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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ 

  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอปุถมัภ ์  พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี กรมหม่ืน
สุทธนารีนาถ  เป็นองคก์รพฒันาเอกชนท่ีด าเนินงานสาธารณกศุล  ให้ความช่วยเหลือผูห้ญิงและเดก็ท่ีประสบ
ปัญหาวิกฤตชีวิตผา่นกระบวนการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสร้างความเขม้แขง็ใหก้ารศึกษาและฝึกอาชีพ เพ่ือพฒันา
คณุภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยดัไดใ้นสงัคมอยา่งเหมาะสม  รวมทัง้ด าเนินกิจกรรมในเชิงรุกท่ีเอ้ือต่อ
การป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิงและเดก็ การรณรงคเ์พ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายเพ่ือสร้าง
สถานภาพ ศกัยภาพ สิทธิ  และโอกาสของผูห้ญิงในสงัคม 

  ปี 2564 คือ การกา้วเขา้สู่ปีท่ี 41 ของการด าเนินงาน บา้นพกัฉุกเฉิน  ท่ีผา่นมานบัตัง้แต่ปี 2523 งานระยะ
เร่ิมตน้ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คือ การให้บริการท่ีพกัชัว่คราวให้แก่ผูห้ญิงโดยเฉพาะ ดว้ย
ปณิธาน ของ ‘แม่ชีคณุหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ’ ผูก่้อตัง้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  บา้นพกัฉุกเฉิน
จึงนบัเป็นท่ีพกัพิงส าหรับผูห้ญิงและเดก็แห่งแรกของประเทศไทยท่ีด าเนินการโดยองคก์รพฒันาเอกชน 
กา้วแรกจากงานเชิงรับและการสงเคราะห์ กา้วต่อมาของสมาคมฯ จึงไดข้ยายขอบเขตงาน สู่งานดา้นการพฒันา
ศกัยภาพ และเชิงรุก ไดแ้ก่ งานการศึกษาและฝึกอาชีพ งานพฒันาเยาวชน และงานสถาบนัวิจยับทบาทหญิง
ชายและการพฒันา เพ่ือท่ีจะครอบคลมุกบัปัญหา และบริบทของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปมากข้ึน 
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 สรุปผลการด าเนินงานในปี 2564  

  สืบเน่ืองจากปลายปี 2562 - 2563 เกิดวกิฤตการระบาดของโรค COVID-19  สภาพเศรษฐกิจและสงัคมไดม้กีาร
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯกไ็ม่สามารถหลีกพน้กบัสถานการณ์น้ีไปได ้ ในระยะเร่ิมแรกสมาคมฯมี
การตั้งรับกบัการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคดว้ยการลดกิจกรรมท่ีมีปฏิสมัพนัธข์องผูค้นใหล้ดนอ้ยลงมากท่ีสุด จนกระทัง่มีการ
ปิดรับผูป้ระสบปัญหาจากภายนอกเป็นการชัว่คราว การปิดรับกิจกรรมจากบุคคลภายนอก และการท างานในรูปแบบ work from 
home เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐส่งผลใหบ้า้นพกัฉุกเฉินรอดพน้จากโรคติดต่อน้ีได ้ แต่กย็งัพบวา่มีผูห้ญิงและเดก็
อีกหลายรายท่ียงัคงประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและไมรู้่จะหนัหาไปพึง่ใคร  

  ปี2564 การด าเนินงานของบา้นพกัฉุกเฉิน ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบท่ีทั้งสามารถเฝ้าระวงัโรคCOVID-19 และสามารถ
ใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญิงและเดก็ท่ีประสบปัญหาวกิฤตชีวติควบคู่กนัไปดว้ย โดยการคดักรองผูเ้ขา้พกัอาศยัออนไลน ์ การ
ตรวจวดัอุณหภูมิ การจดัโซนพ้ืนท่ีพกัอาศยัของผูเ้ขา้มาขอรับความช่วยเหลือรายใหม่แยกเป็นสดัส่วนไม่ปะปนกบัผูพ้กัอาศยัเดิม 
และกกัตวัตามระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  อีกทั้งในปี 2564 สมาคมฯ ครบรอบ 41 ปี ในการด าเนินงานการขยาย
การช่วยเหลือสู่ชุมชนเป็นส่ิงท่ีสมาคมฯ  มีความค านึงถึงมาโดยตลอด ดงันั้นเม่ือวกิฤตโรคโควิด - 19 ยงัคงอยู ่ชุมชน
โดยรอบยงัคงประสบปัญหาอยา่งต่อเน่ือง  การลงพ้ืนท่ีดว้ยความร่วมมือกบัส านกังานเขตดอนเมืองและศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข60ฯ เพือ่เป็นสะพานบุญส่งต่อถุงยงัชีพจากผูบ้ริจาคเพือ่ใหก้ารช่วยเหลือประชาชนบริเวณโดยรอบดอนเมอืงและ
ชุมชนใกลเ้คียงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ - 19  ดว้ยความมุ่งหวงัวา่การมีส่วนร่วมของหน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชนจะเป็นแรงขบัเคล่ือนใหส้งัคมสามารถกา้วผา่นวกิฤตน้ีไปดว้ยกนั 
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วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงของโลก 

วนัที ่25 พฤศจกิายน 2564   วนัยุตคิวามรุนแรงต่อผูห้ญงิของโลก 

 การเยีย่มชมบา้นพกัฉุกเฉิน ดอนเมอืง  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ   และการจดักิจกรรมใหก้บัผูห้ญิง
ท่ีประสบปัญหาความรุนแรง  โดย สถานทูตอิสราเอล 

 เน่ืองใน "วนัยติุความรุนแรงต่อสตรีสากล" วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา14.00น. สถานทูตอิสราเอล 
ประจ าประเทศไทย น าโดย ท่านทูต ‘ออร์นา ซากิฟ’ เอกอคัรราชทูต
อิสราเอลประจ าประเทศไทยพร้อมคณะ ร่วมดว้ยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถมัภฯ์
โดยแพทยห์ญิงพรรณพิมล วิปุลากร นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ใหก้ารตอ้นรับ 
ต่อมานายกสมาคมฯไดน้ าเยีย่มชมบา้นพกัฉุกเฉินซ่ึงท่านทูตและคณะไดพ้ดูคุยกบัผูห้ญิงและ
เดก็  ๆท่ีประสบปัญหาความรุนแรงรวมทัง้เป็นก าลงัใจให ้ 

 ภายในงานไดจ้ดักิจกรรม "วางตวัเองเชิงบวก" ใหก้บัผูห้ญิงท่ีประสบปัญหา โดยมนีกัศลิปะ
บ าบดัคุณอญัชนา มมีตุติ และนกัดนตรีบ าบดัคุณพณินรี ยนตรรักษ ์คูเชดโว จากศนูยจิ์ตรักษ ์โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นผูน้  าท ากิจกรรมท่ี
จะช่วยเสริมสร้างความเขม้แขง็และพลงัใหรั้บมอืกบัปัญหาความรุนแรง 

 ท่านทูตยอ์อร์นา ซากิฟ ใหส้มัภาษณ์ต่อผูส่ื้อข่าวว่า “เลือกท่ีน่ีจัดงานท ากิจกรรมเพราะเป็นผู้หญิงเช่นกนัจึงมคีวามสนใจเร่ือง
ผู้หญิงท่ีตกเป็นเหยือ่และถกูกระท าความรุนแรง และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯน้ันเป็น
องค์กรท่ีท างานด้านนีค่้อนข้างครบวงจรในประเดน็การดแูลให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเดก็ท่ีถกู
กระท าความรุนแรง ตลอดท้ังมบ้ีานพกัฉุกเฉินสถานท่ีแห่งนีท่้านได้ยนิช่ือเสียงมานานแล้ว ”  

 แพทยห์ญิงพรรณพมิล กล่าวเพิม่เติมวา่ “ต้องขอขอบคุณสถานทูตอิสราเอลเป็นอย่างยิง่ท่ี
เลือกท่ีน่ีท ากิจกรรมเป็นคร้ังแรกเพราะงานท่ีสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ขบัเคล่ือนอยู่ต้องมี
เครือข่ายจะได้ขบัเคล่ือนร่วมกนัอีกท้ังเราต้องยอมรับว่าประเทศอิสราเอล

เขามอีงค์ความรู้ในเร่ืองของการเยยีวยาและท ากิจกรรม ในวนันีก้ไ็ด้รูปแบบของกิจกรรมท่ีสถานทูตอิสราเอล
น ามากเ็ป็นประโยชน์กบัผูท่ี้รับบริการในบ้านพกัฉุกเฉินของเรา” 

 

 

 

 

8 



 

โครงการ “แบ่งสุขบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวกิฤตโตวติ - 19   ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 21 ก.ค - 31ต.ค.64  

 ความเป็นมา ดว้ยสถานการณ์การระบาดของ โรคโควดิ 19 มคีวามรุนแรงอยา่งมาก สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มคีวามคิดวา่
ตอ้งท าอะไรสกัอยา่งเพือ่ตอบแทน และช่วยเหลือสงัคมท่ีใหก้ารสนบัสนุนองคก์รเอกชนสาธารณกศุล เช่น สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ฯเสมอมาอยา่งยาวนาน บา้นพกัฉุกเฉินและวีเทรนเซนเตอร์ในนามสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมดว้ยฝ่ายพฒันาชุมชน 
ส านกังานเขตดอนเมอืง และศนูยบ์ริการสาธารณสุข60 ฯ  จึงไดจ้ดัท า  โครงการ “แบ่งสุขบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวิกฤตโตวดั - 19" 

 หลกัการและคุณผล  มุ่งเนน้สนบัสนุนความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข ์แก่คนในชุมชนเขตดอนเมือง และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง รวมทัง้
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  เท่าท่ีจะสามารถด าเนินการได ้

 พนัธมติร  โดยความร่วมมือ ของส านกังานเขตดอนเมืองศูนยบ์ริการสาธารณสุข 60  บา้นพกัฉุกเฉินดอนเมือง วีเทรน
เซนเตอร์ ในนามสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และท่านผูบ้ริจาคทุก ๆ ท่าน 

 กลุ่มเป้าหมาย  คนในชุมชนดอนเมืองหรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียง หรือพ้ืนท่ีอ่ืน  ๆเท่าท่ีสามารถจะท าได ้โดยเป็นผูท่ี้อยูใ่นการกกัตวัดูอาการ 
กกัตวัเน่ืองจากมภีาวะเส่ียง ถูกกกัตวัเน่ืองจากป่วยโควดิ-19 กลบัจากโรงพยาบาลเพ่ือมาพกัฟ้ืนท่ีบา้น รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของศนูยบ์ริการ จรณสุข 60 ฯ ศนูยพ์กัคอย และ รพ.ทหารอากาศสีกนั  

 กจิกรรม  

 เปิดรับบริจาคและสมทบทุน โดยระดมทุนจากท่านผูมี้จิตศรัทราและผูมี้อุปการคุณทุกท่านร่วมกนับริจาคส่ิงของ เพ่ือ
จดัท าถุงยงัชีพ “ถงุแบ่งสุข” เช่น ยาพาราเซตามอล ผงเกลือแร่ ขา้วสาร อาหาร ปลากระป๋อง เสน้หมี่ นมกล่อง นมผงเด็ก ไข่ไก่ 
น ้าด่ืม ฯลฯ ของใชท่ี้จ  าเป็น เช่น ผา้อนามยั และแพมเพิสเด็กและผูใ้หญ่ส าหรับผูป่้วยติดเตียง หนา้กากอนามยั เสปรย์
แอลกอฮอล ์เจลแอลกอฮอลลล์า้งมือ ถุงมือแพทย ์ ฯลฯ  

 ผลการด าเนินงาน ไดม้อบถุงแบ่งสุขจ านวน 331 ชุด ใหก้บั 34 ชุมชน, 2 หมูบ่า้น และ ศนูยบ์ริการสาธารณสุข60ฯ  
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งานสังคมสงเคราะห์บ้านพกัฉุกเฉิน 
 การใหบ้ริการของฝ่ายสงัคมสงเคราะห์
บา้นพกัฉุกเฉินเนน้การใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญิง
และเดก็ท่ีเดือดร้อนจากปัญหาต่าง  ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
ในสงัคม โดยใหค้วามช่วยเหลือดา้นท่ีพกัอาศยั 
อาหาร สุขภาพอนามยั รวมทั้งการใหค้  าปรึกษา
แนะน า การใหท้กัษะชีวติและก าลงัใจ  โดยใช้
หลกัสงัคมสงเคราะห์และกระบวนการจดัการ
กลุ่มบ าบดัทางจิต เพ่ือน าไปสู่ความเช่ือมัน่

ในตนเอง สามารถออกไปใชชี้วิตในสงัคมไดด้ว้ยปกติสุขและช่วยเหลือตนเองได  ้

 การใหบ้ริการและความช่วยเหลืออ่ืน  ๆ  นอกเหนือจากการเขา้พกัท่ีบา้นพกัฉุกเฉินแลว้ 
โครงการคลินิกผูห้ญิง ยงัใหบ้ริการ ดา้นการใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท ์โดยใหก้ารปรึกษาแนะน า
ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัเจริญพนัธุ ์ เช่น ทอ้งเมือ่ไมพ่ร้อม โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ ปัญหา
โรคเอดส์/เอช ไอ ว ีและการหมดวยัเจริญพนัธุ ์ฯลฯ 
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บ้านพกัฉุกเฉิน 

 ใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญิงและเดก็ท่ีประสบปัญหาต่าง ๆ   โดยมสีถานท่ีเพือ่พกัอาศยั ส าหรับตวับา้นพกัฉุกเฉินท่ีรองรับ

ผูป้ระสบปัญหานั้นมี 2 อาคาร  และยงัมีพ้ืนท่ีบางส่วนในบริเวณเดียวกนัท่ีแยกออกเป็นพิเศษ ส าหรับการดูแลเฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น เด็กทารก  เดก็เลก็และเด็กก่อนวยัเรียน 

  

เป็นสถานท่ีดูแลเดก็เลก็ และเดก็ก่อนวยัเรียนในช่วงอาย ุ1 ขวบ 6 ดือน – 9 ขวบ ซ่ึงเป็นบุตร

ของผูห้ญิงท่ีมาขอรับความช่วยเหลือ โดยในระหว่างท่ีมารดารับการฟ้ืนฟูร่างกาย/จิตใจ หรือพกัระหว่างรอคลอด และ

พกัฟ้ืนหลงัคลอด  รวมทั้งบุตรของผูฝ้ากเล้ียง ไดแ้ก่ นกัเรียนฝึกอาชีพ และบุตรเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ ทัง้น้ีมีครูและพีเ่ล้ียง

เดก็เป็นผูดู้แล เสริมสร้างพฒันาการร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา โดยมุง่เตรียมความพร้อมใหเ้ดก็ ๆ  สามารถช่วยเหลือตนเอง

และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมได ้อีกทั้งลดผลกระทบความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเดก็ พร้อมทัง้สร้างสายสมัพนัธท่ี์ดี 

  

เป็นสถานท่ีดูแลเดก็ทารก ซ่ึงเป็นบุตรผูท่ี้ประสบปัญหาทอ้งไมพ่ร้อม ท่ีตอ้งการยกบุตรเพือ่หา

พ่อแม่อุปถมัภ ์ หรือกรณีท่ีมารดาของเดก็ฝากเล้ียงบุตรชัว่คราวเพ่ือไปหางานท าหรือศึกษาต่อ ทั้งน้ีมีพ่ีเล้ียงดูแลเด็กทารก

ท าหนา้ท่ีดูแลพฒันาการทางร่างกาย และจิตใจ 

  

เป็นสถานท่ีใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญิงและเดก็ท่ีถูกข่มขืน / ล่วงละเมดิทางเพศ ซ่ึงใหบ้ริการ

โดยทีมงานสหวชิาชีพอยา่งครบวงจร รวมทั้งการใหค้วามช่วยเหลือประสานงานเพ่ือด าเนินคดีทางกฎหมาย ในกรณีท่ี

ผูป้ระสบปัญหาตอ้งการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผดิ   นอกจากนั้นยงัใหบ้ริการทางโทรศพัทแ์ก่ผูป้ระสบปัญหาทุก ๆ 

ประเภทดว้ย 

   

 

 

        

บ้านเด็ก 

ศูนย์เลีย้งเด็กอ่อน 

ศูนย์กนิษฐ์นารี 
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กระบวนการช่วยเหลือ 
ผู้หญิงและเด็กในบ้านพกัฉุกเฉิน 

1.บรกิารด้านสังคมสงเคราะห์/จติวทิยา 

• จดัหาที่พักอาศัยช่ัวคราว อาหาร  ยา 

สิ่งจ าเป็นต่าง ๆ 

• นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 
ให้ก าลังใจและทางเลอืกโดยยึดผู้หญงิและเด็ก
เป็นศูนย์กลาง โดยใช้แนวทาง การเสริมสร้าง

ศักยภาพ(Empowerment) 

• จดักลุ่มบ าบดัฟื้นฟจูติใจ 

• เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลอืหน่วยงานรัฐ

และเอกชน 

• เยี่ยมบ้าน สรา้งความเข้าใจและพื้นฟู

2.บรกิารด้านการแพทย์ 

• แพทยส์ตูนิรีเวชและจติแพทย ์ (อาสาสมัคร) ให้การ

ตรวจสขุภาพ และให้ค าแนะน าปรึกษาดา้นการ
วางแผนครอบครัว / โรคตา่ง  ๆทางเพศสมัพนัธ ์และ
ด้านเพศศึกษา และการดูแลด้านสขุภาพจติ 
ตามล าดับ 

• ส่งตอ่เข้ารับการตรวจรักษาวินิจฉัยทางกาย/
จติ/รักษาและฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลของรัฐ     
เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล/สถาบนับ าราศนราดรู/

โรงพยาบาลศรีธญัญา/ศนูยบ์ริการสาธารณสขุ15 และ
ศนูยบ์ริการสาธารณสขุ60 ฯลฯ 

3.บรกิารเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

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

• เสริมสร้างทักษะชีวิต 

• ฝึกอาชีพตามความสนใจ 

• ให้บริการการศึกษาตามระบบการศึกษาของ
ประเทศทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ

4.บรกิารด้านกฎหมาย 

• ให้ค าปรึกษาดา้นกฎหมายเบือ้งต้นและ
กระบวนการยุติธรรม 

• ศูนย์กลางรับเร่ืองและตดิต่อสถานีต ารวจที่
เก่ียวขอ้ง/ตดิตามผลคด ี

• เป็นสื่อกลางติดตอ่หน่วยงานเอกชนและรัฐที่ให้
ค าปรึกษาด้านกฎหมาย (เช่น มูลนิธิเพื่อน

หญิง/สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ) 

5.ตดิตามผล 

เม่ือพ้นจากบา้นพักฉุกเฉินไปแล้ว 
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รายงานบ้านพกัฉุกเฉิน 

   1.จ านวนและประเภทปัญหาผู้หญิงและเด็ก 

 1.1จ านวนท่ีรับความช่วยเหลือ 

 ในปี 2564 มีผูห้ญิงและเดก็ท่ีมาขอรับความช่วยเหลือจากบา้นพกัฉุกเฉิน รวมทัง้ส้ิน  2,112    ราย       

 แบ่งเป็น 

• ผูห้ญิงและเดก็เขา้พกับา้นพกัฉุกเฉิน        163   ราย  

• ผูห้ญิงและเดก็ขอรับค าปรึกษาดว้ยตนเองแต่ไม่เขา้พกั                   54   ราย 

• ผูห้ญิงและเดก็ขอรับค าปรึกษาทางโทรศพัท ์                                  1,068   ราย 

• ผูห้ญิงและเดก็ขอรับค าปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต  (จากส่วนประชาสมัพนัธ์)      827    ราย 

*รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ ระดบัการศึกษาภูมิล าเนาและการน าส่งมีปรากฏใน  ภาคผนวก  ก 

 1.2 ภาพรวมประเภทปัญหาท่ีผูห้ญิงและเดก็ประสบความเดือนร้อน 

 

ประเภทของปัญหา จ านวน/ราย 

1 .ท้องเม่ือไม่พร้อม     

• จากสาม/ีแฟน  37   ราย   

• จากการ ถูกข่มขืน  2 ราย 

39 

2.ปัญหาครอบครัว 20 

3.ความรุนแรงในครอบครัว 

•  ถูกสาม,ีอดีตสามทุีบตที าร้ายร่างกาย/จติใจ 12 ราย 

•  มารดา ท าร้าย  1 ราย 

13 

4.ผู้ตดิเช้ือเอช ไอว/ีเอดส์ 2 

5.สุขภาพกาย   5  ราย /สุขภาพจติ   3 ราย 8 

6.เด็กได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทุกรูปแบบ 58 

7..ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร (เด็กวยัรุ่น 1 ราย) 1 

8.ปัญหาอ่ืนๆเช่น ไม่มงีานท า/เศรษฐกจิ/เร่ร่อน/ ไม่มทีี่พกัฯลฯ 76 

   รวมทั้งส้ิน 217 
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1.3 ประเภทปัญหา 

 1.3.1กรณท้ีองเม่ือไม่พร้อม 

 ผูห้ญิงทอ้งเม่ือไม่พร้อม  มาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งส้ิน  39  ราย  ซ่ึงผูห้ญิงทอ้งเม่ือไม่พร้อมมาขอค าปรึกษา
และกลบัสู่ครอบครัว  จ  านวน   12   ราย  พกัระหว่างรอคลอด- หลงัคลอดจ านวน  27  ราย  

โดยจ าแนกอายดุงัน้ี 

 *เด็กและเยาวชนหญิง      อาย ุ     15-19   ปี      จ านวน   7    ราย    (ร้อยละ 17.96) 

  *ผูห้ญิง                            อาย ุ     20-24   ปี      จ านวน  10   ราย    (ร้อยละ 25.64) 

  *ผูห้ญิง                            อาย ุ     25-29   ปี      จ านวน  10   ราย    (ร้อยละ 25.64) 

 *ผูห้ญิง                            อาย ุ     30-34   ปี      จ านวน    6   ราย    (ร้อยละ15.38) 

 *ผูห้ญิง                            อาย ุ     35-39   ปี      จ านวน    5   ราย    (ร้อยละ12.82)  

 *ผูห้ญิง                            อาย ุ          40   ปีข้ึนไป   จ านวน    1   ราย    (ร้อยละ  2.56 ) 

 1.3.2กรณตีดิเช้ือ HIV/AIDS 

 ผูติ้ดเช้ือ HIV/AIDS  มาขอรับความช่วยเหลือรวม  2 ราย  โดยจ าแนกไดด้งัน้ี 

 *ผูห้ญิง                อาย ุ    43-56  ปี       จ านวน   2   ราย    

 ซ่ึงติดเช้ือจากสามี ไดรั้บการรักษาท่ีโรงพยาบาลวชิระพยาบาล และโรงพยาบาล.เลิศสินอยา่งต่อเน่ือง    

 1.3.3 กรณถูีกท าร้ายร่างกาย  

 ผูห้ญิงและเดก็ท่ีประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีมาขอรับความช่วยเหลือโดยพกัอาศยั  รวมทัง้ส้ิน   13   ราย   

สามเีป็นผูก้ระท า    จ านวน  12   ราย    

มารดา เป็นผูก้ระท า   จ านวน  1  ราย  

 *ปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความรุนแรงนั้นมาจากสามี ด่ืมสุรา   ติดยาเสพติด อารมณ์ร้อน  และหึงหวง   

  ผูใ้ชบ้ริการทั้ง 13  ราย  ไม่ตอ้งการร้องทุกขด์  าเนินคดีใด ๆ ทั้งส้ิน มีเพียง 1 รายเท่านั้นท่ีแจง้ความด าเนินคดีและให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีคุม้ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  มีการท าบนัทึกถอ้ยค าขอ้ตกลง ปัจจุบนัคดีอยูใ่นชั้น
อยัการ 

 ***ในจ านวน 13  ราย มเีดก็ผลกระทบจากความรุนแรงติดมากบัแมด่ว้ย จ  านวน 11 ราย 
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 1.3.4 กรณเีดก็ทีไ่ด้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

 เดก็ก่อนวยัเรียน ตลอดปี 2564   มีเดก็อยูใ่นความดูแลทัง้ส้ิน  16 ราย    

• เป็นเดก็ผูห้ญิง 9  ราย   

• เป็นเดก็ผูช้าย  7  ราย 

 บา้นเด็กเป็นสถานท่ีดูแลเดก็และรับเล้ียงเด็กในช่วงอาย ุ1.6 – 9 ปี ซ่ึงเป็นบุตรของผูใ้ชบ้ริการท่ีมาขอความช่วยเหลือ
ในระหว่างท่ีมารดารับการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ   พกัรอคลอดและพกัฟ้ืนหลงัคลอด  หรือพกัเพ่ือหลบภยั    อีกทั้งเป็นการ
ปกป้องคุม้ครองภยั  ซ่ึงเด็กเหล่านั้นส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางออ้ม  ซ่ึงมี
ทั้งเด็กท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศ    เดก็ท่ีมารดาติดเช้ือ เอช ไอ วี  รวมทั้งบิดามารดาตอ้งโทษจ าคุก 

 เดก็อ่อน ศูนยเ์ล้ียงเดก็อ่อนเป็นสถานท่ีดูแลเดก็ทารกซ่ึงเป็นบุตรของผูห้ญิงและเดก็ท่ีประสบปัญหาทอ้งเม่ือไม่พร้อม  ทัง้ท่ี
ตอ้งการหาพ่อแม่อุปถมัภ ์ ยกใหเ้ป็นบุตรบุญธรรม   และเดก็ฝากเล้ียงชัว่คราว  เน่ืองจากมารดาไปหางานท า  เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆหรือ
ศึกษาต่อ  ตลอดปี 2564  มีเดก็แรกเกิดฝากเล้ียงประจ าและฝากเฉพาะกลางวนัรวม  20  ราย  ซ่ึงมีระยะเวลาในการฝากไม่เกิน1ปี  ทั้งน้ีเป็น
แมท่ี่ตอ้งการยกบุตร  หาพอ่แมอุ่ปถมัภ ์  โดยบา้นพกัฉุกเฉินส่งต่อมลูนิธิมติรมวลเดก็    สหทยัมลูนิธิ สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนพญาไท   
รวม  13 ราย  เป็นเดก็ท่ีแม่ฝากเล้ียงชัว่คราวและรับกลบัคืนครอบครัว  และเดก็ท่ีฝากเล้ียงเฉพาะกลางวนัเน่ืองจากมารดา ไปฝึกอาชีพ  ไป
ท างาน  ไปโรงพยาบาล  ฯลฯ  จ  านวน 7 ราย 

 1.3.5 กรณถูีกข่มขืน 

 ศูนยก์นิษฐน์ารีเป็นพ้ืนท่ีช่วยเหลือผูห้ญิงและเดก็ ท่ีถูกข่มขืนอยา่งครบวงจร  ปี 2564   มีผูห้ญิงและเดก็ท่ีถูกข่มขืนกระท าช าเรา  
ถูกอนาจาร  มาขอความช่วยเหลือทั้งส้ิน  2  ราย 

• เดก็อาย ุ 18  ปี  จ านวน  1   ราย     
• ผูห้ญิง    20  ปี  จ านวน  1   ราย      

ผูถู้กกระท า มสีถานภาพเป็นนกัเรียน/นกัศกึษาและไมไ่ดป้ระกอบอาชีพ  ส่วนผูก้ระท าเป็น  พ่อเลีย้ง  และ เพ่ือน   

1.4 ประเภทปัญหาของผู้ทีม่าขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์  มรีายละเอยีดดงันี ้

 ผูป้ระสบปัญหา  ท่ีมาขอรับความช่วยเหลือทางโทรศพัท ์ จ  านวน 1,068  ราย ในจ านวนดงักล่าว  เป็นหญิงจ านวน 1,036 ราย  คิด
เป็นร้อยละ 97 ท่ีประสบปัญหาทุกรูปแบบ เป็นกลุ่มท่ีมอีายรุะหวา่ง 25 -  40 ปี มากท่ีสุด 787 ราย คิดเป็นร้อยละ73 ของผูใ้ชบ้ริการ
ทั้งหมด  ส่วนใหญ่ประสบปัญหาทอ้งเม่ือไม่พร้อมจ านวน 330 ราย คิดเป็นร้อยละ 30  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จ  านวน 176 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 18.79  ปัญหาครอบครัว  จ  านวน 183 ราย  คิดเป็นร้อยละ 17 ปัญหาอ่ืน  ๆเช่น พฤติกรรมบุตรหญิง /บุตรชาย  กฎหมาย  ยา
เสพติด  สุขภาพจิต ติดเช้ือเอช ไอ ว ีไม่มีผูดู้แลบุตร ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล เป็นหน้ีนอกระบบและสอบถามขอ้มูล  เป็นตน้ จ  านวน 379 
ราย คิดเป็นร้อยละ 35  ส่วนใหญ่มภูีมลิ  าเนาอยูต่่างจงัหวดัและปริมณฑล จ านวน 666 ราย คิดเป็นร้อยละ 62   ส่วนใหญ่รู้จกับา้นพกั
ฉุกเฉินจาก อินเตอร์เน็ต จ  านวน 827 ราย  คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาคือทางนิตยสาร,โทรทศันแ์ละสมดุหนา้เหลือง จ  านวน 153 ราย คิด
เป็นร้อยละ14 พลเมอืงดีแนะน า/เพือ่นท่ีเคยมาดูงานแนะน า 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 7   แผน่พบัประชาสมัพนัธส์มาคมฯ / 1133 จ  านวน  11 
ราย   คิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนมากโทรศพัทม์าปรึกษาเวลาเชา้-กลางวนั  คิดเป็นร้อยละ58 และเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ42  ตามล าดบั 
*รายละเอียดตาม ภาคผนวก  ก  
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2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล 

2.1 การดูแล  ฟ้ืนฟูและเยยีวยาผู้หญงิและเดก็: 

       ผูห้ญิงและเดก็ท่ีประสบปัญหาจะไดรั้บการดูแล โดย นกัสงัคมสงเคราะห์และนกัจิตวทิยา ในทุกดา้น  ส าหรับในรายท่ีมคีวาม
จ าเป็นท่ีตอ้งการดูแลช่วยเหลือเป็นพเิศษบา้นพกัไดจ้ดัหาบริการพเิศษใหโ้ดยมนีกัจิตวทิยาคลินิกประจ าบา้นพกัฉุกเฉินไดด้  าเนินการ
ตรวจและทดสอบทางคลินิกเบ้ืองตน้ เช่น วดัระดบัสติปัญญา ทดสอบบุคลิกภาพ  ทดสอบความสมัฤทธ์ิผลทางการเรียน  เป็นราย
กรณีไปตามความจ าเป็น 

การดูแลอาจแยกตามลกัษณะดังนี ้

2.1.1 การดูแลสุขภาพจติและการให้ค าปรึกษาทั่วไป 

 ศ.เกียรติคุณ แพทยห์ญิงเพญ็ศรี    พิชยัสนิธ   ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  
ใหก้ารปรึกษาแนะน าการด าเนินชีวติแก่ผูห้ญิง  เดก็และผูป้กครอง  รวมทั้งเป็นประธานในการจดั Case  Conference 
ร่วมกบันกัสงัคมสงเคราะห์  นกัจิตวิทยาและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ นกัศกึษาฝึกงาน เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
ผูห้ญิงและเด็กในบา้นพกัฉุกเฉิน  ท่ีประสบปัญหาความรุนแรง  ถูกข่มขืน  ทอ้งเม่ือไม่พร้อม  ติดเช้ือเอช  ไอ วี/เอดส์และ
เด็กท่ีถูกทอดท้ิง จ  านวน  6 ราย 

 สมาคมฯไดส่้งเด็ก/ผูห้ญิงท่ีถูกข่มขืน  ความรุนแรงในครอบครัว  ขอค าปรึกษาและบ าบดัฟ้ืนฟูจิตใจ  ภายใตก้าร
ดูแลของจิตแพทย ์ คลินิกกูใ้จโรงพยาบาลวชิระฯ จ  านวน 1 ราย  รวม 1 คร้ัง  โรงพยาบาลต ารวจ  เด็กอาย ุ8ขวบและ14 ปี 
จ  านวน 2 ราย รวม 5 คร้ัง  โรงพยาบาลศิริราช  เดก็อาย ุ9 ขวบ    จ  านวน 1 ราย  รวม 3 คร้ัง 

2.1.2   การประชุมทีมสหวชิาชีพร่วมกบัองค์กรผู้หญงิและเด็กดังนี ้

การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกบัองคก์รภาคเอกชนและภาครัฐ(Case  Conference) ปี 2564  ท่ีผา่นมา ไดเ้ขา้ร่วม
การประชุมกบัทีมสหวิชาชีพ   ซ่ึงมีองคก์รท่ีเขา้ร่วมการประชุมกบัทีมสหวิชาชีพประกอบดว้ย   

• มูลนิธิศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเดก็   
• โรงพยาบาลต ารวจ    
• โรงพยาบาลศิริราช    
• ศูนยช่์วยเหลือทางสงัคมกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
• บา้นพกัเดก็และครอบครัวกรุงเทพฯ  
• บา้นพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัสมุทรปราการ  
• บา้นพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัปทุมธานี  

ซ่ึงเป็นการประชุมเพือ่หาแนวทางในการแกปั้ญหาความรุนแรงต่อเดก็และผูห้ญิง  โดยทางตรงและผา่นระบบ Zoom 
จ านวน   13  ราย  ในการประชุมทัง้หมด 14 คร้ัง   จดักิจกรรมGroup  Support (โรงเรียนธมัใจ)ร่วมกบัทีมมลูนิธิส่งเสริมความเสมอ
ภาคทางสงัคม  เพือ่หาแนวทางในการเยยีวยา  ดูแลจิตใจจากเพือ่นท่ีผา่นพน้เหตุการณ์ร้ายมาแลว้  จ  านวน 40 ราย  ในการประชุม
ทั้งหมด   5  คร้ัง 
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2.1.3  โครงการศิลปะบ าบดั    

               โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีบา้นพกัฉุกเฉินไดน้ าศิลปะมาช่วยบ าบดัฟ้ืนฟูเยยีวยาจิตใจ  ใหก้บัผูห้ญิงและเดก็ท่ีประสบปัญหา
ความรุนแรง    ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ทอ้งไม่พร้อมและมีปัญหาทางสภาพจิตใจ    ซึมเศร้า  มีความคิดท าร้ายตวัเอง   กิจกรรมน้ีจะช่วย
ใหผู้ห้ญิงท่ีเพ่ิงเขา้มารับความช่วยเหลือท่ีบา้นพกัไดมี้การปรับตวัเพ่ือท่ีจะใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึง คุณกรวณิท ์ วรสุข  
ผูเ้ช่ียวชาญงานสงัคมสงเคราะห์และนกัศลิปะบ าบดั  จดักิจกรรมศลิปะบ าบดัแนวมนุษยป์รัชญา   ทุกวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์  ซ่ึงผูเ้ขา้รับ
การบ าบดั คือ สมาชิกบา้นพกัฉุกเฉิน ผูห้ญิงประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการบ าบดัฟ้ืนฟูเยยีวยา  
พฒันาร่างกายจิตใจใหก้ลบัมาสู่ความสมดุลในชีวติ และสามารถด าเนินชีวติอยา่งปกติสุข  จดักิจกรรมเป็นรายบุคคล  จ  านวน 15 ราย  
รวม 155 คร้ัง  และจดักิจกรรมแบบกลุ่มกบัสมาชิกทอ้งวยัรุ่นและกลุ่มเส่ียง จ  านวน 140 ราย รวม 7 คร้ัง  

 

17 



2.2  การให้บริการด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวติ 

2.2.1 ส าหรับเด็กเลก็ก่อนวยัเรียน 

 จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา  รวมทัง้การฝึกสมาธิ  การฝึกวา่ยน ้า  การเล่า
นิทาน  ศลิปะและดนตรีบ าบดัทุกวนัจนัทร์-วนัอาทิตยโ์ดยครูพีเ่ล้ียงบา้นเดก็ 

*นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเกรด10 - เกรด12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จ  านวน 
1 คน จดักิจกรรมเล่านิทาน ระบายสี     ใหก้บัสมาชิกบา้นเด็ก  จ  านวน 8 คน    เมื่อวนัท่ี 23 - 24  มีนาคม 2564 

*กิจกรรมส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม ่  โดยบริษทัวตัสนัต ์ ใหก้บัสมาชิกบา้นพกัฉุกเฉิน  สมาชิกบา้นเดก็และเจา้หนา้ท่ี  เมือ่
วนัท่ี 22 ธ.ค.64 

เน่ืองจากช่วงปี 2564 เป็นช่วงแพร่ระบาดของโควคิ-19 เพ่ือเป็นการป้องกนัการรับเช้ือ บา้นพกัฉุกเฉินจึงไม่ไดเ้ปิดรับการจดั
กิจกรรมจากบุคคลภายนอก 
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2.2.2 ส ำหรับสมำชิกเยำวชนและสมำชิกที่ท้องเม่ือไม่พร้อม/แม่วยัรุ่น 

 กจิกรรมด้ำนกำรศึกษำและทกัษะชีวติ 

 สมาชิกท่ีเป็นเด็กและเยาวชนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาในเขตดอนเมือง  โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา  เขต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ  รวม 2 ราย   ชั้นประถมศึกษา จ  านวน  1 ราย  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จ  านวน  1 ราย   

 *ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใหก้บัสตรีและเยาวชนท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง วิทยากร
โดย คุณสมชาติ  ทาแกง และ คุณปฏิญญา สุริวงศ ์มีผูห้ญิงและเยาวชน เขา้ร่วม จ  านวน 20 รายต่อคร้ัง  เม่ือ 24 ม.ค./13 
ก.พ./14มี.ค/16 พ.ค./3 ก.ค./27 พ.ย.และ18 ธ.ค.64 

 การวางแผนคุมก าเนิด โดยวิธี  

• ฝังแคปซูล เป็นระยะเวลา 3-5 ปี จ  านวน 7 ราย ท่ีโรงพยาบาลภูมิพลฯ และโรงพยาบาลวชิระฯ 

• ท าหมนั จ  านวน 7 ราย ท่ีโรงพยาบาลภูมพิลฯ/โรงพยาบาลวชิระฯและโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 

 *ฝึกทักษะด้านอาชีพ เช่น   ฝึกท าน ้ าพริกกากหมู    ขนมบวัลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ฝึกท าขนมสาคูไสห้มู ขนม
กลว้ยแขกและมนัทอด   ฝึกปักผา้ดว้ยมือ  มีผูห้ญิงและเยาวชน เขา้ร่วม จ  านวน 20 รายต่อคร้ัง  วนัท่ี9 ม.ค./ 19  มี.ค./ 22 
พ.ค.และ 12ธ.ค. 64 
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ส ำหรับสมำชิกและเยำวชนที่ประสบปัญหำควำมรุนแรงทุกรูปแบบ 

 *ใหค้  าปรึกษาเฉพาะราย โดยนกัจิตวิทยาและนกัสงัคมสงเคราะห์   ประจ าบา้นพกัฉุกเฉิน 

 *จดักิจกรรมใหค้วามรู้กบัผูป้กครองของเดก็วยัรุ่น เยาวชนและสมาชิกบา้นพกัฉุกเฉิน หวัขอ้”โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ”์ วทิยากร
โดย คุณสมชาติ  ทาแกงและคณะ   จากสภากาชาดไทย   

*ฝึกทกัษะดา้นอาชีพ เช่น  หลกัสูตรขนมอาหาร  หลกัสูตรปักผา้ดว้ยมือ   

*กิจกรรมเสริมพลงัอ  านาจ กิจกรรมดูวดีีโอ  เช่น โฆษณาคอลเกต  “ยิม้สู้” หรือ นิค วจิูชิค  อยา่ยอมแพ ้ เพือ่เสริมสร้างแรง
บนัดาลใจ เดินต่อ /การถ่ายภาพ ท่ีสะทอ้นชีวติ (Photo  Voice) /สร้างชีวติแนวบวก (Positive  Thinking) 

*จดักิจกรรมGroup Support แลกเปล่ียนเรียนรู้จากผา่นประสบการณ์  วิทยากร: คุณสุเพญ็ศรี  พึ่งโคกสูง ผูอ้  านวยการ
มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสงัคม และคณะ จ  านวน 5 คร้ัง 

*กิจกรรมศาสนบ าบดั ฝึกนัง่สมาธิและฟังธรรมะโดย คุณคญัฑนิกม ์ นิโรธร นกัจิตวทิยาคลินิก บา้นพกัฉุกเฉิน ทุกวนัศกุร์  
เวลา 16.00-16.45 น. 

โครงกำรแม่และวยัรุ่น 

โครงกำร  เพิม่ต้นทุนชีวติแม่วยัรุ่น 

กรณีแม่วยัรุ่นทีประสบปัญหาทอ้งไม่พร้อม บา้นพกัฉุกเฉินไดจ้ดัโครงการเพ่ิมตน้ทุนชีวติใหก้บัแม่วยัรุ่นโดยมีวตัถุประสงค์
ส าคญั คือ มุง่ลดอตัราการส่งลูกสู่สถานสงเคราะห ์  เนน้การสร้างสายสมัพนัธแ์มแ่ละลูกในช่วงระหวา่งรอคลอด  ใหก้ารสนบัสนุน
การศึกษาต่อจนจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  จดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองสิทธิอนามยัเจริญพนัธ ์ การบ าบดัดา้นอารมณ์อยา่งรอบดา้น  อีก
ทั้งมีเงินสะสมใหเ้พือ่เป็นตน้ทุนชีวติแม่วยัรุ่น   เม่ือพน้จากบา้นพกัฉุกฉินและกลบัสู่ครอบครัว  ในปี 2564 มีเดก็และเยาวชนทอ้งเม่ือไม่
พร้อม  เป็นแม่ลูก 4 คู่ ซ่ึงในจ านวนแม่วยัรุ่นทัง้หมดมีเพยีง  1  ราย  ตดัสินใจยกบุตรใหก้บัมูลนิธิมิตรมวลเดก็ นอกนั้นเล้ียงลูกเอง 

กรณจีบกำรศึกษำ ส่งกลบัคืนครอบครัว  ในปี2564 คือ 

1. กรณีนอ้งอมั (นามสมมุติ) อาย ุ18 ปี บิดามารดาแยกทางกนัตั้งแต่นอ้งอมั อาย ุ3 ขวบ  หลงัพ่อแม่แยกทางนอ้งอมั
จึงไดอ้าศยัอยูก่บั ปู่ - ยา่ ท่ีต่างจงัหวดั ส่วนมารดามาท างานท่ีจงัหวดัปทุมธานี เม่ือนอ้งอมัเรียนจบชั้นป.6 มารดาไปรับมาอยู่
ดว้ยและไดเ้ขา้เรียนจนจบชั้นม.3 จากนั้นมารดาไดมี้ครอบครัวใหม่ ช่วงเรียนชั้นม.2 บิดาเล้ียงไดแ้อบเขา้หอ้งนอนแลว้บงัคบั
ข่มขืนกระท าช าเรา ขู่ไม่ใหบ้อกใครไม่งั้นจะฆ่าใหต้าย  เหตุการณ์เกิดข้ึนหลายคร้ังจนตั้งครรภใ์นช่วงก าลงัเรียนชั้นม.4  
ต่อมามารดาทราบเร่ืองจึงพาไปแจง้ความและตดัสินใจใหย้ติุการตั้งครรภ ์ หลงัจากนั้นจึงไดพ้านอ้งอมัมาขอรับความ
ช่วยเหลือท่ีบา้นพกัฉุกเฉิน  ทางบา้นพกัฯไดส่้งนอ้งอมัเขา้ศึกษาต่อชั้นม.4  ในภาคปกติ 
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ปัจจุบนันอ้งอมัไดจ้บการศึกษาชัน้ม.6และไดก้ลบัไปใชชี้วติอยูก่บัครอบครัวมารดาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ส่วนการศึกษาต่อไดข้อ
หยดุไวก่้อน 1 ปี เพือ่ท างานเกบ็เงินไวเ้ป็นค่าเล่าเรียนและไดช่้วยค่าใชจ่้ายของมารดาดว้ย  

2. กรณีนอ้งใหม่ (นามสมมุติ) วยัรุ่นอาย ุ15 ปี ในช่วงเรียนชั้นม.1 ถูกผูช้ายอาย ุ40 ปี ท่ีเป็นผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์
ในโบสถท่ี์นอ้งใหม่และครอบครัวไปปฏิบติักิจทางศาสนาข่มขืน นอกจากนั้นวนัท่ีมารดาของนอ้งใหม่ด่ืมเหลา้เมาจนหลบั
ไปนอ้งใหม่ก็ถูกพ่อของเพื่อนข่มขืนอีก จนมารดาไดส้งัเกตเห็นความผดิปกติของลูกจึงไดส้อบถามและพาไปตรวจท่ีรพ.
ต ารวจและพบว่านอ้งใหม่ก าลงัตั้งครรภ ์  จึงพาไปแจง้ความและตดัสินใจใหย้ติุการตั้งครรภแ์ละส่งนอ้งใหม่มาอยูใ่นความ
ดูแลของบา้นพกัฉุกเฉิน  ทางบา้นพกัฯไดส่้งนอ้งใหม่เขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้นม.1  ในภาคปกติ 

ปัจจุบนันอ้งใหม่ไดจ้บการศึกษาชั้นม.3 และไดก้ลบัไปใชชี้วติอยูก่บัครอบครัวและจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  

2.3 กำรช่วยเหลือทำงด้ำนกฎหมำย 

ไดจ้ดัทีมสหวชิาชีพ นกัสงัคมสงเคราะห ์ นกักฎหมาย  พนกังานเจา้หนา้ท่ี จากมลูนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสงัคม  มลูนิธิ
ศนูยพ์ทิกัษสิ์ทธิเดก็      ร.พ.ต ารวจ   ศนูยช่์วยเหลือทางสงัคมฯลฯและบา้นพกัฉุกเฉิน เพือ่ระดมความคิดหาแนวทางการช่วยเหลือเดก็
ดา้นคดีความรุนแรงทางเพศรวม 8   คร้ัง   จ  านวน 5 ราย 

กระบวนการยตุธิรรม 

นกัสงัคมสงเคราะหบ์า้นพกัฉุกเฉินพร้อมกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพ.ร.บ.คุม้ครองเด็กพ.ศ.2546 จากกรมกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว มาพูดคุยท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อน าเดก็เขา้สถานสงเคราะห์ กรณีมารดาอาย ุ 42 ปี  เป็นหน้ีนอกระบบและถูก
เจา้หน้ีตามล่าจ  าเป็นตอ้งหาท่ีอยูท่ี่ปลอดภยัใหก้บัลูกสาววยั 4 ขวบ  เม่ือวนัท่ี 2 เม.ย.64 

ช้ันศาล 

นกัสงัคมสงเคราะห์น าผูป้กครองและเดก็อาย ุ 18 ปี ถูกบิดาเล้ียงอาย ุ 40 ปี ข่มขืนกระท าช าเรา ไปไกล่เกล่ียประนีประนอม
เรียกร้องค่าเสียหายทางแพง่ ท่ีศาลจงัหวดัธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เมือ่วนัท่ี 3 ม.ีค.64 

นกัสงัคมสงเคราะห์น าผูป้กครองและเดก็ อาย ุ18 ปี ถูกบิดาเล้ียงอาย ุ40 ปี ข่มขืนกระท าช าเรา ไปสืบพยานท่ีศาลจงัหวดัธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี เมือ่วนัท่ี 4 ม.ิย.64 

ผลการด าเนนิคดทีางเพศ 

*กรณี คดข่ีมขืนกระท าช าเรา :น.ส.อัม (นามสมสมติุ)อาย ุ16 ปี ถกูบิดาเลีย้งอาย ุ40 ปี ข่มขืนกระท าช าเรา จนตัง้ครรภ์  เหตเุกิด
หลายท้องท่ีด้วยกนั (ท้องท่ีสน.คลองตนั/สน.คันนายาวและสภ.ธัญบรีุ จังหวดัปทุมธานี ) 

ศาลจังหวดัพระโขนง พิพากษาว่าจ าเลยมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278  พิพากษาจ าคุก 4 ปี  จ าเลยให้การรับ
สารภาพ ศาลจึงลดโทษให้ก่ึงหน่ึงเหลือจ าคุก 2 ปี 
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กำรตดิตำมผลและกำรเยีย่มบ้ำน 

หลงัจากบา้นพกัฉุกเฉินไดช่้วยเหลือผูห้ญิงและเดก็ท่ีประสบปัญหาจนสามารถออกไปด าเนินชีวติภายนอกแลว้  นกัสงัคม
สงเคราะห์ ยงัไดติ้ดตามผลและเยีย่มบา้นผูใ้ชบ้ริการ โดยการโทรศพัท ์ ลงพ้ืนท่ีเยีย่มบา้นในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ บา้นเช่ายา่นดอนเมืองและ
ศูนยเ์บญจธรรม เพ่ือประเมินครอบครัว  จ  านวน 3 ราย  รวม 3 คร้ัง  เยีย่มบา้นแถวมีนบุรี เพ่ือประเมินครอบครัว  จ  านวน 2 ราย รวม 1 
คร้ังโดยผา่น VDO Call  บา้นเช่าแถวสุขมุวทิ เพ่ือส่งวยัรุ่นกลบัสู่ครอบครัว จ  านวน 1 ราย รวม 1 คร้ัง  เยีย่มบา้นแม่เล้ียงเด่ียว/ครอบครัว
แถวตลาดยอดและบางล าพู  จ  านวน 5 ราย ( 2 ครอบครัว ) จ  านวน 1 คร้ัง บา้นยา่นบางนาเพื่อประเมินครอบครัว  จ  านวน 1 ราย      
รวม 1 คร้ัง และในช่วงสถานการณ์โควคิ-19  ไดล้งพ้ืนท่ีเยีย่มบา้นยา่นจตุจกัรและลาดพร้าว เพ่ือมอบส่ิงของวสัดุส้ินเปลืองครอบครัว
เปราะบาง จ  านวน 2 ครอบครัว (7 ราย)  เป็นจ านวน2 คร้ัง โดยมผีูบ้ริจาค : คุณศกัด์ิสิทธ์ิ  พรพิรุณโรจน ์มอบเงินบริจาคใหค้รอบครัว
เปราะบาง  จ  านวน 6,800.- บาท  

 ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีบา้นพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัหนองคาย บา้นพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัอ  านาจเจริญ เพือ่
ประเมินครอบครัว จ  านวน 3 ราย รวม 2 คร้ัง ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีบา้นพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัศรีสะเกษ เพ่ือประเมิน
ครอบครัวและใหก้ารสนบัสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเปราะบาง จ  านวน 2 ราย รวม 1  คร้ัง และบา้นพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดั
ปทุมธานี จ  านวน 1 ราย รวม 1 คร้ัง  ซ่ึงทั้งหมดเป็นกรณีท่ีตอ้งการ การดูแลเพ่ือใหส้ามารถกลบัคืนสู่ครอบครัวเท่าท่ีท าได ้
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รำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  และวทิยำกรทีใ่ห้ควำมกรุณำและจดักจิกรรมให้บ้ำนพกัฉุกเฉิน 

1. ศ.เกียรติคุณพญ.เพญ็ศรี พิชยัสนิธ   ประธานกรรมการท่ีปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

2. คุณสุเพญ็ศรี พึ่งโคกสูง    ผูอ้  านวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสงัคม 

3. คุณสมชาติ  ทาแกง    ชมรมเพื่อนวนัพุธ  สภากาชาดไทย 

นักศึกษำฝึกปฏบิัตงิำนและอำสำสมคัร 

สถำบันกำรศึกษำ จ ำนวน(คน) ระยะเวลำ 

นักศึกษำสำขำจติวทิยำพฒันำกำร ภำควชิำจติวทิยำคณะ
สังคมศำสตร์ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 2 

วนัท่ี8ธ.ค.63 -  26มี.ค.64 
หมายเหตุ  เน่ืองจากมีการแพร่ระบาด ของ โรค COVID -19 
ทางมหาวทิยาลยัไดเ้รียกนกัศึกษากลบัเม่ือวนัท่ี 11 ม.ค.64 

นักเรียนโรงเรียนสำธิต 

แห่งมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำตอน
ปลำย เกรด10-เกรด12 

1 วนัท่ี 23 -  24 มี.ค.และวนัท่ี26-27เม.ย.64 

นักศึกษำพยำบำลมหำวทิยำลยัรังสิต 

(สุขภำพจติ+จติเวช) 
8 วนัท่ี19 - 23 เม.ย.64 

นักศึกษำระดบัช้ันปริญญำเอก หลักสูตรปรัชญำดษุฎี
บัณฑติ สำขำสังคมศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 1 วนัท่ี 9 -  26 เม.ย.64 และวนัท่ี 13พ.ย. - 18 ธ.ค.64 

นักศึกษำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์   2 วนัท่ี 9 มิ.ย.-23 ก.ค.64 



ศูนย์กำรศึกษำและฝึกอำชีพ 
  ศนูยก์ารศึกษาและฝึกอาชีพเป็นอีกส่วนหน่ึงของการใหบ้ริการของสมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯ    โดยมุง่ใหก้ารศกึษาและเสริมสร้างทกัษะส าหรับการน าไปประกอบอาชีพ โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูป้ระสบปัญหาท่ีมาขอความช่วยเหลือจากบา้นพกัฉุกเฉิน ผูด้อ้ยโอกาส  รวมทั้ง

ประชาชนผูส้นใจโดยทัว่ไป 

 ส าหรับการศึกษานั้น จดัการศึกษานอกระบบสายสามญั วธีิเรียนแบบพบกลุ่ม (กศน.)ทั้ง

ระดบัประถม - มธัยมปลาย เพ่ือใหค้วามรู้ขั้นพ้ืนฐานภาคบงัคบัตามพระราชบญัญติั

การศึกษาเป็นส าคญั รวมทั้งการศึกษาตามอธัยาศยั เสริมการเรียนรู้ และ เพ่ิมพูนความรู้ผา่น

หอ้งสมุด 

23 



กิจกรรมของศูนยก์ารศึกษาและฝึกอาชีพ  แยกไดต้ามโครงการท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.จดักำรศึกษำนอกระบบสำยอำชีพ  ศนูยก์ารศกึษาและฝึกอาชีพสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จดักิจกรรมดา้นฝึกอาชีพ 

ซ่ึงเป็นการเพิม่ทางเลือกการสร้างรายไดใ้หแ้ก่บุคคลทัว่ไปและสมาชิกบา้นพกัฉุกเฉิน โดยมีหลกัสูตร  ศลิปะประดิษฐ ์  ดอกไม้

ประดิษฐจ์ากผา้ ขนมอบ นวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ ปักผา้ดว้ยมือ  ช่างตดัเส้ือผา้สตรี ช่างดดัผมและเสริมสวย   ช่างตดัผมชาย     

1.1 กำรจดัฝึกอบรมวชิำชีพให้แก่บุคคลทัว่ไปและสมำชิกบ้ำนพกัฉุกเฉิน 

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ  จดักิจกรรมการศึกษานอกระบบ สายอาชีพ หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น เปิดอบรมตั้งแต่  24 -100 ชัว่โมง   

จ  านวน   2   หลกัสูตร    จ  านวนกลุ่ม  4   กลุ่ม    ผูเ้ขา้รับการอบรม   จ  านวน  35  คน     

• สมาชิกบา้นพกัฉุกเฉิน     -    คน     

• บุคคลภายนอก   35    คน      

• หญิง  35  คน     ชาย   -   คน    

 

ที่ 
  

วิชา 
จ านวน
กลุ่ม 

จ านวน 
ผู้เข้ารับการอบรม   

รวม 
  
หญิง 

  
ชาย 

จ านวนผู้ 
ผ่านการอบรม 

  
รวม 

  
หญิง 

  
ชาย 

ทั่วไป บา้นพกั ทั่วไป บา้นพกั       

1  
ช่างตดัเสือ้สตร ี
30 ชม. 

3 26  - 26 26 - 24  - 24 24 - 

2  ขนมอบ 24 ชม. 1 9  - 9 9  - 8  - 8 8  - 

  รวม 4 35  - 35 35  - 32  - 32 32  - 
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ 



บริกำรชุมชน      

 หลกัสูตรช่างตดัผมชาย    ใหบ้ริการตดัผมฟรี   ตามชุมชน ในเขตดอนเมือง   เขตหลกัส่ี   เขตสายไหม   เขตบางเขน 
ปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี   และจงัหวดัปทุมธานี   

 
วัน/เดือน/ปี สถานที ่

นักเรียน 
ฝึกอาชพี 

ผู้มารับบริการ 
รวม 

หญิง ชาย 

7 กมุภาพนัธ ์2564 หมูบ่า้นพฤกษา 13 11  - 49 49 

7 มีนาคม 2564 บา้นเอือ้อาทรลาดหลมุแกว้ 10  - 48 48 

14 มีนาคม 2564 บา้นเอือ้อาทรสายไหม 11  - 49 49 

  รวม 32  - 146 146 

 

1.2  จ ำหน่ำยผลติภัณฑ์นอกสถำนที่        

ปี  2564     ไม่มีออกจ าหน่ายผลิตภณัฑน์อกสถานท่ีเน่ืองจาดโรคโควดิ-19 

2.   สรุปกำรอบรมวชิำชีพระยะส้ัน  (กลุ่มสนใจ)    (กจิกรรมเสริมรำยได้สมำชิกบ้ำนพกัฉุกเฉิน) 

       เพื่อเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกบา้นพกัฉุกเฉิน   ศูนยก์ารศกึษาและฝึกอาชีพ ไดจ้ดักิจกรรมดา้นหลกัสูตร
วิชาชีพระยะสั้นตามกลุ่มสนใจ  เช่น  ดอกไมป้ระดิษฐ ์  ศิลปประดิษฐ ์  ปักผา้ดว้ยมือ   งานเยบ็ผา้   ผลิตภณัฑท่ี์ผลิต
ไดใ้นปี 2564  มีดงัน้ี 

2.1   งำนดอกไม้ประดษิฐ์  

 
ประเภทผลติภัณฑ ์ ชือ่ผลิตภัณฑ ์ จ านวน หน่วยนับ 

 ดอกบวัเผื่อน กระถาง 5 กระถาง 

 ดอกไม้ประดิษฐ ์ ดอกบวัสตัตบงกช ใหญ่ 4 แจกนั 

 ดอกกหุลาบ ช่อใบ ผา้ใยบวั 8 ช่อ 

 ดอกกลว้ยไมช้า้งกระ ผา้ใยบวั 1 แจกนั 25 



ชือ่ผลิตภัณฑ ์ จ านวน หน่วยนับ 

กระเป๋าหรููด กลาง 21 ใบ 

ซองทิชช ู 60 ใบ 

ผา้เช็ดหนา้ 48 ผืน 

กระเป๋าหรููด ใหญ่ 20 ใบ 

ปลอกหมอนอิง 20 ใบ 

2.3 งานเยบ็ผ้า 

ชือ่ผลิตภัณฑ ์ จ านวน หน่วยนับ 

กระเป๋าหรููด ใหญ่ 

กระเป๋าหรููด เลก็ 

208 

35 

ใบ 

ใบ 

ผา้เช็ดปาก 

กระเป๋าใสโ่ทรศพัท ์ผา้ลกูไม ้

กระเป๋าใสส่ตางค ์ผา้ลกูไม ้

กระเป๋าใสโ่ทรศพัท ์ผา้ไหม 

กระเป๋าผา้ยีนส ์หไูม ้

กระเป๋าสะพายใหญ่ 

กระเป๋าใสด่ินสอ 

29 

9 

46 

10 

5 

10 

40 

ผืน 

ใบ 

ใบ 

ใบ 

ใบ 

ใบ 

ใบ 
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3. กำรศึกษำนอกระบบสำยสำมญั (กศน.) แบบพบกลุ่ม พบกลุ่มวนัอำทติย์และวนัพุธ เวลำ 09.00-12.00 น. 

           ภาคเรียนท่ี  1 / 2564   จ  านวนนกัศกึษา   42   คน   (เรียนออนไลน์ เน่ืองจากติดสถานการณ์โควิด 19) 

 
ภาคเรียนที ่ ระดับช้ัน แยกเป็น หญิง ชาย รวม 

    บคุคลทั่วไป สมาชิก EH       

  ประถม 5 - 4 1 5 

    1 / 2564 มธัยมตน้ 12 - 4 8 12 

  มธัยมปลาย 25 - 12 13 25 

  รวม 42  - 20 22 42 

               ภาคเรียนท่ี  2 / 2564   จ  านวนนกัศึกษา   33   คน   (เรียนออนไลน์ เน่ืองจากติดสถานการณ์โควิด 19) 

ภาคเรียนที ่ ระดับช้ัน แยกเป็น หญิง ชาย รวม 

    บคุคลทั่วไป สมาชิก EH       

  ประถม 5  - 4 1 5 

    2 / 2564 มธัยมตน้ 11  - 4 7 11 

  มธัยมปลาย 17  - 6 11 17 

  รวม 33  - 14 19 33 

งำนอ่ืน  ๆ
•  ประสานงานบริษทัคิงเพาเวอร์ จ  ากดั โดยบริษทัคิงเพาเวอร์ มคีวามประสงคใ์หส้มาคมฯ ท าดอกกหุลาบส่งจ าหน่าย (แทน
โครงการสวนจิตรลดา ท่ียกเลิกการส่งจ าหน่าย) และไดท้ดลองท าดอกกหุลาบจากผา้ไหมเรยอง (ก  าลงัด าเนินการ) และจดัหา
วสัดุอุปกรณ์ เน่ืองจากวสัดุในการประดิษฐด์อกไมป้ระดิษฐ ์ มีราคาสูงข้ึน จ  าเป็นตอ้งปรับราคาขายใหม่ใหเ้หมาะสม และ
เสนอบริษทัคิงเพาเวอร์  

• ประสานงานบริษทัไทยวาโก ้จ  ากดั บริจาควสัดุงานผา้ 
• ช่วยงานการบริหารจดัการส่ิงของบริจาค วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 15.00-16.00 น  และวนัองัคาร เวลา 09.00-16.30 น 
• คดั แยก ผา้และวสัดุอ่ืน  ๆ ท่ีไดรั้บบริจาคมา (จากมลูนิธิสายใจไทย และบริษทัไทยวาโก)้ คดั แยก เพือ่ไวใ้ชใ้นงานกิจกรรม
สมาชิก ส่วน/ฝ่าย อ่ืน  ๆน าไปใชป้ระโยชน ์

• รับดอกไมป้ระดิษฐ ์ คืนมาจากบริษทัคิงเพาเวอร์ (ปรับปรุงพ้ืนท่ีร้านคา้ท่ีสนามบิน และสถานการณ์โรคระบาดโควิด 
19) น ามาปรับ – แกไ้ข ใหมี้สภาพดีเพื่อเตรียมไวจ้ดัส่งในคร้ังต่อไป 
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 เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีสมาคมฯ   มุง่ใหค้วามรู้กบัเยาวชนโดยผา่นกิจกรรมเพือ่ใหเ้ยาวชนพฒันา

ศกัยภาพความเป็นผูน้  าท่ีดีมทีศันคติท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม 

เคารพในความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์

เท่าเทียมกนัทั้งหญิงและชาย ปลูกจิตส านึกรับผดิชอบ

ต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม เพือ่ใหด้  าเนินชีวติได้

อยา่งมคุีณภาพ มคุีณค่า และมคีวามสุข การเรียนรู้เร่ือง

เพศศกึษาและอนามยัเจริญพนัธุ ์ เพือ่ส่งเสริมใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเหมาะสม 

โดยผา่นกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้ท่ีคดัสรรกลัน่กรองแลว้วา่สอดคลอ้งกบัความสนใจของวยัรุ่น  

 

งำนพฒันำเยำวชน 
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งำนพฒันำเยำวชน 

      งานพฒันาเยาวชนท่ีไดด้  าเนินงานมาโดยตลอดนั้นมุ่งเนน้ในการสร้างแกนน า 
เยาวชนเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อเพื่อนๆ และช่วยคุณครูดูแลรุ่นนอ้งในโรงเรียน 
ดว้ยการสร้างและปรับเปล่ียนวธีิคิด (Mindset) จนน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ต่อไป โดยอาศยัการใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ฉะนั้นวิธีการด าเนินงานจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งไปจดักิจกรรมอบรมใหก้บันกัเรียนแกนน าตามโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมีความ
สนใจ  และจากนั้น จึงใหแ้กนน าไปขยายผลต่อสู่เพ่ือน ๆ และรุ่นนอ้งต่อไป 

ท่ีผา่นมาสมาคมฯ มีเครือข่ายโรงเรียนแกนน าอยูท่ั้งหมด 13 โรงเรียน ไดแ้ก่ 
1 โรงเรียนวดัปากบ่อ                 ส านกังานเขตสวนหลวง 
2 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ    ส านกังานเขตบางกะปิ 
3 โรงเรียนก่ิงเพชร      ส านกังาเขตราชเทว ี
4 โรงเรียนวดัลาดพร้าว            ส านกังานเขตลาดพร้าว 
5 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล)  ส านกังานเขตดินแดง 
6 โรงเรียนวดัสะแกงาม     ส านกังานเขตบางขุนเทียน 
7 โรงเรียนประชาราษฎร์บ าเพญ็    ส านกังานเขตหว้ยขวาง 
8 โรงเรียนวดัโพธ์ิทอง (ขวญัโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ)์ ส านกังานเขตจอมทอง 
9 โรงเรียนวดัลาดกระบงั (ศิลาภิรัตอุปถมัภ)์  ส านกังานเขตลาดกระบงั 
10 โรงเรียนวดัคูบ้อน (วฒันานนัทอุ์ทิศ)   ส านกังานเขตคลองสามวา 
11 โรงเรียนบางชนั (ปล้ืมวิทยานุสรณ์)   ส านกังานเขตคลองสามวา 
12  โรงเรียนวดัพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล )  ส านกังานเขตคลองสามวา 
13   โรงเรียนคลองใหม่                 เมืองสมุทรปราการ  
ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2557  มนัีกเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้นผ่านการอบรมแล้ว ราว 6,000 คน 
 
ดว้ยสถานการณ์ การระบาดของเช้ือไวรัส โควิด 19  ในปี พ.ศ. 2564 

ท่ีผา่นมามคีวามรุนแรงมาก งานพฒันาเยาวชนจึงไมส่ามารถจดักิจกรรมใด  ๆ กบั
เยาวชนในโรงเรียนเครือข่ายแกนน าเยาวชนไดเ้ลย  ท าไดแ้ต่เพยีงการประชุม on line 
กบัเครือข่ายครูเพ่ือนใจวยัทีน  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในช่วงการระบาดของเช้ือ
ไวรัส โควดิ 19   ในวนัเสาร์ท่ี 18 กนัยายน 2564   ซ่ึงมมีติวา่ตอ้งการให ้เจา้หนา้ท่ีงาน
พฒันาเยาวชนจดัการสอนแบบ on line   แต่สุดทา้ยหลงัจากท่ีคุณครูแต่ละท่านกลบัไป
ถามนกัเรียนแกนน า กลบัไดรั้บค าตอบวา่ไมต่อ้งการท ากิจกรรมผา่น on line  แต่อยาก
ใหม้าจดักิจกรรมท่ีโรงเรียนมากกวา่   จึงท าใหต้อ้งหยดุเพือ่รอสถานการณ์การระบาด
ของเช้ือโควดิ 19 ลดลงก่อน  จึงจะเร่ิมจดักิจกรรมดงัเดิมได ้
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30 

งำนเสริมสร้ำงควำมเสมอภำคระหว่ำงหญงิชำย 
สถำบนัวจิยับทบำทหญงิชำยและกำรพฒันำ 

 สถาบนัวิจยับทบาทหญิงชายและการพฒันา เป็นองคก์รพฒันาเอกชนท่ีด าเนินการโดยมิไดห้วงั
ผลก าไร ก่อตั้งข้ึนในวนัสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2533 โดยไดรั้บการสนบัสนุนในเบ้ืองตน้จากกองทุน
พฒันาสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) 

 การด าเนินงานของสถาบนัฯนั้น เป็นกิจกรรมหน่ึงของ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมุง่เนน้การวจิยันโยบายท่ีมี
ผลกระทบต่อสตรีในวงกวา้ง และเสริมสร้างบทบาทการมส่ีวน
ร่วมของสตรีในกระบวนการตดัสินใจ อนัจะน าไปสู่ความเสมอ
ภาคระหวา่งหญิงชายในสงัคม  

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อด าเนินการวิจยันโยบายเชิงปฏิบติัการ และรณรงคใ์นระดบันโยบายท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้าง
สถานภาพของสตรี รวมทั้งลดความเหล่ือมล ้าระหว่างหญิงและชายท่ีปรากฏในกฎหมาย ระเบียบ 
และแนวปฏิบติัต่าง ๆ  

2. เพื่อส่งเสริมการพฒันาประชาธิปไตย โดยการขยายฐานการมีส่วนร่วมของสตรีในดา้นการเมือง 

3. เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมใหส้ตรีมส่ีวนร่วมท่ีเท่าเทียมกบัชายในกระบวนการตดัสินใจในทุกระดบั 

4. เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ในเชิงบวกส าหรับสตรีอนัจะส่งผลใหมี้การปรับเปล่ียนนโยบายท่ีเอ้ือต่อ
การแกปั้ญหาของสตรีไดอ้ยา่งเหมาะสมข้ึน เพ่ือขยายฐานและเผยแพร่องคค์วามรู้เก่ียวกบัมิติหญิง
ชายและการพฒันา 



สถำบันวจิยับทบำทหญิงชำยและกำรพฒันำ 

ในปี 2564 สถาบนัวจิยับทบาทหญิงชายและการพฒันา ไดด้  าเนินงานท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างศกัยภาพของผูห้ญิง และความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชายดงัน้ี 

 

สถาบนัวิจยับทบาทหญิงชายและการพฒันา ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจดัท าโครงการ จาก International 
Republican Institute (IRI จดักิจกรรมเวทีเสวนา จ  านวน 6 คร้ัง ดงัน้ี 

• ผา่นระบบออนไลน์ จ  านวน 3 คร้ัง   

• เสวนารูปแบบ Hybrid จ านวน  2 คร้ัง 

• รูปแบบเวทีเสวนา จ  านวน 1 คร้ัง  

มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 353 คน ผูห้ญิง 196 คน  ผูช้าย 117 คน  LGBT 5 คน ไม่ระบุเพศ 35 คน (เขา้ร่วมผา่น 
Zoom)  แยกเป็น 

•สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร/ผูช่้วย   จ านวน    38   คน 

•สมาชิกวุฒิสภา/ผูช่้วย     จ านวน      3   คน 

•ราชการ/นกัการเมืองทอ้งถ่ิน   จ านวน    85   คน 

•ภาคประชาสงัคม/ธุรกิจเอกชน  จ านวน   215  คน 

•ส่ือมวลชน     จ านวน      5   คน 

•ไม่ระบุองคก์ร    จ านวน 7 คน 

ตดิตำมเน้ือหำกำรเสวนำได้ที่ Link 

 https://sites.google.com/apsw-thailand.org/patcharee/home 

 https://sites.google.com/apsw-thailand.org/police-patcharee/home 

 https://sites.google.com/apsw-thailand.org/manassanan/home 

 https://sites.google.com/apsw-thailand.org/natnan-humanright/home 
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1.1 โครงกำร Capacity Building for Women MPs and Assistants through Citizen-centered Workshop and 
Study Tour    

สถาบนัวิจยับทบาทหญิงชายและการพฒันา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกบั คณะกรรมาธิการกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ กลุ่มชาติพนัธุ์ และผูม้ีความหลากหลายทางเพศ สภาผูแ้ทนราษฎร และ คณะท างาน

ขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเลก็สู่ถว้นหนา้ (301 องคก์ร) จดัเวทีเสวนา หาทางออก  เพ่ืออนำคตที่เป็นธรรม

และยั่งยืน ต้องให้ “เด็กชนะ” ข้ึน ในวนัจันทร์ท่ี 18 มกราคม 2564  ผ่าน Application Zoom  ณ ห้องประชุมออร์คิด 2 
โรงแรมรามาการ์เดน้ท ์กรุงเทพฯ โดยมวีัตถปุระสงค์เพ่ือ 1) ทุกภาคส่วน รัฐบาล การเมือง เอกชน องค์กรภาคประชาสังคม 
และส่ือมวลชน ร่วมกันหาทางออกอย่างเร่งด่วน เพ่ือช่วยเหลือเดก็ท่ีอยู่ในภาวะยากล าบาก อันเป็นผลกระทบซ ้าเติมจากการ
สถานการณ์ระบาดและนโยบายการควบคุมโรคระบาดโควิด-19  2) เพ่ือเร่งรัดให้รัฐบาลพิจารณาการมมีาตรการดูแลเด็กเลก็ 
0-6 ขวบ ทุกคนอย่างเสมอภาค สร้างอนาคตท่ีเป็นธรรมและยั่งยืนให้เด็ก ครอบครัว และสังคม ด้วยการออกนโยบาย
สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเลก็สู่ถ้วนหน้า 600 บาท/คน/เดือน มีผูเ้ขา้ร่วมผ่าน Zoom และ Facebook Live จ  านวน 60 คน 

 

 เดก็ชนะ เดก็ชนะ  เดก็ชนะ  เดก็ชนะ 

1.2 โครงกำร Increasing Women’s Political Participation and Governing Capacity through Citizen-Centered 
Governance Workshops ไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.2.1สถาบนัวจิยับทบาทหญิงชายและการพฒันา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกบัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการกิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร กลุ่มชาติพนัธุ ์และผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ   อนุกรรมการดา้นเครือข่าย
และการมส่ีวนร่วม องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Thai PBS    ขบวนผูห้ญิงปฏิรูปประเทศไทย 
(WeMove)   คณะท างานขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเดก็เลก็สู่ถว้นหนา้ จดัการเสวนาหาทางออก สิทธมินุษยชน-วกิฤตโิค
วดิ-19 : สิทธ ิหน้ำที ่บทบำทของรัฐบำล รัฐสภำ องค์กรอสิระ ส่ือ และรำษฎร ผา่น Application Zoom ในวนัศกุร์ท่ี 27 สิงหาคม 2564   
โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่  

1) ระบุขอ้ทา้ทายและขอ้เสนอบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน กฎหมายรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศ เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนและเยยีวยาผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะต่อกลุ่มเส่ียงและกลุ่มเปราะบางทาง
สงัคม   
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2) รวบรวมข้อเสนอแนะบนพืน้ฐานสิทธิมนุษยชนต่อระบบบริการสาธารณสุข การป้องกัน การควบคุม การ
เฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล และการติดตาม-ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้หายป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 ให้สอดคล้องกับหลักการ
เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หน้าท่ีและแนวนโยบายของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  และ 3) รับฟังข้อเสนอแนะการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ-สังคมอันเกิดจากผลพวงของวิกฤติโควิด-19 
ในระยะกลางและระยะยาว เพ่ือคืนความปกติสุข สร้างสังคมท่ีเท่าเทียม เคารพสิทธิของทุกคน และให้คุณค่ากับมนุษย์
มากขึน้ โดยเฉพาะคนในกลุ่มเปราะบาง มีผูเ้ขา้ร่วมผา่น Zoom และ Facebook Live จ  านวน 48 คน ผูห้ญิง 36 คน ผูช้าย 9 
คน LGBT 3 คน 
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1.2.2  สถาบนัวิจยับทบาทหญิงชายและการพฒันา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกบัชมรมรัฐสภา
สตรีไทย คณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชน สตรี และผูม้ีความหลากหลายทางเพศ สภาผูแ้ทนราษฎร  สมาคมบณัฑิต
สตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ สมาคมสิทธิเสรีของประชาชน (สสส.) สถาบนัเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรม (สป.ยธ.)  ขบวนผูห้ญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)  จดัเวทีเสวนา “ผู้หญิงยาตรา...ปฏิรูปต ารวจ”  ผ่าน 
Application Zoom  ในวนัพุธท่ี 29 กนัยายน 2564  โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ  1) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียจากทุกกลุ่มใน
สังคมได้มส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ระบุข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะต่อ ร่าง พ.ร.บ. ต  ารวจแห่งชาติ ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560  2) เปิดให้ผู้มีหน้าท่ีในการพิจารณาการปฏิรูปต ารวจ และร่าง พ.ร.บ. 
ต ารวจแห่งชาติได้รับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง รอบด้าน ครอบคลุม รวมท้ังนวัตกรรมใหม่ ๆ   ในการบริหาร
องค์กรท่ีอยู่ในกระบวนการยติุธรรม 3) เปิดให้ผู้หญิงและทุกเพศสภาพ ท้ังท่ีเป็นนักรัฐสภา  องค์กรภาคประชาสังคม
และนักวิชาการ ได้มเีวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่น เสริมพลงัซ่ึงกันและกัน และผลกัดันประเด็นความต้องการ
ของตนเข้าสู่กระแสหลักการปฏิรูปต ารวจ มีผูเ้ขา้ร่วมผ่าน Zoom และ Facebook Live จ  านวน 51 คน ผูห้ญิง 26 คน 
ผูช้าย 15 คน LGBT 1 คน ไม่ระบุเพศ 9 คน 

1.2.3  สถาบันวิจยับทบาทหญิงชายและการพฒันา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกับนิธิเพื่อ  
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  องคก์รชุมชนคนตราด และเครือข่ายผูห้ญิงไทย ๗๗  จดัเวทีเสวนาหาทางออกเชิงนโยบาย “หยุด
โลกร้อนดว้ยสิทธิและทางเลือกของชุมชน” ในวนัเสาร์ท่ี 20 พฤศจิกายน 2564  ณ หอ้งประชุมตราด ซิต้ี ฮอลล ์โรงแรม
ตราด ซิต้ี โฮเทล จงัหวดัตราด   โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อเปิดโอกาสให้มีเวทีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และ
ขอ้เสนอแนะระหว่างนกันิติบญัญติั นกัการเมือง นกันโยบาย ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง และคนในชุมชน ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างนโยบายดา้นทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
พลงังาน การพฒันาเศรษฐกิจ และการลดโลกร้อน 3) เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายของกลุ่มท่ีท างานดา้นการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื เครือข่ายพลงัสตรีทั้งในเมืองและชนบท รวมถึงนกัรัฐสภา เพ่ือร่วมมือในการผลกัดนัประเด็นการหยุดโลกร้อน
ร่วมกนั มีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 53 คน  ผูห้ญิง 21 คน ผูช้าย 25 คน ไม่ระบุเพศ 7 คน โดยเขา้ร่วมในห้องประชุม 46 คน เขา้
ร่วมผา่น Zoom และ Facebook Live จ  านวน 7 คน 
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1.2.4   คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู ้สูงอายุ  ผู ้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์  และผู ้มีความ  
 หลากหลายทางเพศ สภาผูแ้ทนราษฎร ร่วมกบัสถาบนัวิจยับทบาทหญิงชายและการพฒันา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ฯ จดัเวทีเสวนา เร่ือง “กฎหมายการคา้ประเวณี : แกไ้ขหรือยกเลิก?” ในวนัจนัทร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องนันทา    
โรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงค์ส าคัญ  1) เพ่ือน าเสนอประเด็นปัญหาของการบังคับใช้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙  2) เพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบังคับใช้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 3) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางแก้ไขปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙  มีผูเ้ขา้ร่วมเวทีเสวนา 
จ านวน 51 คน ผูห้ญิง 34 คน ผูช้าย 17 คน 

 

1.2.5  สถาบนัวจิยับทบาทหญิงชายและการพฒันา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ขบวนผูห้ญิงปฏิรูปประเทศไทย 
(WeMove) และดว้ยการสนบัสนุนของ ส.ส.ผอ่งศรี แซ่จึง กรรมาธิการการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สภาผูแ้ทนราษฎร 
ไดร่้วมกนัจดัเวทีเสวนาหาทางออกเชิงนโยบาย “ท่ีดินคือตน้ทุนลดความเหล่ือมล ้า” ข้ึน ในวนัอาทิตยท่ี์ 26 ธนัวาคม 2564 ณ หอ้ง
ประชุมซงัฮ้ี โรงแรมแกลเลอร่ี ดีไซน ์   อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  โดยมวีตัถุประสงค ์1) เพ่ือเปิดโอกาสให้มเีวทีการแลกเปลีย่น
ข้อมลู ข้อเทจ็จริง และข้อเสนอแนะระหว่างนักนิติบญัญติั นักการเมอืง นักนโยบาย ผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง และคนในชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาการถือครองและจัดการท่ีดิน 2) เพ่ือให้เกิดการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้เสีย ผู้ท่ีได้เคยต่อสู้ เคล่ือนไหวและ
ร้องเรียนประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัการถือครองและจัดการท่ีดิน ในการหาทางออกเชิงนโยบายและในเชิงพืน้ท่ี 3) เพ่ือให้เกิดการขยาย
เครือข่ายของกลุ่มท่ีท างานด้านการพฒันาท่ียัง่ยนื เครือข่ายภาคพลเมอืง เครือข่ายสตรีท้ังในเมอืงและชนบท รวมถึงนักรัฐสภาเพ่ือ
ร่วมมอืกนัลดความเหล่ือมล า้และความขดัแย้งในสังคม มผีูเ้ขา้ร่วมจ านวน 90 คน  ผูห้ญิง 29 คน ผูช้าย 46 คน ไมร่ะบุเพศ 15 คน        
โดยเขา้ร่วมในหอ้งประชุม 75 คน เขา้ร่วมผา่น Zoom และ Facebook Live จ  านวน 15 คน 
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2.ผลติส่ือ Social Medea เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ผลงำนและประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรด้ำน Gender ช่องทางส่ือท่ีใช ้ 

 Facebook page: สถาบันวจิยับทบาทหญิงชายและการพฒันา  

 Facebook page : Gender Talk  

 Facebook page : Gender Equality   

ในปี 2564 ไดผ้ลิตรายการ Gender Talk จ  านวน 28 ตอน  โดยมีผูเ้ขา้ชมรายการจากทั้ง 2 เพจ ดงัน้ี  

ตำรำงสรุปยอด 
 

       Reach    #of Like   #Comments    #Of Share     #Story Views 

      29.2k 2.1k 385 596 60.4k 

 Activities Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views 
 

เสำร์ที่ 22 พฤษภำคม 2564 
“ชวนคุยหลงัดู K-Drama กระแสดี 

"18 Again" 
   540      32         17        7         966    

 

เสำร์ที่ 29 พฤษภำคม 2564 
“มองผลกระทบ COVID-19 

 Gender Lens” 

  
1.7K       296         14         64       3.7k 

เสำร์ที่ 5 มถุินำยน 2564 

“เพศสภำพ อ ำนำจ และตวัตน ของ
เส้นผม” 

  1.5k       43         10        14         2K 
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 Activities Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views 

เสำร์ที่ 19 มถุินำยน 2564 
เดนิหมำก “งบประมำณ”  

กนัอย่ำงไร...ในยำมคนไทยโดนรุกฆำต ! 

 

  971      74        14        27        2.5k 

เสำร์ที่ 26 มถุินำยน 2564 
“ควำมเสมอภำค หญิงชำย เกดิ-โต-
สุกงอม จำกต้นธำรประชำธิปไตย 

2475” 
  

  699      40          9        9        2.5k 

เสำร์ที่ 3 กรกฎำคม 2564 

“ฝ่ำกีด่่ำน ... 
กว่ำจะได้เป็น ส.ส. หญิง” 

  

  683      51        26        8      2.7K 

  
เสำร์ที่ 10 กรกฎำคม 2564 

“ปรำกฏกำรณ์ ติง่ K-POP ทั้ง
ภำพยนตร์และดนตรีอ ำนำจละมุน

จำกส่ือบนัเทิง” 
  

  870     36         2       12       1.7k 

  

  

  

  

 
เสำร์ที่ 17 กรกฎำคม 2564  

“ผลดัใบเก่ำ ผลยิอดใหม่  
ควำมในใจ กสม.” 

  552      42           7        7          2.2K  
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 Activities Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views 

เสำร์ที่ 24 กรกฎำคม 2546   

“สหำยผู้เฒ่ำ... เล่ำควำมหลงั”  
ตอนที่ 1 

  1.3k    124         52       19        10.1K 

เสำร์ที่ 31 กรกฎำคม 2564   
"สหำยผู้เฒ่ำ...เล่ำควำมหลงั"   

ตอนที่ 2 

 982     154        39      20           8K 

เสำร์ที่ 7 สิงหำคม 2564  

“ศิลปะ เปลีย่น-ฟ้ืน-คืน...ชีวติ” 

   804   

      

  

   

        

    65           7      19          290 

เสำร์ที่ 14 สิงหำคม 2564  
“เพศสภำพ Gender Identities' 
 เร่ืองร้อนๆ ของโอลมิปิก 2020”  

 1.4k   

           

   

            

         

57          8 21 2.3k 

เสำร์ที่ 21 สิงหำคม 2564  
“สงครำมและสันตภิำพกบัชะตำ
กรรม และบทบำทของผู้หญงิ  

 1.7k   

           

            

         

        

86 4 28  2.7K 
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 Activities Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views 

ศุกรท์ี ่27 สิงหาคม 2564  
“สิทธิมนุษยชน-วกิฤติโควดิ-19 :  

สิทธิ บทบาทของรัฐสภา 
องคก์รอสิระ สื่อและราษฎร” 

  1.7k   

          

           

           

         

56  11 20 3.7k 

 
เสารท์ี ่4 กันยายน 2564   

"ไปชมุนุมตามสิทธิ ไปควบคุม
ตามหน้าที"่ 

 
  

1.2K   

   

           

           

         

      36 17 17 331 

เสารท์ี ่11 กันยายน  2564   
“พลกิ (ทุก) ภาพ...ต ารวจหญิง” 

  285   

   

           

           

         

       25 11 12 459 

 
อาทติยท์ี ่19 กันยายน 2564   

"เลีย้งลูก-ท างานบ้าน...ในสังคม
ชายเป็นใหญ่” 

  
  

 2.3k   

         

          

          

        

73 14 21  743 

เสารท์ี ่25 กันยายน 2564   
"ผู้หญิงเปลี่ยนโลก... ในเวที

เลือกต้ัง อบต." 

4.6k   

       

         

         

222   27 21 2.9k 
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  Activities Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views 

  พุธที ่29 กันยายน 2564  
  “ผู้หญิงยาตรา...ปฏิรูปต ารวจ” 

1.1K  

       

  

  

        

115          6        85 3.1K 

 เสารท์ี ่9 ตุลาคม 2564   
“วาระผู้หญิงต้องสู้...เลือกต้ัง 

อบต.” 

    2.3k 

    

          

   

   

31         7        12 1.2k 

เสารท์ี ่16 ตุลาคม 2564   
“ภัยโควดิจะจากไป...แต่ภยั

คารบ์อนยังอยู”่ 

 625   

   

           

   

       

       52 8        14 1.3k 

เสารท์ี ่23 ตุลาคม 2564   
“จุดยนื-ท่าทขีองไทยและสากล 
หยุดโลกร้อนที ่1.5 องศา” 

620   

   

   

          

      

46 3 11 1.3k 

เสารท์ี ่30 ตุลาคม 2564   
“วันนีต้้องพูดเร่ือง “เพศ” 

763   

   

   

       

       56         2        17 1.3k 
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 Activities Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views 

 
เสำร์ที่ 6 พฤศจกิำยน 2564    
“เม่ือคนรัก-คนร้ำย เป็นคน

เดียวกนั” 

1.1k   

   

      

      69         2 13 1..4k 

 

เสำร์ที่ 20 พฤศจกิำยน 2564   
“หยุดโลกร้อนด้วยสิทธแิละ

ทำงเลือกของชุมชน” 

   1K   

 

     237        33        25 3K 

พุธที่ 24 พฤศจกิำยน 2564  
“พลงัสตรี  

ลดควำมรุนแรงต่อเดก็ 
และสตรี : ท้องไม่พร้อม  

แท้งปลอดภัย” 

  1.8k   

   

   

    

       17          6        55 392 

เสำร์ที่ 4 ธันวำคม 2564   
“ชวนส ำรวจ ดินแดนแสนล้ำน 

กำรเลือกปฏบิัต”ิ 

     303 

   

   

   

        

      22          6 3   614 

อำทิตย์ 26 ธันวำคม 2564  

“ที่ดินคือต้นทุน  
ลดควำมเหล่ือมล ำ้”  

 1K 

 

38  23   15 3K 

                 รวม 29.2K       2.1k  385    596  60.4k 
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กำรประชำสัมพนัธ์และหำทุน 
 การประชาสมัพนัธ ์ เพือ่สร้าง
ความเขา้ใจในภารกิจและการรณรงค์
หาทุน สนบัสนุนการด าเนินงาน
ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการท่ี
นบัเป็นอีกภารกิจหน่ึงท่ีส าคญัยิง่ 
เน่ืองจากสมาคมฯเป็นองคก์รพฒันาเอกชนท่ีด าเนินกิจกรรมสาธารณกุศลใหค้วาม
ช่วยเหลือผูห้ญิงและเด็กท่ีประสบปัญหา โดยมิไดคิ้ดค่าใชจ่้ายจากผูป้ระสบปัญหา
ท่ีมาขอรับความช่วยเหลือแต่อยา่งใด  งบประมาณของสมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ ท่ีใชใ้นการด าเนินงานทั้งในเชิงรุก และใหบ้ริการนั้นมาจากการบริจาคของ
สาธารณชนเกือบทั้งหมด  
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1.งำนประชำสัมพนัธ์ ผลติและเผยแพร่ส่ือ 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯไดท้ าการประชาสัมพนัธ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยการผลิต
ข่าวความเคล่ือนไหวขององคก์ร ผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์ก อาทิ เว็บไซต์ (Website) และเฟซบุ๊ก (Facebook)  ขององค์กร 
เพื่อประชาสมัพนัธใ์หส้าธารณชนทราบถึงการด าเนินงาน ความเคล่ือนไหว  และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ   นอกจากน้ียงัไดจ้ดัท าโครงการวนัเกิด แผน่พบัคู่มือโครงการนกหวีดป้องกนัภยัเพ่ือเป็นการรณรงค ์
ยติุ และป้องกนัความรุนแรง  

1.1 วำรสำรส่ิงพมิพ์ 
 แผน่พบัสมาคมฯ 
 แผน่พบัโครงการนกหวีดป้องกนัภยัฯ 
 บทความลงนิตยสาร 
1.2 ส่ือออนไลน์ 
 เวบ็ไซต ์(Website): สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  http://www.apsw-thailand.org/  
 เฟซบุ๊ก เพจ (Facebook page)  

: สมาคมส่ง เสริมสถานภาพสตรีฯ บ้ านพักฉุก เ ฉิน  ดอนเ มือง  https://www.facebook.com/
apswthailand.org  ใหบ้ริการ ใหข้อ้มูล ตอบค าถามต่าง ๆ และให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้ ผ่านเฟซบุ๊กสมาคมฯ เช่น การ
บริจาคเงิน และบริจาคส่ิงของ , การขอรับความช่วยเหลือและการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้ , การเรียนฝึกอาชีพ, 
การเดินทาง, จิตอาสา ,กิจกรรมCSR , การบ าเพญ็ประโยชน์ , การเล้ียงอาหารสมาชิกบา้นพกัฉุกเฉิน ฯลฯ 

: ShopBoon for บ้ า น ฉุ ก เ ฉิ น   https://www.facebook.com/Shopboon.apswthailand.org เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์งานฝึกอาชีพ และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 

 บลอ็กสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ apsw-thailand.blogspot.com  
 ทวิตเตอร์ (Twitter) สมาคมฯ https://twitter.com/emergency_home หรือ @emergency_home 
 อินสตาแกรม (Instagram) สมาคมฯ www.instagram.com/emergencyhome.apsw 
 จดัท ารายงานประจ าปี 2563 เผยแพร่สาธารณะ สามารถอ่านออนไลน์ผ่านการสแกนคิวอาร์โคด้หรือ
สามารถอ่านในรูปแบบ E-book ผา่นแอพพลิเคชัน่ issuu.com  

 ช่อง YOUTOBE CHANEL (APSW.emergencyhome Official ) 
 ไลนอ์อฟฟิเชียล ปี 2564 ไดเ้ปิดไลนอ์อฟฟิเชียล Line Official Account  : EmergencyHome_APSW   

 Line official Account ID : @186unint   หรือคลิกลิงก์   https://lin.ee/mEdezc0  เพื่อเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
ใหบ้ริการ ใหข้อ้มูล ตอบค าถามต่าง ๆ และใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ ผา่นเฟซบุ๊กสมาคมฯ เช่น การบริจาคเงิน และบริจาค
ส่ิงของ , การขอรับความช่วยเหลือและการใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้ , การเรียนฝึกอาชีพ , การเดินทาง , จิตอาสา ,
กิจกรรมCSR , การบ าเพญ็ประโยชน์ , การเล้ียงอาหารสมาชิกบา้นพกัฉุกเฉิน  การจ าหน่ายผลิตภณัฑง์านฝีมือสมาชิก
บา้นพกัฉุกเฉิน ฯลฯ 

 งำนประชำสัมพนัธ์และหำทุน 
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2.งำนนิทรรศกำร 

เน่ืองจากในปี 2564 ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

โรคโควดิ -19 ท าใหห้น่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน งดเวน้การจดักิจกรรมตลอด ทั้งปี   

3.งำนระดมทุน 

 งำนกล่องรับบริจำค 

ปี 2564 สมาคมฯ มีกล่องรับบริจาคท่ีตั้งอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ  ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
รวมทั้งส้ิน จ  านวน  143 กล่อง นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีจดัตั้งกล่องรับบริจาคของหน่วยงานข้ึนและจดัสรรเงิน
รับบริจาคใหก้บัสมาคมฯ เป็นประจ าทุก ๆ ปี  ไดแ้ก่ บริษทัเซ็นทรัล วตัสัน จ  ากดั , โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา  เพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินงานของสมาคมฯ  

4.กจิกรรมพเิศษ 

4.1“Watsons green Ribbons วตัสันโบว์เขียว เนื่องในวนัสตรีสากล” 

วนัพฤหสับดีท่ี 4 มนีาคม 2564 คุณนวลพรรณ ชยันาม 
Customer Director บริษทั เซ็นทรัล วตัสนั จ  ากดั ร่วมกบัผูบ้ริหารแบ
รนดผ์ลิตภณัฑดู์แลผมและผวิ “โดฟ” (บริษทัยนิูลีเวอร์ไทย เทรดด้ิง
จ ากดั) และคณะผูบ้ริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เปิดตวั
แคมเปญ “Watsons green Ribbonsวตัสันโบว์เขียว เน่ืองในวนัสตรี
สากล” ณ บริเวณร้านวตัสนั สาขาโลตสั พระราม4 โดย จดัจ  าหน่าย
โบวสี์เขียวเพือ่หารายไดไ้มห่กัค่าใชจ่้ายช่วยเหลือสตรีและสงเคราะห์
เดก็ท่ีดอ้ยโอกาส ใหก้บั สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถมัภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ (บา้นพกัฉุกเฉิน) ดว้ยการเชิญชวนใหลู้กคา้ทุกคน ร่วมซ้ือโบวสี์เขียว ในราคา 20 บาท รวมทั้ง ผลิตภณัฑโ์ดฟ (Dove) 
ไดร่้วมมอบเงินบริจาคสมทบทุนใหก้บัสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพียงซ้ือผลิตภณัฑ ์โดฟ ใด ๆ กไ็ด ้โดฟ ร่วมสมทบทุน
บริจาค 1 ช้ิน = 5 บาท ทุก ๆ  ท่านสามารถร่วมท าบุญ หรือหาซ้ือโบวสี์เขียวไดท่ี้ร้านวตัสนัทุกสาขา ตั้งแต่วนัน้ี 6 มีนาคม 64 จนถึง
ส้ินเดือนมีนาคม 2564 

 *กิจกรรมจ าหน่ายโบวสี์เขียวของ วตัสันน้ี ไดด้  าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 9 ปี ติดต่อกนั โดย
ปกติจะจดัเป็นกิจกรรมเดินรณรงค์ และจ าหน่ายโบวสี์เขียว ณ ลานหน้า ร้านวตัสัน อาคารซีพทีาวเวอร์ ถนนสีลม แต่
เน่ืองจากการเฝ้าระวงัการระบาดของโรค COVID-19 จึงไดย้กเลิกกิจกรรมการเดินรณรงค์ 

4.2 กรมสรรพากร เยีย่มชมและจดักจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 

 วนัท่ี 2 ธันวาคม 2564   คณะจากกรมสรรพากร  น าโดย      
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้พาคณะ
เจา้หนา้ท่ีจากกรมสรรพกร  มาจดักิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์  
บริจาคเงิน และจดัเล้ียงอาหารให้กบัผูห้ญิงและเด็ ท่ีประสบปัญหา
วิกฤตในชีวิตและไดพ้กัพิงอยู่ ณ บา้นพกัฉุกเฉินดอนเมือง สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถมัภ์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ ซ่ึง ดร. เมทินี  พงษ์ เวช  
เลขาธิการสมาคมฯ และรักษาการผูอ้  านวยการสมาคมฯ เป็นผูใ้หก้าร

           ตอ้นรับ  
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5.งำนอ่ืน ๆ  

• เปิดร้าน ShopBoon for บ้านฉุกเฉิน เพ่ือเปล่ียนส่ิงของบริจาคท่ีเหลือใชเ้ป็นเงินทุนสนบัสนุนการด าเนินงานช่วยเหลือ
ผุห้ญิงและเดก็ในบา้นพกัฉุกเฉิน ตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564  

• รับบริจาคเงิน ส่ิงของ และรับจองเล้ียงอาหารท าบุญเน่ืองในวาระโอกาสพิเศษ เช่น ท าบุญวนัเกิด รวมทั้ง
ประสานงานกบับุคคล หน่วยงาน หรือองคก์รต่าง ๆ ท่ีเขา้มาจดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือท า CSR ใน
วาระโอกาสต่าง ๆ  

• จดัท าและดูแล “แปลงผกัสวนครัวเพ่ือบ้านพกัฉุกเฉิน”  ร่วมกบั สมาชิกผูห้ญิงท่ีบา้นพกัฉุกเฉิน 

• ประสานงานและดูแลกองถ่ายท าละคร / ซีร่ีย ์ท่ีมาใชพ้ื้นท่ีสมาคมฯ *รายละเอียดตามภาคผนวก ค 
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ผู้สนใจ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
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ผู้สนใจและผู้สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสมำคมฯ 

การด าเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยงัคงได้รับ
ความสนใจและการสนบัสนุนจากสาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1.กำรเยีย่มชมสมำคมฯ 
ในปี 2564  สมาคมฯ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางการ

ป้องกนัอย่างเคร่งคัดต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  เพ่ือป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ท าใหจ้  านวนผูเ้ขา้เยีย่มชมและผูส้นบัสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ลดน้อยลง 
ซ่ึงตลอดทั้งปี 2564 มีผูเ้ขา้เยีย่มชมดงัน้ี 

     คณะเยีย่มชม     จ ำนวน(กลุ่ม)     จ ำนวน(คน) 
กลุ่มนกัเรียน / นกัศึกษา         1 กลุ่ม                     5  คน 
กลุ่มบุคคลทัว่ไป (ไทย)       16 กลุ่ม                  160 คน 
               รวม                      17 กลุ่ม                            165 คน 
*รายช่ือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท่ีมาเยีย่มชม มปีรากฏในภาคผนวก  ข 

2.กำรสนับสนุนและกำรร่วมบริจำค 
สมาคมฯ ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สาธารณชนทัว่ไป ในหลายรูปแบบ เช่น 
2.1หน่วยงานภาครัฐ 
• ส านกังานป้องกนัและควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร 
• ส านกังานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ กระทรวงยติุธรรม  

• สถานพยาบาลต่าง ๆ   ในกรุงเทพมหานคร   
เช่น  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 60ฯ   สถาบนับ าราศนราดูร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  
โรงพยาบาลศรีธญัญา  เป็นตน้ 

•กำรสนับสนุนโดย ภำครัฐ   

ส่วนใหญ่เป็นการใหค้วามร่วมมือซ่ึงเอ้ือต่อการแกไ้ขปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีผูห้ญิงและ
เด็กประสบ ส าหรับการใหทุ้นสนบัสนุนนั้น  อยูใ่นรูปของการสนบัสนุนโครงการ  
การจดักิจกรรมในส่วนท่ีไดรั้บการสนับสนุนนั้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าใชจ่้าย        
ท่ีสมาคมฯ ตอ้งใชใ้นแต่ละปี 

  

 ผู้สนใจ และสนับสนุนกำรด ำเนนิงำน 
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 2.2 หน่วยงำนภำคเอกชนและสำธำรณชนผู้มจีติศรัทธำ 

ตลอด ทั้งปีมีหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายหน่วยงานใหค้วามช่วยเหลือสมาคมฯ ดว้ยการใหทุ้น
สนบัสนุนกิจกรรม เช่น บริษทัเซ็ลทรัล วตัสนั จ  ากดั  บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั (มหาชน) มูลนิธิ อินเตอร์เนชัน่
แนลรีพบัลิกนั อินสติติวท ์(IRI) International  Republican Institute  บริษทั เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบญัชี จ  ากดั  บริษทัท่าอากาศยาน
ไทย จ  ากดั(มหาชน)   มลูนิธิกองทุนการกศุลสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มลูนิธิโรตาร่ี  
กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง  กองบญัชาการกองทัพไทย  ศูนยก์ารทหารอากาศโยธิน  
บริษทั เมืองไทย ประกนัภยั จ  ากดั(มหาชน) บริษทัทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์โบรคเกอร์ จ  ากดั  บริษทั
ไทยวาโก ้จ  ากดั  บริษทัลอรีอลั (ประเทศไทย) จ  ากดั    บริษทั อนัดา99 จ  ากดั  บริษทั เซ็นเตอร์ฟู้ด 
จ  ากดั บริษทั ซีพอีอลล ์จ  ากดั  มลูนิธิ ววีแีชร์ ฯลฯ 
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3.กำรเลีย้งอำหำรแก่สมำชิกบ้ำนพกัฉุกเฉิน 

ปี 2564 บา้นพกัฉุกเฉินไดมี้โอกาสตอ้นรับผูมี้จิตศรัทธา มาร่วมบริจาคส่ิงของและเล้ียงอาหาร ใหก้บั
ผูห้ญิงและเด็กท่ีบา้นพกัฉุกเฉิน  ในปีน้ีไดป้รับเปล่ียนรูปแบบกลุ่มเล้ียงอาหารท่ีมีขนาดเลก็ โดยจ ากดัจ  านวนผูเ้ขา้
เล้ียงอาหารใหก้บัสมาชิกบา้นพกัฉุกเฉิน ไม่เกิน 10 คน จึงท าใหจ้  านวนลดลงกว่าทุกปีท่ีผา่นมา  ในปี 2564 มีจ  านวน
รวมทั้งส้ิน  181  กลุ่ม  ( 590  คน ) เช่น  

 

ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ริจาคท่ีมีอุปการคุณทุกท่านท่ีไดน้ าอาหารมาจดัเล้ียง และบริจาคเงินเพ่ือจดัเล้ียงอาหาร 
ทั้งท าบุญเล้ียงวนัเกิด หรือจดัเล้ียงอาหารผูห้ญิงและเด็กในบา้นพกัฉุกเฉินเน่ืองในวาระโอกาสพิเศษต่าง ๆ  

 สมำคมบริษัทจดทะเบยีนไทย และทีม Local Thailand บริจาคอาหารกล่องเพื่อจดัเล้ียงอาหารกลางวนัใหก้บั

บา้นพกัฉุกเฉินตลอดเดือนกนัยายน 2564 

 คุณอรอุมำ มำลนีนท์ ผู้บริหำรช่อง 3 จดัส่งอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืม 

ร้ำน Maocha - หม่ำวชำ ชานมไข่มกุสูตรตน้

ต าหรับแทจ้ากไตห้วนัสาขาสายไหม  บริจาค

ชานมไข่มกุ ใหก้บัสมาชิกบา้นพกัฉุกเฉิน 
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กำรบริหำรงำนทั่วไป 
บุคลำกร และกำรเงนิ 
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กำรบริหำรงำนทั่วไป 

ในปี 2564 มีผูบ้ริจาค ดงัน้ี 

• บริจาคเป็นเงิน   จ านวน    375 ราย 

• บริจาคเงินและส่ิงของ จ านวน     80  ราย 

• บริจาคเป็นส่ิงของ  จ านวน    599 ราย (มาบริจาคดว้ยตนเอง) 

• บริจาคทางพสัดุ  จ านวน  4,802  ราย 

  รวมทั้งส้ิน   จ ำนวน  5,856  รำย  

• ขา้วสาร จากมูลนิธิป่อเต็กต๊ึง  จ  านวน 84 กระสอบ และรายยอ่ยอ่ืน ๆ เฉล่ีย 30 กิโล/เดือน 

• ของบริจาคท่ีไดรั้บเป็นประจ าและมีจ  านวนมาก  เช่น เส้ือผา้ผูใ้หญ่ เส้ือผา้เด็ก ชุดคลุมทอ้ง  ชุดชั้นใน ฯลฯ 

• ของบริโภค นมกล่อง อาหารแหง้  น ้ าปลา  บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป น ้ าด่ืม ซอสปรุงรส  ฯลฯ  

• ของอุปโภค ของใชต่้าง ๆ  น ้ ายาท าความสะอาด  น ้ ายาซกัผา้ น ้ ายาลา้งจาน  ถุงด า ฯลฯ 

• ของใชเ้ด็กอ่อน  ตุ๊กตา ของเล่น ผา้ออ้มส าเร็จรูป 

• ของบริจาคอ่ืน ๆ  ท่ีนอน, หมอน, ผา้ห่ม  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าช ารุด หรือ เส่ือมสภาพ  ของเล่น หนงัสือ 

  ส่ิงของบริจำครวมทั้งส้ิน จ ำนวน 198,016  ช้ิน 

งำนบริหำรงำนบุคคล  

งานบริหารงานบุคคล ในปี 2564 

• เจา้หนา้ท่ีเกษียณตามวาระ  2  ราย 

• เจา้หนา้ท่ี ลาออก  1 ราย 

• เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ  านวน 34  คน  หญิง 29 คน  ชาย 5 คน 

 การพฒันาบุคคลากร ในปี 2564 สมาคมฯ ไดส่้งเจา้หนา้ท่ีเขา้รับการอบรม ประชุม สมัมนา กบัองคก์รเครือข่าย และทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ และความเป็นมืออาชีพในงานสงัคมสงเคราะห์ จ  านวน 18 คร้ัง อาทิ เวทีสนบัสนุนให ้     
ผูป้ระสบความรุนแรงร่วมขบัเคล่ือนเชิงนโยบายดา้นการบริการท่ีเป็นมติรต่อสตรีและเดก็หญิงพกิาร โดยค านึงถึงความตอ้งการของ          
ผูป้ระสบความรุนแรงเป็นศนูยก์ลาง  ,  การขบัเคล่ือนพระราชบญัญติัความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 , โครงการพฒันางานสห
วชิาชีพป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อเดก็ สตรี และบุคคลในครอบครัว , ผลของกฎหมายท าแทง้ฉบบัใหม ่ในสถานการณ์
โควดิกบัปัญหาท่ีผูห้ญิงทอ้งไมพ่ร้อมตอ้งเผชิญ  เป็นตน้  

กำรเงิน 

การบริหารจดัการดา้นการเงินของ สมาคมฯ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัดา้นการเงิน โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ เนน้ใน
ความถูกตอ้ง ประหยดัและโปร่งใส ซ่ึงผลการด าเนินงานในปี 2564 รายรับรวมทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 11,455,415   บาท  รายจ่ายรวม
ทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน  11,590,906 บาท สรุปรายรับต ่ากวา่รายจ่าย 135,491 บาท และไดรั้บการตรวจสอบบญัชีโดย บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิ
ไชยสอบบญัชี จ  ากดั งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2564 ด าเนินการตามแนวปฏิบติัเดิม คือ งบประมาณแบบสมดุล 

 

 กำรบริหำรงำนทัว่ไป บุคลำกร และกำรเงนิ 
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 งำนอบรม พฒันำบุคคลำกร ด้ำนงำนสังคมสงเครำะห์ 
1.คุณณฐิัยา  ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์  ร่วมประชุมอนุกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเขต     

ดอนเมือง หอ้งประชุมก าแพงเพชร ชั้น 2 ส านกังานเขตดอนเมือง จดัโดยส านกังานเขตดอนเมือง วนัท่ี 29 ม.ค./10,17,24,31ม.ีค./28
เ.ม.ย./24ม.ิย.64 

2.คุณณัฐิยา  ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์   เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อขับเคล่ือน
พระราชบญัญติัความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ณ โรงแรมปร๊ินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ จดัโดยกรมกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัว วนัท่ี 2  มี.ค.64 

3.คุณณฐิัยา ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์   ร่วมเวทีสนบัสนุนใหผู้ป้ระสบความรุนแรงร่วมขบัเคล่ือนเชิง
นโยบายดา้นการบริการท่ีเป็นมติรต่อสตรีและเดก็หญิงพกิาร โดยค านึงถึงความตอ้งการของผูป้ระสบความรุนแรงเป็นศนูยก์ลาง ณ 
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ หอ้งประชุมชั้น3 อาคาร60ปี กรมประขาสงเคราะห์ ถนนราชวถีิ กรุงเทพฯ   จดัโดยมูลนิธิ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางสงัคม   วนัท่ี 19 เม.ย.64 

4.คุณณฐิัยา   ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์   ร่วมประชุมน าเสนอผลการด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบาย“โครงการพฒันางานสหวชิาชีพป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อเดก็  สตรี และบุคคลในครอบครัว” ผา่นระบบวดิีทศัน์
ทางไกล Application Zom จดัโดยแผนงานสุขภาวะผูห้ญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวถีิศกึษา   เมือ่วนัท่ี 27 พ.ค.64 

5.คุณณฐิัยา ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์  คุณกรวณิท ์วรสุข ผูเ้ช่ียวชาญงานสังคมสงเคราะห์และ
นกัศิลปะบ าบดั ร่วมประชุมเพ่ือสนบัสนุนทางเลือกของผูห้ญิงท่ีทอ้งไม่พร้อม คร้ังท่ี52 เร่ือง “ผลของกฎหมายท าแทง้ฉบบัใหมใ่น
สถานการณ์โควคิกบัปัญหาท่ีผูห้ญิงทอ้งไมพ่ร้อมตอ้งเผชิญ” ประชุมออนไลนโ์ดยใชโ้ปรแกรมซูม   จดัโดยสมาคมพฒันาเครือข่าย
อาสา R-SA   วนัท่ี 22 ม.ิย.64 

6.คุณณฐิัยา  ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์  ร่วมการประชุม “เพือ่รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่อการจดัท า(ร่าง)แผนปฏิบติัการดา้นครอบครัว พ.ศ.2566-2570” ผ่านระบบ Zoom Meeting จดัโดยศูนยบ์ริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  วนัท่ี 30 มิ.ย.64 

7.คุณณฐิัยา   ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์    ร่วมการประชุม  “เชิงปฏิบติัการเพ่ือติดตามและประเมนิผล
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบบัท่ี4 และยก(ร่าง)แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบบัท่ี5 คร้ังท่ี5 พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร” ผา่นระบบ Cisco 
Webex Meeting จดัโดยคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิิดล  เมือ่ 1 ก.ค.64 

8.คุณคญัฑนิกม ์ นิโรธร นกัจิตวทิยาคลีนิค เขา้ร่วมการประชุมคณะท างานกลไกประสานงานเอดส์และวณัโรคใน
จงัหวดั ประจ าปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น6 กองควบคุมโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ส านักอนามยั 
กรุงเทพมหานคร จดัโดยกองควบคุมโรคเอดส์ วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ส านกัอนามยั   เมือ่วนัท่ี 26 ต.ค.2564 

9.คุณณฐิัยา  ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์  ร่วมการประชุม “สมชัชาสุขภาพแห่งชาติออนไลน์เพ่ือ
พิจารณาระเบยีบวาระ รอบท่ี2” เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนืในวกิฤตโควคิ-19ผา่นระบบ Zoom Meeting จดัโดย
ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  วนัท่ี 10 พ.ย.64 

10.คุณณฐิัยา  ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์  ร่วมการประชุม “เวทีสมชัชาสุขภาพระดับเขตเพ่ือ
ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเขตดอนเมอืง” ผา่นระบบ Zoom Meeting จดัโดยส านกังานเขตดอนเมอืง  วนัท่ี 15 พ.ย.64 

11.คุณณฐิัยา  ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์  ร่วมเสวนาโตะ๊กลม “การขจัดการเลือกปฏิบติั เพ่ือความเป็น
ธรรมระหว่างเพศ” ผา่นระบบ Zoom Meeting จดัโดยส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  วนัท่ี 8 ธ.ค.64 

12.คุณณฐิัยา   ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์    ร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ  “ก้าวข้ามอุปสรรคการ
เข้าถึงการคุ้มครองของแรงงานหญิงข้ามชาติไปสู่สังคมแห่งการพฒันาท่ียัง่ยนื” และเป็นตวัแทนองคก์รในการลงนามบนัทึกขอ้ตกลง 
ณหอ้งประชุม Prize ชั้น 2โรงแรม Ibis Styles Bangkok Ratchada กรุงเทพฯ จดัโดยมูลนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ  
เมื่อ 15 ธ.ค.64 
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วเีทรน เซ็นเตอร์ 
 วเีทรน อนิเตอร์เนช่ันแนล เฮ้ำส์ หรือ  วเีทรนเซ็นเตอร์ (We-Train Center) เป็นกิจกรรมหน่ึงของ สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ ซ่ึงนบัวา่เป็น “ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)” ท่ีด  าเนินการเพือ่หารายไดส้มทบค่าใชจ่้าย 
กิจกรรมของบา้นพกัฉุกเฉินเพือ่ใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญิงและเดก็ท่ีประสบปัญหาวกิฤตในชีวติ 
  โดยการด าเนินกิจการ เปิดใหบ้ริการหอ้งพกั หอ้งประชุมสมัมนา สโมสรสุขภาพ สระวา่ยน ้า หอ้งอาหาร และ
คอฟฟ่ีชอฟ ทุกวนั   หอ้งพกัคู่ / หอ้งพกัรวม พร้อมเคร่ืองอ านวยความสะดวก สามารถรองรับไดก้วา่ 500 ท่าน 

 หอ้งประชุมสมัมนา ระดบัมาตรฐานพร้อมโสตทศันูปกรณ์ท่ีสมบูรณ์แบบ เหมาะส าหรับการจดั
ประชุมสมัมนา จดัค่าย หรือจดักิจกรรมต่างๆ 

 สโมสรสุขภาพ มีบริการสนามแบตมินตนั วอลเล่ยบ์อล บาสเกต็บอล ฟุตบอลในร่ม ตะกร้อ พร้อมสระวา่ยน ้ า
ขนาด มาตรฐาน และสระเลก็ส าหรับเดก็ 

 หอ้งอาหาร "ครัวคุณย่า" บริการอาหารราคาประหยดั รวมถึง ขนมขบเค้ียว  เคร่ืองด่ืม  ของใชเ้บ็ดเตลด็ และ
คอฟฟ่ีชอฟบริการเคร่ืองด่ืม เช่น กาแฟสด  ชานม ชาเขียว นมเยน็ ฯลฯ 

 
***รายได ้จาก วเีทรน อินเตอร์เนชัน่แนล เฮา้ส์  

เพือ่ช่วยเหลือผูห้ญิงและเดก็ท่ีประสบปัญหาเดือดร้อนในบา้นพกัฉุกเฉิน*** 
การสนับสนนุจากท่านเป็นส่วนส าคญัของการสร้างชีวติและความหวงัใหม่  

ให้กบัผู้หญิงและเด็กด้อยโอกาสในบ้านพกัฉุกเฉิน 
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  ในปี 2564 วเีทรน เซ็นเตอร์ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของโรคโควดิ-19  โดยค าสัง่ศูนยบ์ริหารสถานการณ์
โควดิ มปีระกาศลอ็กดาวน ์ท าใหว้เีทรนฯขาดรายได ้เพราะตอ้งจ ากดัการใหบ้ริการและตอ้งงดใหบ้ริการในบางช่วง ต่อมาในช่วง
เดือน ตุลาคม 2564  เร่ิมคลายลอ็กดาวนเ์ปิดใหบ้ริการได ้แต่ยงัคงจ ากดัจ  านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 

•หอ้งพกั หอ้งประชุม โรงยมิ จ  ากดัผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ปิดใหบ้ริการบางช่วง 

•งดใหบ้ริการสระว่ายน ้ า 

•หน่วยงานราชการ งดจดัประชุมสมัมนา 

ในเดือนตุลาคม เร่ิมคลายลอ้ค 

•ลูกคา้เร่ิมเขา้มาใชบ้ริการ เป็นกลุ่ม เลก็ๆ ไม่เกิน  30 คน 

•กลุ่มจดัอบรม กลุ่มเลก็ ๆ เร่ิมทยอยมาใชบ้ริการ 

•กลุ่มไดมอนดฟ์ู้ด วอลเลยบ์อล  มาใชบ้ริการ หอ้งพกั และสนามกีฬา  

•เปิดสนามกีฬาใหใ้ชบ้ริการได ้

  ในปี 2564 ไดม้ลูีกคา้กลุ่มต่าง ๆ ท่ีมาใชบ้ริการ จ  านวน 43 กลุ่ม 2,472 คน ซ่ึงลูกคา้กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกของปี 2564             
คือ  “สโมสรไดมอนด์ฟูด้วอลเลย์บอล”  ไดม้าใชบ้ริการในเดือนตุลาคม เพื่อเก็บตวัแข่งขนั  ในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 มีนักกีฬา
ระดบัโลก และนกักีฬาทีมชาติมาร่วมเกบ็ตวัดว้ย 

 

 

 

วเีทรน เซ็นเตอร์ 

 

54 



และเมื่อสถานการณ์โควิด –19 ดีข้ึน มาตรการในการเฝ้าระวงัการระบาดมีการผอ่นปรนมากข้ึน วีเทรน เซนเตอร์ จึง
ไดมี้ลูกคา้กลุ่มท่ีเร่ิมเขา้มาใชบ้ริการ หอ้งประชุมสมัมนา ทยอยเขา้มาใชบ้ริการ เช่น บริษัท เอเซ่ียน แอร์โรสเปส เซอร์วิส 
จ ากัด , บริษัท รักษาความปลอดภัย พลงัร่วม ,สอนซ่อมนาฬิกา world class  *รายละเอียดตามภาคผนวก ง 

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน และธนัวาคม 2564 วีเทรน เซนเตอร์ ไดรั้บ คุณไพรัตน์ ใจบุญ เขา้มาบริหารจดัการพ้ืนท่ี
สโมสรสุขภาพเพือ่หารายได ้ อาทิ จดัแข่งขนัวอลเลยบ์อลทุกสปัดาห์ จดังานลอยกระทง จดังานประกวดต่าง  ๆ และจดักิจกรรม       
ท าบุญตกับาตรอาหารแหง้ ทุก ๆ  ตน้เดือน  โดยมลูีกคา้ เจา้หนา้ท่ี และสมาชิกบา้นพกัฉุกเฉินร่วมท าบุญดว้ย 
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ควำมเคล่ือนไหวรอบร้ัวสมำคมฯ 
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20 ก.พ.64 ป๊ัปโปเตโต้พร้อมครอบครัวเยีย่มชมและบริจำค 

วนัเสาร์ท่ี 20 กุมภาพนัธ ์ 2564 คุณพฒัน์ชยั ภกัดีสู่สุข หรือคุณป๊ับ
นกัร้องน าวงโปเตโตแ้ละครอบครัวท่ีไดม้าเยีย่มชมและบริจาคส่ิงของ
ใหก้บับา้นพกัฉุกเฉิน  

 

8 ม.ีค. 64 ภตัตำคำร “ลกูไก่ทอง” จดัเลีย้งอำหำรกลำงวนั ณ บ้ำนพกัฉุกเฉิน  

วนัจนัทร์ท่ี 8 มนีาคม 2564  คุณแสงณรงค ์ มนตรีวตั เจา้ของร้าน 
“ลกูไก่ทอง” ร้านอาหารสไตลไ์ทย จีนและฮ่องกง ระดบั Michelin 
Guide 3 ปีซอ้น (2018 - 2020) และคุณแมอ่รุณี มนตรีวตั เจา้ของร้าน 
“ไก่ทอง ออริจินัล” พร้อมครอบครัวและคณะพนกังาน ท่ีไดน้ า
ทีมงานมาจดัเล้ียงอาหารกลางวนั เมนูข้ึนช่ือ “ปังชาลกูไก่ทองรอยลั” 
“ราดหน้ากุ้ง” และ “ข้าวผดัอเมริกนั” ใหก้บัสมาชิกผูห้ญิง เดก็ และ
คณะstaff บา้นพกัฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พร้อมทั้ง
บริจาคส่ิงของ เน่ืองในวนัคลา้ยวนัเกิดของ คุณแสงณรงค์ มนตรีวตั  

 

17 ม.ีค. 64 The Body Shop ส่งมอบเงินจำกแคมเปญกำรกศุลให้กบัสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ 

   วนัพุธท่ี 17 มีนาคม 2564 คณะผูบ้ริจาคจาก เดอะบอด้ีช็อปน าโดย คุณจิตรฤดี ผนิตผล 
Head of Import Fashion & Brand Categories และคุณสิรียา ชุณหกิติยานนท ์Head of Prestige 
Beauty Brand น าเงินจากการจดัแคมเปญ “คริสต์มาส เพ่ือช่วยสร้างเสริมความเท่าเท่ียมกนัใน
สังคม” จ  านวน 41,739 บาท มามอบใหก้บั สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถมัภ ์ 
พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี กรมหมืน่สุทธนารีนาถ เพือ่สนบัสนุนการด าเนินงาน
ช่วยเหลือสตรีและเด็ก โดย คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ และ
คุณรัจนา ศุภเมธิน เลขานุการคณะกรรมการและ
กรรมการท่ีปรึกษา สมาคมฯ เป็นตวัแทนในการรับ
มอบและใหก้ารตอ้นรับ 

 

 

 

 ควำมเคล่ือนไหว รอบร้ัวสมำคมฯ 
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8 ม.ีค. 64 สถำนทูตสวเีดน เยีย่มชมกำรด ำเนนิงำนสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ 

 วนัจนัทร์ท่ี 8 มนีาคม 2564 เวลา 13.30 น.-16.00น.สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯไดรั้บเกียรติในการตอ้นรับคณะ
สถานทูตสวเีดน (EMBASSY OF SWEDEN BANGKOK, 
THAILAND) ท่ีไดม้าเยีย่มชมการด าเนินงานของสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯและไดแ้ลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานดา้นการคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิของเดก็และสตรีท่ี
ถูกกระท าความรุนแรงในประเทศไทยเน่ืองในวนัสตรีสากล ซ่ึง
คณะผูบ้ริหารสมาคมฯ น าโดย คุณลานทิพย ์ ทวาทศิน 
นายกสมาคมฯ คุณเจริญจิต งามทิพยพนัธุ ์ดร.เมทินี พงษเ์วช เลขาธิการสมาคมฯ คุณสุดาวลัย ์คมธรรม ผูอ้  านวยการสมาคมฯ และ 
คุณเรืองรว ีพชิยักลุ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยับทบาทหญิงชายและการพฒันา(GDRI) ไดเ้ป็นผูใ้หก้ารตอ้นรับ บรรยายและน าเยีย่มชม
การด าเนินงาน 

 

20 ม.ีค. 64 รพ. จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย ส่งมอบครุภัณฑ์ส ำนกังำนให้กบัสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ 

 วนัเสาร์ท่ี 20 มีนาคม 2564                    
รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยความ
ร่วมมอืจากส านกังานจดัหารายไดแ้ละส านกั 
งานบรรเทาทุกข ์และประชานามยัพทิกัษ ์โดย 
คุณขรรค ์ ประจวบเหมาะ ผูอ้  านวยการส านกั 
งานจดัหารายไดส้ภากาชาดไทย ไดส่้งมอบ
ครุภณัฑส์ านกังานใหก้บัสมาคมฯ ซ่ึงนายก

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ : คุณลานทิพย ์ ทวาทศิน , ดร.ศศมณฑ ์ สงวนสิน กรรมการบริหารสมาคมฯ และ       
คุณสุดาวลัย ์คมธรรม  ผูอ้  านวยการสมาคมฯ เป็นตวัแทนในการรับมอบ 

 

23 ม.ีค. 64 สมำคมเดก็และเยำวชนเพ่ือสันตภิำพชำยแดนใต้ (กลุม่ลกูเหรียง) น ำคณะเข้ำศึกษำดูงำน 

วนัองัคารท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. คณะท างานสมาคมเด็กและเยาวชนเพ่ือสนัติภาพชายแดนใต้
(กลุ่มลูกเหรียง) ไดน้ า คณะกรมการศูนยป์ระสานงานเพ่ือเด็กและสตรีในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้ขา้ศึกษาดูงานและรับฟังการด าเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ ซ่ึงคุณกรวิณท ์ วรสุข ผูเ้ช่ียวชาญงานสงัคมสงเคราะห์และนกัศิลปะบ าบดั 
เป็นผูใ้หก้ารตอ้นรับ บรรยายและน าเยีย่มชม 
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30 ม.ีค. 64 สมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ  จดัประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 2563 

วนัองัคารท่ี 30 มนีาคมม 2564 เวลา 09.30-11.30 น. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
จดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563  ณ หอ้งประชุมบ ารุง - รววีรรณ ชัน้ 2 อาคาร
นารินทร์กรุณา สมาคมฯ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ ตลอดปี 2563 และจดัเลือกตั้งคณะกรรมบริหารสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ ชุดใหม ่  เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจ าปี 
2561 - 2563 ไดห้มดวาระลง โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและคณะพนกังาน สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถานภาพตรีสามญัประจ าปี 

และสมาชิกสามญัตลอดชีพ รวมทั้งผูส้งัเกตการณ์ โดย คุณลานทิพย ์ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผูด้  าเนินการ
ประชุม 

 

24 ม.ีค. 64 หน่วยบญัชำกำรอำกำศโยธนิจดักจิกรรมบ ำเพญ็สำธำรณประโยชน์ 

วนัพุธท่ี 24 มีนาคม 2564 พลอากาศตรี เอกศกัด์ิ เทภาสิต ผูบ้งัคบัการหน่วย
บญัชาการอากาศโยธินไดน้ าก  าลงัพล จาก ศนูยก์ารทหารอากาศโยธิน หน่วย
บญัชาการอากาศโยธิน มาจดักิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชนแ์ละจดัเล้ียง
อาหารกลางวนัพร้อมทั้งบริจาคของใชท่ี้จ  าเป็นใหก้บั สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี ในพระอุปถมัภ ์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี 
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวลัย ์ คมธรรม ผูอ้  านวยการสมาคมฯ 
ใหก้ารตอ้นรับและรับมอบ 

 

14 ก.ค. 64 กรมกำรส่ือสำรทหำร กองบญัชำกำรกองทัพไทย บริจำคเงนิและส่ิงของเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกศุลแด่พระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยูห่วั  เน่ืองในโอกำสวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ 

วนัพธุท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กรมการส่ือสารทหาร และส านกัแผนและอ านวยการ
ส่ือสาร กรมการส่ือสารทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย น าโดย พลโท สุเมธ นิรมยั 
เจา้กรมการส่ือสารทหาร ไดน้ าเงินและส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ  าเป็นทั้งอุปโภคและบริโภคมา
บริจาคใหก้บัผูห้ญิงและเดก็ในบา้นพกัฉุกเฉินดอนเมอืง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงคุณณฐิัยา ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ 

บา้นพกัฉุกเฉิน เป็นผูใ้หก้ารตอ้นรับและรับมอบ 
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19 ก.ค.64 กรมกจิกำรสตรีและสถำบันครอบครัว กองส่งเสริมสถำบันครอบครัว บริจำคส่ิงของ 

วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กองส่งเสริมสถาบนัครอบครัว 
ไดน้ าส่ิงของ ทั้งเส้ือผา้และของใชท่ี้จ  าเป็นต่าง  ๆ เช่น หนา้กากอนามยั และแอลกอฮอล ์      
มาบริจาคใหก้บั บา้นพกัฉุกเฉินดอนเมอืง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ คุณณฐิัยา ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ บา้นพกัฉุกเฉิน 
เป็นผูรั้บมอบ 

 

27 ส.ค. 64 คณะผูบ้ริจำคจำก สน. ดอนเมือง ได้มำบริจำคส่ิงของ 

 วนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.คณะผูบ้ริจาคจาก สน.ดอนเมือง น าโดย 
พ.ต.อ.รังสรรค ์สอนสิงห์ ผกก.สน.ดอนเมอืง และคุณชาย  อศัวบุญญา ประธานท่ีปรึกษา 
สน.ดอนเมือง ไดน้ าชุด ส่ิงของอุปโภค บริโภค มอบใหก้บั สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ 
ไวใ้ชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนินงานช่วยเหลือสงัคมต่อไป ซ่ึงผูอ้  านวยการสมาคมฯ          
คุณสุดาวลัย ์ คมธรรม ใหก้ารตอ้นรับและรับมอบ 

 

27 ต.ค.64 ผู้บริหำรสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทยเยีย่มชมสมำคมฯ  

 วนัพธุท่ี 27 ตุลาคม(14.00น.) 2564 ผูบ้ริหารสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และคณะ น าโดย    
คุณบุญยง ตนัสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน)  
และ คุณเพญ็ศรี สุธีรศานต ์ เลขาธิการและผูอ้  านวยการสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย พร้อมดว้ยทีม
ตดัต่อ VDO ไดเ้ขา้เยีย่มชมการด าเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถมัภ ์
พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซ่ึง ดร.เมทินี พงษเ์วช เลขาธิการ
และรักษาการผูอ้  านวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผูใ้หก้ารตอ้นรับและบรรยาย 

15 ธนัวำคม 2564 บริษทั เซ็นทรัล วตัสัน จ ำกดั มอบเงนิสมทบเพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนนิงำนให้กบัสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ  

วตัสนั ไทยแลนด ์น าโดย คุณพสิษฐ ์มัน่คงขนัติวงศ ์(managing director ) และ
คุณนวลพรรณ ชยันาม(Customer Director) บริษทั เซ็นทรัล วตัสนั จ  ากดั ร่วม
ดว้ย บริษทัคาร์มาร์ท จ  ากดั (มหาชน ) น าโดย Makeup Artist “น้องฉัตร” 
ฉตัรชยั เพยีงอภิชาติ ไดร่้วมมอบเงินสมทบเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานใหก้บั
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เน่ืองในวาระโอกาสพเิศษท่ีร้านวตัสนั
ครบรอบ 25 ปี ซ่ึงแพทยห์ญิงพรรณพมิล วปุิลากร นายกสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ เป็นผูรั้บมอบ เมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 ณ บริษทัเซ็นทรัล 
วตัสนั จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) อาคารสิรินทร์รัตน ์คลองเตย กรุงเทพมหานคร  
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15 พ.ย.64 IRI เยีย่มชมสมำคมฯ 

 วนัจนัทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 คณะผูบ้ริหารและคณะท างานจาก International 
Republican Institute (IRI) : Mr.Chris Yonke Resident Program Director, IRI Thailand 
และ Ella Dodson, Program Officer, IRI Headquarter พร้อมดว้ย คุณชนกนนัท ์พงังา 
Local Program  Officer, IRI Thailand และ คุณภรต ทบัไกร Local Program Associate, 
IRI Thailand     ไดเ้ขา้พบผูบ้ริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดร.เมทินี พงษเ์วช 
เลขาธิการและรักษาการผูอ้  านวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณเรืองรว ี พชิยักลุ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยับทบาทหญิงชาย
และการพฒันา (GDRI) สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พร้อมทั้งเยีย่มชมการด าเนินงานของสมาคมฯ โดย ดร.เมทินี พงษเ์วช เป็น
ผูบ้รรยายและน าเยีย่มชม  

 

22 ธ.ค.64 บริษทั เซ็นทรัล วตัสัน จ ำกดั จดัปีใหม่ ให้บ้ำนพกัฉุกเฉิน 

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 คณะผูบ้ริหารและพนกังาน วตัสนั ไทยแลนด ์
น าโดย คุณนวลพรรณ ชยันาม ( Customer Director ) บริษทั เซ็นทรัล 
วตัสนั จ  ากดั ท่ีไดจ้ดักิจกรรม ส่งมอบความสุข 2564 ตอ้นรับปีใหม่
2565 ดว้ยการจดัเล้ียงอาหารและเคร่ืองด่ืมจบัฉลากของขวญัใหก้บั
สมาชิกผูห้ญิง และเดก็ในบา้นพกัฉุกเฉิน รวมทัง้มอบเงินบริจาคและ
ส่ิงของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพ สตรีฯ ซ่ึงคณะผูบ้ริหารสมาคมฯ
แพทยห์ญิงพรรณพมิล วปุิลากร นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ฯ ดร.เจริญจิต งามทิพยพนัธุ ์อุปนายกสมาคมฯ และดร.เมทินี พงษเ์วช 
เลขาธิการและรักษาการผูอ้  านวยการสมาคมฯ ใหก้ารตอ้นรับและเป็น
ผูรั้บมอบ  

 

25 พย.64 บริษทับริษทั อฟีส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั จดักจิกรรม “กล่องสุ่มส่งความสุข” ในวนัคริสต์มำสต์  

 วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2564 คณะผูบ้ริหารและพนกังาน บริษทับริษทั อีฟส์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ไดจ้ดักิจกรรมวนัคริสตม์าสต ์
“กล่องสุ่มส่งความสุข” ใหก้บัสมาชิกผูห้ญิงและเดก็ท่ีประสบปัญหาวิกฤตในชีวติและพกัพิงอยูใ่นบา้นพกัฉุกเฉินดอนเมือง 
รวมทั้งไดจ้ดัเล้ียงเคร่ืองด่ืม และบริจาคเงินพร้อมส่ิงของ เช่น นมผง นมกล่อง แพมเพิส ใหก้บับา้นพกัฉุกเฉิน ซ่ึง คุณณัฐิยา 
ทองศรีเกตุ ผูอ้  านวยการบา้นพกัฉุกเฉิน เป็นผูใ้หก้ารตอ้นรับและรับมอบ  
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รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ 
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 รำยช่ือเจ้ำหน้ำทีส่มำคมฯ 

ผู้อ ำนวยกำรสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ 

ดร.เมทินี พงษเ์วช ผูอ้  านวยการสมาคมฯ 

งำนผู้เช่ียวชำญพเิศษด้ำนสังคมสงเครำะห์ 

นางสาวกรวิณท ์ วรสุข ผูเ้ช่ียวชาญงานสงัคมสงเคราะห์ 

ผู้ประสำนงำนคณะกรรมกำรสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ  

นางรัจนา  ศภุเมธิน เลขานุการคณะกรรมการและกรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 

ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์ 

1. นางณฐิัยา   ทองศรีเกตุ  ผูอ้  านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ 

2. นายคณัฑนิกม ์ นิโรธร นกัจิตวทิยา  

3. นางเกษฎา  ศรีสุข  ผูช่้วยนกัสงัคมสงเคราะห์ 

4. นางสาวศรีไทย   อ  ่าสุวรรณ ผูช่้วยนกัสงัคมสงเคราะห์ 

5. นางสมจิตร  วงคอ์นนัท ์ ผูจ้ดัการเคหะกิจ 

6. นางสาววนพา  เหมภูม ิ ผูช่้วยเคหะกิจ 

7. นางสนิท  บุตรวชิา  เจา้หนา้ท่ีแมค่รัว 

8. นางสาววรียา  แลคไธสง หวัหนา้ศูนยเ์ล้ียงเดก็อ่อน 

9. นางบุษบา   จนัทร์ทอง  พ่ีเล้ียงเดก็ บา้นเดก็  

10. นางอนนัต ์ ดิษพงษา  พ่ีเล้ียงเดก็อ่อน 

11. นางชนาภา  ภาชนะวรรณ พ่ีเล้ียงเดก็อ่อน  

12. นางทศันีย ์ ถาวจตุัรัส  พ่ีเล้ียงเดก็อ่อน 

13. นางกฤษณา  ส่งสุข  เจา้หนา้ท่ีแม่บา้นศูนยเ์ล้ียงเดก็อ่อน 

ฝ่ำยกำรเงนิและบญัชี 

1. นางสาวจิราภรณ์  หนูเนียม เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

2. นางสาวธญัมาศ  นุย้เล้ียง เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

ฝ่ำยกำรศึกษำและฝึกอำชีพ 

1. นางสริลลา มหาพรุิณ  ครูสอนศลิปประดิษฐ ์

2. นางสาวสุภาภรณ์ สองหอ้ง เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม 

3. นางประเทือง  อาจหินกอง เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม 

4. นางโบว ์ อาจปรุ   เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม 
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ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและบริหำรงำนทัว่ไป  

1. นางสาวมณฑาทิพย ์   เกตุนอก เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

2. นางสาวจรรยาณฏัฐ ์ แสนภกัดีไทย เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3. นางมล   ฮูวชิิต    เจา้หนา้ท่ีแมบ่า้น 

4. นายอนงค ์ วงศอ์นนัท ์  เจา้หนา้ท่ีช่างและยานพาหนะ 

5. นางสาวสมคิด  ท่อนจนัทร์  เจา้หนา้ท่ีช่างและยานพาหนะ 

6. นายอร่าม   สมช่ือ   เจา้หนา้ท่ีช่างและยานพาหนะ 

7. นายวชิาญ  เผา่พนัธุ ์   เจา้หนา้ท่ีเกษตรและพ้ืนท่ี 

ส่วนพฒันำเยำวชน 

1.  นายกรีฑา  แกว้ประดิษฐ ์  เจา้หนา้ท่ีกิจกรรมเยาวชน 

ประชำสัมพนัธ์และหำทุน 

1.  นางสาววไิลภรณ์  เพยีงกระโทก หวัหนา้ส่วนประชาสมัพนัธ ์

2.  นางสาวจิตรา  นวลละออง  เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ ์

3.  นางสาวณิชา   ชมเชย   เจา้หนา้ท่ีงานกล่อง 

สถำบนัวจิยับทบำทหญงิและกำรพฒันำ 

1. นางเรืองรว ี พชิยักลุ  ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยับทบาทหญิงชายและการพฒันา 

2. นางมนสันนัท  เกิดวร   ผูช่้วยนกัวจิยั 

3. นางสาวพชัรี แรงเขตการณ์  ผูช่้วยนกัวจิยั 

4. นางลกัษนนัท ์ชมดวง   ผูช่้วยนกัวจิยั 
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1. น.ส.นุชจรินทร์ สิทธิสรรค ์ ผูจ้ดัการ บจ.วเีทรนฯ 

2. น.ส.กญัญมล ยอ้มสี  เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

3. น.ส.วลญัชภ์ทัร พนูมาก เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

4. น.ส.วณีา    เขตรนคร ผจก.งานบริการส่วนหนา้และลูกคา้สมัพนัธ ์

5. น.ส.กานตสิ์นี สะเอียบคง ผูช่้วยผจก.งานบริการส่วนหนา้และลูกคา้สมัพนัธ ์

6. น.ส.ทานตะวนั   แจง้จิตต ์ เจา้หนา้ท่ีงานบริการส่วนหนา้และลูกคา้สมัพนัธ ์

7. น.ส.ณฐัฑิตา   สุนทรวจิารณ์ เจา้หนา้ท่ีงานบริการส่วนหนา้และลูกคา้สมัพนัธ ์

8. นายอนุชิต   เสนปาน เจา้หนา้ท่ีงานบริการส่วนหนา้และลูกคา้สมัพนัธ ์

9. นางสมจิตต ์  พว่งพนัธศ์รี เจา้หนา้ท่ีแมบ่า้นและสถานท่ี 

10. น.ส.ชลดาภรณ์   ไชยานะ ผูจ้ดัการงานแมบ่า้นและสถานท่ี 

11. นางอรอนงค ์  เสนปาน เจา้หนา้ท่ีงานแมบ่า้นสถานท่ี 

12. นางบงัอร    ทองแสนค า เจา้หนา้ท่ีงานแมบ่า้นสถานท่ี 

13. น.ส.กลัยานุช ยอ้มสี  เจา้หนา้ท่ีงานแมบ่า้นสถานท่ี 

14. น.ส.วรจิรา   สมสวย เจา้หนา้ท่ีงานบริการ 

15. น.ส.สุพตัรา   ท่อนจนัทร์   ผูช่้วยแมค่รัว 

16. นางสมยั    รอดอินทร์ เจา้หนา้ท่ีงานบริการ 

17. น.ส.ล  าพงึ   มาลยั  แมค่รัว 

18. วนัเพญ็    บ ารุงเวช เจา้หนา้ท่ีคอฟฟ่ีชอพ 

19. นายเฉลิมพล แพกระจ่าง เจา้หนา้ท่ีสโมสรสุขภาพ 

20. นายอมรศรันย ์ พนัธุป์ระดิษฐ ์เจา้หนา้ท่ีสโมสรสุขภาพ 

 

 รำยช่ือเจ้ำหน้ำทีว่เีทรนเซนเตอร์ 
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รำยละเอยีดของผู้หญงิและเดก็ที่มำรับบริกำรของบ้ำนพกัฉุกเฉิน 

ผู้มำรับควำมช่วยเหลือด้ำนที่พกัอำศัย 

1.1จ ำนวนผู้หญิงและเดก็  แยกตำมอำย ุ

 
1.2  จ ำนวนผู้หญิงและเดก็   แยกตำมระดบักำรศึกษำ 

 
1.3 จ ำนวนผู้หญิงและเดก็  แยกตำมหน่วยงำนน ำส่ง*ภูมลิ ำเนำ 

 

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

42   8   7    9   30  29   25   8   5  163 

ไม่อยูใ่นเกณฑ์
ไดรั้บการศกึษา 

ไม่ไดรั้บ
การศกึษา 

ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา 
อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

ประถมตน้ ประถมปลาย มธัยมตน้ มธัยมปลาย/
ปวช. 

51 8      9 15  47 24 2  7 163 

 ภำคผนวก ก 

แหล่งทีม่ำ/หน่วยงำนน ำส่ง/ภูมลิ ำเนำ ภำคกลำง กรุงเทพฯ ตะวนัออก เหนือ ใต้ อสีำน รวม 

มาเอง 11 21 9 5 5 22 73 
ติดตามมารดา 2 12 6 0 2 5 27 
พลเมืองดี/ญาติ/เพื่อน 3 8 0 0 0 1 12 

ติดครรภม์ารดามา 1 20 0 0 0 0 21 
ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน 1 0 0 0 0 0 1 
ส่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ 0 0 0 0 0 0 1 
ส่งมาจากโรงพยาบาล 0 1 0 0 0 1 2 
ส่งมาจากสถานีต ารวจ 1 1 0 0 0 0 2 
ติดต่อทางเฟสบุ๊ก 6 6 2 1 6 3 24 

รวม 25 69 17 6 13 33 163 
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2.ผู้มำรับบริกำรด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำทำงโทรศัพท์ 
จ านวนผูห้ญิงและเดก็ท่ีมาขอรับบริการทางโทรศพัท ์ แยกตามรายเดือน 

 
 

2.2จ ำนวนผู้มำรับบริกำรให้ค ำปรึกษำ  แยกตำมเพศ 

เพศหญิง จ านวน 1,024      ราย  (ร้อยละ95.88 ) 

เพศชาย  จ  านวน      44      ราย  (ร้อยละ 4.12 ) 

  รวม  1,068     รำย 

2.3จ ำนวนผู้มำรับบริกำรให้ค ำปรึกษำแยกตำมประเภทของปัญหำ 

 

เดือน ผู้หญงิและเด็ก(รำย) ผู้ชำย(รำย) รวม(รำย) 

มกราคม 75 4 79 

กุมภาพนัธ ์ 78 5 83 

มีนาคม 93 4 97 

เมษายน 95 4 99 

พฤษภาคม 84 4 88 

มิถุนายน 81 4 85 

กรกฎาคม 89 1 90 

สิงหาคม 84 4 88 

กนัยายน  85 5 90 

ตุลาคม 90 1 91 

พฤศจิกายน 89 6 95 

ธนัวาคม  81 2 83 

รวม 1,024 44 1,068 

ปัญหำ จ ำนวน(รำย)             ร้อยละ 

1.ทอ้งไม่พร้อม 330 31 

2.ครอบครัว 183 17 

3.ความรุนแรงในครอบครัว 176 17 

4.อ่ืนๆเช่นสุขภาพจิต/ยาเสพติด/พฤติกรรมลูกหญิง-
ชาย/กฎหมาย/ยาคุมก าเนิดฯลฯ/เอชไอวี/ไม่มีผูดู้แล/การ
ทานยาคุมก าเนิดฯลฯ 

379  35 

รวม 1,068 100 
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2.4จ ำนวนผู้มำรับบริกำรให้ค ำปรึกษำแยกตำมจงัหวดั 

กรุงเทพฯ  จ  านวน402 ราย (ร้อยละ38 ) 

นนทบุรี/ปทุมธานี/ต่างจงัหวดั จ  านวน 666 ราย (ร้อยละ62 ) 

2.5 แหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มำรับบริกำรให้ค ำปรึกษำ  รู้จกับ้ำนพกัฉุกเฉิน 

นิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม/สมุดหนา้เหลือง/โทรทศัน์ จ  านวน153ราย(ร้อยละ14 ) 

อินเตอร์เน็ตจ านวน827ราย(ร้อยละ78)  

เพื่อน/พลเมืองดีจ  านวน77ราย(ร้อยละ7) 

Bug1133/แผน่พบัประชาสมัพนัธส์มาคมฯ จ านวน 11ราย (ร้อยละ1) 

2.6 ช่วงเวลา  การติดต่อขอรับบริการการใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท์ 

เชา้-กลางวนั จ  านวน  652    ราย   (ร้อยละ61 ) 

กลางคืน จ  านวน  415   ราย   (ร้อยละ39) 

ช่องทำงกำรมำรับบริกำร/ขอควำมช่วยเหลือจำกบ้ำนพกัฉุกเฉิน 

• ผูป้ระสบปัญหามาขอความช่วยเหลือดว้ยตนเอง 

• รู้จกับา้นพกัฉุกเฉินจาก   

อินเตอร์เน็ต  เพื่อน  นายจา้ง  บิดา-มารดา  ญาติ(ยาย  ยา่  ป้า  นา้)  

พลเมืองดี    โทรทศัน์ทุกช่อง   Bug 1133 โทร 1133 , 1323 ,1663 สายด่วนทอ้งแม่วยัรุ่น /HIV 

กำรส่งต่อจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 

• สถานีต ารวจ   

สถานีต ารวจนครบาล ดอนเมือง 

• โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลนพรัตน์        

โรงพยาบาลวชิระฯ    

• องคก์รภาคเอกชน 

1663 
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รำยช่ือคณะเยีย่มชมกจิกรรมสมำคมฯ 

  

 ภำคผนวก ข 

วนัที ่ รำยช่ือกลุ่ม/คณะ จ ำนวน 

14 ก.พ.64 คณะนกัศกึษาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร คณะวทิยาศาสตร์ เขา้เยีย่มชมสมาคมฯ 5 คน 

5 ม.ีค.64 คณะพนกังานบริษทั เอบี ชายเอกซ(์ประเทศไทย)จ ากดั เยีย่มชมและจดักิจรรมเล้ียงอาหาร 20 คน 

8 ม.ีค.64 คณะเจา้หนา้ท่ีร้านอาหาร “ไก่ทอง” คุณแสงณรงค ์จดักิจกรรมเล้ียงอาหาร เน่ืองในวนัคลา้ยวนัเกิด 30 คน 

8 ม.ีค.64 คณะเจา้หนา้ท่ีและท่านฑูตสวแีดนประจ าประเทศไทย  เขา้เยีย่มชม 7 คน 

9 ม.ีค.64 คณะเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เขา้เยีย่มชม บริจาคส่ิงของ 4 คน 

17 ม.ีค.64 คณะ Body Shop และเครือเซ็นทรัล เขา้เยีย่มชม และสนบัสนุนการด าเนินงานของสมาคมฯ 4 คน 

19 ม.ีค.64 คณะพนกังานเจา้หนา้ท่ี บริษทั 4U2 เยีย่มชมและเล้ียงอาหาร 10 คน 

24 ม.ีค.64 คณะเจา้หนา้ท่ีหน่วยบญัชาการอากาศโยธิน จดักิจกรรมบริจาคส่ิงของ 10 คน 

23 ม.ีค.64 คณะเยาวชนกลุ่มลูกเหล่ียง น าคณะผูน้ าชุมชน จากภาคใต ้เยีย่มชมการด าเนินงานของสมาคมฯ 11 คน 

14 ก.ค.64 คณะเจา้หนา้ท่ีกรมส่ือสารทหาร จดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ 20 คน 

25 ส.ค.64 คณะผูแ้ทนบริษทัโตโยตา้ เขา้เยีย่มชมการด าเนินการของสมาคมฯ 2 คน 

9 ก.ย.64 คณะพนกังาน บริษทั โอซีซี จ  ากดั เขา้เยีย่มชมการด าเนินงานของสมาคมฯ 4 คน 

14 ต.ค.64 คณะพนกังาน มลูนิธิกสิกรไทย 2 คน 

27 ต.ค.64 คณะเจา้หนา้ท่ี บริษทัทะเบียนไทย  เขา้เยีย่มชมการด าเนินงานสมาคมฯ 4 คน 

15 พ.ย.64 คณะเจา้หนา้ท่ี IRI เขา้เยีย่มชมสมาคมฯ 4 คน 

2 ธ.ค.64 คณะเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากร  เจา้เยีย่มชมการด าเนินงานของสมาคมฯ 20 คน 

3 ธ.ค.64 คณะเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอนแนลล ์จ  ากดั เขา้เยีย่มชมสมาคมฯ 8 คน 
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กำรให้สัมภำษณ์ กำรให้ข้อมูล และกำรใช้สถำนที่สมำคมฯ 

 ภำคผนวก ค 

ประเภทส่ือ เร่ือง 
วนัทีข่อข้อมูล/วนัทีใ่ช้

สถำนที ่
ผูใ้ห้ข้อมูล/ผูดู้แล 

แบบสอบถำม 

1. 
แบบสอบถามคุณภาพชีวติและ

ความสุของคก์รภาคปดระชาสงัคม 
17 กนัยายน 2564 

วไิลภรณ์ พยีงกระโทก 

หวัหนา้ส่วน

กองถ่ำยใช้สถำนที ่

2. 

บริษทั จีทีอี เกรท ทู เอส จ  ากดั จดัท า

ละครเร่ือง Brothers “รักนะนอ้งชาย 

รักนายครับผม”  

16-17 มกราคม 2564 ส่วนประชาสมัพนัธ ์

3. 

บริษทั พอดีค า เอน็เตอร์เทนเมนท ์

จ  ากดั จดัท าละคร เร่ือง “หอ้งสุดทา้ย

หมายเลข6” ก ากบัโดย ธชัพงศ ์ศภุศรี 

เดือน กมุภาพนัธ ์2564 ส่วนประชาสมัพนัธ ์

4 
บริษทั อนัดา 99 จ  ากดั  จดัท าละคร

เร่ือง “เธอ เขา เงา แคน้” ก ากบัโดย 
7 มกราคม 2564 ส่วนประชาสมัพนัธ ์

5 
บริษทั อู่ขา้วอู่น ้ าภาพยนตร์ จ  ากดั 

จดัท าละครเร่ือง “My Lucky Star”  
10 กมุภาพนัธ ์2564 ส่วนประชาสมัพนัธ ์
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 ภำคผนวก ง 

ล ำดับ รำยช่ือผู้ใช้บริกำรวีเทรนเซนเตอร์ จ ำนวน(คน) 

1 กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 120 

2 เครือข่ายนกัเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิไตย 96 

3 บริษทัพลงัร่วม 18 จ ากดั 420 

4 คอร์สสอนซ่อมนาฬิกา 45 

5 บริษทัเดอะบีไฮพก์รุ๊ป จ ากดั 30 

6 บริษทัรักษาความปลอดภยัพลงัร่วม จ ากดั 320 

7 บริษทั ฟินิกซ์ โพรเทคชัน่  20 

8 กศน.เขตดอนเมือง 285 

9 โครงการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะดา้นทรัพยากรแร่ 30 

10 สถานต ารวจนครดอนเมือง 5 

11 โรงเรียนกวดวิชาขนุพลคาเดท 20 

12 จดังานแต่งงาน 300 

13 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ( ศูนยพ์ฒันาทุนมนุษย ์) 35 

14 โรงเรียนกวดวิชา เอเอซี 9 

15 โรงเรียนกวดวิชาดาวนภา 15 

16 โครงการสนบัสนุนการพฒันาครูและเดก็นอกระบบการศึกษา 5 

17 wewatch 30 

18 สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  38 

19 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) 31 

20 Herming Borbe ( ชมรมชาวฟิลิปปิน ) 47 

21 โรงเรียนบางกอกพลสั เมืองทองธานี จ ากดั ( โรงเรียนบางกอกเอน็เอ ) 120 

22 Dream Team FLD สัญจร  147 

23 หจก.สตูลยไูนเตด็ 28 

24 360 power rich Team 40 

25 บริษทั แอร์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 70 

26 บริษทั เอเซ่ียน แอร์โรสเปส เซอร์วิส จ ากดั 6 

27 บริษทั สโมสร ไดมอนด ์ฟู๊ ด วอลเลยบ์อล จ ากดั 60 

28 การเรียนพื้นฐานการเทรดหุน้ 20 

29 อบรมซอพแวร์  30 

30 บริษทัแพนไทย คาร์โก ้เอก็เพรส จ ากดั  50 

 รวม    2,472 
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