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30ปีของการเสริมสร้างสถานภาพผู้หญิง
   จากจุดเล็กๆ ของกลุ่มส่งเสริมสถานภาพสตรี ภายใต้การนำของคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ที่ได้

เปิดบ้านพักตัวเองเป็นบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราว 

จนบ้านพักฉุกเฉินแห่งแรก ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมา

 บ้านพักฉุกเฉินหลังแรกตั้งอยู่ที่ชั้น3ของอาคารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายถนนสุโขทัยเขตดุสิต

ต่อมาเมื่อสถานที่คับแคบลงมีผู้มาขอความช่วยเหลือมากขึ้นจำเป็นต้องขยับขยายสถานที่โดยได้รับบริจาคที่ดิน

จำนวน21ไร่จากคุณรวีวรรณบุญยรักษ์บริเวณดอนเมืองเพื่อเป็นที่สำหรับสร้างบ้านพักฉุกเฉินที่กว้างขวางพอ

ซึง่ได้กลายมาเปน็สถานทีท่ำการรองรบัผู้ประสบปญัหาได้อยา่งเตม็ที่และสามารถดำเนนิกจิกรรมตา่งๆได้ครบวงจร

ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก

 จากเริ่มแรกที่บ้านพักฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่แค่11คนซึ่ง7คนทำงานในบ้านพักฯทำหน้าที่ดูแลทุกอย่าง

ตั้งแต่ให้บริการในเรื่องปัจจัยสี่ไปจนถึงการประสานงานส่งต่อรักษาพยาบาลจัดทำเอกสารและการดำเนินการทาง

กฎหมายโดยมีอีก4คนทำงานที่ละ2คนคือที่สถานีหัวลำโพงและขนส่งหมอชิตซึ่งเป็นหน้าด่านในการตั้งรับ 

ผู้หญิงที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านปัจจุบันบ้านพักฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่27คนด้วยโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับ

ในการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กอย่างครบวงจร นอกจากนั้นยังมีทีมสหวิชาชีพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก

หลากหลายสาขาเป็นอาสาสมัครมาช่วยในขบวนการบำบัดและเยียวยา แต่เจ้าหน้าที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

“เราทำงานหนักและเหนื่อยมาก เพราะในอดีตเราทำงานสู้กับปัญหาที่ผู้หญิงประสบเท่านั้น แต่ปัจจุบัน เราสู้กับ

ทัศนคติและความเชื่อ ทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในยุคปัจจุบัน ที่ทำงานจนไม่มีเวลาให้กับลูก จึงทำให้เด็ก

ยุคใหม่มีต้นทุนชีวิตที่ต่ำและยากในการนำพาชีวิตของตนเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้” สมาคมฯ 

จึงมีงานในเชิงรุกที่รองรับ โดยการเพิ่มต้นทุนให้กับเด็กก่อนที่พวกเขาจะเป็นพ่อ-แม่ผ่านขบวนการทางความคิด

ในงานพัฒนาเยาวชนด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างสังคมและลดทอนปัญหาต่อไป

 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

501/1ซอยเดชะตุงคะ1ถนนเดชะตุงคะแขวงสีกันเขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร10210

โทร02-929-2301-7,02-929-2222
Email:admin@apsw-thailand.org
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาตุ
 

  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเป็น

องค์กรพัฒนาเอกชนท่ีดำเนินงานสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาวิกฤตชีวิตผ่านกระบวนการ

ช่วยเหลือฟ้ืนฟูสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาและฝึกอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ในสังคม

อย่างเหมาะสมรวมท้ังดำเนินกิจกรรมในเชิงรุกท่ีเอ้ือต่อการป้องกันปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับผู้หญิงและเด็กการรณรงค์เพ่ือให้เกิด

การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายเพ่ือเสริมสร้างสถานภาพศักยภาพสิทธิและโอกาสของผู้หญิงในสังคม

 

 งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯน้ันนับว่าครอบคลุมและค่อนข้างครบวงจรและค่อนข้างหลากหลายเร่ิม

ต้นจากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เม่ือ30ปีท่ีแล้วจนถึงวันน้ีมีผู้หญิงและเด็กได้ผ่านบ้านพักฉุกเฉินกว่า50,000รายณวัน

น้ีบ้านพักฉุกเฉินซ่ึงยังเป็นงานหลักในการดูแลผู้หญิงท่ีประสบปัญหาต่างๆเช่นถูกกระทำรุนแรงทำร้ายร่างกายถูกข่มขืน

ล่วงละเมิดทางเพศถูกทอดท้ิงท้องไม่พร้อมติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ขัดแย้งภายในครอบครัวไม่มีงานทำไม่มีท่ีพักฯลฯโดย

ในแต่ละวันมีผู้หญิงและเด็กท่ีพักอาศัยรับความช่วยเหลืออยู่ประมาณ140คนโดยเฉล่ีย

   

 จากประสบการณ์อันยาวนานในการให้ความช่วยเหลือดูแลปัญหาของผู้หญิงและเด็กงานจึงค่อยๆปรับพัฒนาท้ัง

ในเชิงคุณภาพการให้บริการ และตามปีท่ีผ่านไป ขยายกรอบภารกิจให้ครอบคลุมงานในเชิงรุก เน้นการป้องกันปัญหาด้วย

การทำงานกับเยาวชนและการรณรงค์ในระดับนโยบายเพ่ือเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงอันนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชายในสังคมด้วย
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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	และฝึกอาชีพ

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

			 	 	 	 	 	 	 	 และบริหาร	งานทั่วไป

	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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ผลการดำเนินงานในปี2553
   

  ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปี 2553 การดูแลแก้ไขปํญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กไม่

สามารถที่จะหยุดชะงักไปได้  การให้บริการดำเนินไป อย่างเข้มข้นเช่นที่ผ่านมา ความรู้สึกที่ต้องมุ่งมั่นต่อ

ภารกิจไม่ว่าวิกฤตใดๆจะเกิดขึ้นนั้น มีได้มีเพียงแต่พวกเราคนทำงาน ที่กล่าวเช่นนั้นได้  เป็นการมองสิ่งที่

เกิดขึ้นจริงสมาคมฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดเมื่อสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนได้เสด็จ

มาประเทศไทยเพื่อทรงเป็นองค์ประธานในงานเลี้ยงเพื่อหารายได้ให้แก่บ้านพักฉุกเฉินในวันที่8เมษายน

2553แม้เปน็จงัหวะเวลาเดยีวกนักบัที่ประเทศไทยประกาศใช้พระราชกำหนดฉกุเฉนิพอดีทา่มกลางความ

กงัวลในเหตกุารณ์บา้นเมอืงของพวกเราที่เปน็ผู้จดังานหากแต่พระราชปณธิานที่มีตอ่พระราชภารกจิในการ

ชว่ยเหลอืสงัคมโดยเฉพาะประเทศไทยของพระองค์ที่สะทอ้นได้จากการเสดจ็มาในขณะวกิฤตทางการเมอืง

ทำให้พวกเรารูส้กึมีกำลงัใจและเชือ่มัน่มากขึน้และรูส้กึปลาบปลืม้และสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุอยา่งหา

ที่สุดมิได้

 อีกวาระพิเศษยิ่งที่ถือเป็นมงคลยิ่งต่อสมาคมฯในปี2553คือการที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์

เจา้พชัรกิติยาภาได้ทรงพระกรณุาให้คณะกรรมการสมาคมฯได้เขา้เฝา้เพือ่ถวายโล่เทอดพระเกยีรติจากการ

ที่ได้ทรงมีคณุปูการที่ยิง่ใหญ่ตอ่การแกไ้ขดูแลปญัหความรนุแรงตอ่ผู้หญงิและเดก็เนือ่งในโอกาสวนัสตรีสากล

ในเดือนมีนาคม2554

 เนื่องจากปี2553เป็นปีที่บ้านพักฉุกเฉินดำเนินงานมาครบ30ปีคณะกรรมการสมาคมฯได้รับ

พระกรณุาจากพระเจา้วรวงศ์เธอพระองค์เจา้โสมสวลีพระวรราชาทนิัดดมาตุให้เขา้เฝา้เพือ่กราบทลูเกีย่วกบั

การดำเนนิงานและแนวทางรวมทัง้ขอ้ขดัขอ้งของการทำงานซึง่ได้ประทานขอ้แนะนำและประทานกำลงัใจ 

ยังความปลาบปลื้มให้แก่คณะกรรมการฯเป็นอย่างยิ่ง

 วาระที่เป็นมิ่งมงคลทั้ง 3 วาระนั้น  เป็นพลังใจที่สำคัญต่อสมาคมฯ เป็นอย่างยิ่ง  ทำให้งานในปี

2553ทัง้งานในเชงิรบัและเชงิรกุนัน้ลลุว่งไปอยา่งนา่พอใจและกา้วตอ่ไปในทศวรรษที่4สำหรบัการทำงาน

เพื่อผู้หญิงเป็นไปอย่างเข้มแข็งมากขึ้น

 งานของสมาคมฯในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณกุศลเป็นส่วนเล็กๆในสังคมที่กว้างใหญ่ซึ่งพวกเรา

ก็ดำเนนิงานเตม็ที่และตามศกัยภาพที่เรามีภารกจิลลุว่งมาได้อยา่งดียิง่ในปี2553ก็ดว้ยการสนบัสนนุและ

ช่วยเหลือของหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์

เดียวกันที่ได้กรุณาทั้งในรูปทุนทรัพย์สิ่งของและกำลังใจซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯรวมทั้งเจ้าหน้าที่สมา

คมฯทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจและในความกรุณาและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมาณโอกาสนี้



ANNUAL REPORT 2010 9

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
		 	กลุ่ม		 	Friends		 	of		 	Childhood		 	ได้	จัด	งาน	เลี้ยง	เพื่อ	หา	ทุน	ให้	กับ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			

โดย	สมา	คมฯ	รู้สึก	สำนึก	ใน	พระ	มหากรุณาธิคุณ	ของ	สมเด็จ	พระ	ราชิ	นี	ซิลเวีย	แห่ง	สวีเดน	อย่าง	หา	ที่สุด	มิได้		 	ที่	ทรง	รับ	เป็น 

	องค์	ประธาน	ใน	งาน	เลี้ยง	ที่	จัด	ขึ้น	ใน	ช่วง	ที่	เกิด	วิกฤต	ทางการ	เมือง		 	วัน	ที่		 	8		 	เมษายน		 	2553		 	ณ		 	สนาม	กอล์ฟ	รอยัล	เจมส์			 

ศาลา	ยา			

 

 

 

 

 

 

 

เทิดพระเกียติ“พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”
		 	คณะ	กรรมการ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	ได้	รับ	พระ	กรุณาธิคุณ	จาก		 	พระเจ้า	หลาน	เธอ		 	พระองค์	เจ้า	 

พัช	รกิ	ติ	ยา	ภา		ให้	เข้า	เฝ้า			เพื่อ			ถวาย	โล่	เท	ิด	พระ	เกียรติ					และ	แสดง	ความ	จงรัก	ภักดี					ที่	ได้	ทรง	ใส่	พระทัย	อย่าง	จริงจัง	ใน	เรื่อง	

การ	แก้ไข	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ที่	เกิด	ขึ้น	กับ	ผู้	หญิง		 ซึ่ง	เป็น	คุณูปการ	ต่อ	การ	สร้าง	ความ	เข้าใจ	ของ	สังคม		 	และ	การ	ตระหนัก	ว่า	

ปัญหา	ความ	รุนแรง	นั้น	เป็น	ปัญหา	ของ	สังคม		 	มิใช่	ปัญหา	เฉพาะ	ตัว		 	โดย	ทรง	มี	พระ	ปฎิ	สัน	ถาร	กับ	คณะ	กร	รม	การฯ		 	ใน	เรื่อง	

ปัญหา	ความ	รุนแรง			ยัง	ความ	ปลาบปลื้ม		แก่	คณะ	ผู้	เข้าเฝ้า	เป็น	ล้นพ้น	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเด่นงานดังปี2553
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มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ“ผู้ชายแห่งปี2553”
		 	คณะ	กรรมการ	สมา	คมฯ			ได	้ม	ีมต	ิมอบ	โล	่ประกาศ	เกยีรตคิณุ			นายก	รฐัมนตร	ี		นาย	อภสิทิธิ	์				เวช	ชา	ชวีะ					ให	้เปน็	“	ผูช้าย	

แห่ง	ปี			2553	”			ใน	งาน	สตรี	สากล			เนื่องจาก	เป็น	ผู้	ที่	มี	ผล	งาน	เป็น	ที่	ประจักษ์	ใน	การ	สร้าง	เสริม	สถานภาพ	ของ	ผู้	หญิง			และ	ยัง	

พยายาม	ที่	จะ	ส่ง	เสริม	ความ	เสมอ	ภาค	ระหว่าง	หญิง	ชาย	มา	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเปิดตัวนกหวีดขนาดใหญ่“Celebrate30thAnniversaryEmergencyHome”
		 	เนื่อง	ใน	ปี	นี้		 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ครบ	รอบ		 	30		 	ปี		 		 	เพื่อ	เป็นการ	ระดม	ทุน	ช่วย	เหลือ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ถูก	กระทำ	รุนแรง 

จึง	จับ	มือ	กับ	ภาค	เอกชน			เจ้าของ	แบรนด์			“	เถ้าแก่	น้อย	”			“	ดับเบิ้ล	เอ	”			ศูนย์	การ	ค้า	เซ็นทรัล	พลาซ่า			รัต	นา	ธิเบศร์					และ	คลื่นวิทยุ			

90		 	บาลานซ์		 	FM		 	ร่วม	กัน	คิด	แคมเปญ		 	“	Celebrate		 	30th		 	Anniversary		 	Emergency		 	Home	”		 	ขึ้น		 โดย	จัด	ทำ	กล่อง	รับ	

บริจาค	ขนาด	ใหญ่			นำ	สัญลักษณ์	นกหวีด	ป้องกัน	ภัย	มา	เป็น			“	กล่อง	รับ	บริจาค	นกหวีด	ป้องกัน	ภัย	”			โดย	วาง	ไว้			ณ			ศูนย์การค้า	

เซ็นทรัล	พลาซ่า			รัต	นา	ธิเบศร์					แคมเปญ	นี้	มี	ระยะ	เวลา		3			เดือน			ตั้งแต่			มิถุนายน			–			สิงหาคม			2553			ครั้ง	นี้	ได้	รับ	ความ	ร่วม	

มือ	จาก	ศิลปิน	รุ่น	ใหม่	มา	ร่วม	เป็น	พรีเซ็นเตอร์	ให้	อีก			4		คน			คือ			คุณนนท์-ภูดิศสุริยวงศ์คุณบอล-สรณัฐญุปานันท์คุณบัว

-อาภาภัทรกัญจนพฤกษ์และคุณพอลลี่-พรพรรณสิทธนววิธ			มา	ช่วย	เสริม	พลัง	ร่วม	กับ	พรีเซ็นเตอร์	รุ่น	พี่			คือ			คุณลอร่า 

-ศศิธรวัฒนกุลคุณหนูดี-วนิษาเรซคุณธัญญ่า-ธัญญาเรศเองตระกูลและคุณปอย-ตรีชฎามาลยาภรณ์		ที่	ทำงาน	กัน	

อย่าง	แข็ง	ขัน	
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บ้านพักฉุกเฉิน
 

  

 การให้บริการของบ้านพักฉุกเฉิน  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เน้นการให้ความช่วย

เหลือผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยให้ความช่วย

เหลอืดา้นทีพ่กัอาศยัอาหารสขุภาพอนามยัรวมทัง้การให้คำปรกึษาแนะนำการให้ทกัษะ

ชวีติและให้กำลงัใจโดยใช้หลกัสงัคมสงเคราะห์และกระบวนการจดัการกลุม่บำบดัทางจติ 

เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยปกติสุขและ

ช่วยเหลือตนเองได้

 

 การให้บริการและความช่วยเหลือนอกเหนือจากการให้เข้าพักที่บ้านพักฉุกเฉิน

แล้ว โครงการคลินิกผู้หญิง ได้เปิดบริการทางโทรศัพท์ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้าน

สุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น ท้องเมื่อไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหา

โรคเอดส์และการหมดวัยเจริญพันธุ์ฯลฯ
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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		 	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	ล่วง	ละเมิด	และ	ถูก	แยก	ออก	มา	จาก	ครอบครัว	

	 	ทัง้นี	้ม	ีครู	และ	พี	่เลีย้ง	เดก็			เปน็	ผู	้ดแูล	และ	เสรมิ	สรา้ง	พฒันาการ	รา่งกาย			อารมณ์			และ	สติ	ปญัญา			โดย	มุง่	เตรยีม	ความ	

พร้อม	ให้	เด็กๆ		 	สามารถ	ช่วย	เหลือ	ตนเอง	และ	อยู่	ร่วมกับ	ผู้	อื่น	ใน	สังคม	ได้		 	อีก	ทั้ง	ลด	ผลก	ระ	ทบ	ความ	รุนแรง	ที่	เกิด	ขึ้น	กับ	เด็ก			

พร้อม	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	

  บ้านพักฉุกเฉินเปิดให้บริการทุกวันโดยมีนักสังคมสงเคราะห์และ/หรือนักจิตวิทยา
ให้การปรึกษาตลอด24ชั่วโมง

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

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	

	เยี่ยม	บ้าน		 	สร้าง	ความ	เข้าใจ	และ	ฟื้นฟู 	•	

ครอบครัว	

5.ติดตามผล
	เมื่อ	พ้น	จาก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ไป	แล้ว		

2.บริการด้านการแพทย์
	แพทย์	และ	จิตแพทย์		 	ณ		 	สถาน	พยาบาล		 	รวม	ท้ัง	•	
ท่ี	เป็น	อาสา	สมัคร	ให้การ	ตรวจ	และ	ให้	คำ	แนะนำ	
ปรึกษา	ดูแล	ด้าน	สุขภาพ	ท้ัง	ร่างกาย	จิตใจ	 	ด้าน	การ	
วางแผน	ครอบครัว		 สุขภาพ	ทาง	เพศ	และอ	นา	มัย	
เจริญ	พันธ์ุ	
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

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

วางแผน	ครอบครัว					เอช	ไอ	วี			/			เอดส์			การ	ดูแล	

เด็ก					สิทธิ	สตรี					กฎหมาย			ฯลฯ	

เสริม	สร้าง	ทักษะ	ชีวิต	•	

ฝึก	อาชีพ	ตาม	ความ	สนใจ	•	

	ให้	บริการ	การ	ศึกษา	ตาม	ระบบ	การ	ศึกษา	ทั้ง	•	

ใน	ระบบ	และ	การ	ศกึษา	นอก	โรงเรยีน	ใน	ระดบั	

ประถม	และ	มัธยมศึกษา

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

กระบวนการ	ยุติธรรม	

	ศูนย์กลาง	รับ	เรื่อง	และ	ติดต่อ	สถานี	ตำรวจ	ที่	•	

เกี่ยวข้อง			/			ติดตาม	ผล	คดี			

	เป็น	สื่อ	กลาง	ติดต่อ	หน่วย	งาน	เอกชน	และ	รัฐ	ที่	ให	้•	

คำ	ปรกึษา	ดา้น	กฎหมาย			เชน่			มลูนธิ	ิเพือ่น	หญงิ			/		 

	สมาคม	บัณฑิต	สตรี	ทาง	กฎหมาย			ฯ			

	ร่วม	สอบ	พยาน	เด็ก	ตาม			ป.วิ			อาญา			พ.ศ	.			2543•	
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งนบ้านพักุกเฉน
1.จำนวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงและเด็ก
1.1จำนวนที่รับความช่วยเหลือ
		 	ใน	ป	ี				2553			ม	ีผู	้หญงิ	และ	เดก็	ทีม่า	ขอรบั	การ	ชว่ย	เหลอื	จาก			บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			รวม	ทัง้	สิน้			1,888			ราย			แบง่	เปน็	 

		 	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	เข้า	พัก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 		 								 					424		 		 	ราย			

		 	ผู้	หญิง	ขอรับ	การ	ปรึกษา	ด้วย	ตนเอง	แต่	ไม่	เข้า	พัก				 												 									93		 		 	ราย			

		 	ผู้	หญิง	ขอรับ	การ	ปรึกษา	ทาง	โทรศัพท์		 		 		 	1,371		 		 	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		 		 		 		 		 		 		 																	276	

		 	2	.					ปัญหา	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม					-			จาก	สามี	/	คนรัก					70			ราย						 		 		 		 		 												

		 		 		 		 							-			จาก	ถูก	ข่มขืน									13					ราย		 		 		 		 	83		 			

		 	3	.					ความ	รุนแรง							

		 		 	-							ถูก	สามี	ทุบตี	ทำร้าย	ร่างกาย			จำนวน			63			ราย	

		 		 	-							ผู้ชาย		(	สามี	)		ผู้	กระทำ	ความ	รุนแรง			จำนวน			2			ราย		 	 	 71							

		 		 	-							บิดา	/พี่ชาย	ทำร้าย							จำนวน					6			ราย	

		 	4	.					ปัญหา	ผู้	ติด	เชื้อ			HIV	/	AIDS			(			ผู้	หญิง			23		ราย			ผู้ชาย			1			ราย	)				 		 		 	24	

		 	5	.					ไม่มี	ที่พัก		 		 		 		 		 		 		 		 		 	19	

		 	6	.					สุขภาพ			กาย				6			ราย	,			สุขภาพ	จิต			9			ราย		 		 		 		 		 		 15	

		 	7	.					ปัญหา	เศรษฐกิจ		 		 		 		 		 		 		 		 	13	

		 	8	.					ถูก	ข่มขืน	-	รุม	โทรม	/	อนาจาร			(	ไม่	ตั้ง	ครรภ์	)	

		 									(	เด็ก	วัย	3	-	6			ขวบ			1			ราย			วัย	รุ่น			5		ราย					ผู้	หญิง		2		ราย	)		 		 		 		 			8	

		 	9	.					ไม่มี	ผู้	ดูแล	เด็ก		 		 		 		 		 		 		 												 			4	

		 	10	.			อื่นๆ			เช่น			ถูก	ลัก	ทรัพย์			1			ราย/	ถูก	ล่อลวง	แรงงาน			1	/			เด็ก	หาย		

	 				1		ราย			/	ผู้	สูง	อายุ			1		ราย		 		 		 		 																 		 		 	4		 												

 รวมทั้งสิ้น         517

   *			ไม่	นับ	ปัญหา	จาก	กรณี	ขอ	คำ	ปรึกษา	ทาง	โทรศัพท์	



ANNUAL REPORT 2010 15


 1.3ประเภทปัญหา
 1.3.1กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม

		 	ผู้	หญิง	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม		 	มา	ขอรับ	ความ	ช่วย	เหลือ	รวม	ทั้ง	สิ้น		 	83		 ราย		 แยกเป็นผู้	หญิง	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	มา	ขอ	 

คำ	ปรึกษา	และ	กลับ	สู่	ครอบครัว			จำนวน			17				ราย				พัก	ระหว่าง	รอ	คลอด	/	หลังค	ลอด			จำนวน			66				ราย			โดย	จำแนก	อายุ	ดังนี้			

		 	เด็ก	และ	เยาวชน	หญิง					อายุ			13			-			18			ปี		 	จำนวน		 		 	20		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			24.10	)	

		 	ผู้	หญิง					อายุ			19			-			25			ปี		 		 		 	จำนวน		 		 	29		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			34.94	)	

		 	ผู้	หญิง					อายุ			26			-			35			ปี		 		 		 	จำนวน		 		 	26		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			31.32	)	

		 	ผู้	หญิง					อายุ			36			-			40			ปี		 		 		 	จำนวน		 		 					6		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			7.23	)	

		 	ผู้	หญิง					อายุ			41			–			42			ปี		 				 		 	จำนวน		 		 			2		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			2.41	)	

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

คน	รู้จัก	/			เพื่อน	ชาย	/			บิดา	เลี้ยง			

		 	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ส่วน	ใหญ่	อายุ	ระหว่าง		 	19		 	-		 	25		 	ปี		 	และ	ส่วน	ใหญ่	มี	อาชีพ	รับจ้าง	ทั่วไป		 	นักศึกษา			

และ	ค้าขาย			ตาม	ลำดับ	

		 	ใน	ปี			2553					ผู้	หญิง	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			เมื่อ	คลอด	เด็ก	ทารก	แรก	เกิด			ได้	ตัดสิน	ใจ	เลือก	เลี้ยง	ดู	เด็ก	ทารก	ด้วย	ตนเอง	

/	เลี้ยง	เด็ก	ทารก	โดย	ตา		 	ยาย		 	และ	ญาติ		 	จำนวน		 		 	13		 	ราย		 	ฝาก	เลี้ยง	เด็ก	ทารก	ชั่วคราว	ใน	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน		 	/	สหทัย	

มูลนิธิ					จำนวน			31			ราย			ยก	บุตร	ให้	มูลนิธิ	มิตร	มวล	เด็ก			จำนวน			11			ราย	ในจำนวนนี้มี	1	ราย	เป็นเยาวชน	(กรณียกบุตร 

นี้ผู้เป็นแม่ถูกข่มขืน/รุมโทรม	 จึงไม่สามารถทนเห็นลูกของตนได้)		 	และ	ได้	คลอด	บุตร	เสีย	ชีวิต	หลังค	ลอด		 	จำนวน		 	1		 	ราย	 

ผู้	หญิง	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			อยู่	ระหว่าง	รอ	คลอด					จำนวน			10			ราย	

 

 1.3.2กรณีติดเชื้อHIV/AIDS

		 	ผู้	ติด	เชื้อ			HIV	/	AIDS			มา	ขอรับ	ความ	ช่วย	เหลือ	รวม			24			ราย			โดย	จำแนก	ได้	ดังนี้			

		 	ผู้	หญิง					อายุ					22			-			30			ปี		 		 	จำนวน		 		 	11		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			45.84	)	

		 	ผู้	หญิง	/	ผู้ชาย					อายุ			31			-			40			ปี		 	จำนวน		 		 		5		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			20.83	)	

		 	ผู้	หญิง					อายุ			41			–			60			ปี		 		 	จำนวน		 		 		8		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			33.33	)	

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

ลง	ไปติดจากมี	อาชีพ	หญิง	บริการ			 	ผู้	หญิง	ติด	เชื้อ	ส่วน	ใหญ่		 	อายุ	ระหว่าง		 	22	-	30		 	ปี		 	และ	เป็น	แม่	บ้าน	มาก	ที่สุด			 

	ทั้งนี้	ใน	ช่วง	ระหว่าง	ปี			2553			ผู้	ติด	เชื้อ			HIV	/	AIDS			ไม่มี	เสีย	ชีวิต			เนื่องจาก	ผู้	ติด	เชื้อ	ได้	เข้า	ถึง	บริการ	ด้าน	สุขภาพ	ได้	อย่าง	รอบ	

ด้าน	และ	รวดเร็ว			เป็น	มิตร	มาก	ขึ้น	
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1.3.3กรณีถูกทำร้าย

		 	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่ประสบ	ปญัหา	ความ	รนุแรง	ใน	ครอบครวั	ทีม่า	ขอรบั	ความ	ชว่ย	เหลอื	โดย	พกั	อาศยั	รวม	ทัง้	สิน้		69					ราย					 

ผู้ชาย		(	สามี			ผู้	กระทำ	)			จำนวน					2					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			/	ติด	ยา	เสพ	ติด			และ	หึง	หวง			

		 	ใน	ป	ี		2553			จาก			69			ราย			ม	ีผู	้หญงิ	และ	เดก็			จำนวน			66			ราย			ไม	่ตอ้งการ	รอ้ง	ทกุข	์ดำเนนิ	คด	ีใด			ๆ 			ทัง้	สิน้			ผู	้หญงิ			1			ราย			 

ร้อง	ทุกข์	กับ	เจ้า	หน้าที่	ตำรวจ	เพื่อ	ดำเนิน	คดี	ทาง	อาญา	และ	กำลัง	จะ	ดำเนิน	การ	ฟ้อง	หย่า	ต่อ	ไป	ให้	ถึงที่	สุด			ผู้	หญิง	อีก					2			ราย					

ไม่	ต้องการ	ร้อง	ทุกข์	กับเจ้า	หน้าที่	ตำรวจ		 	แต่	ต้องการ	ให้	นัก	สังคมสงเคราะห์		 	นัก	จิตวิทยา	ช่วย	ประสาน	สามี	เพื่อ	ทำ	ข้อ	ตกลง	

และ	วาง	เงื่อนไข	ซึ่ง	กัน	และ	กัน		 	เพื่อ	กลับ	สู่	ครอบครัว			 ซึ่ง	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 		 	ได้	เอื้อม	มือ	เข้า	ช่วย	เหลือ	ผู้ชาย		 	จำนวน		 	2		 	ราย		 

	(	เป็น	สามี		 	ผู้	ซึ่ง	กระทำ	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว	)		 	เพื่อ	ทำ	ข้อ	ตกลง	และ	วาง	เงื่อนไข	กับ	ผู้	หญิง		 	โดย	ยึด	ผู้	หญิง	เป็น	ศูนย์กลาง			

เช่น		 	การ	ส่ง	ทั้ง	ผู้	หญิง	และ	ผู้ชาย	เข้า	รับ	การ	บำบัด	ฟื้นฟู	เยียว	ยา	รักษา	ทาง	จิตใจ		 	อารมณ์	และ	ปรับ	วิธี	คิด	ของ	ผู้ชาย	/	ผู้	หญิง		 	ที่			

วิทยาลัย	แพทยศาสตร์	กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล		(	ค	ลิ	นิค	กู้	ใจ	)			อีก	ทั้ง	ผู้ชาย	ต้อง	หยุด	ใช้	ความ	รุนแรง	ต่อ	ผู้	หญิง			ฯลฯ			

(	ตาม	มาตรา			12			พ.ร.บ	.			คุ้มครอง	ผู้	ถูก	กระทำ	ด้วย	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			พ.ศ	.			2550	)	

		 	การ	ช่วย	เหลือ	ปัญหา	ความ	รุนแรง			(ตาม			พ.ร.บ	.			คุ้มครอง	ผู้	ถูก	กระทำ	ด้วย	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			พ.ศ	.			2550	)			

จำนวน			5			ราย			มี	ดังนี้	

   กรณีที่1		นาง	เย็น			อายุ			40			ปี		ถูก	สามี			อายุ			42			ปี			ติด	ยา	เสพ	ติด			ทำร้าย	ร่างกาย	/	จิตใจ			นาง	เย็น	อยู่	กิน	ด้วย	จน	มี	

ลกูชาย	วยั			1			เดอืน			ได	้หลบ	หน	ีออก	มา		นาง	เยน็	ประสงค	์จะ	ขอ	หยา่	สาม	ี				นกั	สงัคมสงเคราะห	์		บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	และ	มลูนธิเิพือ่น	

หญงิ	ได	้พา	นาง	เยน็	ไป	พบ	สาม	ี		ที	่สน.ทองหลอ่	และ	สน.ทา่เรอื			เพือ่	ทำ	ขอ้	ตกลง	และ	ได	้ดำเนนิ	การ	ขอ	หยา่	กบั	สาม	ี		เมือ่	วนั	ที	่				25					

มีนาคม			2553							

   กรณีที่2		นาง	แวว	ดาว			อายุ			34			ปี			ถูก	สามี			อายุ			34			ปี			ทำร้าย	ร่างกาย	และ	จิตใจ	ดุ	ด่า	เป็น	ประจำ					แวว	ดาว	มี	ลูกชาย	

อายุ		 	3.7		 	ขวบ		 	มา	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	และ	คุ้มครอง	ความ	ปลอดภัย		 	จน	แวว	ดาว	ประสงค์	จะ	กลับ	สู่	ครอบครัว	แต่	ไม่	ประสงค์	

ร้องทุกข์	เจ้า	หน้าที่	ตำรวจ					จึง	ได้	ทำ	บันทึก	ข้อ	ตกลง	และ	วาง	เงื่อนไข	กัน	ที่	ศูนย์	กนิษฐ์	นารี			เมื่อ	วัน	ที่			2			กรกฎาคม			2553	

   กรณีที่3		นาง	แพน		อายุ			37			ปี			ถูก	สามี			อายุ	39			ปี			ทำร้าย	ร่างกาย			จิตใจ			และ	สามี	มีชู้			นาง	แพน	อยู่	กิน	ด้วย	จน	มี	

ลูกสาว			5			ขวบ			และ	ลูกชาย					3			ขวบ			มา	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	เยียว	ยา	ทาง	จิตใจ			จน	นาง	แพน	และ	ลูก	ต้องการ	กลับ	สู่	ครอบครัว			

แต	่ไมป่ระสงค	์รอ้ง	ทกุข	์เจา้	หนา้ที	่ตำรวจ			จงึ	ได	้ทำ	บนัทกึ	ขอ้	ตกลง	และ	วาง	เงือ่นไข	กนั	ที	่ศนูย	์กนษิฐ	์นาร	ี		เมือ่	วนั	ที	่		5			กรกฎาคม		

2553 

		 	จาก	การ	ติดตาม	ผล	ทราบ	ว่า		 ผู้ชาย	ทั้ง	สอง	ราย	(	สามี	ของ	นาง	แวว	ดาว	และ	นาง	แพน	)	นั้น		 	ยินยอม	เข้า	รับ	การ	ตรวจ	

รักษา	ฟื้นฟู	เยียวยา	จิตใจ	ตาม	ข้อ	ตกลง	ระยะ	แรก		หยุด	ใช้	ความ	รุนแรง	ทาง	กาย			แต่	ยัง	มี	ความ	รุนแรง	ทาง	จิตใจ	/	วาจา			และ	วิธี	

คิด	ติดลบ	ยัง	ดำรง	อยู่	เช่น	เดิม	

   กรณีที่4		นาง	ผึ้ง	อายุ			36	ปี		ถูก	สามี			อายุ			43					ปี			ทำร้าย	ร่างกาย	/	จิตใจ	อย่าง	สาหัส			นาง	ผึ้ง	อยู่	กิน	จน	มี	ลูก	ด้วย	กัน			

3			คน			ได้	หลบ	หนี	ออก	มา	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	หลาย	ครั้ง			จน	นาง	ผึ้ง	และ	ลูก			ประสงค์	จะ	เจรจา	กับ	สามี					บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	จึง	ได้	

พา	นาง	ผึ้ง	แจ้ง	ความ	ที่	สน	.			ดอนเมือง			เพื่อ	ทำ	ข้อ	ตกลง	และ	วาง	เงื่อนไข	กัน			เมื่อ	วัน	ที่					17			มิถุนายน			2553		จาก	การ	ติดตาม	
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ผล			นาง	ผึ้ง			ทราบ	ว่า			สามี	ไม่	ยอม	หย่า	และ	ได้	ติดตาม	นาง	ผึ้ง	และ	ลูก			ได้	ใช้	ความ	รุนแรง	ทาง	กาย	และ	วาจา	/	ขู่	ฆ่า			อยู่ตลอด			ซึ่ง	

ทำให้	นาง	ผึ้ง	ตัดสิน	ใจ	เลือก	ที่	จะ	ดำเนิน	การ	ฟ้อง	หย่า	ต่อ	ศาล	ต่อ	ไป	

   กรณีที่5		นางสาว			อายุ		24					ปี					ถูก	สามี			อายุ			24			ปี			ทำร้าย	ร่างกาย	/	จิตใจ			นางสาว	อยู่	กิน	จน	มี	ลูก	ด้วย	กัน			2	คน			

ได้	หลบ	หนี	ออก	มา	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ			จน	นางสาว	และ	ลูก			ประสงค์	กลับ	สู่	ครอบครัว		 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	และ	มูลนิธิ	เพื่อน	หญิง	 

ได	้พา	นางสาว	และ	สาม	ี		ทำ	ขอ้	ตกลง	และ	วาง	เงือ่นไข	กนั			ที	่สน.ทา่เรอื			เมือ่	วนั	ที	่				25			ตลุาคม			2553		จาก	การ	ตดิตาม	ผลนางสาว	

รู้สึก	ดี	ขึ้น			สามี	หยุด	ใช้	ความ	รุนแรง	

 

 1.3.4กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

 เด็กก่อนวัยเรียน

		 	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	ชว่ย	เหลอื	ใน	ระหวา่ง	ที	่มารดา	รบั	การ	ฟืน้ฟ	ูรา่งกาย	/	จติใจ			หรอื	พกั	รอ	คลอด	ถงึ	หลงัค	ลอด			หรอื	พกั	เพือ่	หลบ	ภยั	/ตอ้งการ	

ความ	ปลอดภัย	อีก	ทั้ง	การ	ปกป้อง	คุ้มครอง		 	ซึ่ง	เด็ก	เหล่า	นั้น	ส่วน	ใหญ่		ได้	รับ	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		 	2553		 	มี	เด็ก	อยู่	ใน	ความ	ดูแล	 

ทั้ง	สิ้น			78			ราย			(	เด็ก	ผู้	หญิง			41			ราย			เด็ก	ผู้ชาย			37			ราย	)	

 เด็กอ่อน

		 	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน	เป็น	สถาน	ที่	ดูแล	เด็ก	ทารก	ซึ่ง	เป็น	บุตร	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ท้อง	ไม่	พร้อม	ทั้ง	ที่	

ต้องการ	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		 	2553		 	มี	เด็ก	แรก	เกิด	ฝาก	เลี้ยง	ประจำ	และ	ฝาก	เฉพาะ	กลาง	วัน		 	รวม		 	109		 	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			รวม			11			ราย			เป็น	เด็ก	ที่	แม่	ฝาก	เลี้ยง	ชั่วคราว	และ	รับ	กลับ	คืน	สู่	ครอบครัว	ที่	อยู่	ใน	ศูนย์	เลี้ยง	เด็ก	อ่อน			31			ราย			และ	เด็ก	 

ที่	แม่	ฝาก	เลี้ยง	ฝาก	เฉพาะ	กลาง	วัน	เนื่องจาก	มารดา	วัย	รุ่น	ต้อง	ไป	เรียน	หนังสือ			/	ไป	ทำงาน	/	ไป	โรง	พยาบาล			เป็นต้น			จำนวน					

67			ราย	

 

 1.3.5กรณีถูกข่มขืน

		 	ศนูย	์กนษิฐ	์นาร	ีเปน็	สถาน	ที	่ชว่ย	เหลอื	ผู	้หญงิ	ที	่ถกู	ขม่ขนื	อยา่ง	ครบ	วงจร			ป	ี		2553			ม	ีผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่ถกู	ขม่ขนื	กระทำ	

ชำเรา			ถูก	อนาจาร			มา	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	ทั้ง	สิ้น			21			ราย			(	ถูก	ข่มขืน			8			ราย			ถูก	ข่มขืน	เป็น	เหตุ	ให้	ท้อง			13			ราย	)			

		 	เด็ก	อายุ			3			-			6			ปี				 	จำนวน						 					1		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			4.76	)	

		 	เด็ก	อายุ			7			-	18			ปี				 	จำนวน		 		 	15		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			71.43	)					

		 	ผู้	หญิง	อายุ			19			-			25					ปี		 	จำนวน		 		 					5		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			23.81	)			

		 	ใน	จำนวน	ดงั	กลา่ว			รอ้ย	ละ	71.43			ผู	้ถกู	กระทำ	ม	ีสถานภาพ	เปน็	นกัเรยีน	/	นกัศกึษา			รอ้ย	ละ			60			ผู	้กระทำ	เปน็	ผูช้าย	

แปลก	หน้า					ร้อย	ละ	30			เป็น	คน	รัก			และ	ร้อย	ละ			10			เป็น	บิดา	เลี้ยง	/	เพื่อน	บิดา	
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 1.4ประเภทปัญหาของผู้ที่มาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์มีรายละเอียดดังนี้
		 	ผู	้ประสบ	ปญัหา			ที	่ขอรบั	การ	ปรกึษา	ทาง	โทรศพัท	์		จำนวน			1,371			ราย			ใน	จำนวน	ดงั	กลา่ว			เปน็	หญงิ					รอ้ย	ละ			88.40			

ที	่ประสบ	ปญัหา	ความ	รนุแรง	ทกุ	รปู	แบบ			เปน็ก	ลุม่	ที	่มอีาย	ุระหวา่ง			21	-	30			ป	ี		มาก	ทีส่ดุ			คดิ	เปน็	รอ้ย	ละ			53.61			ของ	ผูร้บั	บรกิาร	

ทัง้หมด			สว่น	ใหญ่	ประสบ	ปญัหา	ทอ้ง	เมือ่	ไม	่พรอ้ม			จำนวน			705			ราย			คดิ	เปน็	รอ้ย	ละ			51.20					ปญัหา	ครอบครวั			จำนวน			255			

ราย		 	คิด	เป็น	ร้อย	ละ18.60		 	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว		 	จำนวน			107		 	ราย		 	คิด	เป็น	ร้อย	ละ		 	7.80		 	และ	ปัญหา	ข่มขืน	/	

อนาจาร			จำนวน			27			ราย			คดิ	เปน็	รอ้ย	ละ			1.97			สว่น	ใหญ	่ม	ีภมูลิำเนา	ใน	กรงุเทพฯ			จำนวน			1,013					ราย					คดิ	เปน็	รอ้ย	ละ			73.89			 

	ผู้	ขอรับ	การ	ปรึกษา	ทาง	โทรศัพท์		 	ส่วน	ใหญ่	รู้จัก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	จาก		 	นิตยสาร	ชีวิต	รัก	/	คู่	สร้าง	คู่	สม		 	คิด	เป็น	ร้อย	ละ		 	35.59							

อินเตอร์	เนต			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			32.46			องค์กร	เอกชน	คิด	เป็น	ร้อย	ละ			12.98			และ	เพื่อน	/	พลเมือง	ดี	พา	มา			คิด	เป็น	ร้อย	ละ			6.86			

ส่วน	มาก	โทรศัพท์	มา	ปรึกษา		 	เวลา	เช้า	-	กลาง	วัน		 	คิด	เป็น	ร้อย	ละ		 	69.29		 		 	และ	เวลา	กลาง	คืน		 	คิด	เป็น	ร้อย	ละ		 	30.71		 	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			โดย	นัก	จิตวิทยา	คลี	นิก			ประจำ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			

จะ	ชว่ย	ตรวจ	สอบ	วดั	ระดบั	สต	ิปญัญา	/	ทดสอบ	บคุลกิภาพ	/	ทดสอบ	ความ	สมัฤทธิ	์ผล	ทางการ	เรยีน	/	การ	บำบดั	ฟืน้ฟ	ูจติใจ	-	การ	

ให้	คำ	ปรึกษา			

 2.1.1การดูแลสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาโดยทั่วไป  

   การหารือร่วมในกระบวนการฟื้นฟู(caseconference)

		 	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			case			conference			ร่วม	กับ	นัก	สังคมสงเคราะห์			นัก	จิตวิทยา			และ 

	เจ้า	หน้าที่	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์		 	เป็น		 	จำนวน		 10		 	ครั้ง		 	(	ตั้งแต่	เดือน	กุมภาพันธ์		 	–	ธันวาคม		 	2553		)		 เพื่อ	หา	แนวทาง	

แก้ไข	ปัญหา	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง		 	ถูก	ข่มขืน		 	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม		 	ผู้	หญิง	ติด	เชื้อ 

	เอช			ไอ			วี	/	เอดส์			และ	เด็ก	ที่	ถูก	ทอด	ทิ้ง			จำนวน			37			ราย			อีก	ทั้ง	ได้	ให้การ	ปรึกษา	แนะนำ	การ	ดำเนิน	แก้ไข	ปัญหา	ชีวิต	และ	การ	

ปรับ	วิธี	คิด	ให้	กับ	เด็ก	และ	ผู้	หญิง	จำนวน			3			ราย			

   การฟื้นฟูโดยจิตแพทย์

		 	นพ.ชัย	พร		 	พิศิ	ษฎ์	พงศ์	อารีย์		 		 	หัวหน้า	ภาค	จิตแพทย์	เด็ก	และ	วัย	รุ่น		 	นพ.พิ	สาส์น		 	เต	ชะ	เกษม		 		 	และ		 	พญ.วรุณ	า			 

กล	กิจ	โก	วิ	นท์			จิตแพทย์	เด็ก			วิทยาลัย	แพทยศาสตร์	กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล		(	ค	ลิ	นิค	กู้	ใจ	)			ได้	ให้การ	บำบัด	ฟื้นฟู	

จติใจ	ให	้กบั	เดก็	/	เยาวชน	/	ผู	้หญงิ	ประสบ	ปญัหา	ความ	รนุแรง	ใน	ครอบครวั			ถกู	ขม่ขนื					และ	พฤตกิรรม	กา้วรา้ว	/	อารมณ	์แปรปรวน			
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จำนวน			16					ราย			รวม			117			ครั้ง			อีก	ทั้ง	ได้	ร่วม	ประชุม	ทีม	สห	วิชาชีพ	หา	แนวทาง	ช่วย	เหลือ	เด็ก	และ	ครอบครัว			จำนวน			3			ราย			

รวม			4			ครั้ง	

 การบำบัดที่โรงพยาบาลศรีธัญญาและการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ

		 	สมา	คมฯ		ได	้สง่	เดก็	ที	่ถกู	ขม่ขนื	เขา้	รบัคำ	ปรกึษา	และ	การ	บำบดั	ฟืน้ฟ	ูจติใจ			ภาย	ใต	้การ	ดแูล	ของ	โรง	พยาบาล	ศรธีญัญา			

จำนวน					20			ราย			ดังนี้	

		 	-					เข้า	รับ	การ	รักษา	บำบัด	ฟื้นฟู	เยียวยา			ที่	โรง	พยาบาล			ไม่	เกิน			3					เดือน			จำนวน			8			ราย					

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

 การบำบัดที่โรงพยาบาลศิริราช

	สมา	คมฯ	ได้	ส่ง	เด็ก	/	ผู้	หญิง	ที่	ถูก	ข่มขืน	และ	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			เข้า	รับคำ	ปรึกษา	และ	การ	บำบัด	ฟื้นฟู	จิตใจ			ภาย	ใต้	การ	

ดูแล	ของ	จิตแพทย์	โรง	พยาบาล	ศิริราช			จำนวน					2			ราย			

 การบำบัดที่โรงพยาบาลตำรวจ

		 	สมา	คมฯ		 ได้	ส่ง	เด็ก		 	ที่	ถูก	ข่มขืน	/	รุม	โทรม		 รับคำ	ปรึกษา	และ	บำบัด	ฟื้นฟู	จิตใจ		 	ภาย	ใต้	การ	ดูแล	ของ	จิตแพทย์	 

โรง	พยาบาล	ตำรวจ					จำนวน					2			ราย			

 การฟิ้นฟูจิตใจโดยอาสาสมัคร                                                                                                                                                                                                   

		 	-			คุณพิสินีแดงวัง		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			จำนวน			5		ราย			ทุก	วัน	

จันทร์							

		 	-					คณุอารีวรรณจตุทอง		นกั	กฎหมาย			ได	้จดั	กลุม่			แบง่	ปนั	ปญัหา	ความ	รนุแรง	ใน	ครอบครวั	และ			ได	้		Support			จติใจ			

เพือ่	เสรมิ	สรา้ง	พลงั	อำนาจ	ให	้ผู	้หญงิ	ที	่ประสบ	ปญัหา	ความ	รนุแรง	ใน	ครอบครวั	และ	ทาง	เพศ			ให	้กบั	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่ได	้รบั	ความ	

รุนแรง	จาก	สามี			จำนวน			56			ราย			รวม			3					ครั้ง			(	ครั้ง	ที่			1			เมื่อ	วัน	ที่			15			กรกฎาคม	/			ครั้ง	ที่			2			เมื่อ	วัน	ที่			18			สิงหาคม	/			ครั้ง	

ที่			3			เมื่อ	วัน	ที่			13			พฤศจิกายน			2553	)	

  2.1.2การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็กดังนี้

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

โคก	สงู			และ	ทมี	งาน	ทนาย	มลูนธิ	ิเพือ่น	หญงิ			เพือ่	รว่ม	กนั	หา	แนวทาง	ชว่ย	เหลอื	ฟืน้ฟ	ูเยยีว	ยา	/	ปรบั	พฤตกิรรม	เดก็	/	เยาวชน	และ	

ผู้	หญิง	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ	และ	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			จำนวน			6		ราย		จำนวน			14		ครั้ง						

		 	จัด	ประชุม		 	Case		 	conference		 	ระหว่าง	นัก	สังคมสงเคราะห์		 	นัก	จิตวิทยา		 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	ร่วม	กับ	คุณ	ณัฐ	วุฒิ			 

บัว	ประทุม		 	และ	ทีม	งาน	มูลนิธิ	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	เด็ก		 	สถาน	แรก	รับ	เด็ก	หญิง	บ้าน	ธัญ	ญ	พร		 	เพื่อ	ร่วม	กัน	หา	แนวทาง	ช่วย	เหลือ	

ฟืน้ฟ	ูเยยีว	ยา	/	ปรบั	พฤตกิรรม	เดก็	และ	เยาวชน			ที	่ประสบ	ปญัหา	ความ	รนุแรง	ทาง	เพศ			เดก็	ถกู	ทอด	ทิง้	ปลอ่ย	ปละ	ละเลย			จำนวน			 

9			ราย			จำนวน			12			ครั้ง					
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   2.1.3โครงการพิเศษเพื่อสร้างสายสัมพันธ์แม่วัยรุ่น-ลูก

		 	การ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	และ	ดูแล	ผู้	หญิง	ที่	ท้อง	ไม่	พร้อม	ที่	เป็น	วัย	รุ่น		 	อายุ	ต่ำ	กว่า		 	18		 	ปี		 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	 

	ได้	สนับสนุน	และ	เตรียม	ความ	พร้อม	ทั้ง	ใน	ด้าน	ทักษะ	ความ	เป็น	แม่		 	การ	สร้าง	สาย	สัมพันธ์	ระหว่าง	แม่	กับ	ลูก		 	รวม	ไป	ถึง	การ	

เพิ่ม	ต้นทุน	ชีวิต			โดย	สนับสนุน	ให้	แม่	วัย	รุ่น	ได้	เรียน	หนังสือ	ต่อ			และ	เลี้ยง	ลูก	เอง			เพื่อ	ที่	จะ	ยืน	หยัด	กับ	ลูก	ได้	อย่าง	มั่นคง	ต่อ	ไป			

โดย	ผ่าน	โครงการ	ต่างๆ			ดังนี้		(รายละเอียดดูในกรอบ)

 

   โครงการภาพ&สมุด...สุดฝีมือแม่

		 	เป็น	โครงการ		 	ที่	สร้าง	เสริม	สาย	สัมพันธ์	ของ	แม่	วัย	รุ่น	กับ	ลูก		 	โดย	ผ่าน	การ	สังเกต	และ	บันทึก	พัฒนาการ		 	การ	เจริญ	

เตบิโต	ของ	ลกู	นอ้ย	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง					รวม	ทัง้	ได	้ม	ีโอกาส	พดู	คยุ	แลก	เปลีย่น	ประสบการณ์					ขอ้คดิ					วธิี	เลีย้ง	ลกู	ระหวา่ง	กนั	ของ	แม่	

วัย	รุ่น	ที่	เข้า	ร่วม	โค	รง	การฯ					เพื่อ	สร้าง	ความ	เชื่อ	มั่น	ใน	การ	เลี้ยง	ลูก	ด้วย	ตัว	เอง	ได้	อย่าง	มี	ความ	สุข					โดย	ใช้	ภาพถ่าย	ที่	ตัว	แม่	เอง	

ถา่ย	ภาพ	ลกู	วยั	ซน	ใน	อริยิาบถ	ตา่งๆ			รวบรวม	เปน็	อลับัม้	ภาพ			พรอ้ม	เขยีน	บรรยาย	ความ	รูส้กึ	ที	่ตวั	แม	่เอง	ม	ีตอ่	ลกู			ซึง่	กจิกรรม	

ดัง	กล่าว	ทำ	ทุก	วัน	จันทร์			ระหว่าง	เดือน	มิถุนายน			–			ตุลาคม			2553					รวม			10			ครั้ง			โดย	แบ่ง	ออก	เป็น			3			กลุ่ม			ทำ	กิจกรรม	ครั้ง	

ละ1	ชั่วโมง	ครึ่ง			มี	คุณ	แม่	วัย	รุ่น	และ	ลูก	ที่	เข้า	ร่วม	โค	รง	การฯ			30			คู่			โดย	มี			คุณ	เรียว	จันทร์			ธีร	ธู			ผล	อนันต์					อาสา	สมัคร			เป็น	

วิทยากร	

   ผลการดำเนนิโครงการ		พบ	วา่			แม	่วยั	รุน่	ได	้รบั	ความ	เพลดิเพลนิ	ใจ	จาก	การ	ถา่ย	ภาพ	ลกู	นอ้ย			และ	กจิกรรม	ตา่งๆ		ใน	

แตล่ะ	สปัดาห	์		ทำให	้ผู	้เปน็	แม	่ได	้สมัผสั	ใกล	้ชดิ	กบั	ลกู	นอ้ย	มาก	ขึน้						เมือ่	แม	่นำ	ภาพ	มา	บรรจง	ตดิ	ใน	สมดุ	อลับัม้					ก	็เปน็การ	สรา้ง	

สรรค์	ใหม่ๆ		 	ใน	การ	วาด	เขียน		 	หรือ	ตกแต่ง	ภาพ		 	เสริม	ทักษะ	การ	แต่ง	นิทาน	เรื่อง	เล่า	จาก	ภาพ	ที่	แม่	เล่า	ให้	ลูก		 	เป็นการ	สร้าง		 

“	หนังสือ	เล่ม	แรก	”			ใน	ชีวิต	ลูก					ซึ่ง	เมื่อ	เด็ก	โต	ขึ้น					แม่	ก็	จะ	มี	สมุด	ทำ	มือ	ไว้	อ่าน	เล่า	เรื่อง	ราว	ต่างๆ		ให้	ลูก	ฟัง					ภาพ			และ			สมุด					

ที่	ทำ	ด้วย	หัวใจ	ของ	แม่					จึง	เป็น	ส่วน	เติม	เต็ม	ส่วน	เล็กๆ			ที่	จะ	ทำให้	ทั้ง	แม่	และ	ลูก	มี	พลัง	ที่	จะ	ย่าง	ก้าว	ต่อ	ไป	ข้าง	หน้า	
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 โครงการบันทึกวิดิทัศน์แม่วัยรุ่น

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

	แม่	วัย			13	-	18			ปี			กับ	ลูก			4			คู่					จำนวน					5			ครั้ง			ครั้ง	ละ	45			นาที			ซึ่ง	ใน	แต่ละ	ครั้ง			จะ	มี	อาจารย์รักชุญหกาญจน์  นักจิตวิทยา

การพัฒนาการ	 	มา	สังเกตการณ์	และ	ให้	คำ	แนะนำ	การ	เลี้ยง	ลูก	ให้	ถูก	ต้อง	และ	เหมาะ	สม	โดย	ปราศจาก	ความ	รุนแรง	ต่อ	ลูก					 

		 	อีก	ทั้ง	อาจารย์	รัก					ชุญ	หกาญ	จน์			ได้	ส่ง	เสริม	ทักษะ	และ	พัฒนาการ	เลี้ยง	ลูก	ของ	แม่	วัย	รุ่น	จำนวน			10			คู่					จำนวน			8			

ครั้ง			โดย	การ	ทำ	กลุ่ม	แลก	เปลี่ยน	ปัญหา	การ	เลี้ยง	ลูก	และ	ทำ			Group			Support			เพื่อ	เสริม	สร้าง	ศักยภาพ	ให้	กับ	แม่	วัย	รุ่น	เพื่อ	

มุ่ง	มั่น	การ	เลี้ยง	ลูก	ต่อ	ไป	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น

		 	เป็น	โครงการ	ที่	เอื้อ	ให้	วัย	รุ่น	ที่	เป็น	แม่	วัย	รุ่น			ได้	มี	โอกาส	ที่	จะ	เรียน	หนังสือ	ต่อ	และ	เอื้อ	ให้	สามารถ	ที่	จะ	เลี้ยง	ลูก	เอง	ไป	

พรอ้ม	กนั			โดย	ใหก้าร	สนบัสนนุ	รอบ	ดา้น	อยา่ง	เตม็	ที	่		เปน็	โครงการ	ที	่ทา้ทาย	ใน	กระบวนการ	และ	ตอ้ง	อาศยั	ความ	ผกูพนั	มุง่	มัน่	 

ใน	การ	ที่	จะ	ให้	ความ	สนับสนุน	ที่	ใช้	เวลา	ไม่	ต่ำ	กว่า		 	3		 	ปี		 	แต่	ผลลัพธ์	ต่อ	สังคม	นั้น		 	เชื่อ	ได้	ว่า		 	มากมาย		 	เพราะ	เป็นการ	สร้าง		 

	2			ชีวิต	ให้	เติบ	โต	เต็ม	ตาม	ศักยภาพ			

		 	กรณี	แม่	วัย	รุ่น	นี้		 	สมา	คมฯ		 	มี	วัตถุประสงค์	สำคัญ		 	คือ		 	มุ่ง	ลด	อัตรา	การ	ส่ง	ลูก	สู่	สถาน	สงเคราะห์		 	เน้น	การ	สร้าง	

ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	แม่	และ	ลูก	ใน	ช่วง	ระหว่าง	รอ	คลอด	และ	หลังค	ลอด		 	ให้การ	สนับสนุน	การ	ศึกษา	ต่อ	จน	จบ	มัธยมศึกษา	 

ตอน	ต้น	และ	ปลาย			จัด	กิจกรรม	ให้	ความ	รู้	ใน	ด้าน	สิทธิ	อนามัย	เจริญ	พันธุ์			หลักสูตร	บริบาล	ทารก			ทักษะ	ชีวิต	และ	ปรับ	ทัศนะ	

คติ	แก่	เด็ก	และ	ผู้	หญิง	ที่	ท้อง	ไม่	พร้อม	อย่าง	รอบ	ด้าน		 	อีก	ทั้ง	มี	เงิน	สะสม	ให้	เพื่อ	เพิ่ม	ต้นทุน	ชีวิต	แม่	วัย	ใส		 	เมื่อ	พ้น	จาก	บ้าน	พัก	

ฉุกเฉิน	ไป	แล้ว	

		 	ใน	ปี			2553					มี	เด็ก	และ	เยาวชน	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			เป็น	แม่	ลูก			16			คู่					ซึ่ง	ใน	จำนวน	แม่	วัย	รุ่น	ทั้งหมด	มี	เพียง			1			ราย			

ตดัสนิ	ใจ	ยก	บตุร	ให้	มลูนธิิ	มติร	มวล	เดก็	เนือ่งจาก	ทอ้ง	เพราะ	ถกู	ขม่ขืน			และ	ผู้	เปน็	แม่	ไม่	สามารถ	ทน	เหน็	หนา้	ลกู	ได้							และ	มี	แม่	

วัย	รุ่น			1			ราย	ได้	คลอด	บุตร	เสีย	ชีวิต	เนื่องจาก	ตั้ง	ครรภ์	ไข่ปลา	อุก							
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   ใน	ปี		 	2553		 	มี	กรณีที่สำเร็จการศึกษาและกลับคืนสู่ครอบครัว	 	คือ					

กรณี	น้อง	เก๋			อายุ			18			ปี			ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	จาก	คนใน	ครอบครัว	เมื่อ	อายุ					14			ปี					

คลอด	ลูกชาย			แล้ว	ถูก	ส่ง	ต่อ	มา	จาก	โรง	พยาบาล					ซึ่ง	น้อง	เก๋	มุ่ง	มั่น	เลี้ยง	ดู	ลูกชาย	

ดว้ย	ตวั	เอง	ไป	พรอ้ม	กบั	การ	เรยีน	หนงัสอื			ที	่โรงเรยีน	บำรงุ	รว	ิวรรณ	วทิยา			จน	จบ	ชัน้	

มธัยมศกึษา	ป	ีที	่		3							นอ้ง	เก	๋กลบั	ไป	อยู	่กบั	มารดา	พรอ้ม	ลกูชาย			โดย			สมา	คมฯ			มอบ	

เงิน	สะสม	จำนวน			36,000			บาท			ให้	สำหรับ	เริ่ม	ต้น	ชีวิต	ใหม่	พร้อม	ลูก			ขณะ	นี้	น้อง	

เก	๋ได	้ทำงาน	แลว้	และ	กำลงั	ศกึษา	ระดบั	มธัยมศกึษา	ตอน	ปลายพรอ้มกบัศกึษาใน	

คณะ	รัฐศาสตร์			มหาวิทยาลัย	รามคำแหง	ไป	ด้วย

   

 2.1.4โครงการ“ศิลปะบำบัด”

		 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ได้	เริ่ม	ใช้	ศิลปะ	บำบัด	ใน	การ	ฟื้นฟู	จิตใจ					โดย	มี	คุณ	ฟ้า	ใส			วิเศษ	กุล			นัก	จิตวิทยา	ศิลปะ	บำบัด			ที่	ได้	

มา	ช่วย	ใน	การ	เยียวยา	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	ทำให้	กระบวนการ	ฟื้นฟู	เยียวยา	และ	

สร้าง	ศักยภาพ	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	มี	ความ	หลาก	หลาย	และ	รอบ	ด้าน	มาก	ขึ้น					ราย	ละเอียด			และ	ตัวอย่าง	ผล	งาน	ศิลปะ			ของ	

การ	ดำเนิน	งาน	ตาม	โครงการ	นี้			มี	ปรากฏ	ใน	ภาค	ผนวก			ค			

  2.2การให้บริการโดยการเสริมสร้างความรู้
 2.2.1สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเริ่มเรียน

		 	สำหรับ	เด็ก	ที่	อยู่	ใน	วัย	เรียน					บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			จัด	ให้	เข้า	เรียน	ใน	สถาน	ศึกษา	ใน	เขต	ดอนเมือง			คือ			โรงเรียน	บำรุง	รวิ	

วรรณ	วิทยา			จำนวน			6			ราย			(	ระดับ	ชั้น	อนุบาล			2			ราย			ประถม			4			ราย	)	

   กิจกรรมประจำ

		 	สำหรับ	เด็ก	เล็ก	ที่	ยัง	ไม่	ไป	โรงเรียน					บ้าน	เด็ก	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	พี่	

	เลี้ยง	บ้าน	เด็ก		ตัวอย่าง	กิจกรรม	เป็น	ดังนี้					

	 	-		 	เสริม	สร้าง	การ	รัก	การ	อ่าน	หนังสือ	นิทาน		 	ทุก	วัน	พุธ		 	ที่	ห้อง	สมุด	ประชาชน		 	สวน	รมณีย์สีกัน		 	และ	บ้าน	หนังสือ	

กรุงเทพมหานคร			ดอนเมือง			

	 	-		 	จัด	กิจกรรม	เพื่อ	พัฒนา	ด้าน	อารมณ์		 	และ	ความ	คิด		 	ความ	รู้สึก		 	(	Emotional		 	Education		 	and		 	Self		 	–		 

	consciousness		 	Project	)		 		 	โดย	เป็น	กิจกรรม	ที่	ทำให้	เด็ก	กล้า	แสดงออก	ถึง	ความ	รู้สึก		 	อารมณ์		 	ความ	สุข		 	ความ	เศร้า			 

ความ	กลัว			ได้	อย่าง	เหมาะ	สม			

	 	-			เสริม	ทักษะ	ชีวิต	การ	ดูแล	ปกป้อง	ตนเอง			(	หลักสูตร	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน			สำหรับ	เด็ก	เล็ก	)			ทุก	สัปดาห์			วัน	ละ			30			

นาที			จำนวน	เด็ก	15	-	20			คน			

	 	-					ฝึก	นั่ง	สมาธิ	ทุก	เช้า	และ	ก่อน	เข้า	นอน	

	 	-		 	จัด	กิจกรรม	ด้าน	ต้นไม้	จริยธรรม		 	นำ	เด็ก	ไป	สวด	มนต์	ไหว้	พระ		 	บำเพ็ญ	ประโยชน์	ร่วม	กัน	ทำความ	สะอาด	 
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พระพทุธ	รปู			ที	่วดั		สนัต	ิบญุ	มา	ราม	(วดัคลอง	บา้น	ใหม	่)			และ	วดั	นา	วง			ดอนเมอืง			ทกุ	วนั	จนัทร	์		และ	ฝกึ	ปฏบิตั	ิวทิ	ิสา	สมาธ	ิทกุ	วนั	พธุ 

	เวลา			16.00			น	.			โดย			คุณ	กษ	มกร			ชม	บุญ			อาสา	สมัคร	ศาสนา	บำบัด	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมพิเศษ

 กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก

		 -		นำ	เด็ก	ไป	ตรวจ	สุขภาพ	ฟัน	ประจำ	ปี			ที่	ศูนย์	อนามัย	สาธารณสุข			60			จำนวน			2			ครั้ง			(	เมื่อ	วัน	ที่			20			เมษายน			และ			

4			พฤษภาคม			2553	)			

	 ตรวจ	วัด	พัฒนาการ	เด็ก			จำนวน			2			ครั้ง			

	 	ครั้ง	ที่			1				เด็ก	ได้	รับ	การตรวจ	พัฒนาการจำนวน			14			ราย			โดย	นักศึกษา	พยาบาล	ศาสตร์					มหาวิทยาลัย	รังสิต			เมื่อ	

วัน	ที่			23			มิถุนายน			2553	

	 	ครั้ง	ที่		 	2		 	เด็ก	ได้	รับ	การตรวจ	พัฒนาการจำนวน			 	22		 	ราย		 	โดย	อาจารย์		 	ดร.วัช	รา	ภ	รณ์		 	เชี่ยว	วัฒนา	และ		 	นักศึกษา	

พยาบาล			วิทยาลัย	พยาบาล	เกื้อ	การุณย์			เมื่อ	วัน	ที่			8			พฤศจิกายน			2553	

	 	-		จัด	ส่ง	เด็ก	เล็ก	เข้า	รับ	การ	ตรวจ	รักษา	สุขภาพ	ด้าน	สติ	ปัญญา			สมาธิ	สั้น	และ	ด้าน	สายตา				จำนวน			3			ราย			ที่			วิทยาลัย	

แพทยศาสตร์	กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล		 	(	ค	ลิ	นิค	กู้	ใจ	)		 	โรง	พยาบาล	ยุว	ประ	สา	ท	ไวท	โยป	ถัมภ์	และ	โรง	พยาบาล	

ศรีธัญญา			

	 	-		 	เด็ก	เล็ก	ได้	รับ	การ	ตรวจ	สุขภาพ	กาย		 	จำนวน		 	20		 ราย		 	โดย		 	แพทย์	หญิง	สุชาดา		 	ดุลย	เดชา	นนท์		 	กุมาร	แพทย์			 

โรง	พยาบาล	สมิติเวช			เมื่อ	วัน	ที่			25		พฤศจิกายน			และ			30					ธันวาคม			2553	

 กิจกรรมค่ายและทัศนศึกษา

		 -			เด็ก	และ	ครู	พี่	เลี้ยง			นัก	จิตวิทยา			จำนวน			23			คน			ได้	เข้า	ค่าย	ธรรมะ	ยุติ	ความ	รุนแรง			ที่			มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย			

อำเภอ	ปักธงชัย			จังหวัด	นครราชสีมา			ระหว่าง	วัน	ที่			24	-	26			เมษายน			2553			
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		 -			จัด	ทัศนศึกษา	พา	เด็ก	เล็ก	ไป	จัด	กิจกรรม	นอก	สถาน	ที่			จำนวน							4							ครั้ง					

		 	ครั้ง	ที่		 	1		 	เด็ก		 	8		 	คน	ไป	ชม	ภาพยนตร์	เรื่อง		 	Avatar		 	ที่	โรง	ภาพยนตร์	สยาม	พา	ราก	รอน		 	เมื่อ	วัน	ที่		 	9		 	มกราคม			 

       2553 

		 	ครั้ง	ที่			2					เด็ก		22					คน	ไป	สวน	รมณีย์สีกัน			เมื่อ	วัน	ที่					14			พฤษภาคม			2553	

		 	ครั้ง	ที่			3					เด็ก		20			คน			ไป	สวน	สัตว์	เขาดิน					เมื่อ	วัน	ที่					19					พฤ	จิ	กาย	น			2553	

		 	ครั้ง	ที่			4					เด็ก	23			คน			ไป	สวน	สนุก	ที่			สวน	สนุก	FUN	-	ARIUM			เมื่อ	วัน	ที่			20			ธันวาคม			2553	

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.2สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเด็กเล็ก

		 	การ	ให้	คำ	ปรึกษา		 	-		 	โดย	นัก	จิต	วิ	ทยา	ค	ลิ	นิค	และ	นัก	จิตวิทยา	พัฒนาการ		 	ให้การ	ปรึกษา	ผู้	ปกครอง	ซึ่ง	ประสบ	ปัญหา	

ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			ใน	ประเด็น	เด็ก	สมาธิ	สั้น			เด็ก	ดื้อ	ก้าวร้าว					เด็ก	เรียก	ร้อง	ความ	สนใจ			เด็ก	กลัว	การ	ถูก	ทอด	ทิ้ง					เด็ก	

เริ่ม	มี	พฤติกรรม	ก้าวร้าว	รุนแรง					การ	จัดการ	ความเครียด			เป็นต้น	

		 	การ	จัด	อบรม	ให้	ความ	รู้	

		 	-					จัด	อบรม			“	การ	เข้าใจ	พัฒนาการ	และ	พฤติกรรม	วัย	เด็ก			2		-		6			ขวบ	”			ให้	กับ	ผู้	ปกครอง	เด็ก			จำนวน		2			ครั้ง			โดย	 

นาง	สาว	ว	ริน	ทิพย์			ด่าน	พณิชย์	สกุล			นัก	จิตวิทยา	พัฒนาการ			ดังนี้	

		 	ครั้ง	ที่			1						ผู้	ปกครอง	ของ	เด็กจำนวน			8			ราย			ครู	พี่	เลี้ยง			จำนวน			4			ราย			เมื่อ	วัน	ที่			1			กุมภาพันธ์			2553				ที่	สมาคม	ส่ง	 

		 	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

		 	ครั้ง	ที่			2							ผู้	ปกครอง	ของ	เด็กจำนวน	16		ราย			ครู	พี่	เลี้ยง			จำนวน			4			ราย			เมื่อ	วัน	ที่			4			เมษายน		2553				ที่	สมาคม	 

	 ส่ง		เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

		 	-			จัด	อบรม			“	การ	ฟัง	ด้วย	หัวใจ	และ	คุณธรรม	นำ	ชีวิต	”			ให้	กับ	ผู้	ปกครอง	เด็ก			จำนวน			14			ราย			ครู	พี่	เลี้ยง			จำนวน			4			

ราย			โดย	อาจารย์	ศุภ	ลักษณ์			ทัด	ศรี			และ	อารี	ยา			พลาย	แย้ม			อาจารย์	ฝึก	จิต	ขอ	งบ	ราห์	มา			กุมารี			มหาวิทยาลัย	ทาง	จิต	ของ	โลก			

เมื่อ	วัน	ที่			31			กรกฎาคม			2553			ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถานภาพ	สตรี	ฯ

		 	-			จดั	กจิกรรม	อบรม	ให	้ความ	รู	้		“	เสรมิ	สรา้ง	ความ	เขม้	แขง็	ทาง	จติใจ	”			ให	้กบั	ผู	้ปกครอง	เดก็	ทีไ่ด	้รบั	ความ	รนุแรง	ใน	ครอบครวั 

		จำนวน			9			ราย			โดย	นัก	จิตวิทยา			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ทุก	วัน	พฤหัสบดี			เวลา			10.00			-	12.00			น	.			ที่	ห้อง	ปณิ	ตา			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	

		 	-			จัด	อบรม			“	สิทธิ	เด็ก	และ	มาตรฐาน	การ	ดูแล	เด็ก	”		ให้	กับ	ผู้	ปกครอง	เด็ก	จำนวน			12			ราย			ครู	พี่	เลี้ยง			จำนวน			4			ราย			

โดย	คุณ	ณัฐ	วุฒิ			บัว	ประทุม			เมื่อ	วัน	ที่			13			มิถุนายน			2553			ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	
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	 	-					จัด	อบรม			“	โรค	เอดส์	และ	มิติ	หญิง	ชาย	”					ให้	กับ	ผู้	ปกครอง	เด็ก					จำนวน			12			ราย					นัก	สังคมฯ			จำนวน			4			ราย			โดย	

คุณ	สม	ชาติ			ทา	แกง			ชมรม	เพื่อน	วัน	พุธ			เมื่อ	วัน	ที่			31			ตุลาคม			2553			ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

		 	-					จัด	กิจกรรม	ค่าย	ครอบครัว	สัญจร					เพื่อ	สร้าง	สาย	สัมพันธ์	ระหว่าง	แม่	และ	เด็ก			ให้	องค์	ความ	รู้	แก่	เด็ก	บ้าน	เด็ก	และ	

ผู้	ปกครอง	ของ	เด็ก	ที่	ได้	รับ	ความ	รุนแรง	ทุก	รูป	แบบ			โดย	อาจารย์	ศุภ	ลักษณ์			ทัด	ศรี			และ	อาจารย์อารี	ยา			พลาย	แย้ม			อาจารย์	

ฝึก	จิต	ขอ	งบ	ราห์	มา			กุมารี			มหาวิทยาลัย	ทาง	จิต	ของ	โลก					จำนวน			2			ครั้ง			ดังนี้	

	 ครั้ง	ที่			1			เมื่อ	วัน	ที่			5			กันยายน			2553			ค่าย	ครอบครัว		“	ฟัง	ด้วย	หัวใจ	”			จำนวน	ผู้	ปกครอง	และ	เด็ก	ที่	เข้า	ร่วม	กิจกรรม			

รวม			42ราย			ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

		 	ครัง้	ที	่		2		เมือ่	วนั	ที	่		10			–			11			ธนัวาคม			2553			คา่ย	ครอบครวั	สญัจร	เพือ่	เสรมิ	สรา้ง	จรยิธรรม			คณุธรรม	นำ	ชวีติ			และ	ซกั	

ถาม	ปัญหา	พฤติกรรม	ลูก			จำนวน	ผู้	ปกครอง	และ	เด็ก	ที่	เข้า	ร่วม	กิจกรรม			รวม			41			ราย			ณ			ที่	อุทยาน	วัง	ตะไคร้			จ.นครนายก	

 

 2.2.3สำหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น

   กิจกรรมด้านการศึกษา

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

วัฒนา	นันท์	อุปถัมภ์			เทคนิค	ดอนเมือง			และ	ศูนย์	การ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน					โดย	แยก	เป็น			ประถม	ศึกษา			จำนวน			2			ราย			ชั้น	

มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น			จำนวน			4			ราย			ชั้น	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย			จำนวน			1			ราย			ชั้น	สาย	อาชีพ			จำนวน			1			ราย			และ	นักเรียน	

โรง	เรียน	ปัญญา	ภิ	วัฒน์			จำนวน			2			ราย			

   สำหรบัสมาชกิเยาวชนที	่ประสบ	ปญัหา	ทอ้ง	เมือ่	ไม	่พรอ้ม	หรอื	แม	่ลกู	ออ่น			จดั	ให	้เขา้	รบั	การ	ศกึษา	นอก	โรงเรยีน					ระดบั	

ประถม	/	มธัยมศกึษา	ตอน	ตน้			จำนวน			4			ราย			ระดบั	ชัน้	มธัยมศกึษา	ตอน	ปลาย			จำนวน			4			ราย			ที	่ศนูย	์การ	ศกึษา	นอก	โรงเรยีน					

สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			ซึ่ง	มี	การ	พบ	กลุ่ม	ทุก	วัน	พุธ	และ	วัน	อาทิตย์			เวลา			9.00	-	12.00			น	.					

 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะชีวิต

   กลุ่มเยาวชนท้องไม่พร้อม

		 	-							จัด	กิจกรรม	อบรม	ให้	ความ	รู้	หลักสูตร			“	การ	ดูแล	มารดา	และ	ทารก	”			โดย			คุณ	อรพิน			ฐาปน	กุล	ศักดิ์			ผู้	ชำนาญ	การ	

พิเศษ			วิ	ทยา	จาร	ย์			7		คุณ	กรรณิกา			ดาว	ไธ	สง			ผู้	ชำนาญ	การ			วิ	ทยา	จาร	ย์			6			และ	คุณ	สิริ	ลักษณ์			แก้ว	ทอง			วิ	ทยา	จาร	ย์			5	จาก	

ศูนย์	ฝึก	อบรม	ปฐมพยาบาล	และ	สุขภาพ	อนามัย			สภากาชาดไทย			จำนวน			2			รุ่น			ดังนี้	

		 	รุน่	ที	่		1			กลุม่	สมาชกิ	ทอ้ง	เมือ่	ไม	่พรอ้ม			จำนวน			22			ราย			เมือ่	วนั	ที	่		28	-	30			มถินุายน			2553			และ			1	-	3			กรกฎาคม			2553	 

		 	รุ่น	ที่			2			กลุ่ม	สมาชิก	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			จำนวน15			ราย			เมื่อ	วัน	ที่			26	-	29			ตุลาคม			2553			

	 	-		จัด	กิจกรรม	การ	แบ่ง	ปัน			เรื่อง			“	มหัศจรรย์	ความ	เป็น	แม่	”		โดย	คุณ	ล	อร่า			ศศิธร			วัฒน	กุล			ให้	กับ	สมาชิก	ท้อง	เมื่อ	ไม่	

พร้อม			/	แม่	วัย	รุ่น					จำนวน			18			คน			เมื่อ	วัน	ที่			25			ธันวาคม			2553					เวลา			9.30	-	12.00			น	.	

	 	-		 จัด	กิจกรรม	เตรียม	ความ	พร้อม	สำหรับ	หญิง	มี	ครรภ์	และ	แม่	ลูก	อ่อน		 	ใน	หัวข้อ	การ	คลาย	ความเครียด		 	การ	ดูแล	

ตนเอง			ก่อน	และ	หลังค	ลอด	บุตร			การ	ดูแล	ตรวจ	ครรภ์			การ	ฝึก	โยคะ	สำหรับ	คน	ท้อง			โรค	เอดส์			การ	วางแผน	ครอบครัว			การ	

บรบิาล	ทารก	แรก	เกดิ			และ	การ	นวด	สมัผสั	ทารก			ให	้สมาชกิ	ทอ้ง	เมือ่	ไม	่พรอ้ม	และ	แม	่ลกู	ออ่น			โดย	นกัศกึษา	พยาบาล			วทิยาลยั	
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พยาบาล	ทหาร	อากาศ					มหาวิทยาลัย	รังสิต			และ	นักศึกษา	พยาบาล			อาจารย์	มหาวิทยาลัย	ปทุมธานี	

		 	-		 	จัด	กิจกรรม	ให้	ความ	รู้		 	“	ความ	รุนแรง	กับ	ลูก	น้อย	”		 	โดย		 	Mrs.Andrea		 	Rothenberg		 		 	ผู้	เชี่ยวชาญ	จาก	อเมริกา		 

	ให้	กับ	สมาชิก	เยาวชน	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	/	แม่	วัย	รุ่น			จำนวน		14		ราย			เมื่อ	วัน	ที่			7			เมษายน			2553	

		 	-			จัด	กิจกรรม	การ	อบรม	เรื่อง			“	การเต	รี	ยม	ตัว	เป็น	แม่	เลี้ยง	เดียว	”	โดย	คุณ	ณิ	ชา	พา			(	แวร์	โซ	)			แซ่	โซว			ให้	กับ	สมาชิก	ท้อง	

เมื่อ	ไม่	พร้อม	/	แม่	วัย	รุ่น			จำนวน			20			คน			เมื่อ	วัน	ที่			20			สิงหาคม			2553					เวลา			9.30		-		12.00			น	.	

		 	-		 	จัด	กิจกรรม	ให้	ความ	รู้		 	“	คุย	เรื่อง	เพศ	”	 “กล้า	รัก		 	กล้า	มี	เซ็ก	ส์		 	กล้า	รับ	ผิด	ชอบ	และ	การเต	รี	ยม	ตัว	มี	ประจำ	เดือน	”		 

	โดย			นาง	ธัญ	ญ	ลักษณ์			เรือง	ชะ	เมือง					ผู้	ช่วย	พยาบาล	ประจำ	บ้า	นพักฯ			ให้	กับ	เด็ก	/	เยาวชน	/	สมาชิก	เยาวชน	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	

/	แม่	วัย	รุ่น			จำนวน			12			ราย			เมื่อ	วัน	ที่			27			เมษายน			2553	

		 	-		 	จัด	อบรม		 	“	โรค	เอดส์	และ	มิติ	หญิง	ชาย	”		 	ให้	กับ	เด็ก	-		เยาวชน	/	ผู้	หญิง	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม		 		 	ผู้	ปกครอง	เด็ก		 	จำนวน			 

34			ราย			นัก	สังคมฯ			จำนวน			5			ราย			โดย	คุณ	สม	ชาติ			ทา	แกง			ชมรม	เพื่อน	วัน	พุธ			และ	นัก	สังคมสงเคราะห์			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			

เมื่อ	วัน	ที่			25		-		26			มิถุนายน			และ			31			ตุลาคม			2553			ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

		 	-				จดั	กจิกรรม	ใน	หวัขอ้	การ	ดำเนนิ	ชวีติ	และ	การ	สรา้ง	ความ	สมัพนัธ	์ระหวา่ง	แม	่และ	ลกู			การ	เหน็	คณุคา่	ตนเอง			สทิธ	ิและ	 

หน้าที่			การ	มอง	ต่าง	มุม			และ	การ	อยู่	ร่วม	กัน			โดย	ทีม	งาน	บ้านเพื่อนใจวัยทีน		รวม			8			ครั้ง			ระหว่าง	มกราคม		-		มิถุนายน			2553	 

	 	-		 จัด	กิจกรรม	ให้	ความ	รู้		 	เรื่อง		 	“	คุณค่า	ใน	ตนเอง		 (	Self		 -	 	esteem	)	 	และ	การ	รู้จัก	ตนเอง	”	 	โดย	นัก	จิตวิทยา			 

บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ให้	กับ	สมาชิก	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	/	แม่	วัย	รุ่น			จำนวน			15			ราย			เมื่อ	วัน	ที่			6,	13			ตุลาคม			4,	5			พฤศจิกายน			และ	

10			ธันวาคม			2553			เวลา			9.30		-		12.00			น	.	

		 	-			จัด	กิจกรรม			กลุ่ม	การ	แก้ไข	ปัญหา	การ	อยู่	ร่วม	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ให้	กับ	สมาชิก	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	/	แม่	ลูก	อ่อน			โดย	

นัก	สังคมสงเคราะห์			จำนวน			8			ครั้ง			จำนวน			96			ราย			เมื่อ	วัน	ที่			7,	24			เมษายน			1			มิถุนายน			18			กรกฎาคม			9	,10,			25			

กันยายน			และ			19			ธันวาคม			2553					

		 -	 จัดการ	สอน	ภาษา	อังกฤษ		 	ให้	กับ	แม่	วัย	รุ่น		 	จำนวน		 	4		 	ราย		 	โดย		 	อาจารย์	พิสมัย		 	ศรีสุข	ประเสริฐ		 	อาสา	สมัคร					 

ทุก	วัน	อังคาร			เวลา			10.30		-		12.00			น	.			เมื่อ	วัน	ที่			29			พฤศจิกายน			7,14	,			21			และ			28			ธันวาคม			2553	
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  กิจกรรมสำหรับเยาวชนโดยรวม

		 	เน้น	กิจกรรม	ที่	เสริม	ทักษะ	ชีวิต					เช่น			

		 	-			จัด	กิจกรรม	กลุ่ม			“บำบัด	อารมณ์	ขั้น	ต้น	”			โดย	มี	เน้น	การ	รู้จัก	ตนเอง			การ	ขจัด	ความ	โกรธ	และ	ความเครียด			การ	รู้จัก	

แก้	ปัญหา	ควบคุม	อารมณ์	ตนเอง				โดย	คุณ	จัน	ทิต	า			บุญ	สาย			คุณ	ศิริ	นทิพย์			ภูว	รัตน	กูล			คุณ	วัน	ดี				วจนะ	ถาวร			และ	คุณ	หทัย	รัตน์					

แซ่	จง			นักศึกษา	ปริญญา	เอก	คณะ	จิตวิทยา	การ	ปรึกษา			มหา	วิทยา	ลัย	อัส	สัมชัญ		จำนวน			2					รุ่น			รุ่น	ละ			8			ครั้ง			ทุก	วัน	พุธ			เวลา			

10.30		-		12.00			น	.	

		 	รุ่น	ที่			1			กลุ่ม	สมาชิก	หญิง	ท้อง	ไม่	พร้อม			จำนวน			15			ราย			เมื่อ	วัน	ที่			7			มิถุนายน			-		25			กรกฎาคม			2553	

		 	รุ่น	ที่			2			กลุ่ม	สมาชิก	เยาวชน	ท้อง	ไม่	พร้อม	จำนวน			8			ราย	เมื่อ	วัน	ที่			10			พฤศจิกายน		-			29			ธันวาคม			2553	

		 	-			จัด	กิจกรรม	เสริม	สร้าง	พลัง	อำนาจ	ภายใน	ตนเอง			เน้น	การ	ดำเนิน	ชีวิต	ให้	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	คลินิก	/ 

	นัก	สังคมสงเคราะห์	

		 	-		 จัด	กิจกรรม	ศาสนา	บำบัด		 	ฝึก	การ	นั่ง	สมาธิ	และ	ฟัง	ธรรมะ		 	โดย	พระ	สุ	จินต	นิ	นท		 (	มิตร	)		 สุภ	ภ	โร		 	วัด	ชลประทาน	

รังสฤษฎ์			เจ้า	อาวาส	วัด	คลอง	บ้าน	ใหม่					แม่	ชี	จา	กม	หาป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย			ฯลฯ	

		 	-			จดั	กจิกรรม	คา่ย	ธรรมะ		ซึง่	เยาวชน	และ	เยาวชน	ทอ้ง	เมือ่	ไม	่พรอ้ม	/	แม	่วนั	รุน่			รวม	ทัง้	นกั	สงัคมสงเคราะห	์		นกั	จติวทิยา			

ได้	เข้า	ค่าย	ธรรมะ	ยุติ	ความ	รุนแรง			ที่			มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย			อำเภอ	ปักธงชัย			จังหวัด	นครราชสีมา			

		 	รุ่น	ที่			1	 	เยาวชน		 	และ	นัก	สังคมสงเคราะห์	/	นัก	จิตวิทยา		 	จำนวน		 	20		 	คน		 	เข้า	ค่าย	ธรรมะ	เพื่อ	ยุติ	ความ	รุนแรง			 

	 	 ระหว่าง	วัน	ที่			21		-		29			มีนาคม			2553			

		 	รุ่น	ที่			2	 เยาวชน	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม			จำนวน			8			ราย			และ	แม่	วัย	รุ่น		-		ลูก			12			คู่			รวม	ทั้ง	นัก	สังคมสงเคราะห์					จำนวน			 

	 	 2			คน			เข้า	ค่าย	ธรรมะ	ยุติ	ความ	รุนแรง			ระหว่าง	วัน	ที่			9		-		15			พฤษภาคม			2553	

	 	-			จัด	กิจกรรม	กลุ่ม			ใน	หัวข้อ	การ	ประเมิน	สถานการณ์			การ	วิเคราะห์	ตนเอง		(	ถนน	ชีวิต	)			การ	ประชุม	แก้ไข	ปัญหา	การ	

อยู่	ร่วม	กัน			และ	การ	ขจัด	การ	ความ	โกรธ	

	 	-					จดั	กจิกรรม			“	Our			Story	”		การ	ถา่ย	ภาพ	เพือ่	สรา้ง	ภาพยนตร	์		เปน็การ	สรา้ง	คณุคา่	ใน	ตนเอง			เสรมิ	สรา้ง	พลงั	อำนาจ 

	ใน	ตนเอง			ฝึก	ความ	กล้า	แสดงออก					โดย			Ms.Susan			Dustin			Hattan					ให้	กับ	เด็ก	วัย	รุ่น	ที่	มีปัญหา	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ	/	ความ	

รุนแรง	ใน	ครอบครัว			จำนวน			15			ราย			ทุก	วัน	อาทิตย์			เวลา			15.00	-	17.30			น			ตั้งแต่	เดือน	กรกฎาคม		-		เดือน	ธันวาคม			2553	 
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	 นอกจาก	นั้น					ยัง	มี	กิจกรรม	พิเศษ	อื่นๆ	สำหรับ	เยาวชน					ได้แก่	

	 	-		 กิจกรรม		 	“	ช่วง	ปิด	เทอม		 	…	เยาวชน	”		 		 	เช่น		 	เพ้นท์	เสื้อ		 	ทำ	ปุ๋ย	หมัก	จาก	ใบไม้		 	และ	เลี้ยง	ไส้เดือน		 	จำนวน	เยาวชน			

10			คน			จำนวน			5			ครั้ง			เวลา			10.00			น	.		-		15.30			น	.			เมื่อ	วัน	ที่			12	,			19	,			20	,			26			และ			29			ตุลาคม			2553	โดย	เจ้า	หน้าที่	

ศูนย์เยาวชน			(	บ้าน	เพื่อน	ใจ	วัย	ทีน	)			ดอนเมือง			และ	คุณ	ดุลย์	เดช			เผดิม	ชิต			ผู้	เชี่ยวชาญ	ด้าน	การ	เลี้ยง	ไส้เดือน	

	 	-		กจิกรรม			“	สวน	ผกั			บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	”			สง่	เสรมิ	ให	้เยาวชน	ใช	้เวลา	วา่ง	ให	้เกดิ	ประโยชน	์		ม	ีความ	รบั	ผดิ	ชอบ			สรา้ง	ความ	

สามัคคี		 	รวม	ทั้ง	ช่วย	ให้	คลาย	เครียด	โดย	ผ่าน	การ	ทำ	ผัก	สวน	ครัว		 	โดย	มี	คุณ	จริยา		 	สำลี	อ่อน			และ	คุณวลี		 	บรร	ลือ	เสียง		เป็น	ผู้	

ดูแล	และ	ควบคุม					

	 	-		กจิกรรม	การ	ศกึษา	การ	ฝกึ	อาชพี					เชน่			หลกัสตูร	คอมพวิเตอร	์		30			ชัว่โมง			เรยีน	หลกัสตูร	เสรมิ	สวย			เรยีน	การ	เยบ็	ผา้			 

การ	ปัก	ผ้า	ด้วย	มือ		ตุ๊กตา	โฟม			ศิลปประดิษฐ์			นวด	ตัว		(	นวด	แผน	โบราณ	)			นวด	ฝ่าเท้า			ขนมอบ			และ	โครงการ	ผู้	หญิง	รอบรู้	เรื่อง	

เงิน			ของ	บริษัท			จี	อี			มัน	นี่			ฯลฯ	

                   2.2.4สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชนและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น

	 	กิจกรรม		 	Group		 	Support		 	และ	การ	แบ่ง	ปัน	การ	แก้ไข	ปัญหา	พฤติกรรม	ลูกสาว		 	ให้	แก่	ผู้	ปกครอง		 	โดย	อาจารย์รัก

ชุณหกาญจน์	จำนวน			2			ครั้ง			จำนวน			20			ราย			เมื่อ	วัน	ที่					28					มีนาคม	,			25			เมษายน			2553			

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



ANNUAL REPORT 2010 29

จัด	อบรม			“	การ	ฟัง	ด้วย	หัวใจ	”			ให้	กับ	ผู้	ปกครอง	เด็ก			จำนวน			14			ราย			ครู	พี่	เลี้ยง			จำนวน			4				ราย			โดย	อาจารย์	ศุภ	ลักษณ์			•	

ทัด	ศรี			และ	อารี	ยา			พลาย	แย้ม			อาจารย์	ฝึก	จิต	ขอ	งบ	ราห์	มา			กุมารี			มหาวิทยาลัย	ทาง	จิต	ของ	โลก			เมื่อ	วัน	ที่			31กรกฎาคม			

2553			ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

จัด	กิจกรรม	อบรม	ให้	ความ	รู้		 	“	เสริม	สร้าง	ความ	เข้ม	แข็ง	ทาง	จิตใจ	”		 	ให้	กับ	ผู้	ปกครอง	เด็ก	ได้	รับ		ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว			•	

จำนวน			16			ราย			โดย	นัก	จิตวิทยา			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ทุก	วัน	พฤหัสบดี			เวลา			10.00			-	12.00			น	.			ที่ห้อง	ปณิ	ตา			บ้าน	พัก	

ฉุกเฉิน	

	จัด	อบรม			“	สิทธิ	เด็ก	และ	มาตรฐาน	การ	ดูแล	เด็ก	”			ให้	กับ	ผู้	ปกครอง	เด็ก			เยาวชน	และ		เยาวชน	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	/	แม่	วัย	รุ่น			•	

จำนวน			17			ราย			นัก	สังคมสงเคราะห์			นัก	จิตวิทยา			จำนวน			6			ราย					โดย	คุณ	ณัฐ	วุฒิ			บัว	ประทุม			เมื่อ	วัน	ที่			13			มิถุนายน			

2553			ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

จัด	อบรม			“	โรค	เอดส์	และ	มิติ	หญิง	ชาย	”			ให้	กับ	ผู้	ปกครอง	เด็ก	/	เยาวชน			เยาวชน	ท้อง		เมื่อ	ไม่	พร้อม			จำนวน			12			ราย			โดย	•	

คุณ	สม	ชาติ			ทา	แกง	และ	ทีม	งาน			ชมรม	เพื่อน	วัน	พุธ			เมื่อ	วัน	ที่			31			ตุลาคม			2553					ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

	 2.2.5			สำหรับ	สมาชิก	ผู้	ติด	เชื้อ	

	 กิจกรรม	ด้าน	สุขภาพ	กาย	/	จิต		 -	 	การ	ดูแล	ชีวิต	และ	สุขภาพ	อนามัย	ทาง	ด้าน	กาย	และ	จิต		 	ของ	ผู้	หญิง	ที่	ติด	

เชื้อ		 		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	คลินิก	/	

นัก	สังคมสงเคราะห์	

	 กิจกรรม	ทาง	ศาสนา			

	 	-	ฟัง	เทศน์		“ธรรมะ	และ	การ	ดำเนิน	ชีวิต	เชิง	บวก	”			ทุก	เดือน			เดือน	ละ			1			ครั้ง			โดยพระสุจินตนินท(มิตร)สุภภโร

วดัชลประทานรงัสฤษฎ์พระพยอมกลัยาโณวดัสวนแกว้แม่ชีศรีสลบัอปุไมยแม่ชีดร.ธญัญามาศเนตรนอ้ยมหาปชาบดี

เถรีวิทยาลัยและคุณไพศาลฟรานซิสวัดชลประทานรังสฤษฎ์					ฯลฯ									

	 	-		เข้า	อบรม	ธร	รมะอ	ปาน	สติ	ที่			เสถียร	ธรรม	สถาน			เมื่อ	วัน	ที่			23	-	25			กรกฎาคม			2553	

	 	-			ฝึก	วิทิ	สา	สมาธิ		(	ยืน			เดิน			และ	นั่ง	)			สวด	มนต์	ทำวัตร	เย็น	ทุก	วัน	พุธ	เวลา			16.00		-		16.30			น.โดย	พระ	สุ	จินต	นิ	นท 

	(	มิตร	)		สุภ	ภ	โร			วัด	ชลประทาน	รังสฤษฎ์			และ	คุณ	กษ	มกร			ชม	บุญ			อาสา	สมัคร	ศาสนา	บำบัด							

	 จัด	อบรม			“	โรค	เอดส์	และ	มิติ	หญิง	ชาย	”			ให้	กับ	สมาชิก	ผู้	ติด	เชื้อ			จำนวน			17			ราย			โดย	คุณ	สม	ชาติ				ทา	แกง			ชมรม	เพื่อน	

วัน	พุธ			เมื่อ	วัน	ที่			31			ตุลาคม			2553			ที่	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

	 กิจกรรม	การ	ศึกษา	การ	ฝึก	อาชีพ		 เช่น		 	หลักสูตร	คอมพิวเตอร์		 	30		 	ชั่วโมง		 	หลักสูตร	เสริม	สวย		 	การ	ปัก	ผ้า	ด้วย	มือ			

ศิลป	ประดิษฐ์			นวด	ตัว		(	นวด	แผน	โบราณ	)			นวด	ฝ่าเท้า			ขนมอบ			ตุ๊กตา	โฟม			และ	โครงการ	ผู้	หญิง	รอบรู้	เรื่อง	เงิน			ของ	บริษัท			จี	อี			 

มัน	นี่			ฯลฯ	

	 กิจกรรม	ทำ	สวน	ผัก			-			ปลูก	ผัก	ปลอด	สาร	พิษ			เช่น			ผัก	บุ้ง			ผัก	ขม			ผัก	กวางตุ้ง			และ	ตะไคร้			ฯลฯ	
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 2.3การช่วยเหลือทางกฎหมาย
	 จัด	ประชุม	ทีม	สห	วิชาชีพ		 	(	นัก	สังคมสงเคราะห์		 	นัก	กฎหมาย		 	จาก	มูลนิธิ	เพื่อน	หญิง		 	มูลนิธิ	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	เด็ก			 

วชิร	พยาบาล			ฯลฯ			และ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	)					เพื่อ	ระดม	ความ	คิด	หา	แนวทาง	การ	ช่วย	เหลือ	เด็ก	ด้าน	คดี	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ	รวม					

13			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			8			ครั้ง		จำนวน			6			ราย			

 การสืบพยาน/การดำเนินคดี

  ระดับ	ตำรวจ 

	 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			)	

	 นัก	สังคมสงเคราะห์	ได้	นำ	เด็ก	ไป	สอบ	พยาน	ที่	สถานี	ตำรวจนครบาล	ดอนเมือง			จำนวน			3			ราย			(	เด็ก	อายุ			14			ปี			และ			

อายุ			16			ปี	)	

 	ระดับ	ศาล	

	 นกั	สงัคมสงเคราะห	์		นำ	เดก็	ไป	สบื	พยาน	/	เตรยีม	ความ	พรอ้ม	ดา้น	คด	ีความ	รนุแรง	ทาง	เพศ			ใน	ชัน้	ศาล			ที	่ศาล	จงัหวดั	

นนทบรุ	ี		ศาล	เยาวชน	และ	ครอบครวั	กลาง			ศาล	จงัหวดั	มนีบรุ	ี				ศาล	เยาวชน	และ	ครอบครวั	สาขา	มนีบรุ	ี		ศาล	จงัหวดั	กาญจนบรุ	ี		

ศาล	เยาวชน	และ	ครอบครัว	จังหวัด	กาญจนบุรี					ศาล	จังหวัด	สิงห์บุรี					และ	ศาล	อาญา	กรุงเทพ	ใต้			รวม					8					ครั้ง					จำนวน			6					

ราย					(	เด็ก	เล็ก	อายุ			5			ปี	เศษ					เด็ก			16			ปี			ขึ้น			(	2			ศาล	)					เด็ก			15			ปี			(	2			ศาล	)					เด็ก			14			ปี			เด็ก			อายุ			17			ปี			และ	ผู้	หญิง	อายุ			

20			ปี	)	

 ผล	การ	ดำเนิน	ด้าน	คดี	ทาง	เพศ					จำนวน			7			ราย			ดังนี้	

	 กรณี	คดี	กระทำ	อนาจาร	เด็ก	อายุ	ยัง	ไม่	เกิน			15			ปี	และ	เป็น	ผู้	สืบ	สันดาน			เด็ก	หญิง	มะลิ	อายุ			5			ปี	เศษ			(	ถูก	กระทำ	เมื่อ	

อายุ			3.5			ปี	)			โดย	บิดา		อายุ			47			ปี			เป็น	ผู้	ต้องหา			ศาล	จังหวัด	นนทบุรี			พิพากษา	ว่า			จำเลย	มี	ความ	ผิด	ตาม	ประมวล	กฎหมาย	

อาญา	มาตรา			279			วรรค	แรก	ประกอบ	มาตรา			285			ลงโทษ	จำ	คุก			6			ปี			เมื่อ	วัน	ที่			25			กุมภาพันธ์			2553	

	 	กรณี	คดี	ข่มขืน	กระทำ	ชำเรา	อายุ		ไม่	เกิน			13			ปี			:			เด็ก	หญิง	ตา			อายุ			14			ปี	เศษ	(	ถูก	กระทำ	เมื่อ	อายุ			11			ปี	เศษ	)		ผู้ชาย	

อายุ		 	17			ปี		 	เป็น	จำเลย					ศาล	เยาวชน	และ	ครอบครัว	กลาง			ได้	พิพากษา	ว่า			จำเลย	มี	ความ	ผิด	ตาม	ประมวล	กฎหมาย	อาญา	

มาตรา			277			วรรค	สาม			ขณะ	กระทำ	ผิด	จำเลย	อายุ			17			ปี	เศษ			ลด	มาตราส่วน	โทษ	ให้	กึ่ง	หนึ่ง	ตาม	ประมวล	กฎหมาย	อาญา	

มาตรา			75			เป็น	จำ	คุก	จำเลย			4			ปี			จำเลย	ให้การ	รับ	สารภาพ			มี	เหตุ	บรรเทา	โทษ	ลด	โทษ	กึ่ง	หนึ่ง	ตาม	ประมวล	กฎหมาย	อาญา	

มาตรา			78			คง	จำ	คุก	จำเลย	มี	กำหนด			2			ปี					พิเคราะห์	รายงาน	ของ	สถาน	พินิจ	และ	คุ้มครอง	เด็ก	และ	เยาวชน	กรุงเทพมหานคร			

เหน็	วา่	จำเลย	กระทำ	ตอ่	เดก็	หญงิ	ที	่อายุ	ยงั	ไม่	เกนิ			13			ป	ี		จน	ตัง้	ครรภ์			แม้	จะ	ม	ีการ	บรรเทา	ผล	รา้ย	ให้	กบั	ทาง	ฝา่ย	ผู	้เสยี	หาย	เปน็	

จำนวน	สาม	หมื่น	บาท			ศาล	เห็น	ว่า			หาก	จำเลย	ได้	รับ	การ	ฝึก	อบรม	สัก	ระยะ	หนึ่ง	อาจ	ทำให้	นิสัย	และ	ความ	ประพฤติ	ดี	ขึ้น	จึง	ให้	

เปลี่ยน	โทษจำ	คุก	เป็น	ส่ง	จำเลย	ไป	ฝึก	และ	อบรม	ที่	สถาน	พินิจ	และ	คุ้มครอง	เด็ก	และ	เยาวชน		 	กรุงเทพมหานคร		 	มี	กำหนด		 	3			

เดือน			เมื่อ	วัน	ที่			7			มิถุนายน			2553			
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	 บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			สมา	คมฯ			ได้	ดำเนิน	การ	เรียก	ร้อง	ค่า	คุ้มครอง	สิทธิ	ผู้	เสีย	หาย	ที่	สำนักงาน	ช่วย	เหลือ	ทางการ	เงิน	แก่	ผู้	

เสีย	หาย	และ	จำเลย	ใน	คดี	อาญา			กรม	คุ้มครอง	สิทธิ	และ	เสรีภาพ			กระทรวง	ยุติธรรม			เมื่อ	วัน	ที่			10			กุมภาพันธ์			2553			และ	ได้	

รับ	อนุมัติ	เงิน	ค่า	ตอบแทน	ผู้	เสีย	หายฯ			จำนวน			30,000			บาท			เมื่อ	วัน	ที่			1			กันยายน			2553	

	 กรณี	คดี	รุม	โทรม	หญิง			:			เด็ก	หญิง	ดาว			อายุ			14			ปี			โดน	เด็ก	กลุ่ม	วัย	รุ่น			จำนวน			13			คน			อายุ			14			ปี			-	18			ปี			ผู้	กระทำ			

เด็ก	หญิง	ดาว	ได้	สืบ	พยาน	ถึง			2			ศาล			ที่			ศาล	จังหวัด	มีนบุรี			และ	ศาล	เยาวชน	และ	ครอบครัว	สาขา	มีนบุรี			เมื่อ	วัน	ที่			3			และ7			

พฤษภาคม			2553	

	 	กรณี	คดี	รุม	โทรม	หญิง			:			นางสาว	ฟ้า			อายุ			16			ปี			โดย	เด็ก	กลุ่ม	วัย	รุ่น	และ	ผู้ใหญ่			3			คน			อายุ			17			ปี		-		20			ปี			และ	24					ปี		 

ได้	สืบ	พยาน	ที่			ศาล	จังหวัด	กาญจนบุรี			และ	ศาล	เยาวชน	และ	ครอบครัว	จังหวัด	กาญจนบุรี					เมื่อ	วัน	ที่			24			พฤศจิกายน			และ					

22			ธนัวาคม			2553		บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			สมา	คมฯ			ได	้ดำเนนิ	การ	เรยีก	รอ้ง	คา่	คุม้ครอง	สทิธ	ิผู	้เสยี	หาย	ที	่สำนกังาน	ชว่ย	เหลอื	ทางการ	

เงิน	แก่	ผู้	เสีย	หายและ	จำเลย	ใน	คดี	อาญา			กรม	คุ้มครอง	สิทธิ	และ	เสรีภาพ			กระทรวง	ยุติธรรม			เมื่อ	วัน	ที่					4			ตุลาคม			2553			แต่	

ยัง	ไม่	ได้	รับ	การอนุมัติ	เงิน	ค่า	ตอบแทน	ผู้	เสีย	หายฯ			

	 กรณี	คดี	ข่มขืน	กระทำ	ชำเรา			:					นางสาว	แตงโม			อายุ17			ปี			ผู้	ต้องหา	เป็น	ครู	อายุ			54			ปี	/	ญาติ	ครู	อายุ			63			ปี	/	ภารโรง	

อายุ			47			ปี			ศาล	จังหวัด	สิงห์บุรี			ได้	นัด	สืบ	พยาน	เมื่อ	วัน	ที่			30			พฤศจิกายน			2553			แต่	ศาล	ได้	เลื่อน	สืบ	พยาน	เนื่องจาก	ฝ่าย	

จำเลย	รอ้งขอ	ตอ่	ศาล	ขอ	ตรวจ	ดเีอน็เอ				บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ			สมา	คมฯ			ได	้ดำเนนิ	การ	เรยีก	รอ้ง	คา่	คุม้ครอง	สทิธ	ิผู	้เสยี	หาย	ที	่สำนกังาน	

ช่วย	เหลือ	ทางการ	เงิน	แก่	ผู้	เสีย	หาย	และ	จำเลย	ใน	คดี	อาญา			กรม	คุ้มครอง	สิทธิ	และ	เสรีภาพ			กระทรวง	ยุติธรรม			เมื่อ	วัน	ที่			10			

กุมภาพันธ์			2553			และ	ได้	รับ	อนุมัติ	เงิน	ค่า	ตอบแทน	ผู้	เสีย	หายฯ			จำนวน			30,000			บาท			เมื่อ	วัน	ที่			1			กันยายน			2553	

 คดีประวัติศาสตร์:กรณีการใช้แรงงานเด็กเยี่ยงทาส

	 คดี	น้อง	ใบ	เตย			อายุ			20			ปี			(	กำลัง	เรียน	ชั้น			ม	.	6			โรงเรียน	สีกัน	วัฒนา	นันท์	)			ซึ่ง	เธอ	ได้	ถูก	ค้า	มนุษย์	มา	ใช้	แรงงาน	ตั้งแต่	

อายุ			14			ปี			และ	ได้	ถูก	ทำร้าย	ร่างกาย			จิตใจ			อย่าง	สาหัส			มูลนิธิ	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	เด็ก	ช่วย	เหลือ	นำ	มา	ส่ง	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เมื่อ	

วัน	ที่			19			มกราคม			2548			เพื่อ	คุ้มครอง	และ	ดูแล																	

	 	เมื่อ	วัน	ที่					6			พฤษภาคม			2553					ผู้	พิพากษา	ศาล	อาญา	กรุงเทพ	ใต้			ได้	อ่าน	คำ	พิพากษา	ศาล	อุทธรณ์					สืบ	เนื่องจาก	

เมื่อ	ปี			2546			นาง	สุภา		(	นาม	สมมุติ	)			ได้	รับ	เด็ก	หญิง	ใบ	เตย			(	นาม	สมมุติ	)			อายุ			14			ปี			จาก	จังหวัด	แห่ง	หนึ่ง			เพื่อ	มา	ทำงาน	รับ	

ใช้	ภายใน	บ้าน			ที่	กรุงเทพมหานคร			โดย	นายจ้าง	บอก	ว่า	จะ	ให้	ค่า	จ้าง	เดือน	ละ			2,000			บาท			แต่	ระหว่าง	ทำงาน			1			ปี			นายจ้าง	

ไม	่เคย	ใหค้า่	จา้ง	เลย	ทัง้	ถกู	บงัคบั	ให	้ทำงาน	อยา่ง	หนกั	ทกุ	วนั	ตัง้แต	่เวลา		04.30	-	24.00น	.				กนิ	ขา้ว	ตาม	ความ	พอใจ	ของ	นายจา้ง			

บาง	ครัง้	นายจา้ง	ไม่	พอใจ	ก	็จะ	ไม่	ให้	กนิ	ขา้ว			โดย	ให้	หงุ	ขา้ว	แช่	ตู	้เยน็	ครัง้	หนึง่	กนิ	ได้	ครึง่	เดอืน			กบัขา้ว	ให้	กนิ	ของ	เหลอื	จาก	คนใน	

บา้น	หรอื	พรกิ	ปน่	ทัง้	นายจา้ง	ได	้กระทำ	ทารณุ	กรรม			โดย	ใช้	เกา้อี้	ไม้			เหลก็	แปป๊			เขม็ขดั	ฟาด	และ	ทบุตี	ที	่ศรีษะ	และ	ตาม	รา่งกาย	

หลาย	แห่ง			โดย	มี	รอย	เขียว	ซ้ำ	ที่	เข่า	ทั้ง	สอง	ข้าง			หน้าอก			ที่	หลัง	มี	บาดแผล			นูน	บวม	มี	หนอง			จาก	การ	ถูก	ทำร้าย	และ	ไม่	ได้	รักษา			

ที่	ศีรษะ	มี	แผล	แตก	หลาย	แห่ง			ทั้ง	ถูก	บังคับ	ข่มขู่	ไม่	ให้	ออก	นอก	บ้าน	เกรง	จะ	นำ	เรื่อง	ที่	เกิด	ขึ้น	ไป	เล่า	ให้	คน	อื่น	ฟัง			เมื่อ	ป่วย	และ	

ทำงาน	ไม	่ไหว			นาย	จา้งจงึ	สง่	กลบั	บา้น		ซึง่	ศาล	อทุธรณ	์ได	้พพิากษา	วา่			นายจา้ง	ได	้กระทำ	ผดิ	ฐาน	ทำรา้ย	รา่งกาย	ผู	้อืน่	โดย	ทารณุ	
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และ	เอา	เด็ก	อายุ	ต่ำ	กว่า			15			ปี			ลง	เป็น	ทาส	หรือ	ให้	มี	ลักษณะ	คล้าย	ทาส			โดย	พิพากษา			ยืน	ตาม	ศาล	ชั้น	ต้น			และ	ให้	ลงโทษ	จำ	

คุก			12		ปี			5			เดือน			และ	ให้	ชดใช้	ค่า	เสียหายเป็น	เงิน			200,000			บาท					นายจ้าง	ยื่น	ฎีกา			

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					หนองแขม			จอมทอง			หลักสี่			กรุงเทพฯ			ปทุมธานี			สมุทรสาคร			สระแก้ว			เลย			ลพบุรี			เชียงใหม่			ชัยนาท			สิงห์บุรี			

กาญจนา					พัทยา			ชลบุรี			นครปฐม			แม่ฮ่องสอน			ลำปาง			และ	สตูล			ฯลฯ					รวม	ทั้งหมด			161			ราย			ซึ่ง	เป็น	ราย	ที่	ต้องการ	การ	

ดูแล	เพื่อ	ให้	กลับ	คืน	สู่	ครอบครัว	เท่า	ที่	จะ	ทำได้			

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	

สอบสวน		(	ตำรวจ		)			12					คดี			จำนวน			12					ราย			รวม	มี			16					คดี					จำนวน			17			ราย					อาทิ	

	 	คดี	เกี่ยว	กับ	ทาง	เพศ			(	ข่มขืน	,			อนาจาร	,			พราก	ผู้	เยาว์	)		 		 12		 	ราย		

	 คดี	ลัก	ทรัพย์		 		 		 		 		 		 					2		 	ราย

	 คดี	ค้า	มนุษย์			(	แรงงาน	ต่างด้าว	)		 	 	 	 		2	 	ราย			

	 คดี	ยา	เสพ	ติด	 	 	 	 	 	 		1	 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			820			คณะ			โดย	เป็น	ผู้	มา	เลี้ยง	อาหาร			112			ราย		
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ศนูย์การศกึษาและฝกึอาชพี
 

   

 ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ เป็นอีกส่วนหนึ่งของการให้บริการของสมาคมฯ มุ่งให้การ

ศกึษาและเสรมิสรา้งทกัษะสำหรบัการนำไปประกอบอาชพีโดยมีกลุม่เปา้หมายคอืผู้เดอืดรอ้นทีม่า

ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป

 

 สำหรับการศึกษานั้นจัดการศึกษานอกระบบสายสามัญลักษณะการเรียนการสอนแบบพบ

กลุม่(กศน.)ทัง้ระดบัประถม-มธัยมปลายเพือ่ให้ความรู้ขัน้พืน้ฐานภาคบงัคบัตามพรบ.การศกึษา

เป็นสำคัญรวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ผ่านห้องสมุด

 

 ในส่วนของการเสริมทักษะด้านอาชีพนั้น เป็นการจัดหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นในด้าน

ต่างๆเพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ให้ทั้งสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ
 

1. การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
  มีก	า	ร	เป	ิ	ด	ส	อนว	ิ	ช	าชีพหลั	ก	ส	ู	ตร	ระย	ะสั้	นรว	ม	1	5		หลัก	ส	ู	ตร	50			ก	ลุ่ม	ซึ	่งแต	่ละ	หลักสูต	ร			มี	ร	ะ	ย	ะเ	ว	ล	าเร	ียนตั	้งแต่				 

2	4	–			2	0	0			ช		ั	่ว	โมง			มผีูเ้ข	า้	รบักา	รอบร	มทั	้งสิน้		558		ราย	เปน็สมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ		71	คน	และบคุคลทัว่ไป		487	ราย	 

ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้

 

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	.		 			3		 	26		 	11		 	37	 	37		 		-

	2		 	ช่าง	ดัด	ผม	และ	เสริม	สวย			100			ชม	.		 		3		 	47		 			-		 	47		 	47	 		-	

	3		 	ช่าง	ตัดผม	ชาย			100			ชม	.		 			2		 		22		 			-	 	22		 	14		 	8	

	4		 ขับ	รถยนต์			48			ชม	.		 			4		 	60	 			-		 		60	 	53		 	7	

	5		 ช่าง	ตัด	เสื้อผ้า	สตรี			30			ชม	.		 		5		 	70	 		3		 	73	 	71		 	2	

	6		 ขนมอบ			24			ชม	.		 	12		 129		 	17	 146		 145	 	1

	7		 ขนม			–			อาหาร			24			ชม	.		 			4		 	23		 	12	 	35		 		33		 	2

	8		 	นวด	ฝ่าเท้า			30			ชม	.		 			2		 		8		 		2		 	10		 			9		 	1

	9		 นวด	แผน	ไทย		(	นวด	ตัว	)			30			ชม	.		 		2		 	10		 			6		 		16	 		15		 	1

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

	11		 	คอมพิวเตอร์			Word	/	Excel			30			ชม	.		 		5		 	37		 		5		 	42		 		33		 	9

	12		 คอมพิวเตอร์			Photo			Shop			15			ชม	.		 		1	 		7	 			-		 			7		 			5		 	2	

	13		 จัด	ดอกไม้	สด			24			ชม	.		 		2		 	15		 			-		 	15		 	15		 		-	

	14		 ปัก	ผ้า	ด้วย	มือ10	-	24			ชม	.		 		2		 			5		 	15		 	20	 	20		 		-	

	15		 ลีลาสเพื่อสุขภาพ			12				ชม	.		 		2		 	23	 		-		 		23	 	15	 	8	

	 	รวม		 50		 487		 71		 558		 517	 41
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2.การจัดการศึกษานอกระบบ(สายสามัญ)วิธีเรียนแบบพบกลุ่มวันอาทิตย์และวันพุธ(กศน.)
	 เป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและประชาชนทั่วไป			

สรุปได้ดังนี้

	ภาค	การ	ศึกษา		 	 	 			ระดับ			 						นักศึกษา	หญิง						นักศึกษา	ชาย												รวม	

	ภาค	การ	ศึกษา	ที่			1	/	2552	

	 	 	 	 	ประถม	ศึกษา		 	 	2	 	 		-	 	 			2

		 	 	 	 มัธยม	ต้น		 	 31	 	 	38		 	 		69		 	

	 	 	 	 มัธยม	ปลาย		 	 	53		 	 	60		 	 		113	

	 	 	 	 	รวม		 	 	 	86		 	 		98		 	 	184	
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3.การศึกษาตามอัธยาศัยเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้(ห้องสมุด)
		 	ภารกิจ	ใน	ปี	2553			เน้น	การ	เข้าหา	แหล่ง	ความ	รู้	อย่าง	มี	ประสิทธิผล					โดย	การ	รณรงค์					เผย	แพร่					แนะนำ	หนังสือ	ดี	น่า	

อา่น	ทัง้	เกา่	และ	ใหม	่				โดย	เฉพาะ	กลุม่	เปา้	หมาย	สมาชกิ	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ					นกัเรยีน	ฝกึ	อาชพี					บคุคล	ทัว่ไป	ใกล	้เคยีง			จดั	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			2553			มี	สมาชิก	และ	บุคคล	ทั่วไป	มา	ใช้	ห้อง	สมุด			รวม			2,466			คน	

 

 

 

 

 

 

4.โครงการพิเศษ
		 	4.1		 		 	“		โครงการ	ผู้	หญิง	รอบรู้	เรื่อง	เงิน	”		 		 	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		10		กลุ่ม	

                         กลุ่ม		 	 			จำนวน	กลุ่ม				 		 							จำนวน	ผู้	เข้า	อบรม	

		 	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 				 								8		 		 		 		 	138	

		 	นักเรียน	ฝึก	อาชีพ		 			 									2		 		 		 		 					83	

		 	รวม		 				 				10		 		 		 		 	221	

 

		 	สาระ	สำคัญ	ของ					“	โครงการ	ผู้	หญิง	รอบรู้	เรื่อง	เงิน	”				ครอบคลุม					

	 	 -		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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5.การบริการชุมชน
	 	กิจกรรม	บริการ	ชุมชน		 		เป็น	กิจกรรม	ที่	ผู้	เข้า	อบรม		 	หลักสูตร	ช่าง	ตัดผม	ชาย		 		ช่าง	ดัด	ผม	และ	เสริม	สวย		 	ได้	ลง	ฝึก	ภาค	

ปฏบิตั	ิจาก	เรยีน	ภาค	ทฤษฎ	ีจบ	แลว้					ป	ีนี	้ได	้ออก	บรกิาร	ชมุชน	จำนวน		7		ครัง้					ใน	ชมุชน	และ	สถาน	สงเคราะห	์		ใน	เขต	ดอนเมอืง			

ปทุมธา	นี			และ	นนทบุรี			มี	ผู้	มา	รับ	บริการ			507	คน		ชาย	402		คน		หญิง		105					คน	

6.การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
	 ศูนย์	การ	ศึกษา	และ	ฝึก	อาชีพ			ได้	ร่วม	กิจกรรม	สาธิต	และ	เผย	แพร่	ผลิตภัณฑ์					ซึ่ง	เป็น	งาน	ประดิษฐ์	จาก	สมาชิก	บ้าน	พัก	

ฉกุเฉนิ			ใน	งาน	ตา่งๆ			หลาย	แหง่			เชน่			งาน	ที	่หนว่ย	งา	นอืน่ๆ			จดั	ขึน้	ใน	โอกาส	สำคญั		เชน่		วนั	สตร	ีสากล		วนั	เครอื	ขา่ย	ครอบครวั			

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

 6.1มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
	 	อนุเคราะห์	พื้นที่	ใน	ร้าน	สายใจ	ไทย			สาขา	สุวรรณภูมิ			ให้	สมา	คมฯ			วาง	ดอกไม้	ประดิษฐ์	จำหน่าย			ตั้งแต่		12			ตุลาคม							

2552		เป็นต้น	มา	

 6.2มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
	 	ให	้พืน้ที	่เผย	แพร	่ผลติภณัฑ	์ใน	งาน	เพือ่น	พึง่		(	ภาฯ	)			ยาม	ยาก			ที	่พระ	ตำหนกั	วงัสวน	กหุลาบ				ระหวา่ง			10		-	19			ธนัวาคม					

2553 
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บ้านเพื่อนใจวัยทีน
 

 

 การดำเนนิงานพฒันาเยาวชนโดยบา้นเพือ่นใจวยัทนีมุง่จดักจิกรรมทัง้คา่ยผูน้ำ 

ค่ายเยาวชน ฝึกอบรมทักษะชีวิต เพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่เคารพ 

ในศกัดิศ์รีของความเปน็มนษุย์ที่เทา่เทยีมกนัไม่วา่หญงิหรอืชายให้มีแนวคดิที่ชว่ยเหลอื

สว่นรวมชมุชนและผู้ดอ้ยโอกาสไม่วา่หญงิหรอืชายให้ลดละเลกิอบายมขุสิง่เสพตดิ

ทกุชนดิและรูจ้กัใช้ชวีติอยา่งมีคณุภาพและเพือ่ปอ้งกนัปญัหาวยัรุน่งานพฒันาเยาวชน

เนน้ในเรือ่งการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติการสง่เสรมิสขุภาพทางเพศและอนามยัเจรญิพนัธุ์

ที่มุ่งเน้นให้วัยรุ่นได้มีข้อมูลถูกต้องรอบด้านเพื่อจะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
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งานพัฒนาเยาวชน
 

 

	 	งาน	พัฒนา	เยาวชน		 	ของ	ทีม	บ้าน	เพื่อน	ใจ	วัย	ทีน	ใน	ปี		 	2553		 	มี	ความ	หลาก	หลาย	ทั้ง	ใน	เชิง	กิจกรรม		 	สาระ		 	และ	

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

กรุงเทพมหานคร				

1.กิจกรรมด้านเสริมสร้างสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

  1.1โครงการTheWorldStartsWithMe(โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน)
	 	โครงการ	เสริม	สร้าง	ทักษะ	ชีวิต	สำหรับ	นักเรียน	มัธยม	ต้น					เป็น	โครงการ	ที่	ดำเนิน	การ	ต่อ	เนื่อง	มา	จาก	โครงการ	เสริม	

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	นี	้มุง่	เนน้	พฒันา	แนวทาง	และ	วธิ	ีการ	รวม	ทัง้	สือ่	ใน	การ	เรยีน	รู	้สรา้ง	เสรมิ	ความ	รู	้				ทศันคต	ิ		และ	ทกัษะ	เกีย่ว	กบั	

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

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

ด้วย	มือ	ฉัน			(	The			World			Starts			With			Me	)			มี			14			บท	เรียน					จาก	จุด	เริ่ม	ต้น	จนถึง	สิ้น	ปี			2552			ได้	ดำเนิน	การ	ใน	โรงเรียน	

สังกัด	กรุงเทพมหานคร			ครบ			100			โรงเรียน			

	 กิจกรรม	ที่	สำคัญ	ภาย	ใต้	โครงการ	ใน	ปี			2553			มี	ดังนี้	

 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
	 	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	ได้	จัด	พิธี	มอบ	โล่	ประกาศ	เกียรติคุณ	แก่	โรงเรียน		 	ที่	ดำเนิน	การ	เรียน	การ	สอน	

หลกัสตูร	โลก	หมนุ	ได	้ดว้ย	มอื	ฉนั	อยา่ง	ม	ีประสทิธภิาพ			จำนวน		54			โรงเรยีน			โดย			ผู	้อำนวย	การ	สำนกั	การ	ศกึษาฯ			เปน็	ประธาน					

ณ			ห้อง	ประชุม	บำรุง	รวิ	วรรณ			สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			เมื่อ	วัน	ที่			14					พฤษภาคม					2553			
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 พิธีมอบเกียรติบัตร
	 สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			จัด	พิธี	มอบ	เกียรติ	บัตร	ให้	กับ	คณะ	ครู	ที่	เข้า	ร่วม	โครงการ			ฯ			รวม			297			คน			โดย	รอง	

ผู้	อำนวย	การ	สำนกั	การ	ศึกษา	กรงุเทพมหานคร	ให้	เกียรติ	มา	เป็น	ประธาน	ใน	พธิี	มอบ							ณ					หอ้ง	ประชุม	บำรงุ	รวิ	วรรณ			สมาคม	

ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			เมื่อ	วัน	ที่			14			พฤษภาคม					2553							



 ส่งมอบป้ายโครงการ
	 	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			ได้	จัด	ทำ	ป้าย	เหล็ก	โค	รง	การฯ			มอบ	ให้	แก่	โรงเรียน	ที่	เข้า	ร่วม	โครงการ			ใน	ปี					2553					

จำนวน					55			แห่ง			

 

 สังเกตการณ์และติดตามงาน
	 ทมี	งาน	บา้น	เพือ่น	ใจ	วยั	ทนี	ได	้ตดิตาม	งาน	โดย	ไป	สงัเกตการณ	์		ชว่ย	สอน			และ	ให	้คำ	แนะนำ	ใน	การ	สอน	หลกัสตูร			เพศ	

ศึกษา	ใน	โรงเรียน	ต่างๆ			รวม	ทั้ง	จัด	ประชุม	กลุ่ม	ย่อย	เพื่อ	สัมภาษณ์	ผู้	เข้า	ร่วม	โค	รง	การฯ			ใหม่			จำนวน			6			โรงเรียน			
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 ประชุมเครือข่ายครูโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน
	 	เพือ่	ใหก้าร	เรยีน	การ	สอน	เปน็	ไป	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง			และ	เปน็	เวท	ีสำหรบั	แลก	เปลีย่น	ประสบการณ์			การ	ใหก้าร	ชว่ย	เหลอื	

ให้	คำ	ปรึกษา	ซึ่ง	กัน	และ	กัน		 	จึง	มี	การ	รวม	ตัว	กัน	จัด	ตั้ง	เป็น	เครือ	ข่าย	ครู	สอน	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน	ขึ้น	ใน	ปี		 	2552		 	และ	ใน	ปี			

2553			ได้	จัด	ประชุม	เครือ	ข่าย			รวม			3			ครั้ง		เฉลี่ยครั้งละ	55			คน					

  

 1.2 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำเพื่อนใจวัยทีน
	 	เปน็	โครงการ	ที	่สบื	เนือ่งจาก	โครงการ	เสรมิ	สรา้ง	ทกัษะ	ชวีติ	สำหรบั	นกัเรยีน	มธัยม	ตน้					มวีตัถปุระสงค	์		เพือ่	สนบัสนนุ	

ให้	เยาวชน	เป็น	เครือ	ข่าย	ที่	สำคัญ	ร่วม	กับ	คุณครู			ใน	การ	ป้องกัน			และ	ลด	ปัญหา	ใน	ด้าน	สุข	ภาวะ	ทาง	เพศ			ทั้ง	ตนเอง			เพื่อน			ๆ 			

และ	รุ่น	น้อง			ใน	โรงเรียน					โดย		เริ่ม	ดำเนิน	โครงการ	เดือน	มิถุนายน			2553			และ	จะ	เสร็จ	สิ้น	โครงการ	ใน	เดือน	ธันวาคม			2554	

 กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้และปรับทัศนคติ
	 	เป็นการ	อบรม	เพื่อ	ให้	ความ	รู้			และ	ปรับ	ทัศนคติ			ใน	ด้าน	อนามัย	เจริญ	พันธุ์					เพื่อ	เตรียม	ความ	พร้อม	ใน	การ	เป็น	แกน	

นำ	ด้าน	อนามัย	เจริญ	พันธุ์			ณ			สมาคม	ส่ง	เสริม	สถานภาพ	สตรี			ฯ			รวม			3			ครั้ง			โดย	มี	โรงเรียน			27			แห่ง			สนใจ	ส่ง	นักเรียน	เข้า	

ร่วม	กิจกรรม	จำนวน			109			คน					(	หญิง			67			คน			ชาย			42			คน	)			
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 กิจกรรมฝึกทักษะแกนนำเยาวชน
	 	หลัง	จาก	เยาวชน	ได้	รับ	ความ	รู้		 	และ	ผ่าน	การ	ปรับ	ทัศนคติ		 	จาก	ค่าย	อบรม	ใน	ครั้ง	แรก	แล้ว		 	เยาวชน	จะ	ได้	รับ	การ	ฝึก	

ทักษะ	การ	เป็น	ผู้นำ	เยาวชน			รวม			4			ครั้ง			โดย	แบ่ง	โรงเรียน	ออก	เป็นก	ลุ่ม	ย่อย			กลุ่ม	ละ			2			-			4			โรงเรียน			รวม			7			กลุ่ม	เพื่อ	ความ	

สะดวก	ใน	การ	นัด	หมาย					ซึ่ง	ใน	ปี	นี้	ได้	ทำการ	ฝึก	ครั้ง	ที่			1			ไป	แล้ว					7			กลุ่ม			มี	แกน	นำ	เยาวชน	เข้า	ร่วม			96			คน			กิจกรรม	ฝึก	แกน	

นำ	ครั้ง	ที่			2			จัด	รวม			3			กลุ่ม			มี	แกน	นำ	เยาวชน	เข้า	ร่วม			36			คน				

                         

 1.3กิจกรรมกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
 โครงการ“พบกันวันปิดเทอม”						เพื่อ	ให้	เยาวชน	ที่	เป็น	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ได้	ใช้	เวลา	ว่าง	ให้	เป็น	ประโยชน์			ใน	

ระหว่าง	ปิด	เทอม					ด้วย	การ	จัด	กิจกรรม	ใน	ด้าน	ทักษะ	ชีวิต			ภาษา	อังกฤษ			ศิลปะ			รวม	ทั้ง	สอด	แทรก	ความ	รู้	ด้าน	อนามัย	เจริญ	

พันธุ์			โดย	แกน	นำ	เยาวชน	หมุนเวียน	มา	จัด	กิจกรรม	ตลอด	ช่วง	ปิด	เทอม			(	เริ่ม	ตั้งแต่			31			มีนาคม	-	7			พฤษภาคม			2553			รวม			

14			ครั้ง	)					มี	สมาชิก	เยาวชน	เข้า	ร่วม			15			คน			

 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	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		 มี	กิจกรรม	เช่น	การ	พูด	คุย			 

การ	วิเคราะห์	เหตุการณ์	ต่าง	ๆ 			ฯลฯ					ใน	ปี	นี้	ได้	จัด	กิจกรรม		ฯ			รวม			8			ครั้ง			(	เริ่ม	ตั้งแต่			5			มกราคม		-		22			มิถุนายน			2553	)			มี	

สมาชิก	เข้า	ร่วม			17			คน			
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2.กิจกรรมพิเศษ

 การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ 
	 	ใน	ป	ี		2553			ทมี	เยาวชน	ได	้รบั	เชญิ	ไป	เปน็	วทิยา	กร	คา่ยฯ			ดา้น	สขุภาพ	ทาง	เพศ			และ	อนามยั	เจรญิ	พนัธุ	์ใน	คา่ย	นี	้ม	ีรกั			ให	้

โรงเรยีน	วดัลาดพรา้ว					และ			เปน็	วทิยากร	ให	้ความ	รู	้นกัศกึษา	มหาวทิยาลยั	ศรปีทมุ			นกัเรยีน	โรงเรยีน	บางยีข่นั			โรงเรยีนสาธติ	

มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์		 	โรงเรียน	พณิชยการ	สุโขทัย		 	โรงเรียน	สาร	ศาสตร์	วิทยา		 	และ	ร่วม	กับ	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ				 

	ใน	การ	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ					โครงการ	พัฒนา	ทักษะ	ชีวิต	นักเรียน	ใน	โรงเรียน	สังกัด	กรุงเทพมหานคร	

 งานเครือข่าย
	 ทมี	เยาวชน			ฯ			เขา้	รว่ม	ประชมุ	และ	ให	้ความ	รว่ม	มอื	กบั	องคก์ร	

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			

เชน่			เขา้	รว่ม	ประชมุ	คณะ	อนกุรรมการ	ขบั	เคลือ่น	การ	สง่	เสรมิ	ให	้คน	

ไทย			ทุก	เพศ			ทุก	วัย			มี			พฤติกรรม	อนามัย	เจริญ	พันธุ์			และ	สุขภาพ	

ทาง	เพศ	ที่	เหมาะ	สม	รวม			2			ครั้ง		นำ	อาจารย์	และ	นักเรียน	โรงเรียน	

บำรงุ	รว	ิวรรณ	วทิยา	รว่ม	ประชมุ			“	รา่ง	พระ	ราช	บญัญตั	ิอนามยั	เจรญิ	

พันธุ์	”		 	จัด	โดย	กรม	อนามัย		 	ร่วม	ประชุม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	ติดตาม	จุด	

เน้น	การ	พัฒนา	คุณภาพ	ผู้	เรียน		 		 	จัด	โดย		 	สำนักงาน	การ	ศึกษา	ขั้น	

พื้น	ฐาน			(	สพฐ	.	)			ร่วม	การ	สัมมนา			หัวข้อ			“	แม่	วัย	โจ๋	.	.	.	ระเบิด	เวลา	ลูก	ใหม่	ของ	สังคม	ไทย	”			จัด	โดย			คณะ	กรรมาธิการ			กิจการ	

เด็ก			เยาวชน			สตรี		ผู้	สูง	อายุ			และ	ผู้	พิการ					(	17		ก.ย.	53	)					เป็นต้น			

 ให้สัมภาษณ์สื่อประชาสัมพันธ์
	 	ทีม	บ้าน	เพื่อน	ใจ	วัย	ทีน	ให้	สัมภาษณ์		 	รายการ	วิทยุ		 	และ	

รายการ	โทรทัศน์		 	เช่น		 รายการ	วิทยุ	ร่วม	ด้วย	ช่วย	กัน		 		 	FM		 	96					

รายการ	วทิย	ุสถาน	ีครอบครวั			FM			105					รายการ	ครอบครวั	อดุมสขุ					

รายการ	เสวนา					“	สิทธิ	วิ	วา	ทะ	”					หัวข้อ	สอน	เพศ	ศึกษา	อย่างไร	ให้	

เหมาะ	สม									
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3.กิจกรรมพิเศษโครงการพัฒนาเยาวชนพื้นที่สึนามิบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าพังงา
	 งาน	พฒันา	เยาวชน	ใน	พืน้	ที	่ส	ึนา	ม	ิ		ของ	สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	ภาพ	สตรฯี			ณ			ทีท่ำการ	อาคาร	เฉลมิพระเกยีรต	ิพระ	เจา้	

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	งบ	ประมาณ	ใน	การ	ก่อสร้าง			

โดย			มูลนิธิ	ยู	นิ	ลี	เวอร์	ออ	ส	ตรา	เล	เซีย			และ	บริษัท	ยู	นิ	ลี	เวอร์	เท	รด	ดิ้ง		(	ประเทศไทย	)			

	 กิจกรรม	สำคัญ	ใน	ปี			2553			โดย	สรุป	มี	ดังนี้	

 กิจกรรมรวมตัววัยใสรวมใจวัยโจ๋ร่วมโชว์ความคิด
	 	เปน็	โครงการ	ตอ่	เนือ่ง			ม	ีวตัถปุระสงค	์เพือ่	ให	้เยาวชน	เหน็	คณุคา่	ของ	ตนเอง			รูจ้กั	ควบคมุ	ตนเอง			และ	สามารถ	ดำเนนิ	

ชวีติ	ได	้อยา่ง	ม	ีเปา้	หมาย			สามารถ	แกไ้ข	ปญัหา	ได	้อยา่ง	เหมาะ	สม			โดย	ใช	้รปู	แบบ	การ	เสวนา	พดู	คยุ	ใน	หวัขอ้	ที	่กำลงั	อยู	่ใน	ความ	

สนใจ	เช่น	หัวข้อ			วัน	วาเลนไทน์			เหตุการณ์	ต่อ	จาก	วัน	วาเลนไทน์			วัน	สตรี	สากล					มิตรภาพ	และ	ความ	รัก					ความ	รุนแรง			ฯลฯ					

จัด	รวม			24			ครั้ง	

 กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องก่อนวัยรุ่น
	 	เพื่อ	เรียน	รู้	ใน	การ	ปรับ	ตัว	เพื่อ	ก้าว	เข้า	สู่	วัย	รุ่น			ทั้ง	ทาง	ร่างกาย			อารมณ์			จิตใจ			สิ่ง	แวดล้อม			การ	พบ	เพื่อน	ใหม่			ๆ 			การ	

ย้าย	สถาน	ศึกษา			และ	อื่น			ๆ 			โดย	เยาวชน	รุ่น	พี่			อาจารย์	แนะแนว			และ	วิทยากร	ที่	มี	ความ	รู้	ใน	แต่ละ	ด้าน	

 กิจกรรมสองวัยหัวใจเดียวกัน(เข้าวัด-ทำบุญ)
	 	เปน็	กจิกรรม	ที	่ตอ่	เนือ่ง	และ	พฒันา	จาก	กจิกรรม	เดมิ													โดย	รว่ม	กบั	ผู	้สงู	อาย	ุใน	การ	ทำความ	สะอาด	บรเิวณ	โรง	ธรรม			

และ	ทำ	อาหาร	ไป	ร่วม	ทำบุญ	ใน	วัน	สำคัญ	ทาง	ศาสนา			รวม			4			ครั้ง			มี	เยาวชน	และ	ผู้	สูง	อายุ	ร่วม	กิจกรรม	เฉลี่ย	ครั้ง	ละ			27			คน			
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 กิจกรรมเยาวชนแกนนำสร้างสรรค์ชุมชน
	 	โดย	การ	ให้	ความ	รู้	ที่	จำเป็น	เช่น			การ	วางแผน	งาน			การ	ทำงาน	เป็น	ทีม			การ	สื่อสาร			และ	การ	เขียน	โครงการ			เพื่อ	สร้าง	

แกน	นำ	เยาวชน	รุ่น	ใหม่	ให้	สาน	ต่อ	โครงการ	ต่อ	ไป			มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม			19			คน			ณ			ฐานทัพ	เรือ	ทับ	ละมุ			

 กิจกรรมเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย
	 	เพือ่	ให	้เยาวชน	ม	ีความ	รู	้		ความ	เขา้ใจ	ใน	สทิธ	ิขัน้	พืน้	ฐาน			และ	เรยีน	รู	้ที	่จะ	อยู	่รว่ม	กนั	บน	ความ	แตก	ตา่ง			เพือ่	นำ	ไป	ปรบั	

ใช้	ใน	ชุมชน	ของ	ตนเอง			มี	เยาวชน	เข้า	ร่วม			37			คน			ณ			ผา	ตะวัน	รีสอร์ท			จังหวัด	พังงา			(	28	-	29			พ.ค	.			53	)
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 กิจกรรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยร้ายในโรงเรียน(เยาวชนไทยหัวใจประชาธิปไตย)
	 	เป็น	กิจกรรม	ที่	ขยาย	ผล	มา	จาก	กิจกรรม	เยาวชน	กับ	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	กระบวนการ	ประชาธิปไตย		 		 	ที่	มี	เนื้อหา	ของ	

กจิกรรม	ที	่เนน้	ดา้น	กฏ	หมาย	และ	วชิาการ	ทำให	้เขา้ใจ	ยาก			และ	มอง	วา่	เปน็	เรือ่ง	ที	่ไกล	ตวั			แต	่เหน็	วา่	เปน็	กจิกรรม	ท	ีม่	ีประโยชน	์

มาก	จึง	เห็น	ชอบ	ให้	จัด	ขึ้น	อีก	ครั้ง	โดย	มี	การ	ปรับ	เนื้อหา	การ	เรียน	รู้	ใน	เรื่อง	สิทธิ			และ	หน้าที่			ให้	เข้าใจ	ง่าย			เพื่อ	ให้	เหมาะ	สม	กับ	

เยาวชน			ณ			อาคาร	เอนกประสงค์	โรงเรียน	วัด	คม	นีย	เขต			(	6			พ.ค	.		53	)	

 กิจกรรมเพื่อชุมชน
	 ส่ง	การ	แสดง	ดนตรี	,			การ	เต้น	ประกอบ	เพลง			การ	รำ			เข้า	ร่วม	ใน	งาน	กิจกรรม	ใน	ชุมชน	ต่าง			ๆ 			
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สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา

 ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรมระหว่างหญิงและชาย

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมหลายลักษณะ ทั้งในเชิง

เนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ในระดับสังคมโดยรวม ซึ่งมุ่งเน้นปรับทัศนคติ ค่านิยม สร้างการ

ตระหนักรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เน้น

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายลดหลั่นลงมาในระดับองค์กรทางการ

เมืองและการบริหาร ซึ่งเป็นการมุ่งสร้างกระแสหลักผลักดันหลักการของความเสมอภาคเพื่อให้ผล

ประโยชน์/ผลกระทบของการบริหารและพัฒนาตกแก่หญิงและชายอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังมุ่งการ

สรา้งเสรมิศกัยภาพของผู้หญงิเองเพือ่ให้สามารถมีสว่นรว่มในกระบวนการตดัสนิใจทกุระดบัได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพและให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

 สถาบนัฯสรา้งและใช้ระบบขอ้มลูหญงิชายเพือ่เปน็เครือ่งมอืในการสรา้งกระแสและผลกัดนั

ให้บทบาทและความสำคัญของผู้หญิงที่มีต่อการพัฒนาประเทศเป็นที่ประจักษ์นอกจากนั้นแนวการ

ดำเนินงานที่สำคัญคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ส่งผลในทางปฏิบัติภายในกรอบเวลาที่จำกัดและทัน

ต่อสภาพการณ์การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสร้างเสริมความรู้และปรับทัศนคติอย่างเหมาะสมการใช้

ผลสำเรจ็เปน็แนวทางในการแกไ้ขปญัหาและการใช้เครอืขา่ยในการผนกึพลงัความคดิและดำเนนิงาน

เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี



ANNUAL REPORT 201048

งานสร้างเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 

   

		 ใน	ปี		 		2553		 	สถาบันวิจัย	บทบาท	หญิง	ชาย	และ	การ	พัฒนา		 	ได้	ดำเนิน	การ	ที่	เอื้อ	ต่อ	การ	เสริม	สร้าง	ศักยภาพ	ของ 

	ผู้	หญิง	และ	ความ	เสมอ	ภาค	หญิง	ชาย	ดังนี้	

1.งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง

  1.1ประชุมเรื่อง“เส้นทางความร่วมมือผู้หญิงเก่งและองค์กรท้องถิ่นดีเด่นปี2553”
		 สถาบนัวจิยั	บทบาท	หญงิ	ชาย	และ	การ	พฒันา					จดั	ประชมุ	เรือ่ง			“	เสน้	ทาง	ความ	รว่ม	มอื			ผู	้หญงิ	เกง่			และ	องคก์ร	ทอ้ง	ถิน่			 

ดี	เด่น		 	ปี		 	2553	”	 	 	ใน	วัน	ที่		 	3		 	มีนาคม		 2554		ณ		 	ห้อง	ประชุม	บุญ	เกื้อ	-	กิ่ง	แก้ว		 	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	โดย	มี	

วตัถปุระสงค	์เพือ่	พบปะ	แลก	เปลีย่น	และ	รบั	ทราบ	ถงึ	ปจัจยั	ที	่นำ	ไป	สู	่ความ	สำเรจ็			และ	แนวทาง	การ	แกไ้ข	ปญัหา			โดย	ม	ีผู	้เขา้	รว่ม	

ประชุม	ทั้ง	สิ้น			16			คน			เป็น	ผู้	หญิง	เก่ง	ที่	ได้	รับ	รางวัล			จำนวน			9			คน			และ	ตัวแทน	จาก	องค์กร	ท้อง	ถิ่น	ดี	เด่น			7			คน					และ	ใน	ช่วง	

บ่าย			จัดการ	ประชุม	เพื่อ	ปรึกษา	หา	รือ	ใน	การ	จัด	ประชุม			“	มหกรรม	ผู้	หญิง	เก่ง			:			เนื่อง	ใน	โอกาส	ครบ	รอบ			20			ปี					สถาบันวิจัย	

บทบาท	หญิง	ชาย	และ	การ	พัฒนา	”		 	ขึ้น		 	โดย	เชิญ	ผู้	หญิง	เก่ง	ที่	เคย	ได้	รับ	รางวัล	จาก	สถาบันฯ		 	มา	ร่วม	ประชุม	และ	แลก	เปลี่ยน	

ความ	คิด	เห็น					โดย	มี	ผู้	เข้า	ร่วม			76			คน					

 

 

 

 

 

 

 1.2การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้หญิงเก่ง
		 สถาบัน	วิจัยฯ			ร่วม	กับ	หน่วย	งาน	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน			คัด	เลือก	ผู้	หญิง	เก่ง			ประจำ	ปี			2553					จำนวน			10					สาขา			เพื่อ	

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

 

 ที่ ชื่อ สาขา จังหวัด

		 	1				 	คุณ	สม	ทรง					อุดม	ทรัพย์		 	เกษตรกร		 	ชลบุรี	

		 	2		 	คุณ	อา	ริยา					โม	ราษฎร์		 	สิ่ง	แวดล้อม		 	สุรินทร์	

		 	3		 	คุณ	รัตนา					บุญ	ย	รัตน์		 	นัก	พัฒนา		 	เชียงใหม่	



ANNUAL REPORT 2010 49

		 	4		 	คุณ	พัช	รี					โฆ	วงศ์	ประเสริฐ		 	ผู้	ริเริ่ม	ธุรกิจ		 	กรุงเทพฯ	

		 	5		 	คุณ	เรไร					รักษา		 	นักการ	เมือง		 	น่าน	

		 	6		 	แพทย์	หญิง	อัมพวัน					ศรี	ครุฑ	รา	นันท์		 	นัก	บริหาร		 	เชียงราย	

		 	7		 	คุณ	นา	ต	ยา					เชษฐ	โชติรส		 	สื่อมวลชน		 	กรุงเทพฯ	

		 	8		 	คุณ	มุญา	ฮิ	ดะห์					สะ	อิด		 	เยาว	สตรี		 	ยะลา	

		 	9		 	คุณ	อุ	มา					วิ	ภูษณ	ะ		 	สมาชิก	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล		 	ระยอง	

		 	10		 	คุณ	สุว	ภี					อุ่ม	ไกร		 	ธุรกิจ	ราย	ย่อย	

		 		 		 	(	ตาม	โครงการ	ธนาคาร	ประชาชน	)		 	นนทบุรี	

 

 

 

 

 

 

	 	นอกจาก	นี้			สถาบัน	วิจัยฯ					ร่วม	กับ	องค์กร	ต่างๆ					ได้	คัด	เลือก	องค์กร	ท้อง	ถิ่น	ดี	เด่น	ที่	เล็ง	เห็น	ถึง	ความ	สำคัญ	ใน	เรื่อง	

มิติ	หญิง	ชาย	ใน	ธร	รมาภิ	บาล					รวม	ทั้ง	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	ทั้ง	หญิง	และ	ชาย	ใน	การ	บริหาร	จัดการ			ซึ่ง	ได้แก่			องค์การ	บริหาร	ส่วน	

ตำบล	ซำ			อำเภอ	เมอืง	ศรสีะเกษ			จงัหวดั	ศรสีะเกษ			และ	กองทนุ	หมูบ่า้น	และ	ชมุชน	เมอืง	ด	ีเดน่			คอื			กองทนุ	หมูบ่า้น	เขา	ยา่	ออก					

อำเภอ	ศรี	บรรพต			จังหวัด	พัทลุง	

 

2.งานรณรงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในทางการเมือง

2.1การจัดงานสตรีสากล
	 สถาบนั	วจิยัฯ			เปน็	แกน	นำ	ใน	การ	จดั	สปัดาห	์สตร	ีสากล			ซึง่	ใน	ป	ีนี	้เปน็	โอกาส	พเิศษ	ที	่ได	้เชือ่ม	โยง	สปัดาห	์สตร	ีสากล	กบั	

ประเด็น			“	การ	เพิ่ม	จำนวน	ผู้	หญิง	ที่	มี	อำนาจ	ใน	การ	ตัดสิน	ใจ	”			จึง	ได้	จัดการ	เสวนา			“	การ	เพิ่ม	จำนวน	ผู้	หญิง	ที่	มี	อำนาจ	ใน	การ	

ตัดสิน	ใจ			:		วาระ	สำคัญ	สำหรับ	สัปดาห์	สตรี	สากล					ปี			2553	”			ขึ้น			และ	เวที	เปิด	รับ	ฟัง	ความ	คิด	เห็น			ทำให้	เกิด	การ	ตระหนัก	

กับ	ผู้	ร่วม	ประชุม	ถึง	บทบาท	ผู้	หญิง	ที่	เปลี่ยนแปลง	ไป					รวม	ถึง	บทบาท	ของ	ผู้	หญิง	ใน	การ	พัฒนา	ประเทศ					มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	

ทั้ง	สิ้น					1,066					คน	
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 2.2การประชมุ“20ปีสถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและการพฒันา:รปูธรรมใหม่สำหรบัการเสรมิสรา้งบทบาท

ผู้หญิงในการบริหารและการปกครองท้องถิ่น”
	 	เนื่อง	ใน	โอกาส	พิเศษ	ที่	สถาบัน	วิจัยฯ			ดำเนิน	งาน	มา	ครบ			20			ปี			ใน	วัน	ที่			24			ตุลาคม					2553			สถาบัน	วิจัยฯ					ได้	

จัดการ	ประชุม			“	20			ปี			สถาบันวิจัย	บทบาท	หญิง	ชาย	และ	การ	พัฒนา		:			รูป	ธรรม	ใหม่			สำหรับ	การ	เสริม	สร้าง	บทบาท	ผู้	หญิง	

ใน	การ	บริหาร	และ	การ	ปกครอง	ท้อง	ถิ่น	”		 	 	ใน	วัน	ที่		 		 28		 	ตุลาคม		 	2553		 	ณ		 	ห้อง	ประชุม	สุขุม	นัย	ประดิษฐ์		 	สถาบัน	พัฒนา	

ข้าราชการ	พลเรือน			นนทบุรี			โดย	มี	วัตถุประสงค์	สำคัญ	ใน	การ	เสริม	สร้าง	การ	รับ	รู้			และ	ร่วม	กัน	กำหนด	ยุทธศาสตร์	/	กลยุทธ์	/	

ขอ้	เสนอ	เชงิ	นโยบาย			แก	่รฐับาล	และ	หนว่ย	งา	นอืน่ๆ		ที	่เกีย่วขอ้ง			ตลอด	จน	เปน็การ	สรา้ง	โอกาส	ให	้ม	ีการ	แลก	เปลีย่น	ความ	คดิ	

เห็น	ใน	ประเด็น	สำคัญ	ต่างๆ			ระหว่าง	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม			ซึ่ง	ประกอบ	ด้วย	ผู้ทรง	คุณวุฒิ			นัก	วิชาการ					ผู้นำ	ระดับ	ท้อง	ถิ่น			และ	

ระดับ	ชาติ	ทั้ง	หญิง	ชาย	จาก	ทุก	ภาค	ของ	ประเทศ			โดย					ใน	ช่วง	เช้า					มี	การ	ปาฐกถา	พิเศษ	เรื่อง			บทบาท	ของ	ผู้	หญิง	กับ	การ	เสริม	

สร้าง	ประชาธิปไตย	โดย	คุณ	อิส	สระ			สม	ชัย					(	กระทรวง	พัฒนา	สังคมฯ	)		และ	เรื่อง	รูป	ธรรม	ของ	ความ	เสมอ	ภาค	หญิง	ชาย			โดย 

	คุณ	มี	ชัย		 	วี	ระ	ไวทย	ะ		 	(	สมาคม	พัฒนา	ประชากร		 	และ	ชุมชน	)		 		 	ตาม	ด้วย	การ		 	เสวนา	เรื่อง		 	ร่วม	สร้าง	รูป	ธรรม	ของ	การ	มี	ส่วน	

ร่วม	ของ	ผู้	หญิง	บน	เวที	การ	บริหาร	และ	กา	ร	ปกครอง	ท้อง	ถิ่น		 	และ	ใน	ช่วง	บ่าย		 	เป็น	หัวข้อ	การ	ปฏิรูป	ประเทศ		 	:		 รวม	พลัง	สตรี	 

พลิก	โฉม	ประเทศไทย			มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	ทั้ง	สิ้น					496							คน	
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งานแกนประสานเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย

 สบื	เนือ่งจาก	เหตกุารณ	์วกิฤต	ทางการ	เมอืง			ทำให	้คนใน	สงัคม	เหน็	วา่	จะ	ตอ้ง	แก	้ปญัหา	ประเทศไทย	ใน	เชงิ	โครงสรา้ง			

และ	การ	ใช้	อำนาจ	ของ	รัฐ		 	ส่ง	ผล	ให้	เกิด	การ	ปรับ	ตัว	ทางการ	เมือง	โดย	รัฐบาล	ได้	ให้	ความ	สนใจ	ต่อ	ข้อ	เรียก	ร้อง	ของ	ประชาชน			

ให้	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	ตัดสิน	ใจ	ของ	รัฐ			และ	นำ	มา	ซึ่ง	การ	จัด	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	เพื่อ	การ	ปฎิ	รูป	ประเทศไทย	ขึ้น			สถาบัน	วิจัยฯ			ได้	

จัดการ	ประชุม	เรื่อง			“		เสียง	ผู้	หญิง	เพื่อ	การ	ปฎิ	รูป	ประเทศไทย	”							เมื่อ	วัน	ที่			6			กรกฎาคม			2553			ณ			ห้อง	ประชุม	บำรุง	-	รวิ	วรรณ			

สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			โดย	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	ระดม	ความ	คิด	เห็น	ของ	องค์กร	สตรี	และ	เครือ	ข่าย	ผู้	ที่	สนใจ			และ	ข้อ	

เสนอ	ของ	ผู	้หญงิ	ใน	ประเดน็	ที	่ผู	้หญงิ	หว่งใย	เพือ่	เขา้	สู	่แผน	ขอ	งการปฎ	ิรปู	ประเทศไทย			และ	เกดิ	การ	รวม	ตวั	ของ	องคก์ร	และ	บคุคล	

ที่	ทำงาน	ด้าน	ความ	เสมอ	ภาค	หญิง	ชาย	ทั้ง	องค์กร	ใน	แนว	นอน	และ	แนว	ตั้ง	ภาย	ใต้	ชื่อ		 	เครือ	ข่าย	ผู้	หญิง	พลิก	โฉม	ประเทศไทย					

โดย	มี	องค์กร	เครือ	ข่าย			34			องค์กร			และ			ดร	.			สุธี	รา			วิจิต	รา	นนท์			ได้	รับ	มอบ	หมาย	ให้	เป็น	ประธาน	เครือ	ข่ายฯ					และ	สถาบัน	

วิจัยฯ			ทำ	หน้าที่	เป็น	แกน	ใน	การ	ประสาน	งาน									ซึ่ง	เมื่อ	ได้	จัด	ตั้ง	ขึ้น	แล้ว	เครือ	ข่าย	ทำงาน	อย่าง	แข็ง	ขัน	มาก					ได้	ดำเนิน	การ	จัด	

ประชุม	และ	ส่ง	ผู้	แทน	เข้า	ร่วม	ประชุม	เครือ	ข่าย	ผู้	หญิง	พลิก	โฉม	ประเทศไทย	อย่าง	ต่อ	เนื่อง					เป็นการ	จัด	ประชุม	เครือ	ข่าย	รวม					

4			ครั้ง			และ	มี			สรุป	ทบทวน	กิจกรรม	ขับ	เคลื่อน	ใน	ปี			2553			และ	ร่วม	กัน	วาง	แนวทาง	ของ	เครือ	ข่ายฯ			ใน	ปี			2554			วัน	ที่			29			

ธันวาคม			2553	

		 	เมื่อ	วัน	ที่			15			ตุลาคม			2553			ได้	มี	การ	แถลง	ข่าว	เปิด	ตัว	เวที	เครือ	ข่ายฯ					ณ			ศูนย์	ราชการ	เฉลิมพระเกียรติ					นนทบุรี									

โดย	กอ่น	หนา้	นัน้	กไ็ด	้จดั	กจิกรรม	ไป	หลาย	กจิกรรม	แลว้					ไดแ้ก	่		จดั	งาน	แสดง	ความ	ยนิด	ีกบั	คณะ	กร	รม	การ	ปฎ	ิรปู	ประเทศไทย	

หญิง			ณ			โรงแรม	เวียง	ใต้			เมื่อ	วัน	ที่			24			กรกฎาคม			2553							และ	ยัง	มี	การ	จัดการ	ประชุม			เพื่อ	ถก	แถลง	และ	แลก	เปลี่ยน	ความ	

คิด	กัน			เป็น	ระ	ยะๆ					เช่น					จัด	ประชุม	เรื่อง			การ	ขับ	เคลื่อน	ประเด็น	ที่	เป็น	ที่	ห่วงใย	เกี่ยว	กับ	ผู้	หญิง	เมื่อ	วัน	ที่			7			สิงหาคม			2553					

การ	ประชุม	กลุ่ม	ย่อย	เรื่อง			ผู้	หญิง	กับ	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ทางการ	เมือง	และ	การ	บริหาร			ณ			ห้อง	ประชุม	บุญ	เกื้อฯ			สมาคม	ส่ง	เสริม	

สถาน	ภาพ	สตรีฯ							การ	ศึกษา	เพื่อ	เสริม	สร้าง	พลัง	อำนาจ	สตรี					ณ			ห้อง	ประชุม			มหาวิทยาลัย	กรุงเทพฯ							เป็นต้น							นอกจาก	

นั้น					ยัง	เข้า	ร่วม	ประชุม	กับ	คณะ	กรรมการ	เครือ	ข่าย	พลัง	สตรี	เพื่อ	การ	ปฎิ	รูป			ใน	เรื่อง	มุม	มอง	ผู้	หญิง	ต่อ	ประเด็น	ที่	ควร	แก้ไข	ใน			

รัฐธรรมนูญ			พ.ศ	.	2550							และ					การก	ระ	จา	ยอำ	นาจ	และ	การ	เสริม	สร้าง	การ	ปกครอง	ตนเอง	ของ	ท้อง	ถิ่น			ของ	สถาบัน	พัฒนา	

สยาม	ด้วย	
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การประชาสัมพันธ์
และหาทุน

 

 การประชาสมัพนัธ์เพือ่สรา้งความเขา้ใจในภารกจิและการรณรงค์หาทนุสนบัสนนุ

การดำเนินงานของสมาคมฯ มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่นับเป็นอีกภารกิจหนึ่ง

ที่สำคัญยิ่งของสมาคมฯ เนื่องจากสมาคมฯเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินกิจกรรม

สาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาโดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายจาก

ผู้รับบริการแต่อย่างใด งบประมาณของสมาคมฯ ที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งในเชิงรุกและ

ให้บริการนั้นมาจากการบริจาคของสาธารณชนเกือบทั้งหมด
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งานประชาสัมพันธ์และหาทุน
 

 
1.งานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อ
	 	สมา	คมฯ		 	ได้	ทำการ	ประชาสัมพันธ์	ทั้ง	ภายใน	และ	ภายนอก	องค์กร		 	โดย	การ	ผลิต	ข่าว	ส่ง	สื่อมวลชน		 	ผ่าน	ทาง	

หนังสือพิมพ์					วิทยุ					โทรทัศน์			ให้	สาธารณชน	ทราบ	ถึง	การ	ดำเนิน	งาน	และ	ความ	เคลื่อนไหว					กิจกรรม	ต่างๆ			ของ	สมา	คมฯ			

ออก	เปน็	ราย	เดอืน							และ	ยงั	ได	้ผลติ	แผน่	พบั	ชาว	ประชา	รว่มใจ					แผน่	พบั	โครงการ	วนั	เกดิ					รายงาน	สถติ	ิสมาชกิ	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ					

แผ่น	พับ	คู่มือ	โครงการ	นกหวีด	ป้องกัน	ภัย					และ	แผ่น	พับ	ฉบับ	พิเศษ	ที่	ใช้	ใน	เดือน	พฤศจิกายน			เพื่อ	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	)	

		 	ใน	ปี	ที่	ผ่าน	มา			สมา	คมฯ		ได้	รับ	ความ	ร่วม	มือ	เป็น	อย่าง	ดี	ยิ่ง			จาก	สื่อมวลชน	จำนวน	มาก	ทั้ง	โทรทัศน์					หนังสือพิมพ์	

ราย	วนั					นติยสาร			และ	เว็ป	ไซต์			ใน	การ	เผย	แพร	่ขา่วสาร	การ	ดำเนนิ	งาน	ตา่งๆ			อกี	ทัง้	มี	สือ่	ที่	ให้	ความ	สนใจ	ใน	การ	ขอ	สมัภาษณ์	

และ	ขอ	ขอ้มลู	ใน	ประเดน็			ความ	รนุแรง	ใน	ครอบครวั			ทอ้ง	ไม	่พงึ	ประสงค	์				การ	ดแูล	และ	บำบดั	เยยีวยา	ผู	้ประสบ	ปญัหา			เปน็ตน้			

(	ราย	ละเอียด	ของ	สื่อ	ที่	ให้	ความ	ร่วม	มือ					ปราก	ฎ	ใน	ภาค	ผนวก			ฉ	)	

2.งานรณรงค์ต้านความรุนแรง
 โครงการรณรงค์จำหน่ายนกหวีดป้องกันภัยของผู้หญิง			ซึ่ง	ได้	ดำเนิน	

การ	อย่าง		 	ต่อ	เนื่อง	มา	ตั้งแต่	ปี		 	2551		 		 	ใน	ปี	นี้	ได้	มุ่ง	ทำ	กิจกรรม	เชิง	รุก	กับ	บริษัท	

เอกชน	ที	่เขา้	มา	ทำ					CSR					และ	ได	้จดั	กจิกรรม	การ	กศุล			โดย	ซือ้	นกหวดี	ปอ้งกนั	ภยั			

2			ตัว		ใน	ราคา			50			บาท			(	แพ็ก	คู่	)			พร้อม	รับ	คูปอง	ชิง	รางวัล	มูลค่า	กว่า			300,000			

บาท		 	กิจกรรม	นี้	ได้	รับ	การ	สนับสนุน	จาก	บริษัท	ห้าง	ร้าน	ให้	วาง	จำหน่าย	นกหวีด		

เชน่			รา้น	ค	ีป	ลิง้ค	์		สาขา	เซน็ทรลั	บางนา			สาขา	เซน็ทรลั	เวลิด	์		และ	ชัน้			2			สยาม	ดสิคฟั	

เวอร์	รี่			ร้าน	คาเฟ่			เดอ			ตู			สา	ขา	เอ็ม	โพ	เรียม			SCB	ปาร์ค			และ	เซ็นทรัล	ลาดพร้าว					

ร้าน		 	conte		 	ชั้น1		 	สาขา	เซ็นทรัล	พระราม3		 	และ	เซ็นทรัล	ปิ่น	เกล้า		 ร้าน		 	Miss			

Korea					สาขา	เจอ	เวนิ	ว			รัช	โยธิน					จุด			Information					ศูนย์การค้า	เซ็น	ทรัล	พลา	ซา			

รัต	นา	ธิเบศร์					ร้าน			UFM			Fuji					สาขา	สุขุมวิท			33	/	1			และ	สุขุมวิท			39					ร้าน	ฟาร์ 

มิ	ง	โก้			สยาม		แคร์			ดั๊บเบิ้ล	เอ			บุ๊ค			ทาวเวอร์			ถนน	สาธร					เป็นต้น	

 



ANNUAL REPORT 201054

 โครงการ“เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”  

	 	เนื่อง	ใน	เดือน	พฤศจิกายน	เป็น	เดือน	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก	 	สตรี		 และ	ครอบครัว		 	สมา	คมฯ		 	จึง	ได้	จัด	กิจกรรม	

เดิน	รณรงค	์ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก	และ	สตรี	ขึ้น	ตลอด	ทั้ง	เดือน		 		 	โดย	ได้	รับ	ความ	ร่วม	มือ	จาก	คณะ	ครู		 	นักเรียน	โรงเรียน	สีกัน		 

(	วัฒนา	นันท์	อุปถัมภ์	)		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ศรีปทุม	 	คณะ	อาจารย์	นักศึกษา	พยาบาล	เกื้อ	กา	รุณ		 คณะ	นักศึกษา	

มหาวิทยาลัย	รังสิต		 		 	และ	คณะ	ครู	นักเรียน	โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ	ศึกษา		 		 	ร่วม	เดิน	รณรงค์		 	ณ		 	ถนน	สรง	ประภา		 	เขต	ดอนเมือง			

บริเวณ	อนุ	สาว	รี	ชัยสมรภูมิ		ตลาด	นัด	สวนจตุจักร	ถนน	สีลม					พร้อม	ทั้ง	จำหน่าย	นกหวีด	ป้องกัน	ภัย	สัญลักษณ์	การ	ยุติ	ความ	

รุนแรง	ต่อ	เด็ก	และ	สตรี					เมื่อ	วัน	ที่			12	,			18	,			20	,			และ			23					พฤศจิกายน			2553					ตาม	ลำดับ			

   

  

3.งานนิทรรศการ
		 	สมา	คมฯ					ได้	ร่วม	จัด	นิทรรศการ	กับ	หน่วย	งาน	ต่างๆ			ทั้ง	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน			ตลอด	ทั้ง	ปี	ดังนี้					

	งาน	ประชุม	สตรี	สากล			2553			(	4			มีนาคม			53	)			งาน	ของดี	เขต	ดอนเมือง			ณ			เขต	ดอนเมือง		งาน	สตรี	สากล			กระทรวง	พัฒนา	

สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์		 	งาน	ประชุม	คณะ	ปฏิรูป	ประเทศไทย		 	ณ		 	ศูนย์	ราชการ	แจ้งวัฒนะ		 งาน	รณรงค์	ยุติ	ความ	

รุนแรง	ของ	กระทรวง	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์		 	(		25		 	พฤศจิกายน		 	53	)		 งาน	ยุติ	ความ	รุนแรง	ของ	สำนักงาน	

กรุงเทพมหานคร					งาน	วัน	เอดส์	โลก			“	เทียน	ส่อง	ใจ	”			ณ			สภากาชาดไทย			(	1			ธันวาคม			53	)			งาน	มูลนิธิอาสา	เพื่อน	พึ่ง		(	ภา	)	ฯ		

ณ			พระ	ตำหนัก	วัง	สวน	กุหลาบ			(	10	-	19			ธันวาคม			53	)	
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4.งานระดมทุน

 4.1งานกล่องรับบริจาค
	 	ใน	ปี		 	2553		 	สมา	คมฯ	 	มี	กล่อง	รับ	บริจาค	ที่	ตั้ง	อยู่	ตาม	สถาน	ที่	ต่างๆ		 	ทั่ว	กรุงเทพมหานคร		และ	เขต	ปริมณฑล			 

รวม					334					กล่อง		นอกจาก	นี้	ยัง	มี	หน่วย	งาน	ต่างๆ					ที่	จัด	ทำ	กล่อง	รับ	บริจาค	ของ	หน่วย	งาน	และ	จัดสรร	เงิน	รับ	บริจาค	ให้	กับ	

สมา	คมฯ					ได้แก่		

	 -	บริษัท			เซ็นทรัล			วัต	สัน	จำกัด					ได้	ช่วย	นำ	กล่อง	รับ	บริจาค	ของ	สมา	คมฯ					ไป	จัด	ตั้ง	ใน	สาขา		ต่างๆ			ของ	บริษัท		เพื่อ	 

	 สนับสนุน	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	สมา	คมฯ					ทุก	เดือน			

	 -		บริษัท			เดอะมอลล์			กรุ๊ป			จำกัด			บริษัท			สิน	แพทย์			จำกัด			ได้	จัด	ตั้ง	กล่อง	บริจาค	ของ	หน่วย	งาน	ไว้				และ	ได้	จัดสรร	เงิน	 

	 บริจาค	ให้	กับ	สมา	คมฯ			เป็น	ประจำ	ทุก	ปี	

 4.2งานระดมทุนทางไปรษณีย์
		 โครงการ	ชาว	ประชา	ร่วมใจ		 	เป็นการ	ระดม	ทุน	ผ่าน	จดหมาย		 	โดย	จัด	ส่ง	เอกสาร	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	สมา	คมฯ		 	ถึง	

บุคคล	/	บริษัท	/	ห้าง	ร้าน	ต่างๆ			/	หน่วย	งาน	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน					เพื่อ	ขอรับ	การ	สนับสนุน	ตาม	ศรัทธา					โดย	ใน	ปี			2553			นี้			ได้	

ส่ง	จดหมาย			รวม			1,200			ฉบับ			ได้	รับ	การ	ตอบ	รับ	คิด	เป็น			10			%			

	 	โครงการ	วัน	เกิด		 		 	เป็นการ	ระดม	ทุน	ผ่าน	ทาง	จดหมาย		 	เนื่อง	ใน	วัน	คล้าย	วัน	เกิด	ของ	บุคคล	ต่างๆ		 		 	โดย	จัด	ส่ง	บัตร	

อวยพร	วัน	เกิด			และ	แผ่น	พับ	โครงการ	วัน	เกิด					ใน	ปี			2553					ได้	จัด	ส่ง	รวม					1,080			ฉบับ			ได้	รับ	การ	ตอบ	รับ	คิด	เป็น			13			%	

 

5.กิจกรรมพิเศษ
	 	หน่วย	งาน	ต่างๆ			ได้	ให้	ความ	กรุณา			จัด	กิจกรรม	เพื่อ	หา	ราย	ได้	ให้	กับ	สมา	คมฯ					อาทิ	เช่น	

 บริษัทเซ็นทรัลวัตสันจำกัด		จัด	งาน	ประมูล	ของ	รัก	ดารา	มอบ	ราย	ได้	ให้	แก่	สมา	คมฯ			นำ	ทีม	โดย	คุณ	สุภาพ					มั่นคง	

ขนัต	ิวงศ	์				ผู	้อำนวย	การ	ฝา่ย	ปฏบิตั	ิการ			และ	คณุ	นวล	พรรณ		ชยั	นาม			ผู	้อำนวย	การ	ฝา่ย	การ	ตลาด			บรษิทั			เซน็ทรลั			วตั	สนั			จำกดั					

ได้	จัด	งาน	ฉลอง	ครบ	รอบ			14			ปี	วัต	สัน	ใน	ประเทศไทย			ภายใน	งาน	มี	การ	ประมูล	ของ	รัก	ดารา			ที่	ร่วม	จัด	โดย			บริษัท			ไบ	โอ	โกรว์			

(	ที	เอช	)			จำกัด			นำ	ราย	ได้	ทั้งหมด	มอบ	ให้	สมา	คมฯ					โดย	มี			ดร.	เมทินี					พงษ์เวช			ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			เป็น	ผู้รับ	มอบ	
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           บริษัทลอรีอัล(ประเทศไทย)จำกัด					จัด	งาน	ฉลอง	ครบ	รอบ			101			ปี									โดย	ได้	จัด	พิธี	มอบ	ประกาศนียบัตร			

แก่			ผู้	ได้	รับ	ทุน	ให้	เรียน	เสริม	สวย			ณ			สถาบัน	เกตุ	วดี	-	แกน	ดินี			เป็น	ระยะ	เวลา			1			ปี							ซึ่ง	ใน	จำนวน	นี้			มี	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			

รวม			3			คน			สำเร็จ	การ	ศึกษา			ทำให้	มี	อนาคต	ใน	ทาง	วิชาชีพ	อย่าง	น่า	ภูมิใจ					ใน	ภาค	บ่าย			บริษัท	ล	อรีอัล			ยัง	ได้	จัด	กิจกรรม	สร้าง	

ความ	สุข	สู่	สังคม	ให้	กับ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก					ณ					สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ							โดย	มี	กิจกรรม	ต่างๆ		อาทิ							การ	ทำ	ถุง	ผ้า	ลด	

โลก	ร้อน					การ	ทำ	เครื่อง	ประดับ	จาก	ลูกปัด					สอน	น้องๆ			ระบาย	สี	และ	ประกอบ	ตุ๊กตา							นอกจาก	นี้	ยัง	ใจดี	ปิด	ท้าย	ด้วย	การ	

เลี้ยง	อาหาร	เย็น	ให้	กับ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน							นำ	ทีม	โดย					มร.ฌอง			ฟ	รอง	ซัวส์			คู	เว่							และ	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	พร้อม	พนักงาน	

บริษัท			ล	อรีอัล					ประเทศไทย			(	จำกัด	)			รวม	เกือบ			200			คน	

 

 

  งานแขง่มา้การกศุลราชตฤณมยั	สมาคม	แหง่	ประเทศไทย	ใน	พระบรม	รา	ช	ูประ	ถมัภ	์				ได	้จดั	ให	้เมือ่	วนั	ที	่				20	มถินุายน			

2553					ได้	รับ	เงิน	สนับสนุน	การ	ดำเนิน	งาน	รวม					1,000,000					บาท	
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 งาน Land Mark การกุศล		 	โดย	จัด	ทำ	กล่อง	รับ	บริจาค	ขนาด	ใหญ่	และ	นำ	สัญลักษณ์	นกหวีด	ป้อง	กันภัย		 	มา	เป็น	

จุด	ดึงดูด		 	มีฑู	ตลด	ความ	รุนแรง	ของ	สมา	คมฯ	ทั้ง		 	4		 	คน		 	อีก	ทั้ง	ได้	รับ	ความ	ร่วม	มือ	จาก	ดารา		 	ผู้	มีชื่อ	เสียง		 	มา	ช่วย	ระดม	ทุน	

ให้	ประชาชน	ร่วม	บริจาค	ช่วย	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			เป็น	เวลา			3			เดือน			(	มิถุนายน	-	

สิงหาคม			2553	)			ณ			ศูนย์การค้า	เซ็น	ทรัล	พลา	ซา			สาขา	รัตนาธิเบศร์			

 

 

 งานกอล์ฟนัดพิเศษ				คุณ	พร	สิทธิ์			ศรี	อรทัย	กุล			นายก	สมาคม	สนาม	กอล์ฟ	ไทย			และ	ประธาน	กรรมการ	กลุ่ม	บริษัท			

รอยัล			เจมส์			กรุ๊ป			จำกัด			และ	คุณ	สุริยน			ศรี	อรทัย	กุล			กรรมการ	ผู้	จัดการ			บริษัท			บิวตี้	เจมส์			กรุ๊ป			จำกัด			จัด	กอล์ฟ	นัด	พิเศษ		 

	ที่	มี	นัก	กอล์ฟ	ระดับ	โลก	มา	ร่วม	ด้วย			เมื่อ	วัน	ที่			19			ตุลาคม			2553			ณ			เดอะ	รอยัล	เจมส์			แอนด์			สปอร์ต			คลับ			ศาลา	ยา							โดย	ใน	

งาน	เลีย้ง	ตอน	เยน็					ได	้ม	ีการ	ประมลู	เครือ่ง	ประดบั			เพือ่	หา	ราย	ได	้ชว่ย	เหลอื	ผู	้หญงิ	และ	เดก็	ที	่ประสบ	ปญัหา	ใน	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ					

โดย	น้องๆ		สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ได้	ไป	ร่วม	ร้อง	เพลง	ใน	งาน	ด้วย	
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 งาน“พราวลายตา่งหูวนัแม่”คณุ	ชาญ	เกยีรต	ิ		มหนัต	คณุ			ผู	้บรหิาร	และ	ด	ีไซน	์เนอ	ร	์ของ	แบรนด	์เครือ่ง	ประดบั			พราว	

ลาย			จัด	ทำ	ต่าง	หู	ถมเงิน	ถมทอง	ลวดลาย	ดอก	มะลิ			รุ่น	ลิ	มิ	เต็ท			ที่	มี	เพียง			99			คู่			เนื่อง	ใน	เทศกาล	วัน	แม่			ออก	วาง	จำหน่าย	โดย	

หัก	ราย	ได้		 	900		 	บาท	ใน	การ	จำหน่าย	แต่ละ	คู่		 	บริจาค	เพื่อ	ช่วย	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	สมาคม	ส่ง	เสริม	ถาน	ภาพ	

สตรีฯ	

 

 งาน ไอศครีม เมอเวนพิค (Movenpick)	 	คุณ	เยาว	ภา		 	เมธ	มาลี		 	ผู้	จัด	การ	 

ไอศ	ครีม		 	เม	อ	เวน	พิค	ประจำ	ประเทศไทย		 	ร่วม	กับ		 	คุณ	โท	มัส		 	เมย์	โฮ	เฟอร์			 

ผู้	จัดการ			โรงแรม			แพน	แปซิฟิค			จัด	เทศ	กาล	ไอศ	ครีม			เม	อ	เวน	พิค			รับ	ลม	หนาว			

ระหว่าง	วัน	ที่			1	-	7			พฤศจิกายน			2553			โดย	แบ่ง	ราย	ได้	ส่วน	หนึ่ง	มอบ	ให้	บ้าน	พัก	

ฉุกเฉิน			สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			ใน	งาน	มี	ดารา	มา	ช่วย	ประชาสัมพันธ์			

อาท	ิ		คณุ	เตง็	หนึง่			กฤษ	นนัท	์				คณุ	เจฟ	ฟี	่		เบญจ	กลุ			และ	คณุ	ล	อรา่	-	ศศธิร			วฒัน	กลุ			

ฑู	ตลด	ความ	รุนแรง	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

  งาน“ThailandEndHunger:WalktheWorld2010byTNT” 	บริษัท			ที	เอ็น	ที		 	เอ็กซ	เพรส			เวิลด์	ไวต์		 

	(	ประเทศไทย	)			ธุรกิจ	ขนส่ง	ด่วน	แบบ	ครบ	วงจร			จาก	ประเทศ	เนเธอร์แลนด์			โดย	คุณ	อ	ลัน			มิว			กรรมการ	ผู้	จัดการ	ใหญ่			ร่วม	กับ			

โครงการ	อาหาร	โลก	แห่ง	องค์การ	สหประชาชาติ			จัด	งาน			“	Thailand			End			Hunger			:			Walk			the			World			2010	”			เพื่อ	ระดม	ทุน	

ช่วย	เหลือ	องค์กร	การ	กุศล			ผ่าน	กิจกรรม	เดิน	การ	กุศล			และ	ประมูล	ของ	รัก	ดารา			ใน	วัน	ที่			4			กรกฎาคม			2553			ณ			สวน	เบญจ	

สิริ			โดย	ได้	มอบ	เงิน			50,000			บาท			ให้	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ภายใน	งาน	มี	ดารา	และ	เซ	เล	บริ	ตี้			อาทิ			คุณ	หนู	ดี	-	วนิษา			เรซ			และ	คุณ	

บอล	-	สรณั	ฐ			ยู	ปา	นันท์			สอง	ฑู	ตลด	ความ	รุนแรง			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน					คุณ	อาร์ท	-	รณชัย			คุณ	หญิง	-	ดั๊บเบิ้ล	ยู			และ	คุณ	ครีม	-	ธิ	ชา	ชา			

มา	ร่วม	ประชาสัมพันธ์	ให้	ใน	งาน	ด้วย	
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 งาน“M.O.M.Academy-ฟูมฟักรักสไตล์ลอร่า”			คุณ	ล	อร่า	-	ศศิธร			

วฒัน	กลุ			เปดิ	ตวั	หนงัสอื	“	M.O.M	.			Academy	-	ฟมูฟกั			รกั			สไตล	์		ล	อรา่	”			เปน็	หนงัสอื	

แนะนำ	วธิ	ีเลีย้ง	ลกู	สำหรบั	คณุ	พอ่	-	แม	่ยคุ	ใหม	่ให	้ม	ีคณุภาพ			โดย	นำ	ราย	ได	้สว่น	หนึง่	

มอบ	ให้	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	

 

  สถาบันลดน้ำหนักSlimupcenterคุณ	ปานทิพย์			กัลย	วิมล			ผู้	จัดการ	ทั่วไป	

ของ	สถาบันฯ		 	นำ	ราย	ได้	จา	กการ	จำหน่าย	โปสการ์ด	การ	กุศล		 	เพื่อ	ช่วย	ผู้	หญิง	

และ	เด็ก	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ที่	ดำเนิน	โครงการ	มา	ตั้งแต่	ปี			2551	-	2553			จำนวน			

113,200			บาท			มอบ	ให้	คุณ	กร	วิณท์			ว	รสุข			ผู้	อำนวย	การบ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			โดย	มี	

คุณ	บัว	-	อาภา	ภัทร			กัญ	จน	พฤกษ์			ฑู	ตลด	ความ	รุนแรง			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ร่วม	เป็น	

สักขี	พยาน	

 บริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด		นำ	พนักงาน	ร่วม	ทำ	กิจกรรม	เพื่อ	สังคม	ให้	กับ		บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน				

สมา	คมฯ			นำ	ทีม	โดย	คุณ	เอ็ด	เวิ	รด				เม	เซอร์			ผู้	จัดการ	ใหญ่	ภูมิภาค	เอเชีย	ใต้	ฝ่าย	บัญชี					และ	คุณ	ดิเร็ก			ฟล	อรี	อา	นี			ผู้	จัดการ	ฝ่าย	

บัญชี			โดย	จัด	ทำ	กิจกรรม	ต่างๆ					อาทิ			ยก	ระดับ	พื้น	อาคาร	บ้าน	เด็ก			ปู	ทาง	เดิน			จัด	ทำ	สนาม	เด็ก	เล่น			จัด	ทำ	แปลง	ผัก	สวน	ครัว					 

จัด	กิจกรรม	นันทนาการ	ให้	กับ	น้อง		 	ๆ 		 	บ้าน	เด็ก		 	และ	เลี้ยง	อาหาร	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 		 	พร้อม	ทั้ง	มอบ	ของ	บริจาค	ต่างๆ					

ให้	กับ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	อีก	ด้วย		 	เช่น	เดียว	กับ		 	บริษัท	จี	อี		 	มัน	นี่		 	ประเทศไทย		 	จำกัด		 	นำ	พนักงาน	ทั้ง	ไทย	และ	ต่าง	ชาติ		 	มา	ช่วย	

กัน	ทาสี	ให้	กับ	บ้าน	เด็ก	
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 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์  	องค์กร	ร่วม	ใน	การ	ดำเนิน	การ	จัด	ทำ	หนังสือ		 	เรื่อง		 	“	เมื่อไร	

หนู	จะ	ได้	กลับ	บ้าน	.	.	.	คำถาม	ที่	ต้องการ	คำ	ตอบ			“	When			am			I			going			home	?	”			ได้	เชิญ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			และ	

องค์กร	ผู้	ซึ่ง	ดูแล	พัฒนาการ	ของ	เด็ก	ใน	สถาน	สงเคราะห์	ต่างๆ			รับ	มอบ	หนังสือ	ดัง	กล่าว					ณ			ศูนย์	การ	ประชุม	แห่ง	ชาติ	สิ	ริกิ	ติ์	
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ผู้สนใจและผู้สนับสนุน

การดำเนินงานของสมาคมฯ
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	 การ	ดำเนนิ	งาน	ของ	สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาน	ภาพ	สตรฯี			ยงั	คง	ได	้รบั	ความ	สนใจ	และ	การ	สนบัสนนุ	จาก	สาธารณชน	อยา่ง	

ต่อ	เนื่อง					ดังนี้	

1.การเยี่ยมชมสมาคมฯ
		 ใน	ปี		 	2553		 		 	ได้	มี	คณะ	บุคคล	จาก	หน่วย	งาน	ต่างๆ		 	ทั้ง	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน		 	เข้า	มา	เยี่ยม	ชม		สมา	คมฯ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง					

รวม					79					คณะ			จำนวน			2,761			คน							ดังนี้	

 คณะเยี่ยมชม จำนวน(คณะ) จำนวน(คน)

 	กลุ่ม	นักเรียน			/			นักศึกษา																																			 	45					กลุ่ม																										 1,881					คน	

		 กลุ่ม	บุคคล	ทั่วไป			(	ไทย	)																																							 	26					กลุ่ม																													 			806							คน	

		 กลุ่ม	ชาว	ต่าง	ประเทศ																																																 		8					กลุ่ม																																	 					74							คน	

                                             รวม 79กลุ่ม 2,761คน

 

		 	ใน	ป	ี		2553					ม	ีบคุคล	ทัง้	ชาว	ไทย	และ	ชาว	ตา่ง	ชาติ			ให้	ความ	สนใจ	เขา้	เยีย่ม	ชม	การ	ดำเนนิ	งาน	ของ	สมา	คมฯ			อยา่ง	ตอ่	

เนือ่ง	ตลอด	ทัง้	ป	ี						ม	ีทัง้	นกัเรยีน					นกัศกึษา	ทกุ	ระดบั	การ	ศกึษา					นอกจาก	การ	เยีย่ม	ชม	แลว้			ยงั	ม	ีการ	จดั	กจิกรรม	ที	่ทำให้	ความ	

รู้	ใน	เรื่อง	การ	ดูแล	และ	ป้องกัน	ตนเอง		 		 	โดย	นำ	เสนอ	ใน	รูป	แบบ	ละคร	สั้น		 	มี	เนื้อหา	และ	เรื่อง	ราว	ให้	เหมาะ	สม	โดย	ใช้	หลักสูตร	

การ	ป้องกัน	การ	ล่วง	ละเมิด	ทาง	เพศ	เข้าไป	สอด	แทรก	ใน	บท	ละคร					ซึ่ง	ได้	รับ	การ	ตอบ	รับ	เป็น	อย่าง	ดี	จาก	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	

เซ็นต์		ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์			ซึ่ง	ใน	ปี					2553			นี้					มา	เยี่ยมชมรวม			12			ครั้ง			จำนวน	ครั้ง	ละ			80	-	100			คน					สำหรับ	ราย	ละเอียด			ผู้	มา	

เยี่ยม	ชม			และ	คณะ	บุคคล	ต่างๆ			มี	ปรากฏ	ใน	ภาค	ผนวก			จ	

 

ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ
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2.งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
	 	ใน	ป	ีที	่ผา่น	มาส	มา	คมฯ			ม	ีกจิกรรม			การ	ประชมุ	/	สมัมนา	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	โดย	ได	้รบั	ความ	รว่ม	มอื	จาก	สือ่มวลชน	จำนวน	

มาก	ใน	การ	สือ่สาร	ให	้สาธารณชน	ได	้รบั	รู	้การ	ดำเนนิ	งาน	ตา่งๆ		ของ	สมา	คมฯ			และ	ถา่ยทอด	ประสบการณ	์ชวีติ	ของ	สมาชกิ	บา้น	

พัก	ฉุกเฉิน	ผู้	ที่	ประสบ	ปัญหา	ท้อง	ไม่	พร้อม					ปัญหา	แม่	เลี้ยง	เดี่ยว	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว					เป็นต้น			(	ราย	ละเอียด	

ปรากฏ	ใน	ภาค	ผนวก			ฉ	)	

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

 3.1หน่วยงานภาครัฐ
	 	 	1	.				กระทรวง	การ	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์													

	 	 		2	.				กอง	ควบคุม	โรค	เอดส์			กระทรวง	สาธารณสุข					

	 	 3	.		 สถาน	พยาบาล	ต่างๆ		 	ใน	กรุงเทพมหานคร		 	(	โรง	พยาบาล	บำราศนราดูร		 	โรง	พ	ยา	บาล	วชิร	พยาบาล 

	 	 						โรง	พยาบาล	ศรีธัญญา					โรง	พยาบาล	นพรัตน์ราชธานี			ศูนย์	บริการ	สาธารณสุข			60			ฯลฯ	)	

		 	 4	.				กรุงเทพมหานคร					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	ใน	ส่วน	ที่	ได้	รับ	การ	สนับสนุน	นั้น					คิด	เป็น	

ร้อย	ละ			5							ของ	ค่า	ใช้	จ่าย	ที่	สมา	คมฯ			ต้อง	ใช้	ใน	แต่ละ	ปี	

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

ดว้ย	การ	ให้	ทนุ	สนบัสนนุ	กจิกรรม			เชน่			บรษิทั			ปนู	ซ	ิเมน	ต	์ไทย			จำกดั			(	มหาชน	)					มลูนธิิ	สมเดจ็	พระ	ศรี	นคริ	นท	ราบ	รม	ราช	ชนนี					

มลูนธิ	ิเดก็	โลก	แหง่	สวเีดน					(	World			Childhood			Foundation	)				World			Population			Foundation			แหง่	ประเทศ	เนเธอรแ์ลนด	์					

กลุ่ม	Friends	of	Childhood	เป็นต้น	

		 	นอกจาก	นี	้		ยงั	ม	ีหนว่ย	งาน	ที	่ใหก้าร	สนบั	สน	ุนก	จิกรรม	ตา่งๆ			โดย	รว่ม	กนั	บรจิาค	สิง่ของ		จดั	กจิกรรม			และ	เลีย้ง	อาหาร	

สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	อีก	มากมาย					เช่น			บริษัท		เซฟ	รอน	ประเทศไทย	สำรวจ	และ	ผลิต			จำกัด		บริษัท			จี			4			เอส			ซิ	เคียว	ริ	ตี้					

เซอร์วิส	เซล			(	ประเทศไทย	)			จำกัด		บริษัท			ยู	นิ	ลี	เวอร์			(	ไทย	)			เท	รด	ดิ้ง			จำกัด			บริษัท			ล	อรีอัล			(	ประเทศไทย	)			จำกัด		บริษัท			

เซ็นทรัล			วัต	สัน			จำกัด							บริษัท			สปอร์ต	ทรอ	น					ฟู้ดแม	ทริกซ์			เอเชีย			จำกัด							บริษัท			Winalite			International		บริษัท			ทาง	ยก	

ระดับ	ดอนเมือง			จำกัด			(	มหาชน	)			บริษัท			วาย			เอ็ม			เอฟ			อินเตอร์	เนชั่นแนล	ไทย			จำกัด					บริษัท	ไคล	แม็กซ์			แอ็ด	เวอร์	ไท	ซิ่ง		 

	จำกัด		 สมาคม	แม่	บ้าน	ทหาร	อากาศ		 	ชมรม	กอล์ฟ	ครอบครัว	อา	ลา	ดิน	 	สมาคม	ฮัก	กา	แห่ง	ประเทศไทย	 	วิทยาลัย	พยาบาล	 

เกื้อ	กา	รุณ					วิทยาลัย	พยาบาล	ทหาร	อากาศ		โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ	ศึกษา			และ	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซีส	เซ	เวียร์					เป็นต้น	
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4.นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและอาสาสมัคร
	 	มี	นักเรียน	จาก	โรงเรียน	เขต	ดอนเมือง		 	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ต่างๆ		 	ฝึก	ปฏิบัติ	งาน	/	จิต	อาสา	เพื่อ	เสริม	สร้าง	

ประสบการณ์	ชีวิต	และ	ทักษะ	ให้	และ	แบ่ง	ปัน	ความ	ช่วย	เหลือ	แก่	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ที่	ประสบ	ปัญหา	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	จำนวน		 

	240			คน			(	เป็น	นักเรียน			4			ราย			บุคคล	ทั่วไป			4			ราย	นักศึกษา	ปริญญา	ตรี			14			ราย					นักศึกษาปริญญา	เอก			4			ราย		นักศึกษา	

พยาบาล			212			ราย			นักศึกษา	ชาว	ต่าง	ประเทศ			2			ราย	(	จาก			8			สถาบัน			1			บริษัท	)			ดังนี้									

 

 สถาบันการศึกษา จำนวน(คน) ระยะเวลา

			1	.			 	คุณ	นัฐ	กานต์					จิต	ปราณี	ชัย				 											9	 15,	22,	28			มกราคม			2553	 	

	 	และ	นิสิต	ปริญญา	ตรี			ปี	ที่			3			

	 วิทยาศาสตร์	การ	กีฬา					

	 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ			องค์	รักษ์	

 

			2	.		 	คุณพัฒ	ชนิ	กาญ	จน์					ภา	รัต	ตะ				 											2		 		22			มีนาคม			-			22			มิถุนายน			2553			

		 และ	คุณอนั	ญญศิ	ธร		วานิช	สุข	สมบัติ				 	 (	ฝึกงาน	จำนวน			200	ชั่วโมง	)		

 

			3	.		 	คุณ	จัน	ทิต	า			บุญ	สาย				 											4	 12			พฤษภาคม		-		12			มิถุนายน			2553	

	 	คุณ	ศิริ	นทิพย์					ภูว	รัตน	กูล					

	 	คุณ	วัน	ดี					วจนะ	ถาวร	ชัย			

	 	และ	คุณ	หทัย	รัตน์					แซ่	จง			นักศึกษา	ปริญญา	เอก					

	 	คณะ	จิตวิทยา	การ	ปรึกษา			มหา	วิทยา	ลัย	อัส	สัมชัญ		

					4	.		 	นักศึกษา	พยาบาล	ชั้น	ปี	ที่			4				 											34		 รุ่น	ที่	1				16			มิถุนายน	-	2	กรกฎาคม			2553		

	 	คณะ	พยาบาล	ศาสตร์			มหาวิทยาลัย	รังสิต		 	 รุ่น	ที่	2				11		-		27			สิงหาคม			2553	

                             

				5	.		 	คุณ	มธุ	ริน			เจริญ	ภิญโญ	ชัย						 										3	 24			กรกฎาคม		-		25			กันยายน			2553	

	 	คุณ	สิทธิ	รัตน์			ลิ้ม	สรร	เพชญ์			

	 	และ	คุณธัญ	ลักษณ์			รัตน	วิจารณ์					

	 นักศึกษา	ปริญญา	ตรี					

	 	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์			ศูนย์	รังสิต	



ANNUAL REPORT 2010 65

					6	.		 	คุณ	เฉลิมพร					สุ	เร	รัตน์						 									2		 10		-		28			สิงหาคม			2553

	 	และ	คุณอมราวดี			ทัต	ตา	นนท์	

	 	เจ้า	หน้าที่	พี่	เลี้ยง	เด็ก	ทารก			

	 จา	กบ	ริษัทแนน	นี่	โปร			จำกัด	

			7	.		 	นักเรียน	พยาบาล	ทหาร	อากาศ			ปี	ท่ี			2				 									88	 รุ่น	ท่ี	1				26		สิงหาคม	-	17			กันยายน			2553				

	 	สาขา	วิชา	พยาบาล			การ	พยาบาล	จิตเวชศาสตร์										 รุ่น	ที่	2				14			ตุลาคม		-	12			ธันวาคม			2553					

	 	กรม	แพทย์	ทหาร	อากาศ		 	 รุน่	ที	่3				22				ธนัวาคม	2553	-		25			กมุภาพนัธ	์	 

              2553

   

			8	.		 นักศึกษา	พยาบาล	ชั้น	ปี	ที่			2								 									90		 	27			ตุลาคม	-	ธันวาคม			2553

	 	วิทยาลัย	พยาบาล	เกื้อ	การุณย์	สำนัก	การ	แพทย์		

	 	กรุงเทพมหานคร	

				9	.		 	คุณ	จิ	รนันท์					ขาว	ขำ		 										2	 8			พฤศจกิายน	2553	-	16			กมุภาพนัธ	์		2554 

	 	และ	คุณสุธา	สินี					จันทร์	ประดิษฐ์					

	 นักศึกษา	ปริญญา	ตรี	ปี	ที่			4			

	 	จิตวิทยา	พัฒนาการ					มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์					

 

			10	.		 	คุณ	ถิร	วาท			เสมา	ทอง							 												4				 25			พฤศจิกายน		-	30			ธันวาคม	2553		 		

	 คุณ	ตวง	ทอง			เกิด	ผล													

		 คุณวรรณ	ธิดา			เอี่ยม	บุญ	เส	ริฐ			

		 และ	คุณ	พิร	า	วรรณ			ทิพย์	ลม			

	 นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่			5	/	5			

	 	โรงเรียน	สีกัน	วัฒนา	นันท์	อุปถัมภ์	

 

			11.		 Ms	.			Anna			Elisabet			lsaksson			และ				 											2		 	5		-	15			ตุลาคม			2553

	 Ms	.			Linda					Matilde			Hagstrom					ชาว	สวีเดน			
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อาสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า2เดือนรวม6คนได้แก่

	 	1	.			คุณ	พิ	สินี			แดง	วัง		 นัก	จิตวิทยา			โรง	พยาบาล	สมิติเวช	ศรีนครินทร์	

	 	2	.					คุณ	ฟ้า	ใส			วิเศษ	กุล	 นัก	จิตวิทยา			ศิลปะ	บำบัด	

	 	3	.				อาจารย์	รัก			ชุณห	กาญ	จน์		 อาจารย์	จิตวิทยา	พัฒนาการ	เด็ก				 		 		 		

		 	 		 มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	

	 	4	.				Ms	.			Susan			Dustin		 	อาสา	สมัคร			ชาว	ออสเตรเลีย			

	 	5	.				คุณ	กษ	มกร					ชม	บุญ																																																			อาสา	สมัคร			ศาสนา	บำบัด	

	 	6	.				คุณ	พิสมัย					ศรีสุข	ประเสริฐ		 อาสา	สมัคร			สอน	ภาษา	อังกฤษ	

 

อาสาสมัครระยะสั้น

		 	อาสา	สมัคร	ต่าง	ชาติ	ที่	สนใจ	มา	ช่วย	งาน	สมา	คมฯ	ระยะ	สั้น			ใน	ปี			2553			รวม			3			คน			ได้แก่	

		 		 1	.			Ms	.			Sophia			Leyla			Krass		 		 	ชาว	เยอรมัน	

		 	 	2	.			Ms	.			Megan			Katherine			Gillies		 		 	ชาว	อเมริกัน	

		 		 3	.			Mr	.			Bul			Krisham			Gupta		 		 	ชาว	อเมริกัน	
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ภารกิจด้านทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานทั่วไป

และการเงิน
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ภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลการบริหารงานทั่วไปและการเงิน
 

1. 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	

 1.1จำนวนบุคลากร
																		 	ใน	ปี			2553			จำนวน	เจ้า	หน้าที่			(	ข้อมูล		ณ		31			ธันวาคม		2553	)			ทั้งหมด		103			คน			เป็น	หญิง			89			คน		ชาย		14	คน			

(	รวม	เจ้า	หน้าที่	ของ	วี	เทรน	อินเตอร์	เนชั่นแนล			32			คน	)	

 1.2การพัฒนาบุคลากร
 1.2.1การให้ทุนการศึกษา

		 	เนื่องจาก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ดำเนิน	งาน	มา	ครบ		 	30		 	ปี		 		 	สมา	คมฯ		 	จึง	ได้	จัดสรร	ทุน	การ	ศึกษา	ศิลปะ	บำบัด	เพื่อ	ให้	

กระบวนการ	ช่วย	เหลือ	ฟื้นฟู	จิต	ใจ	ผู้	ถุ	กก	ระ	ทำ	รุนแรง	เป็น	ไป	อย่าง	รอบ	ด้าน	มาก	ขึ้น		 		 	โดย	ให้	เจ้า	หน้าที่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ที่	

สนใจ		 	และ	ผ่าน	การ	คัด	เลือก	ของ	สถาบัน	ดำเนิน	การ	อบรม		 	ได้	มี	โอกาส	พัฒนา	ศักยภาพ	และ	นำ	ความ	รู้	มา	ใช้	ใน	การ	ดำเนิน	

งาน	ต่อ	ไป			โดย	สมา	คมฯ			มอบ	ทุน	ให้			คุณ	กร	วิณท์					ว	รสุข			ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์			และ	คุณ	อร	อุ	มา					ศรี	บุญนาค			

นัก	สังคมสงเคราะห์			เข้า	เรียน	หลักสูตร	พื้น	ฐาน	นัก	ศิลปะ	บำบัด	ใน	แนวทาง	มนุษย	ปรัชญา	ตาม	มาตรฐาน	เยอรมัน			เป็น	ระยะ	

เวลา			3			ปี			โดย			Ms	.			Nicola			Schneider	,					Dr	.			Olaf			Koob			MD					คุณ	ดำรง			โพธิ์	เตียน			และ	คุณ	อนุ	พันธุ์			พฤกษ์	พันธ์	ขจี			แห่ง	

สถาบัน	ศิลปะ	บำบัด	ใน	แนวทาง	มนุษย	ปรัชญา					ซึ่ง	เริ่ม	ใน	ช่วง	แรก	ของ	ปี			2553					คือ			ระหว่าง	วัน	ที่			16	-	20			สิงหาคม			2553																																																							

 

 1.2.2การพัฒนาศักยภาพ

																											สมา	คมฯ			ได้	จัดการ	ฝึก	อบรม	เพื่อ	พัฒนา	ศักยภาพ	ของ	เจ้า	หน้าที่	สมา	คมฯ					ได้แก่			

		 จัด	อบรม	ให้	ความ	รู้			เรื่อง	การ	พัฒนา	ระบบ	งาน	ธุรการ			ให้	เจ้า	หน้าที่	สมา	คมฯ			จำนวน			15			คน		เมื่อ	วัน	ที่			12			และ			

19			กรกฏ	า	คม		2553			โดย	อาจารย์	จรี	พร			โชติ	พิบูลย์	ทรัพย์			จาก	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช							เป็น	วิทยากร			

		 	จดั	อบรม	เชงิ	ปฏบิตั	ิการ			Positive			Thinking					หวัขอ้			เปลีย่น	วธิ	ีคดิ			ชวีติ	บวก			ให	้กบั	เจา้	หนา้ที	่สมา	คมฯ			จำนวน					23					คน		 

	เมื่อ	วัน	ที่			1			-	2			กรกฏ	า	คม			2553			โดย			อาจารย์			สุณิ	ช	ชา			ชอบ	ชัย			จาก	สถาบัน			En			Training			เป็น	วิทยากร			

	 	จัด	อบรม	ให้	ความ	รู้			เรื่อง	การ	ประสาน	งาน	เพื่อ	ผลลัพธ์	ของ	งาน	ให้	กับ	เจ้า	หน้าที่	สมา	คมฯ		จำนวน		17			คน			เมื่อ	วัน	ที่			 

19			ตุลาคม			2553			โดย			อาจารย์	อภิชัย					สุทธ	า	โรจน์					เป็น	วิทยากร			

 

 1.2.3การอบรมเฉพาะ

	 	จัด	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ			“	มาตรฐาน	การ	ช่วย	เหลือ	ผู้	เดือด	ร้อน	”			ให้	กับ	นัก	สังคมสงเคราะห์			นัก	จิตวิทยา			และ	ผู้	ช่วย	
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นัก	สังคมฯ			จำนวน			10			คน			โดย		ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรีพิชัยสนิธนายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ			เป็น	วิทยากร			

เมื่อ	วัน	ที่			1			ตุลาคม			2553			

	 	จดั	อบรม	ให	้ความ	รู	้		“	การ	เลีย้ง	ด	ูและ	อบรม	เดก็	”			(	Child			Care	)			ให	้กบั	พี	่เลีย้ง	เดก็			ศนูย	์เลีย้ง	เดก็	ออ่น			จำนวน			10			คน		 

โดย ศ.เกียรติคุณ พญ. เพ็ญศรี พิชัยสนิธ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ		 		 	เป็น	วิทยากร		 	เมื่อ	วัน	ที่		 	25		 	มีนาคม			

2553 

	 จัด	อบรม	ให้	ความ	รู้			“	Developmental			Milestones			and			Red			Flag			Warnings	”			ให้	กับ	เจ้า	หน้าที่	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			

จำนวน		 	21		 	คน		 		 	เมื่อ	วัน	ที่		 	17		 	ธันวาคม		 	2553		 	โดย		 Mrs. Andrea และ Mr.Stuart Rothenberg  ผู้เชี่ยวชาญด้าน

จิตวิทยาเด็ก			จาก	โรง	พยาบาล			Mount			Sinai			นิวยอร์ค			ประเทศ	สหรัฐอเมริกา		โดย	มี	คุณกุมารีรัตนทิพอาสาสมัครรับเป็น

ล่ามให้

		 จัด	อบรม		 	“	คุณธรรม	นำ	ชีวิต	”		 	ให้	กับ	นัก	สังคมสงเคราะห์		 	นัก	จิตวิทยา		 	และ	ผู้	ช่วย	พยาบาล		 	จำนวน		 	24		 	คน		 	เมื่อ	

วัน	ที่			19			กุมภาพันธ์			2553					โดย	อาจารย์คุณศุภลักษณ์ทัดศรีอาจารย์ฝึกจิตของบราห์มากุมารีมหาวิทยาลัยทางจิต

ของโลก			เป็น	วิทยากร	

 

  1.2.4การส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการอบรม

		 	นัก	สังคมสงเคราะห์		 		 	นัก	จิตวิทยา		 	จำนวน		 	3		 	คน		 	เข้า	รับ	การ	ฝึก	อบรม	พัฒนา	ทักษะ	บริการ	ปรึกษา	หลักสูตร		 

	“	ทักษะ	การ	ให้	บริการ	แนะนำ	ขั้น	พื้น	ฐาน	”			ระหว่าง	วัน	ที่			22	-	26			กุมภาพันธ์			2553			ณ			มูล	นิธิ	ศูนย์	ฮอท	ไลน์					

	 คุณ	กร	วิณท์		 		 	ว	รสุข		 	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์		 	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	และ	คุณ	ณัฐิ	ยา		 	ทอง	ศรี	เกตุ		 	หัวหน้า	นัก	

สังคมสงเคราะห์		 	เข้า	รับ	การ	ฝึก	อบรม	หลักสูตร		 	“	พนักงาน	เจ้า	หน้าที่	ตามพ	ระ	ราช	บัญญัติ	คุ้มครอง	ผู้	ถูก	กระทำ	ด้วย	ความ	

รุนแรง	ใน	ครอบครัว			พ.ศ	.			2550	”			รุ่น	ที่			9			ระหว่าง	วัน	ที่			7	-	12			มิถุนายน			2553			ณ			สถาบัน	วิชาการ			ที	โอ	ที			

	 นัก	สังคมสงเคราะห์			นัก	จิตวิทยา			จำนวน			3					คน	เข้า	รับ	การ	อบรม					“		โครงการ			อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	พัฒนา	ความ	

เชี่ยวชาญ	ด้าน	ศิลปกรรม	บำบัด					เรื่อง			“	Art			Therapy			and			Brain			Development			–			Workshop			on			Self			Care	”					ระหว่าง	

วัน	ที่			19			-			20					กรกฎาคม			2553							ที่			สถาบัน	ราชานุกูล					กรุงเทพมหานคร	

	 นัก	สังคมสงเคราะห์	และ	ผู้	ช่วย	นัก	สังคมสงเคราะห์			จำนวน			2			คน			เข้า	รับ	การ	ฝึก	อบรม	หลักสูตร			“	เทคนิค	การ	เสริม	

พลัง	และ	การ	สงเคราะห์	กลุ่ม	เด็ก	และ	ครอบครัว	”		 	ระหว่าง	วัน	ที่		 	13	-	15		 	กันยายน		 	2553		 	ที่		 	โรงแรม	เอ็น	สิริ		 	รีสอร์ท	แอนด์			 

โฮ	เทล			ลำลูกกา			จ.ปทุมธานี	

	 	เจ้า	หน้าที่	พัฒนา	เยาวชน		 	นาย	กรีฑา		 		 	แก้ว	ประดิ	ษฐ		 	เข้า	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	ขั้น	พื้น	ฐาน	เพื่อ	สร้าง	ความ	เข้าใจ	

แนวคิด	สุข	ภาวะ	ทาง	เพศ	และ	การ	เปลี่ยนแปลง	สังคม		 	จัด	โดย		 	สคส	.		 	และ	โครงการ		 	ผู้	หญิง	เพื่อ	สันติภาพ	และ	ความ	ยุติธรรม			

จ	.		 	เชียงใหม่		 	(	1		 	–		 	10		 	สิงหาคม	)		 		 	และ	เข้า	ร่วม	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	ด้าน	สุข	ภาวะ	ทาง	เพศ	ขั้น	ต้น		 	ณ		 	จังหวัด	เชียงใหม่		 

	(	13			–			22			พฤศจิกายน			)					

		 ผู	้อำนวย	การ	ฝา่ย	บรหิารงานบคุคล		คณุ	ทพิวลัย	์		มารศร	ี		เขา้	รบั	การ	อบรม	ใน	หวัขอ้	ตา่งๆ		เกีย่ว	กบั			การ	พฒันา	ทรพัยากร	

มนษุย	์		ครอบคลมุ	หวัขอ้			HR			Innovation					เครือ่ง	มอื	ใน	การ	บรหิาร	ทรพัยากร	มนษุย	์ยคุ	ใหม	่				การ	พฒันา	ศกัยภาพ	การ	บรหิาร	งาน	 
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	(	เสริม	อัจฉริยะ	)		ด้วย			6Qs					การ	บริหาร	ทุน	มนุษย์	สู่	ความ	สำเร็จ									การ	สร้าง	แรง	จูงใจ	และ	จิตสำนึก	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	ทำงาน							

Competency			เพือ่	การ	พฒันา	ทรพัยากร	มนษุย	์					และ	เทคนคิ	การ	จดั	ทำ	แผน	พฒันา	ราย	บคุคล			จดั	โดย			กรม	พฒันา	ธรุกจิ	การ	คา้			 

กระทรวง	พา	นิ	ชย์			

		 เจ้า	หน้าที่	วี	เท	รนฯ			จำนวน					2			คน					เข้า	รับ	การ	อบรม			ด้าน	กลยุทธ์	การ	บริหาร	ความ	สัมพันธ์	กับ	ลูกค้า					เทคนิค	และ	

เครื่อง	มือ	ใหม่	ใน	การ	สื่อสาร	การ	ตลาด			การ	สร้าง	หัวใจ	บริการ			(	Service			Mind	)				การ	สื่อสาร	เพื่อ	ความ	สำเร็จ		และ	อีก	1			คน					

รบั	การ	อบรม	หวัขอ้			การ	พฒันา	เวบ็ไซต	์ที	่ทกุ	คน	เขา้	ถงึ	ได	้		ระดบั	เริม่	ตน้			สำหรบั	โปรแกรมเมอร์			วนั	ที	่		19	-	23			กรกฏ	า	คม			2553					

จัด	โดย			โครงการ	พัฒนา	สังคม	แห่ง	ความ	เท่า	เทียม	ด้วย			ICT					ณ			สถาบัน	เทคโนโลยี	ราช	มงคล	คลอง			6		

	 เจ้า	หน้าที่		 	4		 	คน		 	เข้า	รับ	การ	อบรม	หัวข้อ		 	หลักสูตร	ผู้นำ	ที่	มี	ประสิทธิภาพ	สูง		 	และ	การ	สร้าง	องค์กร	แห่ง	ความ	สุข					

Happy					Workplace	

    1.2.5การศึกษาดูงาน

		 	เจ้า	หน้าที่	จาก	ฝ่าย	ต่างๆ		 รวม		 	11		 	คน	ได้	ไป	ศึกษา	ดู	งาน	ที่	จังหวัด	บุรีรัมย์		 	และ		 	ขอนแก่น		 	โดย	ได้	ไป	ที่	ศูนย์	พัฒนา	

ชนบท	ผสม	ผสาน	นางรอง			(	PDA	)			เพื่อ	ดู	งาน	เกี่ยว	กับ	การ	สร้าง	งาน	ใน	ชุมชน	ภาย	ใต้	ทฤษฎี	เศรษฐกิจ	พอ	เพียง			ศูนย์	สาธิต	การ	

พัฒนา	เด็ก		 	คณะ	แพทย์ศาสตร์		 	มหาวิทยาลัย		 	ขอนแก่น		 	เพื่อ	ดู	งาน	ด้าน	การ	ดูแล	พัฒนาการ	เด็ก	ใน	แต่ละ	ช่วง	วัย		 	ตั้งแต่	แรก	

เกิด			–			ก่อน	วัย	เรียน					รวม	ทั้ง	โรง	พยาบาล	ศูนย์	ขอนแก่น			เพื่อ	ดู	งานการ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ของ			One			Stop			Crisis			Center			 

ศูนย์	พึ่ง	ได้					

		 	นอกจาก	นั้น					เจ้า	หน้าที่	รวม	จำนวน					23			คน			ไป	ศึกษา	ดู	งาน			มูลนิธิ	สวน	แก้ว			เพื่อ	ศึกษา	ด้าน	การ	จัดการ	ดูแล	ผู้	มา	

รับ	บริการ	ความ	ช่วย	เหลือ			การ	จัดการ	ของ	บริจาค			และ	กิจกรรม	ด้าน	งาน	เกษตร			2			ครั้ง			

 

2. งานสถานที่การปรับภูมิทัศน์ 

 เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา
		 	กลุ่ม	เจ้า	หน้าที่	สมา	คมฯ			จำนวน			25			คน			ร่วม	อาสา	พัฒนา	และ	ทำความ	สะอาด	พื้นที่	โดย	รอบ	สมา	คมฯ			ใน	ช่วง	เวลา			

15.30			น.ของ	ทุก	วัน	ทำการ			ภาย	ใต้	โครงการ					Happy			Workplace			

  การจัดทำสวนสุขภาพ
	 กองทัพ	อากาศ			โดย			พล	อากาศ	เอก			อิทธ	พร			ศุภ	วงศ์			ร่วม	กับ			สมาคม	แม่	บ้าน	ทหาร	อากาศ					สนับสนุน	การ	จัด	สร้าง	

สวน	สุขภาพ			ซึ่ง	เป็น	พื้นที่	ใหม่	ที่	เกิด	จา	ก	การ	ถม	บ่อน้ำ	ที่	สร้าง	ปัญหา	กัด	เซาะ	ตลิ่ง			/			ขอบ	ถนน							โดย	สวน	สุขภาพ	นี้			ได้	จัด	ให้	

มี	อุปกรณ์	สำหรับ	ออก	กำลัง	กาย			และ	สนาม	เด็ก	เล่น			พร้อม	อนุเคราะห์	เครื่อง	เล่น			เพื่อ	ให้	เป็น	สถาน	ที่พัก	ผ่อน	และ	ออก	กำลัง	

กาย	สำหรับ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			และ	บุคคล	ใน	ละแวก	ใกล้	เคียง			โดย	ได้	ให้การ	สนับสนุน	กำลัง	พล	พร้อม	วัสดุ	อุปกรณ์	และ	

งบ	ประมาณ	ใน	การ	ดำเนิน	งาน	จน	แล้ว	เสร็จ	ใช้	เวลา	ดำเนิน	การ	ประมาณ		 	2		 	เดือน		 		 	ทำให้	ภูมิ	ทัศน์	ของ	สมา	คมฯ		 	ร่มรื่น	และ	

สวยงาม	มาก	ขึ้น					มี	ผู้	มา	ใช้	บริการ	จำนวน	มาก	
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  การทำสนามเด็กเล่นและปรับปรุงอาคารเด็กอ่อน

 	บริษัท	เชฟ	รอน	ประเทศไทย	สำรวจ	และ	ผลิต		 	จำกัด		 		 	นำ	พนักงาน	ร่วม	ทำ	กิจกรรม	เพื่อ	สังคม	ให้	กับ	สมา	คมฯ		 	โดย	

ทำให้	ภูมิ	ทัศน์	บริเวณ	บ้าน	พักฉุกเฉินสวยงาม		 	และ	เพิ่ม	คุณค่า	ของ	พื้นที่		 	โดย	การ	จัด	ทำ	สนาม	เด็ก	เล่น		 	และ	จัด	ทำ	แปลง	ผัก	

สวน	ครัว					(	ราย	ละเอียด	เพิ่ม	เติม	หน้า		60)			และ	ระยะ	ต่อ	มา			ยุว	สมาคม	แห่ง	ประเทศไทย			ธนบุรี							ได้	จัด	ทำ	โครงการ	พัฒนา	

ชุมชน	ประจำ	ปี			2553			ชื่อ	ว่า			“	Green			Planet			for			Children	”					โดย	มี	การ	ปลูก	ต้นไม้			จัด	ส่วน	หย่อม			ให้	กับ	บริเวณ	พื้นที่	สนาม	

เด็ก	เล่น			บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			ให้	ดู	สวยงาม	ด้วย	

  การดูแลความปลอดภัยของพื้นที่
		 	ติด	ตั้ง	กล้อง	วงจรปิด			จำนวน			17			จุด					และ			ติด	ตั้ง	ถัง	ดับ	เพลิง			รวม	จำนวน			17			จุด	

 การซ่อมแซม
		 	มี	การ	วาง	ท่อ	ระบาย	น้ำ	ใต้	อาคาร					3					อาคาร							และ	ดำเนิน	ซ่อม	บำรุง			281			ชิ้น	งาน	

3. การเงินและการบัญชี

 	 	การ	บรหิาร	จดัการ	ใน	ดา้น	การ	เงนิ	ทัง้หมด			เปน็	ไป	ตาม	ระเบยีบ	ขอ้	บงัคบั	ดา้น	การ	เงนิ	ของ	สมา	คมฯ			โดย	คณะ	กรรมการ	

ของ	สมา	คมฯ			เน้น	ใน	ด้าน	ความ	ถูก	ต้อง			โปร่งใส			และ	ประหยัด			ซึ่ง	มี	การ	ตรวจ	บัญชี	ของ	สมา	คมฯ					โดย	ใน	ปี			2553			การ	เงิน	

และ	บัญชี			มี	การ	ตรวจ	สอบ	โดย			บริษัท			เค	พี	เอ็ม	จี			ภูมิ	ไชย			สอบ	บัญชี			จำกัด
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ความเคลื่อนไหว

รอบรั้วสมาคมฯ
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1.มอบกรมธรรม์แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
	 	ดร.สม	นึก			และ	คุณ	ศศ	มณฑ์					สงวน	สิน			ประธาน			และ	รอง	ประธาน	คณะ	

กรรมการ	บริษัท	สินทรัพย์	ประกัน	ภัย			จำกัด					ได้	มอบ	กรมธรรม์	ประกัน	ภัย	ความ	

เสี่ยง	ภัย	ทรัพย์สิน		 		 	ให้	กับ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	โดย	มี		 	ศ.เกีย	รติ	คุณ 

	พญ.เพ็ญ	ศรี		 		 	พิชัย	สนิธ		 	นายก	สมา	คมฯ	เป็น	ผู้รับ	มอบ	กรมธรรม์		 	และ	ให้การ	

ต้อนรับ	คณะ	เจ้า	หน้าที่	บริษัท	สินทรัพย์	ประกัน	ภัย		 		 	นอกจาก	นี้		 	ทา	งบ	ริษัทฯ			 

ยงั	ได	้จดั	เลีย้ง	อาหาร	กลาง	วนั	และ	จดั	กจิกรรม	นนัทนาการ	อยา่ง	สนกุสนาน					สรา้ง	

ความ	ปลาบปลื้ม	ใจ	ให้	กับ	เจ้า	หน้าที่	และ	สมาชิก	เป็น	อย่าง	ยิ่ง	

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	

สำหรบั	องคก์ร	สาธารณ	กศุล			ซึง่	สมา	คมฯ			เปน็	องคก์ร	หนึง่	ที	่ได	้รบั	ทนุ	นี	้				โดย	ม	ีคณุ	

นิต	ยา					จันทร์เรือง					มหา	ผล					กรรมการ	สมา	คมฯ			เป็น	ผู้	แทน	เข้า	รับ	มอบ	ทุน	ดัง	

กล่าว	

 

3.งานแข่งม้าการกุศล
		 คณะ	กรรมการ	สมาคม	ราชกรฑีา	สโมสร					จดัการ	แขง่ขนั	มา้	การ	กศุล	เพือ่	

นำ	เงนิ	ราย	ได	้สมทบ	ทนุ	การ	ดำเนนิ	งาน	ของ	สมา	คมฯ			โดย	ม	ี		คณุ	เจรญิ	จติ			งาม	ทพิย	

พนัธุ	์		เลขาธกิาร	สมา	คมฯ			และ	คณุ	พมิพ	์บญุ			โศภติ	ทพิย	์		ผู	้อำนวย	การ	ฝา่ย	การ	เงนิ	

และ	บัญชี			ร่วม	แสดง	ความ	ขอบคุณ			พร้อม	มอบ	ของ	ที่	ระลึก	ให้	กับ	คณะ	กรรมการ	

สมาคม	ราชกรีฑา	สโมสร	

4.การจัดกอล์ฟนัดพิเศษ
		 		 		 		 		 		 		 	คุณ	พร	สิทธิ์		 	ศรี	อรทัย	กุล		 	นายก	สมาคม	สนาม	กอล์ฟ	ไทย		 	และ	ประธาน	

กรรมการ	กลุ่ม	บริษัท		 	รอยัล		 	เจมส์		 	กรุ๊ป		 	จำกัด		 	และ	คุณ	สุริยน		 	ศรี	อรทัย	กุล			

กรรมการ	ผู้	จัดการ		 	บริษัท		 	บิวตี้	เจมส์		 	กรุ๊ป		 	จำกัด		 	ได้	จัด	กอล์ฟ	นัด	พิเศษ	ที่	มี	มือ	

ระดบั	โลก	มา	รว่ม							และ	ใน	ตอน	เยน็					ได	้จดั	เลีย้ง					โดย	ใน	งาน	ได	้มอบ	เครือ่ง	ประดบั					

ความเคลื่อนไหวรอบรั้วสมาคมฯ
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เพื่อ	ประมูล	ใน	งาน					และ	มอบ	เงิน	จำนวน			271,000			บาท	จาก	การ	ประมูล			เพื่อ	ช่วย	เหลือ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			

สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			

5.พลังแห่งการให้
		 คุณ	จินตนา		 	บุญ	รัตน์		 	จิ	ราธิ	วัฒน์		 		 	รอง	กรรมการ	ผู้	จัดการ	ใหญ่		 		 	และ	

คุณ	วิสิฐ	 	พรณา	ปิติ		 	ผู้	อำนวย	การ	อาวุโส		 	บริษัท	เซ็นทรัล	มาร์เก็ต	ติ้ง	กรุ๊ป		 	ผู้	ผลิต	

เครื่อง	แต่ง	กาย			จัดงานรณรงค์	และ	แถลง	ข่าว	โครงการ	ชวน	คน	ใจบุญ	ร่วม	บริจาค	

รองเท้า		 	กระเป๋า		 	เพื่อ	มอบ	ให้	กับ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	โดย	มี		 ดร.เมทินี		 	พงษ์เวช				 

	ผู้	อำนวย	การ	สมา	คมฯ			ร่วม	เปิด	ตัว	โครงการ			ณ			ร้าน			Hush			Puppy			ศูนย์การค้า	

เซ็นทรัล	พลาซ่า			สาขา	แจ้งวัฒนะ										

6.ยุวสมาคมแห่งประเทศไทยธนบุรี 
	 	ได้	จัด	ทำ	โครงการ	พัฒนา	ชุมชน	ประจำ	ปี			2553			ชื่อ	ว่า			“	Green			Planet			for			Children	”			โดย	มี	การ	ปลูก	ต้นไม้			จัด	

ส่วน	หย่อม			ให้	กับ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			และ	ส่ง	มอบ	อย่าง	เป็น	ทางการ	เมื่อ	วัน	ที่			18			กรกฎาคม			2553	

  

 

7.วัตสันอาสาจัดปาร์ตี้ปีใหม่
		 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					พร้อม	ทั้ง	เลี้ยง	อาหาร			บริจาค	สิ่งของ			และ	มอบ	

ของ	ขวัญ	ปี	ใหม่			ให้	กับ	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	



ANNUAL REPORT 2010 75

8.กิจกรรมเพื่อสังคมในวาระ“วันแม่”
	 	คณุ	นภา	พร					ศภุ	วงศ	์		นายก	สมาคม	แม	่บา้น	ทหาร	อากาศ			และ	หนว่ย	มติรประชา			กองทพั	อากาศ	ได	้รว่ม	กนั	จดั	กจิกรรม		

วัน	แม	่		 	วัน	เฉลิม	พระชนม	์พรรษา	สมเด็จ	พระนาง	เจ้าสิริกิตติ	์พระบรม	ราชินีนาถ		ณ		 	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ		 	เพื่อ	

สร้าง	ความ	สุข	และ	กำลัง	ใจ	แก่	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			โดย	มี	กิจกรรม			เช่น			การ	ให้	ความ	รู้	เกี่ยว	กับ	ยา	เสพ	ติด			การ	แสดง	ดนตรี			

และ	เลี้ยง	อาหาร	กลาง	วัน			นอกจาก	นี้	ยัง	ได้	มอบ	เครื่อง	อุปโภค					บริโภค	ให้	กับ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ด้วย	

 

 

9.บริษัทมอนเทรียล(ไทยแลนด์)จำกัด  
	 ผู้นำ	เข้า	และ	จัด	จำหน่าย	รอง	เท้า	อัล	โด้		(	ALDO	)			โดย	คุณ	ปิย	นุช			ฉันท	ไกร	วัฒน์			ผู้	จัดการ	ผลิตภัณฑ์			นำ	ราย	ได้	จาก	

การ	ร่วม	บริจาค	ใน	งาน	แข่งขัน	เดิน	เร็ว	ส้น	สูง			“	Charity			in			Stilettos	”			มอบ	ให้	กับ	สมา	คมฯ			โดย	มี	คุณ	กร	วิ	ณท์			ว	รสุข					ผู้	อำนวย	

การ	ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์			เป็น	ผู้รับ	มอบ	
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ผู้หญิงและผู้ชายแห่งปี
รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”แห่งปี2553
 

 รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มอบให้

แก่สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอื้อต่อการเสริมสร้างสถานภาพสตรี 

ในช่วงเดือนสตรีสากลเดือนมีนาคมของทุกปีโดยรางวัล“ผู้หญิงแห่งปี”ได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2537

ส่วนรางวัล“ผู้ชายแห่งปี”นั้นได้เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2543เป็นต้นมา

 ในวันสตรีสากลปี 2553 นี้ ซึ่งเป็นปีที่บ้านพักฉุกเฉินครบรอบ 30 ปี คณะกรรมการสมาคม 

ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้เห็นพ้องกันว่าจะไม่มีการมอบรางวัลผู้หญิงแห่งปีแต่ควรที่จะได้เทิดพระ

เกียรติและถวายความจงรักภักดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา“ดวงแก้วแห่งกำลังใจ”
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	 พระเจา้	หลาน	เธอ			พระองค	์เจา้	พชั	รก	ิต	ิยา	ภา		ทรง	งาน	ดว้ย	พระ	วริยิะ	อตุสาหะ			อยา่ง	ทุม่เท			และ	จรงิจงั	ที	่เกดิ	คณุปูการ	

อย่าง	มากมาย	ต่อ	ผู้	หญิง			ต่อ	สังคม	ไทย	และ	สังคม	โลก			ใน	ภาพ	รวม			การ	ทรง	งาน	นั้น			มี	หลาก	หลาย	ลักษณะ			นอก	เหนือ	จาก	

พระ	ภารกิจ	ประจำ	ใน	ฐานะ	อัยการ			สำนักงาน	อัยการ	จังหวัด	อุดรธานี	

		 	โครงการ	กำลัง	ใจ		 	ได้	ก่อ	กำเนิด	ขึ้น	จาก	ความ	สน	พระทัย	ใน	ผู้	ที่	ต้องการ	โอกาส	ใน	สังคม	ไทย		 	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	

ในกระบวนการ	ยุติธรรม			ได้แก่			กลุ่ม	ผู้	ต้อง	ขัง	สตรี			กลุ่ม	เด็ก	เล็ก	ที่	มารดา	อยู่	ใน	ระหว่าง	รับ	โทษ	ใน	ทัณฑสถาน		กลุ่ม	เด็ก	และ	

เยาวชน	ที	่กระทำ	ความ	ผดิ			และ	กลุม่	ผู	้ตอ้ง	ขงั	สงู	อาย	ุ		ซึง่	กลุม่	เปา้	หมาย	เหลา่	นี	้		ม	ีความ	เปราะ	บาง	และ	ตอ้งการ	การ	ดแูล	เอาใจใส	่

เป็น	พิเศษ					โดย	ทรง	เห็น	ว่า			จาก	ก้าว	ที่	พลั้ง	พลาด	ไป			บุคคล	กลุ่ม	นี้	ต้องการ	โอกาส			ต้องการ	กำลัง	ใจ	อย่าง	มาก					ที่	จะ	กลับมา	

ดำรง	ตน	เปน็	พลเมอืง	ด	ีและ	ใช	้ชวีติ	รว่ม	กบั	ผู	้อืน่	ใน	สงัคม	ได	้อยา่ง	ปกต	ิสขุ		กจิกรรม	ตา่งๆ			ของ	โครงการ	ม	ีหลาย	ลกัษณะ			สง่ผล	

ใน	คุณภาพ	ชีวิต	ของ	ผู้	ต้อง	ขัง	สตรี			รวม	ทั้ง	ทารก	ที่	เกิด	มา	ได้	รับ	การ	ยก	ระดับ			ให้	มี	สุขภาพ	ร่างกาย	และ	จิตใจ	ที่	ดี	ขึ้น	

		 	สิง่	ที	่เกดิ	ขึน้	ตาม	มา			คอื			ความ	พยายาม	ที	่จะ	ใหก้าร	ยก	ระดบั	คณุภาพ	ชวีติ	ผู	้ตอ้ง	ขงั	หญงิ	ได	้กระจาย	ไป	ใน	ประ	เท	ศอืน่ๆ			

ทัว่	โลก			พระเจา้	หลาน	เธอ			พระองค์	เจา้	พชั	รก	ิต	ิยา	ภา					ทรง	รเิริม่	และ	ทรง	ม	ีบทบาท	สำคญั	ใน	การ	ให	้ประเทศไทย	นำ	เสนอ			และ	

เทิดพระเกียรติพระเจ้าหลายเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
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ยก	รา่ง	ขอ้	กำหนด	มาตรฐาน	ขัน้	ตำ่	ตอ่	สหประชาชาต	ิ		สำหรบั	การ	ปฏบิตั	ิตอ่	ผู	้ตอ้ง	ขงั	หญงิ	ใน	เรอืน	จำ					และ	มาตรการ	ที	่ไมใ่ช	่การ	

คุม	ขัง	สำหรับ	ผู้	กระทำ	ผิด	หญิง	ให้	ดี	ขึ้น			ภาย	ใต้	ชื่อ			“	Enhancing			Life			for			Female			Inmates	”			หรือ	เรียก	ย่อๆ			ว่า			โครงการ		 

	(	ELFI	)			นับ	เป็น	หน้า	หนึ่ง	ของ	ประวัติศาสตร์	ที่	ประเทศไทย	ได้	เป็น	หลัก	ใน	การ	ยก	ระดับ	คุณภาพ	ชีวิต	ผู้	หญิง	ใน	สังคม	โลก	

		 	อีก	พระ	กรณี	กิจ	ใน	เวที	สหประชาชาติ	ที่	เชื่อม	กับ	ผู้	หญิง	โดยตรง		 	คือ		 	ทรง	รับ	เป็น	องค์		 	“	ทูต	สันถวไมตรี	”		 	(	Goodwill			

Ambassador	)		 	ให้	กับ		 	กองทุน	การ	พัฒนา	เพื่อ	สตรี	แห่ง	สหประชาชาติ		 	(	UNIFEM	)		 	ใน	การ	ต่อ	ต้าน	ความ	รุนแรง	ต่อ	ผู้	หญิง			

เมื่อ	วัน	ที่			5			กันยายน			2551			ซึ่ง	ดำเนิน	โครงการ			“	Say			No			to			violence			Against			Women	”			เพื่อ	รณรงค์	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	

สตรี			โดย	ทรง	รับสั่ง	ว่า			“	ที่	ตัดสิน	ใจ	มา	เป็น	ฑูต	ของ	ยู	นิ	เฟม			เพราะ	มอง	เห็น	ว่า	เรื่อง	ความ	รุนแรง	ต่อ	สตรี	เป็น	สิ่ง	ที่	ไม่	ควร	เกิด	ขึ้น	

ใน	สังคม	ไทย			และ	ไม่	ควร	เกิด	ขึ้น	ใน	สังคม	ใดๆ			เพราะ	ความ	รุนแรง	ที่	เกิด	ขึ้น			ก่อ	ผลก	ระ	ทบ	ที่	สูญ	เสีย	มากมาย	”	

		 	“	โครงการ	หนึ่ง	เสียง	ของ	ท่าน			ช่วย	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	ผู้	หญิง	”			ซึ่ง	พระเจ้า	หลาน	เธอ			พระองค์	เจ้า	พัช	รกิ	ติ	ยา	ภา					ได้	

ทรง	เป็น	หลัก	ใน	การ	รณรงค์	ใน	หลาย	รูป	แบบ	ทำให้	ประเทศไทย		 	สามารถ	รวบรวม	ราย	ชื่อ	ผู้	ที่	เห็น	ด้วย	กับ	การ	ที่	ต้อง	ยุติ	ความ	

รุนแรง	ต่อ	ผู้	หญิง	ได้	ถึง			3			ล้าน	ชื่อ			ซึ่ง	เป็น	สถิติ	ที่	สูงสุด	ใน	โลก			มิ	เพียง	แต่	เท่านั้น			พระองค์	ยัง	ทรง	สาน	ต่อ			พระ	ปณิธาน	อย่าง	

แน่ว	แน่			มี	การ	ดำเนิน	งาน	เน้น	เชิง	รุก			เช่น			การ	จัด	นิทรรศการ			“	ยุติ	ความ	รุนแรง	ต่อ	สตรี	และ	เด็ก	”			การ	จัด	อบรม			“	ปฏิบัติ	การ	

หยุด	ความ	รุนแรง	ต่อ	สตรี	และ	เด็ก	ด้วย	พลัง	เด็ก	และ	เยาวชน	”		 	การ	จัด	งาน	ประชุม	วิชาการ	ระดับ	ชาติ		 	เพื่อ	ยุติ	ความ	รุนแรง	ใน	

ครอบครัว		 	เด็ก	และ	สตรี		 		 	“	ก้าว	ย่าง	สู่	ทศวรรษ	ใหม่		 	สังคม	ไทย	ไร้	ความ	รุนแรง	ต่อ	เด็ก		 	และ	สตรี	”		 	รวม	ถึง		 	การ	รณรงค์	ผ่าน	

สือ่มวลชน	แขนง	ตา่งๆ			อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง			ซึง่	โครงการ	เหลา่	นี	้		ได	้รบั	พระ	กรณุา	จาก			พระเจา้	หลาน	เธอ			พระองค	์เจา้	พชั	รก	ิต	ิยา	ภา			 

ทรง	เปน็	ผูน้ำ	ทาง	ความ	คดิ			ที	่สง่	ผล	ให	้สงัคม	ไทย	ได	้ตระหนกั	ถงึ	ความ	รนุแรง	ตอ่	ผู	้หญงิ	และ	เดก็			วา่	เปน็การ	ละเมดิ	สทิธ	ิมนษุย	ชน	 

	และ	ถอื	เปน็	ปญัหา	สว่น	รวม			ไมใ่ช	่ปญัหา	สว่น	ตวั	อกี	ตอ่	ไป					ซึง่	ผล	จาก	การ	ทรง	งาน	ดว้ย	พระ	วริยิะ	อตุสาหะ	นี	้		จะ	ทำให	้สงัคม	ไทย		 

	เป็น	สังคม	ที่	ปลอดภัย	สำหรับ	ผู้	หญิง	และ	เด็ก			ที่	พวก	เรา	ชาว	ไทย	ล้วน	สำนึก	ใน	พระ	กรุณาธิคุณ	เป็น	ล้นพ้น	

 

ผู้ชายแห่งปี2553
ฯพณฯนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ

 

		 	ภาพ	ของ	พรรคการเมือง		 		 	ใน	ฐานะ	ที่	เป็น	สถาบัน	ที่	สามารถ	เอื้อ	

ต่อ	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	ผู้	หญิง	บน	เวที	การเมือง	ได้	อย่าง	เต็ม	ที่	นั้น		 		 	เป็น	ภาพ	

ที่	หลาย	คน	ถวิลหา	.	.	.	อยาก	เห็น	.	.	.	อยาก	สนับสนุน	.	.	.	อยาก	ให้	เกิด	ขึ้น	จริง	

		 	เรา	ตระหนกั	กนั	ด	ีวา่					เจตคต	ิของ	สงัคม	โดย	รวม			และ	การ	ยอมรบั	ผู	้

หญงิ	บน	เวท	ีการเมอืง	นัน้			แม	้จะ	เริม่	เปน็	บวก	มาก	ขึน้			แต	่วฒันธรรม	ประเพณ	ี

ที่	ฝัง	ราก	ลึก	เกี่ยว	กับ	บทบาท	ของ	ผู้	หญิง		 	เวที	การเมือง	ที่	ผู้ชาย	ไป	โลด	แล่น	

อยู่	ก่อน	หน้า	มา	ช้า	นาน					ทำให้	โอกาส	ของ	ผู้	หญิง	นั้น	ค่อน	ข้าง	จำกัด	
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		 	ความ	พยายาม	ของ	คณุ	อภสิทิธิ	์				ใน	การ	สง่	เสรมิ	การ	ม	ีสว่น	รว่ม	ของ	ผู	้หญงิ	ใน	ทางการ	เมอืง	ที	่เริม่	ที	่พรรค	ประชาธปิตัย	์		

เป็น	ที่	ประจักษ์	ชัด			เมื่อ	พรรค	ได้	มี	การ	ปรับ	ระเบียบ	ให้	กำหนด	เพิ่ม	เติม	ใน	เรื่อง	องค์	ประกอบ	ของ	กรรมการ	สาขา	พรรค					ซึ่ง	มี	

ทั้งหมด			195			สาขา					ว่า			ใน	แต่ละ	สาขา	ซึ่ง	กำหนด	ให้	มี	คณะ	กรรมการ			7	-	11			คน	นั้น			จะ	ต้อง	มี	ผู้	หญิง	ไม่	น้อย	กว่า					2			คน	

		 	อีก	มิติ	หนึ่ง	ที่	คุณ	อภิสิทธิ์	ได้	ทำให้	บทบาท	ของ	ผู้	หญิง	มอง	เห็น	ได้	ชัดเจน	มาก	ขึ้น		 	คือ		 	การ	แต่ง	ตั้ง	ผู้	อำนวย	การ	พรรค	

ที่	เป็น	ผู้	หญิง			และ	นับ	เนื่อง	ไป	ถึง	การ	ให้	ผู้	หญิง	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	คณะ	กรรมการ	ต่างๆ			ของ	พรรค	ด้วย					จน	กระทั่ง			การ	มี	ส่วน	ร่วม	

ของ	ผู้	หญิง	นั้น			เป็น	เรื่อง	ที่	เริ่ม	คุ้น	ชิน	ใน	พรรค	มาก	ขึ้น					เห็น	ได้	ชัด	เมื่อ	มี	กรณี	ที่	ใน	บาง	ครั้ง	องค์	คณะ	มี	แต่	ผู้ชาย					ก็	จะ	พบ	ว่า	จะ	

มี	คำถาม	ตาม	มา	ทันที	โดย	อัตโนมัติ	ว่า			ทำไม	ไม่มี	ผู้	หญิง			?							

		 	ความ	พยายาม	ของ	คุณ	อภิสิทธิ์					ใน	การ	ส่ง	เสริม	ผู้	หญิง	นั้น	เป็น	ที่	ทราบ	กัน	ดี			การ	เน้น	ย้ำ					และ	มอบ	หมาย	พิเศษ	ให้	

กรรมการ	และ	สมาชกิ	พรรค	ชว่ย	กนั	เสาะ	แสวงหา	ผู	้หญงิ	ที	่สนใจ			เตม็ใจ	ลง	สนาม	ใน	การ	เลอืก	ตัง้	แบบ	แบง่	เขต					ความ	พยายาม	

ที	่จะ	ให	้ม	ีผู	้หญงิ	ใน	ทกุ	บญัช	ีราย	ชือ่					โดย	ใน	หลาย	กรณ	ีจดัสรร	ใน	ลกัษณะ	ให	้มอง	เหน็			คอื			ม	ีที	่ให	้ผู	้หญงิ	ใน	ลำ	ดบั	ตน้ๆ			ของ	บญัช	ี

ด้วย	

		 	สิ่ง	ที่	สำคัญ	ที่	เกิด	ขึ้น		 	คือ		 	ใน	กระบวนการ	ส่ง	เสริม	ผู้	หญิง	ใน	ลักษณะ	ต่างๆ			รวม	ทั้ง	การ	แก้ไข	กฎ	กติกา	ของ	พรรค	นั้น					

มใิช	่เพยีง	แต	่สัง่	ก	็เกดิ	ขึน้	ได	้				ผล	ที	่เกดิ	ขึน้	อยา่ง	เปน็	รปู	ธรรม	นัน้			สะทอ้น	ให	้เหน็	ถงึ			ความ	เหน็	ที	่คลอ้ย	ตาม	ของ	นกัการ	เมอืง	ชาย	

ที่	เป็น	หลัก	ใน	การ	บริหาร	จัดการ	พรรค					จาก	การ	โน้ม	นาว			ชักจูง					จาก	การ	ให้	เหตุผล	ที่	นำ	ไป	สู่	การ	ตระหนัก	รับ	รู้		 	และ	ความ	

เห็น	พ้อง	ต้อง	กัน	ของ	ผู้ชาย	ใน	แวดวง	การเมือง	

		 	เมื่อ	มา	รับ	งาน	บริหาร	ใน	ฐานะ	ผู้นำ	ประเทศ	ตั้งแต่	ปี			2552			เป็นต้น	มา					ความ	สนใจ			และ	ความ	เอาใจ	ใส่	ต่อ	ปัญหา	ที่	

เกิด	ขึ้น	กับ	ผู้	หญิง					และ	ต่อ	ปัญหา	ความ	เสมอ	ภาค	นั้น			ชัดเจน	ต่อ	เนื่อง			หลาย	ปัญหา	ที่	คุณ	อภิสิทธิ์	เร่งรัด					ทวงถาม			ติดตาม			ไม่	

วา่	จะ	เปน็การ	แกไ้ข	ปญัหา	การ	ทอ้ง	ใน	วยั	รุน่					การ	ดแูล	ปญัหา	ผู	้สงู	อาย	ุที	่สว่น	ใหญ	่เปน็	ผู	้หญงิ					การ	ถอน	ขอ้	สงวน	ของ	อนสุญัญา	

ว่า	ด้วย	การ	ขจัด	การ	เลือก	ปฏิบัติ	ต่อ	สตรี	ใน	ทุก	รูป	แบบ					ล้วน	เป็น	ส่วน	ที่	เอื้อ	ต่อ	การ	พัฒนา	สถานภาพ	ของ	ผู้	หญิง	ที่	สำคัญ		ภาย	

ใต้	ข้อ	จำกัด	ต่างๆ			ใน	หลาย	บริบท					เรา	ได้	เห็น	ความ	พยายาม	ของ	คุณ	อภิสิทธิ์			ได้	สัมผัส	ถึง	ความ	จริงใจ					ความ	ตั้งใจ					ที่	อยู่	บน	

พื้น	ฐาน	ของ	หลัก	การ					อุดมการณ์			สิทธิ	มนุษย	ชน	และ	ประชาธิปไตย					ที่	ความ	เสมอ	ภาค	เป็น	หนึ่ง	ใน	หลัก	การ	ที่	สำคัญ					จน	นำ	

ไป	สู่	รูป	ธรรม	ของ	การ	สนับสนุน					และ	ส่ง	เสริม	ผู้	หญิง	ให้	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	ระดับ	ที่	มี	อำนาจ	ใน	การ	ตัดสิน	ใจ					นับ	เป็น			“	วัน	ฟ้า	ใหม่	”			

ที่	เป็น	ตัวอย่าง	ให้	กับ	องค์กร			สถาบัน	ต่างๆ			ได้	ตาม	รอย	ได้	อย่าง	น่า	ชื่นชม	
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รายชื่อเจ้าหน้าที่
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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.	 นางสาวกรวิณท์		วรสุข	 ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

2.	 นางณัฐิยา		ทองศรีเกตุ	 หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์ 

3.	 นางพัชญ์สิตา			มายอด	 นักสังคมสงเคราะห์ 

4.	 นางปรียาภรณ์			บุญแก้ว	 นักสังคมสงเคราะห์ 

5.	 นางสาวอรอุมา		ศรีบุญนาค	 นักสังคมสงเคราะห์ 

6.	 นางสาวจิตรา	นวลละออง	 นักจิตวิทยา 

7.	 นางศิรินทิพย์		นิ่มแสง	 นักจิตวิทยา 

8.	 นายคัญฑนิกม์		นิโรธร	 นักจิตวิทยาคลีนิค

9.	 นางศรีไทย		อ่ำสุวรรณ	 ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 

10.	 นางนวมัย		นาคธน	 หัวหน้าบ้านเด็ก 

11.	 นางสาวสมพร			แสงสุวรรณ	 ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก 

12.	 นางสาวธาริณี		สะสมทรัพย์	 ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก 

13.	 นางภัทรธนันท์		ผุดผ่องพรรณ	 ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก 

14.	 นางสาววีรยา			แลคไธสง	 หัวหน้าศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 

15.	 นางศิริรัตน์		บำรุงวงศ์	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

16.	 นางสาวสุชีลา		คำสินธุ์	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

รายชื่อเจ้าหน้าที่
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17.	 นางเกษา		ดำรงวิทย์	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

18.	 นางสาวสุจิวรรณ		หินคล้าย	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

19.	 นางอนันต์		ดิษพงษา	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

20.	 นางสมจิตร			เกิดสวัสดิ์	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

21.	 นางสาวแตงอ่อน	น้อยเกษม	 พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

22.	 นางกฤษณา		ส่งสุข	 แม่บ้านศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 

23.	 นางนิตยา	ศรีอนันท์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

24.	 นางนารถติยา	ปิดสาโย	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

25.	 นางสาวสมจิตร			วงค์อนันท์	 ผู้จัดการเคหะกิจ 

26.	 นางบุษบา			จันทร์ทอง	 เจ้าหน้าที่เคหะกิจ 

27.	 นางกาญจนา		โสภณภักดิ์	 นักโภชนาการ 

ฝ่ายการเงินและบัญชี
1.	 นางพิมพ์บุญ		โศภิตทิพย์	 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

2.	 นางวิภาวรรณ		จิตพึ่งธรรม	 หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

3.	 นางพรรณี		นีระ	 เจ้าหน้าที่การเงิน

4.	 นางสาวมณฑาทิพย์		เกตุนอก	 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
1.	 นางจริยา				สำลีอ่อน	 ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ

2.	 นางสาวสุภาภรณ์			สองห้อง	 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

3.	 นางสริลลา			มหาพิรุณ	 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

4.	 นางประเทือง		อาจหินกอง	 เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ

5.	 นางโบว์			อาจปรุ	 เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ

6.	 นางสาววลี		บรรลือเสียง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7.	 นางสาวอารียา		เทศะปุรณะ	 ผู้ช่วยบรรณารักษ์และงานกิจกรรมพิเศษ

8.	 นางมล		ฮูวิชิต	 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
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ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป 

1.	 นางทิพวัลย์		มารศรี	 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป 

2.	 นางรัจนา	ศุภเมธิน	 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

3.	 นางสาวปนัดดา	จันทร์สอน	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

4.	 นางสาวสิริพร		แสงสว่าง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

5.	 นายธนกร		เกียยะ	 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการ 

6.	 นางสาวมยุรา		แสนภักดีไทย	 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน 

7.	 นายชาลี		อาจหินกอง	 หัวหน้าช่างและยานพาหนะ 

8.	 นายอนงค์	วงค์อนันท์	 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

9.	 นางสาวปรัชศราภรณ์		ธัญญลักษมี	 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

10.	 นายสมควร		ฤทธิบุตร	 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

11.	 นางสาวสมคิด		ท่อนจันทร์	 เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ 

12.	 นายเมี้ยน		สมบุญเปล่ง	 หัวหน้างานเกษตร/รักษาความปลอดภัย 

13.	 นางสุพรรณี		พันธุรัตน์	 เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่ 

14.	 นายภานุพงษ์		จันมี	 เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่ 

15.	 นางลำพึง		มีบริบูรณ์	 เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่ 

16.	 นางกลม		วิเศษ	 เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่ 

17.	 นายสุพจน์		คงเจริญ	 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

18.	 นายวิชาญ		เผ่าพันธุ์	 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

19.	 นางสมศรี	พรหมศิลป์	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่ 

20.	 นางสาวจิตรา		โคนาบาล	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่ 

ฝ่ายบริหารและพัฒนา
1.	 ดร.	เมทินี		พงษ์เวช	 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา

2.	 นางสาวศรีแก้วฟ้า		อัลภาชน์	 ผู้ประสานงานโครงการต่างประเทศ
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ส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุน
1.	 นางสาววิไลภรณ์		เพียงกระโทก	 รักษาการณ์หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์

2.	 นางธิติมา		ใยเจริญ	 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

3.	 นางสมพิส		แก้ววิเศษ	 เจ้าหน้าที่งานกล่องรับบริจาค

ส่วนพัฒนาเยาวชน
1.	 นางศุลีพร			เลขะพันธุ์	 รักษาการหัวหน้าส่วนพัฒนาเยาวชน

2.	 นายกรีฑา		แก้วประดิษฐ	 เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อนใจวัยทีน

3.	 นายชัยประชา	รักษาศรี	 เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อนใจวัยทีน

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
1.	 นางลักษนันท์		ชมดวง	 ผู้ช่วยนักวิจัย

2.	 นางสาวพัชรี		แรงเขตการณ์	 ผู้ช่วยนักวิจัย

3.	 นายกฤษฎา	ศรีปราณ	 ผู้ช่วยนักวิจัย

4.	 นางมนัสนันท		เกิดวร	 เลขานุการ

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
1.	 นางสาวมัจจติกา		โคมทอง	 ผู้ประสานงานโครงการพิเศษด้านสื่อสารองค์กร

2.	 นางสาววิภารัตน์	โพธิ์วิจิตร	 นักพัฒนาเยาวชน	และผู้ประสานงานโครงการ	เยาวชน	พังงา

3.	 นางสาวนุจนาฎ		เกิดสุข	 เยาวชนผู้ประสานงานโครงการเยาวชน	พังงา

วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
1.	 นางธาราทิพย์		นิยมค้า	 ผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนฯ

2.	 นางสาวดลฤดี		ศรีทองสุข	 เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนฯ

3.	 นางณภัทร		นิธิเมธกุล	 เจ้าหน้าที่การเงิน

4.	 นางสาววีณา		เขตรนคร	 หัวหน้าส่วนงานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์

5.	 นางสาวกานต์สินี	สะเอียบคง	 หัวหน้างานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
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6.	 นางสาวณัฏฐกฤตา		ทิมจะโปะ	 เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์

7.	 นางขวัญเนตร		วงษ์สังข์ทอง	 เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์

8.	 นางสาวกุลวดี		กลิ่นสันเทียะ	 เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์

9.	 นางสาวณฤดี		น้ำทรัพย์	 เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์

10.	 นางสาวชลดาภรณ์		ไชยานะ	 หัวหน้าแม่บ้านสถานที่

11.	 นางสาวทองน้อย		วันทวี	 ผู้ช่วยหัวหน้าแม่บ้านสถานที่

12.	 นางทุมมา		มะณีวัน	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่	 	

13.	 นางสาววันณา		พลพัฒน์	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่

14.	 นางสาวสมพงษ์		มะลิวัลย์	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่

15.	 นางรุ่งรัตน์		มีศรีดี	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่

16.	 นางมาลี		เผ่าพันธุ์	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่

17.	 นางสาวฉวีวรรณ		สมแพง	 เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่

18.	 นายภมรพล	อ่ำเอี่ยม	 หัวหน้าสโมสรสุขภาพ

19.	 นางสาวปัญญา		คุลี	 เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ

20.	 นายจตุพร		จริตรัมย์	 เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ

21.	 นางสาวเกษมศรี			เถาสกุล	 หัวหน้าห้องอาหารและวิเคราะห์การปฎิบัติงาน

22.	 นางสาวรุจาภา		วงค์อนันท์	 เจ้าหน้าที่ห้องอาหารและคอฟฟี่ชอฟ

23.	 นางสาวลำพึง		มาลัย	 แม่ครัว

24.	 นางกัลยา		ทัดทอง	 แม่ครัว

25.	 นางสมนึก		นิลม้าย	 ผู้ช่วยแม่ครัว

26.	 นางวิจิตรา	พุทโธ	 ผู้ช่วยแม่ครัว

27.	 นางทองมูล		ปิงอุด	 ผู้ช่วยแม่ครัว

28.	 นางวรรณนิสา		กองเลิศ	 เจ้าหน้าที่บริการ

29.	 นางแสงอรุณ		พันธุ์ศิลป์	 เจ้าหน้าที่บริการ

30.	 นางกัญญา	ศรีปราณ	 เจ้าหน้าที่บริการ	

31.	 นางสาวมธุรส		ฉิมคง	 เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอฟ

32.	 นางสาววรรณี		แคล่วคล่อง	 เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอฟ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกก

 รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน

  1.ผู้หญิงและเด็กที่มารับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินและพักอาศัยปี2553
 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

							100	 			78	 						8	 									38									75	 									115	 63	 13	 27				 517				

 1.2จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามระดับการศึกษา

หน่วย	งาน	/	ภูมิลำเนา	/	แหล่ง	ที่มา							กรุงเทพฯ				ตะวัน	ออก					เหนือ								กลาง		 	ใต้									อีสาน										รวม	

	มา	เอง		 	 44	 13	 26	 61	 16	 60	 220

	ติดตาม	มารดา		 	 61	 	3	 	4	 25	 	5	 10	 108

	พลเมือง	ดี	/	ญาติ			/	เพื่อน		 		 23	 	-	 10	 14	 	3	 10	 	60

	ติด	ครรภ์	มารดา	มา		 	 50	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	50

		ส่ง	มา	จาก	หน่วย	งาน	เอกชน		 	 	9	 	-	 	4	 10	 	2	 	3	 	28

ส่ง	มา	จาก	โรง	พยาบาล		 	 	3	 1	 	6	 	5	 	1	 	-	 	16

	ส่ง	มา	จาก	หน่วย	งาน	รัฐ		 	 	5	 	-	 	3	 	6	 	-	 	-	 	14

	ติดต่อช่วยเหลือ	นสพ./จดหมาย	 	5	 	-	 	2	 	1		 	1	 	3	 	12

ส่ง	มา	จาก	สถานี	ตำรวจ		 	 	1	 	-	 	-	 	1	 	-	 	6	 		8

	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ไป	ช่วย	เหลือ		 	 		-		 			-		 		-		 			-	 	-	 	1	 			1	

	รวม		 	 201	 17	 55	 123	 28	 93	 517

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

171	 								10	 	 		44				 		92	 			96				 					61				 						16										14				 					517				

 1.3จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามหน่วยงานนำส่ง*และภูมิลำเนา
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 2.2จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามเพศดังนี้
	 	เพศ	หญิง		 		จำนวน		 1,212		 	ราย		 	(	ร้อย	ละ			88.40	)	

	 	เพศ	ชาย		 	จำนวน		 			159		 ราย		 	(		ร้อย	ละ			11.60	)	

 

 2.3จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามอายุดังนี้
	 	อายุ		10-	20		ปี	 จำนวน	 245	 ราย	 (ร้อยละ	17.87)

	 อายุ			21-30		ปี	 จำนวน	 735	 ราย	 (ร้อยละ	53.61)

	 อายุ			31-40		ปี	 จำนวน	 279	 ราย	 (ร้อยละ	20.35)

	 อายุ			41-50		ปี	 จำนวน	 	81	 ราย	 (ร้อยละ	5.91)

	 อายุ			51-80		ปี	 จำนวน	 	31	 ราย	 (ร้อยละ	2.26)

2.ผู้ขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์
 2.1จำนวนผู้หญิงและเด็กมาขอความช่วยเหลือและขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์
	แยก	ตาม	ราย	เดือน	

	 	เดือน		 	 	 	 											ผู้	หญิง	และ	เด็ก		(ราย	)	 	 					รับ	ปรึกษา	โทรศัพท์			(ราย)	

 	มกราคม			 	 	 	 	 	 	36		 	 	 119	

	 	กุมภาพันธ์			 	 	 	 	 45		 	 	 	96	

		 มีนาคม		 	 	 	 	 	 	 	45		 	 	 167	

	 	เมษายน			 	 	 	 	 	 	53		 	 	 	113	

	 	พฤษภาคม			 	 	 	 	 46		 	 	 108	

		 มิถุนายน		 	 	 	 	 	 49	 	 	 	88	

	 	กรกฎาคม		 	 	 	 	 	 	40		 	 	 139	

		 สิงหาคม			 	 	 	 	 	 32	 	 	 	88	

	 	กันยายน			 	 	 	 	 	 	46		 	 	 		94	

	 	ตุลาคม		 	 	 	 	 	 	 51		 	 	 107	

		 พฤศจิกายน		 	 	 	 	 37		 	 	 131	

		 ธันวาคม			 	 	 	 	 	 	37		 	 	 121

	 	รวม		 	 	 	 										 									517	 	 												1,371
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 2.4จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกประเภทปัญหา 

  ปัญหา  จำนวน/ราย ร้อยละ 

		 1	.			ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม		 702		 51.20	 

		 2	.			ครอบครัว		 	255		 18.60	 

		 3	.			ความ	รุนแรง	ใน	ครอบครัว		 107		 		7.80	 

		 4	.			ติด	เชื้อ			AIDS			/	HIV		 		35		 	2.55	 

	 	5	.			ข่มขืน	/	อนาจาร		 		30		 		2.18	 

		 6	.			พฤติกรรม	ลูก	หญิง	/	ชาย		 	40		 	2.96	 

	 	7	.			เศรษฐกิจ	/	ไม่มี	งาน	ทำ		 	37		 		2.69	 

		 8	.			สุขภาพ	กาย	/	จิต	/	Sexphone		 		33		 	2.41	 

		 9	.			อื่นๆ			เช่น			ยา	เสพ	ติด	/			หนี้	นอก	ระบบ	/				 132	 	9.61

	 กฎหมาย	/			ยา	คุม	กำเนิด			ฯลฯ	 

 รวม 1,371  100 

  

 2.5จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามจังหวัด 

	 	กรุงเทพฯ		 จำนวน			1,013		ราย				(	ร้อยละ			73.89	)	 

		 นนทบุรี	/	ปทุมธานี		 	จำนวน							59		ราย			 	(	ร้อย	ละ			4.30	)	 

		 ต่าง	จังหวัด		 	จำนวน					294		ราย			 	(	ร้อย	ละ			21.44	)	 

		 ต่าง	ประเทศ		 		จำนวน								5 		ราย				 (	ร้อย	ละ			0.37	)	 

  

 2.6จำนวนผู้ขอรับปรึกษารู้จักบ้านพักฯจาก 

	 	นิตยสาร	ชีวิต	รัก			/	คู่	สร้าง	คู่	สม		 		จำนวน		488					ราย				 (	ร้อย	ละ			35.59	)	 

	 	อินเตอร์	เน็ต		 		จำนวน			445					ราย				 (	ร้อย	ละ			32.46	)					 

	 	องค์กร	เอกชน		 		จำนวน			178					ราย				 (	ร้อย	ละ			12.98	)					 

	 	เพื่อน			/	พลเมือง	ดี		 	จำนวน							94					ราย				 (	ร้อย	ละ			6.86	)			 

	 	Bug			1133			/	สมุด	หน้า	เหลือง		 	จำนวน							65					ราย		 	(	ร้อย	ละ			4.74	)													 

		 ทีวี			/	วิทยุ		 	จำนวน							59					ราย				 (	ร้อย	ละ			4.30	)													 

	 	องค์กร	รัฐ			(	ตำรวจ			/	โรง	พยาบาล	)		 	จำนวน							22					ราย				 (	ร้อย	ละ			1.61	)													 

		 อื่นๆ			เช่น	โรงเรียน	,		หนังสือ	,		ร้าน	ขาย	,	

	 แท็กซี่	,		แผ่น	พับ		 จำนวน							20					ราย			 	(	ร้อย	ละ			1.46	)													 
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 2.7จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามเวลาที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษา 
		 เวลา	เช้า	-	กลาง	วัน		 		 จำนวน		 					950					ราย					(	ร้อย	ละ			69.29	)	 

	 	เวลา	กลาง	คืน		 		 	จำนวน		 					421					ราย					(	ร้อย	ละ			30.71	)	 

  

การมาขอรับความช่วยเหลือ/หน่วยงานที่ส่งผู้หญิงและเด็กมาที่บ้านพักฉุกเฉิน 
  

ผู้มาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง 

		 รู้จัก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	จาก	นิตยสาร	ชีวิต	รัก					คู่	สร้าง	คู่	สม					อินเตอร์เน็ต			เพื่อน			นายจ้าง			บิดา			มารดา			ญาติ			(	ยาย			

ย่า			ป้า			น้า			)			พลเมือง	ดี							อาจารย์	มหาวิทยาลัย	ปทุมธานี		ทีวี	ทุก	ช่อง		รายการ	ผู้	หญิง	ถึง	ผู้	หญิง		รายการ	คน			ค้น			คน		เรื่อง	

เด่น	เย็น	นี้							bug			1113			โทร	.	1133			และ	กรม	สุขภาพ	จิต			โทร			1323	 

  

 หน่วยงานที่ส่ง 

 สถานีตำรวจนครบาล 

	 	สน.ดอนเมือง					สน.คันนายาว			 

  

 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 

	 	วิทยาลัย	แพทย์ศาสตร์	กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล					รพ.ปทุมธานี					รพ.รามาธิบดี			รพ.ราชวิถี			รพ.ภูมิพล					

รพ.ศิริราช					รพ.สิ	ริน	ธร			ศูนย์	สาธารณสุข			3					บางซื่อ					ศูนย์	สาธารณสุข			24			บางเขน					รพ.ตำรวจ					รพ.นพรัตน์ราชธานี					

รพ.ลำปาง			รพ.ศรีธัญญา			รพ.บำราศ	นรา	ดูร					รพ.ระยอง					รพ.ปทุมธานี					และ	ศูนย์	ประชาบดี	 

  

 หน่วยราชการ 

	 	สำนักงาน	พัฒนา	สังคม			กรุงเทพฯ			บ้าน	พัก	เด็ก	และ	ครอบครัว			ปราจีนบุรี							สถาน	สงเคราะห์	แรก	รับ	เด็ก	หญิง	

บ้าน	ธัญ	ญ	พร			จังหวัด	ปทุมธานี			สถาน	สงเคราะห์	เด็ก	อ่อน	พญาไท					สถาน	พินิจ	และ	คุ้มครอง	เด็ก	และ	เยาวชน			จังหวัด	

สุพรรณบุรี			สำนักงาน	เขต	ดอนเมือง	และ	ศูนย์	ฝึก	อาชีพ	สตรี	ภาค	กลาง					 

  

 ภาคเอกชนจำนวน9องค์กร 

	 	มูลนิธิ	เพื่อน	หญิง					บ้าน	อุ่น	ใจ					สหทัย	มูลนิธิ					มูลนิธิ	เด็ก	อ่อน	ใน	สลัม					มูลนิธิ	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	เด็ก							มูลนิธิ	ส่ง	

เสริม	การ	พัฒนา	บุคคลฯ			(	ศูนย์	เม	อร์	ซี่	)					เสถียร	ธรรม	สถาน			สมาคม			YMCA			จังหวัด	นครปฐม			และ	ค	ริสต	จักร	เทียน	ส่อง	ใจ		 

  

 สถานกงสุล

		 สถาน	กงสุล			เอธิโอเปีย
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ภาคผนวกข

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่ให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน 

 

1	.			 	ศ.เกีย	รติ	คุณ	พญ.เพ็ญ	ศรี					พิชัย	สนิธ	 นายก	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ	 

	2	.			 	นพ.ชัย	พร					พิศิ	ษฎ์	พงศ์	อารีย์						 	หัวหน้า	งาน	จิตแพทย์	เด็ก	และ	วัย	รุ่น			 

	 	 	วิทยาลัย	แพทยศาสตร์			กรุงเทพมหานคร		และ	วชิร	พยาบาล	 

	3	.				 นพ.พิ	สาส์น			เต	ชะ	เกษม								 		จิตเวช	เด็ก	และ	วัย	รุ่น			วิทยาลัย	แพทยศาสตร์	 

																																																																																																																				กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล	 

	4	.				 พญ.วรุณ	า			กล	กิจ	โก	วิ	นท์				 	จิตแพทย์	เด็ก	และ	วัย	รุ่น			วิทยาลัย	แพทยศาสตร์	 

																																																																																																																				กรุงเทพมหานคร	และ	วชิร	พยาบาล	 

	5	.				 คุณ	ฟ้า	ใส			วิเศษ	กุล		 นัก	ศิลปะ	บำบัด	 

	6	.				 คุณ	อารี	วรรณ			จตุ	ทอง		 นัก	กฏ	หมาย	 

	7	.				 คุณ	พิ	สินี			แดง	วัง	 	นัก	จิตวิทยา			โรง	พยาบาล	สมิติเวช	ศรีนครินทร์	 

	8	.				 น.อ.หญิง	วัลลภ	า			อัน	ดารา		 อาจารย์	แผนก	จิตเวช			วิทยาลัย	ทหาร	อากาศ	 

	9	.			 	คุณ	เรียว	จันทร์					ผล	อนันต์		 	ผู้	ประสาน	งาน	โครงการ	พิเศษ			 

	10	.				คุณ	ณัฐ	วุฒิ			บัว	ประทุม		 มูลนิธิ	ศูนย์	พิทักษ์	สิทธิ	เด็ก	 

	11	.				อาจารย์	รัก			ชุณห	กาญ	จน์		 	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	 

	12		.	 	คุณ	พิสมัย					ศรีสุข	ประ	ประเสริฐ		 	อาสา	สมัคร	สอน	ภาษา	อังกฤษ	 

	13	.				อาจารย์	อรพิน			ฐาปน	กุล	ศักดิ์		 	สภากาชาดไทย	 

	14	.				อาจารย์	กรรณิกา			ดาว	ไธ	สง	 	สภากาชาดไทย	 

	15	.				อาจารย์	สิริ	ลักษณ์					แก้ว	ทอง		 สภากาชาดไทย	 

	16	.				คุณ	พิสมัย					ศรีสุข	ประเสริฐ		 	อาสา	สมัคร	สอน	ภาษา	อังกฤษ	 

	17	.				คุณ	สม	ชาติ					ทา	แกง	 ชมรม	เพื่อน	วัน	พุธ			สภากาชาดไทย	 

	18	.				คุณ	ณิ	ชา	พา	(	แวร์	โซ	)					แซ่	โซว		 	นัก	แสดง	 

	19	.				Mrs.	Susan					Dustin					Hattan		 	ผู้	มี	จิต	ศรัท	รา			ชาว	ออสเตรเลีย	 
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	20	.				Mrs.	Andrea			Rothenberg		 นัก	จิตวิทยา			ชาว	อเมริกา	 

	21	.		Mr.	Stuart			Rothenberg		 นัก	จิตวิทยา	พัฒนาการ			ชาว	อเมริกา	 

	22	.				พระ	สุ	จินต	นิ	นท	(	มิตร	)	สุภ	ภ	โร		 วัด	ชลประทาน	รังสฤษฎ์	 

	23	.				คุณ	ไพศาล			ฟ	ราน	ซิส				 วัด	ชลประทาน	รังสฤษฎ์					 

	24	.				คุณ	ศุภ	ลักษณ์					ทัด	ศรี		 อาจารย์	ฝึก	จิต	ขอ	งบ	ราห์	มา			กุมารี			 

		 				 มหาวิทยาลัย	ทาง	จิต	ของ	โลก	 

	25	.	 	คุณ	จัน	ทิต	า			บุญ	สาย		 นักศึกษา	ปริญญา	เอก		(	จิตวิทยา	การ	ปรึกษา	)																													 

																																																																																																																				มหา	วิทยา	ลัย	อัส	สัมชัญ	 

	26	.				คุณ	ศิริ	นทิพย์					ภูว	รัตน	กูล	 นักศึกษา	ปริญญา	เอก		(	จิตวิทยา	การ	ปรึกษา	)																													 

	 	 มหา	วิทยา	ลัย	อัส	สัมชัญ	 

	27	.		 คุณ	วัน	ดี					วจนะ	ถาวร	ชัย	 	นักศึกษา	ปริญญา	เอก		(	จิตวิทยา	การ	ปรึกษา	)																													 

		 	 มหา	วิทยา	ลัย	อัส	สัมชัญ	 

	28	.		 คุณ	หทัย	รัตน์					แซ่	จง		 	นักศึกษา	ปริญญา	เอก		(	จิตวิทยา	การ	ปรึกษา	)																													 

																																																																																																																			มหา	วิทยา	ลัย	อัส	สัมชัญ	 

	29	.	 	แม่	ชี	ศรี	สลับ				อุปไมย	 มหา	ป	ชา	บดี	เถรี	วิทยาลัย	ใน	พระ	สังฆ	ราชูปถัมภ์	 

	30	.		 คุณ	ล	อร่า			ศศิธร							วัฒน	กุล		 	ฑู	ตลด	ความ	รุนแรง	ต่อ	สตรี
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โครงการ“ศิลปะบำบัด”
	 ศิลปะ	บำบัด	เป็นก	ระ	บวน	การ	ที่	นับ	ว่า	ยัง	ใหม่	มาก	ใน	ประเทศไทย		 		 	สมา	คมฯ		 		 	ได้	รับ	โอกาส	อย่าง	ดี	ยิ่ง		 		 	เมื่อ	คุณ 

ฟ้าใส วิเศษกุล นักจิตวิทยาศิลปะบำบัด		 		 	ได้	มา	เริ่ม	ให้		 	ทำให้	การ	ฟื้นฟู	เยียวยา	และ	สร้าง	ศักยภาพ	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	มี	

ความ	หลาก	หลาย	และ	รอบ	ด้าน	มาก	ขึ้น	

	 คุณ	ฟ้า	ใส			ได้	กล่าว	ถึง	การ	ทำงาน	ใน	ด้าน	ศิลปะ	บำบัด	ไว้	ว่า			.	.	.	.	.

	 	“	ศิลปะ	บำบัด	เป็น	สิ่ง	ที่	ช่วย	ให้	ผู้	ประสบ	ปัญหา					แสดงออก	ได้	โดย	ไม่	ต้อง	ไป	คุ้ย	ใน	ตัว	ราย	ละเอียด					ตัว	เรา	เอง	เรา	ไม่	

ต้อง	ไป	เปิด	แผล	เขา					มัน	จะ	ค่อน	ข้าง	ละมุน	ละม่อม	กว่า	คือ	เขา	ก็	เลือก	ที่	จะ	พูด	ได้	เท่า	ที่	เขา	อยาก	พูด					แต่	ว่า	อารมณ์	หรือ	ว่าการ	

บาด	เจ็บ	เขา	อาจ	แสดง	ผ่าน	ภาพ	ออก	มา					เรา	ก็	เชื่อม	โยง	ตัง	เอง	ผ่าน	ตัว	และ	ภาพ	ของ	เขา					เหมือน	กับ	ว่า	แทนที่	จะ	ฟัง	เฉพาะ	คำ	

พูด					เรา	ก็	พยายาม	จะ	เชื่อม	โยง	ความ	รู้สึก	ของ	เขา					ผ่าน	ภาพ	เขา					อย่าง	สี	ที่	เลือก	ใช้					ความ	เข้ม	ของ	สี	จะ	แสดง	อารมณ์					ความ	

รู้สึก	มัน	ถ่าย	ลง	ไป	ใน	งาน	นั้นๆ	

	 	เรื่อง	ศิลปะ	บำบัด	นี้	มัน	เป็นพ	ลัง	ของ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	เรา	กับ	เขา	ด้วย	ส่วน	หนึ่ง	แล้ว	ก็	เป็น	พลัง	ของ	การ	ใช้	การ	

ระบาย	ออก	ทาง	อารมณ์					แล้ว	ก็	ใช้	สุนทรี	ยะ	มา	เคลือบ	งาน	อีก	ที	หนึ่ง	

	 	.	.	.	คน	กลุ่ม	ที่	โดน	ทำร้าย	มา	นี้					เขา	จะ	ต้องการ			support			ค่อน	ข้าง	เยอะ			เรา	ก็	เป็น	ลักษณะ	คล้ายๆ			กับ	ฐาน	พยุง	เขา	

อ่อนๆ			ไป	ใน	ตัว					เหมือน	กับ	เวลา	เดิน	ทาง	ร่วม	กัน	ไป	การ	ค้นหา	เรื่อง	ต่างๆ		ไป	ด้วน	กัน					เพราะ	บาง	เรื่อง	มัน					sensitive			จะ	ไป	

ตรง	นั้น	คน	เดียว	มัน	เป็น	เรื่อง	หน้า	กลัว					เหมือน	เป็น	เพื่อน	ให้	อุ่น	ใจ	ใน	การ	สำรวจ	ว่า	เกิด	อะไร	ขึ้น					แล้ว	ค่อยๆ		ไป					เพราะ	ว่า	

ส่วน	มาก	ปม	อะไร	ที่	มัน	ร้ายๆ					นี่	จริงๆ					แล้ว	มัน	ฝัง	อยู่	ข้าง	ใน					แล้ว	ก็	จะ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ชีวิต	ประจำ	วัน					แต่ละ	คน	เขา	ก็	เลือก	

ที่	จะ	ไม่	ไป	สัมผัส	ตรง	นั้น	มาก					เพราะ	ว่า	มัน	จะ	ง่าย	กว่า	ที่	จะ	ทำ	เป็น	ปัด	ไว้	ใต้	พรม					แต่	ว่า	มัน	ก็	ยัง	มี	ผลอ	ยู่	ใน	ใจ	ตลอด	.	.	.	เรา	ก็	จะ	

เข้า	ไป	ค่อยๆ	ปรับ	ตรง	นั้น	อย่าง	ละ	มุม	ละไม	.	.	

	 	ตัว	ศิลปะ	เอง	ก็	มี	พลัง					เป็น	เรื่อง	ทาง	อารมณ์	และ	ความ	คิด	บวก	กัน					ศิลปะ	จะ	เป็น	ตัว	ที่	ถ่าย	ข้าง	ใน	ออก	มา					ทำให้	

เห็น					เข้าใจ	ตัว	เอง	ด้วย	ว่า					ที่	มัน	ออก	มา	มัน	คือ	อะไร					เพราะ	ว่า	บางที	ความ	รู้สึก	มัน	อยู่	ข้าง	ใน	ปนๆ		กัน					บางที	มัน	ก็	เข้าใจ	ยาก					

ใช้	คำ	พูด	บรรยาย	ได้	ยาก					ก็	จะ	มี	วาด					การ	ปั้น					เปิด	เพลง	แล้ว	ให้	วาด	รูป					ทำ	หน้ากาก	สวม	ให้	เป็น			“ตัว	ตน	”			ที่	อยาก	ลอง	เป็น	

อะไร			ทุก	อย่าง	รวม	กัน	หมด	เลย	ที่	เป็น	ทัศน	ศิลป์	”	

	 	ปี			2553					คุณ	ฟ้า	ใส			วิเศษ	กุล			อาสา	สมัคร	นัก	จิตวิทยา	ศิลปะ	บำบัด			ได้	ดำเนิน	การ	จัด	กิจกรรม	ศิลปะ	บำบัด			การ	

เยียว	ยา	ฟื้นฟู	จิตใจ			เด็ก	และ	ผู้	หญิง	ที่	ประสบ	ปัญหา	ความ	รุนแรง	ทาง	กาย	และ	ทาง	เพศ			และ	คิด	ฆ่า	ตัว	ตาย			เป็น	จำนวน			9			ราย			

เป็น	เด็ก	ที่	ถูก	ความ	รุนแรง	ทาง	เพศ					จำนวน					5			ราย						ได้	ดำเนิน	กิจกรรม	ศิลปะ	บำบัด	รวม			24			ครั้ง					
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ภาคผนวกง

1.การนำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปเผยแพร่ในงานต่างๆ
 

													งาน	 

	ปี	แห่ง	การ	รณรงค์	ยุติ	ความ	

รุนแรง	ต่อ	เด็ก	และ	สตรี	ใน	

ครอบครัว	 

	วัน	สตรี	สากล	 

	มหกรรม	ครอบครัว	เดี่ยว			ตอน			

แฮปปี้	ตาม	วิถี	ครอบครัว	เลี้ยง	

เดี่ยว	 

	มหกรรม	ศิลป	หัตถกรรม	

นักเรียน			ครั้ง	ที่					95	 

	กิจกรรม	ภายใน	 

	มอบ	ใบ	ประกาศนียบัตร	แด่	

เครือ	ข่าย	โลก	หมุน	ได้	ด้วย	มือ	ฉัน	 

	กิจกรรม	ภายใน	 

	วัต	สัน	ครบ	รอบ			14			ปี	 

	ประมูล	ของ	รัก	ดารา			 

	ของดี	ดอนเมือง	 

	โครงการ	ตลาด	นัด	 

 

วัน	สตรี	สากล	 

 

ครอบ	รอบ					20			ปี		

สถาบันวิจัย	บทบาท	หญิง	ชาย	

และ	การ	พัฒนา	 

														สถานที่ 

เจเจมอลล์	จตุจักร 

 

สนามกีฬาไทย	–	ญี่ปุน	ดินแดง 

สถาบันวิชาการทีโอที	แจ้งวัฒนะ 

 

เมืองทองธานี 

 

สำนักงาน		ก.พ. 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

สำนักงาน		ก.พ. 

เดอะมอลล์งาม	บางกะปิ 

บางนาทาวเวอร์ 

สำนักงานเขตดอนเมือง 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	

สำนักงานใหญ่ 

เมืองทองธานี 

สำนักงาน	ก.พ. 

							หน่วย	งาน	/			ผู้	จัด	 

	กระทรวง	การ	พัฒนา	สังคม	และ	

ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์	 

 

	สถาบันวิจัย	บทบาท	หญิง	ชาย	 

	มูลนิธิ	เครือ	ข่าย	ครอบครัว	 

 

 

	สำนักงาน	พัฒนา	นวัตกรรม	การ	

จัดการ	ศึกษา					สพฐ	.	 

	สำนักงาน					ก.พ	.	 

	ส่วน	พัฒนา	เยาวชน	 

 

	สำนักงาน			ก.พ	.	 

	บริษัท			เซ็นทรัล			วัต	สัน			จำกัด	 

	บริษัท			จี	อี			มัน	นี่			ประเทศไทย	 

	เขต	ดอนเมือง	 

	ธนาคาร	กรุง	ศรีอยุธยา			 

	สำนักงาน	ใหญ่	 

	กระทรวง	การ	พัฒนา	สังคม	และ	

ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์	 

	สถาบันวิจัย	บทบาท	หญิง	ชาย	

	และ	การ	พัฒนา	 

						วัน	ที่	 

	7			กุมภาพันธ์	 

 

3			มีนาคม	 

	27			มีนาคม	 

 

18	-	20			เมษายน	 

	27			เมษายน	 

	14			พฤษภาคม			 

	25			มิถุนายน	 

	22			กรกฎาคม	 

	25			สิงหาคม	 

	17			กันยายน	 

	22			กันยายน	 

	27			ตุลาคม	 

 

28			ตุลาคม	 

 

การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและการออกบริการชุมชน
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วัน/เดือน สถานที่ จำนวนครั้ง นักเรียน ผู้มารับบริการ รวม 

    ชาย หญิง

18			ม.ค			2553		 	บ้าน	ไร้	ที่	พึ่ง	หญิง	ธัญบุรี		 	1		 10		 		-		 105		 105	 

	13			มิ.ย			2553		 บ้าน	ไร้	ที่	พึ่ง	ชาย	ธัญบุรี		 		2		 		6		 96		 		-		 	96	 

	4			ก.ค			2553		 ชุมชน	ตลาด	กลาง			ดอนเมือง		 	1		 		8		 	51		 		-		 	51	 

	18			ก.ค			2553		 ชุมชน	ตลาด	กลาง			ดอนเมือง		 		1		 	8		 50		 		-		 		50	 

	10			ต.ค			2553		 	สมาชิก	บ้าน	เด็ก			สมา	คมฯ		 		3		 10		 	8		 		-		 			8	 

	14			พ.ย			2553		 บ้าน	ไร้	ที่	พึ่ง	ชาย			ธัญบุรี		 10		 50		 50		 		-		 		50	 

	21			พ.ย			2553		 บ้าน	ไร้	ที่	พึ่ง	ชาย			ธัญบุรี		 10		 42		 42		 		-		 		42	 

	 	 	 	 													รวม														 402	 

2	.			นักเรียน	หลักสูตร	ช่าง	ดัด	ผม	และ	เสริม	สวย					ช่าง	ตัดผม	ชาย					ออก	บริการ	ชุมชน	ตาม	หน่วย	งาน	ต่างๆ

								วันที่

16	-	19			

พฤศจิกายน	 

	25			พฤศจิกายน	 

 

10	-	19			ธันวาคม	 

25	-	26			ธันวาคม	 

															งาน

	งาน	ประชุม	ของ			สำนักงาน	การ	

ศึกษา	ขั้น	พื้น	ฐาน			(	สพฐ	.	)	 

รณรงค์	ยุติ	ความ	รุนแรง	 

 

งาน			“	เพื่อน	พึ่ง			(	ภาฯ	)		

ยามยาก		2553	”	 

	งา	นคริ	สมาส	ต์	 

														สถานที่

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

สยามพารากอน 

พระตำหนักวังสวนกุหลาบ 

สุขุมวิท		26 

						หน่วยงาน/ผู้จัด

สำนักงาน	การ	ศึกษา	ขั้น	พื้น	

ฐาน			(	สพฐ	.	)	 

	กระทรวง	การ	พัฒนา	สังคม	

และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์	 

	มูลนิธิ	อาสา	เพื่อน	พึ่ง			(	ภาฯ	)			

ยาม	ยาก	 

	อาสา	สมัคร	บ้าน	เด็ก	 
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รายละเอียดการจัดค่ายปรับทัศนคติ
	ครั้ง	ที่			1					ระหว่าง	วัน	ที่			2	-	4			กรกฎาคม			2553			มี	โรงเรียน	ที่	ส่ง	นักเรียน	เข้า	ร่วม	กิจกรรม			10			แห่ง			จำนวน	ผู้	เข้า	ร่วม	รวม	•	

50			คน					แบ่ง	เป็น			เยาวชน					40		คน					(	หญิง					27					คน			ชาย		13					คน	)			และ	อาจารย์			10			คน			

	ครั้ง	ที่			2			ระหว่าง	วัน	ที่			16	–	18			กรกฎาคม			2553			มี	โรงเรียน	ที่	ส่ง	นักเรียน	เข้า	ร่วม	กิจกรรม			8			แห่ง			จำนวน	ผู้	เข้า	ร่วม	•	

รวม			41			คน			แบ่ง	เป็น			เยาวชน			33			คน			(	หญิง			20			คน			ชาย			13			คน	)			และ	อาจารย์			8			คน			

ครั้ง	ที่			3			ระหว่าง	วัน	ที่			20	–	22			สิงหาคม					2553					มี	โรงเรียน	ส่ง	นักเรียน	เข้า	ร่วม	กิจกรรม			9			แห่ง			จำนวน	ผู้	เข้า	ร่วม	รวม	•	

36			คน			(	หญิง			20			คน					ชาย			16			คน	)			และ	อาจารย์			11			คน							

ประชุมเครือข่ายครู
ครัง้	ที	่		1					ณ			โรงเรยีน	วดั	ยายรม่			เครอื	ขา่ย	ที	่		1			–			3			ม	ีคร	ูเขา้	รว่ม	ประชมุ	จำนวน			47							คน			จาก			46			โรงเรยีน					ศกึษานเิทศก์					•	

4					คน			(	19					ก.พ	.	53	)					(	ครั้ง	ที่			3	/	1	)	

	ครั้ง	ที่			2					ณ					โรงเรียน					ณ			โรงเรียน	วัด	ปทุม	วนาราม			เครือ	ข่าย	ที่			4			-			6			มี	ครู	เข้า	ร่วม	ประชุม	จำนวน			41			คน			41			โรงเรียน					•	

ศึกษานิเทศก์			4			คน					(	22			ก.พ	.	53	)			(	ครั้ง	ที่			3	/	2	)			

ครั้ง	ที่			3					ณ					สมาคม	ส่ง	เส	ริม	ส	ถา	ภาพ	สตรี			ฯ			(	14			พ.ค	.	53			)	•	

	ครั้ง	ที่			4					ณ			สมาคม	ส่ง	เสริม	สถานภาพ	สตรี			ฯ					มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม					67					คน			แยก	เป็น			ครู			65			คน			(	จาก			63			โรงเรียน	)			 •	

ศึกษานิเทศก์			2			คน			(	28			ธ.ค	.	53	)	

 

รายละเอียดการฝึกทักษะนักเรียนแกนนำกลุ่มย่อย
ครั้งที่1			จัด	กิจกรรม			รวม			7			ครั้ง					

ครั้ง	ที่			1	/	1	วัน	ที่			31			สิงหาคม							ณ			โรงเรียน	มัธยม	บ้านบางกะปิ					สำนักงาน	เขต	บางกะปิ				โรงเรียน	ที่	เข้า	ร่วม					1	.	โรงเรียน	•	

วัด	ปากบ่อ					2	.	โรงเรียน	วัด	บางนา	ใน					3	.			โรงเรียน	มัธยม	บ้านบางกะปิ	

	ครั้ง	ที่			1	/	2	วัน	ที่		1		กันยายน		ณ			โรงเรียน	เคหะ	ทุ่งสองห้อง	วิทยา			1			สำนักงาน	เขต	หลักสี่				โรงเรียน	ที่	เข้า	ร่วม					1	.	โรงเรียน	•	

เคหะ	ทุ่งสองห้อง	วิทยา2					2	.	โรงเรียน	บางเขน			(	ไว้	สาลี	อนุสรณ์	)					3	.			โรงเรียน	เคหะ	ทุ่งสองห้อง	วิทยา			1	

	ครั้ง	ที่			1	/	3		วัน	ที่		14		กันยายน			ณ					โรงเรียน	สังฆ	ประ	ชา	นุส	สรณ์			สำนักงาน	เขต	หนองจอก			โรงเรียน	ที่	เข้า	ร่วม			1	.	โรงเรียน	•	

วัด	ลำ	ต้อยติ่ง		2	.	โรงเรียน	หนองจอก	พิทยา	นุ	สรณ์					3	.	โรงเรียน	บ้าน	ลำต้น	กล้วย					4	.			โรงเรียน	สังฆ	ประ	ชา	นุส	สรณ์							

ภาคผนวกจ
กิจกรรมพัฒนาเยาวชน
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ครั้ง	ที่			1	/	4		วัน	ที่		15					กันยายน					ณ					โรงเรียน	บาง	เชือก	หนัง			(	พูน	บำเพ็ญ	อนุสรณ์	)			สำนักงาน	เขต	บางแค					โรงเรียน	ที่เข้า	•	

ร่วม					1	.	โรงเรียน	วัด	ทองศาลางาม					2	.	โรงเรียน	วัด	ศรีนวล	ธรรม	วิมล					3	.	โรงเรียน	บาง	เชือก	หนัง							

	ครั้ง	ที่			1	/	5		วัน	ที่		21		กันยายน		ณ					โรงเรียน	ไทย	นิยม	สงเคราะห์			สำนักงาน	เขต	บางเขน				โรงเรียน	ที่	เข้า	ร่วม			1	.	โรงเรียน	•	

วัด	คู้บอน			2	.	โรงเรียน	บางชัน			(	ปลื้ม	วิทยา	นุ	สรณ์	)			3	.	โรงเรียน	ไทย	นิยม	สงเคราะห์	

	ครั้ง	ที่			1	/	6									วัน	ที่					24					กันยายน							ณ					โรงเรียน	วัด	สะแก	งาม			สำนักงาน	เขต	บางขุนเทียน			โรงเรียน	ที่	เข้า	ร่วม			1	.	โรงเรียน	•	

ราช	มนตรี		(	ปลื้ม	-	เชื่อม	นุ	กูล	)		2	.			โรงเรียน	พระยา	มน	ธาตุ	ราช	ศรี	พิจิตร์					3	.			โรงเรียน	วัด	สะแก	งาม

ครั้ง	ที่			1	/	7	วัน	ที่					2					ธันวาคม					ณ			โรงเรียน	มัธยม	ประชา	นิเวศน์			สำนักงาน	เขต	จตุจักร			โรงเรียน	ที่	เข้า	ร่วม					1	.	โรงเรียน	•	

วัดลาดพร้าว					2	.	โรงเรียน	ลอยสาย	อนุสรณ์					3	.			โรงเรียน	วัด	หนองใหญ่					4	.			โรงเรียน	มัธยม	ประชา	นิเวศน์	

ครั้ง	ที่			1	/	8		วัน	ที่		7			ธันวาคม		ณ					โรงเรียน	วัด	สุทธ	า	โภชน์			สำนักงาน	เขต	ลาดกระบัง			โรงเรียน	ที่	เข้า	ร่วม					1	.	โรงเรียน	วัด	•	

สังฆ	ราชา					2	.			โรงเรียน	วัด	สุทธ	า	โภชน์	

ครั้งที่2

ครั้ง	ที่			2	/	1							วัน	ที่					25					พฤศจิกายน			ณ			โรงเรียน	วัด	ปากบ่อ			สำนักงาน	เขต	สวนหลวง					โรงเรียน	ที่	เข้า	ร่วม			1	.			โรงเรียน	•	

วัด	บางนา	ใน	(	รื่น			ศยาม	า	นนท์	)					2	.					โรงเรียน	มัธยม	บ้านบางกะปิ					3	.			โรงเรียน	วัด	ปากบ่อ	

ครั้ง	ที่		 	2	/	2		 วัน	ที่		 	10		 		 	พฤศจิกายน		 	ณ		 โรงเรียน	วัด	ลำ	ต้อยติ่ง		 	สำนัก	งาน	เขต	ต	หนองจอก		 		 	โรงเรียน	ที่	เข้า	ร่วม	 •	

1	.	โรงเรียน	วัด	ลำ	ต้อยติ่ง		 	2	.		 	โรงเรียน	หนองจิก	พิทยา	นุ	สรณ์		 		 	3	.		 	โรงเรียน	บ้าน	ลำต้น	กล้วย		 		 	4	.		 	โรงเรียน	สังฆ	ประ	ชา	 

นุส	สรณ์

ครั้ง	ที่			2	/	3									วัน	ที่					21					ธันวาคม					ณ			โรงเรียน	วัดลาดพร้าว			สำนักงาน	เขต	ลาดพร้าว					โรงเรียน	ที่	เข้า	ร่วม			1	.	โรงเรียน	•	

มัธยม	ประชา	นิเวศน์					2	.			โรงเรียน	ลอยสาย	อนุสรณ์					3	.			โรงเรียน	วัด	หนองใหญ่					4	.			โรงเรียน	วัดลาดพร้าว



ANNUAL REPORT 201098

วัน/เดือน/ปี คณะเยี่ยมชม จำนวน

	12	/	1	/	53		 	คณะนักเรียน	โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ		 	 48					 

	13	/	1	/	53		 		คณะ	ดร.สุร	เกียรติ					เสถียร	ไทย		 		 	15			 

	14	/	1	/	53		 		คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 		 	88			 

	15	/	1	/	53		 		คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ศรี	นคริ	นวิ	โรฒ				 		 	 	9			 

	15	/	1	/	53		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	มหิดล			สาขา	วิชา	อนามัย	เจริญ	พันธุ์		 	 	 7			 

	21	/	1	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์				 		 	82			 

	26	/	1	/	53		 	คณะ	นักเรียน	โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ				 		 	42			 

	28	/	1	/	53		 	คณะ	พนักงาน	บริษัท	ทาง	ยก	ระดับ	ดอน	เมือง	โทลเวย์						 		 	30			 

	28	/	1	/	53		 	คณะ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์				 		 	84					 

29/1/53	 คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตร			 	 20					 

	29	/	1	/	53		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	กรุงเทพ						 		 14						 

	3	/	2	/	53		 	คณะ	นักศึกษา	จุฬาลงกรณ์	ราช	วิทยาลัย						 		 	 	8			 

	4	/	2	/	53		 		คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 		 		88			 

	4	/	2	/	53		 	คณะ	เจ้าหน้าที่สำนัก	อนามัย	และ	กิจกรรม	กลุ่ม						 		 		36			 

	4	/	2	/	53		 นิสิต	คณะ	ครุศาสตร์		จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย				 		 	48			 

	9	/	2	/	53		 	คณะ	นักเรียน	โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ				 		 		48			

16	/	2	/	53		 	คณะ	นักเรียน	โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ						 		 		45			 

17	/	2	/	53		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	รังสิต				 		 		35			 

	18	/	2	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 		 	83			 

	19	/	2	/	53		 		คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	รังสิต				 		 		52	 

	2	/	3	/	53		 	คณะ	ผู้	บริหาร	สโมสร	ไลออนส์				 		 	 	6	 

	18	/	3	/	53		 	คณะ	เจ้าหน้าที่มูลนิธิ	ศุภนิมิต				 		 	 		8			 

	30	/	3	/	53		 	กลุ่ม	เยี่ยม	ชม	สมาชิก	สภา	ผู้	แทน	ราษฏร	ชาว	สวีเดน				 		 	20			 

ภาคผนวกฉ

รายชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม2553
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 วัน/เดือน/ปี คณะเยี่ยมชม จำนวน

31	/	3	/	53		 	คณะ	กิจกรรม	กลุ่ม	พยาบาล	จิตเวช	แห่ง	ประเทศไทย				 		 	17			 

	29	/	4	/	53		 	คณะเจ้าหน้าที่สำนักกิจการสตรีและครอบครัว		 		 		75			 

	29	/	4	/	53		 	คณะ	เจ้า	หน้าที่	กระทรวง	ยุติธรรม				 		 			 5			 

	13	/	5	/	53		 	คณะ	ข้าราชการ	สำนักงาน			ก.พ		 		 			75			 

	19	/	5	/	53		 	คณะ	กระทรวง	พัฒนา	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์				 		 	80			 

	3	/	6	/	53		 	คณะ	สันติ	และ	สันติภาพ	จังหวัด	ยะลา						 		 	10			 

	8	/	6	/	53		 	คณะ	ผู้	บริหาร	ชาว	อังกฤษ	บริษัท			g4s				 		 			 4			 

	10	/	6	/	53		 คณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยและสำนักงานกิจการสตรี					 		 	80			 

	15	/	6	/	53		 	คณะ	กอง	กุมาร	เวชกรรม	โรง	พยาบาล	พระมงกุฎเกล้า			จัด	กิจกรรม		 		 	15			

16	/	6	/	53		 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต							 		 	17			 

	16	/	6	/	53		 	คณะ	สภา	สตรี	แห่ง	ประเทศไทย	เยี่ยม	ชม	และ	เลี้ยง	อาหาร						 		 	15			 

	17	/	6	/	53		 	คณะ	เยี่ยม	ชม	ชาว	บัง	คลา	เทศ				 		 				 7			 

	18	/	6	/	53		 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระมหาไถ่	 		 		80			 

	24	/	6	/	53		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	สุโขทัย	ธร	รมธิ	ราช						 		 	75			 

	24	/	6	/	53		 	คณะ	นักศึกษา	นานาชาติ		จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย						 		 	 		6			 

	6	/	7	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ		 		 		42	 

	7	/	7	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรงเรียน	ประชาอุทิศ	และ	นักเรียน	โรงเรียน	สีกัน				 						120	 

	7	/	7	/	53		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	รังสิต		 		 	 6			 

	13	/	7	/	53		 	กลุ่ม	เยี่ยม	ชม	ชาว	ชุมชน	ชลบุรี				 						100			 

	16	/	7	/	53		 	คณะ	เจ้า	หน้าที่	กระทรวง	สาธารณสุข				 		 	35			 

	18	/	7	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรงเรียน	ประชา	นิเวศน์				 		 	 	5			 

	16	/	7	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรงเรียน	ดอนเมือง	ทหาร	อากาศ	บำรุง						 		 	15			 

	9	/	8	/	53		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์	ศูนย์	รังสิต				 		 	 	6			 

	11	/	8	/	53		 	คณะ	นักเรียน	พยาบาล		มหาวิทยาลัย	รังสิต				 		 		19	 

	11	/	8	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรงเรียน	สีกัน	วัฒนา	นันท์	อุปถัมภ์		 		 	15			 

	17	/	8	/	53		 	คณะ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	หัวเฉียว							 		 		 6			 
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 วัน/เดือน/ปี คณะเยี่ยมชม จำนวน

25	/	8	/	53		 คณะแพทย์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์		 	 	 3			 

	27	/	8	/	53		 	คณะ	แพทย์	โรง	พยาบาล	ศิริราช		 	 	 8			 

	28	/	8	/	53		 	คณะ	นักศึกษา	วิชา	จริยศาสตร์	มหาวิทยาลัย	รังสิต				 		 		10			 

	31	/	8	/	53		 	คณะ	นักเรียน	พยาบาล	กองทัพ	บก				 		 		48			 

	9	/	9	/	53		 คณะเยี่ยมชมจากแม็กซิโก		 		 	 		5			 

	10	/	9	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ				 		 		48			 

	15	/	9	/	53		 	คณะ	ชาว	ต่าง	ชาติ			ศูนย์			ICDC				 		 				9			 

	17	/	9	/	53		 		คณะ	นักศึกษา			มหาวิทยาลัย	จันทร์เกษม				 		 	13			 

	20	/	9	/	53		 	คณะ	ชาว	ต่าง	ชาติ	จาก			มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์				 		 		 8			 

	21	/	9	/	53		 	คณะ	สำนักงาน	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์							จังหวัด	ระยอง								 15			 

	21	/	10	/	53		 	กลุ่ม	เยาวชน	จาก			อ	.			ตะกั่วป่า			จ.พังงา		 		 	18	 

	13	/	10	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	มา	แตร์	เด	อี	วิทยาลัย		 		 		11			 

	29	/	10	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 		 	91			 

	9	/	10	/	53		 	คณะ	สตรี	ค	ริส	จักร	ร่มเย็น						 		 	15			 

	27	/	10	/	53		 	คณะนักเรียนพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ			 		 	18			 

	4	/	11	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซนต์	ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 		 	88	 

	8	/	11	/	53		 	คณะ	ผู้	แทน	เด็ก	และ	สตรี	เยาวชน	ผู้	สูง	อายุ	และ	ผู้	พิการ				 		 	 	4	 

	9	/	11	/	53		 	คณะ	นักเรียน	โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ	ชั้น			ม	.			2	/	3						 		 		42			 

	11	/	11	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซ็น	ต์ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 		 	86			 

	17	/	12	/	53	 	คณะ	สำนักงาน	กิจการ	ยุติธรรม				 		 		45			 

	18	/	11	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซ็น	ต์ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 		 		80			 

	26	/	11	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซ็น	ต์ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 		 	81	 

	29	/	11	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรง	เรียน	เซ็น	ต์ฟ	รัง	ซิส	เซ	เวียร์		 		 		85			 

	13	/	12	/	53		 	คณะ	เยี่ยม	ชม	ชาว	เวียดนาม		 		 			 9			 

	15	/	12	/	53		 	คณะ	แพทย์	ประจำ	บ้าน	สุขภาพ	เด็ก				 		 		12	 

	22	/	12	/	53		 	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	โรงเรียน	สีกัน	วัฒนา	นันท์	อุปถัมภ์		 		 	45			 

	29	/	12	/	53		 	คณะ	นิสิต	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย				 		 		 4		
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ภาคผนวกช

การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลผ่านสื่อ

ประเภทสื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

โทรทัศน์  
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10. 

11.

12. 

	สื่อ	สถานี	โทรทัศน์	ผ่าน	ดาวเทียม			Spring					News			สัมภาษณ์			ดร.เมทินี					

พงษ์เวช					ผู้	อำนวย	การ	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			ประเด็น			ผลก	

ระ	ทบ	ที่	เกิด	ขึ้น	ทั้ง	ด้าน			การเมือง	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	

	สือ่	สถาน	ีโทรทศัน	์สมัภาษณ	์สมาชกิ	บา้น	พกั	ฉกุเฉนิ	ประ	เดน			ความ	รนุแรง	

ใน	ครอบครัว	,	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	

	สื่อ			TPBS			สัมภาษณ์	สมาชิก	บ้า	นพัฉุก	เฉิน			ปัญหา	ท้อง	ไม่	พร้อม	

	Thai		 	PBS		 	สัมภาษณ์		 	คุณ	กรีฑา		 		 	แก้ว	ประดิ	ษฐ		 	ประเด็น	สถานการณ์			

คุณ	แม่	วัย	ใส	

	สื่อ	รายการ			ฉัน	รัก	เมือง	ไทย			ออก	อากาศ	ทาง	โทรทัศน์	สี	ช่อง			9		

	สื่อ		 	บริษัท		 	โพสต์		 	นิวส์		 	จำกัด		 	ขอ	สัมภาษณ์	และ	ถ่าย	ทำ	ประเด็น	ความ	

รุนแรง	

สื่อ	ข่าว	โทรทัศน์	ทีวี	ไทย		 	ขอ	สัมภาษณ์	และ	ถ่าย	ทำ	ประเด็น	ท้อง		 	เมื่อ	ไม่	

พร้อม	หลัง	จาก	คลอด	บุตร	แล้ว	สามารถ	กลับ	เข้า	เรียน	ต่อ	ได้	

	สื่อ	รายการ	โทรทัศน์	สิทธิ	.	.	.	วิ	วา	ทะ	หัวข้อ		 	สอน	เรื่อง	เพศ	ศึกษา	อย่างไร	ให้	

เหมาะ	สม	

สื่อ	สถานี	โทร	ทัศน์	แชลแน	ลนิวส์	เอเชีย			สัมภาษณ์	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			

ปัญหา	ตั้ง	ครรภ์	ใน	วัย	เรียน	

	สื่อ	รายการ	ทีวี	พูล			ไลฟ์			ทู	ไนท์			สัมภาษณ์	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			หัวข้อ			

“	การ	ละเมิด	สิทธิ	สตรี	”	

	สื่อ	โทรทัศน์	กองทัพ	บก		 	ช่อง		 	5		 	รายการ	สนาม	เป้า	เล่า	ข่าว	สัมภาษณ์	

สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	ประเด็น	ท้อง	ไม่	พึง	ประสงค์									

	สื่อ	รายการ			รักษ์	.	.	ยิ้ม			อิน	ไทย	แลนด์			ถ่าย	ทำ	สถาน	ที่	และ	การ	ดำเนิน	งาน	

ของ	สมา	คมฯ				เพื่อ	ไป	เผย	แพร่	ข่าวสาร	ให้	กับ	สมา	คมฯ			

8			มี.ค	.			53	 

  

    

	3			เม.ย			53	 

 

16			ก.ค			53	 

	28			ก.ค	.			53	 

 

2			ส.ค	.			53	 

	11			ส.ค	.			53	 

 

23			ส.ค	.			53	 

 

30			ส.ค	.			53	 

 

7			ก.ย	.			53	 

 

9			ก.ย	.			53	 

 

13			ก.ย	.			53	 

 

30			ก.ย	.			53	 
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ประเภทสื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

สื่อวิทย ุ

1. 

2.	 

สิ่งพิมพ ์

1. 

2. 

3. 

เว็ปไซต ์

1. 

สื่อ	รายการ	ทีวี	พูล	ไลฟ์			ทีวี	พูล	ทู	ไนท์			สัมภาษณ์	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			หัวข้อ			

“	หนู	ท้อง	!	!	วัย	กว่า	จะ	รู้	เดียง	สา	”	

สื่อ	บริษัท		 	วอยซ์		 	ทีวี		 	197		 	จำกัด		 	สัมภาษณ์	สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	หัวข้อ			

ท้อง	ไม่	พร้อม	

	สื่อ	ทีวี	ไทย		 	สัมภาษณ์		 	ผ.อ.ฝ่าย	สังคมสงเคราะห์		 	ประเด็น	ท้อง	ไม่	พร้อม	 

	สื่อ	ผู้	ผลิต	รายการ	ชุมชน	คน	อาสา		 	รายการ	สด		 	(	บ.เนชั่น		 	บร	อด	แค	สดิ้ง		

คอร์ปอเรชั่น			จำกัด			(	มหาชน	)	สัมภาษณ์			ดร.เมทินี			พงษ์เวช			หัวข้อ	เรื่อง				“	ดูแล			

ฟืน้ฟ	ู		สภาพ	รา่งกาย	และ	จติใจ	ของ	หญงิ	ตัง้	ครรภ	์เมือ่	ไม	่พรอ้ม			และ	การ	ทำงาน	

ของ	สมา	คมฯ	ใน	การ	ดูแล	และ	บำบัด	ผู้	หญิง	ใน	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			สมา	คมฯ	”							

สื่อรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสัมภาษณ์	ดร.เมทินี	พงษ์เวช	ประเด็นการทำแท้ง 

โดยการกินยาขับเลือด																					

	สื่อ	สถาน	นี	ข่าว		 	TNN		 	24		 	สัมภาษณ์		 	ดร.เมทินี		 	พงษ์เวช		 	ประ	เดน		 	ท้อง	เมื่อ	

ไม่	พร้อม	

 

	สือ่			อวศ			การก	ระ	จาย	เสยีง	และ	แพร	่ภาพ	สาธารณะ	แหง่	ประเทศไทย			(	ทวี	ีไทย	)					 

สัมภาษณ์			ดร.เมทินี			พงษ์เวช			ประเด็น					ท้อง	ไม่	พึง	ประสงค์	

	สำนัก	ข่าว		 	BBC		 	สัมภาษณ์		 	ดร.เมทินี		 	พงษ์เวช		 	ประเด็น	ท้อง	เมื่อ	ไม่	พร้อม	 

 

	สื่อ	หนังสือพิมพ์	มติ	ชน	สัมภาษณ์			ดร.เมทินี					พงษ์เวช			ผู้	อำนวย	การ	สมาคม	ส่ง	

เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			ประเด็น			เด็ก	ถูก	ละเมิด					

สื่อ	Bangkok	Post	สัมภาษณ์	ดร.เมทินี	พงษ์เวช	เรื่องผู้หญิงท้องที่จะเลือก 

ไม่ทำแท้ง

นิตยสาร	Secret	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์พับลิชชิ่ง	สัมภาษณ์เจ้าหน้า 

ที่และสมาชิกประเด็นท้องไม่พร้อม

บริษัท		 	ฟุ๊	คดุ๊ค		 	โป	รดักชั่น		 	จำกัด		 	เผย	แพร่	ข่าว	ประชาสัมพันธ์	สมา	คมฯ		 	ผ่าน	

เว็ป	ไซต์	ให้	ใน	โอกาส	ต่างๆ			อย่าง	ต่อ	เนื่อง	

14			ต.ค	.			53	 

	5			พ.ย	.			53	 

	17			พ.ย	.			53	 

	19			พ.ย	.			53	 

 

22			พ.ย	.			53	 

	28			ธ.ค	.			53	 

  

 

18			พ.ย	.			53	 

  

 

6			ก.ย	.			53	 

 

22			พ.ย	.			53	 
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ประเภทสื่อเรื่อง   วันที่เผยแพร่

2. 

อื่นๆ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

16			ก.พ	.			53	 

7			ต.ค	.			53	 

 

13			ก.ค	.			53	 

	12			ก.ค	.			53	 

 

29			ธ.ค	.			53	 

	Website					songburi.com			เผย	แพร	่ขา่ว	ประชาสมัพนัธ	์สมา	คมฯ			ผา่น	เวป็	ไซต ์

		ให้	ใน	โอกาส	ต่างๆ			อย่าง	ต่อ	เนื่อง	

 

	กลุ่ม	สื่อ	สร้าง	สังคม	อุดมสุข	สัมภาษณ์		 	ดร.เมทินี		 		 	พงษ์เวช		 	ผู้	อำนวย	การ	

สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาน	ภาพ	สตรีฯ			ประเด็น			การ	ทำงาน	ของ	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน	

กับ	ผู้	หญิง	ที่	ถูก	กระทำ	

	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	กรุงเทพ		 	สัมภาษณ	์สมาชิก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน		 	หัวข้อ			

เหตุ	การ	เลว	ร้าย	ของ	เธอ	ที่	ผ่าน	มา	และ	ปัจจุบัน	เธอ	ได้	รับ	ความ	ช่วย	เหลือ	

จาก	บ้าน	พัก	ฉุกเฉิน			

	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	รังสิต			คณะ	วิ	ทยาศาสตร์			สัมภาษณ์	เจ้า	หน้าที่	ส่วน	

ฝ่าย	ต่างๆ		ประเด็น	หลัก	ใน	การ	ทำงาน	

	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ธุรกิจ	บัณฑิตย์	ขอ	ข้อมูล	ใน	การ	ประชาสัมพันธ์	บ้าน	

พัก	ฉุกเฉิน	

นสิติคณะครศุาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ขอขอ้มลูประเดน็ถกูขม่ขนื, 

ปัญหาความรุนแรง,	แม่วัยใส
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สื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ
 

 โทรทัศน์				ไทย	ทีวี	สี	ช่อง			3			:			รายการ			“	บางกอก			กอส	ซิป			วา	ไร	ตี้	”			“	ผู้	หญิง	ถึง	ผู้	หญิง	”			“	เรื่อง	เด่น	เย็น	นี้	”					“	สีสัน	บันเทิง	”	 

	ไทย	ทวี	ีส	ีชอ่ง			9			:			รายการ			”	ดาว	กระจาย	”		“	ไนท	์		เอน็	เต	อร	์เทน	เมน้	ต	์”			ไทย	ทวี	ีส	ีชอ่ง			5			:			รายการ			“	ทวี	ีพล	ู		วา	ไร	ตี	้”			“	ทวี	ีพล	ู		ไลฟ	์”				 

	“	ทีวี	พลู			ทู	ไนท์	”		“	Hotline			Thailand	”		ไทย	ทีวี	สี	ช่อง			7			:		รายการ			“	คัน	ปาก	”		ASTV			Channel			:			รายการ			“	ซุปเปอร์	บันเทิง	”			

Nation			Channel			:			รายการ			“	Mongo			TV	”			NBT			Channel			:			รายการ			“	Art			Culture			Entertain	”							UBC			Channel							True			

Channel			:			รายการ			“	Inside			News	”					“	Inside			Headline			News	”	

 หนังสือพิมพ์					ฐาน	เศรษฐกิจ					โพสต์	ทู	เดย์					คม	ชัด	ลึก					บ้าน	เมือง					แนว	หน้า					กรุงเทพ	ธุรกิจ					ไทย	โพสต์					ไทยรัฐ					

เดลิ	นิวส์			The			Power			Network					

 นิตยสาร							สกุล	ไทย					Instyle	,			Make			Money	,			World			Today	,			Daily			News	,			Hug	,			Hisoparty	,			CEO			Thailand	,		 

	Advance			Business	,			Chairman			Review	,			Who	,			Hi	,					Live			on			Campus	,					@	kitchen	,			Love			Love	,			Thailand			Talent	,			

Darayakmai	,			Thai			Restaurant			News	,			Marketeer	,			Star			Fashion	,			ภาพยนตร์	บันเทิง					

 เว็ปไซต์					www.thaipr.net					www.naewna.com					www.ryt9	.	com					www.siamdara.com					www.rakdara.com					

www.bangkokbiznews.com					www.udonzone.com					www.muaythai2000	.	net					www.hisoparty.com					www.women.

thaicom					www.my3space.com	/	bangkokgossib.com					www.centralplaza.com					www.palingjit.com					www.newawit.

com					www.matichon.com					www.komchudluek.com					www.krungthepturakij.com					www.gtcc.ac.th		
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