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ค ำน ำ 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจส าคัญที่ต้องดูแล
ประชาชนให้ได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย         
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและกลไกต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้รับการปกป้อง คุ้มครอง
และเข้าถึงสิทธิต่างๆ ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ในการด าเนินงานโครงการ “ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ
ภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน” เป็นความร่วมมือระหว่างกองนิติการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้อง
ศึกษาเพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายในภารกิจของกระทรวงฯ จ านวน 
4 ฉบับ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  นอกจากนี้ยังต้อง
ค้นหาปัญหา อุปสรรค ช่องทาง กลไกในการขยายโอกาส/การสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการ เพื่อจะน าผลที่ได้ไปเสนอแนะให้เกิดการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 การด าเนินงานคร้ังนี้บรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดีโดยความร่วมมือจากส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการในฐานะที่
เป็นผู้ประสานข้อมูลและการลงพื้นที่อย่างดียิ่ง องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งอาสาสมัคร
ตระกูล “อ” ที่ร่วมในเวทีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้สัมภาษณ์และการลงพื้นที่
ศึกษากรณีศึกษาในชุมชนที่ท าให้การด าเนินงานได้ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิที่มีคุณค่ายิ่ง 
ขอขอบคุณกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส านักบริหารกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ร่วมลง
พื้นที่ถ่ายท าวิดีทัศน์วิถีชีวิตกลุ่มเป้าหมายและขั้นตอน/กระบวนการด าเนินโครงการ ซึ่งคณะที่
ปรึกษาต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการด าเนินงานตามโครงการ 
“ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน” จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมไทยในวงกว้างต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การศึกษาเรื่อง “โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การศึกษาสภาพทั่วไปในระดับพื้นที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการตามกฎหมายของกระทรวง ฯ เช่น สิทธิเด็ก สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิคนพิการและสวัสดิการ
สังคม 2) ช่องทาง กลไกในการขยายโอกาส/การสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
3) การส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 4) การจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
1) การจัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย 4 กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก/เยาวชน คนพิการ และ
สวัสดิการสังคม 2) ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายของกระทรวงฯ 
3) การคืนข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (After Action Review – AAR) 4) จัดท ากรณีศึกษา 
จ านวน 4 ราย เพื่อน าเสนอประเด็นการเข้าถึงและเข้าไม่ถึงสิทธิของกลุ่มเป้าหมาย และ 5) การ
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมกลไกในการขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ
ของประชาชน โดยการน าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็นเพื่อการพัฒนาช่องทาง/กลไก
และการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย การให้ความรู้เรื่อง
สิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และการเสริมทักษะการสื่อสารด้านสิทธิและ
สวัสดิการตามกฎหมาย พื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่ ต.หนองหาร อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ภาคกลาง 
ที่ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี และภาคใต้ ที่ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ประชากรที่ศึกษา
ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกฎหมายคุ้มครองเด็ก 
กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายผู้สูงอายุและกฎหมายส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม  
 
 ผลการศึกษาที่ได้ตามวัตถุประสงค์  
 
 1. การศึกษาสภาพทั่วไปในระดับพื้นที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการเด็ก 
คนพิการ ผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายในภารกิจของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  สภาพทั่วไปของพื้นที่เป้าหมายใน 4 ภาคที่ศึกษา มีจุดเด่นของแต่ละพื้นที่แตกต่าง
กันทั้งในด้านทุนคนในชุมชน ทุนวัฒนธรรม และทุนทางสถาบันทางสังคมในชุมชน ซึ่งมีผลต่อ
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ยากล าบากในชุมชนโดยชุมชน มีข้อสังเกตว่า เพศหญิงมีบทบาทต่อการ
ดูแลคนในครอบครัว กลไกที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้งพระและ
โต๊ะอิหม่าม 
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  ด้านการรับรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายในภารกิจของกระทรวง ฯ 
พบว่า กลไกภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางรับรู้สิทธิและสวัสดิการมากกว่าภาคท้องถิ่น
และภาคประชาชน สิทธิและสวัสดิการที่รับรู้นั้นส่วนใหญ่เก่ียวกับสิทธิที่เห็นเป็นรูปธรรมในรูปตัว
เงิน โดยมีการรับรู้สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ คนพิการและเด็กมากกว่าสวัสดิการสังคม มี
การเลือกใช้สิทธิและสวัสดิการภาครัฐที่ตรงกับความต้องการ กลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังมีการรับรู้
สิทธิและสวัสดิการที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขาดการมีส่วนร่วมกับกลไกการ
เข้าถึงสิทธิและเป็นฝ่ายที่ “รอรับประโยชน์” จากการ “ให้” ของรัฐ 
  ด้านกลไกการขยายโอกาสเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของ
กลุ่มเป้าหมายภาครัฐ พบว่า กลไกภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน อยู่ใกล้ชิดและเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายมากกว่ากลไกอื่น ๆ กลับมีการรับรู้สิทธิและสวัสดิการน้อยกว่า กลไกภาครัฐของ
หน่วยงานส่วนกลางจึงท าหน้าที่การขยายโอกาสได้ไม่เต็มที่ ข้อเสนอแนะจากเวทีการสนทนากลุ่ม
ต่อการขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการประชาชนจะเกิดขึ้นได้หากหน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับจังหวัดมีการท างานเชิงรุก มีการเชื่อมโยงข้อมูลและฐานข้อมูล
เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว การเลือกใช้-ผลิตสื่อที่มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในแต่ละพื้นที่ 
  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐ 
พบว่า ประชาชนในชุมชนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในลักษณะของการร่วมเวทีประชาคม
เพื่อส ารวจปัญหาและความต้องการน าไปสู่การท าแผนพัฒนาต าบล ส่วนใหญ่ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
3 ระดับ คือ ร่วมรับรู้ ร่วมเสนอโครงการ และร่วมด าเนินการ ส าหรับสาระของการมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย ร่วมให้ข้อมูลข่าวสารสิทธิและสวัสดิการ ร่วมแจ้งเหตุ ร่วมคุ้มครองสวัสดิภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ ร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัย และร่วมติดตามก ากับ อย่างไรก็ตามพบว่าชุมชนยัง
ขาดการร่วมติดตามผลการด าเนินงานและการขยายผล ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบตาม
แนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง การส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและกลไกใน
แต่ละระดับได้มีความรู้ในสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จะท าให้กลไก
ดังกล่าวสามารถท าหน้าที่การสื่อสารไปยังประชาชนในชุมชนได้ อย่างไรก็ตามการส่งเสริมให้
ตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายได้ใช้กลไกที่มีอยู่ การเข้าร่วมเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายจึงมี
ความส าคัญต่อการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ 
 
 2. ช่องทาง กลไกในการขยายโอกาส/การสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการ 
  ช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้วย ช่องทาง/กลไกบุคคลของภาครัฐและอาสาสมัคร
ที่ถูกจัดตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐและถือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนงานในระดับชุมชนแทนเจ้าหน้าที่
ในระดับอ าเภอที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้มีโครงสร้างการท างาน
ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญ ได้แก่ 
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  2.1) ช่องทางบุคคล ได้แก่ ผู้น าชุมชน โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และ
กรรมการหมู่บ้านที่น าเร่ืองราวต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐมาสื่อสารกับคนในชุมชน อาสาสมัคร
เป็นทั้งที่ปรึกษาและผู้สื่อสาร ผู้น าท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/
นายกเทศมนตรีต่างก็มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและการให้ ความ
ช่วยเหลือประสานงานกับ พมจ. ผู้ดูแลเด็ก/คนพิการ/ผู้สูงอายุมีบทบาทส าคัญในการสื่อสารเพื่อ
การส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด  
  2.2) ช่องทางองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน
ที่มีที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)/สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ส.อบต.) เทศบาล หน่วยบริการต่าง ๆ ในชุมชน ทั้งสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ส าหรับหน่วยงานเชิงพื้นที่ของกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เช่น ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด (ศพส.) และศูนย์
ประชาบดี (1300) อาจต้องมีการลงพื้นที่ให้ประชาชนได้รู้จักมากขึ้น เพราะเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้
ตั้งอยู่ในระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หอกระจายข่าวเป็นสื่อโสตที่ประชาชนคุ้นเคยและผู้น า
ท้องถิ่นนิยมใช้มากที่สุด วิทยุชุมชนแม้จะเป็นที่นิยมแต่สาระเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ
ของกลุ่มเป้าหมายยังมีไม่มากนัก วิธีการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการมี 2 แบบ คือ 
แบบราชการที่ใช้ในรูปแบบที่เป็นหนังสือราชการ การสื่อสารแบบสองทางในรูปแบบการประชุม 
พูดคุยชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติของกฎหมาย 
 
 3. การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ  
  ผลการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายใน
ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนมีการรับรู้ในสิทธิและสวัสดิการที่ตนเองสามารถเข้าถึง
สิทธิที่เป็นเร่ืองเงินซึ่งตนเองได้รับเป็นประจ าทุกเดือน แต่เร่ืองอ่ืน ๆ เช่น การจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ทุนประกอบอาชีพ     กายอุปกรณ์ ทุนการศึกษา หรือการสงเคราะห์อื่น ๆ ยังไม่เคย
รับรู้ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นบางแห่งและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ก็ยังขาดความ
เข้าใจในขั้นตอนการท าให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่มได้รับสิทธิอย่างครอบคลุม 
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ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
 การพัฒนาสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของประชาชน ดังนี้ 
 1.  ควรมุ่ง เน้นให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสรับรู้สิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐตามกฎหมายในภารกิจของกระทรวง ฯ จากสื่อต่างๆ ในหลายช่องทาง 
สามารถเข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรม จัดระบบและขั้นตอนอย่างง่าย สะดวก สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท ควรส่งเสริมการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตาม
นโยบายผ่านกลไกที่เก่ียวข้องโดยตรงและโดยอ้อม  
 2. ควรปรับทัศนคติของคนในชุมชน/สังคมต่อ “สวัสดิการ” ภาครัฐ เนื่องจาก 
ประชาชนยังเข้าใจว่า “สวัสดิการเป็นเรื่องการสงเคราะห์” ให้มีมุมมองเป็นเรื่องของ “สิทธิ” ที่
ประชาชนมี ประชาชนเป็นเจ้าของควรที่จะเป็น “ผู้ครองสิทธ  ” โดยชอบธรรมบนพื้นฐานที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งมีหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อรัฐด้วยเช่นกัน  
 3. ควรส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ เครือข่ายประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเชิงบูรณาการเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของ
ประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ช่องทางของกองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งภาค
ท้องถิ่นและภาคชุมชนยังมีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าถึงกองทุนแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน 
 4. ควรพัฒนากลไกอาสาสมัครของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์โดยการรวม อพม./อพมก./อผส.ให้เป็น “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.)” เพื่อท าบทบาทหน้าที่ดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายในภารกิจของกระทรวง ควรก าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนงานของ อพม.ในรูป “ปฏิทินการท างานเป็นรายเดือน” ที่ชัดเจน 
 5. ระดับจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)  
  - ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายระดับตั้งแต่ระดับต าบล (ชุมชน) 
ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด เน้นท างานเชิงรุก ประสานงานพร้อมเชื่อมต่อการท างานกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และระหว่างหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวง
อื่น เชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัด (ส านักงาน พมจ. และ/หรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และระดับท้องถิ่น ได้แก่ อปท. ผู้น าชุมชน/
แกนน า อาสาสมัครและกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น  
  - ควรเชื่อมประสานภาคธุรกิจ/องค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ประชาชนในพื้นที่  
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  - ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน พมจ.มีความรู้และเข้าใจในกฎหมายที่
อยู่ในภารกิจของกระทรวง ฯ ทุกฉบับ โดยสามารถน าตัวกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยตรง
ต่อประชาชนในชุมชน 
  - ควรประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ในการ
ติดตาม ดูแลกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 6. ระดับท้องถิ่น-ชุมชน ควรจัดเวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการในระดับจังหวัด 
ชุมชน ควรจ้างผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) เพื่อช่วยส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของ
ภาครัฐในระดับท้องถิ่น ควรประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการผ่านกลไกทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ ช่องทางส าคัญ คือ บุคคลที่ประชุมในเวทีต่าง ๆ บ้าน วัด มัสยิด โรงเรียน เป็นแหล่ง
ส าคัญที่สามารถท าให้เกิดโอกาสได้เช่นกัน ไม่ควรเน้นสื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง กรณีที่เป็น
สาระหลัก ๆ ของกฎหมาย ควรแปลงให้เป็นภาษา “ชาวบ้าน” 
 7. ควรส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐในมิติชีวิตความเป็นมนุษย์ที่เน้นความ
เป็นองค์รวมของครอบครัว (ประกอบด้วยทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย) มิใช่มุ่งเน้นเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายใดกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่เข้าถึงสิทธิเชิงปัจเจกบุคคล แต่ควรส่งเสริมสิทธิและหน้าที่
ของบุคคลต่อการดูแลสมาชิกในครอบครัว เช่น เพิ่มมาตรการจูงใจกับชุมชนที่มีการดูแลคนใน
ชุมชนผ่านการสนับสนุนในรูปของโครงการผ่านกองทุนทั้ง 4 กองทุน เป็นต้น เพิ่มมาตรการจูงใจ
ให้บริษัทธุรกิจเอกชนได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่มเป้าหมายในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้คนพิการ/
ผู้สูงอายุ เข้าถึงอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สื่อการศึกษาส าหรับคน
พิการแต่ละประเภท ฯลฯ โดยรัฐอาจลดภาษีให้บริษัทหรือจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ ากว่าบริษัท
ทั่วไป 
 8. ควรปรับ/เพิ่มตัวเงินในสิทธิและสวัสดิการ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” และ “เบี้ยยัง
ชีพความพิการ” จาก 500 บาท เป็น 1,000 บาท เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถด ารงชีพอยู่ได้
ด้วยตามควรแก่อัตภาพ รัฐควรมีการบริหารจัดการโดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ/คนพิการได้หักเงินส่วน
หนึ่งเข้าสู่ “ระบบการออมในกองทุนสวัสดิการชุมชน” ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ยากล าบากในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น หักเดือนละ 30 บาทเข้ากองทุน
สวัสดิการชุมชนแต่สิทธิประโยชน์ของกองทุน ฯ จะดูแลคนในชุมชนตั้งแต่เกิด เจ็บ สูงอายุ พิการ
และตาย หรือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสมทบเบี้ยยังชีพตามศักยภาพของ
ท้องถิ่นที่จะด าเนินการได้โดยอาจจะต้องประสานเพื่อแก้ไขกฎหมายที่เอื้อต่อการท างานของ
ท้องถิ่น  
 9. ควรส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ความช่วยเหลือ การประสาน การส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่าง
เหมาะสม โดยการส่งเสริมให้ความรู้และจัดท าคู่มืออย่างง่ายที่ประกอบด้วยสาระส าคัญของสิทธิ 
กระบวนการ หลักเกณฑ์การได้สิทธิตามกฎหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งค าถามที่พบบ่อย (Q & A) เพื่อ
ปูพื้นฐานเบื้องต้นของให้ความรู้ 
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 10. สิทธิและสวัสดิการภาครัฐส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ควรมีการพัฒนา ดังนี้ 
  10.1 เด็กและครอบครัว  
    - กรณีเด็กอยู่ในครอบครัวที่ยากจนและได้รับการศึกษาแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ครูควรมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการส่งต่อหรือประสานงานกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับสิทธิในการสงเคราะห์  
    - กรณีเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เช่น ได้รับการกระท าความรุนแรงจาก
ครอบครัว ถูกท าร้ายร่างกาย ล่วงละเมิดทางเพศ ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ท างานเสี่ยง
อันตรายต่อสุขภาพขัดขวางการศึกษาการโฆษณาเผยแพร่ที่น่าจะเสียหาย เป็นต้น ชุมชนควรมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การแจ้งเหตุและการน าเด็กเข้าสู่กระบวนการของการคุ้มครองอย่าง
เร่งด่วน  
  10.2 ผู้สูงอายุ  
    - ท้องถ่ินควรปรับบทบาทในการท างานเชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อผู้สูงอายุจะ
ได้รับการดูแล คุ้มครอง ปกป้องสิทธิ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชนและนอกชุมชนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
  10.3 คนพิการ 
    - หน่วยงานระดับท้องถิ่น-ระดับจังหวัดควรให้ความส าคัญกับการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้พิการที่ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ยังควรจัดการฝึกอบรมทักษะของผู้ดูแลคนพิการ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    - ชุมชนควรมีบทบาทในการกระตุ้นให้คนพิการออกมาร่วมกิจกรรมทาง
สังคมในวันส าคัญต่างๆ ให้มากข้ึน 
  10.4 การจัดสวัสดิการสังคม  
    - ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชน คนในชุมชนมีความรู้ต่อการขึ้น
ทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ การขึ้นทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชน การเขียนโครงการเพื่อ
ขอรับสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสังคมในจังหวัด/ส่วนกลางทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ 
รวมถึงสร้างเครือข่ายสวัสดิการชุมชน เป็นต้น 
 11.  ทิศทางการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการภาครัฐที่เร่งด่วน  
   11.1 ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/
นายกเทศมนตรี/ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล) หรือเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านสวัสดิการชุมชนได้มี
ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการภาครัฐตามกฎหมายในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งมีความสามารถในการให้ค าแนะน าในสิทธิและสวัสดิการของประชาชนที่
เอ้ือต่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการประชาชนได้ง่ายขึ้น 
   11.2 ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  (อพม.) ให้มีบทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ความรู้สิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐแบบชาวบ้านที่ใช้รูปแบบ วิธีการสื่อสารแบบง่าย ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
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   11.3 ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
   11.4 ควรพัฒนาระบบการให้บริการให้มีความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
สามารถสิ้นสุดกระบวนการได้อย่างเบ็ดเสร็จ ควรเป็นระบบที่เอ้ือต่อข้อจ ากัดของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าไม่ถึงสิทธิด้วยตนเอง 
   11.5 เพิ่มช่องทางการขยายโอกาส จากเดิมที่มุ่งเน้นตัวบุคคล องค์กร 
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อออนไลน์และควรประสานองค์กรด้านการเงินโดยเฉพาะธนาคารใน
ท้องถิ่น กลุ่มสหกรณ์/กองทุนต่างๆ เพื่อกลุ่มเป้าหมายจะสามารถเข้าถึงสิทธิในลักษณะที่เป็น 
“ตัวเงิน” หรือ “เบี้ยยังชีพ” ได้ง่ายขึ้น 
   11.6 กระทรวงก า รพัฒนาสั ง คม และคว ามมั่ น ค งขอ งมนุษย์ ค ว ร
ประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการภาครัฐผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์โดยท าเป็น spot โฆษณา 
โดยผ่านช่องทางของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจ ซึ่งมีวิธีการสื่อสารที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ดี เช่น การส่งเสริมการประกวดโฆษณาด้านการส่ งเสริมสิทธิและสวัสดิการ
ภาครัฐต่อกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมให้วิทยุชุมชนมีการน าสาระของสิทธิและสวัสดิการภาครัฐไป
สื่อสารเผยแพร่กับชุมชน 
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Executive Summary 

 The study of “promotion of rights and government welfare and the 
participation of community” has the purpose to study about the following. 1) the 
general situations at level of area about the access to rights and welfare 
according to the Ministry’s laws i.e. children rights,the older persons’ right, the 
disabled’s rights, and social welfare. 2) the channel and mechanism to expand 
the chances communication to enable people to get access to their rights and 
welfare 3) to promote the people to get access to their rights and welfare 4) 
making a recommendation to develop the rights and welfare which are suitable 
for the target groups. The researcher has employed the methods of doing 
research as follows. 1) holding focused group for 4 target groups relevant with 
children/youth,disabled and social welfare 2) promote and educate about their 
rights and welfare according to Ministry’s laws 3) returning data to the 
stakeholders (After Action Review-AAR) 4) doing case study 4 cases to propose 
issues of access and non-access to target groups’ rights 5) holding a seminar of 
“Knowledge sharing”  to promote the mechanism to enhance the opportunities 
to gain access to rights of welfare by presenting the results of study and hearing 
opinions for developing the channel/mechanism and enhance the opportunity to 
gain access to rights of welfare suitable for target groups. Educating the rights of 
social welfare according to the law that people should know and enhance the 
skill of communication on rights and welfare according to the law. The area of 
study consists of 4 regions, namely Nonghan Sub-district, Sansai District, Chiang 
Mai Province in the North, Nokok Sub-district, Pakthongchai District, 
Nakhonratchasima Province in the Northeast, Phonthong Sub-district, Phonthong 
District, Lopburi Province, in the Central and Pakro Sub-district, Singhanakorn 
District, Songkhla Province. The population for study consist of respondents 
about concerned information and stakeholders with the law of child protection, 
the law of promotion and development for disabled’s quality of life, the law of 
the older persons, the law of promotion of social welfare allocation. 
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 1.  The study of general situations at local level about the access to 
child rights, disabled, the older persons and welfare allocation according to 
laws as duty of the Ministry of Social Development and Human Security. 

  The general situations of target areas in 4 regions which having 
different characteristics in terms of human resource in community, cultural 
capital and social institution in community, which affect the system of rendering 
assistance to persons in difficulties in community by community. There are also 
remarks that the women plays an important role in taking care of family 
members, the mechanism that enable the target groups have an access to 
various rights and welfare are village head, sub-district head, community leaders 
and public health volunteers in village (Or. Sor. Mor.) , including monks and 
Islamic priests.   

  Regarding the acknowledgement of rights and welfare according 
to the duty of the Ministry of Social Development and Human Security. 

  It is found that the government mechanism, especially the central 
agencies’ acknowledgement is higher than the local agencies or public sector. 
Their rights and welfare that they acknowledge are mostly about the practical 
rights in terms of money. There is rather an acknowledgement about the rights of 
the older persons, disabled, and children than about social welfare. They chose 
to exert their rights and government welfare due to their needs. Some of certain 
target groups have acknowledgement about their rights and welfare different 
from the intention of the law, locking the participation with the mechanism for 
having access to rights and are the “recipients” from the government’s donation. 

  Regarding the mechanism to expand the chances of target 
groups of government to enable them to get access to rights and welfare 

  It is found that though the local and public mechanism  are closer 
and understand the target groups more than other mechanism, they have lower 
acknowledgement about rights and welfare. Therefore, the government 
mechanism at the central region cannot expand the chances properly. The 
recommendations from the group dialogue to expand the chances to get access 
to their rights and welfare, will take place, if the government agencies, especially 

 Results of the study are stipulated by following purposes. 
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the provincial agencies are proactive in their work by linking their data and data 
base about the target groups so that they can make use of the data immediately, 
the selection of media and production of media suitable for the target groups 
and people in each area. 

  Regarding the participation of community for the promotion of  
rights and government welfare 

  It is found that the people in community attach importance of 
participation in form of participation in the community stage to make a survey for 
problems and needs which will be useful for drawing the sub-district 
development plan. There are mostly 3 levels of participation, i.e. 
acknowledgement, project proposal, and co-implementation. Regarding the 
participation, it includes giving information about their rights and welfare, 
notifying the cases, co-protection of people’s welfare in the area, monitoring and 
warning and co-supervision. However, it is also found that the community still 
lacks following up and monitoring the working performance and its extension of 
the results, and cannot properly accomplish the implementation due to their 
thoughts and the process of actual participation in community. By encouraging 
the community leaders and mechanism at each level to have acknowledgement 
about their rights and government welfare correctly and comprehensively will 
enable the said mechanism to convey the message to the people in community. 
However, encouraging the representatives of the target groups to make use of 
the existing mechanism and therefore the representatives of the target groups is 
very important in right protection of those target groups.  

 2. Channel mechanism to expand the chances 

  Channels of communication include the government officials’ 
channel/ mechanism and volunteers, whom have been established by 
government agencies and regarded as tools to mobilize the work at community 
level instead of officials at district level, which the Ministry of Social 
Development and Human Security does not have the working structure that will 
have access to the target groups directly. The channels of communication are as 
follows 
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  2.1)  personal channel i.e. community leaders especially village 
head, sub-district head and village committees, who will convey the government 
information to people in community, volunteers who are both advisors and 
messengers. The local leaders, which including the Sub-district Administration 
chief/Mayor play an important role in supporting the social welfare work and 
providing an assistance by coordinating with the Provincial Social Development 
and Human Security. While the caretakers for children, disabled, older persons 
have important roles in communicating to promote the rights and welfare of the 
target groups. 

  2.2)  Organization or government channel, especially the local 
administration at  village level which having their office with sub-district head’s or 
village head, the Sub-district Administration (Or. Bor. Tor), Members of the Sub-
district Administration (Sor. Or. Bor. Tor), Municipality, various service agencies in 
community, including the Public Health Center, Sub-district Health Promotion 
Hospital. While the local agencies of the Ministry of Social Development and 
Human Security in the area are Technical Promotion and Support Office (Sor. Sor. 
Wor.), Provincial Social Development Center (Sor. Phor, Sor.) and Prachabodee 
Center (1300) may have to visit the areas to get more acquainted with residents. 
As the agencies do not locate in the district, sub-district, village, News 
Dissemination Tower is the media that the people are familiar and community 
leader prefer to utilize the most. Even the community broadcasting radio is 
popular, but the broadcasting content is rather less relevant with the target 
groups’ rights and welfare. There are 2 methods of communication for gaining 
access, namely the official document, the two-way communication in form of 
meeting, the discussion to promote the understanding about the guidelines of 
the official regulation. 

 3. Promotion the public acknowledgement of the rights and welfare  

  The results of the  Promotion the public acknowledgement of the 
rights and welfare according to the 4 laws as the duty of the Ministry of Social 
Development and Human Security, namely the Act of Child Protection B.E. 2546, 
the Act of the Older Persons  B.E. 2546, the Act of Promotion and Development 
of  the Disabled’s Quality of Life B.E. 2007, and the Act of  Promotion of Social 
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Welfare  B.E. 2003 and the Additional Amendment  B.E. 2007 to the target 
groups, it is found that the target groups who participated in acknowledging 
about rights and welfare that they are eligible to receive the allowance  monthly, 
but for other matters, e.g. the suitable management of surrounding, capital for 
occupation, physical equipment’s, have access to their rights, scholarship, or 
other assistances, which have not been acknowledged, that will affect the 
development of quality of life for 4 target groups. Moreover, certain local officials 
and volunteers of Social Development and Human Security Office (Or. Phor. Mor.) 
still lack understanding about the  process of entitling 4 target groups to enjoy 
their rights comprehensively.   

Recommendations for suitable development of rights and welfare of the 
target groups 

 The development of rights and welfare, which is suitable for the target 
groups, need to be compatible with the promotion of rights and welfare of the 
people as follows. 

 1. One should encourage the people, especially the target groups 
to acknowledge about the rights and government welfare due to the law as 
the duty of the Ministry of Social Development and Human Security’s duty 
through various media by several channels that are orderly and by steps 
systemized, easy, convenient for an substantial access and in accordance with 
the nature of each target group. Should promote the continuous education due 
to the policy through the concerned mechanism both directly and indirectly  

 2. One should adjust the perception of people in the community 
/society about the government “welfare” because still believe that “welfare is 
a kind of an assistance”. The perception the “rights “ should be changed as the 
rights that the people have and are the owners and should own it with 
legitimacy on basis of having qualification according to the regulations, and have 
duty for the state as well. 

 3. One should encourage the government agency, public network, 
private development agency, agency for public interest, local 
administrations,  community welfare organization, public organization to take 
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part in drawing a integrated master plan in order to have an access to rights and 
welfare of the people, especially promotion of the channels of Fund of Child 
Protection, Fund of Promotion and Development of the Disabled’s Quality of 
Life, Fund of the Older Persons and Fund of  Promotion of Social Welfare 
Allocation, which the local and community sectors still have understanding 
about the access to the each Fund which is different. 

 4. One should develop the mechanism of volunteers of the 
Ministry of Social Development and Human Security by merging the 
volunteers of the Ministry of Social Development and Human Security (Or. 
Phor. Mor.) / Or. Phor. Mor. Kor./ (Or. Phor. Sor.)  as the “volunteers of the 
Ministry of Social Development and Human Security (Or. Phor. Mor.)” to 
function to take care of all target groups as duty of the Ministry of Social 
Development and Human Security, and should lay the strategy, the working map 
of  the volunteers of the Ministry of Social Development and Human Security (Or. 
Phor. Mor.) in form of the “Monthly calendar of working”.    

 5. Provincial level : The Provincial  Social  Development and Human 
Security Office (Phor. Mor. Jor.) 

  - One should organize the stage of an educational exchanging at 
several levels from the level of sub-district (community), district and province by 
taking the proactive role of coordination in working with other agencies, both  
inside agencies affiliated with the Ministry of Social Development and Human 
Security and among the agencies  affiliated with the Ministry of Social 
Development and Human Security with other ministries to coordinate for 
cooperation among provinces, (Provincial  Social  Development and Human 
Security Office (Phor. Mor. Jor.) and / or agencies affiliated with the Ministry of 
Social Development and Human Security and local level i.e. the local 
administration, community leaders, volunteers and target groups ,  

  - one should coordinate with private sectors/ private organizations 
to take part in taking care of local people  

  - one should promote the education for the officials of the 
Provincial  Social  Development and Human Security Office (Phor. Mor. Jor.) to 
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have better understanding about all existing laws as the duty of the  Ministry of 
the Social  Development and Human Security by making use of the laws for the 
benefits of the people in community.  

  - one should coordinate with local administration to arrange the 
mobile units to follow up, monitor, take care of the target groups periodically 
and continuously.  

 6. Local – community level 

  One should organize the stage to educate about the rights and 
welfare at level of province community by hiring the case manager to 
promote the rights and government welfare at local level and should 
publicize about the rights and welfare through mechanism at all levels 
continuously. The persons, meeting, house, temple, mosque, school, which are 
significant channels for the publicity. One should not emphasize on specific 
media. In case of significant matter of the law, it should be changed into the 
“common” language.   

 7. One should promote the rights ad government welfare in terms 
of life of human being, that emphasizing the entity of family (including all 
target groups, all gender, and all age) by not emphasizing on any particular target 
groups to have access to rights individually, but should rather promote the rights 
and duty of taking care of their family members i.e. increasing the incentive 
measures for communities, where they take care of the people through the 
support in form of the projects through 4 funds etc. The incentive measures 
should be increased for the private companies in private sector to sell their 
products to target groups at fair price to enable the disabled, older persons to 
get access to necessary equipment, assisting equipment for the disabled, 
educational media for each kind of disability etc. The government could consider 
to reduce the tax for companies or collect the levy at lower level than other 
companies.   

 8.  One should adjust/ increase the allowance in terms of rights and 
welfare as “allowance for the older persons” and “allowance for the 
disabled” from 500 Baht to 1,000 Baht to enable the target groups can sustain 
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their life duly. The government should manage by promoting the older 
persons/disabled to deduct their income into “the system of deposit for 
community welfare fund” that will encourage the community to participate in 
taking care of the target groups in a difficult situation in community continuously 
e,g, deducting 30 Baht per month from income into the fund for community 
welfare, which will take care of the people in community from their birth, illness, 
aging, crippled and death. or to promote the local administration to donate the 
allowance due to their capability by coordinating to amend the law that will 
support the working of local administration 

 9. One should promote the role of organization which are network 
members and agencies relevant with assistance, coordination, transmission 
of target groups to enable them to get access to their rights and welfare 
properly by promotion of education and producing easy manuals, which 
including the significant content of rights, process and regulations of obtaining 
rights according to the law, including the Q & A section for basic learning.   

 10. Rights and government welfare for each target group One should 
have development as follows. 

  10.1 children and family   

   - In case of children living in the poor family and having an 
education, but lacking a financial support. Teachers should play a very important 
role in transmission or coordination with volunteers of social development and 
human security (Or. Phor. Mor.) to enable children and family entitled to receive 
assistance. 

   - In case of children living in risky circumstances e.g. receiving 
domestic violence, getting injured, sexually violated, illegally exploited, working 
in danger to their health, impeded to receive education, inflicted if being 
publicized etc. , the community should contribute to watch out, monitor, notify, 
save and lead the mentioned children into the process of urgent protection.  

  10.2  the older persons  

   - the local administration should adjust the role to be more 
proactive to enable the older persons to be eligible to receive caring, protection, 
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including the linkage of data of service in community and outside community to 
make it always the updated data.   

  10.3  the disabled 

   - the local administration - the provincial administration 
should attach importance of facilitating, and arranging  the suitable environment 
for the disabled, who need to contact by themselves. Moreover, one should 
educate and train to level up the skill of caretakers to enable the disabled to 
have a better quality of life. 

   - the community should play a role in urging the disabled to 
come out and more participate in the social activities on auspicious occasions   

  10.4 social welfare allocation 

          - One should promote the village committee, people in 
community to have knowledge for registration as the  public interest 
organization, i.e. registration as the  public interest organization, drafting the 
projects to receive the financial support from the fund of social welfare or  the 
provincial fund of social welfare both in terms of issues, areas, including setting 
up the network of social welfare etc.    

 11. Trend of development of rights and urgent government welfare   

  11.1 One should promote the local executives (Chief of Sub-district 
Administration/Mayors of Municipality/ Head of Office of Sub-district 
Administration/Head of Office of Municipality) or officials working about the 
government social welfare according to the laws as the duty of the Ministry of 
Social Development and Human Security, including the capacity in counseling 
about rights and welfare to facilitate the people to have an easier access to rights 
and welfare.     

  11.2  One should promote and develop the potentials of  volunteers 
of social development and human security (Or. Phor. Mor.) to play the role of 
communication, publicity about the knowledge of rights and government welfare  
in the simple way and tangible that the villagers can understand easily.  
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  11.3  One should publicize to educate the concerned persons for 
the utmost benefits of the people 

  11.4  One should improve the system of service to be speed, 
simplified as one-stop service to facilitate and respond to the target groups’ 
limitations that cannot get access by themselves    

  11.5 One should expand the channels to increase the chances from 
originally only the persons, concerned organization in the network through the 
on-line media and should coordinate with financial institutions, especially the 
local banks, co-operatives/ funds to enable the target groups to get an easier 
access to their rights in terms of “money” or “allowance”.     

  11.6  the Ministry of Social Development and Human Security should 
publicize about the rights and government welfare through television media, on-
line media by the spot advertisement via the channels of corporate social 
responsibility (CSR) of the private sector, which having the good methods of get 
in touch with the target groups e.g. promotion of advertisement to promote the 
rights and government welfare to  the target groups, encouraging the community 
radios to inseminate the information about rights and government welfare to the 
community        
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1. หลักการและเหตผุล  
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม โดยดูแลให้มีการปฏิบัติการบังคับใช้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรมและทั่วถึง ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชน และก าหนดให้มี
การด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคมในการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้อยู่
ในสภาวะยากล าบากให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักถึงภารกิจในการพัฒนาสังคม สร้างความเป็นธรรม และ
ความเสมอภาคในสังคม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต  สถาบัน
ครอบครัวและชุมชน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีกฎหมายที่ให้
การรับรองและคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและใช้เป็นกลไกใน
การปูองกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม และกฎหมายดังกล่าวมีทั้งการบังคับใชก้ับคนทั่วไป และ
บังคับใช้เฉพาะกลุ่มเปูาหมาย อันได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 
ครอบครัว องค์กรสาธารณประโยชน์และชุมชน เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2550 เป็นต้น 
 ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจส าคัญที่ต้อง
ดูแลประชาชนให้ได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  โดย    
การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิและสวัสดิการดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาช่องทาง กลไก 
ในการขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายให้
เป็นไปอย่างทั่วถึง โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและเครือข่ายการบังคับใช้
กฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 ในปี 2552 กองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาเรื่อง “โครงการติดตาม         
การปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามกฎหมายในภารกิจกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ผลการศึกษา พบว่า จุดเด่นกฎหมาย 4 ฉบับ คือ 
การมีกลไกการขับเคลื่อนในระดับชาติ-จังหวัด ข้อควรพัฒนาปรับปรุง คือ ควรพัฒนากลไก     
การขับเคลื่อนระดับชาติ -จังหวัด-ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น  ควรส่งเสริมความรู้         
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ความเข้าใจกับประชาชน/กลุ่มเปูาหมาย และปรับรูปแบบ วิธีการให้ความรู้ที่ เหมา ะกับ
กลุ่มเปูาหมาย ควรจัดเวทีสัญจรในระดับภูมิภาค-จังหวัดหรือร่วมกับเครือข่าย เปิดช่องทางให้
ถามตอบ โดยการสร้างแม่ข่ายให้ค าปรึกษา ควรจัดให้มีการให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เพิ่มบทบาท
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเปูาหมายทุกประเภท 
 และในปี 2553 กองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์      
ได้ขยายผล/แนวคิดการด าเนินงาน อันเป็นการต่อยอดโครงการในปีที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกับคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าการศึกษาเรื่อง “โครงการส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน” เพื่อทราบช่องทาง กลไกการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของประชาชน รวมถึงข้อเสนอต่อการพัฒนา    
การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเปูาหมาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงช่องทาง กลไก
ให้มีประสิทธิผลต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในระดับพื้นที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตาม
กฎหมายของกระทรวง เช่น สิทธิเด็ก สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิคนพิการและสวัสดิการสังคม รวมทั้งสิทธิ
สวัสดิการอื่นที่เก่ียวข้องกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 2.  เพื่อศึกษาช่องทาง กลไก ในการขยายโอกาส/การสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
 4. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย 
 
3. นิยามศัพท์ 
 
 1. การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ หมายถึง การรับรู้ ความรู้เก่ียวกับโอกาสของประชาชนต่อการเข้าถึง
บริการตามสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 4 ฉบับ ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 2) พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ 4) 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ซึ่งได้
ก าหนดสิทธิและสวัสดิการของแต่ละกลุ่มเปูาหมายไว้ ดังนี้ 
  1.1 การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการเด็ก หมายถึง การที่เด็กได้รับการคุ้มครองสิทธิ 4 
ประการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ดังนี้  
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   - สิทธิในชีวิตและการอยู่ รอด ได้แก่  ด้านร่างกาย สุขภาพอนามัย        
การเจริญเติบโต การออกก าลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาล     
การฟื้นฟูอย่างเหมาะสม การพักผ่อนและนันทนาการ การจดทะเบียนการเกิด เป็นต้น 
   - สิทธิในการได้รับการปกปูองคุ้มครอง ได้แก่ สิทธิและผลประโยชน์
พื้นฐาน พ้นจากความรุนแรง ถูกท าร้าย ล่วงเกินทางเพศ ถูกทอดทิ้ง ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดย
มิชอบ ท างานเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพขัดขวางการศึกษา การโฆษณาเผยแพร่ที่น่าจะเสียหาย 
เป็นต้น 
   - สิทธิในการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านจิตใจและอารมณ์ 
ด้านความรักความเข้าใจ เป็นต้น 
   - สิทธิในการมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในความคิดเห็นเหมาะตามวัย 
การเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นต้น 
  1.2 การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ หมายถึง สิทธิและสวัสดิการคน
พิการตามมาตรา 20 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
ได้แก่  
   - การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางแพทย์และค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
    - การศึกษาตามกฎหมายในสถานศึกษาเฉพาะหรือสถานศึกษาทั่วไป หรือ
การศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอรับเงินอุดหนุน ขอยืมสิ่ง
อ านวยความสะดวก/สื่อการศึกษา-ขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อ) 
    - การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครอง
แรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานท า การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ (สัมปทาน จ้างเหมาช่วง) 
    - การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
    - การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนา
และบริการอันเป็นสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี 
    - ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร บริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
    - บริการล่ามภาษามือ  
    - สิทธิที่จะน าสัตว์น าทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์น าทาง หรือเครื่องช่วย
ความพิการใด ๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางโดยได้รับ
การยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเพิ่มเติม 
    - การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  
    - การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการหรือสวัสดิการอื่น  
    - กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพไม่เกิน 40,000 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี 
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    - การฝึกอาชีพและแนะน าการประกอบอาชีพ 
   1.3 การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ หมายถึง สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
ตามมาตรา 11 ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
    - การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
    - การบริการด้านการศึกษา 
    - การบริการด้านการประกอบอาชีพ 
    - การได้รับลดหย่อนค่าโดยสารและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  
    - การบริการด้านการท่องเที่ยว  
    - การบริการด้านกีฬาและนันทนาการ  
    - การบริการด้านพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ ศาสนา
และวัฒนธรรม  
    - การหักลดหย่อนภาษีเงินได้  
    - การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุ 
    - การได้รับการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติให้แก่ผู้สูงอายุ  
    - การช่วยเหลือเงินเพื่อการยังชีพ รายละ 500 บาท/เดือน  
    - การสงเคราะห์ในการจัดงานศพตามประเพณี  
    - การช่วยเหลือผู้สู งอายุซึ่ งถูกทารุณกรรม ผู้สู งอายุที่ถูกแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ และผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง  
   1.4 การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการการจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง สิทธิและ
สวัสดิการขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์การสวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550   
  2. ช่องทางและกลไกการสื่อสารการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ  หมายถึง ช่อง
ทางการสื่อสารที่เป็นสื่อบุคคล สื่อองค์กร สื่อโสต สื่อโทรทัศน์ รวมถึงวิธีการสื่อสาร เพื่อส่งเสริม   
การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของประชาชน 
  3. การขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ หมายถึง การเพิ่มช่องทางเพื่อท า
ให้กลุ่มเปูาหมายสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายก าหนดไว้ 
 4. การพัฒนาสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง การท าให้
สิทธิมีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ การครอง
สิทธิ การปรับเบี้ยยังชีพ การขยายช่องทาง การปรับระบบ การให้บริการสวัสดิการ เป็นต้น 
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4. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 
 การศึกษาเรื่อง โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน มี 3 แนวคิด ได้แก่ 1. แนวคิดการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการที่เกี่ยวกับกลุ่มเปูาหมาย    
2. แนวคิดการสื่อสารในงานสังคมสงเคราะห์ และ 3. แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน       
มีสาระส าคัญ ดังนี้  
 
  1. แนวคิดการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย  
   กลุ่มเปูาหมายส าคัญ ประกอบด้วย 1. เด็ก 2. คนพิการ 3. ผู้สูงอายุ และ 4. 
สวัสดิการสังคม มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) สิทธิและสวัสดิการส าหรบัเด็ก  
    เด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1789 ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ 4 
ประการ คือ 1. สิทธิในชีวิตและการอยู่รอด ได้แก่ ด้านร่างกาย สุขภาพอนามัย การเจริญเติบโต 
การออกก าลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูอย่าง
เหมาะสม การพักผ่อนและนันทนาการ การจดทะเบียนการเกิด 2. สิทธิในการได้รับการปกปูอง
คุ้มครอง ได้แก่ สิทธิและผลประโยชน์พื้นฐาน พ้นจากความรุนแรง ถูกท าร้าย ล่วงเกินทางเพศ 
ถูกทอดทิ้ง ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ท างานเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพขัดขวางการศึกษา 
การโฆษณาเผยแพร่ที่น่าจะเสียหาย 3. สิทธิในการพัฒนา ทั้งทางสติปัญญา จิตใจและอารมณ์ 
ความรักความเข้าใจ และ 4. สิทธิในการมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเหมาะสมตามวัย และเข้าถึงบริการของรัฐ  
    พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้ใช้แนวคิดอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก ค.ศ. 1789 เป็นฐานคิดส าคัญต่อการปฏิบัติต่อเด็กให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
ส าคัญ เจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองเด็กได้ก าหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็ก
ให้เหมาะสมยั่งยืนเพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและมีพัฒนาการที่เหมาะสม 
อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งปูองกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม     
ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม 
สาระส าคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กได้ก าหนดการสงเคราะห์เด็ก (หมวด 3 มาตรา 32)      
การจัดหาสถานที่เพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตั้งแต่สถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ, 
2547, น.39, น.22) 
    ทั้งนี้การปฏิบัติต่อเด็กให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ ในเรื่อง
ความเหมาะสม ความต้องการ ความจ าเป็นทั้งด้านร่างกาย สุขภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ศีลธรรม การศึกษา การคุ้มครอง การสงเคราะห์ โดยไม่ให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ค านึงถึงความแตกต่าง
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ในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
รวมถึงผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กทั้งทางด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและปูองกันโรค กระตุ้นการเรียนรู้และการฝึกวินัย สร้างความรักความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและสังคม ให้การตอบสนองทางอารมณ์แก่เ ด็ก ดูแลความ
ปลอดภัยระวังอันตราย ปกปูองและจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ส่งเสริมการแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นและความสามารถของเด็ก (ปัญญา กางกรณ์ และ คณะ, 2554) กระทรวง     
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่โดยตรงในการ
สงเคราะห์ คุ้มครอง และพัฒนาเด็ก ได้ก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ม.ป.ป., น.15-26) ไว้ดังนี้ 
    - การสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเด็ก
และครอบครัวของเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วราชอาณาจักร โดยมุ่ งเสริมสร้างความ
มั่นคงในครอบครัว ให้ครอบครัวของเด็กสามารถเลี้ยงเด็กไว้เองตามควรแก่อัตภาพ ไม่แยกเด็ก
ออกจากครอบครัวโดยไม่จ าเป็น  
     การให้การสงเคราะห์เด็ก  
     1. ให้การสงเคราะห์ในเร่ืองต่างๆ คือ  
      - การช่วยเหลือเป็นค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส าหรับเด็ก  
      - การช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาส าหรับเด็ก 
      - การช่วยเหลือครอบครัวของเด็กในกรณีที่มีปัญหาความเดือดร้อน
ของครอบครัวนั้นกระทบหรือเกี่ยวเนื่องกับสวัสดิภาพของเด็กโดยตรง 
      - ช่วยเหลือเป็นค่ากายอุปกรณ์แก่เด็กพิการและทุพพลภาพตาม
ความเห็นและค าวินิจฉัยของแพทย์ที่จะช่วยปูองกันและแก้ไขความพิการของเด็ก 
     2. ให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับเคร่ืองอุปโภค บริโภค  
     3. ให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการอุปการะเลี้ยงดู
เด็กให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
ครอบครัว 
     4. ให้บริการในการฟื้นฟูสภาพครอบครัว 
     5. ให้การสงเคราะห์ด้านค าแนะน าหรือปรึกษาและบริการอื่น ๆ ที่
เหมาะสม 
 
     ประเภทของการสงเคราะห์ 
     1. ช่วยเหลือเป็นเงินกรณีทั่วไปครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท/เด็ก 1 คนใน
ครอบครัว ไม่เกิน 3 คร้ัง ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท/เด็กมากกว่า 1 คนในครอบครัว 
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     2. ช่วยเหลือเป็นสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การศึกษา ครั้งละ
ไม่เกิน 1,000 บาท/เด็ก 1 คนในครอบครัว ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท/เด็ก
มากกว่า 1 คนในครอบครัว  
     3. การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ในระดับประถมศึกษา ไม่เกิน
คนละ 2,000 บาท/ปี ระดับมัธยมศึกษา ไม่เกินคนละ 3,000 บาท/ปี และระดับอาชีวศึกษา ไม่
เกินคนละ 4,000 บาท/ปี 
     4. ช่วยเหลือในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน (ผู้มีรายได้หลักเสียชีวิตจากภัยพิบัติ) 
ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละไม่เกิน 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายประจ าวันของนักเรียนคนละไม่เกิน 
500 บาทต่อ 1 ภัย 
     5. ช่วยเหลือเป็นเงินและสิ่งของครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน 
ในครอบครัว และคร้ังละไม่เกิน 3,000 บาท ส าหรับครอบครัวที่มีเด็กเกิน 1 คน  
    - การสงเคราะห์ครอบครัวเด็ก ต้องเป็นกรณีครอบครัวของเด็กที่อายุไม่เกิน 
18 ปี หรือ 20 ปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณี และจะต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างหนีงอย่างใด ดังนี้ 1. ต้อง
เป็นครอบครัวยากจนขาดแคลน ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูและการศึกษาแก่เด็กที่อยู่ในอุปการะ
ตามควรแก่อัตภาพได้ และ 2. เป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงตัว
เด็กโดยเฉพาะอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของเด็ก โดยค่าเลี้ยงดูครั้งละไม่เกิน 
1,500 บาทต่อเด็ก 1 คน ไม่เกิน 3 คร้ังต่อปี ทุนประกอบอาชีพ ไม่เกินครอบครัวละ 5,000 บาท 
และเครื่องอุปโภคบริโภคคร้ังละไม่เกิน 1,500 บาทต่อเด็ก 1 คน ไม่เกิน 3 คร้ังต่อปี  
    - การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและการสงเคราะห์เด็กในการอุปถัมภ์ 
เพื่อให้เด็กที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวที่แท้จริงมีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวบุญธรรม และ
ครอบครัวอุปถัมภ์แทนการส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 
     ประเภทของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 
     - เด็กก าพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง ที่อยู่ในความอุปการะของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ  
     - เด็กที่บิดามารดา/บิดา/มารดา ยินยอมยกให้เป็นบุตรบุญธรรม  
     - เด็กที่มีค าสั่งศาลแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาเด็ก 
     การอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์  
     ผู้ที่มีความประสงค์อุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์จะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ พ.ศ. 2544 
และจะต้องมีคุณสมบัติ เช่น มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ มีอายุ
มากกว่าเด็ก 15 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ครอบครัวอุปถัมภ์จะได้รับค่าเลี้ยงดูเด็กเดือนละไม่เกิน 2,000 
บาทต่อเด็ก 1 คน และ/หรือค่าเครื่องอุปโภคบริโภค เดือนละไม่เกิน 500 บาท ต่อเด็ก 1 คน   
ค่าเลี้ยงดูเด็กมากกว่า 1 คน เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท และ/หรือช่วยเหลือค่าเครื่องอุปโภค
บริโภควงเงินเดือนละไม่เกิน 1,000 บาท 
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   (2) สิทธิและสวัสดิการส าหรับคนพิการ 
    สิทธิและสวัสดิการส าหรับคนพิการ (อ้างแล้ว, ม.ป.ป., น.39-50) ในอดีต 
คนพิการส่วนใหญ่ถูกแยกจากสังคมเนื่องมาจากทัศนคติที่มองคนพิการว่าไม่มีศักยภาพที่จะใช้
ชีวิตในสังคมและเห็นว่าคนพิการเป็นภาระของสังคม ท าให้คนพิการขาดบริการที่จ าเป็นและ
เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพและสังคม 
ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้คนพิการขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปใน
สังคมและน าสู่การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยไม่เป็นธรรม ต่อมาสังคมไทยตระหนักต่อปัญหา
ดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการองค์กรคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องผลักดันให้
คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความมั่นคงและเป็นไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง จนเป็นผลให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้มีการบัญญัติ
หลักการที่ส าคัญ ๆ และเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ได้แก่ การรับรองเรื่องศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ การห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น พัฒนาการของแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิ
ดังกล่าวได้ส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงรับหลักการมา
บัญญัติไว้ รวมทั้งได้เพิ่มเติมบทบัญญัติที่คุ้มครองคนพิการโดยตรง ได้แก่ การคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคของบุคคล ใน ม.4 การห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ ใน ม.30 สิทธิ
ที่ได้รับการคุ้มครองในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมแก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ ใน ม.40(6) เป็นต้น  
    เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสในด้านต่าง ๆ สามารถด ารงชีวิต 
ประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป จึงได้ก าหนดให้
สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและพึ่งตนเองได้ ดังนี้ 
    สิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการ 
    สิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการเป็นสวัสดิการคนพิการตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ให้ความส าคัญในประเด็นคนพิการมีสิทธิ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและ
ความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ส่งผลท าให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในมาตรา 20 
ดังนี้ 
    1. การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ  เพื่อปรับ
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สภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพให้ดีขึ้น 
    2. การศึกษาตามกฎหมายในสถานศึกษาเฉพาะหรือสถานศึกษาทั่วไป หรือ
การศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอรับเงินอุดหนุน ขอยืมสิ่ง
อ านวยความสะดวก/สื่อการศึกษา-ขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อ) 
    3. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครอง
แรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานท า การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อ          
สิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการท างานและประกอบอาชีพ
ของคนพิการ  
    4. การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับคนพิการ 
    5. การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนา
และบริการอันเป็นสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี 
    6. ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารส าหรับคนพิการทุกประเภท
ตลอดจนบริการสื่อสารสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารก าหนดให้กฎกระทรวง 
    7. บริการล่ามภาษามือ ค่าตอบแทน 1,000 บาท บาท/วัน และ 500 บาท/
คร่ึงวัน 
    8. สิทธิที่จะน าสัตว์น าทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์น าทางหรือเครื่องช่วย
ความพิการใด ๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางโดยได้รับ
การยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเพิ่มเติม 
    9. การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ รายละ 500 บาท/คน 
    10. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือสวัสดิการ
อื่น เช่น ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น 
    11. มีสิทธิในการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อการขยายกิจการ       
ในวงเงินไม่เกินรายละ 40,000 บาท ในเวลาไม่เกิน 5 ปี ไม่เสียดอกเบี้ย  
    12. การฝึกอาชีพและการแนะน าการประกอบอาชีพ โดยคนพิการที่มีความ
ประสงค์ฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพ 
    ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้มีนโยบายการจัดสวัสดิการ
คนพิการ โดยก าหนดให้เบี้ยความพิการเดือนละ 500 บาทต่อคน เป็นสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัด
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ให้กับคนพิการทุกคน ไม่ใช่เป็นการสงเคราะห์ที่ต้องผ่านการทดสอบความจ าเป็น (Means-Test) 
เช่นที่ผ่านมา และเพื่อให้เอื้อประโยชน์กับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการมากขึ้น 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางความพิการเชิง
ประจักษ์ที่ปรากฏชัดเจนในสายตา เช่น ขาขาด แขนขาด ฯลฯ ไม่จ าเป็นต้องรอการตรวจ
ร่างกายจากแพทย์เพื่อให้แพทย์ระบุความพิการ ส่งผลให้ผู้พิการจ านวนหนึ่งสามารถเข้าถึง
บริการเบี้ยยังชีพ คนพิการภายใต้สิทธิและสวัสดิการส าหรับคนพิการที่พึงได้รับบริการจากรัฐ 
    นอกจากการได้รับสิทธิและสวัสดิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แล้ว คนพิการยังมีสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์ครอบครัว 
ช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของไม่เกินวงเงินครั้งละ 2,000 
บาทติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัวต่อปี ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ปัญหา ช่วยค่ากาย
อุปกรณ์รวมอุปกรณ์การแพทย์ไม่เกิน 15,000 บาท และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ (ประสบภัย
จากใช้รถใช้ถนน) ไม่เกินครั้งละ 200,000 บาท และสิทธิส าหรับผู้ช่วย ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิ
ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม ลดหย่อนภาษี (60,000 บาท) ยกเว้นภาษี (นายจ้าง) 
 
   (3) สิทธิและสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ  
    สิทธิและสวัสดิการส าหรับผู้สงูอายุ (อ้างแล้ว, ม.ป.ป., น.53-66) หมายความ
ถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย สิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับเป็นไป
ตามกฎหมายผู้สูงอายุ รวมถึงระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของ
ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ สิทธิด้านต่าง ๆ ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ผู้สูงอายุ ดังนี้ 
    1. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย บริการต่าง ๆ ดังนี้
     - จัดให้มีช่องทางให้บริการแยกจากผู้รับบริการทั่วไปในแผนกผู้ปุวย
นอก 
     -  จัดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการผู้สูงอายุให้ชัดเจน 
     - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในระหว่างให้บริการด้วย 
    2. การบริการด้านการศึกษา ประกอบด้วย บริการส่งเสริมและสนับสนุน
เพื่อพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุที่เอ้ือต่อการพึ่งพาตนเอง บริการต่าง ๆ มีดังนี้ 
     - ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารการศึกษา การฝึกอบรม 
     - ได้รับบริการการศึกษาทั้งในและนอกและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     - ได้รับการสนับสนุนสื่อให้จัดรายการส าหรับผู้สูงอายุ  
     - ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ผู้สูงอายุ 
     - ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนแก่ผู้สูงอายุ 
     - คุม้ครองการผลิตสื่อความรู้และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สูงอายุ 
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     - จัดหลักสูตรเกี่ยวกับผู้สูงอายุในการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงอุดมศึกษา 
     - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้
ด้านผู้สูงอายุ 
    3. การบริการด้านการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย บริการต่าง ๆ ดังนี้ 
     - ได้รับค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
     - ได้รับบริการจัดหางานที่เหมาะสมตามควรแก่อัตภาพของผู้สูงอายุ 
     - ได้รับการอบรมทักษะอาชีพหรือฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามอัธยาศัย 
    4. การได้รับลดหย่อนค่าโดยสารและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
เป็นบริการที่เอื้อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติในสังคม โดยการส่งเสริมให้บริการ
สาธารณะได้จัดสิ่ งอ านวยความสะดวกกับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมซึ่ ง เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ใน มาตรา 11 ดังนี้ 
     - ลดหย่อนค่าโดยสาร  
     - รถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ค่าโดยสารส าหรับผู้สูงอายุ
ลดลงกึ่งหนึ่ง       
     - รถไฟช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี ผู้สูงอายุมีสิทธิ
ได้รับค่าลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟแต่ไม่ลดค่าธรรมเนียม 
     - ค่าโดยสารประจ าทาง (รถ ขสมก. รถประจ าทาง รถของบริษัทขนส่ง 
จ ากัด (บขส.) จะได้รับลดหย่อนค่าโดยสารลงกึ่งหนึ่งทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียม 
     - ค่าโดยสารเครื่องบิน โดยการบินไทยลดค่าโดยสารร้อยละ 15 และ
อ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุขึ้นเครื่องบินเป็นล าดับแรก 
     - บริการอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย บริการต่าง ๆ ดังนี้ 
       ท่าอากาศยาน จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ โทรศัพท์ ลิฟต์ ทางลาด ห้องสุขา มุมพักผ่อน  
       ท่าเรือข้ามฟาก จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เส้นทางและอ านวย
ความสะดวก ปลอดภัย และจัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณท่าเรือ 
       บนทางด่วน จัดบริการห้องน้ าสาธารณะส าหรับผู้สูงอายุ 
    5. การบริการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย บริการต่าง ๆ ดังนี้ 
     - ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการจัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกในสถานที่
ท่องเที่ยว 
     - กิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อผู้สูงอายุ 
    6. การบริการด้านกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย บริการต่าง ๆ ดังนี้ 
     - ได้รับบริการอ านวยความสะดวกและให้สิทธิส าหรับผู้สูงอายุทุกคน
ในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน 
     - จัดกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ 



12 | โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนรว่มของชุมชน 

 

    7. การบริการด้านพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ ศาสนา
และวัฒนธรรม ประกอบด้วย บริการต่าง ๆ ดังนี้ 
     - ได้รับการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุใน
พิพิธภัณฑ์โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ ศาสนาและสถานที่จัดกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
     - ลดอัตราค่าเข้าชมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม       
ตามความเหมาะสม 
     - ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม 
    8. การหักลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรดูแล
บิดามารดาในยามสูงวัย และถือเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจทางอ้อมในการสร้างแรงจูงใจ
ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวมากกว่าการขอรับบริการอุปการะจากสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มี
จ านวนจ ากัด 
     - การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้ง
บิดา มารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีรายได้ โดยให้หักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท ต่อ
ผู้สูงอายุ 1 คน ในแต่ละปีภาษี  
    9. การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหาเดือดร้อนที่พักอาศัย มีสิทธิเข้ารับบริการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสถานสงเคราะห์
คนชราในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเป็นเงิน อาหารและ/
หรือเครื่องนุ่งห่มตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไม่เกินวงเงินครั้งละ 2,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี 
    10. การได้รับการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติให้แก่ผู้สูงอายุ โดย
ยกเว้นค่าบริการในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง 
    11. การช่วยเหลือเงินเพื่อการยังชีพ รายละ 500 บาท/เดือน (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่าย 2 เท่าได้) 
    12. การสงเคราะห์ในการจัดงานศพตามประเพณี โดยช่วยเหลือเป็นเงินใน
การจัดการศพผู้สูงอายุ รายละ 2,000 บาท ในปี พ.ศ. 2553 รัฐได้ขยายให้เป็นสิทธิสวัสดิการ
การจัดงานศพตามประเพณีไม่ใช่การสงเคราะห์เป็นรายบุคคล ซึ่งท าให้มีกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองต่อครอบครัวของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต 
    13. การช่วยเหลือผู้สู งอายุซึ่ งถูกทารุณกรรม  ผู้สู งอายุที่ถูกแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบและผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง  
     ผู้สูงอายุซึ่งถูกทารุณกรรม  ในที่นี้หมายถึง ผู้สูงอายุซึ่งถูกกระท าหรือละ
เว้นการกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุเสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแก่
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ร่างกายหรือจิตใจ หรือการกระท าความผิดทางเพศต่อผู้สูงอายุ ทั้งนี้ค านึงถึงสภาพจิตหรือ
พฤติกรรมของผู้สูงอายุ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

    ผู้สูงอายุที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยกระท าการหลอกลวง 
กล่าวเท็จ หรือให้ผู้สูงอายุกระท าการใด ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากผู้สูงอายุ หรือการให้ผู้สูงอายุ
หรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ  

    ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง ผู้สูงอายุซึ่งถูกละเลยไม่เอาใจใส่ หรือไม่
ดูแลเป็นระยะเวลานานอันอาจเกิดอันตราต่อกายหรือจิตใจ  

    โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเงินไม่เกิน 500 บาท/ครั้ง และให้ความ
ช่วยเหลือทั่วไป ได้แก่ แยกผู้สูงอายุไปพักอาศัยในสถานที่ซึ่งมีความปลอดภัย พาไปตรวจสุขภาพ 
ให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัวหรือบุคคลที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วย ให้การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจของ
ผู้สูงอายุ 
    14. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านผู้สูงอายุ และ
การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุในชุมชนเข้มแข็งและสามารถด าเนินการด้วยตนเอง โดยผู้สูงอายุมีสิทธิ
ในการได้รับความรู้ความเข้าใจ ขอรับค าปรึกษา บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ และสนับสนุน
เครอืข่ายผู้สูงอายุทั้งในชุมชนระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด 
    15. การให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือด าเนินการอื่นใด ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับ
ค าแนะน า ปรึกษาหรือด าเนินการอื่นใดในการแก้ไขปัญหาครอบครัว รวมทั้งปรึกษาปัญหาที่
เก่ียวข้องกับคดี และเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุอันควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
    16. การให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายกลุ่ม  ซึ่งรายบุคคลก็
สามารถจะกู้ยืมได้คนละไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนการกู้ยืมเป็นรายกลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า 5 คน 
กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท 
     
   (4) การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
    พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ปัญญา กางกรณ์ และ คณะ, 2554) ถือเป็นกฎหมายที่
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน  
การจัดสวัสดิการสังคม เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างที่
ทั่วถึง เหมาะสม และเป็นธรรม 
    องค์กรสาธารณประโยชน์ คือ องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับรองให้ด าเนินงาน
ด้านการจัดสวัสดิการสังคม โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีจุดประสงค์ที่จะให้การรับรองและส่งเสริมสนับสนุน
ด าเนินงานของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือองค์กร
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ภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนตามกฎหมายในรูปองค์กรสาธารณประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ มีดังนี้ 
    1. ได้รับการรับรองสถานะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมาย และ
ประกาศแจ้งในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งสามารถใช้ค าว่า “องค์กรสาธารณประโยชน์” ต่อท้าย
ชื่อองค์กรได้ 
    2. สิทธิประโยชน์ที่ได้ในการเป็นกรรมการและอนุกรรมการ 
    3. รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถใช้บริการผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านสวัสดิการสังคม 
    4. เข้าร่วมประชุม สัมมนาและการอบรมที่จัดขึ้นตามกฎหมาย 
    5. ขอรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ทั้ง
ในส่วนนักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครขององค์กรสาธารณประโยชน์ 
    6. เสนอโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม  
    7 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
     - ข้าราชการลาไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานองค์กรสาธารณประโยชน์ได้
ปีละ 5 วัน  
     - ขอรับโปรแกรมต่าง ๆ จากบริษัทไมโครซอฟท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
    หน้าที่ขององค์กรสาธารณประโยชน์ 
    1. ปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ แผน แนวการจัดสวัสดิการ
สังคม 
    2. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     
    องค์กรสวัสดิการชุมชน คือ องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้ งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชกิในชุมชน เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนและได้รับการรับรองการด าเนินการตามกฎหมาย  
กฎหมายมีจุดประสงค์เพื่อให้การรับรองและส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินงานขององค์กรภาค
ประชาชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม
และได้รับการสนับสนุนตามกฎหมาย โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ มีดังนี้ 
    1. การรับรองสถานะเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนตามกฎหมาย รวมทั้ง
สามารถใช้ค าว่า “องค์กรสวัสดิการชุมชน” ต่อท้ายชื่อองค์กรได้ 
    2. สิทธิประโยชน์ที่ได้ในการเป็นกรรมการและอนุกรรมการ 
    3. รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถใช้บริการผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง 
    4. เข้าร่วมประชุม สัมมนาและการอบรมที่จัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย 
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    5. เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม 
    6. สามารถขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
    7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 
  2 แนวคิดการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการกับกลุ่มเป้าหมาย 
   ความหมายของการสื่อสาร 
   ระพีพรรณ ค าหอม (2552, น.5-10) ได้สรุปความหมายของการสื่อสาร หมายถึง 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สื่อสาร
ระหว่างบุคคล ( interpersonal communication) และสื่อสารภายในตัวบุคคล 
(intrapersonal communication) ทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
เช่น การพูด การฟัง การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 
   วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  
   1. เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรู้ (Knowledge Change) และการจ า 
(Cognitive Domain) โดยใช้การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้ส่งสารกับผู้รับสาร 
เพื่อท าให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ สามารถน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือประเมินค่าเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่ได้ฟัง 
   2. เพื่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงเรื่องทัศนคติ (Attitude Change) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านความคิด ความรู้สึก (Affective Domain) ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อ บุคลิกภาพภายในของบุคคล  
   3. เพื่อต้องการจะเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change) การกระท า (Action) 
ของบุคคลที่ปรากฏในรูปของการลอกเลียนแบบ ( Imitation) การลงมือท าตามแบบ 
(Manipulation) การกระท าอย่างถูกต้อง (Precision) การกระท าอย่างต่อเนื่อง (Articulation)  
 
   ประเภทของการสื่อสาร 
   1. การสื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication) เป็น 
การสื่อสารของบุคคลเดียวที่ท าหน้าที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีระบบประสาทส่วนกลาง 
(Central Nervous System) ท าหน้าที่ในการส่งและการรับสารภายในตัวของบุคคล ขณะที่
ระบบประสาทส่วนกลางจะท าหน้าที่ของการเป็นผู้ส่งสาร (Motor Skills) ผ่านการออกเสียง 
การแสดงอากัปกิริยา การแสดงสีหน้า การเขียนอักษรหรือการวาดภาพ การพูด เป็นต้น ขณะที่
ระบบประสาทส่วนกลางที่ท าหน้าที่เป็นผู้รับสาร (Sensory Skills) จะเป็นกลไกการรับรู้หรือ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ 
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   2. สื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) และการ
สื่อสารกลุ่มเล็ก (Small Group Communication) เป็นการสื่อสารที่มีจ านวนบุคคลตั้งแต่ 2 
คนขึ้นไป ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบ
เผชิญหน้า (Face to Face Communication) เช่น การพูดคุยระหว่างคน 2 คน การพูดคุยใน
กลุ่มเล็ก ๆ การสื่อสารในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการร่วมกันระหว่างผูส้่งสารและผู้รับสารที่ต่างฝุาย
ต่างมีปฏิกิริยาตอบกลับระหว่างกัน การสื่อสารระหว่างบุคคลจะมีลักษณะของความเป็นส่วนตัว  
(Privacy) เป็นการสื่อสารโต้ตอบระหว่างกันและอาจท าให้เกิดผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
ระหว่างกันได้ง่าย การสื่อสารในลักษณะนี้ยังรวมถึงการสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร (Verbal 
Communication) และการสื่ อสารแบบไม่ เป็นลายลักษณ์ อักษร (Non-Verbal 
Communication) อิทธิพลส าคัญที่จะท าให้การสื่อสารเป็นไปได้ด้วยดีจึงเกี่ยวข้องกับความ
ใกล้ชิด ความคุ้นเคย การรู้จักอุปนิสัยใจคอและความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัว ระยะห่างหรือ
ระยะทางในการสื่อสารระหว่างกัน  
   3. การสื่อสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) เป็นการสื่อสาร
ระหว่างคนจ านวนมากที่มารวมอยู่ในที่เดียวกัน ลักษณะการสื่อสารกลุ่มใหญ่ที่สร้างสรรค์ เช่น 
การสอนในชั้นเรียน การฟังอภิปราย การสัมมนาหรือการรวมกลุ่มใหญ่ที่อาจจะท าให้เกิดความ
สับสนวุ่นวายได้ การสื่อสารกลุ่มใหญ่จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดีทั้งผู้พูด การพูด ข้อมูล   
การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ การวิเคราะห์ผู้ฟัง การเตรียมสถานที่ที่ปลอดภัย การประเมินสถานการณ์
การสะท้อนกลับ (Feedback) ของผู้ฟัง 
   4. ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น อ ง ค์ ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม  ( Organizational 
Communication) เป็นการสื่อสารข้อมูลและสารระหว่างบุคคลในองค์การทุกระดับ ทุก
หน่วยงาน โดยบุคคลที่มาติดต่อสื่อสารในองค์การต่างอยู่บนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการ
ท างานร่วมกัน การสื่อสารใช้การสื่อสารทุกประเภทตั้งแต่การสื่อสารภายในตัวบุคคล การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มเล็ก  การสื่อสารกลุ่มใหญ่ รวมทั้งการสื่อสารมวลชนด้วย 
ประสิทธิภาพของการสื่อสารในองค์การสวัสดิการสังคมจึงขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การ เช่น 
องค์การสวัสดิการสังคมขนาดใหญ่เลือกใช้การสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษรและการสื่อสาร
ลักษณะทางเดียว (One-Way Communication) ที่เป็นแนวดิ่ง (Vertical Communication) 
ในขณะที่องค์การสวัสดิการสังคมขนาดเล็กจะเลือกใช้การสื่อสารแนวราบ (Horizontal 
Communication) เช่น การพบปะพูดคุย การประชุมแบบไม่เป็นทางการระหว่างกันได้ง่ายกว่า 
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในองค์การโดยทั่วไปมักจะใช้การสื่อสารลักษณะสองทาง (Two-Way 
Communication) ที่จ าเป็นต้องผสมผสานระหว่างการสื่อสารลักษณะแนวดิ่งกับแนวราบเข้า
ด้วยกัน 
   5. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
อย่างเดียวกันจากองค์กรหรือสถาบันสื่อสารมวลชนไปยังคนจ านวนมากที่มีอยู่ในสถานที่ต่างกัน 
และผู้รับสารจะมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
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สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน การสื่อสารมวลชนจึงต้องอาศัยสื่อมวลชน 
(Mass Media) ที่มีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะสูง อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ อีเมล์ 
เป็นต้น 
    3 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ความหมายของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน”  
   ปาริชาติ วลัยเสถียร (2542, น.138-139 อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม และ คณะ, 
ม.ป.ป., น.15) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมใน 2 ลักษณะ คือ 1. การมีส่วนร่วมใน
ลักษณะที่เป็นกระบวนการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน 2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริม
สิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน    
การจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชน 
และการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลักโดย         
การกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค 
   ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2546, น.59 อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม และ คณะ, 
ม.ป.ป., น.15) สรุปว่า การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การร่วมรับรู้ ร่วมคิดริเริ่ม ร่วมตัดสิน ร่วมปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบ โดยใช้พลัง
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของตนเองร่วมกับความรู้และวิทยาการที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์
พร้อมกับการเป็นผู้รับแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมกันรับผิดชอบในผลกระทบที่ตามมาด้วย  
   โกวิทย์ พวงงามและคณะ (ม.ป.ป., น.16-22) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง  ๆ เกี่ยวกับโครงการที่
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรเข้าร่วมกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่ม
จนกระทั่งการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยน
โครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย 
    ระพีพรรณ ค าหอม และ คณะ (2554) ได้สรุปความหมายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
โอกาสมีส่วนร่วมในกระบวนการและขั้นตอนของการ มีส่วนร่วม ดังนี้ 
   1. ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้านกฎหมาย 4 ฉบับ ประกอบด้วย 
กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายผู้สูงอายุ และ
กฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่จะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ตามที่กฎหมายระบุ  
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   2. ร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นเพื่อเพิ่มช่องทาง
และแสวงหาทางเลือกบริการสังคมในลักษณะต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจต่อการเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการตามที่กฎหมายเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มเปูาหมายในชุมชน  
   3. ร่วมวางแผนการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายโดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้กลไกของท้องที่ ท้องถิ่น ชุมชน ช่องทางของสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อสาธารณะ สื่อชุมชน วิธีการเข้าถึงสวัสดิการของกลุ่มเปูาหมายตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ เช่น บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริการสังคมในชุมชน บริการ
ดูแลกลุ่มเปูาหมายของอาสาสมัครพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครดูแลคนพิการ 
(อมพก.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ฯลฯ เป็นต้น เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   4. ร่วมด าเนินการดูแลการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนแต่ละประเภทแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ มีคุณค่าใน
ครอบครัวและชุมชน การไม่ลดทอนความเป็นมนุษย์ การไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
กลุ่มเปูาหมาย  
   5. ร่วมรับประโยชน์และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ 
   6. ร่วมติดตาม ก ากับการด าเนินงานการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของ
กลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
   7. ร่วมประเมินผลการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
ตามที่กฎหมายระบุไว้ เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
กลไกการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของประชาชน  
 
   องค์ประกอบส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   โกวิทย์ พวงงาม และ คณะ (ม.ป.ป., น.16-22) กล่าวถึง องค์ประกอบส าคัญของ
การมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้ 
   1. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝุายรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการสื่อสารสอง
ทาง ทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และควรเกิดขึ้นตลอดโครงการ 
   2. เปูาหมายของการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตาม
กฎหมายหรือการท าให้ไม่มีความขัดแย้งเท่านั้น แต่กระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องมุ่งให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเป็นวิธีการช่วยในการตัดสินใจของรัฐและเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน 
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แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีพื้นฐานประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง คือ 
   1. การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิ (right) และเป็นเอกสิทธิ (privilege) ในฐานะเอก
สิทธิจะต้องไม่ถูกบังคับและครอบง า ทั้ งสองประการนี้ต้องเกิดจากบรรยากาศที่ เป็น
ประชาธิปไตยมากที่สุด ไม่มีใครจะเป็นหุ่นเชิดในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   2. การมีส่วนร่วมเป็นการท างานเป็นกลุ่ม เป็นผลรวมของข้อผูกมัดจากแต่ละ
คน บนฐานความเชื่อว่า “โครงการเป็นของพวกเขา เพื่อพวกเขา และโดยพวกเขา” ที่แสดง
ออกมาในรูปของพฤติกรรมร่วม เป็นการแสดงพฤติกรรมของผลประโยชน์ร่วม ดังนั้น การเรียนรู้
จะเกิดขึ้น ประชาชนสามารถเรียนรู้ ถูกสอนและถูกแนะน า แต่ไม่ได้ท าเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่น 
   3. การมีส่วนร่วมเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการบริหารการพัฒนาชุมชน 
การมีส่วนร่วมจะถูกด าเนินการใน 2 บริบท คือ ประการแรก จะต้องรู้ในสิ่งที่ประชาชนมุ่ งหวัง 
และต้องเข้าใจในโครงการ รู้ถึงทรัพยากรที่จ าเป็น และประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
   4. การมีส่วนร่วมเป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งในการพัฒนาชนบท และจ าเป็นต่อ
ความส าเร็จของการพัฒนาชนบท ยิ่งระดับการมีส่วนร่วมมีมาก ผลประโยชน์ก็จะตกแก่
ประชาชนมากข้ึน 
   
   หลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วม  
   หลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วมต้องมีความเชื่อพื้นฐานที่ว่า การให้คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ การเคารพ การยอมรับในความเชื่อและความคิดเห็นที่แตกต่าง หลากหลายที่
เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามประสบการณ์ชีวิต วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชุมชน รวมทั้งปัจจัยทาง
กายภาพ และปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนก าหนดต่อกระบวนการและขั้นตอน การมีส่วนร่วมมีระดับ
ความเชื่อแตกต่างกัน ดังนี้ 
   1. มนุษย์ต่างมีความคิดและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน 
   2. ทุกคนไม่ได้ชั่วดีมาแต่เกิดโดยเหตุที่เขายากจนอยู่นั้นมิใช่จากกรรมเก่า 
   3. มนุษย์มีความส าคัญไม่น้อยกว่าเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ เพราะถ้ามีการใช้
เทคโนโลยีโดยที่มนุษย์ไม่มาร่วมคิด ร่วมรับรู้ หรือเข้าใจเพียงพอก็อาจไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร 
   4. ชุมชนต่าง ๆ มีภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของตนในระดับ
หนึ่ง บางเร่ืองที่ชาวชุมชนยึดถือจึงต้องค่อย ๆ ปรับตัวผสมผสานกับวิทยาการภายนอก 
   5. มนุษย์มีความสามารถพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของตนให้ดีได้ ถ้าได้รับโอกาส
ที่จะร่วมคิด ร่วมเข้าใจและร่วมจัดการ (active partner) เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การที่มนุษย์
บางกลุ่มปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิงก็เป็นไปตามระดับการเข้าใจในเทคโนโลยีนั้นอย่างถูกต้อง
หรือไม่ และมีกลวิธีปรับความเข้าใจนั้นมาสู่ระดับที่แต่ละฝุายยอมรับได้ ต้องได้รับโอกาสที่จะ
เข้าใจและยอมปรับให้เหมาะสมกับตนอย่างเหมาะสม 
   6. การมีส่วนร่วมยิ่งมีเพิ่มขึ้น เมื่อมีสภาพที่เหมาะสม ต่อไปนี้ 
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    - ประชาชนในท้องถ่ินได้รู้สึกว่าเขาได้ควบคุมโชคชะตาของตนเองแทนที่จะ
เป็นบุคคลอื่นที่ “เขาไม่รู้จัก” หรือที่ “เขาไม่ไว้ใจ” ที่บอกว่า “มาช่วยเขา แต่บ่อยครั้งไม่ได้ช่วย
อย่างจริงจัง” 
    - ผู้ที่จะเข้าร่วมต้องมีอิสรภาพ ได้รับความเสมอภาคและความจริงใจให้เข้า
มามีส่วนร่วม ดังนั้นการมีส่วนร่วมจะเกิดอย่างเต็มที่และจริงจังเมื่อบุคคลนั้น ๆ ไม่ถูกบังคับให้จ า
ยอม และที่ส าคัญต้องเข้าร่วมด้วยโดยเท่าเทียมกับผู้มาร่วมด้วยทุกคน  
    - ผู้ที่จะเข้าร่วมด้วยต้องมีความสามารถพอที่จะมีส่วนร่วมด้วยได้ กิจกรรม
หลายเร่ืองประชาชนทั่วไปอาจมีส่วนร่วมด้วยได้ ที่เป็นกิจกรรมเฉพาะบางอย่าง เช่น การแพทย์ 
การก่อสร้างอาคารสูง การทหาร ฯลฯ หากประชาชนเข้าร่วมด้วย อาจไม่ได้ผลหรืออาจเกิดความ
เสียหาย 
    - มีการสื่อสาร 2 ทางเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์ หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือสื่อสารได้ไม่ดีพอ ก็จะไม่
เข้าใจได้ดีพอว่าโครงการที่จะท าให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไร เพียงใด อาจน าไปสู่การไม่ยอมรับ
โครงการได้ 
    - ประชาชนมีส่วนร่วมรับทราบ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในโครงการตั้งแต่
เร่ิมต้น จะท าให้ต้องการเข้ามาร่วมกับโครงการมากยิ่งขึ้น การร่วมงานกันตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุด
การตัดสินใจในโครงการนั้น ๆ ในระยะยาวจะเกิดผลดียั่งยืนกว่าการที่จะให้ร่วมด้วยเพียง
บางส่วนหรือช้าไป 
    - ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่โครงการและต่อโครงการนั้น ๆ และ
เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมด้วย 
    - การมีส่วนร่วมต้องไม่ท า ให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ ายมากเกินกว่า
ผลตอบแทนที่เขาประเมินว่าจะได้รับ 
    - เมื่อเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว จะไม่กระทบกระเทือนสถานภาพในหน้าที่      
การงานหรือทางสังคมให้ลดน้อยลง 
    - มีกลวิธีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นอย่างดี 
   7. เชื่อว่าตนต่างกับชาวบ้านอยู่ไม่น้อย และชาวบ้านเองก็แตกต่างกันอยู่บ้าง 
ดังนั้นการจะให้มีส่วนร่วมจะเอาใจเราฝุายเดียวไม่ได้ 
   8. อาจใช้การมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ เช่น 1. รูปแบบโดยตรง คือ มีส่วนร่วม
โดยตัวบุคคลแต่ละคน หรือ 2. ประชาชนก่อตั้งองค์กรขึ้นมามีส่วนร่วม หรือ 3. ให้มีตัวแทนมามี
ส่วนร่วม โดยอ้อมซึ่งย่อมขึ้นกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ที่ประชาชนมีศรัทธา ใน
ตัวแทนของเขามาก การมีตัวแทนร่วมด้วยก็เพียงพอ แต่กรณีที่ในหมู่บ้านเดียวกันมีประชาชน
หลากหลายกลุ่ม จึงควรมีตัวแทนของกลุ่มจากหลากหลายภาคส่วนมามีส่วนร่วมเพิ่มเติม 
   9. ไม่มีสิ่งใดได้มาฟรี ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน เพื่อจะได้มา 
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   10. การมีส่วนร่วมต้องนึกถึงใจของผู้อื่นให้มาก มิใช่เอาแต่ใจเราฝุายเดียว 
 
   เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   พัชรี สิโรรส และคณะ (2546 อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม และ คณะ, ม.ป.ป.,    
น.35-43) ได้แบ่งกลุ่มเทคนิคการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. เทคนิคการมีส่วนร่วมใน  
การให้ข้อมูล 2. เทคนิคการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น และ 3. เทคนิคการมีส่วนร่วม
แบบปรึกษาหารือ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. เทคนิคการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ได้แก่ เอกสารข้อเท็จจริง จดหมายข่าว 
รายงานการศึกษา การจัดวิดีทัศน์ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การแถลงข่าว เวทีน าเสนอข้อมูล 
การสื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียง การจัดสัมมนาวิชาการผ่านสื่อมวลชน หอกระจายข่าวชุมชน 
ทัศนศึกษา/การเยี่ยมชมโครงการ การน าเสนอด้วยการพูด การชี้แจงให้ประชาชนผ่าน         
การประชุมของทางการ 
   2. เทคนิคการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น เช่น การสัมภาษณ์รายบุคคล 
การสนทนากลุ่มย่อย การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ การส ารวจความคิดเห็น สายด่วนสาย
ตรง (Hot Line) การปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการ/ประชาพิจารณ์  
   3. เทคนิคการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ ได้แก่ เวทีสาธารณะ การพบปะ
แบบไม่เป็นทางการ การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนแก่ชุมชน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และคณะที่ปรึกษา (คณะที่ปรึกษาประชาชนในท้องถิ่น คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
และคณะที่ปรึกษาจากหลายฝุาย)  
   สรุปได้ว่า กลไกการบังคับใช้กฎหมายของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพ แม้รัฐได้มี      
การก าหนดกลไกที่ชัดเจนในรูปของการขับเคลื่อนนโยบาย (กฎหมาย) ตั้งแต่กลไกระดับชาติผ่าน
คณะกรรมการระดับชาติ กลไกระดับท้องที่ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด และกลไกระดั บ
ท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นกลไกแนวดิ่งจากบนลงล่าง 
อย่างไรก็ตามแนวคิดการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐจึงจ าเป็นต้องใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิและ
สวัสดิการของรัฐที่เป็นผลจากการบังคับใช้กฎหมายทั้ง 4 ฉบับ ควบคู่กับแนวคิดการสื่อสาร       
2 ทางที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องเลือกให้เหมาะสมกับประชาชน เช่น สื่อบุคคล สื่อชุมชน   
สื่อสาธารณะส าหรับการเข้าถึงประชาชนเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้เกิดการส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการของรัฐเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 
5. ขอบเขตการศึกษา 
 

ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาสภาพทั่วไปในระดับพื้นที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ตามกฎหมายในภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น สิทธิเด็ก 



22 | โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนรว่มของชุมชน 

 

สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิคนพิการ และสวัสดิการสังคม รวมทั้งสิทธิสวัสดิการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ศึกษาช่องทาง กลไกการขยายโอกาส/การสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย 

 
 ขอบเขตประชากรที่ศึกษา 
 1. พื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 4 ภาค  ได้แก่ 
  ภาคเหนือ : ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา 
  ภาคกลาง : ต.โพนทอง อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 
  ภาคใต้ : ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
 2. ประชากรที่ศึกษา ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากสิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
กฎหมายผู้สูงอายุ และกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้แก่  
  (1)  กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้แทนจากเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ภาคละ 
15-20 คน รวม 78 คน 
  (2) กลุ่มเปูาหมายผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในชุมชน เช่น กลุ่มผู้แทนด้านเด็ก กลุ่มผู้แทน
ด้านคนพิการ กลุ่มผู้แทนด้านผูสู้งอายุ กลุ่มผู้แทนดา้นสวัสดิการสังคม กลุ่มละ 10 คน รวม 142 
คน 
  (3) กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมกลไกในการขยาย
โอกาสการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชน ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จ านวน 140 คน 
 
6. ขอบเขตการด าเนินงาน  
 

1. ด าเนินการจัดให้มีกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน  4 คร้ัง ๆ ละไม่น้อยกว่า 50 คน ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต ้โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 - ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
 - เก็บข้อมูลเชิงประเด็น 
2. เข้าพื้นที่ชุมชนเปูาหมาย จ านวน 2-3 วัน เพื่อพูดคุยกับคนในชุมชน ผู้น าชุมชน 

แกนน า ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี ผู้เกี่ยวข้องกับ     
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การจัดบริการให้กลุ่มเปูาหมายที่เลือกเป็นกรณีศึกษา เพื่อเรียนรู้ถึงวิถีชีวิต การใช้ชีวิตประจ าวัน
ของกลุ่มเปูาหมาย การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกฎหมาย 4 ฉบับ 

3. ด าเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมกลไกในการขยายโอกาส
การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชน ด้วยการคืนข้อมูล (After Action Review : AAR) จาก
กรณีศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมสะท้อนข้อมูล การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของ
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 2 วัน  ดังนี้ 

 3.1 น าเสนอผลการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ที่ได้จากพื้นที่ 
 3.2 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
 3.3 ระดมความคิดเห็นจากเวทีเก่ียวกับการสร้างช่องทาง กลไกในการขยายโอกาส

หรือการสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเสริม
ทักษะการสื่อสารด้านสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาสิทธิและ
สวัสดิการที่เหมาะสม  



24 | โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนรว่มของชุมชน 

 

บทท่ี 2 
 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

1. ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
  การศึกษาเรื่อง โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 วิธีการศึกษา 
 1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 เป็นต้น 
 2) การศึกษาข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วย การสนทนากลุ่ม (Focus Group)     
การส่งเสริมความรู้สิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การคืนข้อมูลให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (After Action Review – AAR) การจัดท ากรณีศึกษา เพื่อน าเสนอประเด็น   
การเข้าถึงและเข้าไม่ถึงสิทธิของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก
ระดับทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติและกลุ่มเป้าหมาย 

 3) ด าเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมกลไกในการขยาย
โอกาสการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชน ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม
กรุงเทพ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 140 คน 
ด้วยการคืนข้อมูล (After Action Review : AAR) จากกรณีศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบและมีส่วน
ร่วมสะท้อนข้อมูล การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้   

  3.1 น าเสนอผลการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ที่ได้จากพื้นที่ โดยปู
พื้นฐานความเข้าใจในผลการศึกษาผ่านวิดีทัศน์ เรื่อง “ผลการศึกษาโครงการส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน” และน าเสนอผลการศึกษาโดยคณะที่ปรึกษา 

  3.2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความเห็นเพื่อการพัฒนาช่องทาง/กลไก
และการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย 

  3.3 การให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
  3.4 การเสริมทักษะการสื่อสารด้านสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายที่

ประชาชนควรรู้ 
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ประชากรที่ศึกษา 
ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย 
1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้แทนจากเครือข่ายอื่นที่เก่ียวข้อง จ านวน 78 คน  
2. กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เช่น กลุ่มผู้แทนด้านเด็กและเยาวชน 

กลุ่มผู้แทนด้านคนพิการ กลุ่มผู้แทนด้านผู้สูงอายุ กลุ่มผู้แทนด้านสวัสดิการสังคม จ านวน 142 คน  
3. กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมกลไกในการขยายโอกาส

การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชน ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักวิชาการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 140 คน 

 
ตารางที่ 2.1 จ านวนผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม 

 

จังหวัด 
รวม 
(คน) 

ผู้แทน
ด้านเด็ก

และ
เยาวชน 

ผู้แทน
ด้านคน
พิการ 

ผู้แทน
ด้าน

ผู้สูงอาย ุ

ผู้แทนด้าน
สวัสดิการ

สังคม 

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน

ภาครัฐ/แกน
น า 

เชียงใหม่ 50 9 8 9 6 18 

นครราชสีมา 56 12 8 9 11 16 

สงขลา 54 11 9 9 7 18 
ลพบุร ี 60 11 8 8 7 26 
กทม. 140 - - - - 140 
รวม 360 43 33 35 31 218 

    
 พื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 4 ภาค ได้แก่ 
 ภาคเหนือ : ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา 
 ภาคกลาง : ต.โพนทอง อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 
 ภาคใต้ : ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
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ภาพที่ 2.1 วันเวลาและพื้นที่ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 4 ภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 ธ.ค. 53 จัดท ากรณีศึกษา 
21 ธ.ค. 53 จ.เชียงใหม่ 
ภาคเช้า : สนทนากลุ่มย่อย 4 กลุ่มเป้าหมาย ณ วัดห้วยเกี๋ยง           
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
ภาคบ่าย : สนทนากลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติงาน ณ สสว.10 รวม 50 คน 
 

6 ม.ค. 54 จัดท ากรณีศึกษา 
7 ม.ค. 54 ณ ศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว  
นกออก ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
ภาคเช้า : สนทนากลุ่มย่อย 4 กลุ่มเป้าหมาย  
ภาคบ่าย : สนทนากลุ่มย่อยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
รวม 56 คน 
 

27 ก.พ. 54 จัดท ากรณีศึกษา 
28 ก.พ. 54 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ.บ้านหมี่ 
จ.ลพบุรี  
ภาคเช้า : สนทนากลุ่มย่อย 4 กลุ่มเป้าหมาย 
ภาคบ่าย : สนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
รวม 60 คน  

20 ก.พ. 54 จัดท ากรณีศึกษา 
21 ก.พ. 54 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
ภาคเช้า : สนทนากลุ่มย่อย 4 กลุ่มเป้าหมาย 
ภาคบ่าย : สนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
รวม 54 คน 
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 การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่ 
1. ชุดที่ 1 ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ 1. กลุ่มผู้แทนด้านเด็กและเยาวชน 2. กลุ่มผู้แทนด้านคนพิการ 3. กลุ่มผู้แทนด้านผู้สูงอายุ 
และ 4. กลุ่มผู้แทนด้านสวัสดิการสังคม  

2.  ชุดที่ 2 ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้แทน
องค์กรเอกชน และผู้แทนจากเครือข่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. ชุดที่ 3 ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ส าหรับจัดท ากรณีศึกษา 4 
กลุ่มเป้าหมาย  

4. ชุดที่ 4 ประเด็นการหารือของ Case Conference ของชุมชนต่อการส่งเสริม
สิทธิและสวัสดิการของรัฐของกรณีศึกษา  

 
 1. เครื่องมือชุดที่ 1 ประเด็นการสนทนากลุ่มส าหรับกลุ่มเป้าหมาย มีประเด็น 

ดังนี้  
 1. ประเด็นการสนทนากลุ่มส าหรับกลุ่มผู้แทนด้านเด็กและเยาวชน  

 1. ในชุมชนของท่านมีเด็กที่ต้องให้การสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิ -
ภาพเด็กหรือไม่ อย่างไร (เด็กที่อยู่ในภาวะยากล าบาก/เด็กเร่ร่อน/เด็กก าพร้า/เด็กถูกปล่อยปละ
ละเลย/เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผิด เช่น เด็กติดสารเสพติด/เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม)  

  ในกรณีที่พบเด็กตกอยู่ในสภาพจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว ได้มีการด าเนินการอย่างไร  
(ขั้นตอน/กระบวนการ ผลที่เกิดขึ้น และปัญหาอุปสรรค) 

 2. ชุมชนของท่านมีช่องทาง/กลไกในการขยายโอกาส การสื่อสารให้เด็ก
เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร  

 3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของเด็กควรเป็น
อย่างไร 
 

2. ประเด็นการสนทนากลุ่มส าหรับกลุ่มผู้แทนด้านคนพิการ  
 1. ในชุมชนของท่านมีคนพิการที่ต้องให้การดูแลหรือไม่ อย่างไร        

(ผู้พิการทางการเห็น/ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย/ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกาย/ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก/ผู้พิการทางสติปัญญา/ผู้พิการทางการ
เรียนรู้) 

 2. ชุมชนของท่านมีช่องทาง/กลไกในการขยายโอกาส การสื่อสารให้คน
พิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการตามกฎหมาย หรือไม่ อย่างไร  
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  สิทธิสวัสดิการ ม.20  
  - บริการสาธารณสุข การฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล 
  - การศึกษาทั่วไป การศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ 
  - การส่งเสริมอาชีพ การมีจ้างงานคนพิการ 
  - การยอมรับ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศที่อ านวยความสะดวก 
  - บริการล่ามภาษามือ 
  - การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทางภูมิสถาปัตย์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
  - การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ 
  - การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ  
 3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของคนพิการควร

เป็นอย่างไร 
 3. ประเด็นการสนทนากลุ่มส าหรับกลุ่มผู้แทนด้านผู้สูงอายุ  

 1. ในชุมชนของท่านมีผู้สูงอายุที่ต้องให้การดูแลหรือสงเคราะห์หรือไม่ 
อย่างไร  

 2. ชุมชนของท่านมีช่องทาง/กลไกในการขยายโอกาส การสื่อสารให้
ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร  

  สิทธิผู้สูงอายุ ม.11 
  - การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว 
  - การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ  

การด าเนินชีวิต 
  - การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
  - การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม     

การรวมกลุ่ม 
  - การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ 

ยานพาหนะ  
  - การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
  - การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 
  - การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม/

ถูกแสวงหาประโยชน์ 
  - การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มตามความจ าเป็น 
  - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  - การสงเคราะห์ในการจัดการศพ 
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 3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุควร
เป็นอย่างไร 
  4. ประเด็นการสนทนากลุ่มส าหรับกลุ่มผู้แทนด้านสวัสดิการสังคม  
   1. ในชุมชนของท่านมีองค์กรสวัสดิการสังคมหรือไม่ อย่างไร (การขึ้น
ทะเบียน/การรับรองการเป็นองค์การสวัสดิการสังคม การได้รับการสนับสนุนโครงการ) 
   2. ชุมชนของท่านมีช่องทาง/กลไกในการขยายโอกาส การสื่อสารให้
เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร  
   3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของสวัสดิการ
สังคมควรเป็นอย่างไร 
 
 2. เครื่องมือชุดที่ 2 ประเด็นการสนทนากลุ่มส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน มี
ประเด็น ดังนี้  
   1. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนกลไกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 ต่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐได้อย่างไร  
  2. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนกลไกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ต่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐได้อย่างไร 
  3. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนกลไกตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
ต่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐได้อย่างไร 
  4. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนกลไกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ต่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ
ภาครัฐได้อย่างไร 
 
 3. เครื่องมือชุดที่ 3 กรณีศึกษา  

 3.1 ประเด็นการสัมภาษณ์กรณีศึกษาส าหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่ม
เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ) ประกอบด้วย 

  1. วิถีชีวิต (ชีวิตความเป็นอยู่ บริบท/สภาพแวดล้อม) 
  2. สิทธิสวัสดิการที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและ/หรือที่ไม่สามารถเข้าถึง 
  3. การสนับสนุนจากแกนน า/หน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่  
   - กลไก : อาสาสมัคร 
   - กลไก : หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น  
  4. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
  5. ข้อเสนอต่อการพัฒนาสิทธิ สวัสดิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ

สวัสดิการดังกล่าว  
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 3.2 ประเด็นการสัมภาษณ์กรณีศึกษาองค์กรสวัสดิการชุมชน 
  1.  ในชุมชนของท่านมีองค์กรสวัสดิการสังคมหรือไม่ อย่างไร (การจด

ทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน ขั้นตอน/กระบวนการยื่นขอจด
ทะเบียน/สิทธิประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนองค์กรฯ/การขอรับการสนับสนุนโครงการจาก
กองทุน/การเป็นตัวแทนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.)/การเป็น
สมาชิกขององค์กรสวัสดิการชุมชน) 

  2. ชุมชนของท่านมีช่องทาง/กลไกในการขยายโอกาส การสื่อสารให้
เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของกองทุนสวัสดิการสังคมได้อย่างไร 

  3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกองทุน
สวัสดิการสังคมเป็นอย่างไร 

 3.3 ประเด็นเวทีการประชุม Case Conference เพื่อหาทางออกหรือ
ทางเลือกของการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของกรณีศึกษาจาก 4 พื้นที่ในชุมชน 

  1. ชุมชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องมีบทบาทและแนวทางร่วมกันต่อการจัด
สวัสดิการสังคมอย่างไร 

   1.1 มีหน่วยงานหรือบุคคลใน อปท.ที่รับผิดชอบดูแลด้านการจัด
สวัสดิการสังคมหรือไม่ อย่างไร 

   1.2 ในชุมชนมีกลไกการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร  

  2. ช่องทาง/กลไกในการสื่อสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการตามกฎหมายเป็นอย่างไร  

   2.1 ช่องทางการสื่อสารเป็นอย่างไร สามารถเข้าถึง/ใช้ประโยชน์ได้
มากน้อยเพียงใด  

    - ช่องทางบุคคล เช่น ผู้น า อพม. อพมก. เจ้าหน้าที่ อปท. 
เป็นต้น  

    - ช่องทางองค์กร/หน่วยงาน  เช่น  หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ศูนย์รับแจ้งเหตุในชุมชน ศูนย์ประชาบดี 1300 ศูนย์
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1330 ระบบสุขภาพฉุกเฉิน 1669 เป็นต้น   

    - ช่องทางสื่อ เช่น สื่อชุมชน สื่อสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ  

   2.2 กลไกการขยายโอกาสให้ประชาชนข้าถึงสิทธิ สวัสดิการเป็นอย่างไร  
    - กลไกอาสาสมัคร  เช่น อสม. อพม. อมพก. อผส. เป็นต้น 

   - กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
    - กลไกองค์กร/หน่วยงาน/สหวิชาชีพ 

  3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุควร
เป็นอย่างไร 
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เครื่องมือชุดที่ 1 

กลุ่มเป้าหมาย (ครอบครัว/เด็ก / คน
พิการ/ผู้สูงอายุ/กรรมการชุมชน) 

เทคนิคการคืนข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมายกับกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน (AAR) 

1  

1. บริบทชุมชน 
-ชุมชนของท่านมี(เด็ก/คนพิการ/ผู้สูงอายุ)ที่ต้องการให้การ
สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิการหรือไม่ อยา่งไร 
-ชุมชนของท่านมีองค์กรสวัสดิการสังคมหรือไม่ อยา่งไร (การ
จดทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชน ขั้นตอน/กระบวนการยื่น
ขอจดทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชนเป็นอย่างไร 
2. ชุมชนมีช่องทาง/กลไกในการขยายโอกาสกรสื่อสารให้
กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงสิทธแิละสวัสดิการตามกฎหมาย
หรือไม่ อย่างไร 
-ชุมชนมีช่องทาง/กลไกในการขยายโอกาสการส่ือสารให้
เข้าถึงกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างไร 
3. ข้อเสนอต่อการพัฒนาการเขา้ถึงสทิธิและสวัสดิการของ
กลุ่มเป้าหมายควรเป็นอย่างไร 
-ข้อเสนอต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการกองทุน
สวัสดิการชุมชนควรเป็นอยา่งไร 

2  

 

3  

เครื่องมือชุดที่ 2 

1. สภาพการณ์ของการดแูลและคุ้มครอง
สวัสดิภาพของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน/
องค์กรสวัสดิการชุมชนเป็นอย่างไร 
2. กลุ่มเปา้หมายสามารถเข้าถึง/ใช้
ประโยชน์สิทธแิละสวัสดิการและกองทุน
สวัสดิการชุมชนประเภทใดบ้าง อย่างไร 
3. บทบาทของท่านต่อกรมีส่วนร่วมส่งเสริม
สิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายและ
องค์กรสวัสดิการชุมชนเป็นอย่างไร 
4. ช่องทาง/กลไก/วิธีการสื่อสารสิทธแิละ
สวัสดิการของกลุ่มเปา้หมายและองค์กร
สวัสดิการชุมชนท าอย่างไร 
5. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายและองค์กร
สวัสดิการชุมชนควรเป็นอย่างไร 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ / 
ในชุมชน 

เครื่องมือชุดที่ 3 
ค้นหากรณีศึกษา (ผ่านกลไก พมจ./

สสว./อพม./อพมก./อสม.) 

การสัมภาษณ์ การเยีย่มบ้าน การสังเกตการณ์ 
1. วิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
2. การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกลุม่เป้าหมาย 
3. กลไกที่สนับสนุนการเข้าถึงสิทธแิละสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมาย 
4. ปัญหาอุปสรรคของการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
5. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 

เครื่องมือชุดที่ 4 
4  

  เวทีการประชุม Case Conference 
  1. น าเสนอข้อมูลกรณีศึกษา 
  2. ทางออก/ทางเลือกของการส่งเสริมการเข้าถึง   
  สิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายกับการม ี

ส่วนร่วมของชุมชน 

ภาพท่ี 2.2 การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาของ 
โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นการสนทนกลุ่มของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายในภาพรวม 
  
3. การเสนอผลการศึกษา 
 

จัดท าเป็นรายงานและน าเสนอผลการศึกษาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อน า
ข้อเสนอแนะไปใช้พัฒนาสิทธิสวัสดิการที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายอันเป็นผลมาจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน   
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กฎหมาย 4 ฉบับ 
ในภารกิจ

กระทรวง ฯ  

ปัจ
จัย

น า
เข

้า 
 

สนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1 :  
จ.เชียงใหม ่(20-21 ธ.ค. 2553) 

กลุ่มผู้ปฏิบตัิงาน/กลุ่มเป้าหมายผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน  

 - พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
- พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไข        

เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

  ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้เข้าถึงสิทธิ 

ผลที่ได้ 
 (ร่าง) รายงานผลการศึกษาโครงการส่งเสริมสิทธิและ

สวสัดิการภาครฐักบัการมีส่วนร่วมของชมุชน 

ครั้งที่ 5 สมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อการ
ส่งเสริมกลไกในการขยายโอกาสการเข้าถึง

สิทธิสวัสดิการของประชาชน  
ผู้เข้าร่วม  (20-21 มี.ค. 2554) 

ผลที่ได้ 

 

รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการสง่เสริมสิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1  

2  

สนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2 :  
จ.นครราชสีมา (6-7 ม.ค. 2554) 

กลุ่มผู้ปฏิบตัิงาน/กลุ่มเป้าหมายผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน  

สนทนากลุ่ม ครั้งที่ 4 :  
จ.ลพบุรี (27-28 ก.พ. 2554) 

กลุ่มผู้ปฏิบตัิงาน/กลุ่มเป้าหมายผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน  สนทนากลุ่ม คร้ังท่ี 3 :  

จ.สงขลา (20-21 ก.พ. 2554) 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มเป้าหมายผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีในชุมชน  

3  

การศึกษาข้อมูลทุตยิภมูิ 
 

ภาพท่ี 2.3 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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บทท่ี 3 
 

การเขา้ถึงสิทธิและสวัสดกิารภาครฐั 
 

ผลการศึกษาการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐตามกฎหมายในภารกิจกระทรวง   
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 3) 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ 4) พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 เนื้อหาประกอบด้วย 
 1. บริบทของชุมชน 
 2. การรับรู้กฎหมายด้านเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการสังคมของ
ประชาชนในชุมชน 
 3. การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐตามกฎหมายในภารกิจกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 4. การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
 
 รายละเอียดการนําเสนอเนื้อหาแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 
1. บริบทของชุมชน 
 
 บริบทของชุมชน หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดรายภาคที่ศึกษา ประกอบด้วย 
โครงสร้างประชากร โครงสร้างการแบ่งการปกครอง จุดเด่นของแต่ละจังหวัดที่น่าสนใจ ทุนทาง
สังคมของแต่ละจังหวัด ได้แก่ ทุนคนในชุมชน ทุนวัฒนธรรม และทุนสถาบันทางสังคมในชุมชน  
 - จุดเด่นที่แตกต่างกันของจังหวัด 
  บริบทเชิงกายภาพของพื้นที่การศึกษาพบว่า 3 ใน 4 จังหวัดล้วนเป็นพื้นที่ของการ
ประสบภัยน้ําท่วมอย่างหนักในปีงบประมาณ 2552 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ลพบุรี และ
สงขลา ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ประสบภัย 
  จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของแหล่งอารยธรรมอีสาน คือ จังหวัดนครราชสีมา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากร 2,573,762 คน เป็นเพศชาย 1,273,427 คน เพศหญิง 
1,300,335 คน มี 32 อําเภอ 333 ตําบล 3,743 หมู่บ้าน มีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเป็น
จํานวน 4,271 คน แยกเป็นพม่าจํานวน 3,043 คน และที่เหลือจํานวน 1,228 คนเป็นลาวและ
กัมพชูา (www.nakhonratchasima.go.th) 
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  พื้นที่การศึกษาคือ อ.ปักธงชัย ซึ่งมี 16 ตําบล 215 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่เลือกศึกษา
คือตําบลนกออก มีประชากรทั้งหมด 6,053 คน เป็นเพศชาย 2,928 คน เพศหญิง 3,125 คน มี
ครัวเรือนทั้งหมด 1,752 ครัวเรือน 
  จังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดชาวต่างชาติและ
คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง คือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในภาคเหนือแต่มีจํานวนประชากรน้อยกว่า
จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 1 เท่า คือ มีจํานวนประชากร 1,673,930 คน เป็นเพศชาย 
815,858 คน เพศหญงิ 656,072 คน มี 25 อําเภอ 204 ตําบล 2,066 หมู่บ้าน มีแรงงานต่างด้าว
ขึ้นทะเบียนในปี 2552 จํานวน 104,734 คน แยกเป็นคนพม่า จํานวน 104,150 คน ที่เหลือเป็น
คนลาวและกัมพูชา (www.chiangmai.go.th) 
 

  
  
  พื้นที่การศึกษา คือ อ.สันทราย มีประชากรจํานวน 113,499 คน มี 12 ตําบล 
117 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ศึกษาคือ หมู่บ้านวัดห้วยเกี๋ยง ต.หนองหาร มีประชากรจํานวน 15,115 
คน เป็นเพศชาย 7,053 คน เพศหญิง 8,062 คน มีหมู่บ้านรับผิดชอบทั้งหมด 13 หมู่บ้าน 

จ.เชียงใหม่ : ประชากร 1,673,930 คน ชาย 817,858 คน หญิง
856,072 คน มี 25 อําเภอ 204 ตําบล 2,066 หมู่บ้าน แรงงานต่าง
ด้าว (ปี 52) 104,734 คน (พม่า 104,150 คน ลาวและกัมพูชา) 
อ.สันทราย : ประชากร 113,499 คน (‘52) มี 12 ตําบล 117 
หมู่บ้าน  
ต.หนองหาร : ประชากร 15,115 คน ชาย 7,053 คน หญิง 8,062 
คน  มี 13 หมู่ (เขตเทศบาล 5 หมู่ และ อบต. 8 หมู่) 

จ.นครราชสีมา : ประชากร 2,573,762 คน ชาย 1,273,427 คน 
หญิง 1,300,335 คน มี 32 อาํเภอ 333 ตําบล 3,743 หมู่บ้าน 
แรงงานต่างด้าง 4,271 คน (พมา่ 3,043 คน ลาวและกัมพูชา) 
อ.ปักธงชัย : 16 ตําบล 215 หมู่บ้าน  
ต.นกออก : ประชาชน 6,053 คน ชาย 2,928 คน หญิง3,125 คน 
1,752 ครัวเรือน  
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  ต้นแบบของการริเริ่มจัดตั้งตามประกาศวาระแห่งชาติของสวัสดิการชุมชนคือ
จังหวัดสงขลา มีประชากรทั้งหมดจํานวน 1,343,954 คน เป็นเพศชาย จํานวน 656,113 คน 
เพศหญิง จํานวน 687,841 คน มี 16 อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมู่บ้าน 
  พื้นที่การศึกษา คือ อ าเภอสิงหนคร เป็นอําเภอที่ตั้งขึ้นใหม่ มีประชากรทั้งหมด 
79,801 คน แยกเป็นเพศชาย จํานวน 39,350 คน เพศหญิงจํานวน 40,451 คน มี 10 ตําบล 77 
หมู่บ้าน ตําบลที่ศึกษา คือ ตําบลปากรอ มีประชากร (2550) จํานวน 2,468 คน แยกเป็นเพศ
ชาย จํานวน 1,263 คน เพศหญิง จํานวน 1,205 คน มี 6 หมู่บ้าน หมู่บ้านนี้มีจุดเด่น คือ อยู่ติด
ทะเลสาบสงขลา อาชีพหลัก คือ อาชีพประมง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ถือเป็นพื้นที่ที่
ห่างไกลจากตัวจังหวัดสงขลา 

 
  จังหวัดที่มีการศึกษาจังหวัดสุดท้าย คือ จังหวัดลพบุรี ภาคกลางมีประชากร
ทั้งหมด 755,000 คน แยกเป็นเพศชายจํานวน 379,409 คน เพศหญิงจํานวน 376,031  คน มี 
11 อําเภอ 121 ตําบล 1,122 หมู่บ้าน มีคนพิการจํานวน 11,861 คน  
  พื้นที่การศึกษา คือ อ าเภอบ้านหมี่ มีประชากรทั้งหมด 81,401 คน เป็นเพศชาย
จํานวน 39,993 คน เพศหญิงจํานวน 41,408 คน มี 21 ตําบล 157 หมู่บ้าน  หมู่บ้านที่ศึกษาคือ 
ต.โนนทองจํานวน 4,453 คน เป็นเพศชายจํานวน 2,190 คน เพศหญิงจํานวน 2,263 คน มีคน
พิการ 60 คน และผู้สูงอายุ จํานวน 560 คน  
 
 
 
 
 

จ.สงขลา : ประชากร 1,343,954 คน ชาย 656,113 คน หญิง 687,841 
คน 421,168 ครัวเรือน มี 16 อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมู่บ้าน  
อ.สิงหนคร : ประชากร 79,801 คน ชาย 39,350 คน หญิง 40,451 คน มี 
10 ตําบล 77 หมู่บ้าน 
ต.ปากรอ : ประชากร (2550) 2,468 คน ชาย 1,263 คน หญิง 1,205 คน 
มี 6 หมูบ่้าน จุดเด่น คือ ติดทะเลสาบสงขลา สภาพพื้นท่ีเหมาะกับการทํา
ประมง 
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  - บทบาทการดูแลคนในครอบครัวของสังคมที่มีประชากรเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย 
   โดยภาพรวมของประชากรไทยที่พบว่า สัดส่วนเพศหญิงมีมากกว่าเพศชายถึง 
974,665 คน (www.agriinfo.doae.go.th) เช่นเดียวกับจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เปูาหมายส่วนใหญ่
ก็พบสัดส่วนประชากรหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิงจึงมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน    
การดูแลกลุ่มเปูาหมาย (เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ) รวมทั้งยังสะท้อนภาพผู้เข้าร่วมประชุมใน
แต่ละพื้นที่ ตัวแทนของกลุ่มเปูาหมาย อาสาสมัครต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 
ขณะเดียวกันพบว่า ผู้หญิงที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครประเภทต่างๆ เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
อาสาสมัครดูแลคนพิการ (อพมก.) อาสาสมัครผู้สูงอายุ (อผส.)  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อพปร.) ต่างเป็นตัวแทนการทํางานกับชุมชน และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางานด้าน
จิตอาสามากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
 
 ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากร ปี 2553 จําแนกเพศและพื้นที่ศึกษา  
 

จังหวัด ชาย (คน) หญิง (คน) 
ทั้งประเทศ 31,451,801  32,426,466 
เชียงใหม่ 800,883 839,596 

นครราชสีมา 1,277,333 1,304,756 
สงขลา 662,475 694,548 
ลพบุรี 379,370 376,484 

 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2553 สืบค้นจาก www.agriinfo.doae.go.th 
 
  - ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ยากล าบากในชุมชนโดยชุมชน 
   สืบเนื่องจากบริบทของชุมชนยังคงความเป็นชนบท คนในชุมชนจะรู้จักกันทั้ง
ชุมชน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการตั้งถิ่นฐานจากรุ่นสู่รุ่น แต่ละครอบครัวจึงมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

จ.ลพบุรี : ประชากร 755,000 คน ชาย 379,409 คน หญิง376,091 
คน มี 11 อําเภอ 121 ตําบล 1,122 หมู่บ้าน (คนพิการ 11,861 คน)  
อ.บ้านหมี่ : ประชากร 81,401 คน ชาย 39,993 คน หญิง 41,408 
คน มี 21 ตําบล 157 หมู่บ้าน  
ต.โพนทอง : ประชากร 4,453 คน ชาย 2,190 คน หญิง 2,263 คน มี
คนพิการ 60 คน และผู้สูงอายุ 560 คน  
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มีความเอื้ออาทรต่อกัน เช่น กรณีศึกษาของพี่อ่าว จ.นครราชสีมา และกรณีศึกษาของน้องบี      
จ.ลพบุรี ที่สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน ผู้นําชุมชนต่างเฝูาดู คอยช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนดูแล
ทุกข-์สุข มีการนําอาหารมาให้ มาดูแลเมื่อเจ็บปุวยทั้งพี่อ่าวและครอบครัวน้องบี ต่างสามารถร้อง
ขอความช่วยเหลือได้ เพราะต่างมีความรู้สึกว่าเป็นคนในหมู่บ้าน ในชุมชนเดียวกัน ซึ่งชุมชนใน
บางพื้นที่ลักษณะดังกล่าวนีเ้ร่ิมจางหายไป ระบบอาสาสมัครของรัฐจึงเป็นการสนับสนุนทางสังคม
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่รัฐต้องหนุนเสริมความรู้ใหม่ๆที่จําเป็นต่อการเกื้อหนุนระบบ
อาสาสมัครในชุมชน เพราะอาสาสมัครในชุมชนถือเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารสวัสดิการของรัฐไปสู่
กลุ่มเปูาหมายในชุมชนได้ง่าย รวดเร็ว เข้าถึงบุคคล ครอบครัวและพื้นที่ได้มากที่สุด 
 
  - ทุนคน คือ ทุนทางสังคมที่ส าคัญของชุมชน 
   ภาพรวมของผลการศึกษา พบว่า ในอดีต ลูกหลาน (วัยหนุ่มสาว/วัยทํางาน)     
ต่างอพยพย้ายถิ่นไปทํางานในเมือง เมื่อแต่งงานมีลูก (หลาน) ก็จะนํากลับมาฝากให้พ่อ/แม่ (ปูุ/
ย่า/ตา/ยาย) เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก (หลาน) โดยพ่อ/แม่เด็กจะส่งเงินค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูเป็น
รายเดือนมาให้ ปัจจุบันครอบครัวไทยโดยทั่วไปยังให้ความสําคัญกับการอุปถัมภ์ดูแลคนใน
ครอบครัวเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากลักษณะครอบครัวไทยเป็นครอบครัวที่มีคนหลายช่วงวัยอยู่
ร่วมกัน เช่น ผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เด็กช่วยเหลือผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตเพื่อเป็น
บทเรียนให้ลูก/หลาน การดํารงอยู่ของชุมชนจึงเป็นปัจจัยภายในครอบครัวเชิงปัจเจกฯ แต่ละ
ครอบครัวจะมีคนใดคนหนึ่งเป็นหลักของครอบครัวที่ทําบทบาทหน้าที่ เป็นผู้นําครอบครัว เป็น 
ผู้หารายได้หลักของครอบครัว รวมทั้งเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องราวต่างๆภายในบ้าน 
   มีข้อที่น่าสังเกตว่า แบบแผน “ทุนคน” ของแต่ละครอบครัวในชุมชนมีความ
ยืดหยุ่นสูงไม่ตายตัว ปรับเปลี่ยนได้ โดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้ 
 
  - ทุนคนในครอบครัวล าดับแรก คือ ผู้หารายได้หลักของครอบครัว (พ่อ/ลูกคน
ใดคนหนึ่ง) หากเกินความสามารถของคนในครอบครัว คนหลักของบ้านก็จะขอความช่วยเหลือ
จากเครือญาติเท่าที่คุ้นเคย มีการอุปถัมภ์ดูแลกันจากรุ่นสู่รุ่น การนับญาติจึงสะท้อนทุนคนของ
ครอบครัว หากมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก การอุปถัมภ์ดูแลก็จะมีมาก เช่น การมาเยี่ยม
เยียน การนําอาหารมาให้ การดูแลยามเจ็บปุวย ฯลฯ กรณีที่ครอบครัวและเครือญาติไม่สามารถ
จัดการได้  
 
  - ทุนคนในชุมชนล าดับที่สอง คือ ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน ซึ่งถือเป็นผู้น าชุมชนที่
สําคัญมาก เพราะครอบครัวในชุมชนต่างคาดหวังต่อบทบาทของผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ซึ่งจะต้องเป็น
ผู้ส่งสารและนําข่าว (ระเบียบ กติกา แนวทางการเข้าถึงบริการ) มาให้คนในชุมชน  
   ข้อค้นพบส าคัญ คือ ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันจะทําหน้าที่เป็นผู้แปลงข่าวสารข้อมูล
ทางราชการให้เป็นภาษาชาวบ้าน ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รวมทั้งให้คําอธิบายกับลูกบ้านที่ไม่



โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน | 39 

เข้าใจต้องใช้ภาษาพูด “แบบลูกทุ่ง” เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในชุมชนเรียกว่า “เบี้ยคนแก่” ซึ่ง
คนทุกคนในชุมชนเข้าใจว่า เป็นเบี้ยที่รัฐจัดเป็นสวัสดิการรายเดือนๆ ละ 500 บาทให้กับผู้สูงอายุ
ทุกคนโดยไม่ถือเป็นการสงเคราะห์ เป็นต้น 
 
  - ทุนคนในชุมชนล าดับที่สาม คือ อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน (อสม.) 
ภาพรวมของผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกภาคส่วนและทุกชุมชนต่างยอมรับว่า อสม.เป็น
บุคคลที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย (เด็ก คนพิการ ผู้สูงและผู้ยากลําบากในชุมชน) ได้ โดยไม่
ถูกรังเกียจจากครอบครัว อสม. ส่วนใหญ่เข้าไปดูแล ตรวจสุขภาพของครอบครัว รู้จักใกล้ชิดกับทุ
คนในครอบครัว มขี้อสังเกตว่า อสม.ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง  ทํางานมาต่อเนื่องยาวนาน (อย่างน้อย 
10 ปีขึ้นไป บางคนทํางานมานาน 35 ปี) มีประสบการณ์สูง ปัจจัยสําคัญของทุนอสม.คือ การ
ได้รับความรู้วิทยาการใหม่จากกระทรวงสาธารณสุขทุกปี จุดแข็งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ อส
ม. 1 คนรับผิดชอบดูแลคนในชุมชนประมาณ 15 ครอบครัว อสม.จึงเป็นบุคคลที่รู้จริง เข้าใจและ
เข้าถึงคนในชุมชน มี อสม.บางท่านเล่าว่า “ไปบ้านใด เขาก็เรียกกินข้าวกินปลา ถือว่าเราเป็น      
คนหนึ่งในครอบครัวไปด้วย” 
   ข้อสังเกตของคณะผู้ศึกษา พบว่า หาก อสม.ท่านใดเป็นอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อยู่ในคนเดียวกัน  ก็จะส่งผลดีต่อการทํางานด้าน
สวัสดิการสังคมด้วย เพราะเมื่อไปเยี่ยมคนในครอบครัวก็จะนําข่าวสารของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาให้ครอบครัว เช่น สิทธิสวัสดิการ บริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น พี่จา (อสม.และอพม.) ของพื้นที่ชุมชนตําบลโพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี มี
บทบาทสําคัญที่ทําให้ครอบครัวคนพิการ ได้รับการดูแลจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 
  - ทุนคนในชุมชนล าดับที่สี่ คือ ตัวของกลุ่มเป้าหมายเอง ผลการศึกษาครั้งนี้
อาจจะตรงข้ามกับการศึกษาทั่วไปที่จัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมายไว้อันดับแรก แต่
กลุ่มเปูาหมายที่ศึกษาในครั้งนี้ บางส่วนยังขาดโอกาส เข้าไม่ถึงบริการสิทธิและสวัสดิการตามที่
กฎหมายระบุไว้  เช่น กรณีศึกษาน้องสมโชค ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การขาด
หลักฐานใบสูติบัตรส่ งผลต่อการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านสุขภาพ              
ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ดังเช่น กรณีศึกษามารดาของน้องสมโชคซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวย้าย
ถิ่น ขาดหลักฐานบัตรประจําตัว 13 หลัก ทําให้ไม่สามารถจัดการให้น้องสมโชคซึ่งเป็นเด็กพิการ
ได้รับสิทธิต่างๆ ตามสิทธิที่พึงได้รับได้ หรือ กรณีศึกษาของกองทุนออมบุญวันละบาท คนใน
ชุมชนยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เนื่องจากยังไม่มั่นใจว่าตนเองและครอบครัวจะ
ได้รับสวัสดิการตามที่คณะกรรมการองค์กรสวัสดิการชุมชนตําบลปากรอ แจ้งไว้ในที่ประชุม
หรือไม่ เป็นต้น 
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  - ทุนคนในชุมชนล าดับที่ห้า คือ พระ (เจ้าอาวาสวัด) ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่
สังคมไทยยากจะละเลยได้  เนื่องจากเป็นบุคคลที่คนในชุมชนให้การยอมรับในฐานะที่เป็นผู้นํา
ชุมชนแบบธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จาก เวทีการประชุม Case Conference ของน้องสมโชค ต.
หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่พบว่า เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้นําทางความคิด ที่ริเริ่มให้ใช้
สถานที่ของวัดทํากิจกรรมชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์ของหน่วยงานราชการ ส่งผลให้ “หมอเครือ
วัลย”์ (พยาบาลวิชาชีพ) แต่คนในชุมชนเรียกว่า “หมอ” จากโรงพยาบาลสันทรายมาอยูป่ระจําที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ดังภาพที่ 3.1 

 
 

ภาพที่ 3.1 ภาพทุนทางสังคมในชุมชน 
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หมายเหตุ “ตระกูล อ.” คือ อาสาสมัครหลายๆ ประเภท 
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- ทุนวัฒนธรรม “ความเป็นคนในชุมชนเดียวกัน” 
  จากผลการศึกษาที่พบว่า การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนไม่ได้มีการแบ่งแยก      

แต่ทุกคนต่างถือว่าเป็นคน “ในชุมชนเดียวกัน” มีอะไรก็ต้องดูแลช่วยเหลือกัน การให้คุณค่ากับ 
“น้ําใจ” “ความดีงาม” “การยึดมั่นในหลักพุทธศาสนา” และการประพฤติตนอยู่ในกรอบ
ศีลธรรมอันดีงาม เช่น ความขยันทํามาหากิน  ความรับผิดชอบดูแลสมาชิกในครอบครัว         
การอบรมสั่งสอนให้สมาชิกทําบทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัว ชุมชนและสังคม การให้
คุณค่ากับความกตัญญูกตเวที ลูกหลานต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ คนในครอบครัวต้องดูแลคนพิการ   
แม้ครอบครัวจะยากลําบากในการใช้ชีวิตประจําวัน แต่ทุกคนในครอบครัวก็พยายามดูแล       
คนพิการในครอบครัว การมีคนพิการในครอบครัว ผู้ดูแลไม่ถือว่าคนพิการเป็นภาระหนัก        
แต่ผู้ดูแลให้ความใส่ใจ ดูแลคนพิการในครอบครัว ดังเช่น คนปกตินั้นตั้งแต่ การอาบน้ํา        
การแต่งตัวการจัดที่นอน การจัดสภาพแวดล้อม การไม่ปล่อยปละละเลยผู้พิการ ผู้สูงอายุ (ผู้ดูแล) 
จะรับรู้เข้าใจคนพิการด้วยใช้การสังเกตปฏิกิริยา เช่น 

  กรณีศึกษาพี่อ่าว : คนในชุมชนต่างยกย่องว่าพี่อ่าว (ผู้พิการทางสติปัญญา) 
สามารถเลี้ยงดูแม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุได้ดีกว่าคนปกติ ในทางกลับกันหากจะกล่าวว่าคนปกติในชุมชน
ยังเอาใจใส่พ่อแม่ได้ไม่เท่าพี่อ่าว พี่อ่าวจึงถือเป็นตัวอย่างของคนในชุมชน มีความพิการทาง
สติปัญญาแต่กไ็ม่ได้เป็นข้อจํากัดในการใช้ชีวิตประจําวันแต่อย่างใด เพราะ “ทุกเช้า พี่อ่าวจะตื่น
เช้าและเตรียมอาหารที่จัดทําด้วยตนเองไปใส่บาตรที่วัดเป็นประจํา พี่อ่าวเล่าว่าทําจนเป็นกิจวัตร 
ใส่บาตรเสร็จก็มาจัดเตรียมอาหารให้แม่กินตอนเช้า การทําบุญทําให้พี่อ่าวรู้สึกสบายใจ 

   คุณค่าของศาสนาจึงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนในชุมชนได้มีหลักคิด หลักธรรม 
และหลักปฏิบัติ ผู้ให้ข้อมูลในเวทีสนทนากลุ่มย่อยทั้งหมดมักจะกล่าวถึงคําว่า “ความเป็นคนใน
ชุมชนเดียวกัน” ซึ่งหมายถึง การอยู่ด้วยกันก็ช่วยเหลือดูแลกัน มีก็แบ่งปันกัน เจ็บปุวยก็มาเยี่ยม
เยียนให้กําลังใจ ให้หายปุวยไว ๆ เห็นหน้ากันทุกวัน อดไม่ได้ที่ต้องช่วยกัน เราก็ไม่ได้มีเงิน ต่าง
คนต่างลําบาก ก็ทํากันไปตามกําลังที่มีอยู่ เค้าเดือดร้อนกว่าเราก็ต้องช่วยบ้าง” 

  กรณีศึกษาน้องสมโชค : ไม่สามารถไปรักษาที่ไหนได้ บัตรทองยังไม่มี 
เจ้าหน้าที่ก็แนะนําให้มาที่วัดห้วยเกี๋ยง ศูนย์ฯก็รับดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพให้ น้องสมโชค ซึ่งพิการ
ทางสมอง ต้องให้แม่พามาทํากายภาพบําบัด รวมทั้ง ศูนย์ฯ ก็ต้องสอนให้แม่ไปฝึกทํา
กายภาพบําบัดให้ลูกที่บ้านด้วย 

  
 
 - ทุนสถาบัน “กลไกของรัฐที่ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ” 
   จากเวทีการสนทนากลุ่มพบว่า กลไกของรัฐได้มีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ใน

พื้นที่ไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลไกขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) /เทศบาล ซึ่งทําหน้าที่    
การดูแลทุกข์สุขของประชาชนในตําบล คนในชุมชนส่วนใหญ่รู้จัก นายก อบต./รองปลัด อบต./
นักพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี อบต.จึงเป็นกลไกสําคัญที่เชื่อมโยงให้คนในชุมชนเข้าถึงบริการของรัฐ 
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พื้นที่ที่ศึกษาซึ่งมีความน่าสนใจในเรื่องนี้ คือ พื้นที่ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี หรือพื้นที่     
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่นายก อบต.ให้ความสําคัญกับงานด้านสังคม มีลงพื้นที่   
คนชุมชนคนใดที่หากติดขัดเดือดร้อนเร่ืองใดๆ ก็มักนึกถึง นายก อบต.ก่อนใครอื่น 

 
2. การรับรู้กฎหมายด้านเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการสังคมของประชาชนใน
ชุมชน  

 
ผลการศึกษาการรับรู้กฎหมายด้านเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการสังคม

ของประชาชนในชุมชน มีข้อค้นพบสําคัญ ดังต่อไปนี้ 
2.1 กลไกภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ระดับนโยบาย) รับรู้สิทธิและ

สวัสดิการตามกฎหมายในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
มากกว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาค (จังหวัด) และส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) 

 หน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของเรื่องสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย 4 ฉบับ คือ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) สําหรับกลไกการบริหารจัดการ
ดําเนินการทําในรูปของคณะกรรมการระดับชาติ/ระดับจังหวัด ยกเว้นพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ.2546 ไม่มกีารระบุกลไกการบริหารจัดการในระดับจังหวัด แต่มีในรูปของคณะอนุกรรมการ
ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (กสจ.) กฎหมายแต่ละ
ฉบับมีการระบุการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะเฉพาะ ตามประเด็นกลุ่มเปูาหมาย มีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ ระเบียบ แนวทาง หลักเกณฑ์การดําเนินงานตามกลุ่มเปูาหมาย  

 รูปแบบและลักษณะด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางให้การสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมในระดับพื้นที่ แต่วิธีการบริหารจัดการกลับใช้วิธีการรวมอํานาจอยู่ที่ศูนย์กลาง 
(Centralization) โดยคณะกรรมการส่วนกลางเป็นผู้ตัดสินใจอนุมัติงบประมาณการดําเนินงาน
ของแต่ละโครงการ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้กฎหมายด้านเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและการจัด
สวัสดิการสังคมโดยภาพรวมเป็นเรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และพัฒนาสังคม (พม.) และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง กลไก
หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด เช่น สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด 
วัฒนธรรมจังหวัด ภาคประชาสังคมยังขาดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของการขับเคลื่อน       การ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจึงเป็นผู้ร่วมมือในการ
ทํางานตามที่ พมจ.จะประสานงานในเรื่องต่าง ๆ จึงทําให้ไม่ได้รับรู้เนื้อหาสาระของกฎหมายแต่
ละฉบับอย่างครบถ้วน แต่เป็นการเลือกหยิบสาระบางประเด็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์การดําเนินงานของจังหวัด ดังนี้ 

 ปัญหาร่วมกันของแต่ละพื้นที่ 
 1. กฎหมายด้านเด็ก ปัญหาที่แต่ละพื้นที่มีเหมือนกัน คือ ปัญหาเด็กและเยาวชน

ใช้สารเสพติด เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น หนีเรียน ติดเกมส์ มีเพศสัมพันธ์ใน
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วัยเรียน เที่ยวเตร่ ไม่อยากเรียนหนังสือส่วนใหญ่พบในระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครองไม่สามารถ
ดูแลเด็กและเยาวชนได้ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองเด็กกําหนดให้กลไกคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับ
จังหวัด ที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ กําหนดแนวทาง มาตรการการดําเนินงานภายในจังหวัด 
การบูรณาการให้หน่วยงานต่างๆ มาทํางานร่วมกัน แต่กลไกภาครัฐในระดับจังหวัดมีการรับรู้
กฎหมายคุ้มครองเด็กไม่ครบถ้วน ยังไม่สามารถบูรณาการกลไกการทํางานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ 
ส่งผลให้กฎหมายคุ้มครองเด็กไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ ตัวอย่างที่ยืนยันในเรื่องนี้ 
คือ ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็กที่กําหนดกระบวนการและขั้นตอนการคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กไว้หลายลักษณะ ได้แก่ การแบ่งประเภทของเด็ก ลักษณะการช่วยเหลือเด็ก เช่น 
เด็กที่ยากลําบาก (ยากจน) ให้เข้าสู่กระบวนการสงเคราะห์ เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้เข้าสู่
กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ ดังคําบอกเล่าในการสนทนากลุ่มที่ว่า  

   “เมื่อประมาณ 3-4 ปี มีเด็กถูกทารุณกรรมในครอบครัว แม่มีลูกติดและ
แต่งงานใหม่ ทางพ่อเลี้ยงมีลูกเลี้ยงเป็นภรรยาอีกคนและมีลูกด้วยกัน 3 คน เพื่อนบ้านที่อยู่
ละแวกนั้นได้ยินเสียงร้องของลูกแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ จากที่สังเกตเห็น พบว่า ลูกมีอาการ
ซึมเศร้า ไม่กล้าอยู่ใกล้พ่อ เพื่อนบ้านไปเล่าให้เจ้าหน้าที่หรือภาคราชการได้รับทราบ สิ่งที่ได้รับ
คําตอบกลับมา คือ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ทางเจ้าหน้าที่/โรงเรียนจึงไม่สามารถดําเนินการกับพ่อ
ได้ ไม่สามารถแยกเด็กจากครอบครัวได้ เพื่อนบ้านก็พยายามบอกให้ลูกชายคนโตที่ทํางานแล้วให้
ระวังน้อง ซึ่งก็พบว่าลูกชายคนโตออกไปทํางานและพาน้องไปด้วย จากสิ่งที่เล่ามานั้นเห็นว่า
กลไกของชุมชนหรือภาครัฐที่ไม่เข้าไปช่วย ส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องในครอบครัวและไม่รู้ว่าจะมี
อํานาจเข้าไปแยกเด็กออกจากครอบครัวได้หรือไม่ หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองก็มองว่าต้องมี
หลักฐานชัดเจนก่อนจึงจะดําเนินการได้ ช่วงนั้นกฎหมายคุ้มครองเด็กยังไม่ค่อยได้รับความสนใจ
และไม่ค่อยเผยแพร่ จึงคิดว่ายังไม่ต้องไปแจ้งใคร”(เวทีสนทนากลุ่ม ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่     
จ.ลพบุรี, 27-28 กุมภาพันธ์ 2554) 

 2. กฎหมายด้านคนพิการ หน่วยงานภายในจังหวัดยังคงมีการรับรู้ เข้าใจใน 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 20 ในบางประเด็นไม่
ชัดเจน เช่น การได้รับสิทธิของคนพิการจะเกิดข้ึนเมื่อต้องขึ้นทะเบียนคนพิการก่อนจึงจะเกิดสิทธิ 
กฎหมายได้เอื้อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ เช่น กรณีที่มีความพิการที่ชัดเจนถือเป็น
ความพิการเชิงประจักษ์ไม่จําเป็นต้องพาคนพิการไปและไม่ต้องให้มีใบรับรองแพทย์ ซึ่งเรื่องนี้มี 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเท่านั้นที่รับรู้ แต่เจ้าหน้าที่ในระดับ
ท้องถิ่นยังไม่รับรู้และขาดความเข้าใจในรายละเอียดของสิทธิและสวัสดิการคนพิการในแต่ละเรื่อง 
(เวทีสนทนากลุ่ม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, 20-21 ธันวาคม 2553) ดังนี้ 

  - การรับรู้และเข้าใจสิทธิไม่ถูกต้อง  
   คนพิการมีทั้งที่ไม่รู้หนังสือและรู้หนังสือแต่การรับรู้เรื่องสิทธิของตนเอง 

รับรู้แบบผิดๆ ส่วนการรับรู้ในด้านการเข้าถึงสิทธิอย่างจริงจัง คือ การจดทะเบียนคนพิการและ
เบี้ยความพิการ ส่วนสิทธิอื่นๆ รับรู้น้อยมาก เช่น 
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   (1) คนพิการไม่รู้ว่าจะสามารถใช้สิทธิคนพิการที่ไหนก็ได้ กายอุปกรณ์ก็
ไม่ทราบว่ามีสิทธิขอได้ 

   (2) คนพิการเก็บตัว ทําให้ไม่ทราบว่าตามสถานที่อื่นๆ จะต้องมีสิ่ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เท่าที่รู้ก็คือ เทศบาลหรืออําเภอจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการ 

   (3) คนพิการเข้าไม่ถึงทุนประกอบอาชีพ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องยากเกิน
กว่าจะเข้าถึง 

   (4) คนพิการบางคนเข้าไม่ถึงสิทธิ ไม่ทราบ ท.74 ซึ่งบางคนยังไม่เปลี่ยน
จากบัตรทองมาเป็น ท.74 เป็นต้น 

   (5) คนพิการยังเข้าไม่ถึงการขึ้นทะเบียนคนพิการ เช่น คนพิการที่พิการ
ในประเภทความพิการทางสมอง ครอบครัว/ญาติ ผู้นําชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) ไม่สามารถพาไปจด
ทะเบียนได้ 

  - ความสับสนกับการขึ้นทะเบียนคนพิการ  
   สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ค้นพบ ปรากฏว่า คนพิการยังไม่ทราบว่าต้องไป

ขึ้นทะเบียนที่ไหน ส่วนใหญ่อยากข้ึนทะเบียนคนพิการ เพราะคนพิการคาดหวังว่าจะได้รับเบี้ยยัง
ชีพความพิการทันที แต่เร่ืองนี้คนพิการก็ไม่อาจเข้าใจข้อจํากัดของภาครัฐได้ว่าสิทธิสวัสดิการเบี้ย
ความพิการจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเมื่อจดทะเบียน เพราะในการบริหารจัดการงบประมาณของ
ภาครัฐจะต้องตั้งเป็นงบประมาณในปีต่อไป  

   อย่างไรก็ตามยังพบว่าความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงยังขาดอยู่ 
เช่น สปสช. ตัดเงินช่วยคนพิการตามจังหวัดต่างๆ ดังที่สะท้อนในเวทีการสนทนกลุ่มว่า “กรณีที่
คนพิการจาก จ.แพร่ เดินทางมา จ.เชียงใหม่ หากมารับบริการจะมาตัดเงินของคนเชียงใหม่ ทํา
อย่างไรจึงจะให้เจ้ากระทรวงมานั่งคุยกันและส่งต่อข้อมูลระหว่างกัน เพราะแนวโน้มคนพิการจะมี
จํานวนเพิ่มขึ้น และเรื่องการขึ้นทะเบียนของคนพิการก็ไม่ค่อยทราบกัน ตามข้อเท็จจริงต้องขึ้น
ทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. เพื่อเงินจะได้รับเบี้ยภายในเดือน เม.ย. คนไม่ค่อยทราบ
ข้อมูล เมื่อประมาณ 2 ปี โรงพยาบาลทํา One Stop Service สามารถลดงาน พม. พอจด
ทะเบียนมาเป็นบัตรเริ่มมีปัญหา บัตรมีปัญหาหลายอย่าง ไม่สามารถทํา one stop service ได้ 
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สปสช.ระบุว่า 1 ใน 10 ที่จะต้องจัดให้ คือ พาหนะรับส่งแต่ไม่ค่อยมี
คนพูดถึง” (เวทีสนทนากลุ่ม ต.หนองหาร  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, 20-21 ธันวาคม 2553) 

  - ทะเบียนบ้านกับการย้ายถิ่น 
   คนต่างถิ่นที่ย้ายเข้าอยู่อาศัยแต่ไม่ย้ายทะเบียนบ้านมา ไม่สามารถเข้าถึง

สิทธิและสวัสดิการคนพิการได้ ปัญหานี้พบได้จากการสนทนากลุ่ม ซึ่งระบุว่า “สิทธิคนที่อยู่ใน
พื้นที่และมีทะเบียนในพื้นที่นั้นๆ แต่คนที่ย้ายมาอาศัยทะเบียนบ้านอยู่บ้านคนอื่น เอาสิทธิ
ตรงไหน มีบ้านเช่าเยอะ คนเหล่านี้ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ ไม่มีผู้นําไปให้ความรู้ เลยไม่ได้เข้าถึงสิทธิ
กลายเป็นว่าคนมาเช่าไม่สนใจสิทธิตนเอง หาเช้ากินค่ํา  หากหน่วยงานเบื้องบนไม่ประสานกัน 
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ตามหลักเกณฑ์ สปสช.ต้องแก้ปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ หากให้สาธารณสุขช่วยเคลื่อน ก็
อยากจะให้แก้ตั้งแต่ข้างบน” 

 3. กฎหมายด้านผู้สูงอายุ  
  การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายผู้สูงอายุ 
  - สิทธิบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
   ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุรับรู้ว่ามีพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2546 แต่ยัง

ไม่รับรู้ในสาระสําคัญของกฎหมายในมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของกฎหมาย คือ การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนต่อสิทธิและ
ประโยชน์ของผู้สูงอายุ เช่น บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อเกิดกฎหมายฉบับนี้ส่งผล
ให้กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดบริการ “คลินิกผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นการจัดช่องทางที่เอ้ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอนามัยของรัฐได้ง่ายขึ้น ที่เป็นการลดขั้นตอนการใช้บริการจาก
สถานพยาบาลลง เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะไปตรวจตั้งแต่เช้ากว่าจะสิ้นสุดทุกขั้นตอนในช่วงบ่าย 
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจึงไม่อยากไปใช้บริการแต่จะรอจนมีอาการเจ็บปุวยมากจึงจะไปใช้
บริการตรวจรักษาสุขภาพ 

  - สิทธิบริการด้านการศึกษา 
   การรับรู้ของคนทั่วไปเชื่อว่า ผู้สูงอายุไม่จําเป็นต้องได้รับการศึกษา แต่

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้มีการบริการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนา
ตนเอง กฎหมายผู้สูงอายุได้กําหนดให้เกิดบริการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้
มีบทบาทในการจัดการศึกษาหรือถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้สื่อจัดรายการสําหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สิ่งสําคัญคือ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อทําให้
ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ข้อค้นพบสําคัญ  คือ 
กฎหมายผู้สูงอายุในมาตรา 11 ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเรียนรู้เพื่อการปรับตัวกับคนใน
ครอบครัว ชุมชนได้ตระหนักต่อการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ดังจะเห็น
ได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดพิธีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุช่วงเทศกาล    
วันสงกรานต์ ถือเป็นวัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่มีการถือปฏิบัติร่วมกันของสังคมไทย 

  - สิทธิบริการด้านการประกอบอาชีพ 
   การรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลในชุมชน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้

สิทธิการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทกู้ยืมรายบุคคลได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท ประเภท    
การกู้ยืมเป็นรายกลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า 5 คน ได้กลุ่มละไม่เกิน  100,000 บาท การกู้ยืม
รายบุคคลและรายกลุ่มต้องชําระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย 

   ข้อค้นพบการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนทุกภาคยังไม่มีการรับรู้
เก่ียวกับสิทธิบริการด้านการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากลําบากในชุมชนที่รับภาระ
การดูแลหลาน หากทําให้ผู้สูงอายุมีงานทําที่บ้านและมีรายได้ก็จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพึ่งตนเองได้ 
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และสามารถมีรายได้ที่จะดูแลหลานได้ตามอัตภาพ ประเด็นนี้ ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุใน
ชุมชนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธกีาร ขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิบริการ
ด้านการประกอบอาชีพหรือการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ แต่มีผู้สูงอายุหลายท่านบอกว่า “ไม่
อยากเป็นหนี้ กลับจ่ายไม่ได้” (เวทีสนทนากลุ่ม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, 20-21 
ธันวาคม 2553) 

  - สิทธิบริการการได้รับลดหย่อนค่าโดยสารและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเดินทาง 

   ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมให้ข้อมูลระบุว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ได้รับรู้ รับทราบเกี่ยวกับสิทธิบริการด้านนี้และได้ไปใช้บริการด้วยเช่นกัน (เวทีสนทนากลุ่ม        
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, 20-21 ธันวาคม 2553, และ เวทีสนทนากลุ่ม ต.โพน
ทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, 27-28 กุมภาพันธ์ 2554) แต่ก็มีผู้สูงอายุบางส่วนที่ไม่รับรู้สิทธิ
บริการด้านนี้และไม่ได้เข้าไปใช้บริการ เช่น จ. สงขลา ที่ผู้สูงอายุให้สะท้อนว่า “การช่วยเหลือ
ด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสมไม่มี ผู้สูงอายุต้องเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งไม่ค่อย
สะดวก” (เวทีสนทนากลุ่ม ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา, 20-21 กุมภาพันธ์ 2554) 

  - สิทธิบริการการจัดที่พักอาศัย 
   การรับรู้ในสิทธิบริการการจัดที่พักอาศัยโดยเฉพาะ “ผู้สูงอายุที่ประสบ

ปัญหา” กองทุนผู้สูงอายุได้กําหนดให้มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนไม่เกิน 20,000 บาท รวมทั้งการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อนราย
ละไม่เกิน 2,000 บาท บริการทั้ง 2 ด้านนี้ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจาก
ผู้สูงอายุในชุมชนส่วนหนึ่งยังมีปัญหา เช่น กรณีห้องน้ําไม่เอื้อให้ยายหอมที่สูงอายุสามารถใช้ได้
สะดวก เป็นต้น  

   ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้
บริการสิทธิบริการด้านนี้เท่าใดนัก เนื่องจากมีบ้านพักเป็นของตนเองและมีลูกหลานคอยดูแล 
(เวทีสนทนากลุ่ม ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา, 20-21 กุมภาพันธ์ 2554) 

 4. กฎหมายด้านสวัสดิการสังคม 
  - การรับรู้เกี่ยวกับสาระกฎหมายส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม 
   หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหลักของกฎหมาย พบได้ในเวที         
การสนทนากลุ่มในระดับชุมชนซึ่งแสดงความจริงใจในการให้ข้อมูลว่า “เพิ่งมีการรับรู้วันนี้” 
ขณะที่ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) มีการรับรู้กฎหมายฉบับนี้บ้าง 
เนื่องจากเคยได้ยินจากการเข้าร่วมประชุมในระดับจังหวัดกับ พมจ. แต่ไม่เข้าใจในรายละเอียด
ของการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ไม่ทราบว่า อบต./เทศบาลสามารถขอรับการสนับสนุน         
การดําเนินงานด้านสังคมเพื่อกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ในรูปของโครงการ ซึ่ง อบต./เทศบาลต้อง
ผ่านโครงการในเชิงประเด็นหรือเชิงพื้นที่ผ่านเวทีประชาคมที่ต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของ
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ปัญหาและต้องเป็นโครงการที่ไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการปกติ เป็นต้น เหตุผลที่ท้องถิ่นไม่ให้ความ
สนใจกฎหมายด้านการจัดสวัสดิการสังคม เพราะกฎหมายของท้องถิ่นกําหนดให้เป็นองค์กรนิติ
บุคคล มีอํานาจหน้าที่ที่จะบริหารจัดการตนเองผ่านสภาท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติที่เอื้อประโยชน์
ต่อการทํางานได้ ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่างบประมาณของท้องถิ่นที่มีอยู่ทําให้ท้องถิ่นดําเนิน
โครงการในงบประมาณประจําปีของท้องถิ่น เรื่องใดที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 
เมื่อผ่านเวทีประชาคมแล้วเป็นภารกิจที่ท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้ทันที งบประมาณจึงไม่เป็น
ปัญหาในการจัดสวัสดิการสังคมของท้องถ่ิน แต่ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาสาระของกฎหมายที่
มีรายละเอียดมาสู่การปฏิบัติมีมาก ทําให้ผู้ปฏิบัติงานระดับท้องถิ่นขาดความมั่นใจและเลือกที่จะ
ไม่ปฏิบัติหากยังไม่มีความชัดเจน การปฏิบัติในเรื่องใดจึงเป็นอิสระของท้องถิ่นที่จะเลือกทํา
หรือไม่ทําก็ได้ เพราะกฎหมายการกระจายอํานาจของกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางที่เอื้อต่อ
การทํางานของท้องถ่ิน 

  - การท างานขององค์กรสาธารณประโยชน์ 
   โดยทั่วไปองค์กรสาธารณประโยชน์ส่วนใหญ่จะทํางานในระดับจังหวัด

มากกว่าชุมชน จากผลการศึกษาที่ปรากฏว่า การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนมีน้อย โดยผู้ให้ข้อมูลในชุมชนส่วนหนึ่งยังเข้าใจว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนกับกองทุนเงิน
ล้านเป็นเงินกองทุนเดียวกัน หากถามถึง “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์หรือออมวันละบาท” ผู้ให้ข้อมูล
ในเวทีจะแสดงความเข้าใจและรับรู้มากกว่า เห็นได้จากคําบอกเล่าในระหว่างการสนทนาที่ระบุว่า 

   “ทราบเรื่องขององค์กรสวัสดิการชุมชน แต่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนหรือจดทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ผ่านมาการทํางาน
ไม่ค่อยประสบความสําเร็จ เพราะเพียงแค่ส่วนกลางสื่อสารมายังภูมิภาค (ระดับจังหวัด) ก็จบ 
ท้องถิ่นหลายแห่งยังขาดความเข้าใจ ทําให้ไม่สามารถนําไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ได้ โดยส่วนตัวในฐานะที่เป็นผู้ลงพื้นที่ก็ลงเพื่อเก็บข้อมูลสวัสดิการชุมชน และพบว่า แทบไม่มีคน
รู้จักหากไม่ใช่คนทําเร่ืองนี้” (เวทีสนทนากลุ่มย่อย ต.หนองหาร  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, 20-
21 ธันวาคม 2553) 

  - ความเข้าใจของ อบต.ต่อการก าหนดงบประมาณสมทบ 1 ส่วน 
   การประกาศวาระแห่งชาติสวัสดิการชุมชนในปี พ.ศ. 2553 ทําให้เกิด

สวัสดิการ 3 ขา (การออมของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมขนของภาคประชาชน 1 ส่วน : รัฐ
สมทบให้กับกองทุน 1 ส่วน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วนที่เท่ากัน) แต่ในทาง
ปฏิบัติพบว่าการให้ อบต.สมทบงบประมาณ 1 ส่วน อบต.ยังไม่เข้าใจ ไม่สามารถทําได้ นอกจากนี้
ศักยภาพของท้องถิ่นแต่ละแห่งมี ไม่ เท่ากัน ระดับส่วนกลางประกาศนโยบายแต่ขาด             
การประสานงานกับ อปท. ทําให้นโยบายที่ประกาศไปไม่สามารถทําได้จริง โดยเฉพาะ อบต.
ขนาดเล็ก ดังผลที่เกิดจากการสนทนากลุ่มที่ว่า 

   “หากมีเงินสวัสดิการฝากกองทุนสวัสดิการวันละบาทจะช่วยได้มาก คน
ไหนฝากเงินช่วยได้เยอะ ในอําเภอมีตําบลเดียวคือ ต.พุคา ที่จดทะเบียนแจ้งเป็นองค์กรสวัสดิการ
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ชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณคิดตามจํานวนสมาชิก ติดปัญหาตรงที่ท้องถิ่น กฎหมาย
บอกว่าให้ท้องถิ่นสมทบ อย่าง อบต.ไม่ค่อยเข้าใจ ไปติดต่อของบประมาณบอกว่ามีงบน้อย ทาง 
พมจ.บอกว่าได้รับอนุมัติแล้ว ได้ 27,000 กว่าบาท สวัสดิการจะช่วยได้มากกรณีเด็กที่มีปัญหา แต่
จะต้องให้เขามาฝากเงินก่อนเพื่อจะได้เงินสวัสดิการ ทั้งอําเภอมีเพียงตําบลเดียวที่ทํา ”(เวที
สนทนากลุ่ม ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, 27-28 กุมภาพันธ์ 2554 

  - การรับรู้ยังอยู่ในวงจ ากัด 
   การขึ้นทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชนของ ต.ปากรอ  อ.สิงหนคร        

จ.สงขลา มีความแตกต่างจากองค์กรสวัสดิการชุมชนที่อื่น เนื่องจาก จ.สงขลาเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ของการผลักดันให้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชน พื้นที่ที่มีผู้นําสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง คือ ครูชบ     
ยอดแก้ว การดําเนินงานของพื้นที่จึงมีขบวนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เช่น มีทีมครูชบเข้าไป
พูดคุยในระดับอําเภอเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เมื่อพื้นที่สนใจก็จะดําเนินการให้จดทะเบียน
ในรูป “เครือข่ายของสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา” ครอบคลุมสมาชิก 16 อําเภอ 140 
ตําบล การดําเนินงานในรูปเครือข่าย มีผู้ประสานงาน จัดขบวนงานชัดเจน ทําให้การขึ้นทะเบียน
ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ปากรอ ไม่ยุ่งยาก ดังข้อมูลที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนกับ
คณะกรรมการ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา (20-21 กุมภาพันธ์ 2554) ดังนี้ 

   “การขึ้นทะเบียน ไม่ยุ่ งยาก ซับซ้อน เนื่องจากทางครูชบเป็นคน
ดําเนินการให้ทุกอย่าง ประกอบด้วยกลุ่มเราเป็นลูกครูชบ หากเราเติมข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ครบ
ทางครูชบจะดําเนินการให้ ส่วนของ นายกฯ ก็ให้การรับรอง ให้ความร่วมมือ หลังจากที่ นายก 
อบต.เซ็นรับรองเอกสารแล้วก็จะส่งไปที่ทางครูชบเพื่อดําเนินการต่อไป บางครั้งเมื่อส่งให้ทาง 
พมจ.ทางโน้นบอกว่าเอกสารหาย เราก็ไม่รู้ว่าหายไปตอนไหน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้จดทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชน แต่มักจะมีคําถามอยู่เสมอว่าจดทะเบียน
แล้วได้อะไรบ้าง มีสิทธิพิเศษอย่างไร เขามาบอกว่าให้จดทะเบียนเราก็จด น่าจะบอกให้ชัดเจน 
เขาก็อธิบายไปตามหน้าที่นั่นแหละ บางครั้งทางหน่วยงานเขาต้องการด่วน เราก็เลยไม่ได้แจ้งให้
สมาชิกทราบ ส่งตรงไปที่ประธานเลย ประธานก็มอบหมายให้เลขา ฯ ทําต่อไป เขาขอไวเราก็รีบ
ส่งให้นายก อบต.เซ็นและส่งกลับคืน” 

  - การเลือกรับรู้สิทธิ 
   การรับรู้สิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเปูาหมายส่วนใหญ่รับรู้ เรื่องที่

เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลและเป็นไปตามบริการสวัสดิการสังคมที่เน้นการจัดสวัสดิการแบบ
เฉพาะราย (บุคคล) การรับรู้สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กจึงพบว่ามีการรับรู้มากกว่า
ด้านการจัดสวัสดิการสังคม เหตุที่เป็นเช่นนี้ สามารถอธิบายเหตุผลการเลือกรับรู้สิทธิ ได้ดังนี้  

   (1) เลือกรับรู้สิทธิและสวัสดิการภาครัฐ 
    การรับรู้สิทธิและสวัสดิการมากที่สุดของกลุ่มเปูาหมาย คือ คนพิการ 

ผู้สูงอายุ และเด็ก ขณะที่การรับรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมเป็นเร่ืองขององค์การสวัสดิการสังคม
ที่ต้องดําเนินการก่อน สิทธิสวัสดิการกับกลุ่มเปูาหมายจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการขึ้น
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ทะเบียนรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน แม้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย
มีการขยายแนวคิดการจัดสวัสดิการภาครัฐให้กว้างมากขึ้น นับตั้งแต่การปรับฐานคิดการให้    
การสงเคราะห์เชิงการกุศลมาเป็นฐานคิดเชิงสทิธิมนษุยชน สิทธิความเป็นพลเมือง (สิทธิเด็ก/สิทธิ
คนพิการ/สิทธิผู้สูงอายุ) การเสริมพลังอํานาจ การคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชนในรูปของ       
การสร้างหลักประกันในชีวิต หลักประกันสุขภาพ หลักประกันสังคม และระบบบํานาญแห่งชาติ            
แต่นโยบายของรัฐยังใช้การจัดสวัสดิการแบบแจกจ่ายเงินในลักษณะของเบี้ยยังชีพกับ
กลุ่มเปูาหมาย ข้อมูลที่พบในเรื่องสิทธิและสวัสดิการยอดฮิตที่รู้จักดีของเวทีการสนทนากลุ่ม คือ 
เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

   (2) การเลือกใช้สิทธิและสวัสดิการภาครัฐที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 

    กฎหมายมีความก้าวหน้า ในฐานคิดการคุ้มครองสวัสดิภาพ         
การปกปูอง คุ้มครองสิทธิกับเด็ก เยาวชน ครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะมีบริการให้
คําแนะนําและการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ประชาชนจึงเลือกใช้สิทธิและสวัสดิการภาครัฐที่ตรง
กับความต้องการของตนเอง การประกาศนโยบายของรัฐบาลปจัจุบนัให้เบี้ยยังชีพความพิการและ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถือเป็นสิทธิสวัสดิการของคนพิการและผู้สูงอายุที่จะได้รับทุกคน ส่งผลให้
ผู้สูงอายุและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ทุกคนและทําให้ท้องที่ (ระดับจังหวัด) 
ท้องถิ่น (อปท.) ต้องดําเนินการให้ครบ 100% ผลดีจึงเกิดขึ้นกับประชาชน อย่างไรก็ตามผล
การศึกษา พบว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเห็นว่า สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุควรจัดให้เฉพาะกลุ่มที่
ยากลําบากที่ไม่มีผู้ดูแลมากกว่าการจัดให้กับทุกคน เพราะผู้สูงอายุบางรายมีฐานะดีและยังได้รับ
เบี้ยยังชีพ 500 บาท/เดือนเหมือนกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าควรจะนําเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าวไป
เพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่ยากลําบากน่าจะเกิดผลดีต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุที่ยากลําบาก 
ซึ่งในระยะยาวรัฐบาลน่ามีปัญหาการใช้งบประมาณในส่วนนี้ เนื่องจากจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมาก
ขึ้นในปัจจุบันมีถึงร้อยละ 11.0 ความเห็นดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตรงข้ามกับมุมมองของคนพิการ
และผู้สูงอายุที่เห็นว่า การยกระดับจากการให้การสงเคราะห์มาเป็นสิทธิสวัสดิการย่อมทําให้
ตนเองรู้สึกถึงการมคีุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากกว่าการสงเคราะห์ 

   (3) ความคาดหวังของประชาชนต่อเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

    ประชาชนที่ยากลําบากในชุมชนต่างมีความเห็นร่วมกันว่า “เบี้ย
ความพิการ” “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” และ “สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” สามารถช่วย
ให้ประชาชนที่ยากลําบากมีความหวังและสามารถใช้จ่ายซื้อข้าว อาหาร และเครื่องอุปโภคที่จํา
เป็นได้ทั้งเดือน ดังเช่นกรณีของพี่อ่าวและยาย ที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สามารถนําเงินจาก
เบี้ยยังชีพความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 2 คนมาร่วมกันเป็น 1,000 บาท ซึ่งทําให้ทั้งคู่มี
รายได้ประจําเดือนเป็นของตนเอง คนที่รู้จักใช้เงินเหมือนพี่อ่าวจะนําเงินไปฝากไว้ในธนาคารและ
เบิกออกมาใช้จ่ายตามความจําเป็น ทําให้ยังคงสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ 
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3. การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐตามกฎหมายในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 ประชาชนรับรู้สวัสดกิารของรัฐในมุมมอง “การให้ของรัฐ” แต่ปัจจุบันประชาชนรับรู้ว่า
เบี้ยยังชีพความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ใช่การสงเคราะห์ อีกต่อไป แต่ถือเป็นสิทธิ
สวัสดิการที่รัฐจัดให้กับคนพิการผู้สูงอายุตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายด้านคนพิการและ
กฎหมายด้านผู้สูงอายุ การรับเบี้ยยังชีพจึงเป็นเรื่องที่ส่วนกลางมอบหมายให้ อบต./เทศบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการให้คนในชุมชนได้รับสิทธิดังกล่าว หน่วยงาน อปท.จึงกําหนดวันรับเบี้ยยัง
ชีพโดยนําไปจ่ายให้กับกลุ่มเปูาหมายโดยตรง กรณีที่กลุ่มเปูาหมายไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้ 
นักพัฒนาชุมชนของ อบต.ก็จะนําไปจ่ายให้ถึงบ้าน ในด้านมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐมีบางส่วนเห็น
ว่า ผู้สูงอายุ คนพิการยังคงมีบทบาทของ “การเป็นผู้รอรับประโยชน์” ตามที่รัฐจะหยิบยื่นให้   
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนยังไม่ เข้าใจในเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่แท้จริง ประกอบกับข้อเท็จจริงจากพื้นที่ศึกษาปรากฏว่า กลุ่มเปูาหมาย/เจ้าหน้าที่
ของรัฐในทุกเวทีให้ข้อมูลตรงกันว่า “เพิ่งรับทราบสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเปูาหมายอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนวันนี้จากการฟังการบรรยายของวิทยากรกองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์” สรุปได้ว่า ความเข้าใจในสิทธิการสงเคราะห์เด็ก (ม.33) การให้
ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัว สิทธิการคุ้มครองเด็ก (ม.40) สิทธิ
สวัสดิการคนพิการ (ม.20) สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ (ม.11) ยังมีน้อย ส่งผลต่อการเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการภาครัฐของประชาชน การได้หรือไม่ได้สิทธิและสวัสดิการจึงขึ้นอยู่กับผู้ช่วย
เหลือภายในชุมชน 
 มีข้อสังเกตว่า การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐของกลุ่มเปูาหมายเกี่ยวกับครอบครัว
ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ดูแล ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุต้องติดตามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในชุมชน เช่น 
ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. (ส.อบต.) นักพัฒนาชุมชน อสม. 
และ อพม. ที่มีการส่งข่าวเมื่อได้รับทราบจากหน่วยงานของจังหวัด (พมจ.) กลุ่มที่สามารถเข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการจึงยังคงเป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่กลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปเยี่ยมบ้านโดยผ่าน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) หรือกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต้องทําหน้าที่ช่วยเหลือการดําเนินการด้านเอกสารต่างๆ รวมทั้งการประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐที่จะให้การช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการที่รัฐกําหนด 
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4. การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
 
 ในการศึกษาเรื่องการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้
จัดให้มีการบรรยายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่ภาครัฐ
จัดให้ เนื้อหาสาระที่บรรยายประกอบด้วยพระราชบัญญัติ จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 วิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่จากกลุ่ม
งานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ กองนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ     
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีรูปแบบการให้ความรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย คลิปวิดีโอ      
การยกตัวอย่างประกอบ และการซักถามแลกเปลี่ยนระหว่างทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้แทนด้านเด็ก กลุ่มผู้แทนด้านคนพิการ กลุ่มผู้แทนด้านผู้สูงอายุ กลุ่มผู้แทนด้าน
สวัสดิการสังคม กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัคร เป็นต้น 
 ผลการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิและสวัสดิการ พบว่า กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
โครงการนี้มีการรับรู้ในสิทธิและสวัสดิการที่ใกล้ตัวและเห็นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะสวัสดิการที่
เป็นตัวเงินหรือรู้จักกันดีว่า “เบี้ยยังชีพ” แต่กลุ่มเปูาหมายบางส่วนยังไม่เคยรับรู้สิทธิและ
สวัสดิการบางเร่ืองมาก่อนยกเว้นเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินบางแห่งและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กรณีที่กลุ่มเปูาหมายบางส่วนที่แม้ว่าจะรับรู้และได้รับสิทธิบางอย่างที่
เก่ียวข้องกับตนเองโดยตรงแต่ก็ยังขาดการรับรู้ในสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายทั้งหมด ซึ่งจะ
ส่งผลเสียต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปูาหมายทั้ง 4 กลุ่มได้ สังเกตได้จากในระหว่างที่
วิทยากรบรรยาย มีการตั้งคําถามเพื่อประเมินการรับรู้เก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการกับผู้เข้าประชุม 
คําตอบที่ได้รับส่วนใหญ่สะท้อนกลับมาว่า “ไม่เคยได้รับรู้ รับทราบมาก่อน เพิ่งได้มารับทราบใน
วันนี้” เช่น  
 คําถามที่ว่า เคยรับรู้ รับทราบเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวหรือไม่ หรือเคยทราบ
อะไรบ้างเก่ียวกับการสงเคราะห์ครอบครัวเด็ก (ยากจน ประสบปัญหาเดือดร้อน) ผู้ที่ร่วมประชุม
จะตอบว่าไม่ทราบและแสดงท่าทางดีใจปนความสนเท่ห์เมื่อรู้ว่าในการสงเคราะห์เด็ก ๆ จะได้รับ
ค่าเลี้ยงดู ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาทต่อเด็ก 1 คน ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี ด้านทุนประกอบอาชีพ 
ครอบครัวจะได้ไม่เกินครอบครัวละ 5,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค ครั้งละไม่เกิน 1,500 
บาทต่อเด็ก 1 คน ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี ส่วนในกรณีการช่วยเหลือคนพิการก็เช่นกัน ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่เคยรับรู้เลยว่าครอบครัวสามารถได้รับการช่วยเหลือครอบครัวด้านการเงินหรือสิ่งของ
ไม่เกินวงเงินคร้ังละ 2,000 บาทติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัวต่อปี ช่วยค่ากายอุปกรณ์
รวมอุปกรณ์การแพทย์ไม่เกิน 15,000 บาท หรือ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ (ประสบภัยจากใช้รถ
ใช้ถนน) ไม่เกินคร้ังละ 200,000 บาท เป็นต้น 
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 จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ ทําให้ได้แนวทางในการส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่หน่วยงานซึ่งมีความรับผิดชอบโดยตรงจะต้องให้ความสําคัญกับ
รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิ โดยการใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายและมีความต่อเนื่องของ   
การถ่ายทอดความรู้อย่างสม่ําเสมอ    
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บทท่ี 4 
 

ช่องทาง กลไกในการขยายโอกาส การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
 
 การขยายโอกาสเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่ผ่านมา พบว่า มีการสื่อสาร
ผ่านช่องทางด้วยวิธีการและกลไกซึ่งท าหน้าที่ในการสื่อสารหลายลักษณะ การน าเสนอข้อมูลใน
บทนี้ประกอบด้วย 
 1. ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
 2. วิธีการสื่อสาร 
 3. กลไกการขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
 4. ข้อเสนอจากเวทีสนทนากลุ่มต่อการขยายโอกาส 
 
 รายละเอียดที่พบ มีดังนี้ 
 
1. ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
 
  เนื่องจากช่องทางการสื่อสารที่ใช้ส าหรับการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของประชาชนมี
หลายช่องทาง แต่ละช่องทางให้ผลในด้านการรับรู้ต่อสาระของสื่อต่าง ๆ กันไป ขึ้นอยู่กับคุณภาพ 
ปริมาณและความเหมาะสมกับผู้รับสารในแต่ละพื้นที่/ท้องถิ่น ผลจากการลงพื้นที่ พบว่า ช่องทาง
ส าคัญ ๆ ที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ ประกอบด้วย 
  1.1 สื่อบุคคล  
   บุคคลเป็นช่องทางที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการได้ดีกว่าช่องทางอื่นๆ ในที่นี้ ได้แก่ 
   - ผู้น าชุมชน/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นผู้สื่อสารและน าสารมาถึง
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ของตนและเป็นผู้แทน/ผู้ที่
ประชาชนมีความคุ้นเคยและรู้จักดี โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน ก านัน กรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการรับข่าวสารจากจังหวัดเพื่อบอกต่อคนในชุมชน โดยผู้น าชุมชนจะมีวาระการประชุม
ในจังหวัดเดือนละ 1 ครั้ง 
    “ช่องทางการสื่อสารที่เข้มแข็งที่สุด คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจบ้าน        
ที่ท าหน้าที่สอดส่องดูแล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ” (เวทีสนทนากลุ่ม      
ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, 6-7 มกราคม 2554, เวทีสนทนากลุ่ม ต.หนองหาร    
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, 20-21 ธันวาคม 2553) 
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   - เจ้าหน้าที่ อบต./เทศบาลและนักพัฒนาชุมชน  เป็นสื่อบุคคลที่ส าคัญ
รองลงมา เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของคนในพื้นที่ 
รวมทั้งการน าเบี้ยยังชีพไปให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ 
   - อาสาสมัครในชุมชน ได้แก่ อสม. อพมก. อผส. และอื่นๆ ซึ่งแต่ละคนเป็น
อาสาสมัครจากหลายหน่วยงาน ที่เป็นเช่นนี้เพราะอาสาสมัครส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นผู้มีจิตอาสา 
ท างานมานานจนเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในภาวะ
ยากล าบากจะให้ความไว้วางใจเสมอ โดยอาสาสมัครจะท าหน้าที่เป็นทั้งที่ปรึกษา ผู้พิทักษ์สิทธิ  
ผู้สื่อสาร และเป็นกระบอกเสียง เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมบ่อยครั้ง ซึ่งสามารถ
น าข่าวสารจากภาครัฐมาให้กลุ่มเป้าหมายและคาดหวังได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถแนะน า
ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ได้ เช่น การแนะน าเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การขึ้นทะเบียน วัน-เวลา สถานที่ในการติดต่อ ที่ส าคัญ คือ ยังท าหน้าที่เป็นผู้ประสานกับ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงทรัพยากรทางสังคมที่เหมาะสมและจ าเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละราย 
   - ผู้น าท้องถิ่น/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี จากผล
การศึกษาใน 4 พื้นที่  พบว่า ผู้บริหารหรือผู้น าในระดับท้องถิ่น 2 ใน 4 แห่ง เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่สามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการได้ เนื่องจากแสดงบทบาทใน
การเข้าร่วมเวทีการปรึกษาหารือและการให้ความช่วยเหลือประสานงานกับ พมจ.  ดังเช่น กรณี
ของ ดช.สมโชค ในพื้นที่ต าบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ฯลฯ นอกจากจะเข้าร่วมประชุม
ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและประสานงานแล้ว ยังให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการน าหลักฐาน การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมาแจ้งเพื่อให้เกิดสิทธิ ส่วนใน
พื้นที่ ต.โพนทอง อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี กรณีน้องบี (พิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญา) นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลก็มีส่วนร่วมทั้งในการประชุม/การสนทนากลุ่ม เพื่อร่วมหาทางให้   
ความช่วยเหลือที่ตรงกับปัญหาและความต้องการมากที่สุด ที่น่าสังเกต คือ มีการจ้างงานใน
ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนท าหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคม อันหมายรวมได้ว่า  นักพัฒนาชุมชนเป็น
อีกผู้หนึ่งที่ท าหน้าที่สื่อสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการสังคมโดยตรง 
   - บุคคล/ผู้ช่วยเหลือคนพิการ/ผู้สูงอายุ  บุคคลที่ส าคัญและใกล้ชิด
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลในครอบครัวซึ่งเป็นกุญแจส าคัญส าหรับการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสิทธิ
และสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด เนื่องจากผู้ดูแลคือตัวแทนที่จะสื่อสารบอกความ
ต้องการ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเป็นผู้ที่น าคนพิการ ผู้สูงอายุมาติดต่อกับหน่วยงานรัฐ 
หากผู้ดูแลไม่เห็นความส าคัญ ไม่ตระหนักต่อสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐก็จะท าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้ เนื่องจากผู้ดูแลมีความรู้ความสามารถในการ
ดูแลกลุ่มเป้าหมายเพิ่มข้ึน (ดังตารางที่ 4.1) 
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 ตารางที่ 4.1 สื่อบุคคล 
 

 
พื้นท่ี 

สื่อบุคคล 
ก านัน ผู้ใหญ่ 

บ้าน 
ปราชญ์
ชาวบ้าน 

พระ อาสา 
สมัคร 

จนท.
อบต./

เทศบาล 

ครอบ 
ครัว 

โต๊ะ 
อิหม่าม 

ครู 

ภาคเหนือ 
- ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
- 

ภาคกลาง 
- ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่    
จ.ลพบุรี 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ต.นกออก อ.ปักธงชัย     
จ.นครราชสีมา 

 
 

 
 

 
- 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
- 

ภาคใต้ 
- ต.ปากรอ อ.สิงหนคร     
จ.สงขลา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 หมายเหตุ ข้อมูลมาจากการสนทนากลุ่ม 4 พื้นท่ี 
  
 ภาพที่ 4.1 ช่องทางบุคคลที่สื่อสารสิทธิและสวัสดิการของรัฐ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

ช่องทางบุคคล 

ตัวกลุ่มเป้าหมาย 
(การบอกต่อ) 

ประชาชน 

ผู้ดูแล 

ครอบครัว 

ท้องถ่ิน อาสาสมัคร 

ผู้น าชุมชน 

นักพัฒนาชุมชน 

ส.อบต. 

ผู้บริหาร 
(นายก อบต.)/นายกเทศมนตรี 

อสม. 

อพม./อพมก./อผส. 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ก านัน 

กรรมการ
หมู่บ้าน 
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 1.2 สื่อองค์กร 
  องค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของ
ประชาชน มีดังนี้ 
  - คณะกรรมการหมู่บ้าน  
   เป็นทั้ งผู้ ส่ งสารและรับสารในขณะเดียวกัน  จากองค์ประกอบของ
คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีก านัน/ผู้ใหญ่บ้านรวมอยู่ด้วย เมื่อผู้น าได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วย
ราชการมาแล้วก็นิยมใช้วิธีการกระจายข่าวสู่คณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ผ่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ อสม.จะสื่อสารตรงต่อ
ครอบครัวที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งตามปกติ อสม. 1 คน ดูแลรับผิดชอบ 15-20 หลังคาเรือน
  - องค์กรท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) /สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ส.อบต.)/เทศบาล  
   กลไกที่เป็นช่องทางองค์กรการสื่อสารเรื่องสิทธิและสวัสดิการของประชาชนใน
ชุมชนคู่ขนานกับองค์กรท้องที่ คือ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)/สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ส.อบต.)/เทศบาล มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ฝ่ายสวัสดิการสังคม/ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  - หน่วยบริการในชุมชน : สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพสต.) 
   หน่วยบริการในชุมชนที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการโดยตรง คือ สถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ เนื่องจากคนกลุ่มนี้ยังไปใช้
บริการกับสถานพยาบาลใกล้บ้าน เช่น กรณีศึกษาพี่อ่าวและยายหอม (อายุ 92 ปี) เมื่อเจ็บป่วย
จะไปหาหมออนามัย (พยาบาล) การรับรู้สิทธิและสวัสดิการของคนพิการและผู้สูงอายุจึงผ่านทาง
เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งกรณีศึกษา ด.ช.สมโชค ที่หมอเครือวัลย์จะเป็นผู้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้
ข้อมูลกับมารดาในการน าหลักฐานใบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมาเพื่อที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องหา
ช่องทางการแจ้งเกิด (ใบสูติบัตร) ต่อไป 
  - วัด/มัสยิด 
   วัดยังคงด ารงบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่ส าคัญ คือ เป็นแหล่ง/ศูนย์กลางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ (เวทีสนทนากลุ่ม ต.
หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, 20-21 ธันวาคม 2553) เช่นเดียวกับมัสยิดที่ใช้เป็น
ช่องทางสื่อสารกับผู้ชายมุสลิมทกุครัวเรือนที่มาท าพิธลีะหมาดในทุกวันศุกร์ ข่าวสารของชุมชนจึง
ใช้ช่องทางของมัสยิดในการผ่านเข้าสู่ครอบครัว ทราบจากค าบอกเล่าในเวทีสนทนากลุ่ม ดังนี 
   “กลไกส าคัญเป็นเรื่องของศาสนา หากประชาชนในพื้นที่ มีปัญหา จะมี
โต๊ะอิหม่ามท าหน้าที่เป็นผู้รับฟังปัญหาของชาวบ้าน ถือว่าเป็นกลไกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ส าหรับช่องทางในการสื่อสารนั้นอาศัยมัสยิดเป็นช่อทางการสื่อสาร เนื่องจากมัสยิดจะอยู่
กลางบ้าน สะดวกต่อการเข้าถึงและศาสนาเป็นเครื่องมือส าคัญในการอบรม” (เวทีสนทนากลุ่ม 
ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา, 20-21 กุมภาพันธ์ 2554)  
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 - หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : 
พมจ./สสว./ศพส./ศูนย์ประชาบดี 1300  
  หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิการในภารกิจตามกฎหมาย
ด้านสังคม ข้อค้นพบของการศึกษา พบว่า มีเพียงหน่วยงานเดียวที่ประชาชนรู้จัก คือ ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ (สสว.) ศูนย์พัฒนาสังคม (ศพส.) และศูนย์ประชาบดี 1300 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เปิดตัว
ใหม่ ประชาชนยังรู้จักกันไม่มากนัก เนื่องจากหน่วยงาน พมจ. มีภาระงานมาก โอกาสการสื่อสาร
เร่ืองราวต่างๆ ให้ถึงคนในชุมชนจึงเป็นเรื่องยาก ขณะเดียวกันนโยบายการกระจายอ านาจท าให้
งานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
โดย อบต./เทศบาลเป็นเจ้าของพื้นที่ก็จะด าเนินการตามหนังสือที่แจ้งผ่านมาที่ อบต./เทศบาล 
การด าเนินงานของ พมจ.หลายเร่ืองจึงใช้ช่องทางผ่าน อบต./เทศบาล  
 
 ภาพที่ 4.2 สื่อองค์กรที่มีบทบาทต่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 1.3 สื่อโสต 
  สื่อโสต (Audio Media) ที่ส าคัญซึ่งพบว่ามีบทบาทในการสื่อสารให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการของประชาชน มีตามล าดับดังนี้ 
  - หอกระจายข่าวในชุมชน เป็นช่องทางของสื่อที่มีบทบาทต่อประชาชนใน
ชุมชนมากที่สุด ส่วนใหญ่ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านใช้หอกระจายข่าวของหน่วยงานรัฐให้กับประชาชนใน
ชุมชนที่อยู่อย่างกระจัดกระจายตามจุดต่างๆ หอกระจายข่าวจึงเป็นสื่อที่ประชาชนในชุมชน
คุ้นเคย คุ้นชิน สาระของข่าวสารที่แพร่ตามหอกระจายข่าวส่วนใหญ่เป็นข่าวสารในด้านสุขภาพ
อนามัยและสาธารณสุข เช่น 

สื่อองค์กร 

คณะกรรมการหมูบ่้าน 

องค์กรท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) 

หน่วยบริการในชุมชน 
(สอ./รพสต.) 

วัด/มัสยิด 

หน่วยบริการภาครัฐ : พมจ. สสว. ศพส. 



58 | โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนรว่มของชุมชน 

   “เทศบาลนครเชียงใหม่ กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายทั้งหลาย 
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านกรรมการชุมชน ด้านการสาธารณสุข มี อสม.ประมาณ 2,000 
คน มีการจัดตั้งเสียงตามสายทุกชุมชน เป็นสื่อที่ใช้ได้มาก มีการก าหนดเรื่องสิทธิ สวัสดิการให้อยู่
ในวาระประชุมกรรมการชุมชน ประธานน าไปสื่อทางเสียงตามสาย ติดประกาศ อีกทั้งในแต่ละ
แขวงมีการจัดประชุมประจ าเดือนและมีแกนน าลงไปสื่อสารในกลุ่มตนเอง”  
  - วิทยุชุมชน เป็นสื่อสาธารณะที่เป็นช่องทางให้กับคนในชุมชนได้สื่อสาร
เรื่องราวให้กับคนในชุมชน แต่ในปัจจุบันมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับด้านสิทธิและสวัสดิการของ
กลุ่มเป้าหมายน้อย 
  - สื่อทัศน์ สิ่งพิมพ์ที่ผลิตง่ายแต่ได้ผลน้อย สื่อที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของประชาชนได้โดยง่ายอีกอย่างหนึ่ง คือ เอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ 
ที่ทางการได้น าไปติดตามจุดต่างๆ ในที่สาธารณะ เช่น ที่ประชุมกลางหมู่บ้าน แต่โปสเตอร์ที่ผลิต
ออกมาส าหรับสื่อสารสิทธิและสวัสดิการของประชาชนยังมีน้อยมาก สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประจ า คือ 
สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มของกฎหมายแต่ละฉบับเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ แต่ไม่จูงใจให้ผู้รับ
สื่อได้เข้าใจ ส่วนใหญ่เป็นการส่งให้หน่วยงานราชการซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเองก็ต้องการ
เวลาเพื่อท าความเข้าใจ แต่เมื่อจ าเป็นต้องตอบค าถามเฉพาะหน้าจึงไม่สามารถอธิบายเนื้อหา
สาระที่ให้เข้าใจได้ การสื่อสารจึงเป็นแบบทางเดียว 
 
 ภาพที่ 4.3 ช่องทางสื่อของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

หอกระจายข่าวในชุมชน 

- การให้ข่าวสารข้อมูลของหน่วยงานราชการทุกหนว่ยงาน 
- เวลาที่ใช้ส าหรับการแพร่ข่าวสารขึ้นกับชุมชน 
- กรณีมีเร่ืองด่วนประกาศให้ประชาชนเพือ่แจ้งให้ทุกคนในชุมชนบอกตอ่ 

สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร /หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร ์

วิทยุชุมชน 

- เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อมูล/ข่าวสาร เร่ืองราว
ต่างๆ ของชุมชน 
- สาระความรู้ด้านสิทธแิละสวัสดกิารของประชาชนมีเฉพาะเร่ือง เช่น สิทธิ

เบี้ยความพกิาร  
- ข้อจ ากัดของระยะทางที่สื่อสาร 



โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน | 59 

  2.1 รูปแบบการสื่อสาร 
   จากผลการประชุมเวทีสนทนากลุ่มทั้ง 4 ภาค พบว่า วิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เร่ืองสิทธิและสวัสดิการประชาชนเป็นการสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร ในลักษณะที่เป็นหนังสือ
ราชการ ใช้ภาษาราชการซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการท างานราชการ เช่น หน่วยงานส่วนกลางส่งให้
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)  ทาง พมจ.ก็จะสื่อสารแบบ
ราชการส่งต่อให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) แต่หน่วยงานที่เป็นผู้รับข่าวสาร
ต้องการการสื่อสารแบบสองทาง เป็นรูปแบบการประชุม พูดคุย ชี้แจง ตอบข้อซักถามที่สงสั ย
เป็นปัญหาเชิงปฏิบัติหรือข้อติดขัดที่หน่วยงานท้องถิ่นพบ ยกเว้นบางพื้นที่ที่มีการท างานใกล้ชิด
กับ พมจ. ก็จะใช้วิธีการโทรศัพท์ปรึกษาหารือในข้อกฎหมายที่ไม่เข้าใจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะได้รับ
ทราบค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ พมจ.เสนอมา 
  2.2 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
   มีเสียงสะท้อนจากหลายเวทีที่มีการสนทนากลุ่มว่า ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการประชาชนเป็นภาษาที่เข้าใจยาก เช่นค าว่า ”ภูมิสถาปัตย์” ที่ระบุในสิทธิ
ของคนพิการ “ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร?” เมื่อมีการพูดถึงสิทธิส่วนใหญ่จะคิดถึงแต่ “เงิน” หรือ 
“เบี้ย” เพียงเท่านั้น แต่ไม่เข้าใจในสาระหลักๆ ของกฎหมายด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมและ
การสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ดังเสียงสะท้อนจากเวที
สนทนากลุ่ม ต.โพนทอง อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี ดังนี้ 
   “สิทธิสวัสดิการต่างๆ สิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล เป็น รพ.ที่ให้บริการ
เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย การศึกษาเป็นโรงเรียนเฉพาะ เรื่องของอาชีพก็ไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมหรือไม่
ค่อยได้รับความสนใจ เนื่องจากวงจรการฝึกอาชีพไม่ครบ สาระส าคัญก็เป็นเพราะไม่มีช่องทาง
การจ าหน่ายสินค้า ยิ่งเรื่องการจ้างงานคนพิการจะใช้ใจจ้างและให้ค่าตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ 
บางครั้งให้เป็นสิ่งของ เทคโนโลยีไม่มีการส่งเสริม ล่ามภาษามือไม่มี การเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ภูมิสถาปัตย์ ซึ่งภูมิสถาปัตย์อะไรไม่เข้าใจ อีกอย่างก็คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพพอพูดถึงสิทธิจะนึก
ถึงเงินเสมอ” 
   ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารจึงส าคัญส าหรับประชาชนในชุมชน ยังมีอีกหลายกรณี
ตัวอย่าง เช่น สวัสดิการชุมชนที่ภาษาทางราชการใช้ค าว่า “สวัสดิการชุมชน” แต่ประชาชนใน
ชุมชนใช้ค าว่า “สัจจะออมทรัพย์” “ออมบุญวันละ 1 บาท” “ลดรายจ่ายวันละ 1 บาท” การเกิด
สวัสดิการชุมชนของ ต.ปากรอ เกิดจากการที่นายอ าเภอเชิญครูชบมาคุยระหว่างที่มีการประชุม
ประจ าเดือนเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนภาคประชาชน มีการพูดคุยและซักถามในที่ประชุม 
ประเด็นที่ชาวบ้านซักถาม เช่น  
   “ ‘สวัสดิการได้เมื่อไหร่’ ‘สมัครอย่างไร’ ‘ได้เท่าไหร่’ นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านกลัว กลุ่ม
ออมทรัพย์เป็นของ ต.ปากรอ เป็นกลุ่มสัจจะวันละ 1 บาท เป็นเงินประกัน หากเราตายก็จะได้
เงิน เป็นเงิน ‘กองบุญ’ ใช้เงินไปท าบุญให้คนอื่น หากไม่สบายก็น าเงินตรงนี้ไปช่วยคนอื่น ‘บาท
เดียวของเราไปช่วยคนอื่นได้’ เป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีส่วนร่วม มีสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นคน

2. วิธีการสื่อสาร 
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เท่ากัน มี 2 มิติ คือ มิติความกว้าง หมายถึง ใจกว้าง ให้ทานแก่คนอื่น ไม่ต้องรอว่าจะต้องมีมาก
ก่อนถึงจะช่วยคนอื่นได้ มีน้อยแต่ก็สามารถช่วยคนอื่นได้ และมิติความสูง หมายถึง       การ
ยกระดับจิตใจ ปัจจุบันมีสมาชิก 903 คน จากเดิม 930 คน ลาออก 37 คน เนื่องจากเป็ นเด็ก
และบางส่วนก็ย้ายไปท างานนอกหมู่บ้าน เม่ือวันที่ 23 ธ.ค.53 ทางกลุ่มสัจจะได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาล (สวัสดิการ 3 ขา) จ านวน 140,000 กว่าบาท โดยเขียนโครงการเข้าไปขอรับ        
การสมทบ” (เวทีสนทนากลุ่ม ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา, 20-21 กุมภาพันธ์ 2554) 
 
 ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบภาษาทางราชการและภาษาชาวบ้าน/ภาษาท้องถิ่น 
 

ภาษาทางราชการ ภาษาชาวบ้าน/ภาษาท้องถิ่น 
เด็ก/เยาวชน ภาคเหนือ : ละอ่อน 

ภาคกลาง : เด็ก/เยาวชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บักห า 
ภาคใต้ : บ่าว/บัง (ภาษาอิสลาม) หนุ่ย (แทนตัวเด็ก/เยาวชนหญิง) 

คนพิการ คนท่ีต้องดูแล/คนยากล าบากในชุมชน/คนจน 
ผู้สูงอายุ ภาคเหนือ : พ่ออุ๊ย/แม่อุ๊ย 

ภาคกลาง : คนแก่/คนชรา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : คนแก่/คนชรา/พ่อเฒ่า/แม่เฒ่า 
ภาคใต้ : พ่อเฒ่า/แม่เฒ่า 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข หมอ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านสุขภาพ เป็นต้น 

อบต. นายก อบต. / รองปลัด อบต./เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาชุมชน/คนท างานท่ี 
อบต./กรรมการสภา อบต. 

พมจ. ประชาสงเคราะห์จังหวัด 
สวัสดิการ สัจจะออมทรัพย์ ออมบุญวันละบาท  

 
 โดยภาพรวม จากเวทีสนทนากลุ่มทั้ง 4 พื้นที่ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่ามี
วิธีการสื่อสารโดยใช้สื่อบุคคล คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต./เทศบาล และใช้สื่อองค์กร 
ได้แก่ องค์กรท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน องค์กรท้องถิ่น รวมทั้งการใช้สื่อชุมชน ซึ่งได้แก่ วิทยุชุมชน 
หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย เป็นที่น่าสังเกตว่า เวทีภาคเหนือมีจุดเด่นของการใช้วัดเป็น
สื่อกลางผ่านทางเจ้าอาวาสและพระ ส่วนเวทีภาคกลางและเวทีภาคใต้มีครูเป็นสื่อบุคคลที่ส าคัญ 
อย่างไรก็ตามเวทีภาคใต้มีการสื่อบุคคลที่เป็นครู โต๊ะอิหม่าม และมีองค์กรสวัสดิการชุมชนที่เป็น
สื่อองค์กร รวมทั้งมัสยิดและโรงเรียนเป็นสื่อชุมชนที่มีบทบาทในการแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้
ประชาชนรับรู้สิทธิและสวัสดิการตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย (ดังตารางที่ 4.3)  
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ตารางที่ 4.3 สรุปภาพรวมวิธีการ/ช่องทางการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงประชาชน 
 

วิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร 
ภาค 

เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ 
วิธีการสื่อสาร 
1. สื่อบุคคล 
    - ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    - ปราชญ์ชาวบ้าน  - -  
   - พระ  - -  
   - โต๊ะอิหม่าม - - -  
   - ครู -  -  
   - เจ้าหน้าท่ี อบต./เทศบาล     
   - ครอบครัว/ผู้ดูแลในครอบครัว     
   - อาสาสมัคร เช่น อสม./อพม./อพมก./
อผส. 

    

   - ผู้น าท้องถิ่น/นายก อบต./
นายกเทศมนตรี 

    

2. สื่อองค์กร 
   - องค์กรท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เช่น ท่ีท า
การก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   - องค์กรท้องถิ่น     
   - องค์กรชุมชน - - - - 
   - องค์กรภาครัฐ เช่น ศูนย์ประชาบดี 
1300 / พมจ. 

- - - - 

3. สื่อชุมชน 
   - วิทยุชุมชน 

 
 

 
 

 
 

 
 

   - หอกระจายข่าว     
   - เสียงตามสาย     
   - วัด เช่น เจ้าอาวาส/พระ  - -  
   - มัสยิด - - -  
   - โรงเรียน -  -  

 หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถึง วิธีการ/ช่องทางการสื่อสารท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการในเวที 4 ภาค 
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3. กลไกการขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
  
 กลไกส าคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พบ
จากการศึกษาคร้ังนี้ คือ  
 3.1 ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน ทั้ง 2 ส่วนนี้มีการรับรู้สิทธิและสวัสดิการน้อยกว่า
กลไกภาครัฐ จึงท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารเพื่อการขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการ ทั้งๆ ที่เป็นกลไกที่อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายที่สุด นอกจากนี้การที่กลไกดังกล่าวมี
ภาระงานประจ าที่ต้องปฏิบัติหลายด้านการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา จึงอาจเข้าร่วมได้ไม่เต็มที่   
ที่ส าคัญ คือ “ไม่รู้งานของหน่วยงานอื่น” และลืมที่จะประสานงานระหว่างหน่วยงาน กลไกจึง
ต้องการความรู้อย่างต่อเนื่องและสื่อที่สามารถน ามาใช้ได้อย่างทันที เช่น คู่มือที่สั้น กะทัดรัด  
ตรงประเด็น รวมทั้งช่องทางที่มีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน (เวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้, 22 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ) 
 3.2  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีอยู่ในจังหวัด เช่น ส านักงานสนับสนุน
ส่งเสริมวิชาการ 12 เขต (สสว.) ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด (ศพส.) และศูนย์ประชาบดี 1300 
(หน่วยรับแจ้งเรื่อง ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์แบบ 24 ชั่วโมง) ประชาชนในชุมชนจาก 4 เวทีไม่
ทราบและไม่รู้มาก่อน การรู้จักช่องทางองค์กรในชุมชน คือ ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เท่านั้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารสิทธิและ
สวัสดิการของประชาชนเป็นเพียงลายลักษณ์อักษรของหน่วยงานราชการที่สื่อสารผ่านการส่งต่อ
ระหว่างหน่วยงาน การทบทวนช่องทางองค์กร/หน่วยงานในบทบาทการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
สิทธิและสวัสดิการกลุ่มเป้าหมายกับชุมชนจึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐไม่อาจเพิกเฉยได้ เพราะ  
การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยกับประชาชนเป็นเรื่องส าคัญที่จะน าไปสู่การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางสังคมตามสิทธิและสวัสดิการที่กฎหมายแต่ละฉบับได้ก าหนดไว้ 
มิฉะนั้นกลไกการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่สามารถตอบสนองต่อประชาชนได้ 
 3.3 อาสาสมัครในชุมชน อาสาสมัครในชุมชนซึ่งมีบทบาทด้านการสื่อสารเพื่อการ
ขยายโอกาสของประชาชนในการได้สิทธิและสวัสดิการ ในทางปฏิบัติทราบว่า อาสาสมัครยังไม่
สามารถให้ข้อมูล ค าแนะน าหรือตอบปัญหาทุกเรื่องได้ ทั้งๆ ที่ประชาชนต่างมีความคาดหวัง
เนื่องจากอาสาสมัคร 1 คน สวมหมวกหลายใบ เพราะเป็นอาสาสมัครของหลายหน่วยงาน ท าให้
ในการท างานบางครั้งไม่รู้ว่าตนเองท าในสังกัดหน่วยงานใด นอกจากนี้อาสาสมัครเองยังขาด
โอกาสในการเข้ารับการอบรมและความไม่ต่อเนื่องของโครงการอาสาสมัครก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้อาสาสมัครไม่สามารถท าบทบาทการขยายโอกาสได้อย่างเต็มที่ 
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4. ข้อเสนอจากเวทีสนทนากลุ่มต่อการขยายโอกาส 
 
  มีข้อเสนอที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ดังนี้ 
 
  4.1 การท างานเชิงรุก 
   ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดเมื่อได้รับ
นโยบายและงบประมาณที่ส่งมาจากส่วนกลางแล้ว ในทางปฏิบัติก็จะจัดให้มีการประชุม ชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานกับส่วนราชการ เอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อรับรู้แล้วไม่มีการขยายต่อ จึงต้องใช้วิธีการลงชุมชนและ
ชี้แจงบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง นับเป็นการท างานเชิงรุกที่จะช่วยให้เกิดการขยายโอกาสได้ นอกจากนี้
ยังใช้วิธีการมอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ พมจ. ส านักงาน พมจ. ศูนย์ประชาบดี (1300) 
เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว (เวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้, 22 มีนาคม 2554 ณ 
โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ) 
  4.2  การเชื่อมโยงข้อมูล/ฐานข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย 
   ข้อมูลของเด็ก เยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จะถูกเก็บไว้เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับท้องถิ่น (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สปสช. อบต. เทศบาล) โดย
ข้อมูลจะอยู่เฉพาะจุด ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ท าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่สามารถน ามาใช้ได้ทันที ที่ส าคัญข้อมูลหลายส่วนไม่ค่อยทันสมัย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่
เก็บข้อมูลควรเป็นผู้ที่มีความรู้ สามารถมองภาพในระดับกว้าง พยายามเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
อื่นๆ และประเด็นอื่นๆ ซึ่งในทางปฏิบัติการน าข้อมูลมาสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ท าให้เกิดการท างานร่วมกันนั้นมักประสบปัญหา  
  4.3 การเลือกใช้สื่อที่มีความเหมาะสม 
   สื่อที่มีอิทธิพลต่อการขยายโอกาสเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของประชาชนที่
แพร่หลายและใช้ประชาสัมพันธ์กันอยู่นั้นยังขาดความเหมาะสม จ าเป็นต้องมีการทบทวนและ
ปรับปรุง รวมทั้งเร่งสร้างให้เปี่ยมด้วยคุณภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ 
   - โทรทัศน์ เป็นสื่อที่ได้ผลตรงต่อผู้รับสารได้อย่างรวดเร็ว เช่น ข้อเสนอที่เกิด
จากเวทีสนทนากลุ่มในทุกๆ พื้นที่เสนอให้ พม.ลงทุนเก่ียวกับสปอตโฆษณาท านองเดียวกับสปอต
เลิกเหล้า การจัดท าข้อสรุปเรื่องสิทธิและช่องทางการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ประเด็น
ส าคัญ คือ สื่อที่ใช้ต้องค านึงถึงคนพิการแต่ละประเภทว่าจะต้องสามารถเข้าถึงได้ด้วย เช่น       
คนตาบอด-สื่อเสียง คนพิการทางการได้ยิน-ล่ามภาษามือ เป็นต้น  
   - สิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่อาจท าได้ง่าย แต่ประชาชน (อาสาสมัคร) ไม่ได้เข้าถึงเต็มที่ 
เช่น ไม่มีเวลาอ่าน อ่านแล้วไม่จ า อ่านแล้วไม่เข้าใจ จึงต้องการการสอดแทรกเข้าไปในทุกที่ที่
ประชาชนเข้าไปใช้บริการ เช่น ผู้สูงอายุไปออกก าลังกาย ไปวัด รอรับบริการที่สถานีอนามัย เป็นต้น 
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   - โปสเตอร์ เป็นสื่อที่ต้องสรุปประเด็นส าคัญ ติดตามที่สาธารณะ เช่น ป้าย
รถเมล์ในลักษณะของการเชิญชวนให้อ่าน ระบุช่องทางที่จะพูดคุยถ่ายทอดกับคนอื่น ๆ หากมี
การรับรู้ข้อมูลจะท าให้เกิดการขยายผลต่อไปให้กับประชาชนในชุมชน 
   - สายด่วน เช่น ศูนย์ประชาบดี 1300 เป็นสื่อที่ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ให้
ข้อมูลที่ประชาชนติดขัด โดยมีเจ้าหน้าที่รับสายเป็นบริการ 24 ชั่วโมง มีการส่งข้อมูล 
ประสานงานให้ประชาชนได้รับทราบ 
   - หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย เป็นสื่อเชิงนวัตกรรมชุมชนที่ทุกหมู่บ้านมีและ
ใช้ประโยชน์ได้ โดยคนในชุมชนให้การยอมรับ เช่น 
    “อยากให้ผู้เกี่ยวข้องมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เช่น วาระประชุมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ ประชุมก านันประจ าเดือน เสนอเข้าไปอยู่ในวาระ สื่อจะได้
ออกไปทุกอ าเภอ ทุกหมู่บ้านและเอามาเผยแพร่ต่อทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายหรืออย่าง
ศูนย์สามวัยเมื่อก่อนไม่ทราบ พอมีสื่อมาก็มีการสื่อสารให้ตลอด จะกระจายไปทั่วและใช้กลไก
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เพราะว่า อสม.อยู่กับประชาชน ท าให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่า” 
(เวทีสนทนากลุ่ม ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, 6-7 มกราคม 2554) 
   - เวทีการรับฟังความคิดเห็นเรื่องราวของชุมชน เวทีภาคประชาสังคมเป็นอีก
เวทีหนึ่งที่ประชาชนในชุมชนให้ความส าคัญและเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(อบต./เทศบาล) กับประชาชน การรับฟังความคิดเห็น กระบวนการต่างๆ จะท าให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ตรงกับความต้องการและยังจ าเป็นต้องใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่จะสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ
รวมถึงสามารถเสนอแนะด้านต่างๆ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การประกาศตามสื่อ
ต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ หนังสือ 
คู่มือ ซีดี ฯลฯ และการประชาสัมพันธ์ร่วมในการประชุม การจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  
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 บทท่ี 5 
 

การมสี่วนร่วมของชุมชนตอ่การส่งเสริมสิทธิและสวสัดิการภาครฐั 
 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐต่อกฎหมายคุ้มครอง
เด็ก กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายผู้สูงอายุ และกฎหมายส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม ข้อมูลที่น่าสนใจ มีดังนี้ 
 
 1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  - การร่วมเวทีประชาคมในชุมชน 
   ประชาชนในชุมชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นการร่วม
เวทีประชาคมของ อบต./เทศบาลในการประชุมประจําปีที่จัดให้มีขึ้นประมาณเดือน ธ.ค.- ก.พ.
ของทุกปี เป็นเวทีที่เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ
ของคนในชุมชน คนส่วนใหญ่ของชุมชนให้ความสําคัญและเข้ามาร่วม เวทีประชาคมซึ่งทําหน้าที่
สํารวจปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนถือเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่คนในชุมชนรับรู้ 
เข้าใจ เข้าร่วม ดังนั้นเวทีประชาคมจึงเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของคนใน
ชุมชน และเป็นพื้นฐานที่สร้างความเป็นประชาธิปไตยให้กับทุกคนในชุมชน ประเด็นสวัสดิการ
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งที่ประชุมให้ความสนใจเพื่อทําให้คนพิการ ผู้สูงอายุที่
ยากลําบากได้รับการดูแล เข้าถึงเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ครบทุกคน รวมทั้งสิทธิ
ต่างๆ ที่พึงมี โดยเฉพาะการครอง 2 สิทธิที่พบว่าคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งรับรู้และเข้าใจในสิทธิ
และสวัสดิการเบี้ยทั้ง 2 ลักษณะ เมื่อคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ของกฎหมายด้านคนพิการและผู้ที่มีอายุ 
60 ปีที่เป็นคนไทยก็เข้าเกณฑ์ของกฎหมายผู้สูงอายุ ย่อมส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสิทธิและ
ได้รับสวัสดิการเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นการเกิดสิทธิ 2 สิทธิตามกฎหมาย กล่าวคือ 
การมีโอกาสได้รับทั้งเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก 500 บาทเป็น 1,000 บาท ย่อม
ทําให้สามารถยังชีพได้จากเบี้ยยังชีพของรัฐอย่างมีศักดิ์ศรี ดังตัวอย่างของกรณีศึกษายายหอม
และพี่อ่าว โดยเฉพาะยายหอมที่มีอายุมาก หูตึง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ประเมินและ
แนะนําให้ครอบครัวไปขึ้นทะเบียนคนพิการประเภทหูตึง หน่วยงานก็จะดําเนินการตามขั้นตอน
และพิจารณาเบี้ยเพิ่มให้กับยายหอม ซึ่งพี่อ่าวบอกว่า “ฉันจะเอาเงินที่เพิ่มขึ้นนี้ มาซื้อของให้แม่
ได้กิน ได้ใช้” 
  - ร่วมให้ข้อมูลข่าวสารสิทธิและสวัสดิการภาครัฐตามที่กฎหมายแต่ละฉบับ
บังคับใช้ เช่น การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 การให้ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการคนพิการตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคนพิการให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
อิสระ เช่น การได้รับเครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการของคนพิการแต่ละประเภท 
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การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ บริการล่ามภาษามือ บริการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพไม่เกิน 40,000 บาท ภายในระยะเวลา 
5 ปี การให้ข้อมูลข่าวสารในมาตรา 11 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เช่น สวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดการศพตามประเพณี 2,000 บาท การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณ
กรรมหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ การปรับปรุงที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุที่
ยากลําบาก การให้ข้อมูลข่าวสารการขึ้นทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ /องค์กรสวัสดิการ
ชุมชนของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2550 ซึ่งจะส่งผลให้องค์การสวัสดิการสังคมที่ขึ้นทะเบียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
การดําเนินงานต่าง ๆ กับกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน/องค์กร/ผู้นําชุมชนจึงมีบทบาทสําคัญต่อการ
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย เพียงพอต่อการตัดสินใจที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะ
เลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม การสื่อสารโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ ในชุมชนจึงส่งผลต่อการเข้าถึง
สิทธิของคนในชุมชน 
  - ร่วมแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ถูกทอดทิ้ง     
ถูกแสวงหาประโยชน์ ถูกทารุณกรรม ประชาชนในชุมชนมีหน้าที่สําคัญในการเฝ้าระวัง เตือนภัย
และร่วมแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นการกระทําที่ไม่เหมาะสม ซึ่งผู้แจ้งจะต้องรู้ช่องทางการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ เช่น การแจ้งเหตุต่อศูนย์ประชาบดี 1300 เป็นต้น 
  - ร่วมคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่  คนในชุมชน/ผู้นําชุมชน       
มีบทบาทสําคัญต่อการเข้าช่วยเหลือ ดูแล ประสานงานให้กับหน่วยงานภาครัฐต่อการดําเนินการ
คุ้มครองสวัสดิภาพของกลุ่มเป้าหมาย เช่น บทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต่อการเข้าไปในเคหสถานเพื่อช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัย การแยกเด็ก
หากไม่มีผู้ทําหน้าที่คุ้มครองเด็กได้ การส่งเสริมให้คนพิการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้เกิดสิทธิ
สวัสดิการคนพิการ เป็นต้น 
  - ร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัย คนในชุมชน/ผู้นําชุมชนมีส่วนร่วมต่อการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยในชุมชน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้าน/กํานันถือเป็นผู้นําชุมชนที่รู้จักคนในชุมชน (รู้คน) 
รู้จักกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เสี่ยงในชุมชน (รู้ที่) รู้จักใจของคนในชุมชนและรู้ว่าต้องใช้ช่องทางใดต่อ
การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน (รู้ใจ) เช่น การเตือนผู้ปกครองให้ดูแลเด็ก การส่งเสริมให้
เกิดเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยดูแลซึ่งกันและกัน 
  
 2. ลักษณะการมีส่วนร่วมของกลไกของรัฐในชุมชน  
  การมีส่วนร่วมของกลไกภาครัฐในชุมชนที่น่าสนใจ คือ กลไกของรัฐต่างมุ่งทํางาน
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กรของตนเองเป็นหลัก ทํางานตามหน้าที่ ( function) ที่ได้รับ
มอบหมาย จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
ประกอบกับระบบราชการที่ต้องทํางานอย่างมีขั้นตอน ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
นับตั้งแต่การแจ้งเรื่องเข้าสู่ชุมชนจะต้องผ่านช่องทางกลไกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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กระทรวงมหาดไทย (ผ่านเข้าที่ประชุมประจําเดือนของผู้ใหญ่บ้าน ที่ประชุมสภา อบต./สภา
เทศบาล เวทีประชาคม (ธ.ค.-ก.พ.)) และการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพื่อนําเข้าสู่
แผนพัฒนาตําบล/เทศบาล (ก.ค.) เป็นต้น  
  - การลงพื้นที่ของภาครัฐ 
   “การเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ข้ึนอยู่กับผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้บริการส่วนหนึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ให้ประโยชน์แก่คนพิการมากที่สุด  คือ 
หน่วยงานในชุมชน ซึ่งประชาชนสะดวกในการเดินทาง ท้องถิ่นทําหน้าที่เป็นที่พึ่งของคนพิการ 
ช่วยเหลือและ/หรือเป็นหน่วยที่เชื่อมต่อบริการกับทางจังหวัด คนพิการไม่มีความรู้เรื่องสิทธิและ
สวัสดิการ เท่าที่รับทราบมีเพียงเรื่องเบี้ยความพิการเพียงเรื่องเดียว เนื่องจากเห็นเป็นรูปธรรม
เพราะเป็นตัวเงิน มีน้อยรายที่รับทราบเร่ืองสิทธิอื่นๆ จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่เพื่อให้
ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่” (เวทีสนทนากลุ่ม ต.ปาก
รอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา, 20-21 กุมภาพันธ์ 2554) 
 
  - การประสานงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในจังหวัด 
   เนื่องจากสํานักงาน พมจ.เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่เชื่อมโยง
หน่วยงานของรัฐ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมี
ข้อจํากัดที่ไม่สามารถตอบสนองและขยายบริการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง ดังเช่นข้อมูลที่เกิดขึ้น
จากเวทีการสนทนากลุ่ม อ.ปักธงชัย ที่ว่า 
   “สํานักงาน พมจ. มีการให้บริการเชื่อมโยงกับพื้นที่ เช่น หมอที่บอกว่าหมอถูก
ทิ้งประสานกับตํารวจ ท้ายที่สุดตัวประสานหลักในพื้นที่ มาที่ พมจ. เราสามารถดูแลได้ ปัญหาคือ 
ในการดูแลไม่สามารถทําได้ครอบคลุม ทั่วถึง เป็นเพราะเราเป็นหน่วยงานระดับจังหวัด ภารกิจ
ค่อนข้างมาก เป็นงานที่ประสบทุกวัน ยอมรับว่าเป็นปัญหาด้านบริการ เช่น สมัยก่อนการจด
ทะเบียนคนพิการไม่ได้เข้าระบบ ไม่ต้องคีย์อะไรมาก เราอยากใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาแทนที่
จะสอดคล้องกลับกลายเป็นปัญหา เพราะสํานักงานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(พก.) ให้เครื่องเดียว สํานักงาน พมจ. มีหนึ่งเดียว แต่โคราชน่าจะมีมากกว่า ยอมรับว่าทุกวันนี้
เราอยู่กับปัญหา ยิ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนมาขอใช้สิทธิคนพิการกันอย่างล้นหลามมาก” (เวที
สนทนากลุ่ม ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, 6-7 มกราคม 2554) 
  - หน่วยงานที่เกิดขึ้นจากภารกิจของกฎหมาย ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
   ศูนย์ประชาบดี 1300 เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายด้าน
สังคม เช่น กฎหมายคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 และมีอยู่ในทุกจังหวัด แต่ชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและไม่เคยรับรู้ว่า
เป็นหน่วยงานที่จะให้ประโยชน์อะไรกับคนในชุมชน ผลจากการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสิทธิ
และสวัสดิการภาครัฐของประชาชนจาก 4 เวที พบว่า ผู้นําชุมชน/กรรมการชุมชน/ประชาชนใน
ชุมชนต่างสะท้อนว่า “เพิ่งทราบว่ากระทรวง พม. มีหน่วยงานในลักษณะนี้” บทบาทของ
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หน่วยงานยังคงมีลักษณะเป็นการร่วมประสานงานส่งต่อให้ความช่วยเหลือสําหรับกลุ่มเป้าหมาย
ที่โทรศัพท์เข้ามาขอความช่วยเหลือ ดังตัวอย่างพื้นที่ที่ จ.นครราชสีมา ที่สะท้อนว่า 
   “ศูนย์ประชาบดี 1300 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวง เป็น
หน่วยงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน มีหน่วยงานที่ซ้อน 
คือ ศูนย์ประชาบดี ทําหน้าที่ประสานส่งต่อ ข้อจํากัดที่มาจากความเป็นเมืองใหญ่ต้องอาศัย
เครือข่ายในการเข้าถึงพื้นที่ อปท.จะเข้ามาในพื้นที่ก็ต่อเมื่อพบว่ากรณีสําคัญๆ ที่เกิดขึ้น เช่น     
มีภรรยาถูกสามีทําร้าย เมื่อรับทราบเราประสานสถานีตํารวจในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เร่งด่วน หากมีปัญหากด 1300 ช่องทางศูนย์ประชาบดีรับเร่ืองราวทุกเรื่องทุกปัญหา แม้เป็นเรื่อง
อื่นๆ หากตอบได้จะยินดีให้บริการ รวมถึงเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ บางครั้งเบี้ยความ
พิการที่ได้ล่าช้าก็รับประสานส่งต่อให้ ทั้งนี้ก็เพื่อต้องชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึง
บริการ” (เวทีสนทนากลุ่ม ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, 6-7 มกราคม 2554) 
  - การมีส่วนร่วมในการติดตามก ากับการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ 
   หน่วยงาน/องค์กรของรัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นองค์กรที่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด (ท้องที่ )  มีพื้นที่ดําเนินงานชัดเจน จึงมีบทบาทร่วมติดตามกํากับ             
การดําเนินงานการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ เช่น กลุ่มเป้าหมายใดที่ยังไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการภาครัฐ การนําผลมาจากการทําเวทีประชาคมมาจัดลําดับความสําคัญของ
ปัญหา/โครงการ ฯ และการผลักดันให้โครงการ ฯ ถูกบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี เป็นต้น    
ในระดับหน่วยงาน/องค์กรมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินงาน แต่ยังขาดร่วม
ติดตามผล ทําให้การปรับรูปแบบและวิธีการเพื่อเข้าถึงสวัสดิการอย่างสะดวกรวดเร็วยังไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างสอดคล้องกับเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ว่า  
   “...เนื่องจากมีคนแก่มาใช้บริการที่  รพ. กว่าจะได้ทานข้าวเกือบเที่ยง ทาง
เจ้าหน้าที่มาคุยกันว่าทําอย่างไรให้ผู้สูงอายุได้รับบริการ ซึ่งนํามาสู่การปรับบริการเป็น รพสต.
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล) ลงพื้นที่เชิงรุก ที่ผ่านมาพบว่าความผิดพลาดของหน่วยงาน 
คือ ขาดการติดตามผล” (เวทีสนทนากลุ่ม ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, 6-7 
มกราคม 2554) 
  - “จังหวัด-ท้องถิ่น-ท้องที่” หน่วยงานภาครัฐที่เป็นความหวังของประชาชน 
   การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกเรื่องส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือกันของ “สาม
สหาย” คือ “พมจ.-ท้องถิ่น-ท้องที่” ซึ่งต่างร่วมไม้ร่วมมือกันทําบทบาทได้อย่างน่าชื่นชม เช่น 
   พมจ.  : “คิด ทําอะไรไม่ได้ ถามจากเจ้าหน้าที่ พมจ.” 
   ท้องถิ่น : “ส่งเสริมให้ประชาชนมาร่วมรับรู้  ร่วมเสนอปัญหาและความ
ต้องการ เพื่อมาจัดทําเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นต้องดูแลรับผิดชอบคนในพื้นที่ของ
ท้องถิ่น” 



โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน | 69 

   ท้องที่ :  “ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ร่วมรับฟังปัญหา เสียงสะท้อนจากคนในชุมชน 
ติดขัดอะไรต้องนึกถึงผู้ใหญ่บ้านก่อน ช่วยเหลือได้ไม่ได้ไม่ว่ากัน ส่วนใหญ่เค้าร่วมคิด ร่วมฟัง    
ร่วมช่วยเหลือให้คนในชุมชน” (ดังตารางที่ 5.1) 
 ตารางที่ 5.1 กลไก และบทบาท/หน้าที่ของกลไกระดับจังหวัด ท้องถิ่นและท้องที่ต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ 
 

ระดับ กลไก บทบาท/หน้าท่ีของกลไก 
จังหวัด - สํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.) 

- ส่งเสริม สนับสุนนการบังคับใช้กฎหมายด้านสังคมใน
ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ทุกฉบับ 

- ร่วมให้ข้อมูล ร่วมให้คําแนะนําปรึกษากับประชาชน
และหน่วยงาน 

- มีคณะกรรมการระดับจังหวัดท่ีทําหน้าท่ีด้านนโยบาย 
แผน ขับเคลื่อนงานแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามกฎหมาย
แต่ละฉบับ 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ อง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สนับสนุนโครงการ โดยให้งบประมาณผ่านกองทุน
คุ้มครองเด็กจังหวัด กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนผู้สู งอายุ  กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (เป็นกองทุน
เดียวท่ีสนับสนุนได้ในจังหวัด แต่อีก 3 กองทุนส่งให้
ส่วนกลางพิจารณา) 

- ให้คําแนะนํา ปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
ตามภารกิจของกระทรวง 

- เชื่อมโยง ประสานงาน หนุนเสริมให้เกิดการทํางาน
ตามเป้าหมาย ภารกิจเพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

- ติดตาม ประเมินผล กํากับงานตามท่ีกฎหมายบังคับใช้ 
- ส่งต่อยังเครือข่ายของจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุน 

ท้องถิ่น - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) 
 

- พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
พ.ศ. 2542 ม.17 ภายใต้บังคับ ม.16 ให้ อบจ.มี
อํานาจหน้าท่ี 
o การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดการรักษาพยาบาล         

การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ 
o การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
o จั ด ทํ า กิ จ ก า ร อื่ น ใ ด ต า ม ท่ี กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น

พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็น
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ระดับ กลไก บทบาท/หน้าท่ีของกลไก 
อํานาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

o กิจการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 ม.45 กําหนดบทบาทหน้าท่ี อบจ. ดังน้ี 
o ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
o จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

ประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

o สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

o ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 

o แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภา
ตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 

o อํานาจหน้าท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 

o จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้า ท่ีของ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดําเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ท้ังน้ี ตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

o จั ด ทํ า กิ จ ก า ร อื่ น ใ ด ต า ม ท่ี กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- ท้องถิ่นจังหวัด งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการถ่ายโอน
กิจกรรมบริการสาธารณะ 
- การกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- การพิจารณาร่างแผนพัฒนาระยะปานกลาง (3 ปี) 
และแผนพัฒนาประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมท้ังการตรวจสอบและกลั่นกรอง
แผนพัฒนาดังกล่าว เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 

- การสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลและให้คําปรึกษา
แนะนําในด้านการวางแผนพัฒนาการประสาน
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ระดับ กลไก บทบาท/หน้าท่ีของกลไก 
แผนพัฒนาและก ารพัฒนาประสิ ทธิ ภ าพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์  พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศท้องถิ่น เช่น ข้อมูลบุคคล (สมาชิกสภา/
ผู้บริหาร) ข้อมูลด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมท้ังการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
อินเตอร์เน็ตตําบล 

- ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- การดําเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการ
สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
แนวทางท่ีได้มาตรฐานในการจัดทําหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตาม ม. 52 แห่งพระราช
กฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

- ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- องค์การบริหารส่วนตําบล/

เทศบาล 
- ดูแลประชาชนในชุ มชน พื้ น ท่ี รั บผิ ดชอบตาม

พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 

- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการ
กลุ่มเป้าหมายผ่านฝ่ายพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

- ร่วมจัดเวทีประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในชุมชน และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา เพื่อ
จัดทําโครงการ เสนอเข้าแผนประจําปี/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 3 ปี ผ่านสภา อบต./สภาเทศบาลพิจารณา
บรรจุเป็นแผนงาน/แผนงบประมาณประจําปีของ
ท้องถิ่น 

- ประสานงานกับ พมจ./หน่วยงานอื่นให้การสนับสนุน
โครงการ (งบประมาณบางส่วน) เพื่อให้โครงการมี
ความต่อเนื่องในพื้นท่ี 

ท้องท่ี - ท่ีทําการผู้ใหญ่บ้าน 
- ท่ีทําการกํานัน 
- ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
- ท่ีตั้งสํานักงานของราชการใน

- เป็นผู้ปฏิบัติงาน (ตัวแทนของกระทรวงมหาดไทย) ใน
ชุมชน 

- ร่ ว มป ร ะชุ มป ร ะ จ า เ ดื อ น ข อ ง ฝ่ า ย ป ก คร อ ง 
(ผู้ใหญ่บ้าน) ได้เข้าร่วมประชุม ราชการแจ้งเรื่อง 
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ระดับ กลไก บทบาท/หน้าท่ีของกลไก 
ชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน หอ
กระจายข่าวในชุมชน ฯลฯ 

 

ประชาสัมพันธ์ขอข้อมูลข่าวสารท่ี เกี่ ยวข้องกับ
ประชาชนผ่านผู้ใหญ่บ้านนําไปสื่อสารต่อผ่านทางหอ
กระจายข่าวในชุมชน 

- ติดประกาศประชาสัมพันธ์ในท่ีชุมชน 
- แจ้งข่าวฝากไปกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อส

ม.) เพื่อไปกระจายต่อในชุมชน 
- ร่วมให้ข้อมูลด้วยภาษาชาวบ้าน เปิดโอกาสให้ไต่ถาม

ได ้ 
- แจ้งข่าวผ่าน อพม.ไปกระจายต่อในหมู่บ้าน 

  
 3. การมีส่วนร่วมของกลไกในชุมชน  
 กลไกในชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานที่สําคัญ ๆ 3 ระดับ ได้แก่ ร่วมรับรู้   
ร่วมเสนอโครงการ และร่วมดําเนินการ ดังนี้ 
 3.1  บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) + บ้าน-โรงเรียน-มัสยิด (บรม) 
   กลไกที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐที่รู้จักดีของคน
ในชุมชนหนีไม่พ้นแนวคิด “บวร” และ “บรม” โดยเฉพาะวัด/มัสยิดยังคงดํารงบทบาทของ   
การให้บริการส่งเสริม สนับสนุน เช่น การให้พื้นที่ทํากิจกรรม เป็นศูนย์กลางของการรวมคนทุก
เพศ ทุกวัยในการทํากิจกรรมร่วมกันของชุมชน เห็นได้จากการที่เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง เป็นผู้นํา
ทางจิตวิญญาณที่พยายามส่งเสริมให้พื้นที่ของวัดเป็นพื้นที่ให้บริการต่างๆ กับคนในชุมชน วัดจึง
เป็นที่รวมของคนในชุมชนตั้งแต่ ผู้ป่วย/คนพิการและญาติ/ผู้ดูแลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย ผู้สูงอายุมารวมตัวร่วมทํากิจกรรมทางศาสนา สวดมนต์ในวันพระ    
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการมาจัดที่วัด คําบอกเล่าที่ว่า  
    “แม้ว่าจะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเยาวชน ‘ละอ่อนใกล้วัด’ มีหมอเครือ
วัลย์เป็นที่ปรึกษาในการทํากิจกรรม แต่ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นสภาเยาวชนอย่างเป็นทางการ คนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหา ส่วนคนที่มีปัญหาไม่ได้เข้าร่วม วัดเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมและการรวมกลุ่มกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น การที่ ให้เด็กไปจัดรายการวิทยุก็เพื่อให้เด็ก ๆ    
มีประสบการณ์ วันสําคัญ ๆ มีการจัดกีฬาเยาวชน เป็นต้น” (เวทีสนทนากลุ่ม ต.นกออก อ.ปัก
ธงชัย จ.นครราชสีมา, 6-7 มกราคม 2554) 
  3.2  การเปิดโอกาสให้คนพิการของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
    มุมมองของชุมชนที่มีต่อคนพิการ โดยทั่วไปพบว่าเป็นการมองคนพิการ
เหมือนคนปกติ มองเหมือนลูกเหมือนหลาน แต่คนพิการเองต่างหากที่ตีตราตนเอง ไม่อยากออก
จากบ้าน จึงทําให้ผู้พิการไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางสังคม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนพิการอาย ขาดการ
ส่งเสริมและสนับสนุน แม้ว่าชุมชนจะให้การยอมรับ จึงจะต้องเข้าไปเสริมพลังให้คนพิการมากขึ้น 
(เวทีสนทนากลุ่ม ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, 6-7 มกราคม 2554) 
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    โดยสรุป กลไกของชุมชนที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐของ
ประชาชนจึงเกี่ยวข้องกับ “บวร” และ “บรม” ซึ่งตามข้อเท็จจริงก็พบว่าหน่วยงานก็ยังคงใช้
กลไกของโรงเรียน/วัด/มัสยิด เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการและ
ขั้นตอนต่าง ๆ น้อย ส่วนใหญ่มักจะเป็นการให้วัด/โรงเรียนร่วมดําเนินโครงการ ร่วมทํากิจกรรม
ต่างๆ จึงทําให้ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินงานในชุมชน (ดังตารางที่ 5.2) 
 
 ตารางที่ 5.2 กลไกและบทบาท/หน้าที่ของกลไกระดับบ้าน วัด/มัสยิดและโรงเรียนกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ 
 

ระดับ กลไก บทบาท/หน้าท่ีของกลไก 

บ้าน - ท่ีอยู่อาศัยท่ีแสดงหลักฐานสิทธิ
และการเข้าถึงสวัสดิการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- ดูแลสมาชิกในครอบครัวต้ังแต่เด็ก เยาวชน คนพิการ 
ผู้สูงอายุ 

- สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว 
- ร่วมกิจกรรม/โครงกรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

กลุ่มเป้าหมาย 
- กรนําคนพิการ/ผู้สูงอายุไปใช้บริการตามสิทธิ 

วัด/มัสยิด - ศูนย์รวมการทํากิจกรรมทาง
ศาสนาของคนในชุมชน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้หญิง 

- เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น การนําเด็ก
ไปจัดรายการวิทยุในชุมชน การจัดกีฬาเยาวชน การ
ทํากิจกรรมผู้สูงอายุ 

- ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน 
โรงเรียน - การจัดการศึกษาในระบบ นอก

ระบบกับคนในชุมชน 
- ร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของโรงเรียน 

ส่วนใหญ่ ยังมีการเชื่อมโยงน้อย เน้นเฉพาะกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในระบบ 

- โรงเรียนจัดให้มีการศึกษาหลายลักษณะ เช่น การ
เปดิโอกาสให้เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ 
โรงเรียนขยายโอกาสสําหรับเยาวชนท่ีไม่สามารถ
เรียนในและนอกระบบได้ 

- โรงเรียนมีระบบการดูแลนักเรียน จัดครูเยี่ยมบ้าน 
นักเรียนทุกคนเทอมละ 1 ครั้ง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
เพื่อติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกับ
ผู้ปกครอง 

- โรงเรียนเฉพาะสําหรับคนพิการ เช่น โรงเรียนคนตา
บอด โรงเรียนหูหนวก เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนคน
พิการได้มีการพัฒนาตนเอง 
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- การมีส่วนร่วมส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐของประชาชนในชุมชน
กับผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ/ผู้น าธรรมชาติ 
    โดยทั่วไป พบว่า ในชุมชนมีผู้น า 2 แบบ คือ ผู้น าที่เป็นทางการ ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในทางปฏิบัติ
ผู้ใหญ่บ้านหลายพื้นที่ปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) จึงท าให้เป็นที่รู้จัก/ยอมรับ/ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี เช่น 
นายก อบต.โพนทอง อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี ผู้น าชุมชนที่เป็นทางการจึงถูกคาดหวังจากคนในชุมชน 
ส่วนผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้น าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุที่ชุมชนนับถือ ตัวแทน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ครู ฯลฯ มักมีบทบาทร่วมให้ความคิดกับผู้ที่มาขอค าปรึกษา แต่ไม่รับ
ต าแหน่งใดๆ ของทางราชการ เนื่องจากผู้น าที่ไม่เป็นทางการมักเป็นผู้ที่คิดนอกกรอบของ
หน่วยงานราชการ ผู้น าลักษณะนี้จึงก าหนดบทบาทของตนเองเป็นผู้สังเกตการณ์และเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะเสมอๆ (ดังตารางที่ 5.3) 
 

 ตารางที่ 5.3 กลไกและบทบาท/หน้าที่ของกลไกระดับชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการกับการมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ 
 
 

ระดับ กลไก บทบาท/หน้าท่ีของกลไก 
ชุมชน - ผู้น าชุมชนท่ีเป็นทางการ ได้แก่ 

ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

- ส่งข่าว/แจ้งข่าวทางราชการท่ีได้จากการประชุมประจ าเดือนเพื่อ
แจ้งต่อลูกบ้าน โดยเฉพาะสิทธิและสวัสดิการของรัฐที่มีการปรับ
ระเบียบใหม่ 

- ฝากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนให้แจ้งต่อลูกบ้านท่ีอยู่ห่างไกล
หอกระจายข่าวได้รับทราบ 

- เคาะประตูถึงบ้าน น าข่าว/ข้อมูลไปแจ้งยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
คนพิการ ผู้สูงอายุด้วยตนเอง พร้อมเยี่ยมเยียนลูกบ้าน 

- ผู้น าไม่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้น า
ทางศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้สูงอายุท่ีชุมชนนับถือ ตัวแทน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ซ่ึงผู้น าไม่
เป็นทางการส่วนใหญ่ไม่รับ
ต าแหน่งทางราชการ 

- ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ในชุมชน เช่น เป็นท่ีปรึกษา ให้
ค าแนะน ากับกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ 

- ร่วมคิด ร่วมวางแผนให้กับคนในชุมชน 
- ร่วมท าในประเด็นท่ีสนใจ 
- ร่วมติดตาม ประเมินการท าโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ภาค

ชุมชน ภาคประชาชน และเสนอผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้าน 

 4. การใช้กลไกให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
  ผลจากการประชุมเวทีสนทนากลุ่ม 4 ภาค พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการรับรู้
กลไกที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ (1) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (2) พ.ร.บ.ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (3) พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550 และ (4) พ.ร.บ.
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (แก้ไขฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แต่ชุมชน/ตัวแทนชุมชน
ยังไม่ทราบกลไกการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะการให้ตัวแทนขององค์กร
สวัสดิการชุมชน 3 คนมาร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ก.ส.จ.) การให้



โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน | 75 

อปท.ในจังหวัด ทําให้คนในชุมชนไม่รู้ ไม่ทราบและไม่ได้ใช้กลไกการมีส่วนร่วมเฉพาะของ
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มของตน (ดังตารางที่ 5.4) 
  - พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
   สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดได้มีการจัดตั้งและส่งเสริมให้มีตัวแทนเด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมเป็น “คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด” แต่กลไกดังกล่าวยังไม่
ครอบคลุมในระดับตําบล ในปี พ.ศ. 2554 จึงได้มีนโยบายขยาย “คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนระดับตําบล” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเสนอโครงการ/
กิจกรรม แต่เนื่องจากเป็นช่วงของการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ผู้นําเยาวชนส่วนหนึ่งจึง
ไม่สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ส่งผลให้การดําเนินงาน
ดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  - พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 
   พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้กําหนดให้มี
ตัวแทนคนพิการแต่ละประเภทเข้ามาเป็น “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการจังหวัด” ซึ่งมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แผน โครงการ กิจกรรมสําหรับคนพิการใน
จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่คนพิการบางส่วนยังคงถูกเก็บไว้
ที่บ้าน ทําให้ขาดการรับรู้สิทธิและสวัสดิการคนพิการที่ตนพึงมีพึงได้ 
  - พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
   ผู้สูงอายุมีกลไกการทํางานที่เข้มแข็ง คือ “ชมรมผู้สูงอายุ” และ “สาขา
สภาผู้สูงอายุ” “คณะอนุกรรมการผู้สูงอายุ” ที่อยู่ใน ก.ส.จ. กลไกดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จึงจะได้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรม และได้รับการอบรม
ความรู้ รับรู้เรื่องข่าวสาร ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้สูงอายุของชมรม
ผู้สูงอายุจึงเข้าถึงข้อมูล/สิทธิและสวัสดิการของรัฐได้ 
   มขี้อน่าสังเกตว่า การมีส่วนร่วมของผู้สูอายุในชมรม มักมีรูปแบบ/ลักษณะ
กิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่สมาชิกชมรมมักเป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการแต่ยังไม่
ครอบคลุมผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลําบากซึ่งไม่ค่อยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของชมรม  
 
 ตารางที่ 5.4 กลไกและบทบาทหน้าที่ของกลไกระดับเด็กและเยาวชน คนพิการและ
ผู้สูงอายุกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ 
 

ระดับ กลไก บทบาท/หน้าท่ีของกลไก 
เด็กและ
เยาวชน 

- สภาเด็กและเยาวชน - เป็นช่องทางให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นของเด็กและเยาวชนต่อผู้ใหญ่ ในปี 2554 มีการขยาย
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดไปสู่ระดับตําบล เรียกว่า 
“คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล” แต่
ตัวแทนส่วนใหญ่ยังเป็นของเด็กในระบบโรงเรียน ส่วน
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ระดับ กลไก บทบาท/หน้าท่ีของกลไก 
เด็กนอกระบบและเด็กในโรงเรียนขยายโอกาสยังมีส่วนร่วม
น้อย 

คนพิการ - ตัวแทนคนพิการแต่ละ
ประเภทเข้ามาเป็น 
“คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการจังหวัด" 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 กําหนด 

- ตัวแทนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แผน โครงการ 
กิจกรรมสําหรับคนพิการในจังหวัด ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่คนพิการบางส่วนยังคงถูกเก็บ
ไว้ในบ้าน ทําให้ขาดการรับรู้สิทธิและสวัสดิการของคนพิการ 

ผู้สูงอายุ - ชมรมผู้สูงอายุ 
- สาขาสภาผู้แทน

ผู้สูงอายุแห่งประเทศ
ไทยฯ ประจําจังหวัด... 

- ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ จึงจะได้
สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรม และได้รับการอบรม
ความรู้  รับรู้ เรื่องข่าวสาร ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ครอบครัว - ครอบครัว - ร่วมดูแลสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่เด็ก เยาวชน คนพิการ 
ผู้สูงอายุ 

 
 5. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่อปัญหาเด็กและเยาวชนยังไม่ชัดเจน 
  ข้อค้นพบของการศึกษายังเป็นประเด็นที่น่าห่วงใย คือ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก
และเยาวชน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปัญหาของทุกพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่น เด็กติดยาเสพติด เด็กติด
เกมส์ เด็กมีการตั้งครรภ์ในวัยเรียน (ท้องไม่พร้อม) เด็กหนีเรียน เด็กไม่เรียนหนังสือ เด็กมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ครอบครัวไม่สามารถทําบทบาทหน้าที่ของการอบรมขัดเกลาทางสังคม
ให้เด็กประกอบกับยังมีบางชุมชนและหน่วยงานของรัฐยังเชื่อว่า เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องของ
ครอบครัวและของโรงเรียนมากกว่าเป็นเรื่องของสังคม แม้ว่าในสังคมชนบทวิถีแบบชุมชนจะ
ยังคงมีส่วนช่วยดูแลขัดเกลาได้บ้าง แต่การที่ครอบครัวส่วนใหญ่ยังให้ความสําคัญกับการทํามาหา
กิน จึงทําให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนเป็นไปได้ไม่
เต็มที ่ดังข้อมูลที่ปรากฏในเวทีสนทนากลุ่ม จ.ลพบุรี ที่ว่า  
  “ประมาณ 3-4 ปี มีเด็กได้รับทารุณกรรมในครอบครัว โดยครอบครัวแม่มีลูก
ติดไปแต่งงานใหม่ จากนั้นพ่อเลี้ยงก็ได้ลูกเลี้ยงเป็นภรรยาและมีลูก (กับลูกเลี้ยง) อีก 3 คน 
พ่อเลี้ยงชอบดุด่าลูก (ลูกที่เกิดกับลูกเลี้ยง) ทําให้ลูกมีอาการซึมเศร้า ไม่อยู่ใกล้พ่อ ป้าที่อยู่ละแวก
บ้านได้ยินเสียงร้องของลูกแต่ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ ป้าไปเล่าให้เจ้าหน้าที่ภาคราชการฟัง 
ปรากฏว่า สิ่งที่ได้รับคือ ทางเจ้าหน้าที่/โรงเรียนบอกว่ายังไม่หลักฐานที่ชัดเจน ไม่สามารถ
ดําเนินการกับพ่อได้ ไม่สามารถแยกเด็กจากครอบครัวได้....จากสิ่งที่เล่า กลไกของชุมชน/ภาครัฐ
ที่ไม่เข้าไปช่วย ส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องในครอบครัว เรามีอํานาจเข้าไปแยกเด็กหรือไม่ หรือ
แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่มองว่าต้องมีหลักฐานชัดเจนค่อยดําเนินการ ช่วงนั้นกฎหมายคุ้มครองเด็กไม่
ค่อยได้รับความสนใจและไม่ค่อยเผยแพร่ ยังไม่รู้ต้องไปแจ้งใคร” (เวทีสนทนากลุ่ม ต.โพนทอง 
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, 27-28 กุมภาพันธ์ 2554) 
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 6. การมีส่วนร่วมของกลไกในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนพิการ/ผู้สูงอายุ 
  คนพิการ/ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกลไกซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวแทนที่ชัดเจน
ต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังขาดการขยายผลไป
ยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/กองทุนสวัสดิการชุมชน 
 
 บทสรุป การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐยังไม่
สามารถทําได้ครบตามแนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง การส่งเสริมให้
ผู้นําชุมชนและกลไกในแต่ละระดับได้มีความรู้ในสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน จะทําให้กลไกดังกล่าวสามารถทําหน้าที่สื่อสารไปยังประชาชนในชุมชนได้ อย่างไรก็
ตาม การส่งเสริมให้ตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายได้ใช้กลไกที่มีอยู่ไม่ว่ากลไกตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
ชมรมผู้สูงอายุ สภาสาขาผู้สูงอายุ หรือ สภาเด็กและเยาวชน เป็นต้น การเข้าร่วมเป็นตัวแทนของ
กลุ่มเป้าหมายจึงมีความสําคัญต่อการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ 
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 บทท่ี 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะตอ่การพัฒนาสิทธิและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม 
 
 การน าเสนอในบทนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปผลการศึกษาและส่วน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสม รายละเอียดมีดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 สรุปผลการศึกษา 
 
 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ตามกฎหมายในภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2552 ที่เสนอ
ให้มีการด าเนินงานในเร่ืองส าคัญๆ ประกอบด้วย การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระดับชาติ (ตาม
กฎหมายทั้ง 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และระดับท้องถิ่นให้
มีความเข้มแข็งมากข้ึน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับประชาชน/กลุ่มเป้าหมายและการปรับ
รูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การจัดเวทีสัญจรในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด 
หรือร่วมกับเครือข่ายเปิดช่องทางให้ถาม-ตอบปัญหา โดยการสร้างแม่ข่ายให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมาย การจัดให้มีการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ และการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมายทุกประเภท  
 เนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกฎหมายที่ให้       
การรับรองและคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชนและใช้เป็นกลไกในการป้องกันแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคม รวมทั้งบังคับใช้กับคนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จึงเป็นภารกิจส าคัญของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
ในการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ โดยโครงการส่งเสริมสิทธิฯ ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์หลักๆ ไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) การศึกษาสภาพทั่วไปในระดับพื้นที่
เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายของกระทรวงฯ เช่น สิทธิเด็ก สิทธิผู้สูงอายุ  
2) การมุ่งศึกษาช่องทาง กลไกในการขยายโอกาส/การสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการ 3) การส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 4) การจัดท าข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับแนวคิดหลัก ๆ ที่ใช้เป็นกรอบ
การศึกษา มี 3 แนวคิด คือ แนวคิดการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย 
แนวคิดการสื่อสารในงานสังคมสงเคราะห์ และแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 ในด้านขอบเขตการศึกษา ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาที่เน้นการศึกษาสภาพทั่วไปใน
ระดับพื้นที่ที่เก่ียวกับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการในภารกิจกระทรวงฯ โดยเฉพาะสิทธิเด็ก สิทธิ
ผู้สูงอายุ สิทธิคนพิการ และสวัสดิการสังคม รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ช่องทาง กลไกในการขยายโอกาส/การสื่อสารให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาสิทธิที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ที่ศึกษา
ประกอบด้วย 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ภาคกลาง ที่ ต.โพนทอง อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี และภาคใต้ 
ที่ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 220 คน ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายผู้สูงอายุและกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้แก่ 
กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ได้แก่ 1. กลุ่มผู้แทนด้านเด็ก กลุ่มผู้แทนด้านคนพิการ 
กลุ่มผู้แทนด้านผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้แทนด้านสวัสดิการสังคม รวม 142 คน 2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่
เป็นผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้แทนองค์กร
เอกชนและผู้แทนจากเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 78 คน และ 3. กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมกลไกในการขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิสวสัดิการของประชาชน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 140 คน 
 ระเบียบวิธีการศึกษา ศึกษาข้อมูลเชิง เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายในภารกิจของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  แนวคิดทฤษฎีและฐานข้อมูลของพื้นที่ 
ตลอดจนศึกษาภาคสนามด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกรณีศึกษา
ในพื้นที่ๆ ก าหนด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งการสนทนากลุ่มส าหรับ 
4 กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการจัดเวทีคืนข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
และแกนน า รวมทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและน าเสนอผลการศึกษาให้กับ
เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การสรุปผลและจัดท าข้อเสนอแนะ 
โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
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ภาพที่ 6.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการศึกษา 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการศึกษาที่ได้สรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 
 1. การศึกษาสภาพทั่วไปในระดับพื้นที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการเด็ก 
คนพิการ ผู้สูงอายุ และการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายในภารกิจของกระทรวง        
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  สภาพทั่วไปในระดับพื้นที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายใน
ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า สภาพทั่วไปของพื้นที่
เป้าหมายใน 4 ภาคที่ศึกษา มีจุดเด่นของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันทั้งในด้านทุนคน ทุนวัฒนธรรม 
และทุนทางสถาบันทางสังคมในชุมชน ซึ่งมีผลต่อระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ยากล าบากในชุมชน
โดยชุมชน มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า เพศหญิงเป็นเพศที่มีบทบาทต่อการดูแลคนในครอบครัวไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มเป้าหมายใดก็ตาม ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในหมูบ่า้น 
(อสม.) รวมทั้งพระภิกษุและโต๊ะอิหม่ามต่างก็มีความส าคัญต่อการเป็นกลไกที่ท าให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ อย่างไรก็ตามกรณีที่เป็น อสม.หาก อสม.คนใดที่ เป็น
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อยู่ในคน  ๆ เดียวกันด้วยแล้ว        
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการรับรู้และเข้าถึงสิทธิก็เป็น เรื่องที่ไม่

 ประสานงานลงพื้นที ่
- สสว.10 จ.เชียงใหม ่
- สสว.5 จ.นครราชสีมา 
- สสว.8 จ.ลพบุรี 
- สสว.12 จ.สงขลา 

 พมจ./สสว.คัดเลือกพื้นที ่

 คณะที่ปรึกษา/กองนิติการ 
พิจารณาคัดเลือก 

 พมจ./สสว./คณะที่
ปรึกษาประสานพื้นที่ ศึกษา 
เตรียมพื้นที่กรณีศึกษา 

 ทีมประชาสัมพันธ์เข้าไป
ศึกษาวิถีชวีิตของ 4 กรณีศึกษา 

 การให้ความรู้เรื่องสิทธิและ
สวัสดิการตามกลุ่มเปา้หมายใน

ภารกิจกระทรวงฯ  

 จัดเวทีสนทนากลุ่ม
ย่อยกับกลุ่มเป้าหมาย 

 คืนข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานที่ประชุม
ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและสรุปผล 

 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลการศึกษาใหก้ับ
เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะ 

 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์
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ยากนัก เนื่องจากเป็นผู้ที่ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายให้ความไว้วางใจและมีความรู้สึกสนิทสนมราว
กับเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว 
  ด้านการรับรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ  พบว่า กลไกภาครัฐโดยเฉพาะ
หน่วยงานส่วนกลางรับรู้สิทธิและสวัสดิการมากกว่าภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน โดยสิทธิและ
สวัสดิการที่รับรู้นั้นส่วนใหญ่เกี่ยวกับสิทธิที่เห็นเป็นรูปธรรมในรูปตัวเงิน ซึ่งก็คือ เบี้ยต่างๆ เช่น 
เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ที่น่าสังเกต คือการรับรู้สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ คนพิการ
และเด็กมมีากกว่าสวัสดิการสังคม ส่วนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ครองสิทธิโดยตรงนั้น พบว่า เลือก
ที่จะรับรู้สิทธิและสวัสดิการภาครัฐ เลือกใช้สิทธิและสวัสดิการภาครัฐที่ตรงกับความต้องการ    
โดยสิทธิและสวัสดิการที่รู้จักกันในวงกว้าง คือ เบี้ยความพิการ เบี้ยผู้สูงอายุ  และสิทธิ          
การรักษาพยาบาล ทั้งที่เจตนารมณ์ของกฎหมายทั้ง 4 ฉบับมีการก าหนดสิทธิและสวัสดิการ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและมีบริการสังคมใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดการคุ้มครองเด็กแต่ละประเภทโดยการจัดหาที่อยู่อาศัยควบคู่กับบริการ
การพัฒนาเด็กให้เหมาะสมตามวัย พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เน้นการส่งเสริม สนับสนุนและ
คุ้มครองผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมให้ลูกหลานดูแลพ่อแม่ มีการใช้มาตรการจูงใจทางภาษีในรูป 
“ภาษีกตัญญู” การให้ลูกที่ดูแลผู้สูงอายุสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้คนละ 30,000 บาท 
บริการการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายกลุ่ม เป็นต้น ขณะเดียวกันกฎหมายได้ให้
ความส าคัญกับการท าหน้าที่ของครอบครัวต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่การคุ้มครองเด็ก   
การคุ้มครองผู้สูงอายุ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม แต่ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายยังมีความเข้าใจต่อสิทธิและสวัสดิการ
ภาครัฐในสาระส าคัญของกฎหมายไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน มีส่วนร่วมกับกลไกการเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการเพียงบางเร่ือง ที่ส าคัญยังคงเป็นฝ่ายที่ “รอรับประโยชน์” จากการ “ให้” ของรัฐ 
 
  2. ช่องทาง กลไกในการขยายโอกาส/การสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการ 
   ช่องทาง กลไกในการขยายโอกาส/การสื่อสารการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
พบว่า มี 2 ช่องทางที่ส าคัญ คือ บุคคล ซึ่งได้แก่ ผู้น าชุมชน โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และ
กรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกของรัฐที่น าเรื่องราวต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐมาบอกต่อกับคน
ในชุมชน อาสาสมัครซึ่งท าหน้าที่ เป็นทั้งที่ปรึกษาและผู้สื่อสาร  ส าหรับผู้น าท้องถิ่นซึ่ง
ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรีต่างก็มีบทบาทส าคัญใน         
การสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือประสานงานกับ พมจ. นอกจากนี้ 
ผู้ดูแลเด็ก/คนพิการ/ผู้สูงอายุเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
สิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด ช่องทางที่ส าคัญอีกช่องทางหนึ่ง  คือ องค์กร/
หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรท้องถิ่นระดับหมู่บ้านที่มีที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นที่
พึ่งของประชาชนและเป็นศูนย์กลางการกระจายข่าวสารต่างๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้องค์การ
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บริหารส่วนต าบล (อบต.) /สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) เทศบาล หน่วยบริการ
ต่างๆ ในชุมชน ทั้งสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หน่วยงานของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สามารถท าหน้าที่ในการสื่อสารได้ แต่ส าหรับ
หน่วยงานเชิงพื้นที่ของกระทรวง พม. เช่น ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) ศูนย์
พัฒนาสังคมจังหวัด (ศพส.) และศูนย์ประชาบดี (1300) ที่ประชาชนยังไม่ค่อยคุ้นชิน เพราะอาจ
เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่ ส าหรับหอกระจายข่าวในชุมชนเป็นสื่อโสตที่ประชาชนในชุมชน
คุ้นเคยและผู้น าท้องถิ่นนิยมใช้มากที่สุด ส่วนวิทยุชุมชนแม้จะเป็นที่นิยมแต่สาระเร่ืองราวเก่ียวกับ
สิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายยังมีไม่มากนัก ที่ส าคัญก็คือ สื่อทัศน์ที่ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
นั้น โดยทั่วไปเข้าถึงประชาชนได้ง่ายแต่เนื้อหาภาษาที่ใช้ยังไม่ท าให้ผู้รับเข้าใจดีพอ วิธีการสื่อสาร
เพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของประชาชนทราบว่ามี 2 แบบ คือ แบบราชการที่ใช้ใน
รูปแบบที่เป็นหนังสือราชการโดยภาษาราชการและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งเป็นไปตาม
ขั้นตอนการท างานของทางราชการ แต่หน่วยงานที่เป็นผู้รับเร่ืองต้องการการสื่อสารแบบสองทาง
ในรูปแบบการประชุม พูดคุยชี้แจง ซึ่งพบว่าการสื่อสารแบบสองทางที่ใช้นั้นมีเฉพาะบางพื้นที่ที่
ท างานใกล้ชิดกับ พมจ.เท่านั้น มีข้อสังเกตว่าภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมักเป็นภาษากฎหมาย      
ซึ่งเข้าใจยาก ท าให้ยังเข้าไม่ถึงสาระส าคัญหลัก ๆ ของกฎหมาย 
  ด้านกลไกการขยายโอกาสเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของ
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลไกภาคท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) และภาคประชาชน (อสม.อพม./อผส./
อพมก.) ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากกว่ากลไกอ่ืนๆ กลับมีการรับรู้
สิทธิและสวัสดิการน้อยกว่า กลไกภาครัฐของหน่วยงานส่วนกลางจึงท าหน้าที่การขยายโอกาสได้
ไม่เต็มที่ นอกจากนี้หน่วยงานในพื้นที่ที่สังกัดกระทรวงฯ โดยเฉพาะส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 12 เขต (สสว.) ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด (ศพส.) และศูนย์ประชาบดี (1300) 
รวมทั้งอาสาสมัครในชุมชนยังขาดโอกาสในการเข้ารับการอบรมและโครงการอาสาสมัครยังขาด
ความต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะจากเวทีการสนทนากลุ่มต่อการขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการประชาชนจะเกิดขึ้นได้หากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานในระดับจังหวัดมีการ
ท างานเชิงรุก มีการเชื่อมโยงข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสามารถน าข้อมูลมา
ใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเลือกใช้-ผลิตสื่อที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ โดยสื่อที่สามารถเป็นช่องทางการขยายโอกาสและเสริมสร้างสิทธิและสวัสดิการได้
ดี คือ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ สายด่วน หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย และเวทีรับฟังความ
คิดเห็นเร่ืองราวของชุมชน 
  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ พบในเวที
ประชาคมในชุมชนในทุกพื้นที่ เนื่องจากเป็นเวทีที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วม
แสดงความคิดเห็นและความต้องการของคนในชุมชน โดยอาจถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
ของท้องถ่ินที่คนในชุมชนรับรู้ ประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายที่ถูก
หยิบยกมาพูดคุยกันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่  
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  1) ร่วมให้ข้อมูลข่าวสารสิทธิและสวัสดิการภาครัฐตามที่กฎหมายแต่ละฉบับ
บังคับใช้ เช่น การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 การให้ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการคนพิการตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคนพิการให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
อิสระ เช่น การได้รับเครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการของคนพิการแต่ละประเภท 
การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ บริการล่ามภาษามือ บริการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพไม่เกิน 40,000 บาท ภายในระยะเวลา 
5 ปี การให้ข้อมูลข่าวสารในมาตรา 11 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เช่น สวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดการศพตามประเพณี 2,000 บาท การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณ
กรรมหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ การปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่
ยากล าบาก การให้ข้อมูลข่าวสารการขึ้นทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการ
ชุมชนของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2550 ซึ่งจะส่งผลให้องค์การสวัสดิการสังคมที่ขึ้นทะเบียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
การด าเนินงานต่าง ๆ กับกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน/องค์กร/ผู้น าชุมชนจึงมีบทบาทส าคัญต่อ   
การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย เพียงพอต่อการตัดสินใจที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
จะเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม การสื่อสารโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ ในชุมชนจึงส่งผลต่อการ
เข้าถึงสิทธิของคนในชุมชน 
  2) ร่วมแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ถูกทอดทิ้ง     
ถูกแสวงหาประโยชน์ ถูกทารุณกรรม ประชาชนในชุมชนมีหน้าที่ส าคัญในการเฝ้าระวัง เตือนภัย
และร่วมแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม ซึ่งผู้แจ้งจะต้องรู้ช่องทางการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ เช่น การแจ้งเหตุต่อศูนย์ประชาบดี 1300 เป็นต้น 
  3) ร่วมคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่  คนในชุมชน/ผู้น าชุมชน       
มีบทบาทส าคัญต่อการเข้าช่วยเหลือ ดูแล ประสานงานให้กับหน่วยงานภาครัฐต่อการด าเนินการ
คุ้มครองสวัสดิภาพของกลุ่มเป้าหมาย เช่น บทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต่อการเข้าไปในเคหสถานเพื่อช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัย การแยกเด็ก
หากไม่มีผู้ท าหน้าที่คุ้มครองเด็กได้ การส่งเสริมให้คนพิการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้เกิดสิทธิ
สวัสดิการคนพิการ เป็นต้น 
  4) ร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัย คนในชุมชน/ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมต่อการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยในชุมชน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้าน/ก านันถือเป็นผู้น าชุมชนที่รู้จักคนในชุมชน (รู้คน) 
รู้จักกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เสี่ยงในชุมชน (รู้ที่) รู้จักใจของคนในชุมชนและรู้ว่าต้องใช้ช่องทางใดต่อ
การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน (รู้ใจ) เช่น การเตือนผู้ปกครองให้ดูแลเด็ก การส่งเสริมให้
เกิดเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยดูแลซึ่งกันและกัน 
  5) ร่วมติดตามก ากับการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ หน่วยงาน/องค์กร
ของรัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด (ท้องที่) มีพื้นที่
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ด าเนินงานชัดเจน จึงมีบทบาทร่วมติดตามก ากับการด าเนินงานการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ
ภาครัฐ เช่น กลุ่มเป้าหมายใดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ การน าผลมาจาก
การท าเวทีประชาคมมาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา/โครงการ และการผลักดันให้โครงการ 
ถูกบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี เป็นต้น ในระดับหน่วยงาน/องค์กรมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงาน แต่ยังขาดร่วมติดตามผล ท าให้การปรับรูปแบบและวิธีการเพื่อ
เข้าถึงสวัสดิการอย่างสะดวกรวดเร็วยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับเสียงสะท้อน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 3. การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิและสวัสดิการ 
  การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิและสวัสดิการ ประกอบด้วย 1) การบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับรู้ รับทราบสิทธิและสวัสดิการดังกล่าว 2) 
การสนทนาตามกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้สูงอายุ    
กลุ่มสวัสดิการสังคม และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และ 3) การให้ความรู้ผ่านกรณีศึกษา เพื่อให้
กรณีศึกษาได้รับรู้ รับทราบสิทธิและสวัสดิการ  
  ผลการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิและสวัสดิการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการบางส่วนมีการรับรู้ในสิทธิและสวัสดิการที่ตนเองสามารถเข้าถึงสิทธิที่เป็นเรื่องเงินซึ่ง
ตนเองได้รับเป็นประจ าทุกเดือน แต่เรื่องอื่น ๆ เช่น การจัดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม           
ทุนประกอบอาชีพ กายอุปกรณ์ ทุนการศึกษา หรือการสงเคราะห์อื่น ๆ ยังไม่เคยรับรู้ ซึ่งส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบางแห่ง
และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ก็ยังขาดความเข้าใจในขั้นตอน
การท าให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่มได้รับสิทธิอย่างครอบคลุม 
 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
 ในการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้น มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐของประชาชน ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. ควรมุ่งให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสรับรู้สิทธิและสวัสดิการ
ภาครัฐตามกฎหมายในภารกิจของกระทรวง ฯ จากสื่อต่างๆ ในหลายช่องทาง สามารถเข้าถึง
อย่างเป็นรูปธรรม จัดระบบและขั้นตอนอย่างง่าย สะดวก สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
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กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท ควรส่งเสริมการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตามนโยบายผ่านกลไกที่
เก่ียวข้องโดยตรงและโดยอ้อม 
 2. ควรปรับทัศนคติของคนในชุมชน/สังคมต่อ “สวัสดิการ” ภาครัฐ เนื่องจาก 
ประชาชนยังเข้าใจว่า “สวัสดิการเป็นเรื่องการสงเคราะห์” ให้มีมุมมองเป็นเรื่องของ “สิทธิ”     
ที่ประชาชนมี ประชาชนเป็นเจ้าของควรที่จะเป็น “ผู้ครองสิทธ  ” โดยชอบธรรมบนพื้นฐานที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งมีหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อรัฐด้วยเช่นกัน 
 3. ควรส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ เครือข่ายประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเชิงบูรณาการเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของ
ประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ช่องทางของกองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งภาค
ท้องถิ่นและภาคชุมชนยังมีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าถึงกองทุนแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน 
 4. ควรพัฒนากลไกอาสาสมัครของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ โดยการรวม อพม./อพมก./อผส.ให้เป็น “อพม.”เพื่อท าบทบาทหน้าที่ดูแลทุก
กลุ่มเป้าหมายในภารกิจของกระทรวงฯ ควร ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงานของ อพม.ในรูป 
“ปฏิทินการท างานเป็นรายเดือน” ที่ชัดเจน 
 5. ระดับจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 
ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายระดับตั้งแต่ระดับต าบล (ชุมชน) ระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด เน้นท างานเชิงรุก ประสานงานพร้อมเชื่อมต่อการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และระหว่างหน่วยงานที่
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงอื่น เชื่อมประสาน    
ความร่วมมือระหว่างจังหวัด (ส านักงาน พมจ. และ/หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และระดับท้องถิ่น ได้แก่ อปท. ผู้น าชุมชน/แกนน า อาสาสมัคร
และกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น เชื่อมประสานภาคธุรกิจ/องค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน พมจ.มีความรู้และเข้าใจในกฎหมายที่
อยู่ในภารกิจของกระทรวงฯ ทุกฉบับ โดยสามารถน าตัวกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชนโ์ดยตรงต่อ
ประชาชนในชุมชน  
 6. ระดับท้องถิ่น-ชุมชน ควรจัดเวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการในระดับจังหวัด 
ชุมชน ควรจ้างผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) เพื่อช่วยส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของ
ภาครัฐในระดับท้องถิ่น ควรประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการผ่านกลไกทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ ช่องทางส าคัญ คือ บุคคล ที่ประชุมในเวทีต่างๆ บ้าน วัด มัสยิด โรงเรียน เป็นแหล่ง
ส าคัญที่สามารถท าให้เกิดโอกาสได้เช่นกัน ไม่ควรเน้นสื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง กรณีที่เป็น
สาระหลักๆ ของกฎหมาย ควรแปลงให้เป็นภาษา “ชาวบ้าน” 
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 7. ควรส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐในมิติชีวิตความเป็นมนุษย์ที่เน้นความ
เป็นองค์รวมของครอบครัว (ประกอบด้วยทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย) มิใช่มุ่งเน้นเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายใดกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่เข้าถึงสิทธิเชิงปัจเจกบุคคล แต่ควรส่งเสริมสิทธิและหน้าที่
ของบุคคลต่อการดูแลสมาชิกในครอบครัว เช่น เพิ่มมาตรการจูงใจกับชุมชนที่มีการดูแลคนใน
ชุมชนผ่านการสนับสนุนในรูปของโครงการผ่านกองทุนทั้ง 4 กองทุน เป็นต้น เพิ่มมาตรการจูงใจ
ให้บริษัทธุรกิจเอกชนได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่มเป้าหมายในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้คนพิการ/
ผู้สูงอายุ เข้าถึงอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สื่อการศึกษาส าหรับคน
พิการแต่ละประเภท ฯลฯ โดยรัฐอาจลดภาษีให้บริษัทหรือจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ ากว่าบริษัท
ทั่วไป 
 8. ควรปรับ/เพิ่มตัวเงินในสิทธิและสวัสดิการ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” และ “เบี้ยยัง
ชีพความพิการ” จาก 500 บาท เป็น 1,000 บาท เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถด ารงชีพอยู่ได้
ด้วยตามควรแก่อัตภาพ โดยรัฐควรมีการบริหารจัดการโดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ/คนพิการได้หักเงิน
ส่วนหนึ่งเข้าสู่ “ระบบการออมในกองทุนสวัสดิการชุมชน” ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ยากล าบากในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น หักเดือนละ 30 บาทเข้ากองทุน
สวัสดิการชุมชนแต่สิทธิประโยชน์ของกองทุน ฯ จะดูแล คนในชุมชนตั้งแต่เกิด เจ็บ สูงอายุ พิการ
และตาย หรือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสมทบเบี้ยยังชีพตามศักยภาพของ
ท้องถิ่นที่จะด าเนินการได้โดยอาจจะต้องประสานเพื่อแก้ไขกฎหมายที่เอื้อต่อการท างานของ
ท้องถิ่น  
 9. ควรส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ความช่วยเหลือ การประสาน การส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้
อย่างเหมาะสม โดยการส่งเสริมให้ความรู้และจัดท าคู่มืออย่างง่ายที่ประกอบด้วยสาระส าคัญของ
สิทธิ กระบวนการ หลักเกณฑ์  การได้สิทธิตามกฎหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งค าถามที่พบบ่อย    
(Q & A) เพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้นของให้ความรู้ 
 10.  สิทธิและสวัสดิการภาครัฐส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ควรมีการพัฒนา 
ดังนี้ 
   10.1 เด็กและครอบครัว  
     - กรณีเด็กอยู่ในครอบครัวที่ยากจนและได้รับการศึกษาแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ครูควรมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการส่งต่อหรือประสานงานกับอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับสิทธิในการสงเคราะห์  
     - กรณีเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เช่น ได้รับการกระท าความรุนแรงจาก
ครอบครัว ถูกท าร้ายร่างกาย ล่วงละเมิดทางเพศ ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ท างานเสี่ยง
อันตรายต่อสุขภาพขัดขวางการศึกษาการโฆษณาเผยแพร่ที่น่าจะเสียหาย เป็นต้น ชุมชนควรมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การแจ้งเหตุและการน าเด็กเข้าสู่กระบวนการของการคุ้มครองอย่าง
เร่งด่วน  
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   10.2 ผู้สูงอายุ  
     - ท้องถิ่นควรปรับบทบาทในการท างานเชิงรุกให้มากข้ึน เพื่อผู้สูงอายุ
จะได้รับการดูแล คุ้มครอง ปกป้องสิทธิ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชนและนอกชุมชนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
   10.3 คนพิการ 
     - หน่วยงานระดับท้องถิ่น-ระดับจังหวัดควรให้ความส าคัญกับการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้พิการที่ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ยังควรจัดการฝึกอบรมทักษะของผู้ดูแลคนพิการ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     - ชุมชนควรมีบทบาทในการกระตุ้นให้คนพิการออกมาร่วมกิจกรรม
ทางสังคมในวันส าคัญต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
   10.4 การจัดสวัสดิการสังคม  
     - ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชน คนในชุมชนมีความรู้ต่อการขึ้น
ทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ การขึ้นทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชน การเขียนโครงการเพื่อ
ขอรับสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสังคมในจังหวัด/ส่วนกลางทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ 
รวมถึงสร้างเครือข่ายสวัสดิการชุมชน เป็นต้น 
 11. ทิศทางการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการภาครัฐที่เร่งด่วน  
   11.1 ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/
นายกเทศมนตรี/ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล) หรือเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านสวัสดิการชุมชน ได้มี
ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการภาครัฐตามกฎหมายในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งมีความสามารถในการให้ค าแนะน าในสิทธิและสวัสดิการของประชาชนที่
เอ้ือต่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการประชาชนได้ง่ายขึ้น 
   11.2 ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้มีบทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ความรู้สิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐแบบชาวบ้านที่ใช้รูปแบบ วิธีการสื่อสารแบบง่าย ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
   11.3 ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชาชนจะได้ รับ
ประโยชน์สูงสุด 
   11.4 ควรพัฒนาระบบการให้บริการให้มีความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
สามารถสิ้นสุดกระบวนการได้อย่างเบ็ดเสร็จ ควรเป็นระบบที่เอ้ือต่อข้อจ ากัดของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าไม่ถึงสิทธิด้วยตนเอง 
   11.5 เพิ่มช่องทางการขยายโอกาส จากเดิมที่มุ่งเน้นตัวบุคคล องค์กร 
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อออนไลน์และควร ประสานองค์กรด้านการเงินโดยเฉพาะธนาคารใน
ท้องถิ่น กลุ่มสหกรณ์/กองทุนต่าง ๆ เพื่อกลุ่มเป้าหมายจะสามารถเข้าถึงสิทธิในลักษณะที่เป็น 
“ตัวเงิน” หรือ “เบี้ยยังชีพ” ได้ง่ายขึ้น 



88 | โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนรว่มของชุมชน 

   11.6 กระทรวงก า รพัฒนาสั ง คมและคว า มมั่ น ค งขอ งมนุษย์ ค ว ร
ประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการภาครัฐผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์โดยท าเป็น spot โฆษณา 
โดยผ่านช่องทางของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจ ซึ่งมีวิธีการสื่อสารที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ดี เช่น การส่งเสริมการประกวดโฆษณาด้านการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ
ภาครัฐต่อกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมให้วิทยุชุมชนมีการน าสาระของสิทธิและสวัสดิการภาครัฐไป
สื่อสารเผยแพร่กับชุมชน 
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ภาคผนวก ก รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 

“โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีสว่นร่วมของชุมชน” 
 

วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ วัดห้วยเกี๋ยง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 
กลุ่มผู้แทนด้านเด็ก 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ที่อยู่ 
1 นางสาวเบญจภรณ์ เสาร์ขัน  
2 นางสาวพิชสินี สนธิคุณ  
3 นายชัยณัฐ  สุรินทร์  
4 นายทศพร  สุรินทร์  
5 นางเรณู สุรินทร์  
6 นางเบญจวรรณ สุรินทร์  
7 นางจินตนา กวงคํา  
8 นางไหลํ  กวงคํา  
9 นางสาวไอรดา จิตรจง  

 
กลุ่มผู้แทนด้านคนพิการ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ทีอ่ยู่ 
1 นายพิชัย ถิระวัฒน์ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรํางกาย 
2 นายทองอิน ปัญญา พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรํางกาย 
3 นางลัดดา ถิระวัฒน์   ผู๎ดูแลคนพิการ 
4 นายถวิล  โคร๎มุก    ผู๎ดูแลคนพิการ 
5 นางอาภาศรี สมบูรณ์ชัย   ผู๎ดูแลคนพิการ 
6 ดต.วินัย ศรีรักษา  ผู๎ดูแลคนพิการ 
7 นางปริศนา  ปักษิณ ผู๎ดูแลคนพิการ 
8 นายนิด นาคกร  
9 นายวินัย ศรีรักษา  
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กลุ่มผู้แทนด้านผู้สูงอายุ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ที่อยู่ 
1 นายทรัพย์ สมณะ  ประธานผู๎สูงอายุ ม.8 
2 ดต.สมยศ  มะโนแสน ประธานผู๎สูงอายุ ม.7 
3 นางพิสมร  บุญทา  ประธานผู๎สูงอายุ ม.13 
4 นางสุพิศ  อุปรานุเคราะห์  
5 นางสุภาพร  ขาวศรี  
6 นายบุญสํง วงศ์คํา  ประธานผู๎สูงอายุ ม.3 
7 นายอุํนเรือน นิวรัตน์  
8 นายนิตย์ นาคกร  
9 นางสมหวัง โชคกาญจนา   

 
กลุ่มผู้แทนด้านสวัสดิการสังคม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ที่อยู่ 
1 นางศรีพรรณ  สุนันตา  ประธานแมํบ๎านป่าขาม 
2 นางไสว อุทรา ผู๎นําชุมชนห๎วยเกี๋ยง 
3 นางบัวลอย  ทิตย์วงศ์ กรรมการหมูํบ๎าน 
4 นายชุมพล  สมบูรณ์ชัย  ประธาน อสม./ ประธานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

เทศบาลตําบลหนองหาร 
5 นางวาสนา  กาบแดง  อสม. 
6 นายวัฒนา หมูํคํา  อสม. 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ 10 ชั้น 2 อ. เมือง จ. เชียงใหม ่

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นายอิฐศักดิ์  ศรีสุขโข สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหมํ 

2 นายทวิช จาตุวรพฤษ์ สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
3 นายทรงยศ คําชัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ 
4 นางสาวจิดาภา  พวงเพชร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ 
5 นางพิรุณ กิ่งสุวรรณพงษ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม ํ
6 นางสาวปิดาพร  อยูํเย็น   โรงพยาบาลสวนปรุง 
7 นายเจตย์  สะสะรมย์ เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหมํ เขต 1 
8 นางสกลมาศ  เทียนชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
9 คุณนลินี  โลํห์ชิงชัยฤทธ์ิ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผ๎ูสูงอายุ 
10 รศ.พญ.อภิชนา  โฆวินทะ    มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
11 นายองอาจ  อินทร   240 ม.12 ต.แมํแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหมํ  
12 นางอัจฉราพร  ชนะเลิศ  63 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ. เชียงใหมํ  
13 นางสาวบุษกร  กําศรี  66/1 ม.1 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหมํ  
14 นางริภา  อักษรพรหม  33/1 ม.13 ต.ทําวังตาล  อ.เชียงใหมํ  
15 นางสายทอง รังสี   16/1 ม.1 ต.ห๎วยทราย อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ  
16 นางศรีไพ  คํามูล  25/1 ม.2 ต.ริมเหนือ อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ  
17 นางปทิตตา  สุดดวงแก๎ว อบต.ดอนแก๎ว อ.เมํริม จ.เชียงใหมํ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

วันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวนกออก ต าบลนกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
กลุ่มผู้แทนด้านเด็ก 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ที่อยู่ 
1 ศิริพร หมั่นตะคุ กลุํมสตรี/81 หมูํ 7 บ๎านทํุงจาน 
2 นายนอม ชัชวาลย์สนัม ผู๎ดูแลเด็ก/179 หมูํ 4 บ๎านพระพิม 
3 นางลมหวนดําริห์สระน๎อย ผู๎ดูแลเด็ก/70 หมูํ 3 บ๎านโคกสระน๎อย 
4 นางหลํา นมเกษม ผู๎ดูแลเด็ก/20 หมูํ 2 บ๎านพระเพลิง 
5 นางเพียร ปิยะนาจ ผู๎ดูแลเด็ก/19หมํู 2 บ๎านพระเพลิง 
6 นางโปรํง จรสระน๎อย ผู๎ดูแลเด็ก/144หมํู 2 บ๎านพระเพลิง 
7 นายกวีรธีรยุทธ พันธ์สระน๎อย เยาวชน/131 หมูํ 3 บ๎านโคกสระน๎อย 
8 นางสาวเรือง งามสระน๎อย ผู๎ดูแลเด็ก/26หมํู 7 บ๎านทํุงจาน 
9 นายอนุสรณ์ แดนมา เยาวชน/94 หมูํ 3 บ๎านโคกสระน๎อย 
10 นายสิทธิชัย พงษ์ไทย เยาวชน/10 หมูํ 3 บ๎านโคกสระน๎อย 
11 นายไตรสิทธิ์ รุํงเรืองนิธิโรติ เยาวชน/101 หมูํ 3 บ๎านโคกสระน๎อย 
12 ดช.สุทัศน์ พุฒสระน๎อย เด็ก/25หมํู 3 บ๎านโคกสระน๎อย 

 
กลุ่มผู้แทนด้านคนพิการ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ที่อยู่ 
1 นางสมภูํ สอนจะโปร ผู๎ดูแลคนพิการ/257 หมูํ 7 บ๎านทํุงจาน 
2 นางรําพึง ชัชวาล ผู๎ดูแลคนพิการ/39 บ๎านสระน๎อย 
3 นางสาวแต๎ม ฉัตรสระน๎อย ผู๎ดูแลคนพิการ/35บ๎านสระน๎อย 
4 นางเช๎า คูณกิ่ง ผู๎ดูแลคนพิการ/83 หมูํ 6 
5 นางบาง ชายตะขบ ผู๎ดูแลคนพิการ/94 หมูํ 3 
6 นางบุญสํง ใจสรัด คนพิการ/13 หมูํ 2 
7 นายใจ อินทร์กิ่ง  
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กลุ่มผู้แทนด้านผู้สูงอายุ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ที่อยู่ 
1 นางช๎อย สอนจะโบะ ผู๎สูงอายุ 
2 นายแก๎ว ชินสระน๎อย ผู๎สูงอายุ 
3 นายเพิ่ม ลัดเกษม ผู๎สูงอายุ 
4 นายสายพาน ผู๎สูงอายุ 
5 นายสมควร นํวมเมืองฟ้า ผู๎สูงอายุ 
6 นางสําเรียง แยกกะโทก อาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุ เลขท่ี 51 หมูํ 3 
7 นางแสง ราสร๎ะอย ผู๎สูงอายุ /140 หมูํ 2 
8 นางหมิ พึ่งสําโรง ผู๎สูงอายุ /45 หมูํ 5 บ๎านสระน๎อย 
9 นางทิม แดงสระน๎อย ผู๎สูงอายุ /49 หมูํ 5 บ๎านสระน๎อย 

 
กลุ่มผู้แทนด้านสวัสดิการสังคม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ที่อยู่ 
1 นางสุรีย์ ชดช๎อยสระน๎อย ประธานอสม. 
2 สอ.ทศ หมั่นทอง สารวัตร 
3 นายบุญลือ รากฝ้าแผํว ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
4 นายเชื้อ มั่ยพิศมัย ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน ม.2 
5 นายวินัย ยอดจริน  
6 นางสมหมาย กายสําโรง ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน ม.3 
7 นายอมรรัตน์ คํากิ่ง สารวัตร/102 หมูํ 3 
8 นายจักร ชัชวาลย์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
9 นางทิวา พิณสระน๎อย อสม. 
10 นายวิเชียร พันธ์สระน๎อย ผู๎ใหญํบ๎าน 
11 นายละเลิง อันเนียม อสม. 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

วันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวนกออก ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางอังศุณิชา ศิริพูลรัตนา หัวหน๎าฝ่ายสวัสดิการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ๎านราชสีมา 
2 นางสาวสุนีย์รัตน์ ดารวียกุล นักสังคมสงเคราะห์ สถานค๎ุมครองและพัฒนาอาชีพบ๎านนารีสวัสด์ิ 
3 นางรัชนี  บุญเรืองศรี นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 

นครราชสีมา 
4 นายนิรุศ  พรหมเนรมิต รองอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สํานักงานอัยการคดี

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 
5 นายสะอิ้ง  เข็มพุดซา ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนพุดซา 
6 นางยุพิน  ใคลํพิมาย สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จ.นครราชสีมา 
7 นายภูริชญ์  นามใหมํ  อบต.งิ้ว  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
8 นางรัตนา  บุญยะผลานันท์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

นครราชสีมา 
9 นางสาวจงใจ สิงหเริงชัย สถานสงเคราะห์คนไร๎ท่ีพึ่งบ๎านเมตตา 
10 นายอนุศักดิ์ อาษา นักสังคมสงเคราะห์ บ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 
11 นางสาวทัดดาว ทองบุญชื่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

นครราชสีมา 
12 สอ.ทศ มั่นทอง  
13 นางสาวิตรี แสนสระน๎อย โรงเรียนวัดโคกสระน๎อย 
14 นางสาวรุํงเรือง กาญจนวัฒนา นายกองค์การบริหารสํวนตําบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
15 นายจีรวัฒน์  คําเกษ เจ๎าหน๎าท่ีสํงเสริมสุขภาพ องค์การบริหารสํวนตําบลโคกกรวด 
16 นางอมรรัตน์ คํากิ่ง สารวัตรกํานัน 
17 นางสาวพรพิมล ย๎อยจะโปะ เจ๎าหน๎าท่ีบันทึกข๎อมูล สถานีอนามัยพระเพลิง 
18 นายโอภาส ตํางพันธุ์ หัวหน๎าสถานีอนามัยพระเพลิง 
19 นายจักร ชัชวาลย์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
20 นางสาวเตือนใจ จรสระน๎อย นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลนกออก 
21 นางสร๎อยสุดา วรรณไชย โรงพยาบาลปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

 
กลุ่มผู้แทนด้านเด็กและเยาวชน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1 ดช.วีระ  สุหวัง นักเรียน โรงเรียนบ๎านบางไหน 
2 ดช.ฮินรอฮิม สุขแสง นักเรียน โรงเรียนบ๎านบางไหน 
3 ดช.ไฟซอน และดี นักเรียน โรงเรียนบ๎านบางไหน 
4 ดช.อิบรอน และดี นักเรียน โรงเรียนบ๎านบางไหน 
5 ดญ.สิริยา ลาเต๏ะ นักเรียน โรงเรียนบ๎านบางไหน 
6 ดญ.วีรวรรณ สุหวัง นักเรียน โรงเรียนบ๎านบางไหน 
7 ดญ.อาซีย๏ะ นํุนโย นักเรียน โรงเรียนบ๎านบางไหน 
8 ดญ.จิวารี นิยมเดชา นักเรียน โรงเรียนบ๎านบางไหน 
9 นายยู โส๎พ ผู๎ปกครอง 
10 นางสมใจ สังข์ศิลป์เสริม ครูโรงเรียนบ๎านบางไหน 
11 นายเอกชัย ซังซาสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ๎านบางไหน 

 
กลุ่มผู้แทนด้านคนพิการ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1 นายฉูอีบ  ตําแหละ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรํางกาย 
2 นายเจียร  จันทสุวรรณ  
3 นางวันดี เตชะวันโต พิการทางการเคลื่อนไหว 
4 นางสาวขํอดาหน๏ะ ชอบงาม พิการทางสมองและสติปัญญา 
5 นายวีระ บุญฤทธิ์ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรํางกาย 
6 นายรอฉาด โปติลํะ ผู๎ดูแลคนพิการ 
7 นางสาวมลิวัลย์ สะชะโร นักวิชาการศึกษาด๎านเด็ก 
8 นางสาวศรีกัญญา เผื่อคง นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารสํวนจังหวัดตําบลปากรอ 
9 นายชาล ีวรเดช นิติกร องค์การบริหารสํวนตําบลปากรอ 
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กลุ่มผู้แทนด้านผู้สงอายุ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1 นายนิยม บัวงาม  
2 นางพยพ แก๎วประกอบ  
3 นายเลาะ และตี  
4 นายอรรถการ เฝื่อคง รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดตําบลปากรอ 
5 นางอุไร แซํลิ้ม  
6 นายตะโหะ หวังนุรักษ์  
7 นายสัน และดี รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดตําบลปากรอ 
8 นางละมล บุญ ผู๎ดูแล 
9 นายมณี สุกเส็ม ผู๎ดูแล 

 
กลุ่มผู้แทนด้านสวัสดิการสังคม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1 นายวิเชียร นวลละออง สมาชิกองค์การบริหารสํวนตําบลปากรอ 
2 นายบุญเลิศ วรเดช ผู๎ใหญํบ๎าน 
3 นายวิจัย เพ็งจํารัส  
4 นายยาฝาด คําแหลม  
5 นายวีรศักดิ์ เสียงดัง  
6 นายวิจัย เพ็งจํารัส ผู๎ใหญํบ๎าน 

7 นางสมฤดี ยกทอง ประธานกลุํมสวัสดิการสัจจะลดรายจํายวันละ 1 บาท ต.ปากรอ 
8 นายไพโรจน์  ชัชวาลย์ กรรมการ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางสาวเกษกายจน์ นิลสะอาด สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 
2 นายประชด เกื้อกูล สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 
3 นางสาวนิภากรณ์ แสงวิเชียร สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 
4 นางพิสมัย สุวรรณรังษี รองผู๎อํานวยการ สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 
5 นางสาวนพรัตน์ กอวัฒนากุล สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 
6 นางสาวเจตนาถ  แซํเจีย สถานพินิจและค๎ุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา 
7 นายเถลิงศักดิ์ เจริญวงศ์ หัวหน๎าสํานักงานปลัดองค์การบริหารสํวนตําบลวัดขนุน 
8 นางสุมาลี  ชํวยเนียม โรงพยาบาลสงขลา 
9 นายณัฐวัตร รัตกี รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 1 
10 นายสมมาตร์ ยํองเซํง ปลัดองค์การบริหารสํวนตําบลปากรอ 
11 นายสน่ัน  บุญชํวย  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ทํานบ  
12 นายบรรเจิด แก๎วบุปผา เจ๎าหน๎าท่ีสาธารณสุข 
13 นางสีดา ส๎มค้ัน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบลปากรอ 
14 นางยุภาด ีกีสะบุตร ครูผู๎ดูแลเด็ก 
15 นางสาวน๎องนุช วิชาธิคุณ อาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุ/คนพิการ 
16 นางจําเนียร  แก๎วชูศรี อสม. 
17 นายสังสิทธิ์ สุวรรณเจริญ นายกองค์การบริหารสํวนตําบลทํานบ 
18 นายสัญญา อินสะโร องค์การบริหารสํวนตําบลทํานบ 
19 นายธนา ไชยานุวงศ์ นายกองค์การบริหารสํวนตําบลปากรอ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 8.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ.บ้านหมี ่ จ.ลพบุรี 

กลุ่มผู้แทนด้านเด็กและเยาวชน  
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1 นางรุ๎งเพชร   มีสวัสดิ์ ผู๎แทนด๎านเด็ก 
2 นางน้ําผึ้ง  สาริกา ผู๎แทนด๎านเยาวชน 
3 นางสุนันทา  มินทบุญ ผู๎ปกครอง 
4 นางสาวหทัยรัตน์  เชิดโฉม ผู๎ปกครอง 
5 นางสาวพูนสุข  พิมพ์ทนต์ ผู๎แทนเด็กและเยาวชน 
6 นางภัทธิยา  เชื้อเย็น พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลโพนทอง 
7 นายธงชัย  แดงดีมาก หัวหน๎าสํานักงานปลัด องค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
8 นางปิยะมาศ  เลิศจามีกร นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
9 นายสุลักษณ์ เตียราช สนง.พมจ.ลพบุรี 
10 นางสาววันเพ็ญ  ผู๎แทนเด็กและเยาวชน องค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
11 นางสุนันทา มินทบุญ ผู๎แทน องค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 

 
กลุ่มผู้แทนด้านคนพิการ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1 นางทองใบ  สิงห์ทอง ผู๎ดูแลคนพิการ 
2 นางสาววันเพ็ญ  กระเป๋าทอง ผู๎ดูแลคนพิการ 
3 นางสาวบุญสํง  สุขใจ ผู๎ดูแลคนพิการ 
4 นายเสนํห์  วงษ์เล้ียง ผู๎ดูแลคนพิการ 
5 นางสาววาสนา  สมัครการ กรรมการคนพิการ 
6 นางสาวอารี  คุณเดช ประธานศูนย์การเรียนรู๎ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคน

พิการและผู๎สูงอายุ 
7 นางผํองใส  น่ิมจินดา อพม. 
8 นางสาวจารุนันท์  คํามีรักษ์ อพมก. 

 



โครงการสํงเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีสํวนรํวมของชุมชน | 101 

 

กลุ่มผู้แทนด้านผู้สูงอายุ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1 นายสุเทพ  น่ิมจินดา สมาชิกองค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
2 นายบุญชู  ปาระมี ผู๎สูงอายุ 
3 นายไพโรจน์  ลายน้ําเงิน ผู๎สูงอายุ 
4 นางศรีสงํา แปนนาค ประธานผู๎สูงอายุ 
5 ร.ต.ต.สนิท  ชวนชม ผู๎สูงอายุ 
6 นายประเจิด  สาริกา ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
7 นางวินัย  คําสี อสม. 
8 นางปฏิบัติ  เนตรยัง ผู๎สูงอายุ 

 
กลุ่มผู้แทนด้านสวัสดิการสังคม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1 นางปราณี  ปี่แก๎ว ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
2 นางสาวชวณัฏฐา  พลจัตุรัส นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
3 นางอัญญาดา  ประสพศรี 

 
เจ๎าหน๎าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 

4 นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ นิติกร องค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
5 นายบรรณรัตน์ เกํงกสิกิจ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 8 
6 
 

นางบุปผา  ทัพกฤษณ์ นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00-16.30 น. 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1. นายบรรณรัตน์ เกํงกสิกิจ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สํานักงานสํงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 8 

2. นางปทุมมาลย์ ปานเม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ๎านหมี่ 
3 นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ๎านหมี่ 
4 นางรําไพ ปานน๎ุย ผู๎อํานวยการศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติพระ

ชนมพรรษา 5 รอบฯ 
5 นายวินัย  มหมนต์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดลพบุรี 
6 นายธานินทร์ แสงวิภาธนภาพร ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 ต.ชอนมํวง อ.บ๎านหมี่ จ.ลพบุรี 
7 อาจารย์ฉัตรชัย  ทานะมัย รองผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านหมี่วิทยา 
8 นายกฤช  เมธาประดิษฐสกุล  นายกองค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
9 นายทวีป  เฉลิมนนท์  รองนายกองค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
10 นายสําราญ  เชิดโฉม  รองนายกองค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
11 นางปราณี  ปี่แก๎ว  ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
12 นางแจํม  ศรีสุพรรณ  รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
13 นายสมบูรณ์  ตรีฤกษ์งาม  ปลัดองค์การบริหารสํวนตําบลโพนทอง 
14 นางสาวชวณัฏฐา  พลจัตุรัส  นักพัฒนาชุมชน อบต.โพนทอง 
15 นางสาวจารุนันท์  คํามีรักษ์ ประธานอพมก. ลพบุรี 
16 นางน้ําผึ้ง สาริกา โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลโพนทอง 
17 นางผํองใส  น่ิมจินดา ประธานอสม. 
18 นายบุญชู  ปาระมี  
19 นางเสมียน  มาลัยวงศ์  
20 นางสาวอัญธิสา สมศรี  นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลบ๎านหมี่  
21 นางบุปผา  ทัพกฤษณ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี 
22 นายสมโภชน์ บุญแสง ศูนย์พัฒนาสังคมหนํวยที่ 50 จ.ลพบุรี 
23 นางสาวสุทธินี นุชนารถ นักสังคมสงเคราะห์ บ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
24 นายสุริยา ฆ๎องทอง ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
25 นายวีรพงษ์  พวงแก๎ว ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
26 นางทองแวว ประดับมุข ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

เรื่อง “การส่งเสริมกลไกขยายโอกาสในการเข้าถึงสทิธิและสวัสดิการของประชาชน” 
วันที่ 20-21 มีนาคม  2554 เวลา 8.00-16.00 น. 

ห้องประชุมกรุงเทพ  โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1 นางนนทินี  เพ็ชญไพศิษฎ์ ผู๎ตรวจราชการกระทรวง 
2 นางญาณี  เลิศไกร ผู๎ตรวจราชการกระทรวง 
3 นางเพ็ญศรี  โกมลทัต ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านพัฒนาสังคม 
4 นางเกษรา ชัยเหลืองอุไร 

 
รักษาการในตําแหนํงผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านสํงเสริม
สวัสดิการสังคม 

5 นางขวัญวงศ์  พิกุลทอง รองผู๎อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการค๎ุมครอง
เด็กแหํงชาติ 

6 นางธนิสรา ณัฐสันต์ ผู๎อํานวยการกลุํมการศึกษาและพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตและ
ทุนทางสังคม 

7 นางชลาทิพย์  ปุณณะบุตร ผู๎อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
8 นายอนุกูล  ปิดแก๎ว ผู๎อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและการกระทํา

ความรุนแรงในครอบครัว 
9 นางศุภลักษณ์  จันทร์เจริญ ผู๎อํานวยการกลุํมการวิจัยและพัฒนา 
10 นางรชธร  พลสิทธิ์ ผู๎อํานวยการสํานักคุ๎มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
11 นางศิริดา  ทรงธรรมเสนีย์ ผู๎อํานวยการกลุํมประชาสัมพันธ์ 
12 นางวรรณภา  สุขคง หัวหน๎ากลุํมงานประชาสัมพันธ์ 
13 นายกันตพงศ์  รังษีสวําง หัวหน๎าฝ่ายนิติการ สค. 
14 นายสุภัทร  แสงประดับ ฝ่ายนิติการ สค. 
15 นายชรินทร์  เกษตรลักษมี สํานักพัฒนาสังคม 
16 นางสาวประไพศรี สุทธิภิพัชรกุล สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการค๎ุมครองเด็กแหํงชาติ 
17 นางสุวรรณี  หํอวิวัฒน์ สํานักบริการสวัสดิการสังคม 
18 วําท่ีร๎อยตรีหญิงกิรณา   

หลําเนียม 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

19 นางสาวจุฬาพร ละครพล นิติกรชํานาญการ 
20 นางจันทร์ฉาย  แย๎มอยูํ สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
21 นางวรรณทนา นวลยํอง สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
22 นางสาวอมราภรณ์  ตันติวิภาส สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
23 นางสาวนันท์นภัส  การะเกตุ สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
24 นางสางอมรรัตน์ จิระปัญญา สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
25 นางสุชาดา  มีสงฆ์ สํานักป้องกันและแก๎ไขปัญหาการค๎าหญิงและเด็ก 
26 นางเบญจวรรณ บุตรเพชรรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
แหํงชาติ 

27 นางสาวจิตตกาญจน์  สุขคง สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหํงชาติ 

28 นายสมชาย อํอนบาง กลุํมประชาสัมพันธ์ 
29 นายสันตศิริ จารุจินดา กองเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ 
30 นางสาวศรันย์พัชร ทองสุวรรณพ  
31 นางสาวนริชา  มหาพรหม สํานักพัฒนาสังคม 
32 นายอานนท์  อาจหาญ กลุํมงานประชาสัมพันธ์ 
33 นายภูบดินทร์ สิริยานัน กลุํมงานประชาสัมพันธ์ 
34 นางสาวพัชยา  อัชเศรษฐ์ สํานักป้องกันและแก๎ไขปัญหาการค๎าหญิงและเด็ก 
35 นางสาวอารียา  ษรคําภา นักสังคมสงเคราะห์/สปป. 
36 นายนิติ  ชํวงรัศมี นักสังคมสงเคราะห์/ศูนย์ประชาบดี 
37 วําท่ีรต.สุเมธ  ศรีดารอด นักประชาสัมพันธ์ 
38 นางสาวทิพวรรณ วีระกุล นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
39 นางสาวชุลี  สงวนกิจ นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
40 นายพงศ์เทพ  พนากุลวิจิตร นิติกรชํานาญการพิเศษ 
41 นายนวพล  ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
42 นายประหยัด  ดีอํอง ผู๎อํานวยการกองนิติการ 
43 นายปัญญา  กางกรณ์ ผู๎อํานวยการกลุํมงานสํงเสริมและคุ๎มครองสิทธิ 
44 นายชยันต์  เนตรประไพ ผู๎อํานวยการกลุํมงานพัฒนากฎหมาย 
45 นางอรธิชา  วิเศษโกสิน นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
46 นายมาโนชญ์  คงรัตนชาติ นิติกรชํานาญการ 
47 นายอนุชิต ศรีรักษ์ นิติกรชํานาญการ 
48 นางสาววิลาวัลย์  

ลิปปนะวรรณกูล 
นิติกรชํานาญการ 

49 นางสาวสุทธาศินี  สี่ดาว นิติกรชํานาญการ 
50 นางสาวสุรีย์    ตรองตรึก นิติกรชํานาญการ 
51 นางสาวภิรมณ์พร  อาตะวัง พนักงานราชการ 
52 นายวีรวงศ์  วงศ์สวัสด์ิ พนักงานจ๎างเหมา 
53 นางสาวพรนิภา  อํอนเกิด สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1  จ.ปทุมธานี 
54 นายธนพล  โลห์สุวรรณ สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2   กทม. 
55 นางสุกัญญา  คิดค๎า สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3   จ.ชลบุรี 
56 นางสาวบุณยวีร์  ลุมาดกมลพันธ์ สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4  จ.นครปฐม  
57 นายสมศักดิ์  พรสัจจะ ผู๎อํานวยการ สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6     

จ.ขอนแกํน 
58 นายสมคิด สมศรี ผู๎อํานวยการ สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8    

จ.ลพบุรี  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
59 นางสาวปิยะนุช แสนนก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 9 จ.อุตรดิตถ์  
60 นางพิสมัย  สุวรรณรังสี 

 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ/สํานักงานสํงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 12 จ.สงขลา  

61 นางภัทรปภา  นิลงาม สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงราย 

62 นายสวัสดิ์  ดํานพิทักษ์ 
 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา/ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
พะเยา 

63 นางกัญญัฐญาณ์ ภูํสวาสด์ิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
พิษณุโลก 

64 นางสาวจิตรตรี  อนุจันทร์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดแพรํ 
65 นางจารุณี  จันทร์เจนจบ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

แมํฮํองสอน 
66 นางสาวลออ  น๎อยปวง สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

ลําปาง 
67 นางสาวศิริพร  จันทิมา สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

สุโขทัย 
68 นางศิวัตรา  แกวํนกสิการณ์ นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ/สํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
69 นางสาวมณฑิรา สมะนารี นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ/สํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
70 นายสุรเดช  กลับชัยนาท สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

อุทัยธานี 
71 นางสาวจีรพันธ์  พลแสน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

กาฬสินธุ์ 
72 นายสิทธิธรรม  พิลาบุตร สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

ขอนแกํน 
73 นายฤทธิรงค์  แก๎วมณีชัย สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

นครพนม 
74 นายนพรัตน์  พรมหิรัญ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

นครราชสีมา  
75 นางไพวรรณ   พลวัน 

 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
บุรีรัมย์ 

76 นายมานิต  วรหาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
มุกดาหาร 

77 นางพรชนก  เชิงหอม สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ยโสธร 

78 นายเสริมศักด์  อมรวรนาถ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
 

79 นางจิรภา  มุํงมา สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
สุรินทร์ 

80 นายมงคล  จันทร์บํารุง สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
หนองบัวลําภู 

81 นางสาววัชรี บุลราช สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
อํานาจเจริญ 

82 นายณรงค์  คงคํา 
 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี/
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
อุดรธานี 

83 นายศุภสรรพ์  ศรีผา 
 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี/
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
อุบลราชธานี 

84 นายพนม  สอตเอี่ยม สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ชลบุรี 

85 นางจุฑารัตน์  ศักดิ์โชตินนท์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
นนทบุรี 

86 นางสาวอารีรัตน์ นฤดมพงศ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ปทุมธานี 

87 นางสาวชลธิชา  ชมเขียว สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ปทุมธานี 

88 นายอนุสันต์  เทียนทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี/
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ปราจีนบุรี 

89 นางสาวดรุณี  มน์สวานิช นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ/สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม 

90 นายพงษ์พิชญ์ ทองหิตานุวัฒน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก๎ว/
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
สระแก๎ว 

91 นางปานจิต อภิบุญสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี/
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
สระบุรี 

92 นางสาวสุธารทิพย์  พลอยดีเลิศ 
 

นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ/สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
93 นางปิลันธนา วสุรัตน์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

อํางทอง 
94 วําท่ี ร.ต.หญิงพิสมัย ฤทธิทิศ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

สระบุรี 
95 นางสาววลัยพร  ธนาราย สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

นนทบุรี 
96 นายกิตติ  ทวีทรัพย์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ/สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 
97 นายสมเด็จ  แนํนอุดร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ชุมพร 

98 นางสาวสุภาภรณ์ ณ นคร สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

99 นายเหมันต์  อาจิณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
นราธิวาส 

100 นางสาวศิริวัลย์  ชูเกิด  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
พัทลุง 

101 นายสุรศักดิ์ อรรถชัยยะ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต 

102 นายธวัชชัย  งามผํองใส นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ/สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง 

103 นายชูเกียรติ  สุวรรณรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา/
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
สงขลา 

104 นางปุณย์จรี  ขุนเพ็ชร สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

105 นายเสรี วิชรภาวรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม/ํ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหมํ 

106 นางอรนุช  ชัยชาญ นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ/สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร 

107 นายสถาพร  คําแหํง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย/
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
หนองคาย 

108 นางสาวไพลิน  เอื้อสม สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

109 นายประสิทธิ์  มีช๎าง สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ชัยนาท 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
110 นางบุปผา  ทัพฤกษ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

ลพบุรี 
111 นางสาวชวณัฎฐา  พลจัตุรัส อบต.โพนทอง อ.บ๎านหมี่ จ.ลพบุรี 
112 นางสาวจารุนันท์  คํามีรักษา อาสาสมัคร  /ต.โพนทอง อ.บ๎านหมี่ จ.ลพบุรี 
113 นางสาวอรชุฎา ณะวิชัย อบต.ดอนแก๎ว อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ 
114 นางสาวบุญศิริ  ศรียอด อบต.ดอนแก๎ว อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ 
115 รศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
116  นางธิดา  ศรีไพพรรณ สภาผ๎ูสูงอายุแหํงประเทศไทย 
117 นางสาวสุดธิดา  พรเจริญ สหทัยมูลนิธิ 
118 นางวิมลมาศ  เวชศรี  กองการพัฒนาชุมชน กทม. 
119 รศ.ระพีพรรณ คําหอม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
120 อ.ดร.ทิพาภรณ์  โพธ์ิถวิล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
121 รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
122 นางประกายทิพย์ วงศ์หอม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
123 นางสาวโฉมสุดา สาระปัญญา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
124 นางสาวพิมพ์ระพี  บํารุงศรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
125 นางสาวอุษณีย์  น๎อยอยูํนิตย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
126 นางสาววราภรณ์ ภูํอํอน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
127 อาจารย์ชานนท์  โกมลมาย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
128 รศ.ดร.โกวิทย์  พวงงาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
129 อาจารย์นํ้าผึ้ง มีศิล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
130 นางสาวสุทธิมา วุฒิการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
131 นายรัฐกฤษฎ์  ศรีจันทร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
132 นางสาวปิยภัทร  คุณเจริญ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
133 นางสุนันทา  สาระบุตร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
134 นางวิภาวี  โพธิ์ทอง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
135 นายวสันต์  แซํล้ิม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
136 นางสาวสมลักษ์  ลิ้ม มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 
137 นายชูศักดิ์  จันทยานนท์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหํงประเทศไทย 
138 นายไชยพร  ภูผารัตน์ สภาคนพิการทุกประเภทแหํงประเทศไทย 
139 ผศ.ดร.พิมพา  ขจรธรรม วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
140 นางสาวภาสินี  วรรณทอง พนักงานราชการ  กองนิติการ 
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ทีมที่ปรึกษา 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ที่อยู่ 
1 นายปัญญา  กางกรณ์ กองนิติการ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
2 รศ.ระพีพรรณ คําหอม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3 อ.ดร.ทิพาภรณ์  โพธ์ิถวิล 

 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม   
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

4 นางประกายทิพย์ วงศ์หอม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5 น.ส.โฉมสุดา สาระปัญญา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
6 น.ส.สุรีย์    ตรองตรึก กองนิติการ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
7 นางอรธิชา  วิเศษโกสิน กองนิติการ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
8 น.ส.วิลาวัลย์  ลิปปนะวรรณกูล กองนิติการ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
9 นายสุพล บริสุทธิ์ 

 
สํานักงานสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการแหํงชาติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

10 นายกันตพงศ์  รังษีสวําง  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

11 นางวรรณภา สุขคง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
12 นายอานนท์  อาจหาญ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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ภาคผนวก ข เครื่องมือชดุที่ 1 ประเด็นค าถามส าหรบักลุ่มเปา้หมาย 

 

 

 

 

 

ประเด็นค าถามโครงการส่งเสรมิสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. ในชุมชนของท่านมีเด็กที่ต้องให้การสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือไม่ อย่างไร 
(เด็กที่อยู่ในภาวะยากล าบาก / เด็กเร่ร่อน / เด็กก าพร้า / เด็กถูกปล่อยปละละเลย / เด็กที่
เสี่ยงต่อการกระท าผิด เช่น เด็กติดสารเสพติด / เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม)  

ในกรณีที่พบเด็กตกอยู่ในสภาพจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
หรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว ได้มีการด าเนินการอย่างไร (ขั้นตอน/กระบวนการ  
ผลที่เกิดขึ้น และปัญหาอุปสรรค) 

2. ชุมชนของทา่นมชี่องทาง/กลไกในการขยายโอกาส การสื่อสารใหเ้ด็กเข้าถึงสิทธิ สวสัดิการ
ตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร  

3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวสัดิการของเด็กควรเป็นอย่างไร 
 
 
 
 

 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                 
ร่วมกับ กองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ท่ีอยู่ ห้อง 511 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2613 2517   

เครื่องมือชุดที่ 1 ประเด็นค าถามส าหรับกลุ่มผู้แทนเด็กและเยาวชน 



โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน | 111 

 
 

 

 

 

 

ประเด็นค าถามโครงการส่งเสรมิสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. ในชุมชนของท่านมีคนพิการที่ต้องให้การดูแลหรือไม่ อย่างไร (ผู้พิการทางการเห็น / ผู้พิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย/ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย/  ผู้พิการทาง
จิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก/ผู้พิการทางสติปัญญา/ผู้พิการทางการเรียนรู้) 

2. ชุมชนของท่านมีช่องทาง/กลไกในการขยายโอกาส การสื่อสารให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการตามกฎหมาย หรือไม่ อย่างไร  
สิทธิสวัสดิการ ม.20  
2.1 บริการสาธารณสุข การฟื้นฟสูมรรถภาพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
2.2 การศึกษาทั่วไป การศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ 
2.3 การสง่เสริมอาชีพ การมีจา้งงานคนพิการ 
2.4 การยอมรับ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศที่อ านวยความสะดวก 
2.6 บริการล่ามภาษามือ 
2.7 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทางภูมิสถาปัตย์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
2.8 การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ 
2.9 การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ  

3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวสัดิการของคนพกิารควรเป็นอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือชุดที่ 1 ประเด็นค าถามส าหรับกลุ่มผู้แทนคนพิการ 

 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                 
ร่วมกับ กองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ท่ีอยู่ ห้อง 511 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2613 2517   
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ประเด็นค าถามโครงการส่งเสรมิสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. ในชุมชนของท่านมีผู้สูงอายุที่ต้องให้การดูแล หรือ สงเคราะหห์รือไม่ อย่างไร  
2.  ชุมชนของท่านมีช่องทาง/กลไกในการขยายโอกาส การสื่อสารให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ 

สวัสดิการตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร  
สิทธิผู้สูงอายุ ม.11 
2.1 การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว 
2.2 การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
2.3 การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
2.4 การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่ม 
2.5 การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ  
2.6 การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
2.7 การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 
2.8 การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์ 
2.9 การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มตามความจ าเป็น 
2.10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2.11 การสงเคราะห์ในการจัดการศพ 

3.  ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร 
 
 

เครื่องมือชุดที่ 1 ประเด็นค าถามส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 

 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                 
ร่วมกับ กองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ท่ีอยู่ ห้อง 511 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2613 2517   
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ประเด็นค าถามโครงการส่งเสรมิสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. ในชุมชนของท่านมีองค์กรสวัสดิการสังคมหรือไม่ อย่างไร  
2. ชุมชนของท่านมีช่องทาง/กลไกในการขยายโอกาส การสื่อสารให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ

ตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร  
3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของสวัสดิการสังคมควรเป็นอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือชุดที่ 1 ประเด็นค าถามส าหรับกลุ่มผู้แทนองค์กรสวัสดิการสังคม 

 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                 
ร่วมกับ กองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ท่ีอยู่ ห้อง 511 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2613 2517   
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ภาคผนวก ค เครื่องมือชดุที่ 2 ประเด็นค าถามส าหรบักลุ่มผู้ปฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

ประเด็นค าถามโครงการส่งเสรมิสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. ท่านมสี่วนร่วมสนับสนุนกลไกของจังหวัดต่อการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐได้อย่างไร 
 - กลไกตามพระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 -  กลไกตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
 - กลไกตามพระราชบญัญัติผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 
 - กลไกตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                 
ร่วมกับ กองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ท่ีอยู่ ห้อง 511 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2613 2517   
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ภาคผนวก ง เครื่องมือชดุที่ 3 ประเด็นค าถามส าหรบัจัดท ากรณีศกึษา 

 

 

 

 

ประเด็นค าถามโครงการส่งเสรมิสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. ประเด็นค าถามส าหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ) 
 1. วิถีชีวิต (ชีวิตความเป็นอยู่ บริบท/สภาพแวดล้อม) 
 2. สิทธิสวัสดิการที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและ/หรือที่ไม่สามารถเข้าถึง 
 3. การสนับสนุนจากแกนน า/หน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่  
  - กลไกอาสาสมัคร 
  - กลไก : หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถ่ิน  
 4. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
 5. ข้อเสนอต่อการพัฒนาสิทธิ สวัสดิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการดังกล่าว  

 
2. ประเด็นค าถามส าหรับองค์การสวัสดิการสังคม  
  1. สภาพการณ์ขององค์กรสวัสดิการสังคมในชุมชนของท่านเป็นอย่างไร การจดทะเบียน
องค์กรสวัสดิการเป็นอย่างไร 
   - ขั้นตอน/กระบวนการยื่นขอจดทะเบียน 
   - ปัญหาอุปสรรคของการยื่นจดทะเบียน 
  2. สวัสดิการสังคมที่ท่านและ/หรือครอบครัวสามารถเข้าถึง/ใช้สิทธิประโยชน์เป็น
สวัสดิการสังคมประเภทใด  
   -  ลักษณะสวัสดิการสังคมที่ท่านได้รับเป็นแบบใด 
   - ท่านสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร 
 3. ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องมีบทบาทและแนวทางร่วมกันต่อการจัดสวัสดิการสังคมอย่างไร 
   -  มีหน่วยงานหรือบุคคลใน อปท.ที่รับผิดชอบดูแลด้านการจัดสวัสดิการสังคมหรือไม่ 
อย่างไร 
   - ในชุมชนมีกลไกที่ดูแลด้านการจัดสวัสดิการสังคมหรือไม่ อย่างไร  
   - ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการจัดสวัสดิการสังคมหรือไม่ อย่างไร 
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โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                 
ร่วมกับ กองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ท่ีอยู่ ห้อง 511 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2613 2517   
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 4. ช่องทาง/กลไกในการสื่อสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการตามกฎหมายเป็น
อย่างไร  
   4.1 ช่องทางการสื่อสารเป็นอย่างไร สามารถเข้าถึง/ใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด  
    - ช่องทางบุคคล เช่น ผู้น า อพม. อพมก. เจ้าหน้าที่ อปท. เป็นต้น  
    - ช่องทางองค์กร/หน่วยงาน เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน      
ภาคประชาสังคม ศูนย์รับแจ้งเหตุในชุมชน ศูนย์ประชาบดี 1300 ศูนย์หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 1330 ระบบสุขภาพฉุกเฉิน 1669 เป็นต้น   
   - ช่องทางสื่อ เช่น สื่อชุมชน สื่อสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ  
   4.2 กลไกการขยายโอกาสให้ประชาชนข้าถึงสิทธิ สวัสดิการเป็นอย่างไร  
    4.2.1 กลไกอาสาสมัคร (อสม. อพม. อมพก. อผส. อพปร.) และกลุ่มต่าง ๆ ใน
ชุมชน  
    4.2.2 กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
    4.2.3 กลไกองค์กร/หน่วยงาน/สหวิชาชีพ 
 5. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร 
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จังหวัดเชียงใหม ่
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จังหวัดนครราชสีมา 
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จังหวัดสงขลา 
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จังหวัดลพบุร ี

 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณรายงานฉบับสมบูรณ

เสนอตอ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

รายงานฉบับสมบูรณ
 โครงการสงเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีสวนรวมของชุมชน 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โครงการสงเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ
กับการมีสวนรวมของชุมชน

โดย

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พ.ศ.2554

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 
(ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับทีี่ 2) พ.ศ.2550

พระราชบัญบัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
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