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40 ป ีของการ ด าเนนิการบา้นพกัฉกุเฉนิ สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรีฯ 

 จากจุดเล็ก  ๆ ของกลุ่มส่งเสริมสถานภาพสตรี ภายใต้การน าของ คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ที่ได้เปดิบ้านพักของตัวเองเป็นบ้านพักฉุกเฉินส าหรับผูห้ญิง
และเดก็ที่ประสบปัญหาความเดอืดร้อนเป็นการช่ัวคราว จนบ้านพักฉุกเฉินแห่งแรกซึ่งเป็นโครงการร่วมกับสมาคมบณัฑิตสตรีทางกฎหมาย ได้กอ่สรา้งแลว้เสร็จ 
และเริ่มด าเนินการอยา่งเป็นทางการตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา 

 บ้านพักฉกุเฉินหลังแรกตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคารสมาคมบัณฑติสตรีทางกฎหมาย ถนนสุโขทยั เขตดุสิต ต่อมาเมื่อมีผู้มาขอรับความช่วยเหลือมากขึ้นท าให้
สถานที่คับแคบลงจึงจ าเป็นต้องขยับขยายสถานที่  โดยได้รับบริจาคทีดิ่นจ านวน 21 ไร่ จากคุณรวีวรรณ บุณยรักษ์ บรเิวณทุ่งสีกัน ดอนเมือง เพือ่เป็นทีส่ าหรบัสร้าง
บ้านพักฉกุเฉินทีก่ว้างขวางพอ ซึ่งได้กลายมาเป็นสถานที่ท าการรองรับผู้ประสบปัญหาได้อยา่งเต็มที ่ สามารถด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ได้ค่อนข้างครบวงจรทั้งในเชงิ
รับและเชิงรกุ 

 บทบาทของบา้นพกัฉกุเฉนิค่อนขา้งโดดเด่นและเป็นทีรู่จั้กในฐานะหน่วยงานทีพ่รอ้มใหท้ีพ่กัพงิและความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหา จากประสบการณ์
อันยาวนานที่เริ่มต้นจากการช่วยเหลือให้ทีพ่ักพิงแก่ผูห้ญิงที่ประสบปัญหาจึงค่อย  ๆ ปรบัพฒันาทัง้ในเชิงคุณภาพการให้บริการของงานสังคมสงเคราะห์ทีมุ่ง่เนน้ 
การดูแลชว่ยเหลอืใหก้ารปรกึษาโดยยดึหลกัผู้รับบรกิารเป็นศูนย์กลาง การมองปัญหาอยา่งองค์รวมและตระหนกัถงึคุณค่าของความเปน็มนษุย ์ จากปี 2523 - 2563  จนถึง
วันน้ีมีผู้หญิงและเด็กจ านวน 54,156 ราย ที่ได้รับการบริการจากบา้นพักฉกุเฉิน  
 จากอดีตจนถงึปัจจุบนั 40 ปี การด าเนินงานของ “บา้นพกัฉกุเฉนิ”  ยงัคงมุง่มัน่ด าเนินงานชว่ยเหลอืผูห้ญงิ โดย ยดึปณธิานของทา่นผูก้อ่ต้ัง “คุณหญงิกนิษฐา วเิชยีรเจรญิ ” 
และ “กลุม่สง่เสริมสถานภาพสตรี”  เสมอมา  
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คณะกรรมการบรหิารสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ประจ าป ี2561 - 2563 
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คณะทีป่รกึษาสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ ประจ าปี 2561 -  2563 
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สรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 

 

 สืบเน่ืองจากปลายปี 2562 เกดิการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ - 19  ซึง่ถอืเป็นวกิฤติการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดต่ออบุติัใหม ่ และยงัคงระบาดต่อเนือ่งขา้มมาถงึป ี2563            
โดยวนัที ่30 มกราคม 2563 องค์การอนามยัโลกได้ประกาศใหก้ารระบาดของโรคดังกลา่วเป็นภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสุขระหวา่งประเทศ (Public health emergency of 
international concern (PHEIC))  ส าหรับประเทศไทยน้ันในวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2563  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศใหโ้รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID - 19)  เป็นโรคติดต่ออนัตรายและออกมาตรการควบคุมโรค ทัง้ขอความรว่มมอืประชาชนในการเฝา้ระวงัและควบคุมการระบาดของโรคอยา่งเครง่ครดั   สมาคมส่งเสรมิ
สถานภาพสตรฯี จึงต้องปรบัแผนในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของภาครฐั  ด้วยการใหพ้นกังานเวริค์ฟรอมโฮม (Work From Home)  การตรวจวดัอณุหภมู ิ
การเชค็อนิและเชค็เอา้ทด้์วยแอพพลเิคชัน่ไทยชนะ และการเวน้ระยะหา่ง  การติดต่อหรอืบรจิาคใหติ้ดต่อทีง่านประชาสัมพันธเ์พยีงจุดเดียวเพือ่ลดการใหบ้คุคลภายนอกเขา้สู่
บรเิวณภายในจุดต่าง  ๆ  รวมทัง้การเฝา้ระวงัป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคเขา้สู่ภายในบา้นพกัฉกุเฉนิด้วยการปดิรบัผูป้ระสบปญัหาเขา้พกัใหม ่  งดกจิกรรมจัดประชมุสัมมนา  
จิตอาสาบ าเพญ็ประโยชน์ และเยีย่มชม เป็นระยะเวลา 3 เดือน (26 มนีาคม - 30 มถินุายน 2563) ซึง่ส่งผลใหก้จิกรรมหลายอยา่งต้องยกเลกิ  เลือ่น  หรอืหยดุชะงัก  และเปล่ียน
รูปแบบไป   
  ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดร้ายแรง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึง่เปน็องค์กรพฒันาเอกชนทีด่ าเนนิการสาธารณกศุล และสามารถด าเนินการอย่างเข้มแข็ง
ด้วยแรงศรทัธาและการสนับสนุนจากภาคประชาชน ดังน้ันเมือ่สภาวะเศรษฐกจิถดถอยและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสมาคมฯจึงได้รบัผลกระทบทีค่่อนขา้งรนุแรง
ทัง้ในด้านการระดมทนุ และการด าเนินงาน สมาคมฯ ต้องปรบัตัวโดยการลดขนาดองค์กร ปรบัโครงสรา้งใหก้ระชบั ลดจ านวนพนกังานใหอ้งค์กรมขีนาดเลก็ลงเพือ่ลดต้นทนุ
องค์กร  และที่ส าคัญอยา่งยิ่งคือภารกจิในส่วนการใหค้วามชว่ยเหลอืของบา้นพกัฉกุเฉนิซึ่งเป็นหัวใจหลกัของสมาคมฯไมส่ามารถด าเนินงานได้อยา่งเต็มรูปแบบ การให้
ทีพ่กัส าหรบัผูป้ระสบปัญหาต้องหยดุชะงักไปเพือ่ดูแลความปลอดภยัของผูท้ีย่งัคงพกัพงิอยูใ่นบา้นพกักอ่น   การด าเนินงานและความช่วยเหลือที่สามารถท าได้คือการให้
ค าแนะน าปรกึษาผ่านทางโทรศัพท์ เฟซบุก๊ และอเีมลล์  ตลอด 24 ชม. เทา่น้ัน   
 จงึนบัวา่ ป ี 2563 เปน็ปทีีม่คีวามเปลีย่นแปลงอยา่งมาก ดว้ยรูปแบบพฤตกิรรมของมนษุยจ์ะเปน็ “New Normal หรือ ความปกติใหม่”  มนุษย์ต้องปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการด าเนินชวีติโดยพึง่พาเทคโนโลยอีอนไลน์มากยิง่ขึน้  สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี ต้องมกีารปรบัเปลีย่นกลยทุธใ์หท้นักบัยคุสมยัและบรบิทของสังคมทีม่กีาร
เปลีย่นแปลง คนท างานเพือ่สังคมนอกจากกายพรอ้มใจพรอ้มแลว้ยงัต้องเพิม่ทกัษะในด้านดิจิทลั เทคโนโลย ี และมคีวามสามารถทีห่ลากหลาย เพือ่ทีจ่ะสามารถด าเนนิภารกจิ 
และยนืหยดัเคียงขา้งผูห้ญงิและเด็กทีป่ระสบปัญหาเดือดรอ้น ต่อไป 
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พิธมีอบโลป่ระกาศเกยีรติคณุ “ผูห้ญงิเกง่ 2563” “ผูห้ญงิแหง่ปี ผูช้ายแหง่ปี และ องคก์รดเีดน่แหง่ปี 2563” 

งานเดน่งานดงั   

  

 

 วนัศกุรท์ี ่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 
สถาบนัวจัิยบทบาทหญงิชายและการพฒันา และสมาคมส่งเสรมิ
สถานภาพสตรีฯ จดัพธิีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้หญิงเก่ง 
2563” “ผู้หญิงแห่งปี ผู้ชายแห่งปี และ องค์กรดเีด่นแห่งปี 
2563” ณ หอ้งประชมุบ ารงุ-รววีรรณ ชัน้ 2 อาคารนารนิทรก์รณุา 
สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี ทัง้นีส้มาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

กรมหมืน่สุทธนารนีาถ ซึ่งเป็นองค์กรพฒันาเอกชนทีด่ าเนินการสาธารณกุศล ใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชวีิต จึงขอมอบรางวัล "ผูห้ญงิแหง่ป ี
2563" ให้กับ ศาสตราจารยม์าล ีพฤกษ์พงศาวล ี  และ รางวัล "ผูช้ายแหง่ป ี 2563" ให้กับ คณุณฐัวฒุ ิบวัประทมุ เพือ่ยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีคุโณปการ 
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง และเน่ืองในโอกาสทีภ่ารกิจสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ  ในส่วนให้ความช่วยเหลอืและเสริมพลังใหก้ับผูห้ญิงที่ประสบปัญหา
ความรุนแรงได้ด าเนินงานมาครบ 40 ปีเต็มในปี 2563  สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ จึงได้จดัใหม้ีรางวัลพิเศษ “องคก์รดเีดน่แหง่ป ี 2563” เพื่อมอบให้กบัองค์กร    
ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลอืสังคมโดยเฉพาะกับกลุม่ผู้หญิงมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ซึ่งได้แก่ “บรษิทั เซน็ทรลั วตัสนั จ ากดั(Central Watson Co., Ltd.)”    
 รางวลัผูห้ญงิเกง่ 2563  : 9 สาขา ดงันี้   

 1.ผูห้ญงิเกง่ สาขา นกัการเมอืงทอ้งถิน่ คุณณัฐนันท์ หูไธสง : จังหวัดบุรีรัมย์        2.ผูห้ญงิเกง่ สาขา ผูร้เิริม่ธรุกจิ  คุณวีนา  จันทร์แก้ว : จังหวัดเชียงใหม่   
 3.ผูห้ญงิเกง่ สาขา เยาวสตรี คุณปุณยภา  วิศวกรวิศิษฎ์ : กรุงเทพมหานคร     4.ผูห้ญงิเกง่ สาขา เกษตรกร คุณเนาวรัตน์  บุญมี : จังหวัดจันทบุร ี
5.ผูห้ญงิเกง่ สาขา นกับรหิาร คุณธันยพร กริชติทายาวุธ : กรุงเทพมหานคร      6.ผูห้ญงิเกง่ สาขา นกัพฒันา  คุณนุชจารี  คล้ายสุวรรณ : จังหวัดพิษณุโลก   
7.ผูห้ญงิเกง่ สาขา สมาชกิองค์การบรหิารสว่นต าบล คุณอุสาห์ ไทรชมภู : จังหวัดชุมพร  8.ผูห้ญงิเกง่ สาขา สือ่มวลชน คุณสุภัทรา  บุณยพรหม : กรุงเทพมหานคร  
9.ผูห้ญงิเกง่ สาขา สิง่แวดลอ้ม คุณพีรดา ปฏิทัศน์ : จังหวัดสุพรรณบุรี    
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งานเดน่งานดงั 

  

   

 

 

พิธมีอบโลป่ระกาศเกยีรติคณุ “ผูห้ญงิเกง่ 2563” “ผูห้ญงิแหง่ปี ผูช้ายแหง่ปี และ องคก์รดเีดน่แหง่ปี 2563” 
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การใหบ้รกิารของบา้นพกัฉกุเฉนิ  ฝา่ยสังคมสงเคราะห ์เน้นการใหค้วามชว่ยเหลอืผูห้ญงิและเด็กทีเ่ดือดรอ้นจากปญัหาต่าง  ๆทีเ่กดิขึน้ในสังคม  โดยใหค้วาม
ชว่ยเหลอืด้านทีพ่กัอาศยั อาหาร สุขภาพอนามยั รวมทัง้การใหค้ าปรกึษาแนะน า การใหท้กัษะชวีติและก าลงัใจ โดยใชห้ลกัสังคมสงเคราะห ์ และกระบวนการ
จดัการกลุม่บ าบดัทางจติเพือ่น าไปสูค่วามเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถออกไปใช้ชีวติในสงัคมไดด้ว้ยปกตสิขุและช่วยเหลอืตนเองได ้

การใหบ้รกิารและความชว่ยเหลอื นอกเหนือจากการใหเ้ขา้พกัทีบ่า้นพกัฉกุเฉนิแลว้ โครงการคลนิิกผูห้ญงิ ยงัใหบ้รกิาร ด้านการใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์
โดยใหก้ารปรกึษาแนะน าปัญหาด้านสุขภาพอนามยัเจรญิพนัธุ ์ เชน่ ทอ้งเมือ่ไมพ่รอ้ม โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์ ปญัหาโรคเอดส์/เอช ไอ ว ี และรวมไปถงึ
ภาวะการหมดวยัเจรญิพนัธุด้์วย 

บ้านพักฉกุเฉิน 
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 การด าเนนิงานบา้นพกัฉกุเฉนิ 

 ใหค้วามชว่ยเหลอืผูห้ญงิและเด็กทีป่ระสบปัญหาต่าง ๆ   โดยมสีถานทีเ่พือ่พกัอาศยั  ส าหรบัตัวบา้นพกัฉกุเฉนิทีร่องรบัผูป้ระสบปญัหานัน้ม ี2 อาคาร  และยงัมพีืน้ทีบ่างส่วน 
ในบรเิวณเดียวกนัทีแ่ยกออกเป็นพเิศษ ส าหรบัการดูแลเฉพาะกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็น เด็กทารก  เด็กเลก็และเด็กกอ่นวยัเรยีน 

ศนูยเ์ลีย้งเดก็ออ่น  

 เป็นสถานที่ดูแลเด็กทารก 
เด็กออ่นวัยแรกเกดิ - 1 ปี 6 เดือน 
ซึ่งเป็นบุตรของผู้ที่ประสบปัญหา
ท้องไม่พร้อม ทั้งที่มคีวามประสงค์
และจ าเป็นต้องยกบตุรเพือ่หาพอ่แม่
อุปถัมภ์ หรือกรณีทีม่ารดาของเดก็ฝากเลี้ยงบุตรช่ัวคราวเพื่อไปหางานท า
หรือไปเรียนหนังสือ/ไปศึกษาต่อ ทั้งน้ีมีพีเ่ลี้ยงดูแลเด็กทารก ท าหนา้ทีดู่แล
พัฒนาการทางรา่งกาย และจิตใจ จ านวน 6  คน 

ศนูยก์นษิฐน์าร ี  

 เป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่
ถูกขม่ขนื / ลว่งละเมดิทางเพศ โดยทมีงานสหวชิาชพีอยา่ง
ครบวงจร รวมทัง้การใหค้วามช่วยเหลอืประสานงานเพือ่
ด าเนินคดีทางกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสบปัญหาต้อง 
การด าเนินคดีกับผูก้ระท าผิด นอกจากนั้นยงัใหบ้รกิาร
ทางโทรศพัทแ์กผู่ป้ระสบปญัหาทกุ ๆ  ประเภทด้วย 

บา้นเดก็  

 เป็นสถานทีดู่แลเด็กเลก็ และเด็กกอ่น
วยัเรยีนในชว่งอาย ุ1 ขวบ 6 เดือน – 9 ขวบ 
ซึ่งเป็นบุตรของผู้หญิงที่มาขอรับความ
ช่วยเหลือ โดยในระหวา่งทีม่ารดารบัการ
ฟืน้ฟรูา่งกายและจิตใจ หรอืพกัระหวา่งรอ
คลอด - พกัฟืน้หลงัคลอด  รวมทัง้บตุรของผูฝ้ากเลีย้ง ไดแ้ก่ บตุรของนกัเรียนฝึก
อาชพี และบตุรเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ ทัง้น้ีมคีรแูละพีเ่ลีย้งเด็ก จ านวน 4 คน เป็นผูดู้แล 
เสรมิสรา้งพฒันาการรา่งกาย อารมณแ์ละสติปัญญา โดยมุง่เตรยีมความพรอ้มให้
เด็ก  ๆ สามารถชว่ยเหลอืตนเองและอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ในสังคมได้ อกีทัง้ลดผลกระทบ
ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัเด็ก พร้อมทั้งสร้างสายสัมพันธท์ี่ด ี
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กระบวนการชว่ยเหลอืผูห้ญงิและเดก็ในบา้นพกัฉกุเฉนิ 

 1.บรกิารดา้นสังคมสงเคราะห/์จติวทิยา 

• จัดหาท่ีพักอาศัยชั่วคราว อาหาร  ยา ส่ิงจ าเป็นต่าง ๆ 

• นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา ให้การปรึกษา ให้ก าลังใจและทางเลือก
โดยยึดผู้หญิงและเด็กเป็นศูนย์กลางโดยใช้แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ
(Empowerment) 

• จัดกลุ่มบ าบัดฟื้นฟูจิตใจ 
• เป็นส่ือกลางขอความช่วยเหลือหน่วยงานรัฐและเอกชน 

• เยี่ยมบ้าน สร้างความเข้าใจและพื้นฟูครอบครัว 

2.บรกิารดา้นการแพทย์ 
• แพทยสู์ตนิรเีวชและจติแพทย ์ (อาสาสมคัร) ให้การตรวจสุขภาพและให้ค าแนะน า
ปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัว / โรคต่าง ๆ ทางเพศสัมพันธ์ และด้าน
เพศศึกษา และการดูแลด้านสุขภาพจิต ตามล าดับ 

• ส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาวินิจฉัยทางกาย/จิต/รักษาและฝากครรภ์ที่
โรงพยาบาลของรฐั เชน่ วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล /
สถาบันบ าราศนราดูร/โรงพยาบาลศรีธัญญา/ศูนย์บริการสาธารณสุข15 และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข60 ฯลฯ 

• ติดตามผลและเยี่ยมเยียนผู้ท่ีเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
3.บริการเสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพ 

• ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น การวางแผนครอบครัว เอชไอวี/เอดส์ 
การดูแลเด็ก ฯลฯ 

• เสริมสร้างทักษะชีวิต 

• ฝึกอาชีพตามความสนใจ 
• ให้บริการการศึกษาตามระบบการศึกษาของประเทศทั้งในระบบและ
การศึกษานอกโรงเรียนในระดับประถมและมัธยม 

4.บรกิารดา้นกฎหมาย 

• ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นและกระบวนการยุติธรรม 

• ศูนย์กลางรับเรื่องและติดต่อสถานีต ารวจท่ีเกี่ยวข้อง/ติดตามผลคดี 
• เป็นส่ือกลางติดต่อหน่วยงานเอกชนและรัฐที่ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย   
(เช่น มูลนิธิเพื่อนหญิง/สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ) 

• ร่วมสอบพยานเด็กตาม ป.วิ อาญา พ.ศ.2543 

5.ตดิตามผล เมือ่พน้จากบ้านพกัฉกุเฉินไปแลว้ 

• เจา้หนา้ท่ีนกัสังคมสงเคราะห ์หรอื นกัจติวทิยาลงพืน้ท่ีเยีย่มบา้น ณ สถานท่ีพกัอาศยั  หรอืสถานท่ีเรยีน หรอืสถานท่ีท างาน  
• ตดิตามผลทางโทรศพัท์  
• ประสานงานเครอืขา่ยทางสังคมท้ังหนว่ยงานภาครฐั / เอกชน ในพืน้ท่ีเพือ่เยีย่มบา้น หรอืใหก้ารชว่ยเหลอืท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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งานบา้นพกัฉกุเฉนิ 2563  
1.จ านวนและประเภทปญัหาของผูห้ญงิและเดก็ 

 1.1 จ านวนทีร่บัความชว่ยเหลอื ในปี 2563 มผีูห้ญงิและเด็กทีม่าขอรบั
ความช่วยเหลอืจากบา้นพกัฉกุเฉนิ  รวมทัง้สิน้  1,576  ราย  แบง่เปน็ 

• ผูห้ญงิและเด็กเขา้พกับา้นพกัฉกุเฉนิ                                   128  ราย 

• ผูห้ญงิและเด็กขอรบัค าปรกึษาด้วยตนเองแต่ไมเ่ขา้พกั       40  ราย 

• ผูห้ญงิและเด็กขอรบัค าปรกึษาทางโทรศพัท ์                  1,063  ราย 

• ผูห้ญงิและเด็กขอรบัค าปรกึษาทางอนิเตอรเ์น็ต              345  ราย 

* รายละเอยีดเก่ียวกับ อาย ุ ระดบัการศกึษา  ภูมลิ าเนา และ การน าสง่ มปีรากฏ
ใน ภาคผนวก ก รายละเอยีดของผูห้ญงิและเด็กทีม่ารบับรกิาร 

1.2 ประเภทปัญหาที่ผู้หญงิและเด็กประสบปัญหา  

ประเภทของปัญหาประเภทของปัญหา จ านวน/รายจ านวน/ราย 

1.ปัญหาครอบครัว 6 

2.ท้องเมือ่ไมพ่รอ้ม2.ท้องเมือ่ไมพ่รอ้ม 

··  จากสามี/แฟน   36  ราย จากสามี/แฟน   36  ราย  
··  จากการถูกข่มขืน  1 รายจากการถูกข่มขืน  1 ราย 

3737 

3.ความรุนแรงในครอบครวั 
· ถูกสาม,ีอดีตสามทีุบตีท าร้ายรา่งกาย/จิตใจ : 31  ราย 

· พ่อ/พ่อเลี้ยง/มารดา/นา้/พี่เขย /นายจ้าง : ท าร้าย 1 ราย 

32 

4.ผู้ติดเชื้อเอช ไอวี/เอดส์ 2 

5.สุขภาพกาย 5 ราย  / สุขภาพจิต  5.สุขภาพกาย 5 ราย  / สุขภาพจิต   55 

6.เดก็ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ทั้งท้องไมพ่ร้อมและ
ความรุนแรงในครอบครัว ที่ติดตามมาพรอ้มกับแม่ 38 

7.เดก็พึงได้รับการคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.25467.เดก็พึงได้รับการคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 22 

8.ถูกข่มขืน - รุมโทรม/อนาจาร : ไม่ต้ังครรภ์  (เด็ก 3 ราย) 3 

9.ปัญหาอื่น ๆ เช่น เช่น ไมม่ีงานท า/เศรษฐกิจ/เร่ร่อน/มาเยี่ยม9.ปัญหาอื่น ๆ เช่น เช่น ไมม่ีงานท า/เศรษฐกิจ/เร่ร่อน/มาเยี่ยม
บุตรหลาน บุตรหลาน  

4343 

รวมทัง้สิน้ 168 
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 1.3 ประเภทปญัหา 
 

 1.3.1 ผูห้ญงิและเดก็ : ทอ้งเมือ่ไมพ่รอ้ม 

 ผูห้ญงิทอ้งเมือ่ไมพ่รอ้ม  มาขอรบัความชว่ยเหลอืรวมทัง้ส้ิน  37 ราย  ซึง่ผูห้ญงิ
ทอ้งเมือ่ไมพ่ร้อมมาขอค าปรึกษาและกลบัสูค่รอบครัว  จ านวน 8 ราย  พกัระหวา่งรอ
คลอด/หลงัคลอดจ านวน 29 ราย  โดยจ าแนกอายดัุงน้ี 

 เด็กและเยาวชนหญงิ    อาย ุ  10 - 14   ปี      จ านวน  1  ราย   (รอ้ยละ2.71 ) 
 เด็กและเยาวชนหญงิ    อาย ุ  15 - 19   ปี      จ านวน  4  ราย   (รอ้ยละ10.82) 
 ผูห้ญงิ                            อาย ุ  20 - 24   ปี      จ านวน  6  ราย   (รอ้ยละ16.21) 
 ผูห้ญงิ                            อาย ุ  25 - 29   ป ี     จ านวน 7  ราย    (ร้อยละ 18.92) 
 ผูห้ญงิ                            อาย ุ  30 - 34   ปี      จ านวน  12 ราย  (รอ้ยละ32.42) 
 ผูห้ญงิ                            อาย ุ  35 - 39   ปี      จ านวน  6 ราย    (รอ้ยละ16.21)  

 1.3.2  ผูห้ญงิและเดก็ : ความรนุแรงในครอบครวั   
 ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มาขอรับ
ความช่วยเหลือโดยพักอาศัย รวมทั้งสิ้น 32 ราย   

 

***ปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความรุนแรงน้ัน
มาจาก  

สามด่ืีมสุรา                ติดยาเสพติด  
อารมณ์รอ้น           หึงหวง    

 การด าเนนิคด ี ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
31 รายไม่ตอ้งการรอ้งทุกข์ด าเนินคดี  มผีูห้ญงิทปีระสบปญัหาความรนุแรง
ในครอบครวัเพยีง 1 ราย ต้องการแจ้งความด าเนนิคดีใหพ้นกังานเจ้าหนา้ที่
คุ้มครองผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครวัพ.ศ.2550 โดยท าบนัทกึ
ถอ้ยค าขอ้ตกลงปจัจุบนัคดีอยูใ่นชัน้อยัการ 
***ในจ านวน 32 ราย มเีด็กทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรง จ านวน  23  ราย
ตดิตามมากับมารดาดว้ย  

 1.3.3 ศูนยก์นษิฐน์าร ี: ถกูขม่ขนื (ความรนุแรงทางเพศ) 
 ศูนย์กนิษฐ์นารีเป็นสถานที่ช่วยเหลือผูห้ญิงและเด็ก ที่ถูกข่มขืนอย่าง
ครบวงจร  ปี 2563   มีผูห้ญิงและเด็กที่ถกูขม่ขืนกระท าช าเรา  ถูกอนาจาร  
มาขอความช่วยเหลือทั้งส้ิน  4  ราย 

 เด็กอายุ   10- 15  ปี    จ านวน  4     ราย      
 *** ผู้ถูกกระท าเป็น นักเรียน    
 *** ผู้กระท าเป็น   พ่อ พอ่เลีย้ง   น้าเขย  และเพื่อน   

 1.3.4 ผูห้ญงิและเดก็ : ตดิเชือ้ HIV/AIDS 

 ผูห้ญงิติดเชือ้ HIV/AIDS  มาขอรบัความชว่ยเหลอืรวม  2  ราย   
เป็นผูห้ญงิ อาย ุ 39  ป ีและ  43   ป ี   ติดเชือ้เอช ไอ วี  จาก สาม ี
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สามเีป็นผู้กระท า 31ราย                 มารดาเป็นผู้กระท า 1 ราย  



 

บา้นเดก็ :  เดก็กอ่นวยัเรยีน วยั 1ป ี6 เดอืน -  9 ป ี

 บ้านเดก็เป็นสถานที่ดูแลเด็กและรบัเลีย้งเด็กในชว่งอาย ุ1.6 – 9 ปี 
ซึ่งเป็นบุตรของผูใ้ช้บริการทีม่าขอความช่วยเหลอืในระหวา่งทีม่ารดารับการ
ฟืน้ฟรูา่งกายและจิตใจ   พกัรอคลอดและพักฟื้นหลังคลอด หรือพักเพือ่
หลบภัย อกีทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองภยั ซึง่เด็กเหลา่น้ันส่วนใหญไ่ด้รบั
ผลกระทบจากความรนุแรงในครอบครวัทัง้ทางตรงและทางออ้ม  ซึง่มทีัง้เด็กที่
ถกูลว่งละเมดิทางเพศ  เด็กทีม่ารดาติดเชือ้ เอช ไอ ว ี  รวมทัง้บดิามารดา
ต้องโทษจ าคุก  ตลอดปี 2563 มีเด็กอยู่ในความดูแลทั้งส้ิน  24 ราย 
เดก็ผู้หญิง 11 ราย  และ เด็กผู้ชาย 13 ราย  

ศนูยเ์ลีย้งเดก็ออ่น : เดก็ทารกวยัแรกเกดิ - 1 ป ี6 เดอืน 

 ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแล
เดก็ทารกซึ่งเป็นบุตรของผู้หญิงและเดก็ที่
ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม  ทั้งที่
ต้องการหาพ่อแมอุ่ปถัมภ์  ยกใหเ้ป็นบุตร
บุญธรรม   และเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราว  
เน่ืองจากมารดาไปหางานท า  เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ หรือศกึษาตอ่ โดย
ตลอดปี 2563  มเีด็กแรกเกดิฝากเลี้ยงประจำและฝากเฉพาะกลางวันรวม 
22 ราย ซึ่งมีระยะเวลาในการฝากไมเ่กิน1ปี ทั้งนีเ้ป็นแม่ทีต่อ้งการยก
บุตร หาพอ่แม่อุปถัมภ์   

  บ้านพักฉกุเฉินส่งต่อมูลนิธิมิตรมวลเด็ก สถานสงเคราะหเ์ด็ก
อ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กออ่นรังสิต  รวม  9 ราย   

  เด็กที่แม่ฝากเลีย้งชั่วคราวและรับกลับคืนครอบครัวที่อยู่ในศูนย์
เด็กออ่นจ านวน 9 ราย   

 

1.3.5 เดก็ทีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม 
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ผูป้ระสบปญัหา ทีม่าขอรบัความชว่ยเหลอืทางโทรศพัท ์จ านวน 1,063  ราย  
  เปน็หญงิทีป่ระสบปญัหาทกุรปูแบบ จ านวน 1,027 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 96.62  

  เปน็กลุม่ทีม่อีายรุะหวา่ง 25 - 40 ปี มากที่สุด 787 ราย คิดเป็นรอ้ย
ละ 74.04 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด   

  ประสบปญัหาดงันี ้
)  ท้องเมือ่ไมพ่รอ้มจ านวน 398 ราย คดิเป็นรอ้ยละ  37   
)  ความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 301 ราย  คิดเป็นร้อยละ 28   
)  ปัญหาครอบครัว  จ านวน 133 ราย  คิดเป็นรอ้ยละ 13      
)  ปัญหาอืน่  ๆ เชน่ พฤตกิรรมบตุรหญงิ /บตุรชาย  กฎหมาย  ยาเสพตดิ  
สุขภาพจติ ติดเชือ้เอช ไอ ว ีไม่มีผู้ดแูลบุตร ไมม่ีเงินค่ารักษาพยาบาล 

ภมูลิ าเนาของผูโ้ทรมาปรกึษาปญัหา  

 อยูต่่างจังหวดัและปรมิณฑล จ านวน 679 ราย  รอ้ยละ 64    

 ชว่งเวลาทีโ่ทรศพัทม์าปรกึษาปญัหา  
)  เวลาเชา้ - กลางวัน   ร้อยละ 58  
)  เวลากลางคืน     ร้อยละ 42   

ทีม่า : รูจ้กับา้นพกัฉกุเฉนิจาก  
) อนิเตอรเ์นต็ จ านวน 760 ราย  รอ้ยละ 72  
) ทางนติยสาร ,โทรทศัน ์และ สมดุหนา้เหลอืง  จ านวน 167 ราย   
รอ้ยละ 16  
3) พลเมอืงดแีนะน า/เพือ่นทีเ่คยมาดงูานแนะน า 110 ราย   ร้อยละ 10    
4) แผน่พบัประชาสัมพนัธส์มาคมฯ จ านวน 26 ราย   รอ้ยละ 2  

 * รายละเอียดตาม ภาคผนวก  ก  รายละเอียดของผู้หญิงและเด็ก
ที่มารับบริการ ของบ้านพกัฉุกเฉินปี  พ.ศ.2563 

 1.4 การใหก้ารปรกึษาทางโทรศพัท ์
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• การบ าบดั ณ บา้นพกัฉกุเฉนิ  

 ศ.เกยีรติคุณ แพทยห์ญงิเพญ็ศร ี  พชิยัสนิธ  ประธานคณะกรรมการที่
ปรกึษา สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี  ใหก้ารปรกึษาแนะน าการด าเนิน

ชวีติแกผู่ห้ญงิ เด็กและผูป้กครอง รวมทัง้เป็น
ประธานในการจัด Case Conference รว่มกบั
นักสังคมสงเคราะห ์นักจิตวทิยา  เจ้าหน้าทีฝ่า่ย
สังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวขอ้งและนักศึกษา
ฝึกงาน เพือ่หาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หญิง
และเด็กในบ้านพกัฉุกเฉินที่ประสบปัญหา

ทอ้งเมือ่ไมพ่รอ้ม  ความรนุแรง  ถกูขม่ขนื     ติดเชือ้เอช  ไอ ว/ีเอดส์ และเด็กที่
ถกูทอดทิง้ จ านวน  6 ราย  

 

 2.1 การดแูล  ฟืน้ฟแูละเยยีวยาผูห้ญงิและเดก็   

 ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาจะได้รับการดูแลโดยนักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวทิยาในทุกด้าน  ในรายทีม่ีความจ าเป็นทีต้่องการดูแลช่วยเหลอืเปน็
พิเศษ จะจดัหาบริการพิเศษให้โดยมีนักจิตวิทยาคลินิกประจ าบา้นพักฉกุเฉินท าการตรวจสอบประเมินระดับสติปญัญา ทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความสัมฤทธิ์
ผลทางการเรยีน เป็นรายกรณตีามความเหมาะสม โดยแยกตามลักษณะดังน้ี 

• การบ าบดั ณ สถานพยาบาล  

 ได้ส่งเดก็ / ผู้หญิงที่ถูกขม่ขืน  ความรุนแรงในครอบครัว  และติด
เช้ือ เอช ไอ วี / เอดส์ เขา้รับค าปรึกษาและบ าบดัฟื้นฟูจิตใจ  ภายใต้
การดูแลของจิตแพทย์ ดังนี้ 

  คลนิกิกูใ้จโรงพยาบาลวชริะฯ  จ านวน  3  ราย   
 โรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 3 ราย / ทางกายเพื่อฉีดยาระงับ
ฮอรโ์มนการเจรญิเติบโตเกินวัย จ านวน 1 ราย  

 โรงพยาบาลศริริาช  จ านวน  5  ราย  
 โรงพยาบาลภมูพิลฯ  จ านวน  1  ราย   
 โรงพยาบาลศรธีญัญา จ านวน  1  ราย  
 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  จ านวน  1  ราย  

2.1.1 การดแูลสขุภาพจติและการใหค้ าปรกึษาทัว่ไป  

 

2. กระบวนการใหค้วามชว่ยเหลอื และดแูล 
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2.1.2 การประชมุทมีสหวชิาชพีรว่มกบัองคก์รผูห้ญงิและเดก็ 

 การประชุมทีมสหวชิาชีพร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ 
(Case Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงตอ่เดก็และผูห้ญงิ  จ านวน 16 ราย  จดัประชุม 13  คร้ัง  โดยมอีงค์กร
ทีเ่ขา้รว่มการประชมุกบัทมีสหวชิาชพีประกอบด้วย มลูนิธศินูยพิ์ทกัษ์สิทธเิด็ก 
โรงพยาบาลต ารวจ   โรงพยาบาลศริริาช   มลูนิธส่ิงเสรมิความเสมอภาคทาง
สังคม กรมกิจการสตรแีละครอบครัว ศูนย์ช่วยเหลอืทางสังคมกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บา้นพักเด็กและครอบครัว
กรุงเทพฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวดัสมทุรปราการ  ศูนย์การ
เรียนรูก้ารพัฒนาสตรีและครอบครัว สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท  
และบ้านทานตะวัน  

2.1.3 จดักจิกรรมกลุม่ Group Support  
 ทมีสังคมสงเคราะหบ์า้นพกัฉกุเฉนิรว่มกบัทมีมลูนธิส่ิงเสรมิความเสมอภาคทาง
สังคม จัดกจิกรรม Group Support (โรงเรยีนธมัใจ) จ านวน  5  ครัง้ เพือ่หาแนวทาง

ในการเสริมก าลังใจและเยยีวยาฟืน้ฟู
จิตใจในแบบกลุม่ “เพือ่นชว่ยเพือ่นจาก
เพื่อนผู้ทีไ่ด้ผา่นพ้นเหตกุารณ์ร้าย
มาแล้ว ”  จ านวน 40  ราย    
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 2.1.4 โครงการศลิปบ าบดั เพือ่เยยีวยาจติใจจากภายใน  
 โครงการน้ีเป็นโครงการทีบ่า้นพกัฉกุเฉินได้น าศิลปะมาช่วยบ าบดัฟื้นฟเูยียวยาจิตใจ  ให้กับผูห้ญิงและเด็กที่
ประสบปัญหาความรนุแรง ถกูลว่งละเมดิทางเพศ  ทอ้งไมพ่รอ้มและมปีญัหาทางสภาพจิตใจ    ซมึเศรา้และคิดท ารา้ยตัวเอง  
ทีเ่ขา้มาขอความชว่ยเหลอืจากบา้นพกัฉกุเฉนิได้มกีารปรบัตัว   เพือ่ทีจ่ะใชช้วีติได้อยา่งมคีวามสุขดังนี ้
 กิจกรรมศิลปบ าบัดแนวมนุษย์ปรัชญา  โดย คุณกรวิณท์   วรสุข  ผูเ้ชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และนกัศิลป
บ าบัด  ได้จดักจิกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ซึ่งผู้เข้ารับการบ าบดัคือสมาชิกบ้านพักฉกุเฉิน โดย มีวัตถุประสงค์
เพื่อการบ าบดัฟื้นฟเูยยีวยา พฒันารา่งกายจติใจใหก้ลับมาสู่ความสมดุลในชีวติอยา่งปกติสุข ใหก้ับผู้หญิงและ
เด็กที่ประสบปัญหาความรนุแรงทุกรูปแบบ  
•รายบุคคล  9  ราย  จ านวน  95  ครั้ง    

•แบบกลุ่มกับสมาชกิท้องวยัรุ่นและกลุ่มเสี่ยง   40  ราย  จ านวน  8  คร้ัง  
•เด็กผลกระทบจากความรนุแรง  8  ราย  จ านวน  2  ครั้ง   
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 2.2 การใหบ้รกิารโดยการเสรมิสรา้งความรู ้
 2.2.1 กจิกรรมส าหรบัเดก็เลก็กอ่นวยัเรยีน / บา้นเดก็  

  จดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มดา้นรา่งกาย  จติใจ  อารมณ ์สังคม และสตปิญัญา  รวมท้ังการฝกึสมาธิ  การฝกึวา่ยน้ า  การเลา่นทิาน  ศลิปะและดนตรบี าบดั ทุกวนัจนัทร ์- วนัอาทิตย์
โดย ครพูีเ่ลีย้งบา้นเดก็ 

 นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จ านวน 10 คน จัดกิจกรรมนันทนาการ ออกก าลังกาย เล่านิทานและท าความสะอาดบริเวณรอบอาคาร   ให้กับสมาชิก
บ้านเด็ก  จ านวน 22 คน    เมื่อวันที่ 9  ม.ค. 2563 

 ทีมคุณป๊อบ , คุณก้อย ช. , คุณกระต่าย , คุณเกตุ และเพื่อน ๆ   จ านวน 14 คน  จดักจิกรรม จติส านกึทางสังคมการใหบ้รกิาร  โดยเล่านิทานและร้องเพลงให้ความบันเทิงกับ
เด็ก  ๆ บา้นเดก็   เมื่อวันท่ี 6 ก.พ.63 

 คณะนกัเรยีนทหารอากาศ จ านวน 30 คน จดักจิกรรมประกอบดว้ย รอ้งเพลง เลา่นทิาน  แก ่สมาชกิบา้นเดก็  เมือ่ 6 ก.พ.63 
 นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปท่ีี 1  จ านวน 8 คน จดักจิกรรมโครงงานกลุม่ ปนัยิม้ ปนัรกั ใหก้บันอ้งบา้นเดก็ เมือ่วนัท่ี   1 ม.ีค.2563 
 นกัเรยีนสถาบันปญัญาภวัิฒน ์จ านวน 13 คน จดักจิกรรมทาสีเครือ่งเลน่และผนงัเกา่ใหใ้หม่และท าความสะอาดลานพืน้และหอ้งน้ าใหน้อ้ง ๆ  บ้านเด็ก เม่ือวันที ่22 ก.ย.2563 
 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์สาขาเคมอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื จ านวน 15 คน จดักจิกรรม วาดภาพระบายสี และให้
ความรูเ้กีย่วกบัอาหาร 5 หมู ่ เลน่เกมBingo Math และใบค้ าดว้ยท่าทาง   แก ่สมาชกิบา้นเดก็ เมือ่วนัท่ี  26 ก.ย.63 

 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปท่ีี 4โรงเรยีนนวมนิทราชนิทิูศ  หอวงั นนทบรุ ีจ านวน 11 คนท าจติอาสา เลน่เกม และเลา่นทิานใหก้บันอ้ง ๆ  บา้นเดก็ เมือ่ 10 ต.ค.2563 
 นกัศกึษามหาวทิยาลยัรงัสิต รายวชิาศาสตร์แห่งรัก(RSU130)  จ านวน 5 คน ท ากจิกรรม “อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการล้างมืออย่างถูกวิธีและนันทนาการ” 
ใหก้บัสมาชกิบา้นเดก็ เมือ่วนัที ่18 พ.ย.63 

 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  โดย คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จ ากัด (วัตสันประเทศไทย) ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  สมาชิกบ้านเด็ก
และเจ้าหน้าท่ี  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 
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• กจิกรรมเสรมิความรูแ้ละทกัษะชวีติ 

ให้ความรู้เรื่อง พัฒนาการเด็กทารกในครรภ์ ไปจนถึงการเตรยีม
ตัวคลอดบุตร การดแูลเต้านม เป็นรายบุคคล โดย พ.ต.หญิงนัทมน 
อุ่นพงศ์ภูวนารถ  อาสาสมคัรพยาบาล 

 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้าน สุขภาพและสุขอนามัยสตรี  
ในโครงการ “เอไอเอร่วมแบ่งปันในวันสตรีสากล” วนัที่ 16 มี.ค.63 
จัดโดย บริษัท เอไอเอ จ ากดั  
 กจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธุ ์
ให้กับสตรแีละเยาวชนทีอ่ยู่ในกลุ่มเส่ียง วิทยากรโดย คุณสมชาต ิ 
ทาแกง และ คุณปฏิญญา  สุริวงศ์ วันที่ 12 ม.ค. , 7มี.ค , 24พ.ค. 
และ12ก.ค.63 

•  กจิกรรมดา้นการศกึษา  

  ส าหรับสมาชิกที่เป็นเด็กและเยาวชนได้ประสานงานให้เข้าเรียน
ในสถานศึกษาในเขตดอนเมอืง  โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา และ
โรงเรยีนประชาอทุศิ (จันทาอนุสรณ)์เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ  รวม 3 ราย    
 ชัน้ประถมศกึษา จ านวน  1 ราย   
 ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน  2  ราย   

• กจิกรรมการศกึษาทกัษะดา้นอาชพี  

 บา้นพกัฉกุเฉนิส่งผูห้ญงิและเยาวชน จ านวน 20 ราย  เขา้รว่มเรยีน
และฝึกทกัษะดา้นอาชีพ หลกัสูตรขนมอาหาร ในวันที่ 25 ม.ค.63  และ 
18 พ.ค.63 โดยได้ฝกึท าเมนขูนมและอาหารวา่งดังนี ้

 ขนมอบ เบเกอรี ่   
 ขนมปงัไส้กรอก  
 เค้กกลว้ยหอมเนือ้เนย  
 ฝกึท าย าแหนมขา้วทอด  
 ขนมทบัทมิกรอบและน้ าสมนุไพร    

2.2.2 กจิกรรมส าหรบัสมาชกิเยาวชน สมาชกิทีท่อ้งเมือ่ไมพ่รอ้ม และแมว่ยัรุน่  มกีารจัดกจิกรรมเสริมความรู้และทกัษะอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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• กจิกรรมเสรมิความรูแ้ละทกัษะชวีติ 

 จดักจิกรรมใหค้วามรู ้”คุยเรือ่งโรคเอดส์” เป็นรายบคุคล โดย คุณศรไีทย   อ่ า
สวุรรณ  ผูช่้วยนกัสงัคมสงเคราะห ์บา้นพกัฉกุเฉนิ  ใหกั้บเดก็/เยาวชนทอ้งเมือ่ไม่
พรอ้ม/แมว่ยัรุน่  จ านวน 6 ราย  
 กจิกรรมการดแูลอนามยัส่วนบคุคล การยบัยัง้เชือ้กอ่โรค การลา้งมอืใหถ้กูวธิี
ด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ ท าเจลล้างมอืส าหรับใชเ้องในครวัเรอืน ใหก้บั
สมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิและเจ้าหน้าที ่เมือ่ 21 ม.ีค.63 โดย คุณอาวเิซห ์ อาเหมด็ 
และคณะ จ านวน  24  คน  

• กจิกรรมอืน่ ๆ  
 จัดท าบุญเนื่องในวนัมาฆบชูา 
โดยนมินตพ์ระมาท าบญุ สวดมนต ์
เพือ่ใหส้มาชกิบา้นพกัฉุกเฉนิและ
เจ้าหน้าที่ ร่วมกันท าบญุตักบาตร 
เมือ่วนัที ่5 ก.พ.63 
โครงการปันสุขกิจกรรม “ผมสวยด้วยรักจิตอาสา ในวันคล้ายวันเกดิ
คุณแมก่ัญอรณิศา ม่วงค า” ให้กับสตรแีละเยาวชนบ้านพักฉกุเฉิน โดย 
คุณณิศาภัทร  ม่วงค า และครอบครัว เมือ่วันที่ 28 ก.ย.63 

• กจิกรรมกฬีาและนนัทนาการ 
 กจิกรรม แอโรบิค  เพือ่ผ่อนคลาย  โดย
คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร นักจิตวทิยาคลนิิก  
บา้นพกัฉกุเฉนิ ทกุวนัพธุ เวลา 16.00-16.45 น. 
 จัดกจิกรรม เกา้อีด้นตร ี และกจิกรรมสรา้ง

แรงบนัดาลใจ แกส่ตรทีีพ่กัในบา้นพกัฉกุเฉนิ เมือ่ 6 ก.พ.63 โดย คณะ
นกัเรียนทหารอากาศ จ านวน 30 คน  
บริษัทท าทันท ี ครเีอชั่น จ ากดั 
จัดโครงการ “Talk hug and care 
ดูแลหัวใจ ห่วงใยกัน by Nong” 
จัดการแสดง Mini concert จากคุณซา
นิและดนตรสีด Folk song พรอ้มให้
ก าลงัใจกบัสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ 

• กจิกรรมศาสนบ าบดั 

 กิจกรรมศาสนบ าบดั   ฝึกนั่งสมาธแิละ
ฟังธรรมะ โดย คุณคัญฑนิกม์ นโิรธร  
นักจิตวทิยาคลนิกิบา้นพกัฉกุเฉนิ  ทกุวนัศกุร ์ 
เวลา 16.00 - 16.45 น. 

2.2.3 กจิกรรมส าหรบัสตร ีและเยาวชนทกุคน 
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  กจิกรรมส าหรบัผูป้กครองกลุม่เยาวชน  และเยาวชนทีถ่กูกระท าความ
รนุแรงทกุรปูแบบ     

         บา้นพกัฉุกเฉินได้จัดกระบวนการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  กับพ่อแม่
ผู้ปกครองของเด็กทีไ่ด้รับความรุนแรงทุกรูปแบบเพือ่เสริมสร้างพลังทาง 
ด้านความคิดจิตใจโดยผา่นกระบวนการแลกเปลีย่นประสบการณจ์ากครอบครวั
ที่ก้าวผา่นเรือ่งรา้ยแรงมาแล้วและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม 

• จัดกจิกรรมใหค้วามรูก้บัผูป้กครองของเด็กวัยรุ่น เยาวชนและสมาชกิบา้นพกั
ฉกุเฉนิ หวัขอ้ ”โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ”์  วทิยากรโดย คุณสมชาต ิ ทาแกง และ
คณะ   จากสภากาชาดไทย จ านวน 3 ครัง้   

• ให้ค าปรึกษาเป็นรายครอบครัว โดยนักสังคมสงเคราะหแ์ละนักจิตวทิยา 
บ้านพักฉกุเฉิน 

• จัดกจิกรรม Group Support แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผา่นประสบการณ ์  วทิยากร
คุณสุเพญ็ศร ี  พึง่โคกสูง ผูอ้ านวยการมลูนิธส่ิงเสรมิความเสมอภาคทางสังคมและ
คณะ จ านวน 4 ครัง้ 

 

ส าหรบัแมแ่ละวยัรุน่ : โครงการ  เพิม่ตน้ทนุชวีติแมว่ยัรุน่ 

 กรณแีมว่ยัรุน่  สมาคมฯ  ได้จัดโครงการเพิม่ต้นทนุชวีติใหก้บัแมว่ยัรุน่ 
โดยมวีตัถปุระสงค์ส าคัญ คือ มุง่ลดอตัราการส่งลกูสู่สถานสงเคราะห ์    เนน้
การสรา้งสายสัมพนัธแ์มแ่ละลกูในช่วงระหวา่งรอคลอด  ใหก้ารสนบัสนนุ
การศกึษาต่อจนจบชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  จัดกจิกรรมใหค้วามรูเ้รือ่งสิทธิ
อนามยัเจรญิพนัธ ์ การบ าบดัด้านอารมณอ์ยา่งรอบด้าน  อกีทัง้มเีงินสะสมให้
เพือ่เป็นต้นทนุชวีติแมว่ยัรุน่   เมือ่พน้จากบา้นพกัฉกุฉนิและกลบัสู่ครอบครวั  
ในปี2563 มเีด็กและเยาวชนทอ้งเมือ่ไมพ่รอ้ม เปน็แมล่กู 6 คู่ ซึง่ในจ านวนแม่
วยัรุน่ทัง้หมด มเีพยีง  1  ราย  ทีตั่ดสินใจยกบตุรใหก้บัมลูนธิมิติรมวลเด็ก 
นอกจากน้ันตัดสินใจเลีย้งลกูด้วยตนเอง 

- 23 - 

2.2.4 ส าหรบัสมาชกิผูต้ดิเชือ้ เอช ไอ ว ี/ เอดส์ 
• กิจกรรมด้านสุขภาพกาย/จิต การดูแลชีวิตและสุขภาพอนามยั
ทางด้านกายและจิต ของสมาชกิผู้หญิงติดเชือ้เอช ไอ วี /เอดส์ โดย 
พ.ต.หญิงนัทมน   อุ่นพงศภ์ูวนาถ  อาสาสมัครพยาบาล 

• จัดส่งสมาชกิผูป้ว่ยในบา้นพกัฯ ไปรว่มพบปะกลุม่สมาชกิเกา่ / ใหมแ่ละ
ร่วมรับฟงับรรยายให้ความรู้ เร่ืองโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธแ์ละวธิกีาร
ป้องกนั วทิยากรโดย อาจารยพ์ฒันช์ล ีสุทธะพนิธ ุ จ านวน  4 ราย  ณ  หอ้ง
ประชมุชัน้ 7B  ศนูยว์จัิยโรคเอดส์   เมือ่ 26 ก.พ.63 

• จัดกจิกรรมการศกึษาและฝกึอาชพี เชน่ ศลิปะประดิษฐ ์ ผลติดอกไม้
ประดิษฐต่์าง  ๆ ขนมอบ ท าตุ๊กตา เปน็ต้น 



 

 3. การตดิตามผลและการเยีย่มบา้น 

 

 หลงัจากบา้นพกัฉกุเฉนิได้
ชว่ยเหลอืผูม้าขอใชบ้รกิารจาก
ปัญหาต่าง ๆ และผูร้บับรกิาร
สามารถทีจ่ะกลบัคืนสู่ครอบครวั 
หรอืกลบัสู่สังคมภายนอกได้แลว้  
 นักสังคมสงเคราะห์จะด าเนินการประเมินผลทั้งก่อน และหลังที่
จะกลับสู่ครอบครัวหรอืสังคมภายนอก ทั้งประเมินผล ประเมินความ
เส่ียงต่อปัญหา ประเมินความพร้อมในการกลับสู่ครอบครัว รวมทัง้
ประเมนิปัญหาและใหก้ารชว่ยเหลอืสงเคราะห์ในกรณปีญัหาอืน่ทีผู่ห้ญงิ
และเด็กพบเมือ่ออกไปใชช้วีติด้วยตนเอง บา้นพกัฉกุเฉนิจะติดตามผลด้วย
วธิกีารลงพื้นที่เยี่ยมบา้นผู้หญิงและเด็ก หรือประสานงานกบัภาครฐั 
หรอืเอกชนในพืน้ที ่ เชน่ เจ้าหนา้ทีส่ านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษยข์องแต่ละจังหวดัต่าง  ๆ เพือ่ดูแลชว่ยเหลอืต่อไป รวมทัง้ติดตาม
ผลด้วยการติดต่อทางโทรศพัท ์ ซึ่งในปี 2563 บา้นพกัฉกุเฉนิได้ลงพืน้ที่
เยีย่มบา้นผูห้ญงิและเด็กรวมทัง้หมด 10 รายในกรณทีีต้่องการดูแลเพือ่ให้
กลบัคืนครอบครวัเทา่ทีท่ าได้ 

  

2.3 การชว่ยเหลอืทางดา้นกฎหมาย    
 ไดจ้ดัทมีสหวชิาชพี นักสังคมสงเคราะห ์  นักกฎหมาย  พนักงานเจา้หน้าที ่จาก
มลูนิธส่ิงเสรมิความเสมอภาคทางสังคม  มูลนิธิศูนยพ์ทิกัษ์สิทธเิด็ก  ร.พ.ต ารวจ   
ศนูยช์ว่ยเหลอืทางสังคมกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ และ
บา้นพกัฉกุเฉนิ เพือ่ระดมความคิดหาแนวทางการชว่ยเหลอืเด็กด้านคดีความรนุแรง
ทางเพศ จ านวน 5 ราย  รวม  8   ครัง้    
กระบวนการยตุธิรรม 

ชัน้สอบสวน  
 

• นักสังคมสงเคราะหน์ าเด็ก 1 ราย อาย1ุ2ปี ไปสอบพยานทีห่อ้งสอบพยานเด็ก 
โรงพยาบาลศริิราช (ส.น.บวรมงคล) เมือ่วนัที ่27 ส.ค.63 

• นักสังคมสงเคราะหน์ าเด็ก 1 ราย อาย1ุ6ปี ไปสอบพยานที่     ส.น.หนอง
แขม เมื่อวันที่ 25 ก.ย.63 

• นักสังคมสงเคราะหน์ าเด็ก 1 ราย อาย ุ 14 ปี ไปสอบพยานที ่ ส.ภ.บางกรวย 
จังหวดันนทบรุ ีเมือ่วนัที ่ 21  ต.ค. 63 

• ผูช้ว่ยนักสังคมสงเคราะห์ไปใหป้ากค าในฐานพยานบอกเล่าคดีเด็กหญงิ
อาย1ุ4 ป ีที ่ส.ภ.บางกรวย จงัหวดันนทบรีุ จ านวน 1 รายเมือ่วนัที ่ 21  ต.ค. 63 

• นักสังคมสงเคราะหบ์า้นพกัฉกุเฉนิพรอ้มกบัพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามพ.ร.บ.
ผูถ้กูกระท าความรนุแรงในครอบครวัพ.ศ.2550  น าผูห้ญงิอาย ุ36 ปี จ านวน 
1 ราย ที่ถกูกระท าความรนุแรงทางเพศจากสามี ไปแจ้งความและสอบ
พยานทีส่น.สายไหม เมือ่วนัที ่ 27 ม.ิย. และ 25  ธ.ค. 63 
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ศนูยก์ารศึกษาและฝึกอาชีพ 

 เป็นอกีส่วนหน่ึง ของการใหบ้รกิาร ของสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี มุง่ใหก้ารศกึษา และเสรมิสรา้งทกัษะส าหรบัการน าไปประกอบอาชพี โดย
มกีลุม่เป้าหมาย คือ ผูเ้ดือดรอ้นทีม่าขอความชว่ยเหลอืจากบา้นพกัฉกุเฉนิผูด้้อยโอกาส  รวมทัง้ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป   ส าหรบัการศกึษานัน้ได้จัด
การศกึษานอกระบบสายสามญั วธิเีรียนแบบพบกลุม่ (กศน.) ทัง้ระดบัประถม - มธัยมปลาย เพือ่ใหค้วามรู้ขัน้พืน้ฐานภาคบงัคับตาม พระราชบญัญตัิ
การศกึษา เป็นส าคัญ รวมทัง้การศกึษาตามอธัยาศยั เสรมิการเรยีนรูแ้ละเพิม่พนูความรูผ้า่นหอ้งสมดุ 
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งานการศกึษาและฝึกอาชีพ 

กจิกรรมของศนูยก์ารศกึษาและฝกึอาชพีในป ี2563   แยกไดต้ามโครงการทีส่ าคญัดงันี้ 
1.จดัการศกึษานอกระบบสายอาชพี  ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชพีสตรีฯจัดกิจกรรมดา้นฝึกอาชพี ซึง่เปน็การเพิม่ทางเลอืกการสรา้งรายได้ใหแ้กบ่คุคลทัว่ไปและสมาชกิ
บา้นพกัฉกุเฉนิ  โดยมหีลกัสูตร  ศลิปะประดิษฐ ์ ดอกไมป้ระดิษฐจ์ากผา้ ขนมอบ นวดแผนไทย  นวดฝา่เทา้   ปกัผา้ด้วยมอื  ชา่งตัดเส้ือผา้สตร ี  ชา่งดัดผมและเสรมิสวย   ชา่งตัด
ผมชาย   ภาษาองักฤษ  
 1.1 การจดัฝกึอบรมวชิาชพีใหแ้กบ่คุคลทัว่ไปและสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ   ฝา่ยการศกึษาและฝกึอาชพี  จดักจิกรรมการศกึษานอกระบบสายอาชพี  หลกัสูตรวชิาชพีระยะ
ส้ันส าหรบับคุคลทัว่ไปรวมถงึสมาชกิในบา้นพกัฉกุเฉนิ โดยเปิดอบรมต้ังแต่ 24 - 100 ชัว่โมง  จ านวน   3   หลกัสูตร   จ านวนกลุม่  13   กลุม่   ผูเ้ขา้รบัการอบรมเปน็
บคุคลภายนอก  จ านวน  192  คน   (  หญงิ  182  คน  /  ชาย  10  คน )   
 ตารางรายละเอยีดแยกตามหลกัสตูร 

 ที ่  วชิา จ านวนกลุม่ 

จ านวน 

ผูเ้ขา้รบัการอบรม รวม หญงิ ชาย 

จ านวนผู ้

ผา่นการอบรม รวม หญงิ ชาย 

ทัว่ไป EH ทัว่ไป EH 

1 ช่างตัดผมชาย 100  ชม.  2 36 - 36 27 9 27 - 27 21 6 

2 ช่างตดัเสือ้สตรี 30 ชม.  7 101 - 101 100 1 87 - 87 87 - 

3 ขนมอบ 24 ชม.  4 55 - 55 55 - 54 - 54 54 - 

 รวม 13 192 - 192 182 10 168 - 168 162 6 

*EH = Emergency Home หมายถึง สมาชิกบา้นพักฉุกเฉิน 
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 บรกิารชมุชน   
 เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรชา่งตัดผมชาย  หลังจากการเรียนจบภาคทฤษฎีแลว้จะต้องออกฝกึปฏบิติัจรงิโดยออกใหบ้รกิารตัดผมฟรตีามชมุชนต่าง ๆ 
ซึ่งในปี 2563 ไดอ้อกใหบ้รกิารตามชมุชน ในเขตดอนเมอืง   เขตหลกัส่ี   เขตสายไหม    เขตบางเขน    ปากเกรด็  จงัหวดันนทบรุ ี  และจงัหวดัปทมุธาน ี รายละเอยีดดังนี ้

วัน/เดอืน/ป ี สถานที ่ นกัเรยีนฝกึอาชพี 
ผู้มารับบรกิาร รวม หญงิ ชาย 

12 กรกฎาคม 2563 เคหะชุมชนนนทบุรี  1 11  - 50 50 

19 กรกฎาคม 2563 ชุมชนการเคหะคลองส่ี 12  - 49 49 

26 กรกฎาคม 2563 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 10  - 51 51 

2 สิงหาคม 2563 ชุมชนประเสริฐเปรมประชา 10  - 49 49 

 9 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านพฤกษา 13  คลอง 3 รังสิต 11  - 50 50 

16 สิงหาคม 2563 ชุมชนเปี่ยมสุข 10  - 51 51 

22 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดดอนเมือง 11  - 50 50 

29 พฤศจิกายน 2563 บ้านพักคนชราบางเขน 12  - 51 51 

6  ธันวาคม  2563 ชุมชนเปี่ยมสุข 10  - 49 49 

20 ธันวาคม 2563 บ้านพักคนชราบางเขน 11  - 50 50 

  รวม 108  - 500 500 
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ประเภท
ผลติภณัฑ ์

ชือ่ผลติภณัฑ ์ จ านวน 

1.ดอกไมป้ระดษิฐ์
จากผา้ก ามะหยี ่

• ดอกกลว้ยไมฟ้า้มุย่ ชอ่ดอก 

• ดอกกลว้ยไมฟ้า้มุย่ ชอ่ใบ 

39 ชอ่ 

67 ชอ่ 

2.ดอกไมป้ระดษิฐ์
จากผ้าตว่น 

• ดอกบัวเผ่ือน ช่อ 21 ช่อ 

3.ดอกไมจ้นัทน ์ 

• ดอกกหุลาบ  เดีย่ว 500 ชอ่ 

• ดอกกหุลาบ  ชอ่ประธาน 25 ชอ่ 

• พวงหรดี 4 พวง 

4.ดอกไมป้ระดษิฐ์
จากผ้าใยบวั 

• ดอกแคทลยีา ชอ่ใบ 33 ชอ่ 

• ดอกกลว้ยไมช้า้งกระ ชอ่ ผ้าใยบวั 83 ชอ่ 

• ดอกกลว้ยไมม้าดาม 2 กิง่  ผ้าใยบวั 150 ชอ่ 

ประเภทผลติภณัฑ ์ ชือ่ผลติภณัฑ ์ จ านวน 

5.ดอกไมป้ระดษิฐจ์ดัชอ่ 

• ดอกไมช้อ่ใหญ่ 

• ดอกกหุลาบ ชอ่ใบ  ผ้าใยบวั 
• ดอกกหุลาบ ชอ่  กระดาษสา 

17 ชอ่ 

7 ชอ่ 

14 ชอ่ 

6.ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากผ้า
จดักระถาง 

• ดอกบวัสัตตบงกชใหญ่ ผ้าไหมเรยอง 
• ดอกกลว้ยไม้ฟา้มุ่ย ผ้าก ามะหยี ่
• ดอกบวัสัตตบงกช เลก็ ผ้าไหมเรยอง 
• ดอกกหุลาบ  ผ้า 
• ดอกบวัเผ่ือน  
• ดอกลลิลี ่ผ้าใยบวั 

9 กระถาง 
2 กระถาง 
7 กระถาง 
1 กระถาง 
4 กระถาง 
1 กระถาง 

7.ดอกไมป้ระดษิฐ ์
จากผ้าไหมเรยอง 

• ดอกกลว้ยไม้มาดาม 2 กิง่ ช่อใบ ผ้าไหมเรยอง 96 ช่อ 

• ดอกบวัสัตตบงกช เลก็ ชอ่  ผ้าไหมเรยอง 52 ชอ่ 

• ดอกบวัสัตตบงกช ใหญ่ ชอ่  ผ้าไหมเรยอง 63 ชอ่ 

• ดอกกลว้ยไมแ้วนดา้ 2 กิง่ ชอ่ใบ  ผ้าไหมเรยอง 110 ชอ่ 

• ดอกไมต้ดิเส้ือ  53 ชอ่ 

1.2 ฝกึอบรมวชิาชพีระยะสัน้ (กลุม่สนใจ) กจิกรรมเสรมิรายได้สมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ เพือ่เป็นการสรา้งรายได้ใหแ้กส่มาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ   ศนูยก์ารศกึษาและฝกึ
อาชพี ไดจ้ัดกิจกรรมดา้นหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันตามกลุม่สนใจ  เช่น  ดอกไม้ประดิษฐ์   ศิลปประดิษฐ์   ปักผ้าด้วยมือ   งานเย็บผ้า   ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ในปี 2563  มีดังน้ี 
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ประเภทผลติภณัฑ ์ ชือ่ผลติภณัฑ ์ จ านวน 

งานถกัจากผา้ยางยดื 

(ผา้บรจิาคโดยบรษัิท 

ไทยวาโก ้จ ากดั) 

 

• กระเปา๋เป ้ 1 ใบ 

• กระเป๋าสะพาย 1 ใบ 

• ทีใ่ส่ดินสอ 9 ใบ 

• ทีใ่ส่กระดาษทชิช ูชนิดมว้น 4 ใบ 

• กระเป๋าหไูม ้ 4 ใบ 

1.2.3 งานปกัผา้ดว้ยมอื 

ประเภท
ผลติภณัฑ ์

ชือ่ผลติภณัฑ ์ จ านวน 

ถงุผา้ 

 

• ถงุหรูดู  ใหญ ่ 36  ใบ 

• ถงุหรูดู  กลาง  37  ใบ 

1.2.2 งานศลิปะประดษิฐ ์
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ประเภทผลติภณัฑ ์ ชือ่ผลติภณัฑ ์ จ านวน 

 

• กระเปา๋หรููด ใหญ ่ 111 ใบ 

• กระเป๋าหรูดู  เลก็ 158 ใบ 

• กระเป๋าใส่โทรศพัท ์ 25 ใบ 

• กระเป๋าใส่เศษสตางค์ 50 ใบ 

• เยบ็พวงกญุแจ 50 อนั 

  1.2.5 งานผลติภณัฑส์ัง่ท า / ท าตามออรเ์ดอร์ 

ประเภทผลติภณัฑ ์ ชือ่ผลติภณัฑ ์ จ านวน 

 

• เยบ็กางเกง + เส้ือ  (ตามออรเ์ดอร)์ 17 ตัว 
• เยบ็ผา้ปิดจมกู (ตามออรเ์ดอร)์ 1,000 ชิน้ 

• เยบ็กระเป๋าสะพาย (ตามออรเ์ดอร)์ 130 ใบ 

• เยบ็กระเป๋าใส่โทรศพัท ์(ตามออรเ์ดอร)์ 80 ใบ 

1.2.4 งานเยบ็ผา้ 
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• ภาคเรยีนที ่ 1 / 2563  จ านวนนักศกึษา  54  คน • ภาคเรยีนที ่ 2 / 2563  จ านวนนักศกึษา 44  คน (เรยีนออนไลน ์เนือ่งจาก
ตดิสถานการณโ์ควดิ 19) 

ระดบัชัน้ 

ประเภท 

หญงิ ชาย รวม 

บคุคลทัว่ไป 

สมาชกิบา้นพกั
ฉกุเฉนิ 

มัธยมต้น 11 - 3 8 11 

มธัยมปลาย 43 - 15 28 43 

รวม 54  - 18 36 54 

ระดบัชัน้ 

ประเภท 

หญงิ ชาย รวม 

บคุคลทัว่ไป 

สมาชกิบา้นพกั
ฉกุเฉนิ 

มัธยมต้น 11 - 3 8 11 

มัธยมปลาย 33 - 18 15 33 

รวม 44  - 21 23 44 

2. จดัการศกึษานอกระบบสายสามญัวธิเีรยีนแบบพบกลุม่ ( กศน.) 
        ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชพี ร่วมกับศูนย์บรกิารการศึกษานอกโรงเรียน เขตดอนเมอืง รับผิดชอบจัดการศึกษาใหแ้ก่ผูพ้ลาดโอกาสทางการศึกษา ส าหรับ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงสมาชิกในบ้านพักฉกุเฉิน เพือ่ให้ความรูข้ั้นพื้นฐานตามภาคบังคับ ประถม – มัธยมปลาย ตาม พรบ.การศกึษา เป็นการศึกษาแบบพบ
กลุ่มวันพุธ และวันอาทติย ์โดยตลอดทั้งปี 2563 ได้จัดการศึกษานอกระบบสายสามญั (กศน.) แบบพบกลุม่ พบกลุ่มวันอาทิตย์และวนัพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น. 
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งานพฒันาเยาวชน 

 เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงที่สมาคมฯ มุ่งให้ความรูก้ับเยาวชน โดยผ่านกจิกรรมเพือ่ให้เยาวชนพฒันาศกัยภาพความเป็นผู้น าที่
ดี มีทัศนคติที่ถูกต้อง เหมาะสม เคารพในความเสมอภาค และศกัด์ิศรคีวามเป็นมนุษยท์ีเ่ทา่เทยีมกนัทัง้หญงิและชาย   ปลกูจิตส านกึ
รับผิดชอบตอ่ตนเอง ครอบครัว และสังคม เพือ่ใหด้ าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความสุข การเรียนรู้เร่ือง
เพศศึกษาและอนามยัเจรญิพันธุ ์ เพือ่ส่งเสริมให้มีความรู้ความเขา้ใจ ในเรือ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยผ่านกิจกรรมและส่ือ
การเรียนรู้ที่คัดสรรกลั่นกรองแล้วว่าสอดคล้องกับความสนใจของวัยรุ่น  
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งานพฒันาเยาวชน 

1. โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ พฒันา ตอ่ยอด แกนน าเพือ่นใจวยัทนี ดา้นสขุภาวะทางเพศในโรงเรยีน   
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล โดยมีโรงเรียนที่เขา้ร่วมจ านวน 9 โรงเรยีน คือ 

• โรงเรยีนสามเสนนอก(ประชาราษฎรอ์นุกลู)   

• โรงเรยีนวดัลาดพรา้ว       

• โรงเรยีนวดัลาดกระบงั(ศลิาภริตัอปุถมัภ)์    

• โรงเรยีนวัดสะแกงาม     

• โรงเรยีนวดัพระยาสุเรนทร ์(บุญมอีนุกูล)  
• โรงเรยีนคลองใหม่     

• โรงเรยีนบางชนั (ปล้ืมวทิยานุสรณ์)  
  

• โรงเรยีนมัธยมบา้นบางกะปิ  

1.1 จัดอบรมแกนน าเยาวชน โรงเรยีน ๆ  ละ 2 ครัง้ แต่ละครัง้ใชเ้วลาประมาณ  5 - 6 ชัว่โมง ทัง้หมด 9 โรงเรยีน  รวม 18  ครัง้  ในชว่งเดือน สิงหาคม –  ตุลาคม 2563  แบง่เปน็ 

ครั้งที่ 1 เรียนรู้กิจกรรมที่จะน าไปใช้สอนใน กิจกรรมพี่สอนน้องโดย
มีเน้ือหาเกี่ยวกับ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย  ทางเลือกเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ที่อยู่กับแฟน 2 ต่อ 2 วิธีการคุมก าเนิด   โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  ผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ จากนั้นแนะน าแหล่ง
ให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 

ครั้งที่ 2 เตรียม/ฝึกซ้อม จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ที่จะ
 น าไปใช้ในกิจกรรม “พี่สอนน้อง” โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ได้แก่ 

• ฐาน “ร่างกายเปล่ียนแปลง”  
• ฐาน ”จินตนาการรัก” 

• ฐาน “การคุมก าเนิด” 

 ที่ผ่านมาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนได้อบรมแกนน าเยาวชนและนักเรยีน
ในโรงเรียนไปแล้วไมต่่ ากว่า 5,000 คน  ซึ่งงานพฒันางานเยาวชนของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตร ีไดมุ้่งเน้นการสร้างแกนน าเยาวชนของโรงเรียนให้มี
บทบาทในการช่วยประสานงานและเป็นหูเป็นตาใหก้ับคุณครูในโรงเรยีนเพือ่ง่ายต่อการดูแลและชว่ยแกไ้ขปญัหาเมือ่เกดิเหตุการณท์ีน่กัเรยีนต้องการค าแนะน า
และต้องการความช่วยเหลอื    ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 งานพัฒนาเยาวชน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ไดจ้ัดท า โครงการ จ านวน 2 โครงการ คือ 

การด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนา ตอ่ยอด แกน าเพื่อนใจวยัทีน ดา้นสุขภาวะทางเพศ ในโรงเรียน แบ่งเป็น 3 กิจกรรมคือ 
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2.คา่ย “เพือ่นใจวยัทนี” เป็นค่ายทีต่อ่ยอดเพือ่จะพฒันาศกัยภาพแกนน าเยาวชนทีผ่า่นการคัดเลอืกจากการเขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมแกนน าเยาวชน และ กจิกรรม  พีส่อนน้อง  โรงเรยีนละ 5 คน  รวมทัง้หมด 45 คน จาก 9 โรงเรยีน  โดยหลักสูตรนีแ้กนน าจะได้เรียนรู้ถึงมุมมอง และวิธี
คิดดา้นการใช้ชีวติอย่างมปีระสิทธภิาพ เขา้ใจตนเองและผูอ้ืน่ ยอมรบัความแตกต่างที่มีความหลากหลาย  เคารพในศกัดิ์ศรคีวามเปน็มนษุยท์ีเ่ทา่เทยีมกนั และ
วางเป้าหมายในการด าเนินชวีติอยา่งมสีตแิละอยูใ่นพืน้ฐานของความรบัผดิชอบ โดยผา่นกระบวนการค่ายพกัแรม 3 วนั 2 คืน  ในวนัที ่14 – 16 พฤศจิกายน 2563 
ผลลพัธเ์ชงิปรมิาณ 

) มนัีกเรยีนแกนน าทีเ่ขา้รว่มโครงการ จ านวน 181 คน  จาก 9 โรงเรยีน 

) นักเรยีนแกนน าในโครงการสามารถขยายผลต่อโดยการอบรมใหค้วามรูก้บั
รุน่น้องของตนเองในโรงเรยีนได้ จ านวน 939  คน 

) คุณครแูกนน าทีเ่ขา้รว่มโครงการ จ านวน  12 คน จาก 9 โรงเรยีน 

ผลลพัธเ์ชงิคณุภาพ 

) จากการวดัผลจากแบบทดสอบนกัเรยีนแกนน ามคีวามรูห้ลงัจาก
ได้รบัการอบรม ถงึ 96 % 

) จากการวดัผลจากแบบทดสอบของนอ้ง ๆ  ทีเ่ขา้รว่มอบรม “กจิกรรมพี่
สอนนอ้ง” มคีวามรู้หลงัจากไดรั้บการอบรม ถึง 84 %   

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้กบัแกนน าเยาวชน 

) แกนน ามีความมั่นใจ และกล้าที่จะส่ือสารอธิบายท าความเขา้ใจเรื่อง
เพศกับเพือ่นๆมากขึ้น 

) สามารถเข้าถึงปัญหาเร่ืองเพศที่เกิดขึ้นกับเพือ่น และแนะน าบริการที่
เป็นมิตรให้กับเพือ่นได้ 

) แกนน าหลายคนมีพฒันาการไปในทางที่ดขีึ้น มีความเป็นผู้น า กล้า
แสดงออก มีความรับผดิชอบมากขึ้น พูดน้อยลง ฟังมากขึ้น มทีัศนคติ
เชิงบวกและกล้าทีจ่ะท้าทายตัวเองเพื่อเรียนรูส่ิ้งใหม ่พร้อมที่จะพฒันา
ตัวเอง และช่วยเหลอืผู้อ่ืนต่อไป 

  

1.2 กิจกรรม “พี่สอนน้อง” หรือกิจกรรมแกนน าเยาวชนรุ่นพี่ที่ผ่านการอบรม ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน
รุ่นน้อง (ชั้น ป.6 หรือ ม.1)     ในโรงเรียนจ านวน 80 - 120 คน โรงเรียนละ 1 ครั้ง (ใช้เวลาครั้งละ 1 วัน)    
รวม 9 ครั้ง (9 โรงเรียน) ในช่วงเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2563  
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 โรงเรยีนสามเสนนอก(ประชาราษฎรอ์นุกลู)   โรงเรยีนวดัลาดพรา้ว     โรงเรยีนวดัลาดกระบงั (ศลิาภริตัอปุถมัภ)์   

 โรงเรียนวดัปากบอ่      โรงเรียนประชาราษฎร์บ าเพญ็  โรงเรียนคลองใหม ่  
 โรงเรยีนวดัสะแกงาม      โรงเรยีนมธัยมบา้นบางกะปิ  โรงเรยีนวดัคู้บอน  (วฒันานนัทอ์ทุศิ)      

 ค่าย“พลังเยาวสตรี....เพือ่นใจวัยทีน”  
ออกแบบใหเ้ป็นการเขา้ค่ายพกัแรม 3 วนั 2 คืน 
เฉพาะน้อง  ๆผูห้ญงิเทา่น้ัน     โดยเป็นหลกัสูตรที่
เหมาะส าหรับการอบรมใหกั้บวยัรุ่นตอนตน้   ทีม่ี
ความต้องการจะพฒันาศักยภาพของตัวเองให้มี

ความเป็นผู้น าดา้นสุขภาวะทางเพศ  ซึ่งหลักสูตรน้ีผูเ้ขา้รับการอบรมจะได้
เรียนรู ้ ดา้นทัศนคตแินวคิดที่ดตีอ่ตนเองและผู้อ่ืน  เท่าทันและเข้าใจ
กระบวนการหลอ่หลอมของสังคม ฐานคิดของความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ 
(GENDER) เชือ่มโยงไปสู่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสัมพันธ์ภาพที่ใกล้ชดิ
กันระหว่างคู่รัก การเรียนรู้วธิปีอ้งกันไม่ให้เกิดผลกระทบนั้นต่อตนเอง
และผูอ้ืน่  อกีทัง้หลกัสูตรน้ียงัเน้นเรือ่งความเป็นผู้น าเยาวชที่สามารถรับฟัง
ปัญหาเพือ่ลดความตึงเครยีดตา่ง ๆ ในหมูเ่พือ่น ๆ ได้ด้วย  
 ค่าย “พลังเยาวสตรี....เพือ่นใจวัยทีน” จัดขึ้น ในวันที่ 10 – 12 
ธันวาคม 2563  โดยมีน้องเยาวสตรี จาก 11 โรงเรียน จ านวน 58 คน      
ครูผู้ดูแลและผู้ปกครองเขา้ร่วม 13  คน   

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้กบัแกนน าเยาวชน 

) เยาวสตรหีลายคนมีพฒันาการไปในทางที่ดขีึ้น มีความมั่นใจ กลา้
แสดงออก  

) เยาวสตรเีกดิความนบัถอืตัวเอง ( Self esteem )  
) เยาวสตรเีกดิการปรบัเปลีย่นทศันคติทีส่่งผลลบต่อตัวเอง และมคีวามคิดที่
จะพฒันาตัวเองต่อไป 

) เยาวสตรเีขา้ใจในกระบวนการฟงัอยา่งลกึซึง้วา่มปีระโยชนอ์ยา่งไรและ
พรอ้มทีจ่ะน าไปปฏบิติัใหเ้กดิประโยชนต่์อไป 

) เยาวสตรเีขา้ใจถงึ อ านาจ ทัง้ 3 แบบ และระมดัระวงัการใชอ้ านาจเหนอื
ผูอ้ืน่ของตัวเองโดยไมเ่ปน็ธรรม 

 

2.โครงการ สรา้งความเปน็ผูน้ าใหก้บัเยาวสตร ีดา้นอนามยัเจรญิพนัธุ ์คา่ย “พลงัเยาวสตร.ี...เพือ่นใจวยัทนี”     
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ  และ สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ (สปอท.) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจ านวน 11 โรงเรียน คือ 
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สถาบันวจิัยบทบาทหญงิชายและการพฒันา 

 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เป็นองค์กรพฒันาเอกชนที่ด าเนินการโดยมิไดห้วังผลก าไร ก่อต้ังขึ้นในวันสหประชาชาติ 
24 ตุลาคม 2533 โดยได้รบัการสนับสนุนในเบือ้งต้นจากกองทุนพัฒนาสตรแีหง่สหประชาชาติ (UNIFEM) การด าเนินงานของสถาบนัฯนั้น 
เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมุ่งเน้นการวจิัยนโยบายทีม่ีผลกระทบต่อสตรีในวงกว้าง และเสริมสร้างบทบาท
การมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจ อันจะน าไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคม  
วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ด าเนินการวจัิยนโยบายเชงิปฏบิติัการ และรณรงค์ในระดับนโยบายทีเ่กีย่วกบัการเสรมิสรา้งสถานภาพของสตร ี รวมทัง้ลดความเหลือ่มล้ า
ระหวา่งหญงิและชายทีป่รากฏในกฎหมาย ระเบยีบ และแนวปฏบิติัต่าง ๆ   

 เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาประชาธปิไตย โดยการขยายฐานการมส่ีวนรว่มของสตรใีนด้านการเมอืง 
 เพือ่สนบัสนนุและสง่เสริมใหส้ตรีมสีว่นร่วมทีเ่ทา่เทยีมกับชายในกระบวนการตดัสนิใจในทกุระดบั  

 เพือ่สรา้งภาพลกัษณใ์นเชงิบวกส าหรบัสตร ีอนัจะส่งผลใหม้กีารปรบัเปลีย่นนโยบายทีเ่อือ้ต่อการแกป้ญัหาของสตรไีด้อยา่งเหมาะสมขึน้  
 เพือ่ขยายฐานและเผยแพรอ่งค์ความรูเ้กีย่วกบัมติิหญงิชายและการพฒันา 
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 ในปี 2563  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพฒันา ไดด้ าเนินการทีเ่อือ้ต่อการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง และความเสมอภาคหญิงชายดังต่อไปน้ี 

 1. งานสรา้งการตระหนกัรบัรูใ้นบทบาทและศกัยภาพของผูห้ญงิ 
  1.1 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ท าโครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง” ขึ้นเป็นประจ าทุกป ี         
 เริ่มต้ังแต่ปี 2536 – ปัจจุบนั  โดยจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี แก่ผูห้ญิงเก่งในสาขาอาชีพต่าง ๆ จ านวน 9 สาขา ในช่วงสัปดาห์สตรี
 สากล เดือนมีนาคมของทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์  

) เพื่อสรรหา คัดเลอืก และประกาศเกียรติคุณแกส่ตรผีู้มีความสามารถในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้ประจักษ์โดยทั่วไป อันจะเป็นแบบอย่างและเป็นก าลังใจ
แก่ผู้หญิงคนอ่ืน 

) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งเสริมตลอดจนที่เป็นอุปสรรคตอ่การด าเนินงานของผู้หญิงในสาขาอาชพีตา่ง ๆ 

) เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักในบทบาทของผู้หญิงที่มีตอ่การพฒันาเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองของประเทศ 

) เพื่อรณรงค์ให้มีการเผยแพร่ขอ้มูล บทบาท และความสามารถทีแ่ทจ้ริงของผู้หญิงอยา่งต่อเนือ่ง  

 

สถาบันวจิัยบทบาทหญงิชายและการพฒันา 

- 37 - 



  

 

 

           

  

 

 

 

 

    รายชือ่ “ผูห้ญงิเกง่” ไดร้บัโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ  
 

ที่               ชื่อ                 สาขา จังหวัด 

  1. คณุเนาวรตัน ์ บญุม ี สาขา เกษตรกร จนัทบรุ ี
 2. คณุพรีดา  ปฏทัิศน ์ สาขา สิง่แวดล้อม สพุรรณบรุ ี
  3. คณุนชุจาร ี คลา้ยสวุรรณ สาขา นกัพฒันา พษิณโุลก 

  4. คณุวนีา  จนัทรแ์กว้ สาขา ผูร้เิริม่ธรุกจิ เชยีงใหม ่

  5. คณุณฐันนัท์  หูไธสง สาขา นกัการเมอืงท้องถิน่ บรุรีมัย ์

  6. คณุธนัยพร  กรชิตทิายาวธุ สาขา นกับรหิาร กรงุเทพมหานคร 
  7. คณุปณุยภา  วศิวกรวศิษิฎ ์ สาขา เยาวสตร ี กรงุเทพมหานคร 
  8. คณุอุสาห์  ไทรชมภ ู สาขา สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ชมุพร 
  9. คุณสุภัทรา  บุณยพรหม สาขา สื่อมวลชน กรงุเทพมหานคร 

ชว่งเชา้  จัดใหม้พีธิมีอบโลป่ระกาศเกยีรติคุณ ใหแ้กผู่ท้ีผ่า่นการ
คัดเลอืกเปน็ “ผูห้ญงิเกง่ 2563” ในสาขาอาชพีต่าง  ๆรวม  9  สาขา
อาชพี และรางวลั “ผูห้ญงิแหง่ปี 2563”  “ผูช้ายแหง่ปี 2563” 
“องค์กรดีเด่นแหง่ปี 2563” ซึง่เปน็รางวลัทีส่มาคมส่งเสรมิ
สถานภาพสตรฯี มอบใหแ้กบ่คุคลและองค์กรทีท่ างานเพือ่สังคม
และเอือ้ตอ่การเสริมสร้างสถานภาพสตรี โดยมี คุณสดุาวัลย ์  
คมธรรม ผูอ้ านวยการ สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี เปน็ผูก้ลา่ว
ต้อนรบั และคุณเรอืงรว ีพชิยักลุ ผูอ้ านวยการ สถาบนัวจัิยบทบาท
หญิงชายและการพัฒนา กล่าวรายงาน  ซึ่งได้รับเกยีรตจิาก   
คุณลานทพิย ์ ทวาทศนิ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
เป็นประธานเปดิงาน และมอบโลป่ระกาศเกยีรติคุณ  

  1.2 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ของ ฯพณฯ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ในวันศุกร์ที่  27  พฤศจิกายน  2563 ณ หอ้งประชมุบ ารงุ-รววีรรณ  สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี โดยมวีตัถปุระสงค์ส าคัญในการเสริมสรา้งการรับรู้ การตระหนกั
ในบทบาทของสตรีไทยในด้านต่าง ๆ  และเผยแพรใ่ห้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   โดย รางวัล ผูห้ญิงแห่งปี 2563 ให้กับ ศาสตราจารย์
มาลี พฤกษ์พงศาวล ี และรางวัล  ผู้ชายแห่งปี 2563 ให้กับ คุณณัฐวุฒ ิบัวประทมุ และรางวัล องค์กรดีเด่น แห่งปี 2563 ใหก้ับ  บริษัท เซ็นทรัล วตัสัน จ ากดั
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ชว่งบา่ย   
 เป็นเวทเีสวนาโต๊ะกลม “รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตยไทย ต้องใส่ใจยติุความรุนแรงต่อผูห้ญิงและทกุเพศสภาพ แค่ไหน? อยา่งไร?” เพื่อเปดิเวทีใหเ้กดิการ
รับฟังและแสดงความคดิเห็นทีแ่ตกต่างหลากหลายจากองค์กรต่าง ๆ ในการลดความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติต่อสตรแีละทุกเพศสภาพในทุกรูปแบบ
รวมทั้งการเคลือ่นไหวเพือ่ร่างรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นประชาธิปไตย  โดยคณะผู้เสวนาประกอบด้วย ผู้น าองค์กรภาคเอกชน ราชการ นักวิชาการ ผูน้ าแรงงาน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้แทนพรรคการเมอืงทั้งหญิงและชาย จากพรรคการเมอืงตา่ง ๆ โดยมีคุณเรืองรวี  พชัิยกุล ผูอ้ านวยการ สถาบนัวจิยับทบาทหญงิ
ชายและการพฒันา เป็นผูด้ าเนินรายการ 
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 2.1 จดัอบรมสัมมนาในโครงการ“การสรา้งนโยบายทีส่อดคลอ้งและตอบสนองต่อ
เพศสภาพในประเทศไทย” (Enhancing  Gender Responsive Policymaking in 
Thailand ) ได้รับการสนับสนุนจาก สถานทตูอังกฤษ ประจ าประเทศไทย  โดย 
จัดเวทีเสวนา เรือ่ง “การสร้างนโยบายและงบประมาณที่ค านึงถึงความเสมอภาค
ระหว่างเพศ” ในวันที่ 20 - 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม BB 204 ศูนย์
ประชุมวายุภกัษ์โรงแรมเซน็ทรา บายเซ็นทารา ศูนยร์าชการฯ กรุงเทพฯ 

 2.2 จัดอบรมสัมมนา ในโครงการ Increasing Women's Political 
Participation through Candidate's Development Workshop ได้รับ
การสนบัสนนุจาก International Republican Institute (IRI)  ไดด้ าเนนิ
กจิกรรม  ดังนี ้  

2.2.1 จัดงานแสดงความยนิดีกบัสมาชกิ
ชมรมรฐัสภาสตรไีทยชดุใหม ่ และเสวนา 
ในวนัที ่ 28 มกราคม 2563  ณ หอ้ง
ประชมุสมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมาย
แหง่ประเทศไทยฯ 

 2.2.2 จัดเวทอีภิปราย รวมพลงัสู่ทางเลอืก-ทางรอดของทกุเพศสภาพ 
Gender Co-Solutions EP.1 : วกิฤติและทางรอดของแรงงานหญงิจากการแพร่
ระบาดและการรับมอืกับโควิด - 19 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563   
ณ หอ้งประชุมกมุารกิา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 2.2.3 จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น รวมพลังสู่
ทางเลอืก - ทางรอดทกุเพศ
สภาพ Gender Co - Solu-
tions EP.3 : นกัรฐัสภาสตรขีบัเคลือ่นกฎหมาย     ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการลว่ง
ละเมดิทางเพศ และการคุกคามทางเพศ  ในวนัจันทรท์ี ่ 24  สิงหาคม  2563  ณ 
หอ้งประชมุ บบี ี201 ศนูยป์ระชมุวายภุกัษ์ โรงแรมเซน็ทรา บาย เซน็ทารา ศนูย์
ราชการเฉลมิพระเกยีรติฯ แจ้งวฒันะ กรงุเทพฯ  

• https://www.facebook.com/ThaiCharterAndGenderEquality/videos/55 5314151731984 
• https://www.facebook.com/ThaicharterAndGenderEquality/videos/2606768842754369/ 

2.  งานรณรงคเ์พือ่ความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย  
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 2.3.1 จัดเวทีอภิปราย รวมพลังสู่ทางเลอืก - ทางรอดของทกุเพศสภาพ   
Gender Co-Solutions EP.2 : ทบทวน-ปรับปรุงพระราชบญัญติัความเทา่เทยีม

ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
ในวนัศกุรท์ี ่ 7 สิงหาคม 
2563 ณ ห้องลีลาวดี 
โรงแรมรามาการ์เดนส์ 
กรุงเทพฯ 

 2.3.2 จัดเวทีเสวนา รวมพลังสู่ทางเลือก-ทางรอดของทุกเพศสภาพ 
Gender Co-Solutions EP.4 ซ่อม-รื้อ-ปรับปรุงพระราชบญัญติัความเท่า

เทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558”  ในวนั
จันทรท์ี ่14 กนัยายน 2563 ณ หอ้งประชมุ 
บบี ี 203 ศนูยป์ระชมุวายภุกัษ์ โรงแรม
เซน็ทรา บาย เซ็นทารา ศนูย์ราชการฯ   
แจ้งวัฒนะ    

 2.3 จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง กลุม่ผู้พิการและกลุ่มบุคคลทีม่ีความ หลากหลายทางเพศ ในประเทศไทย”   
ได้รับการสนับสนุนจาก มลูนิธิเอเชยี   ปี 2563 ได้ด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 

 2.3.3 จัดงานเสวนา “ขอ้เสนอแนะทางนโยบายจากผูม้ีส่วนได้เสียในการ
ปรบัปรงุพระราชบญัญติัความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558” เมือ่วนัที ่ 20   
ตุลาคม  2563  ณ โรงแรมพาลาสโซ ่ถนนรชัดาภเิษก แขวงดินแดง กรงุเทพฯ   โดย
ร่วมจดักับสมาคมฟา้สีรุ้ง และส านักงานองค์การคนพกิารสากลประจ าภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟิก  ซึง่ได้ด าเนินโครงการเกีย่วกบัการส่งเสรมิความเทา่เทยีมระหวา่ง
เพศ ตามพระราชบัญญติัความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558  

 2.3.4 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา รว่มกับ สมาคม
บัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ จัดการเสวนาเรือ่ง “ถอดรหสั 
แมเ่ลี้ยงเด่ียว” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1546”   
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ หอ้งประชุมสุภัทรา (ชั้น 2) สมาคม
บัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ 

 

- 41 - 



  

1) การส ารวจขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Survey) 
สถาบนัฯ ได้ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณผา่นทาง
ระบบออนไลน์ โดยใช ้web - based application “kobo 
Toolbox” ในการบนัทกึ จัดเกบ็ และวเิคราะหข์อ้มลู
พืน้ฐานจากประชากรกลุม่ตวัอยา่ง โดยมกีารเก็บ
ขอ้มลูจากกลุม่ตัวอยา่งทัง้หมด 500 คน 

 2) การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย(Focus Group    
Discussion - FGD) 

 ได้จัดท าสัมภาษณก์ลุม่ยอ่ยจ านวน 4 ครัง้ กบั
ประชากรกลุม่ตัวอยา่งใน 4 กลุม่เปราะบาง 
โดยมผีูเ้ขา้ร่วมสมัภาษณ์กลุม่ยอ่ยทัง้สิน้ 
จ านวน 37 คน โดยแบง่เป็นกลุม่ต่าง  ๆดังนี ้

 กลุม่แรงงาน จ านวน 9 คน จัดขึน้ในวนัที ่ 15 
ธนัวาคม 2563 ณ หอ้งบญุเกือ้-กิง่แกว้ สมาคม
ส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี 

 กลุม่ผูป้ระสบปัญหาความรนุแรง จ านวน 10 
คน และ กลุม่ผูส้งูอาย ุจ านวน 8 คน จดัขึน้ใน
วนัที ่ 18 ธนัวาคม 2563  ณ หอ้งบญุเกือ้-กิง่
แกว้ สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี 

 กลุ่มผู้พิการ จ านวน 10 คน จัดขึ้นทีห่อ้ง
รัตนโกสินทร์ โรงแรมสุโกศล ราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

 3) การสมัภาษณร์ายบคุคล (In-depth interview) 
 ผูเ้ขา้รว่มสัมภาษณร์ายบคุคลมทีัง้ส้ิน  15 คน โดย
แบง่ได้ ดังนี ้

 กลุม่แรงงาน  4  คน 

 กลุม่ผูส้งูอาย ุ4  คน 

 กลุม่ผูพ้กิาร  4  คน 

 กลุม่ผูป้ระสบปญัหาความรนุแรง 3 คน 
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 2.3.5  สถาบันฯ ได้ศึกษาผลกระทบของโรคโควิด-19 และการเข้าถึงมาตรการเยยีวยาและความช่วยเหลอืของรัฐบาล โครงการ “Gender-Responsive Policy 
Recommendations on COVID - 19 Response” ภายใต้โครงการ ส่งเสรมิสิทธมินุษยชนใหก้ลุม่ผูห้ญงิและเด็กหญงิ กลุม่ผูพ้กิารและกลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ใน
ประเทศไทย ในกลุม่เปราะบางจ านวน 4 กลุม่  คือ   1.กลุม่แรงงาน   2.กลุม่ผูสู้งอาย ุ  3.กลุม่ผูพ้กิาร   4.กลุม่ผูท้ีป่ระสบปญัหาความรนุแรง  
 เพือ่เป็นขอ้มลูพืน้ฐาน (Baseline data) โดยใชว้ธิกีารวจัิยแบบผสมผสาน หรอื Mixed Methods โดยใชก้รอบแนวคิดการวเิคราะหเ์ชงิมติิหญงิชาย หรอื Gender Analysis 
Framework เปน็แนวทางในการเก็บและวเิคราะหข์อ้มลู  ซึง่มวีธิกีารเก็บขอ้มลูดงันี ้



  

 2.3.6 จัดท าส่ือโซเชยีล มีเดีย เพือ่เป็นชอ่งทางในการเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ขา่วสาร ด้าน Gender ชอ่งทางส่ือที่ใช ้Facebook-Gender Equality:
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา /เพจ-Gender Talk /เพจ-รัฐธรรมนูญ กับความเสมอภาคระหว่างเพศ  ดังนี้  

 1)  Facebook Page : รฐัธรรมนูญ เพือ่ ความเสมอภาคระหวา่งเพศ    
 : https://www.facebook.com/ThaiCharterAndGenderEquality 
 

 

 2)  website  รฐัธรรมนญู กบั ความเสมอภาคระหวา่งเพศ   
: https://www.thaicharterandgenderequality.org 

 

 3)  YouTube Channel   
 : GENDER AND DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE  (GDRI)  

: https://www.youtube.com/channel/UClOLn6PnIx1Td4P58bPkeSw 

   
      
 

 

4) GDRI Line Official Account @GDRI : https://lin.ee/q8iAcX7 
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 5) Clip : แรงงานหญิงต้ังครรภ์ ถูกเลกิจา้ง  Gender Equality GDRI 
(Facebook Page)  :  https://www.facebook.com/GDRIThailand/
videos/674972369950801/ 
 

 

 

  6)  สถาบนัฯ สนบัสนนุงบ Legal aid grants กรณ ีดร.ปนดัดา วงศผ์ูดี้ ยืน่
ฟอ้งรอ้งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และส านกังานเขตวงัทองหลาง 
กรณีปฏิเสธการยื่นความประสงค์ขอออกหนงัสือเดินทาง และวซีา่ (VISA) และ
ได้ยื่นค าร้องต่อ รัฐมนตรกีระทรวงแรงงาน พม. ที่รัฐสภา 
 :    https://www.facebook.com/watch/?v=1608967389250349  
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•  ชวนคุยเล่นๆ ประเด็น Gender กอ่นช่วงโควิดจะมา  

 

 

 

 

•  ส่องบทบาทหญิงชายในซรีีย์เกาหลี  

 

 

• คุยเรือ่งท าแท้ง กับ ท าทาง  

 7 )   จัดท า Facebook page : Gender Talk :  https://www.facebook.com/gendertalkbygdri    
เพือ่เผยแพรส่ื่อ บทความ และประชาสัมพนัธ ์ โดย ได้จดัท าบทความเพือ่เผยแพร่ประเด็นมติิหญิง
ชาย และความเสมอภาค รวมทั้งความหลากหลายทางเพศ  จ านวน   4  ตอน ดังนี้ 

• "แรงงานหญิง เรื่องจริงที่ไม่อยากเล่า"  
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 8) จัดท าส่ือออนไลน์ในรูปแบบรายการเสียง “พอดแคสต์(Podcast)” จ านวน 16 Episodes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP.1 : ส่องบทบาทหญิงชาย ในซีรี่ยเ์กาหลี  
EP.2 : คุยเรื่องท าแท้ง กับ ท าทาง  
EP.3 : LGBTQI … ท่ามกลาง Covid-19  
EP.4 : แรงงานหญิง ... เรือ่งจริงที่ไม่อยากเลา่  
EP.5 : พูดเล่น แบบหมาหยอกไก่ เอ๊ะ ใช่ คุกคามทางเพศหรือเปล่า?  
EP.6 : เพราะเราไม่ไดม้ีโลกใบที่สอง ส ารองไว้  
EP.7 : คิดดังๆ คนเดยีว ประเด็น Gender !! ของเล่นเด็กชาย - เด็กหญิง  
EP.8 : อยา่งยัง่ยนืและเทา่เทยีม  

 ผ่าน 3 ขอ่งทาง พอดแคสต์(Podcast) หลกัดังน้ี 

1)Soundcloud Chanel:  https://soundcloud.com/6yzva5dwrafr 
2)YouTobe Chanel :  https://www.youtube.com/channel/UClOLn6PnIx1Td4P58bPkeSw/channels 
3)Spotify chanel :   https://open.spotify.com/show/6MXnzis54D6zqPOu3BPJI3?si=625a9f1b65df4f90 

EP.9 : เราไม่เอาการเลอืกปฏิบัติ 

EP.10 : เป็น-อยู-่สู้ อยา่ง ... ผูห้ญงิสามจังหวดัชายแดนใต้ 

EP.11 : เปิดใจผูห้ญิงข้ามเพศ 

EP.12 : คณะกรรมการสิทธฯิ เขีย้วเลก็  ๆหรอื เสือกระดาษ 

EP.13 : กวา่ผูห้ญงิ ... จะได้เปน็ภกิษุณ ี

EP.14 : รัฐธรรมนูญ - ประชาธิปไตย ต้องใส่ใจยุติความรุนแรงต่อผูห้ญิง
และทุกเพศสภาพ แค่ไหน? อย่างไร? 
EP.15 : มองผลกระทบCOVID-19 ผา่น Gender Lens 
EP.16 : อัตลักษณอ์ันทับซอ้นหลากมติิ 
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3. งานอืน่ ๆ   

• จัดประชมุรว่มกบักลุม่บรูณาการ
แรงงานสตร ี และ กลุม่ WeMove 
เร่ือง “รัฐธรรมนญูใหมน่ี ้ ดไีซนเ์พือ่
พวกเราทกุเพศสภาพ”  ระหว่าง
วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ณ 

หอ้งประชมุบ ารงุ-รววีรรณ สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี พรอ้มรว่ม
แถลงการณเ์พือ่ยืน่ขอ้เรยีกรอ้งต่อรฐับาลฯจัดงานแสดงความยนิดีกบัสมาชกิ
ชมรมรฐัสภาสตรไีทยชดุใหม ่และเสวนา ในวนัที ่28 มกราคม 2563   ณ หอ้ง
ประชุมสมาคมบณัฑติสตรีทางกฎหมายแหง่ประเทศไทยฯ 

 

• วนัที ่22 พฤษภาคม 2563  เจ้าหน้าทีส่ถาบนัฯ เขา้รว่มในการยืน่ขอ้เรยีกรอ้ง
กรณแีรงงานหญงิต้ังครรภถ์กูเลกิจ้างโดยไมเ่ป็นธรรมจ านวน 5 คน ยืน่ฟอ้ง 
บริษัท Aeroworks Asia LTD. ต่อคณะกรรมการ วลพ. และอธบิดีกรม
กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั  ณ กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั  

 

• วนัที ่1  มถินุายน  2563 ทมีสถาบนัฯ
และผู้เชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่เพือ่ให้
ความรู ้ท าความเข้าใจวิธกีารเขียน   
ค าร้องแก่แรงงานสตรี ณ กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
จังหวัดชลบรุี  

• วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 ประชมุเจ้าหนา้ทีด้่านการพฒันาส่ือ เพือ่การ
ประชาสัมพนัธ ์ และการน าเสนอทีป่ระชาชนเขา้ใจ เขา้ถงึ บทบาทของ
ผูห้ญงิและการช่วยเหลอืกลุม่ตา่ง ๆ   จากภาครัฐ  ในช่วงโควดิ-19   

 

• วนัที ่ 29 พฤษภาคม  2563  เจ้าหนา้ทีส่ถาบนัฯ เขา้รว่มในการยืน่ขอ้
เรยีกรอ้งกรณนีางสาวปนดัดา วงศผ์ูดี้  ยืน่ฟอ้งกรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ และ ส านกังานเขตวงัทองหลาง กรณปีฏเิสธการยืน่
ความประสงค์ขอออกหนงัสือเดินทางและวซีา่ (VISA) อันเนื่องจากกฎ
หรือระเบียบของหน่วยงานขัดหรอืแย้งต่อหลักการขจัดการเลอืก
ปฏิบัติโดยไมเ่ป็นธรรมระหว่างเพศ   ณ  อาคารรัฐสภา  

 

• ทมีสถาบนัฯ และผูเ้ชีย่วชาญ รว่มท าแบบฟอรม์ของ วลพ. กบัแรงงาน
หญงิต้ังครรภท์ีถ่กูเลิกจ้างโดยไมเ่ปน็ธรรม ณ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวดั ปรบัปรงุ - แกไ้ขเอกสารชดุค ารอ้งของแรงงาน
หญงิต้ังครรภท์ีถ่กูเลกิจ้าง ใหม้เีนือ้หาครบถว้นสมบรูณ ์กอ่นส่ง วลพ.  
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การประชาสัมพันธแ์ละหาทนุ 

 การประชาสัมพนัธ ์เพือ่สรา้งความเขา้ใจในภารกจิ และการรณรงค์หาทนุ สนับสนุนการด าเนนิงานของสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี มหีลากหลาย
รปูแบบและวธิกีารทีนั่บเป็นอกีภารกจิหน่ึงทีส่ าคัญยิง่ เน่ืองจากสมาคมฯเป็นองค์กรพฒันาเอกชนทีด่ าเนนิกจิกรรมสาธารณกศุลใหค้วามชว่ยเหลอืผูห้ญงิ
และเดก็ทีป่ระสบปญัหาโดยมไิดคิ้ดค่าใช้จา่ยจากผูป้ระสบปญัหาทีม่าขอรับความช่วยเหลอืแตอ่ยา่งใด  งบประมาณของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานทัง้ในเชงิรกุ และใหบ้รกิารน้ัน  มาจากการบรจิาคของสาธารณชนเกอืบทัง้หมด  
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1.งานประชาสมัพนัธ ์ผลติและเผยแพรส่ือ่ 

  สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯได้ท าการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยการผลิตขา่วความเคลื่อนไหวขององค์กร ผ่านโซเชยีล
เน็ตเวริ์ก อาทิ เว็บไซต์ (Website) และเฟซบุ๊ก (Facebook)  ขององค์กรเพือ่ประชาสัมพันธ์ใหส้าธารณชนทราบถึงการด าเนินงาน ความเคลือ่นไหวและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ รวมทั้งจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์งานฝีมือสมาชิกบ้านพกัฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังได้จัดท าโครงการวันเกิด 
แผ่นพับคู่มอืโครงการนกหวีดป้องกันภัยเพื่อเป็นการรณรงค์ ยติุ และป้องกันความรุนแรง   

   1.1 วารสาร และสิง่พมิพ ์

• แผ่นพับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ การประชาสัมพันธ์ขอ้มูลองค์กรโดยเผยแพร่
แผ่นพับสมาคมฯ เพือ่ภารกิจองค์กร และรับบริจาคด้านต่าง ๆ 

• บทความเพือ่ตพีิมพเ์ผยแพร่ประชาสมัพันธอ์งค์กรในนิตยสาร โดยในปี 2563 ได้ผลิต
บทความทั้งส้ิน  จ านวน  12  เรื่อง ลงในนิตยสาร 1 ฉบับ คือ นิตยสาร Hair Magazine ที่มกีลุ่ม
ผู้อ่านแบบเฉพาะเจาะจง คือ ร้านเสรมิสวย หรอืร้านตัดผม  

• แผ่นพับคู่มอืโครงการ “นกหวดีป้องกันภัย”  

การประชาสัมพันธแ์ละหาทนุ 
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 1.2 การประชาสัมพันธ์ออนไลน์  หรือแอพพลิเคชั่น  โซเชียล มีเดีย ต่าง ๆ  ดังนี้  
 

 

  

 

 1.2.1 เวบ็ไซต์ : สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี ( www.apsw-thailand.org ) เป็นคลัง
หรือ ฐานขอ้มูลหลักขององค์กร 
 1.2.2  บล็อกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (apsw-thailand.blogspot.com) 
ปัจจุบนัมจี านวน  ผูเ้ขา้อา่นบทความ จ านวน 2.6K ( 2,600 ครัง้)  
 1.2.3 ทวติเตอร์ (Twitter) สมาคมฯ(https://twitter.com/emergency_home) 
หรือ @emergency_home มีผู้ติดตามจ านวน 25 Followers  

 1.2.4 อนิสตาแกรม (Instagram) สมาคมฯ (www.instagram.com/
emergencyhome.apsw) มผีูต้ดิตาม 108 Followers  
 1.2.5 ยทูปู YOUTOBE CHANEL (APSW.emergencyhome Official ) 
เพือ่เผยแพรค่ลปิหรอืวดีทิศัน์กจิกรรมสมาคมฯ  
 1.2.6 จัดท ารายงานประจ าปี 2562 เผยแพร่สาธารณะซึ่ง
สามารถอ่านออนไลน์ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด หรืออ่าน
ออนไลน์ในรูปแบบ   E- book  ผา่น แอพพลเิคช่ัน issuu.com  
 1.2.7 เฟซบุ๊กเพจ (Facebook ) Shopboon for บา้นฉกุเฉนิ  
เผยแพรเ่พจวันที ่9 ต.ค. 63 วตัถปุระสงค์เพือ่จ าหน่ายผลติภณัฑง์าน
ฝมีอืสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ ปี 2563 ปัจจบุนัมผีูต้ดิตาม 211 Followers  
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 1.2.8 เฟซบุก๊เพจ (Facebook page) สมาคมสง่เสรมิ
สถานภาพสตรฯี บา้นพกัฉกุเฉนิ ดอนเมือง 
(www.facebook.com/apswthailand.org)  ใหบ้รกิาร ใหข้อ้มลู 
ตอบค าถามต่าง ๆ  และให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น ปัจจุบันมผีู้ติดตาม 
10,745 Followers  ซึ่งตลอดปี 2563 ไดต้อบค าถาม ให้ขอ้มูล 
และให้ค าแนะน าปรึกษาจ านวน 1,513 ราย  

รายละเอยีดการใหบ้รกิารตอบค าถาม ใหข้อ้มลู และใหค้ าปรกึษาเบือ้งต้นทางเฟซบุก๊เพจ
(Facebook page)  : สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี บา้นพกัฉกุเฉนิ ดอนเมอืง ดังนี้ 

จ านวน
(ราย) 

ท้องไม่พร้อม 135 

 ความรุนแรงในครอบครัว 
•  สามีท าร้าย    
•  คนในครอบครัวท าร้าย 

•  ถูกสามี/คนในครอบครัวไล่ออกจากบ้าน 

 

11 

4 

3 

ปัญหาครอบครัวอื่น ๆ เช่น แยกทาง ทะเลาะกับสามี ปัญหาพฤติกรรมลูกวัยรุ่น ฯลฯ 49 

เศรษฐกิจ/ตกงาน/ขออนุเคราะห์ถุงยังชีพ 23 

ไม่มีท่ีพักอาศัย 72 

ฝากเลี้ยงบุตร 11 

อื่นๆ เช่น ตามหาลูกและภรรยา ตามหาเพื่อน และ การช่วยเหลือของมูลนิธิ/องค์กรอื่น ฯลฯ 25 

สมัครเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพ 129 

บริจาคสิ่งของ 855 

บริจาคเงิน 49 

เลี้ยงอาหาร 66 

อาสาสมัคร/จิอาสา/บ าเพ็ญประโยชน์/จัดกิจกรรม 12 

สัมภาษณ์/ดูงาน/ขอข้อมูล 17 

สอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น ประสานงานส่วนฝ่ายอ่ืนๆ เบอร์โทรศัพท์ ที่ตั้ง การเดินทาง ฯลฯ 52 

รวม 1,513 

 1.2.9 ให้บริการ ตอบค าถามและให้ค าปรกึษาทาง
อีเมลล์ knitnaree@hotmail.com โดยตลอดปี 2563 มี
ผู้สอบถามขอ้มูลและขอรับค าปรึกษาทางอีเมลล์ จ านวน 
14 ราย แบ่งไดด้ังน้ี  

 ท้องไม่พร้อม 3   ราย  

 ปัญหาครอบครัว  1   ราย 

 ขอสงเคราะห์ถุงยังชีพ  1  ราย  

 ขอข้อมูล  5   ราย 

 จิตอาสา   1  ราย       
 บริจาคเงิน  1   ราย 

 บริจาคของ  1   ราย  

 สินค้าการศึกษา 1 ราย 
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2.งานนทิรรศการ  

 เน่ืองจากในปี 2563 ทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศไทยรวมทัง้กรงุเทพมหานคร 
ได้รบัผลกระทบจากสถานการณโ์รคโควดิ-19 ท าใหห้น่วยงานต่าง  ๆทัง้ภาครฐัและ
เอกชน งดเว้นการจดักิจกรรมเมื่อสถานการณ์เร่ิมดขีึน้ในช่วงปลายปี 2563 
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้รว่มกบั
สถาบนัวจัิยบทบาทหญงิชายและการพฒันา (GDRI) จัดบอร์ดนิทรรศการ “ผู้หญิง
แห่งปี 2563” และ“ผู้ชายแห่งปี2563” และ “องค์กรดีเด่นแห่งปี2563” ใน
งานมอบโล่ประกาศเกยีรตคุิณผู้หญิงเก่งแห่งปี 2563  

3.งานระดมทนุ 

 งานกลอ่งรบับรจิาค ป ี 2563 สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี มกีลอ่งรบั
บรจิาคทีต้ั่งอยูต่ามสถานทีต่่าง  ๆ  ในกรงุเทพมหานคร และเขตปรมิณฑล รวม 
173 กลอ่ง อกีทัง้บริษัท เซน็ทรัล วตัสนั จ ากัด ไดอ้นเุคราะหพ์ืน้ทีใ่นการจดัตัง้
กลอ่งบรจิาคของสมาคมฯ ในร้านวัตสันจ านวนกวา่ 500 สาขาทัว่ประเทศ 
นอกจากน้ียงัมหีนว่ยงานต่าง  ๆ ได้แก ่บรษัิท เดอะมอลล ์กรุป๊ จ ากดั ได้จัดต้ัง
กลอ่งรบับรจิาคของหน่วยงานขึ้น และจัดสรรเงินที่ได้รับบริจาคให้กับ
องค์กร  มูลนิธิ หรอืหน่วยงานการกุศลต่าง ๆ เป็นประจ าทุก ๆ ปี   
ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับการ
จัดสรรเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสาธารณประโยชน์  
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 4.2 “ส่งเสรมิสถานภาพสตรใีนวนัสตรสีากล”  โดย ธนาคารออมสิน 
ด้วยวนัที ่ 8 มนีาคม 2563 เนือ่งในสัปดาหส์ตรสีากล ธนารคารออมสิน เปิด
ช่องทางบริจาค ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 
ในพระอปุถมัภ ์พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีกรมหมืน่สุทธนารนีาถ  
 

   

4. กจิกรรมพเิศษ 

4.1 “Watsons green Ribbons วตัสันโบวเ์ขยีว
สนับสนุนสิทธิสตรี เน่ืองในวนัสตรสีากล” 
ร้านวตัสนั น าโดย คุณนวลพรรณ ชัยนาม 
Customer Director บรษัิท เซน็ทรลั วตัสัน 
จ ากดั จัดกจิกรรม จ าหน่ายโบวสี์เขยีว เพือ่หา
รายได้โดยไมห่กัค่าใชจ่้าย เพือ่ชว่ยเหลอืสตร ี

และสงเคราะหเ์ด็กทีด้่อยโอกาสให้กับสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี (บา้นพกั
ฉกุเฉนิ) โดย ผูบ้รหิารสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี  คุณลานทพิย ์ ทวาทศนิ 
นายกสมาคมฯ ดร.เมทนิ ีพงษ์เวช เลขาธกิารสมาคมฯ และคุณสดุาวลัย ์คมธรรม 
ผอ.สมาคมฯ ร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บรเิวณ
ร้านวัตสัน สาขาโลตสั พระราม 4 ด้วยการเชิญชวนให้ลูกค้าทุกท่านร่วม
ซื้อโบว์สีเขียว ในราคา 20 บาท รวมทั้ง P&G ภายใต้แบรนด์ผลิตภณัฑ์
โดฟ (Dove) ได้ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับสมาคมส่งเสรมิ
สถานภาพสตรีฯ เพียงซือ้ผลิตภัณฑ์ โดฟ ใด ๆ ก็ได้ โดฟ ร่วมสมทบทุน
บริจาค 1 ช้ิน = 5 บาท ทุก ๆ ท่านสามารถร่วมท าบุญ หรือหาซือ้โบว์สี
เขียวได้ทีร่้านวัตสันทุกสาขา ต้ังแต่วันน้ี 6 มีนาคม 63 จนถึงส้ินเดือน
มีนาคม 2563  
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 4.3 “Talk hug and care ดูแล
หัวใจ ห่วงใยกัน by Nong” วันอังคารที่ 
10 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทท าทันท ี
ครีเอชั่น จ ากัด พร้อมผู้บริหารและ
พนักงานเจ้าของแบรนดผ์ลิตภัณฑ์เวช
ส าอางส าหรับผู้หญิง “NongNaka” ได้จดั
กิจกรรม มอบเงินบรจิาค พรอ้มเลีย้งเครือ่งด่ืมและอาหารวา่ง เพือ่ส่งต่อความ
มัน่ใจ และความห่วงใย ใหก้ับผู้หญิง นอกจากน้ียังมีการแสดง Mini concert 
จาก คุณซานิ - นิภาภรณ ์ฐติิธนการ(AF6) และ ดนตรสีด Folk song สรา้งความ
สนุกสนานใหก้บัสมาชกิผูห้ญงิและเด็ก และพนักงานของบ้านพักฉุกเฉิน ทัง้น้ี
ผูอ้ านวยการสมาคมฯ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม และคุณคัณฑนกิม ์ นโิรธร 
นักจิตวทิยาคลนิิก บา้นพกัฉกุเฉนิ เป็นผูใ้หก้ารต้อนรบั และรบัมอบ  

  

 4.4 “วัตสัน ฉลองครบรอบ 24 ปี จัดกิจกรรมและมอบเงิน
สนับสนุนองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือผูห้ญงิและเด็ก ใหก้บั สมาคม
ส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี ”  วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563  วตัสัน ผูน้ ารา้น
เพือ่สุขภาพและความงามอนัดับ 1 ในประเทศไทย  ฉลองวัตสันครบรอบ 
24 ปี  ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน Zoom เพยีงซื้อตุก๊ตา มูลค่า 200 
บาท (จ ากดั 300 ตัวเท่านั้น) รบั VIP TICKET CODE เขา้ชม Live ผา่น
โปรแกรม ZOOM ทนัท ีพเิศษ! พรอ้มลายเซน็ต์ โอหม์ หรอื ฟลุค้ (ขอสงวน
สิทธิใ์นการเลอืกลายเซน็)  โดยรายได้ทั้งหมดจากการจ าหนา่ยตุ๊กตาโดย 
ไมห่กัค่าใชจ่้าย มอบใหก้บัสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี  
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 4.6 “Charmer beauty delivery สรา้ง
อาชพี” โดย  ชาเมอรค์ลนิกิ รว่มกบั สมาคม
ส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี บา้นพกัฉกุเฉนิ 
ดอนเมอืง จัดการสอนหลกัสูตร “ การสอน
นวดหนา้เบือ้งตน้เพือ่การประกอบอาชีพ” 
วนัที ่ 20 - 21 ต.ค. 2563  ซึง่ผูเ้รยีนจะได้
เรยีนรูถ้งึพืน้ฐานสภาพผวิใบหนา้เบือ้งต้น ทกัษะการนวด 3 แบบ ด้วยแบบ
กจิกรรม แบบทดสอบทีถ่กูออกแบบมาอยา่งเหมาะสมใหแ้กผู่เ้รยีนเพือ่ใหเ้ขา้ใจ
โดยง่าย และผูเ้รยีนจะสามารถน าองค์ความรูท้ีเ่รยีนไปใชไ้ด้จรงิเพือ่การประกอบ
อาชพีในอนาคตเพือ่สามารถต่อยอดได้ มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 18 คน เปน็สมาชกิ
ผูห้ญงิบา้นพกัฉกุเฉนิ จ านวน 11 คน และบคุคลทัว่ไป 7 คน   

 4.5 "โยคะเพือ่สถานภาพสตรี" น าโดย คุณพัชร์ เคียงสิริ  ผู้บรหิารบริษัท 
ไร่รวมใจจ ากัด และทมีงานเพจใส่ใจ
กินอยูเ่ป็น เน่ืองในเดือนแห่งวันแม่
เพื่อร าลกึถึงความส าคัญของเพศแม่ 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ 
โยคะเพือ่สถานภาพสตร ีโดยขอเชญิทกุ
ทา่นสรา้งกศุลรว่มกนั โดยทา่นบรจิาค
เทา่ไหร ่ เราสมทบอกี 1 เทา่(!) เพื่อซื้อ
ข้าวใส่ใจบริจาคให้"บา้นพกัฉุกเฉิน" 
สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตร ี ในพระอปุถมัภพ์ระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ี
กรมหมืน่สทุธนารีนาถ ท่านที่ร่วมท าโยคะได้เสริมความแข็งแรงและเป็นสะพาน
บุญ หรอืร่วมบรจิาคเพือ่ชว่ยผู้หญิงและเด็ก กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที ่
2 ส.ค. 63 เวลา 15.00 น. ผ่านแอพพลเิคชั่น Zoom สามารถเลอืกร่วมกจิกรรม 
Full Marathon Yoga 108 รอบ / Half Marathon Yoga 54 รอบ / Mini 
Marathon Yoga 27 รอบ ซึ่งได้ได้น า ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 จ านวน 
1,300 กิโลกรมั มูลค่า 169,000 บาท มาบริจาค ให้กับบ้านพักฉุกเฉินใน
วันที่ 11 สิงหาคม2563  
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 4.8 “วัตสันส่งมอบความสุข2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564” วันพุธที่  
9 ธันวาคม 2563 คณะผูบ้รหิารและคณะพนกังานบรษัิท เซน็ทรลั วตัสัน 
จ ากดั น าโดย คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer Director บรษิทั เซน็ทรลั 
วตัสัน จ ากดั จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข2563 ต้อนรบัปีใหม่ 2564 ใหก้บั
สมาชิกบา้นพกัฉกุเฉนิ โดย คุณลานทพิย ์ ทวาทศนิ นายกสมาคมฯ และคุณ
สุดาวลัย ์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เปน็ผูใ้หก้ารต้อนรบั ภายในงาน
ประกอบไปด้วยการมอบอาหารและเครือ่งด่ืม พรอ้มมอบส่ิงของในการจับ
ฉลากของขวัญปีใหม่ใหก้บัสมาชกิบ้านพักฉกุเฉิน ซึ่งสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ ขอขอบพระคุณ บรษัิท เซน็ทรลั วตัสัน จ ากดั ทีเ่อือ้เฟื้อ 
และมาแบ่งปันส่งต่อความสุขให้กับเด็กและผู้หญิงที่บ้านพักฉุกเฉิน 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในทกุ ๆ  ปีที่ผ่านมา  
 

   

 4.7 “Shopping เพื่อการกุศล” เขา้ร่วมกิจกรรมสินค้านานาชาติ กับ 
เพจ YWCA Charity Bazaar เพือ่ยิงโฆษณาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ
สมาชกิบ้านพักฉกุเฉิน ในเฟซบุ๊กเพจ : YWCA Charity Bazaar ช่วงเทศกาล
ปีใหม่ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 ได้รับการสนับสนุนโดย YWCA 
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•  การรบับรจิาคในชว่งสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี ปิดเน่ืองจากสถาน
การโรคโควิด - 19 ระบาด เป็นระยะเวลา 3 เดือน (26 มนีาคม-30 มถินุายน 
2563) สมาคมฯไดม้มีาตรการรับบริจาคเพยีงจดุเดยีว ณ ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์
อาคารนารินทร์กรุณา ในเวลาท าการวันจันทร์ - ศุกร์ เพื่อลดการ
ใหบ้คุคลภายนอกเขา้สู่บรเิวณภายในจดุตา่ง  ๆ และเวน้ระยะหา่ง ตามมาตรการ
ระมดัระวงัโรคโควดิ-19 ซึง่ตลอดระยะเวลาดังกล่าวมีผู้บริจาคได้น าส่ิงของมา
บริจาคมากมาย ทั้งบรจิาคเงิน ของกินของใช้ อุปโภคและบริโภค รวมทั้ง
จัดท าอาหารมาเพือ่เลีย้งสมาชกิบ้านพกัและพนักงานของสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ รวมทั้งส้ิน  266  ราย 

•  นอกจากนีย้งัมผีูบ้รจิาคอกีจ านวนมากทีไ่มส่ามารถน าส่ิงของมาบรจิาค
ด้วยตนเองได้ จึงท าการส่งพสัดุผา่นขนส่ง ทัง้ภาครฐั : ไปรษณยีไ์ทย และ
ขนสง่ภาคเอกชน : เคอร่ี แกรบ ไลนแ์มน แฟลชเอก็เพรส ฯลฯ  รวมทัง้
ส่ังสินค้าออนไลน ์เชน่ หนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ
แอลกอฮอลล์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค  ส่งมาเพื่อบรจิาคใหก้บับา้นพกั
ฉกุเฉนิ   

 5.งานอืน่ๆ 
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ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการด าเนินงานของสมาคมฯ 

 

1.การเยีย่มชมสมาคมฯ  ในปี 2563  สมาคมฯ ไดม้ปีระกาศเกีย่วกบัสถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยใหง้ดรบัการเยีย่มชมกจิกรรมการด าเนนิงานของสมาคมฯ 
และงดเลีย้งอาหารสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ ต้ังแต่วนัที ่25 มนีาคม – 30 มถินุายน 2563 และเริม่เปิดรบักลุม่เขา้เยีย่มชมและจัดเลีย้งอาหารแกส่มาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิได้ ในเดือน
กรกฎาคม  2563 แบบจ ากัดจ านวนไมเ่กิน 5 - 10 คนเทา่นัน้   จนถึงสิน้ป ี2563 โดยขอความร่วมมอืใหป้ฏบิตัติามแนวทางการปอ้งกันของรัฐบาลอยา่งเคร่งครัดเพือ่ปอ้งกันการ
แพรร่ะบาดของโรคโควดิ - 19 ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้เยีย่มชมและผูส้นับสนุนกจิกรรมของสมาคมฯ ลดน้อยลง ซึ่งตลอดทัง้ป ี2563 มผีูเ้ขา้เยี่ยมชมดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 * รายชื่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มาเยี่ยมชม มีปรากฏในภาคผนวก  ค รายชื่อคณะเยี่ยมชมกจิกรรมสมาคมฯ 

  การด าเนินงานของสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ ยังคงได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากสาธารณชนอยา่งต่อเนื่อง ดังนี้  

คณะเยีย่มชม   จ านวน(กลุม่)     จ านวน(คน) 

กลุม่นกัเรยีน / นักศกึษา      3           79      

กลุม่บุคคลทัว่ไป (ไทย)     10         242      

              รวม                     13        321     
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 2.1 หน่วยงานภาครัฐ 

• ส านกังานปอ้งกันและควบคุมโรคเขตเมอืง กรุงเทพมหานคร 
• ส านักงานคณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ กระทรวง
ยติุธรรม  

• ส านักงานสภาพฒันาการเมอืง สถาบนัพระปกเกลา้ 
• ส านักงานสลากกนิแบง่รฐับาล 

• ธนาคารออมสนิ ส านกังานใหญ ่

 สถานพยาบาลต่าง  ๆในกรงุเทพมหานคร  เชน่  ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 
60  สถาบนับ าราศนราดูร  วทิยาลยัแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล  โรงพยาบาลศรี
ธัญญา โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  
โรงพยาบาลภมูพิล  โรงพยาบาลราชวถิ ี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ โรงพยาบาล
รามาธบิดี  ฯลฯ 

 การสนบัสนนุโดยภาครัฐ  สว่นใหญเ่ปน็การใหค้วามร่วมมอืทีเ่อือ้ต่อการ
แกไ้ขปั้ญหาต่าง  ๆ ทีผู่ห้ญงิและเด็กประสบ ส าหรับการให้ทุนสนับสนุนน้ัน  
อยูใ่นรปูของการสนับสนุนโครงการ  การจดักจิกรรมในส่วนที่ได้รับการ
สนับสนุนน้ัน คิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าใชจ่้ายทีส่มาคมฯ ต้องใชใ้นแต่ละปี 

 

2.การสนบัสนนุและการรว่มบรจิาค ได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสาธารณชนทั่วไป ในหลายรปูแบบ ดังน้ี 

 2.2  หน่วยงานภาคเอกชน และ สาธารณชน ผู้มจิีตศรทัธา 

ตลอดทั้งปี 2563 ที่ผ่านมา  มีหน่วยงานภาคเอกชนทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศหลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลอืสมาคมฯ ด้วยการให้
ทุนสนับสนุนกิจกรรม เช่น  บรษัิทเซล็ทรลัวตัสัน จ ากดั   บรษัิท ไอ.ซ.ีซ ี
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มลูนธิ ิ อนิเตอรเ์นชัน่แนลรพีบัลกินั อนิ
สติติวท ์(IRI) International  Republican Institute   บริษัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากดั  บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน) ธนาคาร
ทหารไทย สมาคมสตรีภาคพื้นแปซฟิิคและเอชยีอาคเนย์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ ์   มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี  มูลนิธิโรตารี่  กองบงัคับการตรวจคนเขา้เมอืง 
กองบญัชาการกองทพัไทย  ศูนย์การทหารอากาศโยธิน  บริษัท 
เมืองไทย ประกันภัย จ ากัด(มหาชน) บรษัิททคิีวเอม็ อนิชวัรร์นัส์
โบรคเกอร ์จ ากดั  บรษัิทไทยวาโก ้จ ากดั  บรษัิทลอรอีลั (ประเทศไทย) จ ากดั  
บริษัทพอดคี า เอน็เทอร์เทนเมนต ์จ ากัด  บริษัท จีทีอ ีเกรท จ ากดั  บริษัท 
อันดา99 จ ากดั  บริษัท เซ็นเตอรฟ์ู้ด จ ากัด บริษัท ซีพอีอลล์ จ ากัด         
บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย   ฯลฯ 
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 3. การเลี้ยงอาหารแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน   

 ปี 2563 บ้านพกัฉุกเฉินได้มีโอกาสต้อนรับผู้มีจติศรัทธา มาร่วม
บริจาคส่ิงของและเลี้ยงอาหาร จัดกิจกรรมนันทนาการตา่ง ๆ ให้กับผู้หญิง
และเดก็ที่บา้นพักฉกุเฉิน  ในปนีีไ้ดป้รับเปลีย่นรูปแบบกลุม่เลีย้งอาหารทีม่ี
ขนาดเลก็ โดยจ ากดัจ านวนผู้เข้าเลี้ยงอาหารใหก้ับสมาชกิบ้านพกัฉุกเฉิน 
ไม่เกิน 10 คน จึงท าใหจ้ านวนลดลงกว่าทุกปีที่ผ่านมา  ในปี 2563 มี
จ านวนรวมทั้งส้ิน  203    กลุ่ม  ( 2,073  คน ) 

4.งานสื่อมวลชนสัมพันธ์    

 ปี 2563 สมาคมฯ ได้รับความร่วมมอืจากส่ือมวลชนจ านวนมาก  ใน
การให้สัมภาษณแ์ละให้ขอ้มูลต่าง ๆ เกีย่วกับการให้ความช่วยเหลอืและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา  เช่น  ความรุนแรงในครอบครัว ทอ้งไมพ่ร้อม การ
ดูแลบ าบดัเยีย่วยาผูป้ระสบปญัหา การให้การศกึษาและฝึกอาชพีที่ และงาน
ด้านอื่นๆ ที่สมาคมฯ  ที่ไดด้ าเนินการตามภารกิจ โดยในปี 2563 สมาคมฯ
ได้ให้สัมภาษณ์ส่ือโทรทัศน์ 3 ช่อง และส่ือด้านอ่ืนๆ อีก 5 ที่  

*รายละเอยีดปรากฏในภาคผนวก ง การใหสั้มภาษณ ์และใหข้อ้มลู    

 5. อาสาสมคัร  อาสาสมคัรทีช่่วยเหลอืและสนบัสนนุงานบา้นพกัฉกุเฉนิอยา่ง
ต่อเน่ืองกวา่ 2 เดือน  รวม  3  คน  ได้แก ่

 พ.ต.หญิงนัทมน    อุ่นพงศภ์ูวนาถ     อาสาสมัครพยาบาล 

 คุณสุชาวดี    เลี้ยงเทวา      นกัศกึษาชัน้ปทีี4่ University of Aberdeen 
 คุณธิติอร      อัศวรังสี         ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ า จฬ. 
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 6.นกัศกึษาฝกึปฏบิตังิาน ในปี 2563 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ฝึกปฏิบัติงาน/จิตอาสาเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวติและทักษะการใหก้ารแบ่งปัน
ความช่วยเหลือแก่ผูห้ญิงและเด็กที่ประสบปัญหาในบ้านพักฉกุเฉิน รวม 68 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 14 คน นักเรียนนายรอ้ยต ารวจ 
จ านวน 4 นาย และนักศกึษาพยาบาล(สุขภาพจติ+จิตเวช) จ านวน 50 คน 

สถาบนัการศกึษา จ านวน(คน) ระยะเวลา 
นักศึกษาคณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตานี  1  วันที่6ม.ค.-24เม.ย.63  
นักศึกษาพยาบาลทหารอากาศ  10  วันที่ 26-28 ก.พ.63  
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต(สขุภาพจติ+จิตเวช)  รุ่นที่1 

                                                                                       รุ่นที่2 

                                                                                       รุ่นที่3 

                                                                                       รุ่นที่4 

                                                                                       รุ่นที่5 

8 

8 

8 

8 

8 

วันที่ 31 ส.ค.-17 ก.ย.63 

วันที่31ส.ค.-31ก.ย.63 

วันที่ 1-2 ก.ย.63 

วันที่ 28 ต.ค./5,6,10และ11พ.ย.63 
วันที่29 ต.ค./2,3,4และ13พ.ย.63  

นักเรียนนายรอ้ยต ารวจสามพราน จังหวดันครปฐม ฝึกปฏิบัติสัมผสัชุมชน  4  วันที่ 1-15 ก.ย.63  

นักศึกษาสาขาบูรณาการสุขภาพและความงามชั้นปีที4่ มหาวทิยาลัยธรุกจิบัณฑติย์ ฝึก
ปฏิบัติการสรา้งอาชีพเกีย่วผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและสปาเบื้องต้น  

11 วันที่8,15,และ22ต.ค.63  

นักศึกษาสาขาจิตวิทยาพฒันาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

2 

วันที่8ธ.ค.-26มี.ค.64 

หมายเหตุ  เนือ่งจากมกีารแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา19(COVID-19)ทางมหาวิทยาลัยได้
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การบรหิารงานทัว่ไป บุคลากร และการเงนิ 
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 งานบรหิารงานบคุคล 

 สืบเน่ืองจากในปี 2563 เกดิการแพรร่ะบาดของ COVID - 19 ท าให้
สมาคมฯได้รบัผลกระทบอยา่งมาก รวมทั้งกจิกรรมลดน้อยลง  ส่งผลให้
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ตอ้งปรับลดขนาดขององค์กร เพือ่ให้
การด าเนินงานของสมาคมฯ ยังคงอยู่ โดยการปรับลดจ านวนบคุลากร
เพื่อใหเ้หมาะสมกับงานทีม่ีอยูใ่นปัจจุบนั จากจ านวนพนักงานซึ่งมีอยู่
จ านวน ทั้งหมด 51 คน  โดยการบรหิารงานบุคลากรดังน้ี 

• โครงการสมัครใจเกษียณอายุกอ่นก าหนด จ านวน 13 คน มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  

• พนักงานเกษียณอายุ ตามวาระ  3  คน 

• รับสมัครและสรรหาเจ้าหน้าที่ต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี จ านวน  3  ต าแหน่ง 

 ซึ่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563  เจ้าหน้าที่สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  มีจ านวน 38  คน  หญิง  33  คน  ชาย 5 คน 

งานอบรม พฒันาบคุคลากร ดา้นงานสงัคมสงเคราะห ์

1. คุณจิราพร  สามารถ นกัสังคมสงเคราะห ์ รว่มงานเสวนาวิชาการเนือ่งในโอกาส
วนัสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ครบรอบ 66ป ี
เรือ่ง “สังคมสงเคราะหแ์ละสวัสดิการสังคม:การปลดล็อคความเลื่อมล้ าสู่
ความยั่งยืน” ณ หอ้งประชุมศรีบูรพา(หอประชุมเลก็)และอาคารคณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ทา่พระจันทร ์ จัดโดยคณะสังคม
สงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  วนัที ่24 ม.ค.63 
2. คุณณฐัยิา  ทองศรเีกตุ ผูอ้ านวยการฝา่ยสังคมสงเคราะห ์   เขา้รว่มประชมุ
คณะกรรมการด าเนนิงานวนัสตรสีากล ครัง้ที ่ 1/2563 ณ หอ้งประชมุส านกังาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.) 1 ชัน้8 
อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์จัดโดยกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั วันที่ 29  ม.ค.63 

3. คุณณฐัยิา ทองศรเีกตุ ผูอ้ านวยการฝา่ยสังคมสงเคราะห ์  คุณกรวณิท์ วรสขุ 
ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะหแ์ละนักศิลปะบ าบัด รว่มประชมุสัมมนาเชงิ
ปฏบิติัการ เรือ่ง “แนวทางแกไ้ขกฎหมายเกีย่วกบัความรนุแรงในครอบครวั” ณ 
โรงแรมเสนาเพลส   จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว   วนัที ่13 ก.พ.63 
4. คุณณัฐยิา ทองศรีเกต ุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห ์ ร่วมประชุมโครงการ 
“เปิดมติิการคุ้มครองทางสังคมในยคุดิจิทลั สู่การลดความเลือ่มล้ าในสังคมไทย” 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ จัดโดยมูลนิธิ
ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์   เมือ่วันที่ 14 ก.พ.63 
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 5.คุณณฐัยิา ทองศรเีกตุ ผูอ้ านวยการฝา่ยสังคมสงเคราะห ์  คุณกรวณิท ์ วรสุข 
ผูเ้ชีย่วชาญงานสังคมสงเคราะหแ์ละนักศลิปะบ าบดั รว่มประชมุการขบัเคลือ่นเพือ่
สนับสนุนทางเลอืกของผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มครัง้ที5่0 เรือ่ง “การพฒันาแนวทางการ
จัดบรกิารชว่ยเหลอืคุ้มครองสิทธผิูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม กรณทีอ้งต่อ” ณ หอ้งประชมุ 
414 ช้ัน 4 ส านกังานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)   จัดโดย
เครอืขา่ยสนับสนุนทางเลอืกของผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม  วนัที ่21 ก.พ.63 
6.คุณคัญฑนิกม ์ นิโรธร นักจิตวทิยาคลนิิก ร่วมประชมุหารือในหัวขอ้ “การ
สนับสนุนทีจ่ าเป็นของชอ่งทางสายด่วนเพือ่การใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพแกผู่ห้ญงิผู้
ผา่นพน้ความรนุแรง”  ผ่านระบบซูม(Zoom)จดัโดย UN Women  เมือ่ 10 ก.ค.63 
7.คุณณฐัยิา ทองศรเีกตุ ผูอ้ านวยการฝา่ยสังคมสงเคราะห ์ รว่มการประชมุโครงการ 
“เสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประสบความรุนแรงและเครือขา่ยผูก้้าวข้ามความ
รุนแรง” ณ หอ้งประชมุ 413 ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ
(สสส.)  จัดโดยมลูนิธส่ิงเสรมิความเสมอภาคทางสังคม วนัที ่10 ส.ค.63 
8.คุณณฐัยิา ทองศรเีกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ร่วมการประชมุ 
“คณะอนุกรรมการกองทนุหลกัประกนัสุขภาพเขต” ณ หอ้งประชมุก าแพงเพชร ชัน้
2 ส านักงานเขตดอนเมอืง  จัดโดยส านักงานเขตดอนเมือง ในวันที่ 20 ส.ค., 
29 ต.ค. , 25พ.ย.  และ 24ธ.ค.63 

9.คุณคัญฑนิกม ์ นิโรธร นักจิตวทิยาคลินิก ร่วมประชุมเชิงปฏบิติัการเพือ่
ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามแนวทางการบรหิารจดัการเงินอุดหนุนองค์กร
เอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO Guideline) และถ่ายทอดแนวทางสู่การ
ปฏิบัติ ณ โรงแรมรชิมอนด์ จังหวดันนทบุรี  จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหวา่งวันที่ 24 - 25 ส.ค.63 

10. คุณคัญฑนิกม ์นโิรธร นกัจิตวทิยาคลนิกิ เขา้อบรมการใชร้ะบบขอ้มลู  Real  
Time  Cohort  Monitoring : RTCM ส าหรบัติดตามการด าเนนิงานยติุปญัหา
เอดส์ตามมาตรการRRTTRในกลุ่มประชากรหลักปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ โรงแรมไมด้า งามวงศว์าน จังหวดันนทบรุ ี  จัดโดยกรมควบคุมโรค วนัที ่ 16 
ก.ย. 63 
11. คุณณฐัยิา  ทองศรเีกตุ  ผูอ้ านวยการฝา่ยสังคมสงเคราะห ์   รว่มการสัมมนา 
โครงการ “ส่งเสรมิการเขา้ถงึบรกิารและความคุ้มครองแรงงานหญงิขา้มชาติ”  
เรือ่ง สถานการณค์วามรนุแรงต่อแรงงานหญงิขา้มชาติกบัการเขา้ถงึบรกิารและ
ความคุ้มครอง ณ หอ้งประชมุรบิบิน้ขาว กรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครวั  
จัดโดยมลูนิธเิพือ่การพฒันาแรงงานและอาชพี  เมือ่ 24 ก.ย.63 
12. คุณศรีไทย  อ่ าสวุรรณ ผูช่้วยนกัสงัคมสงเคราะห ์เขา้ร่วมประชุมภาคีเครือขา่ย
ด้านสุขภาพและด้านสังคม  ณ หอ้งประชมุโรงพยาบาลราชทณัฑ ์  จัดโดยมลูนธิิ
ส่งเสรมิการพฒันาบคุคล วนัที ่20 ต.ค.2563 
13. คุณณฐัยิา  ทองศรเีกตุ ผูอ้ านวยการฝา่ยสังคมสงเคราะห ์  รว่มประชมุสมชัชา
แหง่ชาติ ครัง้ที1่3 พ.ศ.2563 ภายใต้ประเด็นหลกั “พลงัพลเมอืงต่ืนรู.้..สู้วกิฤต
สุขภาพ” ณ ห้องประชมุใหญ่ ทโีอท ี ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร จัดโดยส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระหวา่ง
วนัที ่ 16 - 17 ธ.ค. 2563 
14. คุณคัญฑนิกม ์ นโิรธร นกัจิตวทิยาคลนิกิ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน RRTTRในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณหอ้งประชุม ชั้น3 สถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง จัดโดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง   
เมือ่วันที่ 22 ธ.ค.2563 
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งานรบับรจิาค 

• ประสานงานการรบัของบรจิาค และใหข้อ้มลูการรบัของบรจิาคเฉลีย่วนัละ 4 - 6 ราย  
• รว่มตรวจ  นับ  คัดแยก  ส่ิงของบรจิาครว่มกบับา้นพกัฉกุเฉนิ สัปดาหล์ะ  1  ครัง้ 
• เก็บขอ้มลูผูบ้ริจาค เพือ่จดัท าหนังสือขอบคุณ เฉลีย่สปัดาหล์ะ 100 – 200 ฉบบั 

• จ าหน่ายสินค้ามอืสอง รา้นค้า APSW  และโรงรถชว่งพกักลางวนั สัปดาหล์ะ  2   วนั  
ครัง้ละ 1 – 2 ชัว่โมง หรอืตามสถานการณ ์ขึน้อยูก่บัแขกเยีย่มชม กลุม่สัมมนา 
• ผู้บริจาคในปี 2563 รวม  5,788  ราย  แยกเป็น   

 บริจาคเงิน   จ านวน   716 ราย 

    เงินและส่ิงของ   จ านวน   210 ราย  
    ส่ิงของ    จ านวน  982 ราย  
 บริจาคโดยการส่งพัสดุ จ านวน     3,880 ราย 
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งานดา้นการเงนิ 

 การบรหิารจัดการด้านการเงินของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน โดยคณะกรรมการของ
สมาคมฯ เน้นในความถูกต้อง ประหยัด และโปร่งใส ซึ่งผลการ
ด าเนินงานในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้  

• รายรับรวมทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน  14,862,880  บาท   
• รายจ่ายรวมทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 18,614,273  บาท   
• สรุปรายจ่ายสูงกวา่รายรับ   3,751,393   บาท  

        ได้รับการตรวจสอบบัญชีโดย  
• บริษัท เคพเีอม็จี ภมูิไชยสอบบัญช ีจ ากดั   

• ของบรจิาคทีไ่ดร้บัเปน็ประจ า และหรอืมจี านวนมาก  
 เส้ือผ้าผู้ใหญ่   เสือผ้าเด็ก   ชุดคลุมท้อง  เส้ือผา้เด็กอ่อน  ชุดชั้นใน  รวม  213,027   ตัว 
 ข้าวสาร 7  กระสอบ จากมูลนิธิปอเตก็ตึ้ง และรายยอ่ยอื่น ๆ  เฉลี่ย  30  กิโลกรัม / เดอืน 

 แป้ง สบู่ ยาสีฟนั  กระดาษทชิช ู ผา้อนามยั  ยาสระผม นมกลอ่ง น้ ายาซกัผ้า น้ ายาถูพื้น  ถุงขยะ   
     น้ ายาท าความสะอาด  อาหารแหง้  บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู เครือ่งปรงุรส ผา้ออ้มส าเรจ็รปู  ของใชเ้ด็กออ่น 

 อื่นๆ เช่น  ที่นอน  หมอน  เศษผ้า  เครื่องใช้ไฟฟา้  เฟอร์นเิจอร์ช ารดุ หรอืเส่ือมราคา 

  



ความเคลือ่นไหว   
รอบรัว้ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 
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ความเคล่ือนไหว รอบรัว้ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

 

•  คณะกรรมการสมาคมฯ และผูบ้รหิารสมาคมฯ ลงนามถวายพระพร 
องคอ์ปุถมัภส์มาคมฯ  

 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 คณะกรรมการสมาคมฯ และผูบ้รหิาร 
พร้อมพนกังานสมาคมฯ ไดทู้ลเกลา้ฯ ถวายแจกันดอกไม้ทีห่น้าพระรูป และลง

นามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศเ์ธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวล ี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ องค์อปุถมัภส์มาคมฯ เน่ืองใน
วโรกาสขึ้นปีใหม่ 2563 ณ บริเวณ
ชั้นล่างของอาคารภมูสิิรมิงัคลานุสรณ ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

•  วาโกร้บัมอบผลิตภณัฑง์านฝมีอืจากสมาคมฯ 

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย 
คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายก
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ , 
คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรฯี 
พร้อมคุณครูผู้ฝึกสอน และสตรีใน
บ้าพักฉกุเฉิน เป็นตัวแทนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือ สมาชกิ
บ้านพักฉกุเฉิน ให้กับ คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
น าโดย คุณณัฐชรินธร พงศส์ภุาจนิตภา กรรมการบริหาร , คุณอินทิรา นาค
สกุล ผู้อ านวยการฝา่ยการตลาด , คุณวรรณ ีตันตระเศรษฐ ีผูจั้ดการโครงการ 

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ณ 
สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรี 
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ี กรม
หมื่นสุทธนารีนาถ  
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• คุณกษิดิส ลาภโรจน์ไพบูลย์ และทีมงานจดักจิกรรมเสริม
ศกัยภาพในแคมเปญ"Women Empowerment Project"  

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คุณกษิดิส ลาภโรจน์ไพบูลย์และ
ทีมงาน จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เสริมบคุลิกภาพด้วยการ
แต่งหน้าและดูแลผิวเพื่อความมั่นใจของผู้หญิง ในแคมเปญ "Women 
Empowerment Project" ให้กับสตรีในบ้านพักฉกุเฉนิ และ staff ของ
สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจา้วรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ   

 

• กิจกรรม"หนา้กากผ้าสูโ้ควดิ19" 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ฝ่ายประชาสัมพัน์และฝ่ายสังคมสงเคราะห์
สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรม "หน้ากากผ้าสู้โควิด19" โดย สอนเย็บหน้ากาก
ผ้า (เย็บมอื) จาก ผา้ออ้ม ผ้าสาล ูผ้าฝ้าย และผ้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับ
พนักงานสมาคมฯ และน้อง ๆ สมาชิกบ้านพกัฉุกเฉนิ วิทยากร โดย คุณ
วิไลภรณ์ เพยีงกระโทก หวัหน้างานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพือ่
ได้มีหน้ากากผา้ไว้ใช้ปอ้งกันเชือ้โรค และฝุ่นPM 2.5  
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• คณุอมรรตัน ์อภริตันว์รากลุ และ คณุพศนิ ลอ้จนิดากลุ ท าบญุวนัเกดิ 

 วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คุณแมรี่-อมรรตัน์ อภิรัตน์วรากุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอริส มารเ์กต็ติ้ง จ ากัด  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 4U2   
แบรนด์คอสเมตกิยอดนยิม และคุณพศิน ล้อจินดากุล ไดม้าท าบญุวันเกดิ
เน่ืองในวันคล้ายวันเกดิของคุณ คุณพศิน ล้อจินดากลุ โดยจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวัน และเลี้ยงไอศกรมีและขนม รวมทั้งบริจาคเงินช่วยเหลอืผู้หญิงและ
เด็กในบ้านพกัฉุกเฉิน จ านวน 50,000 บาท ซึ่ง ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญ
จนกุญชร กรรมการบรหิารสมาคมฯ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการ
สมาคมฯ และคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็น
ผู้ให้การตอ้นรับ น าเยีย่มชมและมอบของที่ระลกึ  

• สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ กฟภ.จดักจิกรรมสาธารณกศุล 

 วนัพฤหสับดีที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คุณกติติชยั ใสสะอาด ประธาน 
สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค น าคณะผูบ้รหิารและ
คณะพนกังาน สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ การไฟฟา้สว่นภูมภิาค มาจดั
กจิกรรม “เทดิพระเกยีรติวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี 
พนัปีหลวง มอบแด่ สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรใีนพระอปุถมัภ ์พระเจ้าว
รวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีกรมหมืน่สุทธนารนีาถ” โดย จัดเลีย้งอาหาร
กลางวนัและไอศกรมี เปน็จ านวนเงิน 4,200 บาท บรจิาคเงิน(ทนุการศกึษา) 
12,130 บาท และบรจิาคส่ิงของ อาท ินมกลอ่ง ขนม น้ าด่ืม รวมทัง้บรจิาคตู้
ท าน้ าเยน็พร้อมเคร่ืองกรองน้ ารวมตดิตัง้เมือ่วนัที ่5 ส.ค.ทีผ่า่นมา ณ ช้ัน 2 
อาคารนารนิทรก์รณุา มลูค่า 16,691 บาท           ซึง่ ผูบ้รหิารสมาคมฯ คุณ
สุดาวลัย ์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และคุณณฐัยิา ทองศรเีกตุ 
ผูอ้ านวยการฝา่ยสังคมสงเคราะห ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็น
ผู้ให้การตอ้นรับ น าเยีย่มชม รับมอบ รวมทั้งมอบของที่ระลึก 
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• ครอบครวั ศลิาชยั  บรจิาคเพือ่ชว่ยเหลอืบา้นพกัฉกุเฉนิ  
 วนัองัคารที ่11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะผูบ้รจิาค จาก ครอบครวั ศลิาชยั 
น าโดย คุณจูน - กษมา ศลิาชยั พรอ้มน้องออกสั และน้องออกา้ ได้มาจัดกจิกรรม
ท าบญุเลีย้งอาหารกลางวนัใหกั้บผูห้ญงิและเดก็ทีบ่า้นพกัฉกุเฉนิ พร้อมทัง้มอบ
เงินบรจิาคเพือ่ชว่ยเหลอืบา้นพกัฉกุเฉนิ ในนามบรษัิทมาดามกสักา้ จ ากดั และ 
บรษัิทเพนกวนิ สตูดิโอ จ ากดั รวมเป็นเงิน 33,723 บาท ซึง่คุณณฐัยิา ทองศรเีกตุ 
ผูอ้ านวยการฝา่ยสังคมสงเคราะห ์ เป็นผูใ้หก้ารต้อนรบัรบัมอบและมอบของที่
ระลกึ 

• บรษิทั ออรก์าโนฯ่ บรจิาคเงนิและเยีย่มชม 

 วันพฤหัสบดีที ่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะบริจาค จาก บริษัท 
ออรก์าโน่ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากดั ได้มอบเงิน
บริจาค จ านวน 20,000 บาท เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานช่วยเหลอื
ผู้หญิงและเด็กของ สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ น าโดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ,คุณเจรญิ
จิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ และดร.เมทิน ี พงษ์เวช เลขาธกิาร
สมาคมฯ และกรรมการทา่นอ่ืนๆ เป็นผู้ใหก้ารต้อนรับและรับมอบ ทั้งน้ี
คุณวิไลภรณ์ เพยีงกระโทก หัวหนา้งานประชาสัมพนัธ์ สมาคมฯ น าเยีย่ม
ชมการด าเนินงานของสมาคมฯ  

ทั้งน้ีบริษัท ออรก์าโน่ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ได้จดักิจกรรม.แคมเปญ “Bag for life” โดยการ ท ากระเป๋าจากซองกาแฟ 
ซึ่งสมาคมฯเป็นองค์กรหนึง่ที่เขา้ร่วมกิจกรรมในแคมเปญดังกล่าว 
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ผูห้ญงิ แหง่ป ี2563 และ ผูช้าย แหง่ป ี2563 

 รางวลั “ผูห้ญงิแหง่ป ี2563” และ “ผูช้ายแหง่ป ี263” สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี  

 รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี เป็นรางวัลทีส่มาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ มอบ
ให้แก่สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอ้ือต่อการเสรมิสรา้ง
สถานภาพสตรี โดยรางวลั “ผู้หญิงแห่งปี” ได้เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ส่วนรางวัล 
“ผู้ชายแห่งปี” น้ันได้เริม่ตัง้แต่ปี 2543 เป็นต้นมา 
 เนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจา้ว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ด าเนินการ
สาธารณกุศล โดยให้ความช่วยเหลอืผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ขอมอบรางวัล 
“ผู้หญิงแห่งปี 2563” ให้กบั ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี และรางวัล “ผู้ชายแห่งปี 2563” 
ให้กับ คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม เพื่อยกยอ่งและเชิดชเูกียรติบุคคลผู้มีคุโณปการทั้งสองท่าน ที่ได้
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอยา่งที่ดี โดยเฉพาะ
ในด้านการส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การพฒันาศักยภาพ และปกป้องสิทธิสตรี 
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ผู้หญงิ แหง่ปี 2563 : ศาสตราจารยม์าล ีพฤกษ์พงศาวล ี

 

 ผูท้รงคณุวุฒด้ิานกฎหมายแรงงานสตรีและสิทธิมนุษยชนด ารงตนเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเป้าหมายเพือ่พฒันาสังคมไทยใหเ้ปน็ระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุโดยใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษต่อประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการมลูนิธเิพือ่พฒันา
แรงงานและอาชพี (โฮมเน็ท)  
 ศาสตราจารย์มาล ี พฤกษ์พงศาวล ี เป็นต้นแบบของสตรแีละบคุลากรไทยทีม่คีวามมุง่มัน่ในอดุมการณยึ์ดหลกัความเสมอภาคเป็นหลกัการพืน้ฐานมุง่หวังขจดัปัญหาการเลอืก
ปฏบิติัด้วยเหตุแหง่เพศ โดยเฉพาะการกดีกนัอนัไมเ่ป็นธรรมต่อผูห้ญงิ จากบทบาทหน้าทีอ่าจารย์ในสถาบนัการศกึษาสูนั่กวิชาการวิเคราะหเ์สนอแนะกฎหมายซ่ึงเป็นกลไกส าคญั     
ในการพฒันาประเทศ การเสนอนโยบายและแผนพฒันาในระดับประเทศ เพือ่ประโยชน์สาธารณะ จงึนับเป็นแบบอย่างและแรงบนัดาลใจใหก้บัสตรไีทย คูค่วรต่อการยกย่องและ
ประกาศเกยีรติคณุ เป็นผูห้ญงิแหง่ปี 2563 ศาสตราจารย์มาล ี พฤกษ์พงศาวล ี เป็นผูม้คีณุปูการต่อสังคมไทยหลากหลายประเด็น ทัง้ในวงการการศกึษาท างานรบัราชการเป็นอาจารย์
ประจ าคณะนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรเ์ป็นระยะเวลากว่า 41 ปี ใชค้วามรูค้วามสามารถในบทบาททีเ่ป็นทัง้ผูส้อน และนักวิชาการท างานทางสงัคมคอืแนวนิติศกึษา 
ประวัติศาสตรแ์ละปรชัญา มุง่เน้นการขจดัการเลอืกปฏบิติัโดยเฉพาะการเลอืกปฏบิติัด้วยเหตุแหง่เพศ เป็นผูส้อนและเปิดการสอนวิชา “สัมมนากฎหมายและนโยบายของรฐัเกีย่วกบั
สตร”ี ข้ึนในคณะนติิศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรโ์ดยใชอ้นสัุญญาวา่ด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิติัต่อสตรใีนทกุรปูแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimi-
nation against Women - CEDAW) เป็นฐาน ในการวิเคราะห์เปรยีบเทียบ เขยีนต าราและเอกสารประกอบการสอน เชน่ “ย้อนรอยสิทธคิวามเป็นคนของผูห้ญงิ” และ “สทิธคิวามเปน็
คนของผูห้ญงิ พนัธกรณรีะหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถยีง” ประกอบกบัความเชีย่วชาญด้านสิทธทิางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม จึงก าลงัท างานเขียนเพือ่สะทอ้นสถานภาพ
ผูห้ญงิทีไ่ด้เปลีย่นแปลงไปตามสภาพสังคม การเมอืง และการปกครอง เรือ่ง “ผูห้ญงิ...จาก “ควาย” สู่ “คน” และความเป็น “พลเมอืง” : รฐัธรรมนูญและระบบกฎหมายไทยเรือ่งความ
เสมอภาคระหว่างเพศ จากการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 - รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2560”  
 ศาสตราจารย์มาล ี พฤกษ์พงศาวล ี ผา่นการด ารงต าแหน่งอนัส าคญัทีผ่ลกัดันใหเ้กดิความกา้วหน้าของสถานภาพสตร ี ทัง้รบัผดิชอบการศกึษาวิเคราะหก์ฎหมายและระเบยีบ
ข้อบงัคบั เสนอแนะนโยบายและกฎหมายทีส่่งเสรมิคณุภาพชวิีตของสตร ี อาท ิ เป็นสมาชกิผูร้ว่มกอ่ต้ัง “กลุม่เพือ่นหญงิ” ซ่ึงในปัจจบุนัคอื “มลูนิธเิพือ่นหญงิ” , เป็นอนุกรรมการสทิธิ
แรงงานของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ และ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจดัท าแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่ 10 , ประธาน
มลูนิธเิพือ่แรงงานหญงิ , ทีป่รกึษาอนุกรรมการสิทธมินุษยชน ด้านเด็ก สตร ีผูสู้งอายุและคนพกิาร , กรรมการในองคก์รกลางการเลอืกต้ัง 2 วาระ และ     ในปี 2559 – ปี 2562 ได้รบัการ
แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการวินิจฉัยการเลอืกปฏบิติัโดยไมเ่ป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ตามพระราชบญัญติัติความเทา่เทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  อกีทัง้ยังได้รบั
รางวัล สตรนัีกวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน ในวันสตรสีากล ประจ าปี 2560 
  จากการอทุศิตนเพือ่เป้าหมายสรา้งสังคมสู่ความเสมอภาค โดยใชก้ลยุทธม์องปรากฏการณข์องปัญหาอย่างเป็นองคร์วม เคลือ่นไหวพรอ้มพฒันา ด้วยการวิเคราะห ์         
ถงึสาเหตุและรากเหงา้ของปัญหาอย่างครอบคลมุรอบด้านทกุมติิ ปราศจากอคติ เสนอแนะแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ใหเ้กดิความย่ังยืน 
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 อดุมการณแ์ละแรงบนัดาลใจเปรยีบเสมอืนเบา้หลอม บุคลากรอันทรงคุณค่า ค าน้ีคงไมห่า่งไกลจากคณุ ‘ณฐัวุฒ ิบวัประทมุ’ ผูซ่ึ้งได้รับแรงบันดาลใจจาก ‘ครูโกมล คีมทอง’ 
ครูผูเ้สียสละ และมจีดุมุง่หมายในการด าเนินชวิีตด้วยการเป็นอสิระจากความเหน็แกตั่วตระหนักในภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อสงัคม การเป็นผูใ้หม้ากกว่าการทีจ่ะรบั ด่ังประโยค
กล่าวว่า “คนเราต้องยอมเป็นอฐิกอ้นแรกทีถ่มลงไปในบอ่น้ า เพือ่ใหบ้อ่น้ าเต็ม หากไมม่อีฐิกอ้นแรกทีย่อมเสียสละแลว้ กไ็มม่ทีางทีบ่อ่น้ าน้ันจะเต็มข้ึนมาแต่อย่างใด” น่ันจงึเป็นความ
มุง่มัน่ในอดุมการณข์องผูช้ายแหง่ปี 2563 ทา่นน้ีเชน่เดียวกนั คณุณฐัวุฒเิรยีนจบปรญิญาตรนิีติศาสตรบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  เลอืกทีจ่ะเข้าท างานในสายงานเอ็นจีโอที่
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธเิด็ก เป็นแห่งแรกและเพียงแห่งเดียว ในภายหลงัตอ่มาไดจ้บการศกึษาในระดบัปรญิญาตรอีกีหลายสาขาจากมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช อาทิ ศลิปศา
สตรบัณฑิต(ไทยคดีศึกษา) อกีทัง้เมือ่ส าเรจ็การศกึษานิติศาสตรมหาบณัฑิตด้านกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง กยั็งคงมุง่มัน่ท างานทีเ่ดิม โดยไมล่งัเลใจ หรอืหว่ันไหว
ในประโยชน์ส่วนตนกบัสายงานภาคธรุกจิ หรอืเชงิพาณชิย์ 

 จากการท างานเป็นนักกฎหมายได้รว่มท างานกบัเครอืข่ายสหวิชาชพีส่งผลให ้คณุณฐัวุฒ ิมบีทบาทในหลากหลายมติิ ทัง้นักส ารวจ นักพฒันา และนักสงัคมสงเคราะห ์โดยลงพืน้ที่
ครอบคลมุ 77 จงัหวัด ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบปัญหาหลากหลายนับพนักรณ ีเชน่ เด็กหญงิอายุ 12 ปี ถกูครลูว่งละเมดิทางเพศ , เด็กหญงิอายุ 13 ปี ถกูนายจา้งทบุตีท ารา้ยสาหสั และ
ใชแ้รงงานเย่ียงทาส น าไปสู่การลงโทษนายจา้งข้อหาเอาคนลงเป็นทาสคดีแรกของประเทศไทย ฯลฯ จากบรบิทของการท างานภาคสนาม ท าใหค้ณุณฐัวุฒติระหนกัได้วา่ กฎหมาย 
นโยบาย และโครงสรา้งทางสังคม เป็นต้นตอส าคญัของความเหลือ่มล้ า การถกูเอารดัเอาเปรยีบของเด็กและสตร ี จงึได้เข้ารว่มกบัภาคเีครอืข่ายผลกัดันนโยบายและข้อกฎหมายหลาย
ประการท่ีเอือ้ตอ่สถานภาพสตร ี เป็นหน่ึงในคณะยกรา่งกฎหมายขจัดความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิภาคประชาชน ซ่ึงตอ่มาเป็นพระราชบัญญตัคุ้ิมครองผูถ้กูกระท าความรนุแรงในครอบครวั 
พ.ศ.2550 , เป็นคณะท างานท าข้อเสนอแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาความผดิเกีย่วกบัเพศทีต่่อมาเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 และ 277 ในปี 2550 , เป็นผูย้กรา่ง และเสนอ
ข้อเสนอต่อสภารา่งรฐัธรรมนูญในปี 2550 ทีต่่อมาเป็นมาตรา 40(6) แหง่รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 เป็นทีม่าของการเปิดรบันายรอ้ยต ารวจหญงิ , รว่มเป็น
คณะท างานแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายคุม้ครองผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครวัฉบบัปัจจบุนั , เป็นหน่ึงในคณะท างานยกรา่งกฎหมายอนามยัเจรญิพนัธุ ์ และ ยกรา่งกฎหมาย
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภใ์นวัยรุน่ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  ผลงานอนัเป็นทีป่ระจกัษ์จงึน าไปสู่การได้รบัรางวัลนักสงัคมสงเคราะหดี์เด่น ประเภทผูป้ฏบิติังานสงัคมสงเคราะห ์
จากมลูนิธศิาสตราจารย์ปกรณ ์องัศสิุงห ์ประจ าปี 2550   และในปี 2554 ได้รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์เบญจมาภรณม์งกฎุไทย  
 กว่า 18 ปี ของการท างานเพือ่สังคม และส่ังสมประสบการณท์ีม่ลูนิธศินูย์พทิกัษ์สิทธเิด็ก จนตระหนักได้ถงึความพรอ้มทัง้ในด้านความรูแ้ละความเชีย่วชาญในด้านวิชาชพี                
ท่ีจะสามารถท าประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวมไดใ้นวงท่ีกว้างขึน้ คุณณฐัวุฒจึิงตดัสินใจลาออกจากงาน และลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคอนาคตใหม ่ ไดร้บัเลอืก
เป็น ส.ส.แบบบญัชรีายชือ่ ซ่ึงนับเป็นบทบาทใหมท่ีก่า้วจากนักกฎหมายเข้าสู่สภาพรอ้มอดุมการณใ์นการสรา้งสังคมแหง่ความเสมอภาค    การเรยีกรอ้งสทิธข้ัินพืน้ฐานทีท่กุคนพงึมโีดย
ปราศจากอคติ และการเลอืกปฏบิติั จากภาคประชาชนสู่นโยบายในระดับประเทศ เพือ่แกไ้ขปัญหาโครงสรา้งทางสงัคม กอปรด้วยความเคารพในศกัด์ิศรแีละคณุคา่ความเป็นมนุษย์ ความ
เข้าใจในประเด็นสิทธมินุษยชนอย่างถอ่งแท ้  จงึได้รบัการแต่งต้ังเป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารเด็ก เยาวชน สตร ีผูส้งุอายุ ผูพ้กิาร กลุม่ชาติพนัธุ ์และผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ , 
รองประธานคณะกรรมาธกิารกจิการศาล องคก์รอสิระ องคก์รอยัการ รัฐวิสาหกจิ องคก์ารมหาชน และกองทนุ รวมทัง้เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาศกึษาแนวทางการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราและการลว่งละเมดิทางเพศ นับเป็นบทบาทหน้าทีอ่นัส าคญัย่ิงทีจ่ะสามารถผลกัดันพจิารณากฎหมาย และก าหนดนโยบายอนัจะมผีล     
ต่อการชว่ยเหลอืเด็กและสตรทีีถ่กูละเมดิทางเพศ ขจดัการเลอืกปฏบิติั เพือ่ใหสั้งคมไทยสามารถกา้วสู่สังคมแหง่ความเทา่เทยีมได้อย่างแทจ้รงิ 
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 รางวลั “องคก์รดเีดน่ แหง่ป ี2563” สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

 ในโอกาสที่ภารกิจสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในส่วนให้ความช่วยเหลอืและเสริมพลังให้กับ
ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง ได้ด าเนินงานมาครบ 40 ปี เตม็ในปี 2563 นี้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ จึงได้จัดให้มีรางวลัพิเศษเพือ่มอบใหก้ับองค์กรที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะกับกลุ่ม

ผู้หญิงมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ซึ่งได้แก่ “บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จ ากัด(Central Watson Co., Ltd.)” 

 วัตสัน ไทยแลนด์  24 ปี บนเส้นทางธรุกจิขายปลีก   วัตสัน ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิก เป็นผู้สร้าง ตลาด “Health & Beauty Store” ของประเทศไทย   สะท้อน
เจตจ านงที่แน่วแน่ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คุ้มค่าทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามทีโ่ดดเด่นหลากหลาย   มุ่งสร้าง
ประสบการณก์ารเลอืกซื้อสินค้ารูปแบบใหม่ และสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมส่งมอบการบริการทีเ่ป็นเลิศรอบด้านใหแ้ก่ลกูค้าชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ครอง
ตลาด และมียอดขายเป็นอันดับหน่ึงของธรุกจิประเภทสุขภาพและความงาม มาตลอดตั้งแต่ปี 2539 คู่ขนานกันไปกับการด าเนินธรุกิจที่ประสบผลส าเร็จอยา่งน่า
ประทับใจ วัตสันยังให้ความส าคัญต่อโครงการด้านความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรภายใต้ 4 เสาหลัก อันประกอบด้วย สถานที่ท างาน ตลาดสินค้า 
ส่ิงแวดล้อม และชุมชน  ด้วยเห็นวา่โครงการเหล่าน้ีนอกจากจะเอื้อต่อการสรา้งการตระหนักรับรู้ของสังคมแล้ว ยังเเปิดโอกาส
ให้บุคลากรขององค์กร รวมถึงลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมด้วย     
 เมือ่มองจากทุกมิตขิองความเป็น “วัตสัน” ภาพที่ปรากฏชัดเจน คือ องค์กรที่ เขา้ใจ ใส่ใจ รู้ใจ เห็นใจ  มีใจ และจริงใจ 
กับผู้หญิง ทั้งในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายในธุรกิจ และกลุ่มที่เปราะบางในสังคม   การพฒันา และยกระดับคุณภาพชีวิตของทกุคน
ที่ วัตสัน เขา้ไปสัมผัส ในแบบที่วัตสันท าอยู่น้ัน เป็นส่ิงที่สร้างประโยชน์ใหแ้ก่สังคม และส่งผลกระทบที่ยั่งยืนต่อสังคมไทย      
ที่ควรค่าแกก่ารยกย่องและชื่นชมยิ่ง 
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 ส าหรบัวตัสัน   ลกูค้ามคีวามส าคัญเปน็ล าดบัแรก ดงัท่ี คุณพสิษฐ ์มัน่คงขนัตวิงศ ์ Managing Director วตัสัน ประเทศไทย  กลา่วไวเ้มือ่ไมน่านนีว้า่ “เราไมเ่คยมองลกูค้า
เปน็เพยีงแค่ผู้ซือ้สินค้าอยา่งเดยีวเท่านัน้ เรามองลกึไปถงึการเชือ่มโยงผลติภณัฑข์องเราเขา้ไปกบัไลฟส์ไตลข์องลกูค้า เราไมเ่คยหยดุนิง่เพือ่มอบประสบการณก์ารชอ้ปปิง้ท่ีดีใหก้บัลกูค้าวตัสัน
ทุกคน เราคัดสรรผลติภณัฑท่ี์มคุีณภาพ มคีวามหลากหลาย เพือ่ตอบรบัความตอ้งการของลกูค้า   และเทรนดใ์หม ่  ๆ ใหล้กูค้าสามารถชอ้ปกบัเราได้ง่ายและสะดวกสบาย”  ซึง่กลไกวธีิการ
ท างานท่ีน าไปสู่ความส าเรจ็  คือ การกา้วไปขา้งหนา้ใหเ้รว็ กา้วใหทั้นผู้บรโิภค และกา้วใหเ้รว็กวา่คู่แขง่ทุกแง่มมุ รวมถงึการปรบัตวัใหทั้นตอ่เส้นทางการตดัสินใจซือ้ของลกูค้า  Customer Jour-
ney ทีส่ลบัซบัซอ้นข้ึน   และกา้วข้ามไปอกีข้ันหนึง่คือ การท าใหไ้ด้มากกว่าส่ิงทีล่กูค้าคาดหวังทีจ่ะส่งผลต่อความผูกพนัทีล่กูค้ามีให ้ซ่ึงสามารถเหน็ได้อยา่งเปน็รปูธรรมจากจ านวนสมาชิกของ
วตัสันท่ีกา้วกระโดดมาเรือ่ย ๆ  จนปจัจบุนัมมีากกวา่  5 ลา้นราย     
 การสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัแบรนด ์เปน็อกี  กลยทุธ์ท่ี คุณนวลพรรณ ชยันาม Customer Director วตัสัน ประเทศไทย ใหค้วามส าคัญและยดึถอืมาโดยตลอด  โดยเฉพาะในขณะท่ี
ผู้บรโิภค มทีางเลอืก มชีอ่งทางในการซือ้มากมายในยคุของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีก้าวกระโดด  เราจะเหน็วา่ วตัสันมุง่สรา้งตวัตนใหอ้ยูใ่นทุกเส้นทางทุกTouch Point ท่ีลกูค้าจะผ่าน 
เชือ่มตอ่กบัผู้บรโิภคไดแ้บบ ทุกท่ี ทุกเวลา เพือ่มอบประสบการณก์ารซือ้สินค้าแบบไรร้อยตอ่ (Seamless experience)  ผ่านหนา้รา้นกวา่  500  สาขาท่ัวไทย และชอ่งทาง Watsons Online     
ทุกรปูแบบ  
 บทพสูิจนค์วามส าเรจ็ของ วัตสัน ประเทศไทย รา้นเพือ่สุขภาพและความงามของประเทศไทย นัน้จงึปรากฏในหลากหลายมิติของธรุกจิและเปน็ทีป่ระจกัษ์ วัตสันได้รบัคัดเลอืกใหเ้ปน็หนึง่
ในสุดยอดแบรนดช์ัน้น าแหง่ป ี(Superbrands Thailand) ตดิตอ่กนั 12 ป ีจากความโดดเดน่ทางดา้นความแขง็แกรง่ของแบรนด ์ความนา่เชือ่ถอื เปน็ท่ีชืน่ชอบของผู้บรโิภค และมบีทบาทน าใน
ภาคอตุสาหกรรม ซึง่อกีหนึง่ความภมูใิจของชาววตัสัน  คือ รางวลั Influential Brand ประจ าป ี2019  หมวด Personal care store  ทีไ่ดม้าจากการโหวตของกลุม่ Gen Y  ในเขตกรงุเทพมหานคร 
จ านวนกวา่ 1,000 คน โดยผลส ารวจของสวนดุสิตโพล  จากการท่ีครองความเป็นอันดับหนึ่งในตลาด วัตสันยังได้รับรางวัล The Most Valuable Brands of the Year 2019 By 
Longtunman ประเภทแบรนด์ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามในเมืองไทยอีกด้วย    
  ในส่วนของความรบัผิดชอบตอ่สังคมและส่ิงแวดลอ้มขององค์กร วตัสัน ไดจ้ดักจิกรรมท่ีหลากหลายมากมายมาโดยตลอด  เชน่  การแบง่ปนัความรกัและเอาใจใส่ผู้สูงอายหุญิง  กจิกรรม
เยบ็เต้านมเทยีมเพือ่ผู้ปว่ยมะเรง็เต้านม  การมอบเส้ือกนัหนาวแกน่กัเรยีนทีโ่รงเรยีนนคิมสรา้งตนเอง  การรณรงค์ลดการใช้ถงุพลาสติก หรอื การสนบัสนนุการผ่าตัดใหเ้ด็กทีมี่ความพกิารด้าน
ปากแหวง่เพดานโหว ่เปน็ตน้ และท่ีตอ่เนือ่งยาวนานมาเกอืบ 15 ปแีลว้ คือ การสนบัสนนุและส่งเสรมิสิทธิสตร ี  จดักจิกรรมระดมทนุในหลากหลายรปูแบบ ใหก้บั สมาคมส่งเสรมิสถานภาพ
สตร ีในพระอปุถมัภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์เจา้โสมสวล ีกรมหมืน่สุทธนารนีาถ  เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืผู้หญิงและเดก็ท่ีประสบปญัหาความรนุแรง ไมว่า่จะเปน็ความรนุแรงทางรา่งกาย จติใจ 
ทางเพศ  การถกูละท้ิง  การท้องไมพ่รอ้มและการถกูสังคมรงัเกยีจจากการตดิเชือ้เอดส์  ท่ีบา้นพกัฉุกเฉินของสมาคมฯ ไดใ้หก้ารดแูล ไมเ่พยีงแค่นัน้วตัสันยงัใหโ้อกาสบคุลากรไดม้ส่ีวนรว่มให้
การชว่ยเหลอื สนบัสนนุ และเปน็ก าลงัใจ ผ่านกจิกรรมสนกุสนานท่ีทีมงานวตัสันมอบใหส้มาชกิบา้นพกัฉุกเฉินทุกเทศกาลปใีหม ่ ท้ังยังเอื้อให้ลูกค้าสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความ
ช่วยเหลือ ผ่านกล่องบริจาคท่ีวัตสันวางไว้ทุกสาขาอีกด้วย    ความตอ่เนือ่งของการสนบัสนนุนี ้ไดส้รา้งผลกระทบเชงิบวกอยา่งมหาศาล เพราะไดช้ว่ยหยิบย่ืนชีวิตใหม่ ให้โอกาสในการ
ฟื้นคืนพลงัและความเขม้แขง็  พัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ให้กับผู้หญิงและเด็กนับหมื่นรายให้กลับคืนสู่สังคม ยืนหยัดได้อย่างมั่นคง    

องคก์รดเีดน่ แหง่ป ี2563  
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รายชื่อเจา้หนา้ทีส่มาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรีฯ  ป ี 2563 

ฝา่ยบรหิารสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

สุดาวลัย ์คมธรรม 

ผู้อ านวยการสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

กรวิณท ์วรสขุ  
ผูเ้ชีย่วชาญงานสงัคมสงเคราะห์  

ณฐัิยา ทองศรเีกต ุ 
ผู้อ านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ 

ทิพวลัย ์มารศร ี 
ผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารงานบุคคล 

และบรหิารงานทัว่ไป  

เรอืงรวี พิชยักลุ 

ผู้อ านวยการ สถาบันวจิยับทบาทหญงิ
ชายและการพฒันา 
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•  บรหิารงานบคุคล และบรหิารงานทัว่ไป  
1) นางรจันา  ศภุเมธิน   เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

2) นางลรรศภุา   นิม่แสง  เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

3) นางสาวมณฑาทิพย ์  เกตนุอก เจา้หนา้ทีง่านรบับรจิาค  
4) นางสาวจรรยาณฏัฐ ์ แสนภกัดไีทย  เจา้หนา้ท่ีงานรบับรจิาค 

5) นางมล   ฮูวชิติ   ผูช้ว่ยงานรบับรจิาค 

6) นายอนงค์  วงค์อนนัท์  เจา้หนา้ทีช่า่งและยานพาหนะ 
7) นายอรา่ม  สมซือ่    เจา้หนา้ทีช่า่งและยานพาหนะ  
8)นางสาวสมคิด  ท่อนจนัทร ์  เจา้หนา้ทีย่านพาหนะ 
9) นายไพฑรูย ์ เดชขาว   เจา้หนา้ทีย่านพาหนะ 
10) นายภานพุงศ ์ จนัม ี  เจา้หนา้ทีเ่กษตร/พืน้ที ่
11) นางล าพงึ   มบีรบิรูณ ์   เจา้หนา้ทีเ่กษตร/พืน้ที ่
12) นายวชิาญ   เผ่าพนัธ์ุ  เจา้หนา้ทีเ่กษตร/พืน้ที ่
•  การเงนิและบญัช ี
) นางพรรณ ี นรีะ   เจา้หนา้ทีก่ารเงิน 

) นางสาวรชา  ณ ปอ้มเพชร  ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีบ่ญัช ี
) นางสาวจริาภรณ ์ หนเูนยีม  เจา้หนา้ทีก่ารเงิน 

) นางสาวธัญมาศ  นุย้เลีย้ง  เจา้หนา้ทีบ่ญัช ี
 

•  ฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์ 
1) นายคัณฑนกิม ์ นโิรธร  นกัจติวทิยาคลนิกิ  
2) นางสาวจริาพร  สามารถ  นกัสังคมสงเคราะห ์

3) นางสาวชนสิรา  กณัหา  นกัสังคมสงเคราะห ์

4) นางเกษฎา  ศรสุีข   ผู้ชว่ยนกัสังคมสงเคราะห ์

5) นางศรไีทย   อ่ าสุวรรณ  ผู้ชว่ยนกัสังคมสงเคราะห ์

6) นางนติยา  ศรอีนนัท์  เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานท่ัวไป (การเงิน) 
7) นางสมจติร  วงค์อนนัท์  ผู้จดัการเคหะกจิ 
8) นางสาววนพา  เหมภมู ิ  เจา้หนา้ท่ีเคหะกจิ 
9) นางสนทิ  บตุรวชิา   แมค่รวั 
10) นางสาววรียา  แลคไธสง  หวัหนา้ ศนูยเ์ลีย้งเดก็ออ่น 

11) นางอนนัต์  ดิษพงษา  พีเ่ลีย้งเด็กออ่น 

12) นางสาวเพชร  บวักลาง  พีเ่ลีย้งเดก็ออ่น 

13) นางสมจติร ์ เกดิสวสัดิ ์  พีเ่ลีย้งเดก็ออ่น 

14) นางชนาภา  ภาชนะวรรณ  พีเ่ลีย้งเดก็ออ่น  
15)นางทัศนยี ์ ถาวจตัรุสั  พีเ่ลีย้งเดก็ออ่น 

16) นางกฤษณา  ส่งสุข   แมบ่า้น ศนูยเ์ลีย้งเดก็ออ่น 

17) นางนวมัย   นาคธน  หวัหนา้ บ้านเด็ก 

18)นางบษุบา   จนัทรท์อง  พีเ่ลีย้งเดก็ บา้นเดก็  
19) นางศริริตัน ์ บ ารงุวงศ ์  พีเ่ลีย้งเดก็ บา้นเดก็  
20) นางวาสนา  มาตรศร ี   พีเ่ลีย้งเดก็ บา้นเดก็  
21) นางสาวประทีป  สายยะวณั   แมบ่า้น บา้นเดก็  
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• การศกึษาและฝกึอาชพี 

) นางสรลิลา  มหาพริณุ  ครสูอนศลิปประดษิฐ ์
) นางสาวสุภาภรณ ์สองหอ้ง  เจา้หนา้ทีฝ่กึอบรม 

) นางประเทือง  อาจหนิกอง  เจา้หนา้ทีฝ่กึอบรม 

) นางโบว ์   อาจปร ุ   เจา้หนา้ทีฝ่กึอบรม 

) นางองิอร  กมลเกง่เรยีน  ผูช้ว่ยงานศลิปะประดษิฐ ์

• งานพฒันาเยาวชน 

) นายกรฑีา  แกว้ประดษิฐ  เจา้หนา้ทีโ่ครงการและกจิกรรมเยาวชน 

 

 

 

• สถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและการพฒันา 
) นางมนสันนัท   เกดิวร  ผู้ชว่ยนกัวจิยั 

) นางสาวพชัร ี แรงเขตการณ ์ ผู้ชว่ยนกัวจิยั 

) นางลกัษนนัท ์ชมดวง  ผู้ช่วยนกัวิจยั 

• สว่นประชาสมัพนัธฯ์  
) นางสาววไิลภรณ ์ เพยีงกระโทก หวัหนา้ส่วนประชาสัมพนัธ์ 
) นางสาวณชิา ชมเชย   เจา้หนา้ท่ีงานกลอ่งรบับรจิาค  
) นางสาวจติรา  นวลละออง  เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ 
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ภาคผนวก 

- 79 - 



 

ภาคผนวก ก 

รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบรกิารของบ้านพักฉุกเฉิน 

1. ผู้มารับความช่วยเหลือด้านทีพ่ักอาศยั 

1.1จ านวนผู้หญิงและเด็ก  แยกตามอายุ 
 

 

 

 

1.2  จ านวนผู้หญิงและเด็ก   แยกตามระดับการศึกษา 
 

 

 

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

87 29 16 19 51 76 42 14 6 340 

ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์
ไดร้บั

การศกึษา 

ไมไ่ดร้บั
การศกึษา 

ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา 
อนปุรญิญา ปรญิญาตร ี รวม 

ประถมตน้ ประถมปลาย มธัยมตน้ 

มธัยมปลาย/
ปวช. 

116 5    12   55  59 75   6    12  340 
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1.3 จ านวนผู้หญิงและเด็ก  แยกตามหน่วยงานน าส่ง*ภูมิล าเนา 

 

แหลง่ทีม่า/หนว่ยงานน าสง่/ภมูลิ าเนา ภาคกลาง กรงุเทพฯ ตะวนัออก เหนอื ใต ้ อสีาน รวม 

มาเอง 39 39 13 10 10 56 167 

ตดิตามมารดา 33 23 3 1 4 10 74 

พลเมอืงด/ีญาต/ิเพือ่น 5 5 1 1 - 4 16 

ตดิครรภม์ารดามา - 38 - - - - 38 

สง่มาจากหนว่ยงานเอกชน 2 9 - 1 - 3 15 

สง่มาจากหนว่ยงานภาครฐั 2 13 - 1 1 3 20 

สง่มาจากโรงพยาบาล 2 2 - - 3 - 7 

สง่มาจากสถานตี ารวจ - 3 - - - - 3 

รวม 83 132 17 14 18 76 340 
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2.ผู้มารับบรกิารด้านการให้ค าปรกึษาทางโทรศพัท์ 
2.1จ านวนผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับบริการทางโทรศัพท์  แยกตามรายเดือน 

 

 

 

 

 

เดอืน ผูห้ญงิและเดก็(ราย) ผู้ชาย(ราย) รวม(ราย) 

มกราคม 65 13 78 

กมุภาพนัธ ์ 72 11 83 

มีนาคม 64 12 76 

เมษายน 75 14 89 

พฤษภาคม 86 7 93 

มถินุายน 71 6 77 

กรกฎาคม 77 9 86 

สิงหาคม 86 8 94 

กันยายน 86 5 91 

ตลุาคม 86 7 93 

พฤศจกิายน 86 9 95 

ธันวาคม 82 8 90 

รวม 936 109 1,045 

2.2จ านวนผู้มารับบริการให้ค าปรกึษา  แยกตามเพศ 

  เพศหญิง จ านวน    936     ราย  (ร้อยละ 89.57 ) 
  เพศชาย จ านวน    109      ราย         (รอ้ยละ 10.43) 
   รวม   1,045   ราย 

2.3 จ านวนผู้มารับบรกิารให้ค าปรกึษาแยกตามประเภทของปัญหา 

 

ปัญหา จ านวน(ราย) รอ้ยละ 

1.ทอ้งไม่พรอ้ม 362 35 

2.ครอบครวั 176 17 

3.ความรุนแรงในครอบครวั 285 27 

4.อืน่  ๆ เชน่ สขุภาพจติ  ยาเสพตดิ
พฤตกิรรมลกูหญงิ - ชาย ปัญหากฎหมาย 
การใชย้าคุมก าเนดิฯลฯ ตดิเชือ้ เอชไอว ี 
ไมม่ีผูด้แูล ฯลฯ 

222 21 

รวม 1,045 100 
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2.4 จ านวนผู้มารับบรกิารให้ค าปรกึษาแยกตามจังหวดั 

  กรุงเทพฯ   จ านวน     413 ราย   (ร้อยละ40 ) 
  ต่างจังหวดั  จ านวน     632 ราย   (ร้อยละ60 ) 
2.5 แหล่งขอ้มูลที่ท าให้ผู้มารับบริการให้ค าปรึกษา  รู้จักบา้นพักฉกุเฉิน 

  นิตยสารชีวติรัก/คู่สรา้งคู่สม 

  สมุดหน้าเหลอืง/โทรทัศน์  

 อินเตอรเ์น็ต                        จ านวน  616  ราย  (ร้อยละ59)  
 เพื่อน/พลเมอืงดี                         จ านวน  114   ราย (ร้อยละ11) 
Bug1133/แผ่นพับฯ                  จ านวน    87   ราย  (ร้อยละ8) 
2.6 ช่วงเวลา  การติดตอ่ขอรับบรกิารการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
  เช้า-กลางวัน                              จ านวน  621    ราย (ร้อยละ59) 
  กลางคืน                                    จ านวน  424    ราย (ร้อยละ41) 

จ านวน  22   ราย  (ร้อยละ22) } 

2.7 ชอ่งทางการมารบับรกิาร/ขอความชว่ยเหลอืจากบา้นพกัฉกุเฉนิ 

 ผูป้ระสบปญัหามาขอความชว่ยเหลอืด้วยตนเอง 
 รูจั้กบา้นพกัฉกุเฉนิ จาก  อนิเตอรเ์นต็  เพือ่น  นายจ้าง  บิดา-มารดา  ญาต ิ

(ยาย  ยา่  ปา้  นา้) พลเมอืงดี  โทรทศันท์กุชอ่ง   Bug 1133 โทร 1133 , 
1323 ,1663 สายด่วนทอ้งแมว่ยัรุน่ /HIV 

  การส่งต่อจากหนว่ยงานต่าง ๆ  

 สถานีต ารวจนครบาล ; สน.ดอนเมอืง    ต ารวจรถไฟดอนเมอืง  ส.น.ลมุพนิ ี

 โรงพยาบาล ; โรงพยาบาลภมูพิล ศนูยส์าธารณสุข17 โรงพยาบาลชมุพร 
โรงพยาบาลศริริาช     โรงพยาบาลลาดกระบงั   โรงพยาบาลเจรญิกรงุ   

 องค์กรภาครัฐ ; ศนูยช่์วยเหลอืสงัคม(1300)  พฒันาสงัคมจงัหวดั
สมทุรปราการ  ทณัฑสถานหญงิกลาง กรมกจิการเด็กและสตร ี บา้นอิม่ใจ  
บา้นพกัเด็กและครอบครวั กรงุเทพฯ  

 องค์กรภาคเอกชน ; โครงการอไซลัม่แอสเซสแหง่ประเทศไทย มลูนธิศินูย์
พทิกัษ์สิทธเิด็ก  มลูนธิส่ิงเสรมิความเสมอภาคทางสังคม   มลูนธิเิพือ่นหญงิ  
สหทยัมลูนธิ ิ  มลูนธิส่ิงเสรมิการพฒันาบคุคล 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  และวิทยากรที่ให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน  

• ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรี   พิชัยสนิธ  ประธานกรรมการที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

• คุณเบ็ญจมาส  กาญจนวิจิตร   โรงเรยีนบางกอกโยคะ 
• คุณเจนนิศา  มาดาน    นักจิตวทิยาอิสระ 
• พ.ต.หญิงนัทมน  อุ่นพงศภ์ูวนาถ อาสาสมัครพยาบาล 

• คุณสมชาติ  ทาแกง   ชมรมเพือ่นวันพุธ  สภากาชาดไทย 

• อาจารย์กรรณกิาร์  ดาวไธสง   สภากาชาดไทย 
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ภาคผนวก ค 

รายชือ่คณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 

วนัที ่ รายชือ่กลุม่/คณะ จ านวน 

6 ก.พ.63 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าทีน่ายทหารนักเรียนสวัสดิการทหารอากาศ รุ่นที่ 21 จัดกิจกรรมและเยี่ยมชม 41 

5 มี.ค.63 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน จัดกิจกรรมและเยีย่มชม 35 

9 มี.ค.63 คณะเจ้าหน้าที่กองปราบปรามการกระท าความผิดเกีย่วกับอาชญากรทางเศรษฐกิจ  จัดกจิกรรมและเยีย่มชม 30 

12 มี.ค.63 คณะเจ้าหน้าที่บริษัททา่อากาศยานไทย(ดอนเมอืง) เยี่ยมชมและบรจิาคส่ิงของ 10 

12 มิ.ย.63 คณะเจ้าหน้าที่ กรมทา่อากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ  เข้าเยี่ยมชมและบริจาคส่ิงของ 5 

24 ก.ค.63 คณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารทหารไทย แผนกกจิกรรมเพือ่สังคม เขา้เยี่ยมชม 6 

6 ส.ค.63 คณะเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขา้เยี่ยมชมและบริจาคส่ิงของ 16 

10 ส.ค.63 คณะเจ้าหน้าที่กรมส่ือสารทหาร เยี่ยมชม และจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพแกส่มาชิกบ้านพกัฉุกเฉินเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 50 

13 ส.ค.63 คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ บริษัท ออกาโน้ จ ากดั เขา้เยีย่มชม 15 

21 ส.ค.63 คณะเจ้าหน้าที่ส านักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมอืง จัดกิจกรรมและเยีย่มชม 50 

11 ก.ย.63 คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองไม้งาม อ าเภอบา้นกรวด จังหวัดบรุีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ 50 

7 ต.ค.63 คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธฟิื้นฟแูละพัฒนาสังคมไทย เขา้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 10 

9 ต.ค.63 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศกึษา 2563) คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขา้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 3 
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ภาคผนวก ง 
การให้สัมภาษณแ์ละให้ขอ้มูล 

   ประเภทสือ่ เรือ่ง วนัทีข่อขอ้มลู 

 โทรทศัน ์

  

1. 
  

รายการท าดี ท าด้วย ส่ือออนไลน์ ภายใต้สโลแกน “ท าดีท าด้วย ช่วยกันท า”  สัมภาษณ์ คุณณัฐิยา  ทองศรี
เกตุ ผู้อ านวยการฝา่ยสังคมสงเคราะห์   ประเด็น   กิจกรรมของสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ เพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน   โดย ขจรศักดิ์     เชาว์เจรญิรัตน์ 

3 ก.ย.63 

  

  

2 
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สัมภาษณ์ คุณณัฐิยา  ทองศรเีกตุ ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และผู้
ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 1 ราย ประเดน็ ความรุนแรงในครอบครวั 4 ก.ย.63 

3 
สถานีโทรทัศน์ช่อง13 สยามไทย รายการ “สยามไทยอัพเดต” สัมภาษณ์ คุณณัฐยิา  ทองศรีเกตุ  ผูอ้ านวยการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ประเด็น ภัยใกลตั้ว...ทีห่ลบภัย  โดยขจรศักด์ิ     เชาวเ์จรญิรัตน ์

8 ก.ย.63 
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   ประเภทส่ือ                                      เรื่อง วันที่ขอข้อมูล 

อื่น ๆ 

 

1 

  

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร สัมภาษณ์ คุณชนิสรา  กัณหา 
นักสังคมสงเคราะหแ์ละสมาชิกบา้นพกัฉุกเฉิน 1ราย ประเด็น  การให้ความช่วยของบ้านพักฉกุเฉิน 

6 ม.ค.63   
  

2 

นิสิตระดับปรญิญาเอก สาขาวิชาการวจัิยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สัมภาษณ ์
คุณคัญฑนิกม์  นิโรธร นักจิตวทิยาคลินิก และสมาชกิบ้านพกัฉุกเฉิน(ต้ังครรภ์วัยรุ่น)เรือ่ง “ประสิทธิผลของ
โปรแกรมส่งเสริมความรักใคร่ผูกพันของมารดาวัยรุน่ครรภ์แรกตอ่บตุร”  

ช่วงเดอืนม.ค.-
ก.พ.63  

3 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ สัมภาษณ์คุณณัฐิยา   ทองศรีเกต ุ ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห ์ 
ประเด็น การเขา้ถึงบริการความช่วยเหลือคุ้มครองของหญิงยา้ยถิ่นข้ามชาติทีป่ระสบความรุนแรงในรูปแบบตา่ง 
ๆ    

30 ก.ค.63  

4 
นักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมภาษณ์ คุณณัฐิยา   ทองศรีเกต ุผู้อ านวยการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  เรือ่ง “การให้ค าปรกึษาของนักสังคมสงเคราะห์กับผู้ใช้บรกิาร”  19 ต.ค.63  

5 

นิสิตปริญญาตรี ช้ันปีที่4 ภาคการสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สมัภาษณ์ คุณ
คัญฑนิกม ์  นิโรธร  นักจิตวิทยาคลินิก ประเด็น “อปุสรรคและปัญหาที่พบเจอจากการขอสวัสดิการโครงการเงิน
อุดหนุนเดก็แรกเกดิ”  

23 ต.ค.63  
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สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระอปุถมัภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ 

 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ าเนินการสาธารณกศุล ให้ความช่วยเหลือผูห้ญงิ และเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ผ่าน
กระบวนการช่วยเหลอืฟื้นฟู สร้างความเขม้แข็งใหก้ารศกึษาและฝึกอาชีพ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ใน
สังคมอยา่งเหมาะสม รวมทั้งด าเนินกจิกรรมในเชิงรุกทีเ่อือ้ต่อการป้องกันปัญหาทีเ่กดิขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก การรณรงค์เพือ่ใหเ้กดิ
การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายเพื่อเสรมิสรา้งสถานภาพศักยภาพ สิทธแิละโอกาสของผู้หญิงในสังคม 

วตัถปุระสงค ์

1.ศึกษาปัญหาเกีย่วกับสตรแีละการเลอืกปฏิบติัตอ่สตรใีนด้านต่างๆ 

2.ส่งเสริม ช่วยเหลือให้สตรีได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 

3.ส่งเสริมความรู้ความสามารถของสตรีในการประกอบอาชพีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

4.สนับสนุนสตรีทั่วไป สงเคราะห์สตรี เด็ก และเยาวชนทีด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น 

5.ให้ความร่วมมือประสานกบัหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรเอกชนที่มีวตัถุประสงค์การด าเนินงานคล้ายกันทั้งใน และ
ต่างประเทศ 
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