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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ


สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินดัด ามาตุเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ ำเนินงานสาธารณกุศลให้ค วามช่วยเหลือผ ูห้ ญิง
และเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ผ่านกระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟู สร้างความเข้มแข็งให้การ
ศึกษาและฝึกอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ในสังคมอย่างเหมาะสม
รวมทั้งด ำเนินก ิจกรรมในเชิงรุกท ี่เอื้อต ่อก ารป้องกันป ัญหาที่เกิดข ึ้นก ับผ ู้ห ญิงและเด็กก ารรณรงค์
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อสร้างสถานภาพศักยภาพ สิทธิและโอกาสของผู้หญิง
ในสังคม
งานของสมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯน ั้นน ับว่าค รอบคลุมและค่อนข้างครบวงจรและ
ค่อนข้างหลากหลายเริ่มต ้นจากงานช่วยเหลือส งเคราะห์เมื่อ3 6ป ีท ี่ผ ่านมาจนถึงวันน ี้ม ีผ ู้ห ญิง
และเด็กกว่า 55,000 ราย ได้รับบริการจากบ้านพักฉุกเฉิน ณ วันนี้บ้านพักฉุกเฉินยังคงมีงาน
หลักในการดูแลผู้ห ญิงท ี่ป ระสบปัญหาต่างๆเช่นถ ูกก ระทำความรุนแรงท ำร้ายร่างกายถ ูกข ่มขืน
ล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทอดทิ้ง ท้องไม่พร้อม ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ขัดแย้งภายในครอบครัว
ไม่มีงานทำ ไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยในแต่ละวัน มีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยรับความช่วยเหลืออยู่
ประมาณ100คน 
จากประสบการณ์อ ันย าวนานในการให้ค วามช่วยเหลือด ูแลปัญหาของผู้ห ญิงและเด็กงานจึง
ค่อยๆป รับพ ฒ
ั นาท ัง้ ในเชิงค ณ
ุ ภาพการให้บ ริการและตามปที ผี่ า่ นไปขยายกรอบภารกิจให้ค รอบคลุม
ในเชิงรุก เน้นการป้องกันปัญหาด้านการทำงานกับเยาวชน และการรณรงค์ในระดับนโยบาย
เพื่ อ เสริ ม สร้างสถานภาพของผู้หญิงอัน น ำไปสู่ ค วามเสมอภ าคร ะหว่ า งห ญิ ง ช ายในสั ง คมอี ก ด้ ว ย

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

501/1ซอยเดชะตุงคะ1ถนนเดชะตุงคะแขวงสีกันเขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร10210
โทร.02-929-2301-3,02-929-2222
Email:admin@apsw-thailand.org 
www.apsw-thailand.org
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รายชื่อคณะกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ประจำปี พ.ศ.2558 – 2560

1. นางสาวลานทิพย์ทวาทศิน
2. ดร.เรือนแก้วกุยยกานนท์แบรนดท์
3. นายอาจวิเชียรเจริญ
4. นางเจริญจิตงามทิพยพันธุ์
5. ดร.เมทินีพงษ์เวช
6. นายวสันต์ฝีมือช่าง
7. นางสาวจารุวรรณเกษมทรัพย์
8. ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์กาญจนกุญชร
9. นางชลลกา  เก่งระดมยิง
10.นาวาโทหญิงนันทนา  ธำรงวิทย์
11.นางพงษ์ทิพย์เทศะภู
12.พล.ต.ท.หญิงพจนีสุนทรเกตุ
13.พ.ต.อ.หญิงพิมลพันธุ์วิไล
14.นางนิตยาจันทร์เรืองมหาผล
15.พญ.ศิริพรกัญชนะ
16.ดร.สุวรรณ์คีรีแย้มบุปผา
17.รศ.ดร.พาลาภ  สิงหเสนี
18.ดร.ศศมณฑ์สงวนสิน
19.นางสาวกัญญกาโกวิทวานิช
20.นางสาววิมลศิริเอกวาที
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น ายกสมาคมฯ
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อุปนายก
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ


1. ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรีพิชัยสนิธ
2. ดร.สุธีรา  วิจิตรานนท์
3. รศ.วิมลศิริชำนาญเวช
4. ศ.ดร.ยุวัฒน์วุฒิเมธี
5. คุณหญิงนัษฐนนททวีสิน
6. ดร.ณฤดีเคียงศิริ
7. นายณรงค์เลิศกิตศิริ
8. นางสาวประภาพรรณภูวเจนสถิตย์
9. นางสาวปราณีเนียมสกุล
10.ศาสตราภิชานนพ.พิชิตสุวรรณประกร
11.รศ.ดร.นพ.พิทยาจารุพูนผล
12.นายสุริยนศรีอรทัยกุล
13.นายสุมิตรจารุเกศนันท์
14.ดร.ศิรินาปวโรฬารวิทยา
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เจ้าหน้าที่บริหารสมาคมฯ


1. นางสุดาวัลย์คมธรรม
2. นางสาวกรวิณท์วรสุข
3. นางณัฐิยาทองศรีเกตุ
4. นางเรืองระวีพิชัยกุล
		
5. นางทิพวัลย์มารศรี
6. นางสาวพิมพ์บุญลิ่มปิยะกูล
		
7. นางสมใจอธิลาภ
8. นายธนวัฒน์หาดี

ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์
ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
(1ม.ค.-31พ.ค.59)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้จัดการบริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
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สรุปการดำเนินงานในปี2559
การดำเนินงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของสมาคมฯได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ปีที่36โดยมีสาระสำคัญในแต่ละพันธกิจดังนี้

งานสังคมสงเคราะห์
ได้นำโครงการ “ร่วมมือ ปลูกรัก พักใจ” โดยอาสาสมัคร คุณฟ้าใส วิเศษกุลและคณะ
ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ช่วยในการปรับตัวสำหรับผู้เดือดร้อนที่เพิ่งเข้ามาพักในการเตรียมความพร้อม
สำหรับการใช้ชีวิตในบ้านพักฉุกเฉิน รวมถึงผู้ที่เตรียมจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหลังผ่านการบำบัด
แล้วโดยทำกิจกรรมรวมทั้งสิ้น48ครั้งมีสมาชิกเข้าร่วมอบรม55คน



งานการศึกษาและฝึกอาชีพ

ในปีนี้สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการจัดทำ
โครงการ“สร้างอาชีพเพื่อเสริมพลังสตรีผู้ถูกกระทำความรุนแรง”เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้เดือดร้อน
ด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง และ
การฝึกอาชีพ โดยคาดหวังว่าการฝึกอบรมดังกล่าวจะช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
อย่างเป็นปกติสุขอีกทั้งสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองเมื่อกลับสู่สังคม
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สรุปการดำเนินงานในปี2559

งานการพัฒนาเยาวชน

โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3โดยในปีนี้UNFPA
ได้สนับสนุนให้จัดทำโครงการขยายพื้นที่เครือข่ายแกนนำเยาวชนเพิ่มขึ้นอีก6โรงเรียน

งานสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา(GDRI)
โดยการสนับสนุนของInternationalR epublicanInstitute(IRI)ได้จดั ป ระชุมเชิงป ฏิบตั กิ าร
เพื่อประเมินทักษะและอื่นๆที่จำเป็นในการที่สตรีจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างมีคุณภาพและประสบ
ความสำเร็จ (Needs Assessment Workshop) โดยได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองใหญ่
2 พรรค กล่าวคือ พรรคประชาธิปัตย์ส่งสมาชิกสตรีเข้าร่วมประชุม 11 คนและพรรคเพื่อไทย
ส่งสมาชิกสตรีเข้ารว่ ม1 3ค นท งั้ นีข้ อ้ มูลจากการระดมสมองในการประชุมน จี้ ะนำไปจัดทำหลักสูตร
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้สตรีที่สนใจจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองในโอกาสต่อไป
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งานเด่นงานดัง
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทนิ ดั ดามาตุได้รบั รางวัล“กนกนาคราช”ในฐานะ“องค์กรศรีแผ่นดนิ ผบู้ ำเพ็ญป ระโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาติด้านพิทักษ์สิทธิสตรีและเยาวชน” จัดโดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและ
เสียงและองค์กรเครือข่ายจากพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีซึ่งให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัล “เพชรกนก” และ “กนกนาคราช” ประจำปี พ.ศ. 2559 ได้จัดพิธีมอบรางวัล
ดังกล่าวขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน บุคคล องค์กร ที่สร้างสม คุณงามความดี มีความ
เสียสละและบำเพ็ญป ระโยชน์เพือ่ สงั คมและประเทศชาติท งั้ นี้ พ ธิ มี อบรางวัลได้จดั ขนึ้ ณ
 ห อประชุม
กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีย์สัมพันธ์ถนนพระราม6เมื่อวันที่7กันยายน2559 

รูปภาพ1,2,3
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุได้เข้ารับเกียรติบัตรรับรองเป็นองค์กรการกุศลที่ติด1ใน29องค์กร
ที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพด้านการเงินสูงจัดโดยสมาคมกิฟวิ่งแบค(สมาคมกิฟวิ่งแบค
เป็นองค์กรการกศุ ลไม่แสวงหากำไรทใี่ ห้การสนับสนุนองค์กรการกศุ ลในประเทศไทยและประเทศใน
ภูมิภาค) โดยได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “Giving Back Association Rating Certificate Awards”
ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส์วิภาวดี-รังสิตซึ่งมีหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลเป็นประธานในพิธีและ
คุณลานทิพย์ทวาทศินนายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเป็นผู้เข้าร่วมงานและรับมอบ
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บ้านพักฉุกเฉิน
ก ารให้บริการของบ้านพักฉุกเฉิน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เน้นการให้
ความช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมโดยให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยอาหารสุขภาพอนามัยรวม
ทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ โดยใช้หลัก
สังคมสงเคราะห์และกระบวนการจัดการกลุ่มบำบัดทางจิต  เพื่อนำไปสู่
ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยปกติสุขและ
ช่วยเหลือตนเองได้

การให้บ ริการและความชว่ ยเหลือน อกเหนือจากการให้เข้าพ กั ท บี่ า้ น
พักฉุกเฉินแล้ว โครงการคลินิกผู้หญิง ได้เป็นบริการทางโทรศัพท์ให้คำ
ปรึกษาแนะนำปญ
ั หาดา้ นสขุ ภาพอนามัยเจริญพ นั ธุ์ เช่นท อ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาโรคเอดส์ และการหมดวัยเจริญพันธุ์
ฯลฯ
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บ้านพักฉุกเฉิน
บ้านเด็ก

บ้านเด็กเป็นสถานทดี่ แู ลเด็กในชว่ งอายุ1 .5–9 ขวบซงึ่ เป็นบ ตุ รของผเู้ ดือดรอ้ นทมี่ าขอรับ
ความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจหรือพักรอคลอดถึงหลังคลอดรวมทั้ง
บุตรของผฝู้ากเลี้ยงได้แก่นักเรียนฝึกอาชีพและบุตรเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
ทั้งนี้มีครูและพี่เลี้ยงเด็กจำนวน3คนเป็นผู้ดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการร่างกายอารมณ์
และสติปัญญา โดยมุ่งเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อีกทั้งลดผลกระทบความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กพร้อมทั้งสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี

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

ศูนย์กนิษฐ์นารี
ศูนย์กนิษฐ์นารีเป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกข่มขืน ซึ่งให้บริการโดยทีม
งานสหวชิ าชีพอย่างครบวงจรรวมทงั้ การให้ความชว่ ยเหลือป ระสานงานเพือ่ ดำเนินคดีท างกฎหมาย
ให้ในกรณีที่ผู้ประสบปัญหาต้องการดำเนินคดีผู้กระทำผิด นอกจากนั้นยังให้บริการทางโทรศัพท์แก่
ผู้ประสบปัญหาทุกๆประเภทด้วย

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

2.บริการด้านการแพทย์

3. 	บริการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ

4.บริการด้านกฎหมาย

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

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

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

• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นและ
กระบวนการยุติธรรม
• ศูนย์กลางรบั เรือ่ งและตดิ ต่อสถานีตำรวจ
ที่เกี่ยวข้อง/ติดตามผลคดี
• เป็นสื่อกลางติดต่อหน่วยงานเอกชนและ
รัฐที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (เช่น
มูลนิธเิ พือ่ นหญิง/สมาคมบณ
ั ฑิตสตรีท าง
กฎหมายฯ)
• ร่วมสอบพยานเด็กตามป.วิอาญาพ.ศ.
2543

5.ติดตามผล
เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว
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งานบ้านพักฉุกเฉิน
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งานบ้านพักฉุกเฉิน



1.จำนวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงและเด็ก


1.1 จำนวนที่รับความช่วยเหลือ


ในปี 2559 มีผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับการช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น
1,225 ราย แบ่งเป็น
- ผู้หญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน	  246 ราย
- ผู้หญิงและเด็กมาขอรับคำปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก	   28 ราย
- ผู้หญิงและเด็กขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์	   791 ราย
- ผู้หญิงและเด็กขอรับคำปรึกษาทางอินเตอร์เน็ท	  160 ราย
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษาภูมิลำเนาและการนำส่งมีปรากฏใน ภาคผนวก ก



1.2ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ

ประเภทของปัญหา  	



จำนวน/ราย

1. ปัญหาครอบครัว				

108

2.ปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม -จากสามี/แฟน44ราย			 44
3.ความรุนแรง.ในครอบครัว - ถูกสามีทุบตีทำร้ายร่างกาย/จิตใจ 51 ราย  	 55
			
- เพื่อน/มารดา/พี่ชาย ทำร้าย 4 ราย		
4. ปัญหาผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์			 12
5. ปัญหาสุขภาพกาย 20 ราย, สุขภาพจิต 14 ราย			 34
6. ปัญหาเศรษฐกิจ				  5
7. ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร (ไม่ตั้งครรภ์)			  7
   (ผู้หญิง 2 ราย/เด็ก 5 ราย)			  
8. อื่นๆ เช่น ถูกลักทรัพย์ 2 ราย/ผู้สูงอายุ 2 ราย/เร่ร่อน 4 ราย		  9
รวมทั้งสิ้น
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1.3ประเภทปัญหา



1 .3.1กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม



1 .3.2กรณีติดเชื้อHIV/AIDS


ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม มาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 44 ราย ซึ่งผู้หญิงท้อง
เมื่อไม่พร้อมมาขอคำปรึกษาและกลับสู่ครอบครัว จำนวน 4 ราย พักระหว่างรอคลอด/หลังคลอด
จำนวน40รายโดยจำแนกอายุดังนี้
• เด็กและเยาวชนหญิงอายุ11-15ปี
จำนวน 2 	 ราย (ร้อยละ4.55)
• ผู้หญิง อายุ 16-20 ป		
ี
จำนวน9 	 ราย (ร้อยละ20.45)
• ผู้หญิงอายุ 21-25 ป		
ี
จำนวน13  ราย (ร้อยละ29.55)
• ผู้หญิงอายุ 26-30ปี		
จำนวน11 	 ราย(ร้อยละ25.00)
• ผู้หญิงอายุ 31-35 ป		
ี
จำนวน6 ราย 	
 (ร้อยละ13.64)
• ผู้หญิงอายุ 36ปีขึ้นไป		
จำนวน	 3 ราย 	
 (ร้อยละ6.81)

•
•
•
•
•




ผู้ติดเชื้อHIV/AIDSมาขอรับความช่วยเหลือรวม8รายโดยจำแนกได้ดังนี้
ผู้หญิง อายุ16-20ป		
ี
จำนวน3	 
 ราย (ร้อยละ37.5)
ผู้หญิง อายุ21-25ปี 
จำนวน1ราย (ร้อยละ12.5)
ผู้หญิง อายุ31-35ป		
ี
จำนวน-ราย (  
 -  )
ผู้หญิง อายุ36-40ป		
ี
จำนวน3ราย (ร้อยละ37.5)
ผู้หญิง อายุ40ปีขึ้นไป
จำนวน1ราย (ร้อยละ12.5)

1 .3.3กรณีถูกทำร้าย


ผหู้ ญิงและเด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรงในครอบครัวท มี่ าขอรับความชว่ ยเหลือโดยพกั อาศัย
รวมทั้งสิ้น55รายสามีเป็นผู้กระทำจำนวน51รายและจำนวน4ราย ถูกกระทำโดยบิดา
มารดาสามีและพชี่ ายป จั จัยสำคัญท นี่ ำไปสคู่ วามรนุ แรงนนั้ ม าจากดมื่ สรุ าตดิ ยาเสพตดิ และหงึ ห วง
ในจำนวนดังกล่าวมี48รายไม่ต้องการร้องทุกข์ดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้น
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1.3.4กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

	เด็กก่อนวัยเรียน

บ้านเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุ 1.6 – 9 ปีซึ่งเป็นบุตรของผู้ใช้
บริการทมี่ าขอความชว่ ยเหลือในระหว่างทมี่ ารดารบั การฟนื้ ฟูรา่ งกายและจติ ใจพักรอคลอดและพกั ฟ นื้
หลังคลอด หรือพักเพื่อหลบภัย อีกทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองภัย ซึ่งเด็กเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีทั้งเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กที่มารดาติดเชื้อเอชไอวีเอดส์รวมทั้งบิดามารดาต้องโทษจำคุก

	เด็กอ่อน

ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกซึ่งเป็นบุตรของผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา
ท้องเมื่อไม่พร้อมทั้งที่ต้องการหาพ่อแม่อุปถัมภ์ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม และเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราว
เนื่องจากมารดาไปหางานทำหรือศึกษาต่อ
ตลอดปี 2559 มีเด็กแรกเกิดฝากเลี้ยงรวมทั้งสิ้น 77 ราย ซึ่งมีระยะเวลาในการฝาก
ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้เป็นแม่ที่ต้องการยกบุตร หาพ่อแม่อุปถัมภ์ โดยบ้านพักฉุกเฉินส่งต่อมูลนิธิมิตร
มวลเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวัน) สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
ปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี รวม 12 ราย เป็นเด็กที่แม่ฝากเลี้ยงชั่วคราวและรับ
กลับคืนครอบครัวจำนวน30รายและเด็กที่ฝากเลี้ยงเฉพาะกลางวันเนื่องจากมารดาวัยรุ่นต้องไป
เรียนหนังสือไปฝึกอาชีพไปทำงานไปโรงพยาบาลจำนวน45ราย



1.3.5กรณีถูกข่มขืน


ศ นู ย์กนิษฐ์น ารีเป็นสถานทชี่ ว่ ยเหลือผหู้ ญิงท ถี่ กู ขม่ ขืนอย่างครบวงจรป ี 2559มีผหู้ ญิงและ
เด็กที่ถูกข่มขืนกระทำชำเราถูกอนาจารมาขอความช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น7ราย
• เด็กอายุ 11-15ปี จำนวน3 ราย (ร้อยละ 42.85)
• เด็กอายุ 16-20ปี จำนวน2 ราย (ร้อยละ28.57)
• เด็กอายุ 21-25ปี จำนวน1 ราย (ร้อยละ14.29)
• ผู้หญิงอายุ 36ปีขึ้นไป จำนวน1 ราย (ร้อยละ 14.29)
ในจำนวนดังกล่าวผู้ถูกกระทำมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ71.44ผู้กระทำ
เป็นชายแปลกหน้าร้อยละ57.14ผู้กระทำเป็นคนรู้จัก/เพื่อนร้อยละ14.29ผู้กระทำเป็นน้าเขย
/บิดาเลี้ยงร้อยละ28.57
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1.4ประเภทปัญหาของผทู้ ี่มาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์มีรายละเอียดดังนี้


ปี2559มีผู้ประสบปัญหา ขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์จำนวน791รายในจำนวน
ดังกล่าวเป็นหญิงจำนวน687รายคิดเป็นร้อยละ87ที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบเป็นกลุ่มที่
มีอายุระหว่าง21-30ปีมากที่สุด461รายคิดเป็นร้อยละ58ของผู้ใช้บริการทั้งหมดส่วนใหญ่
ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อมจำนวน337รายคิดเป็นร้อยละ43ปัญหาครอบครัวจำนวน
137รายคิดเป็นร้อยละ17ปัญหาติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จำนวน45รายคิดเป็นร้อยละ
6 ข่มขืนอนาจารจำนวน1 8รายค ดิ เป็นรอ้ ยละ 2ปัญหาอนื่ ๆเช่นพ ฤติกรรมบตุ รหญิง/บ ตุ รชาย
กฎหมาย ยาเสพติด ไม่มีงานทำและสอบถามข้อมูล เป็นต้น จำนวน 254 ราย คิดเป็นร้อยละ
32 ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 487 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 ผู้ใช้
บริการทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจาก นิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม 102 ราย
ค ดิ เป็นรอ้ ยละ1 3อนิ เตอร์เน็ต5 04รายค ดิ เป็นรอ้ ยละ64องค์กรภาครฐั 3 0รายค ดิ เป็นรอ้ ยละ
4องค์กรภาคเอกชน17รายคิดเป็นร้อยละ2เพื่อน/พลเมืองดี114รายคิดเป็นร้อยละ 14
ทีวี/วิทยุ28รายคิดเป็นร้อยละ4Bug1133/สมุดหน้าเหลือง45รายคิดเป็นร้อยละ6
ส่วนมากโทรศัพท์มาปรึกษาเวลาเช้า-กลางวันคิดเป็นร้อยละ63และเวลากลางคืนคิดเป็นร้อยละ
37 ตามลำดับ(ภาคผนวกก)


2.กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล


2.1การดูแลฟื้นฟูและเยียวยาผู้หญิงและเด็ก:



2.1.1การดูแลสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาโดยทั่วไป


ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา จะได้รับการดูแลโดยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาใน
ทุกด้านในรายที่มีความจำเป็นที่ต้องการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษก็จัดหาบริการพิเศษให้โดยมีนัก
จิตวิทยาคลีนิคประจำบ้านพักฉุกเฉินได้ตรวจสอบวัดระดับสติปัญญา/ทดสอบบุคคลิกภาพทดสอบ
ความสัมฤทิ์ผลทางการเรียนเป็นกรณีๆ ไปตามความจำเป็น

การดูแลอาจแยกตามลักษณะดังนี้
	ศ.เกียรติคณ
ุ พ ญ.เพ็ญศรีพ ชิ ยั สนิธประธานคณะกรรมการทปี่ รึกษาสมาคมสง่ เสริมสถานภาพ
สตรีฯให้การปรึกษาแนะนำการดำเนินชวี ติ แก่ผหู้ ญิงเด็กและผปู้ กครองรวมทงั้ เป็นป ระธานในการ
จัด Case Conference ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
จำนวน 5 ครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ที่ประสบปัญหาความ
รุนแรงถูกข่มขืนท้องเมื่อไม่พร้อมติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และเด็กที่ถูกทอดทิ้งจำนวน18ราย
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พญ.วรุณา กลกิจโกวินท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล (คลีนิคกู้ใจ) ได้ให้การบำบัดฟื้นฟูจิตใจให้กับเด็ก/เยาวชน/ผู้หญิงที่ประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ถูกข่มขืนและพฤติกรรมก้าวร้าว/อารมณ์แปรปรวน จำนวน 3 ราย
(รวม11ครั้ง)



การบำบัดที่โรงพยาบาล

สมาคมฯได้สง่ เด็ก/ผหู้ ญิงท ถี่ กู ขม่ ขืนความรนุ แรงในครอบครัวและตดิ เชือ้ เอชไอว/ี เอดส์เข้า
รับคำปรึกษาและบำบัดฟื้นฟูจิตใจภายใต้การดูแลของจิตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจจำนวน2ราย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำนวน1รายโรงพยาบาลศรีธัญญาจำนวน15ราย

2.1.2 การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็กดังนี้

การประชุมท มี สหวชิ าชีพรว่ มกบั องค์กรภาคเอกชนและภาครฐั (C aseC onference)ป ี 2559
องค์กรที่เข้าร่วมประกอบด้วย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก สหทัยมูลนิธิ โรงพยาบาลตำรวจ มูลนิธิ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ศูนย์ป ระชาบดีกระทรวงการพฒ
ั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์
ซึง่ เป็นการประชุมเพือ่ ห าแนวทางในการแก้ป ญ
ั หาความรนุ แรงในครอบครัวต อ่ เด็กและผหู้ ญิงจำนวน
15รายในการประชุมท งั้ หมด7 ค รัง้ นักสงั คมสงเคราะห์น ำสมาชิกท ปี่ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรงใน
ครอบครัว/ความรนุ แรงทางเพศเข้ารว่ มG roupSupportกบั ท มี มลู นิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคม
เพือ่ ห าแนวทางในการเยียวยาดูแลจติ ใจจากเพือ่ นทผี่ า่ นพ้นเหตุการณ์รา้ ยๆมาแล้วจำนวน1 0ราย
ในการประชุมทั้งหมด5 ครั้ง

2.1.3โครงการศิลปะบำบัด

โครงการนี้เป็นโครงการที่บ้านพักฉุกเฉินได้นำศิลปะมาช่วยบำบัดฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ ให้กับ
ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงถูกล่วงละเมิดทางเพศท้องเมื่อไม่พร้อมและมีปัญหาทาง
สภาพจติ ใจซมึ เศร้าและคดิ ท ำร้ายตวั เองทีเ่ ข้าม าขอความชว่ ยเหลือจากบา้ นพกั ฉกุ เฉินได้ม กี ารปรับตวั
เพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยได้จัด
กิจกรรม “ร่วมมือ ปลูกรัก พักใจ” ให้กับผู้หญิงและเด็กที่เข้ามาพักในบ้านพักฉุกเฉิน ผ่าน
กิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยในเรื่องการปรับตัวสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาพักใหม่และเตรียมความพร้อมในการ
ใช้ชวี ติ สำหรับผทู้ กี่ ำลังดำเนินการชว่ ยเหลือในบา้ น พักฯและผทู้ เี่ ตรียมจะออกไปใช้ชวี ติ ขา้ งนอกหลังผา่ น
การดำเนินการช่วยเหลือแล้ว โดยคุณฟ้าใส วิเศษกุลและคณะทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น.
รวม 48ครั้ง สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 55ราย
กิจกรรมศลิ ปะบำบัดแนวมนุษย์ป รัชญา โดยคณ
ุ กรวณ
ิ ท์วรสุขผูเ้ ชีย่ วชาญงานสงั คมสงเคราะห์
และนกั ศลิ ปบำบัดได้จดั กจิ กรรมทกุ วนั จนั ทร์ถงึ วนั ศกุ ร์ซงึ่ ผเู้ ข้ารบั การบำบัดคอื สมาชิกบ า้ นพกั ฉกุ เฉิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบำบัดฟื้นฟูเยียวยา  พัฒนาร่างกายจิตใจให้กลับมาสู่ความสมดุลย์ในชีวิต
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อย่างปกติสุข ให้กับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบเป็นรายบุคคล จำนวน
15รายรวม58 ครั้งและสมาชิกท้องวัยรุ่นจำนวน8รายรวม38ครั้ง
กิจกรรมสตรีศิลป์โดย ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะได้
จัดกิจกรรมกลุม่ ท กุ ๆสองเดือนครัง้ เวลา 14.00-1 7.00น .ผเู้ ข้ารบั การบำบัดคือสมาชิกบ า้ นพกั ฉกุ เฉิน
มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดฟื้นฟูเยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบโดยจินตนาการศิลปะ
ผ่านเสียงดนตรีจำนวน80รายรวม5ครั้ง
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มกิจกรรมศิลปะแขนงต่างๆ จากอาสาสมัครที่ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้หญิง
และเด็กในบ้านพักฉุกเฉินดังนี้
Mrs. Katy Renec Rauch ชาวอเมริกาและ Mrs. Susana Gonzalez ชาวออสเตรเลีย
อาสาสมัครจำนวน 11คนจัดกิจกรรมเกมส์กับศิลปะแก่สมาชิกบ้านเด็กจำนวน15คนเมื่อ17
มี.ค.59
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 6 คน จัดกิจกรรม
“แบ่งสุขคืนรอยยิ้มให้น้อง”แก่สมาชิกบ้านเด็กจำนวน20คนเมื่อ4เม.ย.59
นักศึกษาภาควิชามนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 8 คน จัด
กิจกรรม“วาดฝันแต้มสี”แก่สมาชิกบ้านเด็กจำนวน20คนเมื่อ22พ.ย.59

2.2การให้บริการด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต

2.2.1สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

การจดั กจิ กรรมเตรียมความพร้อมดา้ นรา่ งกายจติ ใจอารมณ์สงั คมและสติป ญ
ั ญารวมทงั้
การฝึกสมาธิ การฝึกว่ายน้ำ การเล่านิทาน ศิลปะและดนตรีบำบัดทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์โดยครู
พีเ่ ลีย้ งบา้ นเด็กน อกจากนยี้ งั มกี ลุม่ จติ อาสาตา่ งๆได้เข้าม ารว่ มจดั กจิ กรรมตา่ งๆให้กบั เด็กกอ่ นวยั เรียน
ตลอดทั้งปี อาทิ เช่น ทีมงานผู้ปกครองและเด็กๆจากโรงเรียนหนูดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่
6 โรงเรียนราชวินิตบางเขน  กลุ่มพนักงานบริษัท PTT Prolemer Marketing นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์น กั ศึกษาสาขาจติ วิทยาพฒ
ั นาการน กั ศึกษาคณะกายภาพบำบัดม หาวิทยาลัยรงั สิต
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พนักงานสายการบินแอร์เอเชีย พนักงานบริษัท
ExcelSolutionAsiaคณะครูและนักเรียนจากHarrowInternationalSchoolพนักงานบริษัท
ไพโอเนีย นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นต้น

สำหรับผปู้ กครองเด็กเล็ก
การจัดอบรมให้องค์ความรู้

จดั อบรม“เสริมสร้างความเข้มแข็งท างจติ ใจ”ให้กบั พ อ่ แม่ผปู้ กครองเด็กท ไี่ ด้รบั ค วามรนุ แรง
ในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศจำนวน10ครั้งโดยดร.รักชุณหกาญจน์อาจารย์ภาควิชา
จิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
จั ด อ บรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ งโรคติ ด ต่ อ ท างเพศสั ม พั น ธ์  โดยคุ ณ ส มช าติ  ท าแ กง จาก
สภากาชาดไทย จำนวน 1 ครั้ง ณ ห้องประชุมบุญเกื้อ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
น อกจากนยี้ งั ม ี กจิ กรรมคา่ ยครอบครัวแม่-ลกู สมั พันธ์สญ
ั จรท จี่ งั หวัดน ครนายกม แี ม่ลกู ของสมาชิก
บ้านเด็กเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน19คู่เด็กที่ไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน5คนโดยมี
Mis.SusanDustyเป็นวิทยากรเมื่อ26-27พ.ย.59

2.2.2สำหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น

การดำเนินงานที่เกี่ยวกับเยาวชนในบ้านพักฉุกเฉินในปี2559ประมวลโครงการได้ดังนี้
(1)โครงการเสริมสร้างพลังด้วยเสียงดนตรีและการเต้นรำ
โครงการเสริมสร้างพลังด้วยเสียงดนตรีและการเต้นรำ เป็นหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้าง
พลังและพฒ
ั นาการในดา้ นอารมณ์รา่ งกายและจติ ใจให้กบั เด็กและเยาวชนทปี่ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรง
กิจกรรมจะเป็นการกล่อมเกลาจากการเรียนรผู้ า่ นประสบการณ์จากเสียงดนตรี โดยใช้เสียงดนตรีเป็น
องค์ป ระกอบในการสร้างสรรค์ท งั้ การฟงั การเต้นการขบั รอ้ งและการถา่ ยภาพโดยอาสาสมัครจาก
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ต่างประเทศรายละเอียดในการดำเนินงานปรากฎในภาคผนวกค
กิจกรรม “ดนตรีเพื่อน้อง” โดยนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกลุ่มเป้าหมายเด็ก
และวัยรุ่นสัปดาห์ละ1 ครั้ง
กิจกรรมเต้นรุมบ้าและเวทีแสดงความสามารถให้กับสมาชิกบ้านพักฯและเด็กแสดงความ
สามารถโดยMiss DebbeiChrityและจิตอาสาชาวเยอรมันเมื่อวันที่21ส.ค.59
(2)กิจกรรมด้านการศึกษาและทักษะชีวิต
สำหรับสมาชิกและเยาวชน จัดให้เข้าเรียนในสถานศึกษาในเขตดอนเมือง โรงเรียนบำรุงรวิ
วรรณวิทยาโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)จำนวน2รายชั้นประถมศึกษาจำนวน1ราย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1ราย
กิจกรรม“สวนผกั บ า้ นพกั ฉกุ เฉิน” ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและสตรีใช้เวลาวา่ งให้เกิดป ระโยนช์
มีความรับผิดชอบสร้างความสามัคคีรวมทั้งช่วยให้คลายเครียดโดยผ่านการทำสวนผักสวนครัว
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จำนวน 10 คน จัดโครงการ “สุนทรีย์สู่ชุมชน” จัดกิจกรรมสอนทำสิ่งประดิษฐ์จากก้านกระถินนำ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำมาตกแต่งกิ๊บที่คาดผมพวงกุญแจและดอกไม้มีสมาชิกบ้านพักฯเข้า
ร่วมจำนวน20คนเมื่อวันที่6พ.ย.59
ฝึกทักษะด้านอาชีพเช่นทำขนมอบปักผ้าด้วยมือการเย็บจักรอุตสาหกรรมฯลฯมีผู้หญิง
และเยาวชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 18 ม.ค.59 จำนวน 15 ราย /วันที่ 21-23/28-30 มี.ค.59
จำนวน15 ราย /วันที่23-27 พ.ค.59 จำนวน 15 ราย วันที่ 6-10 มิ.ย.59 จำนวน 18 ราย
รวม53ราย
อบรมศลิ ปปอ้ งกันตวั วทิ ยากรโดยคณ
ุ อภิชาติบ ญ
ุ ท รงและคณะจากชมรมอนันตยทุ ธ์จำนวน
15รายเมื่อวันที่19-21ก.พ.59)
สำหรับสมาชิกเยาวชนที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมหรือแม่ลูกอ่อน
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การดูแลมารดาและทารก” โดยอาจารย์กรรณิกา
ดาวไธสงและคณะจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยให้ความรู้แก่คน
ท้อง แม่ลูกอ่อน ผู้หญิงและเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเด็ก จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน
ณห้องประชุมบุญเกื้อ-กิ่งแก้ว สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่15-19 ก.พ./23-27พ.ค.
/5-9ก.ย.59
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จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่น เยาวชนและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน หัวข้อ
“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”โดยวิทยากรคุณสมชาติทาแกงและคณะจากสภากาชาดไทย

จัดกิจกรรมGroupsupportเพื่อเสริมสร้างพลังทางด้านจิตใจให้กับเยาวชนวิทยากรโดย
คุณปริญดาวิรานุวัตรและคณะเมื่อ 17ก.ย. และ 8 ต.ค.59
อบรมให้ความรเู้ รือ่ งพฒ
ั นาการเด็กตามชว่ งวยั โดยวทิ ยากรศ.เกียรติคณ
ุ พ.ญ.เพ็ญศรีพ ชิ ยั สนิธ
เมื่อ 14ก.ย.59
อบรมการพัฒนาเทคนิคในการเลี้ยงดูลูกและส่งเสริมสัมพันธภาพแม่ลูกโดยวิทยากรดร.รัก
ชุณหกาจน์เมื่อ22 ม.ค./26ก.พ./24มี.ค./29เม.ย. และ 20 พ.ค.59
อบรม Baby Bonding การดูแลสัมผัสลูกน้อย จินตนาการสร้างสรรค์ ความต้องการของ
ทารกฯตั้งแต่อยู่ในท้องและหลังคลอดโดยทีมนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาบ้านพักฉุกเฉิน
เมื่อ15/29 ส.ค./19/26 ก.ย.59

สำหรับเยาวชนทุกคน

จัดกจิ กรรมให้ความรู้ “คุยเรือ่ งโรคเอดส์” โดยนางศรีไทย อ่ำสวุ รรณผูช้ ว่ ยนกั สงั คมสงเคราะห์
บ้านพักฉุกเฉิน ให้กับเด็ก/เยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่นจำนวน20ราย
กิจกรรมศาสนบำบัดฝกึ น งั่ สมาธิและฟงั ธรรมะโดยคณ
ุ ค ญ
ั ฑนกิ ม์น โิ รธรนักจติ วิทยาคลีนคิ 
บ้านพักฉุกเฉินทุกวันศุกร์เวลา16.00-16.45น.
โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จัดกิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตกับธรรมะ โดยคณะ
อาจารย์และนักศึกษาจากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ให้กับเยาวชนและเยาวชนที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/
แม่วัยรุ่น รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บ้านพักฉุกเฉิน จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่
9–11 พ.ค.59ณลานเอนกประสงค์บ้านพักฉุกเฉิน
กิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น หลักสูตรตัดผมและเสริมสวย หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า
เย็บจักอุตสาหกรรม นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สนทนาภาษาอังกฤษ ขนมอบ และศิลปประดิษฐ์
จำนวน9รายฝึกอาชีพช่วงสั้นๆเช่นทำการบูรณ์เย็บตุ๊กตาปักผ้าด้วยมือทำดอกไม้ประดิษฐ์
จักรอุตสาหกรรมฯลฯจำนวน75ราย
โครงการ ปันรอยยิ้ม สู่วัยใส โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมบางกะปิ
จำนวน18 คน จัดกิจกรรมให้กับแม่วัยรุ่นและวัยรุ่น บ้านพักฉุกเฉิน จำนวน 15 คน เมื่อวันที่
25ธ.ค.59 ณ ลานเอนกประสงค์บ้านพักฉุกเฉิน
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สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชนและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น

บ้านพักฉุกเฉินได้จัดกระบวนการให้ความรู้ในด้านต่างๆ กับพ่อแม่และผู้ปกครองเด็กที่
ได้รับความรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อเสริมสร้างทัศนะคติด้านจิตใจ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากครอบครัวที่ก้าวผ่านเรื่องร้ายแรงมาแล้วและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม
จัดอบรมให้ความรเู้ รือ่ งโรคตดิ ต่อท างเพศสมั พันธ์โดยคณ
ุ สมชาติท าแกง จากสภากาชาดไทย
จำนวน1 ครั้ง
กิจกรรมโยคะคลายเครียด วิทยากรโดยคุณจีระพร ประโยชน์วิบูลย์และคณะ เมื่อ 31
ม.ค.59
จัดกิจกรรมGroupSupportหัวข้อการรู้จักตนเองวิทยากรโดยดร.รักชุณหกาญจน์เมื่อ
28ก.พ.59
จัดอบรมหลักสูตร“เส้นทางการเป็นพ่อแม่” และเสริมพลังความเข้มแข็งทางด้านจิตใจให้กับ
พ่อแม่ผปู้ กครองเด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หาทอ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อมและถกู ลว่ งละเมิดท างเพศรวม7ค รัง้ จำนวน
10-15ครอบครัวโดยคุณปริญดาวิรานุวัตรและคณะเมื่อ13มี.ค./3 เม.ย./29พ.ค./26มิ.ย./
31 ก.ค./28ส.ค. และ 25 ก.ย.59
จัดอบรมหลักสูตร“สตรีศิลปะ”ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กที่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม
และถูกล่วงละเมิดทางเพศและสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉินจำนวน1 ครั้งโดยด ร.พธูคูศรีพิทักษ์และ
คณะจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่16ส.ค.59
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นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนที่
ประสบปญ
ั หาทอ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อมและถกู ลว่ งละเมิดท างเพศท อี่ ทุ ธยานแห่งชาติเขาใหญ่จ.นครราชสีมา
เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 ครั้ง โดยทีมวิทยากรจากกลุ่มไม้ขีดไฟและคุณกรวิณท์ วรสุข
ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และนักศิลปบำบัดแนวมนุษย์ปรัชญาเมื่อวันที่ 23-24เม.ย.59

โครงการแม่และวัยรุ่น

โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น
กรณีแม่วัยรุ่น สมาคมฯ ได้จัดโครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้กับแม่วัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์
สำคัญค อื มุง่ ลดอตั ราการสง่ ลกู สสู่ ถานสงเคราะห์ เน้นการสร้างสายสมั พันธ์แม่และลกู ในชว่ งระหว่าง
รอคลอด ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
สิทธิอนามัยเจริญพันธ์การบำบัดด้านอารมณ์อย่างรอบด้าน อีกทั้งมีเงินสะสมให้เพื่อเป็นต้นทุนชีวิต
แม่วยั รนุ่ เมือ่ พ น้ จากบา้ นพกั ฉกุ ฉนิ และกลับสคู่ รอบครัวในปี 2559มเี ด็กและเยาวชนทอ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อม
เป็นแม่ลกู 1 6คู่ ซงึ่ ในจำนวนแม่วยั รนุ่ ท งั้ หมดมเี พียง2 รายตดั สินใจยกบตุ รให้กบั ม ลู นิธมิ ติ รมวลเด็ก
นอกนั้นเลี้ยงลูกเอง
จัดให้เข้ารับการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน1ราย
กรณีเข้ารับการศึกษาต่อในปี2559คือ
กรณีน อ้ งมวิ (นามสมมุต)ิ แม่วยั รนุ่ อายุ1 7ป ี ม พี นี่ อ้ ง 2 คนน อ้ งมวิ เป็นลกู ค นเล็กม ารดา
เสียชีวิตตอนน้องมิวอายุได้8ขวบอีก 2 ปีต่อมา บิดาก็มีครอบครัวใหม่หลังมารดาเสียชีวิตน้อง
มิวได้อยู่ในความดูแลของย่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงหนึ่งเมื่อน้องมิวเข้าเรียนชั้นม.2ได้กลับมาอยู่กับ
บิดาและมารดาเลี้ยงมิวสามารถเข้ากับม ารดาเลี้ยงได้ดีช่วงเรียนชั้น ม.3 มิวได้รู้จักกับแฟนอายุเท่า
กันเรียนอยู่ชั้น ม.2 เรียนอยู่คนละโรงเรียนแต่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน ในขณะที่คบกันก็ได้ไปเที่ยว
กันเรื่อยๆ ตามประสาหนุ่มสาวประมาณ 1 ปี จนวันหนึ่งแฟนได้พานิวไปพักที่รีสอร์ทแล้วขอมีเพศ
สัมพันธ์ด้วย มิวเต็มใจมีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยแฟนบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะรับผิดชอบทุกอย่าง จาก
นัน้ แฟนได้ซอื้ ยาคมุ แบฉกุ เฉินและแบบ2 8เม็ดม าให้กนิ ม วิ กินยาไปทงั้ สองอย่างพร้อมกนั ได้ป ระมาณ
ครึ่งแผงแฟนให้หยุดกินเพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์ จากนั้นมิวก็ใช้ชีวิตปกติและประจำเดือนก็มาปกติ
ทุกเดือนเวลาผ่านไป 6 เดือนมารดาเลี้ยงสังเกตเห็นว่ามิวอ้วนผิดปกติจึงได้ปรึกษากับพี่สาวพร้อม
กับส่งมิวมาอยู่กับพี่สาวที่กรุงเทพฯมิวได้บอกให้แฟนทราบแต่กลับถูกปฏิเสธพี่สาวพยายามพามิวไป
ทำการยุติการตั้งครรภ์แต่ไม่สามารถทำได้จึงมาขอความช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉิน
ขณะนลี้ กู ของมิวม อี ายุได้1 .2ป ี มิวได้เข้าศกึ ษาตอ่ ในโรงเรียนภาคปกติระดับชนั้ ม ธั ยมศึกษา
ปีที่ 4พร้อมกับเลี้ยงลูกไปด้วย
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2.2.3สำหรับสมาชิกผู้ติดเชื้อ

กิจกรรมดา้ นสขุ ภาพกาย/จติ การดแู ลชวี ติ และสขุ ภาพอนามัยท างดา้ นกายและจติ ของผหู้ ญิง
ติดเชื้อโดยพ.ต.หญิงนัทมนอุ่นพงศ์ภูวนาถอาสาสมัครพยาบาล
จัดส่งสมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฯไปร่วมประชุมและรับความรู้ด้านสุขภาพ ที่สภากาชาดไทย
ตามหัวข้อดังนี้
-หัวข้อ“พ บปะกลุม่ สมาชิกรายเก่าและรายใหม่เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการ
ดูแลสุขภาพ”จำนวน6รายเมื่อ15ม.ค.59
-หัวข้อ“ยาตา้ นไวรัสและการจดั การกบั ผลขา้ งเคียงของยา” จำนวน7 รายเมือ่ 2 9ม .ิ ย.5 9
-สมาชิกจำนวน9คนเข้าร่วมกิจกรรม“ชุมชนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ”ณศูนย์ปฐมวัยแฟลต
12มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลเมื่อ21ส.ค.59
- สมาชิกจำนวน9คนร่วมงานวันเอดส์โลกที่บ้านกลารามูลนิธิสันติภาพและความดีเมื่อ
27พ.ย.59
กิจกรรมสวนผัก-ปลูกผักปลอดสารพิษเช่นผักบุ้งผักกวางตุ้งพริกตะไคร้ฯลฯ
จัดกิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพเช่นศิลปะประดิษฐ์ผลิตดอกไม้ต่างๆขนมอบทำตุ๊กตา
เป็นต้น
*กิจกรรมค่ายธรรมะยุติความรุนแรง โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาปชาบดีเถรี
วิทยาลัยจำนวน15คนระหว่างวันที่9-11พ.ค.59

2.3การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

ได้จัดทีมสหวิชาชีพ (นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย) พนักงานเจ้าหน้าที่ จากมูลสร้าง
ความเข้าใจทางสังคมมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร.พ.ตำรวจศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมฯลฯและบ้าน
พักฉุกเฉินเพื่อระดมความคิดหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กด้านคดีความรุนแรงทางเพศรวม 5 ครั้ง
จำนวน10ราย
การสืบพยาน/การดำเนินคดี
ชั้นสอบสวน
ชั้นศาล
-นักสังคมสงเคราะห์นำผู้ปกครองและเด็ก อายุ10ปีเพื่อนบ้านอายุ56ปีข่มขืนกระทำ
ชำเราไปสืบพยานที่ศาลจังหวัดพระโขนง(เมื่อ 24พ.ค.59)ผลการดำเนินคดีทางเพศ
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กรณี คดีข่มขืนกระทำชำเรา : เด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) อายุ 10 ปี ถูกเพื่อนบ้าน
ข่มขืนกระทำชำเรา นักสังคมสงเคราะห์ได้นำเด็กไปสืบพยานที่ศาลจังหวัดพระโขนง จำเลยให้การ
ปฎิเสธ แต่ก่อนสืบพยาน จำเลยขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่ รับสารภาพ พิพากษาว่า
จำเลยมี ค วามผิ ด ต ามป ระมวลก ฎหมายอ าญา ม าตรา 2 77 วรรคส าม 3 62,364 ก าร
กระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิง
อายุยังไม่เกิน 13 ปี ซึ่งเป็นโทษหนักสุด มาตรา 90 จำคุก 7 ปี จำเลยสำนึกผิดและให้การรับ
สารภาพภายหลังการสบื พ ยานโจษทเ์ สร็จแล้วเป็นป ระโยชน์แก่การพจิ ารณาอยูบ่ า้ งมเี หตุบ รรเทาโทษ
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี 8 เดือน

การเรียกร้องค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จากสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้เสียหายและจำเลยใน คดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ปี 2559
คำวินิจฉัยจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน
คดีอาญาวินิจฉัยจ่ายเงินให้จำนวน1รายเป็นเงิน30,000บาท

3.การติดตามผลและการเยี่ยมบ้าน

หลังจากบา้ นพกั ฉกุ เฉินได้ชว่ ยเหลือผมู้ าขอใช้บ ริการจากปญ
ั หาตา่ งๆแล้วน กั สงั คมสงเคราะห์
ยังได้ตดิ ตามผลและเยีย่ มบา้ นผใู้ ช้บ ริการโดยการโทรศัพท์ป ระสานงานกบั เจ้าห น้าทีส่ ำนักงานพฒ
ั นา
สังคมและความมนั่ คงของมนุษย์ของแต่ละจงั หวัดเช่นกรุงเทพฯป ทุมธานีพ ระนครศรีอยุธยาสระบุรี
ฯลฯรวมทั้งหมด95รายซึ่งเป็นรายที่ต้องการดูแลเพื่อให้กลับคืนครอบครัวเท่าที่ทำได้

4. การร่วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 33
ทวิพ.ศ.2543
บ้านพักฉุกเฉินได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยส่งนักสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักฉุกเฉินไป
เข้าร่วมสอบพยานเด็ก ที่ตกเป็นผู้เสียหายกับพนักงานสอบสวน ตามสถานีตำรวจต่างๆ และร่วมสืบ
พยานในชั้นศาล ดังนี้ คดีในชั้นสอบสวน จำนวน 1 คดี คดีข่มขืนกระทำชำเรา 1 ราย ชั้นศาล
จำนวน6 คดีแยกเป็นคดีค้ามนุษย์2รายคดีเกี่ยวกับเพศ4ราย 
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ


ศ นู ย์ก ารศกึ ษาและฝกึ อ าชีพเป็นอ กี ส ว่ นหนึง่ ของการให้บ ริการ
ของสมาคมฯ มุ่งให้การศึกษาและเสริมสร้างทักษะสำหรับการนำไป
ประกอบอาชีพโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนที่มา
ขอความชว่ ยเหลือจากบา้ นพกั ฉ กุ เฉินผูข้ าดโอกาสรวมทงั้ ป ระชาชน
ผู้สนใจโดยทั่วไป
สำหรับการศึกษานั้น สมาคมฯ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนเขตดอนเมืองจัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรียนแบบ
พบกลุ่ม (กศน.) ทั้งระดับประถม-มัธยมปลาย เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้น
ฐานภาคบังคับตามพรบ.การศึกษาเป็นสำคัญรวมทั้งการศึกษาตาม
อัธยาศัยเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ผ่านห้องสมุด

ในส่วนของการเสริมทักษะด้านอาชีพนั้น เป็นการจัดหลักสูตร
ฝึกอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ให้ทั้งสมาชิก
บ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ
ศนู ย์การศกึ ษาและฝกึ อาชีพเป็นอกี สว่ นหนึง่ ของการให้บ ริการของสมาคมฯม งุ่ ให้การศกึ ษา
และเสริมสร้างทกั ษะดา้ นอาชีพโดยมกี ลุม่ เป้าห มายคอื ผปู้ ระสบปญ
ั หาเดือดรอ้ นทมี่ าขอความชว่ ย
เหลือจากบ้านพักฉุกเฉินหรือผู้ขาดโอกาสรวมทั้งประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป



จัดการศึกษานอกระบบสายอาชีพ 

ศูนย์การศกึ ษาและฝกึ อาชีพสตรีจัดกจิ กรรมดา้ นฝกึ อาชีพซงึ่ เป็นการเพิม่ ท างเลือกการสร้าง
รายได้ให้แก่บ คุ คทวั่ ไปและสมาชิกบ า้ นพกั ฉกุ เฉินโดยมหี ลักสูตรศ ลิ ปะประดิษฐ์ด อกไม้ป ระดิษฐ์
จากผ้าขนมอบนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าปักผ้าด้วยมือช่างตัดเสื้อผ้าสตรีช่างดัดผมและเสริม
สวยช่างตัดผมชายจักรอุตสาหกรรมขับรถยนต์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์พื้นฐาน




จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม(กศน.)

ศนู ย์การศกึ ษาและฝกึ อาชีพสตรีร่วมกบั ศนู ย์การบริการการศกึ ษานอกโรงเรียนเขตดอนเมือง
รับผิดชอบจัดการศึกษาให้แก่ผู้ขาดโอกาสหรือพลาดโอกาสทางการศึกษา สำหรับประชาชนทั่วไป
รวมถึงสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉินเพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภาคบังคับประถม–มัธยมปลายตาม
พรบ.การศึกษา
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ผลการดำเนินงานการศึกษาและฝึกอาชีพ
1.การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป

เปิดสอนวชิ าชีพห ลักสูตรระยะสนั้ รวม8 ห ลักสูตรจำนวนกลุม่ 4 2กลุม่ ซงึ่ แต่ละหลักสูตร
มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่30–100ชั่วโมงมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 711รายเป็นสมาชิกบ้าน
พักฉุกเฉิน102รายและบุคคลทั่วไป 609รายเป็นหญิง671 ราย เป็นชาย40ราย

ตาราง1จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพแยกเป็นรายหลักสูตร
 
ท ี่ 

จำนวนผู้เข้ารับ 
วิชากลุ่ม	
 การอบรมรวมหญิงชาย
			

ท ั่วไปบ ้านพัก




 ฉุกเฉิน
1 ช่างดัดผมและเสริมสวย200ชม.	 5	 77	 2 79 73 6
2 ช่างตัดผมชาย100ชม.	 3	 63	 -

63	 40 23

3 ช่างดัดเสื้อสตรี30ชม.

24

327

55

382 378	 4

4 ขนมอบ24ชม.	 6	 99

39

138

138	 -

5 สนทนาภาษาอังกฤษ30 ชม.	 1	 13	 -	 13	 11	 2
6 ขับรถยนต์36ชม.	 1	 15	 -	 15	 13	 2
7 นวดแผนไทย(นวดตัว)30ชม.	 1	  8

5	 13 13 -

8 คอมพิวเตอร์Word&Excel30ชม.	 1	  7

1	  8	 
 5	 

3

		 รวม

102

42

609

711

671 40
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1 .1โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ)กิจกรรมเสริมรายได้สมาชิกบ้าน
พักฉุกเฉิน
เพือ่เป็นการสร้างรายได้ให แ้ กส่ มาชกิ บ า้นพกั ฉกุ เฉินศนู ยก์ ารศกึษาและฝกึอาชีพได้จดั กจิ กรรม
ด้านหลักสูตรวิชาชีพเช่นศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ส่งบริษัทคิงเพาเวอร์ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ดังนี้
- ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าบัว/ผ้าไหมเรยองผ้ากำมะหยีผ้าต่วน
- ศิลปะประดิษฐ์/ปักผ้าด้วยมือ
- งานผ้า/ เป็นการเพิ่มมูลค่าจากผ้าที่ได้รับบริจาค


2. การจัดการศึกษานอกระบบ (สายสามัญ)

เป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและ
ประชาชนทั่วไป วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม วันอาทิตย์และวันพุธ (กศน.) สรุปได้ดังนี้
นักศึกษาสายสามัญ จำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่ 1- 2  /2559 จำนวน 64 คน
ภ าคเรียน
  ระดับ             แยกเป็น
  	         บุคคลทั่วไปสมาชิก   
 รวม     หญิง     

ชาย รวม


ประถม

-

-

-

-

-	 -

1/2559

มัธยมต้น

24

1

25

13

12

25

มัธยมปลาย 38

1

39

12

27

39

					

รวม		

64

ปีการศึกษา 2559 มีจำนวนนักศึกษา กศน. มาพบกลุ่ม ที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ
มีจำนวนลดลง เนื่องจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนดอนเมือง เข้าไปจัดตั้งศูนย์ย่อยขึ้นในชุมชน
ซึ่งเอื้อต่อการเดินทางไปพบกลุ่มมีความสะดวกมากขึ้น นักศึกษา กศน. จึงเลือกพบกลุ่มย่อยตาม
สถานที่ใกล้กับที่พักอาศัย
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3. การบริการชุมชน

กจิ กรรมบริการชมุ ชนเป็นกจิ กรรมทผี่ เู้ ข้าอบรมหลักสูตรชา่ งตดั ผมชายชา่ งดดั ผมและเสริมสวย
ได้ลงฝึกภาคปฏิบัติหลังจากการเรียนภาคทฤษฏีจบแล้วปีนี้ได้ออกบริการชุมชนจำนวน10ชุมชน
ในเขตดอนเมืองสายไหมบางเขนและสถานสงเคราะห์ในเขตปทุมธานีปากเกร็ดและนนทบุรี
มีผู้มารับริการทั้งสิ้น จำนวน 823 คน เป็นหญิง 45 คน ชาย 778 คน (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวกง)

4.การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

ศ ูนย์การศึกษาฯ ได้ร่วมกิจกรรมสาธิตและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์จากสมาชิก
บ้านพักฉุกเฉินในงานต่างๆ ที่ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นอาทิเช่นวันสตรีสากล“งานคนไทยขอมือ
หน่อย” งานตลาดนัดรวมน้ำใจ และได้จำหน่ายให้แขกที่มาเยี่ยมชมภายในสมาคมฯ อีกด้วย (ราย
ละเอียดปรากฏในภาคผนวกง)

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุเคราะห์พื้นที่ภายในร้านสายใจไทย สาขา
สุวรรณภูมิให้สมาคมฯจัดวางดอกไม้ประดิษฐ์จำหน่ายตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2552เป็นต้นมา
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งานพัฒนาเยาวชน

ก ารดำเนินงานด้านพัฒนาเยาวชน มุ่งจัดกิจกรรมทั้งค่ายผู้นำ
ค่ายเยาวชนฝกึ อบรมทกั ษะชวี ติ เพือ่ ป ลูกฝงั สง่ เสริมให้เยาวชนมที ศั นคติ
ที่เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือ
ชายให้มีแนวคิดที่ช่วยเหลือส่วนรวมชุมชนและผู้ด้อยโอกาสไม่ว่า
หญิงห รือชายในขณะเดียวกันกม็ งุ่ ให้ลดละเลิกอบายมุขสงิ่ เสพตดิ 
ทุกชนิดรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและเพื่อป้องกันปัญหาวัยรุ่นงาน
พัฒนาเยาวชนเน้นในเรื่องการเสริมสร้างทักษะชีวิต การส่งเสริมสุข
ภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์  และมุ่งเน้นให้วัยรุ่นได้มีข้อมูล
ถูกต้องรอบด้านเพื่อจะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
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งานพัฒนาเยาวชน
1. โครงการเครือข่ายแกนนำเยาวชน

งานพัฒนาเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากUNFPA(กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ)
ในการจัดทำโครงการจัดตั้ง“เครือข่ายแกนนำเยาวชน”(ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี2558)โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาวะทางเพศและมีทักษะชีวิตเพื่อเป็นแนวทางใน
การดแู ลตนเองและสามารถถา่ ยทอดไปสกู่ ลุม่ เพือ่ นได้อย่างเหมาะสมและเป็นแกนนำในการสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศภายในสถานศึกษา ในปี 2559 ได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก
6 โรงเรียน (ในปี 2558 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 5 โรงเรียน) โดยใช้วิธีรับสมัครโรงเรียนที่
สนใจเข้าร่วมโครงการระยะเวลาการดำเนินงานระหว่าง ธันวาคม 2558 สิ้นสุดโครงการในเดือน
ตุลาคม2 559โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “เครือข่ายแกนนำเยาวชน” ปี 2559




ลำดับ	        ชื่อ	 เขต
1.
โรงเรียนวัดสะแกงาม
เขตบางขุนเทียน
2.
โรงเรียนวัดคู้บอน
เขตคลองสามวา
3.
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
เขตจอมทอง
4.
โรงเรียนวัดลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง
5.
โรงเรียนกิ่งเพชร
เขตราชเทวี
6.
โรงเรียนบางชัน
เขตบางชัน

จัดค่ายแกนนำเพื่อนใจวัยทีนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาวะทางเพศและทักษะ
ชีวิต ในรูปแบบการเข้าค่ายพักค้างที่สมาคมฯ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน  มีเยาวชนจากโรงเรียน
ต่างๆจำนวน11โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน57คน(หญิง47คนชาย10คน)ณ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯระหว่างวันที่1-4เม.ย.59
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จัดให้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)ในปี2559สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้
จัดท ำบนั ทึกขอ้ ต กลงรว่ มกนั กบั โรงเรียนทเี่ ข้ารว่ มโครงการทงั้ หมด11โรงเรียนโดยมวี ตั ถุประสงค์
เพื่อความร่วมมือในการดำเนินโครงการในการเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัยและ
เหมาะสมในสถานศึกษาโดยนายกสมาคมฯเป็นประธานในพิธีลงนามณห้องประชุมบำรุงรวิวรรณ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่4เม.ย.59

ก จิ กรรมพ สี่ อนนอ้ งโดยแกนนำนกั เรียนแต่ละโรงเรียนท เี่ ข้ารว่ มโครงการฯจดั กจิ กรรม
ให้กบั น กั เรียนในโรงเรียนของตนเองโดยจะมเี จ้าห น้าทีจ่ ากงานพฒ
ั นาเยาวชนและวทิ ยากรภายนอก
เป็นพี่เลี้ยงให้กับแกนนำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแกนนำในแต่ละโรงเรียนประมาณ1–3ครั้ง
ดังนี้
วันท		
ี่
3,13พ.ค.59
27พ.ค.,15มิ.ย.59
3,17มิ.ย.59
6,24มิ.ย.,5ก.ค.59
8,29มิ.ย.59
10มิ.ย.,6ก.ค.59
13มิ.ย.,13ก.ค.59
14,22มิ.ย.,21ก.ค.59
20มิ.ย.,12ก.ค.59
21,30มิ.ย.59
27มิ.ย.,4ก.ค.59

โรงเรียน
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
โรงเรียนวัดสะแกงาม
โรงเรียนสามเสนนอก
โรงเรียนวัดคู้บอน
โรงเรียนวัดลาดกระบัง
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดปากบ่อ
โรงเรียนบางชัน
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
โรงเรียนกิ่งเพชร
โรงเรียนคลองใหม่

สำนักงานเขต
ลาดพร้าว
บางขุนเทียน
ดินแดง
คลองสามวา
ลาดกระบัง
จอมทอง
สวนหลวง
บางชัน
บางกะปิ
ราชเทวี
เมืองสมุทรปราการ
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กิจกรรม “เวทีประสานพลังฝ่าข้ามกำแพงเพศในโรงเรียน” จัดขึ้นเพื่อให้ครูและแกนนำ
นักเรียนได้ม ี เวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์การเรียนรู้ สภาพปญ
ั หาและบริบทของโรงเรียนตา่ งๆท เี่ ข้า
ร่วมโครงการฯน ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบั สภาพของแต่ละโรงเรียนรวม6 9ค นโดยมคี รู13ค น
นักเรียน5 6คนเมื่อวันที่9สิงหาคม. 2559ณสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

การติดตามประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการฯพ บวา่ แกนนำนกั เรียนหลังจากผา่ นกระบวนการเช่นการเข้าค า่ ย
การจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถขยายผลต่อไปยังรุ่นน้องใน
โรงเรียนของตนเองได้ม ที ศั ค ติด า้ นสทิ ธิอนามัยเจริญพ นั ธ์ด ขี นึ้ ม คี วามมนั่ ใจและกล้าท จี่ ะสอื่ สารเข้า
ถึงป ญ
ั หาเรือ่ งเพศทเี่ กิดขนึ้ กบั เพือ่ นและนอ้ งๆในโรงเรียนได้ม ากขนึ้ และแกนนำนกั เรียนมพี ฒ
ั นาการ
ที่ดีมีความเป็นผู้นำกล้านำเสนอความคิดเห็นมีความรับผิดชอบมากขึ้น
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2. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรต่างๆ

• เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียน โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เรื่องเรียนรู้ เข้าใจ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาการท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ณโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา2ครั้ง(7, 21ม.ค.59)
• เป็นวทิ ยากรให้ค วามรดู้ า้ นทกั ษะอนามัยเจริญพ นั ธุ์ ให้น กั เรียนโรงเรียนสาระวทิ ยาณ
 โรงเรียน
สาระวิทยา(26มค.59)
• เป็นวิทยากรในการจัดค่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาอุทิศ(7-8ก.ค.59)
• เป็นวิทยากรในการจัดค่ายนี้มีรักให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดลาดพร้าว (14-15 ก.ค.59)
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สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชาย
และการพฒ
ั นา 

ดว้ ยเป้าห มายท มี่ งุ่ สร้างสรรค์สงั คมทมี่ คี วามเสมอภาคและเป็น
ธรรมระหว่างหญิงและชายสถาบันวิจยั บ ทบาทหญิงชายและการพฒ
ั นา
ดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมหลายลักษณะ ทั้งในเชิงเนื้อหาและกลุ่ม
เป้าห มายตงั้ แต่ในระดับส งั คมโดยรวมซงึ่ ม งุ่ เน้นป รับท ศั นคติค า่ น ยิ ม
สร้างการตระหนักรบั รเู้ กีย่ วกบั บ ทบาทของผหู้ ญิงในการพฒ
ั นาประเทศ
ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เน้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่
เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายลดหลั่นลงมาในระดับองค์กรทางการ
เมืองและการบริหารซงึ่ เป็นการมงุ่ สร้างกระแสหลัก  ผ ลักด นั ห ลักการ
ของความเสมอภาคเพือ่ ให้ผ ลประโยชน์/ผ ลกระทบของการบริหารและ
พัฒนาตกแก่หญิงและชายอย่างเป็นธรรมอีกทั้งยังมุ่งการสร้างเสริม
ศักยภาพของผู้หญิงเอง เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจทกุ ระดับได้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพและให้ส ามารถเป็นผ นู้ ำการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
สถาบันฯ สร้างและใช้ระบบข้อมูลหญิงชาย เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างกระแสและผลักด นั ให้บ ทบาทและความสำคัญของผหู้ ญิงท มี่ ี
ต่อการพฒ
ั นาประเทศเป็นท ปี่ ระจักษ์น อกจากนนั้ แนวการดำเนินงาน
ทีส่ ำคัญ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ์ การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสร้าง
เสริมความรู้และปรับทัศนคติอย่างเหมาะสม การใช้ผลสำเร็จเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและการใช้เครือข่ายในการผนึกพลังความ
คิดและดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรีฯ
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งานสร้างเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย
ในปี 2 558สถาบันวิจยั บ ทบาทหญิงชายและการพฒ
ั นาได้ดำเนินการทเี่ อือ้ ตอ่ การเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้หญิงและความเสมอภาคหญิงชายดังนี้

1.งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง:งานสัปดาห์
สตรีสากลปี2559
สถาบันวิจยั บ ทบาทหญิงชายและการพฒ
ั นาโดยการสนับสนุนจากกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ,
ธนาคารออมสิน(สนญ.)และสำนักงานกองทุนและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดงาน “สตรีสากลประจำ
ปี 2559” เมื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการคัดเลือกผู้หญิงเก่ง ประจำปี 2559 และ
องค์กรทอ้ งถนิ่ ด เี ด่นป ระจำปี 2 559 ณห อ้ งประชุมบ ำรุง-รวีวรรณสมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯ
มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 261คนในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่“ผู้หญิงเก่ง ประจำ
ปี 2559”ในสาขาอาชีพต่างๆรวม8สาขามีผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้หญิงเก่งคือ
1.คุณศิริภัสสรวงศ์วุฒิภัทร
2.คุณสายรุ้งเกิดแก้ว
3.คุณจุฬารัตน์นิลมา
4.คุณรสวรรณจงไมตรีพร
5.คุณรุ่งอรุณคำโมง
6.คุณชื่นชีวิตโชติพิทยสุนนท์
7.คุณกิษศิญาพัฒน์ สิงหเดช
8.คุณรัตนาปัญญารัตนคุณ

สาขาเกษตรกร
	 จ.นครราชสีมา
สาขาสิ่งแวดล้อม 		 จ.ฉะเชิงเทรา
สาขานักพัฒนา
		
จ.ชุมพร
สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ
	 จ.กาญจนบุรี
สาขานักการเมืองท้องถิ่น
จ.สุโขทัย
สาขานักบริหาร

จ.นนทบุรี  
สาขา เยาวสตรี
		 จ.พิษณุโลก
สาขาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจ.เชียงใหม่

รวมทั้งรางวัล“องค์กรท้องถิ่นดีเด่นประจำปี2559”ซึ่งเป็นองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญ
ในเรื่องมิติหญิงชายในธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการบริหารจัดการอีก
2รางวัลคือ
1.องค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่นองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็นจ.พะเยา
2.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯดีเด่นกองทุนหมู่บ้านฯบ้านโคกตีเต จ.นราธิวาส
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และในชว่ งบา่ ยสถาบันฯได้จดั เวทีเสวนา“ป ระเด็นสตรีในรฐั ธรรมนูญ 2559”โดยมคี ณะ
ผู้เสวนาอาทิคุณมีชัยวีระไวทยะ,ดร.จุรีวิจิตรวาทการ,คุณมาลีพฤกษ์พงศาวลี,คุณสุนีไชยรส
และคุณสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงดำเนินรายการโดยคุณอารีวรรณจตุทอง


ห ลังจากนั้น มีการจัดเตรียมการเสวนา/รณรงค์ ใน 4 ภาคโดยมีผู้แทนภาค อาทิ ภาค
เหนือคุณศิริพรปัญญาเสน,ภาคใต้คุณปาตีเมาะเปาอิแตดาโอะ,ภาคกลางคุณอุบลร่มโพธิ์ทอง
และภ าคต ะวั น อ อกเฉี ย งเหนื อ  คุ ณ บุ ป ผาวรรณ อั ง คุ ร ะษี  ดำเนิ น ร ายการโดย คุ ณ สุ นั น ท์ 
ดวงจันทร์ ซึ่งหลังจากจบการเสวนามีการเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสซักถามประเด็น
ข้อห่วงใยต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยสถาบันฯ จะลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมให้ความรู้ “ประเด็นสตรีใน
รัฐธรรมนูญ2559”ใน4ภาค8จังหวัดต่อไป
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2.งานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้หญิง
2.1สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาโดยการสนับสนุนจากกองทุนสมานฉันท์
แห่งชาติ เพื่อจัดประชุมโครงการ “ขยายฐานการตระหนักรับรู้ในการบูรณาการประเด็นสตรีใน
รัฐธรรมนูญ” ในพื้นที่4ภาค8จังหวัดได้แก่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวันที่ 23 มีนาคม 2559 พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และ
วันที่26มีนาคม2559พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ภาคกลาง จัดประชุมวันที่ 29 มิถุนายน พื้นที่จังหวัดตราด และวันที่ 19 พฤษภาคม
2559พื้นที่จังหวัดราชบุรี
ภาคเหนือ จัดประชุมวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และวันที่
2มิถุนายน2559พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ภาคใต้จัดประชุมวันที่3พฤษภาคม2559พื้นที่จังหวัดชุมพรและวันที่27มิถุนายน
2559จังหวัดปัตตานี
2.2สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาโดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการ
เมืองภาคพลเมือง จัดประชุมโครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองภาคพลเมือง 
พัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน”โดยมีการประชุมจำนวน3ครั้งดังนี้
ครั้งที่1จัดประชุมผู้นำชุมชน(8ชุมชน)และสถานศึกษา(2แห่ง)ในวันที่28เมษายน
2559
ครั้งที่2จัดกิจกรรมเวทีเสวนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง “ทางตรง” เพื่อการพัฒนา
ชุมชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ละเอียดอ่อนต่อมิติหญิงชายในวันที่11และ12พฤษภาคม
2559กลุม่ เป้าห มายเป็นป ระชาชนในชมุ ชนเขตเทศบาลปากเกร็ดจ.นนทบุรี และชมุ ชนเขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานครตามลำดับ
ครั้งที่ 3 จัดประชุมวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและถอด
บทเรียนพร้อมยื่นข้อเสนอแก่หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
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2.3 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาโดยการสนับสนุนจากอินเตอร์เนชั่นแนล
รพี บั ลกิ นั อนิ สติตวิ ท ์ (IRI) โครงการ“เพิม่ การมสี ว่ นรว่ มทางการเมืองของสตรี”ได้จดั ป ระชมุ เชิงป ฎิบตั ิ
การเพื่อประเมินทักษะและอื่นๆ ที่จำเป็นในการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของนักการเมืองสตรีอย่างมี
คุณภาพ (Needs Assessment Workshop)โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำหรับ
พรรคประชาธิปัตย์และในวันที่17มิถุนายน2559สำหรับพรรคเพื่อไทย





3.งานฐานข้อมูล

จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแยกเพศหญิงชายเพื่อชี้ให้เห็นสภาพการณ์และช่องว่างระหว่างหญิง
ชายในมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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การประชาสัมพันธ์และหาทุน

	การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการ
รณรงค์หาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ มีหลากหลาย
รูปแบบและวิธีการที่นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่งของสมาคมฯ
เนือ่ งจากสมาคมฯเป็นอ งค์กรพฒ
ั นาเอกชนทดี่ ำเนินก จิ กรรมสาธารณ
กุศล  ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาโดยมิได้คิดค่า
ใช้จ่ายจากผู้รับบริการแต่อย่างใดงบประมาณของสมาคมฯที่ใช้ใน
การดำเนินงานทั้งในเชิงรุกและให้บริการนั้น มาจากการบริจาคของ
สาธารณชนเกือบทั้งหมด
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งานประชาสัมพันธ์และหาทุน
1.งานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อ

สมาคมฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการผลิตข่าวความ
เคลื่อนไหวของสมาคมฯ ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสมาคมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนทราบถึงการดำเนินงานและความเคลื่อนไหว  กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และยังได้
จัดทำโครงการวันเกิด และแผ่นพับคู่มือโครงการนกหวีดป้องกันภัยด้วย
ในส่วนของบทความเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารนั้นในปี2559ที่ผ่านมาได้ผลิตบทความทั้งสิ้น
จำนวน10เรื่องลงในนิตยสาร4ฉบับได้แก่ชีวิตจริง,คู่สร้าง-คู่สม,ชีวิตต้องสู้,HairMagazine
และเผยแพร่ลงบนเว๊ปไซร์www.apsw-thailand.org,Facebookของสมาคมฯและยังให้บริการตอบ
คำถามให้คำปรึกษาเบื้องต้นผ่านทางFacebookอีกด้วย

2.งานนิทรรศการ
ดังนี้

สมาคมฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในปี 2559

งาน “คนไทยของมือหน่อย 2016” ณ ลานกิจกรรมหน้าห้างเซ็นทรัล เวิลด์ โซน C
จัดโดยมูลนิธิเพื่อคนไทย(14-17มกราคม2559)งานประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้หญิงแห่งเอเชีย
ธุรกิจเพื่อสังคม Asian Women Social Entrepreneurs Network Conference (AWSEN) ณ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (17-19 พฤษภาคม 2559) คอนเสิร์ต CHRISTINA KINGDOM
CONCERTณR oyalP aragonH all(2 1-2 2พ ฤษภาคม2 559)จดั กจิ กรรมสขุ ใจและได้บ ญ
ุ ดว้ ย“
โยคะหวั เราะ”ณ
 ห อ้ งประชุมสาคร 1ชนั้ 2 รพ.เอกชัยจงั หวัดสมุทรปราการ(2 8พ ฤษภาคม2 559)
งาน“ตลาดน้ำใจ”ที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตเดอะไนน์พระราม 9(30กันยายน และ 1ตุลาคม2559)
จัดป ระชุมเครือขา่ ยผหู้ ญิงแห่งเอเชียธรุ กิจเพือ่ สงั คมAsianW
 omenS ocialE ntrepreneursN etwork
Conference(AWSEN)ณสมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯ 2 2-2 4พ ฤศจิกายน2 559งานประชุม
ระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศณโรงแรมแชงกรี-ลา
กรุงเทพฯ(21-23ธันวาคม 2559)
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3.งานระดมทุน

3.1งานกล่องรับบริจาค

ในปี2559สมาคมฯมีกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครและ
เขตปริมณฑลรวม207กล่องนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆที่จัดตั้งกล่องรับบริจาคของหน่วย
งานและจัดสรรเงินรับบริจาคให้กับสมาคมฯเป็นประจำทุกๆปีได้แก่เซ็นทรัลวัตสันจำกัดบริษัท
ท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน)และบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ

3.2งานระดมทุนทางไปรษณีย์

โครงการวันเกิดเป็นการระดมทุนโดยการจัดส่งบัตรอวยพรวันเกิดและแผ่นพักโครงการถึง
ของบุคคลต่างๆ ในปี 2559 ได้จัดส่งรวมทั้งสิ้น 1,085 ฉบับ (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559)
ได้รับการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ3%

4.กิจกรรมพิเศษ

สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้กับสมาคมฯ
ในปี2559อาทิเช่น
งานสตรีสากลกับบริษัทเซ็นทรัลวัตสันจำกัด
วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงาม นำโดย คุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ได้จัดกิจกรรม “วัตสันโบว์สีเขียวปี 4” เนื่องในวัน
สตรีสากล โดย รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกันซื้อโบว์ สีเขียว ในราคาชิ้นละ 20 บาท รายได้
ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
และส่งเสริมให้เด็กและสตรีในบ้านพักฉุกเฉินได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี ดร.เมทินี
พงษ์เวชเลขาธิการคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเป็นผแู้ ทนของสมาคมฯในการรบั ม อบเงินบ ริจาค
ดังกล่าว ทั้งนี้ภายในงานยังมีเหล่าคนดังอย่าง ดีเจนุ้ย-ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร และ กิ๊ก-มยุริญ
ผอ่ งผดุ พ นั ธ์รวมถงึ พ นักงานรา้ นวตั สนั ม ารว่ มกนั จำหน่ายโบว์สเี ขียวให้แก่ป ระชาชนทวั่ ไปณ
 บ ริเวณ
หน้าร้านวัตสัน สาขาซีพี ทาวเวอร์ ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 12.00-13.00 น.
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มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย สนับสนุนโดย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Pfizer’s 2Missions, 1 Goal : จับมือร่วมสร้างสรรค์ เพื่อ
สุขภาพทดี่ กี ว่าของคนไทย”รณรงค์ให้คนไทยใส่ใจดแู ลสขุ ภาพและรเู้ ท่าท นั อาการปวดภยั เงียบสำหรับ
สุภาพสตรีพ ร้อมระดมพลพนักงานจติ อาสาปฏิบตั ภิ ารกิจท ำลกู ป ระคบเพือ่ สง่ ม อบให้กบั เพือ่ นหญิงท ี่
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯในวันที่18มีนาคม2559ตั้งแต่เวลา10.00น.ที่ห้องคราวน์
1-2ชั้น21โรงแรมคราวน์พลาซ่ากรุงเทพลุมพินีพาร์ค

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้จัด CHRISTINA KINGDOM CONCERT
ขึ้นระหว่างวันที่21-22พฤษภาคม2559ณRoyalParagonHallโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบ
เงินสว่ นหนึง่ จากการจดั ค อนเสิรต์ ให้กบั ศ นู ย์กนิษฐ์น ารีสมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯเพือ่ ใช้ด ำเนิน
การเพื่อช่วยเหลือผู้หญิง ที่ประสบเหตุความรุนแรงในครอบครัว
ตามเจตนารมณ์ของสมาคมฯโดยมีคุณนิตยาจันทร์เรืองมหา
ผล กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค จำนวน
100,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัท
จเี อ็มเอ็มม เี ดียจำกัด(ม หาชน)ยงั ได้เอือ้ เฟือ้ พ นื้ ทีใ่ นการออกรา้ น
รับบริจาคและประชาสัมพันธ์องค์กร ที่หน้าคอนเสิร์ต ณ Royal
ParagonHallสยามพารมกอนอีกด้วย
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รพ.เอกชัยได้จดั กจิ กรรมสขุ ใจและได้บ ญ
ุ ดว้ ย“โยคะหวั เราะ”เมือ่ วนั เสาร์ท ี่ 2 8พ ฤษภาคม
2559 รพ.เอกชัย ณ ห้องประชุมสาคร1 ชั้น 2 วิทยากร-ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง โดยเชิญผู้
เข้ากจิ กรรมรว่ มอดุ หนุนผลิตภัณฑ์งานฝมี อื สมาชิกบ า้ นพกั 
ฉุกเฉินและรว่ มบริจาคเงินเพือ่ ท ำบุญให้กบั บ า้ นพกั ฉกุ เฉิน
สมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯโดยน พ.อำนาจเอือ้ อารีย์
มิตร ผู้อำนวยการ รพ.เอกชัย เป็นผู้มอบเงินบริจาค ให้
กับ คุณปรียาภรณ์ ยุพาภรณ์โสภา นักสังคมสงเคราะห์
บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ครบรอบ20ปี:วัตสัน
เมือ่ วนั ศ กุ ร์ท ี่ 2 2กรกฎาคม2 559วตั สนั ผนู้ ำรา้ นเพือ่ สขุ ภาพและความงามอนั ดับห นึง่ ใน
ประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองวัตสันครบรอบ20ปีภายใต้แคมเปญ“วัตสัน20ปีเคียงข้าง
คนไทยคืนประโยชน์สู่สังคม”ณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนนำโดย มร.
ร็อดเร้าท์ลี่ย์กรรมการผู้จัดการวัตสันประเทศไทยและคุณนวลพรรณชัยนามผู้อำนวยการฝ่าย
การตลาดวัตสันประเทศไทยพร้อมมอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การกุศลจำนวน
2ล้านบาทให้กับศิริราชมูลนิธิและสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวง
ศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ(บ้านพักฉุกเฉิน)องค์กรละ1ล้านบาทโดยใน
ส่วนของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นั้น คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถาน
ภาพสตรีฯคุณเจริญจิตงามทิพยพันธุ์อุปนายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯดร.เมทินีพงษ์เวช
เลขาธิการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯได้ร่วมแสดงความยินดีทั้งนี้คุณลานทิพย์ทวาทศินและดร.เมทินีพงษ์เวชเป็น
ผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

มูลนิธิพัฒนาอนามัย
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ประธานมูลนิธิพัฒนาอนามัย นำโดยนายแพทย์วัลลภ
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ไทยเหนือ มอบเงินรายได้จากการจัดแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล
เพื่อสุขภาพ ผู้ยากไร้” จำนวน 1 แสนบาท เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมี คุณนิตยา
จันทร์เรืองม หาผลและแพทย์ห ญิงศริ พิ รกญ
ั ชนะกรรมการบริหาร
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สนามกอล์ฟ
บางไทรคันทรีคลับจ.พระนครศรีอยุธยา 	


	

HerHighness

วันที่5ตุลาคม2559เวลา14.00น.-16.00น.ณ
Sorrento ซ.สาทร 10 สีลม บางรัก คุณลานทิพย์ ทวาทศิน
นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณสุดาวัลย์คมธรรม
ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้รับเกียรติเข้าร่วม
งานเปิดตวั ผลิตภัณฑ์ใหม่H erH ighnessInstantB rightH ydratingTone-UpCreamwithRoyalJellySPF50UVAUVB
PA+++ครีมบำรุงผิวเข้มข้นช่วยปรับโทนสีผิวให้ขาวมีออร่าขึ้นใน3วิภายใต้แบรนด์สกินแคร์Her
Highnessซึ่งคุณแอล-กัญญฉัชฌ์เลิศธนไพบูลย์FounderandCEOแห่งHerHighnessได้
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดพร้อมเคมเปญการกุศล“HERHIGHNESSยิ่งใช้ยิ่งแชร์”โดยมอบราย
ได้ชิ้นละ5 0บาทของยอดขายทุกๆชิ้นตลอดเดือนตุลาคมศกนี้ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
ครบ30ปี“ปอยตรีชฎา”
วันที่5ตุลาคม2559เนื่องในโอกาสพิเศษซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันเกิดครบ30ปีของดาราสาวสวยใจบุญ“ปอยตรีชฎา”
ได้จดั งานมีตตงิ้ รวมบรรดาพสี่ าวนอ้ งชายและเหล่าแฟนคลับพ ร้อม
ทั้งมอบเงินรายได้ให้กับ องค์กรการกุศล 3 องค์กร คือ มูลนิธิ
บ้านพระพร มูลนิธิเพื่อนหญิง และสมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทนิ ดั ดามาตุโดยมี คณ
ุ ลานทพิ ย์ท วาทศินน ายกสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯและคุณสุดาวัลย์คมธรรมผู้อำนวยการ
สมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯเข้ารว่ มงานณ
 เอ็มโพเรีย่ มแกลอรี่
ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์(ชั้นM)
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ผู้สนใจและสนับสนุนการดำเนิน
งานของสมาคมฯ
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ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ
การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯยังคงได้รับความสนใจและการสนับสนุน
จากสาธารณชนอย่างต่อเนื่องดังนี้

1.การเยี่ยมชมสมาคมฯ

ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีคณะบุคคลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการ ดำเนินงานของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งนักเรียน
นักศึกษาทุกระดับการศึกษารวม53กลุ่มจำนวน1,163คนดังนี้
คณะเยี่ยมชม

จำนวน (คณะ)
จำนวน(คน)

กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา
20กลุ่ม 
393 คน

กลุ่มบุคคลทั่วไป(ไทย)
25กลุ่ม 
716 คน

กลุ่มบุคคลต่างประเทศ	 8กลุ่ม 	 54คน 
	รวม 	 53กลุ่ม 1,163คน
(รายชื่อคณะบุคคลต่างๆที่มาเยี่ยมชมมีปรากฏในภาคผนวกจ)

2.การสนับสนุนและการร่วมบริจาค

สมาคมฯได้รับการสนับสนุนโครงการฯจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สาธารณชนทั่วไปในหลายรูปแบบเช่น

2.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

1.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร
2.สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติกระทรวงยุติธรรม
3.สถาบันปัองกันควบคุมโรคเขตเมืองกระทรวงสาธารณสุข
4.สำนักงานสภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้า
5.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6.ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
7.มูลนิธินิปปอน(TheNipponFoundation)
8.มูลนิธิอินเตอร์เนชั่นแนลรพี ับลิกันอินสติติวท์(InternationalRepublicanInstitute)
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สถานพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครอาทิเช่นศูนย์บริการสาธารณสุข60สถาบัน
บำราศนราดูร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี  
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นต้น
การสนับสนุนโดยภาครัฐส่วนใหญ่เป็นการให้ความร่วมมือที่เอื้อต่อการแก้ไข้ปัญหาต่างๆที่
ผูห้ ญิงและเด็กป ระสบสำหรับการให้ท นุ สนับสนุนน นั้ อยูใ่ นรปู ของการสนับสนุนโครงการจัดกจิ กรรม
ในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนนั้นคิดเป็นร้อยละ5ของค่าใช้จ่ายที่สมาคมฯต้องใช้ในแต่ละปี

2.2 หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธา

ตลอดทงั้ ป ที ผี่ า่ นมาม หี น่วยงานภาคเอกชนทงั้ ในประเทศและตา่ งประเทศหลายหน่วยงานให้
ความชว่ ยเหลือสมาคมฯดว้ ยการให้ท นุ สนับสนุนกจิ กรรมเช่นมลู นิธนิ ปิ อน(TheN ipponF oundation)
Japanมูลนิธิอินเตอร์เนชั่นแนลรีพับลิกันอินสติติวท์(IRI)กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
(UNFPA)บ ริษทั ท า่ อากาศยานไทยจำกัด(ม หาชน)บ ริษทั ไอ.ซี.ซีอนิ เตอร์เนชัน่ แนลจำกัด(มหาชน)
มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัทสินทรัพย์ ประกันภัย จำกัด บริษัท ดีเคเอส
เอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัทมิตรผล บริษัท
เมชันรอเยลจำกัดบริษัทSaleduckAsiaบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจำกัด(มหาชน)
ชมรมโฉลกดอทคอม คณะสตรีคริสตจักรวัฒนา โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ
บริษัทพาราไดซ์ พาร์ก กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1 ถนนแจ้งวัฒนะ บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทยจำกัด(มหาชน)บริษัทเซเรนนิตี้แอสเซ็ทจํากัดโรงแรมเมอร์เคียวไอบิสฯลฯ

3.การเลี้ยงอาหารแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

ต ลอดทั้งปี2559บ้านพักฉุกเฉินได้มีโอกาสต้อนรับผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคสิ่งของและ
เลี้ยงอาหารให้กับผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น257กลุ่ม(2,582คน)

4.งานสื่อมวลชนสัมพันธ์



ในปี 2559 สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนจำนวนมาก ในการให้สัมภาษณ์
และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น ความรุนแรง
ในครอบครัวท้องไม่พร้อมการดูแลบำบัดเยียวยาผู้ประสบปัญหาการให้การศึกษาและฝึกอาชีพ
ที่สมาคมฯได้ดำเนินการ(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวกจ)
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5.นักศึกษาฝึกปฎิบัติงานและอาสาสมัคร

ในปี 2559มนี กั ศึกษามหาวิทยาลัยตา่ งๆ ฝกึ ป ฎิบตั งิ าน/จติ อาสาเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์
ชีวิต และทักษะการให้และแบ่งปันความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาในบ้านพักฉุกเฉิน
จำนวน 159 คน (เป็นนักศึกษาปริญญาตรี 60 ราย นักศึกษาปริญญาโท 7 ราย นักเรียน
นายร้อย4นายนักเรียน/นักศึกษาพยาบาล85ราย (จากสถาบันวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
และมหาวิทยาลัยรังสิต)นักสังคมสงเคราะห์จากสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อสอบ
ลายเส้นจำนวน3ราย
            สถาบันการศึกษา
        จำนวน(คน)  
 ระยะเวลา
	 นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 2คณะศึกษาศาสตร์
สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 5
15 ธ.ค.58-เม.ย.59
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาจิตวิทยา
บัณฑิตวิทยาลัยมนุษย์ศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1
วันที่11เม.ย.-17มิ.ย.59
นักศึกษาปริญญาตรีคณะกายภาพบำบัด		
28 รุ่นที่ 1วันที่9ก.พ.59 
มหาวิทยาลัยรังสิต			

28 รุ่นที่ 2วันที่11ก.พ.59
นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4ภาควิชาจิตวิทยา
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			

2
วันที่11 ม.ค.-29เม.ย.59
นักสังคมสงเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านสังคม
สงเคราะห์สำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ปริญญาตรีในสาขาอื่นสมาคมนักสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย				
3
วันที่20-22มิ.ย.59
 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
2
วันที่8มิ.ย.-9ส.ค.59
นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3
โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน		
4
วันที่15–19ส.ค.59
 นิสิตปริญญาโทสาขาจิตวิทยาชุมชน
 คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		1 วันที่13-17ก.ค.58
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต
-ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2558 	 รุ่นที่ 1
15
วันที่17-25ก.พ.59
				    	
รุ่นที่ 2
16
วันที่29 มี.ค.-7 เม.ย.59
- ภาคการศึกษาที่1ประจำปี2559 รุ่นที่ 1
14
วันที่13-21ก.ย.59

รุ่นที่2
14
วันที่21 ต.ค.-1 พ.ย.59
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากSavoniaUniversityof	 2
วันที่1-31ต.ค.59
AppliedSciences,Finland
นักศึกษาพยาบาล		
รุ่นที่ 1 	
12 วันที่19-27ก.พ.58
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ		
รุ่นที่ 2
12 วันที่23-30เม.ย.58
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อาสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า2เดือนรวม 6คน ได้แก่
1 .ดร.รักชุณหกาญจน์		

นักจิตวิทยาเด็กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.คุณฟ้าใสวิเศษกุล		

นักจิตวิทยาศิลปะบำบัด
3.คุณปริญดาวิรานุวัตร
นักพัฒนานอกกระบวนกร
4.พ.ต.หญิงนัทมนอุ่นพงศ์ภูวนาถ อาสาสมัครพยาบาล
5.Mr.ThachoYuki		
อาสาสมัครชาวบราซิล
6.MissHibaAbbas		
อาสาสมัครชาวออสเตรเลีย

อาสาสมัครระยะสั้น

1.MissMadeleineEhrenhorn อาสาสมัครชาวสวีเดน
2.MissSauuaJutoอาสาสมัครชาวสวีเดน
3.MissKatriJuntunen
อาสาสมัครชาวฟินแลนด์
4.MissLindaNurminen
อาสาสมัครชาวฟินแลนด์
5.คุณพรรณพิสีพรรณรังสี
อาสาสมัครชาวไทย
6.MissKirinTechawongtham อาสาสมัครชาวไทย
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การบริหารงานทั่วไป
บุคลากรและการเงิน
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การบริหารงานทั่วไป
บุคคลและการเงิน
งานบริหารงานบุคคล

• เจ้าหน้าที่สมาคมฯจำนวน54คนหญิง46คนชาย8คน
• รับสมัครงานและสรรหาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์พี่เลี้ยงเด็กแม่บ้านจำนวน
3ครั้ง
• มีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ2รายขอเกษียณอายุก่อนครบกำหนด1ราย(เนื่องจากมีปัญหาด้าน
สุขภาพ)

งานอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านงานสังคมสงเคราะห์

1 . คุณศรีไทย อ่ำสุวรรณ /คุณเกษฎา ศรีสุข ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมเวทีติดตามผล
ผู้ผ่านการอบรม“การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ”ปี 2555-2558ณบ้านกล้วยรีสอร์ท
จ.นครนายกจัดโดยแผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศระหว่างวันที่7-8
ม.ค.59
2. คุณปรียาภรณ์ ยุพาภรณ์โสภา นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมอบรม “ความรู้ด้านกฎหมาย
และการประสานงานสหวิชาชีพระดับจังหวัด กรณีความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ณ โรงแรม
ทีเคพ าเลสจดั โดยแผนงานสง่ เสริมสุขภาวะผหู้ ญิงและความเป็นธรรมทางเพศวถิ ศี กึ ษาระหว่างวนั ท ี่
11-13ม.ค.59
3. คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงาน
สังคมสงเคราะห์รว่ มป ระชุมเครือขา่ ยสนับสนุนท างเลือกของผหู้ ญิงท ที่ อ้ งไม่พ ร้อม (C hoiceN etwork)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จัดโดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิง
ที่ท้องไม่พร้อมเมื่อ28ม.ค./12พ.ค.59
4 . คุณปรียาภรณ์ ยุพาภรณ์โสภา นักสังคมสงเคราะห์ คุณเกษฎา ศรีสุข ผู้ช่วย
น กั สงั คมสงเคราะห์รว่ มการประชมุ เชิงป ฎิบตั กิ ารแนวทางกลไกการทำงานดา้ นการปอ้ งกันและแก้ไข
การใช้ค วามรนุ แรงในครอบครัวในชมุ ชนในพนื้ ทีก่ รุงเทพมหานครโรงแรมรอยัลรเิ วอร์จดั โดยสำนัก
พัฒนาสังคมระหว่างวันที่22-23มี.ค.59
5. คุณลรรศุภา นิ่มแสง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ การให้คำปรึกษา
ในภาวะวิกฤติสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนสปา
จ.สมุทรสาครระหว่างวันที่24-27มิ.ย.59
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6.คุณอุษณีย์บุญนาคนักสังคมสงเคราะห์ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ“การปรึกษาทางเลือก
เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม”ปี 2559 ณโรงแรม
วีเทรนจัดโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงระหว่างวันที่21-24ก.ค.59
7 .คุณศ รีไทยอำ่ สวุ รรณผชู้ ว่ ยนกั สงั คมสงเคราะห์รว่ ม“เวทีกสม.พ บประชาชนภ าคกลาง
(รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)ณโรงแรมอิมพีเรียลจ.ชลบุรีระหว่างวันที่27-29ก.ค.59
8.คุณลรรศภุ าน มิ่ แสงน กั สงั คมสงเคราะห์รว่ มประชมุ เชิงป ฎิบตั กิ ารสานสร้างพลังท มี สหวชิ าชีพ
กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและพิทักษ์ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวณโรงแรมเดอะลาสโซ่
กรุงเทพฯระหว่าง1-2ส.ค.59
9. คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงาน
สังคมสงเคราะห์และคุณอุษณีย์ บุญนาค นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมวิชาการสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์และประชุมสามัญป ระจำป2ี 559ณ
 โรงแรมเอเชียจดั โดยสภาวชิ าชีพสงั คมสงเคราะห์
ระหว่างวันที่10-11พ.ย.59

งานอบรมประชุมสัมมนาพัฒนาด้านอื่นๆ

	  ในปี2559ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังนี้
-นายกรีฑาแก้วประเสร็จเข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 2ครั้ง(ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลีย่ นเรียนรตู้ อ่ รา่ งนโยบายและยทุ ธศาสตร์การพฒ
ั นาอนามัยเจริญพ นั ธุแ์ ห่งชาติฉบับท ี่ 2 จดั 
โดยกรมอนามัยวันที่8เม.ย.59,เข้าร่วมเสวนาเรื่อง“เนื้อหาเพศสัมพันธ์โดยนัยทางดิจิตอลทีวี”
จัดโดยมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาวันที่25เม.ย.59)

งานรับบริจาค
•
•
•
•

ป ระสานงานการรับของบริจาคและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับของบริจาคเฉลี่ยวันละ3-5ราย
ร่วมตรวจนับคัดแยกของบริจาคร่วมกับบ้านพักฉุกเฉินเฉลี่ยสัปดาห์ละ1-2ครั้ง
เก็บข้อมูลผู้บริจาคและของบริจาคเพื่อจัดทำหนังสือขอบคุณเฉลี่ยสัปดาห์ละ70-100ฉบับ
จำหน่ายสินค้ามือสองร้านค้าAPSWช่วงพักกลางวันวันละ1-2ชม.หรือตามสถานการณ์
ขึ้นอยู่กับแขกเยี่ยมชมกลุ่มสัมมนา
• นำสินค้ามือสองไปจำหน่ายในงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวม6ครั้งครั้งละ10วัน
ผู้บริจาคในปี 2559 รวม 3,527 ราย เงิน 1,128 ราย เงิน/ของ 306 ราย ของ
2,063ราย
ของบริจาคที่ได้รับเป็นประจำและหรือมีจำนวนมาก
• เสื้อผ้าผู้ใหญ่/เสื้อผ้าเด็ก/ชุดคลุมท้อง/เสื้อผ้าเด็กอ่อน/ชุดชั้นในรวม 98,089 ตัว
• ข้าวสาร84กระสอบจากมูลนิธิปอเต็กตึ้งและรายย่อยอื่นๆเฉลี่ย30กิโลกรัม/เดือน
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•
•
•
•

แป้งสบู่ยาสีฟันกระดาษทิชชูผ้าอนามัยยาสระผมนมกล่อง
น้ำยาทำความสะอาดน้ำยาซักผ้าถุงดำอาหารแห้งเครื่องปรุงรส
แพมเพิร์สไซท์เล็กของใช้เด็กอ่อน
อื่นๆโปรดระบุ  ที่นอนหมอน เศษผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

ยอดจำหน่ายสิ่งของบริจาคที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงกับบ้านพักฉุกเฉิน ในปี 2559 รวม
786,507บาทแยกเป็น
• จำหน่ายณร้านค้าAPSW
205,520 บาท

• จำหน่ายตลาดสินค้าราคาถูกสนามกีฬาธูปะเตมีย์ 55,065 บาท
• ชุดชั้นใน 

157,005 บาท
• จำหน่ายสินค้าที่มีจำนวนมากและใกล้หมดอายุ
284,457 บาท
• จำหน่ายประมูลทรัพย์สินเก่า/เสื้อผ้าเก่าประจำเดือน 84,460 บาท


อื่นๆ


งานด้านการเงิน

การบริหารจัดการด้านการเงินของ สมาคมฯ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน
โดยคณะกรรมการของสมาคมฯเน้นในความถูกต้องโปร่งใสและประหยัดซึ่งในปี2559มีการ
ตรวจสอบบญ
ั ชีโดยบ ริษทั เคพเี อ็มจี ภ มู ไิ ชยสอบบญ
ั ชีจำกัดงบประมาณรายรับ-รายจา่ ยป ระจำปี
2560ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมค ืองบประมาณแบบสมดุล

64

ความเคลื่อนไหว  
รอบรั้วสมาคมฯ
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ความเคลื่อนไหวรอบรั้วสมาคมฯ
ลูลู่นักร้องจากค่ายอาร์สยามทำบุญวันเกิด
เนื่องในวันที่20มกราคม2559เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุ37ปีของลูลู่ศิลปินนักร้อง
ชื่อดังมากความสามารถจึงได้นำทีมเพื่อนสนิทลาล่าและน้องๆ
นักร้องค่ายอาร์สยามกลด-ณรงเดชณ์กล้วย-อาร์สยามมาร่วม
ทำบุญท บี่ า้ นพกั ฉกุ เฉินดว้ ยการเลีย้ งอาหารกลางวนั และรวบรวม
เงินบริจาคมามอบให้กับบ้านพักฉุกเฉิน ทั้งนี้ยังได้มามอบเสียง
หัวเราะและความบันเทิงอีกมากมายให้กับ ผู้หญิงและเด็กที่บ้าน
พักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมี ดร.สุวรรณ์คีรี
แย้มบุปผา กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบและให้การ
ต้อนรับ
   บริษัทพีทีทีโพลีเมอร์มาร์เก็ตติ้งจำกัด
   วันที่ 28 มกราคม 2559 คณะพนักงาน บริษัท พีทีที
โพลเี มอร์ม าร์เก็ตตงิ้ จำกัดรวบรวมเงินและสงิ่ ของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ
มาบริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้จัดกิจกรรม
“รวมพล คนทำดี ประจำเดือนเกิด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด
โอกาสให้พ นักงานได้เรียนรกู้ ารให้และการแบ่งป นั รวมทงั้ ม งุ่ เสริม
สร้างให้พ นักงานเกิดค วามสมั พันธ์ท ดี่ รี ะหว่างเพือ่ นพนักงานดว้ ยกนั 
คุณพิมพ์บุญลิ่มปิยะกุลผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นตัวแทนสมาคมฯให้การต้อนรับและ
รับมอบสิ่งของบริจาค
บริษัทเท็กส์ไทล์แกลเลอรี่จำกัด
วันที่7มีนาคม2558คุณณรงค์เลิศกิตศิริผู้อำนวย
การบริษัทเท็กส์ไทล์แกลเลอรี่จำกัดเจ้าของแบรนด์PASAYA
และดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาสมาคส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ นำคณะสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 21 เข้า
เยี่ ย มช มก ารด ำเนิ น งานข องส มาคมส่ ง เสริ ม ส ถานภ าพส ตรี ฯ
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พร้อมทั้ง บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือปัญหาสังคม จำนวน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถว้ น)โดยมี คณ
ุ ลานทพิ ย์ท วาทศินน ายกสมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯและคณ
ุ สดุ าวลั ย์
คมธรรมผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเป็นผู้รับมอบและให้การตอนรับ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯจัดประชุมเครือข่ายผู้หญิงแห่งเอเชียธุรกิจเพื่อสังคม
วนั ท ี่ 1 7-1 9พ ฤษภาคม2 559สมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯจดั ป ระชุมสมั มนาเครือขา่ ย
ผู้หญิงแห่งเอเชียธุรกิจเพื่อสังคมAsianWomenSocialEntrepreneursNetworkConference
(AWSEN) ตามโครงการส่งเสริมผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีสตรีผู้เป็นตัวแทนจาก
ประเทศต่างๆ คือ เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมจำนวน34ท่านโดยมีมูลนิธินิปปอน(TheNipponFoundation)ประเทศญี่ปุ่น
เป็นผู้ให้การสนับสนุน


บริษัทไพโอเนียร์แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด
วันที่19พฤษภาคม2559เวลา09.00น.-16.00น.คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท
ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม จิตอาสา เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR Activity) โดยทำการบำรุงซ่อมแซมรั้วและพื้นที่รอบบริเวณบ้านพักฉุกเฉิน และมอบ
ของบริจาคพร้อมเงินช่วยเหลือ ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ช่วยเหลือปัญหาสังคมต่อไปโดยคุณสุดาวัลย์คมธรรมผู้อำนวยการสมาคมฯเป็นผู้รับมอบ
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วศินอัศวนฤนาททำบุญวันเกิด
วนั อาทิตย์ท ี่ 2 6ม ถิ นุ ายน2 559น กั แสดงหนุม่ โก้วศิน
อัศวนฤนาทพ ร้อมทงั้ ค รอบครัวและเหล่าบ รรดาแฟนคลับได้ม า
จัดเลี้ยงทำบุญวันเกิดย้อนหลังครบรอบอายุ 25 ปี ในวันที่ 15
มิถุนายน 2559 ของหนุ่มโก้ วศิน ที่บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เอกอัครราชทูตสวีเดน
วนั พ ธุ ท ี่ 2 9ม ถิ นุ ายน2 559เวลา0 9.30.-1 2.30น .น ายสตัฟฟ านแฮร์สเตรมิ (M
 r.Staffan
Herrstrom) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย
พร้อมภริยา และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมี
ดร.เมทินีพงษ์เวชเลขาธิการสมาคมฯเป็นผู้ให้การบรรยายและนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน

ครอบครัวนิลนพรัตน์

7ปีของการเป็นผู้ให้ที่บ้านพักฉุกเฉินในวันอาทิตย์ที่3
กรกฎาคม2 559ครอบครัวน ลิ น พรัตน์และเหล่าบ รรดาแฟนคลับ
ของเนส-ธนดลรว่ มได้ม าเลีย้ งอาหารเพือ่ รำลึกถงึ และทำบุญวนั 
เกิดให้กับดีเจเนส (เกิด 1 กรกฏาคม 2528) ซึ่งได้จากไปเป็น
เวลา6ปีพร้อมทั้งบริจาคสิ่งของให้กับสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
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รายการเกมพันหน้า		
ในวนั พ ธุ ท ี่ 3 สงิ หาคม2 559ท มี งานรายการเกมพนั ห น้า
ช่วงดาราเอื้ออาทร นำเงินที่ได้จากการเล่นเกมในรายการของ
เหล่าศิลปินดารามาบริจาคให้กับบ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือปัญหา
สังคมดา้ นเด็กและสตรีฯโดยมี ค ณ
ุ กรวณ
ิ ฑ์วรสุขผเู้ ชีย่ วชาญงาน
สังคมสงเคราะห์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบ
(รายการออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา
11.45ทางช่อง7)
กองพันทหารสื่อสาร
ในวนั ศกุ ร์ท ี่ ๑ ๒สงิ หาคม๒ ๕๕๙ชมรมจกั รยานสอื่ สารทหารJ6B IKEC LUBกองพันท หาร
สื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา” ณ สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯซงึ่ ม ี พ ลโทพ เิ ชฏฐ์แย้มแก้วเจ้ากรมการสอื่ สารทหารเป็นป ระธานในพธิ ี และ
คุณลานทพิ ย์ท วาทศินน ายกสมาคมสง่ เสริมสถานภาพสตรีฯเป็น
ผู้ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของบริจาค และวันที่ 20,28-31
สิงหาคม 59 กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพ
ไทย ได้ให้ความอนุเคราะห์ ส่งกำลังพลจำนวน 20-25 นาย
ป รับพ นื้ ทีส่ นามหญ้าสวนธรรมชาติบ ำบัดห น้าอาคารคณ
ุ ห ญิงสนิ 
บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
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แข่งม้าการกุศล
วันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2559สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้รับความอนุเคราะห์
จาก สมาคมราชกรีฑาสโมสร จัดโปรแกรมแข่งม้าการกุศล กรณีพิเศษ รายได้ สมทบทุน สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ณ ราชกรีฑาสโมสร ซึ่งทางสมาคมฯ ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก นักเรียน
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในการเดินกล่องขอรับบริจาค อีกทั้งต้องขอขอบพระคุณคอกม้า
ต่างๆที่ให้การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ


สถานทูตแอฟริกาใต้
วันอังคารที่16สิงหาคม2559(10.30-13.30น.)สถานทูตแอฟริกาใต้(SouthAfrican
Embassy) นำโดย Mr.Deon Seals อุปทูต และ Mr.George Mello เลขานุการเอกอัครราชทูต
ฝ่ายการเมืองและMr.EdwardHaworthจากGoHappinessCharityและKFCโดยคุณสุบิน
วรรณบตุ รผจู้ ดั การเขตฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเคเอฟซี ได้ม าจดั กจิ กรรมเลีย้ งอาหารบ ริจาคสงิ่ ของและการ
แสดงโจ๊กเกอร์มอบเสียงหัวเราะและความสุขให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินโดยมี
คุณสุดาวัลย์คมธรรมผอ.สมาคมฯคุณณัฐิยาทองศรีเกตุผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และคุณนวมัย
นาคธนหัวหน้าบ้านเด็กสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ
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บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัด
ในวันที่ 15 กันยายน 2559 คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
นำโดยดร.สมนึกสงวนสินประธานกรรมการบริหารพร้อมทั้งดร.ศศมณฑ์สงวนสินรองประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ร่วมกับสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 จัดกิจกรรม
“อิ่มรัก อุ่นใจ” โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินบริจาค และมอบสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งอุปโภค
และบริโภคให้กับบ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯทั้งนี้บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย
จำกัด ยังได้มอบกรมธรรม์ประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน มูลค่า 53 ล้านบาท ให้กับสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ
คุณสุดาวัลย์คมธรรมผู้อำนวยการสมาคมฯเป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบซึ่งก้าวสู่ปีที่7แล้วที่
บ.สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อและสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือ
สังคมที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริษัทโกลบอลเรดิโอโปรไฟล์เน็ตเวิร์กจำกัด
วันที่16กันยายน2559ทีมงานบริษัทโกลบอลเรดิโอโปรไฟล์เน็ตเวิร์กจำกัดและ
BIGFMได้นำรายได้ทไี่ด้จากการทำกิจกรรมการกุศลจำหน่ายเสือ้ ยืดมามอบให้กบั สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯโดยมีคุณทิพวัลย์มารศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
เป็นผู้รับมอบ และคุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้การต้อนรับและ
นำเยี่ยมชม
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ดาเอ็นโดรฟินในรายการ“ชีวิตดี๊ดี”
ในวันที่10ตุลาคม2559เวลา13.00-17.00 น.ดาเอ็นโดรฟินและแม่บ้านมีหนวด
มาถ่ายทำรายการ “ชีวิตดี๊ดี” โดยได้มามอบความสุขและความบันเทิงให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่
บ้านพกั ฉกุ เฉินด ว้ ยเสียงเพลงอนั ไพเราะแจกลายเซ็นต แ์ ละพดู ค ยุ สร้างกำลังใจให้กบั น อ้ งๆอย่างเป็น
กันเองทั้งยังได้เลี้ยงอาหารเย็นผู้หญิงและเด็กในบ้านพักโดยมีคุณณัฐิยาทองศรีเกตุผู้อำนวยการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานในบ้านพักฉุกเฉิน โดย
รายการจะออกอากาศในวันพุธที่2พฤศจิกายน 2559เวลา23.20น.ทางไทยทีวีสีช่อง3

ทูตด้านสตรีและเด็กหญิงแห่งออสเตรเลีย
วันท ี่ 1 3ตลุ าคม2 559คณะเยีย่ มชมจากสถานทตู ออสเตรเลียน ำโดยคณ
ุ น าตาชาสต็อทท์
เดสโปญา ท่านทูตระดับโลกด้านสตรีและเด็กหญิงแห่งออสเตรเลีย ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ดูแลเด็กและสตรีณสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์
คมธรรมผู้อำนวยการสมาคมฯเป็นผู้ให้การต้อนรับบรรยายและนำเยี่ยมชม
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯจัดประชุมเครือข่ายผู้หญิงแห่งเอเชียธุรกิจเพื่อสังคม
วันที่22-24พฤศจิกายน2559สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้า
วรวงศเ์ ธอพ ระองค์เจ้าโสมสวลีพ ระวรราชาทนิ ดั ดามาตุได้จดั ป ระชุมเครือขา่ ยผหู้ ญิงแห่งเอเชียธรุ กิจ
เพื่อสังคมAsianWomenSocialEntrepreneursNetworkConference(AWSEN)ตามโครงการ
ส่งเสริมผหู้ ญิงท เี่ ป็นผปู้ ระกอบธรุ กิจเพือ่ สงั คมซงึ่ ม สี ตรีผเู้ ป็นต วั แทนจากประเทศในเอเชียค อื ญ
 ปี่ นุ่ 
บรูไนเวียดนามพม่ากัมพูชาลาวมาเลเซียสิงคโปร์และประเทศไทยเข้าร่วมจำนวน42ท่าน
โดยมีมูลนิธินิปปอน(TheNipponFoundation)ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุน
	

วัตสันส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่
วันพุธที่21ธันวาคม2559คณะผู้บริหารและพนักงานร้านวัตสันประเทศไทยนำโดย
มร.ร็อดเร้าท์ลี่ย์กรรมการผู้จัดการวัตสันประเทศไทยและคุณนวลพรรณชัยนามผู้อำนวย
การฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย ได้มาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2016 และต้อนรับปีใหม่
2017เพือ่ ม อบความสขุ ให้กบั ผหู้ ญิงและเด็กท ปี่ ระสบความเดือดรอ้ นท มี่ าพกั พิงอยูใ่ นบา้ นพกั ฉกุ เฉิน
โดยมีคุณนิตยาจันทร์เรืองมหาผลกรรมการบริหารสมาคมฯและคุณสุดาวัลย์คมธรรมผู้อำนวย
การสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงโชว์ การจับฉลากของขวัญ
บ้านบอล และเกม-การเล่นสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ ในบ้านพักเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสมาคมส่ง
เสริมสถานภาพสตรีฯต อ้ งขอบพระคุณรา้ นวตั สนั ท เี่ อือ้ เฟือ้ และมาแบ่งป นั สง่ ต อ่ ค วามสขุ ให้กบั เราชาว
สมาคมฯตลอดมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่าสิบปี
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ผู้หญิงและผู้ชายแห่งปี
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ผู้หญิงและผู้ชายแห่งปี

รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”แห่งปี2559
รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”แห่งปีเป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯมอบให้
แก่สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอื้อต่อการเสริมสร้างสถานภาพสตรี
ในช่วงเดือนสตรีสากลเดือนมีนาคมของทุกปีโดยรางวัล“ผู้หญิงแห่งปี”ได้เริ่มในวันสตรีสากลปีพ.ศ
.2537เป็นต้นมาส่วนรางวัล“ผู้ชายแห่งปี”นั้นได้เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2543เป็นต้นมาและในวัน
สตรีสากลปี2559นี้คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้มีมติร่วมกันเลือกนางสาว
เพ็ญศรี พึ่งโคกสูง เป็น “ผู้หญิงแห่งปี 2559” และเลือก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณเป็น“ผู้ชายแห่งปี2559”

ผู้หญิงแห่งปี2558:นางสาวสเุพ็ญศรีพึ่งโคกสูง

ในภาคสังคม ที่ยังคงมีผู้ด้อยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ถูกละเมิดสิทธิ์ และยังถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม การ
อุทิศตน เสียสละ เพื่อเป็นที่พึ่งพิงของผู้ทุกข์ยาก ด้วยยึดมั่นใน
อุดมการณ์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเท่าเทียมกัน ย่อมเป็น
งานที่ควรค่าได้รับการยกย่องจากสังคม
“ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ทุกคนได้มาอย่างเท่า
เทียมกนั น บั แต่วนั ท เี่ กิดท ำไมเราตอ้ งมารณรงค์ผลักดนั กฎหมาย
ต่างๆ เพื่อให้ได้รับสิทธิเหล่านี้อีก” นี่คือแนวคิดของคุณสุเพ็ญศรี
พึง่ โคกสงู ผทู้ ตี่ ลอดระยะเวลาการทำงานกว่า40 ป ี ได้ท ำหน้าที่
เพื่อทวงคืนความยุติธรรม ให้กับผู้ประสบความรุนแรงทางเพศ
ความรนุ แรงในครอบครัวผถู้ กู เลือกปฏิบตั แิ ละผถู้ กู ละเมิดศ กั ดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์
จากการเป็นพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานในปี2519จึงพบเห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน
ภาคแรงงานรู้สึกว่าแรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างโดยเฉพาะประเด็นแรงงานหญิงที่ไม่
ได้รับสวัสดิการและมีการเจ็บป่วยจากการทำงานหนักแม้ช่วงนั้นจะเป็นพนักงานใหม่แต่ก็รวบรวม
ความกล้ารว่ มผลักด นั จนเกิดเป็นสหภาพแรงงานเรียกรอ้ งขอ้ เสนอให้น ายจ้างลดชวั่ โมงการทำงาน
ขอวันลาค ่าครองชีพฯลฯซึ่งกว่า17 ปีกับชีวิตพนักงานโรงงานท่านได้ช่วยเหลือแรงงานหญิงไว้
มากมาย ไม่เพียงในโรงงานที่ตนเองทำงานอยู่ แต่ยังรวมถึงแรงงานหญิงในภาครัฐวิสาหกิจและเอก
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ชนอื่นๆในเรื่องสิทธิการได้รับค่าจ้างระหว่างลาคลอดจากภาครัฐ
และร่วมก่อตั้งกลุ่มบูรณาการแรงงานหญิงเพื่อส่งเสริมพัฒนานัก
แรงงานสตรีและรว่ มรณรงค์ป ระเด็นแรงงานสตรีกบั เครือขา่ ยทาง
สังคม
ท่านก้าวสู่วงการเอ็นจีโออย่างเต็มตัวในปี 2536 โดย
เริ่มจากฝ่ายแรงงาน สู่หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรีมูลนิธิเพื่อน
หญิง และร่วมก่อตั้งมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มีบทบาทสำคัญในการทำงานด้านการคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิสตรีโดยในปี2557-2558 ร่วมทำงานกับขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(WeMove)และ
ปี 2558 ผลักดันและรณรงค์ประเด็นม ิติความเสมอภาคระหว่างเพศสู่แนวนโยบาย ส่งผลให้มีการ
ตื่นตัวและมีการเสนอให้นำประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศไปบรรจุในร่างรัฐธรรมนูญ หลังจาก
นั้นได้ร่วมมือกับผู้ผ่านพ้นปัญหาความรุนแรง ผู้สนใจทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงและทนายความร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมเพื่อทำหน้าที่คุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิ  ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์รณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช้หลักความเสมอภาคระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมของ
ผู้หญิงในทางการเมือง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และ
อนุกรรมการด้านสตรีในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คุณสเุ พ็ญศรีพ งึ่ โคกสงู ถอื ได้วา่ เป็นน กั ตอ่ สูท้ อี่ ทุ ศิ ตนเพือ่ ป ระโยชน์สว่ นรวมตอ่ เพือ่ นมนุษย์ม า
โดยตลอดสง่ ผลให้ผปู้ ระสบความเดือดรอ้ นได้รบั ค วามคมุ้ ครองและความเป็นธรรมด ว้ ยเจตนารมณ์
คุม้ ครองสทิ ธิม นุษยชนของคนในสงั คมม งุ่ ห วังสงั คมแห่งความเท่าเทียมจงึ ถอื เป็นสตรีน กั รณรงค์เพือ่ 
สังคมอย่างแท้จริง

ผู้ชายแห่งปี2559:ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์อุวรรณโณ

การพัฒนากฎหมาย เป็นสิ่งทมี่ ีความจำเป็น ต่อการพัฒนาประเทศ กฎหมายจึงเป็นกลไก
สำคัญที่มผีลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย   การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม
ตลอดจนชวี ติ ค วามเป็นอยูข่ องประชาชนในประเทศซงึ่ ผทู้ ำงานในดา้ นนจี้ งึ น บั เป็นผมู้ คี โุ ณปการค วร
ค่าแก่การเชิดชูเกียรติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์อุวรรณโณเป็นตัวอย่างของผู้ทำงานในวงวิชาการด้าน
กฎหมายท ใี่ ช้ความรคู้ วามเชีย่ วชาญกฎหมายมหาชนปกป้องความเป็นน ติ ริ ฐั รกั ษาความศกั ดิส์ ทิ ธิข์ อง
กฎหมายและทำให้กฎหมายเป็นเครือ่ งมอื ในการพฒ
ั นาประเทศได้อย่างแท้จริงโดยยดึ ห ลักกฎหมาย
อันสงู สุดค อื รฐั ธรรมนูญท คี่ ำนึงถงึ สทิ ธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมกนั สง่ เสริมให้ภ าค
พลเมืองมสี ว่ นรว่ มในระบอบประชาธิปไตยการรา่ งกฎหมายทมี่ สี าระและคำนึงถงึ เด็กเยาวชนสตรี
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ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ทั้งยังส่งเสริมแนวคิด สู่สังคม
เสมอภาค โดยมุ่งเน้นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดสรรงบประมาณโดย
คำนึงถึงการนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้ให้ก่อประโยชน์อย่าง
เท่าเทียมทั้งชายและหญิง
ท่านเป็นผู้ทรงคุณค่าทั้งด้าน กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม การศึกษา การบริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม โด่งดังในวงวิชาการ ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็น
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ประจำปี 2543 จาก
สภาวิจัยแห่งชาติ ในวงราชการท่านผ่านการดำรงตำแหน่ง
ที่ ส ำคั ญ อ ย่ า งม ากมาย อ าทิ  เลขาธิ ก ารค ณะรั ฐ มนตรี
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา ทั้งยังได้รับพระราชทานกิตติบัตร
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนในระดับ
นานาชาติ ท่านได้รับคัดเลือกจากองค์การสหประชาชาติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมาธิการบริหารภาครัฐของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ(CommitteeofExperts
on Public Administration of the United Nations Economic and Social Council)
ประจำปี2545-2548
ท่านเป็นผู้บุกเบิกสถาบันพระปกเกล้าและได้มีส่วนสำคัญยิ่งด้านการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและเพิ่มศักยภาพของผู้หญิงโดยร่วมมือกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการขับเคลื่อนแนวทางและยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มศักยภาพของผู้หญิง ในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ โดยระหว่างดำรงตำแหน่งเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า ท่านได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ กับ องค์กรภาคี ในการทำงาน
โครงการ ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มศักยภาพของผู้หญิง และร่วมดำเนินงานมา
อย่างต่อเนื่อง
ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์อุวรรณโณถือได้ว่า
เป็นต้นแบบของผู้มีภูมิปัญญา ผู้เป็นทั้งครู ผู้ถ่ายทอดองค์ความ
รู้และปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์ สุจริต สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
ทรงคุณค่าทั้งด้านวิชาการ และการยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ นำข้อกฎหมายสู่การพัฒนาโครงสร้างทางสังคม
ไทยได้อย่างแท้จริง โดยเล็งเห็นและตระหนักถึงความเท่าเทียม
และการนำสังคมสู่ความเสมอภาค
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รายชื่อเจ้าหน้าที่
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รายชื่อเจ้าหน้าที่
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯปี2559
ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

นางสุดาวัลย์คมธรรม

 ผู้อำนวยการสมาคมฯ

งานผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสังคมสงเคราะห์
นางสาวกรวิณท์วรสุข

 ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์

ผู้ประสานงานคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
น างรัจนาศุภเมธิน
 เลขานุการคณะกรรมการและกรรมการ
			 ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
1 . นางณัฐิยาทองศรีเกตุ
 ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
2. นางพัชญ์สิตามายอด
 นักสังคมสงเคราะห์
3. นางปรียาภรณ์ยุพาภรณ์โสภา
 นักสังคมสงเคราะห์
4. นางสาวมณีรัตน์สุดแก้ว
 นักสังคมสงเคราะห์
5. นางสาวอุษณีย์บุญนาค
 นักสังคมสงเคราะห์
6. นางลรรศุภา  นิ่มแสง		 นักสังคมสงเคราะห์
7. นางสาวธีราอรคำพลแสน
 นักสังคมสงเคราะห์
8. นายคัญฑนิกม์นิโรธร
 นักจิตวิทยาคลินิก
9. นางสาวศรีไทยอ่ำสุวรรณ
 ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
10.นางเกษฎาศรีสุข
 ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
11. นางนวมัยนาคธน
 หัวหน้าบ้านเด็ก
12. นางสาวธานิตย์ทับทิม
 ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก
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1 3.นางสายรุ้งชื่นอยู่
14.นางประทีปสายยะวัน
15. นางสาววีรยาแลคไธสง
16.นางสมจิตรเกิดสวัสดิ์
17. นางศิริรัตน์บำรุงวงศ์
18. นางอนันต์ดิษพงษา
19.นางเกษาดำรงวิทย์
20.นางสาวเพชรบัวกลาง
21.นางบุษบาจันทร์ทอง
22.นางทัศนีย์มีรัตน์
23.นางกฤษณาส่งสุข
24.นางวาสนามาตรศรี
25.นางนิตยาศรีอนันท์
26.นางสาวสมจิตรวงค์อนันท์
27.นางสาววนพาเหมภูมิ
28.นางสนิทบุตรวิชา


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

ฝ่ายการเงินและบัญชี


1. นางสาวพิมพ์บุญลิ่มปิยะกูล
		
2. นางสมใจอธิลาภ
3. นางวิภาวรรณจิตพึ่งธรรม
4. นางพรรณีนีระ
5. นางสาวมณฑาทิพย์เกตุนอก


ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
(1ม.ค.-30พ.ค.59)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน
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ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
1 .
2.
3.
4.
5.
6.

น างสริลลามหาพิรุณ
นางสาวสุภาภรณ์สองห้อง
นางสาววลีบันลือเสียง
นางประเทืองอาจหินกอง
นางโบว์อาจปรุ
นางมลฮูวิชิต

 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ
 เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม


ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป

1. นางทิพวัลย์มารศรี
		
2. นางธิติมาใยเจริญ
3. นางสาวจรรยาณัฎฐ์แสนภักดีไทย
4. นางสาวจิตราโคนาบาล
5. นายอนงค์วงค์อนันท์
6. นายสมควรฤทธิบุตร
7. นายอร่ามสมซื่อ
8. นายไพฑูรย์เดชขาว
9. นางสาวสมคิดท่อนจันทร์
10.นางลำพึงมีบริบูรณ์
11.นายภานุพงษ์จันมี
12. นางกลมวิเศษ
13.นายเมี้ยนสมบุญเปล่ง
14.นายวิชาญเผ่าพันธุ์
15.นายกิติพงษ์มะลิทอง
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ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล			
และบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค
เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน-สถานที่
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานพัฒนาเยาวชน
1 . นายกรีฑาแก้วประดิษฐ์
2. นางศุลพี รเลขะพันธุ์


เจ้าหน้าที่โครงการและกิจกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์และหาทุน
1 . นางสาววิไลภรณ์เพียงกระโทก
2. นางสาวจิตรานวลละออง
3. นางสาวณิชาชมเชย


หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานกล่อง

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงและการพัฒนา
1 . นางเรืองรวีพิชัยกุล
		
2. นางมนัสนันทเกิดวร
3. นางสาวพัชรีแรงเขตการณ์
4. นางลักษนันท์ชมดวง


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย

วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
1 . นายธนวัฒน์หาดี
2. นางณภัทรนิธิเมธกุล
3. นางสาววลัญช์ภัทรพูลมาก
4. นางสาววีณาเขตรนคร
5. นางสาวกานต์สินีสะเอียดคง
		
6. นางสาววิภาดาสีน้ำอ้อม
7. นางสาววันทนาเกตุชิต
8. นางสาวชยานิษฐ์คล้ายสถิต

ผู้จัดการบริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
ผู้จัดการการบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริการส่วนหน้าและ
ลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
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9 . นางสาวชลดาภรณ์ไชยานะ
10.นางสาวทองน้อยวันทวี
11.นางฉวีวรรณสมแพง
12.นางรุ่งรัตน์มีศรีดี
13.นางสาวสมจิตร์พ่วงพันธ์ศรี
14.นางมาลีเผ่าพันธุ์
15.นางบังอรทองแสนคำ
16.นางอรอนงค์เสนปาน
17.นางสาวเกษมศรีเถาสกุล
18. นางแสงอรุณพันธุ์ศิลป์
19.นางสาวรุจาภาวงค์อนันท์
20.นางลำพึงมาลัย
21. นางสาววิชญาภรณ์ทับเนียม
22. นางสมนึกนิลม้าย
23. นางสาวสุพัตราท่อนจันทร์
24.นางเนียนแต่ส่ำ
25.นางวรรณนิสากองเลิศ
26.นางสาววรจิราสมสวย
27.นางสาวมธุรสฉิมคง
28.นางสาววรรณีแคล่วคล่อง
29.นางปัญญาจันมี
30.นางสาวเข็มพรทองแสนคำ
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ผู้จัดการงานแม่บ้านสถานที่
ผู้ช่วยผู้จัดการงานแม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านและซักรีด
เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่
ผู้จัดการห้องอาหาร
ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าห้องอาหาร
เจ้าหน้าที่ห้องอาหาร
แม่ครัว
แม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
เจ้าหน้าที่บริการ
เจ้าหน้าที่บริการ
เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอฟ
เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอฟ
เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ
เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน

1. 	 ผู้มารับความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย
1.1 จำนวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามอายุ
0-2 ปี 3-6 ปี 7-12 ปี 13-18 ปี 	19-25 ปี 	26-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี 56 ปี	 รวม
								
ขึ้นไป
79

22

13

20

35

53

30

12

10

274

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

101

8		

19

43

44

47

6

6

274

1.3จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามหน่วยงานนำส่ง*ภูมิลำเนา
แหล่งที่มา/หน่วยงาน
นำส่ง/ภูมิลำเนา

กรุงเทพฯ   ตะวันออก    เหนือ     

ใต้       

อีสาน

ม าเอง
44
ติดตามมารดา
47
พลเมืองดี/ญาติ/เพื่อน
13
ติดครรภ์มารดามา
27
ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน 13
ส่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ 11
ส่งมาจากโรงพยาบาล	 7
ส่งมาจากสถานีตำรวจ	 5
ติดต่อทางจดหมาย	 1
รวม
168
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6
4
1
1
12

รวมม

6
11
35
102
6	 3	 6	 66
1	 1	 6	 22
-	 -	 -	 27
2	 -	 3	 18
-	 1	 2	 15
1	 -	 3	 11
3	 1	 3	 12
1	 -	 -	  1
19
17
58
274

2.ผู้มารับบริการด้านการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
		2.1 จำนวนผู้หญิงและเด็กที่ขอรับบริการทางโทรศัพท์แยกตามรายเดือน
เดือน             ผู้หญิงและเด็ก(ราย)      รับปรึกษาโทรศัพท์(ราย)
มกราคม
27
50
กุมภาพันธ์
14
62
มีนาคม
20
63
เมษายน
32
52
พฤษภาคม
28
67
มิถุนายน
31
47
กรกฎาคม
18
60
สิงหาคม
23
75
กันยายน
17
70
ตุลาคม
22
85
พฤศจิกายน
2
78
ธันวาคม
13
82
รวม		
274
791

		 2.2 จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามเพศ
•
เพศหญิง
•
เพศชาย
		

จำนวน  687 ราย (ร้อยละ 87)
จำนวน  104 ราย 	 (ร้อยละ 13)
รวม    791 ราย
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2.3 จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามประเภทของปัญหา

	
	 ปัญหา                             จำนวน / ราย        ร้อยละ
1. ท้องไม่พร้อม

337

42

2. ครอบครัว

137

18

3. ความรุนแรงในครอบครัว

134

17

4. อื่นๆเช่นสุขภาพจิต/ยาเสพติด/พฤติกรรมลูกหญิง

183

23

791

100

-ชาย/กฎหมาย/ยาคุมกำเนิดฯลฯ/เอชไอวี/ไม่มีผู้ดูแล/
การทานยาคุมกำเนิดฯลฯ
รวม

2.4จำนวนผู้มารับบริการให้ค ำปรึกษาแยกตามจังหวัด
  กรุงเทพฯ
  นนทบุรี/ปทุมธานี/ต่างจังหวัด


จำนวน 4 87ราย (ร้อยละ 62)
จำนวน 304ราย (ร้อยละ 38)

2.5แหล่งข้อมูลที่ทำให้ผู้มารับบริการให้คำปรึกษารู้จักบ้านพักฉุกเฉิน
  นิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม/
จำนวน
สมุดหน้าเหลือง/โทรทัศน์
  อินเตอร์เน็ต
จำนวน
เพื่อน/พลเมืองด
จำนวน
  Bug1133/แผ่นพับประชาสัมพันธ์สมาคมฯจำนวน


102ราย (ร้อยละ13)
5 04ราย (ร้อยละ 64)
114ราย (ร้อยละ 14)
72ราย (ร้อยละ 9)

2.6ช่วงเวลาการติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
  เช้า-กลางวัน
  กลางคืน
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จำนวน501ราย (ร้อยละ 87)
จำนวน290ราย (ร้อยละ 13)

ช่องทางการมารับบริการ/ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน
ผู้ประสบปัญหามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจากนิตยสารชีวิตรัก
คู่สร้างคู่สมอินเตอร์เน็ตเพื่อนนายจ้างบิดา-มารดาญาติ(ยายย่า ป้า น้า)พลเมืองดีโทรทัศน์
ทุกช่องโทร1133และกรมสุขภาพจิตโทร1323, 1663สายด่วนท้องแม่วัยรุ่น/HIV
การส่งต่อจากหน่วยงานต่างๆ
สถานีตำรวจนครบาล
สน.ดอนเมืองตำรวจรถไฟดอนเมืองส.น.ประเวศ
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลร.พ.ลาดกระบังร.พ.ตำรวจ
ร.พ.ศิริราช ร.พ.จุฬาฯร.พ.เปาโลร.พ.นพรัตน์ร.พ.ภูมิพลฯร.พ.เด็กร.พ.ศรีธัญญา
หน่วยงานราชการ
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร/นนทบุรี/ปทุมธานี/นครปฐมศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม1300 บ้านอิ่มใจพัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านมิตรไมตรี
หน่วยงานเอกชนจำนวน15องค์กร
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิสู่ความเสมอภาค มูลนิธิสายเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล(ศูนย์เมอร์ซี่)โบสถ์คริสเตียน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนสหทัยมูลนิธิ
มูลนิธิเพื่อนหญิงหน่วยกู้ภัยดอนเมืองม ูลนิธิผู้หญิงมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กมูลนิธิเด็กมูลนิธิอไซลัม
ม.เกษมบัณฑิต
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ภาคผนวกข

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่ให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน
1.  ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรีพิชัยสนิธ
		
2  พ.ญ.วรุณากลกิจโกวินท์
		
3.  คุณฟ้าใสวิเศษกุล
4.  พ.ต.หญิงนัทมนอุ่นพงศ์ภูวนาถ
 5.  น.อ.โทหญิงวัลภาอันดารา
6.  คุณอภิชาติบุญทรง
7.  คุณสมชาติทาแกง
 8.  อาจารย์กรรณิการ์ดาวไธสง
9.  ดร.พธูคูศรีพิทักษ์
10. ดร.รักชุณหกาญจน์
11. คุณ ปริญดาวิรานุวัตร
 	 13. คุณจีระพรประโยชน์วิบูล
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ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นักศิลปบำบัด
อาสาสมัครพยาบาล
อาจารย์แผนกจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ชมรมอนันตยุทธ์
ชมรมเพื่อนวันพุทธ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักพัฒนานอกกระบวนกร
นักพัฒนานอกกระบวนกร

ภาคผนวกค
1. การนำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปจำหน่าย ในงานต่างๆ
วันที่

5 ก.ค 2559
30 ก.ย 2559
21-22 ธ.ค
2559

งาน

คลองผดุงกรุงเกษม
ทำเนียบรัฐบาล
ตลาดเสรีมาเก็ต
พระรามเก้า
โรงแรมแซงกรี-ลา
กรุงเทพมหานคร

สถานที่

ตลาดสร้างสรรค์ฯ
โครงการแบ่งปันน้ำใจ
ให้น้อง
งานประชุมระดับ
รัฐมนตรีเอเซียตะวัน
ออก“สังคมที่เป็นมิตร
กับครอบครัว”

หน่วยงาน/ผู้จัด

กรมส่งเสริมคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิยุวรักษ์
กรมกิจกรรมสตรี
และครอบครัว
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2. การบริการตัดผมนอกสถานที่ หลักสูตรตัดผมชาย / เสริมสวย
วัน/เดือน/ปี

10ม.ค59
31ม.ค59
14ก.พ59
1พ.ค59
8พ.ค59
15พ.ค59
22พ.ค59
5มิ.ย59
12มิ.ย59
19มิ.ย59
4ก.ย59
11ก.ย59
18ก.ย59
25ก.ย59
2ต.ค59
9ต.ค59
23ต.ค59
30ต.ค59
6พ.ย59
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           สถานที่

กองพันทหารอากาศดอนเมือง
การเคหะสายไหม
หมู่บ้านเอื้ออาทรสายไหม
สนามเป้า
สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดีปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิปากเกร็ด
หมู่บ้านดาวทองสีกันดอนเมือง
กองพันลาดตระเวนดอนเมือง
ซอยวิภาวดี30
หมู่บ้านเปี่ยมสุขปทุมธานี
สถานสงเคราะห์บ้านพักไร้ที่พึ่งธัญบุรี
ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูนดอนเมือง
ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ดอนเมือง
ชุมชนร่มไทรงามดอนเมือง
หมู่บ้านปิ่นเจริญ3ดอยเมือง
หมู่บ้านบูรพา24 ดอนเมือง
หมู่บ้านบูรพา7ดอนเมือง
หมู่บ้านปิ่นเจริญ1 ดอนเมือง
ชุมชนโกสุมรยมใจหลักสี่
รวม

นักเรียน
บริการ

ผู้รับบริการ รวม
ชาย หญิง

8 -
10 -
11 -
12 -
10 -
11 -
11 -
15 -
12 -
10 -
12 
13		
11 45
12 -
14 -
15 -
12 -
10 -
12 -
823

3 1
44
21
60
25
20
33
51
20
35
36
30
41
45
59
61
45
65
-

3 1
44
21
60
25
20
33
51
20
35
36
30
86
45
59
61
45
65
56

ภาคผนวกง
รายชือ่ คณะเยีย่ มชมกิจกรรมสมาคมฯ ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2559
   วัน/เดือน/ป	                  
ี
ชื่อคณะ                       จำนวน
15ม.ค.59
20ม.ค.59
2 8ม.ค.59
10ก.พ.59

11ก.พ.59
1 6ก.พ.59
18ก.พ.59
7 มี.ค.59
14มี.ค.59
1 9มี.ค.59
28มี.ค.59
31มี.ค.59
24เม.ย.59

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเนินและผู้นำท้องถิ่น
อำเภอสูงเนินจ.นครราชสีมา
15คน
ดร.สุวรรณคีรีแย้มบุบผานำชาวศรีลังกา
เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ	 6คน
คณะเจ้าหน้าที่บริษัทพีทีทีโพลีเมอร์มาร์เก็ตติ้งจำกัด
15คน
คณะเจ้าหน้าที่สำนักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์นำเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรกัมพูชา
เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ
10คน
คณะนักศึกษาชั้นปที ี่2คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 4คน
คณะเจ้าหน้าที่สมาคมสตรีภาคพื้นเอเชียแฟซิฟิก	 3คน
คณะนักศึกษาชั้นปที ี่2คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	 

6คน
คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.รุ่น21)
15คน
คณะนักศึกษาชั้นปที ี่2คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์			
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
14คน
คณะพนักงานบริษัทเอ็มแอนด์บีพิซซ่าเครปจำกัด
10คน
คณะผู้นำสตรีตำบลยุหว่าอำเภอป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
80คน
คณะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยอลงกรณ์
28คน
คณะสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
นำบุคลากรในโครงการ”พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้
การปรึกษาปัญหาวันรุ่นติดเกมส์”รุ่นที่1,2
35คน
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   วัน/เดือน/ป	                  
ี
ชื่อคณะ                       จำนวน
30เม.ย.59
30เม.ย.59
2พ.ค.59
3พ.ค.59
3พ.ค.59
4พ.ค.59
19พ.ค.59
7มิ.ย.59
2 4มิ.ย.59
29มิ.ย.59
12ก.ค.59
13ก.ค.59
19ก.ค.59
3ส.ค.59
9ส.ค.59
12ส.ค.59
3 ส.ค.59
15ส.ค.59
16ส.ค.59
19ส.ค.59
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คณะอาจารย์และนักศึกษากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา
และทารกและการผดุงครรภ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
114คน
คณะนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต   9คน
คณะนักศึกษาสาขากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิต	 26คน
คณะนักศึกษาสาขากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิต	 26คน
คณะองค์กรพัฒนาเอกชนADWLEจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าศึกษาดูงาน	  8คน
คณะนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล	 14คน
คณะเจ้าหน้าที่บริษัทไพโอเนียร์เมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย)จำกัด	 20คน
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี 47คน
คณะเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ	  7คน
คณะทูตสวีเดนประจำประเทศไทยและภรรยา	  6คน
คณะนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยรังสิต	  9คน
คณะแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่2คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
พยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 	  7คน
คณะสตรีคริสจักรวัฒนากรุงเทพมหานคร	 30คน
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ทีมงานรายการ“เกมพันหน้า”ช่อง7	  4คน
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทพาราไดย์พาร์ค	  3คน
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่กรมสื่อสารทหารเขตดอนเมือง
120คน
คณะผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องone	  5คน
คณะผู้นำสตรีจากประเทศจีน	  

6คน
คณะเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตแอฟริกาใต้	 10คน
คณะกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
12คน

   วัน/เดือน/ป	                  
ี
ชื่อคณะ                          จำนวน
2 3ส.ค.59
23ส.ค.59
26ส.ค.59
31ส.ค.59
1ก.ย.59
15ก.ย.59
16ก.ย.59
1 0ต.ค.59
13ต.ค.59
17ต.ค.59
26ต.ค.59
31ต.ค.59
3พ.ย.59
3พ.ย.59
21พ.ย.59
30พ.ย.59
2ธ.ค.59
9ธ.ค.56
14ธ.ค.59
26ธ.ค.59

คณะคุณวิกรศรีวิกรณ์	 15คน
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทเหล็กแผ่นริดเย็นไทยจำกัด	 

10คน
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทโชคดีมีสุขจำกัด	 

50คน
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทภาคภูมิใจจำกัด	 50คน
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ
110คน
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัด
60คน
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทโกลบอลเดริโอ
โปรไฟล์เน็ตเวิร์คจำกัด
  3คน
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ผลิตรายการ“ชีวิตดี๊ดี”	 

15คน
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จากประเทศออสเตเรีย	  

6คน
คณะคุณสุกัญญาเชื้อสกุล	  7คน
คณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

14คน
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต	 12คน
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ	 10คน
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทแมริเคลียวจำกัด	 

20คน
คณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล	  6คน
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุพรรณบุรี	  5คน
คณะเจ้าหน้าที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 22คน
อาจารย์คณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล	  2คน
คณะเจ้าหน้าที่และพนักงานสำนักงานเขตดอนเมือง	 20คน
คณะนักศึกษาชั้นปีที่5ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ	  2คน
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ภาคผนวกจ
การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล
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โทรทัศน์

อื่นๆ

96

1.สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายการ“ไอเดียยู”ฟังอยู่รู้ยัง?
สัมภาษณ์คุณลานทิพย์ทวาทศินนายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ ในหัวข้อ คำแนะนำในการรับมือเมื่อรู้ว่าลูกจะเป็นคุณแม่
วัยใสและคำแนะนำให้กับคุณแม่วัยใส และสัมภาษณ์สมาชิกบ้าน
พักฉุกเฉิน1ราย
2.สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลช่องoneสัมภาษณ์คุณสุดา
วัลย์คมธรรมผู้อำนวยการสมาคมฯและคุณณัฐิยาทองศรีเกตุ
ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในหัวข้อ “การเตรียมแผนรับ
พรบ.การป้องกันและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
3.สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง3รายการ“ชวี ติ ดีด๊ ”ี สมั ภาษณ์คณ
ุ ณ
 ฐั ยิ า
ทองศ รี เกตุ  ผู้ อ ำนวยก ารฝ่ า ยสั ง คมสงเคราะห์  ในหั ว ข้ อ
“การใช้ชีวิตในแง่บวกและเคล็ดลับความสุข”
4.สถานีโทรทัศน์ช่อง36PPTVสัมภาษณ์คุณคัญฑนิกฆ์นิ
โรธรและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินในหัวข้อ“คุณแม่วัยใส”
 5.สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในรายการ“สามัญชนคนไทย”
สัมภาษณ์คณ
ุ ณ
 ฐั ยิ าท องศรีเกตุผอู้ ำนวยการฝา่ ยสงั คมสงเคราะห์
และคณ
ุ น วมยั น าคธนห วั หน้าบ า้ นเด็กในหวั ข้อ“คณ
ุ แม่ม .ปลาย”
6.สถานีโทรทัศน์ชอ่ งทรูรายการ“ไปให้ไกลเกินฝนั ”สมั ภาษณ์
คุณณ
 ฐั ยิ าท องศรีเกตุผอู้ ำนวยการฝา่ ยสงั คมสงเคราะห์ในหวั ข้อ
องค์กรที่ทำความดีในสังคมไทย

7 ก.ค.59

 1.บริษัทเดลฟิสฮาคูโฮโด(ประเทศไทย)จำกัดสัมภาษณ์
คุณคัญฑนิกม์นิโรธรนักจิตวิทยาคลินิกในหัวข้อ“การดูแลช่วย
เหลือผหู้ ญิงและเด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หาท อ้ งไม่พ ร้อม,ค วามรนุ แรงใน
ครอบครัวและสัมภาษณ์สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินจำนวน5ราย

12 ม.ค.59

4 ส.ค.59

2 พ.ย.59

23 พ.ย.59
7 ธ.ค.59

14 ธ.ค.59

ประเภทสื่อ                          เรื่อง                   วันที่ขอข้อมูล
2. นั ก ศึ ก ษาค ณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์  มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ สัมภาษณ์คุณปรียาภรณ์ ยุพาภรณ์โสภา นักสังคม
สงเคราะห์ในหัวข้อ“การบริหารงานภายในองค์กร”
3. นักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประสานศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์คุณคัญฑนิกม์
นิโรธร นักจิตวิทยาคลินิก ในหัวข้อ “สตรีที่ได้รับการทารุณกรรม
จากคู่สมรสหรือสามี”
4. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัมภาษณ์คุณลีฆทัศน์นิ่มแสงนักสังคมสงเคราะห์ในหัวข้อ“การ
ดำเนินงานของสมาคมฯ”
5. นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม รุ่นที่ 61 คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมภาษณ์ เจ้าหน้านที่
ฝ่ายสงั คมสงเคราะห์จำนวน5 ท า่ นในหวั ข้อ“การบริหารจดั การ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรเป้าหมายที่น่าสนใจ”
6.คุณกนกวรรณจนั ทร์มนั่ น กั เขียนอสิ ระสมั ภาษณ์คณ
ุ คญ
ั ฑนกิ ม์
นิโรธร นักจิตวิทยาคลินิก ในหัวข้อ “การช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก
ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ”
7. นั ก ศึ ก ษาค ณะนิ ติ ศ าสตร์  ม หาวิ ท ยาลั ย ธ รรมศาสตร์ 
สัมภาษณ์คุณณัฐิยาทองศรีเกตุผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ในหัวข้อ“ทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกกฎหมาย”
8. นักศึกษาหลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม โครงการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมั ภาษณ์คณ
ุ ป รียาภรณ์ยพุ าภรณ์โสภา
นักสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบ้านพักฉุกเฉิน
9. นักศึกษาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร สั ม ภาษณ์ คุ ณ ป รี ย าภ ร ณ์  ยุ พ าภ ร ณ์ 
นักสังคมสงเคราะห์ในหัวข้อ“แม่วัยรุ่นในบ้านพักฉุกเฉิน”

11 ก.พ.59

16 ก.พ.59

14 พ.ค.59

10 ก.ย.59

10 ก.ย.59

30 ก.ย.59

2 ต.ค.59

20 ต.ค.59
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โทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ช่อง3,สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส,สถานีโทรทัศน์ช่อง8ดิจิตอล,สถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลช่องONEสถานีวาไรตี้ทีวีดิจิตอลช่อง27,สถานีโทรทัศน์ช่อง36PPTV

หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจโพสต์ทูเดย์คมชัดลึกบ้านเมืองแนวหน้ากรุงเทพธุรกิจไทยโพสต์ไทยรัฐ
เดลินิวส์มติชนASTVผู้จัดการรายวันโลกวันนี้รายวันสยามกีฬารายวันสยามดารา
ข่าวสดสยามรัฐ
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