วารสารประจาเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2563
(องค์กรสาธารณประโยชน์)

วารสารประจาเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2563
(องค์กรสาธารณประโยชน์)

2

2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
รวม

วันที่

3

11

2

2
1

2

3

1

http://www.pavenafoundation.or.th

63

3
8
4
3
6
6
2
2
2
1
1

3
3
1
3
5
7

3

1
2
3
7
5
3
5
7
6
5
3
3
5
6
5
6
4
2
9
99

12

2
4
1
29

2

2
1
3
3
1
1
2

1
2
1
1
2

ข่มขืน/ ค้าประเวณี/ ทารุณกรรม/ ปัญหา
กักขัง
ยาเสพติด
อนาจาร ค้ามนุษย์

1
6

2

1

1

1

คนหาย

พฤศจิ กายน

2563

1

1

13
11
9
5
8
7
4
5
5
2
10
5
6
9
6
17
7
4
4
3
14
154

6
5
5
6
5
10
2
2
4
2
4
4
4
3
8
6
1
5
5
3
5
95
2
1
2
1
25

7

5

1

3
1

1
1

4
4
4
6
4
12
6
6
3
3
14
3
4
1
5
7
3
3
2
4
6
104

5

1

1
1

1

1

8

1

1

2
1

1
2

39
23
26
25
26
43
28
26
21
18
53
26
21
24
32
47
20
23
22
20
37
600

แรงงานไม่
ปัญหาสุขภาพ
ได้รับ
ปัญหา ขอความเป็น แช็ต/
เคสรวม
ขอความ
และ
ปัญหาอื่น ๆ ผลกระทบ
เป็นธรรม/
คราะห์
เ
อนุ
ครอบครัว
ธรรม อินเทอร์เน็ต
(ราย)
สาธารณสุข
จากโควิด-19
ถูกหลอก

สถิ ติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ประจาเดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ถึง
30 พฤศจิ กายน 2563

วารสารประจาเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2563
(องค์กรสาธารณประโยชน์)

วารสารประจาเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2563
(องค์กรสาธารณประโยชน์)
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือใน
การดาเนินงานช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิปวีณาฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งที่บริจาคผ่านบัญชีและบริจาคผ่าน “กองทุนเครือข่ายช่วยเหลือสังคม”
มูลนิธปิ วีณาฯ ได้จดั ทารายงานการดาเนินงานของมูลนิธปิ วีณาฯ สถิตกิ ารรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 600
เรื่อง ในการนี้ทางมูลนิธิปวีณาฯ ขอรายงานสถิตผิ ลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563 และตัวอย่างการช่วยเหลือเคส
รวม 8 กรณี ดังนี้

1. กรุงเทพฯ คุณยายวัย 81 ปี พิการเดินไม่ได้อยู่ลาพังคนเดียว น้อยใจลูก 4 คนทอดทิ้ง ร้อง "ปวีณา"ช่วย ทั้งเนื้อทั้งตัว
เหลือเงิน 25 บาท "ปวีณา" ลงพื้นที่ช่วยเหลือทันที พร้อมประสาน (OSCC) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพ
คนพิการ เยี่ยมคุณยายและจะติดต่อลูกๆ ให้มาดูแลคุณยาย
วันอังคารที่ 3 พ.ย.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและ
สตรี ลงพื้นที่เยีย่ มคุณยายพิการวัย 81 ปี พร้อมประสาน น.ส.ยศพร ตวงหิรัญอนันท์
ผู้อานวยการการกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ และนายสนองวิชญ์ ภูวนั ทมาตย์
ผู้อานวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ ลงพื้นที่พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ อสส. ช่วยเหลือคุณยายวัย 81 ปี พิการขาสองข้างเดินไม่ได้ เวลา
จะไปไหนต้องคลานเข่าหรือนั่งใช้ก้นถัดไป อาศัยอยู่คนเดียวในบ้านพักย่านบางยี่ขนั
กรุงเทพฯ โดยคุณยายได้โทรศัพท์มายังมูลนิธิปวีณาฯ 1134 ขอพูดกับนางปวีณา ตัดพ้อ
น้อยใจลูกไม่มาหามีเงินติดตัวอยู่ 25 บาท ขอให้ปวีณาช่วยเหลือด้วย
คุณยายเล่าว่า ตนเองมีลูก 5 คน ซึ่งคนโตได้เสียชีวิตไปแล้ว ส่วนอีก 4 คน ต่างมี
ครอบครัวและแยกย้ายกันไป จะมีเพียงลูกคนเล็กที่ส่งเงินให้แม่ใช้เดือนละ 1,000 บาท แต่
ลูกๆ ไม่มีใครมาหา และคุณยายมีรายได้จากเบี้ยคนชรากับเบีย้ คนพิการเดือนละ 1,400 บาท
นอกจากคุณยายจะมีความพิการแล้วยังมีโรคประจาตัวเป็นโรคเบาหวานและความดัน โดย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ทุกวันนี้ต้องอยู่อย่างลาบาก เวลาหิวต้องจ้างคนออกไปซื้อ
ข้าวให้ครั้งละ 20 บาท ทุกเดือนจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้าประมาณ 50 บาท และค่าไฟ 200
กว่าบาท
นางปวีณา กล่าวว่า คุณยายวัย 81 ปี ได้โทรศัพท์ตรงมายังมูลนิธิปวีณาฯ ขอความ
ช่วยเหลือ ด้วยความห่วงใยจึงได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ เจ้าหน้าที่ (OSCC) ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม และเจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ เข้าไปดูแลคุณยาย 2 ครั้งแล้ว และวันนี้
นางปวีณารับปากกับคุณยายจะมาพบและเป็นกาลังใจให้ โดยมูลนิธิปวีณาฯ และกระทรวง พม. ช่วยติดตามลูกๆ ให้มาเยี่ยมคุณยายบ้าง และ
ขอบคุณเพื่อนบ้านที่ชว่ ยเหลือดูแลคุณยายด้วย โดยนางปวีณา ได้มอบเงินช่วยเหลือให้คุณยายรวมเป็นเงิน 4,000 บาท และศูนย์ชว่ ยเหลือ
สังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบนาถุงยังชีพให้ ซึ่งคุณยายมีความสุขขึน้ และรอให้ลูก ๆ เข้ามาเยีย่ ม มูลนิธิปวีณาฯ ร่วมกับ พม.จะ
ช่วยเหลือต่อไป
นางปวีณา กล่าวว่า สังคมไทยเป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งที่สถิติจะมีผู้สูงอายุมากขึน้ แต่ไม่มีความพร้อมและขาดการเหลียวแลจาก
ครอบครัว ดังนัน้ ผู้สูงอายุจะต้องเตรียมตัวในความเป็นอยู่ ลูก ๆ ควรที่จะมาเยีย่ มดูแลบ้าง เป็นวัฒนธรรมไทยเราและเป็นเรื่องที่แสดง
ความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา รัฐบาลควรรณรงค์ให้ครอบครัวมีความรักความผูกพันและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสังคมผู้สูงอายุตอ่ ไป.

2. กรุงเทพฯ แม่เครียดจูงลูกสาววัย 13 ปี ม.2 ร้อง “ปวีณา” ถูกเด็กนักเรียนชาย 5 คน มีหัวโจกของห้องอายุ 17 ปี
ฉุดลากไปล่วงละเมิดทางเพศหลังห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเรียก 2 ฝ่าย เคลียร์กันให้นาพวงมาลัยดอกไม้ขอขมา
ก่อนทาบันทึกข้อตกลง 5 นักเรียนชายสารภาพ โรงเรียนได้ทาบันทึกชัดเจนเด็กชาย 5 คน ล่วงละเมิดทางเพศ ให้พ่อแม่
เด็กชายเซ็น และให้พี่สาวเซ็นว่าจะไม่ดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับเด็ก 5 คน แม่นักเรียนหญิงไม่ยอม ร้อง "ปวีณา"
ให้ช่วยพาเข้าแจ้งความ ขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาว
วันอังคารที่ 3 พ.ย.63 ที่ สน.บางยี่ขนั นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิ
ปวีณาหงสกุลเด็กและสตรี ได้พานางมิ่ง และด.ญ.มุย่ (ทั้งสองนามสมมุติ) อายุ 13 ปี
ลูกสาวซึ่งเป็นนักเรียนม.2 โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งย่านปิน่ เกล้า กรุงเทพฯ ไปพบ
พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ สุขสาราญ รองผบก.น.7 รรท.ผกก.สน.บางยีข่ ัน และพ.ต.อ.ฤทธิชัย
ช่างคา ผกก.สอบสวน บก.น.7 เพื่อให้สองแม่ลูกแจ้งความกรณี ด.ญ.มุ่ย ถูกเพื่อน
นักเรียนชาย 5 คน ที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันล่วงละเมิดทางเพศภายในห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
นางมิ่ง เล่าเหตุการณ์เศร้าสลดว่า วันที่ 22 ต.ค.63 ขณะที่ด.ญ.มุ่ย นั่งเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องเรียน ได้มีนักเรียนชาย 5 คน ประกอบด้วย นายเอ อายุ
4

วารสารประจาเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2563
(องค์กรสาธารณประโยชน์)
17 ปี หัวโจกของห้อง พร้อม ด.ช.บี ด.ช.ซี ด.ช.ดี และด.ช.อี (อายุประมาณ 13-14
ปี ทุกคนนามสมมุติ) ทั้งหมดเข้ามาฉุดลาก ด.ญ.มุ่ย จากโต๊ะเรียนพาไปที่หลัง
ห้องเรียนโดยช่วยกันจับแขนจับขาและปิดปากไม่ให้ร้องขอความช่วยเหลือก่อนจะ
พยายามล่วงละเมิดทางเพศด.ญ.มุ่ย โดยรอบแรก ด.ญ.มุ่ย พยายามดิ้นรนจนหลุด
ออกจากวงล้อมได้มานั่งร้องไห้อยูท่ ี่หน้าห้องเรียน ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงที่ครูไม่อยู่ใน
ห้องเรียน เด็กนักเรียนชายทั้ง 5 คน ก็กลับมาอุ้มด.ญ.มุ่ยไปที่หลังห้องเรียนเป็นครั้งที่
2 ได้ล้วงเข้าไปในกางเกงพละและใช้นิ้วแหย่เข้าไปในอวัยวะเพศ ถกเสื้อชัน้ ในดูด
หน้าอก ส่วนนักเรียนชายอีก 3 คน ปิดปาก จับขา ด.ญ.มุ่ยได้ดิ้นรนขัดขืนจนหลุด
มาได้อีกครั้ง แต่นักเรียนชายทั้ง 5 คน ก็ยังไม่เลิกราตามมาอุ้มฉุดกระชาก ด.ญ.มุ่ย
ไปที่หลังห้องเรียนเป็นครั้งที่ 3 และลากไปในห้องเก็บของที่อยู่ลึกเข้าไปอีก ด.ญ.มุ่ย
กรีดร้องสุดชีวติ ก่อนทีเ่ พื่อนในห้องจะวิ่งมาดูเห็นสภาพด.ญ.มุ่ยถูกจับถอดกางเกงและกางเกงในนอนเปลือยกายท่อนล่างอยู่ แล้วนักเรียนชาย
ทั้ง 5 คน ก็ได้แยกย้ายกันไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ต่อมาด.ญ.มุย่ กับเพื่อนสนิทพากันไปแจ้งเรื่องกับครูฝ่ายปกครองให้ทราบ ครูจึงเรียกนักเรียนชายทัง้ 5 คน มาสอบถามเรื่องที่
เกิดขึ้นพร้อมเรียกผู้ปกครองทั้ง 2 ฝ่ายมารับทราบเรื่อง ซึ่งนักเรียนชายทั้ง 5 คน ให้การรับสารภาพ
นางมิ่ง กล่าวว่า นักเรียนชายทั้ง 5 คน กระทาการล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่เกรงกลัวครู และเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในห้องร่วม 30 คน
เห็นว่าด.ญ.มุ่ย ตัวเล็กที่สดุ ในห้องคงจะไม่มีเรี่ยวแรงและไม่กล้าขัดขืน กระทั่งวันที่ 28 ต.ค.63 โรงเรียนได้นดั ผู้ปกครองทั้ง 2 ฝ่ายไปเจรจากัน
โรงเรียนได้เตรียมบันทึกข้อตกลงที่มีข้อความระบุว่า นักเรียนชายทั้ง 5 คน ให้การรับสารภาพ และฝ่ายนักเรียนชายพร้อมผู้ปกครอง 5
ครอบครัวจะนาพวงมาลัยดอกไม้มากราบขอขมาแม่ของด.ญ.มุ่ย แลกกับการไม่ดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ส่วนทางโรงเรียนจะทา
การหักคะแนนความประพฤตินักเรียนชายทั้ง 5 คน คนละ 35 คะแนน พร้อมทาทัณฑ์บนหากมีการกระทาความผิดเพิ่มเติมโรงเรียนจะ
ดาเนินการย้ายสถานศึกษา โดยพี่สาวของด.ญ.มุ่ย ต้องจายอมเซ็นชื่อรับทราบเรื่องดังกล่าวด้วย แม่เด็กนักเรียนเครียดและลูกมีสภาพจิตใจที่
ย่าแย่จึงตัดสินใจมาขอให้มูลนิธิปวีณาฯ พาแจ้งความ ขอความเป็นธรรมและจะได้ไม่เกิดเรื่องเลวร้ายกับนักเรียนหญิงคนอื่นอีก
นางปวีณา กล่าวว่า เรื่องนีเ้ ป็นปัญหาใหญ่ของสังคมบ้านเราในปัจจุบัน ดังนั้นจาเป็นที่จะต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง มิใช่ปกปิดปัญหาก็จะไม่จบ โดยทางโรงเรียนจะต้องรายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้ลงมาช่วยแก้ไขปัญหามิให้เกิดขึน้ ซ้าอีก
และในวันนี้นางปวีณาจะได้ประสานไปยังผู้แทนกระทรวงศึกษา ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อานวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
สพฐ. เพื่อให้ ด.ญ.มุ่ย และผู้ปกครองเข้าพบรับทราบเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเพือ่ แก้ปัญหาและป้องกันเหตุการณ์ล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กในโรงเรียนมิให้เกิดขึน้ อีก
ส่วนในเรือ่ งการดาเนินคดี เนือ่ งจากทัง้ สองฝ่ายเป็นเด็กทัง้ คู่ ก็จะต้องมีมาตรการตามกระบวนการยุตธิ รรมของเด็ก คือ สอบสหวิชาชีพ
ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากในบันทึกของโรงเรียนได้ระบุชัดเจนว่า เด็กนักเรียนชายทั้ง 5 คน ได้ล่วงละเมิดทางเพศ เด็กนักเรียนหญิงจริง โดยมี
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชายลงนามรับทราบ และครู ผู้อานวยการเซ็นเป็นพยาน บันทึกฉบับนี้จะเป็นหลักฐานสาคัญที่ตารวจจะนามาเป็น
พยานหลักฐานด้วย เด็กนักเรียนหญิงก็จะต้องเข้าบาบัดฟืน้ ฟูสภาพจิต และมูลนิธิปวีณาฯ จะประสานกระทรวงศึกษาธิการขอให้ย้ายสถานที่
เรียนใหม่ ส่วนเด็กนักเรียนชายก็จะต้องเข้ารับการอบรมฟื้นฟูสภาพจิตใจตามกระบวนการยุตธิ รรมเด็ก ให้เขากลับมาใช้ชวี ิตเป็นเด็กดีของ
สังคมต่อไป.

3. จ.สุรินทร์ ตาวัย 64 ปี ชาวจ.สุรินทร์ ขาพิการ-ติดเชื้อ HIV ขอ “ปวีณา” ช่วย!! ถูกลูกเมียไล่ไม่ให้อยู่ด้วย..
“ปวีณา” ประสานศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ปทุมธานี รับตัวเข้าดูแล
วันพุธที่ 4 พ.ย.63 ขณะที่ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ นั่งรับเรื่องร้อง
ทุกข์ จู่ๆ มีชายชราเข้ามาขอความช่วยเหลือ “ตาอายุ 64 ปี เป็นคนสุรินทร์ ติดเชื้อ HIV และ
พิการขาขวาผิดรูป ก่อนหน้านี้ได้ไปอยู่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางประกง
จ.สมุทรปราการ จนวันที่ 31 ต.ค.ทีผ่ า่ นมา ขอเจ้าหน้าทีล่ าออกเพือ่ กลับไปหาเมียและลูกทีบ่ า้ นนอก
แต่ครอบครัวไล่ไม่ให้อยู่ด้วย ตาไม่มีที่ไปขอมูลนิธิปวีณาฯ ช่วยด้วย”
“ปวีณา” ประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ปทุมธานี ส่งเจ้าหน้าทีม่ ารับตัวเพื่อ
ช่วยเหลือทันที ก่อนจะส่งต่อสถานฟื้นฟูผู้ตดิ เชือ้ HIV ต่อไป.
มูลนิธิปวีณาฯ ขอขอบคุณ นายราเชนทร์ ปัญญาธนคุณ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จ.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา.
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4. จ.ภูเก็ต ยายชาวภูเก็ตร้อง “ปวีณา” หลานชาย 5 ขวบ อนุบาล 3 ถูกครูประจาชัน้ ถีบหน้า ซ้าให้เพื่อนรุมเตะต่อย
บาดเจ็บตามตัว ดวงตาพร่ามัวมองไม่ชัด “ปวีณา” ประสาน ผกก.สภ.วิชิต จ.ภูเก็ต รับแจ้งความ พร้อมโทรแจ้ง ดร.ชนะ
สุ่มมาตย์ ผู้อานวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. ตรวจสอบครูกระทารุนแรงต่อเด็กในโรงเรียน
ทันที
วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ รับเรื่อง
ร้องทุกข์จากคุณยาย ชาวจ.ภูเก็ต แจ้งว่า หลานชายอายุ 5 ขวบ เรียนอยู่ชนั้ อนุบาล 3
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ.เมือง จ.ภูเก็ต ถูกครูประจาชั้นผู้หญิงถีบหน้าและให้เพื่อนเด็กๆ
นักเรียนรุมเตะต่อย จนได้รบั บาดเจ็บบริเวณหางตาขวาช้ามีเลือดออก มีรอยฟกช้าที่
ใบหน้าและแขนขา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยหลานมาเล่าให้ฟังตนจึงไป
สอบถามเรื่องดังกล่าวกับผูอ้ านวยการโรงเรียน
ยาย เล่าอีกว่า ทางผูอ้ านวยการโรงเรียนได้เรียกครูประจาชัน้ มาสอบถาม เจ้าตัว
ก็ขอโทษและยอมรับว่าได้ถบี หน้าเด็กจริง เป็นเพราะหลานตนกับเพื่อนในห้องชอบ
ทะเลาะกันและดื้อ พร้อมกันนี้ครูได้มอบทาขวัญมาให้ 5 พันบาท เพื่อขอให้จบเรื่อง แต่
ตนคิดว่าไม่เป็นธรรมกับหลานตนเองจึงจะนาเงินไปคืน เพราะขณะนี้หลานก็ยังมองอะไรไม่
ค่อยชัดและไม่กล้าไปโรงเรียน และเกรงว่าครูคนนี้จะมีพฤติกรรมไปทากับเด็กคนอื่นอีกจึง
ต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ขอมูลนิธิปวีณาฯ ช่วยด้วย
หลังรับเรื่อง นางปวีณา ได้ประสาน พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.วิชิต จ.ภูเก็ต เพื่อให้ยายพา
หลานเข้าแจ้งความเอาผิดกับครูประจาชั้นรายนี้ทันที ก่อนทีเ่ จ้าหน้าที่ตารวจจะส่งตรวจร่างกาย และ
สอบสหวิชาชีพตามขัน้ ตอนกฎหมาย พร้อมกันนี้นางปวีณา ยังได้ประสาน ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อานวยการ
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. ขอให้ตรวจสอบเรื่องทีเ่ กิดขึ้นและให้ความเป็นธรรมกับ
เด็กและครอบครัวด้วย
ต่อมาวันศุกร์ที่ 6 พ.ย.63 พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวลหนู ผบก.จ.ภูเก็ต และพ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี
ผกก.สภ.วิชติ จ.ภูเก็ต ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานผลตรวจร่างกายเป็นที่
เรียบร้อยจนสรุปพยานหลักฐานได้ในช่วงเย็น
วันเสาร์ที่ 7 พ.ย.63 พนักงานสอบสวน สภ.วิชติ จ.ภูเก็ต ได้เรียกครูประจาชั้นที่ก่อเหตุมาแจ้ง
ข้อกล่าวหา ทาร้ายร่างกายผู้อนื่ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายและจิตใจ ซึ่งครูให้การรับสารภาพ ทางพนักงาน
สอบสวนจึงได้นาตัวครูไปผัดฟ้องฝากขังครั้งที่ 1 ที่ศาลจังหวัดภูเก็ต และจะได้มีการสอบสหวิชาชีพเด็ก
ผู้เสียหายและเด็กที่เป็นพยานเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ขณะที่ชดุ เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และให้ครูประจาชั้นงดการสอนทุกระดับชั้น และย้าย
ไปปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายธุรการ ด้านสานักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้รับเรื่องคาขอรับ
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายในคดีอาญาแล้ว
ล่าสุดวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย.63 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นางสาวอัจฉรา
สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และ ผูอ้ านวยการโรงเรียน ลง
พื้นที่เยีย่ มยายและหลานชาย 5 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ถูกครูประจาชั้นถีบหน้า เพื่อให้กาลังใจเด็กและครอบครัว พร้อมให้คาปรึกษา
แนะนาแนวทางการดาเนินงานเพือ่ ช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามความเหมาะสม ภายใต้กระบวนการการทางานร่วมกันของทีมสห
วิชาชีพ และทางสานักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ภูเก็ต จะได้ประสานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อตรวจประเมินเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
พฤติกรรม อีกครั้งหนึ่ง
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ขอขอบคุณ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้วา่
ราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวลหนู ผบก.จ.ภูเก็ต พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.วิชิต จ.ภูเก็ต ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อานวยการ
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต น.ส.อัจฉรา สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความสาคัญและบูรณาการให้การช่วยเหลือ ซึ่งมูลนิธปิ วีณาฯ
จะได้ตดิ ตามความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องต่อไป.
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5. จ.สระแก้ว ย่าห่วงหลานสาววัย 15 ปีเศษ หาย!! ขณะพาไปซื้อของที่ตลาดโรงเกลือ ร้อง “ปวีณา” ช่วยเกรงจะถูก
หลอกลวงเป็นอันตราย “ปวีณา” ประสาน พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว สืบสวนติดตามตัวจนพบไป
อยู่กับหนุ่มวัย 18 ปี ที่นัดแนะพากันหลบหนีไปอยู่บ้านพ่อฝ่ายชาย ย่ารู้เรื่องใจสลายไม่คิดหลานสาวจะทาได้ แต่ต้องจายอม
ให้พ่อแม่ฝ่ายชายพาลูกชายมาขอขมาและสู่ขอหลานสาวตามประเพณี
วันเสาร์ที่ 7 พ.ย.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.ฐนพงศ์
โพธิ์ทิ ผกก.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว ว่า หลังได้รับการประสานจากนางปวีณา วานนี้ (6 ต.ค.) กรณีขอให้ช่วย
ติดตามหาเด็กสาววัย 15 ปีเศษ ขณะทีย่ ่าซึ่งมีอาชีพขายเสือ้ ผ้าตามตลาดนัดพาไปหาซื้อเสื้อผ้ามือสองที่ตลาด
โรงเกลือ จ.สระแก้ว เมือ่ วันที่ 30 ต.ค 63 เด็กได้หายไป ย่าพยายามสอบถามเพื่อนหลานได้ความว่า หลานได้มี
การแช็ตเฟซบุก๊ คุยกับเพื่อนหญิงคนหนึ่ง
นางปวีณา จึงได้แจ้ง พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ที ผกก.สภ.คลองลึก ให้ย่าพาเพื่อนหลานสาวเข้าให้ข้อมูล
กับตารวจพร้อมนาหลักฐานการแชทคุยกันทางเฟซบุ๊กมอบให้ จากนั้นตารวจสภ.คลองลึก สืบสวนจนทราบว่า
บ้านแม่ฝ่ายชายอยู่ในพื้นที่จ.ปทุมธานี จึงได้เดินทางไปตรวจค้นแต่ไม่พบ จึงได้เดินทางไปที่บ้านพ่อของฝ่าย
ชายในพืน้ ที่ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และพบว่าทั้งสองคนอยูด่ ้วยกัน ตารวจจึงนาตัวเด็ก
สาวและหนุ่มวัย 18 ปี พร้อมพ่อแม่มาที่สภ.คลองลึก เพื่อพูดคุยสอบถามรายละเอียด โดยพ่อแม่ของหนุ่มวัย
18 ปี ยอมรับผิดกับย่าเด็กสาวที่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึน้ และจะพาลูกชายไปขอขมาพร้อมสูข่ อตามประเพณี
นางปวีณา กล่าวว่า ย่าเป็นห่วงหลานกลัวจะถูกหลอกลวงเป็นอันตราย จึงได้มาขอความ
ช่วยเหลือมูลนิธิปวีณาฯ ประสานตารวจตามหาตัวหลานสาวจนพบ ขอบคุณ พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ
ผกก.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว และเจ้าหน้าที่ตารวจสภ.คลองลึก ที่ช่วยตามหาตัวหลานสาวอย่าง
เหน็ดเหนื่อย ปรากฏว่าหลานสาวกับแฟนที่นดั แนะตอนย่าพามาซือ้ ของที่ จ.สระแก้วหนีไปอยูบ่ ้าน
พ่อฝ่ายชาย โดยไม่บอกพ่อแม่ ไม่บอกย่า ทุกคนเป็นห่วงกันมาก เมือ่ ตารวจตามไปพบจึงพามา
โรงพัก พ่อแม่ฝ่ายชายตกลงจะมาสู่ขอภายในสิ้นเดือนนี้
และขอขอบคุณ นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
สระแก้ว ที่ช่วยให้ที่พักกับปู่ ย่า หลานสาว กรณีนี้ทาให้ผู้ใหญ่วิตกกังวลกันไปหมด มูลนิธิปวีณาฯ
และบ้านพักเด็กฯ ยังต้องติดตามครอบครัวทั้งฝ่ายหญิงอายุ 15 ปีเศษ และฝ่ายชายอายุ 18 ปี ซึ่งยังเด็กทั้งคู่ให้รู้จักรับผิดชอบในหน้าที
่ความเป็นลูกหลานที่ดี ไม่ทาให้ผู้ใหญ่เป็นห่วง และควรจะกลับไปเรียนหนังสือเพื่ออนาคตของตนเองโดยให้หมั่นหมายกันไว้ก่อน ซึ่งทางบ้านพัก
เด็กฯ สระแก้วจะเข้าไปเยีย่ มบ้านฝ่ายชาย และมูลนิธิปวีณาฯ จะประสานบ้านพักเด็กฯ ปทุมธานี เยีย่ มบ้านฝ่ายหญิงและมาประเมินผลสรุปหา
แนวทางช่วยเหลือร่วมกันต่อไป.

6. จ.ปทุมธานี แม่ใจจะขาดร้อง “ปวีณา” ช่วยเหลือลูกสาวคนเล็กวัย 3 ขวบ 5 เดือน ถูกคนเลี้ยงทาร้ายร่างกายอาการ
โคม่า เลือดคั่งในสมอง สมองบวม ซี่โครงหัก ขณะทีล่ ูกสาวคนโต 4 ขวบ 7 เดือน ก็ถกู ทาร้ายเช่นกัน พูดชัดเจนคนเลี้ยงหนู
กับน้อง “ปวีณา” ประสาน พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์ ผกก.สภ.คลองหลวง ออกหมายจับและจับกุมทันที ก่อนนาตัวฝาก
ขังศาล ด้านเจ้าหน้าที่ตารวจคัดค้านการประกันตัวตัง้ แต่ 13 พ.ย.63
วันอังคารที่ 1 ธ.ค.63 ที่มูลนิธิปวีณาฯ น.ส.กิม (นามสมมุต)ิ อายุ 24 ปี เข้าพบ นาง
ปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯประชุมหารือความคืบหน้าอาการของด.ญ.บี (นามสมมุต)ิ
อายุ 3 ขวบ 5 เดือน ลูกสาวคนเล็กของน.ส.กิม ที่ถูกคนเลีย้ งทาร้ายจนอาการโคม่าเลือดคั่งใน
สมอง ซึ่งเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจ.ปทุมธานี โดยก่อนหน้านี้ นางปวีณา ได้
ประสาน พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์ ผกก.สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จับกุมตัวคนเลี้ยงมา
ดาเนินคดี ก่อนส่งฝากขังศาลจังหวัดธัญบุรี และคัดค้านการประกันตัวเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจาก วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย.63 เวลา 15.00 น. น.ส.กิม (นามสมมุต)ิ อายุ 24
ปี พร้อมด้วยอดีตสามี เข้าร้องทุกข์ต่อ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ แจ้งว่า ขอให้
ช่วยเหลือลูกสาวทั้ง 2 คน คือ ด.ญ.เอ (นามสมมุต)ิ อายุ 4 ขวบ 7 เดือน และด.ญ.บี (นามสมมุติ)
อายุ 3 ขวบ 5 เดือน เนื่องจากตนได้นาลูกทั้ง 2 คน ไปจ้างเลีย้ งได้ประมาณ 5 เดือน โดยให้อยู่
ประจากับคนเลี้ยง จ่ายค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท ซึ่งตนจะไปเยีย่ มลูกทุกๆ วันหยุด เนื่องจาก
ตนได้เลิกรากับสามีจึงต้องทางานหาเงินไม่สามารถดูแลได้
น.ส.กิม กล่าวว่า ช่วงค่าวันที่ 9 พ.ย.63 คนเลี้ยงได้โทรศัพท์มาแจ้งกับตนว่า ด.ญ.บี
ลูกสาวคนเล็ก ไม่สบายให้ตนมารับไปหาหมอ และคนเลีย้ งยังบอกอีกว่า ด.ญ.บี ไม่เป็นอะไรมาก
จากนั้นเช้าของวันที่ 10 พ.ย.63 ตนจึงได้เดินทางไปยังบ้านของคนเลี้ยงพบสภาพของ ด.ญ.บี
ตามใบหน้าเขียวช้า ตาบวม แขนซ้า นอนนิ่งไม่รสู้ ึกตัว ตนจึงรีบนาตัวด.ญ.บี ส่งรพ. ซึ่งหมอ
ตรวจพบว่า ด.ญ.บี สะโพกหัก และมีอาการโคม่า ไม่รู้สึกตัว เพราะเลือดคั่งในสมอง สมองบวม
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ต้องเร่งทาการผ่าตัด ส่วนด.ญ.เอ ลูกสาวคนโต ก็มีร่องรอยเขียวช้าที่ใบหน้า จากนั้นบ่ายวัน
เดียวกัน (10 พ.ย.) ตนจึงได้เข้าแจ้งความที่ สภ.คลองหลวง ตารวจได้ส่งตัว ด.ญ.เอ ไปตรวจ
ร่างกาย และติดตามผลของ ด.ญ.บี ที่รพ. ก่อนที่ตนจะเข้าร้องทุกข์จากมูลนิธิปวีณาฯ ขอให้
ช่วยติดตามทางด้านคดีและให้ความเป็นธรรมด้วย
หลังรับเรื่อง นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสาน พ.ต.อ.
เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์ ผกก.สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้ติดตามคดี และขอให้สอบ
สหวิชาชีพ ด.ญ.เอ (นามสมมุติ) ตามขั้นตอนกฎหมาย
วันศุกร์ที่ 13 พ.ย.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ เดินทางพา
น.ส.กิม และอดีตสามี ไปพบ พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์ ผกก.สภ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามคดี โดยเจ้าหน้าที่ตารวจได้นาตัว ด.ญ.เอ ลูกสาวคนโตของ
น.ส.กิม เข้าสอบสหวิชาชีพ ซึ่งเด็กพูดชัดเจนว่าคนเลี้ยงทาร้ายหนูกับน้อง
ต่อมาเวลา 16.00 น. วันที่ 13 พ.ย.63 พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์
ผกก.สภ.คลองหลวง ได้รายงานมายัง นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ว่า
ทางพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับคนเลีย้ ง
แล้ว และได้ทาการจับกุมคนเลีย้ งมารับทราบข้อกล่าวหา ทาร้ายร่างกายจนได้รับ
บาดเจ็บสาหัส ทันที ก่อนนาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรี โดยเจ้าหน้าที่ตารวจได้
คัดค้านการประกันตัวผูต้ ้องหา และทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นาตัวไปควบคุมใน
เรือนจาจังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ จะได้ประสานกรมคุ้มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม เพื่อพาน.ส.กิม ไปยื่นเรื่องขอรับ
เงินเยียวยาผู้เสียหายทางคดีที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ ต่อไป พร้อมกันนี้ น.ส.กิม ได้หารือกับนางปวีณา ถึงการดูแลลูกสาวคนเล็กหลังจากออกจาก
โรงพยาบาลซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายจานวนมาก โดยนางปวีณา จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญบริจาคให้ความช่วยเหลือ
หากผู้ใจบุญท่านใดต้องการบริจาคช่วยเหลือเคสนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ น.ส วันวิสา ประทุม (แม่) เบอร์โทร 064 601
9415 ที่อยู่ปัจจุบัน 120/3 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13180 หรือบริจาคบัญชี น.ส วันวิสา ประทุม เลขที่ 984570955-9 ธ.กรุงไทย

7. จ.อุบลราชนี หญิงชาวนาวัย 67 ปี จ.อุบลราชธานี ร้อง “ปวีณา” ลูกชายทาสยาเสพติด ขอเงินแม่ไปซื้อยาบ้าประจา
เมื่อไม่ได้จะดุด่าทาร้ายทุบตี ขอช่วยส่งตัวไปบาบัด ที่ผ่านมารอดพ้นการจับกุมเพราะแอบซุกฉี่เด็กไว้ที่เอวเพื่อสับเปลี่ยน
เวลาตารวจเรียกตรวจ ครั้งนี้ไม่รอดตรวจพบสารเสพติดตารวจส่งดาเนินคดีทันที
วันอังคารที่ 1 ธ.ค.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิฯ ได้รบั รายงานจาก พ.ต.อ.ปริญญา
หันไชยุงวา รรท.ผกก.สภ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ว่า เจ้าหน้าที่ตารวจสภ.นาจะหลวย ได้นาตัว
นายเอก (นามสมมุติ) อายุ 45 ปี อาศัยอยู่ทบี่ ้านหลัง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมารดาร้องเรียนมูลนิธปิ วีณาฯ มาทาการตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดใน
ร่างกาย และนายเอกได้ยอมรับสารภาพว่า เสพยาบ้าจริง จึงจับกุมในข้อหา เสพยาบ้า ส่งดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
สืบเนือ่ งจากวานนี้ (30 พ.ย.) นางแสง (นามสมมุต)ิ อายุ 67 ปี ชาวนาจ.อุบลราชธานี ร้องทุกข์
มูลนิธิปวีณาฯ แจ้งว่า นายเอก (นามสมมุติ) ลูกชายอายุ 45 ปี ไม่ทามาหากินอะไร วันๆ เอาแต่เสพ
ยาเสพติดและมักจะขอเงินแม่ไปซือ้ ยาบ้าเป็นประจา เมื่อไม่ได้เงินก็จะดุด่าอย่างรุนแรงและจะทาร้ายทุบตี
แม่ ขอให้มูลนิธิปวีณาฯ ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ตารวจนาตัวลูกชายไปบาบัดยาเสพติดด้วย ที่ผ่านมา
ญาติเคยแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจแล้ว แต่เมื่อลูกชายไปถึงโรงพักก็จะใช้ปัสสาวะของเด็กที่เก็บห่อซ่อนไว้ที่เอว
ส่งให้ตารวจตรวจจึงไม่พบสารเสพติดและรอดพ้นจากการดาเนินคดี
จากนั้น นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธฯิ จึงได้ประสาน พ.ต.อ.ปริญญา หันไชยุงวา รรท.ผกก.สภ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
จนนาไปสูก่ ารจับกุมดังกล่าว ซึง่ นางปวีณา ขอบคุณ พ.ต.อ.ปริญญา หันไชยุงวา รรท.ผกก.สภ.นาจะหลวย และเจ้าหน้าทีต่ ารวจสภ.นาจะหลวย
ทุกนายที่ทางานอย่างรวดเร็ว.
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8. จ.สมุทรสาคร สาวขายของออนไลน์ พาร่างกายสะบักสะบอมร้อง “ปวีณา” ถูกสามีโหดซ้อมน่วมเพราะหึงหวง ก่อนพาลูก
สาววัย 10 เดือนหลบหนีไม่รไู้ ปอยู่ไหน “ปวีณา” ประสาน ผกก.สภ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร จนสืบทราบว่าไปหลบซ่อน
ที่ จ.เพชรบูรณ์ ก่อนประสาน ผกก.สภ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกันจับกุมสามีโหดมาดาเนินคดี และนาตัวเด็กน้อยส่งคืนสู่
อ้อมอกแม่อย่างปลอดภัย
สืบเนื่องจากวันที่ 24 พ.ย.63 น.ส.บัว (นามสมุติ) อายุ 40 ปี สาวขายของ
ออนไลน์ สภาพหน้าตาเขียวช้าบวมปูด ร่างกายสะบักสะบอม เข้าร้องทุกข์ต่อ นางปวีณา
หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี แจ้งว่า ตนอยูก่ ินกับ นายหนึ่ง (นาม
สมมุติ) อายุ 47 ปี อาชีพรับจ้างติดตั้งเครื่องเสียง มาประมาณ 3 ปี โดยไม่ได้จดทะเบียน
สมรส มีลูกสาวด้วยกัน 1 คน วัย 10 เดือน อาศัยอยูบ่ ้านเช่าในพืน้ ที่อ.กระทุมแบน
จ.สมุทรสาคร นายหนึ่งเป็นคนโมโหร้าย นิสยั ชอบหึงหวงเวลาที่ตนคุยกับลูกค้าก็จะด่าทอ
และทุบตีมาตลอด
น.ส.บัว กล่าวอีกว่า กระทั่งวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา ตนกับนายหนึ่งได้ถกเถียงกัน
สาเหตุมาจากเรื่องหึงหวง ก่อนที่นายหนึ่งจะทาร้ายตนโดยเตะเข้าที่ลาตัว ต่อยหน้า ใช้
ท่อนแขนรัดคอ และใช้กระบอกน้าสเตนเลสฟาดเข้าทีศ่ รี ษะและใบหน้าจนตนฟุบลงกับพืน้
จากนั้นนายหนึ่งก็อุ้มลูกสาวออกจากบ้านไป พอตนลุกขึน้ มาได้ก็ขอให้เจ้าของบ้านเช่าช่วยเรียกแท็กซี่ให้เพื่อที่ตนจะไปความช่วยเหลือจาก
ครอบครัวของตนนาส่งโรงพยาบาล เพราะเกรงว่านายหนึ่งจะย้อนกลับมาทาร้ายอีก
ขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลตนก็ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจสภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อขอให้ดาเนินคดีกับนายหนึ่งและ
ติดตามตัวลูกสาวกลับมา ต่อมานายหนึ่งรู้ว่าตนแจ้งความจึงได้พาลูกสาวออกไปจากบ้านเช่าซึ่งไม่ทราบว่าหลบหนีไปไหน ตนเป็นห่วงสวัสดิ
ภาพของลูกมาก ขอให้มูลนิธิปวีณาฯ ช่วยติดตามคดีและพาลูกสาวตนกลับมาสู่อ้อมอกแม่ด้วย
หลังรับเรื่อง นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสาน พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัช ผกก.สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เพื่อให้น.ส.บัว เข้าพบให้ปากคาแจ้งเบาะแสในการติดตามตัวนายหนึ่ง และขอให้ความเป็นธรรมกับน.ส.บัว พร้อมเร่งติดตามตัวลูกสาววัย 10
เดือน ให้กลับมาอย่างปลอดภัย
ต่อมาวันที่ 1 ธ.ค.63 พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัช ผกก.สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้รายงานมายัง นางปวีณา ว่า ขณะนีเ้ จ้าหน้าที่
ชุดสืบสวนสภ.กระทุ่มแบน ได้สบื ทราบว่า นายหนึ่งพาลูกสาวไปอาศัยอยู่ทบี่ ้านคนสนิทในพืน้ ที่อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ด้านนางปวีณา จึงได้
ประสาน พ.ต.อ.เดชาวุธ พุทธิมา ผกก.สภ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ส่งเจ้าหน้าที่ตารวจสภ.ศรีเทพ เพื่อติดตามตัวนายหนึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตารวจสภ.กระทุ่มแบน
จากนั้นชุดสืบสวนสภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้ร่วมกับ ชุดสืบสวนสภ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันนาหมายจับเข้าจับกุมตัว
นายหนึ่งที่บา้ นหลังหนึ่งในอ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ก่อนแจ้งข้อหา ทาร้ายร่างกาย ส่งดาเนินคดีตามกฎหมาย และนาตัวลูกสาวของน.ส.บัว
ส่งคืนผู้เป็นแม่อย่างปลอดภัยท่ามกลางความดีใจของแม่เด็กและครอบครัว
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ขอขอบคุณ พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัช ผกก.สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, พ.ต.อ.เดชาวุธ
พุทธิมา ผกก.สภ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ตารวจทุกนายที่บูรณาการทางานร่วมกันอย่างรวดเร็ว ช่วยเด็กน้อยกับสู่อ้อมอกแม่
อย่างปลอดภัย ส่วนการดาเนินคดีขอให้เป็นไปตามขัน้ ตอนกฎหมาย.
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