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40 ปี ของการ ดาเนินการบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
จากจุด เล็ ก ๆ ของกลุ่ ม ส่งเสริมสถานภาพสตรี ภายใต้การนาของ คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ที่ได้เปิดบ้านพักของตัวเองเป็นบ้านพักฉุกเฉินสาหรับผูห้ ญิง
และเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราว จนบ้ า นพั ก ฉุกเฉินแห่งแรกซึ่งเป็นโครงการร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ได้กอ่ สร้างแล้วเสร็จ
และเริ่มดาเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา
บ้านพักฉุกเฉินหลังแรกตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ถนนสุโขทัย เขตดุสิต ต่อมาเมื่อมีผู้มาขอรับความช่วยเหลื อมากขึ้นทาให้
สถานที่คับแคบลงจึงจาเป็นต้องขยับขยายสถานที่ โดยได้รับบริจาคทีด่ ินจานวน 21 ไร่ จากคุณรวีวรรณ บุณยรักษ์ บริเวณทุ่งสีกัน ดอนเมื อง เพือ่ เป็นทีส่ าหรับสร้าง
บ้านพักฉุกเฉินทีก่ ว้างขวางพอ ซึ่งได้กลายมาเป็นสถานที่ทาการรองรับผู้ประสบปัญหาได้อย่างเต็มที่ สามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ค่อ นข้างครบวงจรทั้งในเชิง
รับและเชิงรุก
บทบาทของบ้านพักฉุกเฉินค่อนข้างโดดเด่นและเป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะหน่วยงานทีพ่ ร้อมให้ทพี่ กั พิงและความช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ ห ญิ ง ที่ ป ระสบปั ญ หา จากประสบการณ์
อันยาวนานที่ เ ริ่ ม ต้ น จากการช่ ว ยเหลื อ ให้ ทพ
ี่ ักพิงแก่ผหู้ ญิงที่ป ระสบปัญหาจึงค่อย ๆ ปรับพัฒนาทัง้ ในเชิงคุณภาพการให้บริการของงานสังคมสงเคราะห์ทมี่ งุ่ เน้น
การดูแลช่วยเหลือให้การปรึกษาโดยยึดหลักผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การมองปัญหาอย่างองค์รวมและตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จากปี 2523 - 2563 จนถึง
วันนี้มีผู้หญิงและเด็กจานวน 54,156 ราย ที่ได้รับการบริการจากบ้านพักฉุกเฉิน
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั 40 ปี การดาเนินงานของ “บ้านพักฉุกเฉิน” ยังคงมุง่ มัน่ ดาเนินงานช่วยเหลือผูห้ ญิง โดย ยึดปณิธานของท่านผูก้ อ่ ตัง้ “คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ”
และ “กลุม่ ส่งเสริมสถานภาพสตรี” เสมอมา
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สรุปผลการดาเนินงานในปี 2563
สืบเนือ่ งจากปลายปี 2562 เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึง่ ถือเป็นวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ และยังคงระบาดต่อเนือ่ งข้ามมาถึงปี 2563
โดยวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency of
international concern (PHEIC)) สาหรับประเทศไทยนัน้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายและออกมาตรการควบคุมโรค ทัง้ ขอความร่วมมือประชาชนในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ จึงต้องปรับแผนในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของภาครัฐ ด้วยการให้พนักงานเวิรค์ ฟรอมโฮม (Work From Home) การตรวจวัดอุณหภูมิ
การเช็คอินและเช็คเอ้าท์ดว้ ยแอพพลิเคชัน่ ไทยชนะ และการเว้นระยะห่าง การติดต่อหรือบริจาคให้ตดิ ต่อทีง่ านประชาสัมพันธ์เพียงจุดเดียวเพือ่ ลดการให้บคุ คลภายนอกเข้าสู่
บริเวณภายในจุดต่าง ๆ รวมทัง้ การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้าสูภ่ ายในบ้านพักฉุกเฉินด้วยการปิดรับผูป้ ระสบปัญหาเข้าพักใหม่ งดกิจกรรมจัดประชุมสัมมนา
จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ และเยีย่ มชม เป็นระยะเวลา 3 เดือน (26 มีนาคม - 30 มิถนุ ายน 2563) ซึง่ ส่งผลให้กจิ กรรมหลายอย่างต้องยกเลิก เลือ่ น หรือหยุดชะงัก และเปลีย่ น
รูปแบบไป

ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดร้ายแรง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึง่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ าเนินการสาธารณกุศล และสามารถดาเนินการอย่างเข้มแข็ง
ด้วยแรงศรัทธาและการสนับสนุนจากภาคประชาชน ดังนัน้ เมือ่ สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสมาคมฯจึงได้รบั ผลกระทบทีค่ อ่ นข้างรุนแรง
ทัง้ ในด้านการระดมทุน และการดาเนินงาน สมาคมฯ ต้องปรับตัวโดยการลดขนาดองค์กร ปรับโครงสร้างให้กระชับ ลดจานวนพนักงานให้องค์กรมีขนาดเล็กลงเพือ่ ลดต้นทุน
องค์กร และที่สาคัญอย่างยิ่งคือภารกิจในส่วนการให้ความช่วยเหลือของบ้านพักฉุกเฉินซึ่งเป็นหัวใจหลักของสมาคมฯไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบ การให้
ทีพ่ กั สาหรับผูป้ ระสบปัญหาต้องหยุดชะงักไปเพือ่ ดูแลความปลอดภัยของผูท้ ยี่ งั คงพักพิงอยูใ่ นบ้านพักก่อน การดาเนินงานและความช่วยเหลือที่สามารถทาได้คอื การให้
คาแนะนาปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ เฟซบุก๊ และอีเมลล์ ตลอด 24 ชม. เท่านั้น
จึงนับว่า ปี 2563 เป็นปีทมี่ คี วามเปลีย่ นแปลงอย่างมาก ด้วยรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์จะเป็น “New Normal หรือ ความปกติใหม่” มนุษย์ต้องปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ โดยพึง่ พาเทคโนโลยีออนไลน์มากยิง่ ขึน้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ต้องมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้ทนั กับยุคสมัยและบริบทของสังคมทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลง คนทางานเพือ่ สังคมนอกจากกายพร้อมใจพร้อมแล้วยังต้องเพิม่ ทักษะในด้านดิจทิ ลั เทคโนโลยี และมีความสามารถทีห่ ลากหลาย เพือ่ ทีจ่ ะสามารถดาเนินภารกิจ
และยืนหยัดเคียงข้างผูห้ ญิงและเด็กทีป่ ระสบปัญหาเดือดร้อน ต่อไป
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งานเด่นงานดัง
พิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ “ผูห้ ญิงเก่ง 2563” “ผูห้ ญิงแห่งปี ผูช้ ายแห่งปี และ องค์กรดีเด่นแห่งปี 2563”
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00
สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา และสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ “ผู้หญิงเก่ง

2563” “ผู้หญิงแห่งปี ผู้ชายแห่งปี และ องค์กรดีเด่นแห่งปี
2563” ณ ห้องประชุมบารุง-รวีวรรณ ชัน้ 2 อาคารนารินทร์กรุณา

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ทัง้ นีส้ มาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ าเนินการสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต จึงขอมอบรางวัล "ผูห้ ญิงแห่งปี
2563" ให้กับ ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี และ รางวัล "ผูช้ ายแห่งปี 2563" ให้กับ คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม เพือ่ ยกย่องและเชิ ด ชู เ กี ยรติ บุ ค คลผู้ มี คุ โ ณปการ
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง และเนือ่ งในโอกาสทีภ่ ารกิจสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในส่วนให้ความช่วยเหลือและเสริมพลังให้กับผูห้ ญิงที่ประสบปัญหา
ความรุนแรงได้ดาเนินงานมาครบ 40 ปีเต็มในปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จึงได้จดั ให้มีรางวัลพิเศษ “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2563” เพื่อมอบให้กบั องค์กร
ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะกับกลุม่ ผู้หญิงมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งได้แก่ “บริษทั เซ็นทรัล วัตสัน จากัด(Central Watson Co., Ltd.)”
รางวัลผูห้ ญิงเก่ง 2563 : 9 สาขา ดังนี้

1.ผูห้ ญิงเก่ง สาขา นักการเมืองท้องถิน่ คุณณัฐนันท์ หูไธสง : จังหวัดบุรีรัมย์

2.ผูห้ ญิงเก่ง สาขา ผูร้ เิ ริม่ ธุรกิจ คุณวีนา จันทร์แก้ว : จังหวัดเชียงใหม่

3.ผูห้ ญิงเก่ง สาขา เยาวสตรี คุณปุณยภา วิศวกรวิศิษฎ์ : กรุงเทพมหานคร

4.ผูห้ ญิงเก่ง สาขา เกษตรกร คุณเนาวรัตน์ บุญมี : จังหวัดจันทบุรี

5.ผูห้ ญิงเก่ง สาขา นักบริหาร คุณธันยพร กริชติทายาวุธ : กรุงเทพมหานคร

6.ผูห้ ญิงเก่ง สาขา นักพัฒนา คุณนุชจารี คล้ายสุวรรณ : จังหวัดพิษณุโลก

7.ผูห้ ญิงเก่ง สาขา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล คุณอุสาห์ ไทรชมภู : จังหวัดชุมพร 8.ผูห้ ญิงเก่ง สาขา สือ่ มวลชน คุณสุภัทรา บุณยพรหม : กรุงเทพมหานคร
9.ผูห้ ญิงเก่ง สาขา สิง่ แวดล้อม คุณพีรดา ปฏิทัศน์ : จังหวัดสุพรรณบุรี
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งานเด่นงานดัง
พิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ “ผูห้ ญิงเก่ง 2563” “ผูห้ ญิงแห่งปี ผูช้ ายแห่งปี และ องค์กรดีเด่นแห่งปี 2563”
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บ้านพักฉุกเฉิน
การให้บริการของบ้านพักฉุกเฉิน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เน้นการให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็กทีเ่ ดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม โดยให้ความ
ช่วยเหลือด้านทีพ่ กั อาศัย อาหาร สุขภาพอนามัย รวมทัง้ การให้คาปรึกษาแนะนา การให้ทกั ษะชีวติ และกาลังใจ โดยใช้หลักสังคมสงเคราะห์ และกระบวนการ
จัดการกลุม่ บาบัดทางจิตเพือ่ นาไปสูค่ วามเชือ่ มัน่ ในตนเอง สามารถออกไปใช้ชวี ติ ในสังคมได้ดว้ ยปกติสขุ และช่วยเหลือตนเองได้
การให้บริการและความช่วยเหลือ นอกเหนือจากการให้เข้าพักทีบ่ า้ นพักฉุกเฉินแล้ว โครงการคลินกิ ผูห้ ญิง ยังให้บริการ ด้านการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
โดยให้การปรึกษาแนะนาปัญหาด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น ท้องเมือ่ ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาโรคเอดส์/เอช ไอ วี และรวมไปถึง
ภาวะการหมดวัยเจริญพันธุด์ ว้ ย
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การดาเนินงานบ้านพักฉุกเฉิน
ให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็กทีป่ ระสบปัญหาต่าง ๆ โดยมีสถานทีเ่ พือ่ พักอาศัย สาหรับตัวบ้านพักฉุกเฉินทีร่ องรับผูป้ ระสบปัญหานัน้ มี 2 อาคาร และยังมีพนื้ ทีบ่ างส่วน
ในบริเวณเดียวกันทีแ่ ยกออกเป็นพิเศษ สาหรับการดูแลเฉพาะกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็น เด็กทารก เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

บ้านเด็ก

ศูนย์เลีย้ งเด็กอ่อน

เป็นสถานทีด่ แู ลเด็กเล็ก และเด็กก่อน
วัยเรียนในช่วงอายุ 1 ขวบ 6 เดือน – 9 ขวบ
ซึ่ ง เป็ น บุ ต รของผู้ ห ญิ ง ที่ม าขอรั บ ความ
ช่วยเหลือ โดยในระหว่างทีม่ ารดารับการ
ฟืน้ ฟูรา่ งกายและจิตใจ หรือพักระหว่างรอ
คลอด - พักฟืน้ หลังคลอด รวมทัง้ บุตรของผูฝ้ ากเลีย้ ง ได้แก่ บุตรของนักเรียนฝึก
อาชีพ และบุตรเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ทัง้ นีม้ คี รูและพีเ่ ลีย้ งเด็ก จานวน 4 คน เป็นผูด้ แู ล
เสริมสร้างพัฒนาการร่างกาย อารมณ์และสติปญ
ั ญา โดยมุง่ เตรียมความพร้อมให้
เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้ อีกทัง้ ลดผลกระทบ
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับเด็ก พร้อมทั้งสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี

เป็นสถานที่ดแู ลเด็กทารก
เด็กอ่อนวัยแรกเกิด - 1 ปี 6 เดือน
ซึ่ ง เป็ น บุตรของผู้ ที่ ป ระสบปั ญ หา
ท้องไม่พร้อม ทั้งที่มคี วามประสงค์
และจาเป็นต้องยกบุตรเพือ่ หาพ่อแม่
อุ ป ถั ม ภ์ หรื อ กรณี ทมี่ ารดาของเด็กฝากเลี้ยงบุตรชัว่ คราวเพื่อไปหางานทา
หรือไปเรียนหนังสือ/ไปศึกษาต่อ ทั้งนี้มีพเี่ ลี้ยงดูแลเด็กทารก ทาหน้าทีด่ ูแล
พัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ จานวน 6 คน
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ศูนย์กนิษฐ์นารี
เป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่
ถูกข่มขืน / ล่วงละเมิดทางเพศ โดยทีมงานสหวิชาชีพอย่าง
ครบวงจร รวมทัง้ การให้ความช่วยเหลือประสานงานเพือ่
ดาเนินคดีทางกฎหมายในกรณี ที่ ผู้ประสบปัญหาต้อง
การดาเนินคดีกับผูก้ ระทาผิด นอกจากนั้นยังให้บริการ
ทางโทรศัพท์แก่ผปู้ ระสบปัญหาทุก ๆ ประเภทด้วย

กระบวนการช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน
1.บริการด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา
• จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร ยา สิ่งจาเป็นต่าง ๆ
• นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา ให้การปรึกษา ให้กาลังใจและทางเลือก
โดยยึดผู้หญิงและเด็กเป็นศูนย์กลางโดยใช้แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ
(Empowerment)
• จัดกลุ่มบาบัดฟื้นฟูจิตใจ
• เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือหน่วยงานรัฐและเอกชน
• เยี่ยมบ้าน สร้างความเข้าใจและพื้นฟูครอบครัว

2.บริการด้านการแพทย์
• แพทย์สต
ู นิ รีเวชและจิตแพทย์ (อาสาสมัคร) ให้การตรวจสุขภาพและให้คาแนะนา
ปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัว / โรคต่าง ๆ ทางเพศสัมพันธ์ และด้าน
เพศศึกษา และการดูแลด้านสุขภาพจิต ตามลาดับ
• ส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาวินิจฉัยทางกาย/จิต/รักษาและฝากครรภ์ที่
โรงพยาบาลของรัฐ เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล /
สถาบันบาราศนราดูร/โรงพยาบาลศรีธัญญา/ศูนย์บริการสาธารณสุ ข 15 และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข60 ฯลฯ
• ติดตามผลและเยี่ยมเยียนผู้ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

3.บริการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

4.บริการด้านกฎหมาย

•

•
•
•

ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น การวางแผนครอบครัว เอชไอวี/เอดส์
การดูแลเด็ก ฯลฯ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
ฝึกอาชีพตามความสนใจ
ให้บริการการศึกษาตามระบบการศึกษาของประเทศทั้งในระบบและ
การศึกษานอกโรงเรียนในระดับประถมและมัธยม

•
•
•

•

ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นและกระบวนการยุติธรรม
ศูนย์กลางรับเรื่องและติดต่อสถานีตารวจที่เกี่ยวข้อง/ติดตามผลคดี
เป็นสื่อกลางติดต่อหน่วยงานเอกชนและรัฐที่ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
(เช่น มูลนิธิเพื่อนหญิง/สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ)
ร่วมสอบพยานเด็กตาม ป.วิ อาญา พ.ศ.2543

5.ติดตามผล เมือ่ พ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว
• เจ้าหน้าทีน
่ กั สังคมสงเคราะห์ หรือ นักจิตวิทยาลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มบ้าน ณ สถานทีพ่ กั อาศัย หรือสถานทีเ่ รียน หรือสถานทีท่ างาน
• ติดตามผลทางโทรศัพท์
• ประสานงานเครือข่ายทางสังคมทัง้ หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ในพืน
้ ทีเ่ พือ่ เยีย่ มบ้าน หรือให้การช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมต่อไป
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งานบ้านพักฉุกเฉิน 2563
1.จานวนและประเภทปัญหาของผูห้ ญิงและเด็ก

1.2 ประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบปัญหา

1.1 จานวนทีร่ บั ความช่วยเหลือ ในปี 2563 มีผหู้ ญิงและเด็กทีม่ าขอรับ
ความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน รวมทัง้ สิน้ 1,576 ราย แบ่งเป็น
• ผูห
้ ญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน
• ผูห
้ ญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก
• ผูห
้ ญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาทางโทรศัพท์
• ผูห
้ ญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต

128 ราย
40 ราย
1,063 ราย
345 ราย

* รายละเอียดเกีย่ วกับ อายุ ระดับการศึกษา ภูมลิ าเนา และ การนาส่ง มีปรากฏ
ใน ภาคผนวก ก รายละเอียดของผูห้ ญิงและเด็กทีม่ ารับบริการ

ประเภทของปัญหา

จานวน/ราย

1.ปัญหาครอบครัว
2.ท้องเมือ่ ไม่พร้อม
· จากสามี/แฟน 36 ราย
· จากการถูกข่มขืน 1 ราย
3.ความรุนแรงในครอบครัว
· ถูกสามี,อดีตสามีทุบตีทาร้ายร่างกาย/จิตใจ : 31 ราย
· พ่อ/พ่อเลี้ยง/มารดา/น้า/พี่เขย /นายจ้าง : ทาร้าย 1 ราย
4.ผู้ติดเชื้อเอช ไอวี/เอดส์
5.สุขภาพกาย 5 ราย / สุขภาพจิต
6.เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ทั้งท้องไม่พร้อมและ
ความรุนแรงในครอบครัว ที่ติดตามมาพร้อมกับแม่

6

32
2
5
38

7.เด็กพึงได้รับการคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546

2

8.ถูกข่มขืน - รุมโทรม/อนาจาร : ไม่ตั้งครรภ์ (เด็ก 3 ราย)

3

9.ปัญหาอื่น ๆ เช่น เช่น ไม่มีงานทา/เศรษฐกิจ/เร่ร่อน/มาเยี่ยม
บุตรหลาน
รวมทัง้ สิน้
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37

43
168

1.3 ประเภทปัญหา
1.3.2 ผูห้ ญิงและเด็ก : ความรุนแรงในครอบครัว
ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มาขอรับ
ความช่วยเหลือโดยพักอาศัย รวมทั้งสิ้น 32 ราย

1.3.1 ผูห้ ญิงและเด็ก : ท้องเมือ่ ไม่พร้อม
ผูห้ ญิงท้องเมือ่ ไม่พร้อม มาขอรับความช่วยเหลือรวมทัง้ สิน้ 37 ราย ซึง่ ผูห้ ญิง
ท้องเมือ่ ไม่พร้อมมาขอคาปรึกษาและกลับสูค่ รอบครัว จานวน 8 ราย พักระหว่างรอ
คลอด/หลังคลอดจานวน 29 ราย โดยจาแนกอายุดงั นี้


เด็กและเยาวชนหญิง อายุ 10 - 14 ปี จานวน 1 ราย (ร้อยละ2.71 )



เด็กและเยาวชนหญิง อายุ 15 - 19 ปี จานวน 4 ราย (ร้อยละ10.82)



ผูห้ ญิง

อายุ 20 - 24 ปี จานวน 6 ราย (ร้อยละ16.21)



ผูห้ ญิง

อายุ 25 - 29 ปี จานวน 7 ราย (ร้อยละ 18.92)



ผูห้ ญิง

อายุ 30 - 34 ปี จานวน 12 ราย (ร้อยละ32.42)



ผูห้ ญิง

อายุ 35 - 39 ปี จานวน 6 ราย (ร้อยละ16.21)

สามีเป็นผู้กระทา 31ราย
มารดาเป็นผู้กระทา 1 ราย
***ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความรุนแรงนั้น
มาจาก
สามีดื่มสุรา
ติดยาเสพติด
อารมณ์รอ้ น
หึงหวง
การดาเนินคดี ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
31 รายไม่ตอ้ งการร้องทุกข์ดาเนินคดี มีผหู้ ญิงทีประสบปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวเพียง 1 ราย ต้องการแจ้งความดาเนินคดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่
คุม้ ครองผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550
โดยทาบันทึก
ถ้อยคาข้อตกลงปัจจุบนั คดีอยูใ่ นชัน้ อัยการ
***ในจานวน 32 ราย มีเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง จานวน 23 ราย
ติดตามมากับมารดาด้วย

1.3.3 ศูนย์กนิษฐ์นารี : ถูกข่มขืน (ความรุนแรงทางเพศ)
ศูนย์กนิษฐ์นารีเป็นสถานที่ช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็ก ที่ถูกข่มขืนอย่าง
ครบวงจร ปี 2563 มีผหู้ ญิงและเด็กที่ถกู ข่มขืนกระทาชาเรา ถูกอนาจาร
มาขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น 4 ราย
 เด็กอายุ 10- 15 ปี จานวน 4
ราย
*** ผู้ถูกกระทาเป็น นักเรียน
*** ผู้กระทาเป็น
พ่อ พ่อเลีย้ ง น้าเขย และเพื่อน

1.3.4 ผูห้ ญิงและเด็ก : ติดเชือ้ HIV/AIDS
ผูห้ ญิงติดเชือ้ HIV/AIDS มาขอรับความช่วยเหลือรวม 2 ราย
เป็นผูห้ ญิง อายุ 39 ปี และ 43 ปี ติดเชือ้ เอช ไอ วี จาก สามี
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1.3.5 เด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม
บ้านเด็ก : เด็กก่อนวัยเรียน วัย 1ปี 6 เดือน - 9 ปี

ศูนย์เลีย้ งเด็กอ่อน : เด็กทารกวัยแรกเกิด - 1 ปี 6 เดือน

บ้านเด็กเป็นสถานที่ดแู ลเด็กและรับเลีย้ งเด็กในช่วงอายุ 1.6 – 9 ปี
ซึ่งเป็นบุตรของผูใ้ ช้บริการทีม่ าขอความช่วยเหลือในระหว่างทีม่ ารดารับการ
ฟืน้ ฟูรา่ งกายและจิตใจ พักรอคลอดและพักฟื้นหลังคลอด หรือพักเพือ่
หลบภัย อีกทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองภัย ซึง่ เด็กเหล่านัน้ ส่วนใหญ่ได้รบั
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ มีทงั้ เด็กที่
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กทีม่ ารดาติดเชือ้ เอช ไอ วี รวมทัง้ บิดามารดา
ต้องโทษจาคุก ตลอดปี 2563 มีเด็กอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 24 ราย
เด็กผู้หญิง 11 ราย และ เด็กผู้ชาย 13 ราย

ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแล
เด็กทารกซึ่งเป็นบุตรของผู้หญิงและเด็กที่
ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม
ทั้งที่
ต้องการหาพ่อแม่อุปถัมภ์ ยกให้เป็นบุตร
บุญธรรม
และเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราว
เนื่องจากมารดาไปหางานทา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือศึกษาต่อ โดย
ตลอดปี 2563 มีเด็กแรกเกิดฝากเลี้ยงประจำและฝากเฉพาะกลางวันรวม
22 ราย ซึ่งมีระยะเวลาในการฝากไม่เกิน1ปี ทั้งนีเ้ ป็นแม่ทตี่ อ้ งการยก
บุตร หาพ่อแม่อุปถัมภ์
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บ้านพักฉุกเฉินส่งต่อมูลนิธิมิตรมวลเด็ก สถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต รวม 9 ราย
เด็กที่แม่ฝากเลีย้ งชั่วคราวและรับกลับคืนครอบครัวที่อยู่ในศูนย์
เด็กอ่อนจานวน 9 ราย

1.4 การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์
ผูป้ ระสบปัญหา ทีม่ าขอรับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ จานวน 1,063 ราย

ภูมลิ าเนาของผูโ้ ทรมาปรึกษาปัญหา

เป็นหญิงทีป่ ระสบปัญหาทุกรูปแบบ จานวน 1,027 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 96.62
 เป็นกลุม
่ ทีม่ อี ายุระหว่าง 25 - 40 ปี มากที่สดุ 787 ราย คิดเป็นร้อย




ทีม่ า : รูจ้ กั บ้านพักฉุกเฉินจาก

ละ 74.04 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด



ประสบปัญหาดังนี้

)

ท้องเมือ่ ไม่พร้อมจานวน 398 ราย คิดเป็นร้อยละ 37

)

ความรุนแรงในครอบครัว จานวน 301 ราย คิดเป็นร้อยละ 28

)

ปัญหาครอบครัว จานวน 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 13

)

อยูต่ า่ งจังหวัดและปริมณฑล จานวน 679 ราย ร้อยละ 64

)

อินเตอร์เน็ต จานวน 760 ราย ร้อยละ 72

)

ทางนิตยสาร ,โทรทัศน์ และ สมุดหน้าเหลือง จานวน 167 ราย

ร้อยละ 16

3) พลเมืองดีแนะนา/เพือ่ นทีเ่ คยมาดูงานแนะนา 110 ราย ร้อยละ 10
4) แผ่นพับประชาสัมพันธ์สมาคมฯ จานวน 26 ราย ร้อยละ 2

ปัญหาอืน่ ๆ เช่น พฤติกรรมบุตรหญิง /บุตรชาย กฎหมาย ยาเสพติด
สุขภาพจิต ติดเชือ้ เอช ไอ วี ไม่มีผู้ดแู ลบุตร ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล

ช่วงเวลาทีโ่ ทรศัพท์มาปรึกษาปัญหา
)

เวลาเช้า - กลางวัน

ร้อยละ 58

)

เวลากลางคืน

ร้อยละ 42

* รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก รายละเอียดของผู้หญิงและเด็ก

ที่มารับบริการ ของบ้านพักฉุกเฉินปี พ.ศ.2563
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2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือ และดูแล
2.1 การดูแล ฟืน้ ฟูและเยียวยาผูห้ ญิงและเด็ก
ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาจะได้รับการดูแลโดยนักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาในทุกด้าน ในรายทีม่ ีความจาเป็นทีต่ อ้ งการดูแลช่วยเหลือเป็น
พิเศษ จะจัดหาบริการพิเศษให้โดยมีนักจิตวิทยาคลินิกประจาบ้านพักฉุกเฉินทาการตรวจสอบประเมินระดับสติปญ
ั ญา ทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความสัมฤทธิ์
ผลทางการเรียน เป็นรายกรณีตามความเหมาะสม โดยแยกตามลักษณะดังนี้
2.1.1 การดูแลสุขภาพจิตและการให้คาปรึกษาทัว่ ไป
•

การบาบัด ณ สถานพยาบาล
ได้ส่งเด็ก / ผู้หญิงที่ถูกข่มขืน ความรุนแรงในครอบครัว และติด
เชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ เข้ารับคาปรึกษาและบาบัดฟื้นฟูจิตใจ ภายใต้
การดูแลของจิตแพทย์ ดังนี้
 คลินก
ิ กูใ้ จโรงพยาบาลวชิระฯ จานวน 3 ราย
 โรงพยาบาลตารวจ จานวน 3 ราย / ทางกายเพื่อฉีดยาระงับ
ฮอร์โมนการเจริญเติบโตเกินวัย จานวน 1 ราย
 โรงพยาบาลศิรร
ิ าช จานวน 5 ราย
 โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลฯ จานวน 1 ราย
 โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา จานวน 1 ราย
 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 1 ราย

การบาบัด ณ บ้านพักฉุกเฉิน

•

ศ.เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชยั สนิธ ประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ให้การปรึกษาแนะนาการดาเนิน
ชีวติ แก่ผหู้ ญิง เด็กและผูป้ กครอง รวมทัง้ เป็น
ประธานในการจัด Case Conference ร่วมกับ
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
สั ง คมสงเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา
ฝึกงาน เพือ่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หญิง
และเด็กในบ้านพักฉุกเฉินที่ประสบปัญหา
ท้องเมือ่ ไม่พร้อม ความรุนแรง ถูกข่มขืน ติดเชือ้ เอช ไอ วี/เอดส์ และเด็กที่
ถูกทอดทิง้ จานวน 6 ราย
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2.1.2 การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผูห้ ญิงและเด็ก

2.1.3 จัดกิจกรรมกลุม่ Group Support

การประชุ ม ที ม สหวิชาชีพร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาครั ฐ
(Case Conference) โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและผูห้ ญิง จานวน 16 ราย จัดประชุม 13 ครัง้ โดยมีองค์กร
ทีเ่ ข้าร่วมการประชุมกับทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก
โรงพยาบาลตารวจ โรงพยาบาลศิรริ าช มูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทาง
สังคม กรมกิจการสตรีและครอบครัว ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
กรุงเทพฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การ
เรียนรูก้ ารพัฒนาสตรีและครอบครั ว สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
และบ้านทานตะวัน

ทีมสังคมสงเคราะห์บา้ นพักฉุกเฉินร่วมกับทีมมูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทาง
สังคม จัดกิจกรรม Group Support (โรงเรียนธัมใจ) จานวน 5 ครัง้ เพือ่ หาแนวทาง
ในการเสริมกาลังใจและเยียวยาฟืน้ ฟู
จิตใจในแบบกลุม่ “เพือ่ นช่วยเพือ่ นจาก

เพื่อนผู้ทไี่ ด้ผา่ นพ้นเหตุการณ์ร้าย
มาแล้ว ” จานวน 40 ราย
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2.1.4 โครงการศิลปบาบัด เพือ่ เยียวยาจิตใจจากภายใน
โครงการนีเ้ ป็นโครงการทีบ่ า้ นพักฉุกเฉินได้นาศิลปะมาช่วยบาบัดฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ ให้กับผูห้ ญิงและเด็กที่
ประสบปัญหาความรุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ท้องไม่พร้อมและมีปญ
ั หาทางสภาพจิตใจ ซึมเศร้าและคิดทาร้ายตัวเอง
ทีเ่ ข้ามาขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินได้มกี ารปรับตัว เพือ่ ทีจ่ ะใช้ชวี ติ ได้อย่างมีความสุขดังนี้
กิจกรรมศิลปบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา โดย คุณกรวิณท์ วรสุข ผูเ้ ชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และนักศิลป
บาบัด ได้จดั กิจกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งผู้เข้ารับการบาบัดคือสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน โดย มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการบาบัดฟื้นฟูเยียวยา พัฒนาร่างกายจิตใจให้กลับมาสูค่ วามสมดุลในชีวติ อย่างปกติสุข ให้กับผู้หญิงและ
เด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ


รายบุคคล 9 ราย จานวน 95 ครั้ง

•

แบบกลุ่มกับสมาชิกท้องวัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยง 40 ราย จานวน 8 ครั้ง

•

เด็กผลกระทบจากความรุนแรง 8 ราย จานวน 2 ครั้ง

•
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2.2 การให้บริการโดยการเสริมสร้างความรู้
2.2.1 กิจกรรมสาหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน / บ้านเด็ก

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา รวมทัง้ การฝึกสมาธิ การฝึกว่ายน้า การเล่านิทาน ศิลปะและดนตรีบาบัด ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
โดย ครูพเี่ ลีย้ งบ้านเด็ก



นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จานวน 10 คน จัดกิจกรรมนันทนาการ ออกกาลังกาย เล่านิทานและทาความสะอาดบริเวณรอบอาคาร ให้กับสมาชิก
บ้านเด็ก จานวน 22 คน เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563
 ทีมคุณป๊อบ , คุณก้อย ช. , คุณกระต่าย , คุณเกตุ และเพื่อน ๆ จานวน 14 คน จัดกิจกรรม จิตสานึกทางสังคมการให้บริการ โดยเล่านิทานและร้องเพลงให้ความบันเทิงกับ
เด็ก ๆ บ้านเด็ก เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63
 คณะนักเรียนทหารอากาศ จานวน 30 คน จัดกิจกรรมประกอบด้วย ร้องเพลง เล่านิทาน แก่ สมาชิกบ้านเด็ก เมือ
่ 6 ก.พ.63
 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน
้ ปีที่ 1 จานวน 8 คน จัดกิจกรรมโครงงานกลุม่ ปันยิม้ ปันรัก ให้กบั น้องบ้านเด็ก เมือ่ วันที่ 1 มี.ค.2563
 นักเรียนสถาบันปัญญาภิวฒ
ั น์ จานวน 13 คน จัดกิจกรรมทาสีเครือ่ งเล่นและผนังเก่าให้ใหม่และทาความสะอาดลานพืน้ และห้องน้าให้นอ้ ง ๆ บ้านเด็ก เมือ่ วันที่ 22 ก.ย.2563
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเคมีอต
ุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จานวน 15 คน จัดกิจกรรม วาดภาพระบายสี และให้
ความรูเ้ กีย่ วกับอาหาร 5 หมู่ เล่นเกมBingo Math และใบ้คาด้วยท่าทาง แก่ สมาชิกบ้านเด็ก เมือ่ วันที่ 26 ก.ย.63
 นักเรียนชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ หอวัง นนทบุรี จานวน 11 คนทาจิตอาสา เล่นเกม และเล่านิทานให้กบั น้อง ๆ บ้านเด็ก เมือ่ 10 ต.ค.2563
 นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต รายวิชาศาสตร์แห่งรัก(RSU130) จานวน 5 คน ทากิจกรรม “อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการล้างมืออย่างถูกวิธีและนันทนาการ”
ให้กบั สมาชิกบ้านเด็ก เมือ่ วันที่ 18 พ.ย.63
 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดย คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จากัด (วัตสันประเทศไทย) ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน สมาชิกบ้านเด็ก
และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63
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2.2.2 กิจกรรมสาหรับสมาชิกเยาวชน สมาชิกทีท่ อ้ งเมือ่ ไม่พร้อม และแม่วยั รุน่ มีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
•

• กิจกรรมการศึกษาทักษะด้านอาชีพ

กิจกรรมด้านการศึกษา

บ้านพักฉุกเฉินส่งผูห้ ญิงและเยาวชน จานวน 20 ราย เข้าร่วมเรียน
และฝึกทักษะด้านอาชีพ หลักสูตรขนมอาหาร ในวันที่ 25 ม.ค.63 และ
18 พ.ค.63 โดยได้ฝกึ ทาเมนูขนมและอาหารว่างดังนี้

สาหรับสมาชิกที่เป็นเด็กและเยาวชนได้ประสานงานให้เข้าเรียน
ในสถานศึกษาในเขตดอนเมือง โรงเรียนบารุงรวิวรรณวิทยา และ
โรงเรียนประชาอุทศิ (จันทาอนุสรณ์)เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ รวม 3 ราย

•



ชัน้ ประถมศึกษา จานวน 1 ราย



ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2 ราย

ขนมอบ เบเกอรี่
 ขนมปังไส้กรอก
 เค้กกล้วยหอมเนือ
้ เนย
 ฝึกทายาแหนมข้าวทอด
 ขนมทับทิมกรอบและน้าสมุนไพร


กิจกรรมเสริมความรูแ้ ละทักษะชีวติ
ให้ความรู้เรื่อง พัฒนาการเด็กทารกในครรภ์ ไปจนถึงการเตรียม
ตัวคลอดบุตร การดูแลเต้านม เป็นรายบุคคล โดย พ.ต.หญิงนัทมน
อุ่นพงศ์ภูวนารถ อาสาสมัครพยาบาล
 กิ จ กรรมบรรยายให้ ค วามรู้ ด้ า น สุ ข ภาพและสุ ข อนามั ย สตรี
ในโครงการ “เอไอเอร่วมแบ่งปันในวันสตรีสากล” วันที่ 16 มี.ค.63
จัดโดย บริษัท เอไอเอ จากัด
 กิจกรรมให้ความรูเ้ กีย
่ วกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
ให้กับสตรีและเยาวชนทีอ่ ยู่ในกลุ่มเสี่ยง วิทยากรโดย คุณสมชาติ
ทาแกง และ คุณปฏิญญา สุริวงศ์ วันที่ 12 ม.ค. , 7มี.ค , 24พ.ค.
และ12ก.ค.63
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2.2.3 กิจกรรมสาหรับสตรี และเยาวชนทุกคน
• กิจกรรมเสริมความรูแ
้ ละทักษะชีวติ

• กิจกรรมศาสนบาบัด

จัดกิจกรรมให้ความรู้ ”คุยเรือ่ งโรคเอดส์” เป็นรายบุคคล โดย คุณศรีไทย อ่า
สุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน ให้กบั เด็ก/เยาวชนท้องเมือ่ ไม่
พร้อม/แม่วยั รุน่ จานวน 6 ราย


กิจกรรมศาสนบาบัด ฝึกนั่งสมาธิและ
ฟังธรรมะ โดย คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร
นักจิตวิทยาคลินกิ บ้านพักฉุกเฉิน ทุกวันศุกร์
เวลา 16.00 - 16.45 น.


กิจกรรมการดูแลอนามัยส่วนบุคคล การยับยัง้ เชือ้ ก่อโรค การล้างมือให้ถกู วิธี
ด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ ทาเจลล้างมือสาหรับใช้เองในครัวเรือน ให้กบั
สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ เมือ่ 21 มี.ค.63 โดย คุณอาวิเซห์ อาเหม็ด
และคณะ จานวน 24 คน


• กิจกรรมอืน
่ ๆ

จัดทาบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
โดยนิมนต์พระมาทาบุญ สวดมนต์
เพือ่ ให้สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและ
เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทาบุญตักบาตร
เมือ่ วันที่ 5 ก.พ.63


• กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

กิจกรรม แอโรบิค เพือ่ ผ่อนคลาย โดย
คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร นักจิตวิทยาคลินกิ
บ้านพักฉุกเฉิน ทุกวันพุธ เวลา 16.00-16.45 น.
 จัดกิจกรรม เก้าอีด
้ นตรี และกิจกรรมสร้าง
แรงบันดาลใจ แก่สตรีทพี่ กั ในบ้านพักฉุกเฉิน เมือ่ 6 ก.พ.63 โดย คณะ
นักเรียนทหารอากาศ จานวน 30 คน
บริษัททาทันที ครีเอชั่น จากัด
จัดโครงการ “Talk hug and care


โครงการปันสุขกิจกรรม “ผมสวยด้วยรักจิตอาสา ในวันคล้ายวันเกิด
คุณแม่กัญอรณิศา ม่วงคา” ให้กับสตรีและเยาวชนบ้านพักฉุกเฉิน โดย
คุณณิศาภัทร ม่วงคา และครอบครัว เมือ่ วันที่ 28 ก.ย.63


ดูแลหัวใจ ห่วงใยกัน by Nong”

จัดการแสดง Mini concert จากคุณซา
นิและดนตรีสด Folk song พร้อมให้
กาลังใจกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
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กิจกรรมสาหรับผูป้ กครองกลุม่ เยาวชน และเยาวชนทีถ่ กู กระทาความ
รุนแรงทุกรูปแบบ

สาหรับแม่และวัยรุน่ : โครงการ เพิม่ ต้นทุนชีวติ แม่วยั รุน่
กรณีแม่วยั รุน่ สมาคมฯ ได้จดั โครงการเพิม่ ต้นทุนชีวติ ให้กบั แม่วยั รุน่
โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญ คือ มุง่ ลดอัตราการส่งลูกสูส่ ถานสงเคราะห์ เน้น
การสร้างสายสัมพันธ์แม่และลูกในช่วงระหว่างรอคลอด ให้การสนับสนุน
การศึกษาต่อจนจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งสิทธิ
อนามัยเจริญพันธ์ การบาบัดด้านอารมณ์อย่างรอบด้าน อีกทัง้ มีเงินสะสมให้
เพือ่ เป็นต้นทุนชีวติ แม่วยั รุน่ เมือ่ พ้นจากบ้านพักฉุกฉินและกลับสูค่ รอบครัว
ในปี2563 มีเด็กและเยาวชนท้องเมือ่ ไม่พร้อม เป็นแม่ลกู 6 คู่ ซึง่ ในจานวนแม่
วัยรุน่ ทัง้ หมด มีเพียง 1 ราย ทีต่ ดั สินใจยกบุตรให้กบั มูลนิธมิ ติ รมวลเด็ก
นอกจากนัน้ ตัดสินใจเลีย้ งลูกด้วยตนเอง

บ้านพักฉุกเฉินได้จัดกระบวนการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ กับพ่อแม่
ผู้ปกครองของเด็กทีไ่ ด้รับความรุนแรงทุกรูปแบบเพือ่ เสริมสร้างพลังทาง
ด้านความคิดจิตใจโดยผ่านกระบวนการแลกเปลีย่ นประสบการณ์จากครอบครัว
ที่ก้าวผ่านเรือ่ งร้ายแรงมาแล้วและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม
•

จัดกิจกรรมให้ความรูก้ บั ผูป้ กครองของเด็กวัยรุ่น เยาวชนและสมาชิกบ้านพัก
ฉุกเฉิน หัวข้อ ”โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” วิทยากรโดย คุณสมชาติ ทาแกง และ
คณะ จากสภากาชาดไทย จานวน 3 ครัง้

•

ให้คาปรึกษาเป็นรายครอบครัว โดยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา
บ้านพักฉุกเฉิน

•

จัดกิจกรรม Group Support แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากผ่านประสบการณ์ วิทยากร
คุณสุเพ็ญศรี พึง่ โคกสูง ผูอ้ านวยการมูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคมและ
คณะ จานวน 4 ครัง้

2.2.4 สาหรับสมาชิกผูต้ ดิ เชือ้ เอช ไอ วี / เอดส์
• กิจกรรมด้ า นสุ ข ภาพกาย/จิ ต การดู แ ลชี วิ ต และสุ ข ภาพอนามัย
ทางด้านกายและจิต ของสมาชิกผู้หญิงติดเชือ้ เอช ไอ วี /เอดส์ โดย
พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนาถ อาสาสมัครพยาบาล
• จัดส่งสมาชิกผูป
้ ว่ ยในบ้านพักฯ ไปร่วมพบปะกลุม่ สมาชิกเก่า / ใหม่และ
ร่วมรับฟังบรรยายให้ความรู้ เรือ่ งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธกี าร
ป้องกัน วิทยากรโดย อาจารย์พฒ
ั น์ชลี สุทธะพินธุ จานวน 4 ราย ณ ห้อง
ประชุมชัน้ 7B ศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์ เมือ่ 26 ก.พ.63
• จัดกิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น ศิลปะประดิษฐ์ ผลิตดอกไม้
ประดิษฐ์ตา่ งๆ ขนมอบ ทาตุก๊ ตา เป็นต้น
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2.3 การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
ได้จดั ทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ จาก
มูลนิธสิ ่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม มูลนิธิศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก ร.พ.ตารวจ
ศูนย์ชว่ ยเหลือทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และ
บ้านพักฉุกเฉิน เพือ่ ระดมความคิดหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กด้านคดีความรุนแรง
ทางเพศ จานวน 5 ราย รวม 8 ครัง้
กระบวนการยุตธิ รรม
ชัน้ สอบสวน
•
•
•
•
•

นักสังคมสงเคราะห์นาเด็ก 1 ราย อายุ12ปี ไปสอบพยานทีห่ อ้ งสอบพยานเด็ก
โรงพยาบาลศิรริ าช (ส.น.บวรมงคล) เมือ่ วันที่ 27 ส.ค.63
นักสังคมสงเคราะห์นาเด็ก 1 ราย อายุ16ปี ไปสอบพยานที่ ส.น.หนอง
แขม เมื่อวันที่ 25 ก.ย.63
นักสังคมสงเคราะห์นาเด็ก 1 ราย อายุ 14 ปี ไปสอบพยานที่ ส.ภ.บางกรวย
จังหวัดนนทบุรี เมือ่ วันที่ 21 ต.ค. 63
ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ไปให้ปากคาในฐานพยานบอกเล่าคดีเด็กหญิง
อายุ14 ปี ที่ ส.ภ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี จานวน 1 รายเมือ่ วันที่ 21 ต.ค. 63
นักสังคมสงเคราะห์บา้ นพักฉุกเฉินพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพ.ร.บ.
ผูถ้ กู กระทาความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550 นาผูห้ ญิงอายุ 36 ปี จานวน
1 ราย ที่ถกู กระทาความรุนแรงทางเพศจากสามี ไปแจ้งความและสอบ
พยานทีส่ น.สายไหม เมือ่ วันที่ 27 มิ.ย. และ 25 ธ.ค. 63
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3. การติดตามผลและการเยีย่ มบ้าน
หลังจากบ้านพักฉุกเฉินได้
ช่วยเหลือผูม้ าขอใช้บริการจาก
ปัญหาต่าง ๆ และผูร้ บั บริการ
สามารถทีจ่ ะกลับคืนสูค่ รอบครัว
หรือกลับสูส่ งั คมภายนอกได้แล้ว
นักสังคมสงเคราะห์จะดาเนินการประเมินผลทั้งก่อน และหลังที่
จะกลับสูค่ รอบครั ว หรือสังคมภายนอก ทั้งประเมินผล ประเมินความ
เสี่ยงต่อปั ญ หา ประเมิ น ความพร้อมในการกลับสู่ครอบครัว รวมทัง้
ประเมินปัญหาและให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ในกรณีปญ
ั หาอืน่ ทีผ่ หู้ ญิง
และเด็กพบเมือ่ ออกไปใช้ชวี ติ ด้วยตนเอง บ้านพักฉุกเฉินจะติดตามผลด้วย
วิธกี ารลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผูห้ ญิงและเด็ ก หรือ ประสานงานกับภาครัฐ
หรือเอกชนในพืน้ ที่ เช่น เจ้าหน้าทีส่ านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ของแต่ละจังหวัดต่าง ๆ เพือ่ ดูแลช่วยเหลือต่อไป รวมทัง้ ติดตาม
ผลด้วยการติดต่อทางโทรศัพท์ ซึ่งในปี 2563 บ้านพักฉุกเฉินได้ลงพืน้ ที่
เยีย่ มบ้านผูห้ ญิงและเด็กรวมทัง้ หมด 10 รายในกรณีทตี่ อ้ งการดูแลเพือ่ ให้
กลับคืนครอบครัวเท่าทีท่ าได้

ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ
เป็นอีกส่วนหนึง่ ของการให้บริการ ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มุง่ ให้การศึกษา และเสริมสร้างทักษะสาหรับการนาไปประกอบอาชีพ โดย
มีกลุม่ เป้าหมาย คือ ผูเ้ ดือดร้อนทีม่ าขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินผูด้ อ้ ยโอกาส รวมทัง้ ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป สาหรับการศึกษานัน้ ได้จดั

การศึกษานอกระบบสายสามัญ วิธเี รียนแบบพบกลุม่ (กศน.) ทัง้ ระดับประถม - มัธยมปลาย เพือ่ ให้ความรูข้ นั้ พืน้ ฐานภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษา เป็นสาคัญ รวมทัง้ การศึกษาตามอัธยาศัย เสริมการเรียนรูแ้ ละเพิม่ พูนความรูผ้ า่ นห้องสมุด
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ
กิจกรรมของศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพในปี 2563 แยกได้ตามโครงการทีส่ าคัญดังนี้
1.จัดการศึกษานอกระบบสายอาชีพ ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรีฯจัดกิจกรรมด้านฝึกอาชีพ ซึง่ เป็นการเพิม่ ทางเลือกการสร้างรายได้ให้แก่บคุ คลทัว่ ไปและสมาชิก
บ้านพักฉุกเฉิน โดยมีหลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ขนมอบ นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า ปักผ้าด้วยมือ ช่างตัดเสือ้ ผ้าสตรี ช่างดัดผมและเสริมสวย ช่างตัด
ผมชาย ภาษาอังกฤษ
1.1 การจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่บคุ คลทัว่ ไปและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบสายอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สัน้ สาหรับบุคคลทัว่ ไปรวมถึงสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน โดยเปิดอบรมตัง้ แต่ 24 - 100 ชัว่ โมง จานวน 3 หลักสูตร จานวนกลุม่ 13 กลุม่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็น
บุคคลภายนอก จานวน 192 คน ( หญิง 182 คน / ชาย 10 คน )
ตารางรายละเอียดแยกตามหลักสูตร

จานวน
ที่

วิชา

จานวนกลุม่

จานวนผู้

ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ทัว่ ไป

EH

รวม

หญิง

ชาย

ผ่านการอบรม
ทัว่ ไป

EH

รวม

หญิง

ชาย

1

ช่างตัดผมชาย 100 ชม.

2

36

-

36

27

9

27

-

27

21

6

2

ช่างตัดเสือ้ สตรี 30 ชม.

7

101

-

101

100

1

87

-

87

87

-

3

ขนมอบ 24 ชม.

4

55

-

55

55

-

54

-

54

54

-

13

192

-

192

182

10

168

-

168

162

6

รวม

*EH = Emergency Home หมายถึง สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
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บริการชุมชน
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรช่างตัดผมชาย หลังจากการเรียนจบภาคทฤษฎีแล้วจะต้องออกฝึกปฏิบตั จิ ริงโดยออกให้บริการตัดผมฟรีตามชุมชนต่าง ๆ
ซึ่งในปี 2563 ได้ออกให้บริการตามชุมชน ในเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี รายละเอียดดังนี้
วัน/เดือน/ปี

สถานที่

นักเรียนฝึกอาชีพ

ผู้มารับบริการ
หญิง
ชาย

รวม

12 กรกฎาคม 2563

เคหะชุมชนนนทบุรี 1

11

-

50

50

19 กรกฎาคม 2563

ชุมชนการเคหะคลองสี่

12

-

49

49

26 กรกฎาคม 2563

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

10

-

51

51

2 สิงหาคม 2563

ชุมชนประเสริฐเปรมประชา

10

-

49

49

9 สิงหาคม 2563

หมู่บ้านพฤกษา 13 คลอง 3 รังสิต

11

-

50

50

16 สิงหาคม 2563

ชุมชนเปี่ยมสุข

10

-

51

51

22 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนวัดดอนเมือง

11

-

50

50

29 พฤศจิกายน 2563

บ้านพักคนชราบางเขน

12

-

51

51

6 ธันวาคม 2563

ชุมชนเปี่ยมสุข

10

-

49

49

20 ธันวาคม 2563

บ้านพักคนชราบางเขน

11

-

50

50

108

-

500

500

รวม
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1.2 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ (กลุม่ สนใจ) กิจกรรมเสริมรายได้สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน เพือ่ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์การศึกษาและฝึก
อาชีพ ได้จัดกิจกรรมด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกลุม่ สนใจ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ศิลปประดิษฐ์ ปักผ้าด้วยมือ งานเย็บผ้า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ในปี 2563 มีดังนี้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์
1.ดอกไม้ประดิษฐ์
จากผ้ากามะหยี่
2.ดอกไม้ประดิษฐ์
จากผ้าต่วน

3.ดอกไม้จนั ทน์

4.ดอกไม้ประดิษฐ์
จากผ้าใยบัว

ชือ่ ผลิตภัณฑ์

จานวน

•

ดอกกล้วยไม้ฟา้ มุย่ ช่อดอก

39 ช่อ

•

ดอกกล้วยไม้ฟา้ มุย่ ช่อใบ

67 ช่อ

•

ดอกบัวเผือ่ น ช่อ

ประเภทผลิตภัณฑ์
5.ดอกไม้ประดิษฐ์จดั ช่อ

21 ช่อ

•

ดอกกุหลาบ เดีย่ ว

500 ช่อ

•

ดอกกุหลาบ ช่อประธาน

25 ช่อ

•

พวงหรีด

4 พวง

•

ดอกแคทลียา ช่อใบ

33 ช่อ

•

ดอกกล้วยไม้ชา้ งกระ ช่อ ผ้าใยบัว

83 ช่อ

•

ดอกกล้วยไม้มาดาม 2 กิง่ ผ้าใยบัว

150 ช่อ

6.ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
จัดกระถาง

7.ดอกไม้ประดิษฐ์
จากผ้าไหมเรยอง
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ชือ่ ผลิตภัณฑ์

จานวน

•

ดอกไม้ชอ่ ใหญ่

17 ช่อ

•

ดอกกุหลาบ ช่อใบ ผ้าใยบัว

7 ช่อ

•

ดอกกุหลาบ ช่อ กระดาษสา

14 ช่อ

•

ดอกบัวสัตตบงกชใหญ่ ผ้าไหมเรยอง

9 กระถาง

•

ดอกกล้วยไม้ฟา้ มุย่ ผ้ากามะหยี่

2 กระถาง

•

ดอกบัวสัตตบงกช เล็ก ผ้าไหมเรยอง

7 กระถาง

•

ดอกกุหลาบ ผ้า

1 กระถาง

•

ดอกบัวเผือ่ น

4 กระถาง

•

ดอกลิลลี่ ผ้าใยบัว

1 กระถาง

•

ดอกกล้วยไม้มาดาม 2 กิง่ ช่อใบ ผ้าไหมเรยอง

96 ช่อ

•

ดอกบัวสัตตบงกช เล็ก ช่อ ผ้าไหมเรยอง

52 ช่อ

•

ดอกบัวสัตตบงกช ใหญ่ ช่อ ผ้าไหมเรยอง

63 ช่อ

•

ดอกกล้วยไม้แวนด้า 2 กิง่ ช่อใบ ผ้าไหมเรยอง

110 ช่อ

•

ดอกไม้ตดิ เสือ้

53 ช่อ

1.2.2 งานศิลปะประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์

ชือ่ ผลิตภัณฑ์

•

กระเป๋าเป้
กระเป๋าสะพาย
ทีใ่ ส่ดนิ สอ

1 ใบ
1 ใบ
9 ใบ

•

ทีใ่ ส่กระดาษทิชชู ชนิดม้วน

4 ใบ

•

กระเป๋าหูไม้

4 ใบ

ชือ่ ผลิตภัณฑ์

จานวน

•

งานถักจากผ้ายางยืด

•

(ผ้าบริจาคโดยบริษทั
ไทยวาโก้ จากัด)

จานวน

1.2.3 งานปักผ้าด้วยมือ
ประเภท
ผลิตภัณฑ์
ถุงผ้า

•

ถุงหูรดู ใหญ่

36 ใบ

•

ถุงหูรดู กลาง

37 ใบ
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1.2.4 งานเย็บผ้า
ประเภทผลิตภัณฑ์

ชือ่ ผลิตภัณฑ์

จานวน

•

กระเป๋าหูรดู ใหญ่
กระเป๋าหูรดู เล็ก
กระเป๋าใส่โทรศัพท์

111 ใบ
158 ใบ
25 ใบ

•

กระเป๋าใส่เศษสตางค์

50 ใบ

•

เย็บพวงกุญแจ

50 อัน

•
•

1.2.5 งานผลิตภัณฑ์สงั่ ทา / ทาตามออร์เดอร์
ประเภทผลิตภัณฑ์

ชือ่ ผลิตภัณฑ์

จานวน

•

เย็บกางเกง + เสือ้ (ตามออร์เดอร์)

17 ตัว

•

เย็บผ้าปิดจมูก (ตามออร์เดอร์)

1,000 ชิน้

•

เย็บกระเป๋าสะพาย (ตามออร์เดอร์)

130 ใบ

•

เย็บกระเป๋าใส่โทรศัพท์ (ตามออร์เดอร์)

80 ใบ
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2. จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธเี รียนแบบพบกลุม่ ( กศน.)
ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตดอนเมือง รับผิดชอบจัดการศึกษาให้แก่ผพ
ู้ ลาดโอกาสทางการศึกษา สาหรับ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน เพือ่ ให้ความรูข้ ั้นพื้นฐานตามภาคบังคับ ประถม – มัธยมปลาย ตาม พรบ.การศึกษา เป็นการศึกษาแบบพบ
กลุ่มวันพุธ และวันอาทิตย์ โดยตลอดทั้งปี 2563 ได้จดั การศึกษานอกระบบสายสามัญ (กศน.) แบบพบกลุม่ พบกลุ่มวันอาทิตย์และวันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.
•

ภาคเรียนที่ 1 / 2563 จานวนนักศึกษา 54 คน

•

ภาคเรียนที่ 2 / 2563 จานวนนักศึกษา 44 คน (เรียนออนไลน์ เนือ่ งจาก
ติดสถานการณ์โควิด 19)

ประเภท
ระดับชัน้

ประเภท

สมาชิกบ้านพัก
บุคคลทัว่ ไป
ฉุกเฉิน

หญิง

ชาย

รวม

ระดับชัน้

สมาชิกบ้านพัก
บุคคลทัว่ ไป
ฉุกเฉิน

หญิง

ชาย

รวม

มัธยมต้น

11

-

3

8

11

มัธยมต้น

11

-

3

8

11

มัธยมปลาย

43

-

15

28

43

มัธยมปลาย

33

-

18

15

33

รวม

54

-

18

36

54

รวม

44

-

21

23

44
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งานพัฒนาเยาวชน
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมฯ มุ่งให้ความรูก้ ับเยาวชน โดยผ่านกิจกรรมเพือ่ ให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาที่
ดี มีทัศนคติที่ถูกต้อง เหมาะสม เคารพในความเสมอภาค และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทเี่ ท่าเทียมกันทัง้ หญิงและชาย ปลูกจิตสานึก
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เพือ่ ให้ดาเนินชีวิตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีคุณค่า และมีความสุข การเรียนรู้เรือ่ ง
เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ เพือ่ ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรือ่ งดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยผ่านกิจกรรมและสือ่
การเรียนรู้ที่คัดสรรกลั่นกรองแล้วว่าสอดคล้องกับความสนใจของวัยรุ่น
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งานพัฒนาเยาวชน
ที่ผ่านมาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหลายหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน จนได้ อ บรมแกนน าเยาวชนและนักเรียน
ในโรงเรียนไปแล้วไม่ต่ากว่า 5,000 คน ซึ่งงานพัฒนางานเยาวชนของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ได้มุ่งเน้นการสร้า งแกนนาเยาวชนของโรงเรียนให้มี
บทบาทในการช่วยประสานงานและเป็นหูเป็นตาให้กับคุณ ครู ในโรงเรียนเพือ่ ง่ายต่อการดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาเมือ่ เกิดเหตุการณ์ทนี่ กั เรียนต้องการค าแนะน า
และต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 งานพัฒนาเยาวชน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้จัดทา โครงการ จานวน 2 โครงการ คือ

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนา ต่อยอด แกนนาเพือ่ นใจวัยทีน ด้านสุขภาวะทางเพศในโรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจานวน 9 โรงเรียน คือ
•
•
•

โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู )
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศิลาภิรตั อุปถัมภ์)

•
•
•

โรงเรียนวัดสะแกงาม
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)
โรงเรียนคลองใหม่

•

โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

•

โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

การดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนา ต่อยอด แกนาเพื่อนใจวัยทีน ด้านสุขภาวะทางเพศ ในโรงเรียน แบ่งเป็น 3 กิจกรรมคือ
1.1 จัดอบรมแกนนาเยาวชน โรงเรียน ๆ ละ 2 ครัง้ แต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ 5 - 6 ชัว่ โมง ทัง้ หมด 9 โรงเรียน รวม 18 ครัง้ ในช่วงเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2563 แบ่งเป็น
ครั้งที่ 1 เรียนรู้กิจกรรมที่จะนาไปใช้สอนใน กิจกรรมพี่สอนน้องโดย
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ทางเลือกเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ ที่ อ ยู่ กั บ แฟน 2 ต่ อ 2 วิ ธี ก ารคุ ม ก าเนิ ด โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ ผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ จากนั้นแนะนาแหล่ง
ให้คาปรึกษา และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา
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ครั้ง ที่ 2 เตรียม/ฝึก ซ้ อ ม จัดกระบวนการถ่า ยทอดความรู้ ที่จะ
นาไปใช้ในกิจกรรม “พี่สอนน้อง” โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ได้แก่
• ฐาน “ร่างกายเปลี่ยนแปลง”
• ฐาน ”จินตนาการรัก”
• ฐาน “การคุมกาเนิด”

1.2 กิจกรรม “พี่สอนน้อง” หรือกิจกรรมแกนนาเยาวชนรุ่นพี่ที่ผ่านการอบรม ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน
รุ่นน้อง (ชั้น ป.6 หรือ ม.1) ในโรงเรียนจานวน 80 - 120 คน โรงเรียนละ 1 ครั้ง (ใช้เวลาครั้งละ 1 วัน)
รวม 9 ครั้ง (9 โรงเรียน) ในช่วงเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2563

2.ค่าย “เพือ่ นใจวัยทีน” เป็นค่ายทีต่ อ่ ยอดเพือ่ จะพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชนทีผ่ า่ นการคัดเลือกจากการเข้าร่วม

กิจกรรมอบรมแกนนาเยาวชน และ กิจกรรม พีส่ อนน้อง โรงเรียนละ 5 คน รวมทัง้ หมด 45 คน จาก 9 โรงเรียน โดยหลักสูตรนีแ้ กนนาจะได้เรียนรู้ถึงมุมมอง และวิธี
คิดด้านการใช้ชีวติ อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจตนเองและผูอ้ นื่ ยอมรับความแตกต่า งที่ มี ค วามหลากหลาย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทเี่ ท่าเทียมกัน และ
วางเป้าหมายในการดาเนินชีวติ อย่างมีสติและอยูใ่ นพืน้ ฐานของความรับผิดชอบ โดยผ่านกระบวนการค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 14– 16 พฤศจิกายน 2563
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
) มีนก
ั เรียนแกนนาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จานวน 181 คน จาก 9 โรงเรียน
) นักเรียนแกนนาในโครงการสามารถขยายผลต่อโดยการอบรมให้ความรูก
้ บั
รุน่ น้องของตนเองในโรงเรียนได้ จานวน 939 คน
) คุณครูแกนนาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จานวน 12 คน จาก 9 โรงเรียน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
) จากการวัดผลจากแบบทดสอบนักเรียนแกนนามีความรูห
้ ลังจาก
ได้รบั การอบรม ถึง 96 %
) จากการวัดผลจากแบบทดสอบของน้อง ๆ ทีเ่ ข้าร่วมอบรม “กิจกรรมพี่
สอนน้อง” มีความรูห้ ลังจากได้รบั การอบรม ถึง 84 %

ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ กับแกนนาเยาวชน
) แกนนามีความมั่นใจ
และกล้าที่จะสือ่ สารอธิบายทาความเข้าใจเรื่อง
เพศกับเพือ่ นๆมากขึ้น
) สามารถเข้าถึงปัญหาเรือ
่ งเพศที่เกิดขึ้นกับเพือ่ น และแนะนาบริการที่
เป็นมิตรให้กับเพือ่ นได้
) แกนนาหลายคนมีพฒ
ั นาการไปในทางที่ดขี ึ้น มีความเป็นผู้นา กล้า
แสดงออก มีความรับผิดชอบมากขึ้น พูดน้อยลง ฟังมากขึ้น มีทัศนคติ
เชิงบวกและกล้าทีจ่ ะท้าทายตัวเองเพื่อเรียนรูส้ ิ่งใหม่ พร้อมที่จะพัฒนา
ตัวเอง และช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
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2.โครงการ สร้างความเป็นผูน้ าให้กบั เยาวสตรี ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ค่าย “พลังเยาวสตรี....เพือ่ นใจวัยทีน”
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
ราชินูปถัมภ์ (สปอท.) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจานวน 11 โรงเรียน คือ

โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู )
โรงเรียนวัดปากบ่อ
โรงเรียนวัดสะแกงาม

และ สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรม

โรงเรียนวัดลาดพร้าว
โรงเรียนประชาราษฎร์บาเพ็ญ
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

ค่าย“พลังเยาวสตรี....เพือ่ นใจวัยทีน”
ออกแบบให้เป็นการเข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน
เฉพาะน้อง ๆ ผูห้ ญิงเท่านัน้
โดยเป็นหลักสูตรที่
เหมาะสาหรับการอบรมให้กบั วัยรุน่ ตอนต้น ทีม่ ี
ความต้องการจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มี
ความเป็นผู้นาด้านสุขภาวะทางเพศ ซึ่งหลักสูตรนี้ผเู้ ข้ารับการอบรมจะได้
เรียนรู้ ด้านทัศนคติแนวคิดที่ดตี อ่ ตนเองและผู้อื่น เท่าทันและเข้าใจ
กระบวนการหล่อหลอมของสังคม ฐานคิดของความเท่าเทียมระหว่างเพศ
(GENDER) เชือ่ มโยงไปสูผ่ ลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสัมพันธ์ภาพที่ใกล้ชดิ
กันระหว่างคู่รกั การเรียนรูว้ ธิ ปี อ้ งกันไม่ ให้ เ กิด ผลกระทบนั้ น ต่ อ ตนเอง
และผูอ้ นื่
อีกทัง้ หลักสูตรนีย้ งั เน้นเรือ่ งความเป็นผู้นาเยาวชที่สามารถรับฟัง
ปัญหาเพือ่ ลดความตึงเครียดต่าง ๆ ในหมูเ่ พือ่ น ๆ ได้ด้วย
ค่าย “พลังเยาวสตรี....เพือ่ นใจวัยทีน” จัดขึ้น ในวันที่ 10 – 12
ธันวาคม 2563 โดยมีนอ้ งเยาวสตรี จาก 11 โรงเรียน จานวน 58 คน
ครูผู้ดูแลและผู้ปกครองเข้าร่วม 13 คน
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โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภิรตั อุปถัมภ์)
โรงเรียนคลองใหม่
โรงเรียนวัดคูบ้ อน (วัฒนานันท์อทุ ศิ )

ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ กับแกนนาเยาวชน
) เยาวสตรีหลายคนมีพฒ
ั นาการไปในทางที่ดขี ึ้น มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก
) เยาวสตรีเกิดความนับถือตัวเอง ( Self esteem )
) เยาวสตรีเกิดการปรับเปลีย
่ นทัศนคติทสี่ ง่ ผลลบต่อตัวเอง และมีความคิดที่
จะพัฒนาตัวเองต่อไป
) เยาวสตรีเข้าใจในกระบวนการฟังอย่างลึกซึง้ ว่ามีประโยชน์อย่างไรและ
พร้อมทีจ่ ะนาไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์ตอ่ ไป
) เยาวสตรีเข้าใจถึง อานาจ ทัง้ 3 แบบ และระมัดระวังการใช้อานาจเหนือ
ผูอ้ นื่ ของตัวเองโดยไม่เป็นธรรม

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดาเนินการโดยมิได้หวังผลกาไร ก่อตั้งขึ้นในวันสหประชาชาติ
24 ตุลาคม 2533 โดยได้รบั การสนับสนุนในเบือ้ งต้นจากกองทุนพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) การดาเนินงานของสถาบันฯนั้น
เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมุ่งเน้นการวิจัยนโยบายทีม่ ีผลกระทบต่อสตรีในวงกว้าง และเสริมสร้างบทบาท
การมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจ อันจะนาไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคม
วัตถุประสงค์
 เพือ
่ ดาเนินการวิจยั นโยบายเชิงปฏิบตั กิ าร และรณรงค์ในระดับนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการเสริมสร้างสถานภาพของสตรี รวมทัง้ ลดความเหลือ่ มล้า
ระหว่างหญิงและชายทีป่ รากฏในกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ
 เพือ
่ ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการขยายฐานการมีสว่ นร่วมของสตรีในด้านการเมือง
 เพือ
่ สนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีมสี ว่ นร่วมทีเ่ ท่าเทียมกับชายในกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ
 เพือ
่ สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกสาหรับสตรี อันจะส่งผลให้มกี ารปรับเปลีย่ นนโยบายทีเ่ อือ้ ต่อการแก้ปญ
ั หาของสตรีได้อย่างเหมาะสมขึน้
 เพือ
่ ขยายฐานและเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับมิตหิ ญิงชายและการพัฒนา
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สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
ในปี 2563 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้ดาเนินการทีเ่ อือ้ ต่อการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง และความเสมอภาคหญิงชายดังต่อไปนี้
1. งานสร้างการตระหนักรับรูใ้ นบทบาทและศักยภาพของผูห้ ญิง
1.1 สถาบั น วิ จั ย บทบาทหญิ ง ชายและการพั ฒ นาร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ท าโครงการคั ด เลื อ ก “ผู้ ห ญิ ง เก่ ง ” ขึ้นเป็นประจาทุกปี
เริ่มตั้งแต่ปี 2536 – ปัจจุบนั โดยจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี แก่ผหู้ ญิงเก่งในสาขาอาชีพต่าง ๆ จานวน 9 สาขา ในช่วงสัปดาห์สตรี
สากล เดือนมีนาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
) เพื่อสรรหา คัดเลือก และประกาศเกียรติคุณแก่สตรีผู้มีความสามารถในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้ประจักษ์โดยทั่วไป อั น จะเป็ น แบบอย่ า งและเป็ น ก าลั ง ใจ
แก่ ผู้หญิงคนอื่น
) เพื่อเผยแพร่ขอ
้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมตลอดจนที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานของผู้หญิงในสาขาอาชีพต่าง ๆ
) เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักในบทบาทของผู้หญิงที่มีตอ
่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
) เพื่อรณรงค์ให้มีการเผยแพร่ขอ
้ มูล บทบาท และความสามารถทีแ่ ท้จริงของผู้หญิงอย่างต่อเนือ่ ง
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1.2 สถาบั น วิ จั ย บทบาทหญิ ง ชายและการพั ฒ นา จั ด พิ ธี มอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ของ ฯพณฯ พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา นายกรั ฐ มนตรี
ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบารุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญในการเสริมสร้างการรับรู้ การตระหนัก
ในบทบาทของสตรีไทยในด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย รางวัล ผูห้ ญิงแห่งปี 2563 ให้กับ ศาสตราจารย์
มาลี พฤกษ์พงศาวลี และรางวัล ผู้ชายแห่งปี 2563 ให้กับ คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม และรางวัล องค์กรดีเด่น แห่งปี 2563 ให้กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จากัด

ช่วงเช้า จัดให้มพี ธิ มี อบโล่ประกาศเกียรติคณุ ให้แก่ผทู้ ผี่ า่ นการ
คัดเลือกเป็น “ผูห้ ญิงเก่ง 2563” ในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวม 9 สาขา
อาชีพ และรางวัล “ผูห้ ญิงแห่งปี 2563” “ผูช้ ายแห่งปี 2563”
“องค์กรดีเด่นแห่งปี 2563” ซึง่ เป็นรางวัลทีส่ มาคมส่งเสริม
รายชือ่ “ผูห้ ญิงเก่ง” ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ
คุณเนาวรัตน์ บุญมี
คุณพีรดา ปฏิทศั น์
คุณนุชจารี คล้ายสุวรรณ
คุณวีนา จันทร์แก้ว
คุณณัฐนันท์ หูไธสง
คุณธันยพร กริชติทายาวุธ
คุณปุณยภา วิศวกรวิศษิ ฎ์
คุณอุสาห์ ไทรชมภู
คุณสุภัทรา บุณยพรหม

สาขา
สาขา เกษตรกร
สาขา สิง่ แวดล้อม
สาขา นักพัฒนา
สาขา ผูร้ เิ ริม่ ธุรกิจ
สาขา นักการเมืองท้องถิน่
สาขา นักบริหาร
สาขา เยาวสตรี
สาขา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สาขา สื่อมวลชน

จังหวัด
จันทบุรี
สุพรรณบุรี
พิษณุโลก
เชียงใหม่
บุรรี มั ย์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชุมพร
กรุงเทพมหานคร
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สถานภาพสตรีฯ มอบให้แก่บคุ คลและองค์กรทีท่ างานเพือ่ สังคม
และเอือ้ ต่อการเสริมสร้างสถานภาพสตรี โดยมี คุณสุดาวัลย์
คมธรรม ผูอ้ านวยการ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผูก้ ล่าว
ต้อนรับ และคุณเรืองรวี พิชยั กุล ผูอ้ านวยการ สถาบันวิจยั บทบาท
หญิงชายและการพัฒนา กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก
คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ

ช่วงบ่าย
เป็นเวทีเสวนาโต๊ะกลม “รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตยไทย ต้องใส่ใจยุติความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและทุกเพศสภาพ แค่ไหน? อย่างไร?” เพื่อเปิดเวทีให้เกิดการ
รับฟังและแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่ า งหลากหลายจากองค์ ก รต่ า ง ๆ ในการลดความรุ น แรง และการเลือกปฏิบัตติ ่อสตรีและทุกเพศสภาพในทุกรูปแบบ
รวมทั้งการเคลือ่ นไหวเพือ่ ร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย โดยคณะผู้เสวนาประกอบด้วย ผู้นาองค์กรภาคเอกชน ราชการ นักวิชาการ ผูน้ าแรงงาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้แทนพรรคการเมืองทั้งหญิงและชาย จากพรรคการเมืองต่าง ๆ โดยมีคณ
ุ เรืองรวี พิชัยกุล ผูอ้ านวยการ สถาบันวิจยั บทบาทหญิง
ชายและการพัฒนา เป็นผูด้ าเนินรายการ
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2. งานรณรงค์เพือ่ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
2.1 จัดอบรมสัมมนาในโครงการ“การสร้างนโยบายทีส่ อดคล้องและตอบสนองต่อ
เพศสภาพในประเทศไทย” (Enhancing Gender Responsive Policymaking in
Thailand ) ได้รับการสนับสนุนจาก สถานทูตอังกฤษ ประจาประเทศไทย โดย
จัดเวทีเสวนา เรือ่ ง “การสร้างนโยบายและงบประมาณที่คานึงถึงความเสมอภาค
ระหว่างเพศ” ในวันที่ 20 - 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม BB 204 ศูนย์
ประชุมวายุภกั ษ์โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพฯ

•
•

https://www.facebook.com/ThaiCharterAndGenderEquality/videos/55 5314151731984
https://www.facebook.com/ThaicharterAndGenderEquality/videos/2606768842754369/
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2.2 จัดอบรมสัมมนา ในโครงการ Increasing Women's Political
Participation through Candidate's Development Workshop ได้รับ
การสนับสนุนจาก International Republican Institute (IRI) ได้ดาเนิน
กิจกรรม ดังนี้
2.2.1 จัดงานแสดงความยินดีกบั สมาชิก
ชมรมรัฐสภาสตรีไทยชุดใหม่ และเสวนา
ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย
แห่งประเทศไทยฯ
2.2.2 จัดเวทีอภิปราย รวมพลังสูท่ างเลือก-ทางรอดของทุกเพศสภาพ
Gender Co-Solutions EP.1 : วิกฤติและทางรอดของแรงงานหญิงจากการแพร่
ระบาดและการรับมือกับโควิด - 19 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เขตดุสติ กรุงเทพฯ
2.2.3 จั ด เวที รั บ ฟั ง
ความคิดเห็น รวมพลังสู่
ทางเลือก - ทางรอดทุกเพศ
สภาพ Gender Co - Solutions EP.3 : นักรัฐสภาสตรีขบั เคลือ่ นกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมิดทางเพศ และการคุกคามทางเพศ ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ
ห้องประชุม บีบี 201 ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

2.3 จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง กลุม่ ผู้พิการและกลุ่มบุคคลทีม่ ีความ หลากหลายทางเพศ ในประเทศไทย”
ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิเอเชีย ปี 2563 ได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้

2.3.1 จัดเวทีอภิปราย รวมพลังสู่ทางเลือก - ทางรอดของทุกเพศสภาพ
Gender Co-Solutions EP.2 : ทบทวน-ปรับปรุงพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม
2563 ณ ห้องลีลาวดี
โรงแรมรามาการ์เดนส์
กรุงเทพฯ

2.3.2 จัดเวทีเสวนา รวมพลังสู่ทางเลือก-ทางรอดของทุกเพศสภาพ
Gender Co-Solutions EP.4 ซ่อม-รื้อ-ปรับปรุงพระราชบัญญัติความเท่า
เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558” ในวัน
จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม
บีบี 203 ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ

2.3.3 จัดงานเสวนา “ข้อเสนอแนะทางนโยบายจากผูม้ ีส่วนได้เสียในการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558” เมือ่ วันที่ 20
ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ โดย
ร่วมจัดกับสมาคมฟ้าสีรุ้ง และสานักงานองค์การคนพิการสากลประจาภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟิก ซึง่ ได้ดาเนินโครงการเกีย่ วกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

2.3.4 สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา ร่วมกับ สมาคม
บัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ จัดการเสวนาเรือ่ ง “ถอดรหัส
แม่เลี้ยงเดี่ยว” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546”
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสุภัทรา (ชั้น 2) สมาคม
บัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ
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2.3.5 สถาบันฯ ได้ศึกษาผลกระทบของโรคโควิด-19 และการเข้าถึงมาตรการเยียวยาและความช่วยเหลือของรัฐบาล โครงการ “Gender-Responsive Policy
Recommendations on COVID - 19 Response” ภายใต้โครงการ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กลุม่ ผูห้ ญิงและเด็กหญิง กลุม่ ผูพ้ กิ ารและกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ ใน
ประเทศไทย ในกลุม่ เปราะบางจานวน 4 กลุม่ คือ 1.กลุม่ แรงงาน 2.กลุม่ ผูส้ งู อายุ 3.กลุม่ ผูพ้ กิ าร
4.กลุม่ ผูท้ ปี่ ระสบปัญหาความรุนแรง
เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน (Baseline data) โดยใช้วธิ กี ารวิจยั แบบผสมผสาน หรือ Mixed Methods โดยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์เชิงมิตหิ ญิงชาย หรือ Gender Analysis
Framework เป็นแนวทางในการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ มีวธิ กี ารเก็บข้อมูลดังนี้
1) การสารวจข้อมูลเชิงปริมาณ (Survey)
สถาบันฯ ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผ่านทาง
ระบบออนไลน์ โดยใช้ web - based application “kobo
Toolbox” ในการบันทึก จัดเก็บ และวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืน้ ฐานจากประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
โดยมีการเก็บ
ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 500 คน

2) การสัม ภาษณ์ก ลุ่ม ย่อ ย(Focus Group
Discussion - FGD)








ได้จดั ทาสัมภาษณ์กลุม่ ย่อยจานวน 4 ครัง้ กับ
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างใน 4 กลุม่ เปราะบาง
โดยมีผเู้ ข้าร่วมสัมภาษณ์กลุม่ ย่อยทัง้ สิน้
จานวน 37 คน โดยแบ่งเป็นกลุม่ ต่างๆ ดังนี้
กลุม่ แรงงาน จานวน 9 คน จัดขึน้ ในวันที่ 15
ธันวาคม 2563 ณ ห้องบุญเกือ้ -กิง่ แก้ว สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
กลุม่ ผูป้ ระสบปัญหาความรุนแรง จานวน 10
คน และ กลุม่ ผูส้ งู อายุ จานวน 8 คน จัดขึน้ ใน
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องบุญเกือ้ -กิง่
แก้ว สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
กลุ่มผู้พิการ จานวน 10 คน จัดขึ้นทีห่ อ้ ง
รั ต นโกสิ น ทร์ โรงแรมสุโ กศล ราชเทวี
กรุ ง เทพฯ
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3) การสัมภาษณ์รายบุคคล (In-depth interview)
ผูเ้ ข้าร่วมสัมภาษณ์รายบุคคลมีทงั้ สิน้ 15 คน โดย
แบ่งได้ ดังนี้


กลุม่ แรงงาน 4 คน



กลุม่ ผูส้ งู อายุ 4 คน



กลุม่ ผูพ้ กิ าร 4 คน



กลุม่ ผูป้ ระสบปัญหาความรุนแรง 3 คน

2.3.6 จัดทาสือ่ โซเชียล มีเดีย เพือ่ เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร ด้าน Gender ช่องทางสือ่ ที่ใช้ Facebook-Gender Equality:
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา /เพจ-Gender Talk /เพจ-รัฐธรรมนูญ กับความเสมอภาคระหว่างเพศ ดังนี้
2) website รัฐธรรมนูญ กับ ความเสมอภาคระหว่างเพศ

1) Facebook Page : รัฐธรรมนูญ เพือ่ ความเสมอภาคระหว่างเพศ
: https://www.facebook.com/ThaiCharterAndGenderEquality

: https://www.thaicharterandgenderequality.org

3) YouTube Channel
: GENDER AND DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE (GDRI)
: https://www.youtube.com/channel/UClOLn6PnIx1Td4P58bPkeSw

4) GDRI Line Official Account @GDRI : https://lin.ee/q8iAcX7
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5) Clip : แรงงานหญิงตั้งครรภ์ ถูกเลิกจ้าง Gender Equality GDRI
(Facebook Page) : https://www.facebook.com/GDRIThailand/
videos/674972369950801/

6) สถาบันฯ สนับสนุนงบ Legal aid grants กรณี ดร.ปนัดดา วงศ์ผดู้ ี ยืน่
ฟ้องร้องกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสานักงานเขตวังทองหลาง
กรณีปฏิเสธการยื่นความประสงค์ขอออกหนังสือเดินทาง และวีซา่ (VISA) และ
ได้ยื่นคาร้องต่อ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน พม. ที่รัฐสภา
: https://www.facebook.com/watch/?v=1608967389250349
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7 ) จัดทา Facebook page : Gender Talk : https://www.facebook.com/gendertalkbygdri
เพือ่ เผยแพร่สอื่ บทความ และประชาสัมพันธ์ โดย ได้จดั ทาบทความเพือ่ เผยแพร่ประเด็นมิติหญิง
ชาย และความเสมอภาค รวมทั้งความหลากหลายทางเพศ จานวน 4 ตอน ดังนี้

•

ส่องบทบาทหญิงชายในซีรีย์เกาหลี

•

ชวนคุยเล่นๆ ประเด็น Gender ก่อนช่วงโควิดจะมา

•

คุยเรือ่ งทาแท้ง กับ ทาทาง

•

"แรงงานหญิง เรื่องจริงที่ไม่อยากเล่า"
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8) จัดทาสือ่ ออนไลน์ในรูปแบบรายการเสียง “พอดแคสต์(Podcast)” จานวน 16 Episodes
EP.1 : ส่องบทบาทหญิงชาย ในซีรี่ยเ์ กาหลี
EP.2 : คุยเรื่องทาแท้ง กับ ทาทาง
EP.3 : LGBTQI … ท่ามกลาง Covid-19
EP.4 : แรงงานหญิง ... เรือ่ งจริงที่ไม่อยากเล่า
EP.5 : พูดเล่น แบบหมาหยอกไก่ เอ๊ะ ใช่ คุกคามทางเพศหรือเปล่า?
EP.6 : เพราะเราไม่ได้มีโลกใบที่สอง สารองไว้
EP.7 : คิดดังๆ คนเดียว ประเด็น Gender !! ของเล่นเด็กชาย - เด็กหญิง
EP.8 : อย่างยัง่ ยืนและเท่าเทียม

EP.9 : เราไม่เอาการเลือกปฏิบัติ
EP.10 : เป็น-อยู-่ สู้ อย่าง ... ผูห้ ญิงสามจังหวัดชายแดนใต้
EP.11 : เปิดใจผูห้ ญิงข้ามเพศ
EP.12 : คณะกรรมการสิทธิฯ เขีย้ วเล็กๆ หรือ เสือกระดาษ
EP.13 : กว่าผูห้ ญิง ... จะได้เป็นภิกษุณี
EP.14 : รัฐธรรมนูญ - ประชาธิปไตย ต้องใส่ใจยุติความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
และทุกเพศสภาพ แค่ไหน? อย่างไร?
EP.15 : มองผลกระทบCOVID-19 ผ่าน Gender Lens
EP.16 : อัตลักษณ์อันทับซ้อนหลากมิติ

ผ่าน 3 ข่องทาง พอดแคสต์(Podcast) หลักดังนี้
1)Soundcloud Chanel: https://soundcloud.com/6yzva5dwrafr
2)YouTobe Chanel : https://www.youtube.com/channel/UClOLn6PnIx1Td4P58bPkeSw/channels
3)Spotify chanel : https://open.spotify.com/show/6MXnzis54D6zqPOu3BPJI3?si=625a9f1b65df4f90
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3. งานอืน่ ๆ
จัดประชุมร่วมกับกลุม่ บูรณาการ
แรงงานสตรี และ กลุม่ WeMove
เรือ่ ง “รัฐธรรมนูญใหม่นี้ ดีไซน์เพือ่
พวกเราทุกเพศสภาพ” ระหว่าง
วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ณ
ห้องประชุมบารุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พร้อมร่วม
แถลงการณ์เพือ่ ยืน่ ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลฯจัดงานแสดงความยินดีกบั สมาชิก
ชมรมรัฐสภาสตรีไทยชุดใหม่ และเสวนา ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ
•

•

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าทีส่ ถาบันฯ เข้าร่วมในการยืน่ ข้อเรียกร้อง
กรณีแรงงานหญิงตัง้ ครรภ์ถกู เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมจานวน 5 คน ยืน่ ฟ้อง
บริษัท Aeroworks Asia LTD. ต่อคณะกรรมการ วลพ. และอธิบดีกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

•

วันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 ทีมสถาบันฯ
และผู้เชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่เพือ่ ให้
ความรู้ ทาความเข้าใจวิธกี ารเขียน
คาร้องแก่ แ รงงานสตรี ณ กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดชลบุรี
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•

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าทีด่ า้ นการพัฒนาสือ่ เพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์ และการนาเสนอทีป่ ระชาชนเข้าใจ เข้าถึง บทบาทของ
ผูห้ ญิงและการช่วยเหลือกลุม่ ต่าง ๆ จากภาครัฐ ในช่วงโควิด-19

•

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าทีส่ ถาบันฯ เข้าร่วมในการยืน่ ข้อ
เรียกร้องกรณีนางสาวปนัดดา วงศ์ผดู้ ี ยืน่ ฟ้องกรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ และ สานักงานเขตวังทองหลาง กรณีปฏิเสธการยืน่
ความประสงค์ขอออกหนังสือเดินทางและวีซา่ (VISA) อันเนื่องจากกฎ
หรือระเบียบของหน่วยงานขัดหรือแย้งต่อหลักการขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ณ อาคารรัฐสภา

•

ทีมสถาบันฯ และผูเ้ ชีย่ วชาญ ร่วมทาแบบฟอร์มของ วลพ. กับแรงงาน
หญิงตัง้ ครรภ์ทถี่ กู เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ณ กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานจังหวัด ปรับปรุง - แก้ไขเอกสารชุดคาร้องของแรงงาน
หญิงตัง้ ครรภ์ทถี่ กู เลิกจ้าง ให้มเี นือ้ หาครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนส่ง วลพ.

การประชาสัมพันธ์และหาทุน
การประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างความเข้าใจในภารกิจ และการรณรงค์หาทุน สนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มีหลากหลาย
รูปแบบและวิธกี ารทีน่ บั เป็นอีกภารกิจหนึง่ ทีส่ าคัญยิง่ เนือ่ งจากสมาคมฯเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ าเนินกิจกรรมสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิง

และเด็กทีป่ ระสบปัญหาโดยมิได้คดิ ค่าใช้จา่ ยจากผูป้ ระสบปัญหาทีม่ าขอรับความช่วยเหลือแต่อย่างใด งบประมาณของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ทีใ่ ช้ในการดาเนินงานทัง้ ในเชิงรุก และให้บริการนัน้ มาจากการบริจาคของสาธารณชนเกือบทัง้ หมด
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การประชาสัมพันธ์และหาทุน
1.งานประชาสัมพันธ์ ผลิตและเผยแพร่สอื่
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้ทาการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยการผลิตข่าวความเคลื่อนไหวขององค์กร ผ่านโซเชียล
เน็ตเวิร์ก อาทิ เว็บไซต์ (Website) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ขององค์กรเพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงการดาเนินงาน ความเคลือ่ นไหวและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ รวมทั้งจาหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังได้จั ด ท าโครงการวั น เกิ ด
แผ่นพับคู่มอื โครงการนกหวีดป้องกันภัยเพื่อเป็นการรณรงค์ ยุติ และป้องกันความรุนแรง
1.1 วารสาร และสิง่ พิมพ์
แผ่นพับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ การประชาสั ม พั น ธ์ ขอ้ มูลองค์กรโดยเผยแพร่
แผ่นพับสมาคมฯ เพือ่ ภารกิจองค์กร และรับบริจาคด้านต่าง ๆ
•

บทความเพือ่ ตีพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรในนิตยสาร โดยในปี 2563 ได้ผลิต
บทความทั้งสิ้น จานวน 12 เรื่อง ลงในนิตยสาร 1 ฉบับ คือ นิตยสาร Hair Magazine ที่มกี ลุ่ม
ผู้อ่านแบบเฉพาะเจาะจง คือ ร้านเสริมสวย หรือร้านตัดผม
•

•

แผ่นพับคู่มอื โครงการ “นกหวีดป้องกันภัย”
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1.2 การประชาสัม พัน ธ์อ อนไลน์ หรือ แอพพลิเ คชั่น โซเชีย ล มีเดีย ต่า ง ๆ ดัง นี้
1.2.1 เว็บไซต์ : สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ( www.apsw-thailand.org ) เป็นคลัง
หรือ ฐานข้อมูลหลักขององค์กร

1.2.2 บล็ อกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (apsw-thailand.blogspot.com)
ปัจจุบนั มีจานวน ผูเ้ ข้าอ่านบทความ จานวน 2.6K ( 2,600 ครัง้ )
1.2.3 ทวิตเตอร์ (Twitter) สมาคมฯ(https://twitter.com/emergency_home)
หรือ @emergency_home มีผู้ติดตามจานวน 25 Followers
1.2.4 อินสตาแกรม (Instagram) สมาคมฯ (www.instagram.com/
emergencyhome.apsw) มีผตู้ ดิ ตาม 108 Followers
1.2.5 ยูทปู YOUTOBE CHANEL (APSW.emergencyhome Official )
เพือ่ เผยแพร่คลิปหรือวีดทิ ศั น์กจิ กรรมสมาคมฯ
1.2.6 จั ด ทารายงานประจ าปี 2562 เผยแพร่ ส าธารณะซึ่ง
สามารถอ่ า นออนไลน์ผ่านการสแกนคิ ว อาร์ โ ค้ ด หรื อ อ่า น
ออนไลน์ในรูปแบบ E- book ผ่าน แอพพลิเคชัน่ issuu.com
1.2.7 เฟซบุ๊กเพจ (Facebook ) Shopboon for บ้านฉุกเฉิน
เผยแพร่เพจวันที่ 9 ต.ค. 63 วัตถุประสงค์เพือ่ จาหน่ายผลิตภัณฑ์งาน
ฝีมอื สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ปี 2563 ปัจจุบนั มีผตู้ ดิ ตาม 211 Followers
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1.2.8 เฟซบุก๊ เพจ (Facebook page) สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง
(www.facebook.com/apswthailand.org) ให้บริการ ให้ขอ้ มูล
ตอบคาถามต่าง ๆ และให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น ปัจจุบันมีผู้ติดตาม
10,745 Followers ซึ่งตลอดปี 2563 ได้ตอบคาถาม ให้ขอ้ มูล
และให้คาแนะนาปรึกษาจานวน 1,513 ราย
1.2.9 ให้บริการ ตอบคาถามและให้คาปรึกษาทาง
อีเมลล์ knitnaree@hotmail.com โดยตลอดปี 2563 มี
ผู้สอบถามข้อมูลและขอรับคาปรึกษาทางอีเมลล์ จานวน
14 ราย แบ่งได้ดังนี้


ท้องไม่พร้อม 3 ราย



ปัญหาครอบครัว 1 ราย



ขอสงเคราะห์ถุงยังชีพ 1 ราย



ขอข้อมูล 5 ราย



จิตอาสา 1 ราย



บริจาคเงิน 1 ราย



บริจาคของ 1 ราย



สินค้าการศึกษา 1 ราย

รายละเอียดการให้บริการตอบคาถาม ให้ขอ้ มูล และให้คาปรึกษาเบือ้ งต้นทางเฟซบุก๊ เพจ
(Facebook page) : สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ดังนี้

จานวน
(ราย)

ท้องไม่พร้อม
ความรุนแรงในครอบครัว
• สามีทาร้าย
• คนในครอบครัวทาร้าย
• ถูกสามี/คนในครอบครัวไล่ออกจากบ้าน
ปัญหาครอบครัวอื่น ๆ เช่น แยกทาง ทะเลาะกับสามี ปัญหาพฤติกรรมลูกวัยรุ่น ฯลฯ
เศรษฐกิจ/ตกงาน/ขออนุเคราะห์ถุงยังชีพ
ไม่มีที่พักอาศัย

135

ฝากเลี้ยงบุตร
อื่นๆ เช่น ตามหาลูกและภรรยา ตามหาเพื่อน และ การช่วยเหลือของมูลนิธิ/องค์กรอื่น ฯลฯ
สมัครเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพ
บริจาคสิ่งของ
บริจาคเงิน

11
25
129
855
49

เลี้ยงอาหาร
อาสาสมัคร/จิอาสา/บาเพ็ญประโยชน์/จัดกิจกรรม
สัมภาษณ์/ดูงาน/ขอข้อมูล
สอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น ประสานงานส่วนฝ่ายอื่นๆ เบอร์โทรศัพท์ ที่ตั้ง การเดินทาง ฯลฯ
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11
4
3
49
23
72

66
12
17
52
รวม 1,513

2.งานนิทรรศการ

3.งานระดมทุน

เนือ่ งจากในปี 2563 ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทยรวมทัง้ กรุงเทพมหานคร
ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทาให้หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน งดเว้นการจัดกิจกรรมเมื่อสถานการณ์เริม่ ดีขนึ้ ในช่วงปลายปี 2563
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้รว่ มกับ
สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา (GDRI) จัดบอร์ดนิทรรศการ “ผู้หญิง
แห่งปี 2563” และ“ผู้ชายแห่งปี2563” และ “องค์กรดีเด่นแห่งปี2563” ใน
งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้หญิงเก่งแห่งปี 2563
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งานกล่องรับบริจาค ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มีกล่องรับ
บริจาคทีต่ งั้ อยูต่ ามสถานทีต่ า่ ง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล รวม
173 กล่อง อีกทัง้ บริษทั เซ็นทรัล วัตสัน จากัด ได้อนุเคราะห์พนื้ ทีใ่ นการจัดตัง้
กล่องบริจาคของสมาคมฯ ในร้านวัตสันจานวนกว่า 500 สาขาทัว่ ประเทศ
นอกจากนีย้ งั มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ บริษทั เดอะมอลล์ กรุป๊ จากัด ได้จดั ตัง้
กล่องรับบริจาคของหน่วยงานขึ้น และจัดสรรเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ บริจาคให้กับ
องค์กร มูลนิธิ หรือหน่ ว ยงานการกุ ศ ลต่ า ง ๆ เป็ น ประจ าทุ ก ๆ ปี
ซึ่ ง สมาคมส่ ง เสริ ม สถานภาพสตรี ฯ เป็ น องค์ ก รหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การ
จั ด สรรเงิ น บริ จ าคเพื่อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานสาธารณประโยชน์

4. กิจกรรมพิเศษ
4.2 “ส่งเสริมสถานภาพสตรีในวันสตรีสากล” โดย ธนาคารออมสิน
ด้วยวันที่ 8 มีนาคม 2563 เนือ่ งในสัปดาห์สตรีสากล ธนารคารออมสิน เปิด
ช่องทางบริจาค ให้กับบ้า นพั ก ฉุ ก เฉิ น สมาคมส่ งเสริ ม สถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ

4.1 “Watsons green Ribbons วัตสันโบว์เขียว

สนับสนุนสิทธิสตรี เนือ่ งในวันสตรีสากล”
ร้านวัตสัน นาโดย คุณนวลพรรณ ชัยนาม

Customer Director บริษทั เซ็นทรัล วัตสัน
จากัด จัดกิจกรรม จาหน่ายโบว์สเี ขียว เพือ่ หา
รายได้โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ย เพือ่ ช่วยเหลือสตรี
และสงเคราะห์เด็กทีด่ อ้ ยโอกาสให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพัก
ฉุกเฉิน) โดย ผูบ้ ริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน
นายกสมาคมฯ ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม
ผอ.สมาคมฯ ร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณ
ร้านวัตสัน สาขาโลตัส พระราม 4 ด้วยการเชิญชวนให้ลูกค้าทุกท่านร่วม
ซื้อโบว์สีเขียว ในราคา 20 บาท รวมทั้ง P&G ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์
โดฟ (Dove) ได้ ร่ ว มมอบเงิ น บริ จ าคสมทบทุนให้กับสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ เพียงซือ้ ผลิตภัณฑ์ โดฟ ใด ๆ ก็ได้ โดฟ ร่วมสมทบทุน
บริจาค 1 ชิ้น = 5 บาท ทุก ๆ ท่านสามารถร่วมทาบุญ หรือหาซือ้ โบว์สี
เขียวได้ทรี่ ้านวัตสันทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ 6 มีนาคม 63 จนถึงสิ้นเดือน
มีนาคม 2563
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4.4 “วัตสัน ฉลองครบรอบ 24 ปี จัดกิจกรรมและมอบเงิน

4.3 “Talk hug and care ดูแล

สนับสนุนองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็ก ให้กบั สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ” วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 วัตสัน ผูน้ าร้าน

หัวใจ ห่วงใยกัน by Nong” วันอังคารที่
10 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัททาทันที

เพือ่ สุขภาพและความงามอันดับ 1 ในประเทศไทย ฉลองวัตสันครบรอบ
24 ปี ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพียงซื้อตุก๊ ตา มูลค่า 200
บาท (จากัด 300 ตัวเท่านั้น) รับ VIP TICKET CODE เข้าชม Live ผ่าน
โปรแกรม ZOOM ทันที พิเศษ! พร้อมลายเซ็นต์ โอห์ม หรือ ฟลุค้ (ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลือกลายเซ็น) โดยรายได้ทั้งหมดจากการจาหน่ายตุก๊ ตาโดย
ไม่หกั ค่าใช้จา่ ย มอบให้กบั สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ครี เ อชั่ น จ ากั ด พร้อ มผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานเจ้า ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เวช
สาอางสาหรับผู้หญิง “NongNaka” ได้จดั
กิจกรรม มอบเงินบริจาค พร้อมเลีย้ งเครือ่ งดืม่ และอาหารว่าง เพือ่ ส่งต่อความ
มัน่ ใจ และความห่วงใย ให้กับผู้หญิง นอกจากนีย้ ังมีการแสดง Mini concert
จาก คุณซานิ - นิภาภรณ์ ฐิตธิ นการ(AF6) และ ดนตรีสด Folk song สร้างความ
สนุกสนานให้กบั สมาชิกผูห้ ญิงและเด็ก และพนักงานของบ้านพักฉุกเฉิน ทัง้ นี้
ผูอ้ านวยการสมาคมฯ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม และคุณคัณฑนิกม์ นิโรธร
นักจิตวิทยาคลินกิ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับ และรับมอบ
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4.5 "โยคะเพือ่ สถานภาพสตรี" นาโดย คุณพัชร์ เคียงสิริ ผู้บริหารบริษัท
ไร่รวมใจจากัด และทีมงานเพจใส่ใจ
กินอยูเ่ ป็น เนื่องในเดือนแห่งวันแม่
เพื่อราลึกถึงความสาคัญของเพศแม่
ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการดี ๆ
โยคะเพือ่ สถานภาพสตรี โดยขอเชิญทุก
ท่านสร้างกุศลร่วมกัน โดยท่านบริจาค
เท่าไหร่ เราสมทบอีก 1 เท่า(!) เพื่อซื้อ
ข้าวใส่ใจบริจาคให้"บ้านพักฉุกเฉิน"
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ ท่ า นที่ ร่ ว มท าโยคะได้เสริมความแข็งแรงและเป็นสะพาน
บุญ หรือร่วมบริจาคเพือ่ ช่วยผู้หญิงและเด็ก กิ จ กรรมจะจั ด ขึ้ น ในวั น อาทิ ต ย์ ที่
2 ส.ค. 63 เวลา 15.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom สามารถเลือกร่วมกิจกรรม
Full Marathon Yoga 108 รอบ / Half Marathon Yoga 54 รอบ / Mini
Marathon Yoga 27 รอบ ซึ่งได้ได้นา ข้ า วกล้อ งหอมมะลิ 105 จ านวน
1,300 กิโลกรัม มูลค่า 169,000 บาท มาบริ จ าค ให้ กั บ บ้ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น ใน
วั น ที่ 11 สิ ง หาคม2563
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4.6 “Charmer beauty delivery สร้าง
อาชีพ” โดย ชาเมอร์คลินกิ ร่วมกับ สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน
ดอนเมือง จัดการสอนหลักสูตร “ การสอน

นวดหน้าเบือ้ งต้นเพือ่ การประกอบอาชีพ”
วันที่ 20 - 21 ต.ค. 2563 ซึง่ ผูเ้ รียนจะได้

เรียนรูถ้ งึ พืน้ ฐานสภาพผิวใบหน้าเบือ้ งต้น ทักษะการนวด 3 แบบ ด้วยแบบ
กิจกรรม แบบทดสอบทีถ่ กู ออกแบบมาอย่างเหมาะสมให้แก่ผเู้ รียนเพือ่ ให้เข้าใจ
โดยง่าย และผูเ้ รียนจะสามารถนาองค์ความรูท้ เี่ รียนไปใช้ได้จริงเพือ่ การประกอบ
อาชีพในอนาคตเพือ่ สามารถต่อยอดได้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 18 คน เป็นสมาชิก
ผูห้ ญิงบ้านพักฉุกเฉิน จานวน 11 คน และบุคคลทัว่ ไป 7 คน

4.7 “Shopping เพื่อการกุศล” เข้าร่วมกิจกรรมสินค้านานาชาติ กับ
เพจ YWCA Charity Bazaar เพือ่ ยิงโฆษณาจาหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ
สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ในเฟซบุ๊กเพจ : YWCA Charity Bazaar ช่วงเทศกาล
ปีใหม่ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 ได้รับการสนับสนุนโดย YWCA

4.8 “วัตสันส่งมอบความสุข2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564” วั น พุ ธ ที่
9 ธันวาคม 2563 คณะผูบ้ ริหารและคณะพนักงานบริษทั เซ็นทรัล วัตสัน
จากัด นาโดย คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer Director บริษทั เซ็นทรัล
วัตสัน จากัด จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 ให้กบั
สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ และคุณ
สุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับ ภายในงาน
ประกอบไปด้วยการมอบอาหารและเครือ่ งดืม่ พร้อมมอบสิง่ ของในการจับ
ฉลากของขวั ญ ปี ใ หม่ ให้กบั สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่ ง สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ ขอขอบพระคุณ บริษทั เซ็นทรัล วัตสัน จากัด ทีเ่ อือ้ เฟื้อ
และมาแบ่ ง ปั น ส่ ง ต่ อ ความสุ ข ให้ กั บ เด็ ก และผู้ ห ญิง ที่บ้านพักฉุกเฉิน
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา
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5.งานอืน่ ๆ
การรับบริจาคในช่วงสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ปิดเนือ่ งจากสถาน
การโรคโควิด - 19 ระบาด เป็นระยะเวลา 3 เดือน (26 มีนาคม-30 มิถนุ ายน
2563) สมาคมฯได้มมี าตรการรับบริจาคเพียงจุดเดียว ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
อาคารนาริ น ทร์ ก รุ ณ า ในเวลาท าการวั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์ เพื่ อ ลดการ
ให้บคุ คลภายนอกเข้าสูบ่ ริเวณภายในจุดต่าง ๆ และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการ
ระมัดระวังโรคโควิด-19 ซึง่ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวมีผู้บริจาคได้นาสิ่งของมา
บริจาคมากมาย ทั้งบริจาคเงิน ของกินของใช้ อุปโภคและบริโภค รวมทั้ง
จัดทาอาหารมาเพือ่ เลีย้ งสมาชิกบ้านพักและพนักงานของสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ รวมทั้งสิน้ 266 ราย
•
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นอกจากนีย้ งั มีผบู้ ริจาคอีกจานวนมากทีไ่ ม่สามารถนาสิง่ ของมาบริจาค
ด้วยตนเองได้ จึงทาการส่งพัสดุผา่ นขนส่ง ทัง้ ภาครัฐ : ไปรษณียไ์ ทย และ
ขนส่งภาคเอกชน : เคอรี่ แกรบ ไลน์แมน แฟลชเอ็กเพรส ฯลฯ รวมทัง้
สัง่ สินค้าออนไลน์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้ า งมื อ และ
แอลกอฮอลล์ ส เปรย์ ฆ่ า เชื้ อ โรค ส่ ง มาเพื่ อ บริจาคให้กบั บ้านพัก
ฉุกเฉิน

•

ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมฯ
การดาเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยังคงได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.การเยีย่ มชมสมาคมฯ ในปี 2563 สมาคมฯ ได้มปี ระกาศเกีย่ วกับสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้งดรับการเยีย่ มชมกิจกรรมการดาเนินงานของสมาคมฯ
และงดเลีย้ งอาหารสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม – 30 มิถนุ ายน 2563 และเริม่ เปิดรับกลุม่ เข้าเยีย่ มชมและจัดเลีย้ งอาหารแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินได้ ในเดือน
กรกฎาคม 2563 แบบจากัดจานวนไม่เกิน 5 - 10 คนเท่านัน้ จนถึงสิน้ ปี 2563 โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้องกันของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเพือ่ ป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทาให้จานวนผูเ้ ข้าเยีย่ มชมและผูส้ นับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ลดน้อยลง ซึ่งตลอดทัง้ ปี 2563 มีผเู้ ข้าเยี่ยมชมดังนี้
คณะเยีย่ มชม

จานวน(กลุม่ )

จานวน(คน)

กลุม่ นักเรียน / นักศึกษา

3

79

กลุม่ บุคคลทัว่ ไป (ไทย)

10

242

13

321

รวม

* รายชื่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มาเยี่ยมชม มีปรากฏในภาคผนวก ค รายชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯ
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2.การสนับสนุนและการร่วมบริจาค ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสาธารณชนทั่วไป ในหลายรูปแบบ ดังนี้
2.1 หน่วยงานภาครัฐ
•

2.2 หน่วยงานภาคเอกชน และ สาธารณชน ผู้มจี ิตศรัทธา

สานักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร

ตลอดทั้งปี 2563 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาคเอกชนทัง้ ในประเทศ และ
ต่างประเทศหลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือสมาคมฯ ด้วยการให้
ทุนสนับสนุนกิจกรรม เช่น บริษทั เซ็ลทรัลวัตสัน จากัด บริษทั ไอ.ซี.ซี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) มูลนิธิ อินเตอร์เนชัน่ แนลรีพบั ลิกนั อิน
สติตวิ ท์ (IRI) International Republican Institute บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด(มหาชน) ธนาคาร
ทหารไทย สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอชียอาคเนย์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ มู ล นิ ธิ ก องทุ น การกุ ศ ลสมเด็ จ พระศรี
นคริ น ทราบรมราชชนนี มูลนิธิโรตารี่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
กองบัญชาการกองทัพไทย ศู น ย์ ก ารทหารอากาศโยธิน บริ ษั ท
เมื อ งไทย ประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์
โบรคเกอร์ จากัด บริษทั ไทยวาโก้ จากัด บริษทั ลอรีอลั (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั พอดีคา เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จากัด บริษัท จีทีอี เกรท จากัด บริษัท
อันดา99 จากัด บริษัท เซ็นเตอร์ฟู้ด จากัด บริษัท ซีพอี อลล์ จากัด
บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย ฯลฯ

สานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวง
ยุตธิ รรม

•

•

สานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า

•

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

•

ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่

สถานพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข
60 สถาบันบาราศนราดูร วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โรงพยาบาลศรี
ธัญญา โรงพยาบาลนพรั ต น์ ร าชธานี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลภูมพิ ล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ฯลฯ

การสนับสนุนโดยภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นการให้ความร่วมมือทีเ่ อือ้ ต่อการ
แก้ไข้ปญ
ั หาต่าง ๆ ทีผ่ หู้ ญิงและเด็กประสบ สาหรับการให้ทุนสนับสนุนนั้น
อยูใ่ นรูปของการสนับสนุนโครงการ การจัดกิจกรรมในส่วนที่ได้รับการ
สนับสนุนนั้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าใช้จา่ ยทีส่ มาคมฯ ต้องใช้ในแต่ละปี
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3. การเลี้ย งอาหารแก่สมาชิก บ้า นพัก ฉุก เฉิน

4.งานสื่อ มวลชนสัม พัน ธ์

ปี 2563 บ้านพักฉุกเฉินได้มีโอกาสต้อนรับผูม้ ีจติ ศรัทธา มาร่วม
บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหาร จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้กับผู้หญิง
และเด็กที่บา้ นพักฉุกเฉิน ในปีนไี้ ด้ปรับเปลีย่ นรูปแบบกลุม่ เลีย้ งอาหารทีม่ ี
ขนาดเล็ก โดยจากัดจานวนผู้เข้าเลี้ยงอาหารให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
ไม่เกิน 10 คน จึงทาให้จานวนลดลงกว่าทุกปีที่ผา่ นมา ในปี 2563 มี
จานวนรวมทั้งสิ้น 203 กลุ่ม ( 2,073 คน )

ปี 2563 สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสือ่ มวลชนจานวนมาก ใน
การให้สัมภาษณ์และให้ขอ้ มูลต่าง ๆ เกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ท้องไม่พร้อม การ
ดูแลบาบัดเยีย่ วยาผูป้ ระสบปัญหา การให้การศึกษาและฝึกอาชีพที่ และงาน
ด้านอื่นๆ ที่สมาคมฯ ที่ได้ดาเนินการตามภารกิจ โดยในปี 2563 สมาคมฯ
ได้ให้สมั ภาษณ์สอื่ โทรทัศน์ 3 ช่อง และสื่อด้านอื่นๆ อีก 5 ที่
*รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง การให้สมั ภาษณ์ และให้ขอ้ มูล

5. อาสาสมัคร อาสาสมัครทีช่ ว่ ยเหลือและสนับสนุนงานบ้านพักฉุกเฉินอย่าง
ต่อเนือ่ งกว่า 2 เดือน รวม 3 คน ได้แก่
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พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนาถ อาสาสมัครพยาบาล



คุณสุชาวดี เลี้ยงเทวา

นักศึกษาชัน้ ปีท4ี่ University of Aberdeen



คุณธิตอิ ร

ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้า จฬ.

อัศวรังสี

6.นักศึกษาฝึกปฏิบตั งิ าน ในปี 2563 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ฝึกปฏิบัตงิ าน/จิตอาสาเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวติ และทักษะการให้การแบ่งปัน
ความช่วยเหลือแก่ผหู้ ญิงและเด็กที่ประสบปัญหาในบ้านพักฉุกเฉิน รวม 68 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 14 คน นักเรียนนายร้อยตารวจ
จานวน 4 นาย และนักศึกษาพยาบาล(สุขภาพจิต+จิตเวช) จานวน 50 คน

สถาบันการศึกษา
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นักศึกษาพยาบาลทหารอากาศ

จานวน(คน)
1

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต(สุขภาพจิต+จิตเวช) รุ่นที่1
รุ่นที่2
รุ่นที่3
รุ่นที่4
รุ่นที่5
นักเรียนนายร้อยตารวจสามพราน จังหวัดนครปฐม ฝึกปฏิบัติสัมผัสชุมชน
นักศึกษาสาขาบูรณาการสุขภาพและความงามชั้นปีท4ี่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฝึก
ปฏิบัติการสร้างอาชีพเกีย่ วผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและสปาเบื้องต้น

ระยะเวลา
วันที่6ม.ค.-24เม.ย.63

10
8
8
8
8
8

วันที่ 26-28 ก.พ.63
วันที่ 31 ส.ค.-17 ก.ย.63
วันที่31ส.ค.-31ก.ย.63
วันที่ 1-2 ก.ย.63
วันที่ 28 ต.ค./5,6,10และ11พ.ย.63
วันที่29 ต.ค./2,3,4และ13พ.ย.63

4

วันที่ 1-15 ก.ย.63

11

วันที่8,15,และ22ต.ค.63
วันที่8ธ.ค.-26มี.ค.64

นักศึกษาสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2
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หมายเหตุ เนือ่ งจากมีการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา19(COVID-19)ทางมหาวิทยาลัยได้

การบริหารงานทัว่ ไป บุคลากร และการเงิน
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งานอบรม พัฒนาบุคคลากร ด้านงานสังคมสงเคราะห์
1. คุณจิราพร สามารถ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมงานเสวนาวิชาการเนือ่ งในโอกาส
วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 66ปี
เรือ่ ง “สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม:การปลดล็อคความเลื่อมล้าสู่
ความยั่งยืน” ณ ห้องประชุมศรีบูรพา(หอประชุมเล็ก)และอาคารคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 24 ม.ค.63
2. คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานวันสตรีสากล ครัง้ ที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.) 1 ชัน้ 8
อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วันที่ 29 ม.ค.63
3. คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณกรวิณท์ วรสุข
ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบาบัด ร่วมประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “แนวทางแก้ไขกฎหมายเกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัว” ณ
โรงแรมเสนาเพลส จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว วันที่ 13 ก.พ.63
4. คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมโครงการ

งานบริหารงานบุคคล
สืบเนือ่ งจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ทาให้
สมาคมฯได้รบั ผลกระทบอย่างมาก รวมทั้งกิจกรรมลดน้อยลง ส่งผลให้
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ต้องปรับลดขนาดขององค์กร เพือ่ ให้
การดาเนินงานของสมาคมฯ ยังคงอยู่ โดยการปรับลดจานวนบุคลากร
เพื่อให้เหมาะสมกับงานทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบนั จากจ านวนพนั ก งานซึ่งมีอยู่
จานวน ทั้งหมด 51 คน โดยการบริหารงานบุคลากรดังนี้
•

โครงการสมัครใจเกษียณอายุกอ่ นกาหนด จานวน 13 คน มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

•

พนักงานเกษียณอายุ ตามวาระ 3 คน

•

รับสมัครและสรรหาเจ้าหน้าที่ตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี จานวน 3 ตาแหน่ง

ซึ่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มีจานวน 38 คน หญิง 33 คน ชาย 5 คน

“เปิดมิตกิ ารคุม้ ครองทางสังคมในยุคดิจทิ ลั สูก่ ารลดความเลือ่ มล้าในสังคมไทย”
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโดยมูลนิธิ
ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสงิ ห์ เมือ่ วันที่ 14 ก.พ.63
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5.คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณกรวิณท์ วรสุข
ผูเ้ ชีย่ วชาญงานสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบาบัด ร่วมประชุมการขับเคลือ่ นเพือ่
สนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมครัง้ ที5่ 0 เรือ่ ง “การพัฒนาแนวทางการ
จัดบริการช่วยเหลือคุม้ ครองสิทธิผหู้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม กรณีทอ้ งต่อ” ณ ห้องประชุม
414 ชัน้ 4 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโดย
เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม วันที่ 21 ก.พ.63
6.คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร นักจิตวิทยาคลินกิ ร่วมประชุมหารือในหัวข้อ “การ

10. คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร นักจิตวิทยาคลินกิ เข้าอบรมการใช้ระบบข้อมูล Real
Time Cohort Monitoring : RTCM สาหรับติดตามการดาเนินงานยุตปิ ญ
ั หา
เอดส์ตามมาตรการRRTTRในกลุ่มประชากรหลักปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกรมควบคุมโรค วันที่ 16
ก.ย. 63
11. คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมการสัมมนา
โครงการ “ส่งเสริมการเข้าถึงบริการและความคุม้ ครองแรงงานหญิงข้ามชาติ”
เรือ่ ง สถานการณ์ความรุนแรงต่อแรงงานหญิงข้ามชาติกบั การเข้าถึงบริการและ
ความคุม้ ครอง ณ ห้องประชุมริบบิน้ ขาว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
จัดโดยมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพ เมือ่ 24 ก.ย.63
12. คุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพและด้านสังคม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จัดโดยมูลนิธิ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล วันที่ 20 ต.ค.2563
13. คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมสมัชชา
แห่งชาติ ครัง้ ที1่ 3 พ.ศ.2563 ภายใต้ประเด็นหลัก “พลังพลเมืองตืน่ รู.้ ..สูว้ กิ ฤต
สุขภาพ” ณ ห้องประชุมใหญ่ ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร จัดโดยสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 16 - 17 ธ.ค. 2563
14. คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร นักจิตวิทยาคลินกิ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการ
ดาเนินงาน RRTTRในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณห้องประชุม ชั้น3 สถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดโดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เมือ่ วันที่ 22 ธ.ค.2563

สนับสนุนทีจ่ าเป็นของช่องทางสายด่วนเพือ่ การให้บริการทีม่ คี ณุ ภาพแก่ผหู้ ญิงผู้
ผ่านพ้นความรุนแรง” ผ่านระบบซูม(Zoom)จัดโดย UN Women เมือ่ 10 ก.ค.63

7.คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมการประชุมโครงการ

“เสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประสบความรุนแรงและเครือข่ายผูก้ ้าวข้ามความ
รุนแรง” ณ ห้องประชุม 413 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.) จัดโดยมูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคม วันที่ 10 ส.ค.63
8.คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ า ยสั ง คมสงเคราะห์ ร่วมการประชุม
“คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต” ณ ห้องประชุมกาแพงเพชร ชัน้
2 สานักงานเขตดอนเมือง จัดโดยสานักงานเขตดอนเมือง ในวันที่ 20 ส.ค.,
29 ต.ค. , 25พ.ย. และ 24ธ.ค.63
9.คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร นักจิตวิทยาคลินกิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่
ขับเคลือ่ นการดาเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนองค์กร
เอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO Guideline) และถ่ายทอดแนวทางสูก่ าร
ปฏิบัติ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 24 - 25 ส.ค.63
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งานรับบริจาค
• ประสานงานการรับของบริจาค และให้ขอ้ มูลการรับของบริจาคเฉลีย
่ วันละ 4 - 6 ราย
• ร่วมตรวจ นับ คัดแยก สิง่ ของบริจาคร่วมกับบ้านพักฉุกเฉิน สัปดาห์ละ 1 ครัง้
• เก็บข้อมูลผูบ
้ ริจาค เพือ่ จัดทาหนังสือขอบคุณ เฉลีย่ สัปดาห์ละ 100 – 200 ฉบับ
• จาหน่ายสินค้ามือสอง ร้านค้า APSW และโรงรถช่วงพักกลางวัน สัปดาห์ละ 2 วัน
ครัง้ ละ 1 – 2 ชัว่ โมง หรือตามสถานการณ์ ขึน้ อยูก่ บั แขกเยีย่ มชม กลุม่ สัมมนา
• ผู้บริจาคในปี 2563 รวม 5,788 ราย แยกเป็น

บริจาคเงิน
จานวน 716 ราย

เงินและสิ่งของ
จานวน 210 ราย

สิ่งของ
จานวน 982 ราย

บริจาคโดยการส่งพัสดุ จานวน 3,880 ราย

งานด้านการเงิน
การบริหารจัดการด้านการเงินของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เป็นไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ด้ า นการเงิ น โดยคณะกรรมการของ

สมาคมฯ เน้ น ในความถู ก ต้ อ ง ประหยั ด และโปร่ ง ใส ซึ่ ง ผลการ
ด าเนิ น งานในปี 2563 มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้
• รายรับรวมทั้งหมดเป็นจานวนเงิน

14,862,880

บาท

• รายจ่ายรวมทั้งหมดเป็นจานวนเงิน 18,614,273

บาท

• สรุปรายจ่ายสูงกว่ารายรับ

บาท

3,751,393

ได้รับ การตรวจสอบบัญ ชีโ ดย
• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จากัด

• ของบริจาคทีไ่ ด้รบ
ั เป็นประจา และหรือมีจานวนมาก


เสือ้ ผ้าผู้ใหญ่ เสือผ้าเด็ก ชุดคลุมท้อง เสื้อผ้าเด็กอ่อน ชุดชั้นใน รวม 213,027 ตัว



ข้าวสาร 7 กระสอบ จากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง และรายย่อยอื่น ๆ เฉลี่ย 30 กิโลกรัม / เดือน



แป้ง สบู่ ยาสีฟนั กระดาษทิชชู ผ้าอนามัย ยาสระผม นมกล่อง น้ายาซักผ้า น้ายาถูพื้น ถุงขยะ
น้ายาทาความสะอาด อาหารแห้ง บะหมีก่ งึ่ สาเร็จรูป เครือ่ งปรุงรส ผ้าอ้อมสาเร็จรูป ของใช้เด็กอ่อน



อื่นๆ เช่น ที่นอน หมอน เศษผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นเิ จอร์ชารุด หรือเสื่อมราคา
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ความเคลือ่ นไหว
รอบรัว้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
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ความเคลือ่ นไหว รอบรัว้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
•

คณะกรรมการสมาคมฯ และผูบ้ ริหารสมาคมฯ ลงนามถวายพระพร
องค์อปุ ถัมภ์สมาคมฯ

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 คณะกรรมการสมาคมฯ และผูบ้ ริหาร
พร้อมพนักงานสมาคมฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ทหี่ น้าพระรูป และลง
นามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ องค์อปุ ถัมภ์สมาคมฯ เนือ่ งใน
วโรกาสขึ้นปีใหม่ 2563 ณ บริ เ วณ
ชั้ น ล่ า งของอาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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•

วาโก้รบั มอบผลิตภัณฑ์งานฝีมอื จากสมาคมฯ

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย
คุ ณ ลานทิ พ ย์ ทวาทศิ น นายก
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ ,
คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการ
สมาคมส่ ง เสริ ม สถานภาพสตรีฯ
พร้อมคุณครูผู้ฝึกสอน และสตรีใน
บ้าพักฉุกเฉิน เป็นตัวแทนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือ สมาชิก
บ้านพักฉุกเฉิน ให้กับ คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
นาโดย คุณณัฐชรินธร พงศ์สภุ าจินตภา กรรมการบริหาร , คุณอินทิรา นาค
สกุล ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด , คุณวรรณี ตันตระเศรษฐี ผูจ้ ดั การโครงการ
วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ณ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรม
หมื่นสุทธนารีนาถ

• คุ ณ กษิ ดิ ส

ลาภโรจน์ ไ พบูล ย์ และที ม งานจัดกิจกรรมเสริม
ศักยภาพในแคมเปญ"Women Empowerment Project"

•

กิจกรรม"หน้ากากผ้าสูโ้ ควิด19"

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ฝ่ายประชาสัมพัน์และฝ่ายสังคมสงเคราะห์
สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรม "หน้ากากผ้าสูโ้ ควิด19" โดย สอนเย็บหน้ากาก
ผ้า (เย็บมือ) จาก ผ้าอ้อม ผ้าสาลู ผ้าฝ้าย และผ้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับ
พนักงานสมาคมฯ และน้อง ๆ สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน วิทยากร โดย คุณ
วิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพือ่
ได้มีหน้ากากผ้าไว้ใช้ปอ้ งกันเชือ้ โรค และฝุ่นPM 2.5

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คุณกษิดิส ลาภโรจน์ ไ พบู ล ย์ แ ละ
ที ม งาน จั ด กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ เสริมบุคลิกภาพด้วยการ
แต่งหน้าและดูแลผิวเพื่อความมั่นใจของผู้หญิง ในแคมเปญ "Women
Empowerment Project" ให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน และ staff ของ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
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• คุณอมรรัตน์ อภิรต
ั น์วรากุล และ คุณพศิน ล้อจินดากุล ทาบุญวันเกิด

• สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ.จัดกิจกรรมสาธารณกุศล

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คุณแมรี่-อมรรัตน์ อภิรัตน์วรากุล
กรรมการผู้จดั การ บริษัทเอริส มาร์เก็ตติ้ง จากัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 4U2
แบรนด์คอสเมติกยอดนิยม และคุณพศิน ล้อจินดากุล ได้มาทาบุญวันเกิด
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณ คุณพศิน ล้อจินดากุล โดยจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวัน และเลี้ยงไอศกรีมและขนม รวมทั้งบริจาคเงินช่วยเหลือผู้หญิงและ
เด็กในบ้านพักฉุกเฉิน จานวน 50,000 บาท ซึ่ง ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญ
จนกุญชร กรรมการบริหารสมาคมฯ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการ
สมาคมฯ และคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็น
ผู้ให้การต้อนรับ นาเยีย่ มชมและมอบของที่ระลึก

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คุณกิตติชยั ใสสะอาด ประธาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค นาคณะผูบ้ ริหารและ
คณะพนักงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มาจัด
กิจกรรม “เทิดพระเกียรติวนั เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี

พันปีหลวง มอบแด่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ” โดย จัดเลีย้ งอาหาร
กลางวันและไอศกรีม เป็นจานวนเงิน 4,200 บาท บริจาคเงิน(ทุนการศึกษา)
12,130 บาท และบริจาคสิง่ ของ อาทิ นมกล่อง ขนม น้าดืม่ รวมทัง้ บริจาคตู้
ทาน้าเย็นพร้อมเครือ่ งกรองน้ารวมติดตัง้ เมือ่ วันที่ 5 ส.ค.ทีผ่ า่ นมา ณ ชัน้ 2
อาคารนารินทร์กรุณา มูลค่า 16,691 บาท
ซึง่ ผูบ้ ริหารสมาคมฯ คุณ
สุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และคุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ
ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็น
ผู้ให้การต้อนรับ นาเยีย่ มชม รับมอบ รวมทั้งมอบของที่ระลึก
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• ครอบครัว ศิลาชัย

บริจาคเพือ่ ช่วยเหลือบ้านพักฉุกเฉิน

• บริษท
ั ออร์กาโน่ฯ บริจาคเงินและเยีย่ มชม

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะบริจาค จาก บริษัท
ออร์กาโน่ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด ได้มอบเงิน
บริจาค จานวน 20,000 บาท เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานช่วยเหลือ
ผู้หญิงและเด็กของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ นาโดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ,คุณเจริญ
จิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ และดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการ
สมาคมฯ และกรรมการท่านอื่นๆ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ ทั้งนี้
คุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ นาเยีย่ ม
ชมการดาเนินงานของสมาคมฯ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะผูบ้ ริจาค จาก ครอบครัว ศิลาชัย
นาโดย คุณจูน - กษมา ศิลาชัย พร้อมน้องออกัส และน้องออก้า ได้มาจัดกิจกรรม
ทาบุญเลีย้ งอาหารกลางวันให้กบั ผูห้ ญิงและเด็กทีบ่ า้ นพักฉุกเฉิน พร้อมทัง้ มอบ
เงินบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือบ้านพักฉุกเฉิน ในนามบริษทั มาดามกัสก้า จากัด และ
บริษทั เพนกวิน สตูดโิ อ จากัด รวมเป็นเงิน 33,723 บาท ซึง่ คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ
ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับรับมอบและมอบของที่
ระลึก

ทั้งนี้บริษัท ออร์กาโน่ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
ได้จดั กิจกรรม.แคมเปญ “Bag for life” โดยการ ทากระเป๋าจากซองกาแฟ
ซึ่งสมาคมฯเป็นองค์กรหนึง่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแคมเปญดังกล่าว
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ผูห้ ญิง แห่งปี 2563 และ ผูช้ าย แห่งปี 2563
รางวัล “ผูห้ ญิงแห่งปี 2563” และ “ผูช้ ายแห่งปี 263” สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี เป็นรางวัลทีส่ มาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มอบ
ให้แก่สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอือ้ ต่อการเสริมสร้าง
สถานภาพสตรี โดยรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี” ได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ส่วนรางวัล
“ผู้ชายแห่งปี” นั้นได้เริม่ ตัง้ แต่ปี 2543 เป็นต้นมา

เนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดาเนินการ
สาธารณกุศล โดยให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ขอมอบรางวัล
“ผู้หญิงแห่งปี 2563” ให้กบั ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี และรางวัล “ผู้ชายแห่งปี 2563”
ให้กับ คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุโณปการทั้งสองท่าน ที่ได้
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะ
ในด้านการส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การพัฒนาศักยภาพ และปกป้องสิทธิสตรี
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ผู้หญิง แห่งปี 2563 : ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี
ผูท้ รงคุณวุฒดิ ้านกฎหมายแรงงานสตรีและสิทธิมนุษยชนดารงตนเป็นส่วนหนึง่ ของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเป้าหมายเพือ่ พัฒนาสังคมไทยให้เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขโดยให้ความสาคัญเป็นพิเศษต่อประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการมูลนิธเิ พือ่ พัฒนา
แรงงานและอาชีพ (โฮมเน็ท)
ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี เป็นต้นแบบของสตรีและบุคลากรไทยทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในอุดมการณ์ยดึ หลักความเสมอภาคเป็นหลักการพืน้ ฐานมุง่ หวังขจัดปัญหาการเลือก
ปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ โดยเฉพาะการกีดกันอันไม่เป็นธรรมต่อผูห้ ญิง จากบทบาทหน้าทีอ่ าจารย์ในสถาบันการศึกษาสูน่ กั วิชาการวิเคราะห์เสนอแนะกฎหมายซึง่ เป็นกลไกสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศ การเสนอนโยบายและแผนพัฒนาในระดับประเทศ เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ จึงนับเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กบั สตรีไทย คูค่ วรต่อการยกย่องและ
ประกาศเกียรติคณ
ุ เป็นผูห้ ญิงแห่งปี 2563ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี เป็นผูม้ คี ณ
ุ ปู การต่อสังคมไทยหลากหลายประเด็น ทัง้ ในวงการการศึกษาทางานรับราชการเป็นอาจารย์
ประจาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นระยะเวลากว่า 41 ปี ใช้ความรูค้ วามสามารถในบทบาททีเ่ ป็นทัง้ ผูส้ อน และนักวิชาการทางานทางสังคมคือแนวนิตศิ กึ ษา
ประวัตศิ าสตร์และปรัชญา มุง่ เน้นการขจัดการเลือกปฏิบตั โิ ดยเฉพาะการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ เป็นผูส้ อนและเปิดการสอนวิชา “สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกีย่ วกับ
สตรี” ขึน้ ในคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยใช้อนุสญั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) เป็นฐาน ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เขียนตาราและเอกสารประกอบการสอน เช่น “ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผูห้ ญิง” และ “สิทธิความเป็น
คนของผูห้ ญิง พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง” ประกอบกับความเชีย่ วชาญด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงกาลังทางานเขียนเพือ่ สะท้อนสถานภาพ
ผูห้ ญิงทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงไปตามสภาพสังคม การเมือง และการปกครอง เรือ่ ง “ผูห้ ญิง...จาก “ควาย” สู่ “คน” และความเป็น “พลเมือง” : รัฐธรรมนูญและระบบกฎหมายไทยเรือ่ งความ

เสมอภาคระหว่างเพศ จากการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560”

ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี ผ่านการดารงตาแหน่งอันสาคัญทีผ่ ลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของสถานภาพสตรี ทัง้ รับผิดชอบการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ เสนอแนะนโยบายและกฎหมายทีส่ ง่ เสริมคุณภาพชีวติ ของสตรี อาทิ เป็นสมาชิกผูร้ ว่ มก่อตัง้ “กลุม่ เพือ่ นหญิง” ซึง่ ในปัจจุบนั คือ “มูลนิธเิ พือ่ นหญิง” , เป็นอนุกรรมการสิทธิ
แรงงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 , ประธาน
มูลนิธเิ พือ่ แรงงานหญิง , ทีป่ รึกษาอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุและคนพิการ , กรรมการในองค์กรกลางการเลือกตัง้ 2 วาระ และ ในปี 2559 – ปี 2562 ได้รบั การ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ตามพระราชบัญญัตติ คิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 อีกทัง้ ยังได้รบั
รางวัล สตรีนกั วิชาการด้านแรงงานดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน ในวันสตรีสากล ประจาปี 2560
จากการอุทศิ ตนเพือ่ เป้าหมายสร้างสังคมสูค่ วามเสมอภาค โดยใช้กลยุทธ์มองปรากฏการณ์ของปัญหาอย่างเป็นองค์รวม เคลือ่ นไหวพร้อมพัฒนา ด้วยการวิเคราะห์
ถึงสาเหตุและรากเหง้าของปัญหาอย่างครอบคลุมรอบด้านทุกมิติ ปราศจากอคติ เสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน
- 72 -

ผูช้ ายแห่งปี 2563 : คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม
อุดมการณ์และแรงบันดาลใจเปรียบเสมือนเบ้าหลอม บุคลากรอันทรงคุณค่า คานีค้ งไม่หา่ งไกลจากคุณ ‘ณัฐวุฒิ บัวประทุม’ ผูซ้ ึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก ‘ครูโกมล คีมทอง’
ครูผเู้ สียสละ และมีจดุ มุง่ หมายในการดาเนินชีวติ ด้วยการเป็นอิสระจากความเห็นแก่ตวั ตระหนักในภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นผูใ้ ห้มากกว่าการทีจ่ ะรับ ดั่งประโยค
กล่าวว่า “คนเราต้องยอมเป็นอิฐก้อนแรกทีถ่ มลงไปในบ่อน้า เพือ่ ให้บอ่ น้าเต็ม หากไม่มอี ฐิ ก้อนแรกทีย่ อมเสียสละแล้ว ก็ไม่มที างทีบ่ อ่ น้านัน้ จะเต็มขึน้ มาแต่อย่างใด” นัน่ จึงเป็นความ
มุง่ มัน่ ในอุดมการณ์ของผูช้ ายแห่งปี 2563 ท่านนีเ้ ช่นเดียวกัน คุณณัฐวุฒเิ รียนจบปริญญาตรีนติ ศิ าสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกทีจ่ ะเข้าทางานในสายงานเอ็นจีโอที่
มูลนิธิศูนย์พทิ ักษ์สิทธิเด็ก เป็นแห่งแรกและเพียงแห่งเดียว ในภายหลังต่อมาได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีอกี หลายสาขาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาทิ ศิลปศา
สตรบัณฑิต(ไทยคดีศึกษา) อีกทัง้ เมือ่ สาเร็จการศึกษานิตศิ าสตรมหาบัณฑิตด้านกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ก็ยงั คงมุง่ มัน่ ทางานทีเ่ ดิม โดยไม่ลงั เลใจ หรือหวัน่ ไหว
ในประโยชน์สว่ นตนกับสายงานภาคธุรกิจ หรือเชิงพาณิชย์
จากการทางานเป็นนักกฎหมายได้รว่ มทางานกับเครือข่ายสหวิชาชีพส่งผลให้ คุณณัฐวุฒิ มีบทบาทในหลากหลายมิติ ทัง้ นักสารวจ นักพัฒนา และนักสังคมสงเคราะห์ โดยลงพืน้ ที่
ครอบคลุม 77 จังหวัด ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาหลากหลายนับพันกรณี เช่น เด็กหญิงอายุ 12 ปี ถูกครูลว่ งละเมิดทางเพศ , เด็กหญิงอายุ 13 ปี ถูกนายจ้างทุบตีทาร้ายสาหัส และ
ใช้แรงงานเยีย่ งทาส นาไปสูก่ ารลงโทษนายจ้างข้อหาเอาคนลงเป็นทาสคดีแรกของประเทศไทย ฯลฯ จากบริบทของการทางานภาคสนาม ทาให้คณ
ุ ณัฐวุฒติ ระหนักได้วา่ กฎหมาย
นโยบาย และโครงสร้างทางสังคม เป็นต้นตอสาคัญของความเหลือ่ มล้า การถูกเอารัดเอาเปรียบของเด็กและสตรี จึงได้เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันนโยบายและข้อกฎหมายหลาย
ประการทีเ่ อือ้ ต่อสถานภาพสตรี เป็นหนึง่ ในคณะยกร่างกฎหมายขจัดความรุนแรงต่อผูห้ ญิงภาคประชาชน ซึง่ ต่อมาเป็นพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทาความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ.2550 , เป็นคณะทางานทาข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาความผิดเกีย่ วกับเพศทีต่ อ่ มาเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 และ 277 ในปี 2550 , เป็นผูย้ กร่าง และเสนอ
ข้อเสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี 2550 ทีต่ อ่ มาเป็นมาตรา 40(6) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เป็นทีม่ าของการเปิดรับนายร้อยตารวจหญิง , ร่วมเป็น
คณะทางานแก้ไขปรับปรุงกฎหมายคุม้ ครองผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับปัจจุบนั , เป็นหนึง่ ในคณะทางานยกร่างกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ และ ยกร่างกฎหมาย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ผลงานอันเป็นทีป่ ระจักษ์จงึ นาไปสูก่ ารได้รบั รางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดเี ด่น ประเภทผูป้ ฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะห์
จากมูลนิธศิ าสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสงิ ห์ ประจาปี 2550 และในปี 2554 ได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
กว่า 18 ปี ของการทางานเพือ่ สังคม และสัง่ สมประสบการณ์ทมี่ ลู นิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก จนตระหนักได้ถงึ ความพร้อมทัง้ ในด้านความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในด้านวิชาชีพ
ทีจ่ ะสามารถทาประโยชน์เพือ่ สังคมส่วนรวมได้ในวงทีก่ ว้างขึน้ คุณณัฐวุฒจิ งึ ตัดสินใจลาออกจากงาน และลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ ได้รบั เลือก
เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชือ่ ซึง่ นับเป็นบทบาทใหม่ทกี่ า้ วจากนักกฎหมายเข้าสูส่ ภาพร้อมอุดมการณ์ในการสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค การเรียกร้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีท่ กุ คนพึงมีโดย
ปราศจากอคติ และการเลือกปฏิบตั ิ จากภาคประชาชนสูน่ โยบายในระดับประเทศ เพือ่ แก้ไขปัญหาโครงสร้างทางสังคม กอปรด้วยความเคารพในศักดิศ์ รีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความ
เข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างถ่องแท้ จึงได้รบั การแต่งตัง้ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ งุ อายุ ผูพ้ กิ าร กลุม่ ชาติพนั ธุ์ และผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ ,
รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน รวมทัง้ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทาชาเราและการล่วงละเมิดทางเพศ นับเป็นบทบาทหน้าทีอ่ นั สาคัญยิง่ ทีจ่ ะสามารถผลักดันพิจารณากฎหมาย และกาหนดนโยบายอันจะมีผล
ต่อการช่วยเหลือเด็กและสตรีทถี่ กู ละเมิดทางเพศ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิ เพือ่ ให้สงั คมไทยสามารถก้าวสูส่ งั คมแห่งความเท่าเทียมได้อย่างแท้จริง
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รางวัล “องค์กรดีเด่น แห่งปี 2563” สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในโอกาสที่ภารกิจสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในส่วนให้ความช่วยเหลือและเสริมพลังให้กับ
ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง ได้ดาเนินงานมาครบ 40 ปี เต็มในปี 2563 นี้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ จึงได้จัดให้มีรางวัลพิเศษเพือ่ มอบให้กับองค์กรที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะกับกลุ่ม

ผู้หญิงมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งได้แก่ “บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จากัด(Central Watson Co., Ltd.)”

วัตสัน ไทยแลนด์ 24 ปี บนเส้นทางธุรกิจขายปลีก วัตสัน ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิก เป็นผู้สร้าง ตลาด “Health & Beauty Store” ของประเทศไทย สะท้อน
เจตจานงที่แน่วแน่ในการนาเสนอผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพที่คุ้มค่าทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามทีโ่ ดดเด่นหลากหลาย มุ่งสร้าง
ประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้ารูปแบบใหม่ และสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมส่งมอบการบริการทีเ่ ป็นเลิศรอบด้านให้แก่ลกู ค้าชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ครอง
ตลาด และมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจประเภทสุขภาพและความงาม มาตลอดตั้งแต่ปี 2539 คู่ขนานกันไปกับการดาเนินธุรกิจที่ประสบผลสาเร็จอย่างน่า
ประทับใจ วัตสันยังให้ความสาคัญต่อโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภายใต้ 4 เสาหลัก อันประกอบด้วย สถานที่ทางาน ตลาดสินค้า
สิ่งแวดล้อม และชุมชน ด้วยเห็นว่าโครงการเหล่านีน้ อกจากจะเอื้อต่อการสร้างการตระหนักรับรู้ของสังคมแล้ว ยังเเปิดโอกาส
ให้บุคลากรขององค์กร รวมถึงลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมด้วย
เมือ่ มองจากทุกมิตขิ องความเป็น “วัตสัน” ภาพที่ปรากฏชัดเจน คือ องค์กรที่ เข้าใจ ใส่ใจ รู้ใจ เห็นใจ มีใจ และจริงใจ
กับผู้หญิง ทั้งในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายในธุรกิจ และกลุม่ ที่เปราะบางในสังคม การพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน
ที่ วัตสัน เข้าไปสัมผัส ในแบบที่วัตสันทาอยู่นั้น เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และส่งผลกระทบที่ยั่งยืนต่อสังคมไทย
ที่ควรค่าแก่การยกย่องและชื่นชมยิ่ง
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สาหรับวัตสัน ลูกค้ามีความสาคัญเป็นลาดับแรก ดังที่ คุณพสิษฐ์ มัน่ คงขันติวงศ์ Managing Director วัตสัน ประเทศไทย กล่าวไว้เมือ่ ไม่นานนีว้ า่ “เราไม่เคยมองลูกค้า

เป็นเพียงแค่ผซู้ อื้ สินค้าอย่างเดียวเท่านัน้ เรามองลึกไปถึงการเชือ่ มโยงผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เราไม่เคยหยุดนิง่ เพือ่ มอบประสบการณ์การช้อปปิง้ ทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้าวัตสัน
ทุกคน เราคัดสรรผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภาพ มีความหลากหลาย เพือ่ ตอบรับความต้องการของลูกค้า และเทรนด์ใหม่ ๆ ให้ลกู ค้าสามารถช้อปกับเราได้งา่ ยและสะดวกสบาย” ซึง่ กลไกวิธกี าร

ทางานทีน่ าไปสูค่ วามสาเร็จ คือ การก้าวไปข้างหน้าให้เร็ว ก้าวให้ทนั ผูบ้ ริโภค และก้าวให้เร็วกว่าคูแ่ ข่งทุกแง่มมุ รวมถึงการปรับตัวให้ทนั ต่อเส้นทางการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้า Customer Journey ทีส่ ลับซับซ้อนขึน้ และก้าวข้ามไปอีกขัน้ หนึง่ คือ การทาให้ได้มากกว่าสิง่ ทีล่ กู ค้าคาดหวังทีจ่ ะส่งผลต่อความผูกพันทีล่ กู ค้ามีให้ ซึง่ สามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากจานวนสมาชิกของ
วัตสันทีก่ า้ วกระโดดมาเรือ่ ย ๆ จนปัจจุบนั มีมากกว่า 5 ล้านราย
การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั แบรนด์ เป็นอีก กลยุทธ์ที่ คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer Director วัตสัน ประเทศไทย ให้ความสาคัญและยึดถือมาโดยตลอด โดยเฉพาะในขณะที่
ผูบ้ ริโภค มีทางเลือก มีชอ่ งทางในการซือ้ มากมายในยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวกระโดด เราจะเห็นว่า วัตสันมุง่ สร้างตัวตนให้อยูใ่ นทุกเส้นทางทุกTouch Point ทีล่ กู ค้าจะผ่าน
เชือ่ มต่อกับผูบ้ ริโภคได้แบบ ทุกที่ ทุกเวลา เพือ่ มอบประสบการณ์การซือ้ สินค้าแบบไร้รอยต่อ (Seamless experience) ผ่านหน้าร้านกว่า 500 สาขาทัว่ ไทย และช่องทาง Watsons Online
ทุกรูปแบบ

บทพิสจู น์ความสาเร็จของ วัตสัน ประเทศไทย ร้านเพือ่ สุขภาพและความงามของประเทศไทย นัน้ จึงปรากฏในหลากหลายมิตขิ องธุรกิจและเป็นทีป่ ระจักษ์ วัตสันได้รบั คัดเลือกให้เป็นหนึง่
ในสุดยอดแบรนด์ชนั้ นาแห่งปี (Superbrands Thailand) ติดต่อกัน 12 ปี จากความโดดเด่นทางด้านความแข็งแกร่งของแบรนด์ ความน่าเชือ่ ถือ เป็นทีช่ นื่ ชอบของผูบ้ ริโภค และมีบทบาทนาใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึง่ อีกหนึง่ ความภูมใิ จของชาววัตสัน คือ รางวัล Influential Brand ประจาปี 2019 หมวด Personal care store ทีไ่ ด้มาจากการโหวตของกลุม่ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวนกว่า 1,000 คน โดยผลสารวจของสวนดุสิตโพล จากการที่ครองความเป็นอันดับหนึ่งในตลาด วัตสันยังได้รับรางวัล The Most Valuable Brands of the Year 2019 By
Longtunman ประเภทแบรนด์ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามในเมืองไทยอีกด้วย
ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กร วัตสัน ได้จดั กิจกรรมทีห่ ลากหลายมากมายมาโดยตลอด เช่น การแบ่งปันความรักและเอาใจใส่ผสู้ งู อายุหญิง กิจกรรม
เย็บเต้านมเทียมเพือ่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม การมอบเสือ้ กันหนาวแก่นกั เรียนทีโ่ รงเรียนนิคมสร้างตนเอง การรณรงค์ลดการใช้ถงุ พลาสติก หรือ การสนับสนุนการผ่าตัดให้เด็กทีม่ คี วามพิการด้าน
ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นต้น และทีต่ อ่ เนือ่ งยาวนานมาเกือบ 15 ปีแล้ว คือ การสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิสตรี จัดกิจกรรมระดมทุนในหลากหลายรูปแบบ ให้กบั สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็กทีป่ ระสบปัญหาความรุนแรง ไม่วา่ จะเป็นความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ
ทางเพศ การถูกละทิง้ การท้องไม่พร้อมและการถูกสังคมรังเกียจจากการติดเชือ้ เอดส์ ทีบ่ า้ นพักฉุกเฉินของสมาคมฯ ได้ให้การดูแล ไม่เพียงแค่นนั้ วัตสันยังให้โอกาสบุคลากรได้มสี ว่ นร่วมให้
การช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกาลังใจ ผ่านกิจกรรมสนุกสนานทีท่ มี งานวัตสันมอบให้สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินทุกเทศกาลปีใหม่ ทั้งยังเอื้อให้ลูกค้าสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความ
ช่วยเหลือ ผ่านกล่องบริจาคที่วัตสันวางไว้ทุกสาขาอีกด้วย ความต่อเนือ่ งของการสนับสนุนนี้ ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมหาศาล เพราะได้ชว่ ยหยิบยื่นชีวิตใหม่ ให้โอกาสในการ
ฟื้นคืนพลังและความเข้มแข็ง พัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ให้กับผู้หญิงและเด็กนับหมื่นรายให้กลับคืนสู่สังคม ยืนหยัดได้อย่างมั่นคง
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รายชื่อเจ้าหน้าทีส่ มาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ปี 2563
ฝ่ายบริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สุดาวัลย์ คมธรรม
ผู้อานวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

กรวิณท์ วรสุข
ผูเ้ ชีย่ วชาญงานสังคมสงเคราะห์

ณัฐิยา ทองศรีเกตุ
ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ทิพวัลย์ มารศรี
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทัว่ ไป

- 76 -

เรืองรวี พิชยั กุล
ผู้อานวยการ สถาบันวิจยั บทบาทหญิง
ชายและการพัฒนา

•

บริหารงานบุคคล และบริหารงานทัว่ ไป

1) นางรัจนา ศุภเมธิน

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

2) นางลรรศุภา นิม่ แสง

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

3) นางสาวมณฑาทิพย์ เกตุนอก

เจ้าหน้าทีง่ านรับบริจาค

•

1) นายคัณฑนิกม์ นิโรธร
2) นางสาวจิราพร สามารถ
3) นางสาวชนิสรา กัณหา
4) นางเกษฎา ศรีสขุ
5) นางศรีไทย อ่าสุวรรณ
6) นางนิตยา ศรีอนันท์
7) นางสมจิตร วงค์อนันท์
8) นางสาววนพา เหมภูมิ
9) นางสนิท บุตรวิชา
10) นางสาววีรยา แลคไธสง
11) นางอนันต์ ดิษพงษา
12) นางสาวเพชร บัวกลาง
13) นางสมจิตร์ เกิดสวัสดิ์
14) นางชนาภา ภาชนะวรรณ
15)นางทัศนีย์ ถาวจัตรุ สั
16) นางกฤษณา ส่งสุข
17) นางนวมัย นาคธน
18)นางบุษบา จันทร์ทอง
19) นางศิรริ ตั น์ บารุงวงศ์
20) นางวาสนา มาตรศรี
21) นางสาวประทีป สายยะวัณ

4) นางสาวจรรยาณัฏฐ์ แสนภักดีไทย เจ้าหน้าทีง่ านรับบริจาค
5) นางมล ฮูวชิ ติ

ผูช้ ว่ ยงานรับบริจาค

6) นายอนงค์ วงค์อนันท์

เจ้าหน้าทีช่ า่ งและยานพาหนะ

7) นายอร่าม สมซือ่

เจ้าหน้าทีช่ า่ งและยานพาหนะ

8)นางสาวสมคิด ท่อนจันทร์

เจ้าหน้าทีย่ านพาหนะ

9) นายไพฑูรย์ เดชขาว

เจ้าหน้าทีย่ านพาหนะ

10) นายภานุพงศ์ จันมี

เจ้าหน้าทีเ่ กษตร/พืน้ ที่

11) นางลาพึง มีบริบรู ณ์

เจ้าหน้าทีเ่ กษตร/พืน้ ที่

12) นายวิชาญ เผ่าพันธุ์

เจ้าหน้าทีเ่ กษตร/พืน้ ที่

•

การเงินและบัญชี

)

นางพรรณี นีระ

เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

)

นางสาวรชา ณ ป้อมเพชร

ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี

)

นางสาวจิราภรณ์ หนูเนียม

เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

)

นางสาวธัญมาศ นุย้ เลีย้ ง

เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
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นักจิตวิทยาคลินกิ
นักสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์
ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์
ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป (การเงิน)
ผูจ้ ดั การเคหะกิจ
เจ้าหน้าทีเ่ คหะกิจ
แม่ครัว
หัวหน้า ศูนย์เลีย้ งเด็กอ่อน
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
แม่บา้ น ศูนย์เลีย้ งเด็กอ่อน
หัวหน้า บ้านเด็ก
พีเ่ ลีย้ งเด็ก บ้านเด็ก
พีเ่ ลีย้ งเด็ก บ้านเด็ก
พีเ่ ลีย้ งเด็ก บ้านเด็ก
แม่บา้ น บ้านเด็ก

•

การศึกษาและฝึกอาชีพ

)

นางสริลลา มหาพิรณ
ุ

ครูสอนศิลปประดิษฐ์

)

นางสาวสุภาภรณ์ สองห้อง

เจ้าหน้าทีฝ่ กึ อบรม

)

นางประเทือง อาจหินกอง

เจ้าหน้าทีฝ่ กึ อบรม

)

นางโบว์ อาจปรุ

เจ้าหน้าทีฝ่ กึ อบรม

)

นางอิงอร กมลเก่งเรียน

ผูช้ ว่ ยงานศิลปะประดิษฐ์

•สถาบันวิจย
ั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา
) นางมนัสนันท

แก้วประดิษฐ

ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

)

นางสาวพัชรี แรงเขตการณ์

ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

)

นางลักษนันท์ ชมดวง

ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

•ส่วนประชาสัมพันธ์ฯ
) นางสาววิไลภรณ์

•งานพัฒนาเยาวชน
) นายกรีฑา

เกิดวร

เจ้าหน้าทีโ่ ครงการและกิจกรรมเยาวชน
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เพียงกระโทก หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์

) นางสาวณิชา ชมเชย

เจ้าหน้าทีง่ านกล่องรับบริจาค

) นางสาวจิตรา

เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์

นวลละออง

ภาคผนวก
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รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน
1. ผู้มารับความช่วยเหลือด้านทีพ่ ักอาศัย
1.1จานวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามอายุ

ภาคผนวก ก

0-2ปี

3-6ปี

7-12ปี

13-18ปี

19-25ปี

26-35ปี

36-45ปี

46-55ปี

56ปีขนึ้ ไป

รวม

87

29

16

19

51

76

42

14

6

340

1.2 จานวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์
ได้รบั
การศึกษา

ไม่ได้รบั
การศึกษา

ประถมต้น

ประถมปลาย

116

5

12

55

ระดับมัธยมศึกษา
มัธยมต้น

มัธยมปลาย/
ปวช.

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

รวม

59

75

6

12

340
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1.3 จานวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามหน่วยงานนาส่ง*ภูมิลาเนา
แหล่งทีม่ า/หน่วยงานนาส่ง/ภูมลิ าเนา

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ

ตะวันออก

เหนือ

ใต้

อีสาน

รวม

มาเอง

39

39

13

10

10

56

167

ติดตามมารดา

33

23

3

1

4

10

74

พลเมืองดี/ญาติ/เพือ่ น

5

5

1

1

-

4

16

ติดครรภ์มารดามา

-

38

-

-

-

-

38

ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน

2

9

-

1

-

3

15

ส่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ

2

13

-

1

1

3

20

ส่งมาจากโรงพยาบาล

2

2

-

-

3

-

7

ส่งมาจากสถานีตารวจ

-

3

-

-

-

-

3

83

132

17

14

18

76

340

รวม
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2.ผู้มารับบริการด้านการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
2.1จานวนผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับบริการทางโทรศัพท์ แยกตามรายเดือน
เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

ผูห้ ญิงและเด็ก(ราย)

ผู้ชาย(ราย)

รวม(ราย)

65
72
64
75
86
71
77
86
86
86
86
82
936

13
11
12
14
7
6
9
8
5
7
9
8
109

78
83
76
89
93
77
86
94
91
93
95
90
1,045

2.2จานวนผู้มารับบริการให้คาปรึกษา แยกตามเพศ

เพศหญิง จานวน
936 ราย
(ร้อยละ 89.57 )

เพศชาย จานวน 109 ราย
(ร้อยละ 10.43)
รวม
1,045 ราย
2.3 จานวนผู้มารับบริการให้คาปรึกษาแยกตามประเภทของปัญหา
ปัญหา
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จานวน(ราย)

ร้อยละ

1.ท้องไม่พร้อม

362

35

2.ครอบครัว

176

17

3.ความรุนแรงในครอบครัว

285

27

4.อืน่ ๆ เช่น สุขภาพจิต ยาเสพติด
พฤติกรรมลูกหญิง - ชาย ปัญหากฎหมาย
การใช้ยาคุมกาเนิดฯลฯ ติดเชือ้ เอชไอวี
ไม่มีผดู้ แู ล ฯลฯ

222

21

รวม

1,045

100

2.4 จานวนผู้มารับบริการให้คาปรึกษาแยกตามจังหวัด
 กรุงเทพฯ
จานวน 413 ราย (ร้อยละ40 )
 ต่างจังหวัด
จานวน 632 ราย (ร้อยละ60 )
2.5 แหล่งข้อมูลที่ทาให้ผู้มารับบริการให้คาปรึกษา รู้จักบ้านพักฉุกเฉิน
 นิตยสารชีวต
ิ รัก/คู่สร้างคู่สม
จานวน 22 ราย (ร้อยละ22)
สมุดหน้าเหลือง/โทรทัศน์
 อินเตอร์เน็ต
จานวน 616 ราย (ร้อยละ59)
 เพื่อน/พลเมืองดี
จานวน 114 ราย (ร้อยละ11)
Bug1133/แผ่นพับฯ
จานวน 87 ราย (ร้อยละ8)
2.6 ช่วงเวลา การติดต่อขอรับบริการการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
 เช้า-กลางวัน
จานวน 621 ราย (ร้อยละ59)
 กลางคืน
จานวน 424 ราย (ร้อยละ41)

2.7 ช่องทางการมารับบริการ/ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน
 ผูป
้ ระสบปัญหามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง
 รูจ
้ กั บ้านพักฉุกเฉิน จาก อินเตอร์เน็ต เพือ่ น นายจ้าง บิดา-มารดา ญาติ
(ยาย ย่า ป้า น้า) พลเมืองดี โทรทัศน์ทกุ ช่อง Bug 1133 โทร 1133 ,
1323 ,1663 สายด่วนท้องแม่วยั รุน่ /HIV
 การส่งต่อจากหน่วยงานต่าง ๆ
 สถานีตารวจนครบาล ; สน.ดอนเมือง ตารวจรถไฟดอนเมือง ส.น.ลุมพินี
 โรงพยาบาล ; โรงพยาบาลภูมพ
ิ ล ศูนย์สาธารณสุข17 โรงพยาบาลชุมพร
โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลเจริญกรุง
 องค์กรภาครัฐ ; ศูนย์ชว
่ ยเหลือสังคม(1300) พัฒนาสังคมจังหวัด
สมุทรปราการ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมกิจการเด็กและสตรี บ้านอิม่ ใจ
บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ
 องค์กรภาคเอกชน ; โครงการอไซลัม
่ แอสเซสแห่งประเทศไทย มูลนิธศิ นู ย์
พิทกั ษ์สทิ ธิเด็ก มูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคม มูลนิธเิ พือ่ นหญิง
สหทัยมูลนิธิ มูลนิธสิ ง่ เสริมการพัฒนาบุคคล

}
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ภาคผนวก ข
รายชื่อ ผู้ท รงคุณ วุฒิ และวิท ยากรที่ใ ห้ค วามกรุณ าและจัด กิจ กรรมให้บ้า นพัก ฉุก เฉิน
•

ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ ประธานกรรมการที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

•

คุณเบ็ญจมาส กาญจนวิจติ ร

โรงเรียนบางกอกโยคะ

•

คุณเจนนิศา มาดาน

นักจิตวิทยาอิสระ

•

พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนาถ

อาสาสมัครพยาบาล

•

คุณสมชาติ ทาแกง

ชมรมเพือ่ นวันพุธ สภากาชาดไทย

•

อาจารย์กรรณิการ์ ดาวไธสง

สภากาชาดไทย
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ภาคผนวก ค
รายชือ่ คณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563

วันที่

รายชือ่ กลุม่ /คณะ

จานวน

6 ก.พ.63

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าทีน่ ายทหารนักเรียนสวัสดิการทหารอากาศ รุ่นที่ 21 จัดกิจกรรมและเยี่ยมชม

41

5 มี.ค.63

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน จัดกิจกรรมและเยีย่ มชม

35

9 มี.ค.63

คณะเจ้าหน้าที่กองปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับอาชญากรทางเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมและเยีย่ มชม

30

12 มี.ค.63

คณะเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทย(ดอนเมือง) เยี่ยมชมและบริจาคสิ่งของ

10

12 มิ.ย.63

คณะเจ้าหน้าที่ กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ เข้าเยี่ยมชมและบริจาคสิ่งของ

5

24 ก.ค.63

คณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารทหารไทย แผนกกิจกรรมเพือ่ สังคม เข้าเยี่ยมชม

6

6 ส.ค.63

คณะเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมและบริจาคสิ่งของ

16

10 ส.ค.63

คณะเจ้าหน้าที่กรมสือ่ สารทหาร เยี่ยมชม และจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา

50

13 ส.ค.63

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ บริษัท ออกาโน้ จากัด เข้าเยีย่ มชม

15

21 ส.ค.63

คณะเจ้าหน้าที่สานักงานตารวจตรวจคนเข้าเมือง จัดกิจกรรมและเยีย่ มชม

50

11 ก.ย.63

คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลหนองไม้งาม อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ

50

7 ต.ค.63

คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธฟ
ิ ื้นฟูและพัฒนาสังคมไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

10

9 ต.ค.63

คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2563) คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

3
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การให้สัมภาษณ์และให้ขอ้ มูล
ประเภทสือ่
โทรทัศน์

ภาคผนวก ง
เรือ่ ง

วันทีข่ อข้อมูล
3 ก.ย.63

1.

รายการทาดี ทาด้วย สื่อออนไลน์ ภายใต้สโลแกน “ทาดีทาด้วย ช่วยกันทา” สัมภาษณ์ คุณณัฐิยา ทองศรี
เกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ประเด็น กิจกรรมของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน โดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์

2

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สัมภาษณ์ คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และผู้
ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 1 ราย ประเด็น ความรุนแรงในครอบครัว

4 ก.ย.63

3

สถานีโทรทัศน์ช่อง13 สยามไทย รายการ “สยามไทยอัพเดต” สัมภาษณ์ คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ประเด็น ภัยใกล้ตัว...ทีห่ ลบภัย โดยขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์

8 ก.ย.63
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ประเภทสือ่

เรื่อง

วันที่ขอข้อมูล

อื่น ๆ

6 ม.ค.63

1

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สัมภาษณ์ คุณชนิสรา กัณหา
นักสังคมสงเคราะห์และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 1ราย ประเด็น การให้ความช่วยของบ้านพักฉุกเฉิน

2

นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สัมภาษณ์
ช่วงเดือนม.ค.คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร นักจิตวิทยาคลินกิ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน(ตั้งครรภ์วัยรุ่น)เรือ่ ง “ประสิทธิผลของ
ก.พ.63

3
4
5

โปรแกรมส่งเสริมความรักใคร่ผูกพันของมารดาวัยรุน่ ครรภ์แรกต่อบุตร”

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ สัมภาษณ์คณ
ุ ณัฐิยา
ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ประเด็น การเข้าถึงบริการความช่วยเหลือคุ้มครองของหญิงย้ายถิ่นข้ามชาติทปี่ ระสบความรุนแรงในรูปแบบต่าง

ๆ

นักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมภาษณ์ คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เรือ่ ง “การให้คาปรึกษาของนักสังคมสงเคราะห์กับผู้ใช้บริการ”

นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่4 ภาคการสือ่ สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์ คุณ
คัญฑนิกม์ นิโรธร นักจิตวิทยาคลินิก ประเด็น “อุปสรรคและปัญหาที่พบเจอจากการขอสวัสดิการโครงการเงิน

อุดหนุนเด็กแรกเกิด”
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30 ก.ค.63
19 ต.ค.63
23 ต.ค.63

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ าเนินการสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิง และเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ผ่าน
กระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟู สร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาและฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ใน
สังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งดาเนินกิจกรรมในเชิงรุกทีเ่ อือ้ ต่อการป้องกันปัญหาทีเ่ กิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก การรณรงค์เพือ่ ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพศักยภาพ สิทธิและโอกาสของผู้หญิงในสังคม
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาปัญหาเกีย่ วกับสตรีและการเลือกปฏิบตั ิตอ่ สตรีในด้านต่างๆ
2.ส่งเสริม ช่วยเหลือให้สตรีได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
3.ส่งเสริมความรู้ความสามารถของสตรีในการประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4.สนับสนุนสตรีทั่วไป สงเคราะห์สตรี เด็ก และเยาวชนทีด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น
5.ให้ความร่วมมือประสานกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรเอกชนที่มีวตั ถุประสงค์การดาเนินงานคล้ายกันทั้งใน และ
ต่างประเทศ
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