รายงานประจาปี ๒๕๖๑
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
Association for the Promotion of the Status of Women
under the Royal Patronage of HRH Princess Soamsawali

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดาเนินงานสาธารณ
กุศล ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ผ่านกระบวนการ
ช่วยเหลือฟื้นฟู สร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาและฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ในสังคมอย่างเหมาะสม
รวมทั้งดาเนินกิจกรรมใน
เชิงรุกที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก การรณรงค์เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อสร้างสถานภาพศักยภาพ สิทธิและโอกาสของผู้หญิงใน
สังคม
งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นั้นนับว่าครอบคลุมและค่อนข้าง
ครบวงจร และค่อนข้างหลากหลาย เริ่มต้นจากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อ 38 ปี
ที่แล้ว จนถึงวันนี้ มีผู้หญิงและเด็กกว่า 55,000 ราย ได้รับบริการจากบ้านพัก
ฉุกเฉิน ณ วันนี้บ้านพักฉุกเฉินยังคงมีงานหลักในการดูแลผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆ
เช่น ถูกกระทาความรุนแรง ทาร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ ถูก
ทอดทิ้ง ท้องไม่พร้อม ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ขัดแย้งภายในครอบครัว ไม่มีงานทา
ไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยในแต่ละวัน มีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยรับความช่วยเหลืออยู่
ประมาณ 80 คน

จากประสบการณ์อันยาวนานในการให้ความช่วยเหลือดูแลปัญหาของผู้หญิง
และเด็กงานจึงค่อยๆ ปรับพัฒนา ทั้งในเชิงคุณภาพการให้บริการ และตามปีที่ผ่าน
ไป ขยายกรอบภารกิจให้ครอบคลุมในเชิงรุก เน้นการป้องกันปัญหาด้านการทางาน
กับเยาวชน และการรณรงค์ในระดับนโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงอัน
นาไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคมอีกด้วย
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
501/1 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 02-929-2301-3, 02-929-2222
Email : admin@apsw-thailand.org , Website : apsw-thailand.org
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สรุปผลการดาเนินงานในปี 2561
จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ภายใต้การนาของคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ผู้ก่อตั้ง
บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อปี 2523 เป็นต้นมา งานช่วยเหลือ
สตรีและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงได้ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 บ้านพัก
ฉุกเฉินหลังนี้ได้ยืนหยัดอยู่อย่างมุ่งมั่นในพันธกิจให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้หญิงและเด็กที่
ประสบปัญหาถูกกระทาความรุนแรงและถูกทอดทิ้ง
ชีวิตตกอยู่ในความมืดมน
ด้วย
กระบวนการบาบัดและฟืน้ ฟูผู้เดือดร้อนทั้งทางร่างกาย และ จิตใจ โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
นักสังคมสงเคราะห์ และ นักจิตวิทยาอาชีพ นอกจากนี้สมาคมฯ ยังให้ความสาคัญใน
การเสริมสร้างศักยภาพผู้เดือดร้อนด้วยการสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ
เพื่อค้นหาความถนัดของตนเอง โดยสมาคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านไป โดยการทางานแบบเครือข่ายด้วยทีมสหวิชาชีพ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
กลับคืนสู่สังคมและดารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขกว่า 55,000 คน
ในปี 2561 นอกจากงานพันธกิจดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในส่วนของการบริหาร
จัดการภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้าซ้อนในงานธุรการ สมาคมฯได้
ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงระเบียบและกระบวนงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน อาทิ คาบรรยายลักษณะงาน ( job description ) ระเบียบว่า
ด้วยการรับอาสาสมัครจากภายในประเทศ และ จากต่างประเทศ (ของบ้านพักฉุกเฉิน)
กระบวนการบริหารจัดการการกับของที่ได้รับบริจาค เป็นต้น

เมื่อมองย้อน 38 ปีที่ผ่าน ผลงานที่ประจักษ์ คือ ความภูมิใจและอิ่มใจ ด้วย
รากฐานที่ท่านผู้ก่อตั้ง และผู้นาในยุคก่อน ๆ ได้วางไว้ มีความมั่นคงจึงนาพาเรามาได้
ยาวนาน แต่เมื่อมองไปข้างหน้า จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกินความคาดคิดมีเกิดขึ้น
มากมายและรวดเร็ว
มีการพัฒนาหุ่นยนต์มาทางานแทนคน
มีการนาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence (AI) ) มาคิดวิเคราะห์แทนมนุษย์ มีการนา
อุปกรณ์อัจฉริยะ (internet of things (IOT)) มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องอาศัยคน ฯลฯ
ประเทศไทยยุค 4.0 จะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้าง แล้วองค์กรสาธารณกุศลอายุ
38ปี อย่างเราจะต้องปรับกระบวนทัศน์อย่างไร เทคโนโลยีใดบ้างเหมาะสมกับงานของ
เรา บุคคลากรควรได้รับการพัฒนาอย่างไรบ้าง ฯลฯ เหล่านี้คือความท้าทายที่เราจะต้อง
ช่วยกันค้นหาคาตอบ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
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งานเด่นงานดัง
งานรณรงค์ยุติความรุนแรง
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ บ้านพักฉุกเฉิน, สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา (GDRI) ร่วมกับ มูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอ
ภาคทางสังคม และมูลนิธพิ ทิ กั ษ์สตรี(AAT) จัดกิจกรรม
รณรงค์ยตุ คิ วามรุนแรง 2561 เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม
2561 ณ ห้องประชุมบารุง-รวิวรรณ อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ เป็น ประธาน เปิดงาน เพือ่ สะท้อนเสียงจากผูป้ ระสบความรุนแรง โดยจัดแสดง
ละครชีวติ (จริง) เรือ่ ง “เจ็บนี.้ .ใครช่วยฉันได้” จาก สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

ภายในงานมีการจัดแสดง
นิทรรศการ “เขาวงกตแห่งความทุกข์” ที่
นาเสนอในรูปแบบเรือ่ งเล่า ของ ผูท้ ถี่ กู
กระทาความรุนแรง ทัง้ นีภ้ ายในงานได้มี
ตัวแทนของผูห้ ญิงและเด็ก ใน บ้านพัก
ฉุกเฉินได้ตดิ ตามความคืบหน้า ของข้อเสนอ
7 ข้อทีไ่ ด้เคยเรียกร้องไปเมือ่ งานรณรงค์ยตุ ิ
ความรุนแรงเมือ่ ปี2560และได้เพิม่ ข้อเรียกร้องใหม่อกี จานวน 7 ข้อ แก่ นายเลิศปัญญา บูรณ
บัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ (พม.) คือ 1.เมือ่ ไปจดทะเบียนสมรสแล้ว ควรมีคมู่ อื “ผัว-เมีย” เพือ่ เป็นกติกาในการใช้
ชีวติ คูร่ ว่ มกัน 2.ควรมีศนู ย์ชว่ ยเหลือผูห้ ญิงในชุมชน หมูบ่ า้ น ไม่ใช่เพียงการประชาสัมพันธ์ใน
ภาพรวมแต่ไม่มปี ระสิทธิภาพ 3.มีการติดตามคดีทรี่ วดเร็วยิง่ ขึน้ และควรควบคุมตัวผูก้ ระทา
ทันทีเพือ่ ป้องกันการถูกกระทาซ้า ไม่ใช่ควบคุมผูถ้ กู กระทา(ผูห้ ญิง) 4.เมือ่ ผูห้ ญิงและเด็กถูกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว ควรมีการดาเนินคดีผกู้ ระทาด้วยความรวดเร็ว 5.ควรมีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผูก้ ระทาความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็ก
6.เมือ่ มีการฟ้องร้องคดี
อยากให้มกี องทุนยุตธิ รรมทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย
และ 7.ควรจัดตัง้ กองทุนพิเศษ เพือ่ ช่วยเหลือ
ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้สามารถนาไปประกอบอาชีพ และมีรายได้สาหรับ
ดูแลตัวเองและลูก ต่อไป
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การให้บริการของบ้านพักฉุกเฉิน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เน้นการให้ความช่วยเหลือ
ผูห้ ญิง และเด็กทีเ่ ดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม โดยให้ความช่วยเหลือด้านทีพ่ กั
อาศัย อาหาร สุขภาพอนามัยรวมทัง้ การให้คาปรึกษาแนะนา การให้ทกั ษะชีวติ และกาลังใจ
โดยใช้หลักสังคมสงเคราะห์และกระบวนการจัดการกลุม่ บาบัดทางจิต เพือ่ นาไปสูค่ วามเชือ่ มัน่
ในตนเอง สามารถออกไปใช้ชวี ติ ในสังคมได้ดว้ ยปกติสขุ และช่วยเหลือตนเองได้
การให้บริการ และความช่วยเหลือ นอกเหนือจากการให้เข้าพักทีบ่ า้ นพักฉุกเฉินแล้ว
โครงการคลินกิ ผูห้ ญิง ยังให้บริการ ด้านการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยให้การปรึกษา
แนะนาปัญหาด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น ท้องเมือ่ ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปัญหาโรคเอดส์/เอช ไอ วี และการหมดวัยเจริญพันธุ์ ฯลฯ
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บ้านพักฉุกเฉิน
บ้านพักฉุกเฉิน
ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆ
มีผู้รับความเหลือพักอาศัย
สาหรับตัวบ้านพักฉุกเฉินที่รองรับผู้ประสบปัญหานั้น มี 2 หลัง และมีพื้นที่บางส่วนใน
บริเวณที่แยกออกเป็นพิเศษ สาหรับการดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก

บ้านเด็ก
บ้านเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กในช่วงอายุ 1.5 – 9 ขวบ ซึ่งเป็นบุตรของ
ผู้
เดือดร้อนที่มาขอรับความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกาย / จิตใจ หรือ
พักรอคลอดถึงหลังคลอด รวมทั้งบุตรของผู้ฝากเลี้ยง ได้แก่ นักเรียนฝึกอาชีพและบุตร
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
ทั้งนี้มีครูและพี่เลี้ยงเด็ก จานวน 3 คน เป็นผู้ดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการร่างกาย
อารมณ์และสติปัญญา โดยมุ่งเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อีกทั้งลดผลกระทบความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก พร้อมทั้งสร้าง
สายสัมพันธ์ที่ดี

ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารก
ซึ่งเป็นบุตรผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่
พร้อม ที่ต้องการยกบุตร เพื่อหาพ่อแม่อุปถัมภ์หรือมารดาของเด็ก ฝากเลี้ยงชั่วคราว เพื่อ
ไปหางานทาหรือศึกษาต่อ ทั้งนี้มีพี่เลี้ยงดูแลเด็กทารก ทาหน้าที่ดูแลพัฒนาการทาง
ร่างกายและจิตใจ

ศูนย์กนิษฐ์นารี
ศูนย์กนิษฐ์นารี เป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกข่มขืน / ล่วงละเมิด
ทางเพศ ซึ่งให้บริการโดยทีมงานสหวิชาชีพอย่างครบวงจร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
ประสานงานเพื่อดาเนินคดีทางกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสบปัญหาต้องการดาเนินคดีกับ
ผู้กระทาผิด นอกจากนั้นยังให้บริการทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบปัญหาทุก ๆ ประเภทด้วย
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กระบวนการช่วยเหลือ
ผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน

1.บริการด้านสังคมสงเคราะห์/
จิตวิทยา
• จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร ยา
สิ่งจาเป็นต่างๆ
• นักสังคมสงเคราะห์ / นักจิตวิทยาให้
คาปรึกษา ให้กาลังใจและทางเลือก
โดยยึดผู้หญิงและเด็กเป็นศูนย์กลาง
โดยใช้แนวทาง การเสริมสร้าง
ศักยภาพ ๖(Empowerment)
• จัดกลุ่มบาบัดฟื้นฟูจิตใจ
• เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือ
หน่วยงานรัฐและเอกชน
• เยี่ยมบ้าน สร้างความเข้าใจและพื้นฟู
ครอบครัว

2.บริการด้านการแพทย์
• แพทย์สต
ู นิ รีเวชและจิตแพทย์
(อาสาสมัคร)ให้การตรวจและให้
คาแนะนาปรึกษาด้านการวางแผน
ครอบครัว/ โรคต่างๆ ทางเพศสัมพันธ์
และด้านเพศศึกษาและดูแลด้าน
สุขภาพจิต ตามลาดับ
• ส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาวินจ
ิ ฉัยทาง
กาย-จิต/รักษาฝากครรภ์ทโี่ รงพยาบาล
ของรัฐ เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
/
สถาบันบาราศนราดูร / โรงพยาบาลศรี
ธัญญา / ศูนย์บริการสาธารณสุข 15
และ 60 ฯลฯ
• ติดตามผลและเยีย
่ มเยียนผูท้ เี่ ข้ารับการ
รักษาทีโ่ รงพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง

3. บริการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ
• ให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่จาเป็น เช่น
การวางแผนครอบครัว เอชไอวี /
เอดส์ การดูแลเด็ก ฯลฯ
• เสริมสร้างทักษะชีวิต
• ฝึกอาชีพตามความสนใจ
• ให้บริการการศึกษาตามระบบ
การศึกษาของประเทศทั้งในระบบ
และการศึกษานอกโรงเรียนใน
ระดับประถมและมัธยม

4.บริการด้านกฎหมาย
• ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้น
และกระบวนการยุติธรรม
• ศูนย์กลางรับเรื่องและติดต่อสถานี
ตารวจที่เกี่ยวข้อง/ ติดตามผลคดี
• เป็นสื่อกลางติดต่อหน่วยงานเอกชน
และรัฐที่ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
(เช่น มูลนิธิเพื่อนหญิง / สมาคม
บัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ฯ)
• ร่วมสอบพยานเด็กตาม ป.วิ อาญา
พ.ศ.2543

5.ติดตามผล
เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว
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รายงานบ้านพักฉุกเฉิน
1.จานวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงและเด็ก
1.1จานวนที่รับความช่วยเหลือ
ในปี2561 มีผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน
ทั้งสิ้น 1,415 ราย แบ่งเป็น
•

ผู้หญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน

•

ผู้หญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก

•
•

รวม

322

ราย

35

ราย

ผู้หญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาทางโทรศัพท์

953

ราย

ผู้หญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาทางอินเทอร์เน็ต

105

ราย

*รายละเอียดเกีย่ วกับ อายุ ระดับการศึกษา ภูมลิ าเนา และ การนาส่ง มีปรากฏใน ภาคผนวก ก.
1.2 ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ
ประเภทของปัญหา

จานวน/ราย

1.ปัญหาครอบครัว

22
82

2.ท้องเมื่อไม่พร้อม
• จากสามี/แฟน
73 ราย
• จาการถูกข่มขืน
9 ราย
3.ความรุนแรงในครอบครัว
• ถูกสามี,อดีตสามีทุบตีทาร้ายร่างกาย/จิตใจ 59 ราย
• พ่อ/พ่อเลี้ยง/มารดา/น้า/ลูกเขย ทาร้าย
8 ราย

67

4.ผู้ติดเชื้อเอช ไอวี/เอดส์

7

5.สุขภาพกาย 6 ราย / สุขภาพจิต 6 ราย

12

6.เด็กผลกระทบที่ติดมากับแม่

135

7.ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร : ไม่ตั้งครรภ์ (ผูห้ ญิง 2 ราย/เด็ก 6 ราย)

8

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

24

รวมทั้งสิ้น

18

357

1.3 ประเภทปัญหา
1.3.1 กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม
ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม มาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 82 ราย ซึ่งผู้หญิง
ท้องเมื่อไม่พร้อมมาขอคาปรึกษาและกลับสู่ครอบครัว จานวน 38 ราย พักระหว่างรอ
คลอด/หลังคลอดจานวน 44 ราย โดยจาแนกอายุดังนี้
• เด็กและเยาวชนหญิง อายุ 10-14 ปี จานวน 1 ราย
(ร้อยละ 1.22)
• เด็กและเยาวชนหญิง อายุ 15-19 ปี จานวน 9 ราย
(ร้อยละ 10.97)
• ผู้หญิง
อายุ 20-24 ปี จานวน 26 ราย
(ร้อยละ 31.71)
• ผู้หญิง
อายุ 25-29 ปี จานวน 24 ราย
(ร้อยละ 29.27)
• ผู้หญิง
อายุ 30-34 ปี จานวน 6 ราย
(ร้อยละ 7.32)
• ผู้หญิง
อายุ 35-39 ปี จานวน 14 ราย
(ร้อยละ17.07)
• ผู้หญิง
อายุ 40 ปีขึ้นไป จานวน 2 ราย
(ร้อยละ 2.44)
*รายละเอียดเกีย่ วกับอายุ ระดับการศึกษา ภูมลิ าเนา และการนาส่ง มีปรากฏใน ภาคผนวก ก.
1.3.2 กรณีติดเชื้อ HIV/AIDS
ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS มาขอรับความช่วยเหลือรวม 7 ราย จาแนกได้ดงั นี้
• ผู้หญิง
อายุ 26-30 ปี จานวน 2 ราย (ร้อยละ 28.57)
• ผู้หญิง
อายุ 31-35 ปี จานวน 1 ราย (ร้อยละ 14.29)
• ผู้หญิง
อายุ 36-40 ปี จานวน 2 ราย (ร้อยละ 28.57)
• ผู้หญิง
อายุ 50ปีขึ้นไป จานวน 2 ราย (ร้อยละ 28.57)
1.3.3 กรณีถูกทาร้าย
ผูห้ ญิงและเด็กทีป่ ระสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทีม่ าขอรับความช่วยเหลือโดยพักอาศัย
รวมทัง้ สิน้ 67 ราย ในจานวน 67 ราย มีเด็กผลกระทบจากความรุนแรงติดมากับแม่ดว้ ย
จานวน 64 ราย
จาแนกตามผู้กระทา
ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความรุนแรง
1) สามี
จานวน 55 ราย
2) อดีตสามี จานวน 2 ราย
3) บิดา/บิดาเลี้ยง/มารดา/ลูกเขย/น้า/อา
จานวน 10 ราย

1) สุรา
2) สารเสพติด
3) ความหึงหวง

ผูใ้ ช้บริการทัง้ 67 ราย ไม่ตอ้ งการร้องทุกข์ดาเนินคดีใด ๆ ทัง้ สิน้ มีเพียง 2 ราย
ทีต่ อ้ งการให้พนักงานเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครอง ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 โดยทาบันทึกถ้อยคาข้อตกลง
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1.3.4 กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
เด็กก่อนวัยเรียน : ตลอดปี 2561 มีเด็กอยูใ่ นความดูแลของบ้านเด็กทัง้ สิน้ 50 ราย
(เด็กผูห้ ญิง 26 ราย / เด็กผูช้ าย 24 ราย)
บ้านเด็ก เป็นสถานที่ดูแลเด็ก และรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุ 1 ปีครึ่ง – 9 ปี ซึ่งเป็น
บุตรของผู้หญิงที่มาขอความช่วยเหลือ ในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ
พักรอคลอดและพักฟื้นหลังคลอด หรือพักเพื่อหลบภัย อีกทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองภัย
เด็กเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม
เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่มารดาติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
และเด็กที่บิดามารดา
ต้องโทษจาคุกด้วยคดีต่าง ๆ
เด็กอ่อน : ตลอดปี2561มีเด็กแรกเกิดฝากเลีย้ งประจาและฝากเฉพาะกลางวันรวม127 ราย
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน เป็นสถานทีด่ แู ลเด็กทารก ซึง่ เป็นบุตรของผูห้ ญิงและเด็กทีป่ ระสบปัญหา
ท้องเมือ่ ไม่พร้อม ทัง้ ทีต่ อ้ งการหาพ่อแม่อปุ ถัมภ์ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม และเด็กฝากเลีย้ งชัว่ คราว
เนือ่ งจากมารดาไปทางาน หรือศึกษาต่อ มีระยะเวลาในการฝากไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วย
1) เด็กทารกทีแ่ ม่มคี วามจาเป็นและมีความประสงค์ยกบุตร เพือ่ หาพ่อแม่อปุ ถัมภ์โดยบ้านพัก
ฉุกเฉินส่งต่อ มูลนิธมิ ติ รมวลเด็ก และ สหทัยมูลนิธิ รวม 14 ราย
2) เด็กทารกทีแ่ ม่ฝากเลีย้ งชัว่ คราว และเมือ่ พร้อมจะรับกลับคืนครอบครัว จานวน 20 ราย
3) เด็กทีฝ่ ากเลีย้ งเฉพาะช่วงกลางวัน เนือ่ งจากมารดาวัยรุน่ ต้องไปเรียนหนังสือ ไปฝึกอาชีพ
ไปทางาน และไปตรวจสุขภาพทีโ่ รงพยาบาล จานวน 59 ราย
1.3.5 กรณีถูกข่มขืน
ศูนย์กนิษฐ์นารีเป็นสถานทีช่ ว่ ยเหลือผูห้ ญิงและเด็ก ทีถ่ กู ข่มขืนอย่างครบวงจร ในปี2561 มี
ผูห้ ญิงและเด็กทีถ่ กู ข่มขืนกระทาชาเรา ถูกอนาจาร มาขอความช่วยเหลือทัง้ สิน้ 17 ราย ดังนี้

เด็ก
อายุ 5-10 ปี จานวน 2 ราย (ร้อยละ11.76)
• เด็ก
อายุ 11-15 ปี จานวน 3 ราย (ร้อยละ17.65)
• เด็ก
อายุ 16-20 ปี จานวน 5 ราย (ร้อยละ29.42)
• เด็ก
อายุ 21-25 ปี จานวน 4 ราย (ร้อยละ23.53)
• ผู้หญิง อายุ 26-30 ปี จานวน 1 ราย (ร้อยละ 5.88)
• ผู้หญิง อายุ 31ปีขึ้นไป จานวน 2 ราย (ร้อยละ11.76)
ในจานวนดังกล่าว ผูถ้ กู กระทา มีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 47 ส่วนผูก้ ระทา
เป็นพีช่ าย พ่อ พ่อเลีย้ ง ร้อยละ 35.30 , คนแปลกหน้าร้อยละ 35.30 , เพือ่ นชายร้อยละ 23.52
และคนรูจ้ กั ร้อยละ 5.88
•
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1.4 ประเภทปัญหาของผู้ที่มาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ มีรายละเอียดดังนี้
ในปี 2561 มีผปู้ ระสบปัญหา ขอรับความช่วยเหลือหรือขอคาปรึกษาทางโทรศัพท์ จานวน
953 ราย ในจานวนดังกล่าวดังกล่าว เป็นหญิงจานวน 837 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 ทีป่ ระสบ
ปัญหาทุกรูปแบบ โดยจะเป็นกลุม่ ทีม่ ชี ว่ งอายุระหว่าง 21-40 ปีมากทีส่ ดุ จานวน 763 ราย คิด
เป็นร้อยละ 80.06 ส่วนใหญ่มภี มู ลิ าเนาอยูใ่ นกรุงเทพฯ จานวน 507 ราย คิดเป็นร้อยละ 53
ของผูใ้ ช้บริการทัง้ หมด และสามารถจาแนกตามประเภทของปัญหาได้ดงั นี้
• ท้องเมื่อไม่พร้อม จานวน 459 ราย คิดเป็นร้อยละ 48
• ปัญหาครอบครัว จานวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 16
• ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จานวน171ราย คิดเป็นร้อยละ18
• ปัญหาอืน
่ ๆ เช่น พฤติกรรมบุตรหญิง/บุตรชาย ปัญหากฎหมาย ปัญหายาเสพติด
ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาไม่มผี ดู้ แู ลบุตร ปัญหาไม่มเี งินค่ารักษาพยาบาล ปัญหาไม่มงี านทา
และสอบถามข้อมูล ฯลฯ จานวน172 ราย คิดเป็นร้อยละ18
ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
อินเทอร์เน็ต 521 ราย คิดเป็นร้อยละ 55
• นิตยสาร/ทีวี/สมุดหน้าเหลือง 217 ราย คิดเป็นร้อยละ 23
• พลเมืองดีแนะนา/เพื่อนที่เคยมาดูงานแนะนา 116 ราย คิดเป็นร้อยละ12
• ศูนย์บริการสอบถามเลขหมาย1133 จานวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ10
ช่วงเวลาในการให้บริการ : ส่วนมากโทรศัพท์มาปรึกษาในเวลาเช้า-กลางวัน คิด
เป็นร้อยละ56 และ เวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ44 ตามลาดับ (*ภาคผนวก ก)
•

2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล
2.1 การดูแล ฟื้นฟูและเยียวยา ผู้หญิงและเด็ก :
2.1.1 การดูแลสุขภาพจิตและการให้คาปรึกษาทั่วไป
• ให้การปรึกษาแนะนาการดาเนินชีวต
ิ แก่ ผูห้ ญิง เด็ก และ ผูป้ กครอง นักสังคม
สงเคราะห์ / นักจิตวิทยาให้คาปรึกษา ให้กาลังใจและทางเลือกโดยยึดผูห้ ญิงและเด็กเป็นศูนย์กลาง
โดยใช้แนวทาง การเสริมสร้างศักยภาพ (Empowerment) ทัง้ นีผ้ หู้ ญิงและเด็กทีป่ ระสบปัญหาจะ
ได้รบั การดูแล โดย นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา อย่างรอบด้าน
• ทาการตรวจสอบประเมินทางจิตวิทยา เบือ
้ งต้นจะได้รบั การทดสอบประเมินในด้านต่าง ๆ
เช่น ประเมินความเครียด ประเมินภาวะซึมเศร้า สาหรับในรายทีม่ คี วามจาเป็นต้องได้รบั การดูแล
ช่วยเหลือหรือบาบัดฟืน้ ฟูเป็นรายกรณี
จะได้รบั การทดสอบประเมินระดับความสามารถทาง
สติปญ
ั ญา ประเมินบุคลิกภาพ และประเมินผลด้านความสัมฤทธิผ์ ลทางการเรียน โดย นักจิตวิทยา
คลินกิ ประจาบ้านพักฉุกเฉิน
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2.1.2 การประชุมรายกรณี (Case Conference) ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ
การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) เป็นกิจกรรมสาคัญ อย่างหนึ่งใน
การปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา หรือกลุ่มที่มีปัญหา
ที่ค่อนข้างยุ่งยาก
ซับซ้อน เพื่อวางแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม โดยในปี 2561 ได้จัดกิจกรรม case conference ดังนี้
ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นประธานในการดาเนินกิจกรรม ร่วมกับนักสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จานวน 3 ครั้ง เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินที่ประสบปัญหา ความรุนแรง
ถูก
ข่มขืน ท้องเมื่อไม่พร้อม ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง จานวน 17 ราย
•

การประชุม Case Conference ร่วมกับทีมสหวิชาชีพจากองค์กรภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง
จานวน
15 ราย จานวน 12 ครั้ง มีองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โรงพยาบาลตารวจ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอ
ภาคทางสังคม กรมกิจการสตรีและครอบครัว และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพฯ บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ/จังหวัดปทุมธานี/จังหวัดนครปฐม
•

2.1.3 การบาบัด ณ สถานพยาบาล
พญ.วรุณา กลกิจโกวินท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล(คลีนิคกู้ใจ)
ได้ให้การบาบัดฟื้นฟูจิตใจให้กับเด็ก/
เยาวชน/ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ถูกข่มขืนและพฤติกรรม
ก้าวร้าว/อารมณ์แปรปรวน จานวน 4 ราย รวม 12 ครั้ง
•

สมาคมฯได้ส่งเด็ก/ผู้หญิงที่ถูกข่มขืน ความรุนแรงในครอบครัว และติดเชื้อเอช
ไอ วี/เอดส์เข้ารับคาปรึกษาและบาบัดฟื้นฟูจิตใจ
ภายใต้การดูแลของจิตแพทย์
โรงพยาบาลตารวจ
จานวน 2 ราย โรงพยาบาลศิริราช
จานวน 1 ราย
โรงพยาบาลศรีธัญญา จานวน1ราย และโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 2 ราย
•
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2.1.4 การจัดกิจกรรมกลุ่ม Group Support หรือ กิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน
ซึ่งจะเป็นการรวมตัวกันของผู้ที่ประสบปัญหาอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
เพื่อให้การแก้ปัญหาของตัวเองด้วยตัวเองของแต่ละคนง่ายขึ้นกว่าทาอยู่คนเดียว ทั้งนี้กลุ่ม
จะดาเนินไปด้วยการหารือ ดูแล ให้คาแนะนา ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน เป็นการ
ประคับประคองกันเองระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ไม่มีคนภายนอกมาชี้นาหรือบังคับ โดยในปี
2561 ได้จดั กิจกรรม Group Support ดังนี้
โรงเรียนธัมใจ ร่วมกับ ทีมมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
เพื่อหา
แนวทางในการเยียวยา
ดูแลจิตใจ จากเพือ่ นที่ผ่านมาพ้นเหตุการณ์ร้าย ๆ มาแล้ว
จานวน 41 ราย เป็นจานวน 6 ครั้ง
•

2.1.5 โครงการศิลปะบาบัด
โครงการนี้เป็นโครงการที่บ้านพัก
ฉุกเฉินได้นาศิลปะมาช่วยบาบัดฟื้นฟู
เยียวยาจิตใจ
ให้กับผู้หญิงและเด็กที่
ประสบปัญหาความรุนแรง
ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ
ท้องไม่พร้อมและมี
ปัญหาทางสภาพจิตใจ
ซึมเศร้าและ
คิดทาร้ายตัวเอง
ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินได้มีการปรับตัว
เพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยในปี 2561 ได้จัดกิจกรรม ศิลปะบาบัด ดังนี้
กิจกรรมศิลปะบาบัด (Art Therapy) “ร่วมมือ ปลูกรัก พักใจ” จานวน 20
ครั้ง โดยวิทยากรจิตอาสา คุณฟ้าใส วิเศษกุล ทุกวันศุกร์ เวลา10.00 -12.00 น.
สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 30 ราย
•

กิจกรรมศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา
(Anthroposophical Art Therapy) คือ การนา
ศิลปะมาบาบัด และเยียวยาผู้ที่ขาดความสมดุลทั้ง
ร่างกายและจิตใจ ให้กับผู้หญิงและเด็กที่ประสบ
ปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยวิทยากร คุณ
กรวิณท์ วรสุข นักศิลปะบาบัดและผู้เชี่ยวชาญ
งานสังคมสงเคราะห์บ้านพักฉุกเฉิน รวมทั้งหมด จานวน 93 ครั้ง แบ่งเป็น
•



รายบุคคล จานวน 7 ราย รวม 65 ครั้ง



รายกลุ่ม (สมาชิกท้องวัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยง) จานวน 75 ราย รวม 24 ครั้ง



เด็กผลกระทบจากความรุนแรง จานวน 5 ราย รวม 4 ครั้ง
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2.2 การให้บริการด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวติ
2.2.1 สาหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ก่อให้การมีส่วนร่วม เกิดการพัฒนาอารมณ์
ความสุข สนุกสนาน และสุขสงบ เช่น เกม กีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดงละคร การ
เดินทาง-ท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต รวมไปถึง
เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งการฝึก
สมาธิ การฝึกว่ายน้า การเล่านิทาน ศิลปะและดนตรีบาบัดทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
โดยคุณครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก
8 ม.ค. 61 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จานวน 2 คน จัดกิจกรรม “เกมส์สันทนาการ และวาดรูประบายสี” แก่สมาชิก
บ้านเด็ก จานวน 20 คน

•

12 ม.ค. 61 หัวหน้าบ้านเด็กนาเด็กและผู้ดูแล จานวน 24 คน ไปทากิจกรรม
นอกสถานที่ ณ Snow Town The mall Gateway เอกมัย

•

14 ม.ค. 61 คณะผูป้ กครองและนักเรียนจาก Harrow International School
ระดับชั้น ป.2 จานวน 30 คน จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับสมาชิกบ้านเด็ก และเด็กๆ
บ้านพักฉุกเฉิน

•

24 ม.ค. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จานวน
11 คน จัดกิจกรรม “เกมและจับฉลากของขวัญปีใหม่” ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก

•

26 ม.ค. 61 หัวหน้าบ้านเด็กนาเด็กและผู้ดูแล จานวน 26 คนไปทัศนศึกษา ณ
โอเชียลเวิลด์ สนับสนุนโดยMr. Xavier Rado Verdaguar และ คุณนรวี ดารัน
โชติ

•

1 ก.พ. 61 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จานวน 80 คน จัดกิจกรรม
แจกของขวัญปีใหม่แก่สมาชิกบ้านเด็ก

•

3 ก.พ. 61 คณะครูและนักเรียน จาก Amio International School จาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 20 คน จัดกิจกรรมนันทนาการและ
เลี้ยงน้องบ้านเด็ก

•

10 ก.พ. 61 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 70 คน ทา
กิจกรรมจิตอาสาและนันทนาการ แก่สมาชิกบ้านเด็ก

•

20 ก.พ.61 หัวหน้าบ้านเด็กนาเด็กและผู้ดูแล จานวน 28 คน ไปทัศนศึกษา ณ
สวนสนุก ดรีมเวิลด์ ได้สนับสนุน จาก สวนสนุกดรีมเวิลด์

•
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27 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นปวส. ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จานวน 7 คน
จัดกิจกรรม และแจกของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก

•

9 มี.ค. 61 คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ
(Regent's International School Bangkok) จานวน 20 คน พร้อมช่างจานวน
3 คน จัดกิจกรรม “จิตอาสา” ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างห้องนอนเด็ก และปลูกตะไคร้
ไล่ยุง

•

9 เม.ย. 61 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จานวน 24 คน จัดกิจกรรมสันทนาการ ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก

•

24 - 27 เม.ย. 61 นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 4 คน ทากิจกรรม “จิตอาสา” ให้กับสมาชิก
บ้านเด็ก

•

30 เม.ย. 61 หัวหน้าบ้านเด็กนาเด็กและผู้ดูแล จานวน 21 คน ไปทากิจกรรม
นอกสถานที่ ณ สวนสนุก The Funarium ได้สนับสนุนจาก Mr.Stuart Rothenberg อาสาสมัครชาวอเมริกาและMr. Xavier Rado Verdaguar และ คุณนรวี ดา
รันโชติ

•

2 พ.ค. 61 นักศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย หลักสูตรปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 10 คน จัดกิจกรรมสาหรับเด็กอายุ 4 - 9 ปี

•

20 - 22 มิ.ย. 61 และวันที่ 2-7,17,23 ก.ค. 61นักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 5-8 คน ทากิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงน้อง ที่บ้าน
เด็ก

•

25 - 28 มิ.ย. 61 นักเรียนระดับชั้นม.6 จาก โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอน
ดรูว์ส (St. Andrews International School Bangkok) จานวน 6 คน
ปฏิบัติงานจิตอาสา วาดภาพระบายสีฝาผนัง ทาสีโต๊ะ เก้าอี้ รั้วบ้านเด็ก อุปกรณ์
ของเล่นในสนามเด็กเล่น และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยของสนามเด็กเล่น

•

6 ก.ค. 61 นักเรียนกองดุริยางค์ทหารอากาศ จานวน 60 คน จัดกิจกรรมจิต
อาสา

•

13 ก.ค. 61และ วันที่ 16 ก.ค. 61 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต จานวน 50 คน จัดกิจกรรม “ร้องเพลง เล่นดนตรี เล่านิทาน
และพัฒนาพื้นที”่ แก่สมาชิกบ้านเด็ก

•

25

17 ส.ค. 61 ครูบา้ นเด็กนาสมาชิกบ้านเด็ก
และผูด้ แู ล จานวน 25 คน ไปทัศนศึกษา ณ
สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ โดยได้รบั การสนับสนุนจาก
Mr.Xavier Rado Verdaguar และ คุณนรวี ดา
รันโชติ

•

2 , 9 , 23 และ 30 ส.ค.61 นักเรียน
ชั้นม.5 โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง จานวน 20 คน/ครั้ง จัดกิจกรรม “วาด
ภาพระบายสี/เล่านิทาน” แก่สมาชิกบ้านเด็กจานวน 20 คน

•

•

2 ก.ย.61 นิสติ ชัน้ ปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดกิจกรรม “วาดภาพระบายสี ร้องเพลงและเล่านิทาน” แก่สมาชิกบ้านเด็ก จานวน 23 คน
2 ก.ย. 61 นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จัดกิจกรรม “วาดภาพระบายสี ร้องเพลงและเล่านิทานหุ่น” แก่สมาชิก
บ้านเด็ก จานวน 22 คน

•

วันที่ 6,13 ก.ย. 61 นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียน
พระหฤทัยดอนเมือง จานวน 20 คน พร้อม
ผู้ปกครอง ทากิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงน้องบ้านเด็ก
•

4 ต.ค. 61 ครูบา้ นเด็กนาสมาชิกบ้านเด็ก จานวน 5 คน ไปร่วมกิจกรรมและรับชมการ
แสดงบัลเลย์ The Legend of Swan Lake and Ugly Duckling

•

16,30 ต.ค. 61 และวันที่ 3,15,16 ธ.ค. 61 นักเรียนชัน้ ม.5 โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์
กรุงเทพฯ (Harrow International School Bangkok) จานวน 15 คน (3 คน/วัน) จัด
กิจกรรมจิตอาสา วาดภาพฝาผนัง บริเวณบ้านเด็ก

•

5,19และ26 พ.ย. 61 นักเรียนชัน้ ม.1และม.5 โรงเรียน
นานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพฯ (Harrow International School
Bangkok) จานวน 15 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา ทาความ
สะอาดบริเวณสนามเด็กเล่นและวาดภาพระบายสีให้กบั สมาชิก
บ้านเด็ก เมือ่ วันที่ (จานวน 3 วันๆละ 15 คน)

•

21 และ 28 พ.ย. 61 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมการออกแบบชัน้ ปีท5ี่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี จานวน 2 คน/วัน จัดกิจกรรมจิตอาสาให้กบั สมาชิกบ้านเด็ก

•

26

6 ธ.ค. 61 นักเรียนชัน้ ม.5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 20
คน จัดกิจกรรมนันทนาการ ให้กบั สมาชิกบ้านเด็ก

•

9 ธ.ค. 61 ครูบ้านเด็กนาสมาชิกบ้าน
เด็กและผูด้ ูแล จานวน 24 คน ไปร่วม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ณ โรงเรียน
นานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพฯ(Harrow International School Bangkok)
•

13 ธ.ค. 61บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จากัด จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน และ สมาชิกบ้านเด็ก

•

24 ธ.ค. 61 Mr.Stuart และMrs Andy Rotherberth
อเมริกันจัดกิจกรรมดนตรี ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก

•

นักจิตวิทยา ชาว

สาหรับผู้ปกครองเด็กเล็ก
จัดอบรมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมทักษะต่าง ๆ

จัดอบรม “เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ” ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับ
ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ จานวน 3 ครั้ง โดยวิทยากร
ดร.รัก ชุณหกาญจน์ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•

จัดอบรม “ให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กตามวัยและพัฒนาการเด็ก” ให้กับพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวและท้องไม่พร้อม จานวน 2 ครั้ง
โดยวิทยากร ศ.เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิท ประธานที่ปรึกษาคณะกรรม
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (อดีตนายกสมาคมฯ)

•

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จานวน 4 ครั้ง โดยวิทยากร
คุณสมชาติ ทาแกง จากสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ

•

2.2.2 สาหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น
การดาเนินงานที่เกี่ยวกับเยาวชนในบ้านพักฉุกเฉิน ประมวลได้ดังนี้
(1)โครงการเสริมสร้างพลังด้วยเสียงดนตรีและการเต้นรา
เป็นหนึ่งใน
กระบวนการเสริมพลังและพัฒนาการด้านอารมณ์
ร่างกายและจิตใจให้กับเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหาความรุนแรง
กิจกรรมจะเป็นการกล่อมเกลาจากการเรียนรู้ผ่านจาก
ประสบการณ์จากเสียงดนตรี โดยใช้เสียงดนตรี เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์การฟัง
การเต้น การขับร้อง
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•

กิจกรรมดนตรี “ลีลาศ” โดยวิทยากร คุณปราณบัว ศรีสลวย ครูผู้สอนลีลาศ จาก
สถาบันราชานุกูล เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 61 มีผู้เข้าร่วม 24 ราย และ วันที่ 30
เม.ย.61 จานวน 24 ราย

•

กิจกรรมดนตรี “ร้องคาราโอเกะ” โดยวิทยากร คุณยุรธี ลีละธร ครูสอนพิเศษ
ดนตรี จากโรงเรียนโสมาภา 2 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 จานวน 25 ราย
(2)กิจกรรมด้านการศึกษาและทักษะชีวิต

28

•

ส่งเสริมด้านการศึกษาจานวน 5 ราย : ระดับชั้นประถมศึกษา จานวน 3 ราย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 1 ราย และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1ราย โดยจัดให้เข้าเรียนในสถานศึกษาในเขตดอนเมือง และจังหวัดตามภูมิลาเนา :
โรงเรียนประชาอุทิศจันทาอนุสรณ์ เขตดอนเมือง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ , โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนวัด
กลางคลอง4 จังหวัดปทุมธานี

•

จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับสตรีและเยาวชน โดย
นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 61

•

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ให้กับสตรี
เยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยวิทยากรคุณนายสมชาติ ทาแกง และ คุณปฏิญญา
สุริวงศ์ จากสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 61

•

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จัดกิจกรรมร่วมปลูกผักเพื่อน้อง เมื่อ
วันที่ 2 เม.ย. 61

•

จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านอาชีพ เช่น ทาผ้าเช็ดหน้า จัดสวนถาดสวนแก้ว ถุงหูรูด
เอนกประสงค์ ทาขนมอบ ปักผ้าด้วยมือ การเย็บจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ ในวันที่
19-21 ก.พ. 61 มีผู้หญิงและเยาวชนเข้าร่วม จานวน 25 ราย และวันที่ 23-25
เม.ย. 61 มีผู้หญิงและเยาวชนเข้าร่วมจานวน 25 ราย รวมทั้งหมด 50 ราย

สาหรับสมาชิกเยาวชนที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมหรือแม่ลูกอ่อน
•

จัดให้เข้ารับการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ราย และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ราย

•

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักสูตร
“การดูแลมารดาและทารก” วิทยากรโดย
อาจารย์กรรณิกา ดาวไธสง และคณะ
จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและ
สุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย ให้ความรู้
แก่คนท้อง แม่ลูกอ่อน ผู้หญิง และ
เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กที่ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนบ้านพักฉุกเฉิน จานวน
2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 38 คน ณ ห้องประชุมบุญเกื้อ - กิ่งแก้ว สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เมื่อวันที่ 25 - 29 มิ.ย. และวันที่ 12 - 16 พ.ย.
61
จัดกิจกรรมให้ความรูก้ บั ผูป้ กครอง
ของเด็กวัยรุน่ เยาวชน และ สมาชิก
บ้านพักฉุกเฉิน หัวข้อ “โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์” วิทยากรโดย คุณสมชาติ
ทาแกงและคณะ
จากสภากาชาดไทย
เมือ่ วันที่ 24 มี.ค. 61
•

•

จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “พัฒนาการเด็กในครรภ์ ตลอด ถึง การเตรียมตัว
คลอด” โดยวิทยากรอาสาสมัครพยาบาล พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนารถ เมื่อ
วันที่ 19 ก.ย.61

สาหรับเยาวชนทุกคน
•

จัดกิจกรรมให้ความรู้ “คุยเรือ่ งโรคเอดส์” โดยวิทยากร คุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนัก
สังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน ให้กบั เด็ก-เยาวชนทีท่ อ้ งไม่พร้อม และแม่วยั รุน่ จานวน
15 ราย จานวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่16มี.ค./2,10 พ.ค./12 ก.ค.61

•

จัดกิจกรรมศาสนบาบัด“ฝึกนัง่ สมาธิและฟัง
ธรรมะ” โดยวิทยากร คุณคัญฑนิกม์
นิโรธร
หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และ
นักจิตวิทยาคลินกิ บ้านพักฉุกเฉิน ทุกวัน
ศุกร์เวลา16.00 - 16.45 น.
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จัดกิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตโดยธรรมะ ตาม โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็ก วิทยากรโดย คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ให้กับ
เด็กและเยาวชนที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา
บ้านพักฉุกเฉิน จานวน 45 คน ระหว่างวันที่ 16 –17 มิ.ย.61
•

กิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น หลักสูตรตัดผมและเสริมสวย หลักสูตรตัด
เย็บเสื้อผ้า นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สนทนาภาษาอังกฤษ ขนมอบ และศิลปะ
ประดิษฐ์ จานวน 16 คน
•

กิจกรรมฝึกอาชีพช่วงสั้น ๆ เช่น ทาตุ๊กตาการบูร เย็บตุ๊กตา ปักผ้าด้วยมือ ทา
ดอกไม้ประดิษฐ์ เย็บจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ จานวน 60 ราย

•

สาหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชน และเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น
บ้านพักฉุกเฉินได้จัดกระบวนการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กที่
ได้รับความรุนแรงทุกรูปแบบ
เพื่อเสริมสร้างพลังทางด้านความคิดจิตใจ
โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
ครอบครัวที่ก้าวผ่านเรื่องร้ายแรงมาแล้ว
และ
สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม
จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์” โดยวิทยากร คุณสมชาติ ทา
แกง จากสภากาชาดไทย จานวน 1ครั้ง
•

จัดกิจกรรม “Group Support” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าประสบการณ์ โดยวิทยากร
คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อานวยการมูลนิธิส่งเสริมความ เสมอภาคทางสังคมและคณะ
จานวน 5 ครั้ง
•
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โครงการแม่และวัยรุน่
: โครงการ เพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น
กรณีแม่วัยรุ่น
สมาคมฯได้จัดโครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้กับแม่วัยรุ่น
โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญคือ
มุ่งลดอัตราการส่งลูกสู่สถานสงเคราะห์
เน้นการสร้างสาย
สัมพันธ์แม่และลูกในช่วงระหว่างรอคลอด
ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ การบาบัดด้าน
อารมณ์อย่างรอบด้าน อีกทั้งมีเงินสะสมให้เพื่อเป็นต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น
เมื่อพ้นจาก
บ้านพักฉุกฉินและกลับสู่ครอบครัว ในปี2561 มีเด็กและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม เป็น
แม่ลูก 16 คู่ ซึ่งในจานวนแม่วัยรุ่นทั้งหมดมีเพียง 1 ราย ตัดสินใจยกบุตรให้กับ
มูลนิธิมิตรมวลเด็ก นอกนั้นเลี้ยงลูกเอง
กรณีเข้ารับการศึกษาต่อ ในปี2561 คือ
กรณีน้องใหม่ (นามสมมุติ) วัยรุ่นอายุ 13 ปี มีพี่น้อง2คน น้องใหม่เป็นลูกคน
โต พักอาศัยอยู่บ้านเช่ากับครอบครัวมีพ่อ แม่และน้องชายวัย11ปี พ่อประกอบอาชีพ
รับจ้างเป็นช่างทาสีรถยนต์ต้องออกไปทางานทุกวัน ส่วนแม่ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็น
แม่บ้าน พ่อ-แม่ชอบดื่มเหล้าเป็นประจาแต่แม่จะดื่มหนักกว่าพ่อ น้องใหม่กาลังเรียนชั้น
ม.1โรงเรียนใกล้ๆกับที่พัก น้องใหม่ประสบปัญหาถูกผู้ชายอายุ40ปี เป็นผู้ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ในโบสถ์ที่น้องใหม่และครอบครัวไปปฏิบัติกิจทางศาสนาข่มขืน ทางบ้านไม่
ทราบเรื่อง จนแม่สังเกตเห็นความผิดปกติของลูก จึงได้สอบถามและพาไปพบแพทย์
โรงพยาบาลตารวจ พบว่าน้องใหม่กาลังตั้งครรภ์ ทางครอบครัวจึงได้ตัดสินใจยุตกิ าร
ตั้งครรภ์ น้องใหม่ได้เล่าให้นักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลฟังว่า ยังมีพ่อของเพื่อน
ข่มขืนด้วยในวันที่แม่เมาจนหลับไป
นักสังคมสงเคราะห์เกรงว่าถ้าส่งน้องใหม่กลับบ้าน
ทันทีจะเกิดอันตรายได้จงึ ส่งขอความช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉิน
•

ปัจจุบันน้องใหม่ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนภาคปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ส่วน
เรื่องคดีศาลได้สืบพยานไปเรียบร้อยแล้ว
กรณีจบการศึกษาและส่งกลับคืนครอบครัว
กรณีน้องมิว (นามสมมุติ) แม่วัยรุ่นปัจจุบันอายุ 20 ปี มีปัญหาท้องไม่พร้อมกับ
แฟน หลังจากคลอดลูกสาวปัจจุบันอายุ3 ขวบเศษ มีความตั้งใจเลี้ยงดูลูกสาวด้วยตนเอง
พร้อมกับศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในโรงเรียนภาคปกติ และกาลังจะสอบเข้า
ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
ในขณะที่ลูกสาวก็จะเข้าเรียนชั้นอนุบาล
สมาคมฯได้
ดาเนินการมอบเงินค่าเลี้ยงดูบุตร จานวน 58,500.- บาท
•
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กรณีน้องกิม (นามสมมุติ) แม่วัยรุ่นอายุ 15 ปี ท้องไม่พร้อมกับเพื่อนชาย ได้
คลอดลูกสาวแล้วอายุ 2 ขวบเศษ น้องกิมได้เข้าเรียนหนังสือต่อในระดับชั้นมัธยมปีที่1
ส่วนลูกฝากเลี้ยงที่ศูนย์เด็กอ่อนภายในบ้านพักฉุกเฉิน
ปัจจุบันน้องกิมได้เรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 ในโรงเรียนภาคปกติ และพร้อมจะกลับไปอยู่กับครอบครัว และ จะเข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย
•

กรณีน้องนิ (นามสมมุติ) วัยรุ่นอายุ 18 ปีเศษ พ่อเสียชีวิตตั้งแต่น้องนิอายุได้ 6
ขวบ หลังจากนั้นแม่ได้พาไปอาศัยอยู่กับครอบครัวยายที่นับถือกัน น้องนิได้ถูกข่มขืนจาก
คนในครอบครัวของยายติดต่อกันหลายปี
จนน้องนิมีแฟนจึงได้ตัดสินใจบอกครอบครัว
แฟน น้องนิได้รับความช่วยจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ และได้ส่ง
ต่อมาที่บ้านพักฉุกเฉิน น้องนิได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ระดับปวช. ปัจจุบัน
น้องนิได้เรียนจบชั้นปวช.3 และได้เข้าทางานร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ส่วนเรื่องคดีกาลังอยู่
ในชั้นอัยการ
•

2.2.3 สาหรับสมาชิกผูต้ ิดเชื้อ
กิจกรรมด้านสุขภาพกาย/จิต
การดูแลชีวติ และ สุขภาพอนามัยทางด้านกาย
และจิต ของผู้หญิงติดเชือ้ โดย พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนาถ อาสาสมัครพยาบาล
•

จัดส่งสมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฉุกเฉินไปร่วมประชุม และรับความรู้ด้านสุขภาพ
สภากาชาดไทย ตามหัวข้อดังนี้
•

ที่

ฟังบรรยายวิชาการ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพเรื่อง
“ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส” จานวน 5 ราย เมื่อ 18 ม.ค. 61


หัวข้อ “อาหารและโภชนาการสาหรับผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี เอดส์” ที่ห้องประชุม
ชั้น 7 A ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จานวน 5 ราย เมื่อ 29 ส.ค. 61


•

กิจกรรมสวนผัก-ปลูกผักปลอดสารพิษ เช่นผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง พริก ตะไคร้ฯลฯ

กิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น ศิลปประดิษฐ์
ทาตุ๊กตา เป็นต้น
•

ผลิตดอกไม้ต่างๆ

ขนมอบ

2.3 การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
ได้จัดทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ จากมูลนิธิ
สร้างความเข้าใจทางสังคม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก สหทัยมูลนิธิ ร.พ.ตารวจ บ้านพัก
เด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมฯลฯ และบ้านพักฉุกเฉิน
เพื่อระดมความคิดหาแนวทางการช่วยเหลือเด็ก ด้านคดีความรุนแรงทางเพศ 8 ครั้ง
จานวน 15 ราย
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การสืบพยาน/การดาเนินคดี
: ชั้นสอบสวน
นักสังคมสงเคราะห์
ได้ดาเนินการสอบพยานเด็กที่
ลาดกระบัง จานวน 1 ราย(อายุ13ปี) เมื่อวันที่ 16 ม.ค.61


สถานีตารวจนครบาล

นักสังคมสงเคราะห์ ได้ดาเนินการสอบพยานเด็กที่ ศูนย์กนิษฐ์นารี จานวน 1
ราย(อายุ6 ปี) เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61


นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550
จากกรมกิจการสตรีและ
ครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าคุ้มครองเด็กตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 จากศูนย์
ช่วยเหลือสังคม ทาการบันทึกถ้อยคาข้อตกลงกรณีหญิงอายุ 38ปี(บุตรชายอายุ4ขวบ)และ
หญิงอายุ 41 ปี (บุตรสาวอายุ4ขวบ) จานวน 2ราย ที่ถูกสามีด่าทอ ทาร้ายร่างกาย
ผู้ใช้บริการทั้งสองรายไม่ต้องการแจ้งความดาเนินคดี
แต่ต้องการให้ทางพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทาบันทึกข้อตกลงเท่านั้นและตัดสินใจกลับใช้ชีวิตกับสามีดังเดิม


: ชั้นศาล
นักสังคมสงเคราะห์ นาผู้ปกครองและเด็ก อายุ17 ปี ถูกเพื่อนชาย อายุ 23
ปี ข่มขืนกระทาชาเราสืบพยานที่ศาลอาญา รัชดา จานวน1ราย ( เมื่อ29 ม.ค. 61)


การเรียกร้องค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
จากสานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

กรม

นักสังคมสงเคราะห์
นาเด็กไปยื่นค่าคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา ที่กระทรวงยุติธรรมจานวน 1 ราย เมื่อ 16 ม.ค.61


คาวินิจฉัยจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา วินิจฉัยจ่ายเงินให้จานวน 5 ราย เป็นเงิน 225,000.บาท
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ผลการดาเนินคดี
กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อเสรีภาพ เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจาก
บิดามารดา ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแล ของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับอนุญาต และปราศจากเหตุอัน
สมควรเพื่อการอนาจาร
เด็กหญิงเน็ท (นามสมมุต)ิ อายุ 14 ปีเศษ โดยเพือ่ นชายอายุ 19 ปี เป็นจาเลย
สืบพยานเมือ่ 29 ม.ค.61 ทีศ่ าลอาญา รัชดา จาเลยให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาว่า จาเลยมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึง่ , 283 ทวิวรรคสอง , 317 วรรค
สาม เป็นการกระทาผิดหลายกรรม เป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91 แต่เป็นความผิดฐานพาเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เพือ่ การอนาจาร กับความผิดฐานกระทาชาเรา
เด็กอายุไม่เกิน15 ปี ซึง่ ไม่ใช่ภรรยาของตน โดยเด็กนัน้ จะยินยอมหรือไม่กต็ าม อันเป็นกฎหมายทีม่ ี
โทษหนักทีส่ ดุ เพียงฐานเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จาคุกกระทงละ 6 ปี รวม
โทษ 5 กระทง เป็นจาคุก 30 ปี ฐานปราศจากเหตุอนั ควร พรากเด็กอายุยงั ไม่เกิน 15 ปี ไปเสีย
จากบิดามารดา ผูป้ กครองและผูด้ แู ลเพือ่ การอนาจาร จาคุกกระทงละ 5ปี รวมโทษ 5 กระทง
เป็นจาคุก 25 ปี เมือ่ รวมโทษทุกกระทงความผิดแล้วเป็นจาคุก 55 ปี จาเลยให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา78กึง่
หนึง่ คงจาคุก 27 ปี 6 เดือน นาโทษจาคุก15 วัน และ 1 เดือน 15 วัน ทีร่ อลงอาญา
หมายเลขแดงที่ 1605/2555 ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ คดีอาญาเลขแดงที่
อย.6337/2555 ของศาลนีต้ ามลาดับ นามาบวกเข้ากับโทษคดีนตี้ ามลาดับมาบวกเข้ากับโทษคดีนี้
เป็นจาคุก 27 ปี 7 เดือน 30 วัน


การติดตามผลและการเยีย่ มบ้าน
หลังจากบ้านพักฉุกเฉินได้ชว่ ยเหลือผูม้ าขอใช้บริการจากปัญหาต่าง ๆแล้ว นักสังคม
สงเคราะห์ยงั ได้ตดิ ตามผลและเยีย่ มบ้านผูใ้ ช้บริการ โดยการโทรศัพท์ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาสังคมและ ความมัน่ คงของมนุษย์ของแต่ละจังหวัด เช่นกรุงเทพฯ ปทุมธานี
นนทบุรี ฉะเชิงเทราฯลฯ รวมทัง้ หมด 15 ราย ซึง่ เป็นรายทีต่ อ้ งการดูแลเพือ่ ให้กลับคืนครอบครัว
เท่าทีท่ าได้


4.การร่วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา33 ทวิพ.ศ.2543
บ้านพักฉุกเฉินได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยส่งนักสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักฉุกเฉินไปเข้า
ร่วมสอบพยานเด็ก ทีต่ กเป็นผูเ้ สียหายกับพนักงานสอบสวน ตามสถานีตารวจต่างๆ และร่วม
สืบพยานในชัน้ ศาล ดังนี้ คดีในชัน้ สอบสวน จานวน 6 คดี คดีขม่ ขืนกระทาชาเรา จานวน 3
ราย ค้ามนุษย์ จานวน5 ราย โทรมหญิง จานวน2 ราย ชัน้ ศาลจานวน 3 คดี เป็น คดีพราก
ผูเ้ ยาว์จานวน 1 ราย ร่วมกันทาร้ายผูอ้ นื่ จนเป็นเหตุให้ได้รบั อันตรายแก่กาย,รว่ มกันพยายามฆ่า
ผูอ้ นื่ ฯลฯ จานวน2 ราย และคดีอนาจาร กักขังหน่วงเหนีย่ ว จานวน 1 ราย
34

เป็นอีกส่วนหนึง่ ของการให้บริการ ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มุง่ ให้
การศึกษา และเสริมสร้างทักษะสาหรับการนาไปประกอบอาชีพ โดยมีกลุม่ เป้าหมาย คือ ผู้
เดือดร้อนทีม่ าขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน ผูด้ อ้ ยโอกาส รวมทัง้ ประชาชนผูส้ นใจ
โดยทัว่ ไป
สาหรับการศึกษานัน้ จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญ วิธเี รียนแบบพบกลุม่
(กศน.) ทัง้ ระดับประถม - มัธยมปลาย เพือ่ ให้ความรูข้ นั้ พืน้ ฐานภาคบังคับ ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา เป็นสาคัญ รวมทัง้ การศึกษาตามอัธยาศัย เสริมการเรียนรู้ และ
เพิม่ พูนความรูผ้ า่ นห้องสมุด
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ
จัดการศึกษานอกระบบสายอาชีพ
ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรีฯ จัดกิจกรรมด้านฝึกอาชีพซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือก
การสร้างรายได้ให้แก่บคุ คลทั่วไปและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
โดยมีหลักสูตร
ศิลปะ
ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ขนมอบ นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
ปักผ้าด้วยมือ
ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี ช่างดัดผมและเสริมสวย ช่างตัดผมชาย ภาษาอังกฤษ
1.จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม (กศน.)
ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี
ร่วมกับศูนย์การบริการการศึกษานอกโรงเรียน
เขตดอนเมือง รับผิดชอบจัดการศึกษาให้แก่ผขู้ าดโอกาสหรือพลาดโอกาสทางการศึกษา
สาหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภาค
บังคับ ประถม – มัธยมปลาย ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา เป็นการศึกษาแบบพบ
กลุ่ม วันพุธ และ วันอาทิตย์
ผลการดาเนินงานฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ ปี 2561
จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญ (กศน.) วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม วันอาทิตย์ และวัน
พุธ ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและประชาชนทั่วไป
สรุปได้ดังนี้
แยกเป็น
ภาคเรียน

1 – 2 /2561

ระดับ

ชาย

รวม

บุคคล
ทั่วไป

สมาชิก

ประถม

-

-

-

-

-

มัธยมต้น

26

-

9

17

26

มัธยมปลาย

50

-

26

24

50

76

-

35

41

76

รวม

36

หญิง

2.ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
2.1 เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 8 หลักสูตร จานวน 29 กลุม่ ซึง่ แต่ละ
หลักสูตรมีระยะเวลาเรียน ตัง้ แต่ 24 – 100 ชัว่ โมง มีผเู้ ข้ารับการอบรมทัง้ สิน้ 410 ราย
เป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน จานวน 16 ราย และบุคคลทัว่ ไป จานวน 394 ราย (เป็นหญิง
389 ราย เป็นชาย จานวน 21 ราย)
2.2 เปิดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบเฉพาะเจาะจง ตามงาน order ซึง่ เป็นกิจกรรมให้
ความรูแ้ ละสร้างรายได้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ใน 3 กลุม่ วิชาชีพ ได้แก่ งานดอกไม้ประดิษฐ์
งานศิลปะประดิษฐ์ และงานตัดเย็บ มีจานวนสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน เข้ารับการอบรม รวม 60 คน

งานดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว / ผ้าไหมเรยอง ผ้ากามะหยี่ ผ้าต่วน ฯลฯ

งานศิลปประดิษฐ์ เช่น ปักเสือ้ ปักกระเป๋า ประดิษฐ์ตกุ๊ ตาการบูร ฯลฯ
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งานตัดเย็บ เพือ่ เพิม่ มูลค่าผ้า / วัสดุ ทีไ่ ด้จากการบริจาค

ตารางรายละเอียดแยกตามหลักสูตรดังนี้
ที่

จานวน
กลุ่ม

วิชา

รวม

หญิง ชาย

21

20

1

1

ช่างดัดผมและเสริมสวย 100 ชม.

2

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 – อาหารว่าง 24 ชม.

2

30

-

30

29

1

6

นวดตัว (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

-

394

76

470 449

รวม 29

38

ผู้รับการอบรม
บ้านพัก
ทั่วไป
ฉุกเฉิน
19
2

21

3.การบริการชุมชน ตัดผมฟรี
กิจกรรมบริการชุมชน เป็นกิจกรรมทีผ่ เู้ ข้าอบรมหลักสูตรช่างตัดผมชาย ช่างดัดผมและเสริม
สวย ได้ลงฝึกภาคปฏิบตั ิ จากการเรียนภาคทฤษฎีจบแล้ว ปีนไี้ ด้ออกบริการชุมชน จานวน 18
ชุมชน ทัง้ ในเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน ปทุมธานี นนทบุรี เป็นต้น

4.การเผยแพร่และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ ได้รบั ความอนุเคราะห์พนื้ ทีเ่ พือ่ การเผยแพร่และจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์ในพืน้ ทีข่ อง ร้านมูลนิธสิ ายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ ดาเนินการจัดจาหน่าย
โดย บริษทั คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จากัด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสมาคมฯ ได้รบั ความ
อนุเคราะห์ ตัง้ แต่ ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา ส่วนผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ นัน้ สมาคมฯ เผยแพร่ และ
จาหน่ายด้วยการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทีอ่ งค์กรภายนอกจัดขึน้ และ ให้ความอนุเคราะห์พนื้ ทีใ่ น
การออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย เช่น งานรณรงค์เพือ่ พิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมใน
โครงการวาโก้บราเดย์ การประชุมประจาปีของกลุม่ สโมสรโรตารี มหกรรมตลาดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
และครอบครัว และ งานสหพัฒน์ แฟร์

39
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เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ ทีส่ มาคมฯ มุง่ ให้ความรูก้ บั เยาวชน โดยผ่านกิจกรรมเพือ่ ให้
เยาวชนพัฒนาศักยภาพความเป็นผูน้ าทีด่ มี ที ศั นคติทถี่ กู ต้อง เหมาะสม เคารพในความเสมอ
ภาคและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทเี่ ท่าเทียมกันทัง้ หญิงและชาย
ปลูกจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม เพือ่ ให้ดาเนินชีวติ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ค่า และมีความสุข
การเรียนรูเ้ รือ่ งเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ เพือ่ ส่งเสริมให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในเรือ่ งดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยผ่านกิจกรรมและสือ่ การเรียนรูท้ คี่ ดั สรรกลัน่ กรองแล้วว่า
สอดคล้องกับความสนใจของวัยรุน่
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งานพัฒนาเยาวชน
งานพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชน
1.โครงการ ‘รณรงค์ ป้องกัน การตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน(เพือ่ นใจวัยทีน)’
ด้วยงานพัฒนาเยาวชนเป็นหน่วยงานหนึ่งของสมาคมฯ
ที่ทางานเชิงรุกซึ่งมี
ภารกิจในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาที่ดี มีทัศนคติที่
ถูกต้อง เหมาะสม เคารพในความเสมอภาคและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันทั้ง
หญิงและชาย ปลูกจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อให้ดาเนินชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความสุข
จากกิจกรรมในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน จนได้อบรมแกนนาเยาวชน และนักเรียนใน
โรงเรียนไปแล้วไม่ต่ากว่า 3,000 คน ซึ่งงานพัฒนาเยาวชน ของ สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างแกนนาเยาวชนของโรงเรียน ให้มีบทบาทในการช่วย
ประสานงาน และเป็นหูเป็นตาให้กับคุณครูในโรงเรียน เพื่อง่ายต่อการดูแล และช่วยแก้ไข
ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่นักเรียนต้องการคาแนะนา และ ต้องการความช่วยเหลือ
ในปีนี้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการทางาน
โครงการ รณรงค์ ป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน(เพื่อนใจวัยทีน) เพื่อความต่อเนื่องกับ
งานที่ผ่านมา และยังคงเน้นที่จะสร้างแกนนาให้กับโรงเรียนต่อไป
1.โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

6.โรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน

2.โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ

7.โรงเรียนวัดคู้บอน

3.โรงเรียนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง

8.โรงเรียนวัดลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

4.โรงเรียนคลองใหม่ เขตเมืองสมุทรปราการ

9.โรงเรียนบางชัน

5.โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง
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เขตคลองสามวา

เขตบางชัน

กลุ่มเป้าหมายในการอบรม แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
กลุม่ เป้าหมาย

คุณสมบัติ

จานวนเฉลีย่ จานวนทัง้ หมด
(1โรงเรียน) ( 9 โรงเรียน)

ระดับชัน้

1.แกนนาเดิม
(กลุ่มเป้าหมายหลัก)

นักเรียนแกนนาเยาวชน
กลุ่มเดิมที่ผ่านการอบรม
“ค่ายเพื่อนใจวัยทีน” และ
เป็นกระบวนกรใน
กิจกรรม“พี่สอนน้อง”ในปี
พ.ศ. 2559

5-7 คน

59 คน

ม.2 - ม.3

2.แกนนาใหม่
(กลุ่มเป้าหมายรอง)

นักเรียนแกนนาเยาวชน
กลุ่มใหม่ ที่มีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม
และ
ได้รับการคัดเลือกจาก
โรงเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นแกนนา
เยาวชนรุ่นต่อไป

15 คน

138 คน

ม.2

3.เยาวชนที่เข้ารับการ
อบรมในกิจกรรม
“พี่สอนน้อง”
(กลุ่มเป้าหมายรอง)

เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม
จากแกนนา

80 คน

705 คน

ป.6 - ม.1

การดาเนินกระบวนการของโครงการฯ ในปี พ.ศ.2561 นอกจากจะมุ่งเน้นไปที่การ
คุมกาเนิดที่มีความปลอดภัยแล้ว (การใช้ถุงยางอนามัย และยาคุมกาเนิด) เราเพิ่มเนื้อหา
เรื่องของระบบสืบพันธุ์
อันเนื่องจากวัยรุ่นหลายคนยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการ
คุมกาเนิดโดยวิธีการทางธรรมชาติ ( หลั่งนอก , หน้า7หลัง 7, ฝ่าไฟแดง ) ตลอดจนฝึก
ทักษะเพิ่มเติมการเป็น ‘กระบวนกร’ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นน้อง ที่เข้ารับ
การอบรมในกิจกรรม“พีส่ อนน้อง” การดาเนินกิจกรรมในปีนี้จึงออกแบบให้มีกระบวนการ
ดังนี้
1) จัดอบรมแกนนาเยาวชนทั้งรุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ให้กับโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน ๆ
ละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง แบ่งเป็น
1.1) ครั้งที่ 1 ทบทวนเนื้อหา และ กิจกรรมที่จะนาไปใช้สอนในกิจกรรมพี่สอนน้อง

ในครั้งนี้เราเพิ่มเนื้อหาเรื่องของระบบสืบพันธุ์ให้ดว้ ย
และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา

จากนั้นแนะนาแหล่งให้คาปรึกษา
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1.2)ครั้งที่ 2 ทบทวนการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ที่จะนาไปใช้ในกิจกรรม
“พี่สอนน้อง” โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ได้แก่
•

ฐานเรื่อง “การคุมกาเนิด”

•

ฐาน “ร่างกายเปลี่ยนแปลง”

•

ฐาน “จินตนาการรัก”

2.กิจกรรม “พี่สอนน้อง” หรือ กิจกรรมแกนนาเยาวชนรุ่นพี่ที่ผ่านการอบรมเพื่อไป
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นน้อง (ชั้น ป.6 หรือ ม.1) ในโรงเรียนจานวน 80-120
คน โรงเรียนละ 1 ครั้ง (ใช้เวลาครั้งละ 1 วัน) รวม 9 ครั้ง (9 โรงเรียน)

1.ผลเชิงปริมาณ
•มีนักเรียนแกนนาที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 197 คน จาก 9 โรงเรียน
•นักเรียนแกนนาในโครงการสามารถขยายผลต่อโดยการอบรมให้ความรู้กับรุ่นน้อง
ของตนเองในโรงเรียนได้ จานวน 705 คน 9 โรงเรียน
•คุณครูแกนนาที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 10 คน จาก 9 โรงเรียน
2.ผลเชิงคุณภาพ
2.1) การวัดผลจากแบบทดสอบนักเรียนแกนนามีความรูห้ ลังจากได้รบั การอบรม ถึง 93 %
2.2) การวัดผลจากแบบทดสอบหลังจบกิจกรรมพีส่ อนน้อง นักเรียนมีความรู้ ถึง 85 %
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3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแกนนาเยาวชน
นักเรียนแกนนามีความมั่นใจ และกล้าที่จะสื่อสารอธิบายทาความเข้าใจเรื่องเพศกับ
เพื่อน ๆ มากขึ้น
•

นักเรียนแกนนาสามารถเข้าถึงปัญหาเรื่องเพศที่เกิดขึ้นกับเพื่อน และแนะนาบริการที่
เป็นมิตรให้กับเพื่อนได้
•

นักเรียนแกนนาหลายคนมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น
แสดงออก มีความรับผิดชอบมากขึ้น
•

มีความเป็นผู้นา

กล้า

ด้านการเป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่องค์กรต่าง ๆ
รับเชิญจากโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อไปให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนด้านสุขภาวะทาง
เพศ อาทิ โรงเรียนประชาอุทิศ , โรงเรียนวิจิตรวิทยา , โรงเรียนวัดลาดพร้าว ,
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย , โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
•

45

46

ด้วยเป้าหมาย ทีม่ งุ่ สร้างสรรค์สงั คมทีม่ คี วามเสมอภาค และเป็นธรรมระหว่างหญิงและชาย
สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา ดาเนินกิจกรรมทีค่ รอบคลุมหลายลักษณะ ทัง้ ในเชิง
เนือ้ หาและกลุม่ เป้าหมายตัง้ แต่ในระดับสังคมโดยรวม ซึง่ มุง่ เน้นปรับทัศนคติ ค่านิยม สร้างการ
ตระหนักรับรูเ้ กีย่ วกับบทบาทของผูห้ ญิงในการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมใหม่ทเี่ น้น
ศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ทเี่ ท่าเทียมกันไม่วา่ หญิงหรือชายลดหลัน่ ลงมาในระดับองค์กรทางการเมือง
และการบริหาร ซึง่ เป็นการมุง่ สร้างกระแสหลัก
ผลักดันหลักการของความเสมอภาคเพือ่ ให้
ผลประโยชน์ / ผลกระทบของการบริหารและพัฒนาตกแก่หญิงและชายอย่างเป็นธรรม อีกทัง้ ยังมุง่
การสร้างเสริมศักยภาพของผูห้ ญิงเอง เพือ่ ให้สามารถมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถเป็นผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้อย่างเหมาะสม
สถาบันฯ สร้างและใช้ระบบข้อมูลหญิงชาย เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการสร้างกระแสและผลักดันให้
บทบาทและความสาคัญของผูห้ ญิงทีม่ ตี อ่ การพัฒนาประเทศเป็นทีป่ ระจักษ์ นอกจากนัน้ แนวการ
ดาเนินงานทีส่ าคัญ คือ การวิจยั การณ์ การฝึกอบรม / สัมมนาเพือ่ สร้างเสริมความรูแ้ ละปรับทัศนคติ
อย่างเหมาะสม
การใช้ผลสาเร็จเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการใช้เครือข่ายในการผนึกพลัง
ความคิดและดาเนินงานเพือ่ เปลีย่ นแปลงสถานภาพสตรีฯ

47

งานเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ในปี 2561 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้ดาเนินการที่เอื้อ
ต่อการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง และความเสมอภาคหญิงชายดังต่อไปนี้

1. งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผูห้ ญิง
1.1วันอังคารที่ 6 มีนาคม
2561สถาบันวิจยั บทบาทหญิง
ชายและการพัฒนา
จัดงาน
สัปดาห์สตรีสากล ณ ห้องประชุม
บารุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ และจัดเวทีเสวนา
ในหัวข้อ “ก้าวย่างใหม่ของผูห้ ญิง
เพือ่ ขานรับรัฐธรรมนูญ 2560 และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” ในโอกาสสัปดาห์สตรีสากล 2561มี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม 209 คน เป็นสตรีผนู้ าท้องถิน่ องค์กรสตรีในชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล
และเทศบาล
องค์กรพัฒนาเอกชน/มูลนิธิ
หน่วยงานธุรกิจเอกชน
หน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา สภาวัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชนฯ และสือ่ มวลชน
ช่วงเช้า พิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้แก่ “ผูห้ ญิงเก่ง ประจาปี 2561” ในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ รวม 8 สาขา ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเป็นผูห้ ญิงเก่ง คือ
1.คุณพัชรีย์ โชติรตั น์
สาขา เกษตรกร
จังหวัดปัตตานี
2.คุณอัมพร ดวงมาตย์พล สาขา สิง่ แวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี
3.ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ สาขา นักพัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4.คุณสมคิด อินทรบุตร
สาขา ผูร้ เิ ริม่ ธุรกิจ
จังหวัดปทุมธานี
5.คุณจันทร์เพ็ญ อะทะ
สาขา นักการเมืองท้องถิน่ จังหวัดน่าน
6.รศ.ดร.วิลาสินี พิพธิ กุล
สาขา นักบริหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7.คุณสุวรรณรัตน์ แสวงรุจธิ รรม สาขา เยาวสตรี
จังหวัดอุตรดิตถ์
8.คุณวราภรณ์ วงศ์อนันต์ สาขาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดเชียงใหม่

รวมทัง้ รางวัล “องค์กรท้องถิน่ ดีเด่น ประจาปี 2561” ซึง่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลดีเด่น ซึง่ เป็นองค์กรทีเ่ ล็งเห็นความสาคัญในเรือ่ งมิตหิ ญิงชายในธรรมาภิบาล และ การมีสว่ น
ร่วมของทัง้ หญิงและชายในการบริหารจัดการ อีก 1 รางวัล คือ องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
จังหวัดอุตรดิตถ์
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ช่วงบ่าย เป็นการเชือ่ มโยงงานสัปดาห์สตรีสากลกับ
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 2559 โดยการจัดเสวนา
“ก้าวย่างใหม่ของผูห้ ญิงเพือ่ ขานรับรัฐธรรมนูญ 2560
และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมเสวนา ได้มสี ว่ น
ร่วม โดยมีประเด็นทีน่ า่ สนใจ คือ
1) มุมมองใหม่ในการรับมือกับสังคมสูงวัย โดย คุณรัตนา เหมือนสิทธิ์ จาก เทศบาลตาบลพุ
กร่าง จ.สระบุรี

2) สังคมไทยแลนด์ 4.0 ช่วยลดความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กได้อย่างไร? โดย คุณจะเด็จ
เชาวน์วไิ ล จาก มูลนิธหิ ญิงชายก้าวไกล
3) เลือกตัง้ ประชาธิปไตย และการปฏิรปู ประเทศ ผูห้ ญิงอยูต่ รงไหน? โดย ดร.ถวิลวดี บุรกี ลุ
อดีตสมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
4) ความมัน่ คงของผูห้ ญิง คือ ความมัน่ คงของชาติ ผูห้ ญิงในสามจังหวัดภาคใต้กาลังเผชิญ
สถานการณ์อะไร ทางออกคืออะไร? โดย คุณปาตีเมาะ เปาะอิ
แตดาโอะ จากสมาคมผูห้ ญิงเพือ่ สันติภาพ และ คุณลม้าย
มานะการ
คณะทางานวาระผูห้ ญิงชายแดนใต้(PAOW)
ดาเนินรายการโดย คุณเรืองรวี พิชยั กุล
(ผูอ้ านวยการ
สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา)
1.2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 จัด
ประชุม เรือ่ ง “กฎหมายท้องถิน่ และ พร
ป.ส.ว.” สนับสนุนให้แยกสตรีเป็นกลุม่ เฉพาะ และ
แบ่งผูส้ มัครสมาชิกวุฒสิ ภาเป็น 20 กลุม่ ตาม
ร่างของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฯ
ณ
สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา
1.3 จัดเสวนาวิชาการ “โอกาสและข้อท้าทายต่อ
นักการเมืองหญิงในช่วงการเมืองทีเ่ ปลีย่ นผ่าน” ณ
ห้องประชุมออร์คดิ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดย
การสนับสนุนจาก International Republican Institute (IRI)
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1.4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ช่วงเช้า จัด
ประชุม “องค์กรภาคีเครือข่าย” ครัง้ ที1่ โครงการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กลุม่ ผูห้ ญิงและเด็กหญิง
กลุม่ ผูพ้ กิ ารและกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทาง
เพศในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ วางแผน
ร่วมมือการทางานระหว่าง 4 องค์กรหลัก คือ
GDRI , RSAT , DPIAP และ TAF
และช่วงบ่าย ประชุมกับคณะกรรมการวินจิ ฉัย
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
(วลพ.) ในโอกาสและข้อท้าทายในการทางาน
ตามพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมวีเทรนฯ ในการ
เลือกตัง้ ทีจ่ ะมาถึง เพือ่ สร้างโอกาสให้ผหู้ ญิงได้ที่
นัง่ ในรัฐสภามากขึน้ โดยมีผเู้ ข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจานวน 65 คนจาก พรรค
ประชาธิปตั ย์ พรรคกลาง พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเพือ่ ไทย พรรคภูมใิ จไทย และ
พรรคชาติพฒ
ั นา โดยการสนับสนุนจาก International Republican Institute (IRI)
1.5 วันที่ 2-5 มิถุนายน 2561จัดอบรม “เสริมศักยภาพนักการเมืองหญิง” 2
รุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพนักการเมืองหญิงที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง

1.6 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรการอบรม “พัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร สตรี-เด็ก ผูพ้ กิ าร และ
บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
ในการ
คุม้ ครองสิทธิ-ความเสมอภาคระหว่างเพศ” ณ
ห้องประชุมวีเทรนฯ
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1.7 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561 จัดอบรม TOT “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสตรีเด็ก ผูพ้ กิ าร และบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ ในการคุม้ ครองสิทธิ-ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ” ณ ห้องประชุมบารุง-รวีวรรณ มีผเู้ ข้าอบรมจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการคุม้ ครอง
ผูห้ ญิง เด็ก ผูพ้ กิ าร บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ สตรีชนเผ่า และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐ
รวม 40 คน

1.8 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 จัดเวทีเสวนาเรือ่ ง “การเมืองเรือ่ งความเสมอภาคระหว่าง
เพศ” ณ ห้องประชุม EXECUTIVE 1 โรงแรม
รามา การ์เด้นส์ มีผเู้ ข้าร่วมมาจากผูท้ างานด้าน
ภาคประชาชน
นักปฏิรปู
นักนโยบาย
นักการเมือง เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และสือ่ มวลชน
รวม 50 คน
ช่วงบ่าย จัดประชุม “องค์กรภาคีเครือข่าย” ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนให้กลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง กลุ่มผู้พิการและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยการดาเนินที่ผ่านมาและวางแผนร่วมมือ
การทางานตามแผนงานต่อไป

1.9 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ช่วงเช้า
จัดระดมสมองนักการเมืองรุน่ ใหม่ ในหัวข้อ
“สตรีกบั การพัฒนานโยบายสูก่ ารเลือกตัง้ ”
เพือ่ จัดเวทีขยายผลรับฟังความคิดเห็นระหว่าง
องค์กรภาคประชาสังคมและนักการเมือง
ช่วงบ่าย จัดประชุม “องค์กรภาคีเครือข่าย” ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนให้กลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง กลุ่มผู้พิการและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยการดาเนินที่ผ่านมาและวางแผนร่วมมือ
การทางานตามแผนงานต่อไป
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1.10 วันที1่ 1-12 ตุลาคม 2561 จัดประชุม “การคุม้ ครองสิทธิ-ความเสมอภาคระหว่าง
เพศและการช่วยเหลือผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ”ิ ณ ห้องประชุมทอแสง คงการ์เด้นวิว รีสอร์ท จ.เชียงราย

1.11 วันที1่ 9 ตุลาคม 2561 จัดเวทีเสวนา Gender Talk “นักการเมืองรุน่ ใหม่ ใส่
ใจความเสมอภาคระหว่างเพศ”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ นาเสนอประเด็น
ปัญหาทีเ่ กิดจากการถูกเลือกปฏิบตั ิ
ด้วยเหตุแห่งเพศ โดยแบ่งเป็น Talk
1-3 สารพันการถูกเลือกปฏิบตั ิ และ
Talk 4-6 สารพันความรุนแรง ณ
ห้องประชุม Executive 1 โรงแรม
รามา การ์เด้นส์
1.12 วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรม “เพิม่ ศักยภาพนักการเมืองหญิง” 2
รุน่ โดยมีนกั การเมืองหญิงจากพรรคต่าง ๆ รวม 10 พรรค เข้าร่วมจานวน 52 คน

1.13 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 จัดอบรม
“การคุม้ ครองสิทธิ-ความเสมอภาคระหว่างเพศใน
กลุม่ แรงงาน และการช่วยเหลือผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ”ิ
ณ ห้องประชุมบารุง-รวีวรรณ มีแรงงานเข้าร่วม
ทัง้ แรงงานในระบบและนอกระบบ จานวน 106
คน
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1.14 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการ เพือ่ คัดเลือกและนาเสนอประวัติ
ผลงาน โครงการคัดเลือกผูห้ ญิงเก่ง ประจาปี 2562 และองค์กรท้องถิน่ ดีเด่น ประจาปี 2562

2. งานรณรงค์เพื่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
2.1วันที่ 24 มกราคม 2561 ร่วมกับ
We Move เข้าพบและยืน่ จดหมายเปิดผนึกถึง
ประธานและสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ณ
อาคารรัฐสภา

2.2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกับ We
Move และเครือข่ายองค์กรสตรี เข้าพบและยืน่
จดหมายเปิดผนึกถึงคุณมีชยั ฤชุพนั ธุ์ ประธาน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการร่าง
พรป.สว. ณ อาคารรัฐสภา
2.3 วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ร่วมกับ เครือข่ายผูห้ ญิงเข้ายืน่ หนังสือต่อ
ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน กรณี สตช.ไม่รบั
เนติบณ
ั ฑิตหญิง เป็นพนักงานสอบสวนหญิง
เป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ ซึง่ ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 27 และ พ.ร.บ.ความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
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2.4 วันที่ 2 กันยายน 2561 ถ่ายทาคลิปวีดโิ อ “ขจัดการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ และ
ความพิการ” ทีส่ ตูดโิ อ บริษทั DOC 36 แจ้งวัฒนะ เพือ่ ใช้รณรงค์ในการขจัดการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ย
เหตุแห่งเพศ กรณีคนพิการหูหนวก และเป็นใบ้

2.5 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 จัดนิทรรศการเนือ่ งในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันยุติ
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงสากล ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

3. งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
3.1 วันที่ 25 มกราคม 2561 เข้าพบเพือ่
สัมภาษณ์ คุณสิรภพ ดวงสอดศรี ประธานกรรมการและ
ผูอ้ านวยการพรรคภูมใิ จไทย ในโครงการ Increasing
Women’s Political Participation through Candidate’s
Capacity Building Workshops (Phase III) ณ ห้องที่
ทาการพรรคภูมใิ จไทย
3.2 วันที่ 30 มกราคม 2561 เข้าพบเพื่อ
สัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ในโครงการ Increasing Women’s Political Participation through Candidate’s Capacity Building Workshops
(Phase III) ณ ที่ทาการพรรคประชาธิปัตย์
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3.3 วันที่ 9 มีนาคม 2561 เข้าพบเพือ่ สัมภาษณ์
ดร.ภวู นิดา คุนผลิน สมาชิกพรรคเพือ่ ไทย 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
พรรคเพือ่ ไทย ณ ที่ทาการพรรคเพื่อไทย

3.5 วันที่ 1 มีนาคม 2561ผูอ้ านวยการ
สถาบันฯ ได้ตอ้ นรับคณะอาจารย์และนักวิชาการ
จากประเทศญีป่ นุ่
นาเสนองานข้อมูลเกีย่ วกับ
สถานการณ์ดา้ นความเสมอภาคในประเทศไทย
3.6 วันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ตอ้ นรับ
คณะองค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
อ.พาน
จ.เชียงราย โดย ผูอ้ านวยการสถาบันฯ เป็น
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ และการเลือกปฏิบตั ิ และ
กฎหมายท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.7 วันที่ 7 มิถนุ ายน 2561 เข้าร่วม
ประชุมปรึกษาหารือ ทบทวนร่างหลักสูตรการ
อบรมทักษะการเป็นวิทยากร ของสมาคมฟ้าสีรงุ้
ณ สานักงานองค์การคนพิการ
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3.8 วันที่ 12 มิถนุ ายน 2561 เข้าร่วมประชุม
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสือ่ สารภายใต้โครงการ ’ลดการตีตราและการ
เลือกปฏิบตั ใิ นสังคมไทยฯ’ ณ โรงแรมฮิพ โฮเทล รัชดา
3.9 วันที่ 15-17 มิถนุ ายน 2561 เข้าร่วมอบรมการ
พัฒนาศักยภาพแกน
นา สตรี เด็ก ผู้
พิการ และผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ ณ คุม้ เกล้าทีคฮัท
รีสอร์ท มีนบุรี
3.10 วันที่ 25 มิถนุ ายน เข้าร่วมงานเสวนาสร้างความ
เข้าใจเรือ่ ง ต่อต้าน
การกลัน่ แกล้ง การล้อเลียนและการข่มเหงในสถานทีส่ าธารณะ
ต่อสตรี คนพิการและคนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ ณ ห้อง
ประชุมเบต้า โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ รางน้า
3.11 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ประชุมวางแผนการ
ปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ เพือ่ ขยายผลจากการอบรม TOT ใน
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา
3.12 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 หน่วยงาน IRI เข้า
พบเพือ่ ปรึกษาในเรือ่ งทุนสนับสนุนกิจกรรมทีจ่ ะ
ดาเนินการร่วมกันในอนาคต
3.13 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจากมูลนิธเิ อเชีย เข้าพบเพือ่ ติดตามและขอ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากมูลนิธเิ อเชีย-DRL

3.14 วันที่ 17 กันยายน 2561 ประชุมร่วมกับ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร IRI เกีย่ วกับ โครงการ increasing
Women’s Political Participation through Candidate’s
Capacity Building Workshops
3.15 วันที่ 18 - 20 กันยายน 2561
สัมภาษณ์พรรคการเมืองเพือ่ ประเมินความต้องการพืน้ ฐาน ในการจัดทาหลักสูตรการอบรม
เพิม่ ศักยภาพให้กบั นักการเมืองหญิง
3.16 วันที่ 21 กันยายน 2561ประชุมร่วมกับองค์กรผูห้ ญิงเกีย่ วกับการขับเคลือ่ นประเด็น
ต่าง ๆ ณ สมาคมผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ฯ
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การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ และ การรณรงค์หาทุน
สนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมฯ มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ ที่นับเป็นอีก
ภารกิจหนึ่งที่สาคัญยิ่ง เนื่องจากสมาคมฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดาเนินกิจกรรม
สาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาโดยมิได้คิดค่าใช้จ่าย
จากผู้รับบริการแต่อย่างใด งบประมาณของสมาคมฯ ที่ใช้ในการดาเนินงานทั้งใน
เชิงรุกและให้บริการนั้น มาจากการบริจาคของสาธารณชนเกือบทั้งหมด

57

งานประชาสัมพันธ์และหาทุน
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ได้ทาการประชาสัมพันธ์
ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
โดยการผลิตข่าวความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานของส่วนฝ่ายต่าง ๆ ให้สาธารณชนทราบถึง
ภารกิจของสมาคมฯ ผ่านช่องทางดังนี้

1.งานประชาสัมพันธ์ ผลิตและเผยแพร่สื่อ

1.1วารสารและสิ่งพิมพ์
•

แผ่นพับสมาคมฯ

บทความเพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรในนิตยสาร โดยในปี 2561 ได้ผลิต
บทความทัง้ สิน้ จานวน 24 เรือ่ ง ลงในนิตยสาร 2 ฉบับ ได้แก่ นิตยสาร Hair Magazine
และ นิตยสารชีวติ จริงฉบับออนไลน์

•

•

แผ่นพับคู่มือโครงการนกหวีดป้องกันภัย

1.2 สื่อสื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ตโดยใช้ โซเชียล เน็ตเวิร์ค ดังนี้
•

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

เฟซบุ๊ก (Facebook) : สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง โดยใน
ปี 2561 มีจานวนผูต้ ดิ ตามทัง้ สิน้ 6,202 คน ทัง้ นีย้ งั ให้บริการแนะนาให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น
และตอบคาถามต่าง ๆ เป็นจานวนทัง้ สิน้ 903 ราย ในจานวนนัน้ เป็นการแนะนาให้
คาปรึกษา จานวน 344 ราย และเป็นการตอบคาถามอืน่ ๆ ของสมาคมฯ เช่น บริจาคเงิน
และสิง่ ของ เลีย้ งอาหาร เรียนฝึกอาชีพ อาสาสมัคร ฯลฯ อีกจานวน 559 ราย
•

บล็อก (Blog) : apsw-thailand.blogspot.com ในปี 2561 มีผู้เข้าชมบล็อก
จานวน 2,941 ครั้ง
•

•

ทวิตเตอร์ (Twitter) : @emergency_home

•

อินสตาแกรม (Instagram) : @emergencyhome.apsw

1.3 จัดทารายงานประจาปี 2560 (ANNUAL REPORT 2017) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยเปิดให้ Scan QR code บนเว็บไซต์ และ สามารถอ่านออนไลน์ได้
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2.งานนิทรรศการ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในปี 2561 ดังนี้

ได้ร่วมจัดนิทรรศการ

วันที่ 12-16 กันยายน 2561 สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ได้นาผลิตภัณฑ์งานฝีมอื
สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปร่วมออกร้าน
เพือ่ ทาการ
จาหน่ายและประชาสัมพันธ์องค์กรในงาน “มหกรรม
ตลาดนัดสร้างอาชีพให้มนั่ คงสังคมไทยไร้ความรุนแรง”
ซึง่ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ
อาคารศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
•

วันที่ 29-30 กันยายน 2561 สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เข้าร่วมงานครบรอบ 14 ปี
ออกบูทนิทรรศการ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ใน
โครงการ “Daradaily D Dream Charity” ตอน
“คนไทยรักกัน” ณ ลานหน้า MBK Center
•

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ ออกร้านเพือ่ ประชาสัมพันธ์องค์กรและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมอื สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
ร่วมกับ บริษทั ไอ.ซ.ี ซ.ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน) ในงาน "การบินไทย ฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจ
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ครัง้ ที่ 8" ณ อาคาร1
การบินไทย สานักงานใหญ่
•
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3.งานระดมทุน
3.1 งานกล่องรับบริจาค
ปี 2561 สมาคมฯ มีกล่องรับบริจาคทีต่ งั้ อยูต่ ามสถานทีต่ า่ ง ๆ ในกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล รวม 203 กล่อง อีกทัง้ บริษทั เซ็นทรัล วัตสัน จากัด ได้อนุเคราะห์พนื้ ทีใ่ นการจัดตัง้
กล่องบริจาคของสมาคมฯ ในร้านวัตสัน จานวนทัง้ สิน้ 470 สาขา นอกจากนีย้ งั มีหน่วยงานต่าง
ๆ ได้แก่ บริษทั เดอะมอลล์ กรุป๊ จากัด ได้จดั ตัง้ กล่องรับบริจาคของหน่วยงานขึน้ และจัดสรรเงินที่
ได้รบั บริจาคให้กบั องค์กร มูลนิธิ หรือหน่วยงานการกุศลต่าง ๆ เป็นประจาทุก ๆ ปี ซึง่ สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นองค์กรหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเงินบริจาคเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงาน
ของสมาคมฯ
3.2 งานระดมทุนทางไปรษณีย์ โครงการวันเกิด เป็นการระดมทุนโดยการจัดส่งบัตร
อวยพรวันเกิด และแผ่นพักโครงการถึงบุคคลต่างๆ ในปี 2561 ได้จดั ส่งรวมทัง้ สิน้ 971 ฉบับ
(เดือนม.ค. – ธ.ค.61) ได้รบั การตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 3 %

4.กิจกรรมพิเศษ

ในปี 2561 มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจ และจัดกิจกรรมเพือ่ หา
รายได้ให้กบั สมาคมฯ อาทิ เช่น
• 8 มีนาคม 2561 ร้านวัตสันประเทศไทย จัด
กิจกรรม “วัตสันโบว์สเี ขียว ผลักดันและส่งเสริมสิทธิสตรี
เนือ่ งในวันสตรีสากล”
เพือ่ หารายได้โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ย
ช่วยเหลือสตรีและสงเคราะห์เด็กทีด่ อ้ ยโอกาส
ในบ้านพัก
ฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกับผลิตภัณฑ์
โดฟ นาโดย คุณนวล
พรรณ ชัยนาม ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศ
ไทย ภายในงานพบกับ 2 ดาราชือ่ ดัง มิสไทยแลนด์ยนู เิ สิรส์
2014 นนธวรรณ ฌรรวนธร (เมญ่า) และ กันต์ กันตถาวร
ทีม่ าร่วมเดินรณรงค์ และจาหน่ายโบว์สเี ขียว ณ บริเวณ ร้าน
วัตสัน อาคารซีพี
ทาวเวอร์ สีลม ชิน้
ละ 20 บาท ทัง้ นี้ P&G ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์โดฟ
(Dove) ได้รว่ มมอบร่วมสมทบทุนเพียงซือ้ ผลิตภัณฑ์ โดฟ
ใด ๆ ก็ได้ โดฟ ร่วมสมทบทุนบริจาค 1 ชิน้ = 5 บาท
ซึง่ สามารถร่วมทาบุญ หรือหาซือ้ โบว์สเี ขียวได้ทรี่ า้ นวัตสัน
ทุกสาขา จนถึงสิน้ เดือนมีนาคม 2561
*กิจกรรมจาหน่ายโบว์สเี ขียวของ วัตสันนี้ ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา 6 ปี
ติดต่อกัน
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1 เมษายน 2561 ลาซาด้า (LAZADA) จัดวิง่ การกุศล ฉลองครบรอบ 6 ปี มอบ
รายได้สว่ นหนึง่ ให้กบั สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
•

LAZADA ช้อปปิง้ ออนไลน์ อันดับหนึง่ จัดกิจกรรมวิง่ การกุศล LAZADA Born to Run
ฉลองวันเกิดครบรอบ 6 ปี โดยรายได้จากค่าสมัครทัง้ หมดไม่หกั ค่าใช้จา่ ย บริจาคให้กบั มูลนิธิ และ
องค์กรการกุศล 6 แห่ง คือมูลนิธชิ ว่ ยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ มูลนิธสิ บื
นาคะเสถียร สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูม)ิ มูลนิธหิ นึง่ น้าใจ เพือ่
หนึง่ ชีวติ ใหม่ (One Love Changes One Life) โดยเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล มูลนิธิ The
Voice Foundation (เสียงจากเรา) และ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ โดยคณะกรรมการผูบ้ ริหารสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ อาจารย์ ดร.ศริ นิ รัตน์ กาญจนกุญชร
กรรมการสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เป็นผูร้ บั มอบเงินบริจาคณ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ
29 เมษายน 2561 DONT Magazine จัดงาน ANESSA Summer Run มอบรายได้
ส่วนหนึง่ ให้กบั สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
•

วันที่ 29 เมษายน 2561 นิตยสารฟรี
ก๊อปปี้ เจ้าแรกในประเทศไทย DONT Magazine จัดงาน ANESSA Summer Run ณ
สเตเดียม วัน สปอร์ต คอมมูนติ ี้ จุดเชือ่ มต่อ
กับพืน้ ทีอ่ ทุ ยานจุฬาฯ 100 ปี(เวลา 05.0009.00 น.) รายได้จากการจัดงานส่วนหนึง่
และจากสปอนเซอร์หลัก ANESSA (ครีมกัน
แดดอันดับ 1 จากญีป่ นุ่ ) สมทบทุนบริจาคให้กบั สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม
ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เป็นผูร้ บั มอบ
61

25 กรกฎาคม 2561 วัตสัน ฉลองครบรอบ 22 ปี มอบเงินสนับสนุนให้กบั สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
•

วัตสัน ผูน้ าร้านเพือ่ สุขภาพและความงามอันดับ 1 ใน
ประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 22 ปี พร้อม
มอบเงินเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงาน และมอบรายได้จาก
การประมูลและจาหน่ายตุก๊ ตาโดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ยให้กบั
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ (บ้านพักฉุกเฉิน) โดย
คุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ และ ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรี ได้รว่ มแสดงความยินดี รวมทัง้ รับ
มอบเงินบริจาค จาก คุณพสิษฐ์ มัน่ คงขันติวงศ์ ผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไป และ คุณนวลพรรณ ชัยนาม ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย ในวันพุธที่ 25
กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-17.00น. ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลลาดพร้าว
19 กันยายน 2561 “ดาราเดลี”่ ฉลองครบรอบ 14 ปี “คนไทยรักกัน D Dream
Charity” เพือ่ แบ่งปันสูส่ งั คม
•

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.00น.
คุณลานทิพย์
ทวาทศิน
นายกสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ
และคุณสุดาวัลย์
คมธรรม
ผูอ้ านวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เข้า
ร่วมงานแถลงข่าวครบรอบ 14 ปี “ดาราเดลี”่ พร้อม
เปิดตัวแคมเปญการกุศลครัง้ ยิง่ ใหญ่ในชือ่ “คนไทยรักกัน D Dream Charity” ซึง่ สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุได้เป็น 1
ใน 14 องค์กรการกุศลทีไ่ ด้รบั เลือกเข้าร่วมกิจกรรมใน
ครัง้ นี้ และในที่ 29 – 30 กันยายน 2561 ดาราเด
ลี่ จัดกิจกรรมโครงการ “Daradaily D Dream Charity”
ตอน “คนไทยรักกัน” ณ ลานหน้า MBK Center ซึง่ ภายในงานมีการออกบูทร้านค้าดารา และบูท
ประชาสัมพันธ์องค์กรการกุศล 14 องค์กร พร้อมการแสดงมินคิ อนเสิรต์ จากเหล่าศิลปินดารา
นักร้องหลากหลายท่าน อีกทัง้ ยังมีการประมูลของรักดารา การเปิดขายเสือ้ Limited Edition ที่
ออกแบบโดย 9 ดาราศิลปินชือ่ ดัง ซึง่ รายได้สมทบทุนให้กบั องค์กรการกุศล 14 องค์กรทัว่ ประเทศ
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21สิงหาคม 2561 Lolane Z-Cool BNK48xBEAUTRIUM บริจาคเงิน
ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
•

คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับมอบเงิน
ประมูลสินค้า และเงินบริจาค จาก Lolane
Z - Cool และ BEAUTRIUM (บิวเทรี่ยม)
Beauty Mega Store ในงาน “Lolane ZCool BNK48 x BEAUTRIUM” ซึ่งจัดโดย
บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จากัด ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลบารุงเส้นผมภายใต้แบ
รนด์ "LOLANE" ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561(เวลา 17.30 น.)
กิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์

ณ ลาน

30 ตุลาคม 2561 วัตสันเฉลิมฉลองครบ 500 สาขา มอบเงินบริจาคให้กบั สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
•

“วัตสัน” ผู้นาร้านเพื่อสุขภาพและความงาม
อันดับหนึ่งของประเทศไทยฉลองครบ 500
สาขา โดย มร. ร็อด เร้าท์ลี่ย์ Regional
Managing Director – Asia , คุณพสิษฐ์
มั่นคงขันติวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป (General
Manager) และคุณนวลพรรณ ชัยนาม
ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจานวน 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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ผู้สนใจและผูส้ นับสนุนการดาเนินงานของสมาคมฯ
การดาเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
การสนับสนุนจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ยังคงได้รับความสนใจและ

1.การเยี่ยมชมสมาคมฯ
ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา มีคณะบุคคลทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ให้ความสนใจเข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ อย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี รวมทัง้ นักเรียน/
นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา รวม 29 กลุม่ (จานวน 487 คน) ดังนี้
คณะเยีย่ มชม
จานวน(กลุม่ )
จานวน(คน)
กลุม่ นักเรียน / นักศึกษา
8 กลุม่
153 คน
กลุม่ บุคคลทัว่ ไป (ไทย)
11 กลุม่
255 คน
กลุม่ บุคคลต่างประเทศ
10 กลุม่
79 คน
รวม
29 กลุม่
487 คน
*( รายชือ่ กลุม่ บุคคลต่าง ๆ ทีม่ าเยีย่ มชม มีปรากฏในภาคผนวก จ )
2.การสนับสนุนและการร่วมบริจาค
ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา สมาคมฯ ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน รวมทัง้ สาธารณชนทัว่ ไป ในหลายรูปแบบ เช่น
2.1หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร
• สานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุตธ
ิ รรม
• สานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
• สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
• ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
• สถานพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร อาทิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 สถาบัน
บาราศนราดูร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวชิรพยาบาล โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา โรงพยาบาลนพรัตน์
ราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิรริ าช
การสนับสนุนโดยภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นการให้ความร่วมมือทีเ่ อือ้ ต่อการแก้ไข้ปญ
ั หาต่าง ๆ ที่
ผูห้ ญิงและเด็กประสบ สาหรับการให้ทนุ สนับสนุนนัน้
อยูใ่ นรูปแบบของการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมโครงการ ซึง่ ในส่วนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนนัน้ คิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าใช้จา่ ยทีส่ มาคมฯ
ต้องใช้ในแต่ละปี
•
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2.2 หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผูม้ จี ติ ศรัทธา
ตลอดทัง้ ปีทผี่ า่ นมา มีหน่วยงานภาคเอกชนทัง้ ในประเทศ และ ต่างประเทศหลายหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือสมาคมฯ ด้วยการให้ทนุ สนับสนุนกิจกรรม เช่น มูลนิธิ อินเตอร์เนชัน่ แนลรีพบั ลิกนั
อินสติตวิ ท์ (IRI) International Republican Institute บริษทั เซ็ลทรัลวัตสัน จากัด บริษทั ไอ.ซ.ี
ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด คณะผูบ้ ริหาร
สมาคมสตรีภาคพืน้ แปซิฟคิ และเอชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ บริษทั JW
Group บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด มูลนิธกิ องทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี มูลนิธโิ รตารี่
3. การเลี้ยงอาหารแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
ตลอดทัง้ ปี 2561 บ้านพักฉุกเฉินได้มโี อกาสต้อนรับผูม้ จี ติ ศรัทธา มาร่วมบริจาคสิง่ ของ และ
เลีย้ งอาหาร จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้กบั ผูห้ ญิงและเด็กทีบ่ า้ นพักฉุกเฉิน รวมทัง้ สิน้ 273
กลุม่ ( 3,610 คน )
4. นักศึกษาฝึกปฏิบตั งิ านและอาสาสมัคร
ในปี2561 มีนกั ศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ฝึกปฏิบตั งิ าน/จิตอาสาเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์
ชีวติ และทักษะการให้ และแบ่งปันความช่วยเหลือแก่ผหู้ ญิงและเด็กทีป่ ระสบปัญหา ในบ้านพักฉุกเฉิน
จานวน101คน (เป็นนักศึกษาปริญญาตรี10 ราย นักศึกษาปริญญาโท1ราย นักเรียนนายร้อย 4
นาย นักเรียน/นักศึกษาพยาบาล 85 ราย (จากสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศและ
มหาวิทยาลัยรังสิต) และระดับมัธยม 1 ราย
นักศึกษาฝึกงาน
สถาบันการศึกษา
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝึกงาน
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปัญโญไทย ฝึกงานสายอาชีพด้านการช่วยเหลือเด็กและ
ผู้หญิงในภาวะยากลาบาก(ฝึกที่บ้านเด็ก)

จานวน(คน)

ระยะเวลา

2

8ม.ค.-27 เม.ย.61

7
8

13 - 22 ก.พ.61
27มี.ค.- 5เม.ย.61

1

12มี.ค. – 12 เม.ย.61

4

18 มิ.ย.- 9 ส.ค.61

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 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

4

18มิ.ย. - 9 ส.ค.61

8
8

11 -20 ก.ย.61
24 ต.ค - 1พ.ย.61

4

28 ส.ค.-11ก.ย.61

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝึกงาน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝึกภาคปฏิบัติ
นักศึกษาพยาบาล ม.รังสิต ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่1
รุ่นที่2
นักเรียนนายร้อยตารวจ โรงเรียนนายร้อยตารวจ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ฝึกปฏิบตั ิ
สัมผัสชุมชน
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อาสาสมัครบ้านพักฉุกเฉิน
อาสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า 2 เดือน รวม 3 คน
 ผศ.ดร.รก
ั
ชุณหกาญจน์ รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตร
 คุณฟ้าใส
วิเศษกุล
นักจิตวิทยาด้านศิลปะบาบัด
 พ.ต.หญิงนัทมน
อุน่ พงศ์ภวู นาถ อาสาสมัครพยาบาล
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การบริหารงานทั่วไป
บุคลากร และ การเงิน
บุคลากร และ การบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จานวน 54 คน (หญิง 46 คน , ชาย 8 คน)
•

พัฒนาบุคคลากร ด้านงานสังคมสงเคราะห์

1.คณ
ุ คัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาคลินกิ และคุณศรีไทย อ่า
สุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดทาชุดความรูใ้ นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย กรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระหว่างวันที่ 14 - 17 ม.ค. 61
2.คณ
ุ ลรรศุภา นิม่ แสง นักจิตวิทยา เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทบทวนแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคและความร่วมมือในการขับเคลือ่ นงานตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ณ โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ระหว่าง 29 - 30 ม.ค. 61
3.คณ
ุ คัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์ (นักจิตวิทยาคลินกิ ) ร่วมอบรม “พนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550”
ณ
สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระหว่างวันที่
7 - 17 ก.พ. 61
4.คณ
ุ นวมัย นาคธน หัวหน้าบ้านเด็ก ร่วมสัมมนาเนือ่ งในวันสตรีสากล 2561 เรือ่ ง “บทบาท
สตรีไทยในยุคไทยแลนด์4.0” ณ บริเวณห้องโถง ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา1 จัดโดย คณะกรรมาธิการ
การสังคมฯสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เมือ่ วันที่ 6 มี.ค. 61
5.คณ
ุ ศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ
ประจาปี 2561 ในหัวข้อ “ปรับพฤติกรรม เปลีย่ นความคิด ยุตคิ วามรุนแรงในครอบครัว” ณ
โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระหว่างวันที่ 29 30 มี.ค.61
6.คณ
ุ ศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ และสมาชิกบ้านพักฯจานวน 5 คน ร่วม
ประชุมหัวข้อ “โครงการก้าวต่อไปในการขับเคลือ่ นนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กสูถ่ ว้ นหน้า” ณ ห้อง
ประชุมชัน้ 1 วีเทรน โฮเทล ดอนเมือง กรุงเทพฯ จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เมือ่
วันที่ 25 เม.ย. 61
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7.คณ
ุ คัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาคลินกิ และคุณศรีไทย อ่า
สุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมเสวนา “วางแผนเพือ่ ลดความซ้าซ้อนการลงพืน้ ที่
ดาเนินงานในกลุม่ ชายมีเพศสัมพันธ์กบั ชายและกลุม่ พนักงานบริการ ประจาปี2561” ณ ห้องประชุม
ชัน้ 6 กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ จัด
โดย กองควบคุมโรคเอดส์ เมือ่ วันที่ 4 พ.ค. 61
8.คณ
ุ คัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพือ่ จัดการข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Real Time Cohort Monitoring (RTCM+) ณ ศูนย์ฝกึ อบรม
คอมพิวเตอร์ ชัน้ 4 สานักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จัดโดย กองควบคุมโรคเอดส์ เมือ่
15 พ.ค. 61
9.คณ
ุ กรวิณท์ วรสุข ผูเ้ ชีย่ วชาญงานสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา
และคุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมสัมมนาเรือ่ ง “เงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า:
จุดเริม่ ต้นของการคุม้ ครองทางสังคมทัง้ ระบบ” ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพฯ จัด
โดย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เมือ่ วันที่ 21 พ.ค. 61
10.คณ
ุ ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ คุณนัชชา สิมณี นักสังคม
สงเคราะห์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ติ กิ าร “เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อการทบทวน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ครัง้ ที2่ ” ณ ห้องปริน๊ ซ์บอลรูม โรง
แรมปริน๊ ซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ จัดโดย กรมกิจการสตรีและครอบครัว เมือ่ 28 พ.ค. 61
11.คณ
ุ ศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมอบรมวิทยากรเรือ่ ง “ลดการตีตรา
ตนเอง(TOT Self-stigma Reduction) ณ โรงแรมฮิป รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธศิ นู ย์
คุม้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์ ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย.61
12. คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้าสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ร่วม ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
“เพือ่ ทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลือ่ นงานตามพระราชบัญญัตคิ วามรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ 2550 ให้แก่หน่วยงานทีร่ ว่ มลงนามMOUและเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ครัง้ ที2่ ” ณ
โรงแรมรอยัลริเวอร์ จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิ.ย. 61
13. คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝา่ ยสังคมสงเคราะห์ และคุณกรวิณท์ วรสุข ผูเ้ ชีย่ วชาญงาน
สังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา ร่วมการประชุมให้ความเห็น “รูปแบบการจัด
สวัสดิการแม่วยั รุน่ ในสังคมไทย ” ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย จัดโดยมูลนิธสิ ร้างความเข้าใจ
เรือ่ ง สุขภาพผูห้ ญิง ขับเคลือ่ นด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ ให้สขุ ภาพผูห้ ญิงได้รบั ความคุม้ ครอง เมือ่ วันที่
12 มิ.ย. 61
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14.คณ
ุ คัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาคลินกิ และคุณศรีไทย
อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ณ Stamp Hills Resort จ.ราชบุรี จัดโดย มูลนิธพิ ร้อมใจพัฒนา
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิ.ย. 61
15.คณ
ุ ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณกรวิณท์ วรสุข
ผูเ้ ชีย่ วชาญงานสังคมสงเคราะห์ และนักศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา ร่วมอบรมโครงการ “อบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาความรูก้ ารนิเทศงานสังคมสงเคราะห์อเมริกาและไทย” ณ ห้อง สค.102
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย สภาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 21- 22 มิ.ย. 61
16.คณ
ุ คัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาคลินกิ และคุณศรีไทย
อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมเพือ่ ติดตามการดาเนินงานด้านเอดส์ในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร ตามกลยุทธ์ RRTTR ณ ห้องประชุมชัน้ 6 กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จัดโดย กองควบคุมโรคเอดส์ฯ
เมือ่ 10 ก.ค. 61

17.คณ
ุ ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณกรวิณท์ วรสุข
ผูเ้ ชีย่ วชาญงานสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา เข้าร่วมเสวนา “การเข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรมด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ครัง้ แรกในประเทศไทย” ณ ห้องพลังแผ่นดิน ชัน้ 34, Dtac
house , อาคารจัตรุ สั จามจุรี จัดโดย Dtac เมือ่ วันที่ 11 ก.ค.61
18. คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วม ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ ระดับเขตเขตดอนเมือง ณ สานักงานเขตดอนเมือง จัดโดย สานักงาน
เขตดอนเมือง เมือ่ วันที่ 16 ก.ค. 61

19.คณ
ุ ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมให้ความเห็นเรือ่ ง
หลักสูตรการอบรมผูท้ าหน้าทีน่ กั จิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา ณ ห้องประชุม สค. 205 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย สมาคมนัก
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 10 ส.ค.61
20.คณ
ุ ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมหารือการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ระดับชาติพ.ศ.2560-2569(ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท1ี่ พัฒนาระบบการศึกษาทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูด้ า้ นเพศวิถศี กึ ษาและทักษะชีวติ ทีค่ ณ
ุ ภาพ
และมีระบบการดูแลช่วยเหลือทีเ่ หมาะสม) ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ สานักอนามัยเจริญพันธุ์ กรม
อนามัย จัดโดยสานักอนามัยเจริญพันธ์ กรมอนามัย จัดโดยสานักอนามัยเจริญพันธ์ เมือ่ วันที่ 14
ส.ค. 61
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21.คุณเกษฏา ศรีสุข ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วม ประชุมหารือเพื่อหาแนว
ทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกัน 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 ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ คุณกรวิณท์ วรสุข
ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานนักศึกษาและสถาบันศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน
ประจาปี2561” ณ โรงแรมเอเซีย จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ ระหว่าง 20 - 24 ส.ค. 61
23.คุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และคุณนัชชา สิมณี นัก
สังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมวิชาการประจาปี2561เรื่อง “เครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์:
กับมาตราฐานทางวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมชินวัตร ชั้น 5 อาคารอานวยการ โรงพยาบาล
ตารวจ จัดโดย กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตารวจ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.61

24.คุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วม ประชุมแสดงความ
คิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ.... ณ ประชุม
Daisy ชั้น9 โรงแรมทีเคพาเลส กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61
25.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติ
ติการเพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมวัดอุณหภูมิทางสังคม (พ.ม. POLL) ปีงบประมาณ 2561
ณ โรงแรมธารามันตราชะอารีสอร์ท จ.เพชรบุรี จัดโดย สานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 2 เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 61
26.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ คุณคัญฑนิกม์
นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาคลีนิค เข้าร่วม ประชุมปรึกษาหารือ
การจัดการประชุมรัดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปรอดภัย ครั้งที่
13 ( Safety2018-The13th World Conference on Injury Prevention and Safety
Promotion) ณ ห้องประชุมชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวง
สาธารณสุข จัดโดย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 4 , 25 ก.ย. และ 1
พ.ย.61
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การบริหารงานทัว่ ไป
งานพัฒนาเรื่องทั่ว ๆ ไป

•



ดาเนินการเปลีย่ นแปลงการใช้ไฟ จาก กองทัพอากาศ มาใช้ไฟฟ้านครหลวง

งานรับบริจาค

•





ในปี 2561 มีผบู้ ริจาค รวมทัง้ สิน้ จานวน 5,894 ราย ดังนี้


บริจาคเป็นเงิน

จานวน

1,309

ราย



บริจาคเงินและสิง่ ของ จานวน

780

ราย



บริจาคเป็นสิง่ ของ

3,805

ราย

จานวน

ของบริจาคทีไ่ ด้รบั เป็นประจา และมีจานวนมาก อาทิ เช่น


เสือ้ ผ้าผูใ้ หญ่/เสือ้ ผ้าเด็ก/ชุดคลุมท้อง รวม 159,254 ตัว



ข้าวสาร 84 กระสอบ จากมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ และรายย่อยอืน่ ๆ เฉลีย่ 30 กิโล/เดือน



ของบริโภค นมกล่อง อาหารแห้ง น้าปลา มาม่า ซอสปรุงรส มักกะโรนี ฯลฯ

ของอุปโภค ของใช้ตา่ ง ๆ อาทิ น้ายาทาความสะอาด น้ายาซักผ้า น้ายาล้างจาน
ถุงดา ฯลฯ




ของใช้เด็กอ่อน ตุก๊ ตา ของเล่น ผ้าอ้อมสาเร็จรูป

อืน่ ๆ เช่น ทีน่ อน, หมอน, ผ้าห่ม เครือ่ งใช้ไฟฟ้าชารุด หรือ เสือ่ มสภาพ ของเล่น
หนังสือ


ยอดจาหน่าย สิง่ ของบริจาคทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงกับบ้านพักฉุกเฉิน ในปี 2561
รวมเป็นเงิน 1,623,607 บาท (หนึง่ ล้านหกแสนสองหมืน่ สามพันหกร้อยเจ็ดบาทถ้วน)



การเงิน
การบริหารจัดการด้านการเงินของ สมาคมฯ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน โดย
คณะกรรมการของสมาคมฯ เน้นในความถูกต้อง ประหยัดและโปร่งใส ซึง่ ผลการดาเนินงานในปี
2561 รายรับรวมทัง้ หมดเป็นจานวนเงิน 22,138,853.00 บาท รายจ่ายรวมทัง้ หมดเป็นจานวน
เงิน 19,201,525.00 บาท สรุปรายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,904,401.00 บาท และได้รบั การ
ตรวจสอบบัญชีโดย บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชยสอบบัญชี จากัด งบประมาณรายรับ - รายจ่าย
ประจาปี 2561 ดาเนินการตามแนวปฏิบตั เิ ดิม คือ งบประมาณแบบสมดุล
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ความเคลื่อนไหว
ความเคลื่อนไหว รอบรั้วสมาคม
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
เยี่ยมชมสมาคมฯ
คุณลานทิพย์
ทวาทศิน
(นายกสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ) ผูจ้ ดั การโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย นาคณะอาจารย์และ
นักเรียนจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
เยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ พร้อมทัง้ มอบสิง่ ของบริจาคและเลีย้ งอาหารกลางวันแก่ผหู้ ญิง
และเด็กทีป่ ระสบปัญหาวิกฤตในชีวติ และมาพักพิงอยูท่ ี่ บ้านฉุกเฉิน โดยมีคณ
ุ สุดาวัลย์ คมธรรม
ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และคุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รวมทัง้ คุณ
กรีฑา แก้วประดิษฐ์ เจ้าหน้าทีส่ ว่ นงานพัฒนาเยาวชน เป็นผูร้ บั มอบและให้การต้อนรับ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง
จากประเทศไต้หวัน วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์
2561 เวลา13.00น. คณะทางานสถาบันวิจยั บทบาท
หญิงชายฯ(GDRI)สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ
ขบวนการผูห้ ญิงปฏิรปู ประเทศไทย (We Move) นา
โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณเรืองรวี พิชยั กุล
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา ทัง้ ยังเป็นผูป้ ระสานงาน ขบวนการผูห้ ญิง
ปฏิรปู ประเทศไทย(We Move) ได้ให้การต้อนรับ คณะสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหญิง จานวน 5
ท่าน จากประเทศไต้หวัน ทีไ่ ด้เข้าเยีย่ มชมสมาคมฯ พร้อมทัง้ พูดคุยแลกเปลีย่ นประเด็นความเสมอ
ภาคทางเพศ และผูห้ ญิงกับการเมือง
แบลคมร์ส มอบเงินบริจาค วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
ผูบ้ ริหารและพนักงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์ส
มอบเงิน
บริจาคเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็กในบ้านพัก
ฉุกเฉิน ให้กบั สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย คุณสุดาวัลย์ คม
ธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับและรับมอบ
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บริษทั KPMG จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว (แปลงผักเพือ่ น้อง) พร้อมมอบสิง่ ของบริจาค
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน
2561คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน
บริษทั KPMG ผูใ้ ห้บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี ภาษี และ
กฎหมาย และให้คาปรึกษาทาง
ธุรกิจรายใหญ่ระดับโลก (Big 4)
ได้มาทากิจกรรมเพือ่ สังคม(CSR)
ปลูกผักสวนครัว-แปลงผักเพือ่ น้อง และเล่านิทานสร้างเสริมพัฒนาการให้กบั เด็กก่อนวัยเรียน พร้อม
ทัง้ เลีย้ งอาหารกลางวันและบริจาคสิง่ ของให้กบั สมาชิกผูห้ ญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน
สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมี ผูอ้ านวยการสมาคมฯ - คุณสุดาวัลย์ คมธรรม และ ผูอ้ านวยการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์คณ
ุ ณัฐยิ า ทองศรีแกตุ เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับ
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานมอบสิ่งของบริจาควันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 คุณฤดี ภริงคาร ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน และคณะเจ้าหน้าที่ คุณอังคณา กิตติชยั พฤกษ์ และคุณ ฑิฆมั พร จงใจหาญ
ได้นาสิง่ ของมาบริจาค พร้อมทัง้ เยีย่ มชมการดาเนินงาน
ของสมาคมฯ ซึง่ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการ
สมาคมฯ เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับและรับมอบ
ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียมจากัด
บริจาคสิง่ ของทีบ่ า้ นพักฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถนุ ายน 2561
คณะผูบ้ ริหาร - ชมรมพนักงานอาวุโส
ปตท.สผ / ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม
จากัด (มหาชน) ได้นา สิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ ง
ๆ
มาบริจาคให้กบั บ้านพักฉุกเฉินสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย คุณสุดาวัลย์ คม
ธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ ทิพวัลย์ มารศรี ผูอ้ านวยการฝ่าย
บริหารงานบุคคลและบริหารงานทัว่ ไป เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับและรับมอบ
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31ก.ค.61กรมยุทธบริการทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
จัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ๖๖ พรรษา กรมยุทธบริการ
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นาโดย
พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธ
บริการทหาร เป็นประธานกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทัง้ ปรับปรุงและพัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
บริจาคสิง่ ของเครือ่ งใช้อปุ โภค-บริโภค
และเลีย้ งอาหารกลางวันสมาชิกผูห้ ญิงและเด็กในบ้านพัก
ฉุกเฉิน ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ซึง่ ผูอ้ านวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คุณ
สุดาวัลย์ คมธรรม และคุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาบ้านพัก
ฉุกเฉิน เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับและรับมอบ
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เยีย่ มชม
สมาคมฯ วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นาคณะ
บุคลากรจากหน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา และ
สวัสดิการครอบครัว กระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการครอบครัว สาธารณรัฐประชาชนบังคลา
เทศ จานวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการ
ช่วยเหลือฟืน้ ฟู และพัฒาศักยภาพเด็กและสตรี ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ตาม โครงการฝึกอบรม เรือ่ ง
“ Violence and Maternal injury Prevention” โดยมี
คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และ
นักจิตวิทยาบ้านพักฉุกเฉิน เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับ และคุณ
เรืองรวี พิชยั กุล ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั บทบาทหญิง
ชายและการพัฒนา(GDRI) สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ เป็นผูใ้ ห้การบรรยาย
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ธนาคารทหารไทย เปิดตัวโครงการ
“ปันบุญ เวิรก์ ช็อป”
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รว่ ม
เป็นวิทยากรในกิจกรรม
“ปันบุญ
เวิรก์ ช็อป” ณ ห้องโอเรียนทอล รูม
ชัน้ 2 โรงแรมโอเรียนทอล เรสซิเดนซ์
ถนนวิทยุ เวลา 13.00 - 15.00 น. ซึง่ จัดโดย ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เนือ่ งจาก
ธนาคารทหารไทยได้ชว่ ยพัฒนาระบบบริจาคอิเลกทรอนิกส์ (e-Donation) ขององค์กร / สมาคม
และมูลนิธกิ ารกุศลต่าง ๆ เพือ่ เปิดให้บริการในเว็บไซต์ ปันบุญ ( www.punboon.org ) ซึง่ เป็น
เว็บไซต์แรกของธนาคารทีร่ วบรวมองค์กรสาธารณกุศล และโครงการเพือ่ สังคมทัว่ ประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561แข่งม้าการกุศล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ
ได้รบั ความ
อนุเคราะห์ จาก สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จัดโปรแกรม
แข่งม้าการกุศลกรณีพเิ ศษ
รายได้ สมทบทุน สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ ณ ราชกรีฑาสโมสร (The Royal
Bangkok Sports Club) ซึง่ สมาคมฯ
ขอขอบพระคุณสมาคมราชกรีฑาสโมสร ทีใ่ ห้ความเอือ้ เฟือ้ ต่อสมาคมฯมาโดยตลอด อีกทัง้ ต้อง
ขอขอบพระคุณคอกม้าต่าง ๆ ทีใ่ ห้การบริจาคเงิน เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานช่วยเหลือดูแลผูห้ ญิง
และเด็ก รวมทัง้ ส่งเสริมงานด้านการฟืน้ ฟูศกั ยภาพสตรี ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
16ก.ย.61โรตารีบ่ ริจาคสิง่ ของเครือ่ งใช้ คณะมูลนิธโิ รตารี่ GG#1757949 ได้นาสิง่ ของ
เครือ่ งใช้ เช่น เครือ่ งซักผ้า เครือ่ งอบผ้า และ
เครือ่ งกรองน้า มาบริจาค และเลีย้ งอาหาร
กลางวันสมาชิกผูห้ ญิงและเด็ก ที่ บ้านพักฉุกเฉิน
พร้อมทัง้ ส่งมอบงานและกิจกรรม ปรับปรุงซ่อม
ห้องน้าตามโครงการ
“ปรับปรุงสุขอนามัยใน
บ้านพักฉุกเฉิน” โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม
ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และคุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ
ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผูร้ บั มอบและให้การต้อนรับ
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ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหารบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด (มหาชน) เยีย่ มชมสมาคมฯ
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธาน
กรรมการบริษทั
และประธานกรรมการ
บริหารบริษทั ไอ.ซ.ี ซ.ี อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด(มหาชน) พร้อมคณะผูบ้ ริหารบริษทั
ไอ.ซ.ี ซ.ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ โดยคุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายก
สมาคมฯ , คุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ , คุณพงษ์ทพิ ย์ เทศะภู กรรมการบริหาร
สมาคมฯ, เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับ และดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
และ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผูบ้ รรยาย และนา
เยีย่ มชม
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เยีย่ มชมสมาคมฯ
วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้นาคณะผูเ้ ข้าประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
สัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและ
สตรีฯ จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จานวน 20 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน
ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินดั ดามาตุ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และ คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ
ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับ บรรยายและนาเยีย่ มชม
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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 ‘ผู้ชายแห่งปี
2561’

81

82

83

84

85

รายชื่อเจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ปี 2561
ผู้อานวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
นางสุดาวัลย์ คมธรรม

ผู้อานวยการสมาคมฯ

งานผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสังคมสงเคราะห์
นางสาวกรวิณท์ วรสุข

ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์

ผู้ประสานงานคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
นางรัจนา ศุภเมธิน

เลขานุการคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
1. นางณัฐยิ า
ทองศรีเกตุ
2. นายคัณฑนิกม์
นิโรธร
3. นางสาวนัชชา
สิมณี
4. นางสาวจิราพร สามารถ
5. นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วเฮือง
6. นางเกษฎา
ศรีสขุ
7. นางศรีไทย
อ่าสุวรรณ
8. นางนิตยา
ศรีอนันท์
9. นางสมจิตร
วงค์อนันท์
10. นางสาววนพา
เหมภูมิ
11. นางสนิท
บุตรวิชา
12. นางสาววีรยา
แลคไธสง
13. นางบุษบา
จันทร์ทอง
14. นางอนันต์
ดิษพงษา
15. นางสาวเพชร
บัวกลาง
16. นางสมจิตร์
เกิดสวัสดิ์
17. นางชนาภา
ภาชนะวรรณ
18. นางกฤษณา
ส่งสุข
19. นางนวมัย
นาคธน
20. นางศิรริ ตั น์
บารุงวงศ์
21. นางทัศนีย์
มีรตั น์
22. นางวาสนา
มาตรศรี
23. นางสาวประทีป สายยะวัณ
24. นางสาวภรณ์ทพิ ย์ ก้อมมะณี
86

ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยา
นักสังคสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์
ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์
ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป(การเงิน)
ผูจ้ ดั การเคหะกิจ
ผูช้ ว่ ยเคหะกิจ
แม่ครัว
หัวหน้าศูนย์เลีย้ งเด็กอ่อน
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
เจ้าหน้าทีแ่ ม่บา้ นศูนย์เลีย้ งเด็กอ่อน
หัวหน้าบ้านเด็ก
พีเ่ ลีย้ งเด็ก บ้านเด็ก
พีเ่ ลีย้ งเด็ก บ้านเด็ก
พีเ่ ลีย้ งเด็ก บ้านเด็ก
แม่บา้ น บ้านเด็ก
นักสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายการเงินและบัญชี
1.นางสมใจ
อธิลาภ
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
2.นางพรรณี นีระ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
3.นางสาวรชา ณ ป้อมเพชร
ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีและทรัพย์สนิ
ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
1.นางสริลลา มหาพิรณ
ุ
ครูสอนศิลปประดิษฐ์
2.นางสาววลี บันลือเสียง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
3.นางสาวสุภาภรณ์ สองห้อง
เจ้าหน้าทีฝ่ กึ อบรม
4.นางประเทือง อาจหินกอง
เจ้าหน้าทีฝ่ กึ อาชีพ
5.นางโบว์
อาจปรุ
เจ้าหน้าทีฝ่ กึ อาชีพ
6.นางมล
ฮูวชิ ติ
ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีฝ่ กึ อบรม
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทัว่ ไป
1. นางทิพวัลย์
มารศรี
ผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทัว่ ไป
2. นางสาวมณฑาทิพย์ เกตุนอก
เจ้าหน้าทีง่ านรับบริจาค
3. นางสาวจรรยาณัฎฐ์ แสนภักดีไทย เจ้าหน้าทีง่ านรับบริจาค
4. นางสาวจิตรา
โคนาบาล
เจ้าหน้าทีแ่ ม่บา้ น
5. นายอนงค์
วงศ์อนันท์
เจ้าหน้าทีช่ า่ งและยานพาหนะ
6. นางสาวสมคิด
ท่อนจันทร์
เจ้าหน้าทีช่ า่ งและยานพาหนะ
7. นายอร่าม
สมชือ่
เจ้าหน้าทีช่ า่ งและยานพาหนะ
8. นายไพฑูรย์
เดชขาว
เจ้าหน้าทีช่ า่ งและยานพาหนะ
9. นายภานุพงษ์
จันมี
เจ้าหน้าทีเ่ กษตรและพืน้ ที่
10. นางลาพึง
มีบริบรู ณ์
เจ้าหน้าทีเ่ กษตรและพืน้ ที่
11. นายวิชาญ
เผ่าพันธุ์
เจ้าหน้าทีเ่ กษตรและพืน้ ที่
ส่วนพัฒนาเยาวชน
1. นายกรีฑา

แก้วประดิษฐ์

ประชาสัมพันธ์และหาทุน
1.นางสาววิไลภรณ์ เพียงกระโทก
2.นางสาวจิตรา
นวลละออง
3.นางสาวณิชา
ชมเชย
สถาบันวิจยั บทบาทหญิงและการพัฒนา
1.นางเรืองรวี
พิชยั กุล
2.นางมนัสนันท
เกิดวร
3.นางสาวพัชรี
แรงเขตการณ์
4.นางลักษนันท์
ชมดวง

เจ้าหน้าทีก่ จิ กรรมเยาวชน
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าทีง่ านกล่อง

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน
ผู้มารับความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย
1.1จานวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามอายุ
0-2ปี

3-6ปี

7-12ปี

99

39

14

13-18ปี 19-25ปี 26-35ปี 36-45ปี 46-55ปี

22

1.2 จานวนผู้หญิงและเด็ก
ไม่อยู่ใน
ไม่ได้รับ
เกณฑ์ได้รับ
การศึกษา
การศึกษา
140

4

66

70

31

56ปีขึ้นไป

10

6

รวม
357

แยกตามระดับการศึกษา

ระดับประถมศึกษา
ประถม
ประถม
ต้น
ปลาย
12

54

ระดับมัธยมศึกษา
มัธยม
มัธยม
ต้น
ปลาย/ปวช.
58

61

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

รวม

10

18

357

1.3 จานวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามหน่วยงานนาส่ง*ภูมิลาเนา
แหล่งที่มา/หน่วยงานนาส่ง/ภูมิลาเนา

90

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/เพื่อน

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

ส่งมาจากสถานีตารวจ

1

4

1

-

-

-

6

รวม

82

148

17

15

26

69

357

2.ผูม้ ารับบริการด้านการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
2.1 จานวนผูห้ ญิงและเด็กทีม่ าขอรับบริการทางโทรศัพท์ แยกตามรายเดือน
เดือน

ผู้หญิงและเด็ก(ราย)

รับปรึกษาทางโทรศัพท์(ราย)

มกราคม

63

76

กุมภาพันธ์

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

2.2จานวนผูม้ ารับบริการให้คาปรึกษา แยกตามเพศ
*เพศหญิง

จานวน

837

ราย

(ร้อยละ 88)

*เพศชาย

จานวน

116

ราย

(ร้อยละ 12)

รวม

953 ราย

2.3 จานวนผูม้ ารับบริการให้คาปรึกษาแยกตามประเภทของปัญหา
ปัญหา

จานวน(ราย)

ร้อยละ

1.ท้องไม่พร้อม

459

48

2.ครอบครัว

151

16

3.ความรุนแรงในครอบครัว

171

18

4.อื่น ๆเช่นสุขภาพจิต/ยาเสพติด/พฤติกรรมลูกหญิง-ชาย/กฎหมาย/ยา
คุมกาเนิดฯลฯ/เอชไอวี/ไม่มีผู้ดแู ล/การทานยาคุมกาเนิดฯลฯ

172

18

รวม

953

100

91

2.4 จานวนผูม้ ารับบริการให้คาปรึกษาแยกตามจังหวัด
*กรุงเทพฯ

จานวน

507 ราย (ร้อยละ53)

*นนทบุร/ี ปทุมธานี/ต่างจังหวัด

จานวน

446 ราย (ร้อยละ47)

2.5 แหล่งข้อมูลทีท่ าให้ผมู้ ารับบริการให้คาปรึกษา รูจ้ กั บ้านพักฉุกเฉิน
*นิตยสาร : ชีวติ รัก/คูส่ ร้างคูส่ ม/สมุดหน้าเหลือง/โทรทัศน์ จานวน 217 ราย (ร้อยละ23)
*อินเตอร์เน็ต

จานวน

521 ราย (ร้อยละ55)

*เพือ่ น/พลเมือง

จานวน

116 ราย (ร้อยละ12)

*Bug1133/แผ่นพับสมาคมฯ

จานวน

99 ราย (ร้อยละ10)

2.6 ช่วงเวลา การติดต่อขอรับบริการการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
* เช้า-กลางวัน

จานวน

538 ราย (ร้อยละ56)

* กลางคืน

จานวน

415 ราย (ร้อยละ44)

ช่องทางการมารับบริการ/ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน
ผูป้ ระสบปัญหามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง



รูจ้ กั บ้านพักฉุกเฉินจาก :อนิ เตอร์เน็ต :เพือ่ น :นายจ้าง
น้า) :พลเมืองดี :โทรทัศน์ทกุ ช่อง



:บดิ า-มารดา

:ญาติ (ยาย,ยา่ ,ปา้

โทรสายด่วนต่าง ๆ :Bug1133 :โทร 1133 :1323 :1663 สายด่วนท้องแม่วยั รุน่ /HIV



การส่งต่อจากหน่วยงานต่าง ๆ
สถานีตารวจนครบาล :สน.ดอนเมือง :ตารวจรถไฟดอนเมือง :ส.น.บางกอกน้อย



โรงพยาบาล



:โรงพยาบาลลาดกระบัง :โรงพยาบาลตารวจ :โรงพยาบาลศิรริ าช
:โรงพยาบาลนพรัตน์ :โรงพยาบาลรามาธิบดี :โรงพยาบาลเวชการุณย์รศั ม์
:วทิ ยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล :โรงพยาบาลกลาง

องค์กรภาครัฐ :ศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม(1300) :กรมกิจการเด็กและสตรี :บา้ นพักเด็กและ
ครอบครัวกรุงเทพฯ/จังหวัดชุมพร/จังหวัดระนอง :พฒ
ั นาสังคมจังหวัด
นครปฐม :สานักงานเขตดอนเมือง



องค์กรภาคเอกชน
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:มลู นิธสิ ายเด็ก :มลู นิธหิ ญิงชายก้าวไกล :มลู นิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก
:มลู นิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคม :มลู นิธเิ พือ่ นหญิง
:มลู นิธโิ ครงการเพือ่ ชีวติ :สหทัยมูลนิธิ

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และ วิทยากร ที่จัดกิจกรรมให้กับบ้านพักฉุกเฉิน
1. ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.เพ็ญศรี พิชยั สนิธ ประธานกรรมการทีป่ รึกษา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
2. พ.ญ.วรุณา กลกิจโกวินท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
3. คุณฟ้าใส วิเศษกุล นักศิลปบาบัด
4. พ.ต.หญิงนัทมน อุน่ พงศ์ภวู นาถ อาสาสมัครพยาบาล
5. น.อ.โทหญิงวัลภา อันดารา อาจารย์แผนกจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
6. คุณสมชาติ ทาแกง ชมรมเพือ่ นวันพุทธ สภากาชาดไทย
7. อาจารย์กรรณิการ์ ดาวไธสง สภากาชาดไทย
8. ผศ.ดร.รกั ชุณหกาญจน์ หัวหน้าสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาคผนวก ค
1.การนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปจาหน่าย ในงานต่าง ๆ
วันที่

สถานที่

งาน / โครงการ

หน่วยงาน / ผู้จัดงาน

8 มี.ค 61

เมืองทองธานี

วันสตรีสากล

กรมกิจการสตรี และสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์

2-3 ส.ค 61

การบันไทย สานักงานใหญ่

กิจกรรม
Wacoal Bra Day

บริษทั ไอ.ซ.ี ซ.ี อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด (มหาชน)

12 – 16 ก.ย 61

เมืองทองธานี

มหกรรมตลาดนัดสร้าง
กรมกิจการสตรี และสถาบัน
อาชีพให้มนั่ คงสังคมไทย ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม
ไร้ความรุนแรง
และความมัน่ คงของมนุษย์

2. บริการชุมชน หลักสูตรช่างดัดผมและเสริมสวย หลักสูตรตัดผมชาย
ให้บริการตัดผมฟรี ตามชุมชนในเขตดอนเมือง และชุมชนใกล้เคียง (เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน ปากเกร็ด นนทบุรี และปทุมธานี)
วัน/เดือน/ปี
8 เม.ย 61
22 เม.ย 61
29 เม.ย 61
6 พ.ค 61
13 พ.ค 61
20 พ.ค 61
27 พ.ค 61
3 มิ.ย 61
10 มิ.ย 61
30 ก.ย 61
7 ต.ค 61
14 ต.ค 61
21 ต.ค 61
28 ต.ค 61
4 พ.ย 61
11 พ.ย 61
18 พ.ย 61
25 พ.ย 61
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ผู้มารับบริการ
นักเรียน
บริการ(คน) หญิง ชาย
สถานสงเคราะห์บ้านไร้ที่พึ่งชาย ธัญบุรี
15
75
สถานสงเคราะห์บ้านไร้ที่พึ่งชาย ธัญบุรี
15
52
สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี ปากเกร็ด นนทบุรี
15
46
สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี
11
44
สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย ปากเกร็ด นนทบุรี
13
48
การเคหะคลอง 4
15
35
หมู่บ้านพฤกษา 13 ดอนเมือง
14
42
พัน ร. 29 (สนามเป้า)
15
60
บ้านเอื้ออาทร สายไหม 1
15
45
สถานสงเคราะห์บ้านไร้ที่พึ่งชาย ธัญบุรี
15
50
สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี
15
35
ชุมชนวัดดอนเมือง
14
27
สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย ปากเกร็ด นนทบุรี
15
48
การเคหะบ้านเอื้ออาทร บางคูวัด ปทุมธานี
15
51
หมู่บ้านเปี่ยมสุข
15
34
การเคหะสายไหม
13
44
หมู่บ้านพฤกษา ดอนเมือง
15
25
วัดพระบาทน้าพุ
15
10
รวม
260
0
771
สถานที่

รวม
(คน)
75
52
46
44
48
35
42
60
45
50
35
27
48
51
34
44
25
10
771

ภาคผนวก ง
รายชื่อคณะเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมภายในสมาคมฯ ระหว่างเดือน
วัน/เดือน/ปี
1 ก.พ.61
3 ก.พ.61
5 ก.พ.61
7 ก.พ.61
28 ก.พ.61
2 เม.ย.61
26 เม.ย.61
30 เม.ย.61

รายชื่อ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สมาคมฯ

จานวน(คน)
เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน Emergency school
เข้าเยีย่ มชมการ
ดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหญิง ประเทศไตหวัน เยีย่ มชมการดาเนินงาน
ของสมาคมฯ
คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ชัน้ ปวช.ปที ี่ 3 เข้าเยีย่ มชมและ
จัดกิจกรรมให้กบั สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
(หลักสูตรนานาชาติ) นานักศึกษาจากประเทศภูฐาน เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงาน
ของสมาคมฯ
คณะพนักงาน บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย โฮลดิง้ ส์ จากัด เข้าเยีย่ มชมและจัด
กิจกรรมจิตอาสา
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้า
เยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการมนุษย์
สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสาคมฯ

53
13
6
20
2
50
14
5

11 พ.ค.61

คณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ สานักงานกิจการพลังงาน เข้าเยีย่ มชมสมาคมฯ

3

28 พ.ค.61

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ บริษทั ยูนริ เิ วอร์ ภายใต้ผลิตภัณฑ์โดฟ
พร้อมทัง้ มอบเงินบริจาคสนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมฯ

6

7 มิ.ย.61

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ สานักงานเทศบาลตาบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ นากลุม่ ผูน้ าชุมชน เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ

1 ส.ค.61
23 ส.ค.61
24 ส.ค.61
29 ส.ค.61

เข้าเยีย่ มชม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นาคณะบุคลากรแพทย์ศาสตร
ศึกษาและสวัสดิการครอบครัว สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เข้าเยีย่ มชม
การดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษทั NTT Communications (Thailand) เข้า
เยีย่ มชมสมาคมฯ พร้อมทัง้ มอบเงินบริจาค
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Japan College of
Social Work ประเทศญีป่ นุ่ นาคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าเยีย่ มชมการ
ดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซชี นั่ เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) เข้าเยีย่ มชมสมาคมฯและจัดกิจกรรมให้สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

42
10
3
8
40
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วัน/เดือน/ปี

รายชื่อ

จานวน(คน)

4 ก.ย.61

อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน สถาบันเทค
โนโลยี่แห่งเอเชีย (ATT) เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ

13

คณะผู้บริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด(มหาชน) เข้า
เยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะนักศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ
คณะเจ้าหน้าที่จาก Sabah’s advisory Council (SWAC) ประเทศ
มาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมฯ

28

4 พ.ย.61

คณะเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เข้า
เยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมฯ

20

9 พ.ย.61

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สานักงานตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชม
และบริจาคสิ่งของให้กับสมาคมฯ

50

20 พ.ย.61

คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ

3

23 พ.ย.61

คณะวิทยาลัยครูสุริยเทพ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นานักศึกษา
เข้าเยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมฯ

32

17 ก.ย.61
16 ต.ค.61
29 ต.ค.61

26 พ.ย.61
27 พ.ย.61
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คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด(มหาชน) พบ
ผู้บริหารสมาคมฯ เพื่อพูดคุยเรื่องการทากิจกรรม CSR
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นานักศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพหลักสูตรอาชญาวิทยา จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศ
ออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมฯ

4

10

5
17

28 พ.ย.61

คณะแพทย์ประจาบ้าน สาขากุมารและแพทย์ทั่วไป ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย(รวกท.) เข้าเยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมฯ

10

29 พ.ย.61

คณะแพทย์ประจาบ้าน สาขากุมารและแพทย์ทั่วไป ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย(รวกท.) เข้าเยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมฯ

10

30 พ.ย.61

เจ้าหน้าที่บริษัท เดย์ครีม ออแกไนซ์เซอร์ นาคณะผู้บริหารองค์กร
มิชชั่นเทวนตี้วัน (Mssion 21) ประเทศอินโดนิเซีย เข้าเยี่ยมชมการ
ดาเนินงานของสมาคมฯ

4

17 ธ.ค.61

คณะผู้นาสตรี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
ดาเนินงานของสมาคมฯ

6

เข้าเยี่ยมชมการ

ภาคผนวก จ
การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล
ประเภทสือ่

เรือ่ ง

โทรทัศน์

1.

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส รายการ “ข่าวค่ามิตใิ หม่ทวั่ ไทย” สัมภาษณ์คณ
ุ ณัฐยิ า
ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์และคุณแม่วยั รุน่ 1คน ประเด็น
บทเรียนจากคดีแม่ทาร้ายลูก กับสถานการณ์แม่เลีย้ งเดีย่ ววัยใส เพือ่ สะท้อน
สถานการณ์ความเครียดทีแ่ ม่เลีย้ งเดีย่ วต้องเผชิญ

2. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สัมภาษณ์คณ
ุ ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รายการ7สีชว่ ยชาวบ้าน ประเด็น การช่วยเหลือผูห้ ญิงและ
เด็กทีป่ ระสบปัญหาทางสังคม
สถานีโทรทัศน์ โทรทัศน์ดจิ ติ อล ช่องMONO29 ผลิตรายการ “ทันข่าวเช้า
Good Morning Thailand” สัมภาษณ์คณ
ุ ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการ
3. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยสมาชิกแม่วยั รุน่ 1ราย ประเด็นสังคมในเรือ่ งของ
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับผูห้ ญิงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ท้องยังไม่พร้อม โดนทา
ร้ายจากสามีรวมถึงปัญหาการหย่าร้างและการทางานของบ้านพักฉุกเฉิน
4.

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบเี อส รายการ “นารีกระจ่าง” สัมภาษณ์ คุณณัฐยิ า ทอง
ศรีเกตุ
ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์และผูป้ ระสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 1ราย
ประเด็น กระบวนการดูแลผูถ้ กู กระด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว

วันทีข่ อข้อมูล

28 ก.พ.61

26 มี.ค.61

2 มี.ค.61

2 พ.ย.61

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบเี อส สัมภาษณ์คณ
ุ คัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคม
5. สงเคราะห์และผูป้ ระสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 2ราย ประเด็น การ
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมของผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว

20 พ.ย.61

1. นิตยสาร GQ Thailand
รุนแรงในครอบครัว”

5 ก.พ.61

อืน่ ๆ
สัมภาษณ์ คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ หัวข้อ “ความ

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์คณ
ุ คัญฑนิกม์
นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา เรือ่ ง “การทางานของ
2.
เจ้าหน้าทีท่ างด้านจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ทไี่ ด้รบั ความตึงเครียดจากการ
ทางาน”

11 พ.ค.61

UNFPA ออกรายงานสถานการณ์ประชากรโลกทุกปี โดยรายประจาปี2561
3. สัมภาษณ์แม่วยั รุน่ 1 คน ประเด็น “ความท้าทายในเรือ่ งการดูแลภาวะการเจริญ
พันธ์ของตัวเองในขณะทีเ่ ป็นวัยรุน่ ”

21 พ.ค.61

นักศึกษาศูนย์เตรียมความพร้อมทางภาษา และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นานาชาติมหิดล ทาวีดโี อข่าว ค้นคว้าข่าวในประชาคมอาเซีย่ น หัวข้อ “ปัญหา
4.
การถูกคุกคามทางสิทธิมนุษยชน รวมถึง การถูกล่วงละเมิดทางเพศของชาว
โรฮิงญา” สัมภาษณ์ คุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์

20 ก.ค.61

97

98

บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

สุดาวัลย์

คมธรรม

ณัฐิยา

ทองศรีเกตุ

กรวิณท์
มนัสนันท
ทิพวัลย์
กรีฑา
วลี
วิไลภรณ์
จิตรา

วรสุข
เกิดวร
มารศรี
แก้วประดิษฐ์
บรรลือเสียง
เพียงกระโทก
นวลละออง
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