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 สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ีในพระอุปถมัภ ์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ  เป็นองค์กร

พัฒนาเอกชนที่ด าเนินงานสาธารณกุศล  ใหค้วามชว่ยเหลอืผูห้ญงิและเดก็ทีป่ระสบปญัหาวกิฤตชวีติ  ผา่นกระบวนการ

ชว่ยเหลอืฟ้ืนฟู  สรา้งความเข้มแข็งให้การศึกษาและฝึกอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ใน

สังคมอย่างเหมาะสม  รวมทั้งด าเนินกิจกรรมในเชิงรุกท่ีเอ้ือต่อการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก การ

รณรงค์เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อสร้างสถานภาพ ศักยภาพ สิทธิ  และโอกาสของผู้หญิงในสังคม 

 ปี 2562 คือ การก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 ของการด าเนินงาน บ้านพักฉุกเฉิน  ที่ผ่านมานับต้ังแต่ปี 2523 งานระยะ

เริ่มต้นของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คือ การให้บริการที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้หญิงโดยเฉพาะ ด้วยปณิธาน 

ของ ‘แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ’ ผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  บ้านพักฉุกเฉินจึงนับเป็นที่พักพิง

ส าหรับผู้หญิงและเด็กแห่งแรกของประเทศไทยที่ด าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน ก้าวแรกจากงานเชิงรับ และ

การสงเคราะห์ ก้าวต่อมาของสมาคมฯ จึงได้ขยายขอบเขตงาน สู่งานด้านการพัฒนาศักยภาพ และเชิงรุก ได้แก่ 

งานการศึกษาและฝึกอาชีพ งานพัฒนาเยาวชน และงานสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เพ่ือที่จะ

ครอบคลุมกับปัญหา และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น 

  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ไม่ได้ท างานเพียงล าพัง การด าเนินงานของ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จะไม่สามารถด าเนินไปอย่างราบรื่นเลยหากปราศจากการร่วมแรงร่วมใจกันของ 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรคนท างานในทุกส่วนฝ่าย องค์กรภาคีเครือข่าย และที่ส าคัญอย่างที่สุดคือแรง

ศรัทธา และแรงสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณ จากทุกภาคส่วน ทั้งบุคคลทั่วไป ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ให้การ

เอ้ือเฟ้ือแก่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มาโดยตลอด ด้วยความร่วมมือร่วมใจนี้จะท าให้การท างานเพ่ือสังคม

และสาธารณประโยชน์ยังคงอยู่ และสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง 
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สรุปผลการด าเนนิงานในปี 2562 
 งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นั้นนับว่าครอบคลุมหลากหลาย และค่อนข้างครบวงจร  เริ่มต้น

จากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อ 39 ปีที่แล้ว จนถึงวันนี้มีผู้หญิง และเด็กจ านวน 53,988 ราย ที่ได้รับการบริการ

จากบ้านพักฉุกเฉิน  ณ วันนี้บ้านพักฉุกเฉินยังคงมีงานหลักในการดูแลผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น  

ถูกกระท าความรุนแรง ท าร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ถูกทอดทิ้ง ท้องไม่พร้อม  ติดเชื้อเอชไอ

วี /เอดส์  ขัดแย้งภายในครอบครัว ไม่มีงานท า ไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยในแต่ละวันมีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยรับความ

ช่วยเหลืออยู่ประมาณ 80 คน  

 จากประสบการณ์อันยาวนานที่เริ่มต้นจากการช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหา จึงค่อย ๆ ปรับ

พัฒนา  ทั้งในเชิงคุณภาพการให้บริการของงานสังคมสงเคราะห์ที่มุ่งเน้น การดูแลช่วยเหลือให้การปรึกษาโดยยึด

หลักผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การมองปัญหาอย่างองค์รวมและตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์  

 ปี 2562 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มุ่งขยายขอบข่ายการท างานให้กว้างขึ้น พัฒนางานเชิง

รับและเชิงรุกควบคู่กันไป ด้วยการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้การท างาน

ครอบคลุมและสอดคล้องกับภารกิจอย่างรอบด้าน ทั้งการท างานกับเยาวชน กลุ่มเสี่ยง กับครอบครัวผู้ประสบ

ปัญหา และการมุ่งมั่นรณรงค์ในระดับนโยบาย เพ่ือจัดการกับปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีจะส่งผลสู่การเสริมสร้าง

สถานภาพของผู้หญิง อันน าไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และความเสมอภาคในสังคมอีกด้วย 
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งานเดน่งานดัง 

 งานรณรงค์ยุติความรุนแรง 
 วนัที ่ 28 พฤศจกิายน 2562 มลูนธิสิง่เสรมิความ
เสมอภาคทางสงัคม , มลูนธิพิิทกัษส์ตร ี (Alliance Anti 
Trafic) และสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระอุปถมัภ ์
พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี กรมหมืน่สทุธนารี
นาถ รว่มกนัจดังานรณรงคย์ตุคิวามรนุแรงภายใต ้แคมเปญ 
กจิกรรม “กา้วพ้นใจ กา้วขา้มไป กา้วใหพ้้นทกุข”์ ณ หอ้ง
ประชมุบ ารงุ - รววีรรณ อาคารนารนิทรก์รณุา สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ภายนอกจดันทิรรศการ : เครือ่งประดบัยตุคิวาม
รนุแรงตอ่สตร ีโดย LoveHurts? Campaign , ขนม-อาหาร และงานฝมีอืจาก ‘บา้นโฮมฮัก’ , บธูรณรงคย์ตุคิวามรนุแรง จาก กรม
กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั และผลงานศลิปะเพ่ือการเตบิโตเยยีวยาภายในจติใจ รวมทัง้งานฝมีอื ดอกไมป้ระดษิฐ ์จากบา้นพัก

ฉกุเฉนิ โดย คณุเจรญิจติ งามทพิยพันธุ ์ อุปนายกสมาคมสง่เสรมิ
สถานภาพสตรฯี เปน็ประธานในพิธเีปดิ เริม่กจิกรรมดว้ย ปาฐกถา 
โดย ภกิษณุ ี ดร.สธุาสนิ ี นอ้ยอินทร ์ ประธานมลูนธิ ิ สธุาสนิ ี นอ้ย
อินทร ์ (บา้นโฮมฮัก) และเขา้สู ่ เรือ่งเลา่ จาก ตวัจรงิเสยีงจรงิของ 
ผูห้ญงิทีต่กเปน็เหยือ่ความรนุแรง ด าเนนิรายการ โดย คณุเรอืงรว ี
พิชยักลุ  ผู้อ านวยการสถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและการพัฒนา  

 ตอ่ดว้ยทรพัยากรดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอื โดย คณุสเุพ็ญศร ีพ่ึงโคกสงู ผูอ้ านวยการมลูนธิสิง่เสรมิความเสมอภาคทางสงัคม 
น าทมีผูเ้ชีย่วชาญสหวชิาชพี ประกอบดว้ย คณุอรพินท ์ศกัดิเ์อ่ียม รกัษาการผูเ้ชีย่วชาญดา้นเดก็ กรมกจิการเดก็และเยาวชน , คณุ
กนัตพงศ ์รงัสสีวา่ง ผูอ้ านวยการกองสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั , พ.ต.อ.หญงิปวณีา เอกฉตัร ผู้
ก ากบัการสอบสวน บก.น.8 , พ.ต.ท.หญงิวารณิ ีขนัธสทิธ ฺนกัสงัคมสงเคราะห ์
(สบ.2) โรงพยาบาลต ารวจ , คณุดรณุ ีมนสัวานชิ ผูอ้ านวยการศนูย ์ชว่ยเหลอื
สงัคม กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (1300) และ คณุ
ณฐัยิา ทองศรเีกต ุ ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์ บา้นพักฉกุเฉนิ สมาคม
สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี รว่มวงเสวนา “เรา” = กลไกสนบัสนนุเพ่ือยตุคิวาม
รนุแรงตอ่ผูห้ญงิ เดก็ และความรนุแรงในครอบครวั ปดิทา้ยคลายเครยีดดว้ย
บทเพลงจาก วงภราดร และ วงดนตรเียาวชน จาก บ้านกาญจนาภิเษก และปิดกิจกรรม โดย ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรี 
พิชัยสนิธ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และประธานมลูนธิสิง่เสรมิความเสมอภาคทางสงัคม 
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บ้านพักฉุกเฉิน 
 การใหบ้รกิาร ของ บา้นพักฉกุเฉนิ  ฝา่ยสงัคม
สงเคราะห ์ เนน้การใหค้วามชว่ยเหลอืผูห้ญงิ และเดก็ที่
เดอืดรอ้นจากปญัหาตา่ง  ๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม โดยใหค้วาม
ชว่ยเหลอืดา้นทีพั่กอาศยั อาหาร สขุภาพอนามยัรวมทัง้การให้
ค าปรกึษาแนะน า การใหท้กัษะชวีติและก าลงัใจ  โดยใชห้ลกั
สงัคมสงเคราะห ์ และกระบวนการจดัการกลุม่บ าบดัทางจติ
เพ่ือน าไปสูค่วามเชือ่มัน่ในตนเอง สามารถออกไปใชช้วีติใน
สงัคมไดด้ว้ยปกตสิขุและชว่ยเหลอืตนเองได ้
 การใหบ้รกิาร และความชว่ยเหลอื นอกเหนอืจากการใหเ้ขา้พักทีบ่า้นพักฉกุเฉนิแลว้ โครงการ
คลนิกิผูห้ญงิ ยงัใหบ้รกิาร ดา้นการใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์ โดยใหก้ารปรกึษาแนะน าปญัหาดา้น
สขุภาพอนามยัเจรญิพันธุ ์ เชน่ ทอ้งเมือ่ไมพ่รอ้ม โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์ ปญัหาโรคเอดส/์เอช ไอ ว ี
และการหมดวยัเจรญิพันธุ ์ฯลฯ 
 

13 

 



 

บา้นพกัฉุกเฉิน 

           บา้นพกัฉกุเฉนิ เปดิใหบ้รกิารทกุวัน โดยมีนกัสงัคมสงเคราะห ์และ / หรอื นกัจติวิทยา 
ใหก้ารปรกึษา ตลอด 24 ชัว่โมง โทรศพัท ์0 2 9292 222 , โทรสาร 0 2 5662 707  

E - mail : knitnaree@hotmail.com 

 ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาต่าง ๆ  โดยมีสถานที่เพ่ือพักอาศัย ส าหรับตัวบ้านพักฉุกเฉิน

ที่รองรับผู้ประสบปัญหานั้นมี 2 อาคาร  และยังมีพ้ืนที่บางส่วนในบริเวณเดียวกันที่แยกออกเป็นพิเศษ ส าหรับการ

ดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็น เด็กทารก  เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

  

 เป็นสถานท่ีดูแลเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียนในช่วงอายุ 1 ขวบ 6 ดือน – 9 ขวบ 

ซึ่งเป็นบุตรของผู้หญิงที่มาขอรับความช่วยเหลือ โดยในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจ หรือพักระหว่าง

รอคลอด-พักฟ้ืนหลังคลอด  รวมทั้งบุตรของผู้ฝากเลี้ยง ได้แก่ นักเรียนฝึกอาชีพ และบุตรเจ้าหน้าที่สมาคมฯ  

 ทั้งนี้มีครูและพ่ีเลี้ยงเด็กจ านวน 4 คน เป็นผู้ดูแล เสริมสร้างพัฒนาการร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา โดยมุ่ง

เตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ อีกทั้งลดผลกระทบความรุนแรง

ที่เกิดขึ้นกับเด็ก พร้อมทั้งสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี 

  

 เป็นสถานที่ดูแลเด็กทารก ซึ่งเป็นบุตรผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ที่ต้องการ

ยกบุตรเพ่ือหาพ่อแม่อุปถัมภ์ หรือกรณีที่มารดาของเด็กฝากเลี้ยงบุตรชั่วคราวเพื่อไปหางานท าหรือศึกษาต่อ ทั้งนี้มีพ่ี

เลี้ยงดูแลเด็กทารก ท าหน้าที่ดูแลพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ 

  

 เป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กท่ีถูกข่มขืน / ล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่ง

ให้บริการโดยทีมงานสหวิชาชพีอย่างครบวงจร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประสานงานเพื่อด าเนินคดีทางกฎหมาย 

ในกรณีท่ีผู้ประสบปัญหาต้องการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด   นอกจากนั้นยังให้บริการทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบปัญหา

ทุก ๆ ประเภทด้วย 

   

 

 

        

บ้านเด็ก 

ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 

ศูนย์กนิษฐ์นารี 
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กระบวนการชว่ยเหลอื 
ผูห้ญงิและเดก็ในบา้นพกัฉกุเฉนิ 

1.บริการด้านสังคมสงเคราะห/์จิตวิทยา 

• จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร  ยา 
สิ่งจ าเปน็ต่าง ๆ 

• นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 
ให้ก าลังใจและทางเลือกโดยยึดผู้หญิงและเด็ก
เป็นศูนย์กลาง โดยใช้แนวทาง การเสริมสร้าง
ศักยภาพ(Empowerment) 

• จัดกลุ่มบ าบัดฟืน้ฟูจิตใจ 

• เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ
และเอกชน 

• เยี่ยมบ้าน สร้างความเข้าใจและพื้นฟู
ครอบครัว 

2.บริการด้านการแพทย์ 

• แพทยส์ตูนิรเีวชและจติแพทย ์ (อาสาสมคัร) ให้การ
ตรวจสขุภาพ และให้ค าแนะน าปรกึษาดา้นการ
วางแผนครอบครวั / โรคตา่ง  ๆทางเพศสมัพนัธ ์และ
ด้านเพศศึกษา และการดูแลด้านสุขภาพจติ 
ตามล าดับ 

• ส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาวินจิฉัยทางกาย/
จิต/รักษาและฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลของรัฐ     
เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล/สถาบนับ าราศนราดรู/
โรงพยาบาลศรธีญัญา/ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ15 และ
ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ60 ฯลฯ 

• ตดิตามผลและเยีย่มเยยีนผูท้ีเ่ขา้รบัการรกัษาที่
โรงพยาบาลอยา่งตอ่เนือ่ง 

3.บริการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

• ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น การ
วางแผนครอบครัว เอชไอวี/เอดส์ การดูแล
เด็ก ฯลฯ 

• เสริมสร้างทักษะชีวิต 

• ฝึกอาชีพตามความสนใจ 

• ให้บริการการศึกษาตามระบบการศึกษาของ
ประเทศทั้งในระบบและการศึกษานอก
โรงเรียนในระดับประถมและมัธยม 

4.บริการด้านกฎหมาย 

• ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นและ
กระบวนการยุติธรรม 

• ศูนย์กลางรบัเร่ืองและติดต่อสถานีต ารวจที่
เก่ียวข้อง/ติดตามผลคด ี

• เป็นสื่อกลางติดต่อหน่วยงานเอกชนและรัฐที่ให้
ค าปรึกษาดา้นกฎหมาย (เชน่ มลูนิธิเพื่อน
หญิง/สมาคมบณัฑิตสตรีทางกฎหมายฯ) 

• ร่วมสอบพยานเด็กตาม ป.วิ อาญา พ.ศ.2543 

5.ติดตามผล เมื่อพ้นจากบา้นพกัฉุกเฉินไปแล้ว 
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1.จ านวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงและเด็ก 

1.1จ านวนที่รับความช่วยเหลือ ในปี 2562 มีผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน  รวม

ทั้งสิ้น   2,001 ราย  แบ่งเป็น 

•  ผู้หญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน    296   ราย  

•  ผู้หญิงและเด็กขอรับค าปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก   44  ราย 

•  ผู้หญิงและเด็กขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์   1,045  ราย 

•  ผู้หญิงและเด็กขอรับค าปรึกษาทางอินเทอร์เน็ต    616  ราย 

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

1.2 ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ  

รายงานบา้นพกัฉุกเฉิน 

ประเภทของปัญหา จ านวน/ราย 

1.ปัญหาครอบครัว 10 

2.ท้องเมื่อไม่พร้อม     

• จากสามี/แฟน   77  ราย (ติดเชื้อHIV=3ราย)  

• จากการถูกข่มขืน   4 ราย 

81 

3.ความรุนแรงในครอบครัว  

• ถูกสามี,อดีตสามีทุบตีท าร้ายร่างกาย/จิตใจ : 44  ราย 

• พ่อ/พ่อเลี้ยง/มารดา/น้า/พ่ีเขย /นายจ้าง : ท าร้าย  9 ราย  

53 

4.ผู้ติดเชื้อเอช ไอวี/เอดส ์ 6 

5.สุขภาพกาย 5 ราย  / สุขภาพจิต  5  ราย 10 

6.เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ทั้งท้องไม่พร้อมและความรุนแรงในครอบครัว 

ที่ติดตามมาพร้อมกับแม ่
121 

7.เด็กพึงได้รับการคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 3 

8.ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร : ไม่ตั้งครรภ์  (ผู้หญิง 2 ราย/เด็ก 4 ราย) 6 

9.ปัญหาอื่น ๆ เช่น พลัด/ เร่รอน / มาเยี่ยมบุตรหลาน  ฯลฯ 50 

รวมทั้งสิ้น 340 
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1.3 ประเภทปัญหา 

 1.3.1 กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม  มาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น  81 ราย (ใน
จ านวนนี้มีผู้หญิง/เด็กหญิงตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืนจ านวน 4 ราย) ซึ่งผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อมมาขอค าปรึกษาและ
กลับสู่ครอบครัว  จ านวน 7 ราย  พักระหว่างรอคลอด/หลังคลอดจ านวน 74 ราย  โดยจ าแนกอายุดังนี้ เด็กและ
เยาวชนหญิงอายุ 15-19 ปี   จ านวน    9 ราย (ร้อยละ11.11) 

•ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี     จ านวน  20 ราย (ร้อยละ24.69) 

•ผู้หญิงอายุ 25-29 ปี     จ านวน  22 ราย (ร้อยละ27.16) 

•ผู้หญิงอายุ 30-34 ปี     จ านวน  17 ราย (ร้อยละ20.99) 

•ผู้หญิงอายุ 35-39 ปี     จ านวน   8 ราย (ร้อยละ 9.88)  

•ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป    จ านวน  5  ราย (ร้อยละ 6.17) 

 *รายละเอียดเกีย่วกบัอาย ุระดบัการศกึษา ภมูลิ าเนา และการน าสง่ มปีรากฏใน ภาคผนวก ก. 

 1.3.2 กรณีติดเชื้อ HIV/AIDS ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS  มาขอรับความช่วยเหลือรวม  6 ราย  โดยจ าแนกได้ดังนี้ 

•ผู้หญิงอายุ 11-15 ปี     จ านวน 1 ราย    

•ผู้หญิงอายุ 21-25 ปี     จ านวน 1 ราย    

•ผู้หญิงอายุ 36-40 ปี     จ านวน 2 ราย    

•ผู้หญิงอายุ 46-50 ปี    จ านวน 1 ราย    

•ผู้หญิงอายุ 51 ปี ขึ้นไป     จ านวน 1 ราย    

 1.3.3 กรณีถูกท าร้าย 

ผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มาขอรับความช่วยเหลือโดยเข้าพักอาศัย  รวม
ทั้งสิ้น 53 ราย  สามีเป็นผู้กระท า  จ านวน 43 ราย อดีตสามี จ านวน 1 ราย และจ านวน 9 ราย   บิดา บิดาเลี้ยง  
มารดา พ่ีชาย/พี่สาว นายจ้าง เป็นผู้กระท า  ปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่ความรุนแรงนั้นมาจากสามีดื่มสุรา   ติดยาเสพติด 
อารมณ์ร้อน  และหึงหวง   ผู้ใช้บริการจ านวน 46 ราย  ไม่ต้องการร้องทุกข์ด าเนินคดีใด ๆ ทั้งสิ้น มีเพียง 7 ราย ที่
แจ้งความและให้พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550 ท าบันทึกถ้อยค า
ข้อตกลงในจ านวน 53 ราย มีเด็กผลกระทบจากความรุนแรงติดมากับแม่ด้วย จ านวน 36 ราย 

 1.3.4 กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม 

 เด็กก่อนวัยเรียน บ้านเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุ 1 ขวบ 6 เดือน – 9 ปี ซึ่งเป็น
บุตรของผู้ใช้บริการที่มาขอความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ   พักรอคลอดและพัก
ฟ้ืนหลังคลอด  หรือพักเพ่ือหลบภัย    อีกท้ังเป็นการปกป้องคุ้มครองภัย  ซึ่งเด็กเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งมีทั้งเด็กท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศ    เด็กที่มารดาติดเชื้อ 
เอช  ไอวี / เอดส์  บิดามารดาต้องโทษจ าคุก รวมท้ังเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองตาม พรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2550  

 *ตลอดปี 2562   มีเด็กอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น  52 ราย (เด็กผู้หญิง 20 ราย/เด็กผู้ชาย 32 ราย)  
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 เด็กอ่อน ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกซ่ึงเป็นบุตรของผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาท้อง
เมื่อไม่พร้อมทั้งท่ีต้องการหาพ่อแม่อุปถัมภ์  ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม   และเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราว  เนื่องจากมารดาไป
หางานท าหรือศึกษาต่อ 

 *ตลอดปี 2562  มีเด็กแรกเกิดฝากเลี้ยงประจ าและฝากเฉพาะกลางวันรวม 77 ราย  ซึ่งมีระยะเวลาในการ
ฝากไม่เกิน 1ปี  ทั้งนี้เป็นแม่ที่ต้องการยกบุตร  หาพ่อแม่อุปถัมภ์  โดยบ้านพักฉุกเฉินส่งต่อมูลนิธิมิตรมวลเด็ก   
สหทัยมูลนิธิ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กพัทยา 
รวม  17 ราย  เป็นเด็กท่ีแม่ฝากเลี้ยงชั่วคราวและรับกลับคืนครอบครัวที่อยู่ในศูนย์เด็กอ่อนจ านวน 22 ราย  และ
เด็กท่ีฝากเลี้ยงเฉพาะกลางวันเนื่องจากมารดาวัยรุ่นต้องไปเรียนหนังสือ  ไปฝึกอาชีพ  ไปท างาน  ไปโรงพยาบาล  
จ านวน 55 ราย 

 1.3.5 กรณีถูกข่มขืน 

 ศูนย์กนิษฐ์นารีเป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ที่ถูกข่มขืน โดยให้บริการและให้ความช่วยเหลืออย่างครบ
วงจร  ปี 2562  มีผู้หญิงและเด็กที่ถูกอนาจาร  ถูกข่มขืนกระท าช าเรา  มาขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น 10 รายใน
จ านวนนี้ส่งผลให้ผู้หญิง/เด็กหญิงท่ีถูกข่มขืนตั้งครรภ์จ านวน  4 ราย ซึ่งสามารถแบ่งช่วงอายุผู้ถูกกระท าดังนี้ 
 

•เดก็อาย ุ 4 - 9   ป ี จ านวน 1 ราย (รอ้ยละ 10) 

•เดก็อาย ุ10 - 15 ป ี จ านวน 3 ราย (รอ้ยละ30) 

•เดก็อาย ุ16 - 20 ป ี จ านวน 2 ราย (รอ้ยละ 20) 

•เดก็อาย ุ21 - 25 ป ี จ านวน 1 ราย (รอ้ยละ 10) 

•ผูห้ญงิอาย ุ26 - 30 ป ีจ านวน 1 ราย (รอ้ยละ10) 

•ผูห้ญงิอาย ุ31 ปขีึน้ไป จ านวน 2  ราย (รอ้ยละ20) 
 

1.4 ประเภทปัญหาของผู้ที่มาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์  มีรายละเอียดดังนี้ 

 ผู้ประสบปัญหา  ที่มาขอรับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์  จ านวน 1,045  ราย ในจ านวนดังกล่าว  เป็นหญิง 
936 ราย  คิดเป็นร้อยละ 89.57 ที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบ เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21 - 40 ปี มากที่สุด 763 
ราย คิดเป็นร้อยละ 80.06 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด  ส่วนใหญ่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อมจ านวน 362 ราย คิด
เป็นร้อยละ 35 , ปัญหาครอบครัว จ านวน 176 ราย  คิดเป็นร้อยละ 17 , ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  จ านวน 
285 ราย  คิดเป็นร้อยละ27 , ปัญหาอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมบุตรหญิง - บุตรชาย/กฎหมาย/ยาเสพติด/สุขภาพจิต/ไม่
มีผู้ดูแลบุตร/ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล/ไม่มีงานท า และสอบถามข้อมูล ฯลฯ จ านวน 222 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 
ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ จ านวน 413 ราย คิดเป็นร้อยละ 40   ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่รู้จัก
บ้านพักฉุกเฉินจาก นิตยสาร/ทีวี/สมุดหน้าเหลือง 228 ราย  คิดเป็นร้อยละ 22 , อินเตอร์เน็ต 616 ราย คิดเป็นร้อย
ละ59 , พลเมืองดีแนะน า/เพ่ือนที่เคยมาดูงานแนะน า 114 ราย คิดเป็นร้อยละ11 , แผ่นพับประชาสัมพันธ์สมาคมฯ  
1,133 จ านวน  87 ราย คิดเป็นร้อยละ 8    ส่วนมากโทรศัพท์มาปรึกษาเวลาเช้า - กลางวัน  คิดเป็นร้อยละ 56 
และเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 44  ตามล าดับ(ภาคผนวก  ก ) 
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ผู้ถูกกระท า รอ้ยละ 40  มสีถานภาพเปน็นกัเรยีน/นกัศกึษา  
ผู้กระท า 

ร้อยละ 60   : พ่อ/พ่อเลี้ยง/ปู่เลี้ยง/พี่เขย     
ร้อยละ 20   : แฟน  

ร้อยละ 20   : คนรู้จัก 



 

  

  

  

2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล 

2.1 การดูแล  ฟื้นฟูและเยียวยาผู้หญิงและเด็ก 

 ผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาจะได้รับการดูแลโดยนักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาในทุกด้าน  ในรายที่
มีความจ าเป็นที่ต้องการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ จะจัดหาบริการพิเศษให้โดยมีนักจิตวิทยาคลินิกประจ าบ้านพัก
ฉุกเฉินท าการตรวจสอบประเมินระดับสติปัญญา ทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน เป็นราย
กรณีตามความเหมาะสม ส าหรับงานให้ความช่วยเหลือแยกตามลักษณะการดูแลดังนี้ 

 2.1.1 การดูแลสุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษาทั่วไป 

 การบ าบัด ณ บ้านพักฉุกเฉิน 

• ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯให้การปรึกษาแนะน าการด าเนินชีวิตแก่ผู้หญิง เด็ก และผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นประธานในการจัด Case  Con-
ference ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาฝึกงาน จ านวน 3  
ครั้ง  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินที่ประสบปัญหาความรุนแรง ถูกข่มขืน  ท้องเมื่อไม่
พร้อม  ติดเชื้อเอช  ไอ วี/เอดส์ และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง จ านวน  8 ราย 

• คุณเจนนิศา มาดาน  นักจิตวิทยาอิสระ  มาท าการให้ค าปรึกษาแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา และ
อยู่ในภาวะเครียดสับสน   เป็นรายบุคคลจ านวน  5  ราย   เดือนละ 4 ครั้ง   

การบ าบัด ณ สถานพยาบาล 

 สมาคมฯได้ส่งเด็ก/ผู้หญิงที่ถูกข่มขืน  ความรุนแรงในครอบครัว  และติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์เข้ารับค าปรึกษา
และบ าบัดฟ้ืนฟูจิตใจ  ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้ 

• คลินิกกู้ใจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จ านวน 3 ราย 

• โรงพยาบาลต ารวจ    จ านวน 2 ราย   

• โรงพยาบาลศิริราช    จ านวน 3 ราย   

• โรงพยาบาลศรีธัญญา  จ านวน 1 ราย  

2.1.2   การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็ก ดังนี้ 

การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ(Case  Conference) ปี 2562  ที่ผ่านมาได้
เข้าร่วมการประชุมกับทีมสหวิชาชีพ   ซึ่งมีองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมกับทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย  มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก  โรงพยาบาลต ารวจ    มูลนิธิเพ่ือนหญิง  มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม กรมกิจการสตรี
และครอบครัว  และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวกรุงเทพฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ/จังหวัดนครปฐม   ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง  จ านวน   20  ราย  ในการประชุมทั้งหมด 17 ครั้ง   

 จัดกิจกรรม Group  Support (โรงเรียนธัมใจ) ร่วมกับ ทีมมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม  เพ่ือหา
แนวทางในการเยียวยา  ดูแลจิตใจจากเพ่ือนที่ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายมาแล้ว  จ านวน 57 ราย  โดยได้จัดการประชุม
ทั้งหมด   7  ครั้ง 

19 



  2.1.3 ศิลปะบ าบัด   

        โครงการนี้เป็นโครงการที่บ้านพักฉุกเฉินได้น าศิลปะมาช่วยบ าบัด
ฟ้ืนฟูเยียวยาจิตใจให้กับผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาความรุนแรง ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ ท้องไม่พร้อม และมีปัญหาด้านสภาพจิตใจ ซึมเศร้า 
คิดท าร้ายตัวเอง ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน ได้มีการ
ปรับตัวเพ่ือที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งแบ่งเป็น 

• กิจกรรมศิลปะบ าบัดแนวมนุษย์ปรัชญา วิทยากร: คุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสงัคมสงเคราะห์
และนักศิลปะบ าบัด  ได้จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ - วันศุกร์     

วัตถุประสงค์  : เพ่ือการบ าบัดฟ้ืนฟูเยียวยา  พัฒนาร่างกายจิตใจให้กลับมาสู่ความสมดุลในชีวิตอย่างปกติสุข   

 รายบุคคล : จ านวน 12 ราย  รวม 120 ครั้ง  

 รายกลุ่ม  : สมาชิกท้องวัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยง จ านวน 83 ราย  รวม 8 ครั้ง 

     : เด็กผลกระทบจากความรุนแรง จ านวน 5 ราย รวม 3 ครั้ง 

 นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมศลิปะแขนงตา่ง ๆ  ทีจ่ดัโดยอาสาสมคัรทีไ่ดเ้ขา้มาชว่ยเหลอืผูห้ญงิและเดก็ในบา้นพักฉกุเฉนิดงันี ้

•วนัที ่ 29 เม.ย. 62 นกัศกึษาปรญิญาตร ี คณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
จ านวน 31 คน จดักิจกรรม การเรยีนรูผ้า่นละครสรา้งสรรค ์ แก่สมาชกิบา้นเดก็ จ านวน 12 คน   

•วนัที ่9 ม.ีค. 62 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะศลิปะศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับรุ ีจ านวน 19 คน จดักจิกรรมประกอบดว้ย กจิกรรมสนัทนาการ เลา่นทิานจากหนา้กาก แก่
สมาชกิบา้นเดก็ จ านวน 15 คน   

• วนัที ่30 เม.ย.62 นกัศกึษาปรญิญาตร ีคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
จ านวน 7 คน จดักจิกรรม แกส่มาชกิบา้นเดก็ จ านวน 12 คน  ดงันี ้

 กจิกรรมผึง้แตกรงัสานสมัพันธพ่ี์และนอ้ง/เลา่นทิาน “การสรา้งการเคารพความแตกตา่ง”  

        กจิกรรมทกัษะการปอ้งกนั
ตนเองจากการถกูลว่งละเมดิทางเพศผา่นการวาดรปู   

•  วันที่ 16 ต.ค.62 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   จัดกิจกรรมระบายสีภาพ
สัตว์พร้อมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ ให้กับสมาชิกเด็ก
บ้านเด็ก  
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2.2  การให้บริการด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต 

2.2.1 ส าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มีกิจกรรมหลักดังนี้  

 กิจกรรมพื้นฐานโดยทั่วไป : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
รวมทั้งการฝึกสมาธิ  การฝึกว่ายน้ า  การเล่านิทาน  ศิลปะและดนตรีบ าบัดทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ โดย ครูพ่ีเลี้ยง
บ้านเด็ก เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมให้กับเด็ก 

 กิจกรรม จัดกิจกรรม หรือได้รับการสนับสนุน จาก บุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอก เช่น  

•  วันที่ 12 ม.ค. 2562 บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จัดกิจกรรมวันเด็ก 
งานอุ่นไอรักคลายความหนาว ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ให้กับสมาชิกบ้าน
เด็ก และเด็ก ๆ บ้านพักฉุกเฉิน จ านวน 25 คน     

•  วันที่ 15 ม.ค. 62 นกัศกึษากลุม่วชิามนษุยศาสตร ์ ส านกัวชิาการศกึษาทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ   จ านวน 12 คน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยการช่วยคัดแยกของบริจาค และท าความสะอาดบริเวณ

สนามเด็กเล่น  

• นกัเรยีน/นกัศกึษา จาก ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  จ านวน 24 คน มาปฏบิตังิาน
จติอาสาเลีย้งนอ้งทีศ่นูยเ์ลีย้งเดก็อ่อน และบา้นเดก็ ระหวา่งวนัที ่ 14 - 15 , 21 - 23 , 29 
และ 30 - 31 ม.ค. 62 

• วนัที ่21 ม.ค. 62 นักเรียน Grade11 (ชั้นม.5) จาก Harrow International 
School Bangkok จ านวน 10 คน จัดกิจกรรมเล่านิทาน ใหก้บัสมาชกิบา้นเดก็  

• วันที่1 มี.ค.62 นักเรียนนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 40 โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรม
ยุทธศาสตร์ทหารอากาศ  จ านวน 25 คน จัดกิจกรรมสันทนาการ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่สมาชิกบ้านเด็ก  

•  วันที่ 29 มี.ค.62 นักศึกษาวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 13 คน จัดกิจกรรมและ
ตรวจสุขภาพฟันให้กับสมาชิกบ้านเด็ก จ านวน 15 คน และสมาชิกผู้หญิง จ านวน 14 คน  

•  วันที่ 7 เม.ย.62 นักศึกษาสาขาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 7 คน จัด
โครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม” ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก    

•  วันที่ 26 เม.ย.62 นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 9 คน ได้มาจัด
กิจกรรม “ร้อยลูกปัด และกิจกรรมทายของในกล่อง” ให้กับสมาชิกเด็กบ้านเด็ก  
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• วันที่ 29 เม.ย.62 นกัศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จ านวน 31 คน จดัโครงการ การเรยีนรูผ้า่น

สรา้งสรรคเ์พ่ือสง่เสรมิการยอมรบัความแตกตา่งและการมองเหน็คณุคา่ในตวัเอง ใหก้บัสมาชกิบา้นเดก็  

• วนัที ่30 เม.ย.62 นกัศกึษาปรญิญาตร ีคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จ านวน 7 คน จดักจิกรรม
ประกอบดว้ย  

 กจิกรรมสรา้งความรูจ้กั  กจิกรรมผึง้แตกรงั สานสมัพันธพ่ี์และนอ้ง เลา่นทิานในหวัขอ้ “การสรา้งการเคารพความ
แตกตา่ง” และกจิกรรมประเมนิความรูท้ีไ่ดจ้ากการเลา่นทิาน  

 กจิกรรมสอนทกัษะทีส่ าคญัในชวีติ เชน่ การสวสัด ี  ขอบคณุ  ผา่นดนตร ีและกจิกรรมประเมนิ ทกัษะทีส่ าคญัในชวีติ 
เชน่ การสวสัด ีขอบคณุ  ขอโทษ แก่สมาชกิบา้นเดก็  และเยาวชน   

•  ครบูา้นเดก็ และผูด้แูล น าสมาชกิบา้นเดก็ จ านวน 18 คน ไปท ากจิกรรมทีส่วนสนกุดรมีเวลิด ์โดยไดร้บัการสนบัสนนุจาก 
Mis. Debbie Christy  วนัที ่5 พ.ค.62 

•  วันที่ 22 มิ.ย.62 นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 7 คน ท าจิตอาสาตัดแต่ง
ภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นบริเวณบ้านเด็กและบริเวณรอบ ๆ เนอร์สเซอรี่  

•  วันที่ 17 ส.ค.62 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่5/6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง จ านวน 38 คน จัด
กิจกรรมสันทนาการให้กับสมาชิกบ้านเด็ก และสมาชิกผู้หญิงบ้านพักฉุกเฉิน  

•  วันที่ 12 ก.ย.62 ครูบ้านเด็กน าสมาชิกบ้านเด็กและผู้ดูแล  จ านวน 27 คน ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิด
เขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยได้รับการสนับสนุนจาก  Centhai Nissan และ Mis. Debbie  Christy   

•  วันที่ 24 ก.ย.62 กลุ่มจิตอาสาพัฒนาเยาวชน RU รว่มกับเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และ
เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 62 ประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการ ท า
ความรู้จัก/ชวนน้องร้องเพลง/เล่านิทานให้น้องฟัง/ระบายสี กินขนม ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก    

•  วันที่ 17 ต.ค.62 นิสิตวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 11 คน จัดท าโครงการ
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือส่งเสริมการกินดีอยู่ดี โดยการสอนหนังสือและดูแลเด็ก ๆที่บ้านเด็กและเนอร์สเซอรี่  

•  วันที่ 19 ต.ค.62 คณะเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี่ ภาค 3350 จ านวน 28 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา เล่านิทาน 
ให้กับสมาชิกบ้านเด็กและเลี้ยงน้องที่เนอร์สเซอรี่  

•  วันที่ 22 พ.ย.62 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 17 คน จัด
กิจกรรม “พ่ีแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง” ประกอบด้วยกิจกรรม พ่ีสอนน้อง/นันทนาการ/กะหล่ าปลีปริศนา/เพลงเพื่อ
การศึกษา/สันทนาการให้กับสมาชิกบ้านเด็ก และพัฒนาท าความสะอาดสถานที่บริเวณบ้านพักฉุกเฉิน   

•  วันที่ 8 ธ.ค.62 ครูบ้านเด็กน าสมาชิกบ้านเด็กและผู้ดูแล  จ านวน 17 คน ไปร่วมกิจกรรมคริสต์มาส ณ 
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ ( St. Andrews International School Bangkok) โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก  Mis. Debbie  Christy   

•  วันที่ 13 ธ.ค.62 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  โดยบริษัทวัตสันต์ ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและ
สมาชิกบ้านเด็ก  

•  วันที่ 19 ธ.ค.62 ครูบ้านเด็กน าสมาชิกบ้านเด็กและผู้ดูแล  จ านวน 18 คน ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด ์
โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mr. Stuart  Rothenberg / Mr. Xavier  และคุณนรวี  ดารัญโชติ   
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การจดัอบรมใหอ้งคค์วามรูส้ าหรบัผูป้กครองเดก็เลก็ 

• จดัอบรม “ใหค้วามรูเ้รือ่งการดแูลเดก็ตามวยัและพัฒนาการเดก็”  ใหก้บั พ่อแมผู่ป้กครองเดก็ทีไ่ดร้บัความรนุแรงใน
ครอบครวั และทอ้งไมพ่รอ้ม  จ านวน 2 ครัง้ โดย ศ.เกยีรตคิณุ แพทยห์ญงิเพ็ญศร ี  พิชยัสนทิ  ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการ
สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี  

• จดัอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์ โดย คณุสมชาต ิ  ทาแกง จาก สภากาชาดไทย จ านวน 3 ครัง้ ณ หอ้ง
ประชมุสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

2.2.2 ส าหรบัสมาชกิเยาวชนและสมาชกิทีท่อ้งไม่พรอ้ม/แม่วัยรุน่ การด าเนนิงานทีเ่กีย่วกบัเยาวชนในบา้นพักฉกุเฉนิ  
ประมวลไดด้งันี ้

• กจิกรรมดา้นการศกึษาและทกัษะชวิีต 

  สง่เสรมิการศกึษาภาคปกต ิส าหรบัสมาชกิเดก็ และเยาวชน จ านวน 5 ราย แบง่เปน็ชัน้อนบุาล 3 จ านวน 1 คน ชัน้
ประถมศกึษา จ านวน 2 คน ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 1 คน และชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 1 คน โดยจดัใหเ้ขา้เรยีนใน
สถานศกึษาในเขตดอนเมอืง และตา่งจงัหวดั ตามภมูลิ าเนา ดงันี ้โรงเรยีนบ ารงุรววิรรณวทิยา เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ , โรงเรยีนมชียั
พัฒนา จงัหวดับรุรีมัย ์, โรงเรยีนวดับางพระ จงัหวดัฉะเชงิเทรา และโรงเรยีนวดัหลกัสี ่เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ   

  จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “มะเร็งในจอตาเด็ก” โดย คุณจิราพัฒน์ วงศ์แจ๋มเจริญ และครอบครัว  ให้กับ
สตรีและเยาวชนในบ้านพักฉุกเฉิน วันที่ 10 พ.ค.62 ณ หอ้งประชมุบญุเกือ้ - กิง่แกว้ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใหกั้บสตรแีละเยาวชนทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่ง จ านวน 5 
ครั้งวันที่ 12 ม.ค./9 ก.พ./20 เม.ย/25 พ.ค.และ 6 ก.ค.62 วทิยากรโดย คณุสมชาต ิ ทาแกง และคณุปฏญิญา  สรุวิงศ ์   

  จดักจิกรรมโยคะและอบรมเรือ่ง “หลกัสขุลกัษณะการบรโิภคอาหารและการออกก าลงักายทีถ่กูวธิ”ี ในวนัที ่31 ก.ค.62
โดย คณะพนกังาน บรษิทั ZACE GLOBAL COMPANY LIMITED  จ านวน  30  คน  

  จดักจิกรรมฝกึทกัษะดา้นอาชพี เชน่  การท างานฝมีอื : การเยบ็จกัรอุตสาหกรรม , ท าดอกไมป้ระดษิฐ ์, ปกัผา้ดว้ยมอื   
การท าอาหาร  : น้ าพรกิกากหม ู, กว๋ยเตีย๋วลยุสวน , ขนมจนีน้ ายา ฯลฯ มผีูห้ญงิและเยาวชนเขา้รว่มรวม 85 คน แบง่เปน็ วนัที ่11-
12 ก.พ.62  จ านวน 25 คน , วนัที1่3-14 ม.ีค.62 จ านวน 20 คน , วนัที1่5-16 พ.ค.62 จ านวน 20 คน และวนัที ่14 -15 ม.ิย.62 
จ านวน 20 คน 

ส าหรบัสมาชกิเยาวชนทีป่ระสบปญัหาตัง้ครรภเ์ม่ือไม่พรอ้มหรอืแม่ลกูอ่อน 

 * จัดให้เข้ารับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 ราย 

 * จดักจิกรรมอบรมใหค้วามรูห้ลกัสตูร “การดูแลมารดา และทารก” ในวนัที ่
8 -12 ก.ค.62 โดย อาจารยก์รรณกิา ดาวไธสง และคณะ จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย สภากาชาด
ไทย เพ่ือให้ความรู้แก่คนท้อง  แม่ลูกอ่อน  ผู้หญิง และเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเด็ก  จ านวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 
18 คน ณ ห้องประชุมบุญเกื้อ-กิ่งแก้ว  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ   

*จดักจิกรรมใหค้วามรูห้วัขอ้ “โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ”์ ใหก้บัผูป้กครอง ของ เดก็
วยัรุน่ เยาวชน และสมาชกิผูห้ญงิบา้นพักฉกุเฉนิ วทิยากรโดย คณุสมชาต ิ ทาแกงและ
คณะ   จากสภากาชาดไทย  

*ให้ความรู้เรื่อง“พัฒนาการเด็กในครรภ์จนกระทั่งการเตรียมตัวคลอด” โดย 
พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนารถ อาสาสมัครพยาบาล เป็นวิทยากร  
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 ส าหรับเยาวชนทุกคน 

*จัดกิจกรรมให้ความรู้ “คุยเรื่องโรคเอดส”์ โดย คุณศรีไทย อ่ าสุวรรณ  ผู้ช่วย
นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน  ให้กับเด็ก/เยาวชนท้องไม่พร้อม/แม่
วัยรุ่น  จ านวน 12  คน 

*กจิกรรมศาสนบ าบดั ฝกึนัง่สมาธแิละฟังธรรมะ น ากจิกรรมโดย คณุคญัฑนกิม ์ นโิรธร 
หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาคลีนิค บ้านพักฉุกเฉิน ทุกวันศุกร์  
เวลา 16.00-16.45 น. 

*โครงการยตุคิวามรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็  จดักิจกรรม ทกัษะการใชช้วีติโดยธรรมะ ระหว่างวันที่ 16 - 17 ส.ค. 62 โดย
คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยให้กับเยาวชน และเยาวชนที่ท้องไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น  
รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา บ้านพักฉุกเฉิน จ านวน 45 คน ณ ลานเอนกประสงค์บ้านพักฉุกเฉิน 

*กิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น หลักสูตรตัดผมและเสริมสวย  
หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า นวดแผนไทย นวดฝา่เทา้ สนทนาภาษาอังกฤษ  ขนมอบ  และ
ศลิปประดษิฐ ์   จ านวน  27 คน 

*กิจกรรมฝึกอาชีพช่วงสั้นๆ เช่น ท าการบูรณ์  เย็บตุ๊กตา ปักผ้าด้วยมือ  
ท าดอกไม้ประดิษฐ์ เย็บจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ จ านวน  20 คน 

ส าหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชน  และเยาวชนท้องเม่ือไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น บ้านพักฉุกเฉินได้จัดกระบวนการ
ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ กับพ่อแม่  ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับความรุนแรงทุกรูปแบบเพ่ือเสริมสร้างพลังทางด้านความคิด 

จิตใจ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากครอบครัวที่ก้าวผ่าน
เรื่องร้ายแรงมาแล้ว และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม 

*จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โดย คุณสมชาติ  ทาแกง  
จากสภากาชาดไทย จ านวน 5 ครั้ง   

*จัดกิจกรรม Group Support เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการผ่าน
ประสบการณ์  วิทยากรโดย คุณสุเพ็ญศรี  พ่ึงโคกสูง ผู้อ านวยการมูลนิธิ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และคณะ จ านวน 7 ครั้ง 

 

 

โครงการเพื่อแม่และวัยรุ่น 

โครงการ  : เพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น กรณีแม่วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  ได้
จัดโครงการ “เพ่ิมต้นทุนชีวิตให้กับแม่วัยรุ่น” โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ  มุ่งลดอัตราการส่งลูกสู่สถานสงเคราะห์  
เน้นการสร้างสายสัมพันธ์แม่และลูกในช่วงระหว่างรอคลอด  ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง สิทธิอนามัยเจริญพันธ์  การบ าบัดด้านอารมณ์อย่างรอบด้าน  อีกท้ังมีเงินสะสมให้
เพ่ือเป็นต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น   เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกฉิน และกลับสู่ครอบครัว   

ซึ่งในปี 2562 มีเด็ก และเยาวชนท้องไม่พร้อมทั้งสิ้นจ านวน 16 คน ซึ่งในจ านวนแม่วัยรุ่นทั้งหมดมเีพียง  1  คน
เทา่นัน้ที่ตัดสินใจยกบุตรให้กับมูลนิธิมิตรมวลเด็ก นอกนั้นตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยตนเอง 
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กรณีเข้ารับการศึกษาต่อ  ในปี 2562 คือ 

กรณีน้องอัง(นามสมมุติ)  วัยรุ่นอายุ 16 ปีเศษ  มีพ่ีน้อง 3 คน น้องอังเป็นลูกคนสุดท้องและเป็นลูกสาวคน
เดียว  บิดา มารดาแยกทางกันตั้งแต่น้องอังอายุได้ 3 ขวบ จากนั้นน้องอังได้พักอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ที่จังหวัดสุโขทัย
และเม่ือปี 2561 บิดาได้เสียชีวิต   

ในขณะที่น้องอังพักอยู่กับบิดาและปู่ย่า มารดาก็ได้ไปเยี่ยมเป็นระยะ ๆ  เมื่อเรียนจบ ชั้น ป.6 มารดาจึงได้รับ
น้องอังมาอยู่กับญาติที่จังหวัดปทุมธานี และเรียนหนังสือต่อจนจบชั้นม.3  ต่อมามารดาได้มีสามีใหม่ (ผู้กระท า : 
บิดาเลี้ยง) บิดาเลี้ยงได้ช่วยส่งเสียค่าเล่าเรียนให้น้องอังบ้างเป็นบางส่วน   ช่วงเรียนชั้นม.2 ประมาณปี 2559  
มารดาและบิดาเลี้ยงเคยไปเยี่ยมน้องอัง และอยู่ค้างคืนด้วย บิดาเลี้ยงได้แอบเข้าห้องนอนน้องอังและบังคับข่มขืน
เป็นครั้งแรก พร้อมทั้งข่มขู่ไม่ให้น าเรื่องไปบอกใครไม่เช่นนั้นจะฆ่าให้ตาย  น้องอังจึงเกิดความกลัวไม่กล้าเล่าให้ใคร
ฟัง  จนกระทั่งถูกกระท าซ้ าอีกจนมารดาจับได้  มารดาโกรธบิดาเลี้ยงมากแต่ไม่แจ้งความ เนื่องจากมารดาก าลังป่วย
เป็นมะเร็งปากมดลูก อยู่ระหว่างรักษาตัว ถ้าแจ้งความด าเนินคดีกับบิดาเลี้ยงแล้วจะไม่มีคนพามารดาไปพบแพทย์ 
ซึ่งทางญาติ ของมารดาเมื่อทราบเรื่องก็ไม่พอใจพากันดุว่ามารดา ภายหลังต่อมาเม่ือน้องอังเรียนจบชั้นม.3 มารดา
จึงได้ไปรับน้องอังมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเช่า  มารดาได้พูดคุยก าชับกับบิดาเลี้ยงว่าไม่ให้ท ากับลูกอีก    

เมื่อน้องอังเข้าเรียนต่อชั้นม.4 ในขณะที่มารดาไม่อยู่บ้าน และบางครั้งมารดาอยู่บ้านแต่เป็นจังหวะที่มารดา
นอนหลับ บิดาเลี้ยงได้บังคับข่มขืนน้องอังอีก ครั้งหลังสุดมารดาได้ยินเสียงน้องอังร้องขอความช่วยเหลือ  มารดาได้
น าน้องอังไปแจ้งความเพ่ือด าเนินคดีกับบิดาเลี้ยง  ต ารวจได้ส่งตัวน้องอังไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลต ารวจพบว่า
ก าลังตั้งครรภ์  ทางโรงพยาบาลได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ และยุติการตั้งครรภ์ หลังจากนั้นได้ส่งขอรับความ
ช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉิน 

ปัจจุบันน้องอังได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนภาคปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่วนเรื่องคดีอยู่ในชั้นอัยการ  

2.2.3 ส าหรับสมาชิกผู้ติดเชื้อ 

* กิจกรรมด้านสุขภาพกาย/จิต การดูแลชีวิตและสุขภาพอนามัยทางด้านกายและจิต ของผู้หญิงติดเชื้อ โดย 
พ.ต.หญิงนัทมน  อุ่นพงศ์ภูวนาถ  อาสาสมัครพยาบาล 

* จัดส่งสมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฯไปร่วมประชุมและรับความรู้ด้านสุขภาพ  ณ ห้องประชุมชั้น7B ศูนย์วิจัยโรค
เอดส์ สภากาชาดไทย ตามหัวข้อดังนี้ 

 วันที่ 30 ม.ค.62 สมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฯ จ านวน 5 คน ร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ เรื่อง “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การดูแลรักษาและการ
ป้องกัน”   

 วันที่ 27 มี.ค.62 สมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฯ จ านวน 5 คน ร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ หัวข้อ  “โรค
ระบบทางเดินหายใจในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี”  

 วันที่ 31 ก.ค.62 สมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฯ จ านวน 5 คน ร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ  หัวข้อ 
“อาหารและโภชนาการ”   

* จดักจิกรรมการศกึษาและฝกึอาชพี เชน่ ศลิปประดษิฐ ์ ผลติดอกไมป้ระดษิฐต์า่ง ๆ   ขนมอบ ท าตุก๊ตา เปน็ตน้ 

2.3 การชว่ยเหลอืทางดา้นกฎหมาย 

ไดจ้ดัทมีสหวชิาชพี นกัสงัคมสงเคราะห ์  นกักฎหมาย  พนกังานเจา้หนา้ที ่ จาก มลูนธิสิง่เสรมิความเสมอภาคทางสงัคม  
มลูนธิศินูยพิ์ทกัษส์ทิธเิดก็  สหทยัมลูนธิ ิมลูนธิเิพ่ือนหญงิ มลูนธิเิดก็  ร.พ.ต ารวจ  บา้นพักเดก็และครอบครวักรงุเทพฯ บา้นพักเดก็
และครอบครวัจงัหวดัสมทุรปราการ ศนูยช์ว่ยเหลอืทางสงัคม(1300) ฯลฯ และบา้นพักฉกุเฉนิ เพ่ือระดมความคดิหาแนวทางการ
ชว่ยเหลอืเดก็ดา้นคดคีวาม
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 การสืบพยาน/การด าเนินคด ี

ชั้นสอบสวน  

• วนัที ่15 ม.ีค. 62 นกัสงัคมสงเคราะห ์น าเยาวชนหญงิ อาย ุ16 ป ีจ านวน 1 ราย เขา้สอบพยาน ที ่สถานตี ารวจนครบาล
คลองตนั  

• วนัที ่22 ม.ีค.62 นกัสงัคมสงเคราะห ์น าผูห้ญงิอาย ุ21 ป ีจ านวน 1 ราย  แจง้ความกรณคีวามรนุแรงในครอบครวั ที ่สถานี
ต ารวจนครบาลบางชนั  

• วนัที ่11 ม.ิย. 62 นกัสงัคมสงเคราะห ์น าเดก็ อาย ุ3 ป ีจ านวน 1 ราย พรอ้มผูป้กครอง เขา้แจง้ความ กรณคีวามรนุแรงใน
ครอบครวั และสอบพยาน ที ่สถานตี ารวจนครบาลคนันายาว  

• วนัที ่7 พ.ค.62 นกัสงัคมสงเคราะห ์น าเยาวชนหญงิ อาย ุ16 ป ีจ านวน 1 ราย พรอ้มผูป้กครอง เขา้แจง้ความด าเนนิคด ีที ่
สถานตี ารวจนครบาลคนันายาว  

• วนัที ่8 พ.ค.62 นกัสงัคมสงเคราะห ์น าเยาวชนหญงิ อาย ุ16 ป ีจ านวน 1 ราย พรอ้มผูป้กครอง เขา้แจง้ความ และสอบ
พยาน ที ่สถานตี ารวจภธูรธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี 

• วนัที ่8 พ.ค.62 นกัสงัคมสงเคราะห ์ไดด้ าเนนิการสอบพยานเดก็ กรณเียาวชนหญงิ อาย ุ16 ป ีจ านวน 1 ราย ที ่ส านกังาน
อัยการมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ี 

•  นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550 จากกรมกิจการสตรีและครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าคุ้มครองเด็กตามพ.ร.บ.คุ้มครอง
เด็กพ.ศ.2546 จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) ท าการบนัทกึถอ้ยค าขอ้ตกลงเพ่ือคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ กรณคีวามรนุแรงใน
ครอบครวั ถกูสามดีา่ทอ ท ารา้ยรา่งกาย  ดงันี ้: 1) ผูห้ญงิอาย ุ31 ป ีมีบุตรเป็นเด็กหญิง 2 คน อายุ 6 ปี และ1 ปี 10 เดือน  
2) ผู้หญิงอายุ 21 ปี มีบุตรเป็นเด็กหญิง อายุ 1 ปี 5 เดือน  3) ผู้หญิงอายุ 37 ปี มีบุตรเป็นเด็กหญิงอายุ 15 วัน 

*ซึง่ผูห้ญงิทัง้สามคนไมป่ระสงคแ์จง้ความด าเนนิคดกีบัสาม ี แตต่อ้งการใหท้างพนกังานเจา้หนา้ทีท่ าบนัทกึขอ้ตกลงเทา่นัน้ 
และตดัสนิใจกลบัใชช้วีติกบัสามดีงัเดมิ 

ชั้นศาล 

•  18 ม.ค.62 นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน  น าเด็กหญิง อายุ 13 ปีพร้อมผู้ปกครองเข้าสืบพยานที่ ศาล
จังหวัดพระโขนง เขตบางนา กทม.  กรณีถูกเพ่ือนแม่ อายุ 50 ปี ข่มขืนกระท าช าเรา  

•  14 พ.ค.62 นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน น าหญิงสาวอายุ 24 ปี พร้อมผู้ปกครองเข้าที่ ศาลจังหวัด
นครปฐม กรณีถูกคนรู้จักหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์  

• การเรียกร้องค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  จากส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจ าเลย
ในคดีอาญา  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  

 10 เม.ย.62 นกัสงัคมสงเคราะห ์ บา้นพักฉกุเฉนิ น าเดก็ไปยืน่เรยีกรอ้งคา่คุม้ครองสทิธผิูเ้สยีหาย และคา่ทดแทน และ
คา่ใชจ้า่ยแกจ่ าเลยในคดอีาญา ทีก่ระทรวงยตุธิรรม จ านวน 2 ราย ค าวนิจิฉยัจากคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนผูเ้สยีหายและ
คา่ทดแทน และคา่ใชจ้า่ยแก่จ าเลยในคดอีาญา   วนิจิฉยัจา่ยเงนิให ้จ านวน 2 ราย เปน็เงนิ 55,000.-บาท 

•  การเรยีกรอ้งคา่ทดแทน และคา่ใชจ้า่ยแกจ่ าเลยในคดอีาญา จากกองทนุเพ่ือการปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์  

   ค าวนิจิฉยัจากคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนผูเ้สยีหายและคา่ทดแทน และคา่ใชจ้า่ยแกจ่ าเลยในคดอีาญา จาก
กองทนุเพ่ือการปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์ จ านวน 1 ราย  วนิจิฉยัจา่ยเงนิให ้เปน็เงนิ 3,000.-บาท 
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ผลการด าเนินคด ี

•  กรณีกระท าช าเรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ  ความผิดต่อเสรีภาพ เด็กอายุไม่เกิน15ปี ไปเสียจากบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และผู้ดูแลของผู้เยาว์ โดยไม่ได้รับอนุญาต และปราศจากเหตุอันสมควร เพ่ือการอนาจาร  เด็กหญิงริว 
(นามสมมุติ) อายุ 12 ปีเศษ ผู้กระท าเป็นคนรู้จักอายุ 50 ปี เป็นจ าเลย สืบพยานเมื่อ 18 ม.ค.62 ที่ศาลจังหวัดพระ
โขนง จ าเลยให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาว่า  จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรค
สาม, 283ทวิ วรรคสอง, 310 วรรคหนึ่ง, 317 วรรคสาม การกระท าผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรม เป็น
กระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา 
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพ่ือการอนาจาร จ าคุก 8 ปี ฐานกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน13ปี ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตน จ าคุก 
9 ปี ฐานพาเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพ่ือการอนาจาร ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
และฐานกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ซึ่งมิใช่ภรรยาตน เป็นการกระท ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้
ลงโทษฐานกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน13ปี ซึ่งมิใช่ภรรยาตน อันเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักท่ีสุด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา90  จ าคุก 9 ปี รวมจ าคุก 26 ปี จ าเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจ าคุก 13 ปี ให้จ าเลยชดใช้สินไหมทดแทน เป็นเงิน 200,000.- บาท 
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น ดังกล่าว นับถัดจากวันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช าระเสร็จแก่ผู้ร้อง 

•  กรณีค้ามนุษย์ หญิงสาว อายุ 24 ปี ศาลพิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราบ
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา6(2),ม.72 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 ม.9
วรรคสี่,ม.12 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา283 วรรคแรก การกระท าของจ าเลยเป็น
กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ใหล้งโทษกรณขีูเ่ขญ็ดว้ยประการใด  ๆ วา่จะใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อื่น ข่มขืนใจให้ผู้อื่น
กระท าการค้าประเวณี ซึง่เปน็กฎหมายทีม่โีทษหนกัทีส่ดุตามประมวลกฏูวธิพิีจารณาความอาญามาตรา 90 จ าคุกกระทงละ 
10 ปี รวม 3 กระทง  จ าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แห่งการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษให้กระทงละก่ึง
หนึ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา78 จ าคุกกระทงละ 5 ปี เป็นจ าคุก 15 ปี พิเคราะห์
รายงานการสืบเสาะและพินิจจ าเลยของพนักงานคุมประพฤติเห็นว่า กรณีไม่มีเหตุให้รอลงโทษ ส่วนที่โจทก์มีค าขอ
ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ให้แก่โจทย์ รวมเป็นเงิน 622,000.- บาท นั้น 
เนื่องจากโจทก์ร่วม และจ าเลยตกลงท าสัญญาประณีประนอมยอมความเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน ในจ านวน
เดียวกันในคดีส่วนแพ่ง และศาลพิพากษาตามยอมไปแล้ว จึงให้ยกค าขอในส่วนนี้ 

การติดตามผลและการเยี่ยมบ้าน 

หลังจากบ้านพักฉุกเฉินได้ช่วยเหลือผู้มาขอใช้บริการจากปัญหาต่าง ๆ แล้ว นักสังคมสงเคราะห์ยังได้ติดตาม
ผลและเยี่ยมบ้านผู้ใช้บริการ โดยการโทรศัพท์ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ของแต่ละจังหวัด เช่นกรุงเทพฯ ปทุมธานี  นนทบุรี ฉะเชิงเทรา  หนองคาย ฯลฯ รวมทั้งหมด 30  ราย ซึ่ง
เป็นรายที่ต้องการดูแลเพ่ือให้กลับคืนครอบครัวเท่าที่ท าได้ 

4. การร่วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา33 ทวิ พ.ศ.2543 

บ้านพักฉุกเฉินได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยส่งนักสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักฉุกเฉินไปเข้าร่วมสอบ
พยานเด็ก ที่ตกเป็นผู้เสียหายกับพนักงานสอบสวน ตามสถานีต ารวจต่าง ๆ และร่วมสืบพยานในชั้นศาล ดังนี้ คดีใน
ชั้นสอบสวน จ านวน 2 คดี  คือ คดีข่มขืนกระท าช าเรา จ านวน 1 ราย และคดีค้ามนุษย์ จ านวน 4 ราย  ชั้นศาล
จ านวน 4 คดี เป็น คือ คดีเก่ียวกับเพศ จ านวน 3 ราย , คดีค้ามนุษย์ จ านวน 2 ราย , คดีท าร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้
ได้รับอันตรายแก่กาย และคดีพยายามฆ่าผู้อ่ืนฯลฯ จ านวน 2 ราย  
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ศนูย์การศึกษาและฝึกอาชีพ 
  เป็นอีกส่วนหนึ่ง ของการให้บริการ ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มุ่งให้

การศึกษา และเสริมสร้างทักษะส าหรับการน าไปประกอบอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้

เดือดร้อนที่มาขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน ผู้ด้อยโอกาส  รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ

โดยทั่วไป 

  ส าหรับการศึกษานั้น จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญ วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม 

(กศน.)ทั้งระดบัประถม - มธัยมปลาย เพ่ือใหค้วามรู้ขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติ

การศึกษา เป็นส าคัญ รวมท้ังการศึกษาตามอัธยาศัย เสริมการเรียนรู้ และ เพิ่มพูนความรู้

ผ่านห้องสมุด 
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กจิกรรมของศนูยก์ารศกึษาและฝกึอาชพี  แยกไดต้ามโครงการทีส่ าคญัดงันี ้

1.จัดการศึกษานอกระบบสายอาชีพ  ศนูยก์ารศกึษาและฝกึอาชพีสตรฯีจดักจิกรรมดา้นฝกึอาชพี ซึง่เปน็การเพ่ิม
ทางเลอืกการสรา้งรายไดใ้หแ้กบ่คุคลทัว่ไปและสมาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ  โดยมหีลกัสตูร  ศลิปะประดษิฐ ์ ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากผา้ ขนม
อบ นวดแผนไทย นวดฝา่เทา้   ปกัผา้ดว้ยมอื  ชา่งตดัเสือ้ผา้สตร ี  ชา่งดดัผมและเสรมิสวย   ชา่งตดัผมชาย   ภาษาอังกฤษ  

1.1 การจดัฝกึอบรมวิชาชพีใหแ้กบ่คุคลทัว่ไปและสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ 

 ฝา่ยการศกึษาและฝกึอาชพี  จดักจิกรรมการศกึษานอกระบบสายอาชพี  หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ส าหรบับคุคลทัว่ไปรวมถงึ
สมาชกิในบา้นพักฉกุเฉนิ โดยเปดิอบรมตัง้แต ่ 24 -100 ชัว่โมง   จ านวน   7   หลกัสตูร   จ านวนกลุม่  22   กลุม่   ผูเ้ขา้รบัการอบรม  
จ านวน  311  คน   สมาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ  27 คน  บคุคลภายนอก  284  คน ( หญงิ  284  คน , ชาย  27  คน)    

ตารางรายละเอียดแยกตามหลกัสตูร 

*EH = Emergency Home หมายถึง สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 

 

งานการศกึษาและฝกึอาชีพ 

 

 ท่ี  วชิา 
จ านวน

กลุม่ 

จ านวน 

ผู้เขา้รับการอบรม รวม หญงิ ชาย 

จ านวนผู้ 

ผ่านการอบรม รวม หญงิ ชาย 
ทัว่ไป EH ทัว่ไป EH 

1 ช่างดัดผมและเสริมสวย 
100 ชม. 

2 21  - 21 20 1 21  - 21 20 1 

2 ชา่งตัดผมชาย 100  ชม. 2 37  - 37 18 19 26  - 26 15 11 

3 ชา่งตัดเสือ้สตรี 30 ชม. 10 143  3 146 144 2 111 3 114 113 1 

4 ขนมอบ 24 ชม. 4 57  - 57 54 3 54  - 54 51 3 

5 นวดแผนไทย (นวดตัว) 3 ชม. 2 9 6 15 14 1 9 6 15 14 1 

6 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 20 ชม. 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4 1 

7 ดอกไม้ประดิษฐ ์
(ดอกบวัสตัตบงกชจากผ้า
ไหมเรยอง)  40 ชม. (8 วนั) 

1 15 15 30 30  - 15 15 30 30  - 

 รวม 22 284 27 311 284 27 238 27 265 247 18 
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บริการชุมชน  เปน็กิจกรรมทีผู่เ้ขา้อบรมหลกัสตูรชา่งตดัผมชาย และหลกัสตูรชา่งตดัผมและ
เสรมิสวย หลงัจากการเรยีนจบภาคทฤษฎแีลว้จะตอ้งออกฝกึปฏบิตัจิรงิโดยออกใหบ้รกิารตดัผมฟรตีาม

ชมุชนตา่ง  ๆซึง่ในป ี2562 ไดอ้อกใหบ้รกิาร 
รวมทัง้สิน้ 16 ชมุชน อาท ิชุมชนในเขตดอน
เมอืง เขตหลกัสี ่ เขตสายไหม เขตบางเขน    
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี  และจงัหวดัปทมุธาน ี โดยมผีูร้บับรกิาร
รวมทัง้สิน้ 687 คน  (*รายละเอียดตามภาคผนวก ง) 

1.2 ฝกึอบรมวิชาชพีระยะสัน้ (กลุม่สนใจ)   กจิกรรมเสรมิรายไดส้มาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ 

เปน็การฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิารแบบเฉพาะเจาะจง ซึง่เปน็กิจกรรมใหค้วามรู ้ และสรา้ง
รายไดใ้หแ้ก ่ สมาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ   โดยไดจ้ดักจิกรรมดา้นหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้
ตามกลุม่สนใจ  เชน่  ดอกไมป้ระดษิฐ ์  ศลิปประดษิฐ ์  ปกัผา้ดว้ยมอื   งานเยบ็ผา้   
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติไดใ้นป ี2562  มดีงันี ้

 

 

 

 

1.2.1 งานดอกไม้ประดิษฐ์ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ จ านวน 

ดอกไม้จันทน์ 
  
  
  

• ดอกแก้ว   เดี่ยว 200 ช่อ 

• ดอกกุหลาบ  เดี่ยว 200 ช่อ 

• ดอกกุหลาบ  ช่อประธาน 10 ช่อ 

• พวงหรีด 1 พวง 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 
  

• ดอกแคทลียา ช่อใบ 155 ช่อ 

• ดอกกล้วยไม้ช้างกระ  ผ้าใยบัว 787 ช่อ 

• ดอกกล้วยไม้มาดาม 2 กิ่ง  ผ้าใยบัว 930 ช่อ 

• ดอกลิลลี่ช่อ  ผ้าใยบัว 18 ช่อ 

• ดอกลิลลี่ผ้าใยบัว  แจกัน 3 แจกัน 

• ดอกกล้วยไม้ช้างกระ  ผ้าใยบัว 1 แจกัน 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมเรยอง • ดอกกล้วยไม้มาดาม 2 กิ่ง ผ้าไหมเรยอง 508 ช่อ 

• ดอกบัวเผื่อน  ช่อ 222 ช่อ 

• ดอกบัวสัตตบงกช  เล็ก 432 ช่อ 

• ดอกบัวสัตตบงกช  ใหญ่ 489 ช่อ 

• ดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย  ช่อ 536 ช่อ 

• ดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย  ช่อใบ 715 ช่อ 

• ดอกกล้วยไม้แวนด้า 2 กิ่ง  ผ้าไหมเรยอง 419 ช่อ 

• ดอกบัวสัตตบงกช  เล็ก 3 กระถาง 

• ดอกบัวสัตตบงกช  ใหญ่ 5 กระถาง 

• ดอกบัวเผื่อน 2 กระถาง 

• ดอกไม้ช่อใหญ่ 2 ช่อ 
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1.2.2 งานปักผ้าด้วยมือ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ จ านวน 

งานปักผ้า • ซองทิชชูปัก 371 ชิ้น 

• ปลอกหมอนปัก  ขนาด 16″x16″  67 ใบ 

• กระเป๋าหูรูด  เล็ก 172 ใบ 

• กระเป๋าหูรูด กลาง 78 ใบ 

• กระเป๋าใส่มือถือ 220 ใบ 

• เสื้อคอกลม 20 ตัว 

• เสื้อคอโปโล 15 ตัว 

1.2.3 งานเย็บผ้า 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ จ านวน 

งานเย็บผ้า • กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ 200 ใบ 

• ปลอกหมอนอิง ขนาด 116″x16″  412 ใบ 

• กระเป๋าหูรูด เล็ก , กลาง 206 ใบ 

• กระเป๋าใส่ดินสอ 100 ใบ 

• เสื้อคลุมเสริมสวย+เสื้อคลุมตัดผมชาย 80 ตัว 

• กระเป๋าสามเหลี่ยม 500 ใบ 

1.2.4 งานผลิตภัณฑ์สั่งท า / ท าตามออร์เดอร ์

ประเภทผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ จ านวน 

บริษัทไทยวาโก ้ • กระเป๋าหน้าหมู 7,350 ใบ 

• หมวกส าหรับผู้ป่วยคีโมบ าบัด 13,000 ใบ 

• กระเป๋าสะพายช้าง 200 ใบ 

โรงแรมโนโวเทล • ตุ๊กตาหมี 100 ตัว 
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1.3 โครงการฝึกอบรมท าดอกไม้ประดิษฐ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ 

ไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ ในโครงการสลากการกุศล 

           ในปี2562 ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการฝึกอบรมให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคล
ทั่วไปในชุมชนใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกบ้านพัก
ฉุกเฉิน และบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความสามารถในการ ท าดอกไม้
ประดิษฐ์  สามารถสร้างรายได้เสริม สร้างงาน สร้างอาชีพอิสระ  
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 

ทั้งสิ้น 30 คน (สมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน 15 คน, บุคคลภายนอก 15 คน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 และ 24 - 26 
มิถุนายน 2562  ณ ห้องเรียนฝึกอาชีพ ชั้น 2 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  

 

2. จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม ( กศน.) 

       ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตดอนเมือง รับผิดชอบจัดการศึกษา
ให้แก่ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา ส าหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน เพ่ือให้ความรู้ขั้นพ้ืนฐาน
ตามภาคบังคับ ประถม – มัธยมปลาย ตาม พรบ.การศึกษา เป็นการศึกษาแบบพบกลุ่มวันพุธ และวันอาทิตย์ โดย
ตลอดทั้งปี 2562 มีนักเรียนดังนี้ 

 

 

ภาคเรียนที ่ ระดับชั้น 
ประเภท 

หญิง ชาย รวม 
บุคคลทั่วไป สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 

1-2 / 2562 
มัธยมต้น 21 - 6 15 21 

มัธยมปลาย 41 - 18 23 41 

รวม 62  - 24 38 62 
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งานพฒันาเยาวชน 
 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมฯ มุ่งให้

ความรู้กับเยาวชน โดยผ่านกิจกรรมเพ่ือให้

เยาวชนพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าที่ดี มี

ทัศนคติที่ถูกต้อง เหมาะสม เคารพในความ

เสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่า

เทียมกันทั้งหญิงและชาย ปลูกจิตส านึก

รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เพ่ือให้ด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า 

และมีความสุข การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความ

เข้าใจ ในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่คัดสรรกลั่นกรอง

แล้วว่าสอดคล้องกับความสนใจของวัยรุ่น  
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 งานพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชน 

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนน าเพื่อติดตามผลการด าเนินงานและวางแผน ทิศทางการ
ท างาน (วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562) ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้จัดกิจกรรม
รณรงค์ เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย  จ านวน 
10 โรงเรียน  เพ่ือสอบถามข้อมูลสถานการณ์ด้านเพศในโรงเรียน  5 ปีย้อนหลัง  และมีข้อสรุปดังตารางต่อไปนี้ 

  2  )  โครงการ รณรงค ์ปอ้งกนัการตัง้ครรภใ์นวัยเรยีน และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์

 ดว้ยงานพัฒนาเยาวชนเปน็หนว่ยงานหนึง่ของสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯีทีท่ างานเชงิรกุ ซึง่มภีารกจิในการจดั
กจิกรรมเพ่ือใหเ้ยาวชนพัฒนาศกัยภาพความเปน็ผูน้ าทีด่ ีมทีศันคตทิีถ่กูตอ้งเหมาะสม เคารพในความเสมอภาค และศกัดิศ์รคีวามเปน็
มนษุยท์ีเ่ทา่เทยีมกนัทัง้หญงิและชาย ปลกูจติส านกึรบัผดิชอบตอ่ตนเอง ครอบครวั และสงัคม เพ่ือใหด้ าเนนิชวีติไดอ้ยา่งมคีณุภาพ มี
คณุคา่ และมคีวามสขุ ทีผ่า่นมาสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ไดร้บัความรว่มมอืจากหลายหนว่ยงาน ทัง้ภาครฐั และเอกชน จนได้
อบรมแกนน าเยาวชนและนกัเรยีน ในโรงเรยีนไปแลว้ไมต่่ ากวา่ 3,000 คน  โดยไดมุ้ง่เนน้การสรา้งแกนน าเยาวชนของโรงเรยีน ใหม้ี
บทบาทในการชว่ยประสานงาน และเปน็หเูปน็ตาใหก้บัคณุครใูนโรงเรยีน เพ่ืองา่ยตอ่การดแูลและชว่ยแกไ้ขปญัหาเมือ่เกดิเหตกุารณท์ี่
นกัเรยีนตอ้งการค าแนะน าและตอ้งการความชว่ยเหลอื ในป ี2561 สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณใน
การท างานโครงการ รณรงค ์ ปอ้งกนัการตัง้ครรภใ์นวยัเรยีน และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์ จาก สมาคมสตรภีาคพ้ืนแปซฟิิคและ
เอเซยีอาคเนยแ์หง่ประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ ์ (สปอท.)  เพ่ือความตอ่เนือ่งกบังานทีผ่า่นมา และยงัคงเนน้ทีจ่ะสรา้งแกนน า
ใหก้บัโรงเรยีนตอ่ไป 

รายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

งานพฒันาเยาวชน 

ป ีพ.ศ. 
ปญัหา
ทอ้งไม่
พร้อม 

ปญัหา
ติดเชือ้ 
HIV 

โรคติดต่อทาง
เพศสมัพันธ ์

ปญัหา
ลว่ง

ละเมดิ / 
ขม่ขนื 

พฤติกรรม
ชูส้าว 

ผูกแขน 
แจง้ 
ความ 

การ
ท างาน
เปน็โค
โยต้ี 

การแตง่ตวั
ไมเ่หมาะสม 

การเทีย่ว
กลางคนื 

2557 4  - 1  -  - - - -  - -  

2558 3 1 - 1 1  -  - - 3 - 

2559 3  - -  1  - - - -  - - 

2560 6  - -  2  - 1 1 2 -  5-6 

2561 2 1 -  3  -   -  - - -  -  

1 โรงเรียนวัดลาดพร้าว             เขตลาดพร้าว 6  โรงเรียนบางชัน               เขตบางชัน 

2 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ     เขตบางกะป ิ 7  โรงเรียนวัดคู้บอน             เขตคลองสามวา 

3 โรงเรียนวัดปากบ่อ              เขตสวนหลวง 8  โรงเรียนวัดลาดกระบัง       เขตลาดกระบัง 

4 โรงเรียนคลองใหม่                เขตเมือง สมุทรปราการ 9  โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์  เขตคลองสามวา 

5 โรงเรียนสามเสนนอก             เขตดินแดง   
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 กลุ่มเป้าหมายในการอบรม แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 

การด าเนินกระบวนการของโครงการฯ ในปี พ.ศ.2562 มีเป้าหมายอยู่ 2 ประเด็น คือ 1 ให้ความรู้เรื่องการ
คุมก าเนิดที่มีความปลอดภัย (การใช้ถุงยางอนามัย และยาคุมก าเนิด) รวมถึงเนื้อหาเรื่องของการท างานของระบบ
สืบพันธุ์ทั้งเพศชาย และเพศหญิง อันเนื่องจากวัยรุ่นหลายคนยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการคุมก าเนิดโดยวิธีการ
ทางธรรมชาติ ( หลั่งนอก  , หน้า 7 หลัง 7 , ฝ่าไฟแดง ) และเรื่องที่ 2 คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งในประเด็น
นี้เยาวชนส่วนใหญ่ยังคงเห็นเป็นเรื่องที่ไกลตัว โดยเฉพาะกลุ่มโรคซิฟิลิส ซึ่งในขณะนี้สถิติการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชนมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง การฝึกทักษะในการเป็นผู้น า และถ่ายทอดความรู้นั้นยังคงเป็นกระบวนการที่ยังคงเนน้
ใหแ้กนน าไดฝ้กึฝนตนเองเพ่ือน าไปถา่ยทอดความรูใ้หก้บัเยาวชนรุน่นอ้งทีเ่ขา้รบัการอบรมในกจิกรรม “พ่ีสอนนอ้ง” การด าเนิน
กิจกรรมในปีนี้จึงมีกระบวนการดังนี้ 

1.จัดอบรมแกนน าเยาวชนทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ให้กับโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา
ประมาณ  5-6 ชั่วโมง แบ่งเป็น 

 1.1 ) ครั้งที่ 1 ทบทวนเนื้อหา กิจกรรมที่จะน าไปใช้สอนใน กิจกรรม พ่ีสอนน้อง   ในครั้งนี้ได้เพ่ิมเนื้อหาเรื่อง
ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  จากนั้นแนะน าแหล่งให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 

1.2 ) ครั้งที่ 2 ทบทวนการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่จะน าไปใช้ในกิจกรรม พ่ีสอนน้อง  โดยแบ่งเป็น 
3 ฐาน ได้แก่ 

ฐานเรื่อง “ร่างกายเปลี่ยนแปลง”  

ฐาน “จินตนาการรัก” 

ฐาน “การคุมก าเนิด” 

 

  

กลุ่มเป้าหมาย 

  

คุณสมบัติ 

  

จ านวนเฉลี่ย 
(1 โรงเรียน) 

จ านวนทั้งหมด 
( 9 โรงเรียน) 

ระดับชั้น
การศึกษา 

1.แกนน าเดิม 
(กลุม่เป้าหมายหลัก) 

นกัเรยีนแกนน าเยาวชนกลุม่เดมิทีผ่า่นการ
อบรม“คา่ยเพือ่นใจวยัทนี” และเปน็กระบวนกรใน
กจิกรรม “พีส่อนนอ้ง” ในป ีพ.ศ. 2559 

5-7 คน 56 คน ม.2 - ม.-3 

2.แกนน าใหม่
(กลุม่เป้าหมายรอง) 

นกัเรยีนแกนน าเยาวชนกลุม่ใหมท่ี่มคีวามสนใจเขา้
รว่มกจิกรรม และไดร้บัการคดัเลอืก จาก โรงเรยีน
เพือ่พฒันาศกัยภาพใหเ้ปน็แกนน าเยาวชนรุน่
ตอ่ไป 

15 คน 133 คน ม.2 

3.เยาวชนที่เข้ารับ
การอบรมในกิจกรรม 
“พ่ีสอนน้อง” 
(กลุม่เป้าหมายรอง) 

เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมจากแกนน า 80 คน 764 คน ป.6 - ม.1 
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2. กิจกรรม “พ่ีสอนนอ้ง” หรอื กิจกรรม
แกนน าเยาวชนรุน่พ่ีทีผ่า่นการอบรมแลว้น าความรู้
ไปถา่ยทอดใหก้บัเยาวชนรุน่นอ้ง (ชัน้ ป.6 หรอื 
ม.1) ในโรงเรยีนจ านวน 80-120 คน รวม 9 
โรงเรยีน ( โรงเรยีนละ 1 ครัง้ ตอ่ วนั ) 

ผลเชิงปริมาณ 

1 มีนักเรียนแกนน าที่เข้าร่วมโครงการ จาก 9 โรงเรียน จ านวน 189 คน   

2 นักเรียนแกนน าในโครงการสามารถขยายผลต่อ โดย การอบรมให้ความรู้กับรุ่นน้องของตนเองในโรงเรียนได้ 
จ านวน  764  คน : 9  โรงเรยีน 

3 คุณครูแกนน าที่เข้าร่วมโครงการ 9 โรงเรียน จ านวน 10 คน  

ผลเชิงคุณภาพ 

1.การวัดผลจากแบบทดสอบนักเรียนแกนน ามีความรู้หลังจากได้รับการ
อบรม ถึง 93 %  

2. การวัดผลจากแบบทดสอบหลังจบกิจกรรมพ่ีสอนน้อง นักเรียนรุ่นน้องมีความรู้ ถึง 84 % 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแกนน าเยาวชน 

1 แกนน ามีความมั่นใจและกล้าที่จะสื่อสารอธิบายท าความเข้าใจเรื่องเพศ
กับเพ่ือน ๆ มากข้ึน 

2 สามารถเข้าถึงปัญหาเรื่องเพศท่ีเกิดข้ึนกับเพ่ือน และแนะน าบริการที่เป็น
มิตรให้กับเพ่ือนได้ 

3 แกนน าหลายคนมีพัฒนาการไปในทางที่ดีข้ึน มีความเป็นผู้น า กล้า
แสดงออก มีความรับผิดชอบมากขึ้น พูดน้อยลง ฟังมากข้ึน 

งานอ่ืน ๆ  : ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 

รับเชิญจากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือไปให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนด้านสุขภาวะทางเพศ เช่น
โรงเรียนประชาอุทิศ โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนอนุบาลธนินทร มูลนิธิกองทุนไทย   
เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนวัดดอนเมือง     
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สถาบันวจิัยบทบาทหญงิชายและการพัฒนา 
 สถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและการพัฒนา 

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ด าเนินการโดยมิได้

หวังผลก าไร กอ่ตัง้ขึน้ในวนัสหประชาชาต ิ 24 

ตลุาคม 2533 โดยไดร้บัการสนบัสนนุในเบือ้งตน้จาก

กองทนุพัฒนาสตรแีหง่สหประชาชาต ิ(UNIFEM) 

 การด าเนินงานของสถาบันฯนั้น เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

โดยมุ่งเน้นการวิจัยนโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรีในวงกว้าง และเสริมสร้างบทบาทการมีสว่น

รว่มของสตรใีนกระบวนการตดัสนิใจ อันจะน าไปสูค่วามเสมอภาคระหวา่งหญงิชายในสงัคม  

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือด าเนนิการวจิยันโยบายเชงิปฏบิตักิาร และรณรงคใ์นระดบันโยบายทีเ่กีย่วกบัการเสรมิสรา้ง

สถานภาพของสตร ี รวมทัง้ลดความเหลือ่มล้ าระหวา่งหญงิและชายทีป่รากฏในกฎหมาย ระเบยีบ และ

แนวปฏบิตัติา่ง ๆ   

2.  เพ่ือสง่เสรมิการพัฒนาประชาธปิไตย โดยการขยายฐานการมสีว่นรว่มของสตรใีนดา้นการเมอืง 

3.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกับชายในกระบวนการตดัสนิใจ

ในทกุระดบั  

4.  เพ่ือสรา้งภาพลกัษณใ์นเชงิบวกส าหรบัสตร ี อันจะสง่ผลใหม้กีารปรบัเปลีย่นนโยบายทีเ่อ้ือตอ่

การแกป้ญัหาของสตรไีดอ้ยา่งเหมาะสมขึน้ เพ่ือขยายฐานและเผยแพรอ่งคค์วามรูเ้กีย่วกบัมติหิญงิชาย

และการพัฒนา 
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 ในปี 2562  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้ด าเนินการที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้หญิง และความเสมอภาคหญิงชายดังต่อไปนี้ 

1. งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง 

 1.1 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  จัดงานสัปดาห์สตรีสากล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7  มีนาคม  
2562  ณ ห้องประชุมบ ารุง-รวีวรรณ  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในหัวข้อ “ผู้หญิงคือสะพานสร้างสังคม
สมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย”  ในโอกาสสัปดาห์สตรีสากล  2562   มีผู้เข้าร่วมประชุม 317 คน  เป็นหญิง 253 
คน  ชาย 64 คน  

 ช่วงเช้า : พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น “ผู้หญิงเก่ง 2562” 
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวม  9  สาขา และรางวัล  “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2562”  ซึ่งเป็นองค์กรที่เล็งเห็นความส าคัญ
ในเรื่องมิติหญิงชายในธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการบริหารจัดการ    

 ผู้หญิงเก่ง และองค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล มีดังนี้ 

งานเสรมิสรา้งความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย 

ที ่  ชื่อ    สาขา จังหวัด 

  1. นางบุญสิน  ราษฎร์เจริญ สาขา เกษตรกร ขอนแก่น 

  2. นางประเนียร  รุ่งโรจน์ สาขา สิ่งแวดล้อม บุรีรัมย์ 

  3. นางสาวธีรดา  นามให สาขา นักพัฒนา มหาสารคาม 

  4. นางบุญตา  แสงคง สาขา ผู้ริเริ่มธุรกิจ พังงา 

  5. นางสาวจุฬาสินี  โรจนคุณก าจร สาขา นักการเมืองท้องถิ่น พะเยา 

  6. รศ.ดร. เกียรติสุดา  ศรีสุข สาขา นักบริหาร เชียงใหม่ 
  7. นางสาวภาณุมาส  ทินเพ็ง สาขา เยาวสตรี มหาสารคาม 

  8. นางกานติมา  ศรีนาค สาขา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล สงขลา 

  9. นางสาวชนิสา  ชมศิลป ์ สาขา สื่อมวลชน  เชียงใหม่ 
 10. อบต. เขาชนกัน องค์การบริหารส่วนต าบล ดีเด่น นครสวรรค์ 
 11. กองทุนหมู่บ้านทุ่งมหาศาล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯดีเด่น ก าแพงเพชร 
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  ช่วงบ่าย : เป็นเวทีเสวนาทางออกเชิงนโยบาย “ผู้หญิง คือ สะพานสร้างสังคม
สมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย” โดยผู้แทนพรรคการเมือง และผู้สมัคร ส.ส. 
จาก  16 พรรค  รว่มเสวนาหาทางออกเชิงนโยบายเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กใน 5 ประเด็นด้วยกัน คือ  
 

)  แม่วัยใส   

)  ความรุนแรงในครอบครัว   

)  ความรุนแรงทางเพศ   

)  การถูกเลือกปฏิบัติในการศึกษาและการประกอบอาชีพ   

)  โรงเรียน สถานที่ท างานไม่ปลอดภัย   

2.  งานรณรงค์เพื่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

2.1 สถาบนัวิจยับทบาทหญงิชายและการพฒันา ไดร้บัการสนบัสนนุจาก International Republican Institute (IRI) 

เพือ่จดัอบรมสมัมนา ในโครงการ Increasing Women's Political Participation through Candidate's Development 

Workshop  กจิกรรมในป ี 2562  มดีงันี ้  

2.1.1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จัดงานเสวนา Gen-
der Talk EP.2 “อุดมการณ์ พลังอ านาจ และตัวตนของ
ผู้หญิงในรัฐสภา”  ณ ห้องประชุมชวนชม 1  โรงแรม
รามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 79 คน เป็น
ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 41 คน จากหลายพรรค
การเมืองในประเทศไทย 

2.1.2 ประชมุ Need Assessment เพือ่ประเมินความตอ้งการของ ส.ส.หญงิ ในการจดัท าหลกัสตูรการอบรมฯ  

• วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 พบ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ณ ห้องประชุมสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือปรึกษาหารือใน
การเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อรวบรวมข้อมูล N/A ในการจัดอบรมนักการเมืองหญิง 

• วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เข้าพบ ส.ส. ดร.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ ที่
ห้องประชุมสถาบันพระปกเกล้า และ เวลา 14.00 น. เขา้พบ ส.ส.ธนพร โสมทองแดง พรรคเสรีรวมไทย ณ ห้อง
ประชุมที่ท าการพรรคเสรีรวมไทย 

 

 

 

 

• วนัที ่ 7 มถินุายน 2562 เวลา 09.00 น. เขา้พบ ส.ส.อนสุร ีทบัสวุรรณ พรรครวมพลงัประชาชาตไิทย ณ โรงแรมมริาเคลิ       
แกรนด ์วิภาวดี  และ เวลา 13.00 น.นดัพบ ส.ส.ดร.กลุธดิา รุง่เรอืงเกยีรต ิและ ส.ส.วรรณวภิา ไม้สน พรรคอนาคตใหม่  ณ  
ห้องประชุมที่ท าการพรรคอนาคตใหม่ 
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 2.1.3 วนัที ่23 - 24 มถินุายน 2562 สถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและการ
พัฒนา รว่มกบั สถาบนัพระปกเกลา้ จดัเวทอีบรม “นักการเมืองหญิง
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง” ณ ห้องประชุมภูวนาถประชาธิปก สถาบัน
พระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 32 คน  

 

2.1.4  วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เข้าพบ คุณรัชฎภรณ์ แก้วสนิท และคุณมาลีรัตน์ แก้วก่า เรื่อง N/A  และ
ประเด็นต่าง ๆ ณ บ้านคุณรัชฏาภรณ์ แก้วสนิท งามวงศ์วาน 

2.1.5  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และคุณรัชฏา
ภรณ์ แก้วสนิท , คุณมาลีรัตน์ แก้วก่า เข้าพบ คุณกรรณนิกา เจริญลักษณ์ 
และคุณอรวรรณ ทับสกุล เจา้หนา้ที ่จากกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (พม.) 
เพ่ือปรกึษาหารอืเรือ่งผูเ้ขา้อบรมจากหนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง  ณ พรรคประชาธปิตัย ์

2.1.6  ว ันที่ 9  สิงหาคม  2562  จัดประชุม GENDER TALK EP.3 “ขยบั-จบั
มอื...คลอดกฎหมายเพ่ือความเสมอภาคและเปน็ธรรม” หอ้ง Executive 1 โรงแรมรามา 
การเ์ดน้ส ์กรงุเทพมหานคร มผีูเ้ขา้รว่มเสวนาจ านวน 47 คน    

2.1.7 วนัที ่26-27 และ 28-29 ตลุาคม 2562 จดัสมัมนา 
“เปดิเสน้ทางลดั เรยีนรู-้สรา้งสรรค ์นกัการเมอืงหญงิผูน้ า

การเปลีย่นแปลง” จ านวน 2 รุน่ ณ ห้องประชุม BB 212 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ รุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 27 ตุลาคม      
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 40 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 28 - 29 ตุลาคม  มีผู้เข้าร่วม 29 คน 

2.1.8 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นัดพบ ส.ส.และผู้ช่วย เพ่ือปรึกษาหารือการ
จัดประชุมชมรม รัฐสภาสตรี ณ ห้องอาหาร CLUB NO SUGAR 

 
 

2.2 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้รับการสนับสนุนจาก 
มูลนิธิเอเชีย  เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง กลุ่มผู้พิการและกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทย”   ปี 2562 ได้ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

2.2.1 วนัที ่1 กมุภาพันธ ์ 2562  จดัประชมุภาคเีครอืขา่ย ครัง้ที ่ 3 ทบทวนการด าเนินงาน ของภาคีเครือข่าย มี 
GDRI , RSAT, DPIAP และ TAF 

2.2.2 วนัที ่2 เมษายน  2562  จดัประชมุภาคเีครอืขา่ย ครัง้ที ่ 4  ความก้าวหน้าใน
การด าเนินงาน/กิจกรรมของภาคีเครือข่าย มี GDRI , RSAT, DPIAP และ 
TAF 

2.2.3 วันที่ 3 เมษายน  2562 จัดประชุมให้ค าปรึกษากลุ่มแรงงาน เกี่ยวกับ
การเข้าถึง การวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ( วลพ. )                
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 2.2.4  วนัที ่17 พฤษภาคม 2562  เจา้หนา้ทีส่ถาบนัฯ เขา้รว่ม
กจิกรรม IDAHOT ซึง่จดัโดย RSAT และกลุม่ LGBTI  ณ หอ
ศลิปวฒันธรรม กรงุเทพมหานคร   และในวนัเดยีวกนั  คณุเรอืง
รว ี พิชยักลุ ผูอ้ านวยการสถาบนัฯ ไดร้บัเชญิ จากเครอืขา่ยการ
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิเพ่ือเปน็ วทิยากรในเรือ่ง การเลอืกปฏบิตัติอ่สตร ี
ในงานประชมุ “ดนิแดนแสนลา้นการเลอืกปฏบิตั”ิ 

 2.2.5 วันที่ 3 พฤษภาคม  25662  จัดเวทีเสวนาหาทาง
ออกเชิงนโยบาย “การเลือกปฏิบัติด้วย เหตุแห่งเพศในมิติแรงงาน”  
ณ หอ้งประชมุสมาคมผูบ้ าเพ็ญประโยชนฯ์ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือทบทวน
และหาทางออกเชงินโยบายตอ่กรณกีารเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตแุหง่เพศ ที่มี
ความทับซ้อนร่วมกับมิติอ่ืน ๆ ให้เกิดทิศทาง และมาตรการเชิง
นโยบายเพื่อช่วยให้ผู้ถูกเลือกปฏิบัติสามารถเข้าถึงกฎหมายความ
เท่าเทียมระหว่างเพศได้จริง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  มีผู้เข้าร่วม 104 คน ผู้หญิง 72 คน ผู้ชาย 32 คน อาทิ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการอิสระ ราชการ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และสื่อมวลชน และเวลา 
15.00 น. ประชุมภาคีเครือข่ายครั้งที่  5 เรื่องการจัดท า Policy Brief 

2.2.6 วนัที ่ 29-30 มถินุายน  2562  จดัอบรม “การคุม้ครองสทิธ ิ- ความ
เสมอภาคระหวา่งเพศและการชว่ยเหลอืผูถ้กูเลอืกปฏบิตั”ิ ณ  หอ้งประชมุ
บ ารงุ-รววีรรณ  สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือให้
สงัคมตระหนกัถงึศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์  สนบัสนนุความรว่มมอืระหวา่ง
ภาคเีครอืขา่ยในการคุม้ครองสทิธ ิ เพ่ิมความรูแ้ละทกัษะในการชว่ยเหลอืผูถ้กู
เลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมดว้ยเหตแุหง่เพศ  มผีูเ้ขา้รว่มอบรมรวม  74  คน 
ผูห้ญงิ  53  คน   ผูช้าย  21  คน    

2.2.7  วันที่ 21-22  กันยายน  2562  ลงพื้นที่ “กรณีศึกษากลุ่มชาติ
พันธุ์ที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ” ณ ห้องประชุมเขาค้อรีสอร์ท  อ าเภอ
เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ ์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ

ด้วยเหตุแห่งเพศของกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือ
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและ
ปรับปรุงกฎหมายที่ส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ มีผู้เข้าร่วม 53 คน เป็นผู้หญิง 50 คน  ผู้ชาย 3  คน  

 

 

2.2.8 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จัดประชุมภาคี
เครือข่าย ครั้งที่ 6  กับองค์กรร่วม GDRI , RSAT , DPIAP   
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 2.3 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษ ประจ าประเทศ
ไทย  เพื่อจัดอบรมสัมมนา  ในโครงการ  “การสร้างนโยบายที่สอดคล้องและตอบสนองต่อเพศสภาพในประเทศ
ไทย” (Enhancing  Gender Responsive Policymaking in Thailand )  ได้ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

 2.3.1  วันที่ 9-10 กันยายน  2562  สถาบันวิจัยบทบาทหญิง
ชายและการพัฒนา และ Westminster Foundation for Democracy 
(WFD) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสรา้งนโยบายและงบประมาณที่
สอดคลอ้งและตอบสนองตอ่เพศสภาพ : Gender Responsive Policymaking 
and Budgeting” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน “ไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยเฉพาะการจดัท านโยบายและงบประมาณทีส่อดคลอ้งและตอบสนองตอ่เพศสภาพ เพ่ือใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุ
กลุม่เพศสภาพไดร้บัประโยชนอ์ยา่งเปน็ธรรม  ณ หอ้งประชมุ BB 202 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ 

แจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วม  67 คน  ผู้หญิง 57 คน  
ผู้ชาย 10  คน  จาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
นักวิชาการอิสระ ราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น และสื่อมวลชน 

 

 

2.3.2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา และ Westminster Foun-
dation for Democracy (WFD) จัดการประชุมสานพลัง+ขับเคลื่อน “การสร้างนโยบายและงบประมาณที่สอดคล้อง
และตอบสนองต่อเพศสภาพ” ณ ห้องประชุมออร์คิด1 โรงแรมรามา
การ์-เด้นส์ ถนนวิภาวดี  กรุงเทพฯ   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน    
และปรบัปรงุเอกสาร “ความรูเ้บือ้งตน้ในการสรา้งนโยบายและงบประมาณที่
สอดคลอ้งและตอบสนองตอ่เพศสภาพ”  มีผู้เข้าร่วม 25 คน ผู้หญิง 20 คน 
ผู้ชาย 5 คน  จาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการอิสระ 
ราชการองค์กร ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และสื่อมวลชน 

2.4. สถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและการพฒันา ไดร้บั
การสนบัสนนุ จาก กองทนุสง่เสรมิความเทา่เทยีมระหวา่ง
เพศ กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์ ในโครงการ 
“ผลติสือ่เพือ่สง่เสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ” โดย
วตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติชดุความรู ้ “ความเสมอภาคระหวา่ง
เพศ” ซึง่มคีวามหมายเดยีวกนักบัพระราชบญัญตัคิวามเทา่
เทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558  ในรปูแบบของสือ่วดีทิศัน์

เผยแพร ่Viral Video หรอื Viral Clip ทีม่เีนือ้หาเก่ียวกับหลกัการสทิธมินษุยชนทีร่บัรองคณุคา่ทีเ่ทา่เทยีมกันของผูห้ญงิ เดก็หญงิ ผู้
พิการ แรงงานทัง้ในและนอกระบบ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเนือ้หาส าคญัของกฎหมายความเทา่เทยีมทางเพศ 
พ.ศ. 2558 ขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัเิพ่ือเขา้ถงึกลไกคณะกรรมการวนิจิฉยัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมระหวา่งเพศ (คณะกรรมการ 
วลพ.) และเพ่ือแปลชดุความรู ้“ความเสมอภาคระหวา่งเพศ” เปน็ภาษามอืส าหรบัผูพิ้การการไดย้นิ  
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 3. งานอ่ืน ๆ  

   3.1 วนัที ่1  พฤศจกิายน 2562  สถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและการพัฒนา รว่มกบั Facebook ประเทศไทย  จดัสมัมนา 
“สรา้งสงัคม Facebook ทีป่ลอดภยัส าหรบัผูห้ญงิ”   ณ 
หอ้งประชมุ สขุมุวทิ 1  โรงแรม JW Marriot  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเวทีให้นักรัฐสภาสตรีได้แลก 
เปลี่ยน-เรียนรู้ นโยบาย เครื่องมือ และทรัพยากร
ต่าง ๆ ของ Facebook และร่วมกันหาทางออก
ในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้หญิงบนพื้นที่
สื่อ Online  มีผู้เข้าร่วม 23  คน 

3.2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและ
การพัฒนา ร่วมกับ WeMove ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย จัด
ประชุม “แก้ไขรัฐธรรมนูญ...ยังไงหรือคะ?” ขบวนผู้หญิงเพ่ือการ
ปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) และผู้รักความเสมอภาคควรมี
ท่าทีและก้าวย่างอย่างไร  ณ  ห้องประชุมออร์คิด 1 โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี  กรุงเทพฯ 

3.3  วันที่  26  พฤศจิกายน  2562   สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ร่วมกับ WeMove ขบวน
ผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย, Documentary  Club และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ดูหนัง – นั่งคุย” โดย
เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมภาพยนตร์ และเสวนา ภาพยนตร์สารคดีอัตชีวประวัติของ รธู แบเดอร ์กนิสเ์บริก์ (Ruth Bader 
Ginsburg) ผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐฯ ผู้เปรียบเสมือนไอคอนแห่งความเสมอภาค ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา 
ชั้น 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลฯ ห้อง
ประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

3.4 วันที่ 20 ธันวาคม 2561   
จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือ
คัดเลือกและน าเสนอประวัติ
ผลงาน โครงการคัดเลือกผู้หญิง
เก่ง ประจ าปี 2562  
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การประชาสมัพนัธ์และหาทนุ 
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจในภารกิจ และการ

รณรงค์หาทุน สนับสนุนการ

ด าเนินงานของสมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯ มีหลากหลาย

รูปแบบและวิธีการ ที่นับเป็น

อีกภารกิจหนึ่งที่ส าคัญยิ่ง เนื่องจากสมาคมฯเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ด าเนิน กิจกรรม   

สาธารณกุศล  ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหา โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้

ประสบปัญหาที่มาขอรับความช่วยเหลือแต่อย่างใด  งบประมาณของสมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯ ที่ใช้ในการด าเนินงานทั้งในเชิงรุก และให้บริการนั้นมาจากการบริจาคของ

สาธารณชนเกือบทั้งหมด  
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1.งานประชาสัมพันธ์ ผลิตและเผยแพร่สื่อ 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้ท าการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยการผลิตข่าว
ความเคลื่อนไหวขององค์กร ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก อาทิ เว็บไซต์ (Website) และเฟซบุ๊ก (Facebook)  ขององค์กร 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงการด าเนินงาน ความเคลื่อนไหว  และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ   นอกจากนี้ยังได้จัดท าโครงการวันเกิด แผ่นพับคู่มือโครงการนกหวีดป้องกันภัยเพ่ือเป็นการ
รณรงค์ ยุติ และป้องกันความรุนแรง  

1.1 วารสาร และสิ่งพิมพ์ 

• แผ่นพับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดพิมพ์ และเผยแพร่แผ่นพับสมาคมฯ เพ่ือการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ภารกิจองค์กร และรับบริจาคด้านต่าง ๆ 

• บทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรในนิตยสาร โดยในปี 2562 ได้ผลิตบทความทั้งสิ้น  
จ านวน  21 เรื่อง ลงในนิตยสาร 1 ฉบับ คือ นิตยสาร Hair Magazine ที่มีกลุ่มผู้อ่านแบบเฉพาะเจาะจง คือ ร้าน
เสริมสวย หรือร้านตัดผม  

• แผ่นพับคู่มือโครงการ “นกหวีดป้องกันภัย”  

1.2 สื่อออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก ดังนี้ 

ปี 2562 ได้ผลิตบทความ และคอนเทนต์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระดมทุน รับบริจาค ผ่านช่องทาง
ออนไลน์  หรือแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ ดังนี้  

• เว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ( www.apsw-thailand.org ) 

•  เฟซบุ๊กสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง (www.facebook.com/apswthailand.org)    
โดยใหบ้รกิาร ใหข้อ้มลู ตอบค าถามตา่ง  ๆและใหค้ าปรกึษาเบือ้งตน้ ผา่นเฟซบุก๊สมาคมฯ เชน่ การบรจิาคเงนิ และบรจิาคสิง่ของ , 
การขอรบัความชว่ยเหลอืและการใหค้วามชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ , การเรยีนฝกึอาชพี, การเดนิทาง, จติอาสา ,กิจกรรมCSR , การบ าเพ็ญ
ประโยชน ์, การเลีย้งอาหารสมาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ ฯลฯ 

• บล็อกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (apsw-thailand.blogspot.com)  

• ทวิตเตอร์ (Twitter) สมาคมฯ (https://twitter.com/emergency_home) หรือ @emergency_home 

• อินสตาแกรม (Instagram) สมาคมฯ (www.instagram.com/emergencyhome.apsw) 

• จัดท ารายงานประจ าปี 2561 เผยแพร่สาธารณะ สามารถอ่านออนไลน์ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือ
สามารถอ่านในรูปแบบ E-book ผ่านแอพพลิเคชั่น issuu.com  

• ในปลายปี 2562 ได้เปิดใช้ช่อง YOUTOBE CHANEL (APSW.emergencyhome Official ) 

            

 งานประชาสมัพันธแ์ละหาทุน 
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 2.งานนิทรรศการ 

สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ไดร้ว่มจดันทิรรศการกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทัง้ภาครฐั และเอกชน  ในป ี2562 ดงันี ้

• วนัพฤหสับดทีี ่ 1 และศกุรท์ี ่ 2 สงิหาคม 2562 สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 
(บา้นพักฉกุเฉนิ) ไดร้ว่มออกรา้นเพ่ือประชาสมัพันธ ์ และจ าหนา่ยผลติภณัฑง์านฝมีอืของ
สมาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ ณ ศนูยป์ฏบิตักิารการบนิไทย สวุรรณภมู ิ(อาคารA1 ชัน้1) ในงาน “ปนั
รกัจากการบนิไทยสง่มอบความหว่งใยแดผู่ป้ว่ยมะเรง็” ถวายเปน็พระราชกศุล เนือ่งในโอกาส
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราช
ชนนพัีนปหีลวง โดย บ.การบนิไทย และ บ.ไทยวาโก ้ณ ศนูยป์ฏบิตักิารการบนิไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิ

• วนัศกุรท์ี ่ 27 กันยายน 2562 สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี รว่มออกบธูใหค้ าปรกึษา 
จ าหนา่ยผลติภณัฑง์านฝมีอืสมาชกิ และประชาสมัพันธอ์งคก์ร ณ งานโครงการน้ าพระทยั
พระราชทานเคลือ่นที ่ ในเขตกรงุเทพฯ/ปรมิณฑล ทีโ่รงเรยีนดอนเมอืงจาตรุจนิดา โดย   
คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์ เปน็ผูแ้ทนองคก์รในการรบัของที่
ระลกึ และรว่มมอบถงุยงัชพีพระราชทานพรอ้มปจัจยัใหก้บัประชาชนในชมุชน 

3.งานระดมทุน 

•  งานกลอ่งรบับรจิาค ป ี2562 สมาคมฯ มกีลอ่งรบับรจิาคทีต่ัง้อยูต่ามสถานทีต่า่ง  ๆ ใน
กรงุเทพมหานคร และเขตปรมิณฑล รวม 198 กลอ่ง อีกทัง้บรษิทั เซน็ทรลั วตัสนั จ ากดั ได้
อนเุคราะหพ้ื์นทีใ่นการจดัตัง้กลอ่งบรจิาคของสมาคมฯ ในรา้นวตัสนั จ านวนมากกวา่ 470 สาขา  
นอกจากนีย้งัมหีนว่ยงานตา่ง  ๆไดแ้ก ่บรษิทั เดอะมอลล ์กรุป๊ จ ากดั ไดจ้ดัตัง้กลอ่งรบับรจิาคของ
หนว่ยงานขึน้ และจดัสรรเงนิทีไ่ดร้บับรจิาคใหก้บัองคก์ร  มลูนธิ ิหรอืหนว่ยงานการกศุลตา่ง  ๆ เปน็ประจ าทกุ  ๆ ป ี   ซึง่สมาคม
สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานสาธารณประโยชน์ 

4. กจิกรรมพเิศษ  ในป ี2562 มหีนว่ยงานตา่ง ๆ  ไดใ้หค้วามสนใจ และจดักจิกรรมเพ่ือหารายไดใ้หก้บัสมาคมฯ เชน่ 
• ร้านวัตสัน กับโครงการ “Watsons green Ribbons” 

      วนัศกุรท์ี ่ 8 มนีาคม 2562 รา้นวตัสนั น าโดย 
คณุนวลพรรณ ชยันาม Customer Director บรษิทั 
เซน็ทรลั วตัสนั จ ากัด  จดักิจกรรมการกุศลภายใต้
โครงการ “Watsons green Ribbons วตัสนัโบว์
เขยีว สนบัสนนุสทิธสิตร ี เนือ่งในวนัสตรสีากล” 
จ าหนา่ยโบวส์เีขยีว ณ บรเิวณ รา้นวตัสนั อาคารซพีี 

ทาวเวอร ์ สลีม เพ่ือหารายไดโ้ดยไมห่กัคา่ใชจ้า่ย ชว่ยเหลอืสตรแีละสงเคราะหเ์ดก็ทีด่อ้ยโอกาส ในบา้นพักฉกุเฉนิ สมาคมสง่เสรมิ
สถานภาพสตรฯี ภายในงานพบกบั 2 ดาราชือ่ดงั "แอฟ-ทกัษอร" และพิธกีรใจบญุ มากอารมณข์นั “ดเีจ นุย้” ทีม่ารว่มเดนิรณรงค ์
และจ าหนา่ยโบวส์เีขยีว ในราคาเพียงชิน้ละ 20 บาท และทีพิ่เศษ P&G ภายใตแ้บรนดผ์ลติภณัฑ์
โดฟ(Dove) ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมนีด้ว้ยการ รว่มมอบเงนิบรจิาคสมทบทนุ ใหก้บั สมาคมสง่เสรมิ
สถานภาพสตรฯี เมือ่ลกูคา้ซือ้ผลติภณัฑ์โดฟชนดิใดก็ได ้โดฟจะรว่มสมทบทนุบรจิาค 1 ชิน้ = 5 
บาท  รว่มสนบัสนนุกจิกรรมได ้ณ รา้นวตัสนั ทกุสาขา ในระยะเวลาตลอดทัง้เดอืนมนีาคม 2562  

 *กจิกรรมจ าหนา่ยโบวส์เีขยีวของ วตัสนันี ้ ไดด้ าเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่งเปน็เวลา 7 ป ี ตดิตอ่กนั โดยมอบรายไดไ้มห่กั
คา่ใชจ้า่ยเพ่ือ ผูห้ญงิและเดก็บา้นพักฉกุเฉนิ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี  
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• ฉลอง ครบรอบ 23 ปี วัตสัน ประเทศไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 
2562 เวลา 14.00-17.00น. วัตสัน 
ผู้น าร้านเพื่อสุขภาพและความงาม
อันดับ 1 ในประเทศไทย จัดงานเฉลิม
ฉลอง ครบรอบ 23 ปี พร้อมมอบเงิน
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและมอบ
รายได้จากการประมูล และจ าหน่าย
ตุ๊กตา โดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมี คณุลานทพิย ์ทวาทศนิ นายกสมาคมฯ  คณุเจรญิจติ งามทพิยพนัธุ ์ อปุนายกสมาคมฯ ผศ.ดร.

ศรินิทรร์ตัน ์ กาญจนกญุชร กรรมการบรหิารสมาคมฯและ คณุสดุาวลัย ์ คมธรรม 
ผูอ้ านวยการสมาคมฯ ไดร้ว่มแสดงความยนิด ี รวมทัง้รบัมอบเงนิบรจิาค จาก คณุพสิษฐ ์
มั่นคงขันติวงศ์ Managing Director และ คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer 
Director วัตสัน ประเทศไทย ภายในงานจดัประมลู และจ าหนา่ยตุก๊ตาหมนูอ้ยสี
ชมพู หารายได้ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน โดย 
นอ้งญาญา่ - อุรสัยา เสปอรบ์นัด ์ แบรนด์
แอมบาสเดอรว์ตัสนั ควงคูม่ากบั ตอ่ - ธน

ภพ ลรีตันขจร พร้อมด้วยเหล่าดาราเซเลปอีกคับคั่ง กิจกรรมจัดข้ึน ณ ลาน
กิจกรรม (Chareonnakorn Hall) ชั้น M ศูนย์การค้า ดิไอคอนสยาม  

* ขอบพระคณุนอ้งฉตัร makeup artist ชือ่ดงัผูป้ระมลูตุก๊ตาจากนอ้งญาญา่ 
และคณุแมรี-่อมรรตัน ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัเอรสิ มารเ์กต็ติง้ จ ากดั ผูผ้ลติผลติภณัฑ ์4U2 แบรนดค์อสเมตยิอดนยิม ทีป่ระมลู
ตุก๊ตาจากนอ้งตอ่-ธนภพ 

• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน)  

 วนัศกุรท์ี ่ 9 สงิหาคม พ.ศ. 2562 คณุรม่เกลา้ ษรานรุกัษ ์
ผูอ้ านวยการฝา่ยกิจการเพ่ือสงัคมและก ากับดแูลกิจการ บรษิทัทา่
อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) น าคณะผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มาจัดกิจกรรม 
“สร้างสีสัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับชีวิต ประจ าปี 2562” 
พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ของ 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

ภายในงานร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร พอ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานบริษัทพัฒนาเพ่ือชีวิตและสังคม 
จ ากัด และประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมบ ารุง - รวีวรรณ  ชัน้ 2 อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายก
สมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อ านวยการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบ 

 

 

 

 

50 



 
• บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันต์ โปรคเกอร์ ร่วมกับ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 

วนัศกุรท์ี ่16 สงิหาคม 2562 บรษิทั ทคีวิเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั โดย 
ดร.นภสันนัท ์พรรณนภิา ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และคณุ นวลพรรณ ล่ าซ า กรรมการ
ผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) พร้อมคณะ
ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “TQM for lady” 
ประกันภัยเพื่อกลุ่มลูกค้าหญิงโดยเฉพาะ พร้อมเปิดตัวโครงการ ตอบแทนสังคม 
เพ่ือชว่ยเหลอืองคก์รทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืผูห้ญงิโดยเฉพาะ ซึง่ทกุ  ๆ กรมธรรม ์ TQM for 
lady ทีข่ายได ้จะมอบเงนิ 100 บาท ให้กับองค์กรเหล่านั้น ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ก็เป็นหนึ่งในนั้น ภายใน
งานได้รับเกียรติจากดาราสาวสวยคุณก๊ิก-มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ มาแบ่งปันเรื่อราวส่วนหนึ่งในชีวิตทั้งประสบการณ์
ส่วนตัวและการที่ได้พบธรรมะเป็นรักแท้ 

ทั้งนี้ยังได้มอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ , คุณ
เจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม 
ผู้อ านวยการสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว และรับมอบ ณ ห้องประชุม

บ ารุง-รวีวรรณ ชั้น 2 อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เวลา 15.00 - 16.00น. 

• ชมภาพยนตร์อนิเมชั่น The Lion King โดย บริษัท บีอีซี - เทโร ซีเนริโอ จ ากัด 

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกผู้หญิง
และเด็ก ของ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระ
อุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
ได้เข้าชม ละครเวที เรื่อง ‘The Lion King’ ณ โรงละคร เมืองไทยรัช
ดาลัยเธียเตอร์ ชั้น 4 ภายในศูนย์การค้าเอสพละนาด (รอบ1ทุ่ม) ซึ่ง
ได้รับการอนุเคราะห์โดย บริษัท บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จ ากัด 

• "Plastics For Chang เปลี่ยนแปลงแทนที่จะท้ิง พลาสติกรีไซเคิลได้” by The Body shop 

วนัพุธที ่4 ธนัวาคม 2562 (13.00 - 16.00น.) คณุณฐัธดิา ชืน่กุล หวัหนา้ (Head of) เซน็ทรลัมารเ์ก็ตติง้กรุป๊ และ คณุกมล
ชนก โชดมติรกลุ หวัหนา้สว่นงานประชาสมัพันธ ์น าคณะผูบ้รหิาร และพนกังาน The Body Shop มาจดักจิกรรม CSR ‘จดัสวนสวย
ดว้ยขวดพลาสตกิ by เดอะบอดีช้อ้ป’ ภายใตโ้ครงการ "Plastics For Chang เปลีย่นแปลงแทนทีจ่ะทิง้ พลาสตกิรไีซเคลิได”้ ณ 
สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระอุปถมัภ ์   พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ โดย คณุลานทพิย ์
ทวาทศนิ นายกสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี และคณุสดุวลัย ์คมธรรม เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบั และรบัมอบ ‘ทนุการศกึษาเพ่ือสง่เสรมิ
ศกัยภาพและสนบัสนนุทกัษะในการประกอบอาชพี’ ทัง้นี ้ The Body Shop ยงัไดจ้ดัเลีย้งไอศกรมีและอาหารวา่ง ใหก้บัสมาชกิ
ผูห้ญงิและเดก็ทีป่ระสบปญัหาและพักพิง ณ บา้นพักฉกุเฉนิ 
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• จิตอาสา โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับความอนุเคราะห์ก าลังพล จาก โรงเรียน
นายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มาท าจิตอาสาด้าน "งานภูมิทัศน์" โดย ปรับแต่งพื้นท่ีภายนอก
ตัวอาคาร ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า กวาดใบไม้ บริเวณรอบสมาคมฯ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ
ให้กับ สมาชิกผู้หญิงและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

• ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับ วัตสัน 

 วนัศกุรท์ี ่ 13 ธนัวาคม 2562 คณุพสษิฐ ์มัน่คงขนัตวิงศ ์Managing Director บรษิทั 
เซน็ทรลั วตัสนั จ ากดั และ คณุนวลพรรณ ชยันาม Customer Director บรษิทั เซน็ทรลั วตัสนั 
จ ากัด น าคณะผูบ้รหิารระดบัสงู วตัสนัประเทศไทย ประกอบดว้ย  คณุรตันวล ี กอสนาน      
คณุนริดา จนัสสีกุ และ คณุกรกช อ่อนปรางค ์พรอ้มพนกังาน บรษิทั เซน็ทรลั วตัสนั จ ากดั จดั
กจิกรรมสง่มอบความสขุตอ้นรบัปใีหม ่ 2563 ใหก้บัสมาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ สมาคมสง่เสรมิ
สถานภาพสตรฯี โดย คณุลานทพิย ์ ทวาทศนิ นายกสมาคมฯ  คณุเจรญิจติย ์ งามทพิยพันธุ ์  
ดร.เมทนิ ีพงษเ์วช เลขาธกิารสมาคมฯ และคณุสดุาวลัย ์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เปน็

ผูใ้หก้ารตอ้นรบั ภายในงานประกอบไปดว้ยซุม้อาหารและเครือ่งดืม่ การแสดงดนตร ีโชวม์ายากล บา้นบอลและเกมการละเลน่ส าหรบั
เดก็  ๆ พรอ้มการจบัฉลากของขวญัสรา้งความสนกุสนานใหก้บัสมาชกิบา้นพักฉกุเฉนิเปน็อยา่งยิง่ ซึง่สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 
ขอขอบพระคณุ บรษิทั เซน็ทรลั วตัสนั จ ากดั ทีเ่อ้ือเฟ้ือ และมาแบง่ปนัสง่ตอ่ความสขุใหก้บัเดก็ และผูห้ญงิทีบ่า้นพักฉกุเฉนิ สมาคม
สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ในทกุ ๆ  ปทีีผ่า่นมา 

5.งานอ่ืน ๆ   

เป็นวิทยากรสอน คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ต จ านวน 20 ชั่วโมง (Word , Windows , Excel และ 
Internet) ให้กับ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  จ านวน 2 รุ่น    

 รุ่นที่ 1 สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินจ านวน 6 คน   

 รุ่นที่ 2 สมาชิกบ้านพักจ านวน 3 คน และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จ านวน 2 คน   
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ผู้สนใจ และสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

53 



 

ในป ี2562 การด าเนนิงานของสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ยงัคงไดร้บัความสนใจ และไดร้บัการสนบัสนนุจากสาธารณชน
อยา่งตอ่เนือ่ง ดงันี ้

1. การเยีย่มชมสมาคมฯ 

มคีณะบคุคลทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตริวมทัง้ภาครฐั และเอกชน ใหค้วามสนใจเขา้ศกึษาดงูาน เยีย่มชมการด าเนนิงานอยา่ง
ตอ่เนือ่งตลอดทัง้ป ี รวมทัง้นกัเรยีน/นกัศกึษา ทกุระดบัการศกึษา รวมทัง้สิน้  29  กลุม่ (จ านวน  692  คน)  ดงันี ้

 

 

 

 

 
 

* รายชือ่กลุม่บคุคลตา่ง ๆ  ทีม่าเยีย่มชมมปีรากฏใน ภาคผนวก  จ 

2. การสนบัสนนุและการรว่มบรจิาค ไดร้บัการสนบัสนนุจากหนว่ยงานตา่ง  ๆทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และบรษิทั หา้งรา้น รวมทัง้
สาธารณชนทัว่ไป ในหลายรปูแบบ เชน่ 

หนว่ยงานภาครฐั 

• ส านักงานป้องกัน และควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร 

• ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม  

• สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข 

• ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า 

• ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

• ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 

• สถานพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  อาทิ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 , สถาบันบ าราศนราดูร , 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล , โรงพยาบาลศรีธัญญา , โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธาน ี 
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา , โรงพยาบาลภูมิพล , โรงพยาบาลราชวิถี , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โรงพยาบาล
รามาธิบดี  ฯลฯ 

ซึ่งการสนับสนุนจากภาครัฐ  ส่วนใหญ่เป็นการให้ความร่วมมือที่เอ้ือต่อการแก้ไข้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้หญิง และ
เด็กประสบ ส าหรับการให้ทุนสนับสนุนนั้นอยู่ในรูปของการสนับสนุนโครงการ  การจัดกิจกรรมในส่วนที่ได้รับการ
สนับสนุนนั้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายที่สมาคมฯ ต้องใช้ในแต่ละปี 

 ผูส้นใจ และสนับสนุนการด าเนินงาน
ของสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรีฯ 

คณะเยี่ยมชม  จ านวน(กลุ่ม) จ านวน(คน) 

• กลุ่มนักเรียน / นักศึกษา  5 138       

• กลุ่มบุคคลทั่วไป (ไทย)   15  401      

• กลุ่มบุคคลต่างประเทศ         9               153          

รวม     29   692     
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 2.2 หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธา 

ตลอด ทั้งปีท่ีผ่านมา มีหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
สมาคมฯ ด้วยการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรม เช่น บริษัท เซ็ลทรัล วัตสัน จ ากัด  , บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) , มูลนิธิเอเชีย , สถาบันอินเตอร์เนชั่นแนลรีพับลิกัน อินสติติวท์ (IRI) International  Republican 
Institute ,  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด , บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) , สมาคมสตรี
ภาคพ้ืนแปซิฟิคและเอชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด  , 
มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , มูลนธิิโรตารี่ , กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง , 
กองบัญชาการกองทัพไทย , ศูนย์การทหารอากาศโยธิน , บริษัทเมืองไทย ประกันภัย จ ากัด(มหาชน) , บริษัททีคิว
เอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จ ากัด , บริษัทไทยวาโก้ จ ากัด , บริษัทเอสทีพี โลจิสตกิส์ แอนด์ซัพพอร์ท จ ากัด , 
บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด , บริษัทดิจิตอล นิวเอจ เอเจนซี่ จ ากัด , บริษัทนิทาน จ ากัด ,บริษัท เซ็นเตอร์ฟู้ด 
จ ากัด , บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด , บริษัทเอ็ม.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จ ากัด , บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย , 
บริษัทไอคอนเดดคอร์เรทีฟ จ ากัด , บริษัทโกลาง จ ากัด , บริษัท เอ ซี จิวเวลรี่ จ ากัด ฯลฯ  

3. เลี้ยงอาหาร แก่ สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ตลอด ทั้งปี 2562 บ้านพักฉุกเฉินได้มีโอกาสต้อนรับผู้มีจิตศรัทธา 
มาร่วมบริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหาร จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้กับผู้หญิงและเด็ก ที่บ้านพักฉุกเฉิน รวม
ทั้งสิ้น 313 กลุ่ม  ( 3,964 คน ) 

4. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถานภาพฯ ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนเป็นจ านวนมาก
ในการให้สัมภาษณ์ และให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา  เช่น  ความ
รุนแรงในครอบครัว ท้องไม่พร้อม การดูแลบ าบัดเยียวยาผู้ประสบปัญหา การให้การศึกษา และฝึกอาชีพ  
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ) 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและอาสาสมัคร ปี 2562 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติติงาน / จิตอาสาเพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และทักษะการให้และแบ่งปันความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาใน
บ้านพักฉุกเฉิน  จ านวน  63 คน  เป็นนักศึกษาปริญญาตรี 4 ราย  นักเรียนนายร้อย 4 นาย  นักเรียน/นักศึกษา
พยาบาล  55 ราย (จากสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศและมหาวิทยาลัยรังสิต)  

สถาบันการศึกษา จ านวน(คน) ระยะเวลา 
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต                  รุ่นที่ 1 
                                                             รุ่นที่2 

7 
8 

วันที่ 29 ม.ค. - 7 ก.พ.62 
วันที่ 12 - 21มี.ค.62 

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฝึกงาน  2 วันที่ 6 มิ.ย. - 9 ส.ค.62 

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ   รุ่นที่1 
                                                             รุ่นที่2 

12 
12 

วันที่ 27 - 28ก.พ. และ1มี.ค.62 
วันที่ 30 เม.ย. - 3 พ.ค.62 

นักเรียนนายร้อยต ารวจ  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ฝึกปฏิบัตสิัมผัสชุมชน 4 วันที่ 28 ส.ค.-10ก.ย.62 

นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต  ฝึกปฏิบตัิการ 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช                    รุ่นที่1 
                                                             รุ่นที่2 

  
8 
8 

  
วันที่ 29 ม.ค. - 7 ก.พ.62 
วันที่ 17 - 26 ก.ย.62 

นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี4 คณะสังคมเคราะห์ศาสตร์   
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกงาน 

2 วันท่ี 9 ธ.ค.62 - 20 มี.ค.63 
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การบรหิารงานทัว่ไป 
บุคลากร และการเงนิ 
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งานบริหารงานบุคคล 

 : เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จ านวน 56 คน (หญิง 49 คน , ชาย  7 คน) 

• งานอบรม พัฒนาบุคคลากร ด้านงานสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

 การบรหิารงานทัว่ไป และงานบคุคล 
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วันที ่ เร่ือง สถานที ่ บุคลากร 

7 - 9 , 16 -17 , 
23 - 24 และ 
29 ม.ค.62 

ฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นของการตดิต่อสื่อสาร
และการใหค้ าปรึกษาแนะน าชุมชน (รุ่นท่ี1) 
จัดโดย มูลนิธฮิอทไลน์   

ณ หอ้งประชุมมลูนธิฮิอทไลน ์ วภิาวด ี
20 เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 

คณุจริาพร สามารถ  นกัสงัคม
สงเคราะห ์ 

 24  ม.ค.62 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานวนัสตรี
สากล ครั้งท่ี1/2562 จัดโดย กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 

หอ้งประชุมส านกังานปลดักระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
(สป.)1 ช้ัน8 อาคารกรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย ์ 

คณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุ ผอ.ฝา่ย
สงัคมสงเคราะห ์   

25 ม.ค.62 

สมัมนาวชิาการ เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนาคณะ
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ครบรอบ 65 ปี เรือ่ง “สทิธแิละความเสมอภาค:
ความทา้ทายของสงัคมไทยในกระแสการเปลีย่น
ผา่น” จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า

พระจันทร์  

คณุธญัญาภรณ ์แกว้เฮอืง นกั
สงัคมสงเคราะห ์ 

28 - 30 ม.ค.62  
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิเรือ่งสขุภาวะทางเพศ 
ครัง้ที ่3 จดัโดย ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ    

โรงแรมเซน็ทรา บาย เซน็ทารา ศนูย์
ราชการและคอนเวนช่ันเซน็ตเ์ตอร ์แจง้

วฒันะ กรงุเทพฯ  

1) คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ ผอ.ฝา่ย
สงัคมสงเคราะห ์                         

2) คณุกรวณิท ์วรสขุ ผูเ้ช่ียวชาญ
งานสงัคมสงเคราะหแ์ละนกั
ศลิปบ าบดั        

3) คณุธญัญาภรณ ์แกว้เฮอืง              
นกัสงัคมสงเคราะห ์               

29 ม.ค.62  
ประชุมใหญส่ามญัประจ าป ี2561 สมาคม
ประสานงานองคก์รเอกชนเพือ่การสาธารณสขุ
(ประเทศไทย)  

หอ้งประชุม2 ช้ัน2 ตกึส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

คณุนวมยั    นาคธรน หวัหนา้บา้น
เดก็    

12 ก.พ.62  
   

ประชุมโครงการ  “การขบัเคลือ่นการจดัสวสัดกิาร
เชิงรกุทีเ่นน้ผลติภาพสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื
(Productive Welfare)” จดัโดยกรมพฒันาสงัคม
และสวสัดกิาร  

หอ้งประชุมช้ัน 2 อาคารกรมพฒันา
สงัคมและสวสัดกิาร   

คณุกรวณิท ์วรสขุ  ผูเ้ช่ียวชาญงาน
สงัคมสงเคราะหแ์ละนกัศลิปบ าบดั  

6 - 8 ,13 - 14
ก.พ. และ 12 

ม.ีค. 62  

ฝกึอบรมทกัษะเบือ้งตน้ของการตดิตอ่สือ่สารและ
การใหค้ าปรกึษาแนะน าชุมชน(รุน่ท่ี2) จดัโดย
มลูนธิฮิอทไลน ์ 

 หอ้งประชุมมลูนธิฮิอทไลน ์ วภิาวด ี20 
เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 

1) คณุธญัญาภรณ ์ แกว้เฮอืง  นกั
สงัคมสงเคราะห ์  

2) คณุภรณท์พิย ์กอ้มมะณ ี นกั
สงัคมสงเคราะห ์                                 

4 - 5 ม.ีค.62  
เขา้รว่มเวท ี“สะทอ้นโปรแกรมลดการตตีราตนเอง 
(Self-stigma Reduction Program)” จดัโดย 
มลูนธิศินูยค์ุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์ 

ห้องGerbera1 ช้ัน 3  
โรงแรมทเีค พาเลซ กรงุเทพฯ  

คณุศรไีทย  อ่ าสวุรรณ   ผูช่้วยนกั
สงัคมสงเคราะห ์   



 

59 

วันที ่ เร่ือง สถานที ่ บุคลากร 

7 ม.ีค.62  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนว
ทางการพัฒนาบริการและคุม้ครองสิทธ์ิ
ของวัยรุ่นและผูห้ญิงท้องไม่พร้อมที่จะ
ตั้งครรภ์ต่อ” จัดโดยเครือข่ายสนบัสนุน
ทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม  

หอ้งประชุม501 ช้ัน5  ส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส)  

คณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุ  ผอ.ฝา่ยสงัคม
สงเคราะห ์ 

29 มี.ค.62  

รว่มเวทวีชิาการ “เครอืขา่ยวชิาการครอบครวั
ศกึษา” ครัง้ที1่ รา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิ
การพฒันาและคุม้ครองสถาบนัครอบครวั 
พ.ศ......  จดัโดย มลูนธิสิง่เสรมิความเสมอภาค
ทางสงัคม  

หอ้งดนิแดง  โรงแรมปรนิซต์นั  
ปารค์สวที  ดนิแดง กรงุเทพฯ  

1) คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ   ผอ.ฝา่ย
สงัคมสงเคราะห ์  

2) คณุศรไีทย   อ่ าสวุรรณ  ผูช้ว่ยนกั
สงัคมสงเคราะห ์ 

3) สมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิจ านวน 6 คน                                                           

1 เม.ย.62  

ประชุมเชิงปฏบิตักิาร เพือ่ ท ามาตรฐานศนูย์
ปฏบิตักิารเพือ่ปอ้งกนัการกระท าความรนุแรง
ในครอบครวั จดัโดย ส านกับณัฑติศกึษา
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  

หอ้งประชุม 1607 อาคารบรหิาร ช้ัน6 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  

1) คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ ผอ.ฝา่ย
สงัคมสงเคราะห ์      

2) คณุภรณท์พิย ์ กอ้มมะณ ี นกัสงัคม
สงเคราะห ์                                

19 เม.ย.62  

ประชุมวิชาการและประชุมใหญส่ามัญ
ประจ าปี 2561 เรื่อง “โครงการพัฒนา
งานสังคมสงเคราะหเ์พื่อการ
เปลี่ยนแปลงกับการสร้างสมัพันธภาพ
ของมนุษย์และชุมชน”   จัดโดยสมาคม
นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  

หอ้งประชุมช้ัน 2 กรมการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย ์  

1) คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุผอ.การฝา่ย
สงัคมสงเคราะห ์      

2) คณุกรวณิท ์ วรสขุ ผูเ้ชีย่วชาญงาน
สงัคมสงเคราะห ์และนกัศลิปบ าบดั      

3) คณุจริาพร  สามารถ  นกัสงัคม
สงเคราะห ์                       

24-26 เม.ย.62  

ประชุมเชิงปฏบิตักิาร เรือ่ง “รวบรวมขอ้มลู
การถอดบทเรยีน โดย วธิกีารแลกเปลีย่น
ถา่ยทอดประสบการณ ์ การท างานคุม้ครอง
สทิธ ิและคุม้ครองสวสัดภิาพระหวา่งผูเ้ขา้รว่ม
ประชุมและถอดชุดความรูแ้ละบทเรยีน” จดั
โดย มลูนธิสิง่เสรมิความเสมอภาคทางสงัคม  

ณ อาศรมวงศส์นทิ จงัหวดันครนายก   
1) คณุภรณท์พิย ์ กอ้มมะณ ี นกัสงัคม

สงเคราะห ์     
2) คณุนวมยั นาคธน หวัหนา้บา้นเดก็                         

26 เม.ย.62  

ประชุมภาคเครอืขา่ยเช่ือมประสานการสง่ตอ่
ดา้นสขุภาพและดา้นสงัคม ในการสรปุการ
ด าเนนิกจิกรรมในโครงการสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจเรือ่งเอดสแ์ละการปอ้งกนัในกลุม่
ผูต้อ้งขงั งวดที1่/2562  จดัโดย มลูนธิศินูย์
คุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์ 

โรงพยาบาลกรมราชทณัฑ ์          
เรอืนจ ากลางคลองเปรม ชาย  

คณุศรไีทย อ่ าสวุรรณ ผูช่้วยนกัสงัคม
สงเคราะห ์   

30 เม.ย.62  

ประชุมเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
พฒันาระบบการพจิารณาพพิากษา คดคีา้
มนษุยแ์ละคุม้ครองสทิธมินษุยชนของผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง ครัง้ที ่1   จดัโดย ศาลอทุธรณ ์  

ณ หอ้งประชมุใหญช่ัน้7  
อาคารศาลอทุธรณ ์ 

คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ ผอ.ฝา่ยสงัคม
สงเคราะห ์ 

17 พ.ค.62 

ประชุมคณะท างานขบัเคลือ่นดา้นการ
ตัง้ครรภต์อ่อยา่งมคีณุภาพหรอื “คณะท างาน
ทอ้งตอ่” จดัโดย เครอืขา่ยสนบัสนนุทางเลอืก
ของผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม  

หอ้งประชุมนรพฒัน ์ช้ัน3 อาคาร4 กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสขุ   

1) คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ ผอ.ฝา่ย
สงัคมสงเคราะห ์               

2) คณุกรวณิท ์ วรสขุ ผูเ้ชีย่วชาญงาน
สงัคมสงเคราะหแ์ละนกัศลิปบ าบดั  

24 พ.ค.62  
ประชุมขบัเคลือ่นกลไกการบรหิารจดัการ
แผนงานเพือ่การยตุปิญัหาเอดส ์              
จดัโดย สถาบนัปอ้งกนัควบคมุโรคเขตเมอืง  

สถาบนัปอ้งกนัควบคมุโรคเขตเมอืง 
บางเขน กรงุเทพ   

1) คณุคญัฑนกิม ์  นโิรธร หวัหนา้นกั
สงัคมสงเคราะหแ์ละนกัจติวทิยา         

2) คณุศรไีทย อ่ าสวุรรณ ผูช้ว่ยนกั
สงัคมสงเคราะห ์  
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9 ก.ค.62  

ประชุมเชิงนโยบายเรือ่ง “นโยบายและการ
ปฏบิตักิารเรือ่งบา้นพกัส าหรบัผูห้ญงิทีท่อ้งไม่
พรอ้มในประเทศไทย” จดัโดย เครอืขา่ย
สนบัสนนุทางเลอืกผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม 
รว่มกบักรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์ 

หอ้งประชุมช้ัน 2 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ
7 รอบ พระชนพรรษา ในสถาน

สงเคราะหบ์า้นราชวถิ ี   

1) คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ ผอ.ฝา่ย
สงัคมสงเคราะห ์ 

2) คณุกรวนิท ์ วรสขุ ผูเ้ช่ียวชาญงาน
สงัคมสงเคราะหแ์ละนกัศลิปบ าบดั  

11ก.ค.62  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสาน
ประชาคมเอดส์ ระดับเขตเขตดอนเมือง 
จัดโดย ส านักงานเขตดอนเมือง  

ส านกังานเขตดอนเมอืง  คณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุผอ.ฝา่ยสงัคม
สงเคราะห ์  

23 - 24 ก.ค.62  

ประชุมเชิงปฏบิตักิารทบทวนยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตักิารกองทนุสง่เสรมิความเทา่เทยีม
ระหวา่งเพศ ปงีบประมาณ 2562-2564 จดั
โดยกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั  

โรงแรมรอยลัรเิวอร ์กรงุเทพฯ  คณุศรไีทย   อ่ าสวุรรณ ผูช่้วยนกัสงัคม
สงเคราะห ์ 

26 ก.ค.62  

ประชุมเชิงนโยบาย เรือ่ง “การเขา้ถงึสทิธิ
ประโยชนด์า้นสขุภาพอนามยัเจรญิพนัธุข์อง
หญงิไทยและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย”     
จดัโดย เครอืขา่ยผูห้ญงิในระบบหลกัประกนั
สขุภาพมาตรฐานเดยีวและเครอืขา่ยสนบัสนนุ
ทางเลอืกผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม  

หอ้งประชุม201 (หอ้งสงวน นติยารมัภ์
พงศ)์ส านกังานประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
อาคารB ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ

ถนนแจง้วฒันะ กรงุเทพฯ  

คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุผูอ้ านวยการฝา่ย
สงัคมสงเคราะห ์ 

15 ส.ค.62  
ประชุม“เพ่ือรบัฟังการน าเสนอขอ้มลูงานวจิยั
และแลกเปลีย่นความคดิเหน็” จดัโดย มลูนธิิ
เพือ่สทิธมินษุยชนและการพฒันา(มสพ.)  

หอ้งรชัดา 4 โรงแรมเจา้พระยาปารค์   คณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุผูอ้ านวยการฝา่ย
สงัคมสงเคราะห ์  

16 ส.ค.62  ประชุมภาคเีครอืขา่ยดา้นสขุภาพ  จดัโดย 
มลูนธิสิง่เสรมิการพฒันาบคุคล  

 โรงพยาบาลราชทณัฑ ์เรอืนจ ากลาง
คลองเปรม ชาย 

คณุศรไีทย อ่ าสวุรรณ ผูช่้วยนกัสงัคม
สงเคราะห ์ 

22 ส.ค.62  
ประชุมเชิงปฏบิตักิาร เพือ่ ประเมนิผลภายใน 
ครัง้ที1่  จดัโดย เครอืขา่ยสนบัสนนุทางเลอืก
ของผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม  

ปารชิาต รสีอรท์(เรอืนพฤกษา)จงัหวดั
นนทบรุ ี  

คณุณฐัยิา   ทองศรเีกต ุ ผูอ้ านวยการ
ฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์    

23 ส.ค.2562  

เข้าร่วมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติ
ธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งท่ี8 
“สารพลังมนุษยธรรม...สร้างสรรคค์วาม
ยุติธรรม”Humanizing Approach 
for Better Justice  จดัโดย สถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

ห้องอโนมา 2-3 ช้ัน 3       
โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ  

คณุณฐัยิา   ทองศรเีกต ุ ผูอ้ านวยการ
ฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์    

27 - 28 ส.ค.62 

ประชุมเชิงปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และตดิตามการขบัเคลือ่นด าเนนิงานยตุิ
ปญัหาเอดส ์  จดัโดย สถาบนัปอ้งกนัควบคมุ
โรคเขตเมอืง  

หอ้งประชุมช้ัน3                        
สถาบนัปอ้งกนัควบคมุโรคเขตเมอืง  

1) คณุคญัฑนกิม ์ นโิรธร หวัหนา้นกั
สงัคมสงเคราะหแ์ละนกัจติวทิยา 

2) คณุศรไีทย อ่ าสวุรรณ ผูช่้วยนกั
สงัคมสงเคราะห ์ 

13 ก.ย. 62 

ประชุมการวพิากษ ์ (รา่ง) รายงานการพฒันา
แนวทางเชิงสมานฉนัท์ในการจดัการความ
ขดัแยง้และความรนุแรงในชุมชน ณ จดัโดย
คณะรฐัศาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

หอ้งไอวี ่3 ช้ัน 2 อาคารลอ็บบี ้ 
โรงแรม ทเีค แจง้วฒันะ  กรงุเทพฯ 

คณุคญัฑนกิม ์ นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคม
สงเคราะหแ์ละนกัจติวทิยา  



• งานรับบริจาค 

 ในปี 2562 มีผู้บริจาครวมทั้งสิ้น 5,215 ราย  แยกรายการบริจาคได้ ดังนี้   
•บริจาคเป็นเงิน      จ านวน  1,226  ราย 

•บริจาคเป็นเงิน และสิ่งของ   จ านวน    299  ราย 
•บริจาคเป็นสิ่งของ และพัสดุไปรษณีย์ จ านวน  3,690  ราย 

สิง่ของทีผู่บ้รจิาคน ามาบรจิาคซึง้มทีัง้เครือ่งอุปโภคและบรโิภค ไดแ้ก ่ เสือ้ผา้เดก็ , เสือ้ผา้ผูใ้หญ ่ , ชดุคลมุทอ้ง , กระเปา๋ ,
รองเทา้ , ตุก๊ตา , ของเดก็เลน่ , หนงัสอื , สมดุ , ปากกา , ดนิสอ , ของใชเ้ดก็อ่อน ,  ขา้วสาร , ไขไ่ก ่, บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู , นมกลอ่ง , 
นมผงเดก็ , น้ าปลา , ซอสปรงุรสตา่ง ๆ  , น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน , ถงุด า  เปน็ตน้   

การบรหิารจดัการดา้นการเงนิของ สมาคมฯ เปน็ไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นการเงนิ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ เนน้ใน
ความถกูตอ้ง ประหยดัและโปรง่ใส ซึง่ผลการด าเนนิงานในป ี2562 รายรบัรวมทัง้หมดเปน็จ านวนเงนิ  22,382,317.87 บาท  รายจา่ย
รวมทัง้หมดเปน็จ านวนเงนิ  21,460,126.33 บาท  สรปุรายรบัสงูกวา่รายจา่ย  922,191.54 บาท และไดร้บัการตรวจสอบบญัชโีดย 
บรษิทั เคพีเอ็มจ ีภมูไิชยสอบบญัช ีจ ากดั งบประมาณรายรบั-รายจา่ยประจ าป ี2562 ด าเนนิการตามแนวปฏบิตัเิดมิ คอื งบประมาณ
แบบสมดลุ 
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วันที ่ เร่ือง สถานที ่ บุคลากร 

13 ก.ย.62 

ประชุมการวพิากษ ์ (รา่ง) รายงานการพฒันา
แนวทางเชิงสมานฉนัท ์ ในการจดัการความ
ขดัแยง้และความรนุแรงในชุมชน จดัโดย 
คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

ห้องไอว่ี3 ช้ัน2 อาคารล็อบบี้ 
โรงแรมทีเค แจ้งวัฒนะ  

คณุคญัฑนกิม ์ นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคม
สงเคราะห ์ และนกัจติวทิยาคลนิกิ  

25ก.ย.62  

ประชุมเครอืขา่ยสนบัสนนุทางเลอืก ของ ผู ้
หญงิทอ้งไมพ่รอ้มครัง้ที4่9 เรือ่ง ProVoice#6 
การท าแทง้เปน็เรือ่งสขุภาพ : Our Rights , 
Our Abortion , Our Health จดัโดย
เครอืขา่ยทางเลอืกของผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม  

ห้องออดิทอเรี่ยมชั้น 5 ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

1) คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุ ผอ.ฝา่ย
สงัคมสงเคราะห ์

2) คณุกรวณิท ์วรสขุ ผูเ้ชีย่วชาญงาน
สงัคมสงเคราะหแ์ละนกัศลิปบ าบดั 

27ก.ย.62 

รว่มการประชุมเชิงปฏบิตักิารสรา้งความเขา้ใจ
เรือ่งการตตีราและเลอืกปฏบิตัแิละการน า
เครือ่งมอื E-Learning ไปใช้เพือ่ลดการตตีรา
และเลอืกปฏบิตัใินหนว่ยบรกิารสขุภาพ   

ห้อง Banglumpu ช้ัน6 โรงแรม
Amari Watergate (ประตูน้ า) 

คณุคญัฑนกิม ์ นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคม
สงเคราะห ์และนกัจติวทิยาคลนิกิ 

24 ต.ค.62 
ร่วมเวทีเสวนารายงานสถานการณ์
ความรุนแรงในครอบครัวประจ าป2ี561 
จัดโดย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล  

หอ้งประชมุแมนดารนิ เอ            
โรงแรมแมนดารนิ สามยา่น กรงุเทพฯ  

คณุชนสิรา   กณัหา  นกัสงัคม
สงเคราะห ์ 

30 - 31 ต.ค.62 

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏบิัติงาน ใน
การคุ้มครองเด็ก  จัดโดย มูลนธิิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก  

ณ หอประชุม                               
กรมกจิการเดก็และเยาวชน  

1) คณุจริาพร สามารถ นกัสงัคม
สงเคราะห ์

2) คณุเกษฏา ศรสีขุ ผูช้ว่ยนกัสงัคม
สงเคราะห ์ 

25 ธ.ค.62  

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคล
ดีเด่น และหน่วยงานองค์ดีเด่นดา้นการ
คุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศ จดัโดย กรมกจิการ
สตรแีละสถาบนัครอบครวั   

ณ หอ้งประชุมเสมอภาค ช้ัน 23 บ ี
อาคารมหานครยปิซัม่ กองสง่เสรมิความ

เสมอภาคระหวา่งเพศ 

คณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุ ผอ.ฝา่ยสงัคม
สงเคราะห ์

 งานดา้นการเงนิ 
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ความเคลือ่นไหว   
รอบรั้วสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรีฯ 
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• คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบประธานกรรมการบริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

วนัจนัทรท์ี ่21 มกราคม 2562  คณุลานทพิย ์ทวาทศนิ นายก
สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี พรอ้มดว้ย คณุพงษท์พิย ์ เทศะภ ู
กรรมการบรหิารสมาคมฯ และคณุสดุาวลัย ์ คมธรรม ผูอ้ านวยการ
สมาคมฯ เขา้พบ คณุบญุเกยีรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบรษิทั 
และประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ีอินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) ในเครอืบรษิทั สหพัฒนพิบลู จ ากดั (มหาชน) เพ่ือสวสัดปีใีหม ่
2562 และแสดงความขอบคณุทีท่างบรษิทัไอ.ซ.ีซ.ีอินเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอืบรษิทัสหพัฒนพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
ได้ให้ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือทั้งด้านเงินบริจาค และท ากิจกรรมเพ่ือสังคมสนับสนุนการด าเนินงานช่วยเหลือผู้หญิง
และเด็กของบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มาโดยตลอด 

• รับมอบสนามเด็กเล่น  

วนัเสารท์ี ่ 26 มกราคม 2562 “บา้นเดก็” ไดร้บัมอบ
สนามเดก็เลน่จาก Mr.David Belley ประธานกรรมการ
บรษิทัโกลาง (KOLANG CO., LTD.) และครอบครวั 
พร้อมด้วยกรรมการบริหารบริษัทโกลาง จ ากดั โดย
คณุวสนัต ์ ฝมีอืชา่ง กรรมการบรหิารสมาคมฯ และคณุ
ณฐัยิา ทองศรเีกต ุ ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์

สมาคมฯ เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบัและรบัมอบ ดว้ยบรษิทัโกลางจ ากดัเลง็เหน็วา่ สนามเดก็เลน่ของบา้นเดก็ทีม่อุีปกรณท์ีช่ ารดุและทรดุ
โทรมจนอาจเกดิอันตรายแกเ่ดก็  ๆได ้จงึสง่ทมีงานมาบรูณะ และซอ่มแซม ใหต้ัง้แต ่ตน้เดอืนมกราคม 2562 เปน็ตน้มา ซึง่เมือ่แลว้
เสรจ็จงึไดจ้ดัพิธเีปดิ และสง่มอบใหกั้บบา้นเดก็ ของบา้นพักฉกุเฉนิ ไดใ้ชง้านตอ่ไป  

• สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  

วนัเสารท์ี ่ 26 มกราคม 2563 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
จดัการแขง่ขนัโบวล์ิง่การกศุล ณ Blu - O Rhythm & Bowl ศูนย์การค้า
สยามพารากอน ชั้น 5  เพ่ือหารายได้สนับสนุนการด าเนินงานของ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

ประเภททีม( 4 รางวัล) 

1.ทีมชนะเลิศ    2.ทีมรองชนะเลิศอันดับ  

3.ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2  4.ทีมรองอันดับสุดท้าย (บู้บี้) 

 

ความเคลือ่นไหว   
รอบรัว้สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 
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 ประเภทบุคคล (12 รางวัล) 
1.รางวัลชนะเลิศหญิง  2.รางวัลชนะเลิศชาย 
3.รางวัลแต่งกายเดี่ยวสวยสด 4.รางวัลแต่งกายทีมแสนเด่น 
5.รางวัลกองเชียร์เสียงดัง        6.รางวัลกองเชียร์ท่าเด็ด 
7.รางวัลเยาวชนคนเล็ก        8.รางวัลอายุยาวยังปั๊ง 
9.รางวัลเล่นโบว์ลิ่งท่าสวย        10.รางวัลทีมร่ ารวยอารมณ์ขัน 

 11.รางวัลทีมสารพันอายุ        12.รางวัลทีมเก่งสุดล้างท่อ 

• ต้อนรับคณะ Miss Supranational Thailand 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 คณะ Miss Supranational Thailand พร้อมด้วย Miss Valeria Vazquez 
(Miss Puerto Rico) Miss Supranational 2018 เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ใน
พระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการ
สมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและน าเยี่ยมชม 

• เยี่ยมชม ดูงาน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุปผา 
กรรมการบริหารสมาคมฯ น า คณะนักธุรกิจจากส านักกฎหมาย BER-
TAN LAW OFFICE ,ISTANBUL น าโดย Mr.Attorney Aysu Berrin 
Tan EREN และ Mr.Ibrahim Aysan Yasaroglu เข้าเยี่ยมชมการ
ด าเนินงานด้านการช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพเด็กและสตรี ของ 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุป
ผา เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและน าเยี่ยมชมการด าเนินงาน 
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• บรษัิท ซีพอีอล ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัเสารท์ี ่25 พฤษภาคม 2562 คณะผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทั ซพีอีอลล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดักฬีา สานสมัพนัธ ์ผูช้ว่ยผูจ้ดัการรา้น ( เขตดอนเมอืง นนทบรุ ีปทมุธาน ี) ณ โรงยมิราชสดุา 
สโมสรสขุภาพ บรษิทัวเีทรนอนิเตอรเ์นชัน่แนล เฮา้ส ์และไดม้อบเงนิพรอ้มสิง่ของบรจิาคใหก้บั
บา้นพกัฉกุเฉนิ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระอปุถมัภ ์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้
โสมสวล ี กรมหมืน่สทุธนารนีาถ โดย คณุคญัฑนกิม ์ นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละ

นกัจติวทิยาคลนิกิ ฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์บา้นพักฉกุเฉนิ เปน็ผูใ้หก้ารบรรยาย และรบัมอบ 

• บรษิทั เชสเตอรฟ์ูด้ จ ากดั จดักจิกรรม CSR “เชสเตอร ์ปนัรกั ปนัน้้าใจ” 

วนัพุธที2่9 พฤษภาคม 2562เวลา 09.30 - 13.30น. คณุรุง่ทพิย ์พรหมชาต ิผูช้ว่ย
กรรมการผูจ้ดัการดา้นปฏบิตักิาร บรษิทั เชสเตอรฟู้์ด จ ากดั น าทมีคณะผูบ้รหิาร และ
พนกังาน บรษิทั เชสเตอรฟู้์ด จ ากดั มาจดักจิกรรม CSR “ปนัรกัปนัน้ าใจเพ่ือ...สมาคม
สง่เสรมิสถานภาพสตร ีบา้นพักฉกุเฉนิดอนเมอืง”  ณ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ีในพระอุปถมัภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้
โสมสวล ี กรมหมืน่สทุธนารนีาถ โดย กจิกรรมประกอบดว้ย การปลกูพืชผกัสวนครวั สอนนอ้งบา้นเดก็ระบายส ี และสาธติการปลกู
ถัว่งอกในขวดพลาสตกิ รวมทัง้เลีย้งอาหารกลางวนัสมาชกิผูห้ญงิและเดก็บา้นพักฉกุเฉนิ ทัง้ยงัมอบเงนิบรจิาคพรอ้มสิง่ของเครือ่งใช้
ตา่ง  ๆ ใหก้บั บา้นพักฉกุเฉนิ ซึง่ คณุสดุาวลัย ์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และคณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคม
สงเคราะห ์เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบัและรบัมอบ 

• บรษัิทนทิาน จ ากดั 

วนัศกุรท์ี ่5 กรกฎาคม 2562 คณะผูบ้รหิาร พนกังาน และ ลกูคา้ บรษิทันทิาน จ ากดั ไดม้า
ท าบญุจดัเลีย้งอาหารกลางวนั พรอ้มทัง้มอบเงนิและสิง่ของบรจิาค เสือ้ผา้ , ชดุใหน้มลกู 
และรองเทา้ ใหก้บัผูห้ญงิและเดก็ บา้นพักฉกุเฉนิ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระ

อุปถมัภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ โดย คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์
และคณุวไิลภรณ ์เพียงกระโทก หวัหนา้งานประชาสมัพันธ ์สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบั และรบัมอบ 

• บรษิทั ไทยยามาฮา่มอเตอร ์จ ากดั มอบเงนิบรจิาค 

วนัอาทติยท์ี ่7 กรกฎาคม 2562 บรษิทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร ์จ ากดั ไดจ้ดังานสงัสรรคใ์หก้บั
ลกูคา้ ยามาฮ่าบิก๊ไบค ์ประจ าป ี2019 ณ บรษิทัยามาฮ่า สาขาถนนประดษิฐม์นธูรรม ภายในงาน 
คณะผูบ้รหิาร พรอ้มพนกังาน และลกูคา้ บรษิทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร ์จ ากดั ไดม้อบเงนิบรจิาค เพ่ือ
สนบัสนนุการด าเนนิงาน  ของ บา้นพักฉกุเฉนิ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ีในพระอุปถมัภฯ์ โดย 
คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์ไดเ้ปน็ตวัแทนบา้นพักฉกุเฉนิในการรบัมอบ 

• Bain & Company จดักจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ 

วนัศกุรท์ี ่2 สงิหาคม 2562 เวลา 14.00-18.00น. คณะผูบ้รหิารและพนกังาน Bain & 
Company (http://www.bain.com/careers) ไดม้าจดักจิกรรมจติอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชนท์ี ่บา้นเดก็ พรอ้มทัง้มอบไอศครมีและสิง่ของบรจิาคใหก้บัสมาชกิเดก็ และ
ผูห้ญงิ ณ บา้นพักฉกุเฉนิ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระอุปถมัภ ์ พระเจา้ว
รวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี กรมหมืน่สทุธนารนีาถ โดย คณุสดุาวลัย ์ คมธรรม 

ผูอ้ านวยการสมาคมฯ ,คณุนวมยั นาคธน(ครนูอ้ย) หวัหนา้งานบา้นเดก็ และคณุคณัฑนกิม ์นโิรธร หวัหนา้งานสงัคมสงเคราะหแ์ละ
นกัจติวทิยาคลนิกิบา้นพักฉกุเฉนิ เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบัและรบัมอบ 
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• โรงแรมแลนดม์ารค์กรงุเทพเย่ียมชม 

วนัพฤหสับดทีี ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00น. คณะพนกังาน
และผูบ้รหิาร โรงแรมแลนดม์ารค์กรงุเทพ (The Landmark Bangkok Hotel) น า
โดย คณุพรทพิย ์ เจรญิวฒันานนท ์ ผูอ้ านวยการฝา่ยบคุคล โรงแรมแลนดม์ารค์
กรงุเทพ ไดเ้ขา้เยีย่มชมการด าเนนิงานของ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ในพระ
อุปถมัภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ พรอ้มทัง้น าสิง่ของเครือ่งใชท้ัง้อุปโภคและบรโิภค มาบรจิาค
ใหก้บั บา้นพักฉกุเฉนิ โดย คณุสดุาวลัย ์คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบัและรบัมอบ 

•  บรษิทั บรกิารภาคพืน้ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (AOT GA)  

วนัจนัทรท์ี ่ 26 สงิหาคม 2562) คณะผูบ้รหิารและพนกังาน บรษิทั บรกิารภาคพ้ืนทา่
อากาศยานไทย จ ากดั (AOT GA) ไดน้ าสิง่ของมาบรจิาค เพ่ือ ชว่ยเหลอืผูห้ญงิและเดก็ 
บา้นพักฉกุเฉนิ ณ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรใีนพระอุปถมัภ ์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ 
พระองคเ์จา้โสมสวล ี กรมหมืน่สทุธนารนีาถโดย คณุสดุาวลัย ์ คมธรรม ผูอ้ านวยการ 
สมาคมฯ เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบัและรบัมอบ 

• ส านกังานจเรทหารกองบญัชาการกองทพัไทย เลีย้งอาหารบรจิาคเงนิและสิง่ของ ณ บา้นพกัฉกุเฉนิ 

วนัพุธที ่28 สงิหาคม 2562 พล.ท.ธรีะ ญาณวโร ไดน้ าก าลงัพลจาก ส านกังาน
จเรทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย มาเลีย้งอาหารกลางวนั บรจิาคเงนิ และบรจิาค
สิง่ของเครือ่งใชท้ัง้อุปโภคและบรโิภค ใหก้บั ผูห้ญงิและเดก็ ณ บา้นพักฉกุเฉนิ สมาคม
สง่เสรมิสถานภาพสตร ีในพระอุปถมัภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหมืน่
สทุธนารนีาถ ซึง่ คณุณฐัยิา ทองศรเีกต ุผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์ เปน็ผูใ้หก้าร
ตอ้นรบัและรบัมอบ 

• สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

วนัพฤหสับดทีี ่ 29 สงิหาคม 2562 เวลา 14.00-17.00 น. สมาคมสง่เสรมิสถานภาพ
สตร ีในพระอุปถมัภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ ได้
ใหก้ารตอ้นรบัคณะดงูาน จาก สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (Asian Institute of Tech-
nology) จ านวน 25 ทา่น โดย ดร.เมทนิ ีพงษเ์วช เลขาธกิารสมาคมฯ เปน็ผูใ้หก้าร
ตอ้นรบั 

 

• สถานเอกอัครราชทตูสาธารณรฐัอิสลามอิหรา่น ดงูาน ณ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

วนัจนัทรท์ี ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 - 16.30 น. คณะดงูาน
และเยีย่มชม จาก สถานเอกอัครราชทตูสาธารณรฐัอิสลามอิหรา่น จ านวน 8 
ทา่น ไดเ้ขา้ศกึษาดงูาน และเยีย่มชมการด าเนนิงานดา้นการชว่ยเหลอืฟ้ืนฟูและ
สง่เสรมิศกัยภาพผูห้ญงิ ณ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ีในพระอุปถมัภ ์พระ
เจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ โดย คณุสดุาวลัย ์คม
ธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และคณุเรอืงรว ีพิชยักลุ ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยั
บทบาทหญงิชายและการพัฒนา เปน็ผูใ้หก้ารตอ้นรบั ซึง่ ผอ.สดุาวลัย ์ ใหก้าร
บรรยายและน าเยีย่มชม 
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ผูห้ญงิและผูช้ายแหง่ป2ี562 
 รางวัล“ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มอบให้แก่

สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอ้ือต่อการเสริมสร้างสถานภาพสตรี 

โดยรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี” ได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ส่วนรางวัล “ผู้ชายแห่งปี” นั้นได้เริ่ม

ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา  

รางวัล “ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๒” และ “ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๒” สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

  เนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์

เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ด าเนินการสาธารณกุศล 

โดยให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ขอมอบรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๒” 

ให้กับ คุณ ชวาลี โอสถานุเคราะห์ นายกสมาคม และ ประธานฝ่ายกรรมการสหประชาชาติ สมาคม

สตรีภาคพ้ืนแปซิฟิค และเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (PPSEAWA Thai-

land) และรางวัล “ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๒” ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรวุฒิ ลีฬหะกร 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพ่ือยกย่อง

และเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุโณปการทั้งสองท่าน ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมท้ังเป็น

แรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การ

พัฒนาศักยภาพ และปกป้องสิทธิสตรี 
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• ผู้อ านวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

นางสุดาวัลย์  คมธรรม   ผู้อ านวยการสมาคมฯ 

• งานผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสังคมสงเคราะห์ 

นางสาวกรวิณท์  วรสุข   ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์ 

• ผู้ประสานงานคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  

นางรัจนา  ศุภเมธิน    เลขานุการคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา สมาคมฯ 

• ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
1.  นางณัฐิยาทองศรีเกตุ   ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
2.  นายคัณฑนิกม์  นิโรธร   นักจิตวิทยาคลินิก  
3.  นางสาวจิราพร  สามารถ  นักสังคมสงเคราะห์ 
4.  นางสาวธัญญาภรณ์  แก้วเฮือง  นักสังคมสงเคราะห์ 
5.  นางสาวภรณ์ทิพย์ ก้อมมะณี  นักสังคมสงเคราะห์ 
6.  นางเกษฎา  ศรีสุข   ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 
7.  นางศรีไทย   อ่ าสุวรรณ   ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 
8.  นางนิตยา  ศรีอนันท์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน) 
9.  นางสมจิตร  วงค์อนันท์   ผู้จัดการเคหะกิจ 
10. นางสาววนพา  เหมภูมิ   ผู้ช่วยเคหะกิจ 
11. นางสนิท  บุตรวิชา   แม่ครัว 
12. นางนวมัย   นาคธน   หัวหน้าบ้านเด็ก 
13. นางสาววีรยา  แลคไธสง  หัวหน้าศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 
14.นางศิริรัตน์  บ ารุงวงศ์   พ่ีเลี้ยงเด็กบ้านเด็ก  
15. นางทัศนีย์  มีรัตน์    พ่ีเลี้ยงเด็กบ้านเด็ก  
16. นางวาสนา  มาตรศรี    พ่ีเลี้ยงเด็กบ้านเด็ก 
17. นางบุษบา   จันทร์ทอง   พ่ีเลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 
18. นางอนันต์  ดิษพงษา   พ่ีเลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 
19. นางสาวเพชร  บัวกลาง   พ่ีเลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 
20. นางสมจิตร์  เกิดสวัสดิ์   พ่ีเลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 
21. นางชนาภา  ภาชนะวรรณ  พ่ีเลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 
22. นางสาวประทีป  สายยะวัณ  แม่บ้านบ้านเด็ก  
23. นางกฤษณา  ส่งสุข   แม่บ้านศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 

รายชือ่เจา้หน้าที่ 
สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ปี 2562 
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 • ฝ่ายการเงินและบัญชี 
1.นางสมใจ  อธิลาภ    ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 
2.นางพรรณี นีระ    เจ้าหน้าที่การเงิน 
3.นางสาวรชา  ณ ป้อมเพชร  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และทรัพย์สิน 

• ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ 
1.นางสริลลา มหาพิรุณ   ครูสอนศิลปประดิษฐ์ 
2.นางสาววลี บันลือเสียง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3.นางสาวสุภาภรณ์ สองห้อง  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
4.นางประเทือง อาจหินกอง  เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ 
5.นางโบว์ อาจปรุ    เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ 
6.นางมล ฮูวิชิต    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
7.นสางอิงอร กมลเก่งเรียน   ผู้ช่วยงานดอกไม้ประดิษฐ์ 

• ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป  
1. นางทิพวัลย์ มารศรี   ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวมณฑาทิพย์  เกตุนอก  เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค 
3. นางสาวจรรยาณัฎฐ์  แสนภักดีไทย เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค 
4. นางลรรศุภา  นิ่มแสง   เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
5. นายอนงค์ วงค์อนันท์   เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ 
6. นางสาวสมคิด ท่อนจันทร์  เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ 
7. นายอร่าม สมชื่อ    เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ 
8. นายไพฑูรย์  เดชขาว   เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ 
9.  นายภานุพงษ์ จันมี   เจ้าหน้าที่เกษตรและพ้ืนที่ 
10. นางล าพึง มีบริบูรณ์   เจ้าหน้าที่เกษตรและพ้ืนที่ 
11. นายวิชาญ เผ่าพันธุ์   เจ้าหน้าที่เกษตรและพ้ืนที่ 
12. นางสาวจิตรา โคนาบาล  เจ้าหน้าที่แม่บ้าน 

• ส่วนพัฒนาเยาวชน 
1. นายกรีฑา  แก้วประดิษฐ์  เจ้าหน้าที่กิจกรรมเยาวชน 

• ประชาสัมพันธ์และหาทุน 
1.นางสาววิไลภรณ์  เพียงกระโทก  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 
2.นางสาวจิตรา  นวลละออง  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3.นางสาวณิชา  ชมเชย   เจ้าหน้าที่งานกล่องรับบริจาค 

• สถาบันวิจัยบทบาทหญิงและการพัฒนา 
1.นางเรืองรวี  พิชัยกุล   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 
2.นางมนัสนันท  เกิดวร   ผู้ช่วยนักวิจัย 
3.นางสาวพัชรี  แรงเขตการณ์  ผู้ช่วยนักวิจัย 
4.นางลักษนันท์  ชมดวง   ผู้ช่วยนักวิจัย 
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รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน 

1. ผู้มารับความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย 

1.1จ านวนผู้หญิงและเด็ก  แยกตามอายุ 

1.2  จ านวนผู้หญิงและเด็ก   แยกตามระดับการศึกษา 

1.3 จ านวนผู้หญิงและเด็ก  แยกตามหน่วยงานน าส่ง*ภูมิล าเนา 

ภาคผนวก ก 

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

87 29 16 19 51 76 42 14 6 340 

ไม่อยู่ใน
เกณฑ์
ได้รับ

การศึกษา 

ไม่ได้รับ
การศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 
ประถม

ต้น 

ประถม
ปลาย 

มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลาย/ปวช. 

116 5    12   55  59 75   6    12  340 

แหลง่ทีม่า/หนว่ยงานน าสง่/ภมูลิ าเนา ภาคกลาง กรุงเทพฯ ตะวันออก เหนือ ใต้ อีสาน รวม 

มาเอง 39 39 13 10 10 56 167 

ติดตามมารดา 33 23 3 1 4 10 74 

พลเมืองดี/ญาติ/เพื่อน 5 5 1 1 - 4 16 

ติดครรภ์มารดามา - 38 - - - - 38 

ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน 2 9 - 1 - 3 15 

ส่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ 2 13 - 1 1 3 20 

ส่งมาจากโรงพยาบาล 2 2 - - 3 - 7 

ส่งมาจากสถานีต ารวจ - 3 - - - - 3 

รวม 83 132 17 14 18 76 340 
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 2.ผู้มารับบริการด้านการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 

2.1จ านวนผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับบริการทางโทรศัพท์  แยกตามรายเดือน 

2.2จ านวนผู้มารับบริการให้ค าปรึกษา  แยกตามเพศ 

 เพศหญิง จ านวน    936     ราย  (ร้อยละ 89.57 ) 

 เพศชาย จ านวน    109      ราย         (ร้อยละ 10.43) 

 รวม   1,045   ราย 

2.3 จ านวนผู้มารับบริการให้ค าปรึกษาแยกตามประเภทของปัญหา 

เดือน ผู้หญิงและเด็ก(ราย) ผู้ชาย รวม(ราย) 

มกราคม 65 13 78 

กุมภาพันธ์ 72 11 83 

มีนาคม 64 12 76 

เมษายน 75 14 89 

พฤษภาคม 86 7 93 

มิถุนายน 71 6 77 

กรกฎาคม 77 9 86 

สิงหาคม 86 8 94 

กันยายน 86 5 91 

ตุลาคม 86 7 93 

พฤศจิกายน 86 9 95 

ธันวาคม 82 8 90 

รวม 936 109 1,045 

ปัญหา จ านวน(ราย) ร้อยละ 

1.ท้องไม่พร้อม 362 35 

2.ครอบครัว 176 17 

3.ความรุนแรงในครอบครัว 285 27 

4.อ่ืน ๆ เช่น สุขภาพจิต/ยาเสพติด/พฤติกรรมลูกหญิง-
ชาย/กฎหมาย/ยาคุมก าเนิดฯลฯ/เอชไอวี/ไม่มีผู้ดูแล/การ
ทานยาคุมก าเนิดฯลฯ 

222 21 

รวม 1,045 100 
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 2.4 จ านวนผู้มารับบริการให้ค าปรึกษาแยกตามจังหวัด 

 กรุงเทพฯ     จ านวน     413 ราย   (ร้อยละ40 ) 

 ต่างจังหวัด    จ านวน     632 ราย   (ร้อยละ60 ) 

 2.5 แหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้มารับบริการให้ค าปรึกษา  รู้จักบ้านพักฉุกเฉิน 

 นิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม/สมุดหน้าเหลือง/โทรทัศน์ จ านวน  228   ราย    (ร้อยละ22) 

 อินเตอร์เน็ต                           จ านวน  616   ราย    (ร้อยละ59)  

 เพ่ือน/พลเมืองดี                                              จ านวน  114   ราย    (ร้อยละ11) 

 Bug1133/แผ่นพับประชาสัมพันธ์สมาคมฯ                จ านวน    87   ราย    (ร้อยละ8) 

 2.6 ช่วงเวลา  การติดต่อขอรับบริการการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 

 เช้า-กลางวัน                                              จ านวน  621    ราย   (ร้อยละ59 ) 

 กลางคืน                                                     จ านวน  424    ราย   (ร้อยละ41) 

2.7 ช่องทางการมารับบริการ/ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน 

 ผู้ประสบปัญหามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง 

 รู้จักบ้านพักฉุกเฉิน จาก  อินเตอร์เน็ต  เพ่ือน  นายจ้าง  บิดา-มารดา  ญาติ (ยาย  ย่า  ป้า  น้า) พลเมืองดี     
    โทรทัศน์ทุกช่อง   Bug 1133 โทร 1133 , 1323 ,1663 สายด่วนท้องแม่วัยรุ่น /HIV 

 การส่งต่อจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 สถานีต ารวจนครบาล ; สน.ดอนเมือง    ต ารวจรถไฟดอนเมือง  ส.น.ลุมพินี 

 โรงพยาบาล ; โรงพยาบาลภูมิพล ศูนย์สาธารณสุข17 โรงพยาบาลชุมพร โรงพยาบาลศิริราช     
โรงพยาบาลลาดกระบัง   โรงพยาบาลเจริญกรุง   

 องค์กรภาครัฐ ; ศูนย์ช่วยเหลือสังคม(1300)  พัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ  ทัณฑสถานหญิงกลาง 
กรมกิจการเด็กและสตรี  บ้านอ่ิมใจ  บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ  

 องค์กรภาคเอกชน ; โครงการอไซลั่มแอสเซสแห่งประเทศไทย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  มูลนิธิส่งเสริม
ความเสมอภาคทางสังคม   มูลนิธิเพ่ือนหญิง  สหทัยมูลนิธิ   มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล 
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• รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  และวิทยากรที่ให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน 

ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรี   พิชัยสนิธ  ประธานกรรมการทีป่รกึษา สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

คุณเบ็ญจมาส  กาญจนวิจิตร   โรงเรียนบางกอกโยคะ 

คุณเจนนิศา  มาดาน    นักจิตวิทยาอิสระ 

พ.ต.หญิงนัทมน  อุ่นพงศ์ภูวนาถ  อาสาสมัครพยาบาล 

คุณสมชาติ  ทาแกง   ชมรมเพ่ือนวันพุธ  สภากาชาดไทย 

อาจารย์กรรณิการ์  ดาวไธสง   สภากาชาดไทย 

• รายชื่ออาสาสมัครบ้านพักฉุกเฉินที่เป็นอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เดือน

ขึ้นไป  

1.Nura  Massoud                          อาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

2.Alice  Germana                         อาสาสมัครจากประเทศอิตาลี่ 

 

ภาคผนวก ข 
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1.การน าผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปจ าหน่าย ในงานต่าง ๆ  

2.การบริการตัดผมนอกสถานที่ หลักสูตรตัดผมชาย / เสริมสวย 

ภาคผนวก ค 

วันที่ งาน สถานที่ หน่วยงาน/ผู้จัด 

1-2 ส.ค.62 

“ปันรักจากการบินไทย ส่ง
มอบความห่วงใยแด่ผู้ป่วย

มะเร็ง” 

ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย 
สุวรรณภูมิ อาคาร A1 ชั้น 1 

บริษัทการบินไทย จ ากัด
(มหาชน) ร่วมกับ บริษัทไทย 

วาโก้ จ ากัด 

27 ก.ย.62 

“โครงการน้ าพระทัย 
พระราชทานเคลื่อนที่ในเขต

กรุงเทพ/ปริมณฑล 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

สภาสังคมสงเคราะห์       
แห่งประเทศไทย                   

ในพระบรมราชูประภัมภ์ 

วัน/เดือน/ปี สถานที ่
นักเรียน 
ฝึกอาชีพ 

ผู้มารับบริการ 
รวม 

หญิง ชาย 

25 เม.ย 62 สถานสงเคราะห์บ้านไร้ที่พ่ึงชาย ธัญบุรี 13  - 30 30 

5 พ.ค 62 สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดีชาย ปากเกร็ด 14  - 35 35 

12 พ.ค 62 สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด 13  - 41 41 

19 พ.ค 62 สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย ปากเกร็ด 14  - 50 50 

26 พ.ค 62 สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราชาย บางเขน 12  - 25 25 

2 มิ.ย 62 บ้านเอ้ืออาทรสายไหม 14  - 49 49 

9 มิ.ย 62 บ้านเอื้ออาทรบางคูวัด 13  - 32 32 

16 มิ.ย 62 หมู่บ้านจัดสรรพฤกษา 13 ดอนเมือง 14  - 25 25 

23 มิ.ย 62 บ้านเอื้ออาทรวัดกู้ 14  - 20 20 

 6 ต.ค 62 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 15  - 60 60 

13 ต.ค 62 กรมชลประทาน 14  - 50 50 

20 ต.ค 62 ชุมชนสวัสดิการกรุงเทพ ฯ 14  - 55 55 

27 ต.ค 62 มัสยิดท่าอิฐ จ.นนทบุรี 15  - 53 53 

3 พ.ย 62 มัสยิดท่าอิฐ จ.นนทบุรี 10  - 55 55 

10 พ.ย 62 กรมชลประทาน 11  - 53 53 

17 พ.ย 62 มัสยิดท่าอิฐ จ.นนทบุรี 10  - 54 54 

  รวม 687  - 687 687 
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รายช่ือคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 

ภาคผนวก ง 

วัน/เดอืน/ป ี รายชือ่ จ านวน (คน) 

8 ม.ค.62 
บรษิทัเดยค์รมี ออแกไนซเ์ซอร ์น าคณะเจา้หนา้ทีจ่ากองคก์ร มชิชัน่เทวนตีว้นั (Mission 21) จาก
ประเทศอินโดนเิซยี เยีย่มชมสมาคมฯ 

60 

16 ม.ค.62 คณะนกัเรยีนมธัยมศกึษาปทีี ่5 โรงเรยีนทหารอากาศบ ารงุ เขา้เยีย่มชมและท ากิจกรรม 31 

23 ม.ค.62 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร ชัน้ป ี2 เยีย่มชมสมาคมฯ และจดักจิกรรม 50 

15 ก.พ.62 คณะนกัเรยีนโรงเรยีนธนนิทรวทิยา   น านกัเรยีนเยีย่มชมสมาคมฯ และบรจิาคสิง่ของ 31 

27 มี.ค.62 คณะเจา้หนา้ทีศ่นูยก์ารทหารอากาศโยธนิ  เขา้เยีย่มชม,จดักจิกรรมและเลีย้งอาหาร 50 

15 พ.ค.62 
คณะเจา้หนา้ทีส่ านกัแผนและอ านวยการสือ่สาร กรมการสือ่สารทหาร  เยีย่มชมสมาคมฯ และ

จดักิจกรรม 
50 

17 พ.ค.62 เจา้หนา้ที ่THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION TOKYO, JAPAN เยีย่มชมสมาคมฯ 2 

27 พ.ค.62 คณะพนกังาน บรษิทัวาเนสซา หวาง จ ากดั (YogaAum) 6 

28 พ.ค.62 
คณะนกัธรุกจิจากส านกักฎหมาย BERTAN LAW OFFICE ,ISTANBUL น าโดย Mr.Attorney 

Aysu Berrin Tan EREN และ Mr.Ibrahim Aysan Yasaroglu เยีย่มชมสมาคมฯ 
7 

29 พ.ค.62 คณะพนกังาน บรษิทั เชสเตอรฟู้์ด จ ากดั  เยีย่มชมฯ และจดักจิกริรม เลีย้งอาหาร 50 

5 มิ.ย.62 
คณะเจา้หนา้ที ่CIS Australia น าคณะผูแ้ทนจาก University of Canberra, Australia เยีย่มชม

สมาคมฯ 
20 

5 ก.ค.62 คณะพนกังานเจา้หนา้ที ่บรษิทั นทิาน จ ากดั  เยีย่มชมสมาคมฯและเลีย้งอาหาร 50 

9 ส.ค.62 คณะพนกังาน บรษิทัทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) เยีย่มชมสมาคมฯและจดักจิกรรม 45 

15 ส.ค.62 คณะพนกังานโรงแรมแลนมารค์กรงุเทพฯ  เยีย่มชมสมาคมฯ 30 

16 ส.ค.62 คณะพนกังานบรษิทั ทคีวิเอ็มอินชวัรร์นัส ์  เยีย่มชมและจดักจิกรรม 40 

26 ส.ค.62 คณะพนกังาน บรษิทั บรกิารภาคพ้ืนทา่อากาศยานไทย จ ากดั  เยีย่มชมสมาคมฯ และบรจิาค 7 

11 ก.ย.62 คณะเจา้หนา้ที ่บรษิทั BB Clinic  เยีย่มชมสมาคมฯ และบรจิาคสิง่ของ 4 

12 ก.ย.62 คณะนกัเรยีนโรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง    เยีย่มชมสมาคมฯ และจดักจิกรรมจติอาสา 11 

18 ก.ย.62 คณะผูบ้รหิารจากบรษิทั จอหน์สนั  เยีย่มชมสมาคมฯ 4 
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  วนั/เดอืน/ป ี รายชือ่ จ านวน (คน) 

4 ต.ค.62 
คณะผูบ้รหิารองคก์รการกศุล National Volunteer & Philanthropy Centre - NVPC 
(www.nvpc.org.sg) จาก ประเทศสงิคโปร ์  เยีย่มชมสมาคมฯ 

16 

5 พ.ย.62 
คณะเจา้หนา้ที ่สถาบนัเพ่ือการยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย น านกัศกึษานานาชาต ิเยีย่มชม 

สมาคมฯ 
33 

5 พ.ย.62 คณะเจา้หนา้ที ่โรงเรยีนนานาชาต ิISB  เยีย่มชมสมาคมฯ 2 

12 พ.ย.62 นกัศกึษาคณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เขา้ศกึษาดงูาน สมาคมฯ 15 

22 พ.ย.62 คณะเจา้หนา้ที ่บรษิทั ซพีี ออลส ์จ ากดั  เยีย่มชมสมาคมฯ และมอบเงนิบรจิาค 2 

29 พ.ย.62 คณะเจา้หนา้ที ่บรษิทั อาดดิาส จ ากดั เยีย่มชมสมาคมฯ 3 

2 ธ.ค.62 คณะเจา้หนา้ที ่สถานทตูสาธารณรฐัอิสลามอิหรา่น  เยีย่มชมสมาคมฯ 6 

4 ธ.ค.62 คณะพนกงานเจา้หนา้ที ่The body shop  เยีย่มชมและจดักจิกรรม 30 

12 ธ.ค.62 คณะเจา้หนา้ที ่สหพันธส์ตรมีณฑลเหอหนาน ประเทศจนี  เยีย่มชมสมาคมฯ 7 

16 ธ.ค.62 คณะเจา้หนา้ที ่โรงเรยีนทหารชัน้ประทวน  เยีย่มชมสมาคมฯ และจดักจิกรรม จติอาสา 30 
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การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล 

ภาคผนวก จ 

   ประเภทสือ่                                                  ประเดน็ / เรือ่ง 
วันทีข่อ

ขอ้มูล 

โทรทศัน ์1. 

  

สถานโีทรทศันไ์ทยพีบเีอส รายการ “ขา่วเชา้วนัใหม”่ สมัภาษณค์ณุคญัฑนกิม ์ นโิรธร 
หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละนกัจติวทิยาพรอ้มกบัสมาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ 1คน   ประเดน็  
ความรนุแรงในครอบครวั 

  
24 ม.ค.62 
  

            2. 

  

  

บรษิทัซเูปอรจ์ิว๋จ ากดั ผูผ้ลติรายการ “นโยบายbyประชาชน” ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน ์
ไทยพีบเีอส  สมัภาษณส์มาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ 1 ราย ประเดน็ “เอาผดิทางกฎหมาย ผูช้ายท า
ทอ้งแลว้ทิง้” 

5 ก.ค.62 

  

  

            3. 
สถานโีทรทศันช์อ่ง8 รายการ “คยุขา่วเยน็” สมัภาษณค์ณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุ ผูอ้ านวยการ
ฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์พรอ้มดว้ยสมาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ 1ราย ประเดน็ ทอ้งไมพ่รอ้ม 

1 ส.ค.62 

            4. 

  

  

สถานโีทรทศัน ์ไทยพีบเีอส ผลติรายการ “ผลกิปมขา่ว” สมัภาษณค์ณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุ
ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะหพ์รอ้มดว้ยสมาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ 1ราย   ประเดน็  แนวทาง
เยยีวยา ฟ้ืนฟูผูถ้กูกระท าความรนุแรง  ตามพ.ร.บ.สง่เสรมิการพัฒนาและคุม้ครองสถาบนั
ครอบครวั 

2 พ.ย.62 

  

  

            5. 
สถานโีทรทศัน ์ชอ่ง8 รายการ “ขา่วเขม้ชอ่ง8”  สมัภาษณส์มาชกิบา้นพักฉกุเฉนิ 1 ราย 
ประเดน็ เพ่ือเปน็การสะทอ้นสงัคมเกีย่วกบัการตัง้ครรภไ์มพึ่งประสงคห์รอืคณุแมว่ยัใส เพ่ือ
ถา่ยทอดประสบการณแ์ละปญัหาตา่งๆ ทีว่ยัรุน่ตอ้งเผชญิ 

12 พ.ย.62 

            6. 
สถานโีทรทศันแ์หง่ประเทศ สมัภาษณ ์คณุณฐัยิา  ทองศรเีกต ุผอ.ฝา่ยสงัคมสงเคราะห ์และผู้
ประสบปญัหาความรนุแรงในครอบครวั 1 ราย ประเดน็ ความรนุแรงในครอบครวั 

4 ก.ย.62 

อ่ืน ๆ      1. 

นสิติระดบัมหาบณัฑติ สาขาวชิาอาชญาวทิยาและงานยตุธิรรม ภาควชิาสงัคมวทิยาและ

มานษุยวทิยา คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั   สมัภาษณ ์คณุคญัฑนกิม ์ นโิรธร 

หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละนกัจติวทิยา ประเดน็ 

• ปจัจยัสาเหตกุารตกเปน็เหยือ่การขม่ขนืกระท าช าเราของเดก็หญงิอายตุ่ ากวา่13 ป ี
• ความสมัพันธร์ะหวา่งผูก้ระท าผดิกบัเดก็หญงิและลกัษณะการถกูกระท า 
• แนวทางการปอ้งกนักนัเดก็หญงิจากการตกเปน็เหยือ่การขม่ขนื 

  

12 ม.ีค.62 

            2. 
นกัศกึษาชัน้ปทีี3่ ภาควชิาบรอคแคสตต์ิง้และวารสารศาสตรด์จิติอล คณะนเิทศศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ  สมัภาษณค์ณุคญัฑนกิม ์  นโิรธร หวัหนา้นกัสงัคมสงเคราะหแ์ละ
นกัจติวทิยา  เรือ่ง “การจดัท าสือ่ในการประชาสมัพันธ”์ 

10 เม.ย.62 

            3. 
มลูนธิเิพ่ือสทิธมินษุยชนและการพัฒนา (มสพ)   สมัภาษณ ์คณุณฐัยิา  ทองศรเีกตุ
ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคมสงเคราะหป์ระเดน็ “การท างานปกปอ้งคุม้ครองและการรบัมอืกบั
กรณกีารคา้มนษุยใ์นเดก็ของหนว่ยงานภาครฐัและภาคประชาสงัคม” 

18 ก.ค.62 
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