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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ



สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือ
ผ ูห้ ญิงและเด็กท ีป่ ระสบปัญหาวิกฤตชีวิตผ ่านกระบวนการช่วยเหลือฟ ื้นฟูสร้างความเข้มแข็งให้การ
ศึกษาและฝึกอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ในสังคมอย่างเหมาะสม
รวมทั้งด ำเนินก ิจกรรมในเชิงรุกท ี่เอื้อต ่อก ารป้องกันป ัญหาที่เกิดข ึ้นก ับผ ู้ห ญิงและเด็กก ารรณรงค์
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อสร้างสถานภาพศักยภาพ  สิทธิและโอกาสของผู้หญิง
ในสังคม
งานของสมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯน ั้นน ับว่าค รอบคลุมและค่อนข้างครบวงจรและ
ค่อนข้างหลากหลายเริ่มต้นจากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อ35ปีที่แล้วจนถึงวันนี้มีผู้หญิง
และเด็กก ว่า5 5,000รายได้รับบ ริการจากบ้านพักฉ ุกเฉินณ
 วันน ี้บ ้านพักฉ ุกเฉินย ังค งมีงานหลัก
ในการดูแลผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆเช่นถูกกระทำความรุนแรงทำร้ายร่างกายถูกข่มขืน
ล่วงละเมิดทางเพศถูกทอดทิ้งท้องไม่พร้อมติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ขัดแย้งภายในครอบครัว
ไม่มีงานทำ ไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยในแต่ละวัน มีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยรับความช่วยเหลืออยู่
ประมาณ100คน 
จากประสบการณ์อันยาวนานในการให้ความช่วยเหลือดูแลปัญหาของผู้หญิงและเด็กงาน
จึงค่อยๆปรับพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพการให้บริการและตามปีที่ผ่านไปขยายกรอบภารกิจให้
ครอบคลุมในเชิงรุก  เน้นการป้องกันปัญหาด้านการทำงานกับเยาวชน และการรณรงค์ในระดับ
นโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงอันนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคม
อีกด้วย

ส มาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
501/1ซอยเดชะตุงคะ1ถนนเดชะตุงคะแขวงสีกันเขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร10210
โทร02-929-2301-7,02-929-2222
Email:admin@apsw-thailand.org 
www.apsw-thailand.org
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คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ประจำปีพ.ศ.2555-2558




1. นางสาวลานทิพย์  
 ทวาทศิน
2. นางเรือนแก้วกุยยกานนท์แบรนดท์
3. นางเจริญจิต  งามทิพยพันธุ์
4. นายอาจวิเชียรเจริญ
5. ดร.เมทิน  
ี พงษ์เวช
6. นาวาโทหญิงนันทนาธำรงวิทย์
7. นางสาวจารุวรรณเกษมทรัพย์
8. นายวสันต์  ฝีมือช่าง
9. นางนิตยาจันทร์เรืองมหาผล
10.นางสาวกัญญกาโกวิทวานิช
11.นางพงษ์ทิพย์เทศะภู
12.พล.ต.ท.หญิงพจนีสุนทรเกตุ
13.พ.ต.อ.หญิงพิมลพันธุ์วิไล
14.นางชลลกาเก่งระดมยิง
15.พญ.ศิริพรกัญชนะ
16.ดร.สุวรรณ์คีรีแย้มบุปผา
17.รศ.ดร.พาลาภสิงหเสนี
18.นางศศมณฑ์สงวนสิน
19.ดร.ศิรินทร์รัตน์กาญจนกุญชร
20.นางสาววิมลศิริเอกวาที
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5. คุณหญิงนัษฐนนททวีสิน
6. ดร.ณฤดีเคียงศิริ
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งานเด่นงานดัง
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้หญิง แห่งเอเชีย ธุรกิจเพื่อสังคม
AsianWomenSocialEntrepreneursNetworkConference(AWSEN)ในการสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเพือ่ สงั คมโดยมผี เู้ ข้ารว่ มสมั มนาจากตวั แทนสตรีน กั ธรุ กิจเพือ่ สงั คมและผบู้ ริหารองค์กร
เอกชนจากประเทศต่างๆจำนวน28ท่านได้แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย
โดยได้รบั การสนับสนุนจากม ลู นิธนิ ปิ ปอน(TheN ipponF oundation)ป ระเทศญปี่ นุ่ ซงึ่ คณ
ุ ลานทพิ ย์
ทวาทศินน ายกสมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯให้เกียรติเป็นป ระธานในการเปิดการประชุมระหว่าง
วันที่20-22พฤษภาคม2558
และวันที่19-21พฤศจิกายน2558ได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้หญิงแห่งเอเชียธุรกิจ
เพื่อสังคม Asian Women Social Entrepreneurs Network Conference (AWSEN) ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ“สุขภาพ”โดยคุณลานทิพย์ทวาทศินนายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน และคุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายก สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
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บ้านพักฉุกเฉิน





บ้านเด็ก

บ า้ นเด็กเป็นสถานทดี่ แู ลเด็กในชว่ งอายุ1 .6–9 ขวบซงึ่ เป็นบ ตุ รของผเู้ ดือดรอ้ นทมี่ าขอรับ
ความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจหรือพักรอคลอดถึงหลังคลอดรวมทั้ง
บุตรของผู้ฝากเลี้ยงได้แก่นักเรียนฝึกอาชีพและบุตรเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
ทั้งนี้มีครูและพี่เลี้ยงเด็กจำนวน3คนเป็นผู้ดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการร่างกายอารมณ์
และสติปัญญา โดยมุ่งเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อีกทั้งลดผลกระทบความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กพร้อมทั้งสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี


ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน


ศูนย์เลีย้ งเด็กออ่ นเป็นสถานทดี่ แู ลเด็กท ารกซงึ่ เป็นบ ตุ รผเู้ ดือดรอ้ นทปี่ ระสบปญ
ั หาทอ้ งไม่พ ร้อม
ที่ต้องการยกบุตรเพื่อหาพ่อแม่อุปถัมภ์หรือมารดาของเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราวเพื่อไปหางานทำหรือ
ศึกษาต่อทั้งนี้มีพี่เลี้ยงดูแลเด็กทารกทำหน้าที่ดูแลพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ


ศูนย์กนิษฐ์นารี


ศูนย์กนิษฐ์นารีเป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกข่มขืน ซึ่งให้บริการโดย
ทีมงานสหวิชาชีพอย่างครบวงจร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประสานงาน เพื่อดำเนินคดีทาง
กฎหมายให้ในกรณีที่ผู้ประสบปัญหาต้องการดำเนินคดีผู้กระทำผิด นอกจากนั้นยังให้บริการทาง
โทรศัพท์แก่ผู้ประสบปัญหาทุกๆประเภทด้วย




บ้านพักฉุกเฉินเปิดให้บริการทุกวันโดยมีนักสังคมสงเคราะห์และ/หรือนักจิตวิทยา
ให้การปรึกษาตลอด24ชั่วโมง

บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

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

2.บริการด้านการแพทย์

3. 	บริการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ

4.บริการด้านกฎหมาย

• จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร ยา
สิ่งจำเป็นต่างๆ
• นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยาให้
คำปรึกษาให้กำลังใจและทางเลือกโดย
ยึดผู้หญิงและเด็กเป็นศูนย์กลาง โดย
ใช้แนวทางการเสริมสร้างศกั ยภาพ6
(Empowerment)
• จัดกลุ่มบำบัดฟื้นฟูจิตใจ
• เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือหน่วย
งานรัฐและเอกชน
• เยี่ยมบ้าน สร้างความเข้าใจและพื้นฟู
ครอบครัว

• ให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็น เช่น
การวางแผนครอบครัวเอชไอว/ี เอดส์
การดูแลเด็กฯลฯ
• เสริมสร้างทักษะชีวิต
• ฝึกอาชีพตามความสนใจ
• ให้ บ ริ ก ารก ารศึ ก ษาต ามร ะบบก าร
ศึกษาของประเทศทงั้ ในระบบและการ
ศึกษานอกโรงเรียนในระดับประถม
และมัธยม

• แพทย์สูตินรีเวชและจิตแพทย์ (อาสา
สมั ค ร)ให้ ก ารต รวจแ ละให้ ค ำแ นะนำ
ปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัว/โรค
ต่างๆท างเพศสมั พันธ์และดา้ นเพศศกึ ษา
และดูแลด้านสุขภาพจิตตามลำดับ
• ส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาวินิจฉัยทาง
กาย-จิต/รักษาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล
ข องรั ฐ  เช่ น  วิ ท ยาลั ย แ พทย์ ศ าสตร์ 
กรุ ง เทพมหานครแ ละว ชิ ร พ ยาบาล/
สถาบั น บ ำราศนราดู ร /โรงพ ยาบาล
ศรีธัญญา/ศูนย์บริการสาธารณสุข 15
และ60ฯลฯ
• ติดตามผลและเยี่ยมเยียนผู้ที่เข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นและ
กระบวนการยุติธรรม
• ศูนย์กลางรบั เรือ่ งและตดิ ต่อสถานีตำรวจ
ที่เกี่ยวข้อง/ติดตามผลคดี
• เป็นสื่อกลางติดต่อหน่วยงานเอกชนและ
รัฐที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (เช่น
มูลนิธเิ พือ่ นหญิง/สมาคมบณ
ั ฑิตสตรีท าง
กฎหมายฯ)
• ร่วมสอบพยานเด็กตามป.วิอาญาพ.ศ.
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5.ติดตามผล
เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว
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งานบ้านพักฉุกเฉิน



1.จำนวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงและเด็ก


1.1 จำนวนที่รับความช่วยเหลือ


ในปี 2558 มีผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับการช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น
1,139 ราย แบ่งเป็น
- ผู้หญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน	  264 ราย
- ผู้หญิงและเด็กมาขอรับคำปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก	   37 ราย
- ผู้หญิงและเด็กขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์	  749 ราย
- ผู้หญิงและเด็กขอรับคำปรึกษาทางอินเตอร์เน็ท	   89 ราย
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษาภูมิลำเนาและการนำส่งมีปรากฏใน ภาคผนวก ก



1.2ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ

ประเภทของปัญหา  	



จำนวน/ราย

1. ปัญหาครอบครัว				

125

2.ปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม -จากสามี/แฟน66ราย			 71
			
-จากการถูกข่มขืน 5 ราย			 
3.ความรุนแรง.ในครอบครัว - ถูกสามีทุบตีทำร้ายร่างกาย/จิตใจ 44 ราย  	 49
			
- เพื่อน/มารดา/พี่ชาย ทำร้าย 5 ราย		
4. ปัญหาผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์			 16
5. ปัญหาสุขภาพกาย 11 ราย, สุขภาพจิต 9 ราย			 20
6. ปัญหาเศรษฐกิจ				  5
7. ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร (ไม่ตั้งครรภ์)			  7
   (ผู้หญิง 4 ราย/เด็ก 4 ราย)			  
8. อื่นๆ เช่น ถูกลักทรัพย์ 2 ราย/ผู้สูงอายุ 4 ราย/เร่ร่อน 4 ราย		  8
รวมทั้งสิ้น

14

                                        301

1.3ประเภทปัญหา


1 .3.1กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม



1 .3.2กรณีติดเชื้อHIV/AIDS



1 .3.3กรณีถูกทำร้าย



1 .3.4กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม


ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม มาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 71 ราย ซึ่งผู้หญิงท้องเมื่อ
ไม่พร้อมมาขอคำปรึกษาและกลับสู่ครอบครัว จำนวน 33 ราย พักระหว่างรอคลอด/หลังคลอด
จำนวน38รายโดยจำแนกอายุดังนี้
• เด็กและเยาวชนหญิงอายุ13-18ปี จำนวน
17 ราย (ร้อยละ24)
• ผู้หญิงอายุ19-25ปี 

จำนวน
24 ราย (ร้อยละ34)
• ผู้หญิงอายุ26-35ปี 

จำนวน
19 ราย (ร้อยละ27)
• ผู้หญิงอายุ36-40ปี 

จำนวน
11 ราย (ร้อยละ15)


ผู้ติดเชื้อHIV/AIDSมาขอรับความช่วยเหลือรวม16รายโดยจำแนกได้ดังนี้
• ผู้หญิงอายุ19-30ปี 

จำนวน
5 ราย (ร้อยละ31)
• ผ้หู ญิงอายุ31-40ปี 

จำนวน
7 ราย (ร้อยละ44)
• ผู้หญิงอายุ41-60ปี 

จำนวน
4 ราย (ร้อยละ25)


ผหู้ ญิงและเด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรงในครอบครัวท มี่ าขอรับความชว่ ยเหลือโดยพกั อาศัย
รวมทงั้ สนิ้ 4 9รายสามีเป็นผกู้ ระทำจำนวน4 4รายและจำนวน5 รายบ ดิ าม ารดาสามีพ ชี่ าย
เป็นผู้กระทำ ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความรุนแรงนั้นมาจากสามีดื่มสุรา ติดยาเสพติด และหึงหวง
ในจำนวนดังกล่าวมี47รายไม่ต้องการร้องทุกข์ดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้น

	เด็กก่อนวัยเรียน

บ้ า นเด็ ก เป็ น ส ถานที่ ดู แ ลเด็ ก แ ละรั บ เลี้ ย งเด็ ก ในช่ ว งอ ายุ  1 .6– 9  ปี ซึ่ ง เป็ น บุ ต ร
ของผใู้ ช้บ ริการทมี่ าขอความชว่ ยเหลือในระหว่างทมี่ ารดารบั การฟนื้ ฟูรา่ งกายและจติ ใจพ กั รอคลอด
และพักฟื้นหลังคลอดหรือพักเพื่อหลบภัยอีกทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองภัยซึ่งเด็กเหล่านั้นส่วน
ใหญ่ได้รบั ผลกระทบจากความรนุ แรงในครอบครัวท งั้ ท างตรงและทางออ้ มซงึ่ มที งั้ เด็กท ถี่ กู ลว่ งละเมิด
ทางเพศเด็กที่มารดาติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์รวมทั้งบิดามารดาต้องโทษจำคุก

ตลอดปี 2558 มีเด็กอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 28 ราย (เด็กผู้หญิง 21 ราย/เด็กผู้ชาย
7ราย)
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	เด็กอ่อน

ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกซึ่งเป็นบุตรของผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา
ท้องเมื่อไม่พร้อมทั้งที่ต้องการหาพ่อแม่อุปถัมภ์ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม และเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราว
เนื่องจากมารดาไปหางานทำหรือศึกษาต่อตลอดปี2558มีเด็กแรกเกิดฝากเลี้ยงประจำและฝาก
เฉพาะกลางวันรวม90 รายซึ่งมีระยะเวลาในการฝากไม่เกิน 1 ปีทั้งนี้เป็นแม่ที่ต้องการยกบุตร
หาพอ่ แม่อปุ ถัมภ์โดยบา้ นพกั ฉกุ เฉินสง่ ตอ่ ม ลู นิธมิ ติ รมวลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กออ่ นรงั สิตม ลู นิธเิ ด็ก
(บ้านทานตะวัน) สหทัยมูลนิธิ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี
รวม 15 ราย เป็นเด็กที่แม่ฝากเลี้ยงชั่วคราวและรับกลับคืนครอบครัวที่อยู่ในศูนย์เด็กอ่อนจำนวน
45รายและเด็กท ฝี่ ากเลีย้ งเฉพาะกลางวนั เนือ่ งจากมารดาวยั รนุ่ ตอ้ งไปศกึ ษาตอ่ ฝึกอาชีพไปทำงาน
ไปโรงพยาบาลจำนวน60ราย



1.3.5กรณีถูกข่มขืน


ศูนย์กนิษฐ์นารีเป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกข่มขืนอย่างครบวงจร  ปี 2558 มีผู้หญิง
และเด็กทถีู่กข่มขืนกระทำชำเราถูกอนาจารมาขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น14ราย (ถูกข่มขืน 5ราย
/ถูกข่มขืนเป็นเหตุให้ท้อง9ราย)
• เด็กอายุ 2-7ปี จำนวน1ราย
(ร้อยละ7.14)
• เด็กอายุ 8-13ปี
จำนวน2ราย
ร้อยละ14.28)
• เด็กอายุ 14-18ปี จำนวน7ราย
(ร้อยละ50)
• ผู้หญิงอายุ 19-24ปี จำนวน-ราย		
(ร้อยละ-)
• ผู้หญิงอายุ 25-30ปี จำนวน1ราย
(ร้อยละ7.14)
• ผู้หญิงอายุ 31ปีขึ้นไป จำนวน3ราย
(ร้อยละ21.24)

ในจำนวนดังกล่าว ร้อยละ 42.86 ผู้กระทำมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ
42.86 ผู้กระทำเป็นชายแปลกหน้า ร้อยละ 35.72 ผู้กระทำเป็นคนรู้จัก/เพื่อน/แฟน/แฟนพี่สาว
ร้อยละ7.14ผู้กระทำเป็นลุงเขยร้อยละ7.14ไม่ทราบผู้กระทำ


1 .4ป ระเภทปญ
ั หาของผทู้ มี่ าขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์มรี ายละเอียดดงั นี้
ผู้ประสบปัญหา ที่มาขอรับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ จำนวน 749 ราย ในจำนวน
ดังกล่าว เป็นหญิงจำนวน 676 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 ที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบ เป็นกลุ่มที่
มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด 461 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด ส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อมจำนวน 295 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ปัญหาครอบครัว
จำนวน 131 ราย  คิดเป็นร้อยละ 17 ปัญหาติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จำนวน 45 ราย คิดเป็น
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ร้อยละ6ข่มขืนอนาจารจำนวน18รายคิดเป็นร้อยละ2ปัญหาอื่นๆเช่นพฤติกรรมบุตร
หญิง/บุตรชาย กฎหมาย ยาเสพติด ไม่มีงานทำและสอบถามข้อมูล เป็นต้น จำนวน 260 ราย
คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯจำนวน 508 ราย คิดเป็นร้อยละ 68
ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์ส่วนใหญ่รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจากนิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม139ราย
คดิ เป็นรอ้ ยละ1 9อนิ เตอร์เน็ต4 65รายคดิ เป็นรอ้ ยละ6 2องค์กรภาครฐั 3 0รายคดิ เป็นรอ้ ยละ4 
องค์กรภาคเอกชน1 7รายคดิ เป็นรอ้ ยละ2 เพือ่ น/พ ลเมืองดี 2 5รายคดิ เป็นรอ้ ยละ3 ไทยทวี สี ี
ช่อง 3/วทิ ยุ2 8รายคดิ เป็นรอ้ ยละ4 B ug1 133/สมุดห น้าเหลือง4 5รายรายคดิ เป็นรอ้ ยละ6 
ส่วนมากโทรศัพท์มาปรึกษาเวลาเช้า-กลางวันคิดเป็นร้อยละ 67และเวลากลางคืนคิดเป็นร้อยละ
33ตามลำดับ(ภ าคผนวกก)


2.กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล


2.1การดูแลฟื้นฟูและเยียวยาผู้หญิงและเด็ก:



2.1.1การดูแลสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาโดยทั่วไป


ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาจะได้รับการดูแลโดยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา
ในทุกด้าน  ในรายที่มีความจำเป็นที่ต้องการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ก็จัดหาบริการพิเศษให้โดยมี
นักจติ วิทยาคลีนคิ ป ระจำบา้ นพกั ฉกุ เฉินได้ต รวจสอบวดั ระดับสติป ญ
ั ญา/ท ดสอบบคุ ลิกภาพท ดสอบ
ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเป็นกรณีๆไปตามความจำเป็น

การดูแลอาจแยกตามลักษณะดังนี้
	ศ.เกียรติคณ
ุ พ ญ.เพ็ญศรีพ ชิ ยั สนิธป ระธานคณะกรรมการทปี่ รึกษาสมาคมสง่ เสริมสถานภาพ
สตรีฯให้การปรึกษาแนะนำการดำเนินชวี ติ แก่ผหู้ ญิงเด็กและผปู้ กครองรวมทงั้ เป็นป ระธานในการ
จัด Case Conference ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ในปี2558จำนวน6ครั้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินที่ประสบ
ปัญหาความรุนแรงถูกข่มขืนท้องเมื่อไม่พร้อมติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และเด็กที่ถูกทอดทิ้งจำนวน
26ราย
พญ.วรุณากลกิจโกวินท์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล (คลีนิคกู้ใจ) ได้ให้การบำบัดฟื้นฟูจิตใจให้กับเด็ก/เยาวชน/ผู้หญิง ที่ประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ถูกข่มขืนและพฤติกรรมก้าวร้าว/อารมณ์แปรปรวน จำนวน 3 ราย
รวม8ครั้ง
	
การบำบัดที่โรงพยาบาล

สมาคมฯได้สง่ เด็ก/ผหู้ ญิงท ถี่ กู ขม่ ขืนความรนุ แรงในครอบครัวและตดิ เชือ้ เอชไอว/ี เอดส์
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เข้ารบั คำปรึกษาและบำบัดฟ นื้ ฟูจติ ใจภายใต้การดแู ลของจติ แพทย์โรงพยาบาลตำรวจจำนวน3 ราย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำนวน6รายโรงพยาบาลศรีธัญญาจำนวน30ราย
	2.1.2การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็กดังนี้

การประชุมท มี สหวชิ าชีพรว่ มกบั องค์กรภาคเอกชนและภาครฐั (C aseC onference)ป ี 2558
ทีผ่ า่ นมาได้เข้ารว่ มการประชุมกบั ท มี สหวชิ าชีพซงึ่ ม อี งค์กรทเี่ ข้ารว่ มการประชุมกบั ท มี สหวชิ าชีพซงึ่ 
องค์กรทเี่ ข้ารว่ มประกอบดว้ ยม ลู นิธศิ นู ย์พ ทิ กั ษ์สทิ ธิเด็กโรงพยาบาลตำรวจม ลู นิธหิ ญิงชายกา้ วไกล
ศูนย์ป ระชาบดีกระทรวงการพฒ
ั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ซงึ่ เป็นการประชุมเพือ่ ห าแนวทาง
ในการแก้ป ัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและผู้หญิงจำนวน20รายในการประชุมทั้งหมด
10ครั้งนักสังคมสงเคราะห์นำสมาชิกที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว/ความรุนแรงทาง
เพศเข้าร่วมGroupSupportกับทีมมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคเพื่อหาแนวทางในการเยียวยา
ดูแลจิตใจจากเพื่อนที่ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายๆ มาแล้ว จำนวน 12 ราย ในการประชุมทั้งหมด
8ครั้ง




2.1.3 โครงการศิลปะบำบัด


  โครงการนี้เป็นโครงการที่บ้านพักฉุกเฉินได้นำศิลปะมาช่วยบำบัดฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ ให้
กับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงถูกล่วงละเมิดทางเพศท้องไม่พร้อมและมีปัญหาทาง
สภาพจิตใจ  ซึมเศร้าและคิดทำร้ายตัวเองที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินได้มีการปรับ
ตัวเพื่อทจี่ะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยได้จัด
• กิจกรรม“รว่ มมอื ป ลูกรกั พ กั ใจ”ให้กบั ผหู้ ญิงและเด็กท เี่ ข้าม าพกั ในบา้ นพกั ฉกุ เฉินผา่ นกจิ กรรม
กลุม่ เพือ่ ชว่ ยในเรือ่ งการปรับตวั สำหรับคนทเี่ พิง่ เข้าม าพกั ใหม่และเตรียมความพร้อมในการใช้ชวี ติ 
สำหรับผู้ที่กำลังดำเนินการช่วยเหลือในบ้านพักฯและผู้ที่เตรียมจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหลังผ่าน
การดำเนินการชว่ ยเหลือแล้วโดยคณ
ุ ฟ า้ ใส  วเิ ศษกลุ และคณะทกุ วนั ศ กุ ร์เวลา1 0.00-1 2.00น .
รวม48ครั้งสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด30ราย
• กจิ กรรมศลิ ปะบำบัดแนวมนุษย์ป รัชญาโดยคณ
ุ กรวณ
ิ ท์วรสุขผเู้ ชีย่ วชาญงานสงั คมสงเคราะห์
และนักศิลปะบำบัดได้จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งผู้เข้ารับการบำบัดคือสมาชิกบ้าน
พักฉกุ เฉินโดยมวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การบำบัดฟ นื้ ฟูเยียวยาพ ฒ
ั นารา่ งกายจติ ใจให้กลับม าสคู่ วาม
สมดุลในชีวิตอย่างปกติสุขให้กับผหู้ ญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบเป็นราย
บุคคลจำนวน1 1รายรวม5 6ค รัง้ และสมาชิกท อ้ งไม่พร้อมจำนวน8 รายรวม2 0ค รัง้ 
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• กิจกรรมสตรีศลิ ป์โดยดร.พธูคศู รีพ ทิ กั ษ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยม หิดลและคณะได้จดั กจิ กรรม
กลุ่มทุกๆ สองเดือนครั้งเวลา 14.00 -17.00 น. ผู้เข้ารับการบำบัดคือสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดฟื้นฟูเยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบ โดยจินตนาการ
ศิลปะผ่านเสียงดนตรีจำนวน85รายรวม6ครั้ง
นอกจากนยี้ งั ม กี จิ กรรมศลิ ปะแขนงตา่ งๆจากอาสาสมัครทไี่ ด้เข้าม าชว่ ยเหลือผหู้ ญิงและเด็ก
ในบ้านพักฉุกเฉินดังนี้
• Miss.Susan  Dusty  และคุณพุทธิพงศ์ จูลกสิกร จัดกิจกรรมน้ำแข็งกับการร้องเพลงกับกลุ่ม
สมาชิกบ้านเด็กอายุ3-6ปีจำนวน15คนเมื่อวันที่10ม.ค.58
• Miss.SusanDustyจัดกิจกรรมสีกับดนตรีกับกลุ่มสมาชิกบ้านเด็กอายุ3-6ปีจำนวน15คน
เมื่อวันที่2ก.พ.58
• Miss.SusanDustyและคุณพุทธิพงศ์จูลกสิกรนำจิตอาสานักเรียนดนตรีจัดกิจกรรมเล่น
ดนตรีร้องเพลงให้กับกลุ่มสมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่1มิ.ย.58
• นักเรียนชั้นม.3จากTheAmaricanschoolofBangkokจำนวน25คนจัดกิจกรรม
ศิลปะให้กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อ8ม.ค.58
• นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา 311 การพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 10 คน
จัดกิจกรรม“สมาธิกับศิลปะ”ให้กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อ22มี.ค.58
• นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจำนวน5คนจัดกิจกรรมเล่นกับสีให้กับ
สมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อ3พ.ค.58
• นักศึกษาจาก Pyeong Taek  University ประเทศเกาหลีใต้  จำนวน 11 คน จัดกิจกรรม
เกมส์กับศิลปะแก่สมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อ30มิ.ย.58
• กิจกรรม “ดนตรีเพื่อน้อง” โดยนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มเป้าหมาย วัยรุ่น
จำนวน8คนสัปดาห์ละ1ครั้ง
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2.2การให้บริการด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต
2.2.1สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

การจดั กจิ กรรมเตรียมความพร้อมดา้ นรา่ งกายจติ ใจอารมณ์สงั คมและสติป ญ
ั ญารวม
ทั้งการฝึกสมาธิการฝึกว่ายน้ำการเล่านิทานศิลปะและดนตรีบำบัดทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์
โดยครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก
• กิจกรรม“วันเด็ก”โดยคุณเกตุศิริโสดารามและคณะจำนวน15คนกับกลุ่มสมาชิกบ้าน
เด็กและเด็กทุกคนในบ้านพักฉุกเฉินจำนวน25คนเมื่อวันที่10ม.ค.58
• กิจกรรม“วันคริสมาส”โดยMiss.DebeiChristyและคณะนำสมาชิกบ้านเด็กและเด็กทุกคนใน
บ้านพักฉุกเฉินจำนวน18คนไปว่ายน้ำและรับประทานอาหารเย็นณ.โรงแรมพลาซ่าแอท
ทีนี่เมื่อวันที่11ม.ค.58
• นักเรียนชั้นม.6โรงเรียนสายปัญญารังสิตจำนวน15คนจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการให้
กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่13ม.ค.58
• นักเรียนชั้นปวช.3แผนกการตลาดจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองจำนวน25คนจัดกิจกรรม
จับฉลากของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อ21ม.ค.58
• นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ชั้นปวส.1 จำนวน 5 คน มา
จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมมอบความรักแก่น้อง ให้กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน 15 คน เมื่อวันที่
25ม.ค.58
• นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยด อนเมืองจำนวน3 0ค นจดั กจิ กรรมม อบของขวัญให้กบั สมาชิก
บ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่5ก.พ.58 และ18ส.ค.58
• นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน10คนจัดกิจกรรม
จิตอาสาให้กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่9ก.พ.58
• นักศึกษาคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิตจำนวน15คนมาตรวจวัดพัฒนาการให้กับ
สมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่9และ18ก.พ.58
• บริษทั เมืองไทยประกันภยั จำกัดม หาชนและสวนสนุกดรีมเวิลด์น ำสมาชิกบ า้ นเด็กและวยั รนุ่ อายุ
1.6-17ปีจำนวน33คนไปทัศนศึกษาณสวนสนุกดรีมเวิลด์เมื่อวันที่21ก.พ.58
• นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 12 คน จัดกิจกรรมศิลปะ   ให้กับ
สมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่14มี.ค.และ18เม.ย.58
• กลุ่มเด็กมีบุญคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวน10คนมาจัดกิจกรรม“แบ่งปันความรัก”ให้กับสมาชิก
บ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่15,29มี.ค.และ2เม.ย.58
• Miss.DebbeiChristyนำจิตอาสาชาวสิงคโปร์จำนวน10คนมาจัดกิจกรรมThankgiving
แก่เด็กจำนวน18คนเมื่อวันที่15มี.ค.58
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• นิสติ คณะศกึ ษาศาสตร์สาขาปฐมวัยกลุม่ วชิ ามนุษย์กบั การใช้เหตุผลและจริยธรรมม หาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒจำนวน10คนจัดทำโครงการทำดีเพื่อสังคมให้กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน
15คนเมื่อวันที่23มี.ค.58
• นักศึกษาคณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 4 คน จัดกิจกรรม “เกมส์และการละ
เล่น”ให้กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่8เม.ย.58
• นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ราชภัฎวไลอลงกรณ์ จำนวน 8 คน จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
ซ่อมรั้วบ้านเด็กเตียงนอนและอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นเมื่อ26เม.ย.58
• นักเรียนชั้นม.5โรงเรียนเซนโยเซฟอุปถัมภ์ จำนวน 11 คน จัดกิจกรรม “แบ่งปันให้น้อง” ให้
กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่27เม.ย.58
• นักศึกษาม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าค ณ
ุ ท หารลาดกระบังจำนวน8 ค นจดั กจิ กรรมคา่ ยอาสา
ซ่อมเตียงนอนและโต๊ะเก้าอี้ให้กับเด็กบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่30เม.ย.58
• นักศึกษาวทิ ยาลัยน วัตกรรมทางสงั คมคณะศลิ ปศาสตร์สาขาผนู้ ำทางสงั คมธรุ กิจม หาวิทยาลัย
รังสิต จำนวน 13 คน จัดกิจกรรมศิลปะ ให้กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน 15 คน เมื่อวันที่
2พ.ค.58
• นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 15 คน ตรวจวัดพัฒนาการเด็ก
ให้กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่9พ.ค.58
• นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน15คนจัดกิจกรรมจิตอาสา ให้กับสมาชิก
บ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่21พ.ค.58
• Miss.ThinleyZangmoอาสาสมัครชาวภูฐานจำนวน1คนจัดกิจกรรมจิตอาสาแก่เด็ก
จำนวน15คนเมื่อวันที่3มิ.ย.58
• นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวน8คน
จัดกิจกรรมทำขนมให้กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่18มิ.ย.58
• กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ กับสมาชิกบ้านเด็กและวัยรุ่นจำนวน 28 คน เมื่อ
วันที่24มิ.ย.58
• นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมจำนวน15คนจัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับ
สมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่4ก.ค.58
• นักศึกษาคณะโลวิสติก มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 9 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้กับสมาชิก
บ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่13ก.ค.58
• นักเรียนโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์จำนวน30คนจัดกิจกรรมและปรับภูมิทัศน์ให้กับสมาชิก
บ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่19ก.ค.58
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• นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศจำนวน30คนจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับสมาชิก
บ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่29ก.ค.58
• Miss.Debbei Christy นำจิตอาสาชาวสิงคโปร์ จัดกิจกรรมวันแม่ให้ แก่ผู้หญิงและเด็กในบ้าน
พักฉุกเฉินเมื่อวันที่2ส.ค.58
• นักเรียนโรงเรียนมาร์แตร์เดอีย์ จำนวน 11 คน จัดกิจกรรม สันทนาการ ให้กับสมาชิกบ้าน
เด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่19ส.ค.58
• บริษัท เอไล ลิสลี่ เอเชียลิ้งค์ จำนวน 16 คน จัดกิจกรรม จิตอาสาและสันทนาการ ให้กับ
สมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่5ต.ค.58
• บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำนวน 15 คน  จัดกิจกรรม สวนผักเพื่อน้อง ให้กับสมาชิกบ้าน
เด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่6ต.ค.58
• Miss.DebbeiChristyนำสมาชิกบ้านเด็กจำนวน20คนไปทัศนศึกษาที่สวนสนุกFunarium
เมื่อวันที่20ต.ค.58
• นักเรียนพร้อมคณะผู้ปกครองโรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศ หอวังนนทบุรี จำนวน 50 คน จัด
กิจกรรมร่วมแบ่งปันให้กับสมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อวันที่3พ.ย.58

สำหรับผู้ปกครองเด็กเล็ก
การจัดอบรมให้องค์ความรู้
• จัดอบรม“เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ”ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ที่ได้รับความรุนแรงใน
ครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ จำนวน 4 ครั้ง โดย ดร.รัก ชุณหกาญจน์ อาจารย์ภาค
จิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• จัดอบรมให้ค วามรเู้ รือ่ งโรคตดิ ต่อท างเพศสมั พันธ์โดยคณ
ุ สมชาติท าแกงจากสภากาชาดไทย
จำนวน1ครั้งณห้องประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
• จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น สิทธิเด็ก โดยคุณณัฐวุฒิ บัวประทุม นักกฎหมาย/
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พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546มูลนิธิศูนย์พิทักสิทธิเด็กจำนวน1ครั้งณห้อง
ประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่29มี.ค.58
• จัดอบรมหลักสูตร “เส้นทางการเป็นพ่อแม่” ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กที่ประสบปัญหาถูกล่วง
ละเมิดทางเพศและได้รับความรุนแรงในครอบครัวจำนวน 6 ครั้ง จำนวน 20 คน โดยคุณ
วรรณาฉายาวัฒนะและคณะ
น อกจากนยี้ งั ม กี ารจดั ค า่ ยแม่ลกู สมั พันธ์ให้กบั กลุม่ พ อ่ แม่ผปู้ กครองและลกู ๆ เป็นเวลา2 วนั 
1คืนที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่12–13ธ.ค.58

2.2.2สำหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น

การดำเนินงานที่เกี่ยวกับเยาวชนในบ้านพักฉุกเฉินประมวลได้ดังนี้
(1)โครงการเสริมสร้างพลังด้วยเสียงดนตรีและการเต้นรำ
• โครงการเสริมสร้างพลังด้วยเสียงดนตรีและการเต้นรำ เป็นหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างพลัง
และพฒ
ั นาการในดา้ นอารมณ์รา่ งกายและจติ ใจให้กบั เด็กและเยาวชนทปี่ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรง
กิจกรรมจะเป็นการกล่อมเกลาจากการเรียนรผู้ า่ นประสบการณ์จากเสียงดนตรีโดยใช้เสียงดนตรี
เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ทั้งการฟังการเต้นการขับร้องและการถ่ายภาพโดยอาสา
สมัครจากต่างประเทศรายละเอียดในการดำเนินงานปรากฏในภาคผนวกค
• กิจกรรมเต้นยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจำนวน22
คนที่บริเวณลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯมหานครโดยเครือข่ายร่วมสสส.มูลนิธิ
หญิงชายก้าวไกลและอีกหลายองค์กรเมื่อวันที่7มี.ค.58
• กิจกรรมเต้นรุมบ้าและเวทีแสดงความสามารถให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและเด็กแสดงความ
สามารถและมอบรางวัลโดยMissD ebbeiC hrityและจติ อาสาชาวเยอรมันเมือ่ วนั ท ี่ 4 ส.ค.5 8
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(2)กิจกรรมด้านการศึกษาและทักษะชีวิต
สำหรับสมาชิกและเยาวชนจัดให้เข้าเรียนในสถานศึกษาในเขตดอนเมืองโรงเรียนบำรุง
รวิวรรณวทิ ยาโรงเรียนปญ
ั ญาพวิ ฒ
ั น์และศนู ย์การศกึ ษานอกโรงเรียนโดยแยกชนั้ อนุบาลจำนวน
4รายชั้นประถมศึกษาจำนวน5รายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน2รายสายอาชีพระดับ
ปวช.2จำนวน1รายและการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน2ราย
• โครงการพบกันวันปิดเทอม ครั้งที่ 8 จัดกิจกรรมพบกันวันปิดเทอม เป็นการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ชีวิต  โดยการนำเยาวชนไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ผ่านการเรียนรู้ในวิถีแบบชุมชน
จักกระบวนการเรียนรู้โดยคุณกรีฑาแก้วประดิษฐ์เจ้าหน้าที่กิจกรรมฝ่ายบริหารโครงการและ
พัฒนาเยาวชนและคณะทำงานกลุ่มไม้ขีดไฟมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด14คนณบ้าน
ไฟฝันจ.นครราชสีมามีพักแรม4วัน3คืนระหว่างวันที่18-21เม.ย.58
• กิจกรรม“สวนผักบ้านพักฉุกเฉิน” ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและสตรีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยนช์มี
ความรับผิดชอบสร้างความสามัคคีรวมทั้งช่วยให้คลายเครียดโดยผ่านการทำสวนผักสวนครัว
• จัดกจิ กรรมอบรมให้ความรหู้ ลักสูตร“การดแู ลมารดาและทารก” โดยอาจารย์กรรณิกาดาวไธสง
และคณะจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยให้ความรู้แก่คนท้อง
แม่ลูกอ่อน ผู้หญิงและเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเด็ก จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน
ณห้องประชุมบุญเกื้อ-กิ่งแก้วสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่18-21 พ.ค.58และ
16-20พ.ย.58
• จัดกิจกรรมให้ความรู้” “คุยเรื่องโรคเอดส์”โดยนางศรีไทยอ่ำสุวรรณผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
บ้านพักฉุกเฉินให้กับเด็ก/เยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่นจำนวน15ราย
	

สำหรับเยาวชนทุกคน
• กิจกรรมศาสนาบำบัดฝึกนั่งสมาธิและฟังธรรมะโดยคุณคัญฑนิกม์นิโรธรนักจิตวิทยา
คลีนิคบ้านพักฉุกเฉินทุกวันศุกร์เวลา16.00-16.45น.
• โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก  จัดกิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตโดยธรรมะ  โดยคณะ
อาจารย์และนักศึกษาจากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยให้กับเยาวชนและเยาวชนที่ท้องเมื่อไม่พร้อม
/แม่วัยรุ่นรวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาบ้านพักฉุกเฉินจำนวน45คนระหว่าง
วันที่23–25 ก.ย.58ณลานเอนกประสงค์บ้านพักฉุกเฉิน
• กิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่นหลักสูตรตัดผมและเสริมสวย หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า
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เย็บจักอุตสาหกรรมขับรถยนต์นวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าสนทนาภาษาอังกฤษขนมอบ
และศิลปะประดิษฐ์จำนวน78ราย
• กิจกรรมฝึกอาชีพช่วงสั้นๆเช่นทำการบูรณ์เย็บตุ๊กตาปักผ้าด้วยมือทำดอกไม้ประดิษฐ์ฯลฯ
จำนวน45ราย







	

สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชนและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น
บ้านพักฉุกเฉินได้จัดกระบวนการให้ความรู้ในด้านต่างๆกับพ่อแม่ และผู้ปกครองเด็กที่ได้รับ
ความรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อเสริมสร้างพลังทางด้านความคิดจิตใจ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากครอบครัวที่ก้าวผ่านเรื่องร้ายแรงมาแล้วและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม
• จัดอบรม“เสริมสร้างความเข้มแข็งท างดา้ นจติ ใจ” ให้กบั พ อ่ แม่ผปู้ กครองเด็กท ไี่ ด้รบั ค วามรนุ แรง
ในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศโดยนักจิตวิทยาบ้านพักฉุกเฉินดร.รักชุณหกาญจณ์จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวม1ครั้งจำนวน10-15ครอบครัวเมื่อวันที่1พ.ย.58
• จัดอบรมให้ความรเู้ รือ่ งโรคตดิ ต่อท างเพศสมั พันธ์โดยคณ
ุ สมชาติท าแกงจากสภากาชาดไทย
จำนวน1ครั้งเมื่อวันที่22ก.พ.58
• จัดอบรมหลักสูตร“เส้นทางการเป็นพ่อแม่” ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กที่ประสบปัญหาท้องเมื่อ
ไม่พร้อมและถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวม 5 ครั้ง จำนวน 10-15 ครอบครัว โดยคุณวรรณา
ฉายาวัฒนะและคณะเมื่อ25 ม.ค./23 ส.ค./27 ก.ย./22 พ.ย.และ20ธ.ค.58
• จัดอบรมเรื่อง “การดูแลอารมณ์” ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กที่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม
และถูกล่วงละเมิดทางเพศรวม1ครั้งโดยน.อ.โทหญิงวัลภาอันดาราและคณะอาจารย์แผนก
จิตเวชวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเมื่อวันที่24พ.ค.58
• จัดอบรมหลักสูตร“ศลิ ปะปอ้ งกันต วั ”ให้กบั พ อ่ แม่ผปู้ กครองเด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หาทอ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อม
และถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวม 1 ครั้ง คุณอภิชาติ บุญทรงและคณะจากสถาบันราชานุกูล
เมื่อวันที่28มิ.ย.58

25

• จัดอบรมหลักสูตร “สตรีศิลปะ” ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กที่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อมและ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศและสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉินจำนวน1ครั้งโดยดร.พธูคูศรีพิทักษ์และ
คณะจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่26ก.ค.58
•
น อกจากนยี้ งั ม กี ารจดั ค า่ ยครอบครัวสมั พันธ์ให้กบั พ อ่ แม่ผปู้ กครองเด็กและเยาวชนทปี่ ระสบ
ปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อมและถูกล่วงละเมิดทางเพศที่สวนไฟฝันจ.นครราชสีมาเป็นเวลา2วัน
1คืนจำนวน1ครั้งโดยทีมวิทยากรจากกลุ่มไม้ขีดไฟและคุณกรวิณท์วรสุขผู้เชี่ยวชาญ
งานสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบำบัดแนวมนุษย์ปรัชญาเมื่อวันที่ 25-26เม.ย.58
โครงการ  เพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น
กรณีแม่วัยรุ่นสมาคมฯได้จัดโครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้กับแม่วัยรุ่นโดยมีวัตถุประสงค์
สำคัญคอื ม งุ่ ลดอตั ราการสง่ ลกู สสู่ ถานสงเคราะห์เน้นการสร้างสายสมั พันธ์แม่และลกู ในชว่ งระหว่าง
รอคลอดให้การสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
สิทธิอนามัยเจริญพันธ์  การบำบัดด้านอารมณ์อย่างรอบด้าน  อีกทั้งมีเงินสะสมให้เพื่อต้นทุนชีวิต
แม่วัยรุ่นเมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกฉินและกลับสู่ครอบครัวในปี2558มีเด็กและเยาวชนท้องเมื่อ
ไม่พร้อมเป็นแม่ลูก19คู่ซึ่งในจำนวนแม่วัยรุ่นทั้งหมดมีเพียง3รายตัดสินใจยกบุตรให้
กับมูลนิธิมิตรมวลเด็กนอกนั้นเลี้ยงดูบุตรเอง
กรณีเข้ารับการศึกษาต่อในปี2558คือ
กรณีน้องแพร (นามสมมุติ) แม่วัยรุ่นอายุ 17 ปี บิดามารดาแยกทางกันตอนน้องแพร
อายุได้ 10 ปี น้องแพรอยู่ในความดูแลของบิดานานๆมารดาถึงจะมาเยี่ยมครั้งหนึ่ง บิดาได้ส่ง
เสียให้เรียนโดยเข้าเรียนระดับอนุบาล ที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเข้าชั้นประถมศึกษา บิดาได้พาน้อง
แพรมาเรียนที่กรุงเทพฯเนื่องจากบิดามาทำงานที่กรุงเทพฯ น้องแพรเรียนจนถึงชั้น ม.1 ได้รู้จัก
กับแฟนผ่านทางเฟสบุ๊ค  แฟนมีอายุห่างกันหลายปี ได้พูดคุยกันไม่นาน แฟนได้นัดให้ไปเจอกัน
ที่บ้านของเขา เมื่อเจอกันน้องแพรได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจนเป็นเหตุให้น้องแพรต้องยอมอยู่กิน
กับเขาฉันสามีภรรยาจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นผู้ชาย น้องแพรมาทราบภายหลังว่าแฟนมีภรรยา
และลูกอยู่ก่อนแล้ว และในขณะที่อยู่ด้วยกันน้องแพรได้ถูกสามีทุบตี ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาด
เจ็บ น้องแพรได้หนีออกขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิสายเด็ก ทางมูลนิธิจึงได้ส่งต่อมาที่บ้านพักฉุกเฉิน
ขณะนี้ลูกของน้องแพรมีอายุได้ 1.7 ปี น้องแพรได้เข้าศึกษาต่อ การศึกษานอกโรงเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมกับดูแลบุตรไปด้วย

2.2.3สำหรับสมาชิกผู้ติดเชื้อ

• กิจกรรมด้านสุขภาพกาย/จิต การดูแลชีวิตและสุขภาพอนามัยทางด้านกายและจิต ของ
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ผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์โดยพ.ต.หญิงนัทมนอุ่นพงศ์ภูวนาถอาสาสมัครพยาบาล
• จัดส่งสมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฉุกเฉินไปร่วมประชุมและรับความรู้ด้านสุขภาพ ที่สภากาชาดไทย
ตามหัวข้อดังนี้
- หัวข้อ“อาหารโภชนาการสำหรับผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอว”ี จำนวน8 รายเมือ่ วนั ท ี่ 2 8ม .ค.5 8

- หัวข้อ“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การป้องกันและการดูแลรักษา” จำนวน8รายเมื่อ
วันที่27พ.ค.58
- หัวข้อ“การกินยาต้านไวรัสอย่างไรให้ถูกวิธีและการจัดการกับผลข้างเคียงของยา” จำนวน
6รายเมื่อวันที่22ก.ค.58
• กิจกรรมสวนผัก-ปลูกผักปลอดสารพิษเข่นผักบุ้งผักกวางตุ้งพริกตะไคร้ฯลฯ
• จัดกิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น ศิลปะประดิษฐ์  ผลิตดอกไม้ต่างๆ ขนมอบ ทำตุ๊กตา
เป็นต้น
• กิจกรรมค่ายธรรมะยุติความรุนแรง โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
จำนวน15คนระหว่างวันที่23-25ก.ย.58
• กิจกรรมให้ค วามรแู้ ละฝกึ ท กั ษะการปอ้ งกันต วั และปอ้ งกันภ ยั รอบตวั ท กั ษะการปฎิเสธและการตอ่ 
รองโดยวิทยากรนายอภิชาติบุญทรงจากสถาบันราชานุกูล

2.3การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

ได้จัดทีมสหวิชาชีพ(นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ จากมูลนิธิหญิง
ชายก้าวไกล มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร.พ.ตำรวจ ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมฯลฯและบ้านพักฉุกเฉิน
เพื่อระดมความคิดหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กด้านคดีความรุนแรงทางเพศรวม6ครั้งจำนวน
8ราย
การสืบพยาน/การดำเนินคดี
ชั้นสอบสวน
นักสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการสอบพยานเด็กที่ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข จำนวน
1ราย(อายุ10ปี)
ชั้นศาล
- นักสังคมสงเคราะห์  นำผู้ปกครองและเด็ก อายุ13 ปี ถูกลุงเขย อายุ 34 ปี ข่มขืน
กระทำชำเราไปสืบพยานที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันเมื่อวันที่26มิ.ย.58
-นักสังคมสงเคราะห์นำเด็กอายุ13ปีถูกพ่อบุญธรรมอายุ42ปีข่มขืนกระทำชำเรา
ไปสืบพยานที่ศาลอาญารัชดาเมื่อวันท ี่25ม.ค.58
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ผลการดำเนินคดีทางเพศ
*กรณีคดีข่มขืนกระทำชำเรา:เด็กหญิงนิ(นามสมมุติ)อายุ12ปีถูกลุงเขยข่มขืนกระทำ
ชำเรา นักสังคมสงเคราะห์ได้นำเด็กไปสืบพยานที่ศาลจังหวัดตลิ่งชัน จำเลยให้การปฏิเสธ แต่ก่อน
สืบพยานจำเลยขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่ โดยยอมรับสารภาพและผลการตรวจของแพทย์
ก็ระบุว่าพบรอยฉีกขาดเก่าของเยื่อพรมจารีย์สนับสนุนว่าผู้เสียหายถูกจำเลยกระทำชำเราพยานหลัก
ฐานโจทก์ท ี่นำสืบประกอบคำรับสารภาพของจำเลยเป็นที่พอใจว่าจำเลยได้กระทำผิดจริง
พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277วรรคสามการ
กระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน  ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 รวม 14กระทงจำคุกกระทงละ7ปีจำเลยให้การรับ
สารภาพ  เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  มีเหตุบรรเทาโทษ  ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 78 คงจำคุกกระทงละ 3 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 42 ปี 84
เดือน  ในส่วนคดีแพ่งศาลพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้ร้องและจำเลยฉบับ
ลงวันที่26มิถุนายน2558เห็นว่าชอบด้วยกฎหมายจึงพิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จเด็กขาดตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
การเรียกรอ้ งคา่ ต อบแทนผเู้ สียห ายในคดีอาญาจากสำนักงานชว่ ยเหลือท างการเงินแก่ผเู้ สีย
หายและจำเลยในคดีอาญากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมปี 2558คำวินิจฉัย
จากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
วินิจฉัยจ่ายเงินให้จำนวน3รายๆละ 30,000บาทจำนวน2รายและจำนวน20,000บาท
1ราย
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ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ


ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ เป็นอีกส่วนหนึ่งของการให้บริการ
ของสมาคมฯ มุ่งให้การศึกษาและเสริมสร้างทักษะสำหรับการนำไป
ประกอบอาชีพโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เดือดร้อนที่มาขอความช่วยเหลือ
จากบ้านพักฉุกเฉินผู้ด้อยโอกาส  รวมทั้งประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป



ส ำหรั บ ก ารศึ ก ษานั้ น  จั ด การศึ ก ษาน อกร ะบบส ายส ามั ญ วิ ธี 
เรียนแบบพบกลุ่ม (กศน.) ทั้งระดับประถม-มัธยมปลาย เพื่อให้ความ
รู้ขั้นพื้นฐานภาคบังคับตาม พรบ.การศึกษาเป็นสำคัญ รวมทั้งการ
ศึกษาตามอัธยาศัย เสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ผ่านห้องสมุด


ในส่วนของการเสริมทักษะด้านอาชีพนั้น เป็นการจัดหลักสูตรฝึก
อาชีพในด้านต่างๆ เพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ให้ทั้งสมาชิกบ้านพัก
ฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ



ศนู ยก์ ารศกึ ษ าและฝึกอาชพี เป น็ อกีสว่ น ห น ง่ึ ของการใหบ้ รกิ ารของสม าคมฯ  มงุ่ให ก้ ารศกึ ษ า
และเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนที่มาขอความ
ช่วยเหลอื จากบ า้ น พกั ฉกุ เฉนิ   
 หรอื ผขู้ าด โอกาส รวมท ง้ั ป ระชาชน ผูส้นใจโด ยทวั่ ไปกิจกรรมของศนู ย์
การศึกษาและฝึกอาชีพ  แยกได้ตามโครงการที่สำคัญดังนี้

จัดการศึกษานอกระบบสายอาชีพ 



ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาและฝึ ก อาชี พ สตรี ฯ จั ด กิ จ กรรมด้ า นฝึ ก อาชี พ ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ทางเลื อ ก
การสร้างรายได้ให้แก่บุคคลทั่วไปและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน โดยมีหลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์  
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ขนมอบ นวดแผนไทยนวดฝ่าเท้า ปักผ้าด้วยมือ ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี   
ช่ า งดั ด ผมและเสริ ม สวย ช่ า งตั ด ผมชาย จั ก รอุ ต สาหกรรม ขั บ รถยนต์    ภาษาอั ง กฤษ  
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม(กศน.)
	 ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี  ร่วมกับศูนย์การบริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตดอนเมือง
รับผิดชอบจัดการศึกษาให้แก่ผู้ขาดโอกาสหรือพลาดโอกาสทางการศึกษา สำหรับประชาชนทั่วไป
รวมถึงสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน เพือ่ ให้ความรูข้ นั้ พืน้ ฐานภาคบังคับ  ประถม – มัธยมปลาย   ตาม  พรบ.  
การศึกษา

จำนวนผู้เข้า
รับ 
ที่ 
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 การอบรมรวมหญิงชาย
วิชากลุ่ม	

ทั่วไปบ ้านพัก


 ฉุกเฉิน

ผลการดำเนินงานการศึกษาและฝึกอาชีพ
1.การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป

 เปดิ สอน วชิาชพี หลักสูตรระยะสนั้ รวม 12หลักสูตร จำนวนกลมุ่ 6 2   
 กลมุ่ ซึง่ แตล่ ะหลักสตู ร
มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่20–200ชั่วโมงมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น830 ราย เป็นสมาชิกบ้าน
พักฉุกเฉิน 78 ราย และบุคคลทั่วไป 752 ราย เป็นชาย60 ราย เป็นหญิง 770 ราย
สายสามัญ (กศน.) แบบพบกลุ่ม วันอาทิตย์และวันพุธ และวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ  
สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

ตาราง1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ แยกเป็นรายหลักสูตร
		                    จำนวน    
 ผู้เข้ารับ	   

ที่		 วิชา                กลุ่ม   การอบรม     รวม   หญิง   
 ชาย
			 ทั่วไปบ้านพัก
				  ฉุกเฉิน
1 ช่างดัดผมและเสริมสวย200ชม.
2
28
28 27 1
2 ช่างดัดผมและเสริมสวย100ชม.
2
34
-
34
34 -
3 ช่างตัดผมชาย100ชม.
3
53
-
53 37    16
4 ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี30 ชม.             19    266     1    267   266
1
5 ขนมอบ 24 ชม.                    12    163    13    176   168
8
6 ขับรถยนต์36 ชม.
6
92
92 75    17
7 สนทนาภาษาอังกฤษ 30 ชม.
4     59      1     60
49    11
8 คอมพิวเตอร์ (Word,Excel) 30 ชม.
3
15    12
27
22
5
9 นวดแผนไทย (นวดตัว) 30 ชม.
3
21
4
25
24
1
10 นวดฝ่าเท้า 30  ชม.
2
13
1
14
14
11 เย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม 20 ชม.
3	 6
8
14
14
12 ศิลปประดิษฐ์ (ปักผ้าด้วยมือ) 20 ชม. 	 3	 2
38
40
40
		
รวม
62   752     78   830   770   60
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ในทุกหลักสูตรผู้เข้ารับการฝึกอาชีพได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงโดยได้มีการสอด
แทรกภารกิจของสมาคมฯชมวีดีโอและนำเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ

1.2 โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) กิจกรรมเสริมรายได้สมาชิก
บ้านพักฉุกเฉิน

เพือ่ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกบ า้ นพกั ฉกุ เฉินศนู ย์การศกึ ษาและฝกึ อาชีพได้จดั กจิ กรรม
ด้าน หลักสูตรวิชาชีพ เช่น ศิลปะประดิษฐ์  ดอกไม้ประดิษฐ์ส่งบริษัท คิงเพาเวอร์  ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตได้ดังนี้
- ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าบัว/ผ้าไหมเรยองผ้ากำมะหยีผ้าต่วน
- ศิลปะประดิษฐ์/ ปักผ้าด้วยมือ
- งานผ้า/ เพิ่มมูลค่าผ้าบริจาค

ดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปะ/ปักผ้าด้วยมือ       งานผ้า/ผลิตภัณฑ์จากผ้า

2. การจัดการศึกษานอกระบบ (สายสามัญ) วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม วันอาทิตย์
และวันพุธ
เป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
และประชาชนทั่วไป สรุปได้ดังนี้



นักศึกษาสายสามัญ จำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่1-2/2558
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ภ าคเรียน
  ระดับ             แยกเป็น
  		
บุคคลทั่วไป   สมาชิก     

หญิง     

ชาย

รวม



ประถมศึกษา -

-

-

-

-

1/2556

มัธยมต้น

13

-

8

5

13

มัธยมปลาย

28

2

13

17

30

รวม

43

					

 ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนักศึกษา กศน. มาพบกลุ่ม ที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ
มีจำนวนลดลงเนือ่ งจากศ นู ย์การศึกษานอกโรงเรียนดอนเมืองเข้าไปจดั ตงั้ ศ นู ย์ยอ่ ยขนึ้ ในชมุ ชนซงึ่ 
เอื้อต่อการเดินทางไปพบกลุ่มมีความสะดวกมากขึ้นนักศึกษากศน.จึงเลือกพบกลุ่มย่อยตามสถาน
ที่ใกล้เคียง

3.โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ

-โครงการฝกึ อบรมอาชีพระยะสนั้ สนับสนุนโดยศนู ย์การศกึ ษานอกโรงเรียนเขตดอนเมือง
(กศน.)วันที่5-8ม.ค.2558ปักผ้าด้วยมือผู้เข้าอบรมสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินจำนวน10คน
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	 3.1.คุณชนันภัทร์จำรัสธนสารจากสถาบันออกแบบนานาชาติ“ชนาพัฒน์”เป็นวิทยากร
สอนวิธีการผลิตกระเป๋าจากซองกาแฟ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ และสมาชิกบ้านพัก
ฉุกเฉินเข้ารับการอบรม





3 .2 อาสาสมัครต่างชาติจำนวน3 คนฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สมาชิกบ้านพัก
ฉุกเฉินเพื่อผลิตชิ้นงานจำหน่ายในโครงการ“สานใจ”วันที่26ม.ค.–25ก.พ.2558และเปิด
ตัวโครงการและแบรนด์สินค้าที่รร.เรดิสัน เมื่อวันที่25ก.พ.2558

	 3.3บ ริษทั ไอ.ซี.ซี.อนิ เตอร์เนชัน่ แนลจำกัด(ม หาชน)ม อบบราเก่าให้แก่สมาคมฯโครงการ
“วาโก้บราเดย์ ปี 2558” จำนวน 126 กล่อง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน และ 6 กรกฏาคม
2558มอบวัตถุดิบเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้สมาชิกบ้านพักและจัดกิจกรรมเวิร์คช้อป
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4.การบริการชุมชน

กจิ กรรมบริการชมุ ชนเป็นกจิ กรรมทผี่ เู้ ข้าอบรมหลักสูตรชา่ งตดั ผมชายชา่ งดดั ผมและเสริมสวย
ได้ลงฝึกภาคปฏิบัติจากการเรียนภาคทฤษฏีจบแล้ว ปีนี้ได้ออกบริการชุมชนจำนวน 9 ชุมชน
ในชุมชนเขตดอนเมืองสายไหมบางเขนและสถานสงเคราะห์ในเขตจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
นนทบุรีมีผู้มารับริการรวมทั้งสิ้น251คน(ภาคผนวกง)
					
			




5.การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

ศ ูนย์การศึกษาฯได้ร่วมกิจกรรมสาธิตและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์จากสมาชิก
บ้านพักฉุกเฉิน ในงานต่างๆ หลายแห่ง  
 เช่น งานที่หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้นในโอกาสสำคัญ อาทิ
วันสตรีสากลรวมทงั้ งานทหี่ น่วยงานตา่ งๆจัดขนึ้ เพือ่ ให้การสนับสนุนแก่บ า้ นพกั ฉกุ เฉินห รือจำหน่าย
ให้แขกที่มาเยี่ยมชมสมาคมฯรายละเอียดปรากฏในภาคผนวกง
5.1มลู นิธสิ ายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อนุเคราะห์พ นื้ ทีใ่ นรา้ นสายใจไทย สาขาสวุ รรณภูมิ
ให้สมาคมฯวางดอกไม้ประดิษฐ์จำหน่ายตั้งแต่12 ตุลาคม2552เป็นต้นมา
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งานพัฒนาเยาวชน
และโครงการ

การดำเนินงานด้านพัฒนาเยาวชน มุ่งจัดกิจกรรมทั้งค่ายผู้นำ
ค่ายเยาวชนฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่
เคารพในศกั ดิศ์ รีของความเป็นม นุษย์ท เี่ ท่าเทียมกนั ไม่วา่ ห ญิงห รือชายให้
มีแนวคิดที่ช่วยเหลือส่วนรวมชุมชนและผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าหญิงหรือชาย
ในขณะเดียวกันก็มุ่งให้ลดละเลิกอบายมุขสิ่งเสพติดทุกชนิดรู้จัก
ใช้ชวี ติ อย่างมคี ณ
ุ ภาพและเพือ่ ป อ้ งกันป ญ
ั หาวยั รนุ่ งานพฒ
ั นาเยาวชนเน้น
ในเรื่องการเสริมสร้างทักษะชีวิต การส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์และมุ่งเน้นให้วัยรุ่นได้มีข้อมูลถูกต้องรอบด้านเพื่อจะตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสม
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งานพัฒนาเยาวชน
1.โครงการเสริมสร้างทักษะแกนนำเยาวชน

เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่ต่อเนื่องมาจาก ปี 2557 เพียงกิจกรรมเดียวก่อนที่จะปิดโครงการ
คือกิจกรรมแกนนำ ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน   86 คน
(11ม.ค.58)

2.โครงการจัดตั้งเครือข่ายแกนนำเยาวชน

งานพัฒนาเยาวชนจัดทำโครงการจัดตั้งเครือข่ายแกนนำเยาวชนโดยได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกองทุนป ระชากรแห่งสหประชาชาติ(U NFPA)เพือ่ สร้างกลุม่ แกนนำนกั เรียนเพือ่ เป็น
ผู้ช่วยครูในการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเบื้องต้นให้แก่เพื่อน ๆ ในโรงเรียน ในเรื่อง
ที่เชื่อมโยงกับปัญหาเพศสัมพันธ์ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น มีโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ
5แห่งคือ
1โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
2.โรงเรียนวัดลาดพร้าว
3.โรงเรียนวัดปากบ่อ
4.โรงเรียนคลองใหม่
5.โรงเรียนสามเสนนอก
โดยมีกิจกรรมตามลำดับดังนี้
- ค่ายแกนนำเพื่อนใจวัยทีน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และปรับทัศนคติ ในด้านอนามัย
เจริญพันธุ์ในวัยรุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นแกนนำ โดยรูปแบบการเข้าค่ายแบบพัก
ค้างที่สมาคมฯ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน  มีนักเรียน จาก 5 โรงเรียนดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรม
รวม33คนณสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  ระหว่างวันที่1–4เมษายน2558
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	- กิจกรรม “พีสอนน้อง” เมื่อน ักเรียนผ่านกระบวนการเข้าค่ายฯ แล้ว นักเรียนจะต้องนำ
ความรู้ และ ทักษะที่ได้รับ ไปขยายผลในโรงเรียนของตน ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมสั้นๆ ใช้
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งนักเรียนแกนนำจะต้องเป็นผู้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเอง เริ่มจากการ
เตรียมงานการจัดเตรียมอุปกรณ์ฯลฯโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมงานพัฒนาเยาวชนเป็นผู้ดูแลในการ
ฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความแม่นยำ โรงเรียนละ 1-2 ครั้งก่อนการจัดกิจกรรมจริง ในเดือน มิถุนายน
และกรกฎาคมซึ่งได้จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้องรวม5ครั้งดังนี้
		
ครั้งที่1วันที่26มิ.ย.58โรงเรียนวัดลาดพร้าว
		
ครั้งที่2วันที่13ก.ค.58 โรงเรียนสามเสนนอก
		
ครั้งที่3วันที่14ก.ค.58 โรงเรียนวัดปากบ่อ
		
ครั้งที่4วันที่17ก.ค.58 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
		
ครั้งที่5วันที่27ก.ค.58 โรงเรียนคลองใหม่

- กิจกรรมเวทีประสานพลังฝ่าข้ามกำแพงเพศในโรงเรียนจากประสบการณ์ตรงที่ผ่านมา
ทำให้ทราบว่ายังไม่ครอบคลุมถึงการให้ความรู้ในด้านกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
คณะผู้จัดทำจึงเห็นควรจะเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรม การประชุมประเมินผลเป็นการจัดกิจกรรมเวที
ประสานพลังฝา่ ขา้ มกำแพงเพศในโรงเรียนขนึ้ เพือ่ ให้เป็นเวทีพ ดู คยุ เพือ่ ป ระสานพลังครูและน กั เรียน
แกนนำมีความเข้าใจขั้นตอน และกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมในการทำงานในโรงเรียนรว่ มกนั โดยการจดั กจิ กรรม1 วนั มคี รูและนกั เรียนแกนนำเข้ารว่ ม
กิจกรรมจำนวน47คนณห้องประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ12กันยายน2558
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- ถอดบทเรียนงานพฒ
ั นาเยาวชนและคณ
ุ วจิ ติ รวอ่ งวารีท พิ ย์ได้เดินท างไปจดั กจิ กรรม
ถอดบทเรียนเพื่อทำการประเมินผลครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวม5โรงเรียน
		
วันที่22กันยายน2558 โรงเรียนวัดปากบ่อ
		
วันที่24กันยายน2558 โรงเรียนวัดลาดพร้าว
		
วันที่25กันยายน2558 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
		
วันที่28กันยายน2558 โรงเรียนสามเสนนอก
		
วันท 29กันยายน2558 โรงเรียนคลองใหม่

3.โครงการ“ขยายพื้นที่เครือข่ายแกนนำเยาวชน”เพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ

จาก กองทุนประชากร แห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการ ระยะ
เวลาการดำเนินงานระหว่าง ธันวาคม 2558 และสิ้นสุดโครงการในเดือน ตุลาคม 2559
- จัดทำจดหมายและใบปลิวส่งให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน70แห่งเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

4.กิจกรรมสำหรับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

- จัดค่ายพบกันวันปิดเทอมจำนวน2ครั้งให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
- จัดกิจกรรมพบกันวันปิดเทอม 12 คน (18–21 เมษายน 2558) ณ บ้านไฟฝัน
นครราชสีมา
- จัดค่ายครอบครัวให้สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและครอบครัวจำนวน16ครอบครัว(25–26
เมษายน2558)ณบ้านไฟฝันนครราชสีมา
-จัดกิจกรรมพบกันวันปิดเทอมให้กับสมาชิกนักเรียนบ้านพักฉุกเฉินมีสมาชิกเข้าร่วม4คน
(20-22ตุลาคม2558)
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5.เป็นวทิ ยากรให้ความรใู้ ห้บคุ คลและองค์กรตา่ งๆทง้ั ภายนอกและคณะเยีย่ มชม

เป็นวิทยากรให้ความรู้ภายนอกสมาคมฯ
“ค ่ายนี้มีรัก”ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่2โรงเรียนวัดลาดพร้าวจำนวน85คนณศูนย์
สัมมนาอิงดอยจ.นครนายก(9-10ก.ค.58)
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะเยี่ยมชมสมาคมฯ
- คณะนักเรียนเซ็นฟรังซิสเซเวียร์150คน(3,17ก.พ.58)
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัย
รุ่นปี2558จัดโดย อบต.ด่านช้าง(6มี.ค.58)
- ร่วมกับบ้านเด็ก ให้ข้อมูลความรู้เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน จาก มูลนิธิวันสกาย (One
SkyFoundation)องค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงผลกำไรปฏิบัติงานการคุ้มครองเด็กและสนับสนุน
การศกึ ษาสำหรับเด็กไร้สญ
ั ชาติเด็กด อ้ ยโอกาสเด็กยากจนและเด็กท ตี่ กอยูใ่ นสภาวะยากลำบากเข้า
ศึกษาหลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน(สำหรับเด็ก)ณสมาคมส่งเสริมสถานภาพตรีฯ(11–13
มี.ค.5 8)โครงการศนู ย์พ ฒ
ั นาครอบครัวในชมุ ชนเทศบาลตำบลเสือโฮกและเจ้าห น้าที่ เทศบาลตำบล
เสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาทจำนวน170คน (15พ.ค.58)
- คณะนักเรียนเยี่ยมชมโรงเรียนวัดลาดพร้าวจำนวน90คนเยี่ยมชมสมาคมฯ(4ส.ค.58)
- โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร จัดโดย เทศบาล
ตำบลรางหวายจ.กาญจนบุรี(26ก.ย.58)
- คณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา2จำนวน80คน(17ธ.ค.58)
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สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชาย
และการพฒ
ั นา

ด ้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีความเสมอภาคและเป็น
ธรรมระหว่างหญิงและชาย สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
ดำเนินกจิ กรรมทคี่ รอบคลุมห ลายลกั ษณะท งั้ ในเชิงเนือ้ หาและกลุม่ เป้าห มาย
ตั้งแต่ในระดับสังคมโดยรวม ซึ่งมุ่งเน้นปรับทัศนคติ ค่านิยม สร้างการ
ตระหนักรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เน้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่า
หญิงหรือชายลดหลั่นลงมาในระดับองค์กรทางการเมืองและการบริหาร
ซึ่งเป็นการมุ่งสร้างกระแสหลัก  ผลักดันหลักการของความเสมอภาคเพื่อ
ให้ผ ลประโยชน์/ผ ลกระทบของการบริหารและพฒ
ั นาตกแก่ห ญิงและชาย
อย่างเป็นธรรมอกี ท งั้ ยงั ม งุ่ การสร้างเสริมศ กั ยภาพของผหู้ ญิงเองเพือ่ ให้
สามารถมสี ว่ นรว่ มในกระบวนการตดั สินใจทกุ ระดับได้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพ
และให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
สถาบันฯ สร้างและใช้ระบบข้อมูลหญิงชาย เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การสร้างกระแสและผลักดันให้บทบาทและความสำคัญของผู้หญิงที่มีต่อ
การพัฒนาประเทศเป็นที่ประจักษ์  นอกจากนั้น แนวการดำเนินงานที่
สำคัญ คือ การวิจัยเชิงปฎิบัติการณ์ที่ส่งผลในทางปฏิบัติภายในกรอบ
เวลาทีจ่ ำกัดและทันต่อสภาพการณ์ การฝกึ อ บรม/ส มั มนาเพือ่ ส ร้างเสริม
ความรแู้ ละปรับท ศั นคติอย่างเหมาะสมการใช้ผลสำเร็จเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปญ
ั หาและการใช้เครือขา่ ยในการผนึกพ ลังค วามคดิ และดำเนินงานเพือ่ 
เปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรีฯ
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งานสร้างเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย
ในปี 2558 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้ดำเนินการที่เอื้อต่อการเสริม
สร้างศักยภาพของผู้หญิงและความเสมอภาคหญิงชายดังนี้

1. งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง : งานสัปดาห์สตรี
สากลปี2558

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนานำโดยดร.สุธีราวิจิตรานนท์ได้นำคณะผู้ที่
ได้รับรางวัลผู้หญิงเก่งและผู้แทนองค์กร เข้าพบกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล
และคุณมชีัย  วีระไวทยะ เพื่อฝากประเด็นสัดส่วนผู้หญิง 50:50 ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในวันที่
2มีนาคม2558ณอาคารรัฐสภาและในวันที่3มีนาคม2558สถาบันฯจัดงาน “สตรีสากล
ประจำปี 2558” เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการคัดเลือกผู้หญิงเก่ง ประจำปี 2558
และองค์กรท้องถิ่นดีเด่นประจำปี2558ณห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณสมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน202คนในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่“ผู้หญิงเก่ง
ประจำปี2558”ในสาขาอาชีพต่างๆรวม8สาขาปีนี้มีผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้หญิงเก่งคือ
1.คุณบุญชื่นโพธิ์แก้ว	   

สาขาเกษตรกร		
จ.ระยอง
2.คุณอรุณพรนุปา	   สาขาสิ่งแวดล้อม
จ.ลำพูน 
3.คุณณัฐกานต์เต๊ะละ	   สาขานักพัฒนา
จ.นราธิวาส
4.คุณวิเชียรแหยมยินดี	   สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ
จ.อุตรดิตถ์
5.คุณวิไลสังข์วิชัย
   สาขานักการเมืองท้องถิ่น จ.ปัตตานี
6.คุณพิมพ์ใจลี้อิสสระนุกูล   
 สาขานักบริหาร		
จ.ปทุมธานี  
7.คุณจิราวรรณชาติพันจันทร์  สาขาเยาวสตรี 		
จ.เชียงราย
8.คุณพัชสิณีอินทีวงศ์	   สาขาสมาชิกอบต.
จ.น่าน
รวมทั้งรางวัล“องค์กรท้องถิ่นดีเด่นประจำปี2558”ซึ่งเป็นองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญ
ในเรื่องมิติหญิงชายในธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการบริหารจัดการอีก
2รางวัลคือ
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1.องค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่จ.มหาสารคาม
2.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯดีเด่นกองทุนหมู่บ้านฯบ้านสันดินแดงจ.เชียงใหม่
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2.งานจดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สง่ เสริมศกั ยภาพผหู้ ญิงในทางการเมืองทอ้ งถน่ิ 
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้รับการสนับสนุนจาก อินเตอร์เนชั่นแนล
รีพับลิกัน อินสติติวท์ (IRI) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บทบาทสตรีในการปกครองท้องถิ่นและผู้
หญิงกับรัฐธรรมนูญ”วันที่23-26มีนาคม2558ณห้องประชุมโรงแรมอารามิสจ.นครสวรรค์
มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบล2อบต.คือองค์การ
บริหารสว่ นตำบลบางแก้วและองค์การบริหารสว่ นตำบลหว้ ยถวั่ ใต้จ.นครสวรรค์ม ผี เู้ ข้ารว่ มสมั มนา
รวม 100 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีที่เป็นผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ได้มีส่วนร่วม
ในการปกครองท้องถิ่น ได้รับรู้ทำความเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชนทงั้ ได้เข้าใจถงึ บทบาทหน้าทีข่ องอบต.ทีม่ ตี ่อชมุ ชนและเพื่อให้ท้องถิ่นได้จัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหานำไปสู่การขับเคลื่อนปัญหาท้องถิ่นสู่แผนพัฒนาตำบลต่อไป
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3.งานฐานข้อมูล

3.1จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแยกเพศหญิงชายเพื่อชี้ให้เห็นสภาพการณ์และช่องว่างระหว่าง

หญิงชายในมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 .2จัดทำและรวบรวมข้อมูลผู้หญิงในระดับตัดสินใจที่อยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 100 อันดับ รวมถึงผู้หญิงที่เป็นผู้อำนวยการเขตใน
กรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมเผยแพร่ต่อไป
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การประชาสัมพันธ์และหาทนุ 


	
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการรณรงค์
หาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ มีหลากหลายรูปแบบและวิธี
การที่นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งท ี่สำคัญยิ่งของสมาคมฯ  เนื่องจากสมาคมฯ
เป็นองค์กรพฒ
ั นาเอกชนทดี่ ำเนินกจิ กรรมสาธารณกศุ ลให้ค วามชว่ ยเหลือ
ผูห้ ญิงและเด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หาโดยมไิ ด้ค ดิ ค า่ ใช้จา่ ยจากผรู้ บั บ ริการแต่อย่าง
ใด  งบประมาณของสมาคมฯ ที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งในเชิงรุกและให้
บริการนั้นมาจากการบริจาคของสาธารณชนเกือบทั้งหมด
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งานประชาสัมพันธ์และหาทุน
1.งานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อ

สมาคมฯได้ท ำการประชาสัมพันธ์ท งั้ ภายในและภายนอกองค์กรโดยการผลิตขา่ วสง่ สอื่ มวลชน
ผ่านทางหนังสือพิมพ์วทิ ยุโทรทัศน์ให้สาธารณชนทราบถงึ การดำเนินงานและความเคลือ่ นไหวกจิ กรรม
ต่างๆของสมาคมฯและยงั ได้ผลิตแผ่นพ บั โครงการวนั เกิดและแผ่นพ บั คมู่ อื โครงการนกหวีดป อ้ งกันภยั 
ในส่วนของบทความเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารนั้นในปี2558ที่ผ่านมาได้ผลิตบทความทั้งสิ้นจำนวน
19 เรื่อง ลงในนิตยสาร 3 ฉบับ (ชีวิตจริง, คู่สร้าง-คู่สม, ชีวิตต้องสู้) และเผยแพร่ลงบนเว๊ปไซร์
www.apsw-thailand.orgและ Facebookของสมาคมฯด้วย

2.งานรณรงค์ด้านความรุนแรง

2 .1 สมาคมฯ ได้ร่วมงานรณรงค์สาธารณะ เคลื่อน เพื่อ หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง
(MOVE to STOP violence against women) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จัดโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ (7 มี.ค.58) และได้ร่วมงานรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณสำนักงานสหประชาชาติ (UN)(25 พ.ย.58)
2.2  รณรงค์จำหน่ายนกหวีดป้องกันภัยของผู้หญิง โดยการจัดจำหน่ายนกหวีดป้องกันภัย
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551และในปีนี้ได้นำนกหวีดป้องกันภัยออกจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ
และในการประชุมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งปี
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3.งานนิทรรศการ

สมาคมฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในปี 2558

ดังนี้
งานรณรงค์สาธารณะ เคลื่อน เพื่อ หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง (MOVE to STOP
violence against women) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดยแผนงานสุขภาวะ
ผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ(7มี.ค.58)งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาน
ศึกษาณหอประชุมพิฆเนศวรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน (16 ก.ค.58) งานเปิดตัวโครงการ Chevron Humankind ณ ลาน
อเนกประสงค์ชั้นGบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด(4ส.ค.58)งานรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวปี2558ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
(UN) จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (25 พ.ย.58) กิจกรรมโครงการ “Women
Network Fair” จัดโดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ณ. ลานอเนกประสงค์
ชั้นGบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด(วันที่26พ.ย.58)งานเพื่อนพึ่งภาฯณ
วังสวนกุหลาบจัดโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ(17-27ธ.ค.58)

4.งานระดมทุน

4.1งานกล่องรับบริจาค

ในปี2558สมาคมฯมีกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครและ
เขตปริมณฑลรวม212กล่อง
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่จัดตั้งกล่องรับบริจาคของหน่วยงานและจัดสรรเงินรับ
บ ริจาคให้กบั สมาคมฯเป็นป ระจำทกุ ๆ ป ี ได้แก่เซ็นทรัลวตั สนั จำกัดได้น ำกล่องบริจาคของสมาคมฯ
ไปจัดตั้งในสาขาต่างๆ ของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมทั้งบริษัท
ท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน)และบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัด
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4.2งานระดมทุนทางไปรษณีย์

-  โครงการวันเกิดเป็นการระดมทุนโดยการจัดส่งบัตรอวยพรวันเกิดและแผ่นพับโครงการ
ส่งถึงบุคคลต่างๆในปี2558ได้จัดส่งรวมทั้งสิ้น1,180ฉบับ(เดือนมกราคม–ธันวาคม2558)

5.กิจกรรมพิเศษ

ห น่วยงานต่างๆได้ให้ความกรุณาจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้กับสมาคมฯอาทิเช่น
งานสตรีสากลกับบริษัทเซ็นทรัลวัตสันจำกัด
นำทีมโดยคุณนวลพรรณชัยนามผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเซ็นทรัลวัตสันจำกัด
พร้อมดว้ ยดาราและพธิ กี รเอ๋-พ รทพิ ย์สกิดใจและดเี จนยุ้ ธนวฒ
ั น์ป ระสทิ ธิสมพรรว่ มกนั จดั กจิ กรรม
เนื่องในวันสตรีสากลโดยการเชิญชวนหนุ่มสาวย่านสยามสแควร์ร่วมทำบุญด้วยการซื้อโบว์สีเขียว
ภายใต้โครงการ“วัตสันโบว์สีเขียวปี3”(WatsonsGreenRibbonsforAPSW2015)เพื่อนำ
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในวันที่ 7 มีนาคม
2558ณร้านวัตสันสาขาสยามสแควร์

บริษัทICAPAPมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน
บริษัท ICAP AP ผู้นำด้านการบรรเทาความเสี่ยง
ทางการค้า และการบริการข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ ได้มอบเงิน
ทุนสนับสนุนการดำเนินงานเพือ่ การพ ฒ
ั นาและแก้ไขปญ
ั หาสงั คม
ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จำนวน 1,459,519.00
บาท(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)โดย
มีคุณเจริญจิตต์งามทิพยพันธุ์อุปนายกสมาคมฯ(ที่ 4 จากซ้าย)
และคุณอรุณี ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ (ที่ 1 จากซ้าย)
เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานของบริษัท ICAP AP เมื่อวันที่ 18
มีนาคม2 558ที่ผ่านมา
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บ ริษัทเซ็นทรัลวัตสันจำกัดฉ ลองครบรอบ19ปี
เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.00-18.00 น. บริษัท เซ็นทรัล วัตสันจำกัด
จัดงานฉลองครบรอบ19ปีณลาดกิจกรรมชั้นGเดอะมอลล์บางกะปิโดยมีดร.เมทินีพงษ์เวช
เลขาธิการและกรรมการสมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีน างสดุ าวลั ย์คมธรรมผอู้ ำนวยการสมาคมสง่ 
เสริมสถานภาพสตรีได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารร้านวัตสันมร.ร๊อคเร้าท์ลี่ย์กรรมการผู้
จัดการบ ริษทั เซ็นทรัลวตั สนั จำกัดและคณ
ุ น วลพรรณชยั น ามผอู้ ำนวยการฝา่ ยการตลาดวตั สนั 
ประเทศไทย โดยเหล่าคนดังทั้ง ดารานักร้อง ศิลปิน และเซเลบริตี้ มากมาย อาทิ ธนวรรธน์,
แต้ว ณฐพร, แอฟ ทักษอร, โม อมินา, เกรท วรินทร, นิว ซัยพล, เอมี่ มรกต, วาววา ณิชารีย์,
ดาร์ลิ้งอารตา,ฐิสาวริฎฐิสา(น้องฉัตร)ฯลฯมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมประมูลของรักดารา
และร่วมกันจำหน่ายตุ๊กตาหมีแพะ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวง Getsunova ทั้งนี้รายได้ทั้งหมด
โดยไม่หักค ่าใช้จ่ายมอบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริษัทไอ.ซี.ซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน)
บริษัทไอ.ซี.ซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน)ผู้ผลิตชุดชั้นในสตรีภายใต้แบรนด์ชั้นนำ
“วาโก้” ได้จัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 9  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตดิ์ ห้อง Plenary Holl
ระหว่างวันที่25-28มิถุนายน2558ภายในงานได้เชิญสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯออกร้าน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝมี อื จากโครงการวาโก้บราเดย์ปที ี่ 4 “บรามคี า่ ...สร้างอาชีพรกั สงิ่ แวดล้อม”
พ ร้อมทงั้ เชิญชวนให้บ ริจาคบราเพือ่ ม อบให้กบั สมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯโดยทกุ ๆการบริจาค
บราเก่า1ตัวจะได้รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า200บาทแทนคำขอบคุณให้กับผู้บริจาคเพื่อนำ
บราไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กบั น อ้ งๆผหู้ ญิงในบา้ นพกั ฉกุ เฉินและยงั ม สี ว่ นรว่ มในเรือ่ งของรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยการนำบราเสื่อมสภาพมาย่อยสลายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างมีคุณค่าอีกด้วย
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มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดกิจกรรมในโครงการ
“สร้างรอยยิ้มปันรักจากพี่ถึงน้อง”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สื่อในการรณรงค์และบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมและเชิญชวนบริษัทห้างร้านต่างๆร่วมสนับสนุนและยังมุ่งหวังให้นักศึกษา
รุ่นใหม่มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา PRS 5332 และได้มอบทุนทรัพย์และสิ่งของจาก
โครงการดังกล่าวให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯโดยมีคุณณัฐิยาทองศรีเกตุผู้อำนวยการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่9ธันวาคม2558
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ผู้สนใจและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสมาคมฯ
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ผูส้ นใจและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ
การดำเนินงานของสมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯยงั คงได้รบั ความสนใจและการสนับสนุน
จากสาธารณชนอย่างต่อเนื่องดังนี้

1. การเยี่ยมชมสมาคมฯ

ในปี 2558ทผี่ า่ นมามคี ณะบคุ คลทงั้ ชาวไทยและชาวตา่ งชาติรวมทงั้ ภาครฐั และเอกชนให้ความ
สนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมีทั้งนักเรียนนักศึกษาทุก
ระดับการศึกษา นอกจากการเยี่ยมชมแล้ว ทางสมาคมฯได้มีการจัดกิจกรรมที่ทำให้ความรู้ด้านการ
ดูแลและปอ้ งกันการลว่ งละเมิดท างเพศและเรือ่ งอนามัยเจริญพ นั ธุเ์ ข้าไปแทรกในเนือ่ งหาซงึ่ ได้รบั การ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะครูและนักเรียนที่มาเยี่ยมชม ตัวอย่างเช่น ทีมงานพัฒนาเยาวชน ได้จัด
กิจกรรมทักษะชีวิตหลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน(สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา)
ในปี 2558 ได้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาเยี่ยมชม
สมาคมฯ อย่างต่อเนื่องรวม 68  กลุ่มจำนวน1,988คนดังนี้
คณะเยี่ยมชม  		
จำนวน(คณะ) 	     จำนวน(คน)
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา
45กลุ่ม 	    1,401คน
กลุ่มบุคคลทั่วไป(ไทย)
17  กลุ่ม 
527คน
กลุ่มบุคคลต่างประเทศ	 6  กลุ่ม		      60คน 
รวม		
68 กลุ่ม 		   1,988คน
(รายชื่อคณะบุคคลต่างๆที่มาเยี่ยมชมมีปรากฏในภาคผนวกจ)

2.การสนับสนุนและการร่วมบริจาค

สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสาธารณชนทั่วไปใน
หลายรูปแบบเช่น

2.1 หน่วยงานภาครัฐ

1.กองควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข
2.สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
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3.สถานพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 โรงพยาบาล
บำราศนราดูร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี)
การสนับสนุนโดยภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นการให้ความร่วมมือที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ทีผ่ หู้ ญิงและเด็กป ระสบสำหรับการให้ท นุ สนับสนุนน นั้ อยูใ่ นรปู ของการสนับสนุนโครงการจดั กจิ กรรม
ในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนนั้นคิดเป็นร้อยละ5ของค่าใช้จ่ายที่สมาคมฯต้องใช้ในแต่ละปี

2.2 หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธา

ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายหน่วยงาน
ให้ความช่วยเหลือสมาคมฯ ด้วยการให้ท ุนสนับสนุนกิจกรรม เช่น มูลนิธินิปปอน (The Nippon
Foundation) Japan มูลนิธิ อินเตอร์เนชั่นแนลรีพับลิกัน อินสติติวท์ (IRI) กองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ (UNFPA) บริษัท ICAP AP บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มูลนิธิ
สมเด็จพ ระศรีน คริน ทราบรมราชชนนีบ ริษทั ดเู ม็กซ์ จำกัดบ ริษทั สนิ ทรัพย์ป ระกันภยั จำกัดบ ริษทั 
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัดบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดบริษัทมุ่งพัฒนา
อินเตอร์แนชชั่นแนลจำกัด(มหาชน)บริษัทไวซ์เน็ตเวิร์คอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทมิตรผล
บริษัทThomsonReutersบริษัททูเดอะนายน์จำกัด

3.การเลี้ยงอาหารแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

ต ลอดทั้งปี2558บ้านพักฉุกเฉินได้มีโอกาสต้อนรับผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคสิ่งของและ
เลี้ยงอาหารให้กับผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น238กลุ่ม (2,854คน)

4. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์



ในปี2558 สมาคมฯได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนจำนวนมากในการเผยแพร่ข่าวสาร
การดำเนินงานและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสมาคมฯ และความสนใจในการขอสัมภาษณ์และขอ
ข้อมูลในประเด็นต า่ งๆเช่นค วามรนุ แรงในครอบครัวท อ้ งไม่พ ร้อม การดแู ลบำบัดเยียวยาผปู้ ระสบ
ปัญหาการให้การศึกษาและฝึกอาชีพเป็นต้น(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวกจ)
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5.นักศึกษาฝึกปฎิบัติงานและอาสาสมัคร
สถาบันการศึกษา		    จำนวน(คน)       ระยะเวลา
 นักศึกษาปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์
สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาม.รามคำแหง
2 ธ.ค.57-เม.ย.58
นิสิตปริญญาเอกชั้นปีที่2คณะศึกษาศาสาตร์
สาขาจิตวิทยาการปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
1 มี.ค.-ก.ค.58(เฉพาะวันอาทิตย์)
นักศึกษาปริญญาตรีคณะกายภาพบำบัด 	
28 รุ่นที่ 1วันที่9ก.พ.58
มหาวิทยาลัยรังสิต			
28 รุ่นที่ 2วันที่11ก.พ.58
นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			
2 วันที่19 ม.ค.-10เม.ย.58
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2คณะสังคมศาสตร์
สาขาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย		
1 วันที่2มิ.ย.-24ก.ค.58
	 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

2 วันที่9มิ.ย.-7ส.ค.58
นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3โรงเรียน
นายร้อยตำรวจสามพราน			
4 วันที่7–21ก.ย.58
นิสิตปริญญาโทสาขาจิตวิทยาชุมชน
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 วันที่13-17ก.ค.58
น ักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต 	
 	
		 รุ่นที่1				
8 	
 รุ่นที่2				
8
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
		 รุ่นที่1 			
12
		 รุ่นที่212
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วันที่23-26ก.พ.58
วันที่2-5มี.ค.58
วันที่19-27ก.พ.58
วันที่ 23-30 เม.ย.58

อาสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า2เดือนรวม7คนได้แก่






1. ดร.รัก ชุณหกาญจน์  	

นักจิตวิทยาเด็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.คุณฟ้าใสวิเศษกุล		

นักจิตวิทยาศิลปะบำบัด
3.คุณวรรณาฉายาวัฒนะ  
นักพัฒนานอกกระบวนกร
4.พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนาถ 	อาสาสมัครพยาบาล
5.Mr.ThachoYuki		
อาสาสมัครชาวบราซิล
6.MissHibaAbbas 		
อาสาสมัครชาวออสเตรเลีย

อาสาสมัครระยะสั้น


MissThinleyZangmo

อาสาสมัครชาวภูฎาน
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Annual Report
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การบริหารงานทั่วไป
บุคลากรและการเงิน
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การบริหารงานทั่วไป
บุคคลและการเงิน
งานบริหารงานบุคคล

- เจ้าหน้าที่สมาคมฯจำนวน57คนหญิง48คนชาย9คน
- รบั สมัครงานและสรรหาเจ้าห น้าที่ ตำแหน่งน กั สงั คมสงเคราะห์พเี่ ลีย้ งเด็กจำนวน3ครัง้ 
- มีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ1รายขอเกษียณอายุก่อนครบกำหนด1ราย(เนื่องจากมีปัญหา
ด้านสุขภาพ)และเลิกจ้างเจ้าหน้าที่3ราย

งานอบรมประชุมสัมมนา/พัฒนาบุคคลากรด้านงานสังคมสงเคราะห์

1. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ อบรมโครงการเวทีติดตามผลผู้ผ่านการอบรม “การปรึกษา
		 เพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ”ปี2555–2558
2. ผอ.ฝ่ายสงั คมสงเคราะห์สมั มนาเชิงป ฏิบตั กิ ารองค์กรสวัสดิการสงั คมเพือ่ กำหนดแนวทาง
		 การจัดสวัสดิการสังคม
3. นักสังคมสงเคราะห์ร่วมอบรมสื่อฯครั้งที่1
4. ผอ.ฝ่ายสงั คมสงเคราะห์รว่ มประชุมคณะกรรมการศนู ย์ป ระสานประชาคมเอดส์ระดับเขต
		 เขตดอนเมือง
5. ผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพ
6. 	
 ผอ.ฝ่ายสงั คมสงเคราะห์สมั มนาเพือ่ พ ฒ
ั นาการปฏิบตั งิ านสบื เสาะและพนิ จิ ผกู้ ระทำผดิ ห ญิง
7. ผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมสัมมนาข้อเสนอแนะการปฎิรูปเรือนจำผู้ต้องขังหญิง:ความ
		 จริงกับจิตนาการ
8. ผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี 	
		 2557
9. 	นักสังคมสงเคราะห์ร่วมประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่
		 กรุงเทพมหานคร
10.นักสังคมสงเคราะห์ร่วมประชุมนักสังคมสงเคราะห์(สมาคมนักสังคมสงเคราะห์)
11.นักสังคมสงเคราะห์อบรมโยคะคลายเครียดTRE
12.นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมเรื่อง มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
		 สังคมสงเคราะห์
13.ผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง
		 สังคม (LeadershipforSocial)รุ่นที่4ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน
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14.น กั สงั คมสงเคราะห์รว่ มประชุม(รา่ ง) แผนพฒ
ั นาศกั ยภาพสตรีเพือ่ เข้าสปู่ ระชาคมอาเซียน
		 อย่างยั่งยืน
15.นักสังคมสงเคราะห์ร่วมสัมมนามิติบทบาทและความหลากหลายทางเพศ
16.นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมถอดบทเรียนการในหัวข้อ “ความรุนแรงในครอบครัว”
		 (มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล)
17.นักสังคมสงเคราะห์ ประชุมหารือขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
		 ด้านสตรีและเด็ก (ศสค.)
18.นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมสัมมนาวิพากษ์ผลงานและถอดบทเรียนงานเฝ้าระวัง และเตือน
		 ภัยความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว
19.นักสังคมสงเคราะห์อบรมการใช้SocialMediaเพื่อออกแบบสื่อในเชิงรุกให้เหมาะสม
		 กับกลุ่มเป้าหมาย
20.นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมเสวนาวิชาการถอดรหัสงานสังคมสงเคราะห์ ปลดล็อคปัญหา
		 สังคม(50ปีฝ่ายสวัสดิการสังคมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย)
 21.นักสงั คมสงเคราะห์รว่ มประชุมการถอดบทเรียนรปู แบบกระบวนการกลไกการทำงานของ
		 ชุมชนนำร่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองสตรีและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคล
		 ในครอบครัว
22.นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างนโยบาย
		 ยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติและความมั่นคง
23.นักสังคมสงเคราะห์ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพื้นที่ปฏิบัติการเป้าหมายและพื้นที่
		 เป็นBestPractice
24.นักสงั คมสงเคราะห์รว่ มเวทีสรุปบทเรียน1663สายดว่ นปรึกษาเรือ่ งเอดส์และทอ้ งไม่พ ร้อม
25.นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการทำงานและประชุม
		 ติดตามคำสั่ง ของพนักงานเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลใน
		 ครอบครัว
26.นักสงั คมสงเคราะห์อบรมการให้คำปรึกษาเพือ่ ฟ นื้ ฟูอำนาจและศกั ยภาพของผหู้ ญิงสำหรับ
		 ให้บริการศูนย์พึ่งได้
27. นักสังคมสงเคราะห์ร่วมประชุมการค้ามนุษย์(กองกิจการสตรีฯ)
28.ผช.นักสังคมสงเคราะห์อบรมทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคมจิตวิทยา(ขั้นต้น)
29.นักสังคมสงเคราะห์อบรมเชิงปฏิบัติการการปรึกษาเพื่อเยียวยาเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง






งานรับบริจาค

- ป ระสานงานการรบั ของบริจาคและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกบั การรบั ของบริจาคเฉลีย่ วนั ละ3 -5 ราย
- ร่วมตรวจนับคัดแยกของบริจาคร่วมกับบ้านพักฉุกเฉินเฉลี่ยสัปดาห์ละ1-2ครั้ง
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-  เก็บขอ้ มูลผบู้ ริจาคและของบริจาคเพือ่ จดั ท ำหนังสือขอบคุณเฉลีย่ สปั ดาห์ละ7 0–1 00ฉบับ
 - จำหน่ายสินค้ามือสอง ร้านค้า APSW ช่วงพักกลางวัน วันละ 1 – 2 ชม. หรือตาม
สถานการณ์ขึ้นอยู่กับแขกเยี่ยมชมกลุ่มสัมมนา
- นำสินค้ามือสองไปจำหน่ายในงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวม9ครั้งครั้งละ10วัน
	 ผู้บริจาคในปี2558รวม3,527รายเงิน1,095รายเงิน/ของ368รายของ
2,064ราย
ของบริจาคที่ได้รับเป็นประจำและหรือมีจำนวนมาก
- เสื้อผ้าผู้ใหญ่/เสื้อผ้าเด็ก/ชุดคลุมท้อง/เสื้อผ้าเด็กอ่อนรวม85,829ตัว
- ข้าวสาร84กระสอบจากมูลนิธิปอเต็กตึ้งและรายย่อยอื่นๆเฉลี่ย20กิโล/เดือน
- แป้งสบู่ยาสีฟันกระดาษทิชชูผ้าอนามัยยาสระผมนมกล่อง
- น ้ำยาทำความสะอาดน้ำยาซักผ้าถุงดำอาหารแห้ง
- แพมเพิร์สไซท์เล็กของใช้เด็กอ่อน
- อื่นๆเช่นที่นอน,หมอน,เศษผ้า,เครื่องใช้ไฟฟ้า,เฟอร์นิเจอร์,ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
ยอดจำหน่ายสิ่งของบริจาคที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงกับบ้านพักฉุกเฉิน ในปี 2558  รวม
859,718.00บาท(แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน)แยกเป็น
- จำหน่ายณร้านค้าAPSW  	
266,652บาท

- จำหน่ายตลาดสินค้าราคาถูกสนามกีฬาธูปะเตมีย์ 158,561บาท
- จำหน่ายสินค้าที่มีจำนวนมากและใกล้หมดอายุ 361,125บาท
- จำหน่ายประมูลทรัพย์สินเก่าประจำเดือน
73,380บาท


อื่นๆ

ประสานงานกับกรมคุมประพฤติ ส่งผู้ถูกคุมประพฤติกรณีเมาแล้วขับมาทำงานจิตอาสาที่
สมาคมฯในปี 2 558ม ผี ถู้ กู คมุ ป ระพฤติม าทำกจิ กรรมจติ อาสารวมจำนวน1 7คนเป็นชาย1 5คน
หญิง2คน

งานด้านการเงิน

งบประมาณรายรับ–รายจา่ ยปี 2 558ผอู้ ำนวยการสมาคมฯได้เ รียนทปี่ ระชุมเรือ่ งงบประมาณ
สมาคมฯประจำปี2558ซึ่งไดประมาณการรายรับ-รายจ่ายปี 2558ตามแนวปฏิบัติเดิมคือ
งบประมาณแบบสมดุลโดยมรี ายรับ–รายจา่ ยจำนวนรวมทงั้ สนิ้ 2 3,671,300.00บ าทจากเดิม
ปี2557มีจำนวนรวม23,671,300.00บาทลดลงร้อยละ2ค่าใช้จ่ายประจำลดลงร้อยละ
7ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนและค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายกิจกรรม/บริการ
ลดลงร้อยละ5ค่าดำเนินการโครงการต่างๆที่ไดรับเงินสนับสนุน3.98ล้านบาทค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปี2557คิดเป็นร้อยละ1
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ความเคลื่อนไหว  
รอบรั้วสมาคมฯ
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ความเคลื่อนไหวรอบรั้วสมาคมฯ
บริษัทวีโร่พับลิครีเลชั่นส์จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 บริษัท วีโร่ พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้าน
ประชาสัมพันธ์เปิดตวั โครงการS peakKindlyภายใต้ความรว่ มมอื กบั สมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุโดยเชิญวิทยากร
(โค้ชต้อม)มาจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินเพื่อสร้างการตระหนักถึงพลังของคำพูดในการ
สร้างสรรค์สงั คมทนี่ า่ อยูร่ ว่ มกนั เยียวยาบาดแผลและทลายกำแพงอปุ สรรคในจติ ใจและสร้างความ
สนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

โครงการสานใจ(SanJai)

เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้จัดงานแถลง
ข่าวเปิดตัวกิจกรรมเพื่อสังคมในชื่อโครงการสานใจ(SanJai)“ฝึกอาชีพเพื่อฟื้นฟูหญิงในบ้าน
พักฉุกเฉินที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง”ณโรงแรมเรดิสันสวีทกรุงเทพสุขุมวิทโดยการสนับสนุน
ร่วมของภาคีเครือข่าย Empow’Her อาสาสมัครจิตอาสาด้านการสร้างศักยภาพสตรี การบริหาร
แผนกกลยุทธ์นักออกแบบแฟชั่นและโรงแรมเรดิสันสวีทกรุงเทพฯสุขุมวิท
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บริษัททูเดอะนายน์จำกัด

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา คุณจิลมิกา เฉลิมสุข
กรรมการบริหารบริษัท ทู เดอะ นายน์ จำกัด ผู้นำเข้าและ
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เช่น
เครื่องสำอางคุณภาพเยี่ยมแบรนด์ ‘แฟรี่ดรอปส์’ (Fairydrops)
ได้น ำชดุ เครือ่ งสำอางจำนวน4 0ชดุ รวมมลู ค่า1 00,000บ าท
มอบให้ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมี
คุณอรุณี ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เป็นผู้รับมอบ
	



แข่งม้าการกุศล

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับความอนุเคราะห์
จากสมาคมราชกรีฑาสโมสรจัดโปรแกรมแข่งม้าการกุศลกรณีพิเศษรายได้สมทบทุนสมาคมส่ง
เสริมสถานภาพสตรีฯณราชกรีฑาสโมสรซึ่งทางสมาคมฯได้รับความเอื้อเฟื้อจากน้องๆนักเรียน
พยาบาลวทิ ยาลัยพ ยาบาลตำรวจทมี่ าชว่ ยเดินกล่องรบั บ ริจาคและคอกมา้ ต า่ งๆท ใี่ ห้การบริจาคเงิน
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ

บริษัทThomsonReuters

วันที่25พฤษภาคม2558ผู้บริหารบริษัทThomson
Reutersได้เยีย่ มชมการดำเนินงานของสมาคมฯพ ร้อมทงั้ ม อบเงิน
บริจาคจำนวน15,000บาท(หนึง่ หมืน่ หา้ พนั บาท)เพือ่ สนับสนุนการ
ดำเนินงานของสมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯโดยมี คณ
ุ สดุ าวลั ย์
คมธรรมผอู้ ำนวยการสมาคมฯและคณ
ุ ณ
 ฐั ยิ าท องศรีเกตุผอู้ ำนวย
การฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
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กลุ่มบริษัทมิตรผล

วันที่5มิถุนายน2558คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท
มิตรผลนำโดยคุณชุรีนาคทิพวรรณผู้อำนวยการประจำ
กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
คุณสรุ วดีศภุ พ พิ ฒ
ั น์วงศ์เลขาประธานกติ ติมศักดิ์ คณ
ุ ท พิ ย์รตั 
ย์เมืองสาครเลขากรรมการกลุม่ ม ติ รผลและคณ
ุ ภท รวรรณ
ปิยะพันธุพ์ งศ์  เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และ
บริหารองค์กรเพือ่ ค วามยงั่ ยืนได้บ ริจาคเงินและสงิ่ ของเครือ่ ง
ใช้ท งั้ อปุ โภคและบริโภคเช่นขนมน มกล่องน มผงเด็กพ ดั ลม
แป้งผ้าอนามัยเสื้อผ้ากระดาษชำระฯลฯมอบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของบา้ นพกั ฉกุ เฉินโดยมคี ณ
ุ สดุ าวลั ย์คมธรรมผอู้ ำนวยการสมาคมฯและคณ
ุ พ มิ พ์บ ญ
ุ 
ลิ้มปิยะกุลผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินสมาคมฯเป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ

ทำบุญในวันคลายวันเกิด

    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา คุณมยุรี พันธนาม
หรือ ดาว มยุรี นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ได้นำทีมเพื่อนๆ มา
ทำบุญ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
ทั้งนี้ได้มอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้
ที่จำเป็นให้กับผู้หญิงและเด็ก โดยมีคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ
ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของดังกล่าว

UNESCOJAPAN

เมือ่ วนั ท ี่ 16กรกฎาคม2558สมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯได้มโี อกาสให้การตอ้ นรับคณะ
เยีย่ มชมจากU NESCOJAPANทใี่ ห้เกียรติมาเยีย่ มชมการดำเนินงานของสมาคมฯและได้มอบเงินและ
สิง่ ของเพือ่ สนับสนุนการดำเนินงานในการให้ความชว่ ยเหลือผหู้ ญิงและเด็กโดยมี คณ
ุ สดุ าวลั ย์คมธรรม
ผู้อำนวยการสมาคมฯและคุณกรวิณฑ์วรสุขผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์เป็นผู้นำเยี่ยมชม 
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บริษัทไวซ์เน็ตเวิร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารบริษัท ไวซ์เน็ตเวิร์ด อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด นำพนักงานองค์กรเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ พร้อมทั้งบริจาคทุน
ทรัพย์และสิ่งของเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแก้ไขและช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงโดยมีคุณ
สุดาวัลย์ค มธรรมผู้อำนวยการสมาคมฯให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว

บริษัทมุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชั่นแนลจำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่11สิงหาคม2558คณะพนักงานบริษัทมุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชั่นแนลจำกัด
(มหาชน)กลุม่ ธรุ กิจต วั แทนจดั จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กภ ายใต้ต ราสินค า้ พ เี จ้น (P lgeon)
ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และนำผลิตภัณฑ์ สำหรับแม่และ
เด็กบริจาคให้กับบ้านพักฉุกเฉิน
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บริษัทดิเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด

เมื่อวันที่20สิงหาคม2558บริษัทดิเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัดผู้ผลิตและจำหน่าย
ยาสีฟัน ฟลูโอคารีล ร่วมกับ นิตยสาร SEVENTEEN มอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
ให้กบั สมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯโดยมี ค ณ
ุ เจริญจติ งามทพิ ยพันธุ์ อปุ น ายกฯและคณ
ุ สดุ าวลั ย์
คมธรรมผู้อำนวยการสมาคมฯให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ








คุณอุไรวรรณคณาธนะวานิชย์

เมื่ อ วั น ที่  2 8 สิ ง หาคม 2 558 คุ ณ อุ ไ รว รรณ
คณาธนะวานชิ ย์ได้เข้าเยีย่ มชมผหู้ ญิงและเด็กในบา้ นพกั ฉกุ เฉินและ
ได้มอบเงินบ ริจาคจำนวน2 00,000.00บ าท(สองแสนบาทถว้ น)
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและ
เด็ก บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมีคุณ
ลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม
ผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้การต้อนรับและรับมอบเงินจำนวนดัง
กล่าวณสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัด

เมื่อวันที่6ตุลาคม2558คณะพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดและ
สมาชิกกลุ่มAdvancedRetailManagement(ARM)นำโดยคุณศศมณฑ์สงวนสินรองประธาน
กรรมการบริหารบริษทั สินทรัพย์ประกันภ ัยจำกัดจดั กิจกรรมโครงการ“อาหารกลางวันเพือ่ น ้อง”
โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันมอบเงินบริจาคและมอบสิ่งของเครื่องใช้ทั้งอุปโภคและบริโภคให้กับ
บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสภานภาพสตรีฯทั้งนี้บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดยังได้มอบ
กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินมูลค่า53ล้านบาทให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯโดยคุณลานทิพย์ทวาทศินนายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯและคุณสุดาวัลย์คมธรรม
ผู้อำนวยการสมาคมฯเป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ
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วาโก้“BraDay”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คุณวรเทพ อัศวเกษม รอง ผอ.ผลิตภัณฑ์วาโก้ บมจ.
ไอ.ซี.ซีอินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมด้วยคุณรัศมีธรรมกรรมการบริหารบมจ.ไทยวาโก้และคุณสมพร
สุนทร์ธำรง รอง ผอ.สถาบันบุนกะแฟชั่นจัดงานเวิร์คช๊อปสร้างอาชีพ โครงการวาโก้บราเดย์ปี 4
“บรามีค่า...สร้างอาชีพรักสิ่งแวดล้อม”โดยได้มอบชุดชั้นในและวัตถุดิบรวมมูลค่า1,000,000.00
บาทให้กบั สมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯโดยมคี ณ
ุ ลานทพิ ย์ท วาทศินน ายกสมาคมฯเป็นผใู้ ห้การ
ต้อนรับและรับมอบภายในงานมีการจัดเวิร์คช๊อปสร้างอาชีพสตรีให้กับผู้หญิงที่พักพิงอยู่ในบ้านพัก
ฉุกเฉินเพือ่ ฝกึ ท กั ษะในการประกอบอาชีพดว้ ยการสอนออกแบบและสร้างชนิ้ งานตา่ งๆโดยผฝู้ กึ สอน
มืออาชีพ ทั้งยังมีเซเลบริตี้สาวสวยอย่าง ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล และนักร้องเสียงใสใจบุญ พ้อย
“พรวราสิทธิประศาสตร์”เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้อีกด้วย
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บริษัทดูเม็กซ์จำกัด(ประเทศไทย)

เมื่อวันที่15ธันวาคม2558คณะผู้บริหารบริษัทดูเม็กซ์จำกัด (ประเทศไทย)นำโดย
มร.มาร์ไทน์ เอเวิอท์ส ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด มร.ราล์ฟ แมทธีเซน ผู้อำนวยการฝ่าย
การเงิน ของบริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ บ้าน
พักฉุกเฉินรวมทั้งมอบเงินบริจาคพร้อมนมกล่องพร้อมดื่มอีกจำนวน150ลังโดยมีคุณสุดาวัลย์
คมธรรมผู้อำนวยการสมาคมฯให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ







ส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่กับวัตสัน

สง่ ท า้ ยปเี ก่าตอ้ นรับป ใี หม่คณะผบู้ ริหารและเจ้าห น้าที่ บ ริษทั เซ็นทรัลวตั สนั จำกัดน ำทมี โดย
คุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้
กับเจ้าหน้าที่และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ภายในงานได้มีวงดนตรีและการแสดงต่างๆ  พร้อมทั้งจัด
เลี้ยงอาหารกลางวันมอบเงินบริจาคและส่งของให้กับสมาคมฯนอกจากนี้ยังมอบของขวัญปีใหม่โดย
ให้สมาชิกลุ้นของขวัญกันเป็นที่สนุกสนาน   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ
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ผู้หญิงและผู้ชายแห่งปี

รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”แห่งปี2558
รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชายแห่งปี เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มอบให้
แก่สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอื้อต่อการเสริมสร้างสถานภาพสตรี
ในช่วงเดือนสตรีสากลเดือนมีนาคมของทุกปี โดยรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี” ได้เริ่มในวันสตรีสากลปี
พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ส่วนรางวัล “ผู้ชายแห่งปี” นั้น ได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา และ
ในวันสตรีสากลปี 2558 นี้ คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้มีมติร่วมกันเลือก
นางกานดาวัชราภัยเป็น“ผู้หญิงแห่งปี2558”และเลือก“ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์นิกร
ดุสิตสิน”เป็น“ผู้ชายแห่งปี2558”

ผ ู้หญิงแห่งปี2558:นางกานดาวัชราภัย
นางกานดา วัชราภัย เป็นสตรีผู้มีบทบาทสาคัญ ในการ
ปฏิบัติงานด้านสิทธิสตรี และ ความเสมอภาคทางเพศ ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ ในระดับนานาชาติมาเป็นระยะ
เวลากว่า20ปี
ส ำ ห รั บ ผ ล ง า น ที่ ผ่ า น ม า  ล้ ว น เ ป็ น ง า น ขั บ
เ ค ลื่ อ น แ น ว น โ ย บ า ย  แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ เกิ ด ผ ล เป็ น
รู ป ธ รรมในด้ า น สิ ท ธิ ส ตรี  มิ ติ ห ญิ ง ช าย ก ารล ดค วาม
เหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม โดยในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองงานวิจัยและพัฒนา
สำนกั งานขา้ ราชการพลเรือนได้ม สี ว่ นสำคัญในการผลักดนั ให้เกิดgenderfocalpointsในกระทรวง
ทบวง กรม ต่างๆ และยังวางแผนงานการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ด้วยการจัดตั้ง Chief
GenderEqualityOfficer(CGEO) เพื่อสร้างมิติหญิงชายในระบบราชการและเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง
รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปีพ.ศ.2548-2553จึงได้เข้ามากำกับ
ดูแลสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เกี่ยวกับนโยบาย gender sensitive policy และ
โครงการเพื่อความก้าวหน้าของสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศซึ่งถือว่าเป็นกลไกด้านสตรีใน
ระดับชาติ
ดว้ ยเจตนารมณ์ในการคมุ้ ครองสทิ ธิม นุษยชนของผหู้ ญิงและเด็กอนั เนือ่ งมาจากเหตุแห่งความ
แตกตา่ งทางเพศ(G ender-B asedViolence)น างกานดาวชั ราภยั จงึ เป็นผแู้ ทนในการเข้ารว่ มหารือ
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และสร้างกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่างๆเช่นเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยในการประชุมเครือข่าย Gender Focal Point ครั้งที่ 4-7 ระหว่างการประชุม APEC เป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการกิจการสตรีของ ASEAN ครั้งที่ 5 และ 8
ทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทในฐานะประธานและประธานร่วมในการประชุมระดับASEANหลายครั้งได้แก่
ในปี 2551 ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง Gender Sensitive and
CoordinatedVio-lenceagainstWomenServiceและเป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี
ASEAN ส่วนในระดับนานาชาติ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่า
ด้วยสถานภาพสตรีแห่งสหประชาชาติสมัยประชุมที่50-54และเป็นสมาชิกคณะผู้แทนไทยในการ
นำเสนอตอ่ ค ณะกรรมาธิการC EDAWค รัง้ ท ี่ 3 4วา่ ด ว้ ยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในปี 2 549
ล่าสุดนางกานดาวัชราภัยได้รับการรับรองจากรัฐสมาชิกในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิกให้ดำรง
ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี(CommissionontheStatusofWomen
-CSW) ของสหประชาชาติ ในการประชุมสมัยที่ 59 ซึ่งเป็นวาระการดำรงตำแหน่งประธานของ
ประเทศในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิกทั้งนี้การประชุมCSWสมัยที่59จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม2558
และเป็นการครบรอบ20ปีของการรับรองปฏิญญาปักกิ่งและแผนงาน(BeijingDec-larationand
PlatformforAction)อีกด้วย
นางกานดา วัชราภัย เป็นต้นแบบของสตรี และบุคลากรไทย ที่มีความมุ่งมั่น ในด้านการ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสถานภาพสตรี จากระดับนโยบายในหน่วยงานราชการไทย สู่ระดับ
ประเทศและประชาคมโลกจนเป็นที่ประจักษ์และนำพาประเทศชาติเข้าสู่การได้รับการยอมรับการ
ไว้วางใจ ในการดำรงตำแหน่งอันสำคัญที่จะมีส่วนในการกำหนดนโยบายความก้าวหน้าด้านการส่ง
เสริมสิทธิและบทบาทของสตรีในเวทีโลก

ผชู้ ายแห่งปี 2558:ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์นกิ รดสุ ติ สนิ 
	ในแ วดวงข องก ารท ำง าน แ ละในบ ริ บ ทข องสั ง คมที่ 
สถานภาพโดยรวม ของผู้หญิงยังไม่ก้าวหน้าได้เต็มตามศักยภาพ
งานที่มีนวัตกรรมสูง และส่งผลต่อการพัฒนาสตรีอย่างยั่งยืน จึง
เป็นงานที่สมควรแก่การยกย่องจากสังคม รูปแบบการให้บริการ
ด้านสุขภาพ ที่ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้ บริการ การวิจัย
และพัฒนา เพื่อนำมาสู่ข้อมูลจริง ของชุมชนไทย เพื่อใช้ใน การ
ฝึกอบรมเยาวชนหญิงชายให้สามารถใช้ข้อมูลและทักษะในการ
ตัดสินใจ รวมถึง การฝึกอบรมทักษะด้านการให้คำปรึกษา เป็น
รูปแบบที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ นิกร ดุสิตสิน ได้
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พัฒนาขึ้นโดยความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและโครงการดังกล่าวได้แพร่
หลาย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยหลายหน่วยงาน เช่น มูลนิธิวิจัยและพัฒนาสุขภาพทาง
เพศสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯสมาคมพ่อแม่ไทยวิถีแอดเลอร์และสโมสรซอนต้าสากลเขต 6
(2012-2014)จนได้รับรางวัลOutstandingServiceAwardจากCouncilofSexEducation
andParenthood(International)ถึง2ปีซ้อน(พ.ศ.2556และ2557)ซึ่งเป็นรูปแบบของ
การบริการด้านสุขภาพที่ส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าและความนับถือตนความมั่นใจในตนเองจาก
ภายในอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและครอบครัว
ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ น ายแพทย์น กิ รดสุ ติ สนิ ได้รบั ยกย่องจากองค์กรตา่ งๆอย่างตอ่ เนือ่ ง
ในแง่งานวิจัยและการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถใช้ประโยชน์
ได้จริง และส่งผลต่อสุขภาวะของผู้หญิง โดยได้รับเกียรติประวัติ และรางวัลมากมาย อาทิ รางวัล
ผลงานคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติรางวัลที่1ประจำปีพ.ศ.2528ใน
การทำวจิ ยั เรือ่ ง“รปู แบบการอบรมพยาบาลหอ้ งผา่ ตัดท ำหมันห ลังคลอด”น กั วจิ ยั ด เี ด่นแห่งชาติป ระ
จำปี พ.ศ. 2530 ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2540
“ผลของยาฉีดคุมกำเนิด ชนิดเดโปเมดดรอกซีโปรเจสเตอโรนอาซิเตท ในการป้องกันการเกิดเนื้อ
งอกมดลูกเปรียบเทียบหลายสถาบัน”ร่วมกับนักวิจัยรวม12ท่านรางวัลที่1เรื่อง“เครื่องคะเน
น้ำหนักสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กอายุ1-5ขวบ”รางวัลที่1จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาวิธีการทำหมันแห้งที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนา รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-
บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี พ.ศ. 2545 จากผลงานเรื่อง “The Story
ofHumanReproductionandFamilyPlanning”เป็นต้นและล่าสุดได้รับพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์เหรียญดุษฎีมาลาสาขาแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ น ายแพทย์น กิ รดสุ ติ สนิ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปอ้ งกัน
ปัญหาเกีย่ วกบั สขุ ภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพ นั ธุ์ ซงึ่ ผหู้ ญิงจะประสบปญ
ั หาทหี่ นักห นาหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ จึงได้ทุ่มเทในงาน
พัฒนาคมู่ อื การสอนเพศศาสตร์ศกึ ษาระดับม ธั ยมศึกษาซงึ่ ได้น ำไปใช้ในโรงเรียนกว่า4 0แห่งท งั้ ยงั 
เป็นบุคคลสำคัญในการก่อตั้ง“ชมรมสตรีวัยหมดระดู(ThaiMenopauseSociety)”โดยเน้นการฝึก
กายบริหารลมปราณ(ชกี่ ง)เพือ่ สง่ เสริมสุขภาวะทสี่ มบูรณ์อย่างรอบดา้ นให้กบั สตรีวยั ห มดประจำเดือน
นวัตกรรมรูปแบบการให้บริการ เพื่อส่งเสริมสถานภาพสตรีนี้ มีผลให้สตรีจำนวนมากมีสถานภาพที่
ดีขึ้น และสามารถทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์
นิกรดุสิตสินเป็นตัวอย่างของบุคคลที่เก่งและดีท่านเป็นแบบฉบับของผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง
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รายชื่อเจ้าหน้าที่
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯปี2558
ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
น างสาวอรุณีศิริวัฒน์
นางสุดาวัลย์คมธรรม

 ผู้อำนวยการสมาคมฯ (มกราคม-เมษายน)
 ผู้อำนวยการสมาคมฯ(พฤษภาคม-ธันวาคม)

งานผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสังคมสงเคราะห์
นางสาวกรวิณท์วรสุข

 ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์

ผู้ประสานงานคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
น างรัจนาศุภเมธิน
 เลขานุการคณะกรรมการและกรรมการที่		
			 ปรึกษาสมาคมฯ


ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


1. นางณัฐิยาทองศรีเกตุ
2. นางพัชญ์สิตามายอด
3. นางปรียาภรณ์ยุพาภรณ์โสภา
4. นางสาวมณีรัตน์สุดแก้ว
5. นางสาวอุษณีย์บุญนาค
6. นางลีฆทัศน์นิ่มแสง
7. นายคัญฑนิกม์นิโรธร
8. นางสาวศรีไทยอำสุวรรณ
9. นางเกษฎาศรีสุข
10. นางนวมัยนาคธน
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 ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 นักสังคมสงเคราะห์
 นักสังคมสงเคราะห์
 นักสังคมสงเคราะห์
 นักสังคมสงเคราะห์
 นักจิตวิทยา
 นักจิตวิทยาคลินิก
 ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
 ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
 หัวหน้าบ้านเด็ก

1 1.นางสาวธานิตย์ทับทิม
12.นางสายรุ้งชื่นอยู่
13.นางสาววีรยาแลคไธสง
14.นางสมจิตรเกิดสวัสดิ์
15.นางศิริรัตน์บำรุงวงศ์
16.นางอนันต์ดิษพงษา
17.นางเกศาดำรงวิทย์
18.นางสาวนริศราการินทร์
19.นางสาวเพชรบัวกลาง
20.นางบุษบาจันทร์ทอง
21.นางทัศนีย์มีรัตน์
21.นางกฤษณาส่งสุข
22.นางวาสนามาตรศรี
23.นางนิตยาศรีอนันท์
24.นางสาวสมจิตรวงค์อนันท์
25.นางสาววนพาเหมภูมิ
26.นางสนิทบุตรวิชา


 ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก
 ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก
 หัวหน้าศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงิน)
 ผู้จัดการเคหะกิจ
 เจ้าหน้าที่เคหะกิจ
 นักโภชนาการ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
1 .
2.
3.
4.


นางสาวพิมพ์บุญลิ่มปิยะกูล
นางวิภาวรรณจิตพึ่งธรรม
นางพรรณีนีระ
นางสาวมณฑาทิพย์เกตุนอก

 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
 หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
 เจ้าหน้าที่การเงิน
 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
1 .
2.
3.
4.

นางจริยาสำลีอ่อน
นางสริลลามหาพิรุณ
นางสาวสุภาภรณ์สองห้อง
นางประเทืองอาจหินกอง

 ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ
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5 .
6.
7.
8.


นางโบว์อาจปรุ
นางสาววลีบันลือเสียง
นางมลฮูวิชิต
นางเบญจวรรณซูโลก

 เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป




1. นางทิพวัลย์มารศรี
 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและ		
			 บริหารงานทั่วไป
2. นางธิติมาใยเจริญ
 เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค
3. นางสาวจรรยาณัฎฐ์แสงภักดีไทย		 เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค
4. นางสาวจิตราโคนาบาล
 เจ้าหน้าที่แม่บ้าน-สถานที่
5. นางสาวมาศเมืองโลหิตดี
 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
6. นายอนงค์วงศ์อนันท์
 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
7. นายสมควรฤทธิบุตร
 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
8. นายอร่ามสมชื่อ
 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
9. นางสาวสมคิดท่อนจันทร์
 เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
10.นางลำพึงมีบริบูรณ์
 เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
11.นายภานุพงษ์จันมี
 เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
12.นางกลมวิเศษ
 เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
13.นายเมี้ยนสมบุญเปล่ง
 หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
14.นายวิชาญเผ่าพันธุ์
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
15.นายกิติพงษ์มะลิทอง
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


ส่วนพัฒนาเยาวชน
1 . นายกรีฑาแก้วประดิษฐ
2. นางศุลพี รเลขะพันธุ์
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 เจ้าหน้าที่โครงการและกิจกรรม
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์และหาทุน
1 . นางสาววิไลภรณ์เพียงกระโทก
2. นางสาวจิตรานวลละออง
3. นางสาวณิชาชมเชย

 หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุน
 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 เจ้าหน้าที่งานกล่อง

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
1 . นางมนัสนันทเกิดวร
2. นางสาวพัชรีแรงเขตการณ์
3. นางลักษนนั ท์ชมดวง


 ผู้ช่วยนักวิจัยและเลขานุการนายกสมาคมฯ
 ผู้ช่วยนักวิจัย
 ผู้ช่วยนักวิจัย

วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
1 . นางธาราทิพย์นิยมค้า
 ผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนฯ
2. นางณภัทรนิธิเมธกุล
 เจ้าหน้าที่การเงิน
3. นางสาววลัญช์ภัทรพูลมาก
 เจ้าหน้าที่บัญชี
4. นางสาววีณาเขตรนคร
 ผู้จัดการงานบริการส่วนหน้าและลูกค้า		
			 สัมพันธ์
5. นางสาวกานต์สินีสะเอียบคง
 ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริการส่วนหน้าและลูกค้า
			 สัมพันธ์
6. นางสาววิภาดาสีน้ำอ้อม
 เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้า		

			 สัมพันธ์
7. นางสาววันทนาเกตุชิต
 เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้า		
			 สัมพันธ์
8. นางสาวชยานิษฐคล้ายสถิต
 เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้า		

			 สัมพันธ์
9. นางสาวชลดาภรณ์ไชยานะ
 ผู้จัดการงานแม่บ้านสถานที่
10.นางสาวทองน้อยวันทวี
 ผู้ช่วยผู้จัดการงานแม่บ้านสถานที่
11.นางฉวีวรรณสมแพง
 เจ้าหน้าที่แม่บ้านและซักรีด
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1 2.นางรุ่งรัตน์มีศรีดี
13.นางสาวสมจิตร์พ่วงพันธ์ศรี
14.นางมาลีเผ่าพันธุ์
15.นางบังอรทองแสงคำ
16. นางอรอนงค์เสนปาน
17.นางสาวเกษมศรีเถาสกุล
18.นางแสงอรุณพันธุ์ศิลป์
19.นางสาวรุจาภาวงค์อนันท์
20.นางลำพึงมาลัย
21.นางสาววิชญาภรณ์ทับเทียม
22.นางสมนึกนิลม้าย
23.นางสาวสุพัตราท่อนจันทร์
24.นางเนียนแต่ส่ำ
25.นางวรรณนิสากองเลิศ
26.นางสาววรจิราสมสวย
27.นางสาวมธุรสฉิมคง
28.นางสาววรรณีแคล่วคล่อง
29.นางปัญญาจันมี
30.นางสาวเข็มพรทองแสนคำ
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 เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่
 เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่
 เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่
 เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่
 เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่
 ผู้จัดการห้องอาหาร
 ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าห้องอาหาร
 เจ้าหน้าที่ห้องอาหาร
 แม่ครัว
 แม่ครัว
 ผู้ช่วยแม่ครัว
 ผู้ช่วยแม่ครัว
 ผู้ช่วยแม่ครัว
 เจ้าหน้าที่บริการ
 เจ้าหน้าที่บริการ
 เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอฟ
 เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอฟ
 เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ
 เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน

1. 	 ผู้มารับความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย
1.1 จำนวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามอายุ
0-2 ปี 3-6 ปี 7-12 ปี 13-18 ปี 	19-25 ปี 	26-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี 56 ปี	 รวม
								
ขึ้นไป
72

26

8

30

50

47

40

21

7

301

1.2จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามระดับการศึกษา
ไม่อยู่ใน	  ไม่ได้รับ      ระดับประถม         ระดับมธั ยม     อนุปริญญา  ปริญญาตรี  รวม
เกณฑ์ได้รบั การศกึ ษา	                                 ปวช.,ปวส.
การศึกษา	       ประถมต้น   ประถมปลาย มธั ยมต้น มัธยมปลาย

96

3		

29

49

70

39

3

12

301

1.3จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามหน่วยงานนำส่ง*ภูมิลำเนา
แหล่งที่มา/หน่วยงาน
นำส่ง/ภูมิลำเนา
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กรุงเทพฯ ตะวันออก เหนือ

กลาง

ใต้

อีสาน รวมม

ม าเอง
ติดตามมารดา
พลเมืองดี/ญาติ/เพื่อน
ติดครรภ์มารดามา
ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน
ส่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ
ส่งมาจากโรงพยาบาล
ส่งมาจากสถานีตำรวจ
ติดต่อทางจดหมาย

22
27
4
38
11
6
6
-
-

10
6
1
2
-
-

9
3
1
-
-
1
2
1
1

2 5
15
8
1
4
4
2
1
-

4
1
2
-
1
1
1
-
-

50
10
7
-
7
5
1
-
-

รวม

114

19

18

60

10

80

120
62
23
39
25
17
12
2
1
301

2.ผู้มารับบริการด้านการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
		 2.1 จำนวนผู้หญิงและเด็กที่ขอรับบริการทางโทรศัพท์แยกตามรายเดือน
เดือน             ผหู้ ญิงและเด็ก(ราย)      รับปรึกษาโทรศัพท์(ราย)
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

60
52
78
61
49
48
73
51
52

68
66
87
67
53
52
83
59
53

ตุลาคม

56

60

พฤศจิกายน

56

57

ธันวาคม

41

44

รวม		

676

749

		 2.2 จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามเพศ
•
เพศหญิง
•
เพศชาย
		

จำนวน  676
จำนวน   73
รวม    749

ราย (ร้อยละ 90)
ราย 	 (ร้อยละ 10)
ราย
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2.3 จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามประเภทของปัญหา

	
	 ปัญหา                             จำนวน / ราย        ร้อยละ
1. ท้องไม่พร้อม

295	 40

2. ครอบครัว

131	 17

3. ความรุนแรงในครอบครัว	 92	 12
4. ติดเชื้อHIV/AIDS	 45	  6
5. ข่มขืน/อนาจาร	 18	  2
9. อื่นๆ เช่นยาเสพติด/พฤติกรรมลูกหญิง-ชาย/
		  กฎหมาย/ยาคุมกำเนิดฯลฯ
รวม


168	 23
749

100

2.4 จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามจังหวัด

	  กรุงเทพฯ 	
	  นนทบุรี/ปทุมธานี/ต่างจังหวัด


จำนวน
จำนวน

508ราย (ร้อยละ 68)
241 ราย (รอ้ ยละ 32)

2.5แหล่งข้อมูลที่ทำให้ผู้มารับบริการให้คำปรึกษารู้จักบ้านพักฉุกเฉิน


	  
นิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม
จำนวน 139ราย (ร้อยละ 19)
	  อินเตอร์เน็ต
จำนวน 465ราย (ร้อยละ 62)
	  องค์กรภาครัฐ(ตำรวจ/โรงพยาบาล/โรงเรียน)จำนวน30 ราย (ร้อยละ 4)
	  องค์กรเอกชน
จำนวน 	 17 ราย (ร้อยละ 2)
	  เพื่อน/พลเมืองดี
จำนวน 25 ราย (ร้อยละ 3)
	  Bug1133/สมุดหน้าเหลือง
จำนวน 45 ราย (ร้อยละ 6)
	  โทรทัศน์/วิทยุ
จำนวน 28 ราย (ร้อยละ 4)

	
2.6ช่วงเวลาการติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
 	  เช้า-กลางวัน
จำนวน 502ราย (ร้อยละ 67)
	  กลางคืน 	
จำนวน 247ราย (ร้อยละ33)
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ช่องทางการมารับบริการ/ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน

ผู้ประสบปัญหามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง
รูจ้ กั บา้ นพกั ฉกุ เฉินจากนติ ยสารชวี ติ รกั คสู่ ร้างคสู่ มอนิ เตอร์เน็ตเพือ่ นน ายจ้างบดิ า-มารดา
ญาติ (ยาย  ย่าป้า น้า)พลเมืองดีโทรทัศน์ทุกช่อง รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงBug1133
โทร1133 และกรมสุขภาพจิตโทร1323, 1663สายด่วนท้องแม่วัยรุ่น/HIV

การส่งต่อจากหน่วยงานต่างๆ

สถานีตำรวจนครบาล
	  สน.ดอนเมืองตำรวจรถไฟดอนเมือง
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
	  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลร.พ.ตำรวจร.พ.ศิริราช ร.พ.จุฬา
ร.พ.เปาโลร.พ.นพรัตน์ร.พ.ภูมิพลฯ
หน่วยงานราชการ
 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร/นนทบุรี/ปทุมธานี/นครปฐม ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม 1300 บ้านอิ่มใจ พัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสีกันวัฒนานันท์
หน่วยงานเอกชน จำนวน11 องค์กร
  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลมูลนิธิสายเด็กมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนา
บุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เสถียรธรรมสถาน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สหทัยมูลนิธิ   มูลนิธิ
วาย เอ็ม ซี เอ กรุงเทพฯ มูลนิธิเด็ก( บ้านทานตะวัน) ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม หน่วยกู้ภัย
ดอนเมือง
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ภาคผนวกข
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  และวิทยากรที่ให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน
1.  ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ
		
2.  พ.ญ.วรุณา กลกิจโกวินท์
		
3.  คุณฟ้าใส วิเศษกุล
4.  พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนาถ
5.  น.อ.โทหญิงวัลภา อันดารา
6.  คุณอภิชาติ บุญทรง
7.  คุณสมชาติ ทาแกง
8.  อาจารย์กรรณิการ์ ดาวไธสง
9.  ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
10. ดร.รัก ชุณหกาญจน์
11. คุณวรรณา ฉายาวัฒนะ
12. คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม
13. คุณจีระพร ประโยชน์วิบูล
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ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นักศิลปะบำบัด
อาสาสมัครพยาบาล
อาจารย์แผนกจิตเวชวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
สถาบันราชานุกูล
ชมรมเพื่อนวันพุทธ  สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักพัฒนานอกกระบวนกร
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
นักพัฒนานอกกระบวนกร

ภาคผนวกค
1.

การนำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปจำหน่าย ในงานต่างๆ
วันที่

งาน

สถานที่

หน่วยงาน/ผู้จัด

6มี.ค.5 8
วันสตรีสากล
เมืองทองธานี
สำนักกิจการสตรี
			
กระทรวงพัฒนาสังคม
22พ.ค.58
งานประชุม 	
อาคารซีพีสุขุมวิท
สมาคมฯ
AsianWomen
25-26มิ.ย.58 งานสหพัฒน์แฟร์
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริษัทในเครือสหพัฒน์
4ต.ค.58
วาโก้แฟร์ครั้งที่6 บริษัทไทยวาโก้
บริษัทไทยวาโก้
31ต.ค.58
ขายของในตลาดกลางคนื  หมู่บ้านนิชดาธานี
ผอ.สมาคมฯ
31ต.ค.58
กิจกรรมของNIPPONอารีย์การ์เด้นท์
เลขาสมาคมฯ
21พ.ย.58 ASIANWOMEN
สมาคมฯ
NIPPON
25พ.ย.58 ยุติความรุนแรง
สหประชาติ(UN)
UN
26พ.ย.58
รวมพลังทำดีกำลังสอง อาคารไทยพาณิชย์
เซฟร่อน
18-27ธ.ค.58 งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) วังสวนกุหลาบ
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)
ยามยาก
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2. การบริการตัดผมนอกสถานที่ หลักสูตรตัดผมชาย / เสริมสวย
วัน/เดือน/ปี

8 ก.พ. 58
15 มี.ค. 58
22 มี.ค. 58
29 มี.ค. 58
19 เม.ย. 58
26 เม.ย. 58
17 พ.ค. 58
24 พ.ค. 58
31 พ.ค. 58
5 ส.ค. 58
7 ส.ค. 58
9 ส.ค. 58
16 ส.ค.58
23 ส.ค. 58
6 ก.ย. 58
13 ก.ย. 58
20 ก.ย. 58
1 พ.ย. 58
8 พ.ย. 58
15 พ.ย. 58
22 พ.ย. 58
13 ธ.ค. 58
20 ธ.ค. 58
27 ธ.ค. 58
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           สถานที่

นักเรียน
บริการ

ผู้รับบริการ รวม
ชาย หญิง

บ้านพักคนชราชาย บางเขน
10
20
สถานสงเคราะห์ บ้านไร้ที่พึ่งชาย ธัญบุรี
9
44
สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี ปากเกร็ด
10
31
หมู่บ้านดาวทอง
10
38
สถานสงเคราะห์คนชราชายบางเขน
10
25
สถานสงเคราะห์บ้านนทภูมิ
10
15
หมู่บ้านดาวทอง
11
22
บ้านพักคนชราชายบางเขน
9
26
บ้านเอื้ออาทร สายไหม
10
30
สถานสงเคราะห์บ้านไร้ที่พึ่งหญิง ธัญบุรี
12
70
ชุมชนปิ่นเจริญ  1  ดอนเมือง
12
54
สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งชาย ธัญบุรี
11
32
บ้านพักคนชราชายบางเขน
11
20
กองพันทหารรักษาพระองค์ ที่ 9 (สนามเป้า) 11
28
บ้านเอื้ออาทร สายใหม
11
41
บ้านราชาวดี ปากเกร็ด นนทบุรี
10
45
กองพันทหาร รักษาพระองค์ (สนามเป้า)
10
55
สนามเป้า กองพันทหาร 29
11
30
หมู่บ้านสิริสุข
17
50
ชุมชนเสริมปรีดี ประชาอุทิศ
20
48
38
วัดขุนพรหม อยุธยา
10
57
บ้านพักคนชราชาย บางเขน
11
24
บ้านราชาวดี ชาย ปากเกร็ด นนทบุรี
9
33
บ้านนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี
10
29
รวม				

20
44
31
38
25
15
22
26
30
70
54
32
20
28
41
45
55
30
50
86
57
24
33
29
905

ภาคผนวกง
รายชือ่ คณะเยีย่ มชมกิจกรรมสมาคมฯ ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2558
   วัน/เดือน/ป	                  
ี
ชื่อคณะ                       จำนวน
6ม.ค.58
6ม.ค.58
6 ม.ค.58
13ม.ค.58
15ม.ค.58
1 6ม.ค.58
20ม.ค.58
21ม.ค.58
27ม.ค.58

2 7ม.ค.58
3ก.พ.58
10ก.พ.58
7ก.พ.58
9ก.พ.58
17ก.พ.58

น ักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
มหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ชั้นป.6/2
คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ชั้นปี6/3
คณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2สาขาเวชศาสตร์วัยรุ่น
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเวโล(VERO)ประเทศไทย
คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ชั้นป.6/4
คณะนักศึกษาชั้นปีที่3แผนกการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
ประเทศอิหร่านเข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ
คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ชั้นป.6/5
คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ชั้นป.6/6
นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ชั้นG5A,G5C
คณะนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ชั้นG6A,G6C

10คน
8คน
27คน
26คน
6 คน
10คน
26คน
13คน

12คน
26คน
26คน
78คน
80คน
13คน
68คน
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   วัน/เดือน/ป	                  
ี
ชื่อคณะ                       จำนวน
17ก.พ.58
17ก.พ.58

23ก.พ.58
3มี.ค.58
6มี.ค.58
9มี.ค.58
14มี.ค.58
20มี.ค.58
2 2มี.ค.58
30มี.ค.58
10เม.ย.58
10เม.ย.58
2 0เม.ย.58
22เม.ย.58
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คณะนักศึกษาชั้นปีที่3คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
นักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์หลักสูตรปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหิดลสาขาอนามัยครอบครัว(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2สาขาเวชศาสตร์วัยรุ่น
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะเยาวชนในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
อ.ด่านช้างจ.ลพบุรี
กรมแพทย์ทหารอากาศแขวงเขตสายไหมกรุงเทพฯ
คณะนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจ
และการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยอ.พุทธมณฑลจ.นครปฐม
นักศึกษาชั้นปีที่2กลุ่มวิชาPSY311มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขาคณะทันตแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทนิวไลฟ์เวิลด์ไวด์
(ประเทศไทย)จำกัด
คณะนักศึกษาชั้นปีที่4คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะจากWORLDBANKเยี่ยมชมสมาคมฯ
คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิISC(ItoSupportingCommunity)
จากประเทศญี่ปุ่น

32คน

20คน
2 คน
4คน
90คน
49คน
7คน
7คน
7คน
13คน
15 คน
2 3คน
8คน
4คน

   วัน/เดือน/ป	                  
ี
ชื่อคณะ                          จำนวน
23เม.ย.58

24เม.ย.58
26เม.ย.58
2 8เม.ย.58
7พ.ค.58
17พ.ค.58
2 9พ.ค.58
4มิ.ย.58
6มิ.ย.58
18มิ.ย.58

18มิ.ย.58
19มิ.ย.58
30มิ.ย.58
4 ก.ค.58
27 ก.ค.58

คณะนักศึกษาวิชาPSY311(การพัฒนาตนเอง)หลักสูตร
ศิลปะศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและ
การเมืองวิทยาลัยวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนักศึกษาสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง
วิทยาลัยวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนักเรียนจิตอาสามัธยมศึกษาปีที่4-6
โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์สามพรานนครปฐม
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัททูเดอะนายน์
คณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
คณะบุคคลในชุมชนตำบลเสือโฮกและเจ้าหน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลเสือโอกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท
คณะเยาวชนผู้เข้าอบรมกับมูลนิธิพุทธรักษา
คณะWORLOBANIKนานาชาติ
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมิตรผล
คณะนักศึกษาวิชาHEC2101พัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัวนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลอำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะชุดปฏิบัติการพลเรือนร.11พัน1รอ.และผู้นำชุมชน
เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
คณะนักศึกษาAUA
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทไวชเน็ตเวิร์ค
อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

10คน
7คน
11คน
4คน
40คน
150คน
170คน
30คน
4คน

7คน
30คน
30คน
39คน
15คน
16คน
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   วัน/เดือน/ป	                  
ี
ชื่อคณะ                          จำนวน
4 ส.ค.58
4ส.ค.58
6 ส.ค.58
8ส.ค.58
18ส.ค.58
21ส.ค.58
22ส.ค.58
28ส.ค.58
30ส.ค.58
17ก.ย.58

2 0ก.ย.58
24ก.ย.58
2 8ก.ย58
29ก.ย.58
10ต.ค.58
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คณะนักเรียนโรงเรียนวัดลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ 35คน
คณะนักศึกษาปีที่2ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
9คน
คณะพนักงานบริษัทแอดวานซ์คอนเทคเซ็นเตอร์จำกัด
2คน
คณะผบู้ ริหารและพนักงานบริษทั ควิ ไอเซอร์วสิ ไทยแลนด์จำกัด 20คน
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
เขตดอนเมืองกรุงเทพฯ
30คน
คณะเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
30คน
คณะนักศึกษาในโครงการพัฒนาเทคนิคการเป็นเพื่อนที่ปรึกษา
รุ่นที่7กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน50คน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนนำคณะจากประเทศภูฎาน
เยี่ยมชมสมาคมฯ
5คน
คณะนักศึกษากศน.ศูนย์ศรช.อยู่เจริญ-วิภาวดีเขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ
40คน
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
90คน
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทนำเฮ็งคอนกรีต
35คน
คณะนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
80คน
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัททีวีDirect
20คน
คณะเจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมด้านสังคมกับธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB)
10คน
คณะนักศึกษาโครงการศึกษานานาชาติโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20คน

   วัน/เดือน/ป	                  
ี
ชื่อคณะ                          จำนวน
17ต.ค.58
29ต.ค.58
30ต.ค.58
4พ.ย.58
25พ.ย.58
3 ธ.ค.58
15ธ.ค.58
17ธ.ค.58
30ธ.ค.58

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(เกรด10)
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหงหัวหมากกรุงเทพฯ
คณะนักศึกษาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะนักศึกษาวิชาร.300(วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์)
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
คณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาควิชา
การศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนักศึกษาปีที่2ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 	
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล
นำผู้อบรมจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศภูฎานเข้าเยี่ยมชม
คณะนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่2ภาควิชาจิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3
โรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานคร
คณะนักศึกษาปีที่2ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

12คน
4คน
6คน
20คน
10คน
3คน
5คน
170คน
9คน
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ภาคผนวกจ
การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล
ประเภทสื่อ                          เรื่อง                   วันที่ขอข้อมูล
โทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ดิจิตอล รายการพิเศษ ในหัวข้อปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก สัมภาษณ์ คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ
1.
ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 	
16 เม.ย.58
สถานีวาไรตี้ ทีวีดิจิตอลช่อง 27 ไทยทีวี (ทีวีของคนไทย)  
รายการ TVPOOL LIVE นำเสนอเรื่อง เกี่ยวกับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
2.
โดยไม่พร้อม สัมภาษณ์  คุณณัฐิยา  ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
18 เม.ย.58
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส รายการ สกู๊ปข่าว สัมภาษณ์
คุณณัฐิยา  ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
3.
เรื่อง “วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”
23 พ.ย.58
อื่นๆ
นักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
1.
สัมภาษณ์ คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการทรัพยากรสำหรับเด็กและเยาวชน”
30 ม.ค.58
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมภาษณ์คุณพัชญ์สิตา มายอด นักสังคมสงเคราะห์ หัวข้อ
2.
การจัดการทรัพยากร 	
20 ก.พ.58
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมภาษณ์คุณพัชญ์สิตา  มายอด นักสังคมสงเคราะห์ หัวข้อ  
3.
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการในกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
7 เม.ย.58
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมภาษณ์
คุณพัชญ์สิตา  มายอด นักสังคมสงเคราะห์ หัวข้อ  
4.
“กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว”
13 พ.ค.58
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ประเภทสื่อ                          เรื่อง                   วันที่ขอข้อมูล
นักเรียนชั้นม.5 (ภาคภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตแห่ง
5.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมภาษณ์คุณลีฆทัศน์  นิ่มแสง
การดำเนินงานของสมาคม
14 พ.ค.58
นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม รุ่นที่ 61 โครงการ
วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมภาษณ์คุณคัญฑนิกม์  นิโรธร
6.
นักจิตวิทยาคลีนิค ,คุณพัชญ์สิตา มายอด นักสังคมสงเคราะห์,
คุณปรียาภรณ์  ยุพาภรณ์โสภา นักสังคมสงเคราะห์, คุณนวมัย  
นาคธน หัวหน้าบ้านเด็กและคุณวีรยา แลคไธสง หัวหน้า
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน หัวข้อการบริหารจัดการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรเป้าหมายที่น่าสนใจ
ก.ย.58
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7.
สัมภาษณ์คุณปรียาภรณ์  ยุพาภรณ์โสภา นักสังคมสงเคราะห์
หัวข้อ การดำเนินการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพัก
24 ก.ย. 58
นักศึกษากลุ่มโครงงาน“ทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์อย่าง
ถูกกฎหมาย” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8.
สัมภาษณ์คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หัวข้อ “ทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกกฎหมาย” 	
30 ก.ย.58
นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม โครงการศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
9.
เกษตรศาสตร์  สัมภาษณ์คุณปรียาภรณ์ ยุพาภรณ์โสภา
นักสังคมสงเคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูลบ้านพักฉุกเฉิน สถิติผู้ใช้
บริการ และการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์
2 ต.ค.58
นักศึกษาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์  
10.
มหาวิทยาลัยศิลปากร สัมภาษณ์คุณปรียาภรณ์ ยุพาภรณ์โสภา
นักสังคมสงเคราะห์ ประเด็นแม่วัยรุ่นในบ้านพักฉุกเฉิน
29 ต.ค.58
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สื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ


โทรทัศน์

• สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส รายการ สกู๊ปข่าว
• สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ดิจิตอล : รายการพิเศษ
• สถานีวาไรตี้ ทีวีดิจิตอลช่อง 27 ไทยทีวี (ทีวีของคนไทย) : รายการ TVPOOL


หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ  โพสต์ทูเดย์  คมชัดลึก  บ้านเมือง  แนวหน้า  กรุงเทพธุรกิจ  ไทยโพสต์ ไทยรัฐ  
เดลินิวส์   มติชน  ASTV ผู้จัดการรายวัน   โลกวันนี้รายวัน   สยามกีฬารายวัน   สยามดารา
ข่าวสด สยามรัฐ

เว๊ปไซต์
www.thaipr.nrt   www.naewna.com  www.ryt9.com  www.siamdara.com   www.rakdara.
com  www.bangkokbiznews.com  www.udonzone.com   www.muaythai2000.net   www.
hisoparty.com   www.women.thai.com     www.my3space.com   www.smsthai.com www.
centralplaza.com   www.palingjit.com   www.newawit.com   www.matichon.com   www.
komchudluek.com   www.krungthepturakij.com   
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