รายงานการช่ วยเหลือประจําเดือนสิ งหาคม 2559
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพือเด็กและสตรี ขอขอบคุณผูใ้ จบุญทีร่ วมบริ จาคเงินช่วยเหลือในการ
ดําเนินงานช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิปวีณาฯ ด้วยดีเสมอมา ทังทีบริ จาคผ่านบัญชีและบริ จาคผ่าน "กองทุนเครื อข่ายช่วยเหลือ
สังคม" ในการนีทางมูลนิธิปวีณาฯ จึงได้จดั ทํารายงานการดําเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ สถิติการรับเรื องราวร้องทุกข์ และตัวอย่าง
การช่วยเหลือเคสต่างๆ ประจําเดือน สิ งหาคม 2559 มาให้ท่านได้รับทราบ ดังนี

1.ครอบครัวยากจนใกล้ทางด่ วนย่านทุ่งครุ-ประชาอุทิศ

หลังจากทีมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพือเด็กและสตรี ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีพบครอบครัวยากจน สองตายายมีอาชีพเก็บ
ของเก่าขายและรับจ้างล้างจานตามงานศพวัด อาศัยอยูก่ บั หลาน 7 คน อายุระหว่าง 7-15 ปี ในเพิงพักสังกะสี ผุพงั ไม่มีนาํ
ไฟใช้ ใกล้ทางด่วนย่านทุ่งครุ -ประชาอุทศิ กรุ งเทพฯ มีความเป็ นอยู่น่าเวทนา กระทังวันที 23 กรกฎาคม 2559 นางปวีณา
หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯได้ลงพืนทีเข้าช่วยเหลือ จากการสอบถามทราบว่า สองตายามีลกู สาว 2 คน คนโตหลัง
เลิกรากับสามีได้นาํ ลูก 4 คน มาทิงไว้ให้เลียงและไม่เคยกลับมาเหลียวแลอีกเลย ก่อนหนีไปมีสามีใหม่ ส่ วนลูกสาวคนเล็ก
ได้ปลูกเพิงพักอยู่ใกล้กนั มีลูก 3 คน ถูกสามีทงไปต้
ิ
องดินรนต่อสู่ ชีวติ ตามยถากรรม จึงได้ประสานกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุษย์เข้าช่วยเหลือมอบเครื องอุปโภค บริ โภค รวมถึงสนับสนุนทุนและปั จจัยยังชีพเพือให้
เด็กๆ ได้เข้าสู่ ระบบการศึกษาดังเช่นเด็กในวัยเดียวกัน ถัดมาวันที 1 สิ งหาคม 2559 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิป
วีณาฯ ได้ให้ช่างเข้าไปซ่ อมแซมหลังคาเพิงพักให้กบั ครอบครัวตายายและหลานๆ อีก 7 คน จนเป็ นทีเรี ยบร้ อย เพือจะได้
ไม่ตอ้ งลําบากเวลาทีฝนตกลงมา เนืองจากหลังคาผุเป็ นรู รัวหมดแล้ว พร้ อมทําการปรับภูมิทศั น์ให้เหมาะแก่การอยู่อาศัย
โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการครังนี ประมาณ 20,000 บาทเศษ ซึ งเงินจํานวนดังกล่าวมาจากสมาชิกผูอ้ อมบุญกับกองทุน
เครื อข่ายช่วยเหลือสังคม มูลนิธิปวีณาฯ

2.เด็กหญิง 6 ขวบถูกไฟฟ้ าจากเสาสปอร์ ตไลท์ ช็อตภายในลานกีฬาชุ มชนวัดคลองเตยใน
เมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 นางปวีณา หงสกุล ประธาน
มูลนิธิปวีณาฯ รับเรื องร้ องทุกข์ขอความเป็ นธรรมจาก นายธงชัย
ศรี ใส อายุ 27 ปี พนักงานส่ งเอกสารบริ ษทั แห่งหนึง และนาง
ปราณี อ้นแสง อายุ 51 ปี มารดา เนืองจากน้องพันซ์ อายุ 6 ขวบ
บุตรสาวของนายธงชัย ถูกไฟฟ้ าจากเสาสปอร์ ตไลท์ภายในลาน
กีฬาชุมชนวัดคลองเตยใน 3 ดูด จนเกือบเสี ยชีวติ พักรักษาตัวอยู่
ในห้องไอซียู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยังไม่มีหน่วยงานที
เกียวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด ก่อนพาเข้าพบ
เจ้าหน้าทีตํารวจ สน.ท่าเรื อ เพือเร่ งรัดติดตามคดี ซึ งถือว่าคดีเป็ นอุทาหรณ์ให้ทุกฝ่ ายตระหนักหันมาช่วยกันสอดส่ องดูแล
ความปลอดภัยในชุมชน

3.หญิงไทยถูกหลอกค้าประเวณีทีเกาหลีใต้
ปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯให้การช่วยเหลือหญิงไทย อายุ 26 ปี หลังถูก
หลอกไปค้าประเวณี ทีเมืองแทกู (Daegu) และเมืองเคียงจู(Kwangju) ประเทศเกาหลีใต้ ต้อง
ทนทุกข์ทรมานเหมือนตกนรกทังเป็ น ถูกบังคับให้คา้ ประเวณีทงวั
ั นทังคืน และได้แอบติดต่อ
มาทางญาติขอให้ช่วยเหลือกลับบ้านด้วย ซึ งต่อมาญาติได้เข้าร้องทุกข์กบั มูลนิธิปวีณาฯ เมือ
วันที 1 สิ งหาคม 2559 หลังรับเรื องนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสานขอ
ความช่วยเหลือกับ พล.ต.ต.อภิชาติ สุ ริบุญญา ผูบ้ งั คับการกองการต่างประเทศ (ตํารวจสากล)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และได้ประสานข้อมูลไปยังกระทรวงการต่างประเทศ โดยร่ วมกัน
ช่วยเหลือหญิงสาวคนดังกล่าวกลับประเทศไทยได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
พร้ อมกันนีทาง
มูลนิธิปวีณาฯ ยังได้พาผูเ้ สี ยหายเข้าแจ้งความเพือติดตามจับกุมเครื อข่ายแก๊งค้ามนุษย์ขา้ ม
ชาติมาดําเนินคดีต่อไป

4.มารดาของภรรยาทีถูกนายตํารวจทําร้ ายจนถึงแก่ชีวติ
เมือวันที 1 สิ งหาคม 2559 นางอูด๊ กับลูกชาย เดินทางมา
จากอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เข้าร้ องทุกข์ขอความเป็ นธรรมต่อ
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ เพือขอความ
ช่วยเหลือให้พาเข้าเยียม นางธันยนันท์ ภควัฒน์คณ
ุ าสิ น อายุ 51
ปี ลูกสาวซึงถูกพ.ต.ท.บุญเรื อง สาระรัมย์ อายุ 49 ปี สารวัตร
สอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร สามี ทําร้ายร่ างกายสาหัส รักษา
ตัวอยู่ในห้องไอซี ยู โรงพยาบาลสมุทรสาคร เนืองจากเกรงว่าจะ
ไม่ปลอดภัย และขอให้ดาํ เนินคดีกบั ลูกเขยให้ถึงทีสุ ด หลังรับ
เรื องนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้เร่ งรัดติดตามคดีจน พ.ต.ท.บุญเรื อง เข้ามอบตัวยอมรับผิด ซึ งต่อมานาง
ธันยนันท์ ได้เสี ยชีวติ ลง ท่ามกลางความเศร้ าโศกเสี ยใจของนางอูด๊ ผูเ้ ป็ นแม่และญาติพีน้อง ต่อมาทางผูบ้ งั คับบัญชาได้มี
คําสังให้พ.ต.ท.บุญเรื อง ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมดําเนินคดีขอ้ หาหนัก ทําร้ ายร่ างกายเป็ นเหตุให้ผูอ้ ืนเสี ยชีวติ พร้ อม
ตังกรรมการสอบวินยั โดยนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยนางอูด๊ มา
โดยตลอด พร้ อมทังช่วยเหลือรับศพนางธันยนันท์ มาประกอบพิธีทางศาสนา และจะติดตามคดีนีจนถึงทีสุ ด
5.มูลนิธิปวีณาฯ ได้ ทําการซ่ อมแซมบูรณะทาสี ศาลาเจ้ าแม่ กวนอิม ทีตังอยู่กลางนําภายในบริ เวณทีทําการ

ในช่วงเดือนสิ งหาคมทีผ่านมา ทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพือเด็กและสตรี ได้ทาํ การซ่อมแซมบูรณะทาสี ศาลาเจ้าแม่
กวนอิม ทีตังอยู่กลางนําภายในบริ เวณทีทําการ ถือเป็ นสิ งศักดิสิ ทธิ ประจํามูลนิธิฯ ทีผูค้ นทีมาขอความช่วยเหลือต่างเคารพ
ศรัทธามากราบไหว้กนั เป็ นจํานวนมาก ปั จจุบนั มีสภาพเก่าและทรุ ดโทรมลงไปตามกาลเวลา โดยใช้งบประมาณไปเป็ น
เงิน 80,000 บาท

