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ประวัตคิวามเป็นมาของสมาคมฯ

ในปี 2517 คุณหญงิกนษิฐา วเิชียรเจรญิ ในฐานะทีDเป็นนักกฏหมายและร่วมรณรงค์ในเรืDองสทิธขิองผูห้ญงิมาโดยตลอด
คุณหญงิฯ ไดร้ับรูปั้ญหาและความทุกข์ยากของผูห้ญงิทีDมีทั Kงถกูทารุณกรรมจากคนในครอบครัวเดียวกัน บา้งก็ถกูข่มขืน
จากคนใกลต้ัว บางคนเขา้มาหางานทําในกรุงเทพมหานครแต่ถกูล่อลวงบังคับใหค้า้ประเวณี การใหค้ําปรกึษาปัญหา   
ทางดา้นกฏหมายนั Kนไม่สามารถเยียวยาปัญหาไดท้ั Kงหมด กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์มีความสําคัญและเป็นทางออก 
ทีDช่วยไดอ้ีกทางหน ึDง ในขณะนั Kนประเทศไทยยังไม่มีองค์กรใดเลยทีDบรกิารทีDพักชัDวคราวใหแ้ก่ผูห้ญงิโดยเฉพาะ          
เหมือนกับต่างประเทศทีDมีสถานสงเคราะห์ทีDเป็นทีDพ ึDงคอยช่วยเหลือผูห้ญงิ พรอ้มใหค้ําปรกึษาทางจติวทิยาเพืDอฟืK นฟู
สุขภาพจติใจได ้ดังนั Kนคุณหญงิกนษิฐาไดต้ัดสนิใจเปิดบา้นพักตนเองใหเ้ป็นบา้นพักฉุกเฉนิทันที หอ้งขนาดไม่ใหญ่นัก 
ณ บา้นถนนนครไชยศรี กลายเป็นจุดเร ิDมตน้ของบา้นพักฉุกเฉนิในระยะเวลาต่อมา 
บา้นพักฉุกเฉนิจงึนับเป็นทีDพักพงิสําหรับผูห้ญงิและเด็กแห่งแรกของประเทศไทยทีDดําเนนิการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน

บา้นพักฉุกเฉนิหลังแรกนีK ตั Kงอยู่ทีDชั Kน 3 ของอาคารสมาคมบัณฑติสตรีทางกฏหมายฯ ถนนสุโขทัย เขตดุสติ ซ ึDงพระเจา้
วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลีฯ เสด็จเปิดบา้นพักฉุกเฉนิเป็นทางการเมืDอ 19 สงิหาคม พ.ศ. 2525 ซ ึDงต่อมาในปี 
2531 พระเจา้วรวงศ์เธอพระองค์เจา้โสมสวลีไดท้รงพระกรุณารับเป็นองค์อุปภม้ภ์ของสมาคมฯ ใบอนุญาตจัดตั KงเลขทีD
น.ต.128/2525 โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรี เป็นองค์กรกุศล
ทีDไม่แสวงหากําไร เพืDอใหค้วามช่วยเหลือแก่สตรีและเด็กทีDตกอยู่ในสถานการณ์วกิฤตในชีวติ

สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ เป็นหน ึDงในสบิสององค์กรเพืDอการกุศลทีDไดร้ับรางวัล NGO ในปี พ.ศ. 2554 
จากสถาบันคีนัน เอเซีย

เงนิทีDบรจิาคใหก้ับสมาคม สามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงนิไดป้ระจําปีได ้สมาคมฯไดร้ับการยกเวน้ภาษี เลขทีD 190 
ลงวันทีD 30 พฤษภาคม 2533

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1.  ศกึษาปัญหาเกีDยวกับสตรีและการเลือกปฏบิัตติ่อสตรีในดา้นต่างๆ
2.  ส่งเสรมิ ช่วยเหลือใหส้ตรีไดร้ับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
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3.  ส่งเสรมิความรูค้วามสามารถของสตรีในการประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
4.  สนับสนุนสตรีทัDวไป สงเคราะห์สตรี เด็ก และเยาวชนทีดอ้ยโอกาสใหไ้ดร้ับการพัฒนาคุณภาพชีวติทีDดีข ึKน
5.  ใหค้วามร่วมมือประสานกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรเอกชนทีDมีวัตถปุระสงค์การดําเนนิงานคลา้ยกันทั Kงใน
และต่างประเทศ

โครงการเพืDอการกุศลของสมาคมฯ
1.  บา้นพักฉุกเฉนิ
ใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญงิและเด็กทีDประสบปัญหาต่าง ๆ โดยมีสถานทีDใหพ้ักอาศัย สําหรับตัวบา้นพักฉุกเฉนิทีDรองรับ
ผูป้ระสบปัญหานั Kนม ี2 อาคารและยังมีพืKนทีDบางส่วนในบรเิวณเดียวกันทีDแยกออกเป็นพเิศษ สําหรับดูแลเฉพาะกลุ่ม
เป้าหมายทีDเป็นเด็กทารก  เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
          บา้นเด็ก ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนช่วยอายุ 1 ขวบ 6 เดือน ถงึ 9 ขวบ ซ ึDงเป็นบุตรของผูท้ีDมาขอรับความช่วยเหลือ
โดยในระหว่างทีDมารดารับการฟืK นฟูร่างกาย จติใจ หรือพักระหว่างรอคลอด และ พักฟืK นหลังคลอด  รวมทั Kงบุตรของ
ผูฝ้ากเลีKยง ไดแ้ก ่นักเรียนฝึกอาชีพ และบุตรเจา้หนา้ทีDสมาคมฯ ทั KงนีKมีครูและพีDเลีKยงเด็กเป็นผูดู้แล เสรมิสรา้งพัฒนา
ร่างกาย อารมณ์และสตปัิญญา เตรียมความพรอ้มใหเ้ด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ร่วมกับผูอ้ืDนในสังคมได ้
อีกทั KงลดผลกระทบความรุนแรงทีDเกดิข ึKนกับเด็ก พรอ้มทั Kงสรา้งสายสัมพันธ์ทีDดี 
          ศูนย์เลีKยงเด็กอ่อน เป็นสถานทีDดูแลเด็กทารก ซ ึDงเป็นบุตรผูท้ีDประสบปัญหาทอ้งไม่พรอ้ม ทีDตอ้งการยกบุตร
เพืDอหาพ่อแม่อุปถมัภ ์หรือกรณีทีDมารดาของเด็กฝากเลีKยงบุตรชัDวคราวเพืDอไปหางานทําหรือศกึษาต่อ ทั KงนีKมีพีDเลีKยง
ดูแลเด็กทารก ทําหนา้ทีDดูแลพัฒนาการทางร่างกาย และจติใจ 
          ศูนย์กนษิฐ์นาร ีเป็นสถานทีDทีDใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญงิและเด็กทีDถกูข่มขืน ล่วงละเมดิทางเพศ ซ ึDงใหบ้รกิาร
โดยมีทีมงานสหวชิาชีพอย่างครบวงจร รวมทั Kงการใหค้วามช่วยเหลือประสานงานเพืDอดําเนนิคดีทางกฎหมาย ในกรณี
ทีD ผูป้ระสบปัญหาตอ้งการดําเนนิคดีกับผูก้ระทําผดิ  นอกจากนั Kนยังใหบ้รกิารทางโทรศัพท์แก่ผูป้ระสบปัญหาทุก ๆ
ประเภทดว้ย   

ในปี 2564 มีผูห้ญงิและเด็กทีDมาขอรับความช่วยเหลือจากบา้นพักฉุกเฉนิ รวมทั Kงส ิKน  2,112    ราย   มีรายละเอียดดังนีK
 • ผูห้ญงิและเด็กเขา้บา้นพักฉุกเฉนิ         163 ราย
• ผูห้ญงิและเด็กขอรับคําปรกึษาดว้ยตนเองแต่ไม่เขา้พัก  54 ราย
• ผูห้ญงิและเด็กขอรับคําปรกึษาทางโทรศัพท์  1068 ราย
• ผูห้ญงิและเด็กขอรับคําปรกึษาทางอนิเตอร์เน็ต    827 ราย

2. ศูนย์การศกึษาและฝึกอาชีพ
กจิกรรมของศูนย์การศกึษาและฝึกอาชีพ  แยกไดต้ามโครงการทีDสําคัญดังนีK 
     1.จัดการศกึษานอกระบบสายอาชีพ  ศูนย์การศกึษาและฝึกอาชีพสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ จัดกจิกรรมดา้น
ฝึกอาชีพซ ึDงเป็นการเพ ิDมทางเลือกการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บุคคลทัDวไปและสมาชกิบา้นพักฉุกเฉนิโดยมีหลักสูตรศลิปประดษิฐ์
ดอกไม ้ประดษิฐ์จากผา้ ขนมอบ นวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ ปักผา้ดว้ยมือ  ช่างตัดเสืKอผา้สตรี ช่างดัดผมและเสรมิสวย  
ช่างตัดผมชาย ในปี 2564  มีผูเ้ขา้ฝึกอบรมจํานวน 2 หลักสูตร 4 กลุ่ม จํานวน 35 คน ซ ึDงเป็นผูห้ญงิบุคคลจากภายนอกทั Kงหมด
     2. การอบรมวชิาชีพระยะสั Kน  เพืDอเป็นการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่สมาชกิบา้นฉุกเฉนิ ศูนย์การศกึษาและฝึกอาชีพ
ไดจั้ดกจิกรรมหลักสูตรวชิาชีพระยะสั Kน ไดแ้ก ่ดอกไมป้ระดษิฐ์ ศลิปประดษิฐ์ ปักผา้ดว้ยมือ งานเย็บผา้
     3. กํารศกึษานอกระบบสายสํามัญ (กศน.) ในปี 2564 มีการเรียนการสอนแบบออนไลน ์เนืDองจากสถานการณ์โควดิ19
ภาคเรียนทีD  1 / 2564   จํานวนนักศกึษา   42   คน 
ภาคเรียนทีD  2 / 2564   จํานวนนักศกึษา   33   คน 

3.  งานดา้นพัฒนาเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนอายุตั Kงแต ่12-18 ปี ทั Kงในโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาเยาวชน ก่อตั KงเมืDอ พ.ศ. 2537 เป็นหน่วยงานทีDจัดกจิกรรมเพืDอใหเ้ยาวชนพัฒนาศักยภาพความเป็นผูน้ํา
ทีDดีมีทัศนคตทิีDถกูตอ้ง เหมาะสม เคารพในความเสมอภาคและศักด ิaศรีความเป็นมนุษย์ทีDเท่าเทียมกันทั Kงหญงิและชาย
ปลูกจติสํานกึรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เพืDอใหด้ําเนนิชีวติไดอ้ย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความสุข 

ดว้ยสถานการณ์ การระบาดของเชืKอไวรัส โควดิ 19  ในปี พ.ศ. 2564 ทีDผ่านมามีความรุนแรงมาก งานพัฒนาเยาวชน
จงึไม่สามารถจัดกจิกรรมใด ๆ กับเยาวชนในโรงเรียนเครือข่ายไดเ้ลย ทําไดแ้ต่เพียงการประชุม on line กับเครือข่าย
ครูเพืDอนใจวัยทีน  เพืDอวางแผนการดําเนนิงานในช่วงการระบาดของเชืKอไวรัส โควดิ 19   ในวันเสาร์ทีD 18 กันยายน 2564   
ซ ึDงตอ้งมีการใหเ้จา้หนา้ทีDงานพัฒนาเยาวชนจัดการสอนแบบ on line   แต่สุดทา้ยหลังจากทีDคุณครูแต่ละท่านกลับไป
ถามนักเรียนไดร้ับคําตอบว่าไม่ตอ้งการทํากจิกรรมผ่าน on line  แต่อยากใหม้าจัดกจิกรรมทีDโรงเรียนมากกว่า  จงึทําให ้
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ตอ้งหยุดเพืDอรอสถานการณ์การระบาด ของเชืKอโควดิ 19 ลดลงก่อน  จงึจะเร ิDมจัดกจิกรรมดังเดมิได ้

4. งานเสรมิสรา้งความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีDดําเนนิงานโดยอสิระและมไิดห้วังผลกําไร ก่อตั Kงข ึKนในวันสหประชาชาต ิ24 ตุลาคม 2533
โดยไดร้ับการสนับสนุนในเบืKองตน้จากกองทุนพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาต ิการดําเนนิงานของสถาบันฯ นั Kนเป็น
กจิกรรมหน ึDงของสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ มุ่งเนน้การวจัิยนโยบายทีDมีผลกระทบต่อสตร ีเสรมิสรา้งบทบาท
และการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสนิใจอันจะนําไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญงิชายในสังคม

วัตถปุระสงค:์
1.เพืDอลดความเหลืDอมลํKาระหว่างหญงิชาย ทีDปรากฏในกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฎบิัตติ่าง ๆ
2.สนับสนุนส่งเสรมิการพัฒนาประชาธปิไตย โดยเนน้การส่งเสรมิใหส้ตรีมีส่วนร่วมทีDเท่าเทียมกับชายในกระบวนการ
ตัดสนิใจทุกระดับ
3.สรา้งภาพลักษณ์เชงิบวกสําหรับสตรี
4.ขยายฐานและเผยแพร่ขอ้มูล องค์ความรูเ้กีDยวกับมติหิญงิชายและการพัฒนา และความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย

ในปี 2564 สถาบันวจัิยบทบาทหญงิชายและการพัฒนา ไดด้ําเนนิงานทีDเอืKอต่อการเสรมิสรา้งศักยภาพของผูห้ญงิ 
และความ เสมอภาคระหว่างหญงิชาย โดยจัดใหม้ีการประชุมเสวนา จํานวน 6 ครั Kง 
• ผ่านระบบออนไลน ์จํานวน 3 ครั Kง 
• เสวนารูปแบบ Hybrid จํานวน  2 ครั Kง 
• บนเวที  จํานวน 1 ครั Kง 
มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั Kงส ิKน 353 คน ผูห้ญงิ 196 คน  ผูช้าย 117 คน  LGBT 5 คน ไม่ระบุเพศ 35 คน 

5. วีเทรน เซ็นเตอร์
วีเทรน อนิเตอร์เนชัDนแนล เฮา้ส์ เป็นกจิกรรมหน ึDงของสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรี ในพระอุปถมัภ ์พระเจา้วรวงศ์เธอ
พระองค์เจา้โสมสวลี กรมหมืDนสุทธนารีนาถ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ตั Kงข ึKนเพืDอหารายไดส้มทบค่าใชจ่้ายกจิกรรม 
ของบา้นพักฉุกเฉนิเพืDอช่วยเหลือผูห้ญงิและเด็กทีDประสบปัญหาเดือดรอ้น ก่อตั Kงโดยแม่ชีคุณหญงิกนษิฐา วเิชียรเจรญิ
เปิดใหบ้รกิารหอ้งพัก หอ้งประชุมสัมมนา สโมสรสุขภาพ สระว่ายนํKา หอ้งอาหาร และคอฟฟีD ชอฟ ทุกวัน 
รายไดจ้ากวีเทรน อนิเตอร์เนชัDนแนล เฮา้ส์ เพืDอช่วยเหลือผูห้ญงิและเด็กทีDประสบปัญหาเดือดรอ้นในบา้นพักฉุกเฉนิ

-หอ้งพักคู ่/ หอ้งพักรวม พรอ้มเครืDองอํานวยความสะดวก สามารถรองรับไดก้ว่า 500 ท่าน
-หอ้งประชุมสัมมนา ระดับมาตรฐานพรอ้มโสตทัศนูปกรณ์ทีDสมบูรณ์แบบ เหมาะสําหรับการจัดประชุมสัมมนา จัดค่าย
หรือจัดกจิกรรมต่าง ๆ 
- สโมสรสุขภาพ มีบรกิารสนามแบตมนิตัน วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล ฟุตบอลในร่ม ตะกรอ้ พรอ้มสระว่ายนํKาขนาด
มาตรฐาน และสระเล็กสําหรับเด็ก
- หอ้งอาหาร "ครัวคุณย่า" บรกิารอาหารราคาประหยัด รวมถงึ ขนมขบเค ึKยว เครืDองดืDม ของใชเ้บ็ตเตล็ดทีDคอฟฟีD ชอฟ

ในปี 2564 วีเทรน เซ็นเตอร์ไดร้ับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของโรคโควดิ-19  โดยคําสัDงศูนย์บรหิารสถานการณ์
โควดิ19 มีประกาศล็อกดาวน์ทําใหวี้เทรนฯขาดรายไดเ้พราะตอ้งงดการใหบ้รกิารในบางช่วง ต่อมาในเดือน ตุลาคม 2564
เร ิDมคลายล็อกดาวน์เปิดใหบ้รกิารได ้แต่ยังคงจํากัดจํานวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร ในปี 2564 มีกลุ่มผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารจํานวน
43 กลุ่ม 2472 คน

6. โครงการวทิยาลัยแม่ชี
ความเป็นมา : พ.ศ. 2537 มูลนธิสิถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชนิูปถมัภ์ ร่วมกับสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ โดย
แม่ชีคุณหญงิกนษิฐา วเิชียรเจรญิ ประธานโครงการ ร่วมกันเสนอโครงการนําร่องมหาปชาบดี เถรีวทิยาลัยเขา้สังกัด
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย โดยเปิดการเรียนการสอนครั Kงแรก ณ สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง
เมืDอ พ.ศ. 2542
วัตถปุระสงค:์ วทิยาลัยแม่ชีหรือมหาปชาบดีเถรีวทิยาลัยจัดตั Kงข ึKนเพืDอเพืDอเป็นสถานศกึษาและวจัิยในระดับอุดมศกึษา 
ใหก้ารฝึกอบรมแก่แม่ชีไทย สตรีทัDวไปและผูส้นใจในพระพุทธศาสนา ใหก้ารศกึษาอบรมวชิาการดา้นพุทธศาสนา 
ศกึษาศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและวชิาการสมัยใหม่ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
แก่พระศาสนาและสังคม www.mbc.in.th
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ความโปร่งใสและการจัดทํารายงาน
สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ ไดน้ําเสนอรายงานประจําปี พ.ศ. 2564 และงบการเงนิทีDไดร้ับการ
สอบบัญชี โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต มารษิา ธราธรบรรพกุล ดัDงเช่นทีDเคยส่งใหก้ับสมาคม
กฟิวิDง แบคเป็นประจําทุกปี ทีมงานไดพ้บว่าสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรีฯ ไดม้ีการปรับปรุง
เวปไซต์ของสมาคมฯ โดยนําเสนอรายงานประจําปีในรูปแบบทีDสามารถเปรียบเทียบกันได ้
สําหรับปี พ.ศ.2564 งบการเงนิไดร้ับการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต มารษิา ธราธรบรรพกุล
เลขทะเบียน 5752 ในนามของบรษัิท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากัด ซ ึDงจากงบการเงนิ
ดังกล่าว ทีมงานพบว่าค่าใชจ่้ายโครงการต่างๆ ของสมาคมอยู่ทีDรอ้ยละ 8 ในขณะทีDค่าใชจ่้าย
ในการบรหิารการจัดการอยู่ทีDรอ้ยละ 92 ซ ึDงค่อนขา้งสูง
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องค์กรการกุศล สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรี
ในพระอปุถมัภพ์ระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี

สอบบัญชีแลว้ รวม
2564 2564
บาท บาท

ทรัพย์สนิหมุนเวียน
เงนิสดและเทียบเท่าเงนิสด 12,217,111 12,217,111
ทรัพย์สนิหมุนเวียนอืDนๆ 955,968 955,968
รวม 13,173,079 13,173,079

รายได ้
เงนิบรจิาค 8,278,107 8,278,107
ดอกเบีKย 730,400 730,400
รายไดอ้ืDน 2,446,908 2,446,908
รวม 11,455,415 11,455,415

-                   
รายจ่าย
รายจ่ายตามโครงการ
ค่าใชจ่้ายบา้นพักฉุกเฉนิ 1,646,338 20% 1,646,338 ###

รวมค่าใชจ่้ายตามโครงการ 1,646,338 42% 1,646,338 ###

รายจ่ายการบรหิารจัดการ
ค่าใชจ่้ายพนักงานและสวัสดกิาร 7,797,672 33% 7,797,672 ###
ค่าเผืDอการดอ้ยค่าของลูกหนีKอืDนและเงนิใหกู้ยื้ม 8,618,900 33% 8,618,900 ###
ค่าเสืDอมราคา 965,645 8% 965,645 8%
วัสดุส ิKนเปลือง 24,917 2% 24,917 2%
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 229,837 1% 229,837 1%
ค่าใชจ่้ายอืDน ๆ 926,497 7% 926,497 7%
รวมรายจ่ายการบรหิารจัดการ 18,563,468 53% 18,563,468 ###
รวมค่าใชจ่้ายทั Kงหมด 20,209,806 95% 20,209,806 ###
ส่วนเกนิ (ตดิลบ) -8,754,391 -8,754,391

รอ้ยละของค่าใชจ่้ายตามโครงการ 8%
รอ้ยละของค่าใชจ่้ายบรหิารจัดการ 92%


