ทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 นางปวีณา หงสกุล
ประธานมูลนิธปิ วีณาหงสกุลเพือ่ เด็กและสตรี ได้ลงนามถวาย
พระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560

สวัสดีปใหม ๒๕๖๐

ในศุภวาระดิถีขึ้นปใหม พ.ศ.๒๕๖๐

Happy New Year 2017

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลใหทุกทาน และครอบครัว
ประสบแตความสุข ความเจริญ
ในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ

ปวีณา หงสกุล
ประธานมูลนิธปิ วีณาหงสกุลเพือ่ เด็กและสตรี
คณะกรรมการ คณะทีป่ รึกษา และเจาหนาทีม่ ลู นิธปิ วีณาฯ
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สรุปสถิติมูลนิธปิ วีณาหงสกุลเพือ่ เด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์)
การรับเรื่องขอความช่วยเหลือและเรื่องราว ร้องทุกข์ประจําปี พ.ศ.25๕๙
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและ สตรีก่อตัง้ ตัง้ แต่ปี 2542 ถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 18 และได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความ
ช่วยเหลือ มาแล้วทั้งสิ้น 113,306 ราย โดยทุกรายทางมูลนิธิปวีณาฯ ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังความสามารถ
รายงานการดําเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ ในการช่วยเหลือสังคมเด็กและสตรีผู้ที่ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆ
ประจําปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 29 ธันวาคม 2559 มูลนิธิปวีณาฯ ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น
9,157 เรื่องจําแนกเป็นปัญหาต่างๆ ดังนี้
8. ขอความเป็นธรรม 356 ราย
9. แชท / อินเตอร์เน็ต 174 ราย
10. ขอความอนุเคราะห์ 894 ราย
11. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและบริการทางสาธารณสุข 110 ราย
12. ปัญหาอื่น ๆ 1,005 ราย
13. ปรึกษาทางโทรศัพท์ 2,892 ราย

1. ข่มขืน / อนาจาร 681 ราย
2. ล่อลวง / ค้าประเวณี 176 ราย
3. ทารุณกรรม / ทําร้ายร่างกาย / กักขัง 939 ราย
4. คนหาย 229 ราย
5. เร่รอนจรจัด / พลัดหลง 92 ราย
6. แรงงานไม่เป็นธรรม 69 ราย
7. ปัญหาครอบครัว 1,540 ราย

เปรียบเทียบสถิตกิ ารรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ระหว่างปี 2559 กับ 2558
ประเภท
รับเรื่องราวทัง้ สิน้

ปี 2559
9,346

ปี 2558
11,172

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ราย)

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(%)

- 1,826

- 16.34

เฉลี่ย
รับร้องทุกข์
50 - 70 เรื่องต่อวัน

ปัญหาที่มูลนิธปิ วีณาฯ ให้ความสําคัญจะเข้าช่วยเหลือทันทีคือ 1.ข่มขืนอนาจารกระทําชําเรา 2.ค้ามนุษย์/ค้าประเวณี/
ประมงขอทาน 3.ทารุณกรรม/ทําร้ายร่างกาย/กักขัง และ 4.ปัญหาครอบครัว
ก. ประเภทปัญหา 3 กรณีที่มลู นิธิปวีณาฯ เข้าช่วยเหลือทันทีและเร่งด่วน
เปรียบเทียบสถิติสําคัญระหว่างปี 2559 กับ 2558
ประเภท
1. ข่มขืน / กระทําชําเรา

ปี 2559

ปี 2558

697

658

รายละเอียดประกอบ
เด็กถูกข่มขืนเสียชีวิตอายุเพียง 1 ขวบ 5 เดือนโดยพ่อเลี้ยง
สตรีทถี่ ูกข่มขืนอายุสูงสุด 78 ปีโดยเพื่อนบ้าน
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เพิ่มขึ้น( ราย)
39

เพิ่มขึ้น(%)

หมายเหตุ

5.93 -เฉลี่ยวันละ 2 ราย
-เหยือ่ อายุน้อยสุด 1
ขวบ 5 เดือน
-สตรีอายุสูงสุด 78 ปี

ประเภท
2. ค้ามนุษย์/ค้าประเวณี

ปี 2559
178

ปี 2558

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ราย)

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(%)

- 22

- 11.00

200

หมายเหตุ
ครอบคลุม 3 ประเภท

รายละเอียดประกอบ
- ประกอบด้วย 1.ล่อลวง/ค้าประเวณี 2.แรงงานเยี่ยงทาส และ 3.ขอทาน
- ประเทศปลายทางทีถ่ ูกหลอกไปค้าประเวณีมาก ที่สุดคือ 1.บาห์เรน 2.เกาหลีใต้ 3.มาเลเซีย
- ภาครัฐมีนโยบายกวาดล้างและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง
ประเภท
3. ทารุณกรรม/ทําร้ายร่างกาย

ปี 2559
967

ปี 2558

เพิ่มขึ้น(ราย)

เพิ่มขึ้น(%)

240

33.01

727

หมายเหตุ
เฉลี่ยวันละ 3 ราย

รายละเอียดประกอบ
เด็กอายุนอ้ ยสุด 2 เดือน ผู้กระทําความผิดเป็นบิดา สาเหตุเพราะยาเสพติด
สตรีอายุมากสุด 84 ปี ผู้กระทําความผิดเป็นบุตรสาว
สาเหตุเกิดจาก 1.ความเครียด 2.เมาสุรา 3.เสพยาเสพติด และ 4.หึงหวง
ข. ปัญหาครอบครัวที่เข้าช่วยเหลือทันทีและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าติดต่อกันต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี
ประเภท

ปี 2559

4. ปัญหาครอบครัว

1,577

ปี 2558
751

เพิ่มขึ้น(ราย)

เพิ่มขึ้น(%)

825

109.71

หมายเหตุ
แนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่า
หนึ่งเท่าตัวต่อเนื่องแล้ว
กว่า 2 ปี

สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
ปัญหาจากยาเสพติด/ปัญหาจากการฟ้องหย่า/ปัญหาจากการแย่งบุตร/ปัญหาจากการท้องแล้วไม่รับผิดชอบ/ปัญหาจากการไม่ส่งเสียหรือดูแลบุตรและครอบครัว

สถิติรวมการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ รอบปี พ.ศ. 2559

ิรับ
สถิต

ข์
ก
ุ
ท
ร้อง
ว
า
ร
เรอื่ ง
รื่อง

อ่ ง
ช
ม
กตา
น
แ
จํา

ตั้งแต่

เ
รรับ
า
ก
ทาง

1 ม.ค.—29 ธ.ค. 59
รวม 113,306 เรื่อง
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