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สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

38 ป ีของการยนืหยดัเพือ่ผูห้ญงิและเดก็ 
 

  

 จากจดุเริม่ตน้เลก็ ๆ ของกลุม่สง่เสรมิสถานภาพสตร ี

ภายใตก้ารน าของ คณุหญงิกนษิฐา วิเชยีรเจรญิ ทีไ่ดเ้ปดิ

บา้นพกัตวัเอง เปน็บา้นพกัฉกุเฉนิส าหรบัผูห้ญงิและเดก็ที่

ประสบความเดอืดรอ้นเปน็การชัว่คราว จนบา้น พกัฉกุเฉนิหลงั

แรกซึง่เปน็โครงการรว่มกบัสมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายฯ 

ไดก้อ่สรา้งแลว้เสรจ็ เริม่ด าเนนิการอยา่งเปน็ทางการ ตัง้แตป่ ี

2523 เปน็ตน้มา 

   บา้นพกัฉกุเฉนิหลงัแรก ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 ของอาคาร

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายฯ เขตดสุติ ซึง่พระเจา้วรวงศ์

เธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต ุ  เสดจ็เปดิ

บา้นพกัฉกุเฉนิเปน็ทางการเมือ่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2525 ซึง่ใน

ขณะนัน้ไดจ้ดทะเบยีนเปน็สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรเีปน็ที่

เรยีบรอ้ยแลว้  

 ภายหลงัสถานทีค่บัแคบลงดว้ยมผีูห้ญงิมารบับรกิาร

เปน็จ านวนมาก จ าเปน็ตอ้งขยบัขยายสถานที ่ ซึง่ไดร้บัการ

บรจิาคทีด่นิจ านวน 21 ไรจ่าก คณุรวีวรรณ บุณยรกัษ ์บรเิวณ

ทุง่สกีนั ดอนเมอืง เพือ่เปน็ทีส่ าหรบั สรา้งบา้นพกัฉกุเฉนิหลงั

ที ่ 2 รวมทัง้ศนูยก์ารศกึษาและฝกึอาชพีสตรใีนป ี 2529 ใน

ขณะเดยีวกนั นายเรยีวอชิ ิ ซาซากาวา นกัธรุกจิชาวญีปุ่น่ ได้

บรจิาคเงนิส าหรบักอ่สรา้งรวมทัง้จดัตัง้กอ่งทนุเพือ่ใหส้มาคมฯ

ใชจ้า่ยดอกผลในการสรา้งชวิีตใหมใ่หก้บัผูห้ญงิและเดก็ใน

บา้นพกัฉกุเฉนิ 

   นอกจากนีย้งัม ี ผูม้จีติศรทัธามากมาย ทีไ่ดใ้หก้าร

สนบัสนนุท าใหเ้กดิอาคารบา้นพกัฉกุเฉนิหลงัที ่ 3 อกีอาคาร

หนึง่เพือ่ใหบ้รกิารแกผู่ห้ญงิและเดก็ทีเ่ดอืดรอ้นไดม้ากข้ึน 

   สมาคมฯ ไดร้บัพระกรณุาธคิณุจากพระเจา้วรวงศเ์ธอ 

พระองคเ์จา้โสมสวลฯี เสดจ็เปดิอาคารบา้นพกัฉกุเฉนิ 2 และ 3 

เมือ่วันที ่ 5 ตลุาคม 2530 และ 18 พฤษภาคม 2538 

ตามล าดบั 

   สิง่ทีล่้ าคา่ยิง่ส าหรบัสมาคมฯคอืการที ่พระเจา้วรวงศ์

เธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต ุ ไดท้รงพระ

กรณุารบัสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ไว้ในพระอปุถัมภ ์

ตัง้แต ่24 กมุภาพนัธ ์2531 เปน็ตน้มา 

 สมาคมฯ ขอความกรุณาจากท่านได้แนะน า 
ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อให้บ้านพักฉุกเฉนิได้มีโอกาส
เชิญชวนร่วมท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยขอความ
กรุณากรอกรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ-สกุล................................................................................................. 

วัน เดือน ปีเกิด.................................................................................... 

สถานท่ีติดต่อ....................................................................................... 

................................................................................................................ 

............................................................................................................... 

โทรศัพท์................................................................................................ 

อีเมล...................................................................................................... 

 

โครงการ        

“ปันน้ าใจเพื่อชวีติใหม”่ 



บรจิาคผา่นทาง 

เชค็สัง่จา่ยสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี      
(โครงการชาวประชารว่มใจ)  

ธนาณตัใินนามสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 
(โครงการชาวประชารว่มใจ) สัง่จา่ย ปณ. ดอนเมอืง 

โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ในนาม สมาคม   
สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี (โครงการชาวประชารว่มใจ)  

บญัชธีนาคารตอ่ไปนี ้

1.อุปการะเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์แก่ทารก โดยอนุเคราะห์ค่านมและ
อาหารเสริม เดือนละ 

500บาท         700บาท        1,000บาท        
ตามศรัทธา (ระบุ)..........................................บาท 

เป็นจ านวน.............................คน  เป็นเวลา..........................เดือน  
ตั้งแต่..............................................ถึง............................................. 
2.เพื่อสนับสนุนกองทุนสุขภาพแก่เด็ก (เช่นการรักษา พยาบาล) 

500บาท        700บาท       1,000บาท         
ตามศรัทธา (ระบุ)..........................................บาท 

3.สนับสนุนกองทุนช่วยผู้หญิงและเด็กด้อยโอกาส 
500บาท        700บาท       1,000บาท         
ตามศรัทธา (ระบุ)..........................................บาท 

รายการรบับรจิาค 

ข้าพเจา้............................................................................................. 

ท่ีอยู่.................................................................................................. 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

โทรศัพท์.......................................................................................... 

อีเมล............................................................................................... 

ขอสนบัสนนุกจิกรรม โครงการ“ปนัน้ าใจเพือ่ชวีติใหม่” 

บ้านพกัฉกุเฉนิ  สมาคมฯ ดงันี้ 

 

 

โครงการปนัน้ าใจ...เพือ่ชวีติใหม ่
บา้นพกัฉกุเฉนิ  สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

 
 เดก็ คอื คนรุน่ใหมท่ีจ่ะตอ้งเติบโตขึ้น มาเพือ่ทดแทน

คนรุ่นเก่า การหล่อหลอมเด็กเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีและมี
คุณภาพน้ันเป็นเรื่องส าคัญของสงัคมท่ีจะต้องช่วยกันดูแล 
แต่ขณะน้ีเด็กหญิงและชายหลายชีวิตมีโอกาสจ ากัดท่ีจะได้รับ
ความรัก ความดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่อย่างสมบูรณ์ อันเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะเอ้ืออ านวยให้เติบใหญ่ไปเป็นอนาคตท่ีดีของ
ชาต ิ

โครงการปนัน้ าใจ...เพือ่ชวีติใหม ่ บา้นพักฉุกเฉนิ 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้เริ่มขึ้นเพื่อโอบอุ้ม 
เด็กที่แม่เข้ามารับการช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน
เนื่องจากประสบปัญหา ท้องไม่พร้อมจากการถูกข่มขืน
หรือถูกละท้ิง ฯลฯ โดยให้การดูแลเด็กเล็กที่เพิ่งลืมตาดู
โลกในขณะที่แม่ไม่พร้อมที่จะดแูล ด้วยตระหนักดีว่า ลูก
จ าเป็นที่จะต้องได้รับความเอาใจใส่ ได้รับความรักความ
อบอุ่นเพือ่มีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งรอคอยความพร้อมของ
แม่ไม่ได้ ปัจจุบันนี้จ านวนของเด็กเล็กท่ีเพิ่มขึ้นมาก  
จากปัญหาท้องไม่พร้อม การถูกกระท าความรุนแรง 
การถูกละทิ้ง หรือการเลี้ยงดูท่ีไม่ได้มาตรฐานตามสิทธิ
เด็ก ซึ่งสมาคมฯ จ าเป็นต้องรณรงค์หาการสนับสนุนเพื่อ
ช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น 

ภาพหนึ่ง ที่เราทกุคนตอ้งการจะเหน็ และเปน็
เป้าหมาย คือเด็กๆได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และ
ผู้ใหญ่ร่วมสังคมคอยโอบอุ้มสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
ให้แก่พวกเขาได้มีโอกาสเติบโตสมวัยต่อไป 

กรณุาสง่ใบแจง้ความจ านงนีไ้ปที ่

สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ีฯ เลขท่ี 501/1 ซ.เดชะตุงคะ1 ถ.

เดชะตุงคะ แขวงสกีนั เขตดอนเมือง กรงุเทพฯ 10210    

*เพือ่ออกใบเสรจ็รบัเงนิบรจิาคและจดัสง่ใหท่้าน  

*กรณเีม่ือโอนเงนิแลว้กรณุาแนบหลกัฐานการโอนเงนิ   มาพรอ้ม

ใบแจง้ความจ านงน้ีดว้ย  

โทร. 0 2929 2301-7 ต่อ 109, 113 และ 0 2929 2308 

โทรสาร 0 2929 2856 , 0 2929 2300   

E-mail : info@apsw-thailand.org  

 
“ขอขอบพระคุณทกุน้ าใจทีท่า่นกรณุาแบง่ปนัใหแ้ก่

ผูห้ญงิและเดก็ดอ้ยโอกาสทีบ่้านพกัฉกุเฉนิ” 


