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 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร

ราชาทินัดดามาตุ  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ด าเนินงานสาธารณกุศล  ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและ

เด็ก  ที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต  ผ่านกระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟู  สร้างความเข้มแข็งด้วยการศึกษา

และฝึกอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ในสังคมอย่างเหมาะสม  รวมทั้ง

ด าเนินกิจกรรมในเชิงรุกที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก การรณรงค์เพื่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  เพื่อสร้างสถานภาพ  ศักยภาพ  สิทธิและโอกาสของผู้หญิงในสังคม 

 งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯนั้นนับว่าครอบคลุมอย่างครบวงจรและหลากหลาย 

เริ่มต้นจากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อ  37 ปีท่ีแล้ว จนถึงวันนี้ มีผู้หญิงและเด็กกว่า 55,000 ราย 

ได้รับบริการจากบ้านพักฉุกเฉิน ณ วันนี้บ้านพักฉุกเฉินยังคงมีงานหลักในการดูแลผู้หญิงท่ีประสบ

ปัญหาต่าง ๆ เช่น  ถูกกระท าความรุนแรง  ท าร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ  ถูกทอดทิ้ง 

ท้องไม่พร้อม  ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ขัดแย้งภายในครอบครัว ไม่มีงานท า ไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยในแต่

ละวัน มีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยรับความช่วยเหลืออยู่ประมาณ 100 คน  

 จากประสบการณ์อันยาวนานในการให้ความช่วยเหลือดูแลปัญหาของผู้หญิงและเด็ก งานจึง

ค่อยๆปรับพัฒนา  ทั้งในเชิงคุณภาพการให้บริการและตามปีที่ผ่านไป ขยายกรอบภารกิจให้ครอบคลุม

ในเชิงรุก  เน้นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชน และการรณรงค์ในระดับนโยบายเพื่อเสริมสร้าง

สถานภาพของผู้หญิง อันน าไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคมอีกด้วย 
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 ในปี 2560 นี้  มีเหตุการณ์ส าคัญย่ิงของประเทศไทย คือ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 พวก
เราชาวสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เช่นเดียวกับชาวไทยทั้งประเทศ        ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์
เดินทางเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้าย  พระองค์จะสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์  

 ในการท างานเพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กที่ประสบปัญหาถูกกระท าความรุนแรง ถูกข่มขืน ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ วัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยไม่มีความพร้อมใดๆเลย ล้วนเป็นปัญหาสังคมที่
บ้านพักฉุกเฉินของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
มากกว่า 55,000 ราย ในช่วงเวลา 37 ปี   ปี 2560 มีผู้เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือรวม 1,232 
ราย การให้ความช่วยเหลือในแต่ละกรณีล้วนมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนแตกต่างกัน เจ้าหน้าที่
บ้านพักฉุกเฉินซึ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาอาชีพ จะด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
เยียวยา ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจโดยมีผู้เดือดร้อนเป็นศูนย์กลาง โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลในการ
แก้ปัญหาของผู้เดือดร้อนอย่างย่ังยืน  
 

 ในปีนี้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ให้ความส าคัญในการท างานเชิงรุกเพิ่มขึ้น กล่าวคือ 
ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ ได้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้เดือดร้อนเข้าถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งในระบบสายสามัญและระบบ กศน.  สนับสนุนให้ได้รับการฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ตามความ
ถนัด ศูนย์พัฒนาเยาวชนและสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์
และส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการปฏิเสธความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ทัศนคติที่สนับสนุนความเสมอภาคของหญิงและชาย จัดงานให้รางวัลผู้หญิงเก่งประจ าปีต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 24 เพื่อยกย่องและให้ก าลังใจแก่ผู้หญิงที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและชุมชน และอีกหลากหลาย
กิจกรรมซึ่งจะปรากฏในรายละเอียดของแต่ละฝ่ายในหนังสือเล่มนี้ 
  



 

 วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
พร้อมภรรยา - ดร.อโณทัย คล้ามไพบูลย์ และลูกสาว-น้องฟ้า ได้น าเงินที่ได้จากการจ าหน่าย
หนังสือ “บ้านนี้มีลูก...กว่าฟ้าจะก้าวเดิน” มาบริจาคเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขและช่วยเหลือ
ปัญหาสังคม           ที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงไอศกรีม บริจาคหนังสือ และ
เสื้อยืด ”บ้านนี้มีลูก” ให้กับผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ทั้งนี้ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายก
สมาคมฯ คุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม เป็นผู้รับมอบและ
ให้การต้อนรับ 



 

 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้หญิงแห่งเอเชียธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 5 และ 6  Asian 
Women Social Entrepreneurs Network Conference (AWSEN) ตามโครงการส่งเสริมผู้หญิงที่
เป็นผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีสตรีผู้เป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆในเอเชีย คือ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย  
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เนปาล เกาหลี และประเทศไทย เข้าร่วม โดยมี 
มูลนิธินิปปอน (The Nippon Foundation) ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ให้การสนับสนุน ซึ่ง Mr.Shuichi 
Ohno : Sasakawa Peace Foundation และ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ เป็นประธาน ในการเปิดประชุม  ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 6 
เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 



 

 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกับ มูลนิธิ
พิทักษ์สตรี(AAT) และมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง 
ภายใต้แคมเปญ “จดหมายเหตุความรุนแรง” เปิดพื้นที่ฟังเสียงผู้ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ
และความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุมบ ารุง-รวีวรรณ อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ (วีเทรน) ดอนเมือง เวลา 08.30 - 13.00น โดยได้ยื่นข้อเสนอต่อ นายเลิศปัญญา 
บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์  







1.บริการด้านสังคมสงเคราะห์/ จิตวิทยา 
- จัดหาที่พักอาศัยช่ัวคราว อาหาร  ยา 
สิ่งจ าเป็นต่างๆ 
-นักสังคมสงเคราะห์ / นักจิตวิทยาให้
ค าปรึกษา ให้ก าลังใจและทางเลือกโดย
ยึดผู้หญิงและเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยใช้
แนวทาง การเสริมสร้างศักยภาพ ๖
(Empowerment) 
-จัดกลุ่มบ าบัดฟื้นฟูจิตใจ 
-เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือ
หน่วยงานรัฐและเอกชน 
-เยี่ยมบ้าน สร้างความเข้าใจและพื้นฟู
ครอบครัว 
 

2.บริการด้านการแพทย์ 
-แพทย์สูตินรีเวชและจิตแพทย์ 
(อาสาสมัคร)ให้การตรวจและให้
ค าแนะน าปรึกษาด้านการวางแผน
ครอบครัว/ โรคต่างๆ ทางเพศสัมพันธ์
และด้านเพศศึกษาและดูแลด้าน
สุขภาพจิต ตามล าดับ 
-ส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาวินิจฉัยทาง
กาย-จิต/รักษาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล
ของรัฐ เช่น วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล /
สถาบันบ าราศนราดูร / โรงพยาบาลศรี
ธัญญา / ศูนย์บริการสาธารณสุข 15และ 
60 ฯลฯ 

3. บริการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
-ให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น การ
วางแผนครอบครัว เอชไอวี / เอดส์ การ
ดูแลเด็ก ฯลฯ 
-เสริมสร้างทักษะชีวิต 
-ฝึกอาชีพตามความสนใจ 
-ให้บริการการศึกษาตามระบบการศึกษา
ของประเทศทั้งในระบบและการศึกษา
นอกโรงเรียนในระดับประถมและมัธยม 

4.บริการด้านกฎหมาย 
-ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นและ
กระบวนการยุติธรรม 
-ศูนย์กลางรับเรื่องและติดต่อสถานี
ต ารวจที่เกี่ยวข้อง/ ติดตามผลคดี 
-เป็นสื่อกลางติดต่อหน่วยงานเอกชนและ
รัฐท่ีให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย (เช่น 
มูลนิธิเพื่อนหญิง / สมาคมบัณฑิตสตรี
ทางกฎหมาย ฯ) 

5.ติดตามผล 
เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว 
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 1.จ านวนและประเภทปัญหาผู้หญิงและเด็ก 
 1.1จ านวนที่รับความช่วยเหลือ 
 ในปี 2560 มีผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน   รวมทั้งส้ิน      
1,232 ราย   แบ่งเป็น 

•  ผู้หญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน    263   ราย  
•  ผู้หญิงและเด็กขอรับค าปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก   33   ราย 
•  ผู้หญิงและเด็กขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์   771   ราย 
•  ผู้หญิงและเด็กขอรับค าปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต  165   ราย 

 

 รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ  ระดับการศึกษาภูมิล าเนาและการน าส่งมีปรากฏใน  ภาคผนวก  ก 
 

 1.2 ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ 

ประเภทของปัญหา จ านวน/ราย 

1.ปัญหาครอบครัว 69 
2.ท้องเม่ือไม่พร้อม            

• จากสามี/แฟน    56 ราย 
• จากการถูกข่มขืน  6 ราย 

62 

3.ความรุนแรงในครอบครัว 
• ถูกสามีทุบตีท าร้ายร่างกาย/จิตใจ  36  ราย 
• เพื่อน/มารดา/พี่ชาย ท าร้าย  1  ราย 
• เด็กผลกระทบจากความรุนแรงที่ติดมากับมารดา 54  ราย 

91 

4.ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ 10 
5.สุขภาพกาย  -   ราย  /สุขภาพจิต  7   ราย 7 
6.เด็กพึงได้รับการคุ้มครอง ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 4 
7.ถูกล่วงละเมิดทางเพศ(ข่มขืน 
รุมโทรม/อนาจาร)ไม่ตั้งครรภ์ 

• ผู้หญิง  1   ราย 
• เด็ก     6   ราย 

7 

8.อ่ืนๆ  เช่น                      
• ผู้สูงอายุ  3   ราย 
• เร่รอน    2   ราย 
• ไม่มีที่พัก  ไม่มีงานท า  เศรษฐกิจ  41 ราย 

46 

                                        รวมทั้งสิ้น 296 



 1.3 ประเภทปญัหา 
 1.3.1 กรณีท้องเมื่อไม่พรอ้ม 
 ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม  มาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 59 ราย  ซึ่งผู้หญิงท้องเม่ือไม่
พร้อมมาขอค าปรึกษาและกลับสู่ครอบครัว  จ านวน 26 ราย  พักระหว่างรอคลอด/หลังคลอดจ านวน  
33 ราย  โดยจ าแนกอายุดังนี้ 

•  เด็กและเยาวชนหญิง อายุ 11-15  ปี จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 8.48) 
•  ผู้หญิง อายุ 16-20   ปี  จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 23.73) 
•  ผู้หญิง     อายุ 21-25   ปี     จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 28.81) 
•  ผู้หญิง อายุ 26-30   ปี     จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 20.34) 
•  ผู้หญิง     อายุ  3-35   ปี  จ านวน 7   ราย (ร้อยละ 11.86)  
•  ผู้หญิง     อายุ 36  ปีขึ้นไป  จ านวน 4   ราย (ร้อยละ 6.78) 
 

 1.3.2 กรณีติดเชื้อ HIV/AIDS 
 ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS  มาขอรับความช่วยเหลือรวม    10    ราย  โดยจ าแนกได้ดังนี้ 

• เด็ก  อายุ 11-15   ปี  จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 30) 
• เด็ก  อายุ 16-20  ปี  จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 10) 
• ผู้หญิง อายุ 21-25  ปี  จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 10)  
• ผู้หญิง อายุ 26-30  ปี  จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 10) 
• ผู้หญิง อายุ 31-35  ปี  จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 20) 
• ผู้หญิง อายุ 36-40  ปี  จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 10)  
• ผู้หญิง อายุ 40  ปีขึ้นไป   จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 10) 

 
 1.3.3 กรณีถูกท าร้าย 
 ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มาขอรับความช่วยเหลือ โดยพักอาศัย  
รวมทั้งสิ้น 37  ราย  สามีเป็นผู้กระท า  จ านวน 35 ราย และจ านวน 2 ราย    บิดาเลี้ยงเป็นผู้กระท า  
ปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความรุนแรงนั้นมาจาก สามีดื่มสุรา  สามีติดยาเสพติดและหึงหวง    ในจ านวน
ดังกล่าว มี 33 ราย  ไม่ต้องการร้องทุกข์ด าเนินคดีใด ๆ ทั้งสิ้น ในจ านวน 37 ราย มีเด็กผลกระทบจาก
ความรุนแรงติดมากับแม่ด้วย จ านวน  54 ราย 
 



 1.3.4 กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  
 เด็กก่อนวัยเรียน 
 บ้านเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุ 1.6 – 9 ปี ซึ่งเป็นบุตรของผู้ใช้บริการ
ที่มาขอความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ   พักรอคลอดและพักฟ้ืนหลัง
คลอด หรือพักเพื่อหลบภัย อีกทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองภัย  ซึ่งเด็กเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีทั้งเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่มารดา
ติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์  รวมทั้งบิดามารดาต้องโทษจ าคุก ตลอดปี 2560 มีเด็กอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น    
51  ราย (เด็กผู้หญิง 26 ราย / เด็กผู้ชาย 25 ราย) 
 
 เด็กอ่อน 
 ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน เป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกซึ่งเป็นบุตรของผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาท้อง
เมื่อไม่พร้อม ทั้งที่ต้องการหาพ่อแม่อุปถัมภ์ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม และเด็กฝากเลี้ยงช่ัวคราว  
เนื่องจากมารดาไปหางานท าหรือศึกษาต่อ 
 ตลอดปี 2560  มีเด็กแรกเกิดฝากเลี้ยงประจ า และฝากเฉพาะกลางวัน รวม  51  ราย  ซึ่งมี
ระยะเวลาในการฝากไม่เกิน 1 ปี  ทั้งนี้เป็นแม่ที่ต้องการยกบุตร  หาพ่อแม่อุปถัมภ์  โดยบ้านพักฉุกเฉิน
ส่งต่อมูลนิธิมิตรมวลเด็ก สหทัยมูลนิธิ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปาก
เกร็ด รวม 19 ราย เป็นเด็กที่แม่ฝากเลี้ยงช่ัวคราวและรับกลับคืนครอบครัวที่อยู่ในศูนย์เด็กอ่อนจ านวน 
20 ราย  และเด็กที่ฝากเลี้ยงเฉพาะกลางวันเนื่องจากมารดาวัยรุ่นต้องไปเรียนหนังสือ  ไปฝึกอาชีพ  ไป
ท างาน  ไปโรงพยาบาล  จ านวน 31 ราย 
 
 1.3.5 กรณีถูกข่มขืน 
 ศูนย์กนิษฐ์นารีเป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกข่มขืนอย่างครบวงจร ปี 2560 มีผู้หญิงและเด็ก
ที่ถูกข่มขืนกระท าช าเรา  ถูกอนาจาร  มาขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น  13   ราย 

•  เด็กอายุ 5- 10    ปี  จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 7.69) 
•  เด็กอายุ 11- 15 ปี  จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 46.15) 
•  เด็กอายุ 16- 20 ปี  จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 23.08) 
•  เด็กอายุ 21- 25 ปี   จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 15.39) 
•  ผู้หญิงอายุ 26- 30 ปี  จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 7.69) 

 
 ในจ านวนดังกล่าว ร้อยละ 76.92  ผู้ถูกกระท ามีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา  ร้อยละ 
53.84  ผู้กระท าเป็นเพื่อนชาย/แฟน  รองลงมาร้อยละ  23.08  ผู้กระท าเป็นบิดา/บิดาเลี้ยง   ร้อยละ  
7.69  ผู้กระท าเป็นคนรู้จัก   และร้อยละ 7.69 ผู้กระท าเป็นคนแปลกหน้า 
 
 
 
 
 



 1.4 ประเภทปญัหาของผู้ที่มาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ผู้ประสบปัญหา  ที่มาขอรับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์  จ านวน 771  ราย ในจ านวนดังกล่าว  
เป็นหญิงจ านวน 662 ราย  คิดเป็นร้อยละ 85.86 ที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบ เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 
20 - 35 ปีมากที่สุด 511 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.27  ของผู้ใช้บริการทั้งหมด  ส่วนใหญ่ประสบปัญหา
ท้องเม่ือไม่พร้อมจ านวน 314 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.73  ปัญหาครอบครัว จ านวน 95 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 12.32  ปัญหาติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์  จ านวน 38 ราย  คิดเป็นร้อยละ 4.93  ข่มขืน  อนาจาร 
จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.24  ปัญหาอื่นๆ เช่น พฤติกรรมบุตรหญิง / บุตรชาย  กฎหมาย   
ยาเสพติด  ไม่มีงานท าและสอบถามข้อมูล  เป็นต้น จ านวน 299 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.78 ส่วนใหญ่
มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ จ านวน 425 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.12  ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์  ส่วน
ใหญ่รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจาก นิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม/โทรทัศน์  67 ราย  คิดเป็นร้อยละ 8.69 
อินเตอร์เน็ต 539 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.90  เพื่อน/พลเมืองดี 83 ราย  คิดเป็นร้อยละ 10.76  แผ่น
พับสมาคมฯ 82 ราย คิดเป็นร้อยละ10.63    ส่วนมากโทรศัพท์มาปรึกษาเวลาเช้า - กลางวัน  คิดเป็น
ร้อยละ  71   และเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 29  ตามล าดับ  (ภาคผนวก  ก ) 
 

 2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล 
 2.1 การดูแล  ฟื้นฟูและเยยีวยาผู้หญิงและเดก็  

  ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา  จะได้รับการดูแลโดยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในทุก
ด้าน ในรายท่ีมีความจ าเป็นที่ต้องการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ก็จัดหาบริการพิเศษให้โดยมี
นักจิตวิทยาคลินิกประจ าบ้านพักฉุกเฉิน  ได้ตรวจสอบวัดระดับสติปัญญา/ทดสอบบุคลิกภาพ  ทดสอบ
ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  เป็นรายกรณีตามความจ าเป็น 
 การดูแลอาจแยกตามลักษณะดังนี้ 

 2.1.1การดูแลสุขภาพจิตและการให้ค าปรกึษาทั่วไป 

 ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ ให้การปรึกษาแนะน าการด าเนินชีวิตแก่ผู้หญิง  เด็กและผู้ปกครอง  รวมทั้งเป็นประธานในการ
จัดการประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี(Case Conference) ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์  
นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  จ านวน  5  ครั้ง  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หญิง
และเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน  ที่ประสบปัญหาความรุนแรง  ถูกข่มขืน  ท้องเม่ือไม่พร้อม  ติดเชื้อ เอช  ไอ 
วี/เอดส์ และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง จ านวน 19 ราย 
 พญ.วรุณา กลกิจโกวินท์  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล (คลีนิคกู้ใจ) ได้ให้การบ าบัดฟื้นฟูจิตใจให้กับเด็ก/เยาวชน/ผู้หญิงที่ประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว  ถูกข่มขืนและพฤติกรรมก้าวร้าว/อารมณ์แปรปรวน  จ านวน  5 ราย  รวม  
22 ครั้ง   
 การบ าบัดทีโ่รงพยาบาล 

 สมาคมฯได้ส่งเด็ก/ผู้หญิงท่ีถูกข่มขืน  ความรุนแรงในครอบครัว  และติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์
เข้ารับค าปรึกษาและบ าบัดฟื้นฟูจิตใจ  ภายใต้การดูแลของจิตแพทย์ โรงพยาบาลต ารวจ  จ านวน 1 
ราย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จ านวน 1 ราย  โรงพยาบาลศรีธัญญา จ านวน    6   ราย และสถาบัน
ราชานุกูล จ านวน 1 ราย  



 2.1.2   การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็กดงันี้  
 การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ ปี2560  ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมการ
ประชุมกับทีมสหวิชาชีพ   ซึ่งมีองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมกับทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย  มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก  โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิส่งเสริม
ความเสมอภาคทางสังคม   กรมกิจการสตรีและครอบครัว  และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง  จ านวน   16  ราย    ในการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง   จัดกิจกรรม Group  
Support (โรงเรียนธัมใจ) ร่วมกับทีมมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม  เพื่อหาแนวทางในการ
เยียวยา ดูแลจิตใจจากเพื่อนที่ผ่านมาพ้นเหตุการณ์ร้ายๆมาแล้ว  จ านวน19 ราย  ในการประชุม
ทั้งหมด 5 ครั้ง 
 

 2.1.3 โครงการศิลปบ าบัด    
  ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา  จะได้รับการดูแลโดยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในทุก
ด้าน ในรายท่ีมีความจ าเป็นที่ต้องการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ก็จัดหาบริการพิเศษให้โดยมี
นักจิตวิทยาคลินิกประจ าบ้านพักฉุกเฉิน ได้ตรวจสอบวัดระดับสติปัญญา/ทดสอบบุคลิกภาพ  ทดสอบ
ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  เป็นกรณีๆ ไปตามความจ าเป็น 
 โครงการนี้เป็นโครงการที่บ้านพักฉุกเฉินได้น าศิลปะมาช่วยบ าบัดฟื้นฟูเยียวยาจิตใจให้กับผู้หญิง
และเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรง  ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ท้องไม่พร้อมและมีปัญหาทางสภาพ
จิตใจ ซึมเศร้าและคิดท าร้ายตัวเอง ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน ให้ได้มีการปรับตัว   
เพื่อท่ีจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยได้จัด 

•  กิจกรรม “ร่วมมือ  ปลูกรัก  พักใจ”  ให้กับผู้หญิงและเด็กที่เข้ามาพักในบ้านพักฉุกเฉิน    
ผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยในเรื่องการปรับตัวส าหรับคนที่เพิ่งเข้ามาพักใหม่    และเตรียมความพร้อม
ในการใช้ชีวิตในบ้านพักฯ และผู้ท่ีเตรียมจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหลังผ่านการด าเนินการช่วยเหลือ
แล้ว   โดยคุณฟ้าใส    วิเศษกุลและคณะทุกวันศุกร์  เวลา 10.00-12.00 น. รวม  30 ครั้ง  สมาชิก
เข้าร่วมทั้งหมด   40 ราย 

•  กิจกรรมศิลปะบ าบัดแนวมนุษย์ปรัชญา โดยคุณกรวิณท์  วรสุข  ผู้เชี่ยวชาญงานสังคม
สงเคราะห์ และนักศิลปบ าบัด  ได้จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  ซึ่งผู้เข้ารับการบ าบัดคือสมาชิก
บ้านพักฉุกเฉิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบ าบัดฟื้นฟูเยียวยา  พัฒนาร่างกายจิตใจให้กลับมาสู่ความ
สมดุลในชีวิตอย่างปกติสุข ให้กับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบเป็นรายบุคคล  
จ านวน 32 ราย  รวม 36 ครั้ง และสมาชิกบ้านดอกไม้(ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์)  จ านวน 11 ราย 
รวม 8 ครั้ง  



 2.2  การให้บริการด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต 
 2.2.1 ส าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

•  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  รวมทั้งการ
ฝึกสมาธิ  การฝึกว่ายน้ า  การเล่านิทาน  ศิลปะและดนตรีบ าบัดทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์โดยครูพี่เลี้ยง
บ้านเด็ก 

• ทีมกลุ่มจิตอาสา จ านวน 20 คน น าโดย คุณพจนีย์ ฝีมือช่าง จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับสมาชิก
บ้านเด็ก และเด็ก ๆ บ้านพักฉุกเฉิน    เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 60 

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี5 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จ านวน 8 คน จัดกิจกรรม“สังคม
สงเคราะห์” ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก เมื่อ 17และ19 ม.ค. 60 

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี6 Harrow International School, Bangkok จัดกิจกรรม 
“จิตอาสาบูรณะพื้นที่ท าความสะอาด, ทาสี, ตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงห้องเก็บของ” บ้านเด็ก มาครั้ง
ละ 15-20 คน เมื่อ 9, 16, 23, และ 30 ม.ค. 60 

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี5/8 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง จ านวน 35 คน จดั
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กวาดถนน เลี้ยงน้องบ้านเด็กและศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน เมื่อ 21 ม.ค. 60 

• ทีมกลุ่มจิตอาสา จ านวน 25 คน น าโดยคุณพจนีย์ ฝีมือช่าง จัดกิจกรรมบูรณพื้นที่ ทาสีเครื่อง
เล่นและรั้วสนามเด็กเล่น    เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 60 

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี4 โรงเรียนหอวัง จ านวน 30 คน พร้อมผู้ปกครอง จัดกิจกรรม 
“นันทนาการเพื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต” ให้กับเด็กบ้านเด็ก เมื่อวันที่ 
4 ก.พ. 60 

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี6 Harrow International School, Bangkok จ านวน 15 คน 
จัดกิจกรรม “พาน้องเต้น” เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60 

• นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 25 คน/ครั้ง  จัดกิจกรรม “หนูรัก
ฟัน” พร้อมตรวจสุขภาพฟันเด็กบ้านเด็ก เมื่อวันที่ 7,14, 21, 28 ก.พ./10,17 มี.ค. 60  

• นักศึกษาคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 35 คน จัดกิจกรรมและตรวจวัด
พัฒนาการเด็ก บ้านเด็ก เมื่อ 16, 17 ก.พ. 60 

• นักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  จ านวน 11 คน จัดกิจกรรมโครงการ 
“แต่งแต้ม เติมสี ท าดีเพื่อน้อง” แก่สมาชิกบ้านเด็ก เมื่อ 18 ก.พ. 60 

• นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 6 คน จัดกิจกรรมบ้านเด็ก เมื่อวันที่ 
24 ก.พ. 60 

• นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 12 คน จัดกิจกรรมและเลี้ยง
อาหารกลางวันบ้านเด็ก เมื่อ26 ก.พ. 60 

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนหอวัง จ านวน 10 คน พร้อมผู้ปกครองจัดกิจกรรม
นันทนาการให้กับเด็กบ้านเดก็ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 60 

 
 

 



•  นักเรียนชั้นม.6 จาก Harrow International School, Bangkok จ านวน 15-20 คน จัด
กิจกรรมจิตอาสา และส่งมอบโรงเรือนเก็บของ บริเวณบ้านเด็ก เมื่อ 6,13 และ 20 มี.ค. 60 

•  นักศึกษาสาขาวิชาวาสารศาสตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ
สร้างจิตส านึกเพื่อสังคม ให้กับเด็กบ้านเด็ก เมื่อ 15 มี.ค. 60 

•  นักศึกษาสาขาวิชาผู้น าทางสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน10คน 
จัดโครงการ เติมรัก ปันรอยยิ้ม เพื่อน้อง ให้กับเด็กบ้านเด็ก เมื่อ 19 มี.ค. 60 

•  ครูบ้านเด็กน าสมาชิกบ้านเด็ก จ านวน 27 คน ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก คุณสุมิตยา  สุนทรสารทูล  เมื่อ 22 มี.ค. 60 

•  นักศึกษากลุ่ม “ก็ดีนะสาธ”ุ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ านวน 11 คน ท าโครงการ 
“กอดพี่หน่อยได้ไหม” จัดกิจกรรมนันทนาการ (เล่นเกมแจกของรางวัล และพาน้อง ๆ ทานข้าว)  เมื่อ 
25 มี.ค. 60 

•  นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 5 คน จัดกิจกรรม
วาดภาพระบายสี  ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก เมื่อ 28 เม.ย. 60 

•  นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 8 คน จัดกิจกรรม
เล่านิทาน   ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก  เมื่อ 2 พ.ค. 60 

• ครูบ้านเด็กน าสมาชิกบ้านเด็ก จ านวน 26 คน ไปทัศนศึกษาสวนสนุกการ์ตูนเน็ตเวิร์ก พัทยา  
ชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก Miss Debbei  Christy และคณะ  เม่ือ 4 พ.ค. 60 

• นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 4 คน จัดกิจกรรมจิต
อาสา โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก เมื่อ 9,10,16 และ17 พ.ค. 60 

• นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 9 คน จัดกิจกรรม 
“การช่วยเหลือดูแลเด็กในวัยเรียน” อ่านหนังสือและเล่านิทาน ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก เม่ือ 13 พ.ค. 60 

• Miss Debbei  Christy   อาสาสมัครชาวสิงคโปร์ และจิตอาสานักเรียนระดับชั้นม.4        
St. Andrews International School, Bangkok จ านวน 10 คน และครูจ านวน 2 คน น าสมาชิก
บ้านเด็กจ านวน 16 คน พร้อมคนดูแล 5 คน ไปท ากิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์เด็ก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เม่ือ 
29 มิ.ย.60 

• เยาวชนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จ านวน 100 คน มาปฏิบัติงานจิตอาสา เมื่อ   
30 มิ.ย. 60 

• นักเรียนชั้น  ม.6 กลุ่มสังคมสงเคราะห์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จ านวน 8 คน จัดกิจกรรม
สังคมสงเคราะห์ให้กับบ้านเด็ก เมื่อ 1 ก.ค.60 

• นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนปัญญาประทีป จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 20 คน จัดกิจกรรมจิต
อาสา เมื่อ 1 ส.ค. 60 

• นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง   จ านวน 15 คน/ครั้ง จัดกิจกรรมเล่านิทาน /
แต่งแต้มสี /สอนหนังสือ/นันทนาการ ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก เม่ือ 3,10,17,24 และ 31 ส.ค. 60 

• นิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเล่นกับน้องและเลี้ยง
อาหารบ้านเด็ก เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 

• นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ านวน 21 คน โครงการจิตรอาสา จัดกิจกรรม 
“นันทนาการ ร้องเพลงและร าวง”  ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก  เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 60 



• นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ านวน 8 คน จัดกิจกรรม ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ บริเวณบ้านพักฉุกเฉิน เมื่อ 6 ก.ย. 60 

• นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จ านวน 9 คน จัดกิจกรรม สอน

หนังสือ วาดภาพระบายสีตามจินตนาการ ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก เมื่อ 19 ก.ย. 60 

• หัวหน้าบ้านเด็กน าเด็กและผู้ดูแล จ านวน 24 คนไปทัศนศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์เด็ก เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนจาก Miss Sercne จิตอาสาชาวสิงคโปร์   เมื่อ 12 ต.ค. 60           

• นักศึกษาชั้นปีท่ี3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 15 คน จัดกิจกรรม “เล่า

นิทานให้น้องฟัง” พร้อมกับน าขนมมาให้น้อง ๆ ที่บ้านเด็ก เม่ือ 4 พ.ย. 60 

• นักศึกษาวิชา TU100 กลุ่มG5, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 15 คน ท าโครงการจติ

อาสาเพื่อน้องภายใต้โครงงาน “ท าของเล่นให้น้องกันไหม” ให้กับเด็กๆบ้านเด็ก เมื่อ 12 พ.ย. 60      

• หัวหน้าบ้านเด็กน าเด็กและผู้ดูแล จ านวน 22 คนไปทัศนศึกษา ที่สวนน้ า    “สวนสยาม ทะเล-

กรุงเทพฯ” ได้รับการสนับสนุนจาก คุณนันทวรรณ อยู่พุช ค่าพาหนะรถบัสสองช้ัน จาก Mr.Xavia 

Redo Verdaguar และคุณนอรวี  ดาวันโชติ    เมื่อ 2 ธ.ค. 60 

• หัวหน้าบ้านเด็กน าเด็กและผู้ดูแล จ านวน 25 คน ไปร่วม กิจกรรมคริสต์มาส ณ St. Andrews 

International School เอกมัย  กรุงเทพฯ    เมื่อ 10 ธ.ค.60                



ส าหรับผู้ปกครองเด็กเล็ก 
การจัดอบรมให้องค์ความรู้  
• จัดอบรม “เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ” ให้กับพ่อแม่  ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับความ

รุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ  จ านวน 2 ครั้ง โดยดร.รัก ชุณหกาญจน์  อาจารย์
ภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• จัดกิจกรรม Group  Support เพื่อเสริมสร้างพลังทางด้านจิตใจ ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก จ านวน  7 ครั้ง  วิทยากรโดย คุณปริญดา   วิรานวัุตร และคณะ เมื่อ 28 พ.ค./ 25 มิ.ย./ 6,27 
ส.ค. / 24 ก.ย. /29 ต.ค. /26 พ.ย.60  

• จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยคุณสมชาติ ทาแกง จากสภากาชาด
ไทย จ านวน 1 ครั้ง ณ ห้องประชุม สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

 

2.2.2 ส าหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเมือ่ไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น 
 การด าเนินงานที่เกี่ยวกับเยาวชนในบ้านพักฉุกเฉิน  ประมวลได้ดังนี้ 
 (1)โครงการเสริมสร้างพลังด้วยเสียงดนตรีและการเต้นร า 
• โครงการเสริมสร้างพลังด้วยเสียงดนตรีและการเต้นร า  เป็นหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างพลัง

และพัฒนาการในด้านอารมณ์    ร่างกายและจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรง  
กิจกรรมจะเป็นการกล่อมเกลาจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากเสียงดนตรี  โดยใช้เสียงดนตรี  
เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ทั้งการฟัง  การเต้น  การขับร้องและการถ่ายภาพ  โดยอาสาสมัคร
จากต่างประเทศ  รายละเอียดในการด าเนนิงานปรากฏ ในภาคผนวก ค 

• กิจกรรม “ดนตรีเพื่อน้อง” โดย นิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กลุ่มเป้าหมาย เด็ก
และวัยรุ่น   สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

• กิจกรรมเต้นรุมบ้า และเวทีแสดงความสามารถ ให้กับสมาชิกบ้านพักฯ แสดงความสามารถ
และรางวัลโดย Miss Debbei  Christy และจิตอาสาชาวเยอรมัน  เมื่อวันที่  20  ก.ค. 60 

 



กิจกรรมด้านการศึกษาและทักษะชีวิต  
การศึกษา 
•  ส าหรับสมาชิกและเยาวชน จัดให้เข้าเรียนในสถานศึกษาในเขตดอนเมือง โรงเรียนบ ารุง

รวิวรรณวิทยา จ านวน 2 ราย ชั้นอนุบาล1 จ านวน 1 ราย โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ และช้ันป.ว.ช.2 
จ านวน  1 ราย  

ทักษะชีวิต  
• กิจกรรม “สวนผักบ้านพักฉุกเฉิน” ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและสตรี ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ มีความรับผิดชอบ สร้างความสามัคคี รวมทั้งช่วยให้คลายเครียดโดยผ่านการท าสวนผัก
สวนครัว  

• บริษัท โตโยต้านครธนจ ากัด จัดกิจกรรม“สังคมสัมพันธ์และปลูกผักพรวนดิน” เมื่อ22 ม.ค. 60 
• จัดกิจกรรม Group support เพื่อเสริมสร้างพลังทางด้านจิตใจ ให้กับเยาวชน วิทยากรโดย 

คุณปริญดา  วิรานุวัตร และคณะ เม่ือ 24 ก.ย. 60 
• โครงการ “ใจถึงใจ ก้าวข้ามความรุนแรง” โดยจัดอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสะท้อน

ตัวตนของตนเองและเสริมสร้างพลังใจและเยียวยาผู้หญิงให้เกิดพลังและเห็นคุณค่าในตนเอง วิทยากร
โดยคุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง และทีมงานจากสมาคมส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ณ อาศรมวงศ์
สนิท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 60  

 

ส าหรับสมาชิกเยาวชนที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์เมือ่ไม่พร้อมหรือแม่ลูกอ่อน 
• จัดให้เข้ารับการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ราย  
• จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การดูแลมารดาและทารก” โดยอาจารย์กรรณิกา  ดาว

ไธสงและคณะจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย ให้ความรู้แก่คนท้อง  
แม่ลูกอ่อน  ผู้หญิงและเจ้าหน้าที่ท่ีต้องดูแลเด็ก  จ านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน ณ ห้อง
ประชุมบุญเกื้อ-กิ่งแก้ว  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ    เมื่อวันที่ 29พ.ค./27มิ.ย./20-24  พ.ย. 60 

• จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่น เยาวชนและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน หัวข้อ 
“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” วิทยากรโดย คุณสมชาติ  ทาแกงและคณะ   จากสภากาชาดไทย  

• จัดกิจกรรม Group support เพื่อเสริมสร้างพลังทางด้านจิตใจ  ให้กับเยาวชน วิทยากร โดย 
คุณปริญดา  วิรานุวัตร และคณะ เม่ือ 24 ก.ย. 60 

• อบรม Baby Bonding การดูแลสัมผัสลูกน้อย จินตนาการสร้างสรรค์ ความต้องการของทารก 
ตั้งแต่อยู่ในท้อง และหลังคลอดโดยทีม นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา บ้านพักฉุกเฉิน เมื่อ 19
พ.ค. /15ส.ค.และ13 ก.ย. 60 

 

ส าหรับเยาวชนทุกคน 
• จัดกิจกรรมให้ความรู้ “คุยเรื่องโรคเอดส์” โดย คุณศรีไทย อ่ าสุวรรณ ผู้ช่วยนักสังคม

สงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน ให้กับเด็ก/เยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น จ านวน 25 ราย  
• กิจกรรมศาสนบ าบัด ฝึกนั่งสมาธิและฟังธรรมะ โดยคุณคัญฑนิกม์   นิโรธร  นักจิตวิทยาคลินิก  

บ้านพักฉุกเฉิน  ทุกวันศุกร์  เวลา 16.00-16.45 น. 
• กิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น หลักสูตรตัดผมและเสริมสวย นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า  

สนทนาภาษาเมียนมา  ขนมอบ  และศิลปประดิษฐ์    จ านวน  13 ราย 
 
 



•  กิจกรรมฝึกอาชีพช่วงสั้นๆ เช่น ท าการบูร เย็บตุ๊กตา ปักผ้าด้วยมือ  ท าดอกไม้ประดิษฐ์    
เย็บจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ จ านวน   60  ราย 

• นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ “เพื่อนและสตรี” จัดกิจกรรม
นันทนาการ  ให้กับเยาวชนและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  จ านวน 25 คน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 60  ณ ลาน
เอนกประสงค์ บ้านพักฉุกเฉิน 

• นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมนันทนาการ  
ให้กับเยาวชนและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  จ านวน 35 คน เมื่อวันที่ 23 ,27 เม.ย. 60  ณ ลาน
เอนกประสงค์บ้านพักฉุกเฉิน 

• นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม โครงงานสอนสมาชิกท าพรมเช็ดเท้า ให้กับ
เยาวชนและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน จ านวน 30 คน ณ ลานเอนกประสงค์บ้านพักฉุกเฉิน เมื่อ            
5 พ.ค.60 

• บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน)  จัดโครงการ “ปันโอกาส วาดอนาคต” จัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพแต่งหน้าและท าผม ให้กับเยาวชนและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน จ านวน 35 คน ณ ลาน
เอนกประสงค์บ้านพักฉุกเฉิน เมื่อ 4 ส.ค.60 

• นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดโครงการ “ปันน้ าใจ ณ บ้านพักฉุกเฉิน” จัดกิจกรรม
สอนอาชีพระยะสั้น การท าพวงกุญแจไม้ ให้กับเยาวชนและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน จ านวน 25 คน  ณ 
ลานเอนกประสงค์บ้านพักฉุกเฉิน เมื่อ13 ก.ย. 60 

 

 



ส าหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชน  และเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น 
บ้านพักฉุกเฉินได้จัดกระบวนการให้ความรู้ในด้านต่างๆ กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับความ

รุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างพลังทางด้านความคิดจิตใจ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ จากครอบครัวที่ก้าวผ่านเรื่องร้ายแรงมาแล้ว และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม 

• จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยคุณสมชาติ ทาแกง  จากสภากาชาด
ไทย จ านวน 1 ครั้ง   

• จัดกิจกรรม Group Support หัวข้อ การรู้จักตนเอง และ การยอมรับตนเอง วิทยากร โดย            
ดร.รัก ชุณหกาญจน์  เม่ือ 26 ก.พ./ 26 มี.ค. 60  

• จัดอบรมหลักสูตร “เส้นทางการเป็นพ่อแม่” และ เสริมพลังความเข้มแข็งทางด้านจิตใจให้กับ
พ่อแม่  ผู้ปกครองเด็กที่ประสบปัญหาท้องเม่ือไม่พร้อม และถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวม 7 ครั้ง จ านวน  
8-10 ครอบครัว  โดยคุณปริญดา  วิรานุวัตร  และคณะ เมื่อ 28พ.ค./25 มิ.ย./6,27ส.ค./24ก.ย./29
ต.ค./26 พ.ย. 60  

 
โครงการแม่และวัยรุ่น 

โครงการ  เพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น 
กรณีแม่วัยรุ่น  สมาคมฯ  ได้จัดโครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้กับแม่วัยรุ่น  โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ

คือ  มุ่งลดอัตราการส่งลูกสู่สถานสงเคราะห์  เน้นการสร้างสายสัมพันธ์แม่และลูกในช่วงระหว่างรอ
คลอด  ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ
อนามัยเจริญพันธ์  การบ าบัดด้านอารมณ์อย่างรอบด้าน  อีกท้ังมีเงินสะสมให้เพื่อเป็นต้นทุนชีวิตแม่
วัยรุ่น   เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกฉินและกลับสู่ครอบครัว  ในปี 2560 มีเด็กและเยาวชนท้องเม่ือไม่พร้อม  
เป็นแม่ลูก 11 คู่ ซึ่งในจ านวนแม่วัยรุ่นทั้งหมดมีเพียง  1  ราย  ตัดสินใจยกบุตรให้กับมูลนิธิมิตรมวล
เด็ก นอกนั้นเลี้ยงลูกเอง 

กรณีเข้ารับการศึกษาต่อ  ในปี 2560 คือ 
กรณีน้องมิก(นามสมมุติ)  แม่วัยรุ่นอายุ 14 ปีเศษ  เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว   บิดามารดา

แยกทางกันตั้งแต่น้องมิกยังอยู่ในท้อง  น้องมิกกับมารดาไม่ค่อยมีความผูกพันกันเนื่องจากมารดาต้อง
ไปท างานไม่มีเวลาเลี้ยงดู  ได้น าไปฝากเลี้ยงไว้ท่ีศูนย์รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่น้องมิกอายุได้15 วัน    เมื่อถึง
วันหยุดมารดาถึงจะไปรับมาดูแลครั้งหนึ่ง  จนอายุ 9 ขวบ จึงได้มาอยู่กับมารดา น้องมิกต้องเดินไป
กลับโรงเรียนเอง  มารดาได้เช่าห้องพัก (อพาร์ตเม้น) อยู่กันสองคนแม่ลูก  หลังเลิกเรียนน้องมิกจะก
ลับมาห้องก่อนมารดาทุกวัน   ในขณะที่น้องมิกอยู่กับมารดามักจะถูกมารดาตีบ่อย ๆเมื่อท าผิดหรือไม่
เชื่อฟัง ท าให้รู้สึกน้อยใจ  

อายุ 13 ปี น้องมิกได้เข้าเรียนชั้นม.1 มีเพื่อนสนิทอยู่5คน ที่ไปมาหาสู่กันที่ห้องพักบ่อย ๆ  ใน
กลุ่มนี้มีเพื่อนผู้ชายอยู่หนึ่งคนเป็นเพื่อนสมัยเรียนชั้นประถมชื่อคิม   มักจะมาหาเล่นกับน้องมิกที่
ห้องพักบ่อย ๆพร้อมกับซื้อขนมมาฝาก  คิมยังได้พาเพื่อนชายชื่อเกื้อมาเล่นด้วยที่ห้อง   น้องมิกเคย
รู้จักเกื้อมาก่อนประมาณ 1 ปี เกื้ออายุ13 ปี  คิมกับเกื้อจะแวะมาหาที่ห้อง และเข้าไปนั่งเล่น พูดคุย   
ดูโทรทัศน์ หรือไม่ก็ชวนกันไปเล่นเกมที่ร้านอินเตอร์เน็ต   

 



เกื้อมาหาน้องมิกที่ห้องพักตามล าพังโดยบอกกับมิกว่าจะขอมาเล่นด้วย อยู่บ้านแล้วเบื่อ   น้อง
มิก ก็ยินยอมให้เกื้อเข้าไปในห้อง  เกื้อนั่งดูการ์ตูนกับมิก และชวนพูดคุยเรื่อยเปื่อย พร้อมกับโอ้อวดว่า
ตนเองเคยต่อยคนโน้นคนนี้มา  เคยฆ่าคนตายมาแล้ว เอาเงินมาอวดว่าตัวเองรวย หลังจากนั้นขอน้อง
มิกมีเพศสัมพันธ์ แต่น้องมิกไม่ยอมบอกว่าจะฟ้องแม่ และไล่เกื้ออกจากห้องไป เกื้อได้พูดข่มขู่ไว้ว่า 
“จ าไว้เดี๋ยวจะมาเอาคืน” 

ประมาณ 2-3 สัปดาห์ต่อมา เกื้อได้กลับมาที่ห้องพักน้องมิกอีก บอกว่าอยากคุยด้วยแต่น้องมิกไม่
ยอมเปิดประตูให้พร้อมทั้งบอกว่าจะฟ้องแม่ และแจ้งป้อมยามมาจับ เกื้อจึงกลับไป    หลังจากนั้นเกื้อ
ก็พยายามมาหา เคาะประตูห้องเรียกทุกๆวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้น้องมิกเปิดประตู   จนน้องมิกใจอ่อน
ยอมเปิดประตูให้  คิดว่าคงไม่เกิดอะไร เกื้อจะเข้าไปคุยแล้วกลับไป เป็นแบบนี้อยู่ 3-4 ครั้ง จนน้องมิก
ไว้ใจ  จนวันเกิดเหตุเกื้อได้มาหาน้องมิกที่ห้องพัก แล้วขอมีเพศสัมพันธ์พร้อมกับบอกว่าแค่ครั้งเดียวไม่
ท้องหรอก  น้องมิก ปฏิเสธในครั้งแรก แตใ่นที่สุดก็ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย เกื้อบอกว่าจะใส่ถุงยางน้อง
มิกก็เชื่อ และขณะเดียวกันมิกก็อยากรู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร จากนั้นก็แยกย้ายกันไป 
ไม่ได้พบกันอีก 

ต่อมาประมาณ 4-5 เดือน น้องมิกสังเกตว่าประจ าเดือนไม่มาตามปกติ  รู้สึกมีอะไรเต้นตุบๆ   
อยู่ในท้องและอ้วนขึ้น แต่ยังไม่กล้าบอกมารดา   แต่ก็คิดว่าตัวเองท้องจึงพยายามตามหาเกื้อแต่ไม่พบ 
เคยเจอเกื้อครั้งหนึ่งที่โรงเรียนเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนจึงไม่กล้าเข้าไปบอก   จนมารดาสังเกตเห็นความ
ผิดปกติจึงถามน้องมิก   และซ้ือแผ่นตรวจมาตรวจพบว่าตั้งครรภ์จึงได้พามาขอความช่วยเหลือที่
บ้านพักฉุกเฉิน 

ขณะนี้ลูกของน้องมิกมีอายุได้ 10 เดือนเศษ   มิกได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนภาคปกติ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี2 พร้อมกับเลี้ยงลูกไปด้วย 

 
2.2.3 ส าหรับสมาชิกผู้ตดิเชื้อ 
• กิจกรรมด้านสุขภาพกาย/จิต การดูแลชีวิตและสุขภาพอนามัยทางด้านกายและจิต ของผู้หญิง

ติดเชื้อ โดย พ.ต.หญิงนัทมน  อุ่นพงศ์ภูวนาถ  อาสาสมัครพยาบาล 
• จัดส่งสมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฯไปร่วมประชุมและรับความรู้ด้านสุขภาพ  ที่สภากาชาดไทย 

ตามหัวข้อดังนี้ 
• ฟังบรรยายวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ เรื่องความก้าวหน้าในการ

ดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส จ านวน 5 ราย เมื่อ 18 ม.ค. 60 
• ฟังบรรยายวิชาการและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ หัวข้อ “โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ การป้องกันและการดูแลรักษา” ที่ห้องประชุมชั้น 7B ศูนย์วิจัยโรคเอดส์   จ านวน  9  
ราย เม่ือ 29 ม.ค. 60, และ 29 มี.ค. 60 

• ฟังบรรยายวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ หัวข้อ “โรคที่ไม่ติดต่อที่
เกิดขึ้นจากการกินยาต้านไวรัส ไปนาน ๆ” ที่ห้องประชุมชั้น 7B ศูนย์วิจัยโรคเอดส์   จ านวน  5  ราย 
เมื่อ 26 ก.ค.60  

• กิจกรรมสวนผัก-ปลูกผักปลอดสารพิษ เช่นผักบุ้ง  ผักกวางตุ้ง พริก  ตะไคร้ ฯลฯ 
• จัดกิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น ศิลปประดิษฐ์  ผลิตดอกไม้ต่างๆ  ขนมอบ ท าตุ๊กตา 

เป็นต้น 



 
2.3 การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 
ได้จัดทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์  นักกฎหมาย  พนักงานเจ้าหน้าที่ จากมูลนิธิสร้างความ

เข้าใจทางสังคม  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ร.พ.ต ารวจ  ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมฯลฯและบ้านพัก
ฉุกเฉินเพื่อระดมความคิดหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กด้านคดีความรุนแรงทางเพศรวม  5   ครั้ง   
จ านวน 10  ราย 
  
 การสืบพยาน/การด าเนินคดี 
 ชั้นสอบสวน    

•  นักสังคมสงเคราะห์ ได้ด าเนินการสอบพยานเด็ก ที่สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข จ านวน 1 
ราย (อายุ10ปี) เม่ือวันที่ 6 ก.พ. 60 

•  นักสังคมสงเคราะห์ น าเด็กไปสอบพยาน ที่ส านักงานอัยการมีนบุรี จ านวน 1 ราย (อายุ13ปี) 
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60 

•  นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักฉุกเฉินพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550 จากกรมกิจการสตรีและครอบครัว น าผู้หญิงอายุ 33 ปี ไป
แจ้งความด าเนินคดี ที่สถานีต ารวจนครบาลโชคชัย จ านวน 1 ราย กรณีถูกสามีท าร้ายร่างกาย เม่ือ
วันที่ 6 ก.พ. 60 

•  นักสังคมสงเคราะห์ น าเด็กหญิงอายุ 17 ปี ไปลงบันทึกประจ าวัน ที่สถานีต ารวจนครบาลดอน
เมือง กรณีความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 1 ราย เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2560 

•  นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักฉุกเฉินพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 จากกรมกิจการสตรีและครอบครัว น าผู้หญิงอายุ 21 ปี ไป
แจ้งความด าเนินคดี ที่สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น กรณีถูกสามีท าร้ายร่างกาย จ านวน 1 ราย เมื่อ
วันที่ 3 ก.ค. 60 

•  นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักฉุกเฉิน พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 จากกรมกิจการสตรีและครอบครัว น าผู้หญิงอายุ 42 ปี ไป
แจ้งความด าเนินคดี ที่สถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน กรณีถูกสามีท าร้ายร่างกาย จ านวน 1 ราย เมื่อ
วันที่ 3, 9 ต.ค. 60 

 
ชั้นศาล 
•  นักสังคมสงเคราะห์  สืบพยานเด็ก อายุ10 ปี ถูกเพื่อนบ้าน อายุ  35 ปี ข่มขืนกระท าช าเรา   

สืบพยาน ที่ศาลจังหวัดพระโขนง จ านวน1ราย (เมื่อ24 พ.ค. 60) 
•  นักสังคมสงเคราะห์  น าผู้หญิงอายุ 33 ปี ไปย่ืนค าร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ที่ศาลเยาวชน

และครอบครัวกลาง จ านวน 1 ราย เมื่อ 24 ก.พ. 60 
 
 



การเรียกร้องค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  จากส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  

• นักสังคมสงเคราะห์ น าเด็กไปย่ืนค่าคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา ที่กระทรวงยุติธรรมจ านวน 2 ราย เม่ือ 14 มิ.ย.2560 

• นักสังคมสงเคราะห์ น าผู้หญิงอายุ 42 ปี ไปย่ืนค่าคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ที่กระทรวงยุติธรรมจ านวน 1 ราย เม่ือ 19 ต.ค.2560 

• ค าวินิจฉัยจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา   วินิจฉัยจ่ายเงินให้จ านวน  2  ราย เป็นเงิน 37,600.- บาท 

 
 3. การติดตามผลและการเยี่ยมบ้าน 

 หลังจากบ้านพักฉุกเฉินได้ช่วยเหลือผู้มาขอใช้บริการจากปัญหาต่างๆแล้ว นักสังคมสงเคราะห์
ยังได้ติดตามผลและเยี่ยมบ้านผู้ใช้บริการ โดยการโทรศพัท์ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ของแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี  นนทบุรี นครราชสีมา 
ฯลฯ รวมทั้งหมด 35 ราย ซ่ึงเป็นรายที่ต้องการดูแลเพื่อให้กลับคืนครอบครัวเท่าที่ท าได้ 

 
4.การร่วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 33 ทวิ

พ.ศ.2543 
บ้านพักฉุกเฉินได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยส่งนักสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักฉุกเฉินไปเข้า

ร่วมสอบพยานเด็ก ที่ตกเป็นผู้เสียหายกับพนักงานสอบสวน ตามสถานีต ารวจต่าง ๆ และร่วม
สืบพยานในชั้นศาล ดังนี้ คดีในชั้นสอบสวน จ านวน 8 คดี คดีอนาจาร 1 ราย คดีข่มขืนกระท าช าเรา 
1 ราย คดีฆ่าผู้อื่นฯ 2 ราย ร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน 2 ราย ท าร้ายร่างกายโดยมีอาวุธมีด 2 
ราย ช้ันศาลจ านวน 1 คดี เป็น  คดีเกี่ยวกับเพศ 1 ราย 

 
5.นักศึกษาฝึกปฏิบัตงิานและอาสาสมัคร 
ในปี 2560 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติงาน / จิตอาสา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

ชีวิต  และทักษะการให้และแบ่งปันความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาในบ้านพักฉุกเฉิน  
จ านวน  169  คน ดังนี้ 

•  นักศึกษาปริญญาตรี 23  ราย  
•  นักเรียนนายร้อย 4 นาย  
•  นักเรียน / นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษากายภาพบ าบัด 142 ราย (จากสถาบันวิทยาลัย

พยาบาลทหารอากาศ และมหาวิทยาลัยรังสิต)  



สถาบันการศึกษา 
จ านวน
(คน) 

ระยะเวลา 

นักศึกษาคณะกายภาพบ าบัด  ม.รังสิต ฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อ 
“กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า”                                  
Plan A 
Plan B 

  
  

39 
35 

  
  
วันที่16 ก.พ. 60 
วันที่17 ก.พ. 60 

นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
(จิตอาสา) ท าโครงการกิจกรรมนันทนาการกับศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
และบ้านเด็ก 

6 วันที่2-5 พ.ค. 60 

นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
(จิตอาสา) ท าโครงการกิจกรรมนันทนาการกับเด็กบ้านเด็ก 

 
4 
 

วันที ่27-28 เม.ย. และ  
4 - 5 พ.ค. 60 

นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
(จิตอาสา) ท าโครงการกิจกรรมนันทนาการกับเด็กบ้านเด็ก/หญิง
ตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อน 

4 
วันที่4-5,9-10,   
16-17พ.ค.60 

นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ท า
กิจกรรมจิตอาสา 

3 วันที่ 30 ม.ค. 60 

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี3    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝึกงาน 

2 วันที1่2 มิ.ย.- 4 ส.ค.60 

นักศึกษาปริญญาตรี นานาชาติ มหาวิทยาลัยแคนซัสสเตต 
อเมริกา(Kansas State University of America) 

1 5 มิ.ย- 4 ส.ค. 60 

นักเรียนนายร้อยต ารวจชั้นปีที่3 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สาม
พราน 

4 วันที่1–15ก.ย. 60 

นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ฝึกด าเนินการบริการด้านจติวิทยาในชุมชน) 

1 วันที1่9มิ.ย.-21 ก.ค.60 

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต     
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
8 
8 

 
วันที่12-21 ก.ย. 60 
วันที2่4ต.ค.-3 พ.ย. 60 

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ   
รุ่นที่1 
รุ่นที่2 

 
26 
26 

 
วันที่26-28 ก.พ.60 
วันที่26-28 เม.ย.60 

นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ฝึกประสบการณ์ด้านการพัฒนา
วัยรุ่นและเยาวชน 

2 วันที่ 2-20 ต.ค. 60 



อาสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า 2 เดือน  รวม  4  คน  ได้แก่ 
• ดร.รัก   ชุณหกาญจน์       นักจิตวิทยาเด็ก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• คุณฟ้าใส  วิเศษกุล                นักจิตวิทยาศิลปบ าบัด 

• คุณปริญดา  วิรานุวัตร          นักพัฒนานอกกระบวนกร 

• พ.ต.หญิงนัทมน  อุ่นพงศ์ภูวนาถ      อาสาสมัครพยาบาล 

 

อาสาสมัครระยะสั้น 
• Miss Debbei       Christy        อาสาสมัครชาวสิงคโปร์ และคณะ 

 

 
 
 





 



ที ่ วิชา 
จ านวน

กลุม่ 

ผู้เข้ารับการอบรม 
รวม หญงิ ชาย 

ทั่วไป บา้นพกัฉกุเฉนิ 

1 ชา่งตดัผมและเสรมิสวย  100  ชม. 4 56 5 61 57 4 
2 ชา่งตดัผมชาย    100 ชม. 2 46 - 46 29 17 
3 ชา่งตดัเสือ้สตร ี  30 ชม. 15 237 - 237 233 4 
4 ขนมอบ   24    ชม. 7 124 2 126 122 4 
5 สนทนาภาษาอังกฤษ  30  ชม. 2 34 - 34 26 8 
6 นวดแผนไทย (นวดตวั)  30  ชม. 1 6 - 6 5 1 
7 ดอกไม้ประดษิฐ์ 2 - 30 30 30 - 
8 พวงกญุแจจากผา้ 2 - 30 30 30 - 
9 กระเปา๋อเนกประสงค ์ 2 - 30 30 30 - 
10 รอ้ยพวงมาลยัจากผา้ลกูไม้ 2 - 40 40 40 - 
  รวม 39 503 137 640 602 38 



ภาคเรียน ระดับ 
แยกเป็น 

หญิง ชาย รวม 
บุคคลทั่วไป สมาชิก 

  
1-2 /2560 

ประถม - - - - - 
มัธยมต้น 50 - 20 30 50 
มัธยมปลาย 17 - 13 4 17 

รวม 67 
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1.โรงเรียนวัดลาดพร้าว           เขตลาดพร้าว 7.โรงเรียนวัดคู้บอน        เขตคลองสามวา 

2.โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ   เขตบางกะปิ 8.โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง      เขตจอมทอง 

3.โรงเรียนวัดปากบ่อ             เขตสวนหลวง 9.โรงเรียนวัดลาดกระบัง   เขตลาดกระบัง 

4.โรงเรียนคลองใหม่   เขตเมือง สมุทรปราการ 10.โรงเรียนกิ่งเพชร         เขตราชเทว ี

5.โรงเรียนสามเสนนอก          เขตดินแดง 11.โรงเรียนบางชัน          เขตบางชัน 

6.โรงเรียนวัดสะแกงาม          เขตบางขุนเทียน   



กลุ่มเป้าหมาย 
  

คุณสมบัติ 
  

จ านวนเฉลี่ย 
(1 โรงเรียน) 

จ านวนทั้งหมด 
(11 โรงเรียน) 

ระดับชั้น
การศึกษา 

1.แกนน าเดิม 
(กลุ่มเป้าหมา
ยหลัก) 

นักเรียนแกนน าเยาวชนกลุ่ม
เดิมที่ผ่านการอบรม“ค่าย
เพื่อนใจวัยทีน” และเป็น
กระบวนกรในกิจกรรม “พี่สอน
น้อง” ในปี พ.ศ. 2559 

5-6 คน 59 คน ม.2 - ม.3 

2.แกนน าใหม่ 
(กลุ่มเป้าหมา
ยรอง) 

นักเรียนแกนน าเยาวชนกลุ่ม
ใหม่ ที่มีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม และได้รับการคัดเลือก
จากโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นแกนน า
เยาวชนรุ่นต่อไป 

10 คน 110 คน ม.2 - ม.3 

3.เยาวชนที่
เข้ารับการ
อบรมใน
กิจกรรม 
“พี่สอนน้อง” 
(กลุ่มเป้าหมา
ยรอง) 

เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมจาก
แกนน า 

80-120 คน 880-1,100 คน ป.6 / ม.1 



 การด าเนินกระบวนการของโครงการฯ ในปี พ.ศ.2560 จะมุ่งเน้นไปท่ีการทบทวนความรู้ของ

แกนน าเดิมในเรื่องเพศศึกษา (การใช้ถุงยางอนามัย และยาคุมก าเนิด) และการทบทวน ตลอดจนฝึก

ทักษะเพิ่มเติมการเป็นกระบวนกร ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นน้องท่ีเข้ารับการอบรมใน

กิจกรรม “พี่สอนน้อง”  จากเป้าหมายหลักของโครงการคือการพัฒนาศักยภาพให้กับแกนน าเดิม ซึ่งได้

ผ่านกระบวนการการเข้าค่ายเพื่อนใจวัยทีนมาแล้ว การด าเนินกิจกรรมในปีนี้จึงออกแบบให้มี

กระบวนการดังนี้ 

1.กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม 2 คร้ัง  

1.1) ประชุมกับครูทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือ และสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการท างาน   

(วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2560 มีครูจาก 11 โรงเรียนเข้าร่วม) 



1.2) จัดเวทีรับฟังเสียงสะท้อนต่อโครงการจากเยาวชนแกนน า รวมทั้งทัศนศึกษาดูงาน ณ สมาคม

ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยครู และนักเรียนแกน

น ารุ่นเก่า  และแกนน ารุ่นใหม่จาก 11 โรงเรียน) 

2.จัดอบรมแกนน าเยาวชนทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ ให้กับโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียนๆ ละ 3 ครั้งดังนี้

 ครั้งที่ 1 อบรมการน ากิจกรรมสันทนาการ 

 ครั้งที่ 2 อบรมทักษะการให้ค าปรึกษา “การฟังด้วยหัวใจ” 

•  กิจกรรม “แลกน้ า” (สอนเรื่องการถ่ายทอดเอชไอวี/เอดส์ ผ่านการมีเพศสัมพันธ์) 

•  กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เยาวชนควรรู้ 

•  และ ตอบค าถามเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ 

 ครั้งที่ 3 ทบทวนการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ที่จะน าไปใช้ในกิจกรรม “พี่สอนน้อง”  

 โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน ได้แก่ 

•   ฐานเรื่อง “การคุมก าเนิด” 

•   ฐาน “ร่างกายเปลี่ยนแปลง” 

•   ฐาน “จินตนาการรัก” 

•   ฐาน “มิติหญิง-ชาย” 



3.กิจกรรม “พี่สอนน้อง” หรือ กิจกรรมแกนน าเยาวชนรุ่นพี่ที่ผ่านการอบรม ไปถ่ายทอดความรู้ 

ให้กับเยาวชนรุ่นน้อง (ชั้น ป.6 และ ม.1) โรงเรียนละ 1 ครั้ง   (11 โรงเรียน) มีนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 80-120 คน   

  

เมื่ออบรมแกรนน าเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการติดตามถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยคุณสุไลพร  ชลวิไล ดังนี้  

 1.จัดกลุ่มสนทนาระหว่างแกนน าเยาวชนทั้ง 11 โรงเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง เน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก

คือ แกนน าเยาวชนเดิมท่ีเคยเข้าร่วมโครงการ ฯ โรงเรียนละประมาณ  7-11 คน  รวม 95 คน  

 2.สัมภาษณ์เชิงลึกครูแกนน า 12 คน จาก 11 โรงเรียน  

 3,สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560) 

  



ผลเชิงปริมาณ 

1) มีนักเรียนแกนน าที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 204 คน  จาก 11 โรงเรียน 

2) นักเรียนแกนน าในโครงการสามารถขยายผลต่อโดยการอบรมให้ความรู้กับรุ่นน้องของตนเอง

ในโรงเรียนได้ จ านวน 957  คน 

3) คุณครูแกนน าที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 13 คน จาก 11 โรงเรียน 

ผลเชิงคุณภาพ 

 จากการวัดผลจากแบบทดสอบนักเรียนแกนน ามีความรู้หลังจากได้รับการอบรม ถึง 80%  

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแกนน าเยาวชน 

1) นักเรียนแกนน ามีความม่ันใจ และกล้าที่จะส่ือสารอธิบายท าความเข้าใจเรื่องเพศกับเพื่อนๆ 

มากขึ้น 

2) นักเรียนแกนน าสามารถเข้าถึงปัญหาเรื่องเพศที่เกิดขึ้นกับเพื่อน และแนะน าบริการที่เป็นมิตร

ให้กับเพื่อนได้ 

3) นักเรียนแกนน าหลายคนมีพัฒนาการไปในทางท่ีดีขึ้น มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก มีความ

รับผิดชอบมากขึ้น พูดน้อยลง ฟังมากขึ้น 

4.ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรต่าง ๆ 

• รับเชิญจากโรงเรียนประชาอุทิศ  ในการเป็นวิทยากรในการจัดค่ายทักษะชีวิตให้กับนักเรียนใน

โรงเรียน จัดขึ้นที่ บ้านป่าริมเขื่อน จ. นครนายก  (19  - 20 มิ.ย. 60 ) 

• รับเชิญจากโรงเรียนวิจิตรวิทยา  ในการเป็นวิทยากรในการจัดค่ายทักษะชีวิตให้กับนักเรียนใน

โรงเรียน จัดขึ้นที่ ท่าชัยโฮมสเตย์ จ.นครนายก (26  - 27 มิ.ย. 60 ) 

• รับเชิญจากส านักงานเขตดอนเมือง  ในการเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง HIV / AIDS  จ านวน 3 

โรงเรียนได้แก่   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา (23 มิ.ย. 60 ) ,โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)   

(28 มิ.ย. 60 )  และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (29 มิ.ย. 60 ) 

• รับเชิญจากโรงเรียนวัดลาดพร้าว  เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมค่ายนี้มีรัก ให้กับนักเรียนใน

โรงเรียน จัดขึ้นที่ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพ  (13 ก.ค. 60 ) 

• ต้อนรับแกนน าเยาวชนและคณะท างาน จาก มูลนิธิศุภนิมิต จ.อุทัยธานี ศึกษาดูงานที่โรงเรียน

วัดลาดพร้าว ( 11 ก.ย. 60 )  

• เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 
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 ช่วงบ่าย  เป็นการเชื่อมโยงงานสัปดาห์สตรีสากลกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 2559 โดยการ
จัดเสวนา ประเด็นสตรีในรัฐธรรมนูญ หัวข้อ “ลดความรุนแรง ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมเสมอ
ภาค – สมานฉันท์” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการตระหนักรับรู้ ระดมความคิดเห็น ข้อ
ห่วงใยในประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปราย อาทิ   พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ  
(ผู้อ านวยการส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.)     
คุณอรนุช   ผลภิญโญ (ผู้ประสานเครือข่ายท่ีดินภาคอีสาน),  คุณโซรยา  จามจุรี  (คณะท างานวาระ
ผู้หญิงชายแดนใต้)    คุณธนพร  วิจันทร์  (คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย)  ด าเนินรายการโดย 
คุณเรืองรวี  พิชัยกุล   (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา) 

 

2. งานรณรงค์เพ่ือความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

 2.1 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ร่วมมือกับ International Republican In-
stitute (IRI) ในการจัดท าโครงการ “ส่งเสริมสตรีให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น”  โดยจัดให้มี
การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้สตรีลงสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยหน้า 
จัดเป็นหลักสูตร 5 วัน  คือวันที่ 11, 12  กุมภาพันธ์  2560  และวันที่ 18,19,20  กุมภาพันธ์ 2560  
ณ  โรงแรม S 31 สุขุมวิท 31  มีผู้เข้าร่วมอบรม  38 คน คือ พรรคประชาธิปัตย์  19  คน        
พรรคเพื่อไทย  11  คน  และพรรคภูมิใจไทย  8  คน 

                อนึ่งในวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13:00-16:00 น.   ได้จัดเวทีเปิด  โดยเชิญ
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายการส่งเสริมให้มี
สตรีเป็นตัวเลือกในการเลือกตั้งสมัยหน้ามากขึ้น  มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปราย  อาทิ  ดร. จุรี  วิจิตร
วาทการ  (สมาชิกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ)  ดร. รัชดา  ธนาดิเรก (พรรคประชาธิปัตย์)  ดร. ภูวนิดา 
คุนผลิน (พรรคเพื่อไทย)   คุณรัตนา  สัยยะนิฐี  (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว) ด าเนินการโดย ดร. กรวิภา  วิลลาศ  มีผู้เข้าร่วม   82  คน 



 2.2  โครงการ “สร้างความเข้มแข็งให้กับพลเมืองในการปฏิรูปการเมือง” (TOT)   

  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (GDRI) และขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย 
(WeMove) ได้จัดท าโครงการ “สร้างความเข้มแข็งให้กับพลเมืองในการปฏิรูปการเมือง” (TOT)  
จากการสนับสนุนของ International Republican Institute  (IRI)   มีการจัดกิจกรรมดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 2.2.1 จัดให้มีการอบรมวิทยากร หลักสูตร “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ขึ้น   ในระหว่าง

วันที่ 17-20 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม บ ารุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง 

กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้น าการเคลื่อนไหวในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีความ

เข้มแข็งและพร้อมในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปทางการเมืองและการเลือกตั้งที่จะมาถึง โดยเฉพาะ

การเพิ่มเติมความรู้ที่เป็นเนื้อหาใหม่ ๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านประชามติเม่ือ

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 หลักสูตรนี้ยังตั้งใจเปิดให้เป็นเวทีท่ีผู้น าชุมชนจากพื้นที่ทั่วทุกภาคที่รณรงค์

เคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมท่ีหลากหลาย อาทิ การปฏิรูปที่ดิน สิทธิมนุษยชน กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

จากนโยบายของรัฐ ทั้งทางบวกและทางลบ  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาทางออกที่เป็น

รูปธรรมร่วมกันในการสร้างสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล ประชาชนมีสิทธิ มีเสียงในการ

ตรวจสอบและก าหนดทิศทางของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 34  คน ผู้หญิง 25 คน และ

ผู้ชาย 9  คน ซึ่งแกนน าต่าง ๆ เหล่านี้จะขยายความรู้และบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไป

ยังกลุ่มหรือชุมชนของตนเองต่อไป 

 

      

   



 2.2.2 โครงการ “ทุนเมล็ดพันธุ”์ (Seed Fund) เป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดอบรมวิทยากร

แกนน า หลักสูตร “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”   เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2560   ด้วยการ

สนับสนุนเพิ่มเติมจาก IRI  เพื่อให้วิทยากรแกนน า ได้น าความรู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ สิทธิชุมชน 

นโยบายรัฐ การกระจายอ านาจ  ความรู้ด้านมิติหญิงชายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และน า

ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลในพื้นที่ของตนเอง ผู้เข้ารับการอบรมเสนอโครงการเพื่อรับ

ทุน  Seed Fund จ านวน 11 โครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุนเมล็ดพันธุ์จ านวนทั้งหมด  481 คน เป็น

หญิง 313 คน ชาย 167  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3.1 วันที่ 25 มกราคม 2560 ร่วมกับขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) ได้ยื่น
ข้อเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และอนุกรรมการจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็น ซึ่งจัดโดย
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ณ อาคารรัฐสภา 
  

 3.2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 
ร่วมกับขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย 
(WeMove) ได้ยื่นข้อเสนอต่อสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติในเวทีรับฟังความ
คิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.... ณ อาคารรัฐสภา 

  



 3.3 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ร่วมกับขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) ได้ยื่น

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และประธานอนุกรรมาธิการกิจการสตรี สมาชิกปฏิรูป

แห่งชาติ  

 

 

 

    

   

 

 

 

 
 

   

 

   

   

     



 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ และการรณรงค์หาทุนสนับสนุน

การด าเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ       

ที่นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งทีส่ าคัญยิ่ง เนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นองค์กร

พัฒนาเอกชนที่ด าเนินกิจกรรมสาธารณกุศล  ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบ

ปัญหาโดยมไิด้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการแต่อย่างใด  งบประมาณของสมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯ ที่ใช้ในการด าเนินงาน มาจากการบริจาคของสาธารณชนเกือบทั้งหมด       

 



1.งานประชาสัมพันธ์ ผลิตและเผยแพร่สื่อ 

 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้ท าการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  โดยการ

ผลิตข่าวความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ การท าประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของส่วน

ฝ่ายต่างๆ ให้สาธารณชนทราบถึงภารกิจของสมาคมฯ ผ่านช่องทางดังนี้ 

 วารสารและสิ่งพิมพ์ 

•  แผ่นพับสมาคมฯ   

•  บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรในนิตยสาร โดยในปี 2560 ได้ผลิต

บทความทั้งสิ้น  จ านวน  20 เรื่อง ลงในนิตยสาร 4 ฉบับ ได้แก่ ชีวิตจริง, คู่สร้างคู่สม, ชีวิตต้องสู้ และ

นิตยสารHair Magazine  ซึ่งในปีท่ีผ่านมา นิตยสารชีวิตต้องสู้ ได้ปิดตัวเดือนตุลาคม 2560 ,นิตยสาร 

คู่สร้างคู่สม ประกาศปิดตัวสิ้นปี 2560 และนิตยสารชีวิตจริง ไม่มีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มมีเฉพาะฉบับ

ดิจิตอลเท่านั้น 

•  แผ่นพับคู่มือโครงการนกหวีดป้องกันภัย 

สื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต 

•  เว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (www.apsw-thailand.org)  

•  เฟซบุ๊กสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ(www.facebook.com/apswthailand.org)         

มีจ านวนผู้ติดตาม 4,891 คน ทั้งนี้ยังให้บริการแนะน าให้ค าปรึกษาเบื้องต้น และตอบค าถามต่างๆ 

ผ่านทางเฟซบุ๊กสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยในปี 2560 ได้ให้ค าปรึกษาและตอบค าถาม เป็น

จ านวนทั้งสิ้น 534 ราย ในจ านวนนั้นเป็นการแนะน าใหค้ าปรึกษาจ านวน 118 ราย และเป็นการตอบ

ค าถามอ่ืนๆของสมาคมฯ เช่น บริจาคเงินและสิ่งของ เลี้ยงอาหาร เรียนฝึกอาชีพ อาสาสมัคร ฯลฯ อีก

จ านวน 416 ราย 

•  บล็อก – Blog ( apsw-thailand.blogspot.com ) 

ซึ่งในปี 2560 มีผู้ชมเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สมาคมฯ จ านวน 2,534 ครั้ง ผ่านช่องทาง 

www.google.co.th รองลงมาคือ facebook.com และ blogspot.com ตามล าดับ  

  

  



2.งานนิทรรศการ 

 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน ดังนี้ 

•  ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์องค์กรและจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยนักเรียนฝึกอาชีพ

หลักสูตรตัดผมและเสริมสวย และหลักสูตรตัดผมชายให้บริการตัดผมให้กับเด็กและผู้ปกครองท่ีมา

ร่วมงาน รวมทั้งได้แจกชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับเด็กๆ ในงานวันเด็กประจ าปี2560 ซึ่งจัดโดย ทาง

ยกระดับดอนเมือง จ ากัด ส านักงานทางหลวงท่ี13 กรมทางหลวง ถ.วิภาวดีรังสิต ในวันเสาร์ที่ 14 

ม.ค. 60  

•  ร่วมออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 

ร่วมกับ บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(มหาชน) ในงาน "การบินไทย ฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งท่ี 7" ณ อาคาร1 การบินไทย ส านักงานใหญ่  ในวันพฤหัสบดีและ

วันศุกร์ ที่ 22-23 มิถุนายน 2560   

•  ได้รับเชิญจาก สโมสรโรตารี ดอนเมือง เพื่อออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ งานฝีมือสมาชิก

บ้านพักฉุกเฉิน และท าการประชาสัมพันธ์องค์กร ในงาน “สดุดีจากผู้ว่าการภาค 2559-2560” ณ 

ห้องประชุม Diamond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันอาทิตย์ท่ี 25 มิ.ย. 60  

•  ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์การยุติความรุนแรงและประชาสัมพันธ์องค์กร ในฐานะท่ีเป็น 

หน่วยงานเอกชนที่ด าเนินการด้านการดูแลและให้การช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ในงานรณรงค์ยุติความ

รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจ าปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สร้างครอบครัวไร้

รุนแรง...ด้วยสื่อที่สร้างสรรค์” ซึ่งจัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถนนก าแพงเพชร กรุงเทพมหานคร 

ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 60  



3.งานระดมทุน 

 3.1 งานกล่องรับบริจาค   

 ปี 2560 สมาคมฯ มีกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ  ในกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล รวม 207 กล่อง อีกทั้งบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จ ากัด ได้อนุเคราะห์พื้นที่ในการจัดตั้งกล่อง
บริจาคของสมาคมฯ ในร้านวัตสัน จ านวนทั้งสิ้น 470 สาขา  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆได้แก่ 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ได้จัดตั้งกล่องรับบริจาค
ของหน่วยงานขึ้น และจัดสรรเงินที่ได้รับบริจาคให้กับองค์กร  มูลนิธิหรือหน่วยงานการกุศลต่างๆ เป็น
ประจ าทุกๆ ปี   ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นองค์กรหนึ่งท่ีได้รับการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของสมาคมฯ   

 3.2 งานระดมทนุทางไปรษณีย์ 

 โครงการวันเกิด เป็นการระดมทุนโดยการจัดส่งบัตรอวยพรวันเกิด และแผ่นพับโครงการถึง
บุคคลต่างๆ ในปี 2560 ได้จัดส่งรวมทั้งสิ้น  986 ฉบับ ได้รับการตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 3 % 

4.กิจกรรมพิเศษ 

 ในปี 2560 มีหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความกรุณา จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้กับสมาคมฯ เช่น 

 1.โครงการ Dress the Dream โดยเยาวชน YSEALI ของสถานทูตอเมริกาที่ชนะการ
แข่งขัน Seeds For The Future เพื่อพัฒนาภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์ระดมทุนให้กับมูลนิธิ 
สมาคม หรือองค์กรที่ท างานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสุภาพสตรีไทย ผ่านการระดมทุน
ในแคมเปญรับบริจาค ชุดราตรี จากเครือข่ายบุคลากร สถานทูตสหรัฐอเมริกา และบุคคลทั่วไป เพื่อไป
จ าหน่ายต่อผ่านช่องทางออนไลน์  ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นหนึ่งในองค์กรดังกล่าวที่ทาง
โครงการประสงค์จะมอบเงินจากการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงาน และเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอบรม
วิชาชีพ และสมทบทุนการศึกษาให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน โดยในวันที่ 28 ก.พ. 60 คุณลานทิพย์ 
ทวาทศิน นายกสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อ านวยการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัว
โครงการ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ และวันเสาร์ที่ 13 พ.ค. 60 คุณ
สุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อ านวยการสมาคมฯ ได้ร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ "HABITO DRESS THE 
DREAM ปันชุดสวยสร้างฝันสดใส" ณ ฮาบิโตะ มอลล์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ  



 2.งานสตรีสากล กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จ ากัด  

 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จ ากัด โดย คุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด ได้จัด

กิจกรรม "วัตสันโบว์สีเขียวปี 5" เนื่องในวันสตรีสากล โดย รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกันซื้อโบว์ 

สีเขียว ในราคาชิ้นละ 20 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย บริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพ

สตรีฯ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและส่งเสริมให้เด็กและสตรีในบ้านพักฉุกเฉินได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยมี คุณลานทิพย์ ทวาทสิน นายกสมาคมฯ ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการ

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อ านวยการสมาคมฯ เป็นผู้แทนของ

สมาคมฯ ในการรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว ทั้งนี้ภายในงานยังมีเหล่าคนดังอย่าง ดีเจนุ้ย-ธนวัฒน์ ประ

สิทธิสมพร และเนย-โชติกา รวมถึงพนักงานร้านวัตสัน มาร่วมกันจ าหน่ายโบว์สีเขียวให้แก่ประชาชน

ทั่วไป ณ บริเวณหน้าร้านวัตสัน สาขาซีพี ทาวเวอร์สีลม ในวันที่ 8 มี.ค.60 เวลา 12.00-13.00 น.  

 3.งานเฉลิมฉลอง วัตสัน ครบรอบ 21 ปี   

 วัตสัน ผู้น าร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งในประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลอง วัตสัน 

ครบรอบ 21 ปี ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลลาดพร้าว โดย มร.ร็อด เร้าท์ลี่ย์ กรรมการ

ผู้จัดการ วัตสัน ประเทศไทย และคุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศ

ไทย มอบรายได้จากการประมูลและจ าหน่ายตุ๊กตา โดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับ สมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯ โดยคุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ  ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ 

และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อ านวยการสมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี และเป็นผู้แทนในการรับมอบ

เงินบริจาคดังกล่าว  



 4.ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า  

 ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า โดย คุณเสาวณีย์ ลัทธะทานันท์  ผู้จัดการทั่วไป      ศูนย์การค้า

ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า มอบเงินและสิ่งของบริจาค ที่ได้จากการจัดแคมเปญพิเศษ ในเดือนสิงหาคม 2560   

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ของ บ้านพักฉุกเฉิน 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ      ซึ่งคุณลรรศุภา นิ่มแสง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน       

เป็นตัวแทนในการรับมอบ 
 

 

 

   

 

   

 

 

 

    

   

 

 

 

 
 

   

 





 ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการด าเนินงานของสมาคมฯ 

  การด าเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยังคงได้รับความสนใจและการสนับสนุนจาก

สาธารณชนอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

 1.การเยี่ยมชมสมาคมฯ 

 ในปี 2560  ที่ผ่านมา มีคณะบุคคลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง

นักเรียน/นิสิตและนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง

ตลอดท้ังปี  รวม 53 คณะ จ านวน 1,163 คน  ดังนี้ 

(รายช่ือคณะบุคคลต่างๆ ที่มาเยี่ยมชม มีปรากฏในภาคผนวก  จ) 

คณะเยี่ยมชม   จ านวน(คณะ)   จ านวน(คน) 

กลุ่มนักเรียน / นิสิตและนักศึกษา  20    393       

กลุ่มบุคคลทั่วไป (ไทย)  25    716       

กลุ่มบุคคลต่างประเทศ    8    54         

รวม  53   1,163       



 2.สนับสนุนและการร่วมบริจาค 

 สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนโครงการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง

สาธารณชนทั่วไปในหลายรูปแบบ เช่น 

 2.1 หน่วยงานภาครัฐ 

•  ส านักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร 

•  ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม  

•  ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า 

•  ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

•  ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 

• สถานพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  เช่น  ศูนย์บริการสาธารณสุข 60  สถาบันบ าราศ

นราดูร วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา  โรงพยาบาล

นพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลภูมิพล  โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาลศิริราช ฯลฯ 

 การสนับสนุนโดยภาครัฐ  ส่วนใหญ่เป็นการให้ความร่วมมือที่เอ้ือต่อการแก้ไข้ปัญหาต่าง ๆ      

ที่ผู้หญิงและเด็กประสบ ส าหรับการให้ทุนสนับสนุนนั้นอยู่ในรูปของการสนับสนุนโครงการ จัดกิจกรรม

โดย คิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายที่สมาคมฯ ต้องใช้ในแต่ละปี 

 2.2 หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธา 

 ตลอดท้ังปี 2560 มีหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายหน่วยงานให้ความ

ช่วยเหลือสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ด้วยการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรม เช่น  

• มูลนิธินิปปอน, ญี่ปุ่น  (The Nippon Foundation, Japan) 

• สถาบันอินเตอร์เนชั่นแนลรีพับลิกัน ( International Republican Institute (IRI) )   

• บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จ ากัด ( Central Watson Co.,Ltd. ) 



 3.การเลี้ยงอาหารแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 

 ตลอดท้ังปี 2560  บ้านพักฉุกเฉินได้มีโอกาสต้อนรับผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมบริจาคสิ่งของและ

เลี้ยงอาหาร จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้กับผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น 278 กลุ่ม  

(3,046คน)  

 

 

   

   





งานบริหารงานบุคคล 

 ปี 2560 มีเจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ รวมทั้งสิ้นจ านวน  54  คน (เพศหญิง  46  

คน และเพศชาย  8  คน)  มีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุการท างาน   1  คน  

 งานอบรมประชุมสัมมนา / พัฒนาบุคคลากร  

 ด้านงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน  43  คร้ัง    

1. ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความ

เสมอภาคระหว่างเพศ ประจ าปี 2560 จัดโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นฯ กรมกิจการ

สตรีและครอบครัว  

2.  เสวนา “ความรุนแรงในครอบครัวกับมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ” จัดโดย กรมกิจการสตรี

และครอบครัว  

3.  ร่วมแลกเปลี่ยนการเสวนากรณีศึกษา “ท าอย่างไรเมื่อผู้หญิงเลือกยุติ แต่อายุครรภ์เกิน” ณ 

โรงแรมแอนดา จัดโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2health foundation) 

4.  ประชุมการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม  

5.  อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องสู่การให้

ค าปรึกษาแนะน ามืออาชีพ หัวข้อ “การให้ค าปรึกษาแนะน าทางสังคมจิตวิทยาขั้นต้น รุ่นที่ 4” ณ 

มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์  

6.  ร่วมการปาฐกถาในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0” ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

7.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก าหนดยุทธศาสตร์สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2560-2562” ณ โรง

แรมปริ๊นซ์ พาเลซ (Prince Palace Hotel) จัดโดย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

8.  ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ณ โรงแรม 

ปริ๊นซ์ พาเลซ (Prince Palace Hotel) จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  



9.  เสวนาวิชาการเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมท่ี เข้าใจ ผู้หญิง:ความรุนแรงในครอบครัว-เรื่อง

เก่าเราท าใหม่” ณ สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโดย 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ มูลนิธิมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ขบวน

ผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันวิจัยบทบาทหญิง

ชายเพื่อการพัฒนา ฯลฯ  

10. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ 

โรงแรมนารายณ์ จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข     

11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทิ้งเด็กในที่

สาธารณะ  

ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาทางสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  

12. ประชุมกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์   ระดับเขต ณ ส านักงานเขตบางเขน  

13. ประชุมสัมมนางานวิจัย ในประเด็น “The factors contribute in older women in 

Thailand ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความยากจนในผู้สูงอายุสตรี ” ณ โรงแรมเอเชีย จัดโดยมูลนิธิพัฒนางาน

ผู้สูงอายุ  

14. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ กรุงเทพมหานคร จัดโดยศูนย์อนามัยที่ 13  

15. เสวนาเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อน และติดตามการด าเนินงานของรัฐ

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยมูลนิธิผู้หญิงร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและ

สันติภาพฯลฯ  

16. อบรม “การปรึกษาทางเลือกเพื่อสานพลังเครือข่ายสังคมในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่

ท้องไม่พร้อม” ปี2560 จัดโดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้หญิง  

17. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ ระดับเขตเขตดอนเมือง จัดโดย

ส านักงานเขตดอนเมือง  

18. ประชุมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงประจ าปี 2560 รับฟังข้อเสนอแนะต่อการ

พัฒนาระบบบริการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จัดโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่อง

สุขภาพผู้หญิง(สคส.)  



19. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน

ครอบครัว (ทีมสหวิชาชีพในกทม.) จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

20. ประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่อง “แชร์ต่อไป-เพื่อไม่ให้ผู้หญิงไทยตายจากการท าแท้ง” 

การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ครั้งที่43 ณ กระทรวงสาธารณสุข 

นนทบุรี จัดโดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม  

21. ประชุมเพื่อการติดตามการด าเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2560 จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส านักอนามัย  

22. ประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพครั้งท่ี1/2560 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสา

ชิงช้า) จัดโดยส านักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม  

23. ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการท างานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ณ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

24. อบรมโครงการ ฝึกอบรมปฏิบัติการ:ความรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมส าหรับผู้หญิง(Paralegal Training-Workshop; “Women for Justice; Justice for 

Women”) ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(TIJ) จัดโดยมูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการ

พัฒนาชนบท(FORWARD)ร่วมกับภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(TIJ)  

25. ประชุมวิชาการระดับนานชาติเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเยาวชนในการ

สร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุม UNESCAP ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ จัด

โดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพโลก  

26. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ.2539 จัดโดยกรมกิจการสตรีและครอบครัว  



27.  ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ 

พ.ศ.2560-2579 กรุงเทพมหานคร  จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  

28. ประชุมผลกระทบการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหาย ณ โรงแรมฮิป กรุงเทพฯ 

จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม  

29. ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่15ว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนใน

กระบวนการยุติธรรม จัดโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

30. แลกเปลี่ยนประสบการณ์สรุปบทเรียน 2 ปี เพื่อวางแผนในการท างานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์  

31.ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่13 “ประชากรและสังคม 2560” เรื่อง “ความเป็นธรรม” 

และ “ความเป็นไท” จัดโดยสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

32. สัมมนาเรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยพ.ศ.2559” จัดโดยส านักงานงานกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

33. เวทีวิชาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประจ าปี2560 “ลดความ

เหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม พัฒนาสังคมสู่ความย่ังยืน” จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์  

34. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนส่งเสรมิสิทธิ

มนุษยชน  จัดโดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

35. ร่วมทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้หลักสูตรการคุ้มครองเด็กออนไลท์ ณ ศูนย์อบรม

คอมพิวเตอร์และภาษาBCCเขตราชเทวี กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  

36. ประชุมคณะท างานพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาสังคมครั้งที่4 ณ โรงแรม

เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี  

37. ปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบ

บูรณาการ จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน  

38. ประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่44และงาน Pro-Voice 4; Abortion 4G การท าแท้ง 4จี จัดโดย 

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม  

 



39. การสัมมนาเรื่อง “สร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง :Zero Violence Society” ณ ห้องกรุง

ธนบอลรูม ชั้น3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เม่ือ13 พ.ย.60 

40. ประชุมสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 

ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อ วันที่ 17 พ.ย.60 

41. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกความร่วมมือเครือข่ายในการด าเนินงาน ควบคุม ป้องกัน 

แก้ไข ปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรค ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง เม่ือ

วันที่ 17 พ.ย.60 

42. อบรม “PrEP (Pre-exposure prophylaxis) การให้ยาต้านไวรัสฯ เพื่อการป้องกันก่อน

การสัมผัสเชื้อฯ ” ณ ห้องลักษมี โรงแรมนารายณ์ บางรัก กรุงเทพฯ เม่ือวันที่ 22-23 พ.ย.60 

43. ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่10 พ.ศ.2560 ประเด็น  “10ปี พ.ร.บ.สุขภาพ

แห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ” ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  วันที่ 20-22 ธ.ค.60 
 

 



งานพัฒนาเรื่องทั่ว ๆ ไป 

•  จัดท าป้ายกล่องไฟ  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ – วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส ์

ทางเข้าด้าน ถนนเดชะตุงคะ  

งานรับบริจาค  

 ปี 2560 มีผู้บริจาค รวมทั้งสิ้น 4,168 ราย เป็นเงินบริจาคจ านวน 1,049 ราย เป็นเงินบริจาค

พร้อมสิ่งของจ านวน 293  ราย  และเป็นสิ่งของบริจาคจ านวน  2,826   ราย  

ของบริจาคที่ได้รับเป็นประจ า และหรือมีจ านวนมาก 

•  เสื้อผ้าผู้ใหญ่/เสื้อผ้าเด็ก/ชุดคลุมท้อง รวม  125,083 ตัว   

•  ข้าวสาร 84  กระสอบ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และรายย่อยอ่ืน ๆ เฉลี่ย 30 กิโลกรัม/เดือน  

•  ของบริโภค  นมกล่อง  อาหารแห้ง  น้ าปลา  บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป  ซอสปรุงรส  มักกะโรนี ฯลฯ  

•  ของอุปโภค ของใช้ต่าง ๆ อาทิ น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาซักผ้า น้ ายาล้างจาน  ถุงด า  ฯลฯ 

•  ของใช้เด็กอ่อน  ตุ๊กตา  ของเล่น ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

•  อ่ืน ๆ เช่น ที่นอน หมอน เศษผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าช ารุดหรือเสื่อมสภาพ ของเล่น หนังสือ ฯลฯ 



ยอดจ าหนา่ยสิง่ของบรจิาคทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชนโ์ดยตรงกบับา้นพกัฉกุเฉนิ รวม 1,041,209 บาท 

แยกไดด้งันี ้ 

•  จ าหน่าย ณ ร้านค้า สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 400,922   บาท     

•  จ าหน่ายสินค้าที่มีจ านวนมาก และ/หรือ ใกล้หมดอายุ 492,677   บาท 

•  จ าหน่าย ประมูลทรัพย์สินเก่า ประจ าเดือน   147,610   บาท 

งานช่างและยานพาหนะ   

•  ปรับปรุงป้อมยาม และปรับผิวถนนบริเวณประตูทางเข้าสมาคมฯ  

งานเกษตรและพ้ืนที่ 

•  ปลูกดอกดาวเรืองร่วมกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อถวายความอาลัย

และความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

การบริหารจัดการด้านการเงนิของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

ด้านการเงิน โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ เน้นในความถูกต้อง โปร่งใสและประหยัด ซึ่งในปี 2560 

มีการตรวจสอบบัญชีโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด งบประมาณรายรับ - รายจ่าย

ประจ าปี 2560 ด าเนินการตามแนวปฏิบัติเดิม คือ งบประมาณแบบสมดุล 

     

  





สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(TIJ)  

 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00น-15.30.00น. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง

ประเทศไทย (Thailand Institute Of Justice(TIJ)) ได้พาคณะผู้แทนจากคณะนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลัยคอร์แนล และคณะบุคลากรของสถาบันยุติธรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 11 ท่าน เข้า

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการด าเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ

เรียนรู้แนวคิด กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ท่ีเดือดร้อน โดยการใช้หลักการสังคม

สงเคราะห์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา รวมถึงประเด็นการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายก

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและ

การพัฒนา เป็นผู้ให้การต้อนรับ และดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

เป็นผู้ให้การบรรยาย 



สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)  

 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00น. คณะดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง

เอเชีย (The Asian Institute of Technology (AIT)) จ านวน 15 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานภาคธุรกิจ

เพื่อสังคม ที่ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ และการด าเนินงานดา้นสังคมสงเคราะห์ของบ้านพัก

ฉุกเฉิน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและให้การ

บรรยาย 

 

ปอย - ตรีชฎา เพชรรัตน์ มอบเงินบริจาค 

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คุณปอย - ตรีชฎา เพชรรัตน์ ได้น าเงินรายได้ที่ได้จากการจัดงานมี

ตติ้งการกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันเกิดครบ 30 ปี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ เอ็มโพเรี่ยมแกลอรี่ 

ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม มามอบให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์

เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อ านวยการสมาคมฯ 

เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ 



Rescued Glass  

 วันที่ 11 เมษายน 2560 Rescued Glass องค์กรไม่แสวงหาก าไร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ มุ่งท่ีจะเก็บ

ขวดแก้วที่ใช้แล้วจากบาร์รอบ ๆ สุขุมวิทซอย 11 ในกรุงเทพมหานครและน ามาแปรรูปเป็นของใช้ใน

ครัวเรือนและของตกแต่ง และน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายบริจาคให้กับองค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ ได้น า

เงินที่ได้จากการเนินกิจกรรมดังกล่าวจ านวน 10,000.- บาท มาบริจาคเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน

ด้านการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมด้านผู้หญิงและเด็ก ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระ

อุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี ผอ.สุดาวัลย์ คมธรรม 

ผู้อ านวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ  

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) 

 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00น. คณะพนักงานบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากัด 

(มหาชน) จัดกิจกรรมการกุศล "ปันโอกาส วาดอนาคต" ภายใต้ชื่อโครงการ “LIFE IS BEAUTIFUL 

เติมสีแต้มสวย เติมใจให้กัน” โดยการสอนแต่งหน้า - ท าผมในระดับเบื้องต้น ให้กับกลุ่มผู้หญิงใน

บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ รวมทั้งท าบุญเลี้ยงอาหาร

กลางวันแก่สมาชิกผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน และ มอบเงินบริจาคกับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ

ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมีผู้อ านวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คุณสุดาวัลย์ 

คมธรรม เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรับมอบ 



วาโก้บราเดย์ ปี 6 “เวิร์กชอปสร้างอาชีพ” 

 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) และ บริษัท

ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นน า “วาโก้” ได้จัด

กิจกรรม  “เวิร์กชอปสร้างอาชีพ” แก่ ผู้หญิงท่ีบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ใน

โครงการ "วาโก้บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" ปีท่ี 6 เพื่อให้ผู้หญิงได้มีอาชีพ มีรายได ้

มีก าลังใจกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง ด้วยงานประดิษฐ์ดอกมะลิและพวงมาลัย จากวัสดุอุปกรณ์

ผลิตบรา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบุนกะแฟชั่นและจาโนเม่ ร่วมสอนเทคนิค

การตัดเย็บและการประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าชิ้นงาน ณ ห้องประชุมบารุง-รวีวรรณ ชั้น 2 อาคารนารินทร์

กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เวลา 13.00น.-15.00น. 

แข่งม้าการกุศล 

 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก 

สมาคมราชกรีฑาสโมสร จัดแข่งม้าการกุศล กรณีพิเศษ รายได้ สมทบทุน สมาคมส่งเสริมสถานภาพ

สตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ราชกรีฑา

สโมสร (The Royal Bangkok Sports Club) 

 

 

   

   

 



World Bank Thailand  

 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารและพนักงาน World Bank Thailand ได้มาจดั

กิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งทีมวิทยากร

จาก สวนผักคนเมือง เป็นผู้สาธิตและให้ค าแนะน าปรึกษา โดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ 

และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อ านวยการสมาคมฯ และคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อ านวยการบ้านพัก

ฉุกเฉิน เป็นผู้ให้การต้อนรับ 

 

 

 

 

  

ครบรอบ 50 ปี โรงแรมโนโวเทลและไอบิส กรุงเทพ อิมแพค   

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการด าเนินกิจการ โรงแรมโนโวเทลและไอบิส กรุงเทพ อิม

แพค  โรงแรมในเครือแอคคอร์ (Accor Hotels) ได้ให้เกียรติกับบุคลากรที่ท างานเพื่อเด็กและสตรีฯ 

ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร

ราชาทินัดดามาตุ โดยเชิญเข้าร่วมงานและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันวันอาทิตย์ที่ 19 

พฤศจิกายน 2560  ณ  ห้องอาหารเดอะสแคว์ ชั้นM โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพค 



วัตสันมอบความสุขต้อนรบัปีใหม่  

 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 มร.ร็อด เร้าท์ลี่ย์ กรรมการผู้จัดการ วัตสัน ประเทศไทย และ 

คุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย น าทีมคณะผู้บริหารและ

พนักงาน ร้านวัตสัน ประเทศไทย มาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2017 และต้อนรับปีใหม่ 2018 เพื่อมอบ

ความสุขให้กับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและมาพักพิงอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉิน       

 โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ คุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ และคุณ

สุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อ านวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ  

 ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงโชว์ ของ

เหล่าบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ การแสดงมายากล การจับ

ฉลากของขวัญ บ้านบอล ซุ้มเกม และวงดนตรี สร้าง

ความสนุกสนานให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินเป็นอย่าง

ยิ่ง ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ต้องขอบพระคุณ

ร้านวัตสันที่เอื้อเฟื้อและมาแบ่งปันส่งต่อความสุขให้กับ

เราชาวสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาต่อเนื่องกว่าสิบปี 



ผู้ก ากับพร้อมนักแสดงน าละคร “เล่ห์รักยาใจ"  

 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 คุณอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ผู้ก ากับละคร “เล่ห์รักยาใจ" พร้อม

ทีมนักแสดง น าโดย พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ ,สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ ,อธิชนัน ศรีเสวก ,เพ็ญนภางค์ 

ชายด่าน และมาฬิศร์ เชยโสภณ มาเลี้ยงอาหารเย็นผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินพร้อมทั้งน าเงิน

บริจาคที่ได้จากการขายเสื้อ “มดแดง” เพื่อการกุศล มามอบให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย 

คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อ านวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และรับมอบ 



รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี  

 รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี เป็นรางวลัที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

มอบให้แก่สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอื้อต่อการ

เสริมสร้างสถานภาพสตรี ในช่วงสัปดาห์สตรีสากลเดือนมีนาคมของทุกปี โดยรางวัล 

“ผู้หญิงแห่งปี” ได้เริ่มในวันสตรีสากลปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ส่วนรางวัล “ผู้ชายแห่งปี” 

นั้น ได้เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา  

 ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้มีมติร่วมกันเลือก 

คุณอุษา เลิศศรีสันทัด  เป็น “ผู้หญงิแห่งปี 2560”  และ  ผู้พิพากษา วัชรินทร์  ปัจเจก

วิญญูสกุล  เป็น “ผู้ชายแห่งปี 2560” 



คุณอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อ านวยการโครงการมูลนิธิผู้หญิง  

 “ปัจจุบัน แม้มีความก้าวหน้าทั้งในด้านกลไกความยุติธรรม 
และกฎหมายที่จะให้ความคุ้มครอง และ ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้หญิง แต่ยังคงมีช่องว่างทั้งในการบังคับใช้กฎหมาย และการ
เข้าถึงทรัพยากร การถูกละเลยจากกลไกในทุกระดับ จึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ต่อไปในการสร้าง
แนวร่วมในการผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมในทุก ๆ ด้าน และ
รณรงค์ให้มีกลไกต่าง ๆ รวมถึงการมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้หญิงมี
โอกาสเข้าร่วมในการตัดสินใจในทุกระดับ”  

  

 เกือบ ๓๐ ปีของการท างานในวงการช่วยเหลือผู้หญิง และสิทธิมนุษยชน     จึงมีความ
เชี่ยวชาญท้ังในด้านการให้การปรึกษา และช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในด้านต่าง ๆ 
เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นถูกข่มขืน ล่อลวง หรืออนาจาร รวม
ไปถึงการคุ้มครองช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน 

 โดยจุดเริ่มต้นที่ได้ท างานกับมูลนิธิผู้หญิงในโครงการบ้านพักผู้หญิงท าให้ได้เรียนรู้ถึงปัญหาของ
ผู้หญิงในแทบทุกรูปแบบ  ทั้งนี้ด้วยปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะกับ
ผู้หญิงและเด็กไทยเท่านั้น รูปแบบการท างานจึงได้เอื้อไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงและเด็ก
ต่างชาติ สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
ขจัดอคติที่มีต่อแรงงานข้ามชาติในเมืองไทยและการช่วยให้ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดได้เข้าถึงความ
ยุติธรรม ซ่ึงถือเป็นการท างานอันปราศจากการเลือกปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง 

 จากบทบาทการท างานด้านการช่วยเหลือ และคุ้มครอง ท าให้ตระหนักว่าตัวกฎหมายและ
โครงสร้างทางสังคมนั้นเป็นต้นตอท่ีส าคัญ ของความเหลื่อมล้ าต่าง ๆ คุณอุษาจึงก้าวสู่เวทีการ
ขับเคลื่อนนโยบาย โดยเริ่มจากการจัดท ารายงานติดตามการด าเนินงานของรัฐ ตามอนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ สู่การเข้าร่วมในคณะท างานจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ความเสมอภาคระหว่างเพศของภาคประชาชน จนต่อมาได้ร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างฉบับใหม่   
จากการที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อ
กฎหมายประกาศบังคับใช้ จึงตัดสินใจสมัครเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
โดยหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้มีการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างจริงจัง  

 คุณอุษา เลิศศรีสันทัด นับได้ว่าเป็นผู้อุทิศตนท างานเพื่อสังคม มุ่งหวังท่ีจะขจัดการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ ทั้งในบทบาทของนักต่อสู้คุ้มครองเพื่อสิทธิมนุษยชน และผลักดันนโยบายน าไปสู่การ
สร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม 



ผู้พิพากษา วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล 

“ปัญหาการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลบางกลุ่มใน
สังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มสตรี นับว่าเป็นปัญหาส าคัญประการ
หนึ่ง ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง และการมีส่วนร่วม
ในสังคม” 

 ผู้พิพากษา วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ข้าราชการตุลาการ       
ผู้มีอ านาจ  และหน้าที่ในการพิจารณาอรรถคดี   ๓๖   ปี ของการ
ท างานคุ้มครองสิทธิของประชาชนในศาลยุติธรรม นอกเหนือจากความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม
ในจรรยาบรรณอันสูงสุดของวิชาชีพ ท่านยังเป็น  ผู้พิพากษานักพัฒนา ที่ยึดหลักการเคารพในศักดิศ์ร ี
และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ซึ่งได้ริเริ่มสร้างสรรค์งานอันมีคุโณปการแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
ขึ้นในกระบวนการยุติธรรม 

 โดยในบทบาทของอธิบดีศาลอาญาธนบุรีในฐานะผู้บริหารที่พบว่าคดีล้นศาลจึงจัดให้มี
กระบวนการเร่งรัดคดีให้เร็วเพื่อลดคดีคั่งค้างได้เกินร้อยละ ๙๐ ได้จัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาด้านจิต
สังคมแก่ผู้ต้องหาและจ าเลยในคดียาเสพติด และคดีความรุนแรงในครอบครัวที่ศาลอาญาธนบุร ี
และทัณฑสถานหญิงธนบุรี การเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการเป็นอาสาสมัคร
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ศาลอาญาธนบุรี นอกจากนี้ท่านยังได้น าวิธีการพิจารณาคดีศาลยาเสพติด
ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Drug Court หรือ Treatment Court มาใช้กับคดีผู้ติดยาเสพติด
ซ้ าซาก หรือคดีที่ผู้ต้องหามีปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวเพื่อเป็นการบ าบัดและ
ฟื้นฟูผู้กระท าผิด 

 ส าคัญย่ิง คือ ท่านมีความเข้าใจในความละเอียดอ่อนของกระบวนการยุติธรรม ที่มีต่อผู้หญิงใน
คดีความรุนแรงในครอบครัว และคดีทางเพศ รวมถึงคดีอุกฉกรรจ์บางคดีที่ผู้ถูกกระท าหรือพยานอยู่ใน
สภาพหวาดกลัว ศาลอาญาธนบุรีจึงเป็นศาลแห่งแรกที่เปิดให้มีการพิจารณาคดีในห้องสืบพยานโดยไม่
เผชิญหน้า อีกทั้งการตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องมิติหญิงชายจึงส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวเพื่อเอ้ือต่อการให้บริการประชาชน 

 นอกเหนือจากด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน  ผู้พิพากษาวัชรินทร์ ยังเป็นผู้ผลักดัน
นโยบายผ่านการน าข้อกฎหมายสู่การพัฒนาโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทย อันมีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติ ทั้งในด้านเด็กและสตรี มิติหญิงชาย สิทธิมนุษย์ชนและความเท่าเทียมทางเพศ 
ลดความเหลื่อมล้ าและข้อจ ากัดในการพัฒนามนุษย์  เช่น ร่างกฎหมายคุ้มครองเด็ก , ร่าง พ.ร.บ.ศาล
เยาวชนและครอบครัว และ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว , ร่าง พ.ร.บ. ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศฉบับประชาชน , ร่าง พ.รบ.คุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ , ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองบุคคลที่
ได้รับความรุนแรงในครอบครัวฉบับภาคประชาชน ฯลฯ 

 พิพากษาวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล จึงถือได้ว่าเป็นต้นแบบของผู้พิพากษานักพัฒนาที่
สร้างสรรค์สังคมแห่งความเท่าเทียมด้วยการลดการเลือกปฏิบัติ สร้างความเสมอภาคทางเพศใน
กระบวนการยุติธรรมคุ้มครอง และขจัดปัญหาการกีดกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิง  
เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างแท้จริง 
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นางสุดาวัลย์  คมธรรม   ผู้อ านวยการสมาคมฯ 

นางสาวกรวิณท์  วรสุข   ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์ 

นางรัจนา  ศุภเมธิน    เลขานุการคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ 

1.นางณัฐิยา  ทองศรีเกตุ   ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

2.นางสาวอุษณีย์  บุญนาค  นักสังคมสงเคราะห์ 

3.นางลรรศุภา  นิ่มแสง   นักสังคมสงเคราะห์ 

4.นางสาวธีราอร  ค าพลแสน  นักสังคมสงเคราะห์ 

5.นายคัญฑนิกม์ นิโรธร   นักจิตวิทยาคลินิก 

6.นางสาวศรัญญา  เกตจันทร์  นักจิตวิทยาคลินิก 

7.นางสาวศรีไทย  อ่ าสุวรรณ  ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 

8.นางเกษฎา ศรีสุข    ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 

9.นางนวมัย นาคธน   หัวหน้าบ้านเด็ก 

10.นางสาวธานิตย์ ทับทิม   ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก 

11.นางสายรุ้ง  ชื่นอยู่   ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก 

12.นางสาวนริศรา การินทร์  ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก 

13.นางศิริรัตน์  บ ารุงวงศ์   ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก 

14.นางวาสนา มาตรศรี   พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

15.นางประทีป  สายยะวัน  แม่บ้านบ้านเด็ก 

 

 

 

 



16.นางสาววีรยา  แลคไธสง  หัวหน้าศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 

17.นางเกษา  ด ารงวิทย์   พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

18.นางสมจิตร  เกิดสวัสดิ์   พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

19.นางสาวเพชร  บัวกลาง  พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

20.นางบุษบา  จันทร์ทอง   พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

21.นางทัศนีย์  มีรัตน์   พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

21.นางกฤษณา  ส่งสุข   พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

22.นางอนันต์  ดิษพงษา   พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

23.นางนิตยา  ศรีอนันท์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงิน) 

24.นางสาวสมจิตร วงค์อนันท์  ผู้จัดการเคหะกิจ 

25.นางสาววนพา เหมภูมิ   เจ้าหน้าที่เคหะกิจ 

26.นางสนิท  บุตรวิชา   นักโภชนาการ 

1.นางสมใจ  อธิลาภ   ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 

2.นางพรรณี  นีระ    เจ้าหน้าที่การเงิน 

3.นางสาวมณฑาทิพย์  เกตุนอก  เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน 

1.นางสริลลา  มหาพิรุณ   เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

2.นางสาวสุภาภรณ์  สองห้อง  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

3.นางประเทือง  อาจหินกอง  เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ 

4.นางโบว์  อาจปรุ    เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ 

5.นางสาววลี  บรรลือเสียง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6.นางมล  ฮูวิชิต    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

 

 

 

 



1.นางทิพวัลย์  มารศรี   ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป 

2.นางธิติมา  ใยเจริญ   เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค 

3.นางสาวจรรยาณัฎฐ์  แสนภักดีไทย เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค 

4.นางสาวจิตรา  โคนาบาล  เจ้าหน้าที่แม่บ้าน-สถานที ่

5.นายอนงค์  วงค์อนันท์   เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงและยานพาหนะ 

6.นายอร่าม สมชื่อ    เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงและยานพาหนะ 

7.นายไพฑูรย์  เดชขาว   เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงและยานพาหนะ 

8.นางสาวสมคิด ท่อนจันทร์  เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ 

9.นางล าพึง มีบริบูรณ์   เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่ 

10.นายภานุพงษ์ จันมี   เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่ 

11.นายเมี้ยน สมบุญเปล่ง   หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 

12.นายวิชาญ เผ่าพันธุ์   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

13.นายกิติพงษ์ มะลิทอง   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 

1.นายกรีฑา  แก้วประดิษฐ์  เจ้าหน้าที่โครงการและกิจกรรม 

1.นางสาววิไลภรณ์  เพียงกระโทก หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 

2.นางสาวจิตรา  นวลละออง  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

2.นางสาวณิชา  ชมเชย   เจ้าหน้าที่งานกล่องรับบริจาค 

1.นางเรืองรวี  พิชัยกุล   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 

2.นางมนัสนันท  เกิดวร   ผู้ช่วยนักวิจัย 

3.นางสาวพัชรี  แรงเขตการณ์  ผู้ช่วยนักวิจัย 

4.นางลักษนันท์  ชมดวง   ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

 

 

 



1.นางสาวพิมพ์บุญ  ลิ่มปิยะกูล  ผู้อ านวยการฝ่ายวีเทรนฯ  

2.นางณภัทร  นิธิเมธกุล   เจ้าหน้าที่การเงิน 

3.นางสาววลัญช์ภัทร  พูลมาก  เจ้าหน้าที่บัญชี 

4.นางสาววีณา  เขตรนคร   ผู้จัดการงานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

5.นางสาวกานต์สินี สะเอียบคง  ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

6.นางสาววิภาดา สีน้ าอ้อม  เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

7.นางสาววันทนา เกตุชิต   เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

8.นางสาวชญานิษฐ์  คล้ายสถิต  เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

9.นางสาวชลดาภรณ์ ไชยานะ  ผู้จัดการงานแม่บ้านสถานที่ 

10.นางสาวทองน้อย วันทวี  ผู้ช่วยผู้จัดการงานแม่บ้านสถานที่ 

11.นางฉวีวรรณ สมแพง   เจ้าหน้าที่แม่บ้านและซักรีด 

12.นางรุ่งรัตน์ มีศรีดี   เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่ 

13.นางสาวสมจิตร์ พ่วงพันธ์ศรี  เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่ 

14.นางมาลี เผ่าพันธุ์   เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่ 

15.นางบังอร ทองแสงค า   เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่ 

16.นางอรอนงค์ เสนปาน   เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่ 

17.นางสาวเกษมศรี เถาสกุล  ผู้จัดการห้องอาหาร 

18.นางแสงอรุณ พันธุ์ศิลป์  ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าห้องอาหาร 

19.นางสาวรุจาภา วงค์อนันท์  เจ้าหน้าที่ห้องอาหาร 

20.นางล าพึง มาลัย   แม่ครัว 

21.นางสาววิชญาภรณ์ ทับเทียม  แม่ครัว 

22.นางสมนึก นิลม้าย   ผู้ช่วยแม่ครัว 

23.นางสาวสุพัตรา ท่อนจันทร์  ผู้ช่วยแม่ครัว 

24.นางเนียน แต่ส่ า    ผู้ช่วยแม่ครัว 

25.นางวรรณนิสา กองเลิศ  เจ้าหน้าที่บริการ 

26.นางสาววรจิรา สมสวย  เจ้าหน้าที่บริการ 

27.นางสาวมธุรส ฉิมคง   เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ช็อป 

28.นางสาววรรณี  แคล่วคล่อง  เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ช็อป 

29.นางปัญญา จันมี   เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ 

30.นางสาวเข็มพร ทองแสนค า  เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ 
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รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน 

1.ผู้มารับความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย 
 1.1 จ านวนผู้หญิงและเด็ก  แยกตามอายุ 

 1.2  จ านวนผู้หญิงและเด็ก   แยกตามระดับการศึกษา 

 1.3 จ านวนผู้หญิงและเด็ก  แยกตามหน่วยงานน าส่ง และภูมิล าเนา 

0-2ป ี 3-6ป ี 7-12ป ี 13-18ป ี 19-25ป ี 26-35ป ี 36-45ป ี 46-55ป ี 56ปขีึน้ไป รวม 

93 21 16 24 44 55 27 8 8 296 

ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ได้รับ
การศึกษา 

ไม่ได้รับ
การศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

รวม ประถม
ต้น 

ประถม
ปลาย 

ม.ต้น 
ม.ปลาย  /

ปวช. 

115 16 18 42 50 35 4 16 296 

ภูมิล าเนา 
แหล่งที่มา กรุงเทพฯ ตะวันออก เหนือ ภาคกลาง ใต้ อีสาน รวม 

มาเอง 55 8 10 - 11 28 112 

ติดตามมารดา 51 3 2 - 7 7 70 

พลเมืองดี/ญาติ/เพื่อน 17 1     - - - 1 19 

ติดครรภ์มารดามา 36 - - - - - 36 

ส่งมาจากหน่วยงาน
เอกชน 

15 - - - - 2 17 

ส่งมาจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

11 2 - - - 2 15 

ส่งมาจากโรงพยาบาล 7 2 1 - 1 1 12 

ส่งมาจากสถานีต ารวจ 6 - 1 - - 8 15 

ติดต่อทางจดหมาย - - - - - - - 

รวม 198 16 14 - 19 49 296 



2.ผู้มารับบริการด้านการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
 2.1 จ านวนผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับบริการทางโทรศัพท์  แยกตามรายเดือน 

 2.2  จ านวนผู้มารับบริการให้ค าปรึกษา  แยกตามเพศ 

 

 

 

 2.3 จ านวนผู้มารับบริการให้ค าปรึกษาแยกตามประเภทของปัญหา 

เดือน ผู้หญิงและเด็ก(ราย) ผู้ชาย(ราย) รวม(ราย) 

มกราคม 57 10 67 

กุมภาพันธ์ 52 10 62 

มีนาคม 53 12 65 

เมษายน 52 10 62 

พฤษภาคม 59 7 66 

มิถุนายน 52 9 61 

กรกฎาคม 57 8 65 

สิงหาคม 56 7 63 

กันยายน 58 9 67 

ตุลาคม 57 6 63 

พฤศจิกายน 55 12 67 

ธันวาคม 54 9 63 

รวม 662 109 771 

เพศหญิง เพศชาย รวม 

662 คน (ร้อยละ86) 109 คน (ร้อยละ14)  771 คน      

ปัญหา จ านวน(ราย) ร้อยละ 

1.ท้องไม่พร้อม 314 41 

2.ครอบครัว 95 12 

3.ความรุนแรงในครอบครัว 94 12 

4.อ่ืนๆเช่นสุขภาพจิต/ยาเสพติด/พฤติกรรมลูกหญิง-
ชาย/กฎหมาย/ยาคุมก าเนิด/เอชไอวี/ไม่มีผู้ดูแล ฯลฯ 

268 35 

รวม 771 100 



 2.4 จ านวนผู้มารับบริการให้ค าปรึกษาแยกตามจังหวัด 

 2.5 แหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้มารับบริการให้ค าปรึกษา  รู้จักบ้านพักฉุกเฉิน 

 2.6 ช่วงเวลา  การติดต่อขอรับบริการการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 

ช่องทางการมารับบริการ/ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน 

•  ผู้ประสบปัญหามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง 

รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจากนิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม อินเตอร์เน็ต เพื่อน นายจ้าง  บิดา-มารดา  
ญาติ(ยาย  ย่า  ป้า  น้า) พลเมืองดี โทรทัศน์ทุกช่อง  โทร 1133 และกรมสุขภาพจิต โทร 1323,1663 
สายด่วนท้องแม่วัยรุ่น /HIV 

•  การส่งต่อจากหน่วยงานต่างๆ 

1.สถานีต ารวจนครบาล 

  สน.ดอนเมือง  ต ารวจรถไฟดอนเมือง สถานีต ารวจนครบาลเตาปูน 

2.โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล, โรงพยาบาลต ารวจ, โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลบ่อทอง และโรงพยาบาลนพรตันราชธาน ี  

3.หน่วยงานราชการ 

  บ้านพักเด็กและครอบครัวจกรุงเทพมหานคร, จงัหวัดเพชรบรุ ี และจังหวัดสมุทรปราการ    

  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300 / บ้านอ่ิมใจ  กรมกิจการสตรีและครอบครัว 

4.หน่วยงานเอกชน  จ านวน  4  องค์กร 

  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล(ศูนย์เมอร์ซี่), สหทัยมูลนิธิ   และ
บ้านสุขฤทัย 

กรุงเทพฯ รวม นนทบุรี/ปทุมธานี/ต่างจังหวัด                                             

425  ราย   (ร้อยละ 55 )  771 ราย 346  ราย   (ร้อยละ 45 )  

อินเตอร์เน็ต                                                 เพื่อน/พลเมืองดี                                                                                                             
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ                                         

นิตยสารชีวิตรัก/

คู่สร้างคู่สม  
รวม 

539 ราย   

(ร้อยละ 70)  
83 ราย (ร้อยละ11)  82 ราย (ร้อยละ10)  67 ราย (ร้อยละ 9 ) 771 ราย 

เช้า-กลางวัน กลางคืน รวม 

544    ราย   (ร้อยละ 71 )  227    ราย   (ร้อยละ 29)  771 ราย 



1.ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี  พิชัยสนิธ  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

        สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

2.พ.ญ.วรุณา  กลกิจโกวินท์      จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
        กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

3.คุณฟ้าใส  วิเศษกุล       นักศิลปะบ าบัด 

4.พ.ต.หญิงนัทมน  อุ่นพงศ์ภูวนาถ   อาสาสมัครพยาบาล 

5.น.อ.โทหญิง วัลภา  อันดารา    อาจารยแ์ผนกจติเวช วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ 

6.คุณสมชาติ   ทาแกง     ชมรมเพื่อนวันพุทธ  สภากาชาดไทย 

7.อาจารย์กรรณิการ์   ดาวไธสง   สภากาชาดไทย 

8.ดร.รัก  ชุณหกาญจน์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

9.คุณปริญดา  วิรานุวัตร    นักพัฒนานอกกระบวนกร 

 



1.การน าผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปจ าหน่าย ในงานต่างๆ 

 

วันที่ สถานที ่ งาน /โครงการ หน่วยงาน / ผู้จัดงาน 

22,23 มิ.ย. 60 
บริษัทการบินไทย 
(ส านักงานใหญ่) 

การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 
บริษัทการบินไทย 

25 มิ.ย.60 
มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ (รังสิต) 
การประชุมสัมมนา สโมสร โรตารี่ ดอนเมือง 

28,29 มิ.ย.60 
โรงแรมโนโวเทล 

ประตูน้ า 
 - โรงแรมโนโวโทล ประตูน้ า 

30 ส.ค.60 มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมภายใน ม. มหิดล 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 



2. การบริการตัดผมนอกสถานที่ หลักสตูรตัดผมชาย / เสริมสวย  
อาทิ เขตดอนเมือง, เขตหลักสี่, เขตสายไหม, ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  และ จ.ปทุมธานี  

ล าดับ วัน/เดือน/ปี สถานที ่
นักเรียน 
บริการ 

ผู้มารับบริการ 
รวม 

หญิง ชาย 

1 8 ม.ค. 60 สถานสงเคราะห์บ้านไร้พึ่ง ธัญบุรี 13   34 34 

2 14 ม.ค. 60 บริษัททางยกระดับดอนเมือง 8 34 10 44 

3 15 ม.ค. 60 
สถานสงเคราะห์ บ้านนนทภูมิ     
ปากเกร็ด 

12   27 27 

4 22 ม.ค. 60 
สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี  ปาก
เกร็ด 

13   30 30 

5 29 ม.ค. 60 ชุมชนหมู่บานดาวทอง  ดอนเมือง 14   38 38 

6 5 ก.พ. 60 บ้านพักคนชรา ชาย บางเขน 15   25 25 

7 12 ก.พ. 60 หมู่บ้านเปี่ยมสุข  บางคูวัด  ปทุมธานี 15   50 50 

8 19 ก.พ. 60 หมู่บ้าน เคหะ คลอง 4 ปทุมธานี 15   48 48 

9 26 ก.พ. 60 หมู่บ้านพฤกษา  13  ดอนเมือง 15   42 42 

10 5 มี.ค. 60 เคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทร  วัดกู้ 12   33 33 

11 4 ,มิ.ย. 60 สถานสงเคราะห์ชาย ธัญบุรี ปทุมธานี 15   55 55 

12 11 มิ.ย. 60 
กองพันทหารม้า 29 รักษาพระองค์ 
(สนามเป้า) 

15   80 80 

13 18 มิ.ย. 60 
สถานสงเคราะห์ บ้านราชาวดี 
นนทบุรี 

15   75 75 

14 25 มิ.ย. 60 กองพันทหารลาดตระเวน  ดอนเมือง 15   85 85 

15 2  ก.ค. 60 กองร้อยระวังแลป้องกัน  ดอนเมือง 15   62 62 

16 9 ก.ค. 60 การเคหะคลอง 4 ปทุมธานี 15   51 51 



 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี สถานที ่
นักเรียน 
บริการ 

ผู้มารับบริการ 
รวม 

หญิง ชาย 

17 23 ก.ค. 60 หมู่บ้านเปี่ยมสุข  ดอนเมือง 15   39 39 

18 30 ก.ค. 60 
บ้านเอื้ออาทรวัดกู้ ปากเกร็ด 
นนทบุรี 

15   44 44 

19 6 ส.ค. 60 หมู่บ้านพฤกษา 13 ดอนเมือง 15   54 54 

20 7 ต.ค. 60 พัน ร. 29 สนามเป้า 15   61 61 

21 22 ต.ค.60 กองพันลาดตระเวน ดอนเมือง 14   58 58 

22 5 พ.ย. 60 บ้านพักคนชราชาย บางเขน 15   28 28 

23 12 พ.ย.60 
สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดีชาย    
ปากเกร็ด นนทบุรี 

15   25 25 

24 19 พ.ย. 60 
สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิ     
ปากเกร็ด นนทบุรี 

14   20 20 

25 26 พ.ย. 60 การเคหะคลอง 4 ปทุมธานี 14   49 49 

26 3 .ธ.ค. 60 หมู่บ้านพฤกษา  13 15   30 30 

27 10 ธ.ค. 60 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเอื้ออาทร 
นนทบุรี 

15   41 41 

28 17 ธ.ค. 60 บ้านพักทหารสื่อสาร ดอนเมือง 15   38 38 

29 24 ธ.ค. 60 ชุมชนหมู่บ้านเปี่ยมสุข ดอนเมือง 15   52 52 

รวม  414  34 1,284 
1,31

8 



 
รายชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯ ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2560 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายช่ือ จ านวน 

1 10 ม.ค. 60 
เจ้าหน้าที่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน) 

15 คน 

2 13 ม.ค. 60 
เจ้าหน้าที่ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่อยบัญชาการ
อากาศโยธิน ดอนเมือง 

25 คน 

3 17 ม.ค. 60 พนักงานบริษัท โตโยต้า นครธน จ ากัด สาขาดอนเมือง 30 คน 

4 23 ก.พ. 60 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 4 คน 

5 24  ก.พ. 60 
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 คน 

6 30 มี.ค. 60 พนักงาน บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด  50 คน 

7 21 เม.ย. 60 นิสิตคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 37 คน 

8 25 เม.ย. 60 สโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพฯ 8 คน 

9 25 เม.ย. 60 
นักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  
(ศูนย์รังสิต) 

7 คน 

10 9 พ.ค. 60 
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  
(ศูนย์รังสิต) 

5 คน 

11 19 พ.ค. 60 พนักงาน โรงแรมโฮเทล มิวส์ กรุงเทพฯ 15 คน 

12 30 มิ.ย. 60 พนักงาน บริษัท ทศภาค จ ากัด   30 คน 

13 19 ก.ค. 60 นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 9 คน 

14 1 ส.ค. 60 
ครู และนักเรียน โรงเรียนปัญญาประทีป                     
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

25 คน 

15 4 ส.ค. 60 พนักงาน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน) 15 คน 

16 16 ส.ค. 60 นักศึกษาแพทย์ประจ าบ้าน  โรงพยาบาลศิริราช 7 คน 



 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายช่ือ จ านวน 

17 25 ส.ค. 60 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 18 คน 

18 31 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 17 คน 

19 8 ก.ย. 60 นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  3 คน 

20 18 ก.ย. 60 
นักศึกษาปี 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

7 คน 

21 18 ก.ย. 60 เจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 14 คน 

22 19 ก.ย. 60 เจ้าหน้าที่ Mekong Institute (MI)   22 คน 

23 13 ต.ค. 60 พนักงานเจ้าหน้าที่ ประเทศออสเตรเลีย  6 คน 

24 26 ต.ค. 60 นิสิตคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  14 คน 

25 31 ต.ค. 60 นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 12 คน 

26 1 พ.ย. 60 นิสิตคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  30 คน 

27 6 พ.ย. 60 ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารโลก หรือ เวิลด์แบงก์ 40 คน 

28 22 พ.ย. 60 
ผู้น าชุมชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉ
ลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

110 คน 

29 29 พ.ย. 60 
นักศึกษาแพทยศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย  

25 คน 

30 14 ธ.ค.60 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จ ากัด 50 คน 



 
การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล 

ประเภท
ส่ือ 

เรื่อง วันที่ขอข้อมูล 

โทรทัศน์ 
1. 
  
  

สถานีโทรทัศน์ True4U (ทู ฟอร์ ยู) ทีวีดิจิตอล ฟรีทีวีช่อง24 
สัมภาษณ์ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ - คุณณัฐิยา  ทองศรีเกตุ 
และเด็กที่ประสบปัญหา ประเด็น ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อ
สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 

  
1 มิ.ย.2560 

  
  

2. สถานีโทรทัศน์TNN24 ช่อง16 ซึ่งน าเสนอเนื้อหาข่าวสารการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การยกย่องบุคคลตัวอย่าง ถ่ายท าสกู๊ปข่าว 
และเรื่องราวเกี่ยวกับวันแม่ เรื่องราวของแม่หัวใจแกร่ง สัมภาษณ์
สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ที่ผ่านภาวะวิกฤติปัญหาท้องไม่พร้อมใน
วัยรุ่น และสามารถออกไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขกับลูก 1 คน 

1 ส.ค.2560 

3. 
  
  

สถานีโทรทัศน์ Voice TV ทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน และระบบจาน
ดาวเทียมทุกประเภทช่อง21 สัมภาษณ์ผู้อ านวยการฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ - คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ และนักจิตวิทยาคลินิก-คุณคัญฑ
นิกม์ นิโรธร  พร้อมกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินที่ประสบปัญหาท้องไม่
พร้อม จ านวน 2 คน ประเด็น “อนาคตที่ยังมีหวัง ของคุณแม่วัยใส” 

4 ก.ย.2560 
  
  

อ่ืนๆ 
1. นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  สัมภาษณ์

หัวหน้างานบ้านเด็ก - คุณนวมัย นาคธน 
 27 ม.ค.2560 

2. นิสิต ชั้นปีที่3  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผลิต
รายการสารคดี วิทยุเชิงวิเคราะห์ ในรายการ “ก้าวไปกับไทยทีน” 
ตอน คุณแม่วัยใส   สัมภาษณ์สมาชิกวัยรุ่น จ านวน 2 คน  

18 ก.พ.60 

3. นักศึกษาชั้นปีท่ี 3และ 4 ภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์
ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สัมภาษณ์
นักจิตวิทยาบ้านพักฉุกเฉิน - คุณลรรศุภา  นิ่มแสง  หัวข้อ “การ
ดูแลช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม และสัมภาษณ์
ผู้ประสบปัญหาจ านวน 2 คน” 

11 ต.ค.60 



 

 

• สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส : รายการ สกู๊ปข่าว 

•  สถานีโทรทัศน์ TNN 24ช่อง16 : สกู๊ปข่าว 

•  สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ดิจิตอล : รายการพิเศษ 

 

 

ฐานเศรษฐกิจ  โพสต์ทูเดย์  คมชัดลึก  บ้านเมือง  แนวหน้า  กรุงเทพธุรกิจ  ไทยโพสต์  ไทยรัฐ   

เดลินิวส์  มติชน  ASTV  ผู้จัดการรายวัน  โลกวันนี้รายวัน  สยามกีฬารายวัน  สยามดารา  

ข่าวสด  สยามรัฐ 

ประเภท
ส่ือ 

เรื่อง วันที่ขอข้อมูล 

อ่ืนๆ 
4. 

อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นอร์ท กรุงเทพ (North Bangkok University) สัมภาษณ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ - คุณณัฐิยา  ทองศรีเกตุ        
และนักจิตวิทยาคลินิก - คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร ในหัวข้อ  “แนว
ทางการจัดการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและ
ป้องกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

24 ต.ค.60 

5. นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สัมภาษณ์คุณคัญณัฐิยา  ทองศรีเกตุ ผู้อ านวยการฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ นางลรรศุภา นิ่มแสง นักจิตวิทยา  หัวข้อ  “รูปแบบและ
กลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส:กรณีศึกษาหน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือแม่วัยใส ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร” 

25 ต.ค.60 

6. นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขา
นโยบายสังคม) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมภาษณ์ผู้อ านวยการฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ - คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ เรื่อง “แนวทางการขึ้นทะเบียน
ผู้กระท าผิดทางเพศที่เหมาะสมกับประเทศไทย” 

13 พ.ย.60 

สื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์กจิกรรมของสมาคมฯ 

1.โทรทัศน ์

2.หนังสือพิมพ ์






