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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีด าเนินงานสาธารณ

กุศล  ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต  ผ่านกระบวนการ

ช่วยเหลือฟื้นฟู  สร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาและฝึกอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ในสังคมอย่างเหมาะสม  รวมท้ังด าเนินกิจกรรมใน

เชิงรุกที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก การรณรงค์เพื่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงเชิงนโยบายเพื่อสร้างสถานภาพศักยภาพ  สิทธิและโอกาสของผู้หญิงใน

สังคม 

  งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นั้นนับว่าครอบคลุมและค่อนข้าง

ครบวงจร  และค่อนข้างหลากหลาย เริ่มต้นจากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อ  38 ปี

ที่แล้ว จนถึงวันนี้ มีผู้หญิงและเด็กกว่า 55,000 ราย ได้รับบริการจากบ้านพัก

ฉุกเฉิน ณ วันนี้บ้านพักฉุกเฉินยังคงมีงานหลักในการดูแลผู้หญิงท่ีประสบปัญหาต่างๆ 

เช่น  ถูกกระท าความรุนแรง  ท าร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ  ถูก

ทอดท้ิง ท้องไม่พร้อม  ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ขัดแย้งภายในครอบครัว ไม่มีงานท า 

ไม่มีท่ีพัก ฯลฯ โดยในแต่ละวัน มีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยรับความช่วยเหลืออยู่

ประมาณ 80 คน  

  จากประสบการณ์อันยาวนานในการให้ความช่วยเหลือดูแลปัญหาของผู้หญิง

และเด็กงานจึงค่อยๆ ปรับพัฒนา  ทั้งในเชิงคุณภาพการให้บริการ และตามปีที่ผ่าน

ไป ขยายกรอบภารกิจให้ครอบคลุมในเชิงรุก  เน้นการป้องกันปัญหาด้านการท างาน

กับเยาวชน และการรณรงค์ในระดับนโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงอัน

น าไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคมอีกด้วย 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

501/1 ซอยเดชะตุงคะ 1  ถนนเดชะตุงคะ  แขวงสีกัน  เขตดอนเมอืง 

กรุงเทพมหานคร  10210 

โทร. 02-929-2301-3, 02-929-2222 

Email : admin@apsw-thailand.org , Website : apsw-thailand.org 
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       นางสุดาวัลย์  คมธรรม   
 ผู้อ านวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

นางสาวกรวิณท์  วรสุข 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ 

นางณัฐิยา  ทองศรีเกตุ 
ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

นางเรืองรวี พิชัยกุล 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยบทบาท 
หญิงชายและการพัฒนา(GDRI) 

นางทิพวัลย์ มารศรี  
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

และบริหารงานท่ัวไป  

นางสมใจ อธิลาภ 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 

นางสาวพิมพ์บุญ  ลิ่มปิยะกูล 
ผู้อ านวยการฝ่ายวีเทรน 
อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ 

เจ้าหน้าที่บริหารสมาคมฯ 
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  จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ภายใต้การน าของคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ผู้ก่อตั้ง

บ้านพักฉุกเฉิน  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเม่ือปี 2523 เป็นต้นมา งานช่วยเหลือ

สตรีและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 38 บ้านพัก

ฉุกเฉินหลังนี้ได้ยืนหยัดอยู่อย่างมุ่งมั่นในพันธกิจให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้หญิงและเด็กที่

ประสบปัญหาถูกกระท าความรุนแรงและถูกทอดท้ิง ชีวิตตกอยู่ในความมืดมน ด้วย

กระบวนการบ าบัดและฟืน้ฟูผู้เดือดรอ้นท้ังทางร่างกาย และ จิตใจ   โดยเจ้าหน้าที่ซ่ึงเป็น

นักสังคมสงเคราะห์ และ นักจติวิทยาอาชีพ  นอกจากนี้สมาคมฯ ยังให้ความส าคัญใน

การเสริมสร้างศักยภาพผู้เดือดร้อนด้วยการสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ 

เพื่อค้นหาความถนัดของตนเอง โดยสมาคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด   

  กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านไป โดยการท างานแบบเครือข่ายด้วยทีมสหวิชาชีพ 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ช่วยเหลือผู้หญิงและเดก็ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ

กลับคืนสู่สังคมและด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขกว่า 55,000 คน 

        ในปี 2561 นอกจากงานพันธกิจดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในส่วนของการบริหาร

จัดการภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อนในงานธุรการ สมาคมฯได้

ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงระเบียบและกระบวนงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

และแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน อาทิ ค าบรรยายลักษณะงาน ( job description )  ระเบียบว่า

ด้วยการรับอาสาสมัครจากภายในประเทศ และ จากต่างประเทศ (ของบ้านพักฉุกเฉิน)  

กระบวนการบริหารจดัการการกับของท่ีได้รับบริจาค  เป็นต้น 

       เม่ือมองย้อน 38 ปีท่ีผ่าน ผลงานท่ีประจักษ์ คือ ความภูมิใจและอิ่มใจ ด้วย

รากฐานที่ท่านผู้ก่อตั้ง และผู้น าในยุคก่อน ๆ ได้วางไว้ มีความมั่นคงจึงน าพาเรามาได้

ยาวนาน แต่เมื่อมองไปข้างหน้า จะเห็นว่าการเปล่ียนแปลงที่เกินความคาดคิดมีเกิดขึ้น

มากมายและรวดเร็ว มีการพัฒนาหุ่นยนต์มาท างานแทนคน มีการน าเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence (AI) ) มาคิดวิเคราะห์แทนมนุษย์  มีการน า

อุปกรณ์อัจฉริยะ (internet of things (IOT))  มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องอาศัยคน ฯลฯ 

ประเทศไทยยุค 4.0 จะส่งผลกระทบต่อเราอยา่งไรบ้าง  แล้วองค์กรสาธารณกุศลอายุ 

38ปี อย่างเราจะต้องปรับกระบวนทัศน์อย่างไร   เทคโนโลยีใดบ้างเหมาะสมกับงานของ

เรา บุคคลากรควรได้รับการพัฒนาอย่างไรบ้าง ฯลฯ  เหล่านี้คือความท้าทายท่ีเราจะต้อง

ช่วยกันค้นหาค าตอบ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น         

สรุปผลการด าเนินงานในปี 2561 
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 สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระอปุถมัภ ์  

พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี พระวรราชาทิ

นดัดามาต ุ บา้นพกัฉกุเฉนิ, สถาบนัวิจยับทบาทหญงิชาย

และการพฒันา (GDRI) รว่มกบั มลูนธิสิง่เสรมิความเสมอ

ภาคทางสงัคม และมลูนธิพิทิกัษส์ตร(ีAAT)  จดักจิกรรม 

รณรงคย์ตุคิวามรนุแรง 2561 เมือ่วันที ่ 11 ธนัวาคม 

2561 ณ หอ้งประชมุบ ารงุ-รวิวรรณ อาคารนารนิทร-์

กรณุา สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี โดย คณุลานทพิย ์ ทวาทศนิ นายกสมาคมสง่เสรมิ

สถานภาพสตรฯี เปน็ ประธาน เปดิงาน เพือ่สะทอ้นเสยีงจากผูป้ระสบความรนุแรง โดยจดัแสดง 

ละครชวิีต(จรงิ) เรือ่ง “เจบ็นี.้..ใครชว่ยฉนัได”้ จาก สมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ  

  ภายในงานมีการจดัแสดง

นทิรรศการ “เขาวงกตแหง่ความทกุข”์  ที่

น าเสนอในรปูแบบเรือ่งเลา่ ของ ผูท้ีถ่กู

กระท าความรนุแรง ทัง้นีภ้ายในงานไดม้ี

ตวัแทนของผูห้ญงิและเดก็ ใน บา้นพกั

ฉกุเฉนิไดต้ดิตามความคบืหนา้ ของขอ้เสนอ 

7 ขอ้ทีไ่ดเ้คยเรยีกรอ้งไปเมือ่งานรณรงคย์ตุิ

ความรนุแรงเมือ่ป2ี560และไดเ้พิม่ขอ้เรยีกรอ้งใหมอ่กี จ านวน 7 ขอ้ แก ่ นายเลศิปญัญา บรูณ

บณัฑติ อธบิดกีรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของ

มนษุย ์ (พม.) คอื 1.เมือ่ไปจดทะเบยีนสมรสแลว้ ควรมคีูม่อื “ผวั-เมยี” เพือ่เปน็กตกิาในการใช้

ชวีติคูร่ว่มกนั 2.ควรมศีนูยช์ว่ยเหลอืผูห้ญิงในชมุชน หมูบ่า้น ไมใ่ชเ่พยีงการประชาสมัพนัธใ์น

ภาพรวมแตไ่มม่ปีระสทิธภิาพ 3.มกีารตดิตามคดทีีร่วดเรว็ยิง่ขึน้ และควรควบคมุตวัผูก้ระท า

ทนัทเีพือ่ปอ้งกนัการถกูกระท าซ้ า ไมใ่ชค่วบคมุผูถ้กูกระท า(ผูห้ญิง) 4.เมือ่ผูห้ญิงและเดก็ถกูระท า

ดว้ยความรนุแรงในครอบครวั ควรมกีารด าเนนิคดผีูก้ระท าดว้ยความรวดเรว็ 5.ควรมกีารบงัคบั

ใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวดกบัผูก้ระท าความรนุแรงตอ่ผูห้ญิงและเดก็  6.เมือ่มกีารฟอ้งรอ้งคดี

อยากให้มกีองทนุยติุธรรมทีเ่ขา้ถงึได้ง่าย  และ 7.ควรจัดต้ังกองทนุพเิศษ เพือ่ชว่ยเหลอื

ผูถ้กูกระท าดว้ยความรนุแรงในครอบครวัให้สามารถน าไปประกอบอาชพี และมรีายไดส้ าหรบั

ดแูลตวัเองและลกู ตอ่ไป 

 

งานเด่นงานดัง 
งานรณรงค์ยุติความรุนแรง 
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  การให้บรกิารของบา้นพกัฉกุเฉนิ  ฝา่ยสงัคมสงเคราะห์ เนน้การให้ความชว่ยเหลอื

ผูห้ญิง และเดก็ทีเ่ดอืดรอ้นจากปญัหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม โดยให้ความชว่ยเหลอืดา้นทีพ่กั

อาศยั อาหาร สขุภาพอนามยัรวมทัง้การให้ค าปรกึษาแนะน า การให้ทกัษะชวีติและก าลงัใจ  

โดยใชห้ลกัสงัคมสงเคราะห์และกระบวนการจัดการกลุม่บ าบดัทางจิต  เพือ่น าไปสูค่วามเชือ่มัน่

ในตนเอง สามารถออกไปใชช้วีติในสงัคมไดด้ว้ยปกตสิขุและชว่ยเหลอืตนเองได ้

  การให้บรกิาร และความชว่ยเหลอื นอกเหนอืจากการให้เขา้พกัทีบ่า้นพกัฉกุเฉนิแลว้ 

โครงการคลนิกิผูห้ญิง ยงัให้บรกิาร ดา้นการให้ค าปรกึษาทางโทรศพัท ์ โดยให้การปรกึษา

แนะน าปญัหาดา้นสขุภาพอนามยัเจรญิพนัธุ ์ เชน่ ทอ้งเมือ่ไมพ่รอ้ม โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์

ปญัหาโรคเอดส/์เอช ไอ ว ีและการหมดวยัเจรญิพนัธุ ์ฯลฯ 
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 ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาตา่งๆ  มีผู้รับความเหลือพักอาศัย 

ส าหรับตัวบ้านพักฉุกเฉินที่รองรับผู้ประสบปัญหานั้น  มี 2 หลัง และมีพื้นท่ีบางส่วนใน

บริเวณท่ีแยกออกเป็นพิเศษ ส าหรับการดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก 

  

 บ้านเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กในช่วงอายุ 1.5 – 9 ขวบ ซึ่งเป็นบุตรของ      ผู้

เดือดรอ้นท่ีมาขอรับความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกาย / จิตใจ หรือ

พักรอคลอดถึงหลังคลอด รวมทั้งบุตรของผู้ฝากเลี้ยง ได้แก่ นักเรียนฝึกอาชีพและบุตร

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ  

 ทั้งนี้มีครูและพี่เลี้ยงเด็ก จ านวน 3 คน เป็นผู้ดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการร่างกาย 

อารมณ์และสติปัญญา โดยมุ่งเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่

ร่วมกับผู้อื่น  ในสังคมได้อีกทั้งลดผลกระทบความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก พร้อมท้ังสร้าง

สายสัมพันธ์ท่ีดี 

  

 ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานท่ีดูแลเด็กทารก ซึ่งเป็นบุตรผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่

พร้อม ที่ต้องการยกบุตร เพื่อหาพ่อแม่อุปถัมภ์หรือมารดาของเด็ก ฝากเลี้ยงชั่วคราว เพื่อ

ไปหางานท าหรือศึกษาต่อ ทั้งนี้มีพี่เลี้ยงดูแลเด็กทารก ท าหน้าท่ีดูแลพัฒนาการทาง

ร่างกายและจิตใจ 

  

 ศูนย์กนิษฐ์นารี เป็นสถานท่ีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกข่มขืน / ล่วงละเมิด

ทางเพศ ซึ่งให้บริการโดยทีมงานสหวิชาชีพอย่างครบวงจร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ

ประสานงานเพื่อด าเนินคดีทางกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสบปัญหาตอ้งการด าเนินคดีกับ

ผู้กระท าผิด   นอกจากนั้นยังให้บริการทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบปัญหาทุก ๆ ประเภทด้วย 
 

   

บ้านพักฉุกเฉิน 
บ้านพักฉุกเฉิน 

บ้านเด็ก 

ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 

ศูนย์กนิษฐ์นาร ี
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กระบวนการช่วยเหลือ 

ผู้หญิงและเดก็ในบ้านพกัฉกุเฉิน 

1.บริการดา้นสังคมสงเคราะห์/ 
จิตวทิยา 
• จัดหาท่ีพักอาศัยชั่วคราว อาหาร  ยา 

สิ่งจ าเป็นต่างๆ 
• นักสังคมสงเคราะห ์/ นกัจิตวิทยาให้

ค าปรึกษา ให้ก าลังใจและทางเลือก
โดยยึดผู้หญิงและเด็กเป็นศูนยก์ลาง 
โดยใช้แนวทาง การเสริมสร้าง
ศักยภาพ ๖(Empowerment) 

• จัดกลุ่มบ าบัดฟ้ืนฟูจิตใจ 
• เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือ

หน่วยงานรัฐและเอกชน 
• เยี่ยมบ้าน สร้างความเข้าใจและพ้ืนฟู

ครอบครัว 

2.บริการด้านการแพทย ์
• แพทยส์ตูนิรเีวชและจติแพทย ์

(อาสาสมคัร)ใหก้ารตรวจและให้
ค าแนะน าปรกึษาดา้นการวางแผน
ครอบครวั/ โรคตา่งๆ ทางเพศสมัพนัธ์
และดา้นเพศศกึษาและดแูลดา้น
สขุภาพจติ ตามล าดบั 

• สง่ตอ่เขา้รบัการตรวจรกัษาวนิจิฉยัทาง
กาย-จติ/รกัษาฝากครรภท์ีโ่รงพยาบาล
ของรฐั เชน่ วทิยาลยัแพทยศาสตร์
กรงุเทพมหานครและวชริพยาบาล /
สถาบนับ าราศนราดรู / โรงพยาบาลศรี
ธญัญา / ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 15
และ 60 ฯลฯ 

• ตดิตามผลและเยีย่มเยยีนผูท้ีเ่ขา้รบัการ
รกัษาทีโ่รงพยาบาลอยา่งตอ่เนือ่ง 

3. บริการเสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพ 
• ให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น 

การวางแผนครอบครัว เอชไอวี / 
เอดส์ การดูแลเด็ก ฯลฯ 

• เสริมสร้างทักษะชีวิต 
• ฝึกอาชีพตามความสนใจ 
• ให้บริการการศึกษาตามระบบ

การศึกษาของประเทศทั้งในระบบ
และการศึกษานอกโรงเรียนใน
ระดับประถมและมัธยม 

4.บริการด้านกฎหมาย 
• ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้น

และกระบวนการยุติธรรม 
• ศูนย์กลางรับเรื่องและติดต่อสถานี

ต ารวจที่เกี่ยวข้อง/ ติดตามผลคด ี
• เป็นสื่อกลางติดต่อหน่วยงานเอกชน

และรัฐที่ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
(เช่น มูลนิธิเพื่อนหญิง / สมาคม
บัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ฯ) 

• ร่วมสอบพยานเด็กตาม ป.วิ อาญา 
พ.ศ.2543 

5.ติดตามผล 
เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว 

17 



  

1.1จ านวนท่ีรับความช่วยเหลือ  

 ในปี2561 มีผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน  รวม

ทั้งสิ้น   1,415  ราย  แบ่งเป็น 

•  ผู้หญิงและเดก็เข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน    322  ราย  

•  ผู้หญิงและเดก็ขอรับค าปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก  35  ราย 

•  ผู้หญิงและเดก็ขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์   953  ราย 

•  ผู้หญิงและเดก็ขอรับค าปรึกษาทางอินเทอร์เน็ต   105  ราย 

*รายละเอียดเกีย่วกบั อาย ุระดบัการศกึษา ภมูลิ าเนา และ การน าสง่ มปีรากฏใน ภาคผนวก ก. 

 1.2 ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ  

รายงานบ้านพักฉุกเฉิน 

ประเภทของปัญหา จ านวน/ราย 
1.ปัญหาครอบครัว 22 

2.ท้องเมื่อไม่พร้อม     
• จากสาม/ีแฟน   73  ราย 
• จาการถูกข่มขืน   9  ราย 

82 

3.ความรุนแรงในครอบครัว  
• ถูกสามี,อดีตสามีทุบตีท าร้ายร่างกาย/จิตใจ  59  ราย 
• พ่อ/พ่อเลี้ยง/มารดา/น้า/ลูกเขย  ท าร้าย    8  ราย  

67 

4.ผู้ติดเชื้อเอช ไอวี/เอดส ์ 7 

5.สุขภาพกาย 6 ราย  / สุขภาพจิต  6  ราย 12 

6.เด็กผลกระทบท่ีติดมากับแม ่ 135 

7.ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร : ไม่ตั้งครรภ์  (ผู้หญิง 2 ราย/เด็ก 6 ราย) 8 

8.อื่น ๆ เช่น พลัดหลง 5 ราย/ เร่รอน 7 ราย / มาเยี่ยมบุตรหลาน  12 ราย 24 

รวมทั้งสิ้น 357 

1.จ านวนและประเภทปัญหาของผู้หญงิและเด็ก 
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 1.3 ประเภทปัญหา 

 1.3.1 กรณีท้องเมื่อไมพ่ร้อม 

 ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม  มาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น  82 ราย  ซึ่งผู้หญิง
ท้องเมื่อไม่พร้อมมาขอค าปรึกษาและกลับสู่ครอบครัว  จ านวน 38 ราย  พักระหว่างรอ
คลอด/หลังคลอดจ านวน 44 ราย  โดยจ าแนกอายุดังนี้ 

• เด็กและเยาวชนหญิง  อายุ 10-14 ปี จ านวน  1 ราย (รอ้ยละ 1.22) 

• เด็กและเยาวชนหญิง  อายุ 15-19 ปี จ านวน  9 ราย (รอ้ยละ 10.97) 

• ผู้หญิง   อายุ 20-24 ปี จ านวน 26 ราย (รอ้ยละ 31.71) 

• ผู้หญิง            อายุ 25-29 ปี จ านวน 24 ราย (รอ้ยละ 29.27) 

• ผู้หญิง            อายุ 30-34 ปี จ านวน  6 ราย (รอ้ยละ 7.32) 

• ผู้หญิง       อายุ 35-39 ปี จ านวน 14 ราย    (ร้อยละ17.07) 

• ผู้หญิง    อายุ 40 ปีข้ึนไป จ านวน 2 ราย  (รอ้ยละ 2.44) 

*รายละเอียดเกีย่วกบัอาย ุระดบัการศกึษา ภมูลิ าเนา และการน าสง่ มปีรากฏใน ภาคผนวก ก. 

 1.3.2 กรณีติดเชื้อ HIV/AIDS 

 ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS มาขอรับความช่วยเหลือรวม 7 ราย  จ าแนกได้ดงันี้ 

• ผู้หญิง อายุ 26-30 ป ีจ านวน 2 ราย (รอ้ยละ 28.57) 

• ผู้หญิง อายุ 31-35 ปี จ านวน 1 ราย (รอ้ยละ 14.29) 

• ผู้หญิง อายุ 36-40 ปี จ านวน 2 ราย (รอ้ยละ 28.57)  

• ผู้หญิง อายุ 50ปีข้ึนไป จ านวน 2 ราย (รอ้ยละ 28.57) 

 1.3.3 กรณถีูกท าร้าย 

 ผูห้ญงิและเดก็ทีป่ระสบปญัหาความรนุแรงในครอบครวัทีม่าขอรบัความชว่ยเหลอืโดยพกัอาศยั 
รวมท้ังสิน้ 67 ราย  ในจ านวน 67 ราย มีเดก็ผลกระทบจากความรนุแรงตดิมากบัแม่ดว้ย 
จ านวน 64 ราย 

   

 ผูใ้ชบ้รกิารทัง้ 67 ราย  ไมต่อ้งการรอ้งทกุขด์ าเนนิคดใีด ๆ ทัง้สิน้ มเีพยีง 2 ราย      
ทีต่อ้งการใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครอง ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท าดว้ยความรนุแรงใน
ครอบครวั พ.ศ.2550 โดยท าบนัทกึถอ้ยค าขอ้ตกลง   

 

จ าแนกตามผู้กระท า 

1) สามี  จ านวน 55 ราย   

2) อดีตสามี  จ านวน  2 ราย  

3) บิดา/บิดาเลี้ยง/มารดา/ลูกเขย/น้า/อา  
จ านวน 10 ราย      

ปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความรุนแรง 

1) สุรา    

2) สารเสพติด   

3) ความหึงหวง    
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 1.3.4 กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม 

 เด็กก่อนวัยเรียน : ตลอดป ี2561 มเีดก็อยูใ่นความดแูลของบา้นเดก็ทัง้สิน้  50 ราย 
(เดก็ผูห้ญงิ 26 ราย / เดก็ผูช้าย 24 ราย)  

 บ้านเด็ก เป็นสถานท่ีดูแลเด็ก และรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุ 1 ปีครึ่ง – 9 ปี ซ่ึงเป็น
บุตรของผู้หญิงที่มาขอความช่วยเหลือ ในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ   
พักรอคลอดและพกัฟื้นหลังคลอด  หรือพักเพื่อหลบภัย อีกทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองภัย 
เด็กเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวท้ังทางตรงและทางอ้อม 
เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่มารดาติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์  และเด็กที่บิดามารดา
ต้องโทษจ าคุกด้วยคดีต่าง ๆ  

 เด็กอ่อน : ตลอดป2ี561มเีดก็แรกเกดิฝากเลีย้งประจ าและฝากเฉพาะกลางวันรวม127 ราย   

  ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน เปน็สถานทีด่แูลเดก็ทารก ซึง่เปน็บตุรของผูห้ญงิและเดก็ทีป่ระสบปญัหา

ทอ้งเมือ่ไมพ่รอ้ม ทัง้ทีต่อ้งการหาพอ่แมอ่ปุถมัภย์กใหเ้ปน็บตุรบญุธรรม   และเดก็ฝากเลีย้งชัว่คราว

เนือ่งจากมารดาไปท างาน หรอืศกึษาตอ่ มรีะยะเวลาในการฝากไมเ่กนิ 1 ป ี ประกอบดว้ย 

1)  เดก็ทารกทีแ่มม่คีวามจ าเปน็และมคีวามประสงคย์กบตุร เพือ่หาพอ่แมอ่ปุถมัภโ์ดยบา้นพกั

ฉกุเฉนิสง่ตอ่ มลูนธิมิติรมวลเดก็ และ สหทยัมลูนธิ ิรวม  14 ราย   

2)  เดก็ทารกทีแ่มฝ่ากเลีย้งชัว่คราว และเมือ่พรอ้มจะรบักลบัคนืครอบครวั จ านวน 20 ราย   

3)  เดก็ทีฝ่ากเลีย้งเฉพาะชว่งกลางวัน เนือ่งจากมารดาวัยรุน่ตอ้งไปเรยีนหนงัสอื ไปฝกึอาชพี 

ไปท างาน  และไปตรวจสขุภาพทีโ่รงพยาบาล  จ านวน 59 ราย 

   1.3.5 กรณถีูกข่มขืน  

 ศนูยก์นษิฐน์ารเีปน็สถานทีช่ว่ยเหลอืผูห้ญงิและเดก็ ทีถ่กูขม่ขนือยา่งครบวงจร  ในป2ี561 มี

ผูห้ญงิและเดก็ทีถ่กูขม่ขนืกระท าช าเรา ถกูอนาจาร มาขอความชว่ยเหลอืทัง้สิน้ 17 ราย ดงันี ้ 

•  เด็ก อายุ   5-10 ปี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ11.76) 

•  เด็ก อายุ 11-15 ปี จ านวน 3 ราย (ร้อยละ17.65) 

•  เด็ก    อายุ 16-20 ปี จ านวน 5 ราย (ร้อยละ29.42) 

•  เด็ก    อายุ 21-25 ปี จ านวน 4 ราย (ร้อยละ23.53) 

•  ผู้หญิง  อายุ 26-30 ปี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 5.88) 

•  ผู้หญิง  อายุ 31ปีข้ึนไป จ านวน 2 ราย (ร้อยละ11.76) 

 ในจ านวนดงักลา่ว ผูถ้กูกระท า มสีถานภาพเปน็นกัเรยีน/นกัศกึษารอ้ยละ 47 สว่นผูก้ระท า
เป็นพีช่าย พอ่ พอ่เลีย้ง รอ้ยละ 35.30 , คนแปลกหนา้รอ้ยละ 35.30 , เพือ่นชายรอ้ยละ 23.52  
และคนรูจ้กัรอ้ยละ 5.88   
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 1.4 ประเภทปัญหาของผู้ท่ีมาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์  มีรายละเอียดดังนี้ 

 ในป ี2561 มผีูป้ระสบปญัหา ขอรบัความชว่ยเหลอืหรอืขอค าปรกึษาทางโทรศพัท ์ จ านวน 
953  ราย ในจ านวนดงักลา่วดงักลา่ว เปน็หญงิจ านวน 837 ราย  คดิเปน็รอ้ยละ 88 ทีป่ระสบ
ปญัหาทกุรปูแบบ โดยจะเปน็กลุม่ทีม่ชีว่งอายรุะหว่าง 21-40 ปมีากทีส่ดุจ านวน 763 ราย คดิ
เปน็รอ้ยละ 80.06 สว่นใหญม่ภีมูลิ าเนาอยูใ่นกรงุเทพฯ จ านวน 507 ราย คดิเปน็รอ้ยละ 53 
ของผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด และสามารถจ าแนกตามประเภทของปญัหาไดด้งันี ้

•  ท้องเมื่อไม่พร้อม จ านวน 459 ราย คิดเป็นร้อยละ 48  

•  ปัญหาครอบครัว จ านวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 16  

•  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จ านวน171ราย คิดเป็นร้อยละ18  

• ปญัหาอืน่ ๆ เชน่ พฤตกิรรมบตุรหญงิ/บตุรชาย ปญัหากฎหมาย ปญัหายาเสพตดิ  
ปญัหาสขุภาพจติ ปญัหาไมม่ผีูด้แูลบตุร ปญัหาไมม่เีงินคา่รกัษาพยาบาล ปญัหาไมม่งีานท า 
และสอบถามขอ้มลู ฯลฯ จ านวน172 ราย คดิเปน็รอ้ยละ18  

 ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์  ส่วนใหญ่รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 

•  อินเทอร์เน็ต 521 ราย คิดเป็นร้อยละ 55  

•  นิตยสาร/ทีวี/สมุดหน้าเหลือง 217 ราย  คิดเป็นร้อยละ 23  

•  พลเมืองดีแนะน า/เพื่อนที่เคยมาดูงานแนะน า 116 ราย คิดเป็นร้อยละ12  

•  ศูนย์บริการสอบถามเลขหมาย1133 จ านวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ10  

 ช่วงเวลาในการให้บริการ : ส่วนมากโทรศัพท์มาปรึกษาในเวลาเช้า-กลางวัน  คิด

เป็นร้อยละ56 และ เวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ44  ตามล าดับ (*ภาคผนวก ก) 

  

 2.1 การดูแล ฟื้นฟแูละเยียวยา ผู้หญิงและเด็ก : 

     2.1.1 การดูแลสุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษาทั่วไป 

•  ให้การปรกึษาแนะน าการด าเนนิชวีติแก ่ ผูห้ญิง  เดก็ และ ผูป้กครอง นกัสงัคม
สงเคราะห ์ / นกัจติวิทยาใหค้ าปรกึษา ใหก้ าลงัใจและทางเลอืกโดยยดึผูห้ญงิและเดก็เปน็ศนูยก์ลาง 
โดยใชแ้นวทาง การเสรมิสรา้งศกัยภาพ (Empowerment) ทัง้นีผู้ห้ญงิและเดก็ทีป่ระสบปญัหาจะ
ไดร้บัการดแูล โดย นกัสงัคมสงเคราะห ์และนกัจติวิทยา อยา่งรอบดา้น   

• ท าการตรวจสอบประเมนิทางจิตวทิยา เบือ้งตน้จะไดร้บัการทดสอบประเมนิในดา้นตา่ง ๆ 
เชน่ ประเมนิความเครยีด ประเมนิภาวะซมึเศรา้ ส าหรบัในรายทีม่คีวามจ าเปน็ตอ้งไดร้บัการดแูล
ชว่ยเหลอืหรอืบ าบดัฟืน้ฟเูปน็รายกรณ ี จะไดร้บัการทดสอบประเมนิระดบัความสามารถทาง
สตปัิญญา ประเมินบคุลกิภาพ และประเมินผลดา้นความสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีน โดย นกัจติวิทยา
คลนิกิประจ าบา้นพกัฉกุเฉนิ  

 

2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล  
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 2.1.2  การประชุมรายกรณี (Case Conference) ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ  

การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference)   เป็นกิจกรรมส าคัญ อย่างหนึ่งใน

การปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา หรือกลุ่มที่มีปัญหา  ที่ค่อนข้างยุ่งยาก

ซับซ้อน เพื่อวางแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และ

เหมาะสม  โดยในปี 2561 ไดจ้ัดกิจกรรม case conference ดังนี ้

•  ศ.เกียรตคิุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นประธานในการด าเนินกิจกรรม ร่วมกับนักสังคม

สงเคราะห์  นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสังคมสงเคราะห์  จ านวน 3 ครั้ง เพื่อหา

แนวทางแก้ไขปัญหาผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินที่ประสบปัญหา ความรุนแรง  ถูก

ข่มขืน ท้องเมื่อไม่พร้อม  ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง จ านวน 17 ราย  

•  การประชุม Case Conference ร่วมกับทีมสหวิชาชีพจากองค์กรภาคเอกชนและ

ภาครัฐ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง  

จ านวน   15  ราย  จ านวน 12 ครั้ง มีองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย  

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  โรงพยาบาลต ารวจ  สหทัยมูลนิธิ  มูลนิธิส่งเสริมความเสมอ

ภาคทางสังคม กรมกิจการสตรีและครอบครัว  และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพฯ บ้านพักเด็ก

และครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ/จังหวัดปทุมธานี/จังหวัดนครปฐม   

2.1.3 การบ าบัด ณ สถานพยาบาล 

•  พญ.วรุณา  กลกิจโกวินท์  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล(คลีนิคกู้ใจ) ได้ให้การบ าบัดฟื้นฟูจิตใจให้กับเด็ก/

เยาวชน/ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  ถูกข่มขืนและพฤติกรรม

ก้าวร้าว/อารมณ์แปรปรวน  จ านวน  4 ราย  รวม  12 ครั้ง   

•  สมาคมฯได้ส่งเด็ก/ผู้หญิงที่ถูกข่มขืน  ความรุนแรงในครอบครัว  และติดเชื้อเอช 

ไอ วี/เอดส์เข้ารับค าปรึกษาและบ าบัดฟื้นฟูจิตใจ  ภายใต้การดูแลของจิตแพทย์ 

โรงพยาบาลต ารวจ  จ านวน 2 ราย  โรงพยาบาลศิริราช  จ านวน 1 ราย  

โรงพยาบาลศรีธัญญา จ านวน1ราย และโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 2 ราย 
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 2.1.4 การจัดกิจกรรมกลุ่ม Group Support หรือ กิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน  ซึ่งจะเป็นการรวมตัวกันของผู้ท่ีประสบปัญหาอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 

เพื่อให้การแก้ปัญหาของตัวเองด้วยตัวเองของแต่ละคนง่ายข้ึนกว่าท าอยู่คนเดียว ทั้งนี้กลุ่ม

จะด าเนินไปด้วยการหารือ ดูแล ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน เป็นการ

ประคับประคองกันเองระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ไม่มีคนภายนอกมาชี้น าหรือบังคับ โดยในปี 

2561 ได้จดักจิกรรม Group Support ดังนี้ 

•  โรงเรียนธัมใจ ร่วมกับ ทีมมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม  เพื่อหา

แนวทางในการเยียวยา  ดูแลจิตใจ จากเพือ่นท่ีผ่านมาพ้นเหตุการณ์ร้าย ๆ มาแล้ว  

จ านวน 41 ราย  เป็นจ านวน 6  ครั้ง 

 2.1.5  โครงการศิลปะบ าบัด    

 โครงการน้ีเป็นโครงการที่บ้านพัก

ฉุกเฉินได้น าศิลปะมาช่วยบ าบัดฟื้นฟู

เยียวยาจิตใจ  ใหก้ับผู้หญิงและเด็กที่

ประสบปัญหาความรุนแรง    ถกูล่วง

ละเมิดทางเพศ  ท้องไม่พร้อมและมี

ปัญหาทางสภาพจิตใจ    ซึมเศร้าและ

คิดท าร้ายตัวเอง   ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินได้มีการปรับตัว   

เพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยในปี 2561 ได้จัดกิจกรรม ศิลปะบ าบัด  ดังนี้ 

•  กิจกรรมศิลปะบ าบัด (Art Therapy)  “ร่วมมือ  ปลูกรัก  พักใจ” จ านวน 20 

ครั้ง โดยวิทยากรจิตอาสา คุณฟ้าใส   วิเศษกุล  ทุกวันศุกร์ เวลา10.00 -12.00 น. 

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด  30 ราย 

•  กิจกรรมศิลปะบ าบัดแนวมนุษย์ปรัชญา 

(Anthroposophical Art Therapy) คือ การน า

ศิลปะมาบ าบัด และเยียวยาผู้ที่ขาดความสมดุลทั้ง

ร่างกายและจิตใจ ใหก้ับผู้หญิงและเด็กที่ประสบ

ปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยวิทยากร คุณ

กรวิณท์  วรสุข  นักศิลปะบ าบัดและผู้เชี่ยวชาญ

งานสังคมสงเคราะห์บ้านพักฉุกเฉิน  รวมทั้งหมด จ านวน 93 ครั้ง แบ่งเป็น 

รายบุคคล  จ านวน 7 ราย  รวม 65 ครั้ง   

รายกลุ่ม (สมาชิกท้องวัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยง) จ านวน 75 ราย รวม 24 ครั้ง 

เด็กผลกระทบจากความรุนแรง จ านวน 5 ราย รวม 4 ครั้ง 
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 2.2 การให้บรกิารด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต 

 2.2.1 ส าหรับเด็กเล็กกอ่นวัยเรียน  

 ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ก่อให้การมีส่วนร่วม เกิดการพัฒนาอารมณ์ 

ความสุข สนุกสนาน และสุขสงบ เช่น  เกม กีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดงละคร การ

เดินทาง-ท่องเท่ียว ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต รวมไปถึง

เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  รวมทั้งการฝึก

สมาธิ  การฝึกว่ายน้ า  การเล่านิทาน  ศิลปะและดนตรีบ าบัดทุกวันจนัทร์ - วันอาทิตย์ 

โดยคุณครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก  

•  8 ม.ค. 61 นักศกึษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

จ านวน 2 คน จัดกิจกรรม “เกมส์สันทนาการ  และวาดรูประบายสี” แก่สมาชิก

บ้านเด็ก จ านวน 20 คน  

•  12 ม.ค. 61 หัวหน้าบ้านเด็กน าเด็กและผู้ดูแล จ านวน 24 คน ไปท ากิจกรรม

นอกสถานท่ี ณ  Snow Town The mall Gateway เอกมัย   

•  14 ม.ค. 61 คณะผูป้กครองและนักเรียนจาก Harrow International School 

ระดับชั้น ป.2 จ านวน 30 คน จัดกจิกรรมวันเด็กให้กับสมาชิกบ้านเด็ก และเดก็ๆ

บ้านพักฉุกเฉิน     

•  24 ม.ค. 61 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จ านวน 

11 คน จดักจิกรรม “เกมและจับฉลากของขวัญปีใหม่” ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก  

•  26 ม.ค. 61 หัวหน้าบ้านเด็กน าเด็กและผู้ดูแล จ านวน 26 คนไปทัศนศึกษา ณ 

โอเชียลเวิลด์  สนับสนุนโดยMr. Xavier Rado Verdaguar และ คุณนรวี ดารัน

โชติ     

•  1 ก.พ. 61 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จ านวน 80 คน  จัดกจิกรรม 

แจกของขวัญปีใหม่แก่สมาชิกบ้านเด็ก   

•  3 ก.พ. 61 คณะครูและนักเรียน จาก Amio International School จาก

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 20 คน จดักิจกรรมนันทนาการและ 

เลี้ยงน้องบ้านเด็ก  

•  10 ก.พ. 61 นักศกึษาจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 70 คน ท า

กิจกรรมจิตอาสาและนันทนาการ แก่สมาชิกบ้านเด็ก 

•  20 ก.พ.61 หัวหน้าบา้นเด็กน าเด็กและผู้ดูแล จ านวน 28 คน ไปทัศนศึกษา ณ  

สวนสนุก ดรีมเวิลด์  ได้สนับสนุน จาก สวนสนุกดรีมเวิลด์   
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•  27 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นปวส. ปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จ านวน 7 คน 

จัดกจิกรรม และแจกของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก    

•  9 มี.ค. 61 คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ 

(Regent's International School Bangkok) จ านวน 20 คน พร้อมช่างจ านวน 

3 คน จัดกิจกรรม “จิตอาสา” ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างห้องนอนเด็ก และปลูกตะไคร้

ไล่ยุง    

•  9 เม.ย. 61 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิชั้นปีท่ี 3  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

จ านวน 24 คน  จัดกจิกรรมสันทนาการ ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก  

•  24 - 27 เม.ย. 61 นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 4 คน ท ากิจกรรม “จติอาสา” ให้กับสมาชิก

บ้านเด็ก  

•  30 เม.ย. 61 หัวหน้าบ้านเด็กน าเด็กและผู้ดูแล จ านวน 21 คน ไปท ากิจกรรม

นอกสถานท่ี ณ  สวนสนุก The Funarium ไดส้นับสนุนจาก Mr.Stuart Rothen-

berg อาสาสมัครชาวอเมริกาและMr. Xavier Rado Verdaguar และ คุณนรวี ดา

รันโชติ   

•  2 พ.ค. 61 นักศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย หลักสูตรปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 10 คน จัดกิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 4 - 9 ปี   

•  20 - 22 มิ.ย. 61 และวันที่ 2-7,17,23 ก.ค. 61นักศึกษาจากประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน  จ านวน 5-8 คน ท ากิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงน้อง ที่บ้าน

เด็ก  

•  25 - 28 มิ.ย. 61 นักเรียนระดับชั้นม.6 จาก โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอน 

ดรูว์ส (St. Andrews International School Bangkok) จ านวน 6 คน 

ปฏิบัติงานจิตอาสา วาดภาพระบายสีฝาผนัง ทาสีโต๊ะ เก้าอี้ รั้วบ้านเด็ก อุปกรณ์

ของเล่นในสนามเด็กเล่น และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยของสนามเด็กเล่น  

•  6 ก.ค. 61 นักเรียนกองดุริยางค์ทหารอากาศ จ านวน 60 คน จดักิจกรรมจติ

อาสา   

•  13 ก.ค. 61และ วันท่ี 16 ก.ค. 61 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 50 คน จัดกิจกรรม “ร้องเพลง เล่นดนตรี เล่านิทาน

และพัฒนาพื้นท่ี” แก่สมาชิกบ้านเด็ก  
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•  17 ส.ค. 61 ครบูา้นเดก็น าสมาชกิบา้นเดก็

และผูด้แูล  จ านวน 25 คน ไปทศันศกึษา ณ 

สวนสตัว์ซาฟารเีวิลด ์โดยไดร้บัการสนบัสนนุจาก 

Mr.Xavier Rado Verdaguar และ คณุนรวี ดา

รนัโชต ิ  

•  2 , 9 , 23 และ 30 ส.ค.61 นักเรียน

ชั้นม.5 โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง จ านวน 20 คน/ครั้ง จดักจิกรรม “วาด

ภาพระบายสี/เล่านิทาน” แก่สมาชิกบ้านเด็กจ านวน 20 คน 

• 2 ก.ย.61 นสิติชัน้ปทีี ่3 คณะศกึษาศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ   

จดักจิกรรม “วาดภาพระบายส ีรอ้งเพลงและเลา่นทิาน” แกส่มาชกิบา้นเดก็ จ านวน 23 คน  

•  2 ก.ย. 61 นักศึกษาชั้นปีท่ี1 คณะครุศาสตร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา  จัดกิจกรรม “วาดภาพระบายสี ร้องเพลงและเล่านิทานหุ่น” แก่สมาชิก

บ้านเด็ก จ านวน 22 คน  

• วันท่ี 6,13 ก.ย. 61 นักเรียนช้ันม.5  โรงเรียน

พระหฤทัยดอนเมือง จ านวน 20 คน พรอ้ม

ผู้ปกครอง ท ากิจกรรมจติอาสาเลี้ยงน้องบ้านเด็ก  

• 4 ต.ค. 61 ครบูา้นเดก็น าสมาชกิบา้นเดก็ จ านวน 5 คน ไปรว่มกจิกรรมและรบัชมการ

แสดงบลัเลย ์The Legend of Swan  Lake and Ugly Duckling   

• 16,30 ต.ค. 61 และวันที ่3,15,16 ธ.ค. 61  นกัเรยีนชัน้ม.5 โรงเรยีนนานาชาตฮิารโ์รว์

กรงุเทพฯ (Harrow International School Bangkok) จ านวน 15 คน (3 คน/วัน) จดั

กจิกรรมจติอาสา วาดภาพฝาผนงั บรเิวณบา้นเดก็   

• 5,19และ26 พ.ย. 61 นกัเรยีนชัน้ม.1และม.5 โรงเรยีน

นานาชาตฮิารโ์รว์กรงุเทพฯ (Harrow International School 

Bangkok) จ านวน 15 คน จดักจิกรรมจติอาสา ท าความ

สะอาดบรเิวณสนามเดก็เลน่และวาดภาพระบายสใีหก้บัสมาชกิ

บา้นเดก็  เมือ่วันที ่(จ านวน 3 วันๆละ 15 คน) 

• 21 และ 28 พ.ย. 61 นกัศกึษาคณะสถาปตัยกรรมการออกแบบชัน้ปทีี5่  มหาวิทยาลยั

เทคโนโยลพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีจ านวน 2 คน/วัน จดักจิกรรมจติอาสาใหก้บัสมาชกิบา้นเดก็  
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• 6 ธ.ค. 61 นกัเรยีนชัน้ม.5 โรงเรยีนสาธติ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  จ านวน 20 

คน จดักจิกรรมนนัทนาการ ใหก้บัสมาชกิบา้นเดก็  

• 9 ธ.ค. 61 ครูบ้านเด็กน าสมาชิกบ้าน

เด็กและผูดู้แล จ านวน 24 คน ไปร่วม

กิจกรรมวันคริสต์มาส ณ โรงเรียน

นานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพฯ(Harrow Inter-

national School Bangkok) 

•  13 ธ.ค. 61บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จ ากัด จดักิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน และ สมาชิกบ้านเด็ก  

•  24 ธ.ค. 61 Mr.Stuart และMrs Andy Rotherberth  นักจิตวิทยา ชาว

อเมริกันจัดกจิกรรมดนตรี ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก  

ส าหรับผู้ปกครองเด็กเล็ก  

จัดอบรมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมทักษะต่าง ๆ  

•  จัดอบรม “เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ” ให้กับพอ่แม่  ผู้ปกครองเด็กท่ีได้รับ

ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ  จ านวน 3 ครั้ง โดยวิทยากร 

ดร.รัก ชุณหกาญจน์  อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

•  จัดอบรม “ใหค้วามรู้เรื่องการดูแลเดก็ตามวัยและพัฒนาการเด็ก” ให้กับพอ่แม่

ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวและท้องไม่พร้อม จ านวน 2 ครั้ง  

โดยวิทยากร ศ.เกียรติคณุแพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิท ประธานที่ปรึกษาคณะกรรม

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (อดตีนายกสมาคมฯ) 

•  จัดอบรมใหค้วามรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จ านวน 4 ครั้ง โดยวิทยากร

คุณสมชาติ ทาแกง จากสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพ

สตรีฯ  

 2.2.2 ส าหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเม่ือไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น 

 การด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับเยาวชนในบ้านพักฉุกเฉิน  ประมวลได้ดังนี้ 

 (1)โครงการเสริมสร้างพลังด้วยเสียงดนตรีและการเต้นร า เป็นหนึ่งใน

กระบวนการเสริมพลังและพัฒนาการด้านอารมณ์  ร่างกายและจิตใจให้กับเด็กและ

เยาวชนท่ีมีปัญหาความรุนแรง  กิจกรรมจะเป็นการกล่อมเกลาจากการเรียนรู้ผ่านจาก

ประสบการณ์จากเสียงดนตรี โดยใช้เสียงดนตรี เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์การฟัง 

การเต้น การขับร้อง  
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• กิจกรรมดนตรี “ลีลาศ”  โดยวิทยากร คุณปราณบัว ศรีสลวย ครูผู้สอนลีลาศ จาก

สถาบันราชานุกูล  เมื่อวันท่ี 25 ม.ค. 61 มีผู้เข้าร่วม 24 ราย และ วันท่ี 30 

เม.ย.61 จ านวน 24 ราย   

• กิจกรรมดนตรี “ร้องคาราโอเกะ” โดยวิทยากร คุณยุรธี ลีละธร ครูสอนพิเศษ

ดนตรี จากโรงเรียนโสมาภา 2 เมื่อวันท่ี 30 เม.ย. 61 จ านวน 25 ราย  

 (2)กิจกรรมด้านการศึกษาและทักษะชีวิต 

• ส่งเสริมด้านการศึกษาจ านวน 5 ราย : ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 3 ราย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  1 ราย  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1ราย โดยจัดให้เข้าเรียนในสถานศึกษาในเขตดอนเมือง และจังหวัดตามภูมิล าเนา : 

โรงเรียนประชาอุทิศจันทาอนุสรณ์ เขตดอนเมือง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ , โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนวัด

กลางคลอง4 จังหวัดปทุมธานี    

• จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับสตรีและเยาวชน  โดย 

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 61  

• จัดกจิกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับสตรี

เยาวชนท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยวิทยากรคุณนายสมชาติ ทาแกง และ คุณปฏิญญา  

สุริวงศ์ จากสภากาชาดไทย เมื่อวันท่ี 24 มี.ค. 61  

• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จัดกจิกรรมร่วมปลูกผักเพื่อน้อง เมื่อ

วันท่ี 2 เม.ย. 61  

• จัดกจิกรรมฝึกทักษะด้านอาชีพ เช่น ท าผ้าเช็ดหน้า จัดสวนถาดสวนแก้ว ถุงหูรูด

เอนกประสงค์ ท าขนมอบ ปักผ้าด้วยมือ การเย็บจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ ในวันท่ี 

19-21 ก.พ. 61 มีผู้หญิงและเยาวชนเข้าร่วม จ านวน 25 ราย และวันที่ 23-25 

เม.ย. 61 มีผู้หญิงและเยาวชนเข้าร่วมจ านวน 25 ราย รวมทั้งหมด 50 ราย 
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ส าหรับสมาชิกเยาวชนที่ประสบปัญหาต้ังครรภ์เมื่อไม่พร้อมหรือแม่ลูกอ่อน 

• จัดให้เข้ารับการศึกษาตอ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ราย และระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ราย  

• จัดกจิกรรมอบรมให้ความรู้หลักสูตร 

“การดูแลมารดาและทารก” วิทยากรโดย

อาจารย์กรรณิกา ดาวไธสง และคณะ 

จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและ

สุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย ให้ความรู้

แก่คนท้อง  แม่ลูกอ่อน ผู้หญิง และ 

เจ้าหน้าท่ีที่ต้องปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็กที่ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนบ้านพักฉุกเฉิน จ านวน 

2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 38 คน ณ ห้องประชุมบุญเกื้อ - กิ่งแก้ว  สมาคม

ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เมื่อวันท่ี 25 - 29 มิ.ย. และวันที่ 12 - 16 พ.ย. 

61 

• จดักจิกรรมใหค้วามรูก้บัผูป้กครอง

ของเดก็วัยรุน่ เยาวชน และ สมาชกิ

บา้นพกัฉกุเฉนิ หวัขอ้ “โรคตดิตอ่ทาง

เพศสมัพนัธ”์ วิทยากรโดย คณุสมชาต ิ 

ทาแกงและคณะ จากสภากาชาดไทย  

เมือ่วันที ่24 ม.ีค. 61 

• จัดกจิกรรมให้ความรู้เรื่อง “พัฒนาการเด็กในครรภ์ ตลอด ถึง การเตรียมตัว

คลอด” โดยวิทยากรอาสาสมัครพยาบาล พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนารถ เมื่อ

วันท่ี 19 ก.ย.61 

ส าหรับเยาวชนทุกคน 

• จดักจิกรรมใหค้วามรู ้“คยุเรือ่งโรคเอดส”์ โดยวทิยากร คณุศรไีทย อ่ าสวุรรณ  ผูช้ว่ยนกั

สงัคมสงเคราะห ์ บา้นพกัฉกุเฉนิ ใหก้บัเดก็-เยาวชนทีท่อ้งไมพ่รอ้ม และแมวั่ยรุน่ จ านวน 

15 ราย จ านวน 3 ครั้ง เม่ือวันที่16มี.ค./2,10 พ.ค./12 ก.ค.61 

• จดักจิกรรมศาสนบ าบดั“ฝกึนัง่สมาธแิละฟงั

ธรรมะ” โดยวิทยากร คณุคญัฑนกิม ์   

นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละ

นกัจติวิทยาคลนิกิบา้นพกัฉกุเฉนิ  ทกุวัน

ศกุรเ์วลา16.00 - 16.45 น. 
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• จัดกจิกรรมทักษะการใช้ชีวิตโดยธรรมะ ตาม โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็ก วิทยากรโดย คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย  ให้กับ

เด็กและเยาวชนที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา 

บ้านพักฉุกเฉิน จ านวน 45 คน ระหว่างวันที่ 16 –17 มิ.ย.61  

• กิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น หลักสูตรตัดผมและเสริมสวย  หลักสูตรตดั

เย็บเส้ือผ้า นวดแผนไทย  นวดฝ่าเท้า  สนทนาภาษาอังกฤษ  ขนมอบ  และศิลปะ

ประดิษฐ์  จ านวน  16 คน 

• กิจกรรมฝึกอาชีพช่วงสั้น ๆ เช่น ท าตุ๊กตาการบูร  เย็บตุ๊กตา ปักผ้าดว้ยมือ  ท า

ดอกไม้ประดิษฐ์ เย็บจกัรอุตสาหกรรม ฯลฯ จ านวน  60  ราย 

ส าหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชน  และเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น 

บ้านพักฉุกเฉินได้จัดกระบวนการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ กับพ่อแม่  ผู้ปกครองเด็กที่

ได้รับความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างพลังทางด้านความคิดจติใจ โดยผ่าน

กระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณ์จาก

ครอบครัวท่ีก้าวผ่านเรื่องร้ายแรงมาแล้ว และ

สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม 

•  จัดอบรมใหค้วามรู้เรื่อง “โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์” โดยวิทยากร คุณสมชาติ ทา

แกง  จากสภากาชาดไทย จ านวน 1ครั้ง   

• จัดกจิกรรม “Group Support” แลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่าประสบการณ์  โดยวิทยากร 

คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อ านวยการมูลนิธิส่งเสริมความ เสมอภาคทางสังคมและคณะ 

จ านวน 5 ครั้ง 
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: โครงการ  เพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น 

กรณีแม่วัยรุ่น สมาคมฯได้จัดโครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้กับแม่วัยรุ่น โดยมี

วัตถุประสงค์ส าคัญคือ  มุ่งลดอัตราการส่งลูกสู่สถานสงเคราะห์  เน้นการสร้างสาย

สัมพันธ์แม่และลูกในช่วงระหว่างรอคลอด  ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกจิกรรมใหค้วามรู้เรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธ์  การบ าบัดด้าน

อารมณ์อย่างรอบด้าน  อีกท้ังมีเงินสะสมให้เพื่อเป็นต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น   เม่ือพ้นจาก

บ้านพักฉุกฉินและกลับสู่ครอบครัว  ในปี2561 มีเด็กและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม  เป็น

แม่ลูก 16 คู่ ซึ่งในจ านวนแม่วัยรุ่นทั้งหมดมีเพียง  1  ราย  ตัดสินใจยกบุตรให้กับ

มูลนิธิมิตรมวลเด็ก นอกนั้นเล้ียงลูกเอง 

กรณีเข้ารับการศึกษาต่อ  ในปี2561 คือ 

• กรณีน้องใหม่ (นามสมมุติ)  วัยรุ่นอายุ 13 ปี  มีพี่น้อง2คน น้องใหม่เป็นลูกคน

โต พักอาศัยอยู่บ้านเช่ากับครอบครัวมีพ่อ แม่และน้องชายวัย11ปี พ่อประกอบอาชีพ

รับจ้างเป็นช่างท าสีรถยนต์ต้องออกไปท างานทุกวัน  ส่วนแม่ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็น

แม่บ้าน พ่อ-แม่ชอบดื่มเหล้าเป็นประจ าแต่แม่จะดื่มหนักกว่าพ่อ  น้องใหม่ก าลังเรียนชั้น

ม.1โรงเรียนใกล้ๆกับที่พัก น้องใหม่ประสบปัญหาถูกผู้ชายอายุ40ปี เป็นผู้ดูแลระบบ

คอมพิวเตอร์ในโบสถ์ที่น้องใหม่และครอบครัวไปปฏิบัติกิจทางศาสนาข่มขืน ทางบ้านไม่

ทราบเรื่อง จนแม่สังเกตเห็นความผิดปกติของลูก จึงได้สอบถามและพาไปพบแพทย์

โรงพยาบาลต ารวจ พบว่าน้องใหม่ก าลังตั้งครรภ์ ทางครอบครัวจึงได้ตัดสินใจยุตกิาร

ตั้งครรภ์ น้องใหม่ได้เล่าให้นักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลฟังว่า ยังมีพ่อของเพื่อน

ข่มขืนด้วยในวันท่ีแม่เมาจนหลับไป  นักสังคมสงเคราะห์เกรงว่าถ้าส่งน้องใหม่กลับบ้าน

ทันทีจะเกิดอันตรายได้จงึส่งขอความช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉิน 

 ปัจจุบันน้องใหม่ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนภาคปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ส่วน

เรื่องคดีศาลได้สืบพยานไปเรียบร้อยแล้ว 

 กรณีจบการศึกษาและสง่กลับคืนครอบครัว 

•  กรณีน้องมิว (นามสมมุติ) แม่วัยรุ่นปัจจุบันอายุ 20 ปี มีปัญหาท้องไม่พร้อมกับ

แฟน หลังจากคลอดลูกสาวปัจจุบันอายุ3 ขวบเศษ มีความตั้งใจเลี้ยงดูลูกสาวด้วยตนเอง 

พร้อมกับศกึษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี6 ในโรงเรียนภาคปกติ และก าลังจะสอบเข้า

ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ในขณะที่ลูกสาวก็จะเข้าเรียนช้ันอนุบาล สมาคมฯได้

ด าเนินการมอบเงินค่าเลี้ยงดูบุตร จ านวน 58,500.- บาท 

โครงการแม่และวัยรุน่ 

31 



•  กรณีน้องกิม (นามสมมุติ) แม่วัยรุ่นอายุ 15 ปี ท้องไม่พร้อมกับเพื่อนชาย ได้

คลอดลูกสาวแล้วอายุ 2 ขวบเศษ น้องกิมได้เข้าเรียนหนังสือต่อในระดับชั้นมัธยมปีท่ี1

ส่วนลูกฝากเลี้ยงที่ศูนย์เด็กอ่อนภายในบ้านพักฉุกเฉิน ปัจจุบันน้องกิมได้เรียนจบชั้น

มัธยมศึกษาปีที่3 ในโรงเรียนภาคปกติ และพรอ้มจะกลับไปอยู่กับครอบครัว และ จะเข้า

ศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย 

• กรณีน้องนิ (นามสมมุติ) วัยรุ่นอายุ 18 ปีเศษ พ่อเสียชีวิตตั้งแต่น้องนิอายุได้ 6

ขวบ หลังจากนั้นแม่ได้พาไปอาศัยอยู่กับครอบครัวยายที่นับถือกัน น้องนิได้ถูกข่มขืนจาก

คนในครอบครัวของยายติดตอ่กันหลายปี จนน้องนิมีแฟนจึงได้ตัดสนิใจบอกครอบครัว

แฟน น้องนิได้รับความช่วยจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ และได้ส่ง

ต่อมาที่บ้านพักฉุกเฉิน น้องนิได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ระดับปวช. ปัจจุบัน

น้องนิได้เรียนจบชั้นปวช.3 และได้เข้าท างานร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น   ส่วนเรื่องคดีก าลังอยู่

ในช้ันอัยการ 

2.2.3 ส าหรับสมาชิกผูต้ิดเชื้อ 

• กิจกรรมด้านสุขภาพกาย/จิต    การดูแลชีวิต และ สุขภาพอนามัยทางด้านกาย

และจิต ของผู้หญิงติดเชือ้ โดย พ.ต.หญิงนัทมน  อุ่นพงศ์ภูวนาถ  อาสาสมัครพยาบาล 

• จัดส่งสมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฉุกเฉินไปร่วมประชุม และรับความรู้ด้านสุขภาพ  ที่

สภากาชาดไทย ตามหัวข้อดังนี้ 

ฟังบรรยายวิชาการ และ แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพเรื่อง 

“ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส” จ านวน  5 ราย เมื่อ 18 ม.ค. 61 

หัวข้อ “อาหารและโภชนาการส าหรับผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี เอดส์”  ที่ห้องประชุม

ชั้น 7 A ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จ านวน 5 ราย เมื่อ 29 ส.ค. 61 

• กิจกรรมสวนผัก-ปลูกผักปลอดสารพิษ เช่นผักบุ้ง  ผักกวางตุ้ง พริก  ตะไคร้ฯลฯ 

• กิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น ศิลปประดิษฐ์  ผลิตดอกไม้ต่างๆ  ขนมอบ 

ท าตุ๊กตา เป็นต้น 

2.3 การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 

ได้จัดทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ จากมูลนิธิ

สร้างความเข้าใจทางสังคม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก สหทัยมูลนิธิ ร.พ.ต ารวจ  บ้านพัก

เด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมฯลฯ และบ้านพักฉุกเฉิน 

เพื่อระดมความคิดหาแนวทางการช่วยเหลือเด็ก ด้านคดคีวามรุนแรงทางเพศ 8 ครั้ง   

จ านวน 15 ราย 
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: ชั้นสอบสวน    

 นักสังคมสงเคราะห์ ได้ด าเนินการสอบพยานเด็กที่ สถานีต ารวจนครบาล

ลาดกระบัง จ านวน 1 ราย(อายุ13ปี) เม่ือวันท่ี 16 ม.ค.61 

 นักสังคมสงเคราะห์ ได้ด าเนินการสอบพยานเด็กที่ ศูนย์กนิษฐ์นารี จ านวน 1 

ราย(อายุ6 ปี) เม่ือวันท่ี 4 ก.ค.61 

 นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพ.ร.บ.

คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550 จากกรมกิจการสตรีและ

ครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าคุ้มครองเด็กตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 จากศูนย์

ช่วยเหลือสังคม ท าการบันทึกถ้อยค าข้อตกลงกรณีหญิงอายุ 38ปี(บุตรชายอายุ4ขวบ)และ

หญิงอายุ 41 ปี (บุตรสาวอายุ4ขวบ) จ านวน 2ราย ที่ถูกสามีด่าทอ ท าร้ายร่างกาย 

ผู้ใช้บริการทั้งสองรายไม่ต้องการแจ้งความด าเนินคดี แตต่้องการให้ทางพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีท าบันทึกข้อตกลงเท่านั้นและตัดสินใจกลับใช้ชีวิตกับสามีดังเดิม 

: ชั้นศาล  

 นักสังคมสงเคราะห์  น าผู้ปกครองและเด็ก อายุ17 ปี ถูกเพื่อนชาย อายุ  23 

ปี ข่มขืนกระท าช าเราสืบพยานท่ีศาลอาญา รัชดา จ านวน1ราย ( เมื่อ29 ม.ค. 61) 

การเรียกรอ้งค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา   

 จากส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา  กรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  

 นักสังคมสงเคราะห์ น าเด็กไปย่ืนค่าคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและค่าทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ท่ีกระทรวงยุติธรรมจ านวน 1 ราย เม่ือ 16 ม.ค.61 

 ค าวินิจฉัยจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และ

ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา วินิจฉัยจ่ายเงินให้จ านวน 5 ราย  เป็นเงิน 225,000.- 

บาท 

 

การสืบพยาน/การด าเนินคดี 
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ผลการด าเนินคดี 

 กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ  ความผิดต่อเสรีภาพ เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจาก

บิดามารดา ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแล ของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับอนุญาต และปราศจากเหตุอัน

สมควรเพื่อการอนาจาร 

 เดก็หญงิเนท็ (นามสมมตุ)ิ อาย ุ 14 ปเีศษ โดยเพือ่นชายอาย ุ 19 ป ี เปน็จ าเลย 

สบืพยานเมือ่ 29 ม.ค.61 ทีศ่าลอาญา รชัดา จ าเลยใหก้ารรบัสารภาพ ศาลพพิากษาว่า  จ าเลยมี

ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึง่ , 283 ทวิวรรคสอง , 317 วรรค

สาม  เป็นการกระท าผดิหลายกรรม เป็นกระทงความผดิไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

91 แตเ่ปน็ความผดิฐานพาเดก็อายไุมเ่กนิ 15 ป ี เพือ่การอนาจาร กบัความผดิฐานกระท าช าเรา

เดก็อายไุมเ่กนิ15 ป ีซึง่ไมใ่ชภ่รรยาของตน โดยเดก็นัน้จะยนิยอมหรอืไมก่ต็าม อนัเปน็กฎหมายทีม่ี

โทษหนกัทีส่ดุเพยีงฐานเดยีว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จ าคกุกระทงละ 6 ป ีรวม

โทษ 5 กระทง เปน็จ าคกุ 30 ป ีฐานปราศจากเหตอุนัควร พรากเดก็อายยุงัไมเ่กนิ 15 ป ีไปเสยี

จากบดิามารดา ผูป้กครองและผูด้แูลเพือ่การอนาจาร จ าคกุกระทงละ 5ป ี รวมโทษ 5 กระทง 

เปน็จ าคกุ 25 ป ี เมือ่รวมโทษทกุกระทงความผดิแลว้เปน็จ าคกุ 55 ป ี จ าเลยใหก้ารรบัสารภาพ 

เป็นประโยชนแ์กก่ารพจิารณามีเหตบุรรเทาโทษ ลดโทษใหต้ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา78กึง่

หนึง่ คงจ าคกุ 27 ป ี6 เดอืน น าโทษจ าคกุ15 วัน และ 1 เดอืน 15 วัน ทีร่อลงอาญา 

หมายเลขแดงที ่ 1605/2555 ของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง กบั คดอีาญาเลขแดงที ่

อย.6337/2555 ของศาลนีต้ามล าดบั น ามาบวกเขา้กบัโทษคดนีีต้ามล าดบัมาบวกเขา้กบัโทษคดนีี ้

เปน็จ าคกุ 27 ป ี7 เดอืน 30 วัน 

 

 หลงัจากบา้นพกัฉกุเฉนิไดช้ว่ยเหลอืผูม้าขอใชบ้รกิารจากปญัหาตา่ง ๆแลว้ นกัสงัคม

สงเคราะหย์งัไดต้ดิตามผลและเยีย่มบา้นผูใ้ชบ้รกิาร โดยการโทรศพัท์ ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี

ส านกังานพฒันาสงัคมและ ความมัน่คงของมนษุยข์องแตล่ะจงัหวัด เชน่กรงุเทพฯ ปทมุธาน ี 

นนทบรุ ีฉะเชงิเทราฯลฯ รวมทัง้หมด 15 ราย ซึง่เปน็รายทีต่อ้งการดแูลเพือ่ใหก้ลบัคนืครอบครวั

เทา่ทีท่ าได ้

4.การรว่มสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา33 ทวพิ.ศ.2543  

 บา้นพกัฉกุเฉนิไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัภาครฐั โดยสง่นกัสงัคมสงเคราะหข์องบา้นพกัฉกุเฉนิไปเขา้

รว่มสอบพยานเดก็ ทีต่กเปน็ผูเ้สยีหายกบัพนกังานสอบสวน ตามสถานตี ารวจตา่งๆ และรว่ม

สบืพยานในชัน้ศาล ดงันี ้คดใีนชัน้สอบสวน จ านวน 6 คด ี คดขีม่ขนืกระท าช าเรา จ านวน 3 

ราย คา้มนษุย ์จ านวน5 ราย โทรมหญงิ จ านวน2 ราย ชัน้ศาลจ านวน 3 คด ีเปน็  คดพีราก

ผูเ้ยาว์จ านวน 1 ราย  รว่มกนัท ารา้ยผูอ้ืน่จนเปน็เหตใุหไ้ดร้บัอนัตรายแกก่าย,รว่มกนัพยายามฆา่

ผูอ้ืน่ฯลฯ จ านวน2 ราย และคดอีนาจาร กกัขงัหนว่งเหนีย่ว จ านวน 1 ราย 

การติดตามผลและการเยีย่มบ้าน 
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  เปน็อกีสว่นหนึง่ ของการให้บรกิาร ของสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี มุง่ให้

การศกึษา และเสรมิสรา้งทกัษะส าหรบัการน าไปประกอบอาชพี โดยมกีลุม่เปา้หมาย คอื ผู้

เดอืดรอ้นทีม่าขอความชว่ยเหลอืจากบา้นพกัฉกุเฉนิ ผูด้อ้ยโอกาส  รวมทัง้ประชาชนผูส้นใจ

โดยทัว่ไป 

  ส าหรบัการศกึษานัน้ จัดการศกึษานอกระบบสายสามญั วธิเีรยีนแบบพบกลุม่ 

(กศน.) ทัง้ระดบัประถม - มธัยมปลาย เพือ่ให้ความรูข้ัน้พืน้ฐานภาคบงัคบั ตาม 

พระราชบญัญัตกิารศกึษา เปน็ส าคญั รวมทัง้การศกึษาตามอธัยาศยั เสรมิการเรยีนรู ้ และ 

เพิม่พนูความรูผ้า่นห้องสมดุ 
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 ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรีฯ  จดักจิกรรมดา้นฝึกอาชีพซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือก

การสร้างรายได้ให้แก่บคุคลท่ัวไปและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  โดยมีหลักสูตร  ศิลปะ

ประดิษฐ์  ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ขนมอบ นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า   ปักผ้าด้วยมือ  

ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี   ช่างดัดผมและเสริมสวย   ช่างตัดผมชาย   ภาษาอังกฤษ   

 1.จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม (กศน.) 

 ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี  ร่วมกับศูนย์การบริการการศึกษานอกโรงเรียน 

เขตดอนเมือง รับผิดชอบจัดการศึกษาให้แก่ผูข้าดโอกาสหรือพลาดโอกาสทางการศึกษา 

ส าหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภาค

บังคับ  ประถม – มัธยมปลาย   ตามพระราชบัญญัตกิารศึกษา เป็นการศึกษาแบบพบ

กลุ่ม  วันพุธ และ วันอาทิตย์  
 

 ผลการด าเนินงานฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ ปี 2561  

จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญ (กศน.) วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม  วันอาทิตย์ และวัน

พุธ ในระดับประถมศกึษาถึงมัธยมศึกษา ให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและประชาชนทั่วไป 

สรุปได้ดังนี ้

 

 

 

งานการศึกษาและฝึกอาชีพ 

ภาคเรียน ระดับ 
แยกเป็น 

หญิง ชาย รวม 
บุคคล
ทั่วไป 

สมาชิก 

1 – 2 /2561 

ประถม - - - - - 

มัธยมต้น 26 - 9 17 26 

มัธยมปลาย 50 - 26 24 50 

รวม 76 76 - 41 76 35 

จัดการศึกษานอกระบบสายอาชีพ   
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  2.ฝึกอบรมวิชาชีพให้แกส่มาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลท่ัวไป 

  2.1 เปดิอบรมหลกัสตูรวิชาชพีระยะสัน้  8 หลกัสตูร  จ านวน  29 กลุม่ ซึง่แตล่ะ

หลกัสตูรมรีะยะเวลาเรยีน  ตัง้แต ่24 – 100 ชัว่โมง มผีูเ้ขา้รบัการอบรมทัง้สิน้  410  ราย  

เปน็สมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ จ านวน  16  ราย  และบคุคลทัว่ไป  จ านวน  394 ราย (เปน็หญงิ  

389  ราย  เปน็ชาย  จ านวน  21  ราย) 

  2.2 เปดิอบรมเชงิปฏบิตักิารแบบเฉพาะเจาะจง ตามงาน order ซึง่เปน็กจิกรรมให้

ความรูแ้ละสรา้งรายไดแ้กส่มาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ ใน 3 กลุม่วิชาชพี ไดแ้ก ่ งานดอกไมป้ระดษิฐ ์   

งานศลิปะประดษิฐ ์และงานตดัเยบ็ มีจ านวนสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ เขา้รบัการอบรม รวม 60 คน  

 
 

 

งานดอกไมป้ระดษิฐจ์ากผา้ใยบวั / ผา้ไหมเรยอง ผา้ก ามะหยี ่ผา้ตว่น  ฯลฯ 

งานศลิปประดษิฐ ์เชน่ ปกัเสือ้ ปกักระเปา๋ ประดษิฐต์ุก๊ตาการบรู ฯลฯ 

37 



 

ที่  วิชา 
จ านวน 
กลุ่ม 

ผู้รับการอบรม 
  

รวม 
  

หญิง 
  
ชาย ทั่วไป 

บ้านพัก
ฉุกเฉิน 

1 ชา่งดดัผมและเสรมิสวย 100 ชม. 2 19 2 21 20 1 

2 ช่างตัดผมชาย   100  ชม 2 40 - 40 30 10 

3 ช่างตัดเสื้อสตรี   30  ชม. 13 182 - 182 181 1 

4 ขนมอบ  24  ชม. 6 98 - 98 91 7 

5 ขนมไทย – อาหารวา่ง 24 ชม. 2 30 - 30 29 1 

6 นวดตวั (นวดแผนไทย) 30 ชม. 2 15 3 18 18 - 

7 นวดฝ่าเท้า 30ชม. 1 10 - 10 9 1 

8 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 20 ชม. 1 - 11 11 11 - 

9 
อบรมเชิงปฏิบัติการแบบเฉพาะ 
เจาะจง 

3 - 60 60 60 - 

  รวม 29 394 76 470 449 21 

 

 

งานตดัเยบ็ เพือ่เพิม่มลูคา่ผา้ / วสัด ุทีไ่ดจ้ากการบรจิาค   

ตารางรายละเอียดแยกตามหลักสูตรดังนี้           
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 3.การบรกิารชุมชน ตัดผมฟรี  

 กจิกรรมบรกิารชมุชน เปน็กจิกรรมทีผู่เ้ขา้อบรมหลกัสตูรชา่งตดัผมชาย ชา่งดดัผมและเสรมิ

สวย ไดล้งฝกึภาคปฏบิตั ิ จากการเรยีนภาคทฤษฎจีบแลว้  ปนีีไ้ดอ้อกบรกิารชมุชน จ านวน 18 

ชมุชน  ทัง้ในเขตดอนเมอืง  เขตหลกัสี ่ เขตสายไหม  เขตบางเขน ปทมุธาน ี นนทบรุ ีเปน็ตน้   

 4.การเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 

    ศนูยก์ารศกึษาและฝกึอาชพี ไดร้บัความอนเุคราะหพ์ืน้ทีเ่พือ่การเผยแพรแ่ละจ าหนา่ยผลติภณัฑ์

ดอกไมป้ระดษิฐใ์นพืน้ทีข่อง รา้นมลูนธิสิายใจไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์ ซึง่ด าเนนิการจดัจ าหนา่ย

โดย บรษัิท คงิ เพาเวอร ์แท็กซฟ์ร ีจ ากดั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสมาคมฯ ไดร้บัความ

อนเุคราะห ์ตัง้แต ่ตลุาคม 2552 เปน็ตน้มา สว่นผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ นัน้ สมาคมฯ เผยแพร ่และ 

จ าหนา่ยดว้ยการเขา้รว่มในกจิกรรมตา่ง ๆ ทีอ่งคก์รภายนอกจดัขึน้ และ ใหค้วามอนเุคราะหพ์ืน้ทีใ่น

การออกรา้นจ าหนา่ยผลติภณัฑโ์ดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย เชน่ งานรณรงคเ์พือ่พทิกัษส์ิง่แวดลอ้มใน

โครงการวาโกบ้ราเดย ์ การประชมุประจ าปขีองกลุม่สโมสรโรตาร ี มหกรรมตลาดผลติภณัฑช์มุชน

และครอบครวั  และ งานสหพฒัน ์แฟร ์ 
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  เปน็อกีกจิกรรมหนึง่ทีส่มาคมฯ มุง่ให้ความรูก้บัเยาวชน โดยผา่นกจิกรรมเพือ่ให้

เยาวชนพฒันาศกัยภาพความเปน็ผูน้ าทีด่มีทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง เหมาะสม เคารพในความเสมอ

ภาคและศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยท์ีเ่ทา่เทยีมกนัทัง้หญิงและชาย ปลกูจิตส านกึรบัผดิชอบตอ่

ตนเอง ครอบครวั และสงัคม เพือ่ให้ด าเนนิชวิีตได้อยา่งมคุีณภาพ มคุีณค่า และมคีวามสขุ  

  การเรยีนรูเ้รือ่งเพศศกึษาและอนามยัเจรญิพนัธุ ์เพือ่สง่เสรมิให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ในเรือ่งดงักลา่วอยา่งเหมาะสม โดยผา่นกจิกรรมและสือ่การเรยีนรูท้ีค่ดัสรรกลัน่กรองแลว้วา่

สอดคลอ้งกบัความสนใจของวยัรุน่  
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1.โครงการ ‘รณรงค ์ปอ้งกนั การตัง้ครรภใ์นวยัเรยีน(เพือ่นใจวยัทนี)’ 

  ด้วยงานพัฒนาเยาวชนเป็นหน่วยงานหนึ่งของสมาคมฯ ที่ท างานเชิงรุกซึ่งมี

ภารกิจในการจัดกจิกรรม เพื่อให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าท่ีดี มีทัศนคติท่ี

ถูกตอ้ง เหมาะสม เคารพในความเสมอภาคและศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกันท้ัง

หญิงและชาย ปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อใหด้ าเนินชีวิต

ได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความสุข  

  จากกิจกรรมในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากหลาย

หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน จนได้อบรมแกนน าเยาวชน และนักเรียนใน

โรงเรียนไปแล้วไม่ต่ ากว่า 3,000 คน  ซึ่งงานพัฒนาเยาวชน ของ สมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างแกนน าเยาวชนของโรงเรียน ให้มีบทบาทในการช่วย

ประสานงาน และเป็นหูเป็นตาให้กับคุณครูในโรงเรียน เพื่อง่ายต่อการดแูล และช่วยแก้ไข

ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณท์ี่นักเรียนต้องการค าแนะน า และ ต้องการความช่วยเหลือ  

  ในปีนี้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการท างาน

โครงการ รณรงค ์ ป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน(เพื่อนใจวัยทีน) เพื่อความต่อเนื่องกับ

งานที่ผ่านมา และยังคงเน้นที่จะสร้างแกนน าให้กับโรงเรียนต่อไป 

งานพัฒนาเยาวชน 

1.โรงเรียนวัดลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว 6.โรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน       

2.โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 7.โรงเรียนวัดคู้บอน   เขตคลองสามวา 

3.โรงเรียนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง 8.โรงเรียนวัดลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง 

4.โรงเรียนคลองใหม่ เขตเมอืงสมุทรปราการ              9.โรงเรียนบางชัน   เขตบางชัน 

5.โรงเรียนสามเสนนอก เขตดนิแดง   

งานพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชน 
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 กลุ่มเป้าหมายในการอบรม แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ  

 การด าเนินกระบวนการของโครงการฯ ในปี พ.ศ.2561 นอกจากจะมุ่งเน้นไปที่การ

คุมก าเนิดที่มีความปลอดภัยแล้ว (การใช้ถุงยางอนามัย และยาคุมก าเนิด) เราเพิ่มเนื้อหา

เรื่องของระบบสืบพันธุ์ อันเนื่องจากวัยรุ่นหลายคนยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการ

คุมก าเนิดโดยวิธีการทางธรรมชาติ ( หลั่งนอก , หน้า7หลัง 7, ฝ่าไฟแดง ) ตลอดจนฝกึ

ทักษะเพิ่มเติมการเป็น ‘กระบวนกร’ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นน้อง ที่เข้ารับ

การอบรมในกิจกรรม“พีส่อนน้อง” การด าเนินกิจกรรมในปีนี้จึงออกแบบให้มีกระบวนการ

ดังนี ้

1) จัดอบรมแกนน าเยาวชนท้ังรุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ให้กับโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน ๆ 

ละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ  5-6 ชั่วโมง แบ่งเป็น 

 1.1) ครั้งที่ 1 ทบทวนเนื้อหา และ กิจกรรมท่ีจะน าไปใช้สอนในกิจกรรมพี่สอนน้อง 

ในครั้งนี้เราเพิ่มเนื้อหาเรื่องของระบบสืบพันธุ์ให้ดว้ย จากนั้นแนะน าแหล่งให้ค าปรึกษา 

และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 

 

กลุม่เปา้หมาย คณุสมบตั ิ
จ านวนเฉลีย่ 

(1โรงเรยีน) 

จ านวนทัง้หมด 
( 9 โรงเรยีน) 

ระดบัชัน้ 

1.แกนน าเดิม
(กลุ่มเป้าหมายหลัก) 

นักเรียนแกนน าเยาวชน
กลุ่มเดิมท่ีผ่านการอบรม 
“ค่ายเพื่อนใจวัยทีน” และ
เป็นกระบวนกรใน
กิจกรรม“พี่สอนน้อง”ในปี 
พ.ศ. 2559 

5-7 คน 59 คน ม.2 - ม.3 

2.แกนน าใหม่
(กลุ่มเป้าหมายรอง) 

นักเรียนแกนน าเยาวชน
กลุ่มใหม่ ที่มีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม และ
ได้รับการคัดเลือกจาก
โรงเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นแกนน า
เยาวชนรุ่นต่อไป 

15 คน 138 คน ม.2 

3.เยาวชนที่เข้ารับการ
อบรมในกิจกรรม  

“พี่สอนน้อง” 

(กลุ่มเป้าหมายรอง) 

เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม
จากแกนน า 

80 คน 705 คน ป.6 - ม.1 
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1.2)ครั้งท่ี 2 ทบทวนการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ท่ีจะน าไปใช้ในกิจกรรม 

“พี่สอนน้อง”   โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ได้แก่ 

• ฐานเรื่อง “การคุมก าเนิด” 

• ฐาน “ร่างกายเปล่ียนแปลง” 

• ฐาน “จินตนาการรัก” 

2.กิจกรรม “พี่สอนน้อง” หรือ กิจกรรมแกนน าเยาวชนรุ่นพี่ท่ีผ่านการอบรมเพื่อไป

ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นน้อง (ชั้น ป.6 หรือ ม.1) ในโรงเรียนจ านวน 80-120 

คน  โรงเรียนละ 1 ครั้ง (ใช้เวลาครั้งละ 1 วัน) รวม 9 ครั้ง (9 โรงเรียน) 

1. ผลเชิงปริมาณ 

• มีนักเรียนแกนน าที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 197 คน  จาก 9 โรงเรียน 

• นักเรียนแกนน าในโครงการสามารถขยายผลต่อโดยการอบรมให้ความรู้กับรุ่นน้อง
ของตนเองในโรงเรียนได้ จ านวน  705  คน  9  โรงเรียน 

• คุณครูแกนน าท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 คน จาก  9  โรงเรียน 

2.ผลเชิงคุณภาพ 

2.1) การวัดผลจากแบบทดสอบนกัเรยีนแกนน ามคีวามรูห้ลงัจากไดร้บัการอบรม ถงึ 93 %  

2.2) การวัดผลจากแบบทดสอบหลงัจบกจิกรรมพีส่อนนอ้ง นกัเรยีนมคีวามรู ้ถงึ 85 % 
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3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแกนน าเยาวชน 

• นักเรียนแกนน ามีความมั่นใจ และกล้าที่จะสื่อสารอธิบายท าความเข้าใจเรื่องเพศกบั

เพื่อน ๆ มากขึ้น 

• นักเรียนแกนน าสามารถเข้าถึงปัญหาเรื่องเพศที่เกิดขึ้นกับเพื่อน และแนะน าบริการที่

เป็นมิตรให้กับเพื่อนได ้

• นักเรียนแกนน าหลายคนมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น มีความเป็นผู้น า กล้า

แสดงออก มีความรับผิดชอบมากขึ้น  

 

  

• รับเชิญจากโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อไปใหค้วามรู้กับนักเรียนในโรงเรียนด้านสุขภาวะทาง

เพศ อาทิ โรงเรียนประชาอุทิศ  , โรงเรียนวิจิตรวิทยา  , โรงเรียนวัดลาดพร้าว , 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย , โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการเป็นวิทยากรให้ความรูแ้ก่องค์กรต่าง ๆ 
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 ดว้ยเปา้หมาย  ทีมุ่ง่สรา้งสรรคส์งัคมทีม่คีวามเสมอภาค  และเปน็ธรรมระหวา่งหญงิและชาย 

สถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและการพฒันา  ด าเนนิกจิกรรมทีค่รอบคลมุหลายลกัษณะ  ทัง้ในเชงิ

เน้ือหาและกลุม่เปา้หมายตัง้แตใ่นระดบัสงัคมโดยรวม ซึง่มุง่เน้นปรบัทศันคต ิ คา่นิยม สรา้งการ

ตระหนกัรบัรูเ้กีย่วกบับทบาทของผูห้ญงิในการพฒันาประเทศ ตลอดจนสรา้งวฒันธรรมใหมท่ีเ่นน้

ศกัดิศ์รขีองความเปน็มนษุยท์ีเ่ทา่เทยีมกนัไมว่า่หญงิหรอืชายลดหลัน่ลงมาในระดบัองคก์รทางการเมอืง

และการบรหิาร ซึง่เปน็การมุง่สรา้งกระแสหลกั  ผลกัดนัหลกัการของความเสมอภาคเพือ่ให้

ผลประโยชน ์ / ผลกระทบของการบรหิารและพฒันาตกแกห่ญงิและชายอยา่งเปน็ธรรม  อกีทัง้ยงัมุง่

การสรา้งเสรมิศกัยภาพของผูห้ญงิเอง  เพือ่ใหส้ามารถมสีว่นรว่มในกระบวนการตดัสนิใจทกุระดบัได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ  และใหส้ามารถเปน็ผูน้ าการเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 สถาบนัฯ สรา้งและใชร้ะบบขอ้มลูหญงิชาย เพือ่เปน็เครือ่งมอืในการสรา้งกระแสและผลกัดนัให้

บทบาทและความส าคญัของผูห้ญงิทีม่ตีอ่การพฒันาประเทศเปน็ทีป่ระจกัษ ์  นอกจากน้ัน แนวการ

ด าเนนิงานทีส่ าคญั คอื การวจิยัการณ์ การฝกึอบรม / สมัมนาเพือ่สรา้งเสรมิความรูแ้ละปรบัทศันคติ

อยา่งเหมาะสม การใชผ้ลส าเรจ็เปน็แนวทางในการแกไ้ขปญัหาและการใชเ้ครอืขา่ยในการผนกึพลงั

ความคดิและด าเนนิงานเพือ่เปลีย่นแปลงสถานภาพสตรฯี 
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 ในปี 2561  สถาบนัวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้ด าเนินการที่เอื้อ

ต่อการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง และความเสมอภาคหญิงชายดังต่อไปนี้ 

  

 1.1วันองัคารที ่ 6 มนีาคม 

2561สถาบนัวจัิยบทบาทหญิง

ชายและการพฒันา  จัดงาน

สปัดาห์สตรสีากล ณ หอ้งประชมุ

บ ารงุ-รวีวรรณ สมาคมสง่เสรมิ

สถานภาพสตรฯี และจดัเวทเีสวนา

ในหวัขอ้ “กา้วยา่งใหมข่องผูห้ญิง

เพือ่ขานรบัรฐัธรรมนญู 2560 และการพฒันาทีย่ัง่ยนื” ในโอกาสสปัดาหส์ตรสีากล 2561มี

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 209 คน เป็นสตรผีูน้ าท้องถิน่ องคก์รสตรใีนชมุชน องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

และเทศบาล องคก์รพฒันาเอกชน/มลูนธิ ิ หนว่ยงานธรุกจิเอกชน หนว่ยงานราชการ 

สถาบนัการศกึษา สภาวัฒนธรรม สภาเดก็และเยาวชนฯ และสือ่มวลชน 

 ชว่งเชา้ พธิมีอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ ใหแ้ก ่“ผูห้ญงิเกง่ ประจ าป ี2561” ในสาขาอาชพี

ตา่ง ๆ รวม 8 สาขา  ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเปน็ผูห้ญงิเกง่ คอื 

1.คณุพชัรยี ์โชตริตัน ์  สาขา เกษตรกร   จังหวดัปตัตาน ี

2.คณุอมัพร ดวงมาตยพ์ล สาขา สิง่แวดลอ้ม   จังหวดัอดุรธาน ี

3.ผศ.ดร.กลุธดิา จันทรเ์จรญิ สาขา นกัพฒันา       จังหวดักรงุเทพมหานคร 

4.คณุสมคดิ อนิทรบตุร  สาขา ผูร้เิริม่ธรุกจิ    จังหวดัปทมุธาน ี

5.คณุจันทรเ์พญ็ อะทะ   สาขา นกัการเมอืงทอ้งถิน่  จังหวดันา่น 

6.รศ.ดร.วลิาสนิ ีพพิธิกลุ สาขา นกับรหิาร    จังหวดักรงุเทพมหานคร 

7.คณุสวุรรณรตัน ์แสวงรจิุธรรม สาขา เยาวสตร ี   จังหวดัอตุรดติถ ์

8.คณุวราภรณ ์วงศอ์นนัต ์ สาขาสมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  จังหวดัเชยีงใหม ่

 รวมท้ังรางวัล “องค์กรทอ้งถิน่ ดีเด่น ประจ าป ี2561”   ซึง่ไดแ้ก ่องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลดเีดน่ ซึง่เปน็องคก์รทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัในเรือ่งมติหิญงิชายในธรรมาภบิาล และ การมสีว่น

รว่มของทัง้หญงิและชายในการบรหิารจดัการ อกี 1 รางวัล คอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอรมุ 

จังหวดัอตุรดติถ ์ 

 

งานเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

 

1. งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผูห้ญิง 
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ชว่งบา่ย  เป็นการเชือ่มโยงงานสปัดาหส์ตรสีากลกบั

กระบวนการรา่งรฐัธรรมนญู 2559 โดยการจดัเสวนา 

“กา้วยา่งใหมข่องผูห้ญิงเพือ่ขานรบัรฐัธรรมนญู 2560 

และการพฒันาทีย่ัง่ยนื” เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มเสวนา ไดม้สีว่น

รว่ม โดยมปีระเดน็ทีน่า่สนใจ คอื  

1)  มมุมองใหมใ่นการรบัมอืกบัสงัคมสงูวัย โดย คณุรตันา เหมอืนสทิธิ ์จาก เทศบาลต าบลพุ

กรา่ง จ.สระบรุ ี  

2) สงัคมไทยแลนด ์ 4.0 ชว่ยลดความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิและเดก็ไดอ้ยา่งไร? โดย คณุจะเดจ็ 

เชาวนวิ์ไล จาก มลูนธิหิญงิชายกา้วไกล   

3) เลอืกตัง้ ประชาธปิไตย และการปฏริปูประเทศ ผูห้ญงิอยูต่รงไหน? โดย ดร.ถวิลวด ีบรุกีลุ 

อดตีสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ   

4) ความมัน่คงของผูห้ญงิ คอื ความมัน่คงของชาต ิ ผูห้ญงิในสามจงัหวัดภาคใตก้ าลงัเผชญิ

สถานการณอ์ะไร ทางออกคอือะไร? โดย คณุปาตเีมาะ เปาะอิ

แตดาโอะ จากสมาคมผูห้ญงิเพือ่สนัตภิาพ และ คณุลมา้ย 

มานะการ คณะท างานวาระผูห้ญงิชายแดนใต(้PAOW)  

ด าเนนิรายการโดย คณุเรอืงรวี พชิยักลุ   (ผูอ้ านวยการ

สถาบนัวิจยับทบาทหญงิชายและการพฒันา) 

 

1.2 วนัที ่ 8 กมุภาพนัธ ์ 2561 จัด

ประชมุ เรือ่ง “กฎหมายทอ้งถิน่ และ พร

ป.ส.ว.” สนบัสนนุใหแ้ยกสตรเีปน็กลุม่เฉพาะ และ

แบง่ผูส้มัครสมาชกิวุฒสิภาเป็น 20 กลุม่ ตาม

รา่งของคณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนญูฯ  ณ 

สถาบนัวิจยับทบาทหญงิชายและการพฒันา  

 

1.3 จัดเสวนาวชิาการ “โอกาสและขอ้ทา้ทายตอ่

นกัการเมอืงหญิงในชว่งการเมอืงทีเ่ปลีย่นผา่น” ณ 

หอ้งประชมุออรค์ดิ 1 โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์ โดย

การสนบัสนนุจาก International Republican Insti-

tute (IRI) 
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1.4 วันที ่18 พฤษภาคม 2561 ชว่งเชา้ จัด

ประชมุ “องคก์รภาคเีครอืขา่ย” ครัง้ที1่โครงการ

สง่เสรมิสทิธมินษุยชนให้กลุม่ผูห้ญิงและเดก็หญิง 

กลุม่ผูพ้กิารและกลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทาง

เพศในประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่วางแผน

รว่มมอืการท างานระหว่าง 4 องคก์รหลกั คอื 

GDRI , RSAT , DPIAP และ TAF      

และชว่งบา่ย  ประชมุกบัคณะกรรมการวนิจิฉยั

การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมระหวา่งเพศ 

(วลพ.) ในโอกาสและขอ้ทา้ทายในการท างาน

ตามพระราชบญัญตัคิวามเทา่เทยีมระหวา่งเพศ 

พ.ศ.2558 ณ หอ้งประชมุวเีทรนฯ ในการ

เลอืกตัง้ทีจ่ะมาถงึ เพือ่สรา้งโอกาสใหผู้ห้ญงิไดท้ี่

นัง่ในรฐัสภามากขึน้ โดยมผีูเ้ขา้รว่มเปน็สมาชกิพรรคการเมอืงจ านวน 65 คนจาก พรรค

ประชาธปิตัย ์ พรรคกลาง พรรคชาตไิทยพฒันา พรรคเพือ่ไทย พรรคภมูใิจไทย และ

พรรคชาตพิฒันา โดยการสนบัสนนุจาก International Republican Institute (IRI) 

1.5 วันที่ 2-5 มิถุนายน 2561จัดอบรม “เสริมศักยภาพนักการเมืองหญิง” 2 

รุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพนักการเมืองหญิงที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง 

1.6 วนัที ่ 7 กรกฎาคม 2561      

จัดประชมุพฒันาหลกัสตูรการอบรม “พฒันา

ศกัยภาพอาสาสมคัร สตร-ีเดก็ ผูพ้กิาร และ

บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ในการ

คุม้ครองสทิธ-ิความเสมอภาคระหว่างเพศ” ณ 

หอ้งประชมุวีเทรนฯ  
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1.7 วันที ่21-23 กรกฎาคม 2561 จัดอบรม TOT “พฒันาศักยภาพอาสาสมคัรสตร-ี

เดก็ ผูพ้กิาร และบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ในการคุม้ครองสทิธ-ิความเสมอภาค

ระหวา่งเพศ” ณ หอ้งประชมุบ ารงุ-รวีวรรณ มผีูเ้ขา้อบรมจากองคก์รพฒันาเอกชนดา้นการคุม้ครอง

ผูห้ญงิ เดก็ ผูพ้กิาร บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ สตรชีนเผา่ และเจา้หนา้ทีห่นว่ยงานภาครฐั 

รวม 40 คน 

1.8 วนัที ่3 สงิหาคม 2561 จัดเวทเีสวนาเรือ่ง “การเมอืงเรือ่งความเสมอภาคระหวา่ง

เพศ” ณ หอ้งประชมุ EXECUTIVE 1 โรงแรม 

รามา การเ์ดน้ส ์ มผีูเ้ขา้รว่มมาจากผูท้ างานดา้น

ภาคประชาชน นกัปฏริปู นกันโยบาย 

นกัการเมอืง เจา้หนา้ทีภ่าครฐั และสือ่มวลชน 

รวม 50 คน 

ช่วงบ่าย จัดประชุม “องค์กรภาคีเครือข่าย” ครั้งท่ี 2 โครงการส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนให้กลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง กลุ่มผู้พิการและกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทาง

เพศในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยการด าเนินที่ผ่านมาและวางแผนร่วมมือ

การท างานตามแผนงานต่อไป 

1.9 วันที ่8 ตุลาคม 2561 ชว่งเชา้ 

จัดระดมสมองนกัการเมอืงรุน่ใหม ่ ในหัวขอ้ 

“สตรกีบัการพฒันานโยบายสูก่ารเลอืกตัง้” 

เพือ่จดัเวทขียายผลรบัฟงัความคดิเหน็ระหว่าง

องคก์รภาคประชาสงัคมและนกัการเมอืง 

 

ช่วงบ่าย จัดประชุม “องค์กรภาคีเครือข่าย” ครั้งท่ี 2 โครงการส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนให้กลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง กลุ่มผู้พิการและกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทาง

เพศในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยการด าเนินที่ผ่านมาและวางแผนร่วมมือ

การท างานตามแผนงานต่อไป  
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1.10 วันที1่1-12 ตุลาคม 2561 จัดประชมุ “การคุ้มครองสทิธ-ิความเสมอภาคระหว่าง

เพศและการชว่ยเหลอืผูถ้กูเลอืกปฏบิตั”ิ ณ หอ้งประชมุทอแสง คงการเ์ดน้วิว รสีอรท์ จ.เชยีงราย 

 

 

 

 

 

1.11 วนัที1่9 ตลุาคม 2561 จัดเวทเีสวนา Gender Talk “นกัการเมอืงรุน่ใหม ่ ใส่

ใจความเสมอภาคระหวา่งเพศ”  

โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่น าเสนอประเดน็

ปญัหาทีเ่กดิจากการถกูเลอืกปฏบิตัิ

ดว้ยเหตแุหง่เพศ โดยแบง่เปน็ Talk 

1-3 สารพนัการถกูเลอืกปฏบิตั ิ และ 

Talk 4-6 สารพนัความรนุแรง ณ 

หอ้งประชมุ Executive 1 โรงแรม

รามา การเ์ดน้ส ์ 

1.12 วนัที ่16-19 พฤศจกิายน 2561 จดัอบรม “เพิม่ศกัยภาพนกัการเมอืงหญิง” 2 

รุน่ โดยมนีกัการเมอืงหญงิจากพรรคตา่ง ๆ รวม 10 พรรค เขา้รว่มจ านวน 52 คน 

1.13 วนัที ่15-16 ธนัวาคม 2561 จัดอบรม 

“การคุม้ครองสทิธ-ิความเสมอภาคระหวา่งเพศใน

กลุม่แรงงาน และการชว่ยเหลอืผูถ้กูเลอืกปฏบิตั”ิ 

ณ หอ้งประชมุบ ารงุ-รวีวรรณ มีแรงงานเขา้รว่ม

ทัง้แรงงานในระบบและนอกระบบ จ านวน 106 

คน 
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1.14 วันที ่24 ธนัวาคม 2561 จัดประชมุคณะกรรมการ เพือ่คดัเลอืกและน าเสนอประวัติ

ผลงาน โครงการคดัเลอืกผูห้ญงิเกง่ ประจ าป ี2562 และองคก์รทอ้งถิน่ ดเีดน่ ประจ าป ี2562  

 

 

2.1วนัที ่24 มกราคม 2561 รว่มกบั 

We Move เขา้พบและยืน่จดหมายเปดิผนกึถงึ

ประธานและสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ ณ 

อาคารรฐัสภา 

 

2.2 วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2561 รว่มกบั We 

Move และเครอืขา่ยองคก์รสตร ี เขา้พบและยืน่

จดหมายเปดิผนกึถงึคณุมชียั ฤชพุนัธุ ์ ประธาน

คณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนญูและกรรมาธกิารรา่ง 

พรป.สว. ณ อาคารรฐัสภา 

 

2.3 วนัที ่ 24 สงิหาคม 2561 

รว่มกบั เครอืขา่ยผูห้ญงิเขา้ยืน่หนงัสอืตอ่

ประธานผูต้รวจการแผน่ดนิ กรณ ีสตช.ไมร่บั

เนตบิณัฑติหญงิ เปน็พนกังานสอบสวนหญงิ 

เปน็การเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตแุหง่เพศ ซึง่ขดั

ตอ่รฐัธรรมนญูมาตรา 27 และ พ.ร.บ.ความ

เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 

 

 

 

 

2. งานรณรงค์เพื่อความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
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2.4 วันที ่2 กนัยายน 2561 ถา่ยท าคลปิวีดิโอ “ขจดัการเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตแุหง่เพศ และ

ความพกิาร”  ทีส่ตดูโิอ บรษิทั DOC 36 แจง้วัฒนะ เพือ่ใชร้ณรงคใ์นการขจดัการเลอืกปฏบิตัดิว้ย

เหตแุหง่เพศ กรณคีนพกิารหหูนวก และเปน็ใบ ้

2.5 วนัที ่25 พฤศจิกายน 2561 จดันทิรรศการเนือ่งในวันที ่25 พฤศจกิายน เปน็วันยตุิ

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิสากล ณ หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัพลาซา่นครราชสมีา 

 

3.1 วนัที ่ 25 มกราคม 2561 เขา้พบเพือ่

สมัภาษณ ์คณุสริภพ ดวงสอดศร ีประธานกรรมการและ

ผูอ้ านวยการพรรคภมิูใจไทย ในโครงการ Increasing 

Women’s Political Participation through Candidate’s 

Capacity Building Workshops (Phase III) ณ หอ้งที่

ท าการพรรคภมูใิจไทย 

3.2 วันที่ 30 มกราคม 2561 เข้าพบเพื่อ

สัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ ในโครงการ Increasing Wom-

en’s Political Participation through Can-

didate’s Capacity Building Workshops 

(Phase III) ณ ที่ท าการพรรคประชาธิปัตย์  

 

 

 

 

3. งานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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3.3 วันที ่ 9 มนีาคม 2561 เขา้พบเพือ่สมัภาษณ ์

ดร.ภวูนดิา คนุผลนิ สมาชกิพรรคเพือ่ไทย ในโครงการ  

Increasing Women’s Political Participation through 

Candidate’s Capacity Building Workshops (Phase III) 

 

3.4 วันที่ 28 มีนาคม 2561 เข้าพบเพื่อ

สัมภาษณ์ คุณลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ สมาชิก

พรรคเพือ่ไทย ณ ท่ีท าการพรรคเพื่อไทย 

 

 

3.5 วนัที ่1 มนีาคม 2561ผูอ้ านวยการ

สถาบนัฯ ไดต้อ้นรบัคณะอาจารยแ์ละนกัวิชาการ

จากประเทศญีปุ่น่ น าเสนองานขอ้มลูเกีย่วกบั

สถานการณด์า้นความเสมอภาคในประเทศไทย 

 

3.6 วนัที ่ 27 เมษายน 2561 ไดต้อ้นรบั 

คณะองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวังม้ อ.พาน   

จ.เชยีงราย โดย ผูอ้ านวยการสถาบนัฯ เปน็

วทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง ความเสมอ

ภาคระหวา่งเพศ และการเลอืกปฏบิตั ิ และ 

กฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

3.7 วนัที ่ 7 มถินุายน 2561 เขา้รว่ม

ประชมุปรกึษาหารอื ทบทวนรา่งหลกัสตูรการ

อบรมทกัษะการเปน็วิทยากร ของสมาคมฟา้สรีุง้ 

ณ ส านกังานองคก์ารคนพกิาร 
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 3.8 วันที ่ 12 มถินุายน 2561 เขา้รว่มประชมุ

ผูป้ฏบิตังิานดา้นสือ่สารภายใตโ้ครงการ ’ลดการตตีราและการ

เลอืกปฏบิตัใินสงัคมไทยฯ’ ณ โรงแรมฮพิ  โฮเทล รชัดา 

3.9 วนัที ่15-17 มถินุายน 2561 เขา้รว่มอบรมการ

พฒันาศกัยภาพแกน

น า สตร ี เดก็ ผู้

พกิาร และผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ณ คุม้เกลา้ทคีฮทั 

รสีอรท์ มีนบรุ ี

3.10 วนัที ่25 มถินุายน เขา้รว่มงานเสวนาสรา้งความ

เขา้ใจเรือ่ง ตอ่ตา้น

การกลัน่แกลง้ การลอ้เลยีนและการขม่เหงในสถานทีส่าธารณะ

ตอ่สตร ีคนพกิารและคนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ณ หอ้ง

ประชมุเบตา้ โรงแรมพลูแมนคงิพาวเวอร ์รางน้ า 

3.11 วนัที ่ 9 สงิหาคม 2561 ประชมุวางแผนการ

ปฏบิตัใินพืน้ท่ี เพือ่ขยายผลจากการอบรม TOT ใน

วันที ่21-23 กรกฎาคม 2561 ทีผ่า่นมา 

3.12 วนัที ่21 สงิหาคม 2561 หนว่ยงาน IRI เขา้

พบเพือ่ปรกึษาในเรือ่งทนุสนบัสนนุกจิกรรมทีจ่ะ

ด าเนนิการรว่มกนัในอนาคต 

3.13 วนัที ่23 สงิหาคม 2561 เจา้หนา้ทีบ่รหิารจากมลูนธิเิอเชยี เขา้พบเพือ่ตดิตามและขอ

ความคดิเหน็เกีย่วกบัโครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากมลูนธิเิอเชยี-DRL  

3.14 วันที ่ 17 กนัยายน 2561 ประชมุรว่มกบั

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร IRI เกีย่วกบั โครงการ  increasing 

Women’s Political Participation through Candidate’s 

Capacity Building Workshops  

3.15 วนัที ่18 - 20 กนัยายน 2561  

สมัภาษณพ์รรคการเมอืงเพือ่ประเมนิความตอ้งการพืน้ฐาน ในการจดัท าหลกัสตูรการอบรม 
เพิม่ศกัยภาพใหก้บันกัการเมอืงหญงิ 

3.16 วันที ่21 กนัยายน 2561ประชมุรว่มกบัองคก์รผูห้ญงิเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นประเดน็

ตา่ง ๆ ณ สมาคมผูบ้ าเพญ็ประโยชนฯ์ 
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 การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ และ การรณรงค์หาทุน

สนับสนุนการด าเนินงานของสมาคมฯ มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ ที่นับเป็นอีก

ภารกิจหนึ่งที่ส าคัญยิ่ง เนื่องจากสมาคมฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีด าเนินกิจกรรม

สาธารณกุศล  ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาโดยมิได้คิดค่าใช้จ่าย

จากผู้รับบริการแต่อย่างใด  งบประมาณของสมาคมฯ ที่ใช้ในการด าเนินงานท้ังใน

เชิงรุกและให้บริการนั้น มาจากการบริจาคของสาธารณชนเกือบทั้งหมด  
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

ได้ท าการประชาสัมพันธ์ ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร  โดยการผลิตข่าวความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ การ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของส่วนฝ่ายต่าง ๆ ให้สาธารณชนทราบถึง

ภารกิจของสมาคมฯ ผ่านช่องทางดังน้ี 

 1.1วารสารและสิ่งพิมพ์ 

•  แผ่นพับสมาคมฯ   

• บทความเพือ่ตพีมิพเ์ผยแพรป่ระชาสมัพนัธอ์งคก์รในนติยสาร โดยในป ี 2561 ไดผ้ลติ

บทความทัง้สิน้  จ านวน 24 เรือ่ง ลงในนติยสาร 2 ฉบบั ไดแ้ก ่นติยสาร Hair Magazine  

และ นติยสารชวิีตจรงิฉบบัออนไลน ์

•  แผ่นพับคู่มือโครงการนกหวีดป้องกันภัย 

 1.2 สื่อสื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ตโดยใช้ โซเชียล เน็ตเวิร์ค ดังนี้ 

•  เว็บไซต์ (Website) : www.apsw-thailand.org   

• เฟซบุ๊ก (Facebook) : สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี บา้นพกัฉกุเฉนิ ดอนเมอืง โดยใน

ป ี2561 มจี านวนผูต้ดิตามทัง้สิน้ 6,202 คน ทัง้นีย้งัใหบ้รกิารแนะน าใหค้ าปรกึษาเบือ้งตน้ 

และตอบค าถามตา่ง ๆ เปน็จ านวนทัง้สิน้ 903 ราย ในจ านวนนัน้เปน็การแนะน าให้

ค าปรกึษา จ านวน 344 ราย  และเปน็การตอบค าถามอืน่ ๆ ของสมาคมฯ เชน่ บรจิาคเงิน

และสิง่ของ เลีย้งอาหาร เรยีนฝกึอาชพี อาสาสมัคร ฯลฯ อกีจ านวน 559 ราย 

•  บล็อก (Blog) : apsw-thailand.blogspot.com ในปี 2561 มีผู้เข้าชมบล็อก

จ านวน 2,941 ครั้ง 

•  ทวิตเตอร์ (Twitter) : @emergency_home   

•  อินสตาแกรม (Instagram) : @emergencyhome.apsw  

 1.3 จดัท ารายงานประจ าป ี2560 (ANNUAL REPORT 2017) ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส ์ 

โดยเปดิให ้Scan QR code บนเว็บไซต ์และ สามารถอา่นออนไลนไ์ด ้ 

 

งานประชาสัมพันธ์และหาทุน 

1.งานประชาสัมพันธ์ ผลิตและเผยแพรส่ื่อ  
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในปี 2561 ดังนี้ 

 

• วันที ่ 12-16 กนัยายน 2561 สมาคม

สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ไดน้ าผลติภณัฑง์านฝมีอื

สมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิไปรว่มออกรา้น เพือ่ท าการ

จ าหนา่ยและประชาสมัพนัธอ์งคก์รในงาน “มหกรรม

ตลาดนดัสรา้งอาชพีใหม้ัน่คงสงัคมไทยไรค้วามรนุแรง” 

ซึง่จดัโดย กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ณ 

อาคารศนูยแ์สดงสนิคา้ อมิแพค็ เมอืงทองธาน ี

• วันที ่ 29-30 กนัยายน  2561 สมาคม

สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี เขา้รว่มงานครบรอบ 14 ป ี

ออกบทูนทิรรศการ รว่มกบัองคก์รตา่ง ๆ ใน

โครงการ “Daradaily D Dream Charity” ตอน 

“คนไทยรกักนั” ณ ลานหนา้ MBK Center 

• วันที ่ 2-3 สงิหาคม 2561 สมาคมสง่เสรมิ

สถานภาพสตรฯี ออกรา้นเพือ่ประชาสมัพนัธอ์งคก์รและ 

จ าหนา่ยผลติภณัฑง์านฝมืีอสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ 

รว่มกบั บรษิทัไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) ในงาน "การบนิไทย ฉลาดใชพ้ลงังาน ใสใ่จ

สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั ครัง้ที ่8" ณ อาคาร1 

การบนิไทย ส านกังานใหญ ่

 2.งานนิทรรศการ 
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 3.1 งานกล่องรับบริจาค  

 ป ี2561 สมาคมฯ มกีลอ่งรบับรจิาคทีต่ัง้อยูต่ามสถานทีต่า่ง ๆ  ในกรงุเทพมหานครและเขต
ปรมิณฑล รวม 203 กลอ่ง อกีทัง้บรษิทั เซน็ทรลั วัตสนั จ ากดั ไดอ้นเุคราะหพ์ืน้ทีใ่นการจดัตัง้
กลอ่งบรจิาคของสมาคมฯ ในรา้นวัตสนั จ านวนทัง้สิน้ 470 สาขา  นอกจากนีย้งัมหีนว่ยงานตา่ง 
ๆ ไดแ้ก ่บรษิทั เดอะมอลล ์กรุป๊ จ ากดั ไดจ้ดัตัง้กลอ่งรบับรจิาคของหนว่ยงานขึน้ และจดัสรรเงินที่
ไดร้บับรจิาคใหก้บัองคก์ร  มลูนธิ ิหรอืหนว่ยงานการกศุลตา่ง ๆ เปน็ประจ าทกุ ๆ ป ี  ซึง่สมาคม
สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี เป็นองคก์รหนึง่ท่ีไดร้บัการจดัสรรเงินบรจิาคเพือ่สนบัสนนุการด าเนนิงาน
ของสมาคมฯ   

 3.2 งานระดมทุนทางไปรษณีย์  โครงการวันเกดิ เปน็การระดมทนุโดยการจดัสง่บตัร
อวยพรวันเกดิ และแผน่พกัโครงการถงึบคุคลตา่งๆ ในป ี 2561 ไดจ้ดัสง่รวมทัง้สิน้  971 ฉบบั 
(เดอืนม.ค. – ธ.ค.61) ไดร้บัการตอบกลบั คดิเปน็รอ้ยละ 3 % 

 

ในป ี2561 มหีนว่ยงานตา่ง ๆ ไดใ้หค้วามสนใจ และจดักจิกรรมเพือ่หา
รายไดใ้หก้บัสมาคมฯ อาทิ เชน่ 

• 8 มนีาคม 2561 รา้นวตัสนัประเทศไทย จัด
กจิกรรม “วตัสนัโบวส์เีขยีว ผลกัดนัและสง่เสรมิสทิธสิตร ี
เนือ่งในวนัสตรสีากล” เพือ่หารายไดโ้ดยไมห่กัคา่ใชจ้า่ย 
ชว่ยเหลอืสตรแีละสงเคราะหเ์ดก็ทีด่อ้ยโอกาส ในบา้นพกั
ฉกุเฉนิ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี รว่มกบัผลติภณัฑ์

โดฟ น าโดย คณุนวล
พรรณ ชยันาม ผูอ้ านวยการฝา่ยการตลาด วัตสนั ประเทศ
ไทย ภายในงานพบกบั 2 ดาราชือ่ดงั มสิไทยแลนดย์นูเิสริส์ 
2014 นนธวรรณ ฌรรวนธร (เมญา่)  และ กนัต ์กนัตถาวร 
ทีม่ารว่มเดนิรณรงค ์และจ าหนา่ยโบว์สเีขยีว ณ บรเิวณ รา้น
วัตสนั อาคารซพี ี
ทาวเวอร ์สลีม  ชิน้

ละ 20 บาท  ทัง้นี ้P&G ภายใตแ้บรนดผ์ลติภณัฑโ์ดฟ 
(Dove) ไดร้ว่มมอบรว่มสมทบทนุเพยีงซือ้ผลติภณัฑ ์ โดฟ 
ใด ๆ กไ็ด ้โดฟ รว่มสมทบทนุบรจิาค 1 ชิน้ = 5 บาท 
ซึง่สามารถรว่มท าบญุ หรอืหาซือ้โบว์สเีขยีวไดท้ีร่า้นวัตสนั
ทกุสาขา จนถงึสิน้เดอืนมนีาคม 2561  

 *กจิกรรมจ าหนา่ยโบว์สเีขยีวของ วัตสนันี ้ ไดด้ าเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่งเป็นเวลา 6 ปี 
ตดิตอ่กนั 

 

3.งานระดมทุน 

 

 

 

4.กิจกรรมพิเศษ 
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• 1 เมษายน 2561 ลาซาด้า (LAZADA)  จัดว่ิงการกศุล ฉลองครบรอบ 6 ป ีมอบ

รายไดส้ว่นหนึง่ให้กบัสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

 LAZADA ชอ้ปปิง้ออนไลน ์ อนัดบัหนึง่ จดักจิกรรมว่ิงการกศุล LAZADA Born to Run 

ฉลองวันเกดิครบรอบ 6 ป ีโดยรายไดจ้ากคา่สมคัรทัง้หมดไมห่กัคา่ใชจ้า่ย บรจิาคใหก้บัมลูนธิ ิและ

องคก์รการกศุล 6 แหง่ คอืมลูนธิชิว่ยคนตาบอดแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ ์มลูนธิสิบื

นาคะเสถยีร สถานสงเคราะหเ์ดก็พกิารและทพุพลภาพปากเกรด็ (บา้นนนทภมู)ิ มลูนธิหินึง่น้ าใจ เพือ่

หนึง่ชวิีตใหม ่(One Love Changes One Life) โดยเครอืโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล มลูนธิ ิThe 

Voice Foundation (เสยีงจากเรา) และ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระอปุถมัภ ์ พระเจา้ว

รวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต ุ โดยคณะกรรมการผูบ้รหิารสมาคมสง่เสรมิ

สถานภาพสตรฯี คณุลานทพิย ์ ทวาทศนิ นายกสมาคมฯ อาจารย ์ ดร.ศรินิรตัน ์ กาญจนกญุชร 

กรรมการสมาคมฯ และคณุสดุาวัลย ์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เปน็ผูร้บัมอบเงินบรจิาคณ 

สวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์จตจุกัร กรงุเทพฯ  

• 29 เมษายน 2561 DONT Magazine จดังาน ANESSA Summer Run มอบรายได้

สว่นหนึง่ให้กบัสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

วันที ่29 เมษายน 2561 นติยสารฟรี

กอ๊ปปี ้เจา้แรกในประเทศไทย DONT Maga-

zine จดังาน ANESSA Summer Run ณ 

สเตเดยีม วัน สปอรต์ คอมมนูติี ้จดุเชือ่มตอ่

กบัพืน้ทีอ่ทุยานจฬุาฯ 100 ป(ีเวลา 05.00-

09.00 น.) รายไดจ้ากการจดังานสว่นหนึง่ 

และจากสปอนเซอรห์ลกั ANESSA  (ครมีกนั

แดดอนัดบั 1 จากญีปุ่่น)  สมทบทุนบรจิาคใหก้บั สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระอปุถมัภ ์

พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต ุ โดย คณุสดุาวัลย ์ คมธรรม 

ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เปน็ผูร้บัมอบ 
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• 25 กรกฎาคม 2561 วัตสนั ฉลองครบรอบ 22 ป ีมอบเงินสนบัสนนุให้กบัสมาคม

สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

วัตสนั ผูน้ ารา้นเพือ่สขุภาพและความงามอนัดบั 1 ใน

ประเทศไทย จดังานเฉลมิฉลอง ครบรอบ 22 ป ีพรอ้ม

มอบเงินเพือ่สนบัสนนุการด าเนนิงาน และมอบรายไดจ้าก

การประมลูและจ าหนา่ยตุก๊ตาโดยไมห่กัคา่ใชจ้า่ยใหก้บั 

สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระอปุถมัภ ์ พระเจา้ว

รวงศเ์ธอ พระองค์

เจา้โสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต ุ (บา้นพกัฉกุเฉนิ) โดย 

คณุเจรญิจติ งามทพิยพนัธุ ์ อปุนายกสมาคมสง่เสรมิ

สถานภาพสตรฯี และ ดร.เมทนิ ีพงษเ์วช เลขาธกิารสมาคม

สง่เสรมิสถานภาพสตร ี ไดร้ว่มแสดงความยนิด ี รวมทัง้รบั

มอบเงินบรจิาค จาก คณุพสษิฐ ์ มัน่คงขนัตวิงศ ์ ผูจ้ดัการ

ทัว่ไป และ คณุนวลพรรณ ชยันาม ผูอ้ านวยการฝา่ยการตลาด วัตสนั ประเทศไทย ในวันพธุที ่25 

กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-17.00น. ณ ลานกจิกรรม ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรลัลาดพรา้ว 

• 19 กนัยายน 2561 “ดาราเดลี”่ ฉลองครบรอบ 14 ป ี “คนไทยรกักนั D Dream 

Charity” เพือ่แบง่ปนัสูส่งัคม 

 วนัพธุที ่19 กนัยายน 2561 เวลา 13.00น. 

คณุลานทพิย ์ ทวาทศนิ นายกสมาคมสง่เสรมิ

สถานภาพสตรฯี และคณุสดุาวัลย ์ คมธรรม 

ผูอ้ านวยการสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี เขา้

รว่มงานแถลงขา่วครบรอบ 14 ปี “ดาราเดลี”่ พรอ้ม

เปดิตวัแคมเปญการกศุลครัง้ยิง่ใหญใ่นชือ่ “คนไทยรกักนั D Dream Charity” ซึง่สมาคมสง่เสรมิ

สถานภาพสตรใีนพระอปุถมัภ ์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ 

พระองคเ์จา้โสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาตไุดเ้ปน็ 1 

ใน 14 องคก์รการกศุลทีไ่ดร้บัเลอืกเขา้รว่มกจิกรรมใน

ครัง้นี ้ และในที ่29 – 30 กนัยายน 2561 ดาราเด

ลี ่จดักจิกรรมโครงการ “Daradaily D Dream Charity” 

ตอน “คนไทยรกักนั” ณ ลานหนา้ MBK Center ซึง่ภายในงานมกีารออกบทูรา้นคา้ดารา และบทู

ประชาสมัพนัธอ์งคก์รการกศุล 14 องคก์ร พรอ้มการแสดงมินคิอนเสริต์จากเหลา่ศลิปินดารา

นกัรอ้งหลากหลายทา่น อกีทัง้ยงัมกีารประมลูของรกัดารา การเปดิขายเสือ้ Limited Edition ที่

ออกแบบโดย 9 ดาราศลิปนิชือ่ดงั ซึง่รายไดส้มทบทนุใหก้บัองคก์รการกศุล 14 องคก์รทัว่ประเทศ  
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• 21สิงหาคม 2561 Lolane Z-Cool BNK48xBEAUTRIUM บริจาคเงิน

ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อ านวยการ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับมอบเงิน

ประมูลสินค้า และเงินบริจาค จาก Lolane    

Z - Cool และ BEAUTRIUM (บิวเทรี่ยม) 

Beauty Mega Store ในงาน “Lolane Z-

Cool BNK48 x BEAUTRIUM” ซึ่งจัดโดย 

บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จ ากัด ผู้ผลิตและจดั

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลบ ารุงเส้นผมภายใต้แบ

รนด์ "LOLANE" ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561(เวลา 17.30 น.)  ณ ลาน

กิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ 

• 30 ตลุาคม 2561 วตัสนัเฉลมิฉลองครบ 500 สาขา มอบเงนิบรจิาคให้กบัสมาคม

สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

“วัตสัน” ผู้น าร้านเพื่อสุขภาพและความงาม

อันดับหนึ่งของประเทศไทยฉลองครบ 500 

สาขา โดย มร. ร็อด เร้าท์ลี่ย์ Regional 

Managing Director – Asia , คุณพสิษฐ ์

มั่นคงขันติวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป (General 

Manager) และคุณนวลพรรณ ชัยนาม 

ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจ านวน 500,000 บาท 

( ห้าแสนบาท ) ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา

มาตุ ซึ่งคุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุป

นายก สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

เป็นผู้รับมอบ ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 

2561 เวลา 14.00 น  ณ ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเวิลด์  
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 การด าเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยังคงได้รับความสนใจและ

การสนับสนุนจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ดังน้ี 

 1.การเยี่ยมชมสมาคมฯ 

ในป ี 2561  ทีผ่า่นมา มคีณะบคุคลทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ รวมทัง้ภาครฐัและเอกชน  

ใหค้วามสนใจเขา้เยีย่มชมการด าเนนิงานของสมาคมฯ อยา่งตอ่เนือ่งตลอดท้ังปี  รวมท้ังนกัเรยีน/

นกัศกึษา ทกุระดบัการศกึษา รวม  29  กลุม่ (จ านวน  487  คน)  ดงันี ้

  คณะเยีย่มชม   จ านวน(กลุม่)  จ านวน(คน) 

 กลุม่นกัเรยีน / นกัศกึษา   8 กลุม่   153 คน 

 กลุม่บคุคลทัว่ไป (ไทย)      11 กลุม่   255 คน 

 กลุม่บคุคลตา่งประเทศ   10 กลุม่   79 คน    

    รวม   29 กลุม่   487 คน 

*( รายชือ่กลุม่บคุคลตา่ง ๆ ท่ีมาเยีย่มชม มีปรากฏในภาคผนวก  จ ) 

2.การสนับสนุนและการร่วมบริจาค 

ในป ี 2561  ทีผ่า่นมา สมาคมฯ ไดร้บัการสนบัสนนุจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครฐัและ

เอกชน รวมทัง้สาธารณชนทัว่ไป ในหลายรปูแบบ เชน่ 

2.1หนว่ยงานภาครฐั 

• ส านกังานปอ้งกนัและควบคมุโรคเขตเมอืง กรงุเทพมหานคร 

• ส านกังานคณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัท์แหง่ชาต ิกระทรวงยตุธิรรม  

• ส านกังานสภาพฒันาการเมอืง สถาบนัพระปกเกลา้ 

• ส านกังานสลากกนิแบง่รฐับาล 

• ธนาคารออมสนิ ส านกังานใหญ ่

• สถานพยาบาลตา่ง ๆ ในกรงุเทพมหานคร อาท ิ ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 60 สถาบนั
บ าราศนราดรู วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละวชริพยาบาล โรงพยาบาลศรธีญัญา  โรงพยาบาลนพรตัน์
ราชธาน ี โรงพยาบาลสมเดจ็เจา้พระยา โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดชกรมแพทยท์หารอากาศ 
โรงพยาบาลราชวิถ ี โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ โรงพยาบาลรามาธบิด ี และโรงพยาบาลศริริาช  
 การสนบัสนนุโดยภาครฐั  สว่นใหญเ่ป็นการใหค้วามรว่มมือท่ีเอือ้ตอ่การแกไ้ขปั้ญหาตา่ง ๆ ท่ี
ผูห้ญงิและเดก็ประสบ ส าหรบัการใหท้นุสนบัสนนุนัน้  อยูใ่นรปูแบบของการสนบัสนนุการจดั
กจิกรรมโครงการ  ซึง่ในสว่นทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุนัน้ คดิเปน็รอ้ยละ 5 ของคา่ใชจ้า่ยทีส่มาคมฯ 
ตอ้งใชใ้นแตล่ะป ี

ผู้สนใจและผูส้นับสนุนการด าเนินงานของสมาคมฯ 
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 2.2 หนว่ยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผูม้จิีตศรทัธา 
ตลอดทัง้ปทีีผ่า่นมา มหีนว่ยงานภาคเอกชนทัง้ในประเทศ และ ตา่งประเทศหลายหนว่ยงานให้

ความชว่ยเหลอืสมาคมฯ ดว้ยการใหท้นุสนบัสนนุกจิกรรม เชน่ มลูนธิ ิ อนิเตอรเ์นชัน่แนลรพีบัลกินั 
อนิสตติวิท ์(IRI) International  Republican Institute  บรษิทัเซล็ทรลัวัตสนั จ ากดั   บรษิทั ไอ.ซ.ี
ซ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั คณะผูบ้รหิาร
สมาคมสตรภีาคพืน้แปซฟิคิและเอชยีอาคเนยแ์หง่ประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ ์ บรษิทั JW 
Group  บรษิทั สรรพสนิคา้เซน็ทรลั จ ากดั มลูนธิกิองทนุการกศุลสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราช
ชนน ี มลูนธิโิรตารี ่

3. การเลี้ยงอาหารแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  

ตลอดทัง้ป ี2561 บา้นพกัฉกุเฉนิไดม้โีอกาสตอ้นรบัผูม้จีติศรทัธา มารว่มบรจิาคสิง่ของ  และ
เลีย้งอาหาร จดักจิกรรมนนัทนาการตา่ง ๆ ใหก้บัผูห้ญงิและเดก็ทีบ่า้นพกัฉกุเฉนิ รวมทัง้สิน้ 273 
กลุม่  ( 3,610 คน ) 

4. นกัศกึษาฝกึปฏบิตังิานและอาสาสมคัร 

ในป2ี561 มนีกัศกึษามหาวิทยาลยัตา่งๆ ฝกึปฏบิตังิาน/จติอาสาเพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์
ชวิีตและทกัษะการให ้ และแบง่ปนัความชว่ยเหลอืแกผู่ห้ญงิและเดก็ทีป่ระสบปญัหา ในบา้นพกัฉกุเฉนิ  
จ านวน101คน (เปน็นกัศกึษาปรญิญาตร1ี0 ราย นกัศกึษาปรญิญาโท1ราย นกัเรยีนนายรอ้ย 4 
นาย นกัเรยีน/นกัศกึษาพยาบาล 85 ราย (จากสถาบนั วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศและ
มหาวิทยาลยัรงัสติ) และระดบัมธัยม 1 ราย 

นกัศกึษาฝกึงาน 

สถาบันการศึกษา จ านวน(คน) ระยะเวลา 

นิสิตปรญิญาตรี ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ฝึกงาน 2 8ม.ค.-27 เม.ย.61 

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลยัรังสิต    รุ่นท่ี 1 
                                                รุ่นที่ 2 

7 
8 

13 - 22 ก.พ.61 
27มี.ค.- 5เม.ย.61 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนปัญโญไทย ฝึกงานสายอาชีพด้านการช่วยเหลือเด็กและ
ผู้หญิงในภาวะยากล าบาก(ฝึกท่ีบ้านเด็ก) 1 12ม.ีค. – 12 เม.ย.61 

นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ฝึกงาน 
4 18 มิ.ย.- 9 ส.ค.61 

นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา สาขาวิชาการบริหารสวสัดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
และสวสัดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  ฝึกภาคปฏิบัติ 1 10 มิ.ย.-5 ส.ค.61 

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  รุ่นที่1 
                                                             รุ่นที่2 

27 
27 

27-28ก.พ,1มี.ค61 
9 - 11 พ.ค 61 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสตูรสังคมสงเคราะหศ์าสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ฝึกภาคปฏิบัต ิ

4 18มิ.ย. - 9 ส.ค.61 

นักศึกษาพยาบาล ม.รังสิต  ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   รุ่นท่ี1                                                                     
                                                                                             รุ่นที่2 

8 
8 

 11 -20 ก.ย.61 
24 ต.ค - 1พ.ย.61 

นักเรียนนายร้อยต ารวจ  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ฝึกปฏิบตัิ
สัมผสัชุมชน 

4 28 ส.ค.-11ก.ย.61 
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อาสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า 2 เดือน รวม 3 คน   

 ผศ.ดร.รกั    ชณุหกาญจน ์  รองหวัหนา้ภาควิชาจติวิทยา คณะสงัคมศาสตร ์ม.เกษตร 

 คณุฟา้ใส     วิเศษกลุ    นกัจติวิทยาดา้นศลิปะบ าบดั 

 พ.ต.หญงินทัมน   อุน่พงศภ์วูนาถ  อาสาสมคัรพยาบาล 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

อาสาสมัครบ้านพักฉกุเฉิน 
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 เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ จ านวน 54 คน (หญิง 46 คน , ชาย 8 คน) 

• พัฒนาบุคคลากร ด้านงานสังคมสงเคราะห์ 

1.คณุคญัฑนกิม์ นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละนกัจติวิทยาคลนิกิ  และคณุศรไีทย อ่ า

สวุรรณ ผูช้ว่ยนกัสงัคมสงเคราะห ์ เขา้รว่ม ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัท าชดุความรูใ้นการปอ้งกนั

และแกไ้ขปญัหาความรนุแรงในครอบครวั ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ์กรงุเทพฯ จดัโดย กรม

กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ระหว่างวันที ่14 - 17 ม.ค. 61 

2.คณุลรรศภุา  นิม่แสง นกัจติวิทยา เขา้รว่ม ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนแนวทางแกไ้ข

ปญัหา อปุสรรคและความรว่มมอืในการขบัเคลือ่นงานตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท าดว้ย

ความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ.2550 ณ โรงแรมกรงุศรรีเิวอร ์จดัโดย กรมกจิการสตรแีละสถาบนั

ครอบครวั ระหว่าง 29 - 30 ม.ค. 61 

3.คณุคญัฑนกิม ์นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะห ์(นกัจติวิทยาคลนิกิ) รว่มอบรม “พนกังาน

เจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท าดว้ยความรนุแรงในครอบครวัพ.ศ.2550” ณ 

สถาบนัพระประชาบด ีจงัหวัดปทมุธาน ีจดัโดย กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั  ระหว่างวันที ่

7 - 17 ก.พ. 61 

4.คณุนวมยั นาคธน หวัหนา้บา้นเดก็ รว่มสมัมนาเนือ่งในวันสตรสีากล 2561 เรือ่ง “บทบาท

สตรไีทยในยคุไทยแลนด4์.0” ณ บรเิวณหอ้งโถง ชัน้1 อาคารรฐัสภา1 จดัโดย คณะกรรมาธกิาร

การสงัคมฯสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ เม่ือวันท่ี 6 มี.ค. 61 

5.คณุศรไีทย อ่ าสวุรรณ ผูช้ว่ยนกัสงัคมสงเคราะห ์ เขา้รว่มประชมุสมชัชาครอบครวัระดบัชาต ิ

ประจ าป ี 2561 ในหวัขอ้ “ปรบัพฤตกิรรม เปลีย่นความคดิ ยตุคิวามรนุแรงในครอบครวั” ณ 

โรงแรมบางกอกพาเลส กรงุเทพฯ จดัโดย กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ระหว่างวันที ่29 - 

30 ม.ีค.61   

6.คณุศรไีทย อ่ าสวุรรณ ผูช้ว่ยนกัสงัคมสงเคราะห ์ และสมาชกิบา้นพกัฯจ านวน 5 คน รว่ม

ประชมุหวัขอ้ “โครงการกา้วตอ่ไปในการขบัเคลือ่นนโยบายเงินอดุหนนุเดก็เลก็สูถ่ว้นหนา้” ณ หอ้ง

ประชมุชัน้1 วีเทรน โฮเทล ดอนเมือง กรงุเทพฯ จดัโดยวิทยาลยันวัตกรรม มหาวิทยาลยัรงัสติ เม่ือ

วันที ่25 เม.ย. 61 

การบริหารงานทั่วไป 
บุคลากร และ การเงนิ  

บุคลากร และ การบริหารงานบุคคล  
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 7.คณุคญัฑนกิม์ นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละนกัจติวิทยาคลนิกิ และคณุศรไีทย  อ่ า

สวุรรณ ผูช้ว่ยนกัสงัคมสงเคราะห ์ เขา้รว่มเสวนา “วางแผนเพือ่ลดความซ้ าซอ้นการลงพืน้ที่

ด าเนนิงานในกลุม่ชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายและกลุม่พนกังานบรกิาร ประจ าป2ี561” ณ หอ้งประชมุ

ชัน้ 6 กองควบคมุโรคเอดส ์วัณโรคและโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ถนนกรงุธนบรุ ีกรงุเทพฯ  จดั

โดย กองควบคมุโรคเอดส ์เมือ่วันที ่4 พ.ค. 61 

8.คณุคญัฑนกิม ์นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละนกัจติวิทยา  รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิาร

เพือ่จดัการขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม Real Time Cohort Monitoring (RTCM+) ณ ศนูยฝ์กึอบรม

คอมพวิเตอร ์ชัน้4 ส านกัการศกึษา เขตคลองสาน กรงุเทพฯ จดัโดย กองควบคมุโรคเอดส ์ เม่ือ 

15 พ.ค. 61 

9.คณุกรวิณท ์ วรสขุ ผูเ้ชีย่วชาญงานสงัคมสงเคราะหแ์ละนกัศลิปะบ าบดัแนวมนษุยป์รชัญา 

และคณุศรไีทย  อ่ าสวุรรณ ผูช้ว่ยนกัสงัคมสงเคราะห ์ รว่มสมัมนาเรือ่ง “เงินอดุหนนุเดก็ถว้นหนา้:

จดุเริม่ตน้ของการคุม้ครองทางสงัคมทัง้ระบบ” ณ โรงแรมดเิอม็เมอรลัด ์ถนนรชัดา กรงุเทพฯ จดั

โดย วิทยาลยันวัตกรรม มหาวิทยาลยัรงัสติ เมือ่วันที ่21 พ.ค. 61 

10.คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์และ คณุนชัชา สมิณ ีนกัสงัคม

สงเคราะห ์ รว่มประชมุเชงิปฏบิตัติกิาร “เพือ่รบัฟงัความคดิเหน็ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การทบทวน

กฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการคา้ประเวณ ี ครัง้ที2่” ณ หอ้งปริน๊ซบ์อลรมู โรง

แรมปริน๊ซ ์พาเลส มหานาค กรงุเทพฯ จดัโดย กรมกจิการสตรแีละครอบครวั เมือ่ 28 พ.ค. 61 

11.คณุศรไีทย อ่ าสวุรรณ ผูช้ว่ยนกัสงัคมสงเคราะห ์  รว่มอบรมวิทยากรเรือ่ง “ลดการตตีรา

ตนเอง(TOT Self-stigma Reduction) ณ โรงแรมฮปิ รชัดาภเิษก กรงุเทพฯ จดัโดย มลูนธิศินูย์

คุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์ระหว่างวันที ่28 พ.ค. - 1 ม.ิย.61 

12. คณุคญัฑนกิม ์นโิรธร หวัหนา้สงัคมสงเคราะหแ์ละนกัจติวิทยา รว่ม ประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

“เพือ่ทบทวนแนวทางแกไ้ขปัญหาอปุสรรคในการขบัเคลือ่นงานตามพระราชบญัญตัคิวามรนุแรงใน

ครอบครวั พ.ศ 2550 ใหแ้กห่นว่ยงานทีร่ว่มลงนามMOUและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ครัง้ที2่” ณ 

โรงแรมรอยลัรเิวอร ์จดัโดยกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ระหว่างวันที ่5 - 6 ม.ิย. 61 

13. คณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุผอ.ฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์ และคณุกรวิณท ์วรสขุ ผูเ้ชีย่วชาญงาน

สงัคมสงเคราะหแ์ละนกัศลิปะบ าบดัแนวมนษุยป์รชัญา รว่มการประชมุใหค้วามเหน็  “รปูแบบการจดั

สวัสดกิารแมวั่ยรุน่ในสงัคมไทย ” ณ หอ้งปทมุวัน  โรงแรมเอเชยี จดัโดยมลูนธิสิรา้งความเขา้ใจ

เรือ่ง สขุภาพผูห้ญงิ ขบัเคลือ่นดว้ยองคค์วามรูเ้พือ่ใหส้ขุภาพผูห้ญงิไดร้บัความคุม้ครอง  เมือ่วันที ่

12 มิ.ย. 61 
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 14.คณุคญัฑนกิม์  นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละนกัจติวิทยาคลนิกิ  และคณุศรไีทย 

อ่ าสวุรรณ ผูช้ว่ยนกัสงัคมสงเคราะห ์ เขา้รว่ม ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาศกัยภาพเครอืขา่ย

องคก์รพฒันาเอกชนดา้นเอดส ์ ณ Stamp Hills Resort จ.ราชบรุ ี จดัโดย มลูนธิพิรอ้มใจพฒันา 

ระหว่างวันที ่ 13 - 15 ม.ิย. 61 

15.คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์ และคณุกรวิณท ์ วรสขุ 

ผูเ้ชีย่วชาญงานสงัคมสงเคราะห ์ และนกัศลิปะบ าบดัแนวมนษุยป์รชัญา รว่มอบรมโครงการ “อบรม

เชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาความรูก้ารนเิทศงานสงัคมสงเคราะหอ์เมรกิาและไทย” ณ หอ้ง สค.102 

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ จดัโดย สภาวิชาชพีสงัคม

สงเคราะห ์ระหว่างวันที ่21- 22 ม.ิย. 61 

16.คณุคญัฑนกิม ์ นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละนกัจติวิทยาคลนิกิ  และคณุศรไีทย  

อ่ าสวุรรณ ผูช้ว่ยนกัสงัคมสงเคราะห ์ รว่มประชมุเพือ่ตดิตามการด าเนนิงานดา้นเอดสใ์นพืน้ที่

กรงุเทพมหานคร  ตามกลยทุธ ์RRTTR ณ หอ้งประชมุชัน้ 6 กองควบคมุโรคเอดส ์วัณโรค และ

โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ ถ.กรงุธนบรุ ี เขตคลองสาน  กรงุเทพฯ จดัโดย กองควบคมุโรคเอดสฯ์ 

เมือ่ 10 ก.ค. 61 

17.คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์ และคณุกรวิณท์ วรสขุ 

ผูเ้ชีย่วชาญงานสงัคมสงเคราะหแ์ละนกัศลิปะบ าบดัแนวมนษุยป์รชัญา เขา้รว่มเสวนา “การเขา้ถงึ

กระบวนการยตุธิรรมดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัครัง้แรกในประเทศไทย” ณ หอ้งพลงัแผน่ดนิ ชัน้34, Dtac 

house , อาคารจตัรุสัจามจรุ ี จดัโดย Dtac  เมือ่วันที ่11 ก.ค.61  

18. คณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์ รว่ม ประชมุคณะกรรมการ

ศนูยป์ระสานประชาคมเอดส ์ระดบัเขตเขตดอนเมอืง ณ ส านกังานเขตดอนเมอืง จดัโดย ส านกังาน

เขตดอนเมอืง เมือ่ วันที ่16 ก.ค. 61 

19.คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์  รว่มประชมุใหค้วามเหน็เรือ่ง 

หลกัสตูรการอบรมผูท้ าหนา้ทีน่กัจติวิทยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห ์ ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณา

ความอาญา ณ หอ้งประชมุ สค. 205 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์จดัโดย สมาคมนกั

สงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วันที ่10 ส.ค.61 

20.คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์ รว่มประชมุหารอืการด าเนนิงาน

ตามยทุธศาสตรก์ารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวัยรุน่ ระดบัชาตพิ.ศ.2560-2569(ประเดน็

ยทุธศาสตรท์ี1่พฒันาระบบการศกึษาทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูด้า้นเพศวิถศีกึษาและทกัษะชวิีตทีค่ณุภาพ

และมีระบบการดแูลชว่ยเหลอืท่ีเหมาะสม) ณ หอ้งประชมุนรพฒัน ์ ส านกัอนามัยเจรญิพนัธุ ์ กรม

อนามยั  จดัโดยส านกัอนามยัเจรญิพนัธ ์กรมอนามยั จดัโดยส านกัอนามยัเจรญิพนัธ ์เมือ่วันที ่14 

ส.ค. 61 
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21.คุณเกษฏา ศรีสุข ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วม ประชุมหารือเพื่อหาแนว

ทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 

2560 - 2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร6ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 22 

ส.ค.6 1 

22.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ คุณกรวิณท์ วรสุข 

ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีความ

ร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานนักศึกษาและสถาบันศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน

ประจ าปี2561” ณ โรงแรมเอเซีย จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แห่งชาติ ระหว่าง 20 - 24 ส.ค. 61 

23.คุณกรวิณท์  วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และคุณนัชชา สิมณี นัก

สังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมวิชาการประจ าปี2561เรื่อง “เครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์:

กับมาตราฐานทางวิชาชีพ” ณ หอ้งประชุมชินวัตร ชั้น 5 อาคารอ านวยการ โรงพยาบาล

ต ารวจ จัดโดย กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลต ารวจ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.61 

24.คุณศรีไทย อ่ าสุวรรณ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วม ประชุมแสดงความ

คิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบคุคล พ.ศ.... ณ ประชุม

Daisy ชั้น9 โรงแรมทีเคพาเลส กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์  

เมื่อวันท่ี 30 ส.ค.61 

25.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติ

ติการเพื่อถอดบทเรียนกจิกรรมวัดอุณหภูมิทางสังคม (พ.ม. POLL) ปีงบประมาณ 2561 

ณ โรงแรมธารามันตราชะอ ารีสอร์ท จ.เพชรบุร ี จัดโดย ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 2  เม่ือวันท่ี 4 ก.ย. 61 

26.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ  คุณคัญฑนิกม ์ 

นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาคลีนิค เข้าร่วม ประชุมปรึกษาหารือ

การจัดการประชุมรัดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปรอดภัย ครั้งท่ี

13 ( Safety2018-The13th World Conference on Injury Prevention and Safety 

Promotion) ณ ห้องประชุมชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวง

สาธารณสุข จัดโดย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 4 , 25 ก.ย. และ 1

พ.ย.61  
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•งานพัฒนาเรื่องท่ัว ๆ ไป 

 ด าเนนิการเปลีย่นแปลงการใชไ้ฟ จาก กองทพัอากาศ มาใชไ้ฟฟา้นครหลวง 

•งานรับบริจาค 

 ในป ี2561 มผีูบ้รจิาค รวมทัง้สิน้ จ านวน 5,894 ราย ดงันี ้

 บรจิาคเป็นเงิน  จ านวน    1,309 ราย 

 บรจิาคเงินและสิง่ของ จ านวน     780 ราย 

 บรจิาคเปน็สิง่ของ จ านวน    3,805 ราย 

 ของบรจิาคทีไ่ดร้บัเปน็ประจ า  และมจี านวนมาก  อาท ิเชน่ 

 เสือ้ผา้ผูใ้หญ/่เสือ้ผา้เดก็/ชดุคลมุทอ้ง  รวม  159,254  ตวั 

 ขา้วสาร 84 กระสอบ จากมลูนธิปิอ่เตก็ตึง๊ และรายยอ่ยอืน่ ๆ เฉลีย่ 30 กโิล/เดอืน 

 ของบรโิภค นมกลอ่ง อาหารแหง้  น้ าปลา  มามา่  ซอสปรงุรส  มกักะโรน ีฯลฯ 

 ของอปุโภค ของใชต้า่ง ๆ อาท ิน้ ายาท าความสะอาด  น้ ายาซกัผา้ น้ ายาลา้งจาน  

ถงุด า ฯลฯ 

 ของใชเ้ดก็ออ่น  ตุก๊ตา ของเลน่ ผา้ออ้มส าเรจ็รปู 

 อืน่ ๆ เชน่ ทีน่อน, หมอน, ผา้หม่  เครือ่งใชไ้ฟฟา้ช ารดุ หรอื เสือ่มสภาพ  ของเลน่ 

หนงัสอื 

 ยอดจ าหนา่ย สิง่ของบรจิาคท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชนโ์ดยตรงกบับา้นพกัฉกุเฉนิ ในปี 2561  

รวมเปน็เงิน 1,623,607 บาท (หนึง่ลา้นหกแสนสองหมืน่สามพนัหกรอ้ยเจด็บาทถว้น) 
 

 

การบรหิารจดัการดา้นการเงินของ สมาคมฯ เปน็ไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นการเงิน โดย

คณะกรรมการของสมาคมฯ เนน้ในความถกูตอ้ง ประหยดัและโปรง่ใส ซึง่ผลการด าเนนิงานในป ี

2561 รายรบัรวมทัง้หมดเปน็จ านวนเงิน 22,138,853.00 บาท รายจา่ยรวมทัง้หมดเปน็จ านวน

เงิน  19,201,525.00 บาท  สรปุรายรบัสงูกว่ารายจา่ย  2,904,401.00 บาท และไดร้บัการ

ตรวจสอบบญัชโีดย บรษิทั เคพเีอม็จ ี ภมูไิชยสอบบญัช ี จ ากดั งบประมาณรายรบั - รายจา่ย

ประจ าป ี2561 ด าเนนิการตามแนวปฏบิตัเิดมิ คอื งบประมาณแบบสมดลุ 

การบริหารงานทัว่ไป 

การเงิน 
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    โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

เยี่ยมชมสมาคมฯ  คณุลานทพิย ์

ทวาทศนิ (นายกสมาคมสง่เสรมิ

สถานภาพสตรฯี) ผูจ้ดัการโรงเรยีน

วัฒนาวิทยาลยั น าคณะอาจารยแ์ละ

นกัเรยีนจากโรงเรยีนวัฒนาวิทยาลยั 

เยีย่มชมการด าเนนิงานของสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรใีนพระอปุถมัภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์

เจา้โสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต ุ พรอ้มทัง้มอบสิง่ของบรจิาคและเลีย้งอาหารกลางวันแกผู่ห้ญงิ

และเดก็ทีป่ระสบปญัหาวิกฤตในชวิีตและมาพกัพงิอยูท่ี ่ บา้นฉกุเฉนิ โดยมคีณุสดุาวัลย ์ คมธรรม 

ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และคณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์ รวมทัง้คณุ

กรฑีา แกว้ประดษิฐ ์ เจา้หนา้ท่ีสว่นงานพฒันาเยาวชน เป็นผูร้บัมอบและใหก้ารตอ้นรบั ในวัน

พฤหสับดทีี ่1 กมุภาพนัธ ์2561 

 ต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง 

จากประเทศไต้หวัน วันจนัทรท์ี ่ 5 กมุภาพนัธ ์

2561 เวลา13.00น. คณะท างานสถาบนัวิจยับทบาท

หญงิชายฯ(GDRI)สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี และ 

ขบวนการผูห้ญงิปฏริปูประเทศไทย (We Move) น า

โดย คณุสดุาวัลย ์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคม

สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี และคณุเรอืงรวี พชิยักลุ 

ผูอ้ านวยการสถาบนัวิจยับทบาทหญงิชายและการพฒันา ทัง้ยงัเปน็ผูป้ระสานงาน ขบวนการผูห้ญงิ

ปฏริปูประเทศไทย(We Move) ไดใ้หก้ารตอ้นรบั คณะสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหญงิ จ านวน 5 

ทา่น จากประเทศไตห้วัน ทีไ่ดเ้ขา้เยีย่มชมสมาคมฯ พรอ้มทัง้พดูคยุแลกเปลีย่นประเดน็ความเสมอ

ภาคทางเพศ และผูห้ญงิกบัการเมอืง 

 แบลคมรส์ มอบเงนิบรจิาค วันพฤหสับดทีี ่29 มนีาคม 2561

ผูบ้รหิารและพนกังานผลติภณัฑเ์สรมิอาหารแบลคมอรส์ มอบเงิน

บรจิาคเพือ่สนบัสนนุการด าเนนิงานชว่ยเหลอืผูห้ญงิและเดก็ในบา้นพกั

ฉกุเฉนิ ใหก้บั สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี โดย คณุสดุาวัลย ์คม

ธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบัและรบัมอบ 

 

ความเคลื่อนไหว 

ความเคลื่อนไหว รอบรั้วสมาคม
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บรษิทั KPMG จัดกจิกรรมปลกูผกัสวนครวั (แปลงผกัเพือ่นอ้ง) พรอ้มมอบสิง่ของบรจิาค 

วันจนัทรท์ี ่ 2 เมษายน 

2561คณะผูบ้รหิารและพนกังาน 

บรษิทั KPMG ผูใ้หบ้รกิารดา้น

ตรวจสอบบัญชี ภาษี และ

กฎหมาย และใหค้ าปรกึษาทาง

ธรุกจิรายใหญร่ะดบัโลก (Big 4) 

ไดม้าท ากจิกรรมเพือ่สงัคม(CSR) 

ปลกูผกัสวนครวั-แปลงผกัเพือ่นอ้ง และเลา่นทิานสรา้งเสรมิพฒันาการใหก้บัเดก็กอ่นวัยเรยีน พรอ้ม

ทัง้เลีย้งอาหารกลางวันและบรจิาคสิง่ของใหก้บัสมาชกิผูห้ญงิและเดก็ในบา้นพกัฉกุเฉนิ สมาคม

สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี โดยม ีผูอ้ านวยการสมาคมฯ - คณุสดุาวัลย ์คมธรรม และ ผูอ้ านวยการ

ฝา่ยสงัคมสงเคราะหค์ณุณฐัยิา ทองศรแีกต ุเปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบั 

   ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงานมอบสิ่งของบริจาควันศกุรท์ี ่11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 คณุฤด ีภรงิคาร ผูช้ว่ยเลขาธกิารส านกังาน

คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน และคณะเจา้หนา้ที ่- 

คณุองัคณา กติตชิยัพฤกษ ์และคณุ ฑฆิมัพร จงใจหาญ 

ไดน้ าสิง่ของมาบรจิาค พรอ้มทัง้เยีย่มชมการด าเนนิงาน

ของสมาคมฯ ซึง่ คณุสดุาวัลย ์ คมธรรม ผูอ้ านวยการ

สมาคมฯ เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบัและรบัมอบ 

ปตท.ส ารวจและผลติปโิตรเลยีมจ ากดั 

บรจิาคสิง่ของทีบ่า้นพกัฉกุเฉนิ       

วันพฤหสับดทีี ่ 21 มถินุายน 2561 

คณะผูบ้รหิาร - ชมรมพนกังานอาวโุส 

ปตท.สผ / ปตท.ส ารวจและผลติปโิตรเลยีม

จ ากดั (มหาชน) ไดน้ า  สิง่ของเครือ่งใชต้า่ง 

ๆ มาบรจิาคใหก้บับา้นพกัฉกุเฉนิสมาคม

สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี โดย คณุสดุาวัลย ์ คม

ธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี และ ทิพวัลย ์ มารศร ี ผูอ้ านวยการฝา่ย

บรหิารงานบคุคลและบรหิารงานทัว่ไป เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบัและรบัมอบ  
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31ก.ค.61กรมยทุธบรกิารทหาร 

กองบญัชาการกองทพัไทย  

จัดกจิกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน ์ 

เนือ่งในวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั ๖๖ พรรษา กรมยทุธบรกิาร

ทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย น าโดย 

พลโท สมควร ทองนาค เจา้กรมยทุธ

บรกิารทหาร เป็นประธานกจิกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน ์ ท้ังปรบัปรงุและพฒันาพืน้ท่ีโดยรอบ 

บรจิาคสิง่ของเครือ่งใชอ้ปุโภค-บรโิภค และเลีย้งอาหารกลางวันสมาชกิผูห้ญงิและเดก็ในบา้นพกั

ฉกุเฉนิ ณ บา้นพกัฉกุเฉนิ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระอปุถมัภ ์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ 

พระองคเ์จา้โสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต ุ ซึง่ผูอ้ านวยการสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี คณุ

สดุาวัลย ์ คมธรรม และคณุคญัฑนกิม ์ นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละนกัจติวิทยาบา้นพกั

ฉกุเฉนิ เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบัและรบัมอบ  

สาธารณรฐัประชาชนบงัคลาเทศ เยีย่มชม

สมาคมฯ วันพธุท่ี 1 สงิหาคม 2561 คณะ

สาธารณสขุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสยาม น าคณะ

บคุลากรจากหนว่ยงานแพทยศาสตรศกึษา และ

สวัสดกิารครอบครวั กระทรวงสาธารณสขุและ

สวัสดกิารครอบครวั สาธารณรฐัประชาชนบงัคลา

เทศ จ านวน 10 ทา่น เขา้ศกึษาดงูานดา้นการ

ชว่ยเหลอืฟืน้ฟ ู และพฒัาศกัยภาพเดก็และสตร ี ณ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระอปุถมัภ ์

พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทินดัดามาต ุตาม โครงการฝกึอบรม เรือ่ง  

“ Violence and Maternal injury Prevention” โดยม ี

คณุคญัฑนกิม ์ นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละ

นกัจติวิทยาบา้นพกัฉกุเฉนิ เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบั และคณุ

เรอืงรวี พชิยักลุ ผูอ้ านวยการสถาบนัวิจยับทบาทหญงิ

ชายและการพฒันา(GDRI) สมาคมสง่เสรมิสถานภาพ

สตรฯี เปน็ผูใ้หก้ารบรรยาย 
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ธนาคารทหารไทย เปดิตัวโครงการ 

“ปนับญุ เวริก์ชอ็ป” 

วันพฤหสับดทีี ่ 16 สงิหาคม 2561 

คณุสดุาวัลย ์ คมธรรม ผูอ้ านวยการ

สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ไดร้ว่ม

เปน็วิทยากรในกจิกรรม “ปนับญุ 

เวิรก์ชอ็ป” ณ หอ้งโอเรยีนทอล รมู 

ชัน้ 2 โรงแรมโอเรยีนทอล เรสซเิดนซ ์

ถนนวิทย ุ เวลา 13.00 - 15.00 น. ซึง่จดัโดย ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เนือ่งจาก 

ธนาคารทหารไทยไดช้ว่ยพฒันาระบบบรจิาคอเิลกทรอนกิส ์ (e-Donation) ขององคก์ร / สมาคม 

และมลูนธิกิารกศุลตา่ง ๆ เพือ่เปดิใหบ้รกิารในเว็บไซต ์ ปนับญุ ( www.punboon.org ) ซึง่เปน็

เว็บไซตแ์รกของธนาคารทีร่วบรวมองคก์รสาธารณกศุล และโครงการเพือ่สงัคมทัว่ประเทศไทย 

วนัเสารท์ี ่8 กนัยายน 2561แขง่มา้การกศุล สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ีในพระอปุถมัภ ์

พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี

พระวรราชาทินดัดามาต ุ ไดร้บัความ

อนเุคราะห ์ จาก สมาคมราชกรฑีาสโมสร 

จดัโปรแกรม แขง่มา้การกศุลกรณพีเิศษ 

รายได ้ สมทบทนุ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพ

สตรฯี ณ ราชกรฑีาสโมสร (The Royal 

Bangkok Sports Club) ซึง่สมาคมฯ 

ขอขอบพระคณุสมาคมราชกรฑีาสโมสร ทีใ่หค้วามเอือ้เฟือ้ตอ่สมาคมฯมาโดยตลอด อกีทัง้ตอ้ง

ขอขอบพระคณุคอกมา้ตา่ง ๆ ทีใ่หก้ารบรจิาคเงิน เพือ่สนบัสนนุการด าเนนิงานชว่ยเหลอืดแูลผูห้ญงิ

และเดก็ รวมทัง้สง่เสรมิงานดา้นการฟืน้ฟศูกัยภาพสตร ีของ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

  16ก.ย.61โรตารีบ่รจิาคสิง่ของเครือ่งใช ้ คณะมลูนธิโิรตารี ่GG#1757949 ไดน้ าสิง่ของ

เครือ่งใช ้ เชน่ เครือ่งซกัผา้ เครือ่งอบผา้ และ

เครือ่งกรองน้ า มาบรจิาค และเลีย้งอาหาร

กลางวันสมาชกิผูห้ญงิและเดก็ ที ่ บา้นพกัฉกุเฉนิ 

พรอ้มทัง้สง่มอบงานและกจิกรรม ปรบัปรงุซอ่ม

หอ้งน้ าตามโครงการ “ปรบัปรงุสขุอนามยัใน

บา้นพกัฉกุเฉนิ” โดย คณุสดุาวัลย ์ คมธรรม 

ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และคณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ

ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์เปน็ผูร้บัมอบและใหก้ารตอ้นรบั 
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ประธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการบรหิารบรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั (มหาชน) เยีย่มชมสมาคมฯ  

วันจนัทรท์ี ่ 17 กนัยายน 2561    

คณุบญุเกยีรต ิ โชควัฒนา ประธาน

กรรมการบรษิทั และประธานกรรมการ 

บรหิารบรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั(มหาชน) พรอ้มคณะผูบ้รหิารบรษิทั 

ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

เขา้เยีย่มชมการด าเนนิงานของสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ีฯ โดยคณุลานทพิย ์ทวาทศนิ นายก

สมาคมฯ , คณุเจรญิจติ งามทพิยพนัธุ ์อปุนายกสมาคมฯ , คณุพงษท์พิย ์เทศะภ ูกรรมการบรหิาร

สมาคมฯ, เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบั และดร.เมทนิ ี พงษเ์วช เลขาธกิารสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

และ คณุสดุาวัลย ์คมธรรม  ผูอ้ านวยการสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี เปน็ผูบ้รรยาย และน า

เยีย่มชม  

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

เยีย่มชมสมาคมฯ  

วันอาทติย ์ที ่4 พฤศจกิายน 2561 

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ไดน้ าคณะผูเ้ขา้ประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

สมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารปอ้งกนั

และแกไ้ขปญัหาความรนุแรงในเดก็และ

สตรฯี จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ จ านวน 20 ทา่น เขา้ศกึษาดงูาน 

ณ  สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ีในพระอปุถมัภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวร

ราชาทนิดัดามาต ุโดย คณุสดุาวัลย ์คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และ คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ

ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบั บรรยายและน าเยีย่มชม 
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 รางวัล ‘ผู้หญิง’ และ ‘ผู้ชาย’ แห่งปี เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

มอบให้แก่สุภาพสตรี และ สุภาพบุรุษที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอื้อต่อการ

เสริมสร้างสถานภาพสตรี ในช่วงเดือนสตรีสากลเดือนมีนาคมของทุกปี โดยรางวัล 

‘ผู้หญิงแห่งปี’ ได้เริ่มในวันสตรีสากลปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ส่วนรางวัล ‘ผู้ชายแห่ง

ปี’ นั้น ได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา และในวันสตรีสากลปี 2561 นี้ 

คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้มีมติร่วมกันเลือก ‘ดร.ถวิลวดี  บุรี

กุล ’ เป็น ‘ผู้หญิงแห่งปี 2561’ และเลือก ‘คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล ’ เป็น ‘ผู้ชายแห่งป ี

2561’ 
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ผู้อ านวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

นางสุดาวัลย์  คมธรรม ผู้อ านวยการสมาคมฯ 

งานผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสังคมสงเคราะห์ 

นางสาวกรวิณท์  วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์ 

ผู้ประสานงานคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  

นางรัจนา  ศุภเมธิน  เลขานุการคณะกรรมการและกรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

1.  นางณฐัยิา  ทองศรเีกต ุ  ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์
2.  นายคณัฑนกิม ์  นโิรธร   นกัจติวิทยา  
3.  นางสาวนชัชา   สมิณ ี   นกัจติวิทยา 
4.  นางสาวจริาพร   สามารถ   นกัสงัคสงเคราะห ์
5.  นางสาวธญัญาภรณ ์แกว้เฮอืง   นกัสงัคมสงเคราะห ์
6.  นางเกษฎา    ศรสีขุ    ผูช้ว่ยนกัสงัคมสงเคราะห ์
7.  นางศรไีทย    อ่ าสวุรรณ   ผูช้ว่ยนกัสงัคมสงเคราะห ์
8.  นางนติยา    ศรอีนนัท ์   เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป(การเงิน) 
9.  นางสมจติร    วงคอ์นนัท ์   ผูจ้ดัการเคหะกจิ 
10. นางสาววนพา   เหมภมู ิ   ผูช้ว่ยเคหะกจิ 
11. นางสนทิ    บตุรวิชา   แมค่รวั 
12. นางสาววีรยา   แลคไธสง   หวัหนา้ศนูยเ์ลีย้งเดก็ออ่น 
13. นางบษุบา    จนัทรท์อง   พีเ่ลีย้งเดก็ออ่น  
14. นางอนนัต ์   ดษิพงษา   พีเ่ลีย้งเดก็ออ่น 
15. นางสาวเพชร   บวักลาง   พีเ่ลีย้งเดก็ออ่น 
16. นางสมจติร ์  เกดิสวัสดิ ์   พีเ่ลีย้งเดก็ออ่น 
17. นางชนาภา   ภาชนะวรรณ  พีเ่ลีย้งเดก็ออ่น  
18. นางกฤษณา   สง่สขุ    เจา้หนา้ทีแ่มบ่า้นศนูยเ์ลีย้งเดก็ออ่น 
19. นางนวมยั    นาคธน   หวัหนา้บา้นเดก็ 
20. นางศริริตัน ์  บ ารงุวงศ ์   พีเ่ลีย้งเดก็ บา้นเดก็  
21. นางทัศนยี ์   มีรตัน ์   พีเ่ลีย้งเดก็ บา้นเดก็  
22. นางวาสนา    มาตรศร ี   พีเ่ลีย้งเดก็ บา้นเดก็ 
23. นางสาวประทปี   สายยะวัณ   แมบ่า้น บา้นเดก็  
24. นางสาวภรณท์พิย ์ กอ้มมะณ ี   นกัสงัคมสงเคราะห ์
 

รายชื่อเจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  
ปี 2561 
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ฝา่ยการเงินและบญัช ี

1.นางสมใจ อธลิาภ   ผูอ้ านวยการฝา่ยการเงินและบญัช ี
2.นางพรรณ ี นรีะ    เจา้หนา้ทีก่ารเงิน 
3.นางสาวรชา ณ ปอ้มเพชร   ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีบ่ญัชแีละทรพัยส์นิ 

ฝา่ยการศกึษาและฝกึอาชพี 

1.นางสรลิลา  มหาพริณุ   ครสูอนศลิปประดษิฐ ์
2.นางสาววล ี บนัลอืเสยีง   เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 
3.นางสาวสภุาภรณ ์สองหอ้ง   เจา้หนา้ท่ีฝกึอบรม 
4.นางประเทอืง  อาจหนิกอง   เจา้หนา้ทีฝ่กึอาชพี 
5.นางโบว์   อาจปร ุ   เจา้หนา้ทีฝ่กึอาชพี 
6.นางมล   ฮวิูชติ    ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีฝ่กึอบรม 

ฝา่ยบรหิารงานบคุคลและบรหิารงานทัว่ไป  

1. นางทพิวัลย ์  มารศร ี  ผูอ้ านวยการฝา่ยบรหิารงานบคุคลและบรหิารงานทัว่ไป 
2. นางสาวมณฑาทพิย ์เกตนุอก  เจา้หนา้ทีง่านรบับรจิาค 
3. นางสาวจรรยาณฎัฐ ์แสนภกัดไีทย เจา้หนา้ทีง่านรบับรจิาค 
4. นางสาวจติรา  โคนาบาล  เจา้หนา้ท่ีแม่บา้น 
5. นายอนงค ์  วงศอ์นนัท ์  เจา้หนา้ทีช่า่งและยานพาหนะ 
6. นางสาวสมคดิ  ทอ่นจนัทร ์ เจา้หนา้ทีช่า่งและยานพาหนะ 
7. นายอรา่ม   สมชือ่   เจา้หนา้ทีช่า่งและยานพาหนะ 
8. นายไพฑรูย ์   เดชขาว  เจา้หนา้ทีช่า่งและยานพาหนะ 
9.  นายภานพุงษ ์ จนัม ี  เจา้หนา้ทีเ่กษตรและพืน้ที ่
10. นางล าพงึ   มบีรบิรูณ ์  เจา้หนา้ทีเ่กษตรและพืน้ที ่
11. นายวิชาญ   เผา่พนัธุ ์  เจา้หนา้ทีเ่กษตรและพืน้ที ่

สว่นพฒันาเยาวชน 

1. นายกรฑีา    แกว้ประดษิฐ ์ เจา้หนา้ทีก่จิกรรมเยาวชน 

ประชาสมัพนัธแ์ละหาทนุ 

1.นางสาววิไลภรณ ์  เพยีงกระโทก หวัหนา้สว่นประชาสมัพนัธ ์
2.นางสาวจติรา   นวลละออง  เจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพนัธ ์
3.นางสาวณชิา    ชมเชย  เจา้หนา้ทีง่านกลอ่ง 

สถาบนัวจัิยบทบาทหญิงและการพฒันา 

1.นางเรอืงรวี  พชิยักลุ  ผูอ้ านวยการสถาบนัวิจยับทบาทหญงิชายและการพฒันา 
2.นางมนสันนัท   เกดิวร   ผูช้ว่ยนกัวิจยั 
3.นางสาวพชัร ี  แรงเขตการณ ์ ผูช้ว่ยนกัวิจยั 
4.นางลกัษนนัท ์  ชมดวง  ผูช้ว่ยนกัวิจยั 
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ผู้มารับความช่วยเหลือด้านท่ีพักอาศัย 

1.1จ านวนผู้หญิงและเดก็  แยกตามอายุ 

1.2  จ านวนผู้หญิงและเด็ก   แยกตามระดับการศึกษา 

1.3 จ านวนผู้หญิงและเด็ก  แยกตามหน่วยงานน าส่ง*ภูมิล าเนา 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบา้นพักฉุกเฉิน 

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

99 39 14 22 66 70 31 10 6 357 

ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ได้รับ
การศึกษา 

ไม่ได้รับ
การศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม ประถม

ต้น 
ประถม

ปลาย 

มัธยม

ต้น 

มัธยม

ปลาย/ปวช. 

140 4 12 54 58 61 10 18 357 

แหล่งที่มา/หน่วยงานน าส่ง/ภูมิล าเนา ภาคกลาง กรุงเทพฯ ตะวันออก เหนือ ใต้ อีสาน รวม 

มาเอง 44 33 8 8 9 41 143 

ติดตามมารดา 26 27 5 2 5 14 79 

พลเมืองดี/ญาติ/เพ่ือน 3 10 2 3 4 4 26 

ติดครรภ์มารดามา - 42 - - - - 42 

ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน 2 8 - 2 - 7 19 

ส่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ 5 15 1 - 6 1 28 

ส่งมาจากโรงพยาบาล 1 9 - - 2 2 14 

ส่งมาจากสถานีต ารวจ 1 4 1 - - - 6 

รวม 82 148 17 15 26 69 357 
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2.ผูม้ารบับรกิารด้านการให้ค าปรกึษาทางโทรศัพท ์

2.1 จ านวนผูห้ญงิและเดก็ทีม่าขอรบับรกิารทางโทรศพัท ์ แยกตามรายเดอืน 

2.2จ านวนผูม้ารบับรกิารใหค้ าปรกึษา  แยกตามเพศ 

*เพศหญิง  จ านวน    837   ราย      (รอ้ยละ 88) 

*เพศชาย     จ านวน    116   ราย      (รอ้ยละ 12) 

 รวม     953  ราย 

2.3 จ านวนผูม้ารบับรกิารใหค้ าปรกึษาแยกตามประเภทของปญัหา 

 เดือน ผู้หญิงและเด็ก(ราย) รับปรึกษาทางโทรศัพท์(ราย) 

มกราคม 63 76 

กุมภาพันธ ์ 61 70 

มีนาคม 72 79 

เมษายน 75 81 

พฤษภาคม 73 84 

มิถุนายน 72 81 

กรกฎาคม 67 80 

สิงหาคม 65 79 

กันยายน 72 83 

ตุลาคม 73 80 

พฤศจิกายน 70 78 

ธันวาคม 74 82 

รวม 837 953 

ปัญหา จ านวน(ราย) ร้อยละ 

1.ท้องไม่พร้อม 459 48 

2.ครอบครัว 151 16 

3.ความรุนแรงในครอบครัว 171 18 

4.อื่น ๆเช่นสุขภาพจิต/ยาเสพติด/พฤติกรรมลกูหญิง-ชาย/กฎหมาย/ยา
คุมก าเนิดฯลฯ/เอชไอวี/ไม่มีผู้ดูแล/การทานยาคุมก าเนิดฯลฯ 

172 18 

รวม 953 100 
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2.4 จ านวนผูม้ารบับรกิารให้ค าปรกึษาแยกตามจังหวัด 

*กรงุเทพฯ      จ านวน  507 ราย (รอ้ยละ53) 

*นนทบรุ/ีปทมุธาน/ีตา่งจังหวดั  จ านวน      446 ราย (รอ้ยละ47) 

2.5 แหลง่ขอ้มลูทีท่ าให้ผูม้ารบับรกิารให้ค าปรกึษา รูจั้กบา้นพกัฉกุเฉนิ 

*นติยสาร : ชวิีตรกั/คูส่รา้งคูส่ม/สมดุหนา้เหลอืง/โทรทศัน ์  จ านวน 217 ราย (รอ้ยละ23) 

*อนิเตอรเ์นต็     จ านวน  521 ราย (รอ้ยละ55)  

*เพือ่น/พลเมือง     จ านวน     116 ราย (รอ้ยละ12) 

*Bug1133/แผน่พบัสมาคมฯ   จ านวน      99 ราย (รอ้ยละ10) 

2.6 ชว่งเวลา  การตดิตอ่ขอรบับรกิารการให้ค าปรกึษาทางโทรศพัท ์

 * เชา้-กลางวัน          จ านวน    538 ราย (รอ้ยละ56) 

 * กลางคนื                   จ านวน   415 ราย (รอ้ยละ44) 

ชอ่งทางการมารบับรกิาร/ขอความชว่ยเหลอืจากบา้นพกัฉกุเฉนิ 

 ผูป้ระสบปญัหามาขอความชว่ยเหลอืดว้ยตนเอง 

 รูจ้กับา้นพกัฉกุเฉนิจาก :อนิเตอรเ์นต็ :เพือ่น :นายจา้ง  :บดิา-มารดา  :ญาต ิ (ยาย,ยา่,ปา้  

นา้) :พลเมอืงด ี:โทรทศันท์กุชอ่ง    

 โทรสายดว่นตา่ง ๆ :Bug1133 :โทร 1133 :1323 :1663 สายดว่นทอ้งแมวั่ยรุน่ /HIV 

การสง่ตอ่จากหนว่ยงานตา่ง ๆ 

 สถานตี ารวจนครบาล :สน.ดอนเมอืง  :ต ารวจรถไฟดอนเมอืง  :ส.น.บางกอกนอ้ย 

 โรงพยาบาล :โรงพยาบาลลาดกระบงั :โรงพยาบาลต ารวจ :โรงพยาบาลศริริาช     

    :โรงพยาบาลนพรตัน ์ :โรงพยาบาลรามาธบิด ี :โรงพยาบาลเวชการณุยร์ศัม ์  

    :วิทยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล :โรงพยาบาลกลาง 

องคก์รภาครฐั :ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม(1300) :กรมกจิการเดก็และสตร ี :บา้นพกัเดก็และ 

    ครอบครวักรงุเทพฯ/จงัหวดัชมุพร/จงัหวดัระนอง :พฒันาสงัคมจงัหวัด 

    นครปฐม :ส านกังานเขตดอนเมอืง  

องค์กรภาคเอกชน :มูลนธิสิายเดก็   :มูลนธิหิญงิชายกา้วไกล :มูลนธิศินูยพ์ทัิกษ์สทิธเิดก็    

     :มลูนธิสิง่เสรมิความเสมอภาคทางสงัคม :มลูนธิเิพือ่นหญงิ       

      :มลูนธิโิครงการเพือ่ชวิีต :สหทยัมลูนธิ ิ    
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1. ศ.เกยีรตคิณุพญ.เพญ็ศร ีพชิยัสนธิ ประธานกรรมการทีป่รกึษา สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

2. พ.ญ.วรณุา กลกจิโกวนิท ์ จิตแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ วทิยาลัยแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานคร  

และวชริพยาบาล 

3. คณุฟา้ใส  วเิศษกลุ นกัศลิปบ าบดั 

4. พ.ต.หญิงนทัมน  อุน่พงศภ์วูนาถ  อาสาสมคัรพยาบาล 

5. น.อ.โทหญิงวลัภา อนัดารา อาจารยแ์ผนกจิตเวช วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ 

6. คณุสมชาต ิทาแกง ชมรมเพือ่นวนัพทุธ  สภากาชาดไทย 

7. อาจารยก์รรณกิาร ์ดาวไธสง สภากาชาดไทย 

8. ผศ.ดร.รกั ชณุหกาญจน ์ หวัหนา้สาขาจิตวทิยาพฒันาการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิและ วิทยากร ที่จัดกิจกรรมให้กับบ้านพักฉุกเฉิน 
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1.การน าผลติภณัฑ์ของสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิไปจ าหนา่ย ในงานตา่ง ๆ 

2. บรกิารชมุชน หลกัสตูรชา่งดดัผมและเสรมิสวย หลกัสตูรตดัผมชาย  
ใหบ้รกิารตดัผมฟร ีตามชมุชนในเขตดอนเมอืง และชมุชนใกลเ้คยีง (เขตหลกัสี ่เขตสายไหม เขตบางเขน ปาก-
เกรด็ นนทบรุ ี และปทมุธาน)ี 

ภาคผนวก ค 

วันที ่ สถานที ่ งาน / โครงการ หน่วยงาน / ผู้จัดงาน 

8 มี.ค 61 เมืองทองธาน ี วันสตรีสากล 
กรมกจิการสตร ีและสถาบนั

ครอบครวั กระทรวงพัฒนาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย ์

2-3 ส.ค 61 การบันไทย ส านักงานใหญ ่
กิจกรรม 

Wacoal Bra Day 

บรษัิทไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั   (มหาชน) 

12 – 16 ก.ย 61 เมืองทองธาน ี
มหกรรมตลาดนดัสรา้ง
อาชพีใหม้ัน่คงสงัคมไทย

ไรค้วามรนุแรง 

กรมกจิการสตร ีและสถาบนั
ครอบครวั กระทรวงพัฒนาสงัคม

และความมัน่คงของมนษุย ์

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่
นักเรียน

บริการ(คน) 
ผู้มารับบริการ รวม

(คน) หญิง ชาย 

8 เม.ย 61 สถานสงเคราะห์บ้านไร้ท่ีพ่ึงชาย  ธัญบุร ี 15 - 75 75 

22 เม.ย 61 สถานสงเคราะห์บ้านไร้ท่ีพ่ึงชาย  ธัญบุร ี 15 - 52 52 

29 เม.ย 61 สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี ปากเกร็ด  นนทบุร ี 15 - 46 46 

6 พ.ค 61 สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี 11 - 44 44 

13 พ.ค 61 สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย ปากเกร็ด นนทบุรี 13 - 48 48 

20 พ.ค 61 การเคหะคลอง 4 15 - 35 35 

27 พ.ค 61 หมู่บ้านพฤกษา  13  ดอนเมือง 14 - 42 42 

3 มิ.ย 61 พัน ร. 29 (สนามเป้า) 15 - 60 60 

10 มิ.ย 61 บ้านเอื้ออาทร  สายไหม 1 15 - 45 45 

30 ก.ย 61 สถานสงเคราะห์บ้านไร้ท่ีพ่ึงชาย  ธัญบุร ี 15 - 50 50 

7 ต.ค 61 สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี 15 - 35 35 

14 ต.ค 61 ชุมชนวัดดอนเมือง 14 - 27 27 

21 ต.ค 61 สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย ปากเกร็ด นนทบุรี 15 - 48 48 

28 ต.ค 61 การเคหะบ้านเอื้ออาทร บางคูวัด ปทุมธานี 15 - 51 51 

4 พ.ย 61 หมู่บ้านเป่ียมสุข 15 - 34 34 

11 พ.ย 61 การเคหะสายไหม 13 - 44 44 

18 พ.ย 61 หมู่บ้านพฤกษา  ดอนเมือง 15 - 25 25 

25 พ.ย 61 วัดพระบาทน้ าพุ 15 - 10 10 
  รวม  260 0 771  771  

94 



  

ภาคผนวก ง 

รายชื่อคณะเยีย่มชมและจัดกิจกรรมภายในสมาคมฯ ระหว่างเดือน

วัน/เดือน/ป ี รายชื่อ จ านวน(คน) 

1 ก.พ.61 
คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนวัฒนาวิทยาลยั เขา้เยีย่มชมการด าเนนิงานของ
สมาคมฯ 

53 

3 ก.พ.61 
คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีน Emergency school  เขา้เยีย่มชมการ
ด าเนนิงานของสมาคมฯ 

13 

5 ก.พ.61 
คณะสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหญงิ ประเทศไตหวัน  เยีย่มชมการด าเนนิงาน
ของสมาคมฯ 

6 

7 ก.พ.61 
คณะครแูละนกัเรยีนวิทยาลยัเทคนคิดอนเมอืง ชัน้ ปวช.ปีท่ี 3 เขา้เยีย่มชมและ
จดักจิกรรมใหก้บัสมาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ 

20 

28 ก.พ.61 
คณะทันตแพทยศาสตร ์ สาขาวิชาอนามยัครอบครวั มหาวิทยาลยัมหดิล 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ น านกัศกึษาจากประเทศภฐูาน เขา้เยีย่มชมการด าเนนิงาน
ของสมาคมฯ 

2 

2 เม.ย.61 
คณะพนกังาน บรษัิท เคพีเอม็จ ีภมูไิชย โฮลดิง้ส ์จ ากดั เขา้เยีย่มชมและจดั
กจิกรรมจติอาสา 

50 

26 เม.ย.61 
คณะอาจารยแ์ละนกัศกึษา คณะนเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เขา้
เยีย่มชมการด าเนนิงานของสมาคมฯ 

14 

30 เม.ย.61 
คณะอาจารยแ์ละนกัศกึษา หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
พัฒนาการมนษุย ์ สถาบนัแหง่ชาตเิพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครวั 
มหาวิทยาลยัมหดิล  เขา้เยีย่มชมการด าเนนิงานของสาคมฯ 

5 

11 พ.ค.61 คณะผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ี ส านกังานกจิการพลงังาน เขา้เยีย่มชมสมาคมฯ 3 

28 พ.ค.61 
คณะพนกังานเจา้หนา้ท่ี บรษัิทยนูริเิวอร ์ ภายใตผ้ลติภณัฑโ์ดฟ  เขา้เยีย่มชม 
พรอ้มท้ังมอบเงินบรจิาคสนบัสนนุการด าเนนิงานของสมาคมฯ 

6 

7 มิ.ย.61 
คณะพนกังานเจา้หนา้ท่ี ส านกังานเทศบาลต าบลแมโ่ป่ง อ.ดอยสะเกด็ จงัหวัด
เชยีงใหม ่น ากลุม่ผูน้ าชมุชน เขา้เยีย่มชมการด าเนนิงานของสมาคมฯ 

42 

1 ส.ค.61 
คณะสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสยาม น าคณะบคุลากรแพทยศ์าสตร
ศกึษาและสวัสดกิารครอบครวั สาธารณรฐัประชาชนบงัคลาเทศ เขา้เยีย่มชม
การด าเนนิงานของสมาคมฯ 

10 

23 ส.ค.61 
คณะผูบ้รหิารและพนกังาน บรษัิท NTT Communications (Thailand) เขา้
เยีย่มชมสมาคมฯ พรอ้มท้ังมอบเงินบรจิาค 

3 

24 ส.ค.61 
วิทยาลยัสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์รว่มกบั Japan College of 
Social Work ประเทศญีปุ่่น น าคณะอาจารยแ์ละนกัศกึษา เขา้เยีย่มชมการ
ด าเนนิงานของสมาคมฯ 

8 

29 ส.ค.61 
คณะพนกังานเจา้หนา้ท่ี บรษัิท แมกเนคอมพ์ พรซีชีัน่ เทคโนโลย ี จ ากดั
(มหาชน) เขา้เยีย่มชมสมาคมฯและจดักจิกรรมใหส้มาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ 

40 
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วัน/เดือน/ป ี รายชื่อ จ านวน(คน) 

4 ก.ย.61 
อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน สถาบันเทค
โนโลยี่แห่งเอเชีย (ATT) เข้าเยีย่มชมการด าเนินงานของสมาคมฯ 

13 

17 ก.ย.61 
คณะผู้บริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(มหาชน) เข้า
เยี่ยมชมการด าเนินงานของสมาคมฯ 

4 

16 ต.ค.61 
คณะนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ 

28 

29 ต.ค.61 
คณะเจ้าหน้าท่ีจาก Sabah’s advisory Council (SWAC) ประเทศ
มาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของสมาคมฯ 

10 

4 พ.ย.61 
คณะเจ้าหน้าท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เข้า
เยี่ยมชมการด าเนินงานของสมาคมฯ 

20 

9 พ.ย.61 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ส านักงานตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชม
และบริจาคสิ่งของให้กับสมาคมฯ 

50 

20 พ.ย.61 คณะเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ 3 

23 พ.ย.61 
คณะวิทยาลัยครูสุริยเทพ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสติ หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา น านักศึกษา 
เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของสมาคมฯ 

32 

26 พ.ย.61 
คณะเจ้าหน้าท่ี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(มหาชน) พบ
ผู้บริหารสมาคมฯ เพื่อพูดคุยเรื่องการท ากิจกรรม CSR 

5 

27 พ.ย.61 
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย น านักศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพหลักสูตรอาชญาวิทยา จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศ
ออสเตรเลยี เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของสมาคมฯ 

17 

28 พ.ย.61 
คณะแพทย์ประจ าบ้าน สาขากุมารและแพทย์ทั่วไป ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย(รวกท.) เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของสมาคมฯ 

10 

29 พ.ย.61 
คณะแพทย์ประจ าบ้าน สาขากุมารและแพทย์ทั่วไป ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย(รวกท.) เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของสมาคมฯ 

10 

30 พ.ย.61 
เจ้าหน้าท่ีบริษัท เดย์ครีม ออแกไนซ์เซอร์  น าคณะผู้บริหารองค์กร 
มิชชั่นเทวนต้ีวัน (Mssion 21) ประเทศอินโดนิเซีย เข้าเยี่ยมชมการ
ด าเนินงานของสมาคมฯ 

4 

17 ธ.ค.61 
คณะผู้น าสตรี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง  เข้าเยี่ยมชมการ
ด าเนินงานของสมาคมฯ 

6 
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ภาคผนวก จ 

การใหส้ัมภาษณแ์ละให้ข้อมูล 

ประเภทสือ่ เร่ือง วนัทีข่อขอ้มลู 

โทรทศัน์ 
1. 

  
  

 
สถานโีทรทัศนไ์ทยพีบเีอส รายการ “ขา่วค่ ามติใิหมท่ั่วไทย” สมัภาษณค์ณุณฐัยิา  
ทองศรเีกต ุผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะหแ์ละคณุแมวั่ยรุน่ 1คน   ประเดน็  
บทเรยีนจากคดแีมท่ ารา้ยลกู กบัสถานการณแ์มเ่ลีย้งเดีย่ววัยใส เพ่ือสะท้อน
สถานการณค์วามเครยีดท่ีแมเ่ลีย้งเดีย่วตอ้งเผชญิ 

 
 28 ก.พ.61 
  
  

2. 
  
  

สถานโีทรทัศนก์องทัพบกชอ่ง 7 สมัภาษณค์ณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุผูอ้ านวยการ
ฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์ รายการ7สชีว่ยชาวบา้น ประเดน็ การชว่ยเหลอืผูห้ญงิและ
เดก็ท่ีประสบปัญหาทางสงัคม 

26 ม.ีค.61 
  
  

3. 

สถานโีทรทัศน ์ โทรทัศนด์จิติอล ชอ่งMONO29 ผลติรายการ “ทันขา่วเชา้ 
Good  Morning  Thailand” สมัภาษณค์ณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุ ผูอ้ านวยการ
ฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์พรอ้มดว้ยสมาชกิแมวั่ยรุน่ 1ราย ประเดน็สงัคมในเรือ่งของ
ความรนุแรงท่ีเกดิขึน้กบัผูห้ญงิในรปูแบบตา่ง ๆ เชน่ ท้องยงัไมพ่รอ้ม โดนท า
รา้ยจากสามรีวมถงึปัญหาการหยา่รา้งและการท างานของบา้นพักฉกุเฉนิ 

2 ม.ีค.61 

4. 
  
  

สถานโีทรทัศน ์ไทยพีบเีอส รายการ “นารกีระจา่ง” สมัภาษณ ์คณุณฐัยิา  ทอง
ศรเีกต ุ ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะหแ์ละผูป้ระสบปัญหาความรนุแรงใน
ครอบครวั 1ราย   ประเดน็  กระบวนการดแูลผูถ้กูกระดว้ยความรนุแรงใน
ครอบครวั 

2 พ.ย.61 
  
  

5. 
สถานโีทรทัศน ์ไทยพีบเีอส  สมัภาษณค์ณุคญัฑนกิม ์ นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคม
สงเคราะหแ์ละผูป้ระสบปัญหาความรนุแรงในครอบครวั 2ราย   ประเดน็  การ
เขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมของผูถ้กูกระท าดว้ยความรนุแรงในครอบครวั 

20 พ.ย.61 

อ่ืน ๆ  
1. 

 
นติยสาร GQ  Thailand   สมัภาษณ ์คณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุหวัขอ้ “ความ
รนุแรงในครอบครวั” 

 

5 ก.พ.61 

2. 

นกัศกึษาคณะนเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  สมัภาษณค์ณุคญัฑนกิม ์  
นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละนกัจติวิทยา  เรือ่ง “การท างานของ
เจา้หนา้ท่ีทางดา้นจติวิทยาและนกัสงัคมสงเคราะหท่ี์ไดร้บัความตงึเครยีดจากการ
ท างาน” 

11 พ.ค.61 

3. 
UNFPA ออกรายงานสถานการณป์ระชากรโลกทุกปี โดยรายประจ าปี2561 
สมัภาษณแ์มวั่ยรุน่1 คน ประเดน็ “ความท้าทายในเรือ่งการดแูลภาวะการเจรญิ
พันธข์องตวัเองในขณะท่ีเป็นวัยรุน่” 

21 พ.ค.61 

4. 

นกัศกึษาศนูยเ์ตรยีมความพรอ้มทางภาษา และคณติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
นานาชาตมิหดิล  ท าวีดโีอขา่ว คน้คว้าขา่วในประชาคมอาเซีย่น หวัขอ้ “ปัญหา
การถกูคกุคามทางสทิธมินษุยชน รวมถงึ การถกูลว่งละเมดิทางเพศของชาว
โรฮงิญา”   สมัภาษณ ์คณุศรไีทย   อ่ าสวุรรณ ผูช้ว่ยนกัสงัคมสงเคราะห ์

20 ก.ค.61 
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   บรรณาธิการ   สุดาวัลย ์ คมธรรม 

   กองบรรณาธิการ   ณัฐิยา   ทองศรีเกต ุ

        กรวิณท ์ วรสุข 
        มนัสนันท   เกิดวร 

        ทิพวัลย ์  มารศร ี

        กรีฑา   แก้วประดษิฐ ์

        วลี    บรรลือเสียง 

        วิไลภรณ ์ เพียงกระโทก 

        จิตรา   นวลละออง 
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