าไปขอรับบ ริการดว้ ยความรสู้ กึ ป ลอดภัยแ ละไว้ว างใจวา่ จ ะได้ร บั ค วามคมุ้ ครองและชว่ ยเหลือ  มีร ะบบการ
ประสานงานส่งต ่อค วามช่วยเหลือท ั้งจ ากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาล และมีเจ้า
หน้าที่ที่มีทักษะความชำนาญในการรับร ู้ปัญหา  และวางแผนการช่วยเหลือได้อ ย่างเป็นระบบ
การดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงใน
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ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรนั้น เกิดจากความมุ่งมั่น ตั้งใจของทีมงาน  ซึ่งคุณหมอเป็น
กำลังส ำคัญทุกงาน  ไม่ว ่าจะเป็นงานสนาม  งานเสวนา หรือ งานวิชาการ  จะเห็นคุณหมอร่วมอยู่ด้วยอย่าง
ต่อเนื่องเสมอมา  จนกลายเป็นสัญลักษณ์ท ี่เมื่อพูดถึงศูนย์พ ึ่งได้  ก็ต้องเห็นภาพของคุณหมอพร้อมกัน
ผลงานวชิ าการของคณ
ุ ห มอพรเพชรทเี่ อือ้ ต อ่ ก ารทำงานของศนู ย์พ งึ่ ได้  คือ แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ช ว่ ย
เหลือเด็กแ ละสตรีท ี่ถูกก ระทำรุนแรงในเครือข ่ายระดับจังหวัด  การศึกษาการดำเนินง านการจัดต ั้งศ ูนย์ช ่วย
เหลือเด็กแ ละสตรีท ถี่ กู ก ระทำรนุ แรงของโรงพยาบาลนำร่อง  การปรับปรุงค มู่ อื แ นวทางปฏิบตั เิ พือ่ ช ว่ ยเหลือ
เด็กและสตรีท ี่ถูกกระทำรุงแรง  เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินง านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณห มอพรเพชร เป็นท ปี่ รึกษาในการพฒ
ั นาวชิ าการและรว่ มดำเนินง านนห ลายลกั ษณะ ได้แก่ การ
พัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในโรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาล
นำร่อง 5 แห่ง)  การพัฒนาฐานข้อมูลเด็กและสตรีท ถี่ ูกกระทำรุนแรง  การพัฒนาคู่มือการตรวจ รักษา 
กรณีข่มขืนก ระทำชำเรา  เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจรักษาและให้ความเห็นทางด้านกฏหมายของแพทย์
อันเป็นการสนับสนุนก ระบวนการยุติธรรมในการช่วยเหลือเด็กแ ละสตรีท ถี่ ูกก ระทำรุนแรงทางเพศ  รวมทั้ง 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือเด็กและสตรีทถี่ ูกก ระทำ
ความสนใจและเห็นความสำคัญ ความทุ่มเท และความจริงจังของคุณหมอที่ได้ให้แก่งานศูนย์พึ่ง
ได้ที่เอื้อต ่อการช่วยเหลือ  และเสริมส ร้างศักยภาพของผู้หญิงและเด็กที่ประสบความรุนแรง  จึงเป็นส่วนที่
ทำให้คุณหมอเป็นผู้ชายแห่งป ี  ที่พวกเราภาคภูมิใจ
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ดร. เมทินี พงษ์เวช

ผู้อำนวยการสมาคมฯ



งานประสาน/ช่วยอำนวยการ
น างสาวศรีแก้วฟ้า อัลภาชน์
นางรัจน า ศุภเมธิน 

เลขานุการนายกสมาคมฯ
เลขานุการผอู้ ำนวยการสมาคมฯ



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

น.ส.กรวิณท์  วรสุข
นางณัฐิยา  ทองศรีเกตุ
นางพัชญ์สิตา   มายอด
นางปรียาภรณ์   บุญแก้ว
นางสาวมิ่งขวัญ  เม่งช่วย
นางศิรินทิพย์   นิ่มแสง
นางสาวจินตนา  มะสมโพธิ์
นายคัญฑนิกม์  นิโรธร
นางศรีไทย อ่ำสุวรรณ
นางนวมัย  นาคธน
นางสาวสมพร   แสงสุวรรณ
นางสาวเรียวจันทร์ ธีรธู ผลอนันต์
นางสาววีรยา  แลคไธสง
นางสมจิตร   เกิดสวัสดิ์
นางศิริรัตน์  บำรุงวงศ์
นางสาวสุชีลา  คำสินธุ์
นางอนันต์  ดิษพงษา
นางเกษา  ดำรงวิทย์
นางสาวนริศรา  การินทร์

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

นางสาวเพชร  บัวกลาง
นางบุษบา   จันทร์ทอง
นางกฤษณา  ส่งสุข
นางนิตยา  ศรีอนันท์
นางนารถติยา ปิดสาโย
นางสาวสมจิตร  วงค์อนันท์
นางสาววนพา  เหมภูมิ
นางกาญจนา  โสภณภักดิ์

พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
แม่บ้านศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการเคหะกิจ
เจ้าหน้าที่เคหะกิจ
นักโภชนาการ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
1.
2.
3.
4.

นางพิมพ์บุญ  โศภิตทิพย์
นางวิภาวรรณ  จิตพึ่งธรรม
นางพรรณี  นีระ
นางสาวมณฑาทิพย์  เกตุนอก

ผอ.ฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางจริยา  สำลีอ่อน
นางสาวสุภาภรณ์   สองห้อง
นางสริลลา   มหาพิรุณ
นางประเทือง  อาจหินกอง
นางโบว์   อาจปรุ
นางสาววลี  บรรลือเสียง
นางสาวอารียา  เทศะปุรณะ
นางสาวมล  ฮูวิชิต

ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ
เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยบรรณารักษ์และงานกิจกรรมพิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
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ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางทิพวัลย์  มารศรี
นางรัจนา ศุภเมธิน
นายธนกร  เกียยะ
นางสาวดลฤดี  ศรีทองสุข
นางสาวมยุรา  แสนภักดีไทย
นางสาวจิตรา  โคนาบาล
นายชาลี  อาจหินกอง
นายอนงค์ วงค์อนันท์
นางสาวมาศเมือง  โลหิตดี
นายสมควร  ฤทธิบุตร
นางสาวสมคิด  ท่อนจันทร์
นายเมี้ยน   สมบุญเปล่ง
นายสุพจน์  คงเจริญ
นายวิชาญ  เผ่าพันธุ์
นางกลม  วิเศษ
นางลำพึง  มีบริบูรณ์
นายภานุพงษ์  จันมี

ผ.อ.ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน-สถานที่
หัวหน้าช่างและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่

ฝ่ายบริหารและพัฒนา
1.
2.
3.

ดร.เมทินี  พงษ์เวช
นางสาวศรีแก้วฟ้า  อัลภาชน์
นางสาวจิตรา  นวลละออง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา
ผู้ประสานงานโครงการต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย

ส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุน
1.
2.
3.

นางสาววิไลภรณ์  เพียงกระโทก
นางธิติมา  ใยเจริญ
นางสมพิส  แก้ววิเศษ

รักษาการหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานกล่องรับบริจาค

87
ส่วนพัฒนาเยาวชน
1.
2.

นางศุลีพร   เลขะพันธุ์
นายกรีฑา แก้วประดิษฐ

รักษาการหัวหน้าส่วนพัฒนาเยาวชน
เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อนใจวัยทีน

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
1.
2.
3.
4.

นางลักษนันท์  ชมดวง
นางสาวพัชรี  แรงเขตการณ์
นายกฤษฎา  ศรีปราณ
นางมนัสนันท  เกิดวร

ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
1.
2.

นางสาวมัจจติกา  โคมทอง
นางสาววิภารัตน์  โพธิ์วิจิตร

3.

นางสาวนุจนาฎ  เกิดสุข

ผู้ประสานงานโครงการพิเศษด้านสื่อสารองค์กร
นักพัฒนาเยาวชน และผู้ประสานงานโครงการ
เยาวชน พังงา
เยาวชนผู้ประสานงานโครงการเยาวชน พังงา

วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางธาราทิพย์  นิยมค้า
นางณภัทร  นิธิเมธกุล
นางสาววีณา  เขตรนคร
นางสาวกานต์สินี  สะเอียบคง
นางสาวอารยา  หงษ์อินทร์
นางขวัญเนตร  วงษ์สังข์ทอง
นางสาววันทนา เกตุชิต
นางสาวธิรดา  น้ำทรัพย์
นางสาวชลดาภรณ์  ไชยานะ
นางสาวทองน้อย  วันทวี

ผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้าส่วนงานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
หัวหน้างานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
หัวหน้าแม่บ้านสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าแม่บ้านสถานที่
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นางทุมมา  มะณีวัน
นางสาววันณา  พลพัฒน์
นางสาวสมจิตร์ พ่วงพันธ์ศรี
นางรุ่งรัตน์  มีศรีดี
นางมาลี  เผ่าพันธุ์
นางสาวฉวีวรรณ  สมแพง
นายภมรพล อ่ำเอี่ยม
นางสาวปัญญา  คุลี
นายจตุพร  จริตรัมย์
นางสาวเกษมศรี   เถาสกุล
นางแสงอรุณ  พันธุ์ศิลป์
นางสาวรุจาภา  วงค์อนันท์
นางสาวลำพึง  มาลัย
นางกัลยา  ทัดทอง
นางวิจิตรา พุทโธ
นางสมนึก  นิลม้าย
นางทองมูล  ปิงอุด
นางสาวสุพัตรา  ท่อนจันทร์
นางวรรณนิสา  กองเลิศ
นางสาวมธุรส  ฉิมคง
นางสาววรรณี  แคล่วคล่อง

เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
หัวหน้าสโมสรสุขภาพ
เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ
เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ
หัวหน้าห้องอาหาร
ผู้ช่วยหัวหน้าห้องอาหารและคอฟฟี่ชอพ
เจ้าหน้าที่ห้องอาหารและคอฟฟี่ชอพ
แม่ครัว
แม่ครัว
แม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
เจ้าหน้าที่บริการ
เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอพ
เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอพ
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รายละเอียดของผู้หญิงแ ละเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน
1.ผู้หญิงแ ละเด็กที่มารับความช่วยเหลือจ ากบ้านพักฉุกเฉินและพักอาศัยปี2553


1.1จำนวนผู้หญิงแ ละเด็กแยกตามอายุ

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
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  36

   13

     32

   67

70        37

16

8        371

1.2จำนวนผู้หญิงแ ละเด็กแยกตามระดับการศึกษา
ไม่อ ยู่ใน     ไม่ได้รับ         ระดับประถม              ระดับมัธยม         อนุปริญญา    ปริญญาตรี    รวม
เกณฑ์ได้ร ับ การศึกษา
                                                   ปวช. ,ปวส.
การศึกษา             ประถมต้น    ประถมปลาย    มธั ยมต้น    มัธยมปลาย

125        6

      48      64          65         48            6           9         371

1.3จำนวนผู้หญิงแ ละเด็กแยกตามหน่วยงานนำส่ง* และภูมิลำเนา

หน่วยงาน/ภมู ลิ ำเนา/แหล่งทม่ี า      กรุงเทพฯ  ตะวันออก    เหนือ    กลาง
มาเอง
18
7
26
35
ติดตามมารดา
33
2
2
16
พลเมืองดี/ญาติ /เพื่อน
 8
1
1
12
ติดครรภ์ม ารดามา
45
  ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน
7
3
3
4
ส่งมาจากโรงพยาบาล
7
2
4
ส่งมาจากหน่วยงานรัฐ
1
2
1
4
ติดต่อช่วยเหลือ นสพ./จดหมาย
2
  1
ส่งมาจากสถานีต ำรวจ
4
  1
บ้านพักฉุกเฉินไปช่วยเหลือ
 -
 -
  -
 รวม
125
15
35
77

 ใต้     อีสาน      รวม
8
54 148
7
10
70
7
29
45
3
10
30
3
9
25
1
1
10
  3
5
10
1
  1
22
97 371
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2.ผู้มารับบริการด้านการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์





	

2.1จำนวนผู้หญิงแ ละเด็กที่ขอรับบริการทางโทรศัพท์แยกตามเดือนที่มารับบริการ

เดือน                                ผู้หญิงและเด็ก (ราย)            รับปรึกษาโทรศัพท์ (ราย)
มกราคม
43
กุมภาพันธ์
33
มีนาคม
52
เมษายน
27
พฤษภาคม
36
มิถุนายน
37
กรกฎาคม
24
สิงหาคม
36
กันยายน
39
ตุลาคม
32
พฤศจิกายน
-
ธันวาคม
2
รวม                                           371

91
 94
117
69
 98
104
113
130
164
113
  -
  -
1,093

2.2จำนวนผู้ขอรับบริการให้คำปรึกษาแยกตามเพศดังนี้

เพศหญิง
เพศชาย


จำนวน
จำนวน
รวม

  991
  102
1,093

ร าย (ร้อยละ 90.67)
ราย (ร้อยละ 9.33)
ราย


2.3จำนวนผู้ขอรับบริการให้คำปรึกษาแยกตามอายุดังนี้

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

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

187
517
296
71
22

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

(ร้อยละ 17.11)
(ร้อยละ 47.30)
(ร้อยละ 27.08)
(ร้อยละ 6.50)
(ร้อยละ 2.01)
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2.4จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกประเภทปัญหา

	
	
ปัญหา

จำนวน / ราย

ร้อยละ

	1. ท้องเมื่อไม่พร้อม

2. ครอบครัว

3. ความรุนแรงในครอบครัว

4. ติดเชื้อ HIV / AIDS 

5. ข่มขืน/อนาจาร

6. พฤติกรรมลูกหญิง/ ชาย

7. สุขภาพกาย/จิต

8. ไม่มที ี่พักพิง

9. อื่นๆ เช่น ยาเสพติด/ หนีน้ อกระบบ/ 

   กฎหมาย/ ยาคุมก ำเนิด ฯลฯ

รวม

5 66
202
99
38
16
44
27
58
43

1,093

5 1.78
18.48
9.06
3.48
1.46
4.03
2.47
5.31
3.93
100

2.5 จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามจังหวัด









ก รุงเทพฯ
นนทบุร/ี ปทุมธานี
ต่างจังหวัด
ต่างประเทศ


จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

644
68
380
1

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

2.6 แหล่งข ้อมูลที่ทำให้ผู้มารับบริการให้คำปรึกษารู้จักบ้านพักฉุกเฉิน

น ิตยสารชีวิตรัก /คู่สร้างคู่สม
อินเตอร์เนต
องค์กรเอกชน
เพื่อน /พลเมืองดี
Bug 1133 /สมุดหน้าเหลือง
ทีวี /วิทยุ
องค์กรรัฐ (ตำรวจ /โรงพยาบาล)
อื่นๆ เช่น   โรงเรียน,ห นังสือ,ร้านขาย,แท็กซี่,แผ่นพับ

จ ำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

3 36
441
48
98
65
97
8
20  

ร าย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

(ร้อยละ 58.92)
(ร้อยละ 6.22)
(ร้อยละ 34.77)
(ร้อยละ 0.09)

(ร้อยละ 30.74)
(ร้อยละ 40.35)  
( ร้ อ ยล ะ4.39)  
( ร้ อ ยล ะ8.97) 
(ร้อยละ 5.95)      
(ร้อยละ 8.87)      
(ร้อยละ 0.73)      
(ร้อยละ 1.46)      
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2.7 ช่วงเวลาการติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

เวลาเช้า-กลางวัน
เวลากลางคืน

จ ำนวน 698  ราย  (ร้อยละ 63.86)
จำนวน 395  ราย  (ร้อยละ 36.14)


ช่องทางการมารับบริการ/ขอความช่วยเหลือจ ากบ้านพักฉุกเฉิน
ผ ู้ประสบปัญหามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง
รู้จักบ ้านพักฉุกเฉินจ ากนิตยสารชีวิตรัก  คู่สร้างคสู่ ม  อินเตอร์เน็ต เพื่อน นายจ้าง บิดา มารดา ญาติ (
ยาย ย่า ป้า น้า ) พลเมืองดี  ทีวีทุกช่อง   รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง   bug 1113   โทร.1133    และกรม
สุขภาพจิต โทร 1323
การส่งต่อมาจากหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้
สถานีตำรวจนครบาล
สน.ดอนเมือง  สน.สายไหม  สภอ.คูคต
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
ว ทิ ยาลัยแ พทย์ศาสตร์ก รุงเทพมหานครและวชิรพ ยาบาล  รพ.ปทุมธานี  รพ.ภูมพิ ล  รพ.ศิรริ าช    รพ.ตำรวจ  
รพ.นพรัตน์ราชธานี  รพ.ศรีธัญญา  รพ.ประชาธิปปัตย์  รพ.จุฬาฯ  รพ.เจริญกรุงประชารักษ์  รพ.บีแคร์  
รพ.สมุทรปราการ  และรพ.กลาง
หน่วยราชการ
บ้านพักเด็กและครอบครัว นครศรีธรรมราช  ศูนย์ฟ ื้นฟูย าเสพติด   สำนักงานเขตดอนเมือง  สำนักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ   และศูนย์ฝ ึกอาชีพสตรีภาคกลาง  และศูนย์ป ระชาบดี
หน่วยงานเอกชนจำนวน9องค์กร
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล  มูลนิธเิพื่อนหญิง  สหทัยมูลนิธิ  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  มูลนิธิส่งเสริมการ
พัฒนาบุคคลฯ (ศูนย์เมอร์ซี่)  เสถียรธรรมสถาน   วัดด อนเมือง  และมูลนิธฮิ อทไลน์สายเด็ก 1387 
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ภาคผนวกข
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่ให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน


1. ศ.เกียรติค ุณพ ญ.เพ็ญศ รี  พิชัยสนิธ
2.  นพ.ชัยพ ร  พิศิษฎ์พ งศ์อารีย์
3.  นพ.พิส าส์น เตชะเกษม
4.  พญ.วรุณา  กลกิจโกวินท์ 
5 .  คุณฟ้าใส วิเศษกุล
6.  น.อ.หญิงวัลลภา อันดารา
7.  คุณเรียวจันทร์  ผลอนันต์ 
8.  คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม
9.  อาจารย์รัก ชุณหกาญจน์
10. คุณณ
 ิชาพา (แวร์โซ)  แซ่โซว
11. Mrs.Susan  Dustin  Hattan
12. คุณจ ันทิตา บุญส าย
13. คุณศ ิรินทิพย์  ภูวรัตนกูล
14.  คุณวันด ี  วจนะถาวรชัย
15. คุณห ทัยร ัตน์  แซ่จง
16. แม่ช ีศรีส ลับ  อุปไมย

น ายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
หัวหน้าง านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
วิทยาลัยแ พทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
และวชิรพ ยาบาล
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 
วิทยาลัยแ พทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 
วิทยาลัยแ พทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นักศ ิลปะบำบัด
อาจารย์แ ผนกจิตเวช วิทยาลัยพ ยาบาลทหารอากาศ
ผู้ประสานงานโครงการพิเศษ 
มูลนิธิศูนย์พ ิทักษ์สิทธิเด็ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักแสดง
ผู้มีจิตศรัทร า ชาวออสเตรเลีย
นักศึกษาปริญญาเอก(สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา)              
มหาวิทยาลัยอ ัสสัมชัญ
นักศึกษาปริญญาเอก(สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา)               
มหาวิทยาลัยอ ัสสัมชัญ
นักศึกษาปริญญาเอก(สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา)               
มหาวิทยาลัยอ ัสสัมชัญ
นักศึกษาปริญญาเอก(สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา)               
มหาวิทยาลัยอ ัสสัมชัญ
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
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1 7.  แม่ช ีไพเราะ ทิพยทัศน์
18.  แม่ชวี ไิ ลพร พนั มะวงศ์
19.  คุณกษมกร ชมบุญ
20.  คุณชนาภัณฑ์   ธรรมรัฐ
21.  คุณดุจดาว  วัฒนปกรณ์ 
22. พ.ท.หญิงน ัทมน  อุ่นพงศ์ภูวนาถ

อาศรมมาตา  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
นักศ กึ ษามหาปชาบดีเถรีว ทิ ยาลัยในพระสงั ฆราชูปถัมภ์ 
อาสาสมัครศาสนบำบัด
นักละครบำบัด
นักจิตบำบัดด ้วยศิลปะการเคลื่อนไหวหรือ Dance    
Movement     Psychotherapist 
อาสาสมัครพยาบาล
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โครงการพิเศษเพื่อบำบัดผู้หญิงแ ละเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรง
โครงการ“ศ
 ิลปะบำบัด”
ศ ลิ ปะบำบัดเป็นกระบวนการบำบัดฟ นื้ ฟูในรปู แ บบใหม่ ซึง่ ส มาคมฯได้เริม่ น ำมาชว่ ยในกระบวนการ
ฟื้นฟูเยียวให้กับผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน โดยมี คุณฟ้าใส วิเศษกุล นักจิตวิทยาศิลปะบำบัด  มา
ดำเนินการให้ ทำให้การฟื้นฟูเยียวยาและสร้างศักยภาพของบ้านพักฉุกเฉินมีความหลากหลายและรอบ
ด้านมากขึ้น โดยในปีนมี้ ี คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตวิทยาบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว มาช่วยใน
ขบวนการบำบัดในกลุ่มของผู้หญิงท ี่ถูกกระทำความรุนแรงด้วย
ในปี 2554 คุณฟ้าใส ได้ทำกิจกรรมบำบัดในรูปแ บบกลุ่ม โดยแบ่งตามประเภทของปัญหา ซึ่งมี
ทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มปรายแสงดาว เป็นกลุ่มข องผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง มีสมาชิกกลุ่ม 7 คน
2. กลุ่มใจอุ่น เป็นกลุ่มวัยรุ่นม ีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว มีสมาชิกกลุ่ม 8 คน
3. ก ลุม่ ใจแม่ เป็นกลมุ่ แ ม่ว ยั ร นุ่ ท ปี่ ระสบปญ
ั หาในการปรับต วั เพราะตอ้ งรบั ภ าวะกดดันจ ากสงั คม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรับภาระจากความเป็นแม่ก่อนวัยอันควร มีสมาชิกกลุ่ม 4 คน
ซึ่งกิจกรรมที่ทำเน้นศ ูนย์กลางอยู่ที่กลุ่มเป้าห มายเป็นสำคัญ เพื่อปลดปล่อยความทุกข์ ลดภาวะ
ทีก่ ดดัน สร้างเสริมก ารยอมรับแ ละความเข้าใจในตวั เอง เปิดโอกาสให้ได้แ ลกเปลีย่ นความคดิ  เป็นการเสริม
กำลังใจ และเรียนรู้ถึงบทเรียนชีวิตผ่านประสบการณ์ช ีวิตของเพื่อนในกลุ่ม 
ค ุณฟ้าใสได้กล่าวถึงการดำเนินงานในการให้ช่วยเหลือโดยผ่าศิลปะบำบัดของปีนี้ไว้ว่า.....
“ค นเราเรียนร ู้ จากการสะท้อนลกั ษณะในการอยูร่ ว่ มกนั  สิง่ ท สี่ ะท้อนตวั ต นของคนคนหนึง่ จ ะเห็น
ได้โดยผา่ นพฤติกรรมในการเผชิญห น้าก บั ป ญ
ั หา และการสร้างความสมั พันธ์ก บั ผ อู้ นื่  การทำงานในรปู แ บบ
กลุ่มท ำให้เราสามารถเห็นถ ึงปัญหา แนวคิด และการใช้ชีวิตของแต่ละคนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะทำให้
เราสามารถช่วยเขาได้ตรงจุดมากขึ้น”
ในป ี 2554 คุณฟ า้ ใส ได้ด ำเนินก ารจดั ก จิ กรรมบำบัดฟ นื้ ฟูด ว้ ยศลิ ปะให้ก บั ผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ปี่ ระสบ
ปัญหาความุนแรงในบ้านพักฉุกเฉิน เป็นจ ำนวน  19 ราย รวม  36 ครั้ง
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โครงการ“ด
 นตรีบำบัด”
เป็นโครงการใหม่ ทีเ่ ริม่ ในเดือนกนั ยายน 2554 ซึง่ เป็นห นึง่ ในกระบวนการบำบัดฟ นื้ ฟู โดยม ี คุณ
เรียวจันทร์ ธีรธ ู ผลอนันต์ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ
คุณเรียวจันทร์ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า.....
“ท ำให้ผ เู้ ข้าร ว่ มกจิ กรรม “ดนตรี” ไม่รสู้ กึ ว า่ ต นเองนนั้ ก ำลังอ ยูใ่ นกระบวนการ “บำบัด” ซึง่ ให้ค วาม
รูส้ กึ ว า่ เป็นเรือ่ งของผปู้ ว่ ยหรือผ ทู้ ตี่ อ้ งมารบั ก ารรกั ษา ลักษณะการดำเนินก จิ กรรมจะเป็นการให้ค วามรแู้ ละ
ฝึกทักษะทางดนตรี   ซึ่งเป็นการบำบัดผ่านประสบการณ์ทางดนตรี  โดยใช้องค์ประกอบของดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ท ั้งการฟัง การเล่นเครื่องดนตรี การขับร้องเดี่ยว การขับร้องหมู่ การขับร้องประสานเสียง การ
แสดงดนตรี การแสดงละคร มุ่งเน้นวิธีการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเพลง
ทั้งหมด จากจุดเริ่มต ้น คือ การค้นหาแรงบันดาลใจทั้งจากภายในตนเอง และจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว การ
ฝึกฝนทักษะต่างๆ ทจี่ ำเป็นสำหรับก ารสร้างงานเพลง ทั้งก ารสร้างทำนอง แต่งคำร้อง การเรียบเรียง การ
ฝึกซ ้อม  เพื่อแสดงให้เด็กรู้จักแปรประสบการณ์ม าเป็นแรงบันดาลใจ เพราะเด็กแต่ละคนต่างกร็ ับรู้ถึงเรื่อง
ราวทเี่ กิดข นึ้ ร อบๆ ตัวเขาอยูต่ ลอดเวลา อาจมคี วามรสู้ กึ ร ว่ มกนั ในเรือ่ งหนึง่ ๆ และกอ็ าจมมี มุ ม องทแี่ ตกตา่ ง
กันออกไปต่อเรื่องนั้นๆ ด้วย เรียกได้ว่าแต่ละคนมีวัตถุดิบส ะสมในตัวเองอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้นำออกมาปรุง
ให้อร่อยเท่านั้น ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คนทำงานต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้น”
ในกระบวนการเรียนรู้ มีทั้งการฝึกทักษะในการอ่าน การเขียน การแต่งกลอน แต่งนิทาน แต่งบท
ละคร ฝึกเล่าเรื่อง ฝึกศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ การแสดง การถ่ายภาพ การแต่งกาย ฯลฯ
เมือ่ ส นิ้ เดือนธนั วาคม 2554 เด็กแ ละเยาวชนมผี ลงานรว่ มกนั บ นั ทึกเสียงทงั้ หมด 2 เพลง คือ เพลง  
“ผหู้ ญิง...เก่ง” (ขับร ้องหมู)่ และ เพลง “รักน ะ...น ้องหมา น้องแมว” โดยการสนับสนุนจ าก กองดุริยางค์ท หาร
อากาศ ที่ได้เอื้อเฟื้อบุคลากรและห้องบันทึกเสียง โดยมีเรืออากาศตรีบรรจง แก้วคำ เป็นผู้เรียบเรียงและ
บันทึกเสียงทั้งสองบทเพลง ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร ้อนปี 2554  ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการนำร่อง ทที่ ำให้
เกิดการสานต่อกิจกรรมดนตรีอย่างต่อเนื่องในช่วงต่อๆ มา
ในป ี 2555 จะอยูใ่ นชว่ งของการเตรยี มความพร้อมสำหรับก ารบนั ทึกเสียงบทเพลงอนื่ ๆ และคาด
ว่าจะเริ่มนำเด็กและเยาวชนไปห้องบันทึกเสียงอีกครั้งในช่วงปิดภ าคเรียนฤดูร้อนปี 2555 ที่จะถึงนี้ โดยยัง
มีบทเพลงที่ต้องเรียบเรียงและบันทึกเสียงใหม่อีกร วม 8 เพลง
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ผลการดำเนินโครงการ  เด็กๆ และเยาวชน ได้พ ัฒนาทักษะทางดนตรีแ ละฝึกประสาทสัมผัสด ้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
ทักษะทางกาย เช่น การเปล่งเสียง การรับรเู้รื่องจังหวะ การฝึกใช้นิ้วมือกดโน้ตบนคีย์บอร์ด การ
ฝึกเป่าขลุ่ย การฝึกซ้อมท่าเต้นป ระกอบเพลง
ทักษะในการใช้ภาษา เช่น การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน การออกเสียงอักขระ การรับรู้คำ
ศัพท์และความหมาย การฝึกแต่งค ำคล้องจอง
ทักษะการคิด เช่น ความทรงจำ การเรียบเรียงเรื่องราว การรับรู้ถึงตรรกะ  หรือความเป็นเหตุเป็น
ผลของเนื้อเพลง และการลำดับเวลา
ทักษะความคดิ ส ร้างสรรค์ เช่น การสร้างเนือ้ เพลงหรือจ งั หวะเพลงใหม่ๆ การออกแบบเครือ่ งแต่ง
กาย ออกแบบท่าเต้น ออกแบบปกอัลบั้ม
ส่วนผลในเชิงนามธรรม ก็สืบเนื่องมาจากการที่เสียงดนตรีนั้นได้ “ทำงาน” ภายในตัวของเด็กๆ 
เกิดเป็นความพึงพอใจ ความสุขใจ ณ ขณะที่ขับร้องและเล่นดนตรี การได้มีโอกาสสร้างสรรค์บ ทเพลงของ
ตนเอง  ทั้งฝึกร้องและเล่นด นตรี  รวมทั้งกระบวนการบันทึกเสียงนั้น  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
เป็นธ รรมชาติ เด็กๆ สามารถรบั ร ถู้ งึ ค วามสำคัญข องการฝกึ ฝนตนเอง และความสำคัญข องการฝกึ ซ อ้ มรว่ ม
กับผอู้ ื่น เป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านการฝึกปฏิบัติทางดนตรี จนเมื่อได้ม ีผลิตผลงานเพลงเป็นของ
ตนเองกก็ ่อให้เกิดค วามรู้สึกภ าคภูมิใจ และมีแรงกระตุ้นท ี่จะพยายามทำสิ่งต ่างๆ ให้ป ระสบผลสำเร็จอ ย่าง
ต่อเนื่อง 
มุมมองของผู้ดำเนินกิจกรรม นอกเหนือจากการได้เห็นถึงความมานะพยายามของเด็กๆ ได้เห็น
ถึงพลังสร้างสรรค์ของวัยเยาว์ที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งแล้ว การได้มีส่วนบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดนตรีที่
แฝงเร้นอยู่ในตัวของเด็กๆ ทุกค น ให้ได้รับการรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงให้งอกงาม เกิดเป็นดอกผล เพื่อนำมาแบ่ง
ปันและสร้างความรื่นรมย์ให้กับสังคมนั้น ก็นับได้ว่าเป็นผลที่สูงค่าซึ่งไม่อาจประเมินได้ด้วยเครื่องมือใดๆ
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ภาคผนวกง
1. การนำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปจำหน่าย ในงานต่างๆ

          วันที่	     งาน	      สถานท	     
ี่
หน่วยงาน/ผู้จัด
1 มีนาคม 2554

วันสตรีส ากล

ส ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือน ส ถาบันวิจัยบ ทบาทหญิงชาย
15-16 มีนาคม 2554 วันสตรีส ากล
เมืองทองธานี
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
1 มิถุนายน 2554 การประชุมข อง
สมาคมส่งเสริม
สำนักงานการศึกษา
คณะศึกษานิเทศน์ สถานภาพสตรีฯ
ขั้นพื้นฐาน
24 มิถุนายน 2554 ตลาดนัดภ ายใน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สำนักงานใหญ่
22 กรกฎาคม 2554 เสวนาเรื่อง 
สโมสรทหารเรือ
สำนักงานทหารเรือหญิง
ผู้หญิง-ผู้หญิง

10 สิงหาคม 2554 โครงการแม่ตัวอย่าง สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น 
ส ำนักงานขา้ ราชการพลเรือน 
ดินแดง
(กพ.)
2. นักเรียนหลักสูตรช่างดัดผมและเสริมสวย และหลักสูตรช่างตัดผมชาย ออกบริการชุมชนตาม
หน่วยงานต่างๆ

วัน/ เดือน/ ปี	         สถานที่                      จำนวนครั้ง   นักเรียน   ผู้มารับบริการ   รวม
	                                                                    ชาย   หญิง
30 เม.ย 2554
8 พ.ค 2554
15 พ.ค 2554
22 พ.ค 2554
29 พ.ค 2554
7 ก.ค 2554
8 ก.ค 2554

บ้านไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ปทุมธานี
บ้านราชาวดี  ปากเกร็ด นนทบุรี
บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี
บ้านพักคนชรา บางเขน
ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง ดอนเมือง
บ้านกึ่งวิถี
ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง ดอนเมือง
รวม

1
1
1
1
1
1
1

9
7
8
6
8
15
1

52
35
45
25
46
-      130
-       40

52
35
45
25
46
130
40
373
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ภาคผนวกจ
รายละเอียดการจัดกิจกรรมฝึกทักษะแกนนำ

ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์  สำนักงานเขตลาดกระบัง มีโรงเรียนเข้าร่วม 2 โรงเรียน คือ  
โรงเรียนวัดสังฆราชา  และโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ มีผู้เข้าร่วม 8 คน (17  ม.ค. 54)   
ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพระยามนธาตุร าชศรีพ จิ ติ ร์ สำนักงานเขตบางบอนมโี รงเรียนเข้าร ว่ ม 2 โรงเรียน 
คือ  โรงเรียนวัดสะแกงาม  และโรงเรียนราชมนตรี มีผู้เข้าร่วม 6 คน (19 ม.ค. 54) 
ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนวัดทองศาลางาม สำนักงานเขตภาษีเจริญมีโรงเรียนเข้าร่วม 2 โรงเรียนคือ  
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล และโรงเรียนบางเชือกหนัง มีผู้เข้าร่วม 7 คน ( 21 ก.พ. 54)   
ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียวัด ทองสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตมีนบุรี  มีโรงเรียนเข้าร่วม 2 โรงเรียนคือ  โรงเรียน
วัดทองสัมฤทธิ์  และโรงเรียนสุเหร่าท รายกองดิน มีผู้เข้าร่วม 6 คน (23  ก.พ. 54)  
ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตมีนบุรี มีโรงเรียนเข้าร่วม 2 โรงเรียนคือ 
โรงเรียนวัดสัมฤทธิ์  และโรงเรียนสุเหร่าท รายกองดิน มีผู้เข้าร่วม 6 คน (28 ก.พ. 54) 
ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบางชัน  สำนักงานเขตคลองสามวา มีโรงเรียนเข้าร่วม  3 โรงเรียน คือโรงเรียน
บางชัน,  โรงเรียนคู้บอน และโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ มีผู้เข้าร่วม 10 คน (7 มี.ค. 54) 
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ภาคผนวกฉ
รายชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม2554

   วัน/เดือน/ปี	                           คณะเยี่ยมชม                                   จำนวน
2/1/54
 3/1/54
 4/1/54
 6/1/54
14/1/54
14/1/54
14/1/54
21/1/54
27/1/54
27/1/54
28/1/54
31/1/54
 9/2/54
10/2/54
17/2/54
21/2/54
10/3/54
11/3/54
17/3/54
17/3/54
19/3/54
22/3/54
 4/4/54

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟร ังซิสเซเวียร์
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟร ังซิสเซเวียร์ 
เจ้าหน้าทีจ่ ากมูลนิธซิ าซากาวา
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟร ังซิสเซเวียร์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง
คณะนักเรียนพยาบาลทหารเรือ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟร ังซิสเซเวียร์
คณะพยาบาลศาสตร์ศ ิริราชพยาบาลและวชิรพยาบาล  
คณะเยี่ยมชมชาวภูฐาน
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟร ังซิสเซเวียร์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟร ังซิสเซเวียร์
คณะเยี่ยมชมชาวต่างชาติ นำโดยเจ้าหน้าทีจ่ ากมหาวิทยาลัยม หิดล
คณะคุณศิรลิ ักษณ์ ศรีป กรยากุล
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี
คณะเจ้าหน้าทีส่ ถานสงคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
คณะนักเรียนพยาบาล มหาวิทยาลัยร ังสิต
คณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม จังหวัดนนทบุรี
คุณพรทิพา บุญกระจ่างและเพื่อนชาวเยอรมัน
เจ้าหน้าทีจ่ ากมูลนิธซิ าซากาวา
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   วัน/เดือน/ปี	                           คณะเยี่ยมชม                                   จำนวน
 7/4/54
 9/4/54
20/4/54
21/4/54
 4/5/54
 9/5/54
11/5/54
 6/6/54
 9/6/54
24/6/54
27/6/54
29/6/54
7/7/54
7/7/54
7/7/54
12/7/54
 2/8/54
 5/8/54
 6/8/54
 7/8/54
10/8/54
11/8/54
14/8/54

ค ณะสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
 31 
คณะวิทยาลัยพ ยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดน ครราชสีมา
 58 
คณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ
12 
คณะนักเรียนพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต
15
คณะมูลนิธสิ ายเด็ก 1387 สายด่วนให้คำปรึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน  7 
คณะเยี่ยมชมชาวภูฐาน
3 
คณะข้าราชการ จากบังคลาเทศ
 8
คณะนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
10
คณะนักเรียนโรงเรียนหอวัง จตุจักร
 9
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
10 
คณะคุณส ุธา เหล่าพงศ์ศร
 4 
นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดก ระทรวงกลาโหม
40 
คณะเยี่ยมชมชาวเกาหลี
 8 
คณะเยี่ยมชมชาวเกาหลี
 8 
คณะเยี่ยมชมชาวเกาหลี
 7 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
42
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยร ังสิต
14
คณะอาจารย์แ ละนักศึกษาวิทยาลัยพ ยาบาลบรมราชชนนี
8
คณะอาจารย์แ ละนักศึกษาวิทยาลัยศ รีปทุม
31
คณะอาจารย์แ ละนักศึกษาวิทยาลัยศ รีปทุม
 36
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก
6
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมาภรณ์
50
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ ศูนย์ร ังสิต
10
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   วัน/เดือน/ปี	                           คณะเยี่ยมชม                                   จำนวน
1 6/8/54
16/8/54
23/8/54
24/8/54
25/8/54
25/8/54
27/8/54
28/8/54
28/8/54
30/8/54
30/8/54
31/8/54
 2/9/54
 8/9/54
10/9/54
14/9/54
14/9/54
16/9/54
26/9/54
26/9/54
30/9/54
 5/10/54

ค ณะเยี่ยมชมชาวเวียดนาม
 7 
คณะนักศึกษาแพทย์ป ระจำบ้าน โรงพยาบาลศิริราช
11 
คณะผู้บริหาร บริษัท เชฟรอน
5 
คณะนักศึกษาราชวิทยาลัยก ุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 20
คณะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล ธัญบุรี 20
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยร ังสิต
 20
คณะนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอี 
15
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยร ังสิต
 40
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยร ังสิต
8
คณะเยี่ยมชมชาวเกาหลี
16 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
 42
คณะผู้บริหาร บริษัท สุวรรณ พฤกษ์ปาร์ค จำกัด
 15 
คณะศูนย์พ ัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลจิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  60
คณะผู้บริหาร โรงแรมอมารี แอร์พ ็อต
 20 
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ ศูนย์ร ังสิต
35
คณะเยี่ยมชมชาวต่างชาติ นำโดยเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
คณะมูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก
25
คณะภรรยาผู้บริหาร บริษัท เชฟรอน
 9
คณะพนักงานบริษัท วาย เอ็ม เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด 12
คณะเยี่ยมชมจากสถาบันค ีนันแห่งเอเชีย
2
คณะพนักงานบริษัท สินทรัพย์ประกันภ ัย จำกัด
70
คณะนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
 4 
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ภาคผนวกช
การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล

ประเภทสื่อ	                                      เรื่อง
โทรทัศน์

วันที่ขอข้อมูล

1.

14 ม.ค. 54

2.
 3.
4.
 5.
6.

7.
8.

 9.

ส ถานีโทรทัศน์อัล จาซิรา อินเตอร์แนชั่นแนล สัมภาษณ์ คุณก รวิณฑ์
วรสุข และสมาชิกบ ้านพักฉุกเฉิน ในรายการสารคดีชุดเรื่องงาน
สังคมสงเคราะห์ส ำหรับผ ู้หญิงและสุขอนามัยในการให้กำเนิดบุตร
สถานีโทรทัศน์ไทย พีบเีอส ทีวีสาธารณะ สัมภาษณ์สมาชิก
บ้านพักฉ ุกเฉินกรณีท ้องไม่พร้อม ในรายการเปิดป ม
โทรทัศน์ค รู สัมภาษณ์ ดร.เมทินี พงษ์เวช ในรายการโรงเรียนพ่อแ ม่ 
เรื่อง โครงการต้นทุนชีวิต ที่สมาคมฯทำให้แม่วัยรุ่น
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 สัมภาษณ์ ดร.เมทินี  พงษ์เวช 
ในรายการ “เพื่อนแก้ว” ในหัวข้อ การดำเนินง านของบ้านพักฉุกเฉิน
โทรทัศน์ไทยพบี ีเอส รายการกล้าอาสา สัมภาษณ์ ดร.เมทินี พงษ์เวช 
เรื่อง”แม่วัยใส” ในหัวข้อ ท้องไม่พร้อมในวัยเรียน
สถานีว ิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ถ่ายทำภารกิจข องบ้านพักฉุกเฉิน 
ในรายการซอกแซกกิจกรรมทำดเีพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญ
นักส ังคมสงเคราะห์ คุณพัสสิตา  มายอด พูดค ุยในรายการ ในหัวข้อ 
การดำเนินง านของบ้านพักฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือเด็ก
ก่อนวัยเรียน
สถานีโทรทัศน์ช ่อง 9 อสมท. สัมภาษณ์ สมาชิกแม่วัยใส ในหัวข้อ 
ท้องไม่พร้อมและการเป็นแ ม่เลี้ยงเดี่ยว
สถานีโทรทัศน์ช ่อง 7 ในรายการ “ประเด็นเด็ด 7 สี” สัมภาษณ์ 
คุณกรวิณฑ์ วรสุข และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อต้องการ
สะท้อนความรู้สึกข องแม่วัยเยาว์ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ก องทัพบก ช่อง 5 ผลิตรายการพิเศษ “แม่วัยใส” 
ถ่ายภาพและสัมภาษณ์ก ารดำเนินช ีวิตของแม่วัยใส ในบ้านพักฉุกเฉิน

25 ม.ค. 54
3 ก.พ. 54

3 พ.ค. 54
7 พ.ค. 54

17 มิ.ย. 54
27 ก.ค. 54

4 ส.ค. 54
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10.

11.
12.

ส ถานีโทรทัศน์ก องทัพบกช่อง 5 รายการ “ข่าว 5 หน้า 1” สัมภาษณ์
สมาชิก แม่ว ันใส ในบ้านพักฉ ุกเฉิน ในรายงานพิเศษเกี่ยวกับวันแ ม่ 
ในหัวข้อ การเลี้ยงดูลูกของแม่วัยรุ่น
สถานีโทรทัศน์ ASTV สัมภาษณ์ ดร.เมทินี  พงษ์เวช ในรายการ
วาไรตี้ทอล์คโชว์ เรื่องการดำเนินงานของบ้านพักฉุกเฉิน
สถานีโทรทัศน์ก องทัพบกช่อง 5 ในรายการ “อาสา...หาเรื่อง” 
สัมภาษณ์  ดร.เมทินี พงษ์เวช  ในเรื่อง “ค วามสุขชั่วคราวกับความ
พลาดพลั้งต ลอดชีวิต” 

ส ิ่งพิมพ์
 1.
น ิตยสาร คลีโอ สัมภาษณ์ สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ประเด็น 
เด็กถ ูกละเมิด ลงในคอลัมน์ Rcal Life  
อื่นๆ
 1.
บริษัท ครีมบ อตว์ จำกัด สัมภาษณ์ ดร.เมทินี พงษ์เวช และสมาชิก
บ้านพักฉ ุกเฉินในหัวข้อ ท้องไม่พร้อมในวัยร ุ่น เพื่อนำไปจัดเป็น
ละครสั้น ชุด “ทางเลือก” ที่สะท้อนปัญหา แม่วัยร ุ่น
2.
นักศึกษามหาวิทยาลัยศ ิลปากร สัมภาษณ์ ดร.เมทินี พงษ์เวช 
“เรื่องท้องไม่พร้อมกับข ้อเรียกร้องทางการศึกษา”
 3.
นักศึกษามหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ ศูนย์ร ังสิต สัมภาษณ์ คุณกรวิณท์ 
วรสุข เรื่อง “ผลกระทบจากการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว”
4.
นักศึกษาสถาบัณฑิตพ ัฒนบริหารศาสตร์ สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่
บ้านพักฉ ุกเฉิน เรื่อง “กระบวนการบำบัดเหยื่ออาชญากรรม
ทางเพศ : กรณีข ่มขืน
5.
นักศึกษามหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ ศูนย์ร ังสิต สัมภาษณ์ นักสังคม
สงเคราะห์ “เรื่องการให้ช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์ระหว่างการศึกษา”
6.
นักศึกษามหาวิทยาลัยจ ุฬาลงกรณ์ สัมภาษณ์ คุณน วมัย  นาคธน  
เกี่ยวกับห ลักสูตรโลกหม ุ่นได้ด้วยมือฉัน ในเด็กก่อนวัยเรียน
7.
นักศึกษามหาวิทยาลัยร ังสิต สัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์ และ
สมาชิกบ ้านพักฉุกเฉิน ในกรณี การให้ความช่วยเหลือด้านสังคม
สงเคราะห์

9 ส.ค. 54

25 ส.ค. 54
14 ก.ย. 54

19 ก.ย. 54

12 ม.ค. 54

18 ม.ค. 54
18 ก.พ. 54
26 มี.ค. 54

29 มี.ค. 54
12 พ.ค. 54
28 ก.ค. 54
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สื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ
โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 : รายการ “บางกอก กลอสซิป วาไรตี้”  “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”  “เรื่องเด่นเย็นนี้”  

“สีสันบ ันเทิง”  ไทยทีวีสีช่อง 9 : รายการ ”ด าวกระจาย”  “เพื่อนแก้ว”  “รายการพิเศษวันแม่”   ไทยทีวสี ี
ช่อง 5 : รายการ “ทีวีพลู วาไรตี้”  “ข่าว 5 หน้า 1” “อาสา...หาเรื่อง” “เกมเนรมิต” “ด าวอาสา” “รายการ
พิเศษ แม่วัยใส”  ไทยทีวีสีช่อง 7 :  รายการ “ประเด็นเด็ด 7 ส”ี “ร ายการข่าวพิเศษวันแม่”  ThaiPBS 
Channel : รายการ “เปิดปม” “กล้าอ าสา”  ASTV Channel : รายการ “ว าไรตี้ทอล์คโชว์”  Voice TV 
Channel : รายการ “INTELLIGENCE”  สถานีโทรทัศน์ อัล จาชริ า อินเตอร์เนชัน่ แนล : รายการ “สารคดีช ดุ  
เรื่องสังคมสงเคราะห์”   

หนังสือพิมพ์  ฐานเศรษฐกิจ  โพสต์ท ูเดย์  คมชัดลึก  บ้านเมือง  แนวหน้า  กรุงเทพธุรกิจ  ไทยโพสต์  
ไทยรัฐ  เดลินิวส์  ASTVผู้จัดการรายวัน  โลกวันน ี้รายวัน  สยามกีฬารายวัน  สยามดารา  ข่าวสด  ดอกเบี้ย
ธุรกิจ  สยามรัฐ  พิมพ์ไทย  Dara Daily  Leader Time  The Power Network  Weekly News Update 
Entertainment   
น
ต
ิ ยสารInstyle, 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  
เว็ปไซต์w
 ww.thaipr.net  www.naewna.com  www.ryt9.c om  www.siamdara.com  www.rakdara.com  

www.bangkokbiznews.com  www.udonzone.com  www.muaythai2000.net  www.hisoparty.com  
www.women.thaicom  www.my3space.com/bangkokgossib.com  www.centralplaza.com  
www.palingjit.com  www.newawit.com  www.matichon.com  www.komchudluek.com  
www.krungthepturakij.com  www.gtcc.ac.th 
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