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สู่ทศวรรษที่4ในการทำงานเพื่อผู้หญิง
 

		 	จาก	จดุ	เลก็ๆ			ของ	กลุม่	สง่	เสรมิ	สถานภาพ	สตรี			ภาย	ใต้	การนำ	ของ	คณุ	หญงิ	กนษิฐา			วเิชยีร	เจรญิ					ที	่ได้	

เปดิ	บา้น	พกั	ตวั	เอง	เปน็	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	สำหรบั	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่ประสบ	ปญัหา	ความ	เดอืด	รอ้น	เปน็การ	ชัว่คราว			

จน	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	แหง่	แรก			ซึง่	เปน็	โครงการ	รว่ม	กบั	สมาคม	บณัฑติ	สตร	ีทาง	กฎหมาย			ได	้กอ่สรา้ง	แลว้	เสรจ็			เริม่	

ดำเนิน	การ	อย่าง	เป็น	ทางการ	ตั้งแต่	ปี			2523			เป็นต้น	มา			

 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	หลัง	แรก	ตั้ง	อยู่	ที่	ชั้น		3			ของ	อาคาร	สมาคม	บัณฑิต	สตรี	ทาง	กฎหมาย			ถนน	สุโขทัย			เขต	

ดุสิต			ต่อ	มา	เมื่อ	สถาน	ที่	คับ	แคบ	ลง			มี	ผู้	มา	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	มาก	ขึ้น			จำเป็น	ต้อง	ขยับ	ขยาย	สถาน	ที่			โดย	ได้	รับ	

บริจาค	ที่ดิน	บริเวณ	ดอนเมือง		 	จำนวน		 	21		 	ไร่		 	จาก	คุณ	รวี	วรรณ		 	บุญ	ย	รักษ์		 	เพื่อ	เป็น	ที่	สำหรับ	สร้าง	บ้าน	พัก	

ฉุกเฉิน	ที่	กว้าง	ขวาง	พอ		 	ซึ่ง	ได้	กลาย	มา	เป็น	สถาน	ที่ทำการ	รองรับ	ผู้	ประสบ	ปัญหา	ได้	อย่าง	เต็ม	ที่		 	และ	สามารถ	

ดำเนนิ	กจิกรรม	ตา่งๆ			ได	้ครบ	วงจร	ทัง้	ใน	เชงิ	รบั	และ	เชงิ	รกุ	เพือ่	เสรมิ	สรา้ง	สถานภาพ	ของ	ผู	้หญงิ	และ	ความ	เสมอ	

ภาค	ระหว่าง	หญิง	ชาย	ใน	สังคม			
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
 

		 	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถานภาพ	สตรี		ใน	พระ	อุปถัมภ์			พระ	เจ้า	ว	รวง	ศ์	เธอ			พระองค์	เจ้า	โสม	ส	วลี		พระ	วร	รา	ชา	ทินั	ด	ดา	มาตุ			 

เป็น	องค์กร	พัฒนา	เอกชน	ที่	ดำเนิน	งาน	สาธารณ	กุศล		 	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	วิกฤต	

ชีวิต			ผ่าน	กระบวนการ	ช่วย	เหลือ	ฟื้นฟู			สร้าง	ความ	เข้ม	แข็ง			ให้การ	ศึกษา	และ	ฝึก	อาชีพ			เพื่อ	พัฒนา	คุณภาพ	ชีวิต	

และ	ให	้ยนื	หยดั	ได	้ใน	สงัคม	อยา่ง	เหมาะ	สม			รวม	ทัง้	ดำเนนิ	กจิกรรม	ใน	เชงิ	รกุ	ที	่เอือ้	ตอ่	การ	ปอ้งกนั	ปญัหา	ที	่เกดิ	ขึน้	

กบั	ผู	้หญงิ	และ	เดก็			การ	รณรงค	์เพือ่	ให	้เกดิ	การ	เปลีย่นแปลง	เชงิ	นโยบาย	เพือ่	เสรมิ	สรา้ง	สถานภาพ	ศกัยภาพ			สทิธ	ิ

และ	โอกาส	ของ	ผู้	หญิง	ใน	สังคม	

  	งาน	ของ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	นั้น	นับ	ว่า	ครอบคลุม	ครบ	วงจร		 	และ	ค่อน	ข้าง	หลาก	หลาย			

เริ่ม	ต้น	จาก	งาน	ช่วย	เหลือ	สงเคราะห์	เมื่อ			29			ปี	ที่	แล้ว			จนถึง	วัน	นี้			มี	ผู้	หญิง	และ	เด็ก			ได้	ผ่าน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	กว่า			

50,000			ราย			ณ			วัน	นี้			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ยัง	เป็น	งาน	หลัก	ใน	การ	ดูแล	ผู้	หญิง	ที่	ประสบ	ปัญหา	ต่างๆ			เช่น			ถูก	กระทำ	

รุนแรง			ทำร้าย	ร่างกาย			ถูก	ข่มขืน	ล่วง	ละเมิด	ทาง	เพศ			ถูก	ทอด	ทิ้ง			ท้อง	ไม่	พร้อม			ติด	เชื้อ	เอช	ไอ	วี	/	เอดส์			ขัด	แย้ง	

ภายใน	ครอบครัว			ไม่มี	งาน	ทำ			ไม่มี	ที่พัก			ฯลฯ			โดย	ใน	แต่ละ	วัน			มี	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่พัก	อาศัย	รับ	ความ	ช่วย	เหลือ	

อยู่	ประมาณ			140			คน	โดย	เฉลี่ย	

   จาก	ประสบการณ์	อัน	ยาวนาน	ใน	การ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ดูแล	ปัญหา	ของ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก		 	งาน	จึง	ค่อยๆ	

ปรบั	พฒันา			ทัง้	ใน	เชงิ	คณุภาพ	การ	ให้	บรกิาร			และ	ตาม	ปี	ที่	ผา่น	ไป			ขยาย	กรอบ	ภารกจิ	ให้	ครอบคลมุ	งาน	ใน	เชงิ	รกุ			

เน้น	การ	ป้องกัน	ปัญหา	ด้วย	การ	ทำงาน	กับ	เยาวชน					และ	การ	รณรงค์	ใน	ระดับ	นโยบาย	เพื่อ	เสริม	สร้าง	สถานภาพ	

ของ	ผู้	หญิง	อัน	จะ	นำ	ไป	สู่	ความ	เสมอ	ภาค	ระหว่าง	หญิง	ชาย	ใน	สังคม	ด้วย	
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
คณะกรรมการประจำปีพ.ศ.2552-2554

 

	1	.					 	ศ	.	เกียรติคุณ			พญ	.	เพ็ญ	ศรี					พิชัย	สนิธ		 	 นายก	สมา	คมฯ			

	2	.						 รศ	.	วิมล	ศิริ					ชำนาญ	เวช		 	 	 อุปนายก	

	3	.				 	นาง	เรือนแก้ว					กุย	ยกา	นนท์			แบ	รนดท์		 	 	อุปนายก	

	4	.				 	ศ	.	ดร	.			ยุ	วัฒน์					วุฒิ	เมธี		 	 	 	อุปนายก	

	5	.						 คุณ	หญิง	ณัษฐน	นท					ทวี	สิน		 	 	 อุปนายก	

	6	.					 	นาง	เจริญ	จิต					งาม	ทิพย	พันธุ์				 	 	 	เลขาธิการ	

	7	.					 	นางสาว	ปราณี					เนียม	สกุล		 	 	 	เหรัญญิก	

	8	.						 นางสาว	จารุ	วรรณ					เกษม	ทรัพย์		 	 ผู้	ช่วย	เหรัญญิก	

	9	.				 	นาย	วสันต์					ฝีมือ	ช่าง			 	 	 นาย	ทะเบียน	

	10	.				นาง	พงษ์	ทิพย์					เทศะ	ภู		 	 	 ประธาน	ฝ่าย	หา	ทุน	

	11	.					รศ	.	ดร	.	นพ	.	พิทยา					จารุ	พูน	ผล												 	 	ฝ่าย	หา	ทุน	

	12	.					นาง	นิต	ยา					จันทร์เรือง			มหา	ผล		 	 ฝ่าย	ประชาสัมพันธ์	

	13	.					ผศ	.	ชัยวัฒน์					วงศ์	อาษา		 	 	 	ฝ่าย	ประชาสัมพันธ์	

	14	.					นาง	สา	วกัญญ	กา					โกวิท	วานิช			 	 กรรมการ	

	15	.					ดร	.	ชื่น	จิตร					โพธิ	ศัพท์	สุข		 	 	 กรรมการ	

	16	.					พล	.	ต	.	ท	.			หญิง	พจนี					สุนทร	เกตุ		 	 กรรมการ	

	17	.					พ	.	ต	.	อ	.	หญิง	พิมล					พันธุ์	วิไล				 	 	 	กรรมการ	

	18	.					ดร	.	อ	เล็ก	ซ์					แย้ม	บุปผา		 	 	 กรรมการ	

	19	.					นาย	อาจ					วิเชียร	เจริญ		 	 	 กรรมการ	

	20	.					นาง	อา	นิก					อัม	ระ	นันทน์		 	 	 	กรรมการ
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กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ
	1	.		 ดร	.	สุธี	รา					วิจิต	รา	นนท์		 	 	 	 ประธาน	คณะ	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	2	.		 นางสาว			ณ			ฤดี					เคียง	ศิริ		 	 	 	 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	3	.		 	นาย	ณรงค์					เลิศ	กิต	ศิริ						 	 	 	 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	4	.		 นาย	นนทิ	กร					กาญ	จนะ	จิตรา		 	 	 	 กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	5	.		 นางสาว	ประภา	พรรณ					ภูว	เจน	สถิตย์		 	 	 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	6	.		 ศาสตรา	ภิ	ชาน			นาย	แพทย์	พิชิต			สุวรรณ	ประ	กร		 	 กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	7	.		 นาย	ฟิล	ลิป					โซ	เรน	เซ่น				(	Mr	.			Philip			Sven			Sorensen	)		 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	8	.		 นาง	ศศ	มณฑ์					สงวน	สิน		 	 	 	 กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	9	.		 พญ	.	ศิริ	พร					กัญ	ชนะ		 		 	 	 	 กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	10	.		 นาย	สุ	มิตร					จารุ	เกศ	นันท์		 	 	 	 กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	11	.		 นาย	สุริยน					ศรี	อรทัย	กุล		 	 	 	 กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

	12	.		 พล	อากาศ	เอก			อิทธ	พร			ศุภ	วงศ์		 	 	 	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	

 

 

เจ้าหน้าที่บริหารสมาคมฯ
	1	.				 ดร	.	เมทินี			พงษ์เวช		 		 	 	 	 ผู้	อำนวย	การ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	และ	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	บริหาร	และ	พัฒนา	

	2	.				 นางสาว	กร	วิณท์			ว	รสุข		 	 	 	 ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์	

	3	.			 	นาง	จริยา			สำลี	อ่อน		 	 	 	 	 ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	การ	ศึกษา	

	4	.			 	นาง	ทิพวัลย์			มารศรี	 	 	 	 	 ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	บริหาร	งาน	ทั่วไป	และ	บุคคล	

	5	.			 	นาง	พิมพ์	บุญ			โศภิต	ทิพย์		 	 	 	 	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	การ	เงิน	และ	บัญชี	

	6	.				 นาง	ธารา	ทิพย์			นิยม	ค้า		 	 	 	 ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	วี	เทรน	อินเตอร์	เนชั่นแนล	เฮ้าส์
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ผลการดำเนินงานในปี2552
 

		 	ป	ี		2552			เปน็	อกี	ป	ีที	่สมา	คมฯ			สามารถ	ดำเนนิ	งาน	ทัง้	ใน	เชงิ	รบั	และ	เชงิ	รกุ	ได	้อยา่ง	เปน็	ที	่นา่	พอใจ	ใน	ภาพ	รวม			ผู	้หญงิ	

และ	เด็ก	ที่	ผ่าน	เข้า	มา	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ได้	รับ	การ	ดูแล			ฟื้นฟู	ร่างกาย	และ	จิตใจ			รวม	ทั้ง	เสริม	สร้าง	ศักยภาพ			และ	ทักษะ	ชีวิต	

อย่าง	รอบ	ด้าน	ด้วย	วิธี	การ	และ	แนวทาง	ที่	ละเอียด	อ่อน		 	ด้วย	ความ	เข้าใจ		 	และ	มี	ประสิทธิผล		 	ผล	สำเร็จ	ที่	เห็น	เป็น	รูป	ธรรม	มี	

หลาย	ลักษณะ		 	ไม่	ว่า	จะ	เป็นการ	ก้าว	ออก	จาก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ของ	แม่	วัย	รุ่น	ที่	สำเร็จ	การ	ศึกษา		 	มี	ทักษะ	ใน	การ	เลี้ยง	ดู	ลูก		 	มี	

ความ	สัมพันธ์	กับ	ลูก	อย่าง	แน่นแฟ้น			และ	มี	ครอบครัว	รองรับ	ได้	อย่าง	อบอุ่น		 	หรือ		 	การ	เริ่ม	ต้น	ชีวิต	ใหม่	ของ	เด็ก	สาว	ที่	ติด	เชื้อ	

เอช	ไอ	วี			และ	กลับ	คืน	สู่	ครอบครัว	ได้	หลัง	จาก			5			ปี	ที่	บ้าน	พัก	ได้	มี	การ	เสริม	สร้าง	ศักยภาพ	และ	พลัง	ที่	จะ	ต่อสู้	กับ	ชีวิต	ใหม่	และ	

การ	เรียน	ใน	ระดับ	มหาวิทยาลัย	ต่อ	ไป			หรือ			การ	ที่	คดี	ความ	ของ	เด็ก	และ	ผู้	หญิง	ที่	ถูก	ละเมิด	เสร็จ	สิ้น					เด็กๆ	และ	ผู้	หญิง	ได้	รับ	

การ	ดูแล	บำบัด	ฟื้นฟู	จน	มี	ความ	เข้ม	แข็ง			หรือ			การ	ก้าว	กลับ	สู่	ครอบครัว	ของ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	หลายๆ			คน	ที่	วิกฤต	ชีวิต			ได้	ผ่อน	

คลาย	ลง	

  สำหรับ	งาน	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	นั้น			ปฎิ	เสธ	ไม่	ได้	ว่า	เป็น	เรื่อง	ปลาย	เหตุ			ภารกิจ	ด้าน	รุกข	อง	สมา	คมฯ			ใน	ปี	ที่	ผ่าน	มา			ก็	

นับ	ว่า	ประสบ	ผล	สำเร็จ	เป็น	ที่	น่า	พอใจ	ยิ่ง			เพราะ	กรุงเทพมหานคร			ได้	บรรจุ	หลักสูตร									โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน					ลง	ใน	ชั่วโมง	

แนะแนว	ของ	โรงเรียน	มัธยม	ต้น	ทั้ง			100			โรงเรียน	ของ	กรุงเทพมหานคร			ซึ่ง	เรา	เชื่อ	ว่า			จะ	ทำให้	นักเรียน	มี	ภูมิคุ้มกัน			มี	ทักษะ	

ชวีติ			และ	ชว่ย	เสรมิ	สรา้ง	สขุภาพ	ทาง	เพศ	ได	้เปน็	อยา่ง	ด	ี		อกี	สว่น	ที	่นบั	วา่	นา่	พอใจ			คอื			การ	ที	่สถาบนัวจิยั	บทบาท	หญงิ	ชาย	และ	

การ	พัฒนา			ได้	ลง	ไป	ช่วย	เพิ่ม	ศักยภาพ	ให้	กับ	ผู้	หญิง	สำหรับ	การ	ลง	สมัคร	เลือก	ตั้ง			อบต	.	ใน			5			จังหวัด			ซึ่ง	กว่า	ครึ่ง	ของ	ผู้	หญิง	ที่	

เข้า	อบรม	นั้น			ได้	ก้าว	สู่	เวที	การ	บริหาร	ตำบล	อย่าง	เต็ม	ภาค	ภูมิ	

 	ป	ี		2552			เปน็	ป	ีที	่ม	ีการ	เลอืก	ตัง้	คณะ	กรรมการ	สมา	คมฯ			ใหม	่ใน	เดอืน	มนีาคม			เนือ่งจาก	การ	หมด	วาระ			และ	เนือ่งจาก	

ต่อ	มา			ดร	.			สุธี	รา			วิจิต	รา	นนท์					ได้	ลา	ออก	จาก	การ	เป็น	นายก	สมา	คมฯ			ใน	เดือน	มิถุนายน			คณะ	กรรมการ	สมา	คมฯ			จึง	มี	มติ	ให้	

มี	การ	เลือก	ตั้ง	นายก	สมา	คมฯ			ใหม่	อีก	ครั้ง	ตาม	ข้อ	บัง	คับฯ									โดย	ศาสตราจารย์	เกียรติคุณ	แพทย์	หญิง	เพ็ญ	ศรี					พิชัย	สนิธ					ได้	

รับ	เลือก	ตั้ง	ให้	เป็น	นายก	สมา	คมฯ			และ	เพื่อ	ให้การ	ดำเนิน	งาน	ของ	สมา	คมฯ			เป็น	ไป	อย่าง	ดี	ยิ่ง	เพิ่ม	ขึ้น			คณะ	กร	รม	การฯ	ได้	เห็น	

ชอบ	ให	้เชญิ	บคุคล	แถว	หนา้	ของ	สงัคม	ที	่ม	ีอดุมการณ	์ใน	เรือ่ง	ของ	ความ	เสมอ	ภาค	หญงิ	ชาย			โดย	เฉพาะ	การ	สง่	เสรมิ	สถานภาพ	

ของ	ผู	้หญงิ			และ	เปน็	ผู	้ที	่ม	ีความ	รู	้ความ	สามารถ	และ	ประสบการณ	์				เปน็	กรรมการ	ที	่ปรกึษา	สมา	คมฯ					จงึ	ได	้ม	ีการ	แตง่	ตัง้	คณะ	

กรรมการ	ที่	ปรึกษา			มี	จำนวน	รวม					12					คน					โดย	มี			ดร	.			สุธี	รา					วิจิต	รา	นนท์			เป็น	ประธาน					

  งาน	ของ	สมา	คมฯ			ใน	ฐานะ	ที่	เป็น	องค์กร	สาธารณ	กุศล			เป็น	ส่วน	เล็กๆ	ใน	สังคม	ที่	กว้าง	ใหญ่			ซึ่ง	พวก	เรา	ก็	ดำเนิน	งาน 

เต็ม	ที่	และ	ตาม	ศักยภาพ	ที่	เรา	มี	ภารกิจ			ลุล่วง	มา	ได้	อย่าง	ดี	ยิ่ง	ใน	ปี			2552			ก็	ด้วย	การ	สนับสนุน			และ	ช่วย	เหลือ	ของ	หน่วย	งาน	

หลาย	แห่ง			ทั้ง	ภาค	รัฐ			และ	ภาค	เอกชน			รวม	ทั้ง	ผู้	มี	จิต	ศรัทธา			ผู้	ที่	ยึด	มั่น	ใน	อุดมการณ์	เดียวกัน	ที่	ได้	กรุณา	ทั้ง	ใน	รูป	ทุน	ทรัพย์			

สิ่งของ			และ	กำลัง	ใจ			ซึ่ง	คณะ	กรรมการ	สมา	คมฯ			รวม	ทั้ง	เจ้า	หน้าที่	สมา	คมฯ			ทุก	คน			รู้สึก	ซาบซึ้ง	ใน	น้ำใจ			และ	ใน	ความ	กรุณา			

และ	ขอ	ขอบคุณ	เป็น	อย่าง	ยิ่ง	มา			ณ			โอกาส	นี้	
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งานประมูลสินค้า“เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” 

  	สมเด็จ	พระ	ราชิ	นี	ซิลเวีย	แห่ง			สวีเดน			พระราชทาน	น้ำหอม	ซึ่ง	ทรง	ปรุง	แต่ง	กลิ่น	ด้วย	พระองค์	เอง					เพื่อ	นำ	มา	ประมูล	

ใน	งาน			“	เพือ่	พรุง่	นี	้ที	่ด	ีกวา่	”			พรอ้ม	กนั	นี	้		พระ	เจา้	ว	รวง	ศ	์เธอ			พระองค์	เจา้	โสม	ส	วล	ี		พระ	วร	รา	ชา	ทนิ	ัด	ดา	มาต	ุ		องค	์อปุถมัภ	์สมา	

คมฯ			ประทาน	กระเป๋า	ส่วน	พระองค์	มา	ร่วม	ประมูล			โดย	ใน	งาน	นี้	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	สมา	คมฯ			คุณ	สุริยน			ศรี	อรทัย	กุล			แห่ง			

Beauty			Gems			คุณ	ณรงค์			เลิศ	กิต	ศิริ			แห่ง			PASAYA			และ	ดร	.	สม	นึก			-			คุณ	ศศ	มนฑ์			สงวน	สิน			แห่ง	สินทรัพย์	ประกัน	ภัย			ได้	

ร่วม	กัน	จัด	ขึ้น	กับ	บริษัท		เจ			เอส			แอล			เพื่อ	หา	ราย	ได้	ให้	แก่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ณ			ร้าน			PASAYA			ศูนย์การค้า	สยาม	พา	รา	กอน			

เมื่อ	วัน	ที่					20			พฤศจิกายน					2552			งาน	นี้	คุณ	หนู	แหม่ม			สุ	ริ	วิภา			กุล	ตัง	วัฒนา			และ	คุณ	บ๊วย			เชษฐ	วุฒิ			วัชร	คุณ			เป็น	พิธีกร			ซึ่ง	

สร้าง	สีสัน	ให้	แก่	งาน			ทำให้	แขก	ผู้	มี	เกียรติ	ที่	มี	ใจ	อยาก	ร่วม	ทำบุญ	ร่วม	ประมูล	กัน	อย่าง	ล้นหลาม					ท้าย	สุด	นั้น	น้องๆ			จาก	บ้าน	

พัก	ฉุกเฉิน	ยัง	ได้	ร่วม	ร้อง	เพลง	แสดง	ความ	ขอบคุณ	ต่อ	ผู้	ให้การ	สนับสนุน	การ	จัด	งาน	ใน	ครั้ง	นี้							
 

 

 

งานเด่นงานดังปี2552
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ทูตรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

 	ปี		2552			นี้			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	มี	ทูต	รณรงค์	เรื่อง	ความ	รุนแรง	ต่อ	ผู้	หญิง	เพิ่ม	ขึ้น	อีก			3			คน			ได้แก่			คุณ	วนิษา			เรซ			คุณ	ธัญ	

ญาเรศ			เอง	ตระกูล			และ	คุณ	ตรี	ชฎา			มาล	ยา	ภ	รณ์					โดย	มี	การ	เปิด	ตัว	เมื่อ	วัน	ที่			19			ตุลาคม			2552			ณ			บริเวณ	ชั้น			1			ศูนย์การค้า	

เซ็นทรัล	เวิลด์			หน้า	ร้าน	หนังสือ			B2S			ซึ่ง	คุณ	นวล	พรรณ			ล่ำ	ซำ			ผู้	ช่วย	รัฐมนตรี	กระทรวง	การ	พัฒนา	สังคม	และ	ครอบครัว	และ	

ความ	มัน่คง	ของ	มนษุย	์		และ	ศาสตราจารย์	เกยีรตคิณุ			แพทย์	หญงิ	เพญ็	ศร	ี				พชิยั	สนธิ			นายก	สมา	คมฯ			ได	้มา	รว่ม	แถลง	ขา่ว	และ	

เป็น	กำลัง	ใจ			เรา	เชื่อ	มั่น	ว่า					ทูต	ใหม่	ทั้ง			3			และ	คุณ	ล่อ	ร่า			วัฒน	คุณ			ซึ่ง	ได้	ช่วย	เรา	รณรงค์	มากว่า			2			ปี	แล้ว			จะ	ผนึก	กำลัง	กัน			

ทำให้	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ต่อ	ผู้	หญิง	ลด	ลง	ได้	อย่าง	เต็ม	ที่	มาก	ขึ้น											

   

 

วัยรุ่นรู้รอบจากหลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน

  	หลัง	จาก	ที่	พิสูจน์	กัน	ได้	ว่า		 		 	หลักสูตร	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน		 		 	ที่	สมา	คมฯ		 	ได้	นำ	มา	ปรับ	ให้	เข้า	กับ	บริบท	ไทย		 

	ร่วม	กับ	อาจารย์		 	และ	นักเรียน	ใน		 	6		 	โรงเรียน	นำร่อง	ของ	กรุงเทพมหานคร		 	นั้น		 	ใช้ได้	ผล	ดี	ยิ่ง		 	เป็น	ที่	พอใจ	ทั้ง	นักเรียน	และ	

อาจารย์			กรุงเทพมหานคร			จึง	กำหนด	ให้	หลักสูตร	ดัง	กล่าว			เป็น	วิชา	ที่	ต้อง	จัดการ	เรียน	การ	สอน	ใน	ชั่วโมง	แนะแนว			สำหรับ	

นักเรียน	ใน	ระดับ	มัธยม	ต้น	ของ	ทั้ง		 	100		 	โรงเรียน		 	นับ	เป็น	ก้าว	ที่	น่า	ภูมิใจ		 	การ	กำหนด	ให้	นักเรียน	ทุก	คน	ต้อง	ผ่าน	หลักสูตร	

โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน	นั้น	สะท้อน	ความ	มุ่ง	มั่น		 	จริงจัง	ของ	ผู้	บริหาร	กรุงเทพมหานคร		 	ใน	การ	ที่	จะ	ดูแล		 	ป้องกัน	ปัญหา	ด้าน	

สุขภาพ	ทาง	เพศ	และ	อนามัย	เจริญ	พันธุ์	ที่	เกิด	กับ	วัย	รุ่น	อย่าง	เป็น	รูป	ธรรม	ที่	ควร	ค่า	แก่	การ	ยกย่อง	ยิ่ง					
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สมาคมฯและCISCOกับเครือข่ายไอทีของชุมชนดอนเมือง

	 	โครงการ	ความ	ร่วม	มือ	ระหว่าง	สมา	คมฯ			และ			บริษัท			CISCO			ใน	การ	ที่	จะ	สร้าง	ชุมชน	ดอนเมือง	ให้	เป็น	ชุมชน	ไอที			

เริ่ม	ต้น	อย่าง	จริงจัง	หลัง	จาก	ที่	มี	การเต	รี	ยม	งาน	ของ	บริษัท		 	CISCO		 	และ	เครือ	ข่าย	อาสา	สมัคร		 	และ	ภาคี	ของ		 	CISCO		 	มา	

นาน	พอ	สมควร	ใน	การ	ที่	จะ	สนับสนุน	สมา	คมฯ	ใน	การ	พัฒนา	ประสิทธิภาพ	ด้าน	ไอที		 	โดย	เฉพาะ	ที่	จะ	สร้าง	ให้	สมา	คมฯ		 	ทำ	

หน้าที่	เป็น	แกน	หลัก	ใน	การ	ส่ง	เสริม		 	สนับสนุน	การ	ใช้	ไอที	ของ	ชุมชน	ดอนเมือง		 	งาน	เปิด	ตัว	โครงการ	เริ่ม	เมื่อ	เดือน	กรกฏ	า	คม			

2552			เพือ่	ให	้ชมุชน	ได	้เหน็	ความ	สำคญั	ของ	ไอท	ีกบั	ชวีติ	ประจำ	วนั			เปน็	แนวทาง	ใน	การนำ	ไป	ใช	้ใน	การ	ประกอบ	อาชพี	ที	่หลาก	

หลาย	โดย	ใช้			ไอที	เป็น	เครื่อง	มือ			อีก	ทั้ง	ให้	เห็น	ใน	แง่	ที่	เป็น	ผลก	ระ	ทบ	จาก	ไอที			เมื่อ	มี	ผู้นำ	ไป	ใช้	โดย	ขาด	จริยธรรม			ความ	รับ	ผิด	

ชอบ	ต่อ	สังคม			และ	เปิด	โอกาส	ให้	ชุมชน	ที่	สนใจ	ลง	ทะเบียน	เพื่อ	เรียน	คอมพิวเตอร์	ฟรี		 	ใน	ช่วง	เปิด	โครงการ		 	อาทิ		 	ทักษะ	การ	

ใช้	คอมพิวเตอร์	สำหรับ	ผู้	เริ่ม	ต้น		 	สอน	การ	ใช้	อิน	เต	อร์เน็ท		 	และ	การ	สื่อสาร	ผ่าน	อีเมล์		 		 	กลุ่ม	เป้า	หมาย	ส่วน	ใหญ่	เป็น	แม่	บ้าน			 

ผู้	สูง	อายุ			ใน	ละแวก	ดอนเมือง	และ	ใกล้	เคียง					

	 	ภารกิจ	ต่อ	ไป	คือ			สมา	คมฯ			ร่วม	กับ					CISCO			จะ	จัด	ตั้ง	ศูนย์	คอมพิวเตอร์			เพื่อ	สนับสนุน	ให้	ชุมชน	ได้	มี	โอกาส	เข้า	ถึง	

บริการ	ด้าน	ไอที			โดย	ใน	ศูนย์	ดัง	กล่าว	มี	อุปกรณ์	ไอที					อย่าง	ครบ	ครัน				

   
 

 

 

 

 



โครงการทดลอง:บันทึกวีดิทัศน์และการเพิ่มทักษะการเลี้ยงลูก

	 สมา	คมฯ			ได	้เริม่	โครงการ	นำรอ่ง			โดย	บนัทกึ	ภาพ	วดี	ิทศัน	์ของ	แม	่วยั	รุน่			ระหวา่ง	ที	่นำ	บตุร	เขา้	มา	ดแูล	ใน	หอ้ง	เลน่	ที	่บา้น	

พัก	ได้	จัด	ให้			จำนวน			คนละ			3			ครั้ง			แต่ละ	ครั้ง	ใช้	เวลา	ประมาณ			30			–			45			นาที			และ	นำ	ภาพ	บันทึก	ปฏิสัมพันธ์			ดัง	กล่าว			มา	

ให้	แม่	วัย	รุ่น	ได้	ดู			พร้อม	ไป	กับ	การ	เรียน	รู้	และ	ทำความ	เข้าใจ	ใน	พฤติกรรม	ตนเอง	และ	ลูก	จาก	นัก	จิตวิทยา	ผู้	ให้	คำ	ปรึกษา			จาก	

วธิ	ีการ	ดงั	กลา่ว			พบ	วา่			ผู	้เขา้	รว่ม	โครงการ	ได	้ม	ีโอกาส	เหน็	ภาพ	สะทอ้น	ของ	การ	เลีย้ง	ด	ูบตุร	ของ	ตนเอง	ผา่น	สือ่	ภาพ	วดี	ิทศัน	์ที	่ได	้
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มี	การ	บันทึก	ไว้			ซึ่ง	ผู้	ให้	คำ	ปรึกษา	ได้	กระตุ้น	ให้	ผู้รับ	คำ	ปรึกษา	แสดง	ข้อคิด			ความ	รู้สึก	ที่	เกิด	ขึ้น	จาก	การ	ชม	สื่อ	ดัง	กล่าว			ทำให้	

แม่	วัย	รุ่น			มี	มุม	มอง	เกี่ยว	กับ	การ	เลี้ยง	ดู	บุตร	ของ	ตนเอง	ได้	ตรง	กับ	ความ	เป็น	จริง	มาก	ขึ้น			มี	ความ	เข้าใจ	ใน	ตนเอง	และ	ใน	ลูก	ไป	

พร้อม	กัน			นับ	ว่า	เป็น	ประโยชน์	อย่าง	ยิ่ง			ซึ่ง	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	จะ	ได้	ดำเนิน	การ	ใช้	สื่อ	ดัง	กล่าว	เพื่อ	เป็น	เครื่อง	มือ	ใน	กระบวนการ	

ให้	คำ	ปรึกษา	เพื่อ	เสริม	สร้าง	ประสิทธิภาพ	และ	คุณภาพ	ใน	การ	ทำงาน	ต่อ	ไป	
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ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ


บ้านพักฉุกเฉิน•
ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ•
บ้านเพื่อนใจวัยทีน•
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา•
งานประชาสัมพันธ์และหาทุน•
ผู้สนใจและสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ•
การบริหารงานทั่วไปบุคลากรและการเงิน•
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บ้านพักฉุกเฉิน
 การให้บริการของบ้านพักฉุกเฉิน (ฝ่ายสังคมสงเคราะห์)  เน้นการให้ความช่วย

เหลอืผู้หญงิและเดก็ที่เดอืดรอ้นจากปญัหาตา่งๆที่เกดิขึน้ในสงัคมโดยให้ความชว่ยเหลอื

ด้านที่พักอาศัยอาหารสุขภาพอนามัยรวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำการให้ทักษะชีวิต

และให้กำลงัใจโดยใช้หลกัสงัคมสงเคราะห์และกระบวนการจดัการกลุม่บำบดัทางจติเพือ่

นำไปสู่ความเชือ่มัน่ในตนเองสามารถออกไปใช้ชวีติในสงัคมได้ดว้ยปกติสขุและชว่ยเหลอื

ตนเองได้

 

 การให้บรกิารและความชว่ยเหลอืนอกเหนอืจากการให้เขา้พกัที่บา้นพกัฉกุเฉนิแลว้

โครงการคลินิกผู้หญิง ได้เปิดบริการทางโทรศัพท์ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านสุขภาพ

อนามัยเจริญพันธุ์เช่นท้องเมื่อไม่พร้อมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัญหาโรคเอดส์และ

การหมดวัยเจริญพันธุ์ฯลฯ
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บ้านพักฉุกเฉิน
 

บ้านพักฉุกเฉิน•
	 	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ต่างๆ		 	โดย	เฉลี่ย		 	มี	ผู้รับ	ความ	ช่วย	เหลือ	พัก	อาศัย	อยู่	ราว	วัน	ละ			

140			คน					สำหรับ	ตัว	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ที่	รองรับ	ผู้	ประสบ	ปัญหา	นั้น			มี			2			หลัง			และ	มี	พื้นที่	บาง	ส่วน	ใน	บริเวณ			ที่	แยก	ออก	เป็น	

พิเศษ			สำหรับ	การ	ดูแล	เฉพาะ	กลุ่ม	เป้า	หมาย	ที่	เป็น	เด็ก	

บ้านเด็ก•
	 	บ้าน	เด็ก	เป็น	สถาน	ที่	ดูแล	เด็ก	และ	รับ	เลี้ยง	เด็ก	ใน	ช่วง	อายุ	วัย			2	-	6			ขวบ			ซึ่ง	เป็น	บุตร	ของ	ผู้	เดือด	ร้อน	ที่มา	ขอรับ	ความ	

ช่วย	เหลือ	ใน	ระหว่าง	ที่	มารดา	รับ	การ	ฟื้นฟู	ร่างกาย	/	จิตใจ		 	หรือ		 	พัก	รอ	คลอด	ถึง	หลังค	ลอด		 	รวม	ทั้ง	บุตร	ของ	ผู้	ฝาก	เลี้ยง	ซึ่ง	

ครอบครัว	อาจ	ไม่	พร้อม					ตลอด	จน			เด็ก	ที่	ถูก	ละเมิด	และ	ถูก	แยก	แยก	ออก	มา	จาก	ครอบครัว	

	 	ทั้งนี้	มี	ครู	และ	พี่	เลี้ยง	เด็ก			เป็น	ผู้	ดูแล	และ	เสริม	สร้าง	พัฒนาการ	ร่างกาย			อารมณ์	และ	สติ	ปัญญา			โดย	มุ่ง	เตรียม	ความ	

พรอ้ม	ให	้เดก็ๆ	สามารถ	ชว่ย	เหลอื	ตนเอง	และ	อยู	่รว่ม	ผู	้อืน่	ใน	สงัคม	ได	้		อกี	ทัง้	ลด	ผล			กระทบ	ความ	รนุแรง	ที	่เกดิ	ขึน้	กบั	เดก็			พรอ้ม	

ทั้ง	สร้าง	สาย	สัมพันธ์	ที่	ดี	 

ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน•
	 	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	เป็น	สถาน	ที่	ดูแล	เด็ก	ทารก	ซึ่ง	เป็น	บุตร	ผู้	เดือด	ร้อน	ที่	ประสบ	ปัญหา	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม		 	ที่	ต้องการ	

ยก	บุตร		 	เพื่อ	หา	พ่อ	แม่	อุปถัมภ์		 	หรือ	มารดา	ของ	เด็ก		 	ฝาก	เลี้ยง	ชั่วคราว		 	เพื่อ	ไป	หา	งาน	ทำ	หรือ	ศึกษา	ต่อ		 	ทั้งนี้	มี	พี่	เลี้ยง	ดูแล	

เด็ก	ทารก			ทำ	หน้าที่	ดูแล	พัฒนาการ	ร่างกาย	และ	จิตใจ			ตลอด			24			ชั่วโมง		

ศูนย์กนิษฐ์นารี•
	 	ศูนย์	กนิษฐ์	นารี	เป็น	งาน	ส่วน	หนึ่ง	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 		 	เป็น	สถาน	ที่	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ถูก	ข่มขืน			

ซึ่ง	ให้	บริการ	โดย	ทีม	งาน	สห	วิชาชีพ	อย่าง	ครบ	วงจร			รวม	ทั้ง	การ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ประสาน	งาน			เพื่อ	ดำเนิน	คดี	ทาง	กฎหมาย	

ให้	ใน	กรณี	ที่	ผู้	ประสบ	ปัญหา	ต้องการ	ดำเนิน	คดี	ผู้	กระทำ	ผิด			นอกจาก	นั้น			ยัง	ให้	บริการ	ทาง	โทรศัพท์	แก่	ผู้	ประสบ	ปัญหา	ทุกๆ	

ประเภท			ด้วย	

 	 บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เปิด	ให้	บริการ	ทุก	วัน			โดย	มี	นัก	สังคมสงเคราะห์			และ			/			หรือ	นัก	จิตวิทยา	

	ให้	คำ	ปรึกษา			ตลอด			24			ชั่วโมง	

บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
โทร.0-2929-2222,0-2929-3926,0-2929-2422-23โทรสาร0-2566-2707
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กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินฉุกเฉิน

1.บริการด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา
	จัดหา	ที่พัก	อาศัย	ชั่วคราว			อาหาร			ยา			สิ่ง	จำเป็น	•	

ต่างๆ	

	นกั	สงัคมสงเคราะห	์		/			นกั	จติวทิยา			ให	้คำ	ปรกึษา			•	

ให้	กำลัง	ใจ	และ	ทาง	เลือก	โดย	ยึด	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	

เป็น	ศูนย์กลาง		 	โดย	ใช้	แนวทาง		 	การ	เสริม	สร้าง	

ศักยภาพ			(	Empowerment	)	

	จัด	กลุ่ม	บำบัด	ฟื้นฟู	จิตใจ	•	

	เป็น	สื่อ	กลาง	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	หน่วย	งาน	รัฐ	•	

และ	เอกชน	

5.ติดตามผล
	เมื่อ	พ้น	จาก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ไป	แล้ว		•	

2.บริการด้านการแพทย์
	แพทย์	สูติ	นารี	เวช	และ	จิตแพทย์		 	(		 	อาสา	สมัคร		 	)			•	
ให้การ	ตรวจ	และ	ให้	คำ	แนะนำ	ปรึกษา	ด้าน	การ	
วางแผน	ครอบครัว			/			โรค	ต่างๆ			ทาง	เพศ	สัมพันธ์	และ	
ด้าน	เพศ	ศึกษา	และ	ดูแล	ด้าน	สุขภาพ	จิต			ตาม	ลำดับ			
	ส่ง	ต่อ	เข้า	รับ	การ	ตรวจ	รักษา	วินิจฉัย	ทาง	กาย	-	จิต		 	/			•	
รักษา	ฝาก	ครรภ์	ท่ี	โรง	พยาบาล	ของ	รัฐ			เช่น			วิทยาลัย	
แพทย์ศาสตร์	กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล			
สถาบัน	บำราศนราดูร		 	/		 	โรง	พยาบาล	ศรีธัญญา		 	/			
ศูนย์	บริการ	สาธารณสุข			15			และ			60			ฯลฯ	
	ติดตาม	ผล	และ	เย่ียมเยียน	ผู้	ท่ี	เข้า	รับ	การ	รักษา	ท่ี	โรง	•	
พยาบาล	อย่าง	ต่อ	เน่ือง	
	เย่ียม	บ้าน			สร้าง	ความ	เข้าใจ	และ	ฟ้ืนฟู	ครอบครัว•	

3.บริการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
	ให้	ความ	รู้	ด้าน	ต่างๆ		 	ที่	จำเป็น		 	เช่น		 	การ	•	

วางแผน	ครอบครัว			เอช	ไอ	วี			/			เอดส์			การ	ดูแล	

เด็ก			ฯลฯ	

	เสริม	สร้าง	ทักษะ	ชีวิต	•	

	ฝึก	อาชีพ	ตาม	ความ	สนใจ	•	

	ใหก้าร	ศกึษา	ตาม	ระบบ	การ	ศกึษา	ทัง้	ใน	ระบบ	•	

และ	การ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน	ใน	ระดับ	ประถม	

และ	มัธยม

4.บริการด้านกฎหมาย
	ให้	คำ	ปรึกษา	ด้าน	กฎหมาย	เบื้อง	ต้น	และ	ที่	เกี่ยว	•	

กับ	กระบวนการ	ยุติธรรม	

	ศูนย์กลาง	รับ	เรื่อง	และ	ติดต่อ	สถานี	ตำรวจ	ที่	•	

เกี่ยวข้อง			/			ติดตาม	ผล	คดี			

	เป็น	สื่อ	กลาง	ติดต่อ	และ	ส่ง	ต่อ	หน่วย	งาน	เอกชน	•	

และ	รฐั	ที	่ให	้คำ	ปรกึษา	ดา้น	กฎหมาย			(			เชน่			มลูนธิ	ิ

เพื่อน	หญิง	/	สมาคม	บัณฑิต	สตรี	ทาง	กฎหมาย			ฯ			

	ร่วม	สอบ	พยาน	เด็ก	ตาม			ป	.	วิ			อาญา			พ	.	ศ	.			2543	•	



ANNUAL REPORT 200918

งานบ้านพักฉุกเฉิน
 

1.จำนวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงและเด็ก
1.1จำนวนที่รับความช่วยเหลือ
	 	ใน	ป	ี				2552			ม	ีผู	้หญงิ	และ	เดก็	ทีม่า	ขอรบั	การ	ชว่ย	เหลอื	จาก			บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			รวม	ทัง้	สิน้			2,038			ราย			แบง่	เปน็	 

	 	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	เข้า	พัก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 		 								 		490		 		 	ราย			

	 	ผู้	หญิง	ขอรับ	การ	ปรึกษา	ด้วย	ตนเอง	แต่	ไม่	เข้า	พัก				 												 				49		 		 	ราย			

	 	ผู้	หญิง	ขอรับ	การ	ปรึกษา	ทาง	โทรศัพท์		 		 		 1,499		 		 	ราย			

	 		ราย	ละเอียด	เกี่ยว	กับ	อายุ			ระดับ	การ	ศึกษา	ภูมิลำเนา	และ	การนำ	ส่ง	มี	ปรากฏ	ใน			ภาค	ผนวก			ก	
 

1.2ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ

 ประเภทของปัญหา       จำนวน/ราย
 	1	.				ปัญหา	ครอบครัว		 	 	 	 	 	 	 					199	

	 	2	.				ปัญหา	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม					

	 	 -			จาก	สามี	/	แฟน					102		ราย						 	 	 	 	 				119

	 	 -			จาก	ถูก	ข่มขืน									17			ราย			

	 	3	.				ความ	รุนแรง						

	 	 	-							ถูก	สามี	ทุบตี	ทำร้าย	ร่างกาย		จำนวน	71			ราย						 	 	 					76						

	 	 		-							บิดา	มารดา			ญาติ			ทำร้าย			จำนวน		5			ราย	

	 	4	.				ถูก	ข่มขืน	/	อนาจาร			(	ไม่	ตั้ง	ครรภ์	)		 	 	 	 	 						22	

	 	5	.				ปัญหา	ผู้	ติด	เชื้อ			HIV	/	AIDS		 	 	 	 	 	 					19	

	 	6	.				ปัญหา	เศรษฐกิจ		 	 	 	 	 	 	 					12	

	 	7	.				สุขภาพ			กาย					3					ราย	,			สุขภาพ	จิต			3					ราย		 	 	 	 							6	

	 	8	.				ไม่มี	ที่พัก		 	 	 	 	 	 	 	 						39	

	 	9	.				ไม่มี	ผู้	ดูแล	เด็ก		 	 	 	 	 	 	 					23	

	 	10	.			ไม่มี	งาน	ทำ		 	 	 	 	 	 	 	 					18	

	 	11	.			อื่นๆ			เช่น			กฎหมาย			1			ราย			เด็ก	ถูก	ทอด	ทิ้ง			2			ราย				

	 					ค้า	มนุษย์			2			ราย					พลัด	หลง			1			ราย		 	 	 	 	 							6	

     รวมทั้งสิ้น        539

 	*			ไม่	นับ	ปัญหา	จาก	กรณี	ขอ	คำ	ปรึกษา	ทาง	โทรศัพท์	
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 1.3ประเภทปัญหา 
1.3.1กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม

	 	ผู้	หญิง	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			มา	ขอรับ	ความ	ช่วย	เหลือ	รวม	ทั้ง	สิ้น			119			ราย			โดย	จำแนก	ได้	ดังนี้			

	 	เด็ก	และ	เยาวชน	หญิง					อายุ			12			-			18			ปี		 	จำนวน		 		 	34		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			28.57	)	

	 	ผู้	หญิง					อายุ			19			-			25			ปี		 		 		 	จำนวน		 		 	49		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			41.18	)	

	 	ผู้	หญิง					อายุ			26			-			35			ปี		 		 		 	จำนวน		 		 	28		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			23.53	)	

		 ผู้	หญิง					อายุ			36			-			40			ปี		 		 		 	จำนวน		 		 					7		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			5.88	)	

		 ผู้	หญิง					อายุ			41			-			45			ปี		 				 		 	จำนวน		 		 					1		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			0.84	)	

		 สาเหตุ	หลัก	มา	จาก	สามี	/	แฟน	/	คู่รัก	/	เพื่อน	ชาย	ไม่	รับ	ผิด	ชอบ	มาก	ที่สุด		 	รอง	ลง	ไป	ได้แก่		 	ถูก	ข่มขืน	โดย	ถูก	คน	รู้จัก	/			

เพื่อน	ชาย	/			บิดา	เลี้ยง			

	 	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ส่วน	ใหญ่	อายุ	ระหว่าง			19			-			25			ปี			และ	ส่วน	ใหญ่	เป็น	นักศึกษา			ลูกจ้าง	ร้าน	อาหาร			

และ	ลูกจ้าง	ทั่วไป			ตาม	ลำดับ	

 

1.3.2กรณีติดเชื้อHIV/AIDS

	 	ผู้	ติด	เชื้อ			HIV	/	AIDS			มา	ขอรับ	ความ	ช่วย	เหลือ	รวม			19			ราย			โดย	จำแนก	ได้	ดังนี้			

	 	ผู้	หญิง					อายุ			21			-			30			ปี		 		 	จำนวน		 		 	6		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			31.58	)	

	 	ผู้	หญิง					อายุ			31			-			40			ปี		 		 	จำนวน		 		 	4		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			21.05	)	

	 	ผู้	หญิง					อายุ			41			–			50			ปี		 		 	จำนวน		 		 	9		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			47.36	)	

		 สาเหตุ	สำคัญ	ที่	ผู้	หญิง	ติด	เชื้อ		 	HIV	/	AIDS		 	คือ	มี	เพศ	สัมพันธ์	กับ	สามี	ที่	มี	เชื้อ		 	HIV	/	AIDS		 	มาก	ที่สุด		 	รอง	ลง	ไป	ได้แก่			

จาก	อาชีพ	หญิง	บริการ	และ	ถูก	รุม	โทรม			ตาม	ลำดับ			ผู้	หญิง	ติด	เชื้อ	ส่วน	ใหญ่			อายุ	ระหว่าง			41	-	50			ปี			และ	เป็น	แม่	บ้าน			มาก	

ที่สุด			

	 	ทั้งนี้	ใน	ช่วง	ระหว่าง	ปี			2552			ผู้	ติด	เชื้อ			HIV	/	AIDS			ไม่มี	เสีย	ชีวิต			เนื่องจาก	ผู้	ติด	เชื้อ	ได้	เข้า	ถึง	บริการ	ด้าน	สุขภาพ	ได้	

อย่าง	รวดเร็ว	

 

1.3.3กรณีถูกทำร้าย

	 	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่ประสบ	ปญัหา	ความ	รนุแรง	ใน	ครอบครวั	ทีม่า	ขอรบั	บรกิาร	ความ	ชว่ย	เหลอื	โดย	พกั	อาศยั	รวม	ทัง้	สิน้					

76			ราย			ใน	จำนวน	ดัง	กล่าว			ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ทาง	กาย	และ	จิตใจ			ถูก	สามี	ทุบตี			ทำร้าย	ร่างกาย			โดย	ปัจจัย	สำคัญ	ที่	

นำ	ไป	สู่	ความ	รุนแรง	นั้น	มา	จาก	สามี	ดื่ม	สุรา			และ	ติด	ยา	เสพ	ติด	
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1.3.4กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม

เด็กก่อนวัยเรียน•

		 บา้น	เดก็	เปน็	สถาน	ที	่ดแูล	เดก็	และ	รบั	เลีย้ง	เดก็	ใน	ชว่ง	อาย	ุวยั			2	-	6			ป	ี		ซึง่	เปน็	บตุร	ของ	ผู	้เดอืด	รอ้น	ทีม่า	ขอรบั	ความ	ชว่ย	

เหลอื	ใน	ระหวา่ง	ที	่มารดา	รบั	การ	ฟืน้ฟ	ูรา่งกาย	/	จติใจ			หรอื	พกั	รอ	คลอด	ถงึ	หลงัค	ลอด			ซึง่	เดก็	เหลา่	สว่น	ใหญ	่นี	้ได	้รบั	ผลก	ระ	ทบ	

จาก	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว	ทั้ง	ทาง	ตรง	และ	ทาง	อ้อม			ซึ่ง	มี	ทั้ง	เด็ก	ที่	ถูก	ล่วง	ละเมิด	ทาง	เพศ			และ	มารดา	ติด	เชื้อ	เอช	ไอ	วี			

	ตลอด	ปี			2552			มี	เด็ก	อยู่	ใน	ความ	ดูแล	ทั้ง	สิ้น			80			ราย			(	เด็ก	ผู้ชาย			40			ราย			เด็ก	ผู้	หญิง			40			ราย	)	

เด็กอ่อน•

	 	ศนูย์	เลีย้ง	เดก็	ออ่น	เปน็	สถาน	ที	่ดแูล	เดก็	ทารก	ซึง่	เปน็	บตุร	ผู	้เดอืด	รอ้น	ที	่ประสบ	ปญัหา	ทอ้ง	ไม่	พรอ้ม	ทัง้	ที	่ตอ้งการ	หา	

พ่อ	แม่	อุปถัมภ์	ยก	ให้	เป็น	บุตร	บุญธรรม			และ	แม่	ของ	เด็ก	ฝาก	เลี้ยง	ชั่วคราว			เพื่อ	ไป	หา	งาน	ทำ	หรือ	ศึกษา	ต่อ	

	 	ตลอด	ปี			2552			มี	เด็ก	แรก	เกิด	ฝาก	เลี้ยง			รวม			115			ราย			ซึ่ง	มี	ระยะ	เวลา	ใน	การ	ฝาก	เลี้ยง	ไม่	เกิน			1			ปี			ทั้งนี้	เป็น	เด็ก	

ที่	แม่	ต้องการ	ยก	บุตร		 	หา	พ่อ	แม่	อุปถัมภ์		 	โดย	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ส่ง	ต่อ	มูลนิธิ	มิตร	มวล	เด็ก		 	สหทัย	มูลนิธิ		 	บ้าน	เฟื่อง	ฟ้า		 	สถาน	

สงเคราะห์	เด็ก	อ่อน	ปากเกร็ด	รวม			14			ราย			และ	เป็น	เด็ก	ที่	แม่	ฝาก	เลี้ยง	ชั่วคราว	และ	รับ	กลับ	คืน	สู่	ครอบครัว	ที่	อยู่	ใน	ศูนย์	เลี้ยง	

เด็ก	อ่อน			97			ราย			ฝาก	เลี้ยง	ชั่วคราว	อยู่	ที่	สหทัย	มูลนิธิ	และ	สถาน	สงเคราะห์	เด็ก	อ่อน	ปากเกร็ด			4			ราย	

 

1.3.5กรณีถูกข่มขืน

	 	ศนูย	์กนษิฐ	์นาร	ีเปน็	สถาน	ที	่ชว่ย	เหลอื	ผู	้หญงิ	ที	่ถกู	ขม่ขนื	อยา่ง	ครบ	วงจร			ป	ี		2552			ม	ีผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่ถกู	ขม่ขนื	กระทำ	

ชำเรา			ถูก	อนาจาร			มา	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	ทั้ง	สิ้น			39			ราย			(	ถูก	ข่มขืน			21			ราย			ถูก	ข่มขืน	เป็น	เหตุ	ให้	ท้อง			17			ราย			ถูก	ข่มขืน	

เป็น	เหตุ	ให้	ติด	เชื้อ			1			ราย	)			

	 	เด็ก	อายุ			3			-			6			ปี				 	จำนวน						 					2		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ					5.13	)	

	 	เด็ก	อายุ			8			-	18			ปี				 	จำนวน		 		 	26		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			66.67	)					

		 ผู้	หญิง	อายุ			19			-			25					ปี		 	จำนวน		 		 					3		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ					7.69	)			

	 	ผู้	หญิง	อายุ					26			-			36			ปี		 	จำนวน		 		 					8		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			20.51	)	

	 	ส่วน	มาก	มี	สถานภาพ	เป็น	นักเรียน	/	นักศึกษา	
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1.4ประเภทปัญหาของผู้ที่มาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์มีรายละเอียดดังนี้
	 	ผู้	ประสบ	ปัญหา		 	ที่	ขอรับ	การ	ปรึกษา	ทาง	โทรศัพท์		 	จำนวน		 	1,499		 	ราย		 	ใน	จำนวน	ดัง	กล่าว		 	เป็น	หญิง		 		 	ร้อย	ละ			

91.53			ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ทุก	รูป	แบบ			เป็นก	ลุ่ม	ที่	มีอายุ	ระหว่าง			21	-	30			ปี			มาก	ที่สุด					คิด	เป็น	ร้อย	ละ			48.97			ของ	

ผู้รับ	บริการ	ทั้งหมด			ส่วน	ใหญ่	ประสบ	ปัญหา	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			จำนวน			705			ราย			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			47.03			ปัญหา	ครอบครัว			

จำนวน		 	284		 	ราย		 	คิด	เป็น	ร้อย	ละ18.95		 	และ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว		 	จำนวน		 	192		 	ราย		 	คิด	เป็น	ร้อย	ละ12.81			

ส่วน	ใหญ่	มี	ภูมิลำเนา	ใน	กรุงเทพฯ					

	 	ผู้	ขอรับ	การ	ปรึกษา	ทาง	โทรศัพท์			ส่วน	ใหญ่	รู้จัก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	จาก			นิตยสาร	ชีวิต	รัก	/	คู่	สร้าง	คู่	สม			ร้อย	ละ			36.76	,		 

	อินเตอร์	เนต			ร้อย	ละ			25.22			และ	เพื่อน	/	พลเมือง	ดี			ร้อย	ละ			10.67			ส่วน	มาก	โทรศัพท์	มา	ปรึกษา			เวลา	เช้า	-	กลาง	วัน			ร้อย	ละ			

66.44			และ	เวลา	กลาง	คืน			ร้อย	ละ			33.56			ตาม	ลำดับ			(	ภาค	ผนวก			ก	)			
 

2.กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล

2.1การดูแลฟื้นฟูและเยียวยาผู้หญิงและเด็ก:
	 	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา		 	จะ	ได้	รับ	การ	ดูแล	โดย	นัก	สังคมสงเคราะห์	และ	นัก	จิตวิทยา	ใน	ทุก	ด้าน		 		 	ใน	ราย	ที่	มี	

ความ	จำเป็น	ที่	ต้องการ	การ	ดูแล	ช่วย	เหลือ	เป็น	พิเศษ			ก็	จัดหา	บริการ	พิเศษ	ให้			

 

 

 

 

2.1.1การดูแลสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาโดยทั่วไป

	ศ	.	เกียรติคุณ		 	พญ	.		 	เพ็ญ	ศรี		 	พิชัย	สนิธ•	 		 	นายก	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	ให้การ	ปรึกษา	แนะนำ	การ	ดำเนิน	

ชีวิต	แก่	ผู้	หญิง		 	เด็ก		 	และ	ผู้	ปกครอง		 	รวม	ทั้ง	เป็น	ประธาน	ใน	การ	จัด		 	case		 	conference		 	ร่วม	กับ	นัก	สังคมสงเคราะห์			 

นกั	จติวทิยา			และ	เจา้	หนา้ที	่ฝา่ย	สงัคมสงเคราะห	์		เปน็	ประจำ	เดอืน	ละ			1			ครัง้			เพือ่	หา	แนวทาง	แกไ้ข	ปญัหา	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ใน	 

บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			จำนวน			34			ราย	
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  นพ	.	พิ	สาส์น			เต	ชะ	เกษม					พญ	.	วรุณ	า			กล	กิจ	โก	วิ	นท์			และ	นพ	.	ชัย	พร			พิศิ	ษฎ์	พงศ์	อารีย์					

	จติแพทย	์เดก็	และ	วยั	รุน่			วทิยาลยั	แพทยศาสตร	์กรงุเทพมหานคร	และ	วชริ	พยาบาล			ได	้ใหก้าร	บำบดั	ฟืน้ฟ	ูจติใจ	ให	้กบั	เดก็	•	

/	เยาวชน	/	ผู้	หญิง	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			และ	ถูก	ข่มขืน			จำนวน			12			ราย			รวม			55			ครั้ง			อีก	ทั้ง	ได้	ร่วม	

ประชุม	สห	วิชาชีพ	หา	แนวทาง	ช่วย	เหลือ	เด็ก	และ	ครอบครัว			จำนวน			1			ราย			รวม			3			ครั้ง	

การบำบดัที่โรงพยาบาลศรธีญัญาและการดแูลโดยทมีสหวชิาชพี• สมา	คมฯ	ได	้สง่	เดก็	ที	่ถกู	ขม่ขนื	เขา้	รบัคำ	ปรกึษา	และ	

การ	บำบัด	ฟื้นฟู	จิตใจ			ภาย	ใต้	การ	ดูแล	ของ			พญ	.	รัชนี			ฉลอง	เกื้อกูล			โรง	พยาบาล	ศรีธัญญา			จำนวน					4			ราย			ดังนี้	

	 -		เข้า	รับ	การ	รักษา	บำบัด	ฟื้นฟู	เยียวยา			ที่	โรง	พยาบาล			ไม่	เกิน			3							เดือน			จำนวน			4			ราย					

	 -			ฟื้นฟู	จิตใจ	และ	ปรับ	พฤติกรรม	ร่วม	กัน	โดย	ทีม	สห	วิชาชีพ			จำนวน			2			ราย			ก่อน	กลับ	คืน	สู่	ครอบครัว	

 •	 พ	.	ญ	.	ภัทร	วรรณ		 	ขันธ์	แก้ว		 	ผู้	เชี่ยวชาญ	ทาง	ด้าน	จิตเวช	โรง	พยาบาล	ทหารผ่านศึก		 	ให้การ	บำบัด	ฟื้นฟู	จิตใจ	ให้	กับ	เด็ก	/			

เยาวชน			ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			และ	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ			รวม			1			ครั้ง			จำนวน			2			คน	

	คุณ	พิ	สินี			แดง	วัง	•	 		นัก	จิตวิทยา	ประจำ			โรง	พยาบาล	สมิติเวช	ศรีนครินทร์			ซึ่ง	เป็น	อาสา	สมัคร			ได้	ให้การ	บำบัด	ฟื้นฟู	จิตใจ	

ให้	กับ	เด็ก	/	เยาวชน	/	ผู้	หญิง	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			และ	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ					ทุก	วัน	จันทร์			รวม			40			

ครั้ง			จำนวน					12							ราย					

 •	 นัก	จิตวิทยา	คลี	นิก		 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	ได้	ตรวจ	สอบ	วัด	ระดับ	สติ	ปัญญา	/	ทดสอบ	บุคลิกภาพ	/	ทดสอบ	ความ	สัมฤทธิ์	ผล	

ทางการ	เรียน	/	การ	บำบัด	ฟื้นฟู	จิตใจ	-	การ	ให้	คำ	ปรึกษา	กับ	เด็ก	/	เยาวชน	/	ผู้	หญิง	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			

และ	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ			รวม			124			ครั้ง			จำนวน			61			ราย									

คุณ	สุ	เพ็ญ	ศรี		 	พึ่ง	โคก	สูง	•	 	 	หัวหน้า	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	สตรี		 	มูลนิธิ	เพื่อน	หญิง		 	พร้อม	ผู้	หญิง	ที่	ผ่าน	พ้น	ปัญหา	การ	ถูก	ข่มขืน	

กระทำ	ชำเรา		 	ได้	จัด	กลุ่ม		 	Support		 	จิตใจ	เพื่อ	เสริม	สร้าง	พลัง	อำนาจ	ให้	เยาวชน	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ	

และ	ใน	ครอบครัว			จำนวน			21			ราย			รวม			7			ครั้ง	
 

2.1.2การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็กดังนี้

	จัด	ประชุม	ทีม	สห	วิชาชีพ	ร่วม	กับ	มูลนิธิ	เพื่อน	หญิง			โดย	มี	นัก	สังคมสงเคราะห์			นัก	จิตวิทยา					นัก	กฎหมาย			ฯลฯ			จาก	บ้าน	•	

พัก	ฉุกเฉิน		 	มูลนิธิ	เพื่อน	หญิง		 	โรง	พยาบาล	ต่างๆ		 	เช่น		 	วชิร	พยาบาล		 	สมุทรปราการ		 	ตำรวจ		 	เป็นต้น		 	เพื่อ	ร่วม	กัน	หา	

แนวทาง	ช่วย	เหลือ	เด็ก	และ	เยาวชน		 	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ		 	และ	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว		 	และ	ให้	องค์	

ความ	รู้	ใน	ประเด็น		 	“	แนวทาง	การ	ปฏิบัติ	ตาม		พระ	ราช	บัญญัติ	คุ้มครอง	ผู้	ถูก	กระทำ	ด้วย	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว		 	พ	.	ศ	.			

2550			และ	กระบวนการ	ชว่ย	เหลอื	ผู	้ประสบ	ปญัหา	ใน	คด	ีความ	ผดิ	เกีย่ว	กบั	เพศ	”			โดย	อยัการ	สาโรช			นกั	เบ	ศร	์		เลขานกุาร	

ผู้	ตรวจ	ราชการ	อัยการ			และ	พ	.	ต	.	ท	.	หญิง	ฉัตรแก้ว			วรรณ	ฉวี			พนักงาน	สอบสวน	(	สบ	.	3	)			สถานี	ตำรวจนครบาล	ห้วยขวาง					

นอกจาก	นั้น	ยัง	ได้	มี	การ	ให้	ความ	รู้	ใน	ประเด็น	ที่	เกี่ยว	กับ			พ	.	ร	.	บ	.	ค่า	ตอบแทน	ผู้	เสีย	หาย	และ	ค่า	ทดแทน			และ	ค่า	ใช้	จ่าย	แก่	

จำเลย	ใน	คดี	อาญา		 	พ	.	ศ	.		 	๒๕๔๔		 	(	กรณี	ความ	ผิด	เกี่ยว	กับ	เพศ	)		 	โดย	ผู้	อำนวย	การ	สำนักงาน	ช่วย	เหลือ	ทางการ	เงิน	แก่	ผู้	
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เสีย	หาย	และ	จำเลย	ใน	คดี	อาญา					กรม	คุ้มครอง	สิทธิ	และ	เสรีภาพ			กระทรวง	ยุติธรรม					มี	ผู้	เข้า	ร่วม			35			-			40			คน			รวม					3					

ครั้ง			ใน	วัน	ที่					25			กันยายน					28			ตุลาคม			และ			23			พฤศจิกายน			2552					ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถานภาพ	สตรี			ฯ					

		จดั	ประชมุ			Case			conference			ระหวา่ง	นกั	สงัคมสงเคราะห	์		นกั	จติวทิยา			บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			รว่ม	กบั	•	 คณุ	ณฐั	วฒุ	ิ				บวั	ประชมุ      

ทีม	งาน	มูลนิธิ	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	เด็ก		 	เพื่อ	ร่วม	กัน	หา	แนวทาง	ช่วย	เหลือ	ฟื้นฟู	เยี่ยว	ยา	/	ปรับ	พฤติกรรม	เด็ก	และ	เยาวชน			 

ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ			จำนวน					8					ราย			จำนวน									2							ครั้ง					

	จัด	ประชุม		 		 	Case		 	conference		 	ระหว่าง	นัก	สังคมสงเคราะห์		 	นัก	จิตวิทยา		 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	ร่วม	กับ	•	 คุณ	สุ	เพ็ญ	ศรี			 

พึ่ง	โคก	สูง			มูลนิธิ	เพื่อน	หญิง			คุณ	ณัฐ	วุฒิ			บัว	ประชุม			มูลนิธิ	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	เด็ก			พ	.	ต	.	อ	.	หญิง	ชุติมา			พันธุ			โรง	พยาบาล	

ตำรวจ					เพื่อ	ร่วม	กัน	หา	แนวทาง	ช่วย	เหลือ	ฟื้นฟู	เยี่ยว	ยา	/	ปรับ	พฤติกรรม	เด็ก	และ	เยาวชน			ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	

ทาง	เพศ			จำนวน					3							ราย			รวม					4					ครั้ง					
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โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น
	 โครงการ	เพิ่ม	ต้นทุน	ให้	แม่	วัย	รุ่น					เป็น	โครงการ	ที่	เอื้อ	ให้	วัย	รุ่น	ที่	เป็น	แม่	

วัย	ใส		 		 	ได้	มี	โอกาส	ที่	จะ	เรียน	หนังสือ	ต่อ		 	และ	เอื้อ	ให้	สามารถ	ที่	จะ	เลี้ยง	ลูก	

เอง	ไป	พร้อม	กัน		 	โดย	ให้การ	สนับสนุน	รอบ	ด้าน	อย่าง	เต็ม	ที่		 	เป็น	โครงการ	

ที่	ท้าทาย	ใน	กระบวนการ		 	และ	ต้อง	อาศัย	ความ	ผูกพัน	มุ่ง	มั่น	ใน	การ	ที่	จะ	

ให้การ	สนับสนุน	ที่	ใช้	เวลา	ไม่	ต่ำ	กว่า		 	3		 	ปี		 	แต่	ผลลัพธ์	ต่อ	สังคม	นั้น		 		 	เชื่อ	

ได้	ว่า		 	มากมาย		 	เพราะ	เป็นการ	ช่วย	สร้าง		 	2		 	ชีวิต	ให้	เติบโต	อย่าง	เต็ม	ตาม	

ศักยภาพ			

		 สถานการณ์	แม่	วัย	รุ่น		 	เป็น	เรื่อง	ที่	สังคม	เป็น	ห่วง		 	สำหรับ	ประเทศไทย	

นั้น			มี	สถิติ	แม่	วัย	รุ่น	สูง	ที่สุด	ใน	เอเซีย		หลาย	กรณี			เป็น	ปัญหา	สืบ	เนื่อง	มา	จาก	

การ	ท้อง	ไม่	พร้อม			ซึ่ง	เป็น	ปัญหา	ที่	มี	หลาย	มิติ	ที่	ต้อง	มอง	ให้	รอบ							

	 	โดย	ทั่วไป	แล้ว			เมื่อ	มี	กรณี	การ	ตั้ง	ครรภ์	ที่	ไม่	พร้อม			โดย	เฉพาะ	ใน	เด็ก	วัย	รุ่น			สังคม	ส่วน	ใหญ่	ก็	จะ	รุด	

หน้า	ตำหนิ	ไป	ก่อน					ด้วย	มอง	ว่า	เป็น	เรื่อง	ของ	ความ	ไม่	ถูก	ต้อง			เป็นการ	ชิง	สุก	ก่อน	ห่าม			และ	เกือบ	ทุก	กรณี	ก็	

จะ	มา	ลง	เป็น	ความ	ผิด	ของ	ผู้	หญิง			ไม่	เว้น	แม้	กระทั่ง	กรณี	ข่มขืน			ก็	ยัง	ถูก	มอง	ว่า	เป็น	เพราะ	ผู้	หญิง	เอง									

	 	เมือ่	ตดัสนิ	ใจ	ทำแทง้			และ	ม	ีคน	รู	้เขา้			ก	็ถกู	ประนาม			และ	หาก	ไมม่	ีโอกาส	ยตุ	ิการ	ตัง้	ครรภ	์		รอ	จน	คลอด			

ทาง	ขา้ง	หนา้ที	่จะ	ตอ้ง	เลีย้ง	ด	ูลกู	ที	่เกดิ	มา	ด	ูมดื	มดิ			ความ	กดดนั	ที	่รมุ	เรา้	ทำให	้ตดัสนิ	ใจ	ทิง้	ลกู	ใน	ลกัษณะ	ตา่งๆ			

เมื่อ	เป็น	ข่าว	ขึ้น					ก็	ถูก	หา	ว่า	เป็น	แม่ใจ	ยักษ์					

		 	สมการ	การ	ตั้ง	ครรภ์	ที่	ไม่	ได้	วางแผน	จะ	มี	เฉพาะ	ข้าง	ของ	ผู้	หญิง	ที่	ต้อง	ตั้ง	ท้อง			ที่	ต้อง	แบก	ภาระ	ลูก	ที่	

จะ	เกดิ	มา	ใน	ขณะ	ที	่ผู	้ที	่ทำให	้เกดิ	การ	ตัง้	ครรภ	์				ซึง่	เปน็	อกี	ขา้ง	หนึง่	ของ	สมการ	นัน้	ลอยตวั			ปฏเิสธ	ความ	รบั	ผดิ	

ชอบ	กัน	ได้	อย่าง	ง่ายดาย			ไม่	ถูก	ตั้ง	คำถาม			ไม่	ถูก	ประณาม	จาก	สังคม	

		 	ธรรมชาติ	ที่	กำหนด	ให้	ผู้	หญิง	เป็น	ผู้	ตั้ง	ครรภ์			ไม่	น่า	จะ	เป็น	ข้อ	ที่	ทำให	้ความ	รับ	ผิด	ชอบ	กับ	ชีวิต	ใหม	่ที่	

จะ	เกิด	ขึ้น	ตก	อยู่	ที่	ผู้	หญิง	ฝ่าย	เดียว			แต่	นั่น	คือ	ปรากฏการณ์	ที่แท้	จริง	

2.1.3โครงการพิเศษ

		 	การ	ให	้ความ	ชว่ย	เหลอื	และ	ดแูล	ผู	้หญงิ	ที	่ทอ้ง	ไม	่พรอ้ม	ที	่เปน็	วยั	รุน่					อาย	ุตำ่	กวา่			18			ป	ี		บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	ได	้ทำ	

โครงการ	เพิ่ม	ต้นทุน	แม่	วัย	รุ่น			โดย	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	รอบ	ด้าน			เพิ่ม	ต้นทุน	ชีวิต			โดย	ให้	เรียน	หนังสือ	ต่อ					สนับสนุน	

ให้	เลี้ยง	ลูก	เอง			เพื่อ	ที่	จะ	ยืน	หยัด	กับ	ลูก	ได้	อย่าง	มั่นคง	ต่อ	ไป			(	ราย	ละเอียด	ดู	ใน	กรอบ	)
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		 	จาก	การ	สมัภาษณ์	ผู	้หญงิ	ที	่ทอ้ง	ไม	่พรอ้ม	ทีม่า	ขอ	ความ	ชว่ย	เหลอื	จาก	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			เกอืบ	ทกุ	ราย	

ต้องการ	ยุติ	การ	ตั้ง	ครรภ์			มิใช่	ต้องการ	ทำลาย					แต่	มอง	ไม่	เห็น	ทาง	เลือก	อื่น	ใด	ใน	ขณะ	นั้น			และ	เมื่อ	กฏ	หมาย	

มิได้	เปิด	ช่อง	ให้	ยุติ	การ	ตั้ง	ครรภ์	ได้		 	ยกเว้น	กรณี	ถูก	ข่มขืน	หรือ	การ	ตั้ง	ครรภ์	เป็น	อันตราย	ต่อ	สุขภาพ	ของ	แม่			

การ	ยุติ	การ	ตั้ง	ครรภ์	ก็	เป็น	เรื่อง	ที่	กฏ	หมาย	ลงโทษ		 	ปัญหา	การ	ทำแท้ง	ที่	ไม่	ปลอดภัย	และ	อันตราย	ที่	อาจ	เป็น	

ผล	พวง	ต่อ	สุขภาพ	ของ	ผู้	หญิง			ตาม	มา	อย่าง	เลี่ยง	ไม่	ได้			หาก	รักษา	ครรภ์	ไว้	จน	คลอด					ก็	ประสบ	ปัญหา			การ	

ลงโทษ	โดย	สังคม			โทษทัณฑ์	ใน	อีก	ลักษณะ	หนึ่ง	

	 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เป็น	ทาง	เลือก	หนึ่ง	ของ	ผู้	หญิง	ที่	ประสบ	ปัญหา	เหล่า	นั้น			ใน	ช่วง			10			ปี	ที่	ผ่าน	มา			ผู้	

หญิง	ที่	ประสบ	ปัญหา	ท้อง	ไม่	พร้อม			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ให้	บริการ	และ	ช่วย	เหลือ			กว่า			ประมาณ			1,200			คน			ที่	

น่า	เป็น	กังวล			คือ					อัตราส่วน	ของ	ผู้	ที่	มีอายุ	ต่ำ	กว่า			18			ปี	นั้น	สูง	ขึ้น			สิ่ง	ที่	ตาม	มา			คือ			เมื่อ	อายุ	น้อย			ทาง	ข้าง	

หนา้	ด	ูเหมอืน	จะ	เปน็	ทาง	ตนั							ผู	้หญงิ	ที	่ทอ้ง	ไม	่พรอ้ม	ทีม่า	รบั	บรกิาร	จาก	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	ป	ีละ	ประมาณ			150			

คน	นั้น					เท่า	ที่	ผ่าน	มา	มี	ประมาณ	ร้อย	ละ			25			-			30					ที่	ต้องการ	จะ	ส่ง	ลูก	เข้า	สู่	สถาน	สงเคราะห์							เนื่อง	

	จาก	ไม่	สามารถ	ที่	จะ	ดูแล	ได้		 	ด้วย	ความ	ไม่	พร้อม	ใน	ด้าน	ต่างๆ			การ	ที่	เด็ก	ถูก	ส่ง	เข้า	สถาน	สงเคราะห์	ถึง		 	30			

ราย	จาก		 	100		 	ราย	นั้น		 		 	นับ	ว่า	น่า	กังวล	มาก		 		 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ของ	สมา	คมฯ		 		 	จึง	ได้	เริ่ม	โครงการ	ที่	จะ	เอื้อ	

ให้	แม่	วัย	รุ่น			ที่	อายุ	ต่ำ	กว่า			18			ปี			มอง	เห็น	โอกาส	ที่	จะ	เลี้ยง	ลูก	เอง			และ	สามารถ	ที่	จะ	เพิ่ม	ต้นทุน	ชีวิต	ให้	แก่	

ตนเอง	ไป	พร้อม	กัน	

	 	โครงการ	เพิม่	ตน้ทนุ	ชวีติ	แม	่วยั	รุน่					จงึ	เริม่	ดำเนนิ	การ	มา	ตัง้แต	่ป	ี		2549			โดย	ม	ีวตัถปุระสงค์	ที	่สำคญั			

คือ							เพื่อ	ลด	จำนวน	เด็ก	ที่	ถูก	ส่ง	สถาน	สงเคราะห์			และ			เพื่อ	ให้	แม่	วัย	รุ่น	ได้	มี	โอกาส	เรียน	หนังสือ	ต่อ					

	 		สิ่ง	ที่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ดำเนิน	การ			คือ			ให้	ข้อมูล	ความ	ช่วย	เหลือ	เพื่อ	ให้	แม่	วัย	รุ่น	ตัดสิน	ใจ	ได้			ความ	

ช่วย	เหลือ	ที่	ให้	นั้น		 	มี	เงื่อนไข	ใน	เรื่อง	การ	ศึกษา		 	และ	การ	ดูแล	ลูก	ด้วย	ตัว	เอง		 	ซึ่ง	ค่า	ใช้	จ่าย	ทั้งหมด	นั้น		 	สมา	

คมฯ			รับ	ผิด	ชอบ	การ	ดำเนิน	การ			โดย	เริ่ม	ต้น	ตั้งแต่	ยัง	ท้อง					เริ่ม	จาก	การ	สร้าง	สาย	สัมพันธ์	กับ	ลูก	ใน	ระหว่าง	

ท้อง			การ	ให้	ความ	รู้			ดูแล	ตนเอง	ก่อน	คลอด			และ	หลังค	ลอด					รวม	ทั้ง			การ	ให้	ความ	รู้	ต่างๆ	ใน	แง่	ทักษะ	ชีวิต			

ความ	รู้	ด้าน	สุขภาพ	ทาง	เพศ	และ	อนามัย	เจริญ	พันธุ์		 	ซึ่ง	ได้	สอด	แทรก	ให้	ตลอด	เวลา	ที่พัก	ที่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			

รวม	ทั้ง	เพิ่ม	ทักษะ	อาชีพ	ที่	แต่ละ	คน	สนใจ	

	 	ใน	กรณ	ีที	่แม	่วยั	รุน่	ตดัสนิ	ใจ	เขา้	รว่ม	โครงการ			นัน่	หมาย	ถงึวา่			จะ	ตอ้ง	ดำเนนิ	การ	ใน	เรือ่ง	โรงเรยีน			ซึง่	

อาจ	เปน็การ	เรยีน	ใน	ระบบ			หรอื			การ	เรยีน	นอก	ระบบ			–			การ	ศกึษา	ผูใ้หญ	่		ซึง่	แตล่ะ	คน	ก	็เลอืก	ตาม	ที	่ตอ้งการ			

ใน	ขณะ	ที	่เรยีน	หนงัสอื	นัน้					สำหรบั	กรณ	ีทีพ่กั	ที	่บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			สมา	คมฯ	กไ็ด	้ฝาก	เงนิ	ใน	ธนาคาร	ให	้เดอืน	ละ			

1,500			บาท			ซึ่ง	แม่	วัย	รุ่น	ไม่มี	สิทธิ	ถอน	เงิน					จน	กระทั่ง	เรียน	สำเร็จ					และ	พร้อม	ที่	จะ	ก้าว	ออก	จาก	บ้าน	พัก	

พร้อม	ลูก			
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	 	ใน	ระยะ			3			ปี	ที่	ผ่าน	มา			มี	แม่	วัย	รุ่น	ที่	เลือก	กลับ	ไป	อยู่	ที่	บ้าน					ปัจจุบัน					แม่	วัย	รุ่น	กรณี	นี้	เรียน	ชั้น	มัธยม			

5					ลูก	อยู่	อนุบาล			3					ซึ่ง	สมา	คมฯ			ก็	ให้การ	ดูแล	ใน	เรื่อง	ค่า	ใช้	จ่าย	ที่	เกี่ยว	กับ	การ	เลี้ยง	ลูก			และ	การ	เรียน	ของ	แม่	

และ	ลูก	ทั้งหมด		อีก	ราย			เลือก	ที่	จะ	เรียน	ใน	ระบบ	เช่น	กัน					แต่	ยัง	พัก	อาศัย	ที่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน					ขณะ	นี้			กำลัง	เรียน	

ชั้น			ม	.	3					ลูก	อายุ			1			ปี	เศษ			ซึ่ง	การ	ดำเนิน	ชีวิต			คือ					เลี้ยง	ลูก	เอง					พร้อมๆ	กับ	ที่	เรียน	หนังสือ					โดย	ใน	ระหว่าง	

ไป	โรงเรียน	นั้น					เนอ	ส	เซอ	รี่	ของ	สมา	คมฯ					ช่วย	ดูแล	ลูก	ให้									สำหรับ	กรณี	อื่นๆ	ที่	อยู่	ใน	โครงการ	นี้			อีก	ประมาณ			 

12					ราย					แม่	วัย	รุ่น			เลือก	เรียน	ใน	ระบบ			กศน	.			และ	เลี้ยง	ลูก	เอง	เช่น	เดียวกัน													

		 	ถงึ	ปจัจบุนั					ม	ีแม	่วยั	รุน่	เรยีน	สำเรจ็	การ	ศกึษา	มธัยม	ปลาย			5			คน			และ	ได	้ออก	ไป	ตัง้	ตน้	ชวีติ	ใหม	่ที	่ม	ีตน้ทนุ	

สูง	ขึ้น							

		 	เรา	เชื่อ	ว่า			3			ปี			ของ	การ	เลี้ยง	ลูก	เอง					สร้าง	ความ	ผูกพัน	และ	สะ	กัด	การ	ส่ง	ลูก	เข้า	สู่	สถาน	สงเคราะห์	ได้	

อย่าง	ดี									ต้นทุน	ความ	รู้	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	ไป	ใน	ขณะ	เดียวกัน					พร้อม	กับ	เงิน	สนับสนุน			แม้	จะ	ไม่	มาก	นัก					แต่	ก็	เพียง	พอที่	

ให้	ชีวิต	เริ่ม	ต้น	ใหม่	ได้	อย่าง	มี	ความ	หวัง		 		 	เป็น	ชีวิต	ที่	มี	ความ	รัก	และ	ผูกพัน	กับ	ลูก	เป็น	ฐาน	ที่	นำทาง	การ	ก้าว	เดิน 

	ต่อ	ไป	

     

2.2การให้บริการโดยการเสริมสร้างความรู้
2.2.1สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน2-7ขวบ

		การ	จัด	กิจกรรม	เตรียม	ความ	พร้อม	ด้าน	ร่างกาย		 	จิตใจ	อารมณ์		 	สังคม	และ	สติ	ปัญญา		 	รวม	ทั้ง	การ	ฝึก	สมาธิ			•	

การ	ฝึก	ว่าย	น้ำ			การ	เล่า	นิทาน			ศิลปะ	และ	ดนตรี	บำบัด			ทุก	วัน	จันทร์	-			วัน	อาทิตย์			โดย	ครู	บ้าน	เด็ก			และ	นาย	

สิง	หา			ทอง	ชัยภูมิ	และ	เพื่อน	กลุ่ม	ไม้	ขีด	ไฟ	

		กิจกรรม	ด้าน	สุขภาพ	อนามัย	เด็ก	เล็ก		 นำ	เด็ก	ไป	ตรวจ	สุขภาพ	ฟัน	ประจำ	ปี		 	จำนวน		 	2		 	ครั้ง		 	และ	ตรวจ	วัด	•	

พฒันาการ	เดก็			จำนวน			2			ครัง้			โดย	นสิติ	คณะ	สงัคมศาสตร	์				จติวทิยา	พฒันาการ					มหาวทิยาลยั	เกษตรศาสตร	์		

และ	เจ้า	หน้าที่	พยาบาล			จาก	คลินิก	พร	พระร่วง	(	วัด	ไผ่	เขียว	)	



ANNUAL REPORT 2009 27

	กิจกรรม	ด้าน	การ	ศึกษา					•	

	 	-		 จัดการ	ศึกษา	เตรียม	ความ	พร้อม	แบบ	แนว	พุทธ	(	นั่ง	สมาธิ	ทุก	เช้า	-	ก่อน	เข้า	นอน	)		 	และ	จัด	ให้	เข้า	เรียน	ใน	

สถาน	ศึกษา	ใน	เขต	ดอนเมือง	โรงเรียน	บำรุง	รวิ	วรรณ	วิทยา		 	จำนวน		 		 	4		 	ราย		 	(	ระดับ	ชั้น	อนุบาล		 	1		 	ราย		 	ประถม		 	3		 	ราย	)	 

	 	-		 เสริม	สร้าง	การ	รัก	การ	อ่าน	หนังสือ	นิทาน		 	ทุก	วัน	พุธ		 	ที่	ห้อง	สมุด	สมา	คมฯ		 	และ	บ้าน	หนังสือ	กรุงเทพมหานคร			

ดอนเมือง	

	 	-		เสริม	ทักษะ	ชีวิต	การ	ดูแล	ปกป้อง	ตนเอง			หลักสูตร	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน			(	เด็ก	เล็ก	)			ทุก	สัปดาห์	

	 	-		 จัด	กิจกรรม	ศิลปะ	บำบัด		 	ด้าน	อารมณ์		 	และ	ความ	คิด		 	ความ	รู้สึก		 	(	Emotional		 	Education		 	and		 	Self		 	–	 

	consciousness		 	Project	)		 	กิจกรรม	เด็ก	กล้า	แสดงออก	ถึง	ความ	รู้สึก		 	อารมณ	์	 	ความ	สุข		 	ความ	เศร้า		 	ความ	กลัว		 	ให	้อย่าง	

เหมาะ	สม			โดย	อาสา	สมัคร			Mrs	.			Manuela			Srerna			นัก	จิต	วิ	ยาค	ลิ	นิก			ชาว	อิตาลี			ทุก	วัน	จันทร์			พุธ			ศุกร์			ตั้งแต่	มิถุนายน			

-			พฤศจิกายน			2552			

	 	-			จัด	กิจกรรม	ด้าน	จริยธรรม					-			นำ	เด็ก	ไป	บำเพ็ญ	ประโยชน์	,			ทำบุญ	-	สวด	มนต์	-	นั่ง	สมาธิ			ที่	วัด	คลอง	บ้าน	ใหม่			สันติ	

บุญ	มา	ราม			ดอนเมือง			ทุก	วัน	จันทร์	

	 	-			จัด	ทัศนศึกษา	พา	เด็ก	ไป	จัด	กิจกรรม	นอก	สถาน	ที่			จำนวน			3			ครั้ง			เช่น			สวนสยาม	,			สวน	รมณีย์	สีกัน			ดอนเมือง		
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สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเด็กเล็ก

	การ	ให้	คำ	ปรึกษา		 		 	นัก	จิตวิทยา	และ	นัก	จิตวิทยา	พัฒนาการ		 	ให้การ	ปรึกษา	ผู้	ปกครอง	ซึ่ง	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	•	

ครอบครัว			ใน	ประเด็น			เด็ก	ดื้อ					เด็ก	เรียก	ร้อง	ความ	สนใจ			เด็ก	กลัว	การ	ถูก	ทอด	ทิ้ง					เด็ก	เริ่ม	มี	พฤติกรรม	ก้าวร้าว	รุนแรง					

การ	จัดการ	ความเครียด			เป็นต้น	

จัด	อบรม			“	การ	เข้าใจ	พัฒนาการ	และ	พฤติกรรม	วัย	เด็ก	”			ให้	กับ	ผู้	ปกครอง	เด็ก			จำนวน			15			ราย			โดย	วิทยากร	นัก	จิตวิทยา			•	

โรง	พยาบาล	บี	แคร์					เมื่อ	วัน	ที่			29			พฤษภาคม					2552					ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

จัด	กิจกรรม	ให้	องค์	ความ	รู้	แก่	ผู้	ปกครอง	ของ	เด็ก	ที่	ได้	รับ	ความ	รุนแรง	ทุก	รูป	แบบ		 	เพื่อ	สร้าง	สาย	สัมพันธ์	ระหว่าง	แม่	และ	•	

เด็ก			ศิลปะ	บำบัด	แม่	-	ลูก			แม่	คุย	กับ	คุณ	หมอ			การ	สื่อสาร	เชิง	บวก	กับ	ลูก			การ	เล่า	นิทาน	ก่อน	นอน			และ	ทำ	อย่างไร	เมื่อ	ลูก	

ดื้อ	ฯลฯ			โดย	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	วิ	ริ	ยา	ภ	รณ์			อุดม	ระ	ติ			จาก	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์			และ	นาย	สิง	หา			ทอง	ชัยภูมิ	และ	

เพื่อน	กลุ่ม	ไม้	ขีด	ไฟ					จำนวน			2			ครั้ง					ดังนี้	

	 ครั้ง	ที่		 	1		 	เมื่อ	วัน	ที่		 	9		 	-		 	10		 	เมษายน		 	2552		 	จำนวน	ผู้	ปกครอง	และ	เด็ก	ที่	เข้า	ร่วม	กิจกรรม		 	รวม		 	46		 ราย		 

ณ		เอ	ส	แลน	รีสอร์ท			จ	.	ระยอง	

	 ครั้ง	ที่		 	2		 	เมื่อ	วัน	ที่		 	29		 	-		 	30		 	ตุลาคม		 	2552		 	จำนวน	ผู้	ปกครอง	และ	เด็ก	ที่	เข้า	ร่วม	กิจกรรม		 	รวม		 	42		 ราย			 

ณ		วัง	ตระ	ไคร้					จ	.	นครนายก	

 

2.2.2สำหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น

	มี	การ	จัด	กิจกรรม	เสริม	ความ	รู้	และ	ทักษะ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง			เช่น	

	กิจกรรม	ด้าน	การ	ศึกษา			•	

 สำหรับ	สมาชิก	เยาวชน			จัด	ให้	เข้า	เรียน	ใน	สถาน	ศึกษา	ใน	เขต	ดอนเมือง			โรงเรียน	บำรุง	รวิ	วรรณ	วิทยา	,			โรงเรียน	สีกัน	

วฒันา	นนัท	์อปุถมัภ	์		และ	ศนูย	์การ	ศกึษา	นอก	โรงเรยีน					โดย	แยก	เปน็			ชัน้	อนบุาล	/	ประถม	ศกึษา			จำนวน			7			ราย			ชัน้	มธัยมศกึษา	

ตอน	ต้น			จำนวน			7			ราย			ชั้น	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย			จำนวน			2			ราย			และ	นักเรียน	โรง	เรียน	ปัญญา	ภิ	วัฒน์			จำนวน			2			ราย			

	 สำหรับ	สมาชิก	เยาวชน	ที่	ประสบ	ปัญหา	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	หรือ	แม่	ลูก	อ่อน		 	จัด	ให้	เข้า	รับ	การ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน					

ระดับ	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น			จำนวน			4			ราย			ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย			จำนวน			4			ราย			ที่	ศูนย์	การ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน					

สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			ซึ่ง	มี	การ	พบ	กลุ่ม	ทุก	วัน	อาทิตย์	เวลา			9.00	-	12.00			น	.	
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กิจกรรม	ฟื้นฟู	จิตใจ			–			การ	รู้จัก	ตนเอง	•	 		การ	ขจัด	ความ	โกรธ	และ	ความเครียด			การ	รู้จัก	แก้	ปัญหา			โดย	นักศึกษา	ปริญญา	

โท			มหาวิทยาลัย	รามคำแหง			จำนวน			6			ครั้ง			

กิจกรรม	การ	ศึกษา	การ	ฝึก	อาชีพ•	 		 		 	เช่น		 	หลักสูตร	คอมพิวเตอร์		 	30		 	ชั่วโมง		 	เรียน	ดนตรี	ไทย		 	สนทนา	ภาษา	อังกฤษ			

หลักสูตร	เสริม	สวย			การ	ปัก	ผ้า	ด้วย	มือ			ศิลปะ	ประดิษฐ์			นวด	แผน	โบราณ			และ	โครงการ	ผู้	หญิง	รอบรู้	เรื่อง	เงิน			ของ	บริษัท			

จี	อี			มัน	นี่			ฯลฯ	

กิจกรรม	ศิลปะ	ละคร	บำบัด	/	หัวเราะ	บำบัด•	 		 	ทุก	วัน	เสาร์		 		 	โดย		 	Ms	.		 	Susan			Dustin			Hattan			คุณ	สิง	หา			ทอง	ชัยภูมิ	  

และ	เจ้า	หน้าที่	ศูนย์เยาวชน	เป็น	วิทยากร			

	กิจกรรม	ทักษะ	ชีวิต			•	

	 	สำหรับ	สมาชิก	เยาวชน			ใน	หัวข้อ	การ	ประเมิน	สถานการณ์			การ	วิเคราะห์	ตนเอง	(	ถนน	ชีวิต	)			การ	ประชุม	แก้ไข	ปัญหา	

การ	อยู่	ร่วม	กัน			และ	การ	ขจัด	การ	ความ	โกรธ	

 สำหรับ	สมาชิก	เยาวชน	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม		 	ใน	หัวข้อ	การ	ดำเนิน	ชีวิต	และ	การ	สร้าง	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	แม่	และ	

ลูก			การ	เห็น	คุณค่า	ตนเอง			สิทธิ	และ	หน้าที่			การ	มอง	ต่าง	มุม			และ	การ	อยู่	ร่วม	กัน			โดย	คุณ	วิจิตร					ว่อง	วารี	ทิพย์			และ	ทีม	งาน	

ศูนย์เยาวชน	
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	กิจกรรม	ศาสนา	บำบัด		•	 	ฝึก	การ	นั่ง	สมาธิ	และ	ฟัง	ธรรมะ			โดย	พระ			จาก	วัด	ไผ่	เขียว					แม่	ชี			จา	กม	หาป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย					

คณะ	สงฆ์			จาก	สำนักสงฆ์	อริยะ	ทรัพย์			ฯลฯ	

		กจิกรรม	เตรยีม	ความ	พรอ้ม	สำหรบั	หญงิ	ม	ีครรภ	์และ	แม	่ลกู	ออ่น	•	 		ใน	หวัขอ้	การ	คลาย	ความเครยีด			การ	ดแูล	ตนเอง			กอ่น	

และ	หลงัค	ลอด	บตุร			การ	ดแูล	ครรภ	์		การ	ฝกึ	โยคะ	สำหรบั	คน	ทอ้ง			โรค	เอดส	์		การ	วางแผน	ครอบครวั			การ	บรบิาล	ทารก	แรก	

เกิด			และ	การ	นวด	สัมผัส	ทารก			ให้	สมาชิก	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	และ	แม่	ลูก	อ่อน					

กิจกรรม	การ	ทำ			“	หนังสือ	เพื่อ	ลูก	น้อย	”					โดย			Mrs	.			Andrea					Rothenberg			•	 		ผู้	เชี่ยวชาญ	จาก	อเมริกา			ให้	กับ	สมาชิก	

เยาวชน	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	จำนวน					20					ราย			เมื่อ	วัน	ที่			15			ธันวาคม			2552			

กิจกรรมเฉพาะสำหรับแม่วัยรุ่นเพื่อสร้างสายสัมพันธ์การเลี้ยงลูก

กิจกรรม	การ	บัน	ทึก	วีดิ	ทัศน์			วิธี	การ	เลี้ยง	ลูก			การ	เล่น			การ	จัดการ	ปัญหา	ที่	เกิด	ใน	การ	เลี้ยง	ลูก	ของ	แม่	วัย	รุ่น			ซึ่ง	เป็น	แม่	วัย			 •	

14			–			17			ป	ี		กบั	ลกู					4			คู	่				จำนวน			4			ครัง้			ครัง้	ละ			45	-	60					นาท	ี				ซึง่	ใน	แตล่ะ	ครัง้			จะ	ม	ีอาจารย	์รกั			ชณุห	กาญ	จน	์		นกั	จติวทิยา	 

พัฒนาการ			มา	เฝ้า	สังเกตการณ์	และ	ให้	คำ	แนะนำ	การ	เลี้ยง	ลูก	ที่	ถูก	ต้อง	และ	เหมาะ	สม	โดย	ปราศจาก	ความ	รุนแรง	
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สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชนและเยาวชนแม่วัยรุ่น

กิจกรรม			Group			Support			และ	ให้	ความ	รู้	แก่	ผู้	ปกครอง			ประเด็น			จิตวิทยา	พัฒนาการ	วัย	รุ่น			การ	สื่อสาร	เชิง	บวก					การ	•	

สร้าง	ความ	ไว้	วางใจ			จำนวน			7			ครั้ง			

ให้	คำ	ปรึกษา	แก่	ผู้	ปกครอง	แบบ	ราย	บุคคล			และ	การ	บำบัด	ครอบครัว			จำนวน					5			ครอบครัว	•	

 

2.2.3สำหรับสมาชิกผู้ติดเชื้อ

กิจกรรม	ฝึก	ทักษะ	ซี	วิต			-			การ	ดูแล	ชีวิต	และ	สุขภาพ	อนามัย	ของ	ผู้	หญิง	ที่	ติด	เชื้อ			•	

	กิจกรรม	ศิลปะ	บำบัด			-			การ	เพ้นท์	เสื้อ					การ์ด	ความ	สุข			•	

	กิจกรรม	การ	ฝึก	อาชีพ			-			การ	จัด	ดอกไม้	ประดิษฐ์					ตุ๊กตา	ไทย					และ	การ	ปัก	ผ้า	ด้วย	มือ			ฯลฯ	•	

	กิจกรรม	เสริม	สร้าง	พลัง	อำนาจ	ภายใน	ตนเอง			–			การ	ดำเนิน	ชีวิต	ให้	มี	ชีวิต	มี	คุณค่า	ใน	ตนเอง			การ			Support			จิตใจ			การ	•	

จัดการ	กับ	ความเครียด			อารมณ์	โกรธ			อีก	ทั้ง	การ	ปรับ	แก้ไข	พฤติกรรม			อารมณ์			และ	ความ	คิด			โดย	นัก	จิตวิทยา	และ	นัก	

สังคมสงเคราะห์	

	กิจกรรม	ทาง	ศาสนา			–			การ	ทำบุญ	และ	นั่ง	สมาธิ			ใน	วัน	วิสาขบูชา			ที่	มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย			จ	.	นครราชสีมา			•	

 

2.3การช่วยเหลือทางกฎหมาย
		ได้	จัด	ประชุม	ทีม	สห	วิชาชีพ			(	นัก	สังคมสงเคราะห์			นัก	กฎหมาย			จาก	มูลนิธิ	เพื่อน	หญิง			โรง	พยาบาล	ตำรวจ			มูลนิธิ	ศูนย์	•	

พทิกัษ์	สทิธิ	เดก็			โรง	พยาบาล	ฯลฯ			และ	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	)					เพือ่	ระดม	ความ	คดิ	หา	แนวทาง	การ	ชว่ย	เหลอื	เดก็	ดา้น	คดี	ความ	

รุนแรง	ทาง	เพศ			รวม			8					ครั้ง					จำนวน			7			ราย	

	นัก	สังคมสงเคราะห์		 	ได้	ดำเนิน	การเต	รี	ยม	ความ	พร้อม	ด้าน	คดี	ทาง	เพศ	ให้	แก่	เด็ก	และ	ผู้	ปกครอง	ก่อน	ไป	สอบ	พยาน	ชั้น	•	

ตำรวจ			/	สืบ	พยาน	ชั้น	ศาล			รวม			7			ครั้ง					จำนวน			4			ราย			

 

การสืบพยาน/การดำเนินคดี
ระดับตำรวจ

	นัก	สังคมสงเคราะห์	ได้	ดำเนิน	การ	สอบ	พยาน	เด็ก	(	ป	.	วิ	อาญา	เด็ก	)			ที่	ศูนย์	กนิษฐ	นารี			รวม			2			ครั้ง			จำนวน					2					ราย			(	เด็ก	•	

อายุ			16			ปี			และ	อายุ			4			ปี	)	
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		นัก	สังคมสงเคราะห์	ได้	นำ	เด็ก	ไป	สอบ	พยาน	ที่	สถานี	ตำรวจนครบาล	ดอนเมือง		 	พระโขนง		 	และ	สภ	.	เมือง	กาญจนบุรี					•	

จำนวน			3			ราย					(	เด็ก	อายุ			16			ปี			)	

	นัก	สังคมสงเคราะห์			ได้	ไป	ร่วม	ไกล่	เกลี่ย	คดี	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ			ที่	สน	.	มีนบุรี			จำนวน			1			ราย	(	ผู้	หญิง			อายุ			43			ปี	)			•	

ระดับศาล

	นัก	สังคมสงเคราะห์		 	นำ	เด็ก	ไป	สืบ	พยาน	/	เตรียม	ความ	พร้อม	ด้าน	คดี	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ		 	ใน	ชั้น	ศาล		 	ที่	ศาล	จังหวัด	•	

ตลิ่งชัน			ศาล	ทหาร	จังหวัด	นครราชสีมา			และ	ศาล	จังหวัด	นนทบุรี			รวม			6			ครั้ง					จำนวน			4			ราย					(	เด็ก	อายุ			4			ปี					6			ปี					

14			ปี					และ16			ปี	)	

ผลการดำเนินด้านคดีทางเพศ				จำนวน			7			ราย			ดังนี้	

	กรณี	คดี	ข่มขืน	กระทำ	ชำเรา			เด็ก	อายุ			4			ปี	เศษ			บิดา	อายุ			45			ปี			เป็น	ผู้	ต้องหา			ให้	การ	ปฎิ	เสธ	ใน	ชั้น	สอบสวน			ซึ่ง	ปัจจุบัน	•	

คดี	อยู่	ที่	ศาล	จังหวัด	นนทบุรี			และ	จะ	สืบ	พยาน	ใน	วัน	ที่			19			มกราคม			2553	

กรณี	คดี	ข่มขืน	กระทำ	ชำเรา			เด็ก	อายุ			6			ปี	เศษ			บิดา	เลี้ยง	อายุ			38			ปี			เป็น	ผู้	ต้องหา			ศาล	ชั้น	ต้น			ได้	พิพากษา	ว่า			จำเลย	มี	•	

ความ	ผิด	ตาม	ประมวล	กฎหมาย	อาญา	มาตรา			277			วรรค	สอง			จำ	คุก10			ปี			จำเลย	ให้การ	รับ	สารภาพ			เป็น	ประโยชน์	แก่	

การ	พิจารณา			มี	เหตุ	บรรเทา	โทษ	ให้	กึ่ง	หนึ่ง	ตาม	ประมวล	กฎหมาย	อาญา	มาตรา			178					คง	จำ	คุก					5					ปี	

กรณี	คดี	ข่มขืน	กระทำ	ชำเรา			เด็ก	อายุ		 	14			ปี		 	โดย	คน	รู้จัก	อายุ		 	24			ปี		 	ศาล	ทหาร	จังหวัด	นครราชสีมา			จำเลย	ให้การ	รับ	•	

สารภาพ			อยู่	ระหว่าง	รอ	พิจารณา	คดี	

		กรณี	คดี	ข่มขืน	กระทำ	ชำเรา			เด็ก	อายุ16			ปี			โดย	บิดา	เลี้ยง	อายุ			43			ปี			ศาล	ชั้น	ต้น	พิพากษา	ว่า	จำเลย	มี	ความ	ผิด	จริง	ตาม	•	

คำฟ้อง			จำ	คุก			6			ปี			จำเลย	ให้การ	สารภาพ			เป็น	ประโยชน์	แก่	การ	พิจารณา			มี	เหตุ	บรรเทา	โทษ	ให้	กึ่ง	หนึ่ง			คง	จำ	คุก			3			ปี			

และ	จำเลย	ยอม	ชดใช้	ค่า	เสีย	หาย			จำนวน			50,000			บาท			ปัจจุบัน	อยู่	ระหว่าง	อุทธรณ์			จำเลย	ได้	ประกัน	ตัว	ออก	มา	

	กรณ	ีคดี	ขม่ขนื	กระทำ	ชำเรา			เดก็	อาย1ุ6			ป	ี		ผู	้ตอ้งหา	เปน็	ครู	อายุ			54			ป	ี/	ญาติ	ครู	อายุ			63			ป	ี/	ภารโรง	อายุ			47			ป	ี		ได้	ดำเนนิ	•	

การ	สืบ	พยาน	ใน	ชั้น	ตำรวจ	เรียบร้อย	แล้ว			ปัจจุบัน	สำนวน	อยู่	ใน	ชั้น	อัยการ	

		กรณ	ีคด	ีพราก	ผู	้เยาว	์เดก็	อาย1ุ6			ป	ี		เปน็	เหต	ุทอ้ง	เมือ่	ไม	่พรอ้ม			ผู	้ตอ้งหา	เปน็	แฟน	ของ	เดก็	อาย	ุ		20			ป	ี		ได	้ดำเนนิ	การ	บนัทกึ	•	

ประจำ	วัน	เพื่อ	เรียก	ร้อง	ค่า	เลี้ยง	ดู	บุตร	

คดี	ข่มขืน	กระทำ	ชำเรา			ผู้	หญิง	อายุ			43			ปี			โดย	นายจ้าง	อายุ			45					ปี			ได้	ดำเนิน	การ	แจ้ง	ความ	และ	ไกล่	เกลี่ย	ยอม	ความ					ผู้	•	

ต้องหา	ยอม	ชดใช้	ค่า	เสีย	หาย			จำนวน			25,000			บาท	

 3.การติดตามผล-เยี่ยมบ้าน
		 	หลงั	จาก	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	ได	้ชว่ย	เหลอื	ผู	้เดอืด	รอ้น	จาก	ปญัหา	ตา่งๆ	แลว้			นกั	สงัคมสงเคราะห	์		ได	้ตดิตาม	ผล	และ	เยีย่ม	

บ้าน	ผู้	เดือด	ร้อน			โดย	การ	โทรศัพท์			ประสาน	งาน	กับ	เจ้า	หน้าที่	สำนักงาน	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์	ของ	แต่ละ	

จังหวัด			เช่น			กรุงเทพฯ			ปทุมธานี			นครศรีธรรมราช			ชลบุรี			นครปฐม			ฯลฯ					รวม	ทั้งหมด			190			ราย			ซึ่ง	เป็น	ราย	ที่	ต้องการ	การ	

ดูแล	เพื่อ	ให้	กลับ	คืน	สู่	ครอบครัว	เท่า	ที่	จะ	ทำได้			
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4.การร่วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา12ทวิพ.ศ.2543
		 	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	ให	้ความ	รว่ม	มอื	กบั	ภาค	รฐั							โดย	สง่	นกั	สงัคมสงเคราะห์	ของ	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	หมนุเวยีน	ไป	เขา้	รว่ม	ใน	

การ	สอบ	พยาน	เด็ก	ที่	ตก	เป็น	ผู้	เสีย	หาย	กับ	เจ้า	หน้าที่	ตำรวจ	ตาม	สถานี	ต่างๆ					คดี	ใน	ชั้น	ศาล			5			คดี							จำนวน			6			ราย							คดี	ใน	

ชั้น	ตำรวจ					9					คดี			จำนวน			9					ราย			รวม	มี			14					คดี					จำนวน			15			ราย					อาทิ	

	 	คดี	เกี่ยว	กับ	ทาง	เพศ			(	ข่มขืน	,			อนาจาร	,			พราก	ผู้	เยาว์	)		 	5		 	ราย	

	 	คดี	ลัก	ทรัพย์		 		 		 		 		 		1		 	ราย	

	 คดี	พยายาม	ฆ่า			/	ร่วม	กัน	ฆ่า	ผู้	อื่น		 		 		 	3		 	ราย			

	 คดี	พก	พา	อาวุธ	ปืน		 		 		 		 		2		 	ราย	

	 คดี	ทำร้าย	ร่างกาย			/	ร่วม	กัน	ทำร้าย	ร่างกาย				 		 	4				 	ราย			

5.การให้บริการผู้ที่มาทำกิจกรรมที่บ้านพัก
		 บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ได้	ต้อนรับ	ผู้	มี	จิต	ศรัทธา	มาบ	ริ	จาค	สิ่งของ	และ	เลี้ยง	อาหาร					พร้อม	ทั้ง	จัด	กิจกรรม	สันทนาการ	ให้	กับ	

ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน					รวม	ทั้งหมด			698			คณะ			โดย	เป็น	ผู้	มา	เลี้ยง	อาหาร			116			ราย	

6.กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
การอบรม

		ส่ง	นัก	สังคมสงเคราะห์	และ	นัก	จิตวิทยา	คลินิก			จำนวน			2			คน			เข้า	รับ	การ	ฝึก	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ			“	กลุ่ม	สนับสนุน	/	กลุ่ม	•	

เพื่อน	ช่วย	เพื่อน			(	Group			Support	)					24			-			26					กรกฎาคม					2552	
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	จัด	อบรม	ให้	ความ	รู้			“	การ	เลี้ยง	ดู	และ	อบรม	เด็ก	”			(	Child			Care	)			และ	สุขภาพ	เด็ก	ก่อน	วัย	เรียน	”			ให้	ครู	บ้าน	เด็ก			จำนวน			4			•	

คน			โดย			ศ	.	เกียรติคุณ			พญ	.			เพ็ญ	ศรี			พิชัย	สนิธ	  นายก	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ					เป็น	วิทยากร			เมื่อ	วัน	ที่			27			

สิงหาคม			2552			

	ส่ง	นัก	สังคมสงเคราะห์	และ	ครู	บ้าน	เด็ก			จำนวน			4			คน			เข้า	รับ	การ	ฝึก	อบรม			“	กระบวนการ	ให้การ	ปรึกษา	เพื่อ	เสริม	สร้าง	•	

ศักยภาพ	และ	ความ	มั่นใจ	ให้	กับ	ผู้	หญิง	ที่	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	”					ระหว่าง	วัน	ที่			17	-	23			ตุลาคม			2552			ณ			ศูนย์	ฝึก	อบรม	ธาร	

ทิพย์			อำเภอ	แม่ริม			จังหวัด	เชียงใหม่			โดย	คุณ	อวยพร					เขื่อน	แก้ว			เป็น	วิทยากร	

	จัด	อบรม	เทคนิค			“			การ	ให้การ	ปรึกษา	แบบ	พิจารณา	เหตุผล			อารมณ์	และ	พฤติกรรม			(	Rational			Emotional			and			Be-•	

havioural			Therapy					REBT	)					ให้	กับ	นัก	สังคมสงเคราะห์			นัก	จิตวิทยา			และ	ผู้	ช่วย	พยาบาล			จำนวน			9			คน			เมื่อ	วัน	ที่			

22			พฤษภาคม			,			11			,	18			พฤศจิกายน			และ			2			ธันวาคม					2552					โดย	อาจารย์	รัก					ชุณห	กาญ	จน์					จาก	มหาวิทยาลัย	

เกษตรศาสตร์			เป็น	วิทยากร	

จัด	อบรม	เทคนิค		 	“		 	การ	ช่วย	เหลือ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	มี	ภาวะ	วิกฤต	ทาง	จิตใจ	”		 	ให้	กับ	นัก	สังคมสงเคราะห์		 	นัก	จิตวิทยา					 •	

ผู้	ช่วย	พยาบาล					และ	เจ้า	หน้าที่	สมา	คมฯ			จำนวน			14					คน			เมื่อ	วัน	ที่			28			พฤศจิกายน					2552					โดย	มี			พ	.	ต	.	หญิง	พนม	พร					 

พุ่ม	จันทร์		 	อาจารย์	จาก	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	,		 	คุณ	พร	ทิพย์		 	ยศ	กิตติ	ภัทร์		 		 	ผู้	อำนวย	การ	สมาคม	สะ	มา	ริ	ตัน	ส์	

แห่ง	ประเทศไทย			และ	อาสา	สมัคร	สมาคม	สะ	มา	ริ	ตัน	ส์ฯ			เป็น	วิทยากร	

		จดั	อบรม	ให	้ความ	รู	้		“	จติวทิยา	พฒันาการ	เดก็	แรก	เกดิ	และ	วยั	เดก็	”			ให	้กบั	เจา้	หนา้ที	่บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			จำนวน					27			คน					เมือ่	•	

วัน	ที่			9			ธันวาคม			2552			โดย					Mrs	.			Andrea			และ			Mr	.			Stuart			Rothenberg					ผู้	เชี่ยวชาญ	ด้าน	จิตวิทยา	เด็ก	

 

การไปร่วมประชุมต่างประเทศ

 •	 คณุณฐัิยาศรีแกว้และคณุจติรานวลละออง			ไป	เขา้	รว่ม	การ	ประชมุ					5th			Asia			Pacific			Conference			on			Sexual			and			

Reproductive			Health			and			Rights					ณ			กรุง	ปักกิ่ง			สาธารณรัฐ	ประชาชน	จีน			ระหว่าง	วัน	ที่			17			-			22			ตุลาคม			2552	

	คุณ	กร	วิณท์		 	ว	รสุข		 	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห•	 ์		 	เป็น	ผู้	แทน	เจ้า	หน้าที่	สมา	คมฯ		 	เข้า	ร่วม	ประชุม		 	Partnership			

Meeting		 	for		 	MAs		 	and		 	Alliance	…	GCAC		 	ใน	เรื่อง	อนามัย	เจริญ	พันธุ์		 	จัด	โดย		 	สหพันธ์	วางแผน	ครอบครัว	ระหว่าง	

ประเทศ					ณ					กรุง	กัวลาลัมเปอร์			ประเทศ	มาเลเซีย			ระหว่าง	วัน	ที่			16			-			17			ธันวาคม			2552	
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ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ
 

 ศนูย์การศกึษาและฝกึอาชพีเปน็อกีสว่นหนึง่ของการให้บรกิารของสมาคมฯมุง่ใหก้ารศกึษา

และเสริมสร้างทักษะสำหรับการนำไปประกอบอาชีพ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  ผู้เดือดร้อนที่มาขอ

ความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป

 

 สำหรับการศึกษานั้น จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม (กศน.) 

ทั้งระดับประถมและมัธยมเป็นสำคัญ  รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย เสริมการเรียนรู้ และเพิ่มพูน

ความรู้ผ่านห้องสมุดด้วย

 

 ในสว่นของการเสรมิทกัษะดา้นอาชพีนัน้เปน็การจดัหลกัสตูรฝกึอาชพีในดา้นตา่งๆเพือ่เปน็

ฐานในการสร้างรายได้ให้ทั้งสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ
 

	กิจกรรม	ของ	ศูนย์	การ	ศึกษา	และ	ฝึก	อาชีพ					แยก	ได้	ตาม	โครงการ	ที่	สำคัญ	ดังนี้	

1. การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
  มี	การ	เปิด	สอน	วิชาชีพ	หลักสูตร	ระยะ	สั้น	รวม			16			หลักสูตร					61			กลุ่ม			ซึ่ง	แต่ละ	หลักสูตร			มี	ระยะ	เวลา	เรียน	ตั้งแต่			

15			–			200			ชั่วโมง					มี	ผู้	เข้า	รับ	การ	อบรม	ทั้ง	สิ้น			698			ราย					เป็น	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			58					คน					และ	บุคคล	ทั่วไป					640					

ราย			ดัง	ราย	ละเอียด	ใน	ตาราง	ข้าง	ล่าง	นี้	

 

ตาราง1จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพแยกเป็นรายหลักสูตร

	ที่		 	วิชา																																						จำนวน		กลุ่ม							ผู้	เข้า	รับ	การ	อบรม									รวม						หญิง		 ชาย	

	 	 														ทั่วไป					บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		

1		 ช่าง	ดัด	ผม	และ	เสริม	สวย			200			ชม	.		 		4		 	64		 	8		 	72	 	70		 		2	

	2		 	ช่าง	ดัด	ผม	และ	เสริม	สวย			100			ชม	.		 	3		 	68		 		-		 	68		 	68		 		-	

	3		 	ช่าง	ตัดผม	ชาย			100			ชม	.		 		2		 		29		 		1		 		30		 	17		 13	

	4		 ขับ	รถยนต์			48			ชม	.		 		5		 	76		 		-		 		76		 	60		 16	

	5		 ช่าง	ตัด	เสื้อผ้า	สตรี			30			ชม	.		 	6		 	81		 	3		 	84		 		81		 	3	

	6		 ขนมอบ			24			ชม	.		 	8		 104		 		-		 104		 104		 		-	

	7		 ขนม			–			อาหาร			24			ชม	.		 		4		 	44		 		-		 	44		 	44		 	-	

	8		 	นวด	ฝ่าเท้า			30			ชม	.		 		2		 	14		 	3		 	17		 	17		 	-	

	9		 นวด	แผน	ไทย	(	นวด	ตัว	)			30			ชม	.		 	3		 	31		 		2		 		33		 		33		 		-	

	10		 	นวด	น้ำมัน			30			ชม	.		 	1		 		5		 		-		 			5		 		5		 	-	

	11		 	คอมพิวเตอร์			Word	/	Excel			30			ชม	.		 10		 		61		 18		 	79		 		69		 10	

	12		 คอมพิวเตอร์			Photo			Shop			15			ชม	.		 	2		 	10		 		-		 	10		 			7		 	3	

	13		 จัด	ดอกไม้	สด			24			ชม	.		 	4		 	34		 		-		 	34		 		34		 		-	

14		 ดอกไม้	ประดิษฐ์	ผ้า	ใย	บัว			18			ชม	.		 		3		 	12	 		-		 	12	 		12		 	-	

	15		 ปัก	ผ้า	ด้วย	มือ15	-	25			ชม	.		 	3		 		7		 17		 	24		 	24		 		-	

	16		 ซ่อมแซม			(	ปะ			ชุน			แก้	)					30					ชม	.		 	1		 				-		 	6		 		6		 		6		 	-	

	รวม		 	 61		 640		 58		 698		 651		 	47
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	 	ใน	ทุก	หลักสูตร		 	 ผู้	เข้า	รับ	การ	ฝึก	อาชีพ		 		ได้	รับ	ทราบ	ปัญหา	ที่	เกิด	ขึ้น	กับ	ผู้	หญิง		 	โดย	ได้	มี	การ	สอด	แทรก	ภารกิจ	ของ	

สมา	คมฯ						ชม	วีดีโอ	และ	นำ	เข้า	เยี่ยม	ชม	โครงการ	ต่างๆ						ด้วย	

การให้ทุนของบริษัทลอรีอัล(ประเทศไทย)จำกัด
	 	เพือ่	เปน็การ	เฉลมิ	ฉลอง	การ	ดำเนนิ	กจิการ	มา	ครบ		100			ป	ีของ	ล	อรอีลั		บรษิทั			ล	อรอีลั			(	ประเทศไทย	)			จำกดั			สนบัสนนุ	

ทุน	ฝึก	อาชีพ			หลักสูตร			ช่าง	ดัด	ผม	และ	เสริม	สวย					โดย	ให้	สมาชิก	ที่	ได้	รับ	การ	คัด	เลือก	จำนวน			4			ราย			ไป	เรียน	ที่	สถาบัน	เสริม	

สวย	เกตุ	วดี			แกน	ดี	นี					โดย	เป็น	หลักสูตร			1			ปี			ซึ่ง	บริษัท	ล	อรีอัล	รับ	ผิด	ชอบ	ค่า	เรียน	ซึ่ง	อ	ยู	ใน	ราว	คนละ	1			แสน	บาท

                   

การจัดการศึกษานอกระบบ(สายสามัญ)		วิธี	เรียน	แบบ	พบ	กลุ่ม			วัน	อาทิตย์	และ	วัน	พุธ			เป็นการ	จัดการ	ศึกษา	ใน	ระดับ	
ประถม	ศึกษา	และ	มัธยมศึกษา	ให้	แก่	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	และ	ประชาชน	ทั่วไป			สรุป	ได้	ดังนี้	
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	ภาค	การ	ศึกษา		 	 	 			ระดับ			 						นักศึกษา	หญิง						นักศึกษา	ชาย												รวม	

	ภาค	การ	ศึกษา	ที่			1	/	2552	

	 	 	 	 	ประถม	ศึกษา		 	 	1		 	 			-		 	 		1	

		 	 	 	 มัธยม	ต้น		 	 28		 	 	27		 	 	55	

		 	 	 	 มัธยม	ปลาย		 	 	44		 	 	46		 	 		90	

	 	 	 	 	รวม		 	 	 	73		 	 		73		 	 146	

	ภาค	การ	ศึกษา	ที่			2	/	2552	

		 	 	 	 ประถม	ศึกษา		 	 		-		 	 			-		 	 				-	

	 	 	 	 	มัธยม	ต้น		 	 30		 	 	33		 		 		63	

	 		 	 	 มัธยม	ปลาย		 		 41		 	 		57		 	 		98	

		 	 	 	 รวม		 	 	 	71		 	 		90		 		 	161	

	จำนวน	นักศึกษา			ภาค	เรียน			1			และ			2				รวม	 	 	 44		 	 163		 	 		307	
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3.การศึกษาตามอัธยาศัยเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้(ห้องสมุด)

  ภารกิจ	ใน	ปี			2552			เน้น	การ	เข้าหา	แหล่ง	ความ	รู้	อย่าง	มี	ประสิทธิผล			โดย	การ	รณรงค์			เผย	แพร่					แนะนำ	หนังสือ	ดี	

น่า	อ่าน	ทั้ง	เก่า	และ	ใหม่			โดย	เฉพาะ	กลุ่ม	เป้า	หมาย	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			นักเรียน	ฝึก	อาชีพ			บุคคล	ทั่วไป			จัด	โครงการ	รัก	

การ	อ่าน	สำหรับ	นักเรียน	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ระหว่าง	ปิด	ภาค	การ	ศึกษา			เพื่อ	การ	ค้นคว้า	หาความ	รู้	จาก	ห้อง	สมุด	แห่ง	

นี้	ให้	เกิด	ประโยชน์	สูงสุด			ปี			2552			มี	สมาชิก	และ	บุคคล	ทั่วไป	มา	ใช้	ห้อง	สมุด			รวม			2,942			ครั้ง	 

4.โครงการพิเศษ
  4.1“ผู้หญิงรอบรู้เรื่องเงิน”			เป็น	ความ	ร่วม	มือ	กับ			บริษัท			จี	อี			มัน	นี่					แห่ง	ประเทศไทย					ซึ่ง	มุ่ง	ที่	จะ	เสริม	ความ	

รู้	เกี่ยว	กับ	การ	บริหาร	เงิน			กลุ่ม	เป้า	หมาย	คือ			นักเรียน	ฝึก	อาชีพ			นักศึกษา	สาย	สามัญ			และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			โดย	ได้	

ดำเนิน	การ	อบรม	ไป	แล้ว			63			กลุ่ม	

	 	กลุ่ม		 	 	 	 	จำนวน	กลุ่ม		 	 	จำนวน	ผู้	เข้า	อบรม	

	 	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	 	23		 	 	 	185	

		 นักเรียน	ฝึก	อาชีพ			 	 32		 	 	 362	

		 นักศึกษา	สาย	สามัญ			กศน	.			 8		 	 	 201	

		 รวม		 	 	 	 	63		 	 	 748	

 

		 สาระ	สำคัญ	ของ					“	โครงการ	ผู้	หญิง	รอบรู้	เรื่อง	เงิน	”				ครอบคลุม	หัวข้อ				การ	ใช้	เงิน	อย่าง	ชาญ	ฉลาด					ทำ	อย่างไร	

ให้	เงิน	เดือน	ขึ้น			เป็น	เถ้าแก่	ง่าย	นิด	เดียว				เก็บ	เงิน	ให้	พอ	เพียง			และ	ทำ	เงิน	ให้	งอกงาม		เอา	ตัว	รอด	ใน	ทุ่ง	ดอกเบี้ย	
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4.2โครงการปันรักให้น้องของบริษัทเอิร์ธแคร์จำกัด

 	บริษัท	เอิร์ธ	แคร์			จำกัด			ได้	อนุเคราะห์	พื้นที่	ของ	ร้าน			เดอะ	บอดี้	ช็อป			9			สาขา			ใน	ห้าง	สรรพ	สินค้า			ให้	ฝ่าย	การ	ศึกษา	

และ	ฝกึ	อาชพี	นำ	ผลติภณัฑ	์ของ	สมาชกิ			(	การบรู	ถงุ	ปกั	/	ตุก๊ตา	ไทย	และ	กลอ่ง	รบั	บรจิาค	)			วาง	เผย	แพร	่		โดย	เริม่	ดำเนนิ	การ	ตัง้แต	่

เดือน	ตุลาคม			2550					ซึ่ง	บริษัท	กำหนด	ให้	นำ	ส่ง	ผลิตภัณฑ์	ทุก	เดือนๆ	ละ			300			ถุง			และ	ให้	ไป	เปลี่ยน	กล่อง	รับ	บริจาค	ทุก			3			

เดือน			ซึ่ง	เอื้อ	ต่อ	การ	เผย	แพร่	ภารกิจ	ของ	สมา	คมฯ			เป็น	อย่าง	ยิ่ง			โครงการ	ได้	สิ้น	สุด	ลง					ใน	เดือน	กันยายน			2552	

5.การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน

  	ศูนย์	การ	ศึกษาฯ			ได้	ร่วม	กิจกรรม	สาธิต	และ	เผย	แพร่	ผลิตภัณฑ์			ซึ่ง	เป็น	งาน	ประดิษฐ์	จาก	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ใน 

งาน	ต่างๆ	หลาย	แห่ง			เช่น			งาน	ที่	หน่วย	งา	นอื่นๆ			จัด	ขึ้น	ใน	โอกาส	สำคัญ			เช่น			วัน	สตรี	สากล					วัน	เครือ	ข่าย	ครอบครัว			รวม	ทั้ง	

งาน	ที่	หน่วย	งาน	ต่างๆ			จัด	ขึ้น	เพื่อ	ให้การ	สนับสนุน	แก่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	

5.1มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

		 อนุเคราะห์	พื้นที่	ใน	ร้าน	สายใจ	ไทย			สาขา	สุวรรณภูมิ			ให้	สมา	คมฯ			วาง	ดอกไม้	ประดิษฐ์	จำหน่าย			ตั้งแต่			12					ตุลาคม					

2552			เป็นต้น	มา	

5.2มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ฯ

 	กรุณา	ให้	พื้นที่	เผย	แพร่	ผลิตภัณฑ์	ใน	งาน	ที่	พระ	ตำหนัก	สวน	กุหลาบ			ระหว่าง			11			-					20					ธันวาคม					2552					

5.3บริการชุมชนตัดผมฟรี

	 	กจิกรรม	บรกิาร	ชมุชน					เปน็	กจิกรรม	ที	่ผู	้เขา้	อบรม			หลกัสตูร	ชา่ง	ตดัผม	ชาย							ชา่ง	ดดั	ผม	และ	เสรมิ	สวย					ได	้ลง	ฝกึ	ภาค	

ปฏิบัติ	หลัง	จาก	เรียน	ภาค	ทฤษฎี	จบ	แล้ว			ปี	นี้	ได้	ออก	บริการ	ชุมชน	จำนวน					17					ครั้ง			ใน	ชุมชน	และ	สถาน	สงเคราะห์					ใน	เขต	

ดอนเมือง			ปทุมธานี			และ	นนทบุรี			มี	ผู้รับ	บริการ					1,382					คน			เป็น	ชาย			1,146					คน					เป็น	หญิง					236					คน			(	ราย	ละเอียด	

มี	ปราก	ฎ	ใน	ภาค	ผนวก			ค	)	
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บ้านเพื่อนใจวัยทีน
 

  การดำเนินงานพัฒนาเยาวชน  โดยบ้านเพื่อนใจวัยทีน  มุ่งจัดกิจกรรมทั้งค่าย

ผู้นำค่ายเยาวชนฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่เคารพใน

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายให้มีแนวคิดที่ช่วยเหลือส่วน

รวมชมุชนและผู้ดอ้ยโอกาสไม่วา่หญงิหรอืชายให้มีแนวคดิที่จะชว่ยเหลอืสว่นรวมชมุชน

และผู้ด้อยโอกาสในขณะเดียวกันก็มุ่งให้ลดละเลิกอบายมุขสิ่งเสพติดทุกชนิดและ

รูจ้กัใช้ชวีติอยา่งมีคณุภาพและเพือ่ปอ้งกนัปญัหาวยัรุน่งานพฒันาเยาวชนเนน้ในเรือ่งการ

เสริมสร้างทักษะชีวิตการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และมุ่งเน้นให้วัย

รุ่นได้มีข้อมูลถูกต้องรอบด้านเพื่อจะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมด้วย
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	รุ่น		 	 	ปี	การ	ศึกษา	ที่	ใช้	หลักสูตร		 	 	จำนวน	โรงเรียน	ที่	ดำเนิน	การ	

	1		 	 	พฤษภาคม					2549		 	 	 			6	

	2		 	 	ตุลาคม					2549		 	 	 	 	11		

3		 	 ตุลาคม					2550		 	 	 	 	14	

	4		 	 	มีนาคม					2551		 	 	 	 	12	

	5		 	 	ตุลาคม					2551		 	 	 	 17	

	6		 	 	พฤศจิกายน					2551		 	 	 	20	

	7		 	 มีนาคม					2552		 	 	 	 			8	

	8		 	 	พฤษภาคม					2552		 	 	 		4	

 

	จำนวน	นักเรียน	ที่	ผ่าน	และ	กำลัง	เรียน	หลักสูตร	นี้							มี	จำนวน					20,992					คน	

งานพัฒนาเยาวชน
		 	งาน	พัฒนา	เยาวชน			ของ	ทีม	บ้าน	เพื่อน	ใจ	วัย	ทีน	ใน	ช่วง	ปี			2552			มี	ความ	หลาก	หลาย	ทั้ง	ใน	เชิง	กิจกรรม			สาระ			และ					

สถาน	ที่	ใน	การ	ดำเนิน	งาน					ซึ่ง	เป็น	งาน	เชิง	รุก					และ	เยาวชน	ใน	โรงเรียน	เป็น	เป้า	หมาย	ที่	สำคัญ			โดย	เฉพาะ	โรงเรียน	ใน	สังกัด	

กรุงเทพมหานคร			
 

1.กิจกรรมด้านเสริมสร้างสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

1.1โครงการTheWorldStartsWithMe(โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน)
	 	โครงการ	เสรมิ	สรา้ง	ทกัษะ	ชวีติ	สำหรบั	นกัเรยีน	มธัยม	ตน้			เปน็	โครงการ	ที	่ดำเนนิ	การ	ตอ่	เนือ่ง	มา			จาก			โครงการ	เสรมิ	

สรา้ง	สทิธ	ิอนามยั	เจรญิ	พนัธุ	์		ที	่สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	ภาพ	สตรฯี			ได	้ดำเนนิ	การ	รว่ม	กบั	กรงุเทพมหานคร	มา	แลว้			โดย	ได	้รบั	การ	

สนับสนุน	จาก			World			Population			Foundation			ประเทศ	เนเธอร์แลนด์					

	 	โครงการ	นี้	มุ่ง	พัฒนา	แนวทาง	และ	วิธี	การ	รวม	ทั้ง	สื่อ	ใน	การ	เรียน	รู้	สร้าง	เสริม	ความ	รู้		 		 	ทัศนคต	ิ	 	และ	ทักษะ	เกี่ยว	กับ	

สัมพันธภาพ		 		 	และ	การ	ดำเนิน	ชีวิต	วัย	รุ่น	ที่	จะ	รอดพ้น	จาก	ปัญหา	ทาง	เพศ	และ	เอดส์		 	ปัญหา	ท้อง	ไม่	พร้อม	ฯลฯ		 	ซึ่ง	ได้	อาศัย	

ความ	กา้วหนา้	ทาง	เทคโนโลย	ี		จดั	รปู	แบบ	การ	เรยีน	รู	้ผา่น	ทาง	คอมพวิเตอร	์เปน็	สว่น	ประกอบ	สำคญั			ตวั	หลกัสตูร	ใช	้ชือ่	วา่			โลก	

หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน			The			World			Starts			With			Me			มี			14			บท	เรียน			ซึ่ง	ผล	สำเร็จ	ของ	โครงการ	ที่	สำคัญ			คือ			กรุงเทพมหานคร	

ได้	กำหนด	ให้	หลักสูตร	ดัง	กล่าว		 	เป็น	หลักสูตร	บังคับ	ที่	จะ	ต้อง	สอน	ใน	ชั่วโมง		 	แนะแนว		 	ใน	ทุก	โรงเรียน	ของ	กรุงเทพมหานคร					

เริ่ม	ตั้งแต่	ปี	การ	ศึกษา			2552			เป็นต้น	ไป							

		 จาก	จุด	เริ่ม	ต้น	ถึง	สิ้น	ปี			2552							ได้	มี	การ	ดำเนิน	การ	ใน	โรงเรียน	สังกัด	กรุงเทพมหานคร					รวม					92			โรงเรียน			สรุป	

ดังนี้	
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กิจกรรม	ที่	สำคัญ	ภาย	ใต้	โครงการ	ใน	ปี			2552			มี	ดังนี้	

ประชุมมอบนโยบาย•  

		 เพื่อ	ให้การ	ดำเนิน	โครงการ	เป็น	ไป	อย่าง	ต่อ	เนื่อง		 จึง	ได้	จัด	ประ	ประชุม	ผู้	บริหาร	โรงเรียน	ขยาย	โอกาส	ของ	

กรุงเทพมหานคร		 	โดย	รอง	ผู้	ว่า	ราชการ	กรุงเทพมหานคร		 	และ	สำนัก	การ	ศึกษา	กรุงเทพมหานคร	ได้	มอบ	นโยบาย	ให้	บรรจุ	

หลักสูตร	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน			ไว้	ใน	วิชา	แนะแนว	ใน	โรงเรียน	ขยาย	โอกาส	สังกัด	กรุงเทพมหานคร					ใน	การ	ประชุม	ครั้ง	นี้	มี	ผู้	

บริหาร			และ	อาจารย์	เข้า	ร่วม	จำนวน			167			คน					(	2			มีนาคม			2552	)	

 

 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ•

	 	สมา	คมฯ							ได้	จัด	พิธี	มอบ	โล่	เกียรติคุณ	แก่	โรงเรียน							และ	อาจารย์	ที่	ดำเนิน	การ	เรียน	การ	สอน	หลักสูตร	โลก	หมุน	ได้	

ด้วย	มือ	ฉัน	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ			22			โรงเรียน			รวม	ทั้ง	เปิด	ตัว	โรงเรียน	ที่	จะ	เริ่ม	ดำเนิน	การ	ใน	ปี			2552					จำนวน			37			โรงเรียน			

โดย	รอง	ผู้	วา่	ราชการ	กรงุเทพมหานคร			คณุ	ทยา			ทปี	สวุรรณ			เปน็	ประธาน	และ	เปน็	ผู้	มอบ	โล่	ประกาศ	เกยีรตคิณุ			เมือ่	วนั	ที่					29					

พฤษภาคม					2552	

 

	4			รูป	

 

		จัด	งาน	แถลง	ข่าว	โครงการ		 	เพื่อ	ประชาสัมพันธ์	ผล	งาน	ที่	ได้	ดำเนิน	การ		 	ณ		 	ห้อง	ประชุม	รัตนโกสินทร์		 		 	ศาลา	ว่าการ	•	

กรุงเทพมหานคร					(	8			มิถุนายน			2552	)	

	อบรม			/			สัมมนา	อาจารย์	•	

	 	เนื่องจาก	หัวใจ	ของ	ความ	สำเร็จ	ของ	การ	เรียน	การ	สอน	หลักสูตร	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน			คือ			ผู้	อำนวย	การ	เรียน	รู้	จะ	

ตอ้ง	ม	ีความ	รู	้และ	ทศันคต	ิที	่เหมาะ	สม			สมา	คมฯ			จงึ	ดำเนนิ	การ	อบรม	หลกัสตูร	โลก	หมนุ	ได	้ดว้ย	มอื	ฉนั			เพือ่	ปรบั	เปลีย่น	ทศันคต	ิ

ด้าน	อนามัย	เจริญ	พันธุ์			ของ	อาจารย์	ผู้	สอน	อย่าง	ต่อ	เนื่อง					โดย	ใน	ปี			2552			นี้					ได้	จัด	อีก			2			รุ่น					รวม	ผู้	เข้า	อบรม	ทั้ง	สิ้น			68			

คน		คือ	รุ่น	ที่			7			(	16			-			20			มีนาคม			2552	)			จำนวน					42					คน			รุ่น	ที่			8		(	12			-			16					พฤษภาคม			2552	)	จำนวน			26			คน					
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	 	เพื่อ	สนับสนุน	ให้			ผู้	อำนวย	การ	เรียน	รู้	ที่	ผ่าน	การ	อบรม	ปรับ	ทัศนคติ			ได้	ทำความ	เข้าใจ	เนื้อหา	สาระ	และ	วิธี	การ	สอน	

รวม	ทั้ง	การ	ใช้	เครื่อง	มือ	ใน	แต่ละ	บท	เรียน			จึง	ได้	จัด	ให้	มี	อบรม	บท	เรียน	ขึ้น			โดย	แบ่ง	การ	อบรม	ออก	เป็น			2			ภาค			โดย	ภาค	แรก			

อบรม	บท	เรียน	ที่			1			-			6			จำนวน			1			ครั้ง			ใน	วัน	ที่			3			-			5			มิถุนายน			2552			มี	ผู้	เข้า	ร่วม			45			คน					และ	ภาค	ที่			2			อบรม	บท	เรียน	ที่			

7			–			12					จำนวน			3			ครั้ง			มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	รวม			93			คน					(	ใน	วัน	ที่			22			–			24			มีนาคม			2552					รวม			15			คน					วัน	ที่			4			–			6			

พฤศจิกายน			2552					รวม			44					คน					วัน	ที่			18			–			20			พฤศจิกายน			2552			รวม			34			คน	)			

 

 

	 	นอกจาก	การ	อบรม	ปรับ	ทัศนคติ			และ	อบรม	บท	เรียน	แล้ว					สมาคม			ฯ			ยัง	จัด	อบรม	สัมมนา	เชิง	ปฏิบัติ	การ	และ	ศึกษา	

ดู	งาน			บ้า	นกาญ	จนาภิเษก					มี	อาจารย์	เข้า	ร่วม	จำนวน			29					คน									(	24			-			25			กรกฎาคม2552	)	

จัดตั้งเครือข่าย•

	 	เพื่อ	ให้การ	จัดการ	เรียน	การ	สอน	เป็น	ไป	อย่าง	ยั่งยืน		 	จึง	ได้	มี	ข้อ	เสนอ	ให้	มี	การ	จัด	ตั้ง	เครือ	ข่าย	อาจารย์	ที่	สอน	โลก	

หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน	ขึ้น			เครือ	ข่าย	ที่	ตั้ง	ขึ้น	มี	อาจารย์	ที่	เข้า	ร่วม	โครงการ	ประมาณ			300			คน			ใน					100					โรงเรียน	ที่	กระจาย	ทั่ว	

กรุงเทพมหานคร			รวม					6					เครือ	ข่าย							มี	คณะ	กรรมการ	ใน	การ	บริหาร	จัดการ	ใน	แต่ละ	เครือ	ข่าย					โดย	ใน	ระยะ	ต้น	สมา	คมฯ			

เป็น	ศูนย์กลาง	ใน	การ	ประสาน	งาน	และ	จัด	ประชุม					ซึ่ง	ได้	จัด	ประชุม	เครือ	ข่าย	ย่อย			2			ครั้ง					และ	ประชุม	คณะ	กรรมการ	เครือ	

ข่าย			2			ครั้ง									

สังเกตการณ์และติดตามงาน•

		 ทีม	งาน	เยาวชน	ได้	ติดตาม	งาน	โดย	ไป	สังเกตการณ์			ช่วย	สอน			และ	ให้	คำ	แนะนำ			ใน	การ	สอน	หลักสูตร	เพศ	ศึกษา	ใน	

โรงเรียน	ต่างๆ			อย่าง	ต่อ	เนื่อง			และ	จัด	ประชุม	กลุ่ม	ย่อย	เพื่อ	สัมภาษณ์	ผู้	เข้า	ร่วม	โครงการ			โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน					นอกจาก	

นัน้	ยงั	ได	้ดำเนนิ	งาน	วจิยั	เพือ่	ประเมนิ	โครงการ			ม	ีการ	จดั	ทำ	แบบสอบถาม	เพือ่	สำรวจ	ความ	รู	้ความ	เขา้ใจ			ใน	ดา้น	อนามยั	เจรญิ	

พันธุ์			ของ	นักเรียน	ที่	เข้า	ร่วม	และ	ไม่	ได้	เข้า	ระบบ	โครงการ			ด้วย	
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1.2กิจกรรมกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
  

1.2.1โครงการพบกันวันปิดเทอม

	 	เพื่อ	ให้	เยาวชน	ที่	เป็น	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ได้	ใช้	เวลา	ว่าง	ให้	เป็น	ประโยชน์		 	ใน	ระหว่าง	ปิด	เทอม		 		 	ด้วย	การ	จัด	

กจิกรรม	ใน	ดา้น	ภาษา	องักฤษ			ศลิปะ			รวม	ทัง้	สอด	แทรก	ความ	รู	้ดา้น	อนามยั	เจรญิ	พนัธุ์	ที	่วยั	รุน่	ควร	ทราบ			โดย	แกน	นำ	เยาวชน	

ได้	หมุนเวียน	มา	จัด	กิจกรรม	ให้	น้อง			ๆ 			ตลอด	ช่วง	ปิด	เทอม			มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม	กิจกรรม			20			คน					

1.2.2 โครงการ“คุณแม่ใหม่....หัวใจวัยรุ่น”

		 โครงการ	คุณ	แม่	ใหม่	.	.	.	หัวใจ	วัย	รุ่น		 	เป็น	โครงการ	เสริม	สร้าง	ทักษะ	ชีวิต	สำหรับ	คุณ	แม่	วัย	รุ่น	ที่	เข้า	มา	ขอรับ	ความ	ช่วย	

เหลือ	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	เพื่อ	เพิ่ม	ความ	รู้	และ	ทักษะ	ใน	การ	ดำเนิน	ชีวิต	ที่	เหมาะ	สม		 	ปรับ	ระบบ	คิด	และ	ทัศนคติ	เพื่อ	นำพา	ตัว	

เอง	ให้	อยู่	ใน	สังคม	ได้	อย่าง	มี	คุณภาพ	ใน	อนาคต	 	โดย	จัด	กิจกรรม	ที่	หลาก	หลาย		 	เช่น		 	การ	พูด	คุย		 	การ	แถลง		 	การ	วิเคราะห์			 

ดู	ภาพยนตร์			ฯลฯ			โดย	มี	การ	จัด	กิจกรรม			“	คุณ	แม่	ใหม่	.	.	หัวใจ	วัย	รุ่น	ไป	แล้ว			รวม					9					ครั้ง			(	เริ่ม			15			กันยายน			2552	)			
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2.กิจกรรมพิเศษ

2.1การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ 
	 	ใน	ป	ี		2552			ทมี	เยาวชน	ได	้รบั	เชญิ	ไป	เปน็	วทิยากร	ดา้น	สขุภาพ	ทาง	เพศ			และ	อนามยั	เจรญิ	พนัธุ	์		ใน	หวัขอ้			“	คา่ย	นี	้ม	ีรกั	”		 

	ให้	โรงเรียน	วัดลาดพร้าว			และ	จัด	กิจกรรม	ให้	นักเรียน	โรงเรียน	พณิชยการ	สุโขทัย	

2.2งานเครือข่าย
	 	ทีม	เยาวชน	สมาคม			ฯ			เข้า	ร่วม	ประชุม			และ	ให้	ความ	ร่วม	มือ	กับ	องค์กร	ต่าง			ๆ 			ทั้ง	ภาค	รัฐ	และ	ภาค	เอกชน			ที่	เป็น	เครือ	

ข่าย	ใน	ด้าน	สุขภาพ	ทาง	เพศ	และ	สิทธิ	อนามัย	เจริญ	พันธุ์	ของ	เยาวชน	อย่าง	สม่ำเสมอ			เช่น			วัน	ที่			5			–			7			ตุลาคม			2552			ได้	เข้า	

ร่วม	ประชุม	คณะ	ทำงาน	เครือ	ข่าย	เพศ	ศึกษา	เพื่อ	เยาวชน	จัด	โดย	องค์	การ	แพธ							วัน	ที่			15			–			16			ธันวาคม			2552			ร่วม	ประชุม	

เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	เวท	ีเสวนา	ประเดน็	เอดส	์ประเทศไทย			จดั	โดย	กองทนุ	ประชากร	แหง่	สหประชาชาต	ิ		(	UNFPA	)	และ			เมือ่	วนั	ที	่		30			

พฤศจิกายน			และ			1			ธันวาคม			ร่วม	ประชุม	กับ	คณะ	ทำงาน			The			World			Starts			with			Me			ประ	เทศ	เวีย	ตนาม			19			คน			และ	

นำ	ศึกษา	ดู	งาน	ใน	โรงเรียน	บำรุง	รวิ	วรรณ	วิทยา			โรงเรียน	วัด	ปากบ่อ			และ	โรงเรียน	เคหะ	ทุ่งสองห้อง	วิทยา			1			

 

 

 


3.กิจกรรมพิเศษโครงการพัฒนาเยาวชนพื้นที่สึนามิบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าพังงา
		 	งาน	พัฒนา	เยาวชน	ใน	พื้น	ที่	สึ	นา	มิ		 	ของ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	 	ณ		 	ที่ทำการ	ที่	เป็น	ศูนย์	รวม	เยาวชน			 

อาคาร	เฉลิมพระเกียรติ	พระ	เจ้า	ว	รวง	ศ์	เธอ		 	พระองค์	เจ้า	โสม	ส	วลี		 	พระ	วร	รา	ชา	ทินั	ด	ดา	มาตุ		 	ทรง	มี	พระ	ชันษา		 	48		 	ปี				 

	ซึ่ง	สนับสนุน	การ	ก่อสร้าง	และ	การ	ดำเนิน	กิจกรรม	โดย	มูลนิธิ	ยู	นิ	ลี	เวอร์	ออ	ส	ตรา	เล	เซีย		 	และ	บริษัท	ยู	นิ	ลี	เวอร์	เท	รด	ดิ้ง			 

(	ประเทศไทย	)					โดย	เปิด	อาคาร	เพื่อ	ให้	บริการ	ด้าน	นันทนาการ			-			เล่น	ดนตรี			เล่น	กีฬา			ทำ	อาหาร			อ่าน	หนังสือ			พบปะ	สังสรรค์			

ทำการ	บ้าน			ทำ	รายงาน			ประชุม			จัด	เตรียม	กิจกรรม			ฯลฯ					โดย	ใน	ช่วง	เปิด	เทอม			วัน	จันทร์	-	ศุกร์			(	เว้น	วัน	พุธ	)			เปิด	เวลา			15.30			

–			20.00			น	.			เสาร์	-	อาทิตย์	หรือ	วัน	หยุด	นักขัต	ฤกษ์			13.00			–			20.00			น	.					และ	ใน	ช่วง	ปิด	เทอม			เปิด	บริการ	ทุก	วัน			(	เว้น	วัน	พุธ	)				 

	เวลา			13.00			–			20.00			น	.	
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	กิจกรรม	สำคัญ	ใน	ปี			2552			ประมวล	โดย	สรุป	ได้	ดังนี้	

3.1กิจกรรมรวมตัววัยใสรวมใจวัยโจ๋ร่วมโชว์ความคิด
	 	เป็นการ	จัด	ประชุม	เยาวชน	แกน	นำ	ทุก	เดือน			เพื่อ	แลก	เปลี่ยน	ความ	คิด	ใน	หัวข้อ	สำคัญ	ต่างๆ			เช่น					ความ	เสี่ยง	ของ	

วัย	รุ่น	กับ	ความ	รุนแรง			การ	มอง	เห็น	คุณค่า	ของ	ตนเอง	และ	ผู้	อื่น			ความ	เสี่ยง	ของ	การ	มี	เพศ	สัมพันธ์			(			เอดส์			)							รวม	ทั้ง	ร่วม	กัน	

วางแผน	กิจกรรม	และ	ดำเนิน	งาน							

3.2กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องก่อนวัยรุ่น
	 	มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด			40			คน			เยาวชน	รุ่น	พี่			5			คน			อาจารย์			1			คน			ผู้ใหญ่	ใน	ชุมชน			1			คน			เจ้า	หน้าที่			2			คน					

3.3กิจกรรมทางศาสนา
	 	ไป	วัด	ทำบุญ	ใน	วัน	สำคัญ	ทาง	ศาสนา		 		 	ได้แก่		 		 	วัน	มาฆบูชา		 		 	วัน	สงกรานต์		 		 	วัน	วิสาขบูชา		 		 	วัน	อาสาฬหบูชา	และ	

วัน	เข้า	พรรษา					มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม					12			-			25			คนใน	แต่ละ	ครั้ง					รวม	ทั้ง	มี	ผู้ใหญ่	ใน	ชุมชน	ร่วม	ด้วย			และ	ใน	วัน	ที่			27			ธันวาคม			

2552			จัด	งาน	ทำบุญ	เลี้ยง	พระ	เนื่อง	ใน	โอกาส	วัน	ปี	ใหม่			มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม			35			คน			ผู้ใหญ่	ใน	ชุมชน			5			คน			เจ้า	หน้าที่			1			คน			

ณ			อาคาร	เฉลิม	พระ	เกีย	รติฯ	

3.4กิจกรรมเพื่อชุมชน
3.4.1กิจกรรมดนตรี

	แสดง	ดนตรี	ใน	กิจกรรม	ดนตรี	สร้าง	สุข	ที่	หาด	บาง	เนียง							ร่วม	ประกวด	ดนตรี	ตะกั่วป่า			TC			อ	วอร์ด			ครั้ง	ที่			4					รอบ	ตัดสิน			•	

ได้	รับ	รางวัล	ชนะ	เลิศ	

	นำ	เยาวชน	นัก	ดนตรี		 	เข้า	ร่วม	แสดง	ดนตรี	ใน	งาน	สมโภช	วัด	สมโภช	ตำบล	ครบ	รอบ		 	161		 	ปี		 	ณ		 	วัด	บาง	ม่วง		 	โรงเรียน	•	

ตะกั่วป่า	“	เสนา	นุ	กูล	”			เพื่อ	หาเงิน	สมทบ	ทุน	ใน	การ	จัด	กิจกรรม	รักษ์	โลก	สู่	ชุมชน			และ	แสดง	ดนตรี	ต้าน	ภัย	ยา	เสพ	ติด							ซึ่ง	

จัด	โดย	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	และ	ติดตาม	การ	บริหาร	งาน	ตำรวจ		สถานี	ตำรวจ	ภูธร			จังหวัด	พังงา			

3.4.2.กิจกรรมนำผู้สูงอายุทัศนศึกษา

	 	นำ	ผู้	สุ	งอา	ยุ	ทัศนศึกษา			ณ			จังหวัด	ระนอง			มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม			26			คน			ผู้	สูง	อายุ			15			คน			ผู้ใหญ่	ใน	ชุมชน	และ	อาจารย์	

จาก			กศน	.	ตะกั่วป่า			5			คน			เจ้า	หน้าที่			1			คน	

3.4.3กิจกรรมรักษ์โลกสู่ชุมชนปลูกป่าชายเลนบ้านพรุเตียว

		 จัด	กิจกรรม	รักษ์	โลก	สู่	ชุมชน			ปลูก	ป่า	ชาย	เลน					มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม			101			คน			ผู้ใหญ่	ใน	ชุมชน					5					คน							เจ้า	หน้าที่	ป่า	

ชาย	เลน					5					คน			เจ้า	หน้าที่	ใน	โครงการ					2					คน									
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3.4.4กิจกรรมพัฒนาและรักษาความสะอาด

	 	ระหว่าง	เดือน	สิงหาคม	-	ธันวาคม		 	จัด	กิจกรรม	รักษา	ความ	สะอาด	บ้าน	เรือน	และ	พัฒนา	ชุมชน	ซอย	สุพรรณ		 	(	ชุมชน	

มอ	แกน	)			รวม			11					ครั้ง			มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม	ครั้ง	ละ	ประมาณ			25			คน			และ	วัน	ที่			5			ธันวาคม					2552			ทำ	กิจกรรม	การ	พัฒนา	

วัด	บาง	ม่วง			ตั้งแต่	เวลา			14.30			-	17.00			น	.			มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม			20			คน			ณ			วัด	บาง	ม่วง	

 

3.5กิจกรรมเสริมศักยภาพ
วัน	ที่			28			-			30			สิงหาคม			2552			จัด	กิจกรรม	ฝึก	อบรม	การ	เขียน	โครงการ	และ	การ	สื่อสาร	ที่	ดี			มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม					13					คน					•	

เจ้า	หน้าที่					2					คน			และ	ทีม	วิทยากร	จาก	มูลนิธิ	การ	สื่อสาร	เพื่อ	การ	พัฒนา					5					คน									ณ			อุทยาน	แห่ง	ชาติ	ศรี	พังงา	

	วัน	ที่			12			ตุลาคม			2552			เข้า	ร่วม	กิจกรรม	อบรม	การ	จัด	แผน	วัฒนธรรม	ไทย	สายใย	ชุมชน	ตำบล	บาง	ม่วง			มี	เยาวชน	ใน	โค	•	

รง	การฯ			เข้า	ร่วม					8					คน			ณ			โรงเรียน	บ้าน	บาง	ม่วง	

	วัน	ที่			12			-			15			ตุลาคม			2552			เข้า	ร่วม	ค่าย	หยั่ง	ราก			ผลิ	ใบ			เยาวชน	หัวใจ	ชุมชน					มี	เยาวชน	ใน	โค	รง	การฯ			เข้า	ร่วม					4					•	

คน			ณ			จังหวัด	พังงา
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สถาบันวจิัยบทบาทหญงิชาย
และการพัฒนา

 

 ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรมระหว่างหญิงและชาย

สถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและการพฒันาดำเนนิกจิกรรมที่ครอบคลมุหลายลกัษณะทัง้ในเชงิเนือ้หา

และกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ในระดับสังคมโดยรวมซึ่งมุ่งเน้นปรับทัศนคติค่านิยมสร้างการตระหนักรับรู้

เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศตลอดจนสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เน้นศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายลดหลั่นลงมาในระดับองค์กรทางการเมืองและการบริหาร

ซึง่เปน็การมุง่สรา้งกระแสหลกัผลกัดนัหลกัการของความเสมอภาคเพือ่ให้ผลประโยชน์/ผลกระทบของ

การบรหิารและพฒันาตกแก่หญงิและชายอยา่งเปน็ธรรมอกีทัง้ยงัมุง่การสรา้งเสรมิศกัยภาพของผู้หญงิ

เองเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สามารถ

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

 สถาบันฯสร้างและใช้ระบบข้อมูลหญิงชายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและผลักดัน

ให้บทบาทและความสำคัญของผู้หญิงที่มีต่อการพัฒนาประเทศเป็นที่ประจักษ์ นอกจากนั้น แนวการ

ดำเนินงานที่สำคัญ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ส่งผลในทางปฏิบัติภายในกรอบเวลาที่จำกัดและทัน

ต่อสภาพการณ์การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสร้างเสริมความรู้และปรับทัศนคติอย่างเหมาะสมการใช้ผล

สำเร็จเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการใช้เครือข่ายในการผนึกพลังความคิดและดำเนินงานเพื่อ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี
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งานสร้างเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 

  

	 ใน	ป	ี		2552			สถาบนัวจิยั	บทบาท	หญงิ	ชาย	และ	การ	พฒันา			ได	้ดำเนนิ	งาน	ที	่เอือ้	ตอ่	การ	เสรมิ	สรา้ง	ศกัยภาพ	ของ	ผู	้หญงิ	

และ	ความ	เสมอ	ภาค	ดังนี้	

 

1.งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง
1.1จัดประชุมเรื่อง“เส้นทางความร่วมมือผู้หญิงเก่งและองค์กรท้องถิ่นดีเด่นประจำปี2552”
	 สถาบัน	วิจัยฯ			ได้	จัด	ประชุม	เรื่อง			“	เส้น	ทาง	ความ	ร่วม	มือ			ผู้	หญิง	เก่ง	และ	องค์กร	ท้อง	ถิ่น	ดี	เด่น			ประจำ	ปี			2552	”			ณ			

หอ้ง	ประชมุ			บญุ	เกือ้	-	กิง่	แกว้			สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	ภาพ	สตรฯี			โดย	ม	ีวตัถปุระสงค	์เพือ่	ให	้ผู	้ที	่ได	้รบั	การ	คดั	เลอืก	เปน็	ผู	้หญงิ	เกง่	

และ	องค์กร	ท้อง	ถิ่น	ดี	เด่น	พบปะ	แลก	เปลี่ยน	และ	รับ	ทราบ	ถึง	ปัจจัย	ที่	นำ	ไป	สู่	ความ	สำเร็จ			และ	แนวทาง	การ	แก้ไข	ปัญหา					โดย	

มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	ทั้ง	สิ้น					27			คน			เมื่อ	วัน	ที่			2			มีนาคม			2552			


1.2การมอบโล่ประกาศเกรียรติคุณแก่ผู้หญิงเก่งและองค์กรดีเด่น
		 สถาบัน	วิจัยฯ			ร่วม	กับ	หน่วย	งาน	ภาค	รัฐ			และ	เอกชน					คัด	เลือก	ผู้	หญิง	เก่ง	ประจำ	ปี			2552			จำนวน			10			สาขา			เพื่อ	

รับ	โล่	ประกาศ	เกียรติคุณ	ของ	นายก	รัฐมนตรี			ใน	สัปดาห์	สตรี	สากล	ปี	นี้	ผู้	ที่	ได้	รับ	เลือก	เป็น	ผู้	หญิง	เก่ง			คือ			

	 	สาขา	เกษตรกร		 		 		 	 คุณ	ฉะอ้อน					วิไล	รัตน์		 		 					

	 	สาขา	สิ่ง	แวดล้อม				 		 		 	คุณ	ทิวา	พร					ศรี	ว	รกุล	

	 	สาขา	ผู้นำ	ท้อง	ถิ่น			/			นัก	พัฒนา		 		 		คุณ	พรรณ	พิมล					ปัน	คำ	

		 สาขา	ผู้	ริเริ่ม	ธุรกิจ				 		 		 	คุณ	อำไพ					หาญ	ไกร	วิ	ไลย์	

		 สาขา	ผู้	นักการ	เมือง		 		 		 		คุณ	สม	จิตร์					พันธุ์	สุวรรณ	

	 	สาขา	นัก	บริหาร		 		 		 		 	ดร	.	ดุษฎี					สี	ตล	ว	ราง	ค์		 	

	 	สาขา	สื่อมวลชน		 		 		 		 	คุณ	พรสวรรค์					จัน	ทนพ	

		 สาขา	เยาว	สตรี		 		 		 		 	คุณ	อินทุ	อร					หล้า	โสด	

		 สาขา	สมาชิก	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล		 	คุณ	สุ	ทิน					ชาติ	พุด	ซา	

		 สาขา	ธุรกิจ	ราย	ย่อย		 		 		 	คุณ	อารีย์					เรือง	โพธิ์	

  

	 	นอกจาก	นี้			สถาบันวิจัย	บทบาท	หญิง	ชาย	และ	การ	พัฒนา					ยัง	ได้	คัด	เลือก	องค์กร	ท้อง	ถิ่น	ดี	เด่น					ที่	เล็ง	เห็น	ถึง	ความ	

สำคญั	ใน	เรือ่ง	มติ	ิหญงิ	ชาย	ใน	ธร	รมาภ	ิบาล					รวม	ทัง้	การ	ม	ีสว่น	รว่ม	ทัง้	ผู	้หญงิ	และ	ผูช้าย	ใน	การ	บรหิาร	จดัการ					ซึง่	ไดแ้ก	่		องคก์าร	

บรหิาร	สว่น	ตำบล	หนอง	ตา	แตม้	 			และ	กองทนุ	หมูบ่า้น	และ	ชมุชน	เมอืง	ด	ีเดน่			คอื			กองทนุ	หมูบ่า้น	และ	ชมุชน	เมอืง	ปากเกรด็	

ร่วมใจ			
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 2.งานรณรงค์เพื่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
2.1การจัดงานสตรีสากล
	 	สถาบนั	วจิยัฯ			เปน็	แกน	นำ	ใน	การ	จดั	งาน	สปัดาห	์สตร	ีสากล			ซึง่	ใน	ป	ีนี	้เปน็	โอกาส	พเิศษ	ที	่จะ	เชือ่ม	โยง	สปัดาห	์สตร	ีสากล	

กับ	ประเด็น		 	“	การ	เพิ่ม	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	ผู้	หญิง	ใน	การเมือง	ท้อง	ถิ่น	 	:		 	วาระ	สำคัญ	สำหรับ	สัปดาห์	สตรี	สากล	ปี		 	2552	”				 

	โดย	มี	วิทยากร	ที่	เกี่ยวข้อง	สำคัญ	จาก	หน่วย	งาน	ต่าง		 	ๆ 		 	อาทิ		 	คุณ	นฤมล		 	ศิริวัฒน์		 	(	คณะ	กรรมาธิการ	การ	พัฒนาการ	เมือง	

และ	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	ประชาชน	)		 	ดร	.	ผุ	สดี		 	ตาม	ไท		 	(	คณะ	กรรมาธิการ	กิจการ	เด็ก		 	เยาวชน		 	สตรี		 	ผู้	สูง	อายุ		 	และ	ผู้	พิการ	)	   

คุณ	ลักขณา		 	ปัส	นา	นนท์		 	(	กรม	ส่ง	เสริม	การ	ปกครอง	ท้อง	ถิ่น	)		 		 	คุณ	อริ	ยา		 	แก้ว	สาม	ดวง		 	(	สภา	พัฒนา	เมือง	)		 	ดร	.	เจิม	ศักดิ์					 

ปิ่น	ทอง		 	(	อดีต	สมาชิก	สภา	ร่าง	รัฐธรรมนูญ		 	พ	.	ศ	.		 	2550	)		 	และ	เปิด	เวที	รับ	ฟัง	/	แลก	เปลี่ยน	ความ	คิด	เห็น		 	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	

จาก	กลุ่ม			องค์กร			หน่วย	งาน	ต่าง			ๆ 			เช่น					ผู้นำ	ท้อง	ถิ่น			/			กลุ่ม	สตรี	/	สำนักงาน	เขต	/	หน่วย	งาน	ราชการ			/			องค์การ	บริหาร	ส่วน	

ตำบล			/			สถาบัน	การ	ศึกษา			ฯลฯ			ซึ่ง	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	ทั้ง	สิ้น			990			คน	เมื่อ	วัน	ที่			3			มีนาคม			2552		

 

 

 

 

2.2โครงการนำร่อง:เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเลือกตั้งอบต.
	 	สถาบัน	วิจัยฯ			ได้	จัดการ	ประชุม	เชิง	ปฏิบัติ	การ			เพื่อ	วางแผน	การ	รณรงค์			“	โครงการ	นำร่อง:เพื่อ	เพิ่ม	การ	มี	ส่วน	ร่วม	

ของ	ผู้	หญิง			ใน	การ	เลือก	ตั้ง			อบต	.	”			เมื่อ	วัน	ที่			4			มีนาคม			2552			โดย	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	รณรงค์	ให้	ผู้	หญิง	ลง	สมัคร	เป็น	นายก	

องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล			และ	สมาชิก	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล			และ	รณรงค์	ให้	ผู้	มี	สิทธิ	ลง	คะแนน	เสียง	เลือก	ผู้	สมัคร	หญิง			

โดย	มี	กลุ่ม	เป้า	หมาย			สมา	ชิ	กอบ	ต	.	นา	ยก	อบต	.	ที่	กำลัง	จะ	หมด	วาระ			ผู้นำ	สตรี			ผู้นำ	ชุมชน			กลุ่ม	สตรี			อสม	.	และ	ผู้	หญิง	ที่	สนใจ	

จะ	ลง	สมัคร			โดย	มี	จังหวัด	นำร่อง			5			จังหวัด			ดังนี้			

	 	1	.			กระบี่			ผู้	เข้า	ร่วม149			คน			(	21			-			22			พฤษภาคม			2552	)			

	 	2	.			ปราจีนบุรี			ผู้	เข้า	ร่วม			152			คน			(	30			มิถุนายน			-	1			กรกฎาคม			2552	)	

	 	3	.			กาญจนบุรี			ผู้	เข้า	ร่วม191			คน			จาก			9			อำเภอ			(	10			กรกฎาคม			2552	)													

	 	4	.			แพร่			ผู้	เข้า	ร่วม112คน			จาก			8			อำเภอ			(	18			กรกฎาคม			2552	)	

	 	5	.			อุตรดิตถ์			ผู้	เข้า	ร่วม157คน			จาก			9			อำเภอ			(	29			กรกฎาคม			2552	)					
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3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

		 สถาบนั	วจิยัฯ			ได	้จดั	ทำ	จดหมาย	ขา่ว			องคก์ร	การ	ตดิตาม	ความ	กา้วหนา้	ดา้น	มติ	ิหญงิ	ชาย	เพือ่	ความ	เสมอ	ภาค			(	ตมส	.			 

จำนวน			2			ฉบับ			)					1	.			ผู้	หญิง	เก่ง	ประจำ	ปี			2552					2	.			การเมือง	ภาค	พลเมือง	
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การประชาสัมพันธ์และหาทุน
 

  การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการรณรงค์หาทุนสนับสนุนการ

ดำเนินงานของสมาคมฯ มีหลากหลายรูปแบบ และวิธีการที่นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่ง

ของสมาคมฯเนือ่งจากสมาคมฯเปน็องคก์รพฒันาเอกชนที่ดำเนนิกจิกรรมสาธารณกศุลให้ความ

ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาโดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการแต่อย่างใด   งบ

ประมาณของสมาคมฯที่ใช้ในการดำเนนิงานทัง้ในเชงิรกุและให้บรกิารนัน้มาจากการบรจิาคของ

สาธารณชนเกือบทั้งหมด
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งานประชาสัมพันธ์และหาทุน
 


1.งานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อ
		 สมา	คมฯ	ได	้ทำการ	ประชาสมัพนัธ	์ทัง้	ภายใน	และ	ภายนอก	องคก์ร			โดย	การ	ผลติ	ขา่ว	สง่	สือ่มวลชน			ผา่น	หนงัสอืพมิพ	์		

วิทยุ			โทรทัศน์			ให้	สาธารณชน	ทราบ	ความ	เคลื่อนไหว	ของ	สมา	คมฯ			รวม	ทั้ง	เอกสาร			เพื่อ	เผย	แพร่	หลาย	รูป	แบบ	และ	ลักษณะ			

เชน่			จดหมาย	ขา่ว			สส	.	สส					ที	่รายงาน	สรปุ	ความ	เคลือ่นไหว			และ	กจิกรรม	ตา่งๆ	ของ	สมา	คมฯ	ออก	เปน็	ราย	เดอืน			แผน่	พบั	สมา	

คมฯ			แผ่น	พับ	ชาว	ประชา	ร่วมใจ			และ	โครงการ	ปัน	น้ำใจ	เพื่อ	ชีวิต	ใหม่			แผ่น	พับ	โครงการ	วัน	เกิด			รายงาน	สถิติ	สมาชิก	บ้าน	พัก	

ฉุกเฉิน		 	และ	แผ่น	พับ	คู่มือ	โครงการ	นกหวีด	ป้องกัน	ภัย		 	ประชาสัมพันธ์	นกหวีด	ร่วม	กับBug1113		 	รายงาน	การ	ดำเนิน	งาน	

ประจำ	ปี	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ			และ	แผ่น	พับ	ฉบับ	พิเศษ	ที่	ใช้	ใน	เดือน	รณรงค์	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก	และ	สตรี	

		 	ใน	ส่วน	ของ	บทความ	เพื่อ	ตี	พิมพ์	ใน	นิตยสาร	นั้น			ตลอด	ปี	ที่	ผ่าน	มา	ได้	ผลิต	บทความ	ทั้ง	สิ้น			จำนวน					48			เรื่อง			ลง	ใน	

นิตยสาร			10			ฉบับ			(	ชีวิต	จริง					คู่	สร้าง	-	คู่	สม					ข่าว	ตำรวจ	และ	ท่อง	เที่ยว					เบาะแส	ข่าว					เริง	สาร					ชีวิต	ต้อง	สู้					คดี	เด็ด					ข้าแผ่นดิน	

สยาม					ดารา	วา	ไร	ตี้					ชีวิต	รัก	)	

		 	นอกจาก	นั้น			ยัง	มี	การ	จัด	แถลง	ข่าว	ต่อ	สื่อมวลชน	สำหรับ	กิจกรรม	ต่างๆ			ซึ่ง	มี	ดารา	และ	เซ	เล	บริ	ตี้	ร่วม	ด้วย	หลาย	ครั้ง			

อาทิ	

		สถาบัน	ออก	กำลัง	กาย		•	 	แค	ลิ	ฟ	อร์	เนียร์		 	ว้า	ว		 	จัด	งาน	แถลง	ข่าว		 	The		 	Amazing		 	Yoga		 	Class		 	และ	บริจาค	เงิน	ช่วย	 

ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ณ			โรงแรม	เซ็น	ทา	รา	แก	รนด์			แอท			เซ็นทรัล	เวิลด์			ทั้งนี้			มี	คุณ	ล	อร่า			ศศิธร			วัฒน	กุล    

ทูต	ลด	ความ	รุนแรง	ต่อ	สตรี			และ	เหล่า	ดารา	อาทิ			คุณ	ศศิ	นันท์			โล	จา	ยะ					คุณ	โดนัท			มนัส	นันท์							คุณ	ธัญ	ญ่า			ทา	มา	ดะ	   

เข้า	ร่วม	งาน	ด้วย	
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	จัด	แถลง	ข่าว	แคม	เป็ญ		•	 	บลู	ทูธ	การ	กุศล		 	แบรนด์	จาบ	ร้า		 	ของ	บริษัท	 	อาร์	

ทีบี			เทคโนโลยี			จำกัด			ตัด	ราย	ได้	จาก	การ	จำหน่าย	เพื่อ	ช่วย	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	

ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 		 		 	โดย	มี	บริษัท	สวา	รอฟ	สกี้		 		 	ร่วม	บริจาค	พลอย	เพื่อ	ตก	

แต่	งบ	ลู	ทูธ		 		 	ทั้งนี้	มี	สื่อ	ต่างๆ			สนัน	สนุน	ช่วย	ลงข่าว	ประชาสัมพันธ์	ให้		 	อาทิ			

สถาน	ีโทรทศัน	์ชอ่ง			9			รายการ	ดาว	กระจาย					ชอ่ง			3			รายการ	ผู	้หญงิ	ถงึ	ผู	้หญงิ							

ช่อง			7			รายการ	จมูกมด			ช่อง			UBC			Inside							ช่อง			ThaiPBS							หนังสือพิมพ์	

บางกอก	ทู	เดย์							ไทย	โพสต์							สยาม	กีฬา							และ	ไทยรัฐ	

 

		จัด	แถลง	ข่าว	เปิด	ตัว			4			ทูต	ลด	ความ	รุนแรง	ต่อ	สตรี			ได้แก่			•	 คุณ	ล	อร่า			ศศิธร			วัฒน	กุล					คุณ	หนู	ดี					วนิษา			เรซ		คุณ	ธัญ	

ญาเรศ			เอง	ตระกูล							และ	คุณ	ปอย			ตรี	ชฎา			มาล	ยา	ภ	รณ์					เมื่อ	วัน	ที่			19			ตุลาคม			ณ			เซ็นทรัล	เวิลด์			โดย	มี	บริษัท			เอิร์ธ			

แคร์		 	จำกัด		 	(	เดอะ	บอ	ดี้	ช้อป	)		 	และ		 	Bug		 	1113		 		 	สนัน	สนุน	เงิน	เพื่อ	ทำ	กิจกรรม	ประชาสัมพันธ์	ใน	การ	เปิด	ตัว	ทูต	ลด	

ความ	รุนแรง	ต่อ	สตรี									และ	ห้าง	สรรพ	สินค้า	เซ็นทรัล	เวิลด์			อนุเคราะห์	พื้นที่	ใน	การ	จัด	งาน	แถลง	ข่าว	และ	ถ่าย	ทำ	ส	ปอต	

โฆษณา					

 

	นอกจาก	นั้น					ยัง	มี	หน่วย	งาน	ที่	จัด	กิจกรรม	ต่างๆ	ให้					เช่น	

ห้าง	สรรพ	สินค้า			เซ็นทรัล	รามอินทรา		•	 	จัด	กิจกรรม			Orange			Wonderland			โดย	การ	จำหน่าย	วิตามิน	ซี	เพื่อ	ปัน	ราย	ได้	

ช่วย	เหลือ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			งาน	นี้	มี			2			ทูต	ลด	ความ	รุนแรง	ต่อ	สตรี			คุณ	หนู	ดี			วนิษา			เรซ					และ	คุณ	ธัญ	

ญาเรศ			เอง	ตระกูล					ออก	รายการ	ดาว	กระจาย			และ			9			Entertainment			ของ	โทรทัศน์	สี	ช่อง			9					เพื่อ	โฆษณา	กิจกรรม	

ดัง	กล่าว			ทั้งนี้	ได้	รับ	การ	สนับสนุน	จาก	สื่อ	ต่างๆ			ช่วย	ลงข่าว	ประชาสัมพันธ์	ให้			อาทิ			หนังสือพิมพ์	บาง	กอก	โพสต์	ทู	เดย์			

พิมพ์	ไทย			คม	ชัด	ลึก			ข่าวสด			ลีดเดอร์	ไทม์			อิน	เต	อร์	เก็ต	ติ้ง							ผู้	จัดการ	ราย	วัน							กรุงเทพ	ธุรกิจ							วีค	ลี่	นิวส์							สยาม	ดารา							

บางกอก	ทู	เดย์									เอ			เอส			ที			วี	

	สลิม			อัพ			เซ็นเตอร์			(	Slim			Up			Center	)		•	 	สถาบัน	ลด	น้ำ	หนัก			สลิม			อัพ			เซ็นเตอร์			จัด	กิจกรรม	เลี้ยง	อาหาร	กลาง	วัน	และ	

บริจาค	สิ่งของ	ให้	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	
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2.งานรณรงค์

2.1งานรณรงค์ด้านความรุนแรง
	 	โครงการ			รณรงค์	จำหนา่ย	นกหวดี	ปอ้งกนั	ภยั	ของ	ผู	้หญงิ			ซึง่	ได้	ดำเนนิ	การ	ตอ่	เนือ่ง	มา	ตัง้แต่	ป	ี		2551			ได้	จดั	กจิกรรม	

ดัง	กล่าว	ซึ่ง	มี	ดารา	มา	ร่วม	ด้วย	หลาย	ครั้ง			อาทิ			28			กุมภาพันธ์			2552			ที่	ร้าน	นาย	อินทร์			สาขา	เดอะมอลล์	งามวงศ์วาน			ได้	

เชิญ	ดารา			4			คน			คุณ	บลู			เอ	ลิ	กา			พลอย	อัมพร					คุณ	ปา	ลิ	ตา			โกศล	ศักดิ์			คุณ	แยม			รุ้ง	ลดา			เบญจา	กุล					และ			ดี	เจ			เป้						และ	

เมื่อ	วัน	ที่			4			-	19			เมษายน			2552			ใน	งาน			Toy	&	Games			2009			ณ			เดอะมอลล์			บางกะปิ			มี	ดารา	มา	ร่วม	รณรงค์	จำหน่าย	

นกหวีด	ป้องกัน	ภัย	ของ	ผู้	หญิง			อาทิ			คุณ	แอร์			ภุม	วารี			ยอด	กมล					คุณ	หญิง			นรา	วัลย์							คุณ	ปู	เป้			อรทัย			ซื่อ	ศรีสวัสดิ์					รัน							

และ	คุณ	ริ	ซ่า			ปาริชาติ					ทั้งนี้	บริษัท			แพน			คอส	เม	ติค			ได้	สนับสนุน	เครื่อง	สำ	อางค์	สำหรับ	แต่ง	หน้า	ดารา	ด้วย			
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	 	โครงการ			“	เดิน	รณรงค์	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก	และ	สตรี	”	เนื่อง	ใน	เดือน	พฤศจิกายน	เป็น	เดือน	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก					

สตรี					และ	ครอบครัว					สมา	คมฯ			จึง	ได้	จัด	กิจกรรม	เดิน	รณรงค์	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก	และ	สตรี	ขึ้น	ตลอด	ทั้ง	เดือน					ซึ่ง	สมาชิก	

และ	เจ้า	หน้าที่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 		 	สมา	คมฯ		 		 	ได้	เดิน	รณรงค์	และ	ร่วม	กิจกรรม	ตาม	สถาน	ที่	ต่างๆ		 		 	อาทิ		 		 	ได้	รับ	ความ	ร่วม	มือ	

จาก	คณะ	ครู					นักเรียน	โรงเรียน	สีกัน			(	วัฒนา	นันท์	อุปถัมภ์	)					คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	กรุงเทพ			วิทยาเขต	รังสิต					คณะ	

นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ศรีนครินทรวิโรฒ			ประสานมิตร					คณะ	ครู			นักเรียน	โรงเรียน	วัด	ปากบ่อ							และ	สถาน	เสริม	ความ	

งาม	กานต์	ชนก	คลินิก					ร่วม	เดิน	รณรงค์			ณ			ถนน	สรง	ประภา			เขต	ดอนเมือง					ถนน	สุขุมวิท					และ	ตลาด	นัด	จตุจักร					พร้อม	

จำหน่าย	นกหวีด	ป้องกัน	ภัย	สัญลักษณ์	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก	และ	สตรี							เมื่อ	วัน	ที่			18	,			22			และ			24					พฤศจิกายน	.			2552			

ตาม	ลำดับ	

		 นอกจาก	นั้น	สมา	คมฯ		 		 	พร้อม	ด้วย	จิต	อาสา	จาก	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ศรีปทุม		 		 	ได้	เข้า	ร่วม	งาน	เดิน	รณรงค์	ยุติ	

ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก					สตรี					และ	ครอบครัว							จัด	โดย					กระทรวง	การ	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์					ร่วม	กับ	หลาย	

องค์กร					ณ					สถาน	สงเคราะห์	เด็ก	หญิง	บ้าน	ราชวิถี							เมื่อ			16			พฤศจิกายน	.			2552	
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 2.2งานนิทรรศการสัญจร
	 	สมา	คมฯ			จัด	นิทรรศการ	ร่วม	กับ	หน่วย	งาน	ต่างๆ			ตลอด	ทั้ง	ปี			ดังนี้			ร่วม	กับ	บริษัท			ที	โอ	ที			(	14			กุมภาพันธ์			2552	)					

งาน	ประชุม	สตรี	สากล			2552			(	3			มีนาคม			2552	)			งาน	ประ	ชุม	สมัช	ญา			วัน	สตรี	สากล					กระทรวง	พัฒนา	สังคมฯ			ณ			เมืองทอง	

ธานี			(	4			-			5			มีนาคม			2552	)			งาน	ของดี	ดอนเมือง			ณ			เขต	ดอนเมือง			(	6			-			8			มีนาคม			2552	)			โครงการ	สร้างสรรค์	ทำความ	ดี	

เพื่อ	สังคม			ณ			มหาวิทยาลัย	กรุงเทพ			ฯ			(	19			-			21			สิงหาคม			2552	)			งาน	เวที	สตรี	ไทย			2552			ณ			อิม	แพ็ค			เมืองทอง	ธานี					(	

16			-	18			กันยายน			2552	)			งาน	ยุติ	ความ	รุนแรง	ของ	สำนักงาน	กรุงเทพมหานคร					ณ			โรง	แรม	ปริ	นซ์	พาเลซ			(	27			พฤศจิกายน			

2552	)			และ	ของ	กระทรวง	การ	พัฒนา	สังคมฯ					ณ			ลาน	หน้า	เซ็นทรัล	เวิลด์			พลาซ่า			(	25			พฤศจิกายน			2552	)			งาน	วัน	เอดส์	

โลก					ณ					ลาน	กีฬา					ด้าน	หลัง	ศูนย์	เม	อร์	ซี่			(	27			พฤศจิกายน			2552	)			และ	งาน	วัน	เอดส์	โลก			“	เทียน	ส่อง	ใจ	”			ณ			บริเวณ	ลาน	

สภากาชาดไทย			(	1			ธันวาคม			2552	)			เเละ			งาน	มูลนิธิ	เพื่อน	พึ่ง			(	ภา	)	ฯ					ณ			พระ	ตำหนัก	วัง	สวน	กุหลาบ			(	11			-			20			ธันวาคม			

2552	)	

 

3.งานระดมทุน

3.1งานกล่องบริจาค
	 	ใน	ปี					2552					สมา	คมฯ					มี	กล่อง	บริจาค	ที่	ตั้ง	อยู่	ตาม	สถาน	ที่	ต่างๆ			ทั่ว	กรุงเทพมหานคร			และ	เขต	ปริมณฑล					รวม					

268					กล่อง					

นอกจาก	นั้น					ยัง	มี	หน่วย	งาน	ตั้ง	กล่อง	รับ	บริจาค	ของ	สมา	คมฯ					อีก	ทาง	หนึ่ง					ได้แก่	

	บริษัท					เซ็นทรัล			วัต	สัน	•	 		ได้	ช่วย	ตั้ง	กล่อง	รับ	บริจาค	เงิน	ใน	ทุก	สาขา							เพื่อ	นำ	ราย	ได้	สนับสนุน	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	สมา	

คมฯ					และ	ได้	รับ	การ	ตอบ	รับ	เป็น	อย่าง	ดี	

	บริษัท			เดอะมอลล์			กรุ๊ป			จำกัด	•	 		ได้	ตั้ง	กล่อง	รับ	บริจาค	รวม	ไว้	ตาม	สาขา	ต่างๆ			ภายใน	กรุงเทพฯ					และ	ได้	มี	การ	จัดสรร	

เงิน	บริจาค	ให้	กับ	สมา	คมฯ			อย่าง	ต่อ	เนื่อง	

 

3.2งานระดมทุนทางไปรษณีย์
	 	การ	ระดม	ทนุ	ผา่น	จดหมาย	เพือ่	เผย	แพร	่การ	ดำเนนิ	งาน	ของ	สมา	คมฯ					ถงึ	บคุคล	/	หนว่ย	งาน	ภาค	รฐั	และ	เอกชน			เพือ่	

ขอรับ	การ	สนับสนุน	ตาม	ศรัทธา			โดย	ส่ง	จดหมาย	รวม	ประมาณ			1,024			ฉบับ			ได้	รับ	การ	ตอบ	กลับ	คืน			13	%							



ANNUAL REPORT 2009 59

ผู้สนใจและผู้สนับสนุน
การดำเนินงานของสมาคมฯ
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ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ
 

  	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 		 		 	ยัง	คง	ได้	รับ	ความ	สนใจ	และ	การ	สนับสนุน	จาก	สาธารณชน	

อย่าง	ต่อ	เนื่อง					ดังนี้	

1.การเยี่ยมชมสมาคมฯ
		 มี	คณะ	บุคคล	จาก	หน่วย	งาน	ต่างๆ	เยี่ยม	ชม	สมา	คมฯ			อย่าง	ต่อ	เนื่อง			รวม			216			คณะ			จำนวน			5,461			คน			ดังนี้		

		 		 	คณะ	เยี่ยม	ชม		 		 	จำนวน			(	คณะ	)		 		 	จำนวน			(	คน	)	

		 	กลุ่ม	นักเรียน			/			นักศึกษา		 		 	106		 		 		 	3,610	

		 	กลุ่ม	บุคคล	ทั่วไป			(	ไทย	)		 		 			88		 		 		 	1,622	

		 	กลุ่ม	ชาว	ต่าง	ประเทศ		 		 			22		 		 		 			229	

		 	รวม		 		 		 		 	216		 		 		 	5,461	

 

		 	ใน	ปี					2552					มี	นักเรียน	ชาว	ไทย	และ	ชาว	ต่าง	ชาติ							ทั้ง	ใน	ระดับ	ชั้น	ประถม			-			มัธยม			อาชีวศึกษา					และ	อุดมศึกษา	

เยีย่ม	ชม	สมา	คมฯ					สำหรบั	เดก็	เลก็	นอก	เหนอื	จาก	การพา	เยีย่ม	ชม	แลว้			ยงั	ม	ีการ	จดั	กจิกรรม	ที	่ทำให้	เกดิ	ความ	นา่	สนใจ	มาก	ยิง่	

ขึน้					คอื					กจิกรรม	การ	ดแูล	และ	ปกปอ้ง	ตนเอง			โดย	ได้	นำ	เสนอ	ใน	รปู	แบบ	ละคร	สัน้	ม	ีการ	โยง	เนือ้หา	และ	เรือ่ง	ราว	ให้	เหมาะ	สม	

โดย	ใช้	หลักสูตร	ป้องกัน	การ	ล่วง	ละเมิด	ทาง	เพศ	ใน	บาง	ส่วน		 		 	ซึ่ง	ได้	รับ	การ	ตอบ	รับ	เป็น	อย่าง	ดี	จาก	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	ที่มา	

เยี่ยม	ชม	

	*	ราย	ละเอียด	ของ	คณะ	บุคคล	ต่างๆ			ที่มา	เยี่ยม	ชม			มี	ปรากฏ	ใน	ภาค	ผนวก			จ	

 

 



ANNUAL REPORT 2009 61

2.งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
		 	ใน	ปี	ที่	ผ่าน	มาส	มา	คมฯ			มี	กิจกรรม	พิเศษ			การ	ประชุม	/	สัมมนา	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	โดย	ได้	รับ	ความ	ร่วม	มือ	จาก	สื่อมวลชน	

จำนวน	มาก	ใน	การ	สือ่สาร	ให้	สาธารณชน	ได้	รบั	รู้	การ	ดำเนนิ	งาน	ตา่งๆ			ของ	สมา	คมฯ			และ	ถา่ยทอด	ประสบการณ์	ชวีิต	สมาชกิ	

บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ผู้	ที่	ประสบ	ปัญหา	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			และ	ติด	เชื้อ			HIV	/	AIDS			(	ราย	ละเอียด	

มี	ปรากฏ	ใน	ภาค	ผนวก			ฉ	)	

3.การสนับสนุนและการร่วมบริจาค
		 สมา	คมฯ					ได้	รับ	การ	สนับสนุน	จาก	หน่วย	งาน	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน	หลาย	รูป	แบบ					เช่น					

3.1หน่วยงานภาครัฐ
	1	)			กระทรวง	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์			กระทรวง	สาธารณสุข			กองทุน	คุ้มครอง	เด็ก			

									กรุงเทพมหานคร	

	2	)			ศูนย์	บริการ	สาธารณสุข			60					โรง	พยาบาล	บำราศนราดูร					โรง	พยาบาล	นพรัตน์ราชธานี			วชิร	พยาบาล					และ			โรง	พยาบาล	

ศรีธัญญา							

	3	)			กรุงเทพมหานคร			โดย	สำนักงาน	เขต	ดอนเมือง			

		 	การ	สนบัสนนุ	โดย	ภาค	รฐั					สว่น	ใหญ	่เปน็การ	ให	้ความ	รว่ม	มอื	ที	่เอือ้	ตอ่	การ	แกไ้ข	ปญัหา	ตา่งๆ	ที	่ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ประสบ					

สำหรับ	การ	ให้	ทุน	สนับสนุน	นั้น		 	อยู่	ใน	รูป	ของ	การ	สนับสนุน	โครงการ		 	จัด	กิจกรรม		 	ซึ่ง	ใน	แง่	งบ	ประมาณ		 		 	ส่วน	ที่	ได้	รับ	การ	

สนับสนุน	นั้น	คิด	เป็น	ประมาณ			ร้อย	ละ			5					ของ	ค่า	ใช้	จ่าย	ที่	สมา	คมฯ			ต้อง	ใช้	ใน	แต่ละ	ปี	

3.2หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธา
		 	ตลอด	ปี	ที่	ผ่าน	มา		 		 	มี	หน่วย	งาน	ภาค	เอกชน	ทั้ง	ใน	ประเทศ	และ	ต่าง	ประเทศ	หลาย	หน่วย	งาน	ช่วย	เหลือ	สมา	คมฯ			

ด้วย	การ	ให้	ทุน	สนับสนุน			กิจกรรม			เช่น			บริษัท			ปูนซีเมนต์	ไทย			จำกัด			(	มหาชน	)			มูลนิธิ	สมเด็จ	พระ	ศรี	นคริ	นท	ราบ	รม	ราช	

ชนนี			มูลนิธิ	เด็ก	โลก			แห่ง	สวีเดน			(	World			Childhood			Foundation	)			World			Population			Foundation					แห่ง	ประเทศ	

เนเธอร์แลนด์					เป็นต้น	

		 	นอกจาก	การ	ให้	ทุน	สนับสนุน	กิจกรรม	ต่างๆ		 	แล้ว		 	หลาย	หน่วย	งาน	ได้	ร่วม	บริจาค	สิ่งของ	และ	จัด	กิจกรรม	ทั้ง	ของ	

องค์กร	นั้น	เอง		 	รวม	ทั้ง	มา	จัด	กิจกรรม	หรือ	ร่วม	เลี้ยง	อาหาร	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	เช่น		บริษัท		 	ท่า	อากาศยาน	ไทย		 	จำกัด			

(			มหาชน			)			บริษัท			ยู	นิ	ลี	เวอร์			(	ไทย	)			เท	รด	ดิ้ง			จำกัด			บริษัท			ล	อรีอัล			(	ประเทศไทย	)			จำกัด			บริษัท			เท	ส	โก้			โลตัส			จำกัด			

บริษัท	สุ	พรีเดิ	อร์ม			อินเตอร์	เนชั่นแนล			จำกัด			บริษัท			เซ็นทรัล			วัต	สัน			จำกัด			สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	ข้าราชการ	พลเรือน			

(	ก	.	พ	.	)			โรงเรียน	นาย	ร้อย	ตำรวจ	สามพราน					วิทยาลัย	พยาบาล	ตำรวจ			และ	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซีส	เซ	เวียร์			เป็นต้น	

		 	นอก	เหนือ	จาก	องค์กร	ต่างๆ		แล้ว					ยัง	มี	กลุ่ม	บุคคล			เช่น					กลุ่ม					Friends			of			Childhood					นำ	โดย					Mr	.			Philip			

Sorensen		 		 	ได้	ให้การ	สนับสนุน	โดย	จัด	งาน	หา	ทุน	หลาย	ลักษณะ			กลุ่ม			Ladies			Mission		 		 	ที่	ได้	ให้การ	สนับสนุน	ต่อ	เนื่อง	

ยาวนาน					และ	ผู้	มี	จิต	ศรัทธา	อีก	มากมาย							



ANNUAL REPORT 200962

   

 

 

4.นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและอาสาสมัคร
		 	มี	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ต่างๆ		 	ฝึก	ปฎิบัติ	งาน	เพื่อ	เสริม	สร้าง	ประสบการณ์	ชีวิต	และ	ทักษะ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	แก่	ผู้	

หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	จำนวน			274			คน			(	นักศึกษา	ปริญญา	ตรี			35			ราย					นักศึกษา	ปริญญา	โท			4			

ราย					นักศึกษา	พยาบาล			235			ราย			จาก			5			สถาบัน	)			ดังนี้									

 

		 					สถาบัน	การ	ศึกษา		 		 		 		 				จำนวน	(	คน	)		 		 													ระยะ	เวลา	

	1	.			นิสิต	ปริญญา	ตรี			ปี	ที่			4						 		 		 		 		 		 		 	9			พฤศจิกายน			2552			–					

				จิตวิทยา	พัฒนาการ					ม	.	เกษตรศาสตร์						 		 		 							2		 		 		 	19			กุมภาพันธ์			2553	

	2	.			นศ	.	ปริญญา	ตรี			คณะ	กายภาพบำบัด			ม	.	รังสิต				 		 					33		 		 		 	10			-	11			กุมภาพันธ์			2552			

	3	.			นศ	.	วิทยาลัย	พยาบาล	เกื้อ	การุณย์				 		 		 	148		 		 		 	3			และ			22			เมษายน			2552	

	4	.			นศ	.	พยาบาล	ทหาร	อากาศ			ปี	ที่			4						 		 		 					87		 		 		 	6			–			15			ตุลาคม			2552	

				การ	พยาบาล	จิตเวชศาสตร์				 		 		 		 		 		 		 	22			ธันวาคม			2552			-	

				กรม	การ	แพทย์	ทหาร	อากาศ		 		 		 		 		 		 		 	14			มกราคม			2553	

	5	.			นศ	.	ปริญญา	โท			จิตวิทยา	การ	ให้	คำ	ปรึกษา						 		 									4				 		 		 	12			ธันวาคม			2552			-					

				คณะ	ศึกษา	ศาสตร์					มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์		 		 		 		 		 	มีนาคม			2553	

 

 

	มี	นักศึกษา	ชาว	สวีเดน	รับ	การ	ฝึกงาน	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			รวม			20			วัน					จำนวน					3					คน			คือ	

		 	Ms	.			Sara			Anna			Sofie			Wiesten			

		 	Ms	.			Jenny			Sandell			

		 	Ms	.			Kajsa			Sofia			Aidanpaa			
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อาสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า4เดือนรวม5คนได้แก่

		 1	.			นางสาว	นิธิ	ดา			แสง	สิง	แก้ว				 		 	อาจารย์	คณะ	วารสารศาสตร์			ม	.	ธรรมศาสตร์	

	 	2	.			นางสาว	กันต์	ฤทัย			แสงศรี	จิ	รา	ภัทร		 	นัก	สังคมสงเคราะห์	

	 	3	.			นาง	สาว	พิ	สินี			แดง	วัง		 		 		 	นัก	จิตวิทยา			โรง	พยาบาล	สมิติเวช	ศรีนครินทร์	

	 	4	.			Ms	.			Susan			Dustin		 		 		 	อาสา	สมัคร			ชาว	ออสเตรเลีย			

	 	5	.			Ms	.			Manuela			Srerna		 		 		 	นัก	จิตวิทยา	คลี	นิก			ชาว	อิตาลี				

 

 

 

 

 

 

 

อาสาสมัครระยะสั้น

		 อาสา	สมัคร	ต่าง	ประเทศ	ที่	สนใจ	มา	ช่วย	งาน	สมา	คมฯ	ระยะ	สั้น	ตั้งแต่			3			-			8			สัปดาห์			ใน	ปี			2552			รวม			7			คน			ได้แก่	 

	 Ms	.			Tamara			Nair		 		 		 	ชาว	มาเลเซีย		 		 	(	6			สัปดาห์	)	

	 	Ms	.			Anette			Nauf		 		 		 	ชาว	นอร์เวย์		 		 	(	3			สัปดาห์	)	

	 	Ms	.			Anette			Sva				 		 	 	ชาว	นอร์เวย์		 		 	(	3			สัปดาห์	)			

	 	Ms	.			Kine			Larson		 		 		 	ชาว	นอร์เวย์		 		 	(	3			สัปดาห์	)			

	 	Ms	.			Rebecca			Smith		 		 		 ชาว	อังกฤษ		 		 	(	6			สัปดาห์	)			

	 	Ms	.			Aline			Ryter				 		 		 ชาว	สวิสเซอร์แลนด์		 	(	5			สัปดาห์	)	

	 	Ms	.			Jasmine			Gamanwar			Mueller		 	ชาว	ส	วิต	เซอร์	แลนด์		 	(	8			สัปดาห์	)	
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การบริหารงานทั่วไปบุคลากรและการเงิน
 


งานด้านบุคลากร
	 	งาน	ด้าน	บุคลากร	นั้น		 		 	ครอบคลุม	การ	ดูแล	เจ้า	หน้าที่	เพื่อ	เอื้อ	ต่อ	การ	ปฏิบัติ	งาน	ที่	มี	ประสิทธิภาพ	และ	ประสิทธิผล							

รวม	ทั้ง			การ	พัฒนา	บุคลากร			และ	จัด	สวัสดิการ	ต่างๆ	

จำนวนบุคลากร
		 ใน	ปี			2552							จำนวน	เจ้า	หน้าที่			(	ข้อมูล					ณ					31			ธันวาคม					2552	)							ทั้งหมด					117			คน							เป็น	หญิง			99					คน					

ชาย					18					คน					รวม	เจ้า	หน้าที่	ของ	วี	เทรน	อินเตอร์	เนชั่นแนล					33					คน	

การพัฒนาบุคลากร
	การ	อบรม	พัฒนา	ศักยภาพ	ของ	เจ้า	หน้าที่	ใน	เรื่อง	ต่างๆ			สรุป	ได้	ดังนี้	

	หลกัสตูร	•	 		“	การ	พฒันา	มาตรฐาน	บคุลากร	และ	อาสา	สมคัร	ของ	องคก์าร	สวสัดกิาร	สงัคม			:			ชดุ	วชิา	ความ	รู	้พืน้	ฐาน	สำหรบั	

บุคลากร	และ	อาสา	สมัคร	”					จัด	โดย	มูลนิธิ	กองทุน	ไทย			ระหว่าง	วัน	ที่			26			-			28			มกราคม			2552	

	หลักสูตร		•	 	“	ทำงาน	อย่างไร	ให้	ใจ	เป็นสุข	”			ณ			สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			วัน	ที่			10			กุมภาพันธ์			2552	

	หลักสูตร	•	 	 	“	เทคนิค	การ	จัดการ	ความ	รู้	ใน	งาน	พัฒนา	”		 	จัด	โดย	สำนัก	บัณฑิต	อาสา	สมัคร		 	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์			

ระหว่าง	วัน	ที่			24			-			26			มิถุนายน			2552	

	หลักสูตร		•	 	“	หลัก	เกณฑ์	ใหม่	.	.	.	ห้าง	หุ้น	ส่วน	จำกัด			บริษัท			เกี่ยว	กับ	การ	ประชุม			วาระ	การ	ประชุม			รายงาน	การ	ประชุม	”		 

จัด	โดย	บริษัท	ธรรม	นิติ			วัน	ที่			23			มิถุนายน			2552	

	หลักสูตร		•	 	“	ทำงาน	ให้	สนุก			เป็นสุข	กับ	การ	ทำงาน	”			ณ			สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			วัน	ที่			30			มิถุนายน			2552	

	การ	อบรม	เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	เพือ่	พฒันา	วทิยากร	ดา้น	การ	แพทย	์และ	สาธารณสขุ	ให	้ม	ีทกัษะ	การ	ผสม	ผสาน	เพศ	ภาวะ			(	Gen-•	

der			Mainstreaming	)			ใน	การ	ดำเนิน	งาน			ณ			จังหวัด	ขอนแก่น			จัด	โดย	สำนักงาน	ปลัด	กระทรวง	สาธารณสุข			ระหว่าง	วัน	

ที่			20			-			22			กรกฎาคม			2552	

	เจ้า	หน้าที่	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์			2			คน			ได้	เข้า	ร่วม	ประชุม			5th			Asia			Pacific			Conference			on			Sexual			And			Reproduc-•	

tive			Health			and			Rights			ณ			กรุง	ปักกิ่ง			ระหว่าง	วัน	ที่			17			-			22			ตุลาคม			2552			

	เจ้า	หน้าที่	สมา	คมฯ		 	เข้า	รับ	การ	อบรม	โครงการ		•	 	“	ผู้	หญิง	รอบรู้	เรื่อง	เงิน	”		 	โดย	บริษัท		 	GE		 	MONEY		 		 		 	การ	จำนวน		 	35			

คน					

	การ	ใช้	คอมพิวเตอร์	พื้น	ฐาน	ให้	กับ	เจ้า	หน้าที่	สมา	คมฯ					จำนวน					10			คน	•	
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สวัสดิการ
	การ	บริการ	ตรวจ	สุขภาพ	ทั่วไป	ประจำ	ปี	และ	ตรวจ	มะเร็ง	ปาก	มดลูก			•	

 งานบริหารงานทั่วไป  

	 	บรหิาร	จดัการ			ดแูล	ความ	เรยีบรอ้ย	ทัง้	บรเิวณ	ของ	สมา	คมฯ							โดย	ใน	ป	ี		2552					ม	ีสว่น	ของ	การ	ปรบัปรงุ	ดา้น	โครงสรา้ง	

พื้น	ฐาน					ได้แก่	

	ปรับปรุง	ระบบ	ไฟฟ้า			ติด	ตั้ง	แผง	ควบคุม	เครื่อง	ปรับ	อากาศ	อาคาร	นา	ริ	นทร์	กรุณา	•	

		ประสาน	งานการ	ปรับปรุง			/	ถม	บ่อน้ำ	ใน	สมา	คมฯ			•	

งานด้านการเงิน
		 	บรหิาร	จดัการ	ดแูล	เรือ่ง	การ	เงนิ	ทัง้หมด	เพือ่	ให	้เปน็	ไป	ตาม	ระเบยีบ	ดา้น	การ	เงนิ	ของ	สมา	คมฯ			ทกุ	ประการ			โดย	คณะ	

กรรมการ	สมา	คมฯ			เน้น	หลัก	ธร	รมาภิ	บาล			ความ	ถูก	ต้อง					ความ	โปร่งใส			และ			การ	ประหยัด	อย่าง	เคร่งครัด					และ	การ	ตรวจ	

สอบ	บัญชี	ของ	สมา	คมฯ					จัด	ทำ	โดย	บริษัท			เค	พี	เอ็ม	จี			ภูมิ	ไชย			สอบ	บัญชี			จำกัด			
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ความเคลื่อนไหว
รอบรั้วสมาคมฯ
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ความเคลื่อนไหวรอบรั้วสมาคมฯ
 

1.แสดงความยินดีดร.สุธีราวิจิตรานนท์“สตรีไทยดีเด่น”ประจำปี2552
		 	สมเด็จ	พระ	เทพ	รัตน	ราช	สุ	ดาฯ			สยาม	บรม	ราช	กุมารี			พระราชทาน	โล่	ประกาศ	เกียรติคุณ			“	สตรี	ไทย	ดี	เด่น	”					ประจำ	

ปี			2552					และ			คุณ	หญิง	ณัฐิ	กา			วัธน	เวคิน			อัง	อุบล	กุล			ประธาน	สภา	สตรี	แห่ง	ชา	ติฯ			มอบ	เข็ม					ให้	แก่			ดร	.	สุธี	รา			วิจิต	รา	นนท์			

กรรมการ	ที่	ปรึกษา	สมา	คมฯ			จัด	โดย	สภา	สตรี	แห่ง	ชาติ	ใน	พระบรม	ราชินูปถัมภ์							เนื่อง	ใน	วัน	สตรี	ไทย							ณ			หอ	ประชุม	กรม	

ประชาสัมพันธ์					เมื่อ	วัน	ที่			31			กรกฎาคม					2552			

   

 

 

 

 

 

 

2.รับทุนมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
				 	เนื่อง	ใน	วโรกาส	วัน	คล้าย	วันพระ	ราช	สมภพ	สมเด็จ	พระ	ศรี	นคริ	นท	ราบ	รม	ราช	ชนนี		 	มูลนิธิ	กองทุน	การ	กุศล	สมเด็จ	

พระ	ศรี	นคริ	นท	ราบ	รม	ราช	ชนนี					ได้	มอบ	ทุน	สำหรับ	องค์กร	สาธารณ	กุศล	ซึ่ง	สมา	คมฯ			โดย	คุณ	นิต	ยา					จันทร์เรือง					มหา	ผล					

กรรมการ	สมา	คมฯ					เป็น	ผู้	แทน	ของ	สมา	คมฯ	เข้า	รับ	มอบ	ทุน	ดัง	กล่าว	

 

 

 

 

 

 

 

3.วัตสันจัดงานประมูลของรักดารามอบรายได้แก่สมาคมฯ
		 	คุณ	สุภาพ			มั่นคง	ขันติ	วงศ์			ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	ปฏิบัติ	การ			และ	คุณ	นวล	พรรณ			ชัย	นาม									ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	การ	ตลาด			

บริษัท			เซ็นทรัล			วัต	สัน			จำกัด			นำ	ราย	ได้	ทั้งหมด	ใน	การ	จัด	ประมูล	ของ	รัก	ของ	หวง	ดารา	นัก	แสดง			จาก	งาน	ฉลอง	ครบ	รอบ			13			

ปี	วัต	สัน	ใน	ประเทศไทย			มอบ	ให้	แก่			ดร	.	เมทินี			พงษ์เวช					ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			เพื่อ	ช่วย	เหลือ	เด็ก	และ	สตรี	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			

สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			
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		 	นอกจาก	นั้น	ใน	วัน	ที่		 	24		 	ธันวาคม		 	2552		 	คณะ	เจ้า	หน้าที่	ของ	บริษัท		 	เซ็นทรัล		 	วัต	สัน		 	จำกัด		 	นำ	โดย	คุณ	โท	บี้					 

	แอนเด	อร์	สัน					กรรมการ	ผู้	จัดการ					และ	คุณ	นวล	พรรณ					ชัย	นาม							ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	การ	ตลาด					ได้	มา	จัด	กิจกรรม	ส่ง	ความ	

สุข	ปี	ใหม่		 	พร้อม	นำ	ทีม	นัก	แสดง		 	“	ตำนาน	สมเด็จ	พระ	นเรศวร	มหาราช	”		 	พ	.	ต	.	วัน	ชนะ		 	สวัสดี		 	หรือ		 	ผู้	พัน	เบิร์ด		 	คุณ	ปี	เตอร์	-	 

	นพ	ชัย			ชัย	นาม					มา	ร่วม	เลี้ยง	อาหาร			บริจาค	สิ่งของ			และ	มอบ	ของ	ขวัญ	ปี	ใหม่			ให้	กับ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน					โดย	คุณ	นิต	ยา					

จันทร์เรือง					มหา	ผล					กรรมการ	สมา	คมฯ					ให้การ	ต้อนรับ	

 

 

 

 

 

 

 

 

4.จีอีมันนี่มอบประกาศนียบัตร“ผู้หญิงรอบรู้เรื่องเงิน”
		 	คณะ	ผู้	บริหาร	บริษัท			จี	อี			มัน	นี่			Mr	.	Dmitri			Stockton			(	President			&			CEO			of			GE			Capital			Global			Banking	)			Mr	.			 

	Philip			Tan			(	CEO			บ	.	จี	อี			มัน	นี่			ประเทศไทย	)							และ			Miss			Lisa					Farrugia			(	Communications			Leader			of			GE			Capital			

Global			Banking			Southeast			Asia	)					เขา้	เยีย่ม	ชม	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ					สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	ภาพ	สตรฯี					และ	มอบ	ประกาศนยีบตัร	

ให้	แก่	ผู้	ผ่าน	การ	อบรม					โครงการ			“	ผู้	หญิง	รอบรู้	เรื่อง	เงิน	”					โดย	มี	คุณ	เจริญ	จิต					งาม	ทิพย	พันธุ์					เลขาธิการ	สมา	คมฯ			ให้การ	

ต้อนรับ							

 



ANNUAL REPORT 200970

 

5. “ลอรีอัล” ฉลองหนึ่งศตวรรษแห่งการสร้างสรรค์ความงาม  พร้อมมอบทุนฝึกอาชีพให้สตรีบ้าน
พักฉุกเฉิน
		 	ใน	วาระ	ฉลอง	ครบ	รอบ		 	100		 	ปี		 	ล	อรีอัล		 	บริษัทฯ	ได้	เปิด	ตัว	หนึ่ง	ร้อย	โครงการ	เพื่อ	สังคม	ทั่ว	โลก		 	และ	สำหรับ	

ประเทศไทย			ล	อรอีลั	ได	้จดั	แถลง	ขา่ว	เปดิ	ตวั	โครงการ	เพือ่	สงัคม			ภาย	ใต้	ชือ่			“	Beautiful			Tomorrow	”			ซึง่	เปน็	โครงการ	มอบ	ทนุ	

เพือ่	ฝกึ	ทกัษะ	อาชพี	เสรมิ	สวย	ให	้กบั	สตร	ีที	่ม	ีปญัหา	ชวีติ	ใน	หลาย	รปู	แบบ			ผา่น	องคก์ร	สาธารณ	กศุล	ตา่งๆ			ทัง้นี	้		ผู	้หญงิ	ทีพ่กั	อยู	่

บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			ได้	รับ	ทุน	ดัง	กล่าว	ใน	ปี	นี้					จำนวน			4			ทุน					โดย	ทั้ง			4					ได้	ไป	รับ	การ	อบรม	ที่	

สถาบัน	เสริม	สวย			เกตุ	วดี			แกน	ดี	นี					หลักสูตร	ประมาณ			1			ปี			โดย	มี	ดร	.			เมทินี					พงษ์เวช					ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			ร่วม	แถลง	

ข่าว					ณ					ห้อง	แก	รนด์	บอล	รูม					โรงแรม	เชอราตัน					แก	รนด์					สุขุมวิท					

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ละครเวทีการกุศลสบทบทุนช่วยบ้านพักฉุกเฉิน
		 	กลุ่ม	อาสา	สมัคร			นำ	โดย					Alanna			Gregory					หญิง	สาว	ชาว	อเมริกัน	ที่	

เพิ่ง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	มา	ไม่	นาน					และ	ทำงาน	ใน	เมือง	ไทย	ได้			2			-			3			ปี					มี	ใจ	อยาก	

ช่วย	เหลือ	องค์กร	ที่	ทำงาน	เพื่อ	ผู้	หญิง			จึง	ร่วม	กับ			คุณ	ปอ			(	นวี	ยา			พุ่ม	หิรัญ	)					ได้	จัด	

ละคร	เวที	การ	กุศล			เรื่อง			The			Vagina			Monologues			ที่	สะท้อน	ให้	เห็น	ความ	จริง	

ของ	สงัคม	ใน	เรือ่ง	สทิธ	ิที	่ผู	้หญงิ	ได	้รบั			ความ	แตก	ตา่ง	ทาง	ชาตพินัธุ	์และ	ศาสนา			ผา่น	

เรื่อง	ราว			ความ	รัก			เซ็กซ์			การ	ข่มขืน			การ	ทำร้าย	ร่างกาย			และ	การ	ให้	กำเนิด			เพื่อ	

นำ	เงนิ	ราย	ได	้สบ	ทบ	ทนุ	ชว่ย	เหลอื	ใน	การ	ดำเนนิ	งาน	ของ	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ							สมาคม	

ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			ณ			โรง	ละคร	กลาง	สวน			ภัทร	า	วดี	เธียเตอร์		 		 	โดย	แสดง			

3			รอบ			ใน	เดือน	กุมภาพันธ์					ได้	รับ	การ	ตอบ	สนอง	จาก	ทั้ง	ชาว	ต่าง	ประเทศ			และ	

คน	ไทย	เป็น	อย่าง	ดี					ได้	รับ	เงิน	สนับสนุน	รวม	ทั้ง	สิ้น	กว่า			6			แสน	บาท			โดย	ใน	ส่วน	นี้			

สมา	คมฯ			ได้	แบ่ง	ปัน			10	%			ให้	กับ	การ	ก่อสร้าง	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ใน	ประเทศ	คองโก			

ตาม	เงื่อนไข	ที่	ได้	ตกลง	กัน	ไว้	
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7.รับเงินบริจาครายการ“โอโน่โชว์”บริษัททีวีธันเดอร์จำกัด
		 	รายการ			“	โอ	โน่	โชว์	”			โดย	คุณ	เมทนี			บูรณ	ศิริ			และ	คุณ	ว	รุฒ			วร	ธรรม			ชวน	เหล่า	ดารา	คนใน	วงการ	บันเทิง			เล่น	เกมส์	

เพื่อ	มอบ	เงิน	ใน	การ	แข่งขัน	ให้	กับ	องค์กร	สาธารณ	กุศล			ทั้งนี้	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ					โดย	มี	ดร	.			เมทินี			พงษ์เวช							ผู้	

อำนวย	การ	สมา	คมฯ			เปน็	ผูร้บั	มอบ	เงนิ			พรอ้ม	กนั	นี	้สมา	คมฯ	ได	้มอบ	นกหวดี	ปอ้งกนั	ภยั	สญัลกัษณ	์รณรงค	์ยตุ	ิความ	รนุแรง			ให	้

กับ			รายการ			“	โอ	โน่	โชว์	”			เพื่อ	เป็นการ	ขอบคุณ	ด้วย	

 

 

 

 

 

 

8.ธนาคารธนชาตจัดโครงการ“ริเริ่ม...เติมเต็มเฟสติวัล”
		 	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			เข้า	ร่วม	โครงการ			“	ริเริ่ม	.	.	.	เติม	เต็ม	”			จัด	โดย	ธนาคาร	ธน	ชาต			ภายใน	งาน	มี	การ	ออก	

รา้น	เพือ่	จำหนา่ย	สนิคา้	และ	ประชาสมัพนัธ	์กจิกรรม	ของ	องคก์ร	การ	กศุล			และ	ม	ีการ	แถลง	นโยบาย	ดา้น	กจิกรรม	เพือ่	สงัคม	ของ	

ธน	ชาต					เมื่อ	วัน	ที่			10			-			11			มิถุนายน					2552					ณ					มาบุญครอง	เซ็นเตอร์	

		 	นอกจาก	นี	้		ผู	้บรหิาร	ธนาคาร	ธน	ชาต	ยงั	เขา้	เยีย่ม	ชม	และ	มอบ	เงนิ	เพือ่	สนบัสนนุ	การ	ดำเนนิ	งาน	ของ	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	ดว้ย	 

 

 

 

 

 


9.แนวทางใหม่ในการจัดงานวันเกิด
		 	คุณ	ลาน	ทิพย์		 		 	ทวา	ทศิน		 		 	สร้าง	แนวทาง	ใหม่	สำหรับ	การ	ฉลอง	วัน	เกิด		 	ขอ	งด	ของ	ขวัญ		 	และ	ขอ	ให้	แขก	รับ	เชิญ	ร่วม	

ทำบุญ	แทน		 	ด้วย	การ	ซื้อ	หน้ากาก	แฟนซี	ที่	จำหน่าย	หน้า	

งาน	ด้วย	สนนราคา	ตาม	ศรัทธา		 	งาน		 		 	Swing		 	&		 	Sway		 	to			

Sixty					จัด	ขึ้น	เนื่อง	ใน	โอกาส	วัน	คล้าย	วัน	เกิด	ครบ			60			ปี					ณ					

ราชกรฑีา	สโมสร					ลมุพ	ิน	ี		ราย	ได	้จาก	การ	ขาย	หนา้กาก	ให	้กบั	

แขก	ที่	ร่วม	งาน	ทั้งหมด	เป็น	เลข					6					หลัก									มอบ	ให้	แก่	บ้าน	

พัก	ฉุกเฉิน	ทั้งหมด											
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10. งานวันชาติชิลี
		 	นา	ยอลั	เบอร	์โต	้				โย	แกม					เอกอคัรราชทตู	ชลิ	ีประจำ	ประเทศไทย			เเละ	ภรยิา			

จดั			“	งาน	ครบ	รอบ	การ	ประกาศ	อสิรภาพ			199			ป	ี		สาธารณรฐั	ชลิ	ี”			ณ			โรงแรม	พลาซา่			

แอ	ทธิ	นี			ใน	การ	นี้			สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ					นำ	โดย	ดร	.			เมทินี					พงษ์เวช			ผู้	

อำนวย	การ	สมา	คมฯ					พร้อม	ด้วย	เจ้า	หน้าที่	สมา	คมฯ									ไป	ร่วม	งาน	ดัง	กล่าว			และ	ได้	

นำ	การ	เเส	ดง	ของ	สมาชกิ	บา้น	เดก็			ไป	รว่ม	ดว้ย			ตาม	ที	่สถาน	ฑตู	ได	้ขอ	ความ	รว่ม	มอื	มา			

นับ	เป็น	อีก	ครั้ง	หนึ่ง	ที่	สมา	คมฯ	ได้	มี	โอกาส	สะท้อน	ความ	สัมพันธ์	อัน	ดี	ที่	สาธารณรัฐ	

ชิลี	มี	ต่อ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	มา	โดย	ตลอด									

 

 

11.งานพลังแห่งการให้
		 	คณุ	เจรญิ	จติ					งาม	ทพิย	พนัธ	์				เลขาธกิาร	สมา	คมฯ					รว่ม	งาน	แถลง	ขา่ว					“	2010			

Brilliant			Thanks	”					(	พลัง	แห่ง	การ	ให้	)			ของ	ห้าง	สรรพ	สินค้า	เดอะมอลล์			กรุ๊ป					และ	

จัด	กิจกรรม	ร่วม	บริจาค	สิ่งของ	ให้	กับ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน					โดย	เด็ก	ได้	รับ	โอกาส	ให้	เข้า	ชม	

พิพิธภัณฑ์	สัตว์	น้ำ			(	Underwater			World	)			ณ					ห้อง	พา	รา	กอน					สยาม	พา	รา	กอน					

 

12. KFC ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สร้างความ
สุขให้บ้านพักฉุกเฉิน
		 	KFC					และ	สถานี	วิทยุ	โทรทัศน์	กองทัพ	บก	ช่อง			5					จัด	กิจกรรม	เลี้ยง	อาหาร	

พรอ้ม	แจก	ผา้หม่	กนั	หนาว	ให	้สมาชกิ	บา้น	เดก็			โดย	ม	ีคณุ	กร	วณิท	์		ว	รสขุ			ผู	้อำนวย	การ	

ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์	ให้การ	ต้อนรับ	

 

13.13.ซันซิลค์สร้างความสุขให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
				ทีม	งาน	ซัน	ซิลค์	และ	คุณ	พงษ์	ทิพย์					เทศะ	ภู			ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	องค์กร	สัมพันธ์	และ	สื่อสาร			บริษัท			ยู	นิ	ลี	เวอร์			ไทย	เท	รด	ดิ้ง			 

จำกัด		 	จัด	กิจกรรม		 	สระ	ผม		 	ทำ	ผม	และ	แต่ง	

หน้า	ให้	กับ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	ได้	มี	

ความ	สุข	กัน	ถ้วน	หน้า		 	พร้อม	ทั้ง	ได้	มอบ	เงิน	

เพื่อ	สนับสนุน	การ		 	ดำเนิน	งาน	ของ	บ้าน	พัก	

ฉุกเฉิน					
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ผู้หญิงและผู้ชายแห่งปี
รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”แห่งปี2552

 

 

 	รางวัล		 	“	ผู้	หญิง	”		 	และ		 	“	ผู้ชาย	”		 	แห่ง	ปี		 	เป็น	รางวัล	ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	มอบ	ให้	แก่	สุภาพ	สตรี	และ	

สภุาพ	บรุษุ	ที	่ม	ีผล	งาน	โดด	เดน่	เปน็	ที	่ประจกัษ	์วา่	เอือ้	ตอ่	การ	เสรมิ	สรา้ง	สถานภาพ	สตร	ี		ใน	ชว่ง	สปัดาห	์สตร	ีสากล	เดอืน	มนีาคม	

ของ	ทุก	ปี			โดย	รางวัล			“	ผู้	หญิง	แห่ง	ปี	”			ได้	เริ่ม	มา	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2537			ส่วน	รางวัล			“	ผู้ชาย	แห่ง	ปี	”			นั้น	ได้	เริ่ม	ตั้ง	แต่	ปีพ	.	ศ	.			2543			 

เป็นต้น	มา	

 

ผู้หญิงแห่งปี2552ได้แก่คุณผาณิตนิติทัณฑ์ประภาศ
 

	 	 คณุ	ผาณติ			นติ	ิทณัฑ	์ประ	ภาศ			เปน็	ขา้ราชการ	หญงิ	ที	่ม	ีโอกาส	

บรหิาร	งาน	ใน	ระดบั	สงูสดุ					และ	สรา้ง	ผล	งาน	ที	่นา่	ภมูใิจ	ใน	สว่น	ราชการ	

ถึง		 	3		 	แห่ง	ด้วย	กัน	ก่อน	ที่	จะ	มา	รับ	ตำแหน่ง	ผู้	ตรวจ	การ	แผ่น	ดิน	ของ	

รัฐสภา	ใน	ปัจจุบัน			เป็น	ผู้	หญิง	คน	แรก	ที่	ดำรง	ตำแหน่ง	อัน	ทรง	เกียรติ	นี้	

			 ผล	งาน	ที่	เอื้อ	ต่อ	สถานภาพ	สตรี	ตลอด	ช่วง	การ	ทำงาน	ของ	

คุณ	ผาณิต	นั้น		 		 	มี	หลาย	ลักษณะ		 	ใน	ช่วง	ที่	ดำรง	ตำแหน่ง	ปลัด	สำนัก	

นายก	รฐัมนตร	ี				คณุ	ผาณติ	ม	ีบทบาท	ที	่สำคญั			เปน็	หลกั	ใน	การ	กำหนด	

นโยบาย	การ	ส่ง	เสริม	ความ	เสมอ	ภาค	ระหว่าง	หญิง	ชาย					เป็น	ครั้ง	แรก	

ที่	มี	การ	กำหนด	กลไก	ส่ง	เสริม	ความ	เสมอ	ภาค	หญิง	ชาย	ใน			125			ส่วน	

ราชการ	ใน			19			กระทรวง			เพือ่	ให	้ม	ีการ	ขบั	เคลือ่น	อยา่ง	เปน็	ระบบ			นบั	

เปน็	เรือ่ง	ที	่กา้ว	กระโดด	ที	่เอือ้	ตอ่	สถานภาพ	ของ	ผู	้หญงิ	เปน็	อยา่ง	มาก	 

	 	ใน	ฐานะ	ปลัด	กระทรวง	การ	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	

ของ	มนุษย์	คน	แรก					ภารกิจ	ของ	คุณ	ผาณิต			เน้น	การ	วาง	รากฐาน			กฎ	

เกณฑ์		 	กติกา		 	สร้าง	มาตรฐาน	สำหรับ	การ	ดำเนิน	งาน	ตาม	พันธ	กิจ			

นับ	เป็น	ช่วง	เวลา	ของ	การ	ทำงาน	ที่	ท้าทาย		 		 	แต่	ก็	เป็น	ผล	งาน	ที่	เอื้อ	

ต่อ	การ	ต่อย	อด	ของ	การ	ดำเนิน	งาน	ใน	ระยะ	ต่อ	มา	ของ	กระ	ทร	วงฯ			

ให้	สมบูรณ์	ยิ่ง	ขึ้น	ต่อ	ไป					

	 	ผล	งาน	ที่	เป็น	ที่	ประจักษ์			ความ	มุ่ง	มั่น			เจตคติ	ที่	เห็น	ความ	สำคัญ	ของ	ความ	เสมอ	ภาค			และ	การ	ดำรง	ตำแหน่ง	ผู้	ตรวจ	

การ	แผ่น	ดิน	ของ	รัฐสภา	ใน	ปัจจุบัน	ของ	คุณ	ผาณิต			คือ			ความ	พาก	ภูมิใจ	ของ	พวก	เรา	ทุก	คน	
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ผู้ชายแห่งปี2552ได้แก่ศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดร.ปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์
 

 		 เส้น	ทางการ	ทำงาน	ของ	ศาสตราจารย์		 	ร้อย	ตำรวจ	เอก			 

ดร	.			ป	ุระ	ชยั			เปีย่ม	สมบรูณ	์		เริม่	ตน้	ที	่กรม	ตำรวจ			และ	ผนั	ไป	บน	เสน้	

ทาง	วิชาการ	ที่	ดำรง	ตำแหน่ง	สูงสุด			คือ			อธิการบดี	สถาบัน	บัณฑิต	

พัฒนบริหารศาสตร์		 	ต่อ	มา	เมื่อ	เข้า	สู่	เวที	การเมือง		 	ความ	โดด	เด่น	

ของ			ศ	.			ร	.	ต	.	อ	.			ดร	.			ปุ	ระ	ชัย			ไม่	ว่า	จะ	ดำรง	ตำแหน่ง	รัฐมนตรี	ว่าการ	

กระทรวง	มหาดไทย			รัฐมนตรี	ว่าการ	กระทรวง	ยุติธรรม			หรือ			รอง	

นายก	รัฐมนตรี		 	คือ	การ	ทำงาน	ที่	ซื่อสัตย์	สุจริต		 	รอบคอบ		 	รัดกุม			

โปร่งใส		 	และ	ยึด	ผล	ประโยชน์	ส่วน	รวม	เป็น	ที่	ตั้ง		 	นับ	เป็น	ลักษณะ	

เฉพาะ	ตัว	ที่	ยาก	จะ	มี	ใคร	เลียน	แบบ	

		 คุณูปการ	ต่อ	สังคม	ไทย	สะท้อน	ผ่าน	ผล	งาน	ขณะ	ดำรง	

ตำแหน่ง	ทาง	บริหาร	และ	การเมือง			และ	ผ่าน	ผล	งาน	เขียน	ที่	ปรากฏ	สู่	

สายตา	สังคม	เป็น	ระยะ		 	ๆ 		 	ผล	งาน	ที่	สำคัญ	ต่อ	ผู้	หญิง	ใน	ฐานะ	ที่	เป็น	

หลัก	ของ	การ	ดูแล	สร้าง	ครอบครัว	และ	สังคม	ที่	เข้ม	แข็ง	คือ		 	นโยบาย	

การ	จัด	ระเบียบ	สังคม	เพื่อ	ให้	เด็ก	และ	เยาวชน	ไทย	มี	คุณภาพ	ชีวิต	ที่	ดี			

มี	ต้นทุน	ทาง	สังคม			

		 	 ล่าสุด	คือ	บทบาท	สำคัญ	ใน	การ	ริเริ่ม	แก้ไข	พระ	ราช	บัญญัติ	

โรงเรียน	นาย	ร้อย	ตำรวจ		 	นำ	ไป	สู่	นโยบาย	การ	รับ	ผู้	หญิง	เข้า	เรียน	

โรงเรียน	นาย	ร้อย	ตำรวจ	รวม		 	70		 	คนใน	ปี	การ	ศึกษา		 	2552		 	นี้		 	นับ	

เป็นการ	สร้าง	ประวัติศาสตร์	ให้	แก่	วงการ	ตำรวจ	ไทย			และ	เป็นการ	ยก	ระดับ	สถานภาพ	สตรี	ได้	อย่าง	น่า	ยกย่อง			

	 	เส้น	ทาง	ชีวิต	ของ			ศ	.			ร	.	ต	.	อ	.			ดร	.			ปุ	ระ	ชัย			เป็น	เส้น	ทาง	แห่ง	ความ	เป็น	เลิศ			ได้	รับ	รางวัล	มา	ตลอด	ทั้ง	ใน	ฐานะ	นักเรียน			

นักศึกษา			นัก	วิชาการ			นัก	บริหาร			นักการ	เมือง			และ	ใน	ฐานะ	ที่	เป็น	คน	ดี	ของ	สังคม	ใน	หลาก	หลาย	มิติ	ที่	พวก	เรา	ขอ	คารวะ	ด้วย	

ความ	ชื่นชม	ยิ่ง	



ANNUAL REPORT 2009 75

โครงการพิเศษ
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โครงการพิเศษ
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

 


ความเป็นมา
		 	สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	ภาพ	สตรฯี			โดย	การนำ	ของ	แม	่ช	ีคณุ	หญงิ	กนษิฐา			วเิชยีร	เจรญิ			ที	่ปรกึษา	สมา	คมฯ	รว่ม	กบั	มลูนธิ	ิ

สถาบัน	แม่	ชี	ไทยฯ		 		 	ได้	ประสาน	ใน	การ	จัด	ตั้ง	สถาน	ศึกษา	สำหรับ	แม่	ชี	และ	สตรี	ทั่วไป		 	โดย	เน้น	การ	ศึกษา	วิชา	ทาง	พระพุทธ	

ศาสนา					และ	ก่อน	ที่	สถาน	ที่	จะ	ก่อสร้าง	เรียบร้อย	ได้	เสนอ	ขอ	เปิด	เป็น	โครงการ	นำ	ร่อ	งม	หาป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย					โดย	จัดการ	

เรยีน	การ	สอน			ณ			สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	ภาพ	สตรฯี			กรงุเทพฯ			ตัง้แต	่ป	ีการ	ศกึษา			2542			เปน็ตน้	มา			และ	เมือ่	สภา	มหาวทิยาลยั	

มหา	มกุฏ	ราช	วิทยาลัย			ได้	มี	มติ	อนุมัติ	เมื่อ	วัน	ที่			28			กุมภาพันธ์			2544			ให้	ใช้	ชื่อ	สถาน	ศึกษา	ว่า			“	มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย			ใน	

พระ	สังฆ	ราชูปถัมภ์	”			โครงการ	จึง	ได้	ย้าย	ไป	จัด	ตั้ง	ที่	อำเภอ	ปักธงชัย			จังหวัด	นครราชสีมา			ใน	ปี	การ	ศึกษา			2545					โดย	ถือ	เป็น	

วิทยาเขต	หนึ่ง	ของ			มหาวิทยาลัย	มหา	มกุฏ	ราช	วิทยาลัย			

		 ใน	ระยะ	แรก			แม่	ชี	คุณ	หญิง	กนิษฐา			วิเชียร	เจริญ			ได้	พยายาม	จัดหา	ทุน	ใน	การ	ก่อสร้าง	อาคาร			ได้แก่			อาคาร	อำนวย	

การ			อาคาร	หอ	สมดุ	สมเดจ็	ยา่			100			ป	ี		และ	อาคาร	โรง	อาหาร			“	ครวั	คณุยา่	”			รวม	ทัง้	จดัหา	ทนุ	การ	ศกึษา	ให	้ดว้ย			ตอ่	มา	ได	้ม	ีการ	

จัด	ตั้ง	มูล	นิธิ	มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย			เพื่อ	สนับสนุน	การ	ดำเนิน	งาน	ขอ	งม	หาป	ชา	บดีฯ					นอก	เหนือ	จาก	งบ	ประมาณ	ที่	มหา	วิ	

ทยา	ลัยฯ	จัดสรร	ให้			โดย	มี			ดร	.			สุธี	รา			วิจิต	รา	นนท์			เป็น	ประธาน	มูล	นิธิฯ	

ส่วนร่วมของสมาคมฯในปี2552
		 	นอกจาก	ที	่สมา	คมฯ	เปน็	จดุ	เริม่	ของ	การ	เรยีน	การ	สอน	แลว้			สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	ภาพ	สตรฯี			ยงั	ม	ีกจิกรรม	ที	่ตอ่	เนือ่ง	

กับ	มหา	ป	ชา	บดีฯ	มา	โดย	ตลอด									โดย	ใน	ปี			2552					ได้	ให้การ	สนับสนุน	ค่า	ตอบแทน	เจ้า	หน้าที่	ช่วย	งาน	เป็น	ประจำ	ทุก	เดือน					

รวม	ทั้ง	ช่วย	ใน	การ	จัดหา	ทุน	การ	ศึกษา	ให้	นักศึกษา	ด้วย	

สรุปการดำเนินงานของมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
		 	ใน	ปี	การ	ศึกษา			2552			มี	ผู้	จบ	การ	ศึกษา			รวม					22					คน					

และ	นักศึกษา	ที่	สมัคร	เข้า	ใหม่			รวม					32					คน			จนถึง	ปัจจุบัน	มี	ผู้	

สำเร็จ	การ	ศึกษา	รับ	ปริญญา	ไป	แล้ว		 	7		 	รุ่น		 	101		 	คน		 	และ	สนใจ	

บวช	เป็น	พระ	ภิกษุณี			1					ท่าน	
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		 	ใน	ระหว่าง	ปี		 	2552		 		 	นอก	เหนือ	จาก	การ	เรียน	การ	สอน	ตาม	ปกติ		 		 	มหา	ป	ชา	บดีฯ		 	ได้	ดำเนิน	โครงการ	ต่างๆ		 	เช่น			

โครงการ	สอน	พระพุทธ	ศาสนา	แก่	เยาวชน		 	(	เปิด	สอน	วิชา	พระพุทธ	ศาสนา	วัน	อาทิตย์	แก่	เด็ก	นักเรียน	จาก	โรงเรียน	ใกล้	เคียง			

จำนวน			116			คน			และ	ออก	สอน	ตาม	โรงเรียน	ต่างๆ			5			โรงเรียน	)					โครงการ	พัฒนา	สตรี	ทาง	พระพุทธ	ศาสนา			(	อบรม	วิทยากร	

ทาง	พระพทุธ	ศาสนา					และ	ฝกึ	อบรม	อาชพี	ระยะ	สัน้			7			หลกัสตูร	ให	้กบั	กลุม่	แม	่บา้น			เยาวชน	จาก	ชมุชน	ใกล	้เคยีง			และ	นกัเรยีน	

การ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน			รวม	ประมาณ			380			คน	)			โครงการ	ธรรมะ	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก	และ	สตรี			และ	การ	จัด	กิจกรรม	วัน	

สำคัญ	ทาง	พระพุทธ	ศาสนา	

 

 

 

		 ดร	.			สุธี	รา			วิจิต	รา	นนท์			กล่าว	ต้อนรับ	คณะ	อาจารย์	และ	นัก	ศึกษา	มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิ	ทยา	ลัยฯ			ที่มา	เยี่ยม	คารวะ					และ	

ดร	.			เมทินี			พงษ์เวช			ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ							บรรยาย	สรุป	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	สมา	คมฯ			และ	บรรยาย	เรื่อง			“	การ	ป้องกัน	แก้ไข	

ปญัหา	ความ	รนุแรง	ตอ่	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	”			ให	้คณะ	อาจารย	์และ	นกัศกึษา			ได	้รบั	ฟงั			ณ			สมา	คมฯ					เมือ่	วนั	ที	่		27			กรกฎาคม			2552			

เพื่อ	นำ	ความ	รู้	และ	ทักษะ	ไป	ใช้	ใน	โครงการ	ธรรมะ	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก	และ	สตรี	

 

 

 

 

		 คณะ	อาจารย์	และ	นัก	ศึกษา	มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิ	ทยา	ลัยฯ		 	ได้	มา	ทำ	กิจกรรม	วัน	อาสาฬหบูชา		 	ให้	กับ	สมาชิก	บ้าน	พัก	

ฉุกเฉิน			โดย	มี	กิจกรรม	ทำบุญ	ใส่	บาตร					การ	ไหว้	พระ	สวด	มนต์			ฟัง	ธรรม			ถาม	-	ตอบ	ปัญหา			และ	กิจกรรม	เวียน	เทียน					เพื่อ	

เป็น	ขวัญ	กำลัง	ใจ	ให้	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน
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รายชื่อเจ้าหน้าที่
ปี2552

 

ผู้อำนวยการสมาคมฯ
		 ดร	.			เมทินี			พงษ์เวช		 			

งานประสาน/ช่วยอำนวยการ
	 	นางสาว	ศรี	แก้ว	ฟ้า			อัล	ภาชน์		 	เลขานุการ	นายก	สมา	คมฯ	

	 	นาง	รัจ	นา			ศุภ	เมธิ	น		 		เลขานุการ	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ	

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
	1		 	นางสาว	กร	วิณท์					ว	รสุข		 ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์	

	2		 	นาง	ศิริ	นทิพย์					นิ่ม	แสง		 นัก	สังคมสงเคราะห์	

	3		 นาง	ณัฐิ	ยา					ทอง	ศรี	เกตุ		 นัก	สังคมสงเคราะห์	

	4		 	นาง	พัธญ์	สิ	ตา					มาย	อด		 นัก	สังคมสงเคราะห์	

	5		 นาง	ปรียา	ภ	รณ์							บุญ	แก้ว		 นัก	สังคมสงเคราะห์	

	6	 		นางสาว	อชิร	ญาณ์			ทอง	ขันธ์		 	นัก	สังคมสงเคราะห์	

	7		 นางสาว	อร	อุ	มา			ศรี	บุญนาค		 	นัก	สังคมสงเคราะห์	

	8		 	นาง	สา	วสุ	พิชฌาย์			สุ	ระ	โพธ	า		 นัก	จิตวิทยา	

	9		 นางสาว	จิตรา					นวลละออง		 นัก	จิตวิทยา	

	10		 นาย	คัณฑ	นิ	กม์					นิ	โรธร		 นัก	จิตวิทยา			(	บ้าน	เด็ก	)	

	11		 นาง	ธัญ	ญ	ลักษณ์					เรือน	ชะ	เมือง		 ผู้	ช่วย	พยาบาล	

	12		 นาง	นิต	ยา					ญาณ	ศุภ	วงศ์		 เจ้า	หน้าที่	การ	เงิน	

	13		 นาง	นา	รถ	ติ	ยา					ปิด	สา	โย		 เจ้า	หน้าที่	บริหาร	งาน	ทั่วไป	

	14		 	นาง	สม	จิตร					วงค์อ	นันท์		 	ผู้	จัดการ	เคห	กิจ	

	15		 นาง	บุษบา					จันทร์	ทอง		 	ผู้	ช่วย	เคห	กิจ	

	16		 	นาง	นว	มัย					นาค	ธน		 หัวหน้า	บ้าน	เด็ก	

	17		 นางสาว	สม	พร					แสง	สุวรรณ		 พี่	เลี้ยง	บ้าน	เด็ก	

	18		 	นาง	ธาริ	ณี			สะสม	ทรัพย์		 	พี่	เลี้ยง	บ้าน	เด็ก	

	19		 นาง	ภัทร	ธนันท์			ผุดผ่อง	พรรณ		 พี่	เลี้ยง	บ้าน	เด็ก	
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	20		 นาง	หนู	พิณ					ฝีมือ	ช่าง		 แม่	บ้าน	บ้าน	เด็ก	

	21		 	นางสาว	วีร	ยา							แลคไธ	สง		 	หัวหน้า	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	

	22		 	นาง	เกษา					ดำรง	วิทย์		 	พี่	เลี้ยง	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	

	23		 นางสาว	อนันต์					ดิษ	พงษา		 พี่	เลี้ยง	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	

	24		 นางสาว	บรรทม					มหา	ยศ		 พี่	เลี้ยง	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	

	25		 นางสาว	สุดา	รัตน์			พิ	ทา	คำ		 พี่	เลี้ยง	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	

	26		 นาง	สม	จิตร					เกิด	สวัสดิ์		 พี่	เลี้ยง	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	

	27		 นาง	ศิริ	รัตน์					บำรุง	วงศ์		 พี่	เลี้ยง	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	

	28		 นางสาว	หล้า			หิน	คล้าย		 พี่	เลี้ยง	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	

	29	 	นางสาว	แตง	อ่อน					น้อย	เกษม		 พี่	เลี้ยง	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	

	30		 นาง	กฤษณา					ส่ง	สุข		 	แม่	บ้าน	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	

	31		 	นางสาว	กาญจนา					โสภณ	ภักดิ์		 นัก	โภชนาการ	

 ฝ่ายการเงินและบัญชี
	1		 นาง	พิมพ์	บุญ					โศภิต	ทิพย์		 	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	การ	เงิน	และ	บัญชี	

	2		 	นาง	พรรณี							นี	ระ		 	เจ้า	หน้าที่	การ	เงิน	

	3		 	นาง	วิภา	วรรณ					จิต	พึ่ง	ธรรม		 	เจ้า	หน้าที่	บัญชี	

	4		 	นางสาว	มณฑา	ทิพย์					เกตุ	นอก		 	เจ้า	หน้าที่	บัญชี	

	5		 	นาง	ว	รา	ภ	รณ์					นันทา		 	เจ้า	หน้าที่	ทรัพย์สิน	

	6		 นางสาว	มยุรา					แสน	ภักดี	ไทย		 	เจ้า	หน้าที่	ทรัพย์สิน	

 ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
	1		 นาง	จริยา					สำลี	อ่อน		 ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	การ	ศึกษา	และ	ฝึก	อาชีพ	

	2		 	นางสาว	สุ	ภา	ภ	รณ์							สอง	ห้อง		 	เจ้า	หน้าที่	ฝึก	อบรม	

	3		 	นาง	ส	ริ	ล	ลา							มหา	พิรุณ		 	ครู	สอน	ศิลปะ	ประดิษฐ์	

	4		 นาง	ประเทือง							อาจ	หิน	กอง		 เจ้า	หน้าที่	ห้อง	ตัด	เย็บ	

	5		 	นาง	โบว์							อาจ	ปรุ		 	เจ้า	หน้าที่	ห้อง	ตัด	เย็บ	

	6		 นางสาว	วลี							บรร	ลือ	เสียง		 เจ้า	หน้าที่	ธุรการ	

	7		 นางสาว	อารี	ยา					เทศะ	ปุรณะ		 	ผู้	ช่วย	บรรณารักษ์	

	8		 	นาง	มล					ฮู	วิชิต		 	ผู้	ช่วย	เจ้า	หน้าที่	ฝึก	อบรม	
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ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
	1		 นาง	ทิพวัลย์					มารศรี		 ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	บริหาร	งาน	บุคคล	และ	บริหาร	งาน	ทั่วไป	

	2		 	นาง	รัจ	นา					ศุภ	เมธิ	น		 	หัวหน้า	งาน	บริหาร	งาน	ทั่วไป	

	3		 นางสาว	ปนัดดา					จันทร์	สอน		 เจ้า	หน้าที่	บริหาร	งาน	ทั่วไป	

	4		 นาย	ธน	กร					เกีย	ยะ		 	เจ้า	หน้าที่	สนับสนุน	งาน	บริการ	

	5		 นาง	สมศรี					พรหม	ศิลป์		 เจ้า	หน้าที่	แม่	บ้าน	-	สถาน	ที่	

	6		 นางสาว	จิตรา					โค	นา	บาล	 	เจ้า	หน้าที่	แม่	บ้าน	-	สถาน	ที่	

	7		 นาย	ชา	ลี					อาจ	หิน	กอง		 หัวหน้า	งาน	ช่าง	และ	ยาน	พาหนะ	

	8		 นาง	สาว	ปรัช	ศราภ	รณ์					ธัญ	ญ	ลักษมี		 	เจ้า	หน้าที่	ช่าง	และ	ยาน	พาหนะ	

	9		 นางสาว	สมคิด					ท่อน	จันทร์		 เจ้า	หน้าที่	ช่าง	และ	ยาน	พาหนะ	

	10		 นาย	อนงค์					วงค์อ	นันท์		 	เจ้า	หน้าที่	ช่าง	และ	ยาน	พาหนะ	

	11		 นาย	สวาท					โรจน์	อำไพ	กุล		 เจ้า	หน้าที่	ช่าง	และ	ยาน	พาหนะ	

	12		 นาย	ณัฐ	วุฒิ			ทั่ง	นาค		 เจ้า	หน้าที่	ช่าง	และ	ยาน	พาหนะ	

	13		 นาย	สมชาย			อิ่ม	อก	ใจ		 หัวหน้า	งาน	เกษตร	/	พื้นที่	

	14		 นาย	ภา	นุ	พงศ์					จัน	มี		 เจ้า	หน้าที่	เกษตร	/	พื้นที่	

	15		 นางสาว	สุ	พรรณี					พันธุ	รัตน์		 	เจ้า	หน้าที่	เกษตร	/	พื้นที่	

	16		 นางสาว	ลำ	พึง					มี	บริบูรณ์		 เจ้า	หน้าที่	เกษตร	/	พื้นที่	

	17		 นาย	สมบัติ					โพธิ์	ไพจิตร		 เจ้า	หน้าที่	เกษตร	/	พื้นที่	

	18		 นาง	กลม							วิเศษ	 	เจ้า	หน้าที่	เกษตร	/	พื้นที่	

	19		 นาย	เมี้ยน					สมบุญ	เปล่ง		 	หัวหน้า	งาน	รักษา	ความ	ปลอดภัย	

	20		 	นาย	สุ	พจน์							คง	เจริญ		 	เจ้า	หน้าที่	รักษา	ความ	ปลอดภัย	

	21		 	นาย	วิ	ชาญ			เผ่า	พันธุ์		 	เจ้า	หน้าที่	รักษา	ความ	ปลอดภัย	

ฝ่ายบริหารและพัฒนา

	1		 ดร	.			เมทินี					พงษ์เวช		 ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	บริหาร	และ	พัฒนา	

ส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุนฝ่ายบริหารและพัฒนา
	1		 นางสาว	อมรา					อร่าม	ศรี		 	หัวหน้า	ส่วน	ประชาสัมพันธ์	และ	หา	ทุน																																																												

	 	 	และ			ผู้	ประสาน	งาน	สมา	คมฯ	กับ	มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย	

	2		 	นาง	ธิติ	มา							ใย	เจริญ		 เจ้า	หน้าที่	ต้อนรับ	/	เยี่ยม	ชม	
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	3		 	นาง	สาว	มัจจ	ติ	กา			โคม	ทอง		 	เจ้า	หน้าที่	สื่อสาร	องค์กร	

	4		 นางสาว	เอเชีย			มนต์	ศรัฐ			โนรี	เอกา		 	เจ้า	หน้าที่	ประชาสัมพันธ์	

	5		 นาง	สาว	พัฒ	ชนิ	กาญ	จน์			ภา	รัต	ตะ		 	เจ้า	หน้าที่	ประชาสัมพันธ์	

	6		 	นาง	สม	พิศ			แก้ว	วิเศษ		 	เจ้า	หน้าที่	ประชาสัมพันธ์		

ส่วนพัฒนาเยาวชนฝ่ายบริหารและพัฒนา
	1		 นาง	ศุลี	พร					เลข	ะ	พันธุ์		 รักษา	การ	หัวหน้า	ส่วน	พัฒนา	เยาวชน	

	2		 นาย	กรีฑา					แก้ว	ประดิ	ษฐ		 	เจ้า	หน้าที่	กิจกรรม	

	3		 นาย	ชัย	ประชา					รักษา	ศรี		 เจ้า	หน้าที่	กิจกรรม	

 งานประสานงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศฝ่ายบริหารและพัฒนา
	1		 นางสาว	ศรี	แก้ว	ฟ้า									อัล	ภาชน์		 	ผู้	ประสาน	งาน	โครงการ	ที่	ได้	รับ	ทุน	จาก	ต่าง	ประเทศ	

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
	1		 นาง	มนัส	นันท					เกิด	วร		 ผู้	ช่วย	นัก	วิจัย	

	2		 	นาง	พัช	รี					แรง	เขต	การณ์		 ผู้	ช่วย	นัก	วิจัย	

	3		 	นาง	สาว	วิไล	ภ	รณ์					เพียง	กระ	โทก		 	ผู้	ช่วย	นัก	วิจัย	

	4		 	นาง	ลัก	ษ	นันท์			ชม	ดวง		 	ผู้	ช่วย	นัก	วิจัย	

	5		 	นาง	สา	วอนั	ญญศิ	ธร			วานิช	สุข	สมบัติ		 ผู้	ช่วย	นัก	วิจัย	

	6		 นา	ยกฤษ	ดา					ศรี	ปราณ		 ผู้	ช่วย	นัก	วิจัย	

ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
	1		 	นางสาว	วิจิตร					ว่อง	วารี	ทิพย์		 ที่	ปรึกษา	โครงการ			“	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน	”	

	2		 นาง	พรทิ	ภา					รัตน	สุพรรณ		 		ผู้	ประสาน	งาน	โครงการ			“	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน	”	

	3		 นาง	สาว	มัจจ	ติ	กา					โคม	ทอง		 ผู้	ประสาน	งาน	ด้าน	สื่อสาร	องค์กร	

	4		 	นางสาว	วิภา	รัตน์					โพธิ์	วิจิตร		 	ผู้	ประสาน	งาน	โครงการ			ฟื้นฟู	จิตใจ	และ	พัฒนา	ทักษะ	ชีวิต	วัย	รุ่น	

	 	 	ที่	ประ	สบ	ภัย	สึ	นา	มิ			จ	.	พังงา	

 วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
	1		 นาง	ธารา	ทิพย์			นิยม	ค้า		 ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	วี	เท	รนฯ	

	2		 	นางสาว	ดล	ฤดี									ศรี	ทอง	สุข		 เลขานุการ	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	วี	เท	รนฯ	

	3		 	นาง	ณ	ภัทร							นิธิ	เมธ	กุล		 	เจ้า	หน้าที่	การ	เงิน	

	4		 	นางสาว	วีณา							เขต	รนคร		 หัวหน้า	ส่วน	ประชาสัมพันธ์	และ	ประสาน	งาน	
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	5		 นางสาว	ปราณี							สะ	เอียบ	คง		 ผู้	ช่วย	หัวหน้า	ส่วน	ประชาสัมพันธ์	และ	ประสาน	งาน	

	6		 นางสาว	ขวัญ	เนตร					วงษ์	สังข์	ทอง		 	เจ้า	หน้าที่	ประชาสัมพันธ์	และ	ประสาน	งาน	

	7		 นาง	สาว	ณัฏฐก	ฤตา					ทิม	จะ	โปะ		 เจ้า	หน้าที่	ประชาสัมพันธ์	และ	ประสาน	งาน	

	8		 	นาย	ไชย	รัตน์			แสง	แดง		 เจ้า	หน้าที่	ประชาสัมพันธ์	และ	ประสาน	งาน	

	9		 นางสาว	รุจา	ภา							วงค์อ	นันท์		 	เจ้า	หน้าที่	ประชาสัมพันธ์	และ	ประสาน	งาน	

	10		 	นางสาว	ชล	ดา	ภ	รณ์					ไชยา	นะ		 หัวหน้า	แม่	บ้าน	สถาน	ที่	

	11		 นางสาว	ทอง	น้อย					วัน	ทวี		 	ผู้	ช่วย	หัวหน้า	แม่	บ้าน	สถาน	ที่	

	12		 	นาง	ทุม	มา					มะณี	วัน		 	เจ้า	หน้าที่	แม่	บ้าน	สถาน	ที่	

	13		 	นาง	สาว	วัน	ณา					พล	พัฒน์		 	เจ้า	หน้าที่	แม่	บ้าน	สถาน	ที่	

	14		 นางสาว	สม	พงษ์			มะลิ	วัลย์		 	เจ้า	หน้าที่	แม่	บ้าน	สถาน	ที่	

	15		 	นาง	มาลี							เผ่า	พันธุ์		 	เจ้า	หน้าที่	แม่	บ้าน	สถาน	ที่	

	16		 	นาง	รุ่ง	รัตน์					มี	ศรี	ดี		 	เจ้า	หน้าที่	แม่	บ้าน	สถาน	ที่	

	17		 นางสาว	ฉวีวรรณ					สม	แพง		 เจ้า	หน้าที่	ซักรีด	

	18		 นาย	ภมร	พล					อ่ำ	เอี่ยม		 หัวหน้า	สโมสร	สุขภาพ	

	19		 นางสาว	ปัญญา							คุ	ลี		 เจ้า	หน้าที่	สโมสร	สุขภาพ	

	20		 	นาย	จตุ	พร					จริต	รัมย์		 	เจ้า	หน้าที่	สโมสร	สุขภาพ	

	21		 	นาง	กร	วิ	กา					รอด	ช้าง	เผื่อน		 	หัวหน้า	ห้อง	อาหาร	และ	ส่วน	วิเคราะห์	การ	ปฏิบัติ	งาน	

	22		 	นางสาว	เกษม	ศรี					เถา	สกุล		 	ผู้	ช่วย	หัวหน้า	ห้อง	อาหาร	และ	ส่วน	วิเคราะห์	การ	ปฏิบัติ	งาน	

	23		 	นางสาว	ลำ	พึง					มาลัย		 	แม่	ครัว	

	24		 	นาง	กัลยา							ทัด	ทอง		 	แม่	ครัว	

	25		 	นาง	สาว	วิชญาภ	รณ์					ทับ	เนียม		 	แม่	ครัว	

	26		 	นาง	ทอง	มูล					ปิ	งอุด		 ผู้	ช่วย	แม่	ครัว	

	27		 นาง	สม	นึก					นิ	ลม้าย		 	ผู้	ช่วย	แม่	ครัว	

	28		 	นางสาว	วิจิต	รา					พุทโธ		 	ผู้	ช่วย	แม่	ครัว	

	29		 นาง	วรรณ	นิ	สา							กอง	เลิศ		 	เจ้า	หน้าที่	บริการ	

	30		 	นาง	แสงอรุณ							พันธุ์	ศิลป์		 	เจ้า	หน้าที่	บริการ	

	31		 นาง	กัญญา					ศรี	ปราณ		 เจ้า	หน้าที่	บริการ	

	32		 	นางสาว	มธุรส							ฉิม	คง		 เจ้า	หน้า	ที่	คอฟ	ฟี่	ชอฟ	

	33		 นางสาว	วรรณี							แคล่วคล่อง		 เจ้า	หน้า	ที่	คอฟ	ฟี่	ชอฟ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกก

รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน
1.ผู้หญิงและเด็กที่มารับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินและพักอาศัยปี2552
1.1จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามอายุ

		0	-	1			ปี				 		2	-	6			ปี							7	-	12			ปี						13	-	18			ปี							19	-	25			ปี								26	-	35			ปี						36	-	45			ปี					46	-	55			ปี						56			ปี			ข้ึน	ไป				รวม

							11	 			6			7	 						5			1										86									78	 									4			9									6			5											8			2										1			4				 				539				

1.2จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามระดับการศึกษา

หน่วย	งาน	/	ภูมิลำเนา	/	แหล่ง	ที่มา							กรุงเทพฯ				ตะวัน	ออก					เหนือ								กลาง		 	ใต้									อีสาน										รวม	

	มา	เอง		 	 32		 17		 	30		 	54		 13		 61		 	207	

	ติดตาม	มารดา		 	 42		 		8		 		9		 23		 	6		 	16		 104	

	พลเมือง	ดี	/	ญาติ			/	เพื่อน		 		 27		 		-		 	4		 	15		 		1		 	10		 		57	

	ติด	ครรภ์	มารดา	มา		 	 	74		 		-		 		-		 		-		 	-		 	 	74	

	ส่ง	มา	จาก	โรง	พยาบาล		 	 	13		 		1		 		3		 	6		 		3		 		7		 		33	

	ส่ง	มา	จาก	หน่วย	งาน	เอกชน		 	 16		 	3		 	2		 	4		 		2		 	6		 	33	

	ส่ง	มา	จาก	หน่วย	งาน	รัฐ		 	 	6		 		3		 	3		 		3		 		3		 		1		 		19	

	ส่ง	มา	จาก	สถานี	ตำรวจ		 	 		3		 	1		 		1		 		2		 		-		 	4		 	11	

	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ไป	ช่วย	เหลือ		 	 		-		 		-		 		-		 		1		 		-		 	-		 			1	

	รวม		 	 213		 	33		 	52		 108		 	28		 105		 539

ไม่	อยู่	ใน			 		ไม่	ได้	รับ	 ระดับ	ประถม	 ระดับ	มัธยม	 อนุปริญญา	 	ปริญญา	ตรี					รวม

	เกณฑ์	ได้	รับ	 การ	ศึกษา	 																																																									ปวช	.			,	ปวส	.	 	

การ	ศึกษา	 																ประถมต้น		ประถมปลาย					มัธยมต้น					มัธยมปลาย

191				 								9			5	 	 				9				 		104				 				87				 					61				 							14															14				 					539				

1.3จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามหน่วยงานนำส่ง*และภูมิลำเนา
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2.2จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามเพศดังนี้
	 	เพศ	หญิง		 		จำนวน		 1,372		 	ราย		 	(			ร้อย	ละ			91.53			)	

	 	เพศ	ชาย		 	จำนวน		 			127		 ราย		 	(			ร้อย	ละ			8.47					)	


2.3จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามอายุดังนี้
	 	อายุ					12	-			20					ปี		 	จำนวน		 		299		 	ราย		 	(			ร้อย	ละ			19.95			)	

	 	อายุ							21	-	30					ปี		 		จำนวน		 		734		 ราย		 	(			ร้อย	ละ			48.97			)	

	 	อายุ							31	-	40					ปี		 	จำนวน		 		363		 	ราย		 	(			ร้อย	ละ			24.22			)	

	 	อายุ							41	-	50					ปี		 		จำนวน		 			87		 	ราย		 	(			ร้อย	ละ			5.80			)	

	 	ไม่	ได้					ระบุ		 	 	จำนวน		 			16		 ราย		 	(			ร้อย	ละ			1.06			)

2.ผู้ขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์
2.1จำนวนผู้หญิงและเด็กมาขอความช่วยเหลือและขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์
	แยก	ตาม	ราย	เดือน	

	 	เดือน		 	 	 	 											ผู้	หญิง	และ	เด็ก	/	ราย		 	 					รับ	ปรึกษา	โทรศัพท์	/	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								จดหมาย	/			ราย	

	 	มกราคม			 	 	 	 	 	 	57		 	 	 125	

	 	กุมภาพันธ์			 	 	 	 	 47		 	 	 180	

		 มีนาคม		 	 	 	 	 	 	 	50		 	 	 111	

	 	เมษายน			 	 	 	 	 	 	48		 	 	 	126	

	 	พฤษภาคม			 	 	 	 	 55		 	 	 149	

		 มิถุนายน		 	 	 	 	 	 50		 	 	 	90	

	 	กรกฎาคม		 	 	 	 	 	 	40		 	 	 122	

		 สิงหาคม			 	 	 	 	 	 45		 	 	 124	

	 	กันยายน			 	 	 	 	 	 	45		 	 	 	152	

	 	ตุลาคม		 	 	 	 	 	 	 35		 	 	 109	

		 พฤศจิกายน		 	 	 	 	 30		 	 	 102	

		 ธันวาคม			 	 	 	 	 	 	37		 	 	 109	

	 	รวม		 	 	 	 										 									539		 	 												1,499
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	 จำนวน	ผู้	ขอรับ	ปรึกษา	แยก	ประเภท	ปัญหา			

				 ปัญหา				 		 จำนวน	/	ราย		 ร้อย	ละ	

	 	1	.			ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม		 		 	705		 	47.03	

	 	2	.			ครอบครัว		 	 		284		 	18.95	

	 	3	.			ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว		 	192		 	12.81	

	 	4	.			ติด	เชื้อ			AIDS			/	HIV		 			60		 			4.00	

	 	5	.			ข่มขืน		 	 		30		 			2.00	

	 	6	.			พฤติกรรม	ลูก		 	 		23		 			1.53	

	 	7	.			เศรษฐกิจ		 	 			20		 			1.33	

	 	8	.			สุขภาพ	กาย	/	จิต	/	Sexphone		 			23		 			1.53	

		 9	.			อื่นๆ			เช่น			ยา	เสพ	ติด	/			ค้า	มนุษย์	/	

	 				กฎหมาย	/			ยา	คุม	กำเนิด			ฯลฯ		 162		 		10.81

	 จำนวน	ผู้	ขอรับ	ปรึกษา	แยก	ตาม	จังหวัด	

	 	กรุงเทพฯ		 จำนวน		 		978		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			65	)	

		 นนทบุรี	/	ปทุมธานี		 	จำนวน		 			11		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			1	)	

		 ต่าง	จังหวัด		 		จำนวน		 		501		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			33			.	50	)	

	 	ต่าง	ประเทศ		 		จำนวน		 					9		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			0.50	)	

2.6จำนวนผู้ขอรับปรึกษารู้จักบ้านพักฯจาก
	 	นิตยสาร	ชีวิต	รัก			/	คู่	สร้าง	คู่	สม		 	จำนวน		 		551		 	ราย					 	(	ร้อย	ละ			36.76	)	

	 	อินเตอร์	เนต		 		จำนวน		 	378		 	ราย					 	(	ร้อย	ละ			25.22	)													

		 เพื่อน/พลเมืองดี	 จำนวน		 	160		 	ราย						 (	ร้อย	ละ			10.67	)													

		 ทีวี				 จำนวน		 			40		 	ราย						 (	ร้อย	ละ							2.67	)													

		 Bug			1133				 			จำนวน		 		39		 	ราย					 	(	ร้อย	ละ							2.60	)													

		 องค์กร	เอกชน		 		จำนวน		 			35		 	ราย	

	 	สมุด	หน้า	เหลือง		 			จำนวน		 			31		 	ราย	

	 	องค์กร	รัฐ			(	ตำรวจ			/	โรง	พยาบาล	)		 	จำนวน		 			29				 	ราย	

	 	อื่นๆ			เช่น					เลิฟ	แคร์	,			โรงเรียน	,	หนังสือ	,	ร้าน	ขาย	,	แท็กซี่	,	แผ่น	พับ	จำนวน			35					ราย	

	 	ไม่	ได้	ระบุ				 		จำนวน		 		201		 	ราย
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2.7จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามเวลาที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษา
		 เวลา	เช้า	-	กลาง	วัน		 	จำนวน		 996	 	ราย					(	ร้อย	ละ			66.44	)	

	 	เวลา	กลาง	คืน		 	จำนวน		 503		 	ราย					(	ร้อย	ละ			33.56	)	

 


การมาขอรับความช่วยเหลือ/หน่วยงานที่ส่งผู้หญิงและเด็กมาที่บ้านพักฉุกเฉิน
 

ผู้มาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง•

	รู้จัก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	จาก	นิตยสาร	ชีวิต	รัก					คู่	สร้าง	คู่	สม					เพื่อน					บิดา	มารดา					และ	รายการ	โทรทัศน์	ช่อง			5	

หน่วยงานที่ส่ง

สถานีตำรวจนครบาล•

	สน	.	ดอนเมือง					สน	.	เพชรเกษม					สน	.	ทุ่งสองห้อง					และ	สน	.	พหลโยธิน	

 •	 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

	วิทยาลัย	แพทย์ศาสตร์	กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล					รพ	.	แม่ระมาด					รพ	.	ทหาร	เรือ					รพ	.	ชุมพร					รพ	.	ภูมิพล					รพ	.	ศิริราช					

รพ	.	เกษม	ราษฎร์	ประชาชื่น					ศูนย์	สาธารณสุข			3					บางซื่อ					ศูนย์	สาธารณสุข			60			ดอนเมือง					รพ	.	ตำรวจ					รพ	.	นพรัตน์ราชธานี					

รพ	.	เลย	ชลประทาน					รพ	.	บำราศ	นรา	ดรู					รพ	.	ปทุมธานี					และ			รพ	.	เจริญกรุงประชารักษ์			

หน่วยราชการ•

	บา้น	พกั	เดก็	และ	ครอบครวั			ชมุพร					บา้น	พกั	เดก็	และ	ครอบครวั			สระแกว้			บา้น	พกั	เดก็	และ	ครอบครวั			รอ้ยเอด็			บา้น	พกั	เดก็	และ	

ครอบครัว			พังงา			บ้าน	พัก	เด็ก	และ	ครอบครัว			นครปฐม			สถาน	สงเคราะห์	เด็ก	ปากเกร็ด			สำนักงาน	เขต	ดอนเมือง					สำนักงาน	

คุ้มครอง	สวัสดิการ	ชุมชน							เรือน	จำ	พิเศษ	กรุงเทพ					และ	โรงเรียน	วัด	บางบ่อ	

ภาคเอกชน•

	มูลนิธิ	เพื่อน	หญิง					มูลนิธิ	ผู้	หญิง					สหทัย	มูลนิธิ					สภากาชาดไทย					มูลนิธิ	เด็ก	อ่อน	ใน	สลัม					มูลนิธิ	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	เด็ก							ศูนย์	

เม	อร์	ซี่							มูลนิธิ	บ้าน	ทานตะวัน							และ	บ้าน	อุ่น	ใจ	
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ภาคผนวกข

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่ให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน
 

	1	.				 ศ	.	เกียรติคุณ			พญ	.	เพ็ญ	ศรี					พิชัย	สนิธ								 	นายก	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

	2	.				 นพ	.	พิ	สาส์น			เต	ชะ	เกษม								 	หัวหน้า	ภาค	จิตเวช	เด็ก	และ	วัย	รุ่น							วิทยาลัย	แพทยศาสตร์			 	

	 	 กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล	

	3	.				 พญ	.	วรุณ	า			กล	กิจ	โก	วิ	นท์				 		จิตแพทย์	เด็ก	และ	วัย	รุ่น			วิทยาลัย	แพทยศาสตร์	

	 	 			กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล	

	4	.				 นพ	.	ชัย	พร							พิศิ	ษฎ์	พงศ์	อารีย์						 	จิตแพทย์	เด็ก	และ	วัย	รุ่น			วิทยาลัย	แพทยศาสตร์	

	 	 	กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล	

	5	.				 พญ	.	รัชนี							ฉลอง	เกื้อกูล						 	จิตแพทย์	เด็ก	และ	วัย	รุ่น			โรง	พยาบาล	ศรีธัญญา	

	6	.				 พญ	.	ภัทร	วรรณ			ขันธ์	แก้ว		 		ผู้	เชี่ยวชาญ	ด้าน	จิตเวช			โรง	พยาบาล	ทหารผ่านศึก	

	7	.				 คุณ	พิ	สินี			แดง	วัง														 		นัก	จิตวิทยา			โรง	พยาบาล	สมิติเวช	ศรีนครินทร์	

	8	.				 น	.	ต	.	หญิง	วัลลภ	า									อัน	ดารา						 		อาจารย์	แผนก	จิตเวช			วิทยาลัย	ทหาร	อากาศ	

	9	.				 คุณ	สุ	เพ็ญ	ศรี					พึ่ง	โคก	สูง																																																			หัวหน้า	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	สตรี			มูลนิธิ	เพื่อน	หญิง																							

	10	.				ผช	.	ศ	.	วิ	ริ	ยา	ภ	รณ์					อุดม	ระ	ติ		 	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	

	11	.				อาจารย์	รัก			ชุณห	กาญ	จน์		 		มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	

	12	.				พ	.	ต	.	หญิง	พนม	พร			พุ่ม	จันทร์		 		มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	

	13	.				อาจารย์	อรพิน					ฐาปน	กุล	ศักดิ์		 สภากาชาดไทย	

	14	.				อาจารย์	กรรณิกา									ดาว	ไธ	สง																																 	สภากาชาดไทย	

	15	.				อาจารย์	สิริ	ลักษณ์											แก้ว	ทอง																														 	สภากาชาดไทย	

	16	.				นาย	สิง	หา					ทอง	ชัยภูมิ	และ	เพื่อน																										 	กลุ่ม	ไม้	ขีด	ไฟ			

	17	.				คุณ	สม	ชาติ							ทา	แกง																																																												ชมรม	เพื่อน	วัน	พุธ			สภากาชาดไทย	

	18	.				คุณ	พร	ทิพย์			ยศ	กิตติ	ภัทร์		 	ผู้	อำนวย	การ	สมาคม	สะ	มา	ริ	ตัน	ส์	แห่ง	ประเทศไทย	

	19	.				Mrs	.			Susan							Dustin							Hattan		 	ผู้	มี	จิต	ศรัท	รา			ชาว	ออสเตรเลีย	

	20	.				Mrs	.			Andrea			Rothenberg		 		นัก	จิตวิทยา			ชาว	อเมริกา	

	21	.				Mr	.			Stuart			Rothenberg		 	นัก	จิตวิทยา	พัฒนาการ			ชาว	อเมริกา



ANNUAL REPORT 2009 89

ภาคผนวกค

การนำแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและการออกบริการชุมชน

1.งานที่ไปร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

วันที่ หน่วยงาน/งาน สถานที่

	14			กพ	.			2552		 รัก	หลัง	วาเลนไทน์			มหกรรม	เดี่ยว	เดี๋ยว	เดียว			

	 มูลนิธิ	เครือ	ข่าย	ครอบครัว		 สถาบันวิจัย	ที	โอ	ที			ถนน	งามวงศ์วาน	

	27	-	28			ก	.	พ			52		 	การ	แสดง	ละคร	การ	กุศล			กลุ่ม	วี	เดย์		 	โรง	ละคร	ภัทร	า	วดี	เธียร์	เตอร์	

	3			มี	.	ค			52		 	วัน	สตรี	สากล			สถาบันวิจัย	บทบาท	

	 หญิง	ชาย	และ	การ	พัฒนา		 สถาบัน	พัฒนา	ข้าราชการ	พลเรือน	

	4	-	5					มี	.	ค			52				 วัน	สตรี	สากล			กระทรวง	พัฒนา	สังคม	และ	

	 ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์		 	อิม	แพ็ค	เมืองทอง	ธานี	

	6,8			มี	.	ค			52		 	งาน	ของดี	ดอนเมือง			เขต	ดอนเมือง		 สำนักงาน	เขต	ดอนเมือง	

	16			พ	.	ค			52		 สัมมนา	เรื่อง	พลัง	สร้าง	ต้นทุน	ชีวิต	เด็ก	ไทย		 	โรงแรม	เซ็น	จู	รี่					พาร์	ค	

	10	-	11			มิ	.	ย			52		 	โครงการ	ออม	บุญ			ธนาคาร	ธน	ชาต		 ห้าง	มาบุญครอง	

	25			มิ	.	ย			52		 งาน	รับ	หมวก	ของ	พยาบาล			วิทยาลัย	เกื้อ	กา	รุณ		 	วิทยาลัย	พยาบาล	เกื้อ	กา	รุณ	

	11			ก	.	ค			52		 	ของดี	ดอนเมือง			วัด	ไผ่	เขียว		 สำนักงาน	เขต	ดอนเมือง	

	21	-	22			ส	.	ค			52		 กิจกรรม	เพื่อ	การ	กุศล			คณะ	นิเทศศาสตร์			

	 มหาวิทยาลัย	กรุงเทพ		 	มหาวิทยาลัย	กรุงเทพ	

	8			ก	.	ย			52		 	งาน	เกษียร	อายุ			สำนักงาน					กพ	.		 สำนักงาน					กพ	.	

	12					ก	.	ย			52		 	ถนน	คน	เดิน	ปากเกร็ด			เทศบาล	เมือง	ปากเกร็ด		 	ตลาด	นัด	ถนน	คน	เดิน	

	16					พ	.	ย			52		 	บ้าน	ราชวิถี					กระทรวง	พัฒนา	สังคม	และ	

	 ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์		 รณ	รงณ์	ยุติ	ความ	รุนแรง	

	27			พ	.	ย			52		 	งาน	ต้อนรับ	ข้าราชการ	ใหม่			สำนักงาน			กพ	.		 	สำนักงาน			กพ	.	

	27			พ	.	ย			52		 โรง	แรม	ปริ้	นซ์	พาเลช			สำนัก	พัฒนา	สังคม		 สัมมนา	เรื่อง	ความ	รุนแรง	

	27			พ	.	ย			52		 	ศูนย์	เม	อร์	ซ่ี			คลองเตย			มูลนิธิ	ส่ง	เสริม	การ	พัฒนา	สังคม		 	กิจกรรม	วัน	เอดส์	โลก	

	1			ธ	.	ค			52		 	สภากาชาดไทย		 	กิจกรรม	วัน	เอดส์	โลก	

	11	-	20			ธ	.	ค			52		 	วัง	สวน	กุหลาบ			มูลนิธิ	เพื่อน	พึ่ง			(	ภา	)						 	งาน	เพื่อน	พึ่ง			(	ภา	)		ยามยาก
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2	.			นักเรียน	หลักสูตร	ช่าง	ดัด	ผม	และ	เสริม	สวย							ช่าง	ตัดผม	ชาย					การ	ออก	บริการ	ชุมชน	

 

	สถาน	ที่																									จำนวน			(	ครั้ง	)				นักเรียน	ฝึก	อาชีพ											ผู้	มา	รับ	บริการ		 	รวม	

   	หญิง	 	ชาย	

	บ้าน	ไร้	ที่	พึ่ง	ชาย	ธัญบุรี		 	3		 39		 			-		 386		 386	

 บ้าน	ราชาวดี		 		3		 30		 		-		 309		 	309	

	สนาม	เป้า				 	1		 	10		 			-		 		45		 			45	

	ชุมชน	บุญ	มาก		 	1		 			9		 			-		 		95		 		95	

	บ้าน	พัก	คน	ชรา	ชาย			บางเขน		 	1		 10		 		-		 		24		 			24	

	บ้าน	น	นท	ภูมิ		 	1		 12		 			-		 		65		 			65	

	ชุมชน	ตลาด	กลาง		 	1		 10		 			-		 		55		 		55	

	เขต	บางนา			–			ตราด		 	1		 13		 			-		 			51		 			51	

	บ้าน	ไร้	ที่	พึ่ง	หญิง	ธัญบุรี		 	3		 43		 236		 		48		 284	

	บ้าน	เด็ก					สมาคม	ส่ง	เสริม	

สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	1		 10	 			-		 					6		 				6	

	ห้าง	คาร์	ฟู			เขต	หนองแขม			

งาน	สโมสร	ไลออน	ส์	ลำลูกกา	 	1		 	9		 			-		 			62		 				62	

	รวม		 17														195		 	236										1,146														1,382
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รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการTheWorldStartswithMe(โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน)
 

1.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯรุ่นที่7(16-20มีค.52)ณ27รีสอร์ทจ.สุพรรณบุรี
 

	ลำดับ		 	ชื่อ	โรงเรียน		 เขต		 จังหวัด	

			1		 	โรงเรียน	เคหะ	ทุ่งสองห้อง	วิทยา			2		 	หลักสี่		 กรุงเทพมหานคร	

			2		 	โรงเรียน	ประชา	บำรุง		 	หนองแขม		 	กรุงเทพมหานคร	

			3		 	โรงเรียน	วัด	ศรีนวล	ธรรม	วิมล		 หนองแขม		 กรุงเทพมหานคร	

			4		 	โรงเรียน	แสง	หิรัญ	วิทยา		 ลาดกระบัง		 กรุงเทพมหานคร	

			5		 	โรงเรียน	วัด	ใหม่	ลำ	นก	แขวก		 มีนบุรี		 กรุงเทพมหานคร	

			6		 โรงเรียน	วัด	มะพร้าว	เตี้ย		 	ภาษีเจริญ		 	กรุงเทพมหานคร	

			7		 	โรงเรียน	วัดใต้			(	ราษฎร	นิรมิต	)		 วัฒนา		 กรุงเทพมหานคร	

			8		 	โรงเรียน	วัด	บุณย	ประดิษฐ์		 	บางแค		 กรุงเทพมหานคร


2.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯรุ่นที่8(12-16พค.52)ณภูเขางามรีสอร์ทจ.นครนายก
 

	ลำดับ		 	ชื่อ	โรงเรียน		 เขต		 จังหวัด	

			1		 	โรงเรียน	วัดกำแพง		 บางขุนเทียน		 	กรุงเทพมหานคร	

			2		 	โรงเรียน	นา	หลวง		 ทุ่ง	ครุ		 กรุงเทพมหานคร	

			3		 	โรงเรียน	วิ	ชู	ทิศ		 	ดินแดง		 	กรุงเทพมหานคร	

			4		 	โรงเรียน	สามเสน	นอก		 	ดินแดง		 กรุงเทพมหานคร

ภาคผนวกง
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รายชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม2552
วัน/เดือน/ปี	 คณะเยี่ยมชม	 จำนวน

	8/1/2552	 คณะครูและนักเรียน	โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์	 83

	9/1/2552	 คณะอาจารย์และนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	 12

13/1/2552	 นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้า	 		7

13/1/2552	 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 11

14/1/2552	 คณะอาจารย์และนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	 		6

16/1/2552	 นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	 11

18/1/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 45

22/1/2552	 คณะครูและนักเรียน	โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์	 78

22/1/2552	 กลุ่มคริสจักรนิมิตใหม่	 		5

23/1/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 12

23/1/2552	 กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	 		3

23/1/2552	 กลุ่มผู้มาร่วมงานวันเกิด	ดร.	เล็ก	แย้มบุปผา	 		8

24/1/2552	 ทีมงานมหาลัยชีวิต	 		2

24/1/2552	 คณะนักเรียนพณิชยการพิมล	และเพื่อน	 26

25/1/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 46

25/1/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	 		4

25/1/2552	 กลุ่มคุณรัตนากร		ภัทรกุลดุษฎี	 		3

27/1/2552	 ทีมคุณอรสม	สุทธิสาคร	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	 		2

29/1/2552	 คณะครูและนักเรียน	โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์	 83

31/1/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต	 		6

31/1/2552	 คณะครูและนักเรียน	โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)	 22

31/1/2552	 กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	 		4

2/2/2552	 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก	 		3

3/2/2552	 คณะผู้บริหารธนาคารธนชาด	 		4

3/2/2552	 ทีมงาน	TV	บูรพา	 		2

ภาคผนวกจ
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วัน/เดือน/ปี	 คณะเยี่ยมชม	 จำนวน	

5/2/2552	 อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 44

5/2/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์	 81

5/2/2552	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่			AFS	 14

5/2/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์	ศูนย์รังสิต	 	 5

5/2/2552	 นักศึกษาปริญญาโท	จากประเทศอิตาลี	 	 3

6/2/2552	 คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5		และทีมงาน	KFC	 	 7

7/2/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	

	 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ	 11

8/2/2552	 คณะผู้บริหาร	เจ	ซี	ยุวสมาคมฯ	 	 7

9/2/2552	 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 	 2

10/2/2552	 นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด	มหาวิทยาลัยรังสิต	 43

10/2/2552	 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 	 5

11/2/2552	 นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด	มหาวิทยาลัยรังสิต	 20

12/2/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์	ศูนย์รังสิต	 	 3

12/2/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์	 86

13/2/2552	 คณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 		3

17/2/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต		2		กลุ่ม	 10

18/2/2552	 คณะนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยรังสิต	 18

18/2/2552	 นักศึกษาปริญญาเอกจาก	University	of	Cambridge	 		1

18/2/2552	 นายกสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย	 		2

19/2/2552	 คณะนักศึกษาคณะนิเทศน์ศาสตร์		มหาวิทยาลัยรังสิต	 		6

19/2/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์	 90

20/2/2552	 คณะนักเรียนพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ	 17

20/2/2552	 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	 25

20/2/2552	 คณะผู้บริหารและทีมงาน		บริษัท	ลอรีอัล(ประเทศไทย)	จำกัด	 		4

20/2/2552	 คณะนักเรียนวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	กรมแพทย์ทหารอากาศ	 37

20/2/2552	 คณะนักศึกษา	กลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์	มหาวิทยาลัยรังสิต	 		6
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วัน/เดือน/ปี	 คณะเยี่ยมชม	 จำนวน	

20/2/2552	 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 3

26/2/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์	 32

26/2/2552	 นักธุรกิจสตรี	ชาวอเมริกา	 	 1

27/2/2552	 คณะอาจารย์และนักศึกษา	จากประเทศญี่ปุ่น	

	 นำโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล		 10

27/2/2552	 นักวิจัยจากศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 		3

28/2/2552	 นักศึกษาคณะประมง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 		2

28/2/2552	 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ	 11

2/3/2552	 คณะผู้เข้าร่วมประชุมงานสัปดาห์สตรีสากล	จากลำพูน	 42

2/3/2552	 คณะผู้หญิงเก่ง	และผู้รับรางวัลองค์กรท้องถิ่นดีเด่น	 17

3/3/2552	 คณะผู้บริหาร	พนักงาน	บริษัท	G4S(ประเทศไทย)	

	 รวมทั้งเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม																																																											165

4/3/2552	 คณะผู้ถ่ายทำรายการไทยมุง	สถานีโทรทัศน์	ทีวีไทย	 	 3

4/3/2552	 คณะผู้ถ่ายทำรายการ	ผู้หญิงถึงผู้หญิง	สถานีโทรทัศน์ช่อง	3	 	 3

6/3/2552	 คณะผู้ร่วมงานมอบรางวัลสตรีดีเด่นทางพระพุทธศาสนา	 	 6

7/3/2552	 นักศึกษาคณะประมง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 4

9/3/2552	 บรรณาธิการและช่างภาพ	นิตยสารแม่และเด็ก	 	 3

9/3/2552	 นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	 	15

11/3/2552	 นักศึกษาปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	 2

15/3/2552	 คณะคุณกษมากร		ชมบุญ	และคณะสถานธรรมเทียนเป่า	 	11

15/3/2552	 คณะศิลปินลูกทุ่งค่าย	อาร์สยาม	บริษัท	อาร์	เอส	จำกัด	 	16

18/3/2552	 คณะ	The	Family	และคุณคริสตี้	 			5

21/3/2552	 คณะนักแสดงละคร	V-day	 	10

21/3/2552	 คณะอาจารย์และนักศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบัง	 	12

22/3/2552	 นักศึกษาภาคพิเศษ	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์	 	17

2/4/2552	 คณะข้าราชการสายงานพยาบาล	และนักวิชาการ	จากสำนักอนามัย	 	38
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3/4/2552	 คณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์	สำนักการแพทย์	 74

3/4/2552	 นักศึกษามหาบัณฑิต	คณะจิตวิทยา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 1

3/4/2552	 นักเรียนพยาบาลศาสตร์	วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ	 15

8/4/2552	 คณะนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์	กรุงเทพมหานคร	และวชิรพยาบาล	 17

8/4/2552	 นักศึกษาปริญญาเอกจาก	Royal	Holloway	University	of	London	 	 2

21/4/2552	 ผู้บริหาร	ร.พ.	บี	แคร์	 	 2

22/4/2552	 คณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์	สำนักการแพทย์	 76

24/4/2552	 คณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 15

30/4/2552	 คณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ	 47

2/5/2552	 ผู้บริหารของ	World	Childhood	Foundation	ประเทศสวีเดน	 	 2

4/5/2552	 เจ้าหน้าที่จากคริสจักรนิมิตใหม่	 	 2

8/5/2552	 นักศึกษาปริญญาเอกจาก	Royal	Holloway	University	of	London	 	 1

14/5/2552	 นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์	 27

15/5/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง	 48

18/5/2552	 มูลนิธิเพื่อนหญิงนำแกนนำชุมชน	จังหวัดนนทบุรี	 35

24/5/2552	 สมาชิกเครือข่ายปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังภัย	สำนักงานบางกอกใหญ่	 85

28/5/2552	 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข	นำที่ปรึกษาองค์กร

	 อนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	WHO/SEAROและคณะ	 	 4

28/5/2552	 คณะภริยาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 	 7

29/5/2552	 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบีแคร์	 	 3

2/6/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง	 45

2/6/2552	 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	นำเจ้าหน้าที่	

	 จากประเทศภูฐาน				 	 3

4/6/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง	 46

5/6/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศบำรุง																									175

9/6/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา	 41
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9/6/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง	 42

11/6/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง	 46

16/6/2552	 อาจารย์และนักศึกษาแพทย์	คณะแพทย์ศาสตร์	ร.พ.	

	 รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล					 11

16/6/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง	 36

16/6/2552	 อาจารย์จาก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 2

16/6/2552	 นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล	 	 2

18/6/2552	 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก	นำนักศึกษาสังคมสงเคราะห์	

	 จาก	SAN	DIEGO	UNIVERSITY				 	 3

19/6/2552	 คณะผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบีแคร์	 24

19/6/2552	 ดร.	สุรเกียรติ		เสถียรไทย		พร้อมคณะ	 	 6

19/6/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง	 11

22/6/2552	 รองประธานรัฐสภาฯพร้อมคณะจากประเทศมองโกเลีย	 	 6

23/6/2552	 คณะนักสังคมสงเคราะห์จากองค์กรสตรีของประเทศเกาหลี	 14

29/6/2552	 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและบ้านแรกรับ	นำเจ้าหน้าที่จากองค์กร	Village	 	 4

29/6/2552	 Focus	International	ประเทศลาว	 	 4

30/6/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

30/6/2552	 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	

	 ในการคุ้ม	ครองและช่วยเหลือสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ	 	

30/6/2552	 คณะผู้บริหาร	บริษัท	ยูนิลิเวอร์	 80

3/7/2552	 คณะอาจารย์และนิสิตสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 36

3/7/2552	 คณะแกนนำชุมชน	นำโดยสำนักงานกิจการสตรีฯ	กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	 42

10/7/2552	 คณะนักศึกษาจากประเทศเกาหลี	 	 6

11/7/2552	 คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ	 56

11/7/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม	 24

13/7/2552	 อาจารย์และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 9
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15/7/2552	 มูลนิธิเด็กและสื่อจาก	ASTV	 	 5

17/7/2552	 สมาคมแม่บ้านตำรวจ	 	 5

17/7/2552	 คณะผู้บริหารบริษัท	ยูนิลิเวอร์	ไทยเทรดดิ้ง	จำกัด	 	 6

19/7/2552	 คณะผู้เข้าร่วมงานเสวนา	เปิดศูนย์ส่งเสริมการใช้	IT	เพื่อชุมชนดอนเมือง	 160

19/7/2552	 คุณภคพร	ธนาสาร	พูนผล	 	 2

22/7/2552	 อาจารย์มาร์ค	ธาวิน	พร้อมคณะลูกศิษย์	 	 2

24/7/2552	 คณะบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 	 7

24/7/2552	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทการท่าอากาศยานไทย	จำกัด(มหาชน)	 22

24/7/2552	 คณะแพทย์โรงพยาบาลปากช่อง	โดยคณะสาธารณะสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล		 8

27/7/2552	 คณะอาจารย์และนักศึกษามหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ	 85

28/7/2552	 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการคุ้ม	 80

28/7/2552	 คณะผู้บริหารบริษัทยูนิลิเวอร์	ไทยเทรดดิ้ง	จำกัด	และทีมงาน	พร้อมสื่อมวลชน	 	 3

28/7/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ	 46

30/7/2552	 ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์		ทีขะระ	 	 3

1/8/2552	 คณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ	 30

3/8/2552	 คณะสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 40

3/8/2552	 รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสตรี	ประเทศชิรี	และคณะ	 	 3

9/8/2552	 คณะคุณคริสตี้	(The	Family)	 20

9/8/2552	 คณะคุณชลิตา	วรลักษณ์	ทองถมยา	 	 5

9/8/2552	 คณะคุณวรินรำไพ		รุ่งเรืองจิตต์	 	 4

9/8/2552	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝูงบิน	ท.อ.603		 28

11/8/2552	 คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์	 40

14/8/2552	 คณะทีมงานหนังสือพิมพ์	เอ	เอส	ทีวี	ผู้จัดการ	 	 3

14/8/2552	 ครอบครัวอาสาสมัครอลิน	ไรเตอร์	ชาวสวิส	 	 3

15/8/2552	 คณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	 	 5

15/8/2552	 คณะนักศึกษา	สาขาวิชาวารสารศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 	 3
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16/8/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง	 42

17/8/2552	 คณะแพทย์ประจำบ้าน	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 16

17/8/2552	 กลุ่มคริสตจักรแห่งความรักจากประเทศเกาหลี	 28

19/8/2552	 คณะนักศึกษา	สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ	มหาวิทยาลัยเกริก	 	 4

19/8/2552	 คณะนักจิตวิทยา	จาก	PSF	ประเทศอิตาลี	 	 5

19/8/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 5

19/8/2552	 เยาวชนจากโครงการเรือเยาวชน	 	 3

21/8/2552	 คณะอาจารย์และนักศึกษา	คณะคุรุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 19

22/8/2552	 คณะคุณยุทธนา	กิ่งแก้วก้านทอง	บริษัทเอออน	ไทยแลนด์	จำกัด	 	 3

22/8/2552	 คณะผู้บริหารและพนักงาน	บริษัท	ฟรอนเทียร์	จำกัด	 	 6

22/8/2552	 คณะคุณธนาวดี		สายแก้ว	พร้อมครอบครัว	และเพื่อน	 	 5

23/8/2552	 คณะจากศูนย์ลูกเรือ	บริษัท	การบินไทย	จำกัด	 	 8

23/8/2552	 คณะแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	 	 4

25/8/2552	 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ	 28

25/8/2552	 คณะข้าราชการสำนักงาน	ก.พ.	 24

25/8/2552	 อธิบดีสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	พร้อมคณะ	 	 4

25/8/2552	 คณะทหารสัญญาบัตรกองดุริยางทหารอากาศ	 18

27/8/2552	 ชมรมครูทักษะชีวิตและเพศศึกษากรุงเทพมหานคร	 30

28/8/2552	 คุณจีระณี		จิตตเสวี	และเพื่อน	 	 4

28/8/2552	 คณะผู้บริหาร	และพนักงาน		GE	Capital	Global	Banking	 15

28/8/2552	 คณะข้าราชการระดับสูงด้านการบริหารจากส่วนราชการต่างๆ	ของ	ก.พ.	 50

28/8/2552	 คณะนักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 6

29/8/2552	 คณะผู้บริหาร	อาจารย์	และนักเรียนโรงเรียนอรรถวิทย์																															132

29/8/2552	 คณะนักศึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาฯ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 20

30/8/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต	 	 6

1/9/2552	 คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	 15
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3/9/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	 	11

3/9/2552	 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	สามพราน	 195

4/9/2552	 ทีมงานผลิตรายการ	“กรรมลิขิต”	บริษัท	กันตนา	กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน)	 		3

8/9/2552	 คณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	 	52

8/9/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ	 	47

12/9/2552	 คณะนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	มหาวิทยาลัยรังสิต	 		9

12/9/2552	 คณะนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 	11

15/9/2552	 คณะผู้เข้าร่วมอบรมจาก	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 	30

15/9/2552	 ดร.	ธนิดา	จุลวนิชย์พงษ์	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ	 	 	2

17/9/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพหลโยธิน(พ่วงเจริญอุปถัมภ์)	 115

18/9/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพหลโยธิน(พ่วงเจริญอุปถัมภ์)	 118

19/9/2552	 คณะนักศึกษาสาขาการตลาด	มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ฯ	 	11

22/9/2552	 คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม	 	16

23/9/2552	 คณะผู้บริหารบริษัท	ยูนิลีเวอร์ไทย	เทรดดิ้ง	จำกัด	 			4

24/9/2552	 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย	(AIT)	 	 	2

25/9/2552	 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท	ยู	เอส	สัมมิท	(โอเวอร์ซีส์)	จำกัด	 	 	3

28/9/2552	 คณะคุณแวร์	โซว	พร้อมบุตรสาว	และเพื่อนดารา	 	10

28/9/2552	 ทีมงานรายการผู้หญิง-ผู้หญิง	 	 	5

28/9/2552	 ประธานบ้านเริ่มต้นใหม่	พร้อมเจ้าหน้าที่	 	 	3

4/10/2552	 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 	20

6/10/2552	 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	 	34

8/10/2552	 คณะดารานักแสดง	“ทูตลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”	พร้อมสื่อมวลชน	 			9

9/10/2552	 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท	เทสโก้	โลทัส	จำกัด	 	38

9/10/2552	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม	 	45

12/10/2552	 คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ	 	 	3

14/10/2552	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	มูลนิธิแสงประทีป	 	 	5
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วัน/เดือน/ปี	 คณะเยี่ยมชม	 จำนวน

16/10/2552	 กลุ่มสถาบันพัฒนาสื่อเพื่อประชาชน	มูลนิธิเพื่อการเรียนรู้	 32

29/10/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซ็นฟรังซิสเซีเวียร์	 77

5/11/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์	 79

9/11/2552	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท	สุพรีเดอร์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	 	 6	

10/11/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา	 35

11/11/2552	 คณะแพทย์ประจำบ้านสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 11

13/11/2552	 คณะผู้บริหารและเยาวชนจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก	 18

18/11/2552	 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ฯ	มหาวิทยาลัยหัวเฉียว	 32

19/11/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์	 75

21/11/2552	 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	

	 กรมแพทย์ทหารอากาศ			 	 8

24/11/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา	 33

24/11/2552	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 นำคณะผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก		 	 4

26/11/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์	 76

29/11/2552	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง	 58

29/11/2552	 คณะสตรีคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์	สภาคริสตจักรในประเทศไทย	 22

1/12/2552	 คณะชาวต่างชาติ	 	 2

4/12/2552	 คณะนักเรียนพยาบาลทหารเรือ	 35

11/12/2552	 คณะอาจารย์และนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 36

15/12/2552	 คณะชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น	 	 4

15/12/2552	 คณะนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 8

21/12/2552	 คณะแพทย์จากประเทศอินเดีย	 13

22/12/2552	 คณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ	 36



ANNUAL REPORT 2009 101

การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลผ่านสื่อ
 

ประเภทสื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
โทรทัศน์ 
		1		 	รายการ	วิทยุ	แห่ง	ประเทศไทย	สัมภาษณ์			ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			เรื่อง			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 16			ม	.	ค	.	

	2		 	มหาวิทยาลัย	ชีวิต			สัมภาษณ์	เจ้า	หน้าที่			และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	 	24			ม	.	ค	.	

	3		 	ทีวี	บูรพา	ถ่าย	ทำ	และ	สัมภาษณ์			ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	 	3			ก	.	พ	.	

	4		 	สถานี	วิทยุ	โทรทัศน์	กองทัพ	บก	ช่อง			5			ถ่าย	ทำการ	ทำ	กิจกรรม	ของKFC			ที่	บ้าน			3		 	 	6			ก	.	พ	.	

	5		 	รายการ	ผู้	หญิง	ถึง	ผู้	หญิง			ทาง	สถานี	โทรทัศน์	ไทย	ทีวี	สี	ช่อง			3			สัมภาษณ์		

	 	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			เรื่อง							หลักสูตร	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน						 	 	2			มี	.	ค	.	

	6		 	รายการ	ไทย	มุง			สถานี	โทรทัศน์	ทีวี	ไทย			สัมภาษณ์	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ		

	 	และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			2			คน			เรื่อง			สิทธิ	สตรี	กับ	การ	ให้	กำเนิด		 	 	4			มี	.	ค	.	

	7		 	รายการ	ผู้	หญิง	ถึง	ผู้	หญิง			ทาง	สถานี	โทรทัศน์	ไทย	ทีวี	สี	ช่อง			3				

	 	ถ่าย	ทำ	กิจกรรม	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน	ที่	บ้าน	เด็ก		 	 4			มี	.	ค	.	

	8		 	รายการ	ทีวี	ไทย	สุด	สัปดาห์			สถานี	โทรทัศน์	ไทย	พี	บี	เอส			สัมภาษณ์		

	 	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			เรื่อง					โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน			สำหรับ	เด็ก	เล็ก	

		9		 	รายการ	วาระ	ประเทศไทย			สถานี	โทรทัศน์	ทีวี	ไทย			ทีวี	สาธารณะ			

	 สัมภาษณ์	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เพื่อ	ถ่าย	ทำ	สารคดี	ข่าว		

	 	เรื่อง			ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว		 	 	3			เม	.	ย	.	

	10		 	สื่อ	โทรทัศน์			วิทยุ			ถ่าย	ภาพ	บรรยาย	การ	เยี่ยม	ชม	สมา	คมฯ			ของ	คุณ	นวล	พรรณ			ล่ำ	ซำ									

	 ผู้	ช่วย	รัฐมนตรี	ประจำ	กระทรวง	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์							

	 และ	สัมภาษณ์					ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ		 	 	24			เม	.	ย	.	

		11		 	สถานี	โทรทัศน์	ไทย	ทีวี	สี	ช่อง			3			สัมภาษณ์			กรรมการ	ฝ่าย	ประชาสัมพันธ์	และ	หา	ทุน			ของ	สมา	คมฯ			

	 และ	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			ใน	กิจกรรม	ที่	บริษัท			ยู	นิ	ลี	เวอร์			ไทย	เท	รด	ดิ้ง			จำกัด			(	ซัน	ซิลค์	)	

		12		 	สถานี	โทรทัศน์			astv			รายการ	สังคม	อุดมสุข			สัมภาษณ์	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์						

	 	และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เรื่อง							การ	ตั้ง	ครรภ์	ของ	คุณ	แม่	วัย	รุ่น		 		 15			ก	.	ค	.	

ภาคผนวกฉ
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	13		 สถานี	โทรทัศน์	สาธารณะ							TPBS							รายการ	เปิด	ปม			สัมภาษณ์	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			

	 	เรื่อง			ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว	

	14		 	สื่อมวลชน					โทรทัศน์					หนังสือพิมพ์					นิตยสาร					ถ่าย	ภาพ	และ	สัมภาษณ์				

	 	ประธาน	บริหาร	จี	อี					แคปปิตอล					โกลบอล					แบ	งกิ้ง			มา	มอบ	ประกาศนียบัตร			

	 โครงการ					“	ผู้	หญิง	รอบรู้	เรื่อง	เงิน	”					และ	เยี่ยม	ชม	สมา	คมฯ		 	 28			ส	.	ค	.	

	15		 	รายการ	กรรม	ลิขิต			บริษัท			กัน	ตนา			กรุ๊ป			จำกัด			ทาง	สถานี	โทรทัศน์	กองทัพ	บก	ช่อง			5				

	 	บันทึก	เทป	และ	สัมภาษณ์			ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			เรื่อง			การ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ

	 	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	

	16		 ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			ให้	สัมภาษณ์	ผ่าน	ทีวี	ของ	บาง	กอก	โพสต์			เรื่อง			

	 เมื่อ	ผู้	หญิง	เกิด	ปัญหา	ความ	รุนแรง					ผู้	หญิง	ควร	จะ	ทำตัว	อย่างไร	

วิทยุ
	1		 ASTV			รายการ	วิทยุ			สัมภาษณ์	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ					เรื่อง			บทบาท	ผู้	หญิง	กับ	การเมือง	

		2		 รายการ	วิทยุ			ครอบครัว	ข่าว			ไทย	ทีวี	สี	ช่อง			3			นายก	สมา	คมฯ			และ	สมาชิก	แม่	ลูก	อ่อน		

	 	เรื่อง			การ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	และ	ให้การ	ดูแล	สมาชิก	ที่	เป็น	แม่	ลูก	อ่อน						 	 12			ส	.	ค	.	

	3		 	สถานี	วิทยุ			สวพ	.	FM			91สัมภาษณ์	สด			ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		

	 	เรื่อง			การ	ดำเนิน	งาน	ของ	สมา	คมฯ			และ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	,			ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว		 19					พ	.	ย	.	

สิ่งพิมพ์
	1		 บรรณาธิการ	และ	ช่าง	ภาพ			นิตยสาร	แม่	และ	เด็ก			สัมภาษณ์	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ		

	 	และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน					เรื่อง			คุณ	แม่	วัย	ใส	

		2		 หนังสือพิมพ์	ไทย	คม			สัมภาษณ์	หัวหน้า	บ้าน	เด็ก			เรื่อง			การ	เป็น	พี่	เลี้ยง	เปรียบ	เสมือน

	 	แม่	ของ	เด็ก	ที่	ขาด	แม่			เนื่อง	ใน	วัน	แม่	

	3		 หนังสือพิมพ์	ผู้	จัดการ			และ	สถานี	โทรทัศน์			ASTV			สัมภาษณ์	นายก	สมา	คมฯ		

	 	และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เรื่อง			ผู้	หญิง	ตั้ง	ครรภ์	ไม่	พึง	ประสงค์										 	 13			ส	.	ค	.	

	4		 ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			ให้	สัมภาษณ์	นิตยสาร			Marie			Claire			ที่	ได้	จัด	แคมเปญ		

	 	รณรงค์	ยุติ	ความ	รุนแรง	ใน	ผู้	หญิง					เรื่อง			ปัญหา	ความ	รุนแรง		 	 	15			ต	.	ค	.	

	5		 ผู้	สื่อ	ข่าว	หนังสือพิมพ์	มติ	ชน			ขอ	ข้อมูล	สถิติ	ของ	ผู้	ถูก	ข่มขืน	ที่	อยู่	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		

	 	เพื่อ	นำ	เสนอ	ข่าว	ใน	หนังสือพิมพ์	มติ	ชน	
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	6		 นิตยสาร	สัมภาษณ์			ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			เพื่อ	ใช้	ใน	การ	ประชาสัมพันธ์	

	 	โครงการ			Beautiful			Tomorrow					ของ	บริษัท			ล	อรีอัล			(	ประเทศไทย	)			จำกัด						 	 25			พ	.	ค	.	

เวปไซท์
		1		 บริษัท			ฟุ๊	คดุ๊ค			โป	รดักชั่น			จำกัด			เผย	แพร่	ข่าว	ประ	ชามั	ม	พันธ์	สมา	คมฯ			

	 ผ่าน	เวป	ไซท์			ให้	ใน	โอกาส	ต่างๆ			อย่าง	ต่อ	เนื่อง	

		2		 	Website			songburi	.	com			เผย	แพร่	ข่าว	ประชาสัมพันธ์	สมา	คมฯ		

	 	ผ่าน	เวป	ไซท์			ให้	ใน	โอกาส	ต่างๆ			อย่าง	ต่อ	เนื่อง	

อื่นๆ
	1		 นักศึกษา	ปริญญา	เอก	จาก			Royal			Holloway			University			of			London			สัมภาษณ์					

	 ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ					และ	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์				

	 	เรื่อง			การ	จัดการ	สถานการณ์	ความ	รุนแรง	ของ	สตรี	ภายใน	สมา	คมฯ		 	 	8			พ	.	ค	.	

	2		 	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ศรีปทุม			สัมภาษณ์	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน				

	 	เรื่อง			แม่	วัย	ละ	อ่อน			เพื่อ	ส่ง	เข้า	ประกวด	โครงการ	สายฟ้า	น้อย			ของ	สมา	คมฯ	

		3		 นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	หอการค้าไทย			คณะ	นิเทศศาสตร์			สาขา	วิทยุ	การก	ระ	จาย	เสียง

	 	และ	วิทยุ	โทรทัศน์			สัมภาษณ์	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์					

	 เรื่อง			ประวัติ	ความ	เป็น	มา	และ	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	สมา	คมฯ	

	4		 นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	กรุงเทพ			คณะ	นิเทศศาสตร์			วิชา			Radio			Journalism			Workshop				

	 	สัมภาษณ์	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			และ	สัมภาษณ์	สมาชิก			2			คน				

	 	เรื่อง			การ	ตั้ง	ครรภ์	ก่อน	วัย	อัน	ควร						 	 15			ส	.	ค	.	

	5		 	นักศึกษา	คณะ	รัฐศาสตร์	และ	รัฐประศาสนศาสตร์			มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์			สัมภาษณ์				

	 	นัก	สังคมสงเคราะห์			และ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน					เรื่อง			ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			

	 และ	ผู้	หญิง	ที่	ถูก	ล่อลวง	ไป	ค้า	ประเวณี	 	 20			ส	.	ค	.	

	6		 	เยาวชน	จาก	โครงการ			“	เรือ	เยาวชน	เอเชีย	อาคเนย์	”			ปี			2552			ถ่าย	ทำ	วิ	ดี	ทัศน์	สถาน	ที่	

	 ของ	สมา	คมฯ					และ	สัมภาษณ์	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เรื่อง			การ	ได้	รับ	ความ	ช่วย	เหลือ

	 	จาก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	และ	การ	ฝึก	อาชีพ							
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