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บทคัดย่อ
	 การศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 และคนพิการในชุมชน	

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงต้นแบบ	(Exploratory	Research)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การมีส่วนร่วม

ของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลอืเด็ก	สตร	ีผูส้งูอายแุละคนพกิารในชมุชน	ท�าการศกึษาใน	5	จงัหวดัจากทัง้	5	ภาค	ประกอบ

ด้วย	1)	ภาคเหนือ	จังหวัดเชียงใหม่	2)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดบุรีรัมย์	3)	ภาคตะวันออก	จังหวัดระยอง	4)	ภาคกลาง	

จังหวัดเพชรบุรี	และ	5)	ภาคใต้	จังหวัดสงขลา	โดยพื้นที่ศึกษาเป็นจังหวัดที่มีสถิติปัญหาสังคมในกลุ่มเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	และคน

พิการอยู่ในระดับสูง	 และมีกิจกรรมของภาคประชาสังคมในการให้ความช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุและคนพิการท่ีโดดเด่น	

(ส�านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์,	 2555)	 การศึกษาใช้วิธีการแบบผสมท้ังการวิจัยวิจัยเอกสาร									

(Documentary	Research)	การประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	Group)	และการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	ในกลุ่ม						

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informant)	ที่เป็นตัวแทนของภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 สถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 และคนพิการ						

ในชุมชนยังมีค่อนข้างน้อย	 โดยการมีส่วนร่วมยังจ�ากัดอยู่เฉพาะการให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่ประสบปัญหาในบางกลุ่ม	 หรือใน

บางพ้ืนที่เท่าน้ัน	 อาทิ	 ในจังหวัดเชียงใหม่	 กิจกรรมการมีส่วนร่วมจ�ากัดอยู่เฉพาะการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กเร่ร่อนและ													

ผู้พิการในเขตเมือง	 และกลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง	 ในจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมการมีส่วนร่วมจ�ากัดอยู่เฉพาะการให้ความ

ช่วยเหลือกลุ่มเด็กไร้ที่พึ่งพิง	กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท	เป็นต้น	ปัญหาส�าคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาสังคม	 เกิดจากกลไกของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ยังขาดการเช่ือมต่อท่ีมีประสิทธิภาพ	 ท้ังการเช่ือมต่อในแนวดิ่ง	

ระหว่างหน่วยงานระดบัจงัหวัด	อ�าเภอและท้องถิน่	และการเชือ่มโยงในแนวราบกบัภาคประชาคมทีจ่ะเข้ามาช่วยสนบัสนนุและ

แบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครฐั	จากข้อค้นพบดังกล่าวน้ีได้น�ามาสูก่ารก�าหนดกลยทุธ์เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของภาคประชา

สังคม	ประกอบด้วย	1)	การพัฒนาเป้าหมายร่วมและแผนแม่บทระดับจังหวัดในการช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	และคนพิการ		

2)	 การสร้างกลไกในการเชื่อมต่อการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	 ภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคม	 3)	 การบริหาร

จัดการทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือ		4)	การส่งเสริมการพัฒนาบทบาทของภาคประชา

สังคมและองค์กรภาคธุรกิจเพ่ือพัฒนาสังคมให้ครอบคลุมการช่วยเหลือในทุกกลุ่ม	 และ	 5)	 การเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่												

หน่วยงานทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	และคนพิการ	

ค�ำส�ำคัญ :	การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม,	การช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุและคนพิการ	

สถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ในการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชน
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ABSTRACT 
	 This	study	was	an	exploratory	research	with	the	aim	to	explore	and	analyze	the	situation	on	the		

involvement	of	civil	 society	 in	helping	children,	women,	 the	elderly	and	people	with	disabilities	 in	 the	

community.	 The	 study	was	 conducted	 in	 5	 regions;	 1)	 Northern;	 Chiang	Mai	 2)	 Northeastern;	 Buriram																		

3)	 Eastern;	 Rayong	 4)	 Central;	 Phetchaburi	 5)	 Southern;	 Songkhla.	 	 The	 regions	 that	 the	 study	 was																						

conducted	were	regions	with	high	statistics	of	social	problems	among	children,	women,	the	elderly	and	

people	with	 disabilities	 and	 there	 striking	 civic	 sector	 activities	 on	 assistance	 for	women,	 children,	 the												

elderly,	and	people	with	disabilities	is.	(Office	of	social	Development	and	Human	Security	Standards,	2012)	

The	study	used	a	combination	of	documentary	research,	focus	group,	and	in-depth	interview	conducted	

with	the	key	informants	that	represent	the	civil	society	and	the	relevant	authorities	in	the	study	areas.		

	 From	the	study,	it	was	found	that	the	involvement	of	civil	society	in	helping	children,	women,	the	

elderly	and	people	with	disabilities	in	the	community	was	relatively	small.	The	participation	was	limited	to	

assisting	 some	group	 in	 trouble	or	 in	 some	areas	 such	as	 in	Chiang	Mai;	 the	participation	activities	 are												

limited	to	assisting	the	street	children,	the	disabled	in	urban	areas	and	disadvantaged	women	in	highland.		

Buriram	participation	activities	are	limited	to	assisting	children	without	parents,	women,	and	the	elderly	in	

rural	areas,	etc.	The	key	issue	in	strengthening	the	civic	sector	participation	begins	with	the	mechanism	of	

state	responsibility	lacking	effective	connections,	the	vertical	connections;	district	and	local	connections		

and	horizontal	connection;	connection	with	the	civic	sector		to	support	and	help	alleviate	the	burden	of	

the	public	 sector.	The	 findings	have	 led	 to	 the	 formulation	of	 strategies	 to	 strengthen	 the	civic	 sector										

participation;	1)	the	development	of	a	common	goal	and	the	master	plan	on	helping	children,	women,	the	

elderly,	and	people	with	disabilities	2)		creating	a	connection	mechanism	for	the	participation	of	the	public	

sector,	civic	sector,	and	volunteering	for	social	development	3)	management	of	resources	and	expertise	of	

a	network	of	 assistance	4)	promoting	 the	development	of	 the	 role	of	 civic	 sector	 and	business	 sector										

organizations	for	the	assistant	development	to	cover	all	groups,	and	5)	strengthening	the	incentive	for	the	

agencies	in	all	sectors	for	helping	children,	women,	the	elderly	and	the	disabled.	

Keywords :	Involvement	of	civil	society,	Helping	children	women	the	elderly	and	people	with	disabilities	

บทน�ำ 
	 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	

เป็นภารกิจส�าคัญที่รัฐบาลของทุกประเทศต้องเร่งด�าเนินการ

ควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา						

ทางด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านการเมืองการปกครอง	 ในส่วน

ของประเทศไทยน้ันแม้ว่ารัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	

โดยได้มีการก�าหนดไว้เป็นนโยบายหลักที่มีสาระส�าคัญ

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	 ที่จะมุ่งพัฒนาและเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน	 อย่างไรก็ตาม

ปัญหาส�าคัญในการขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวน้ีคือการสร้าง

ความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในการพัฒนา	 โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก	

สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ	 ให้ได้รับ

โอกาส	 ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในด้านการศึกษา	

การบริการสุขภาพอนามัย	 การสงเคราะห์	 การจัดสวัสดิการ	

การอาชีพและในด้านอื่นๆ	 ที่จ�าเป็นส�าหรับการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดี	 (ส�านักนโยบายและกลยุทธศาสตร์,	 2556)	

เนื่องจากคุณภาพชีวิตที่ดีและการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่ดี							

ของประชาชนนัน้	จะเป็นรากฐานทีแ่ขง็แกร่งส�าหรบัการพฒันา

ประเทศในทุกๆ	ด้าน	

	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์	

มภีารกจิหลกัในการขบัเคลือ่นนโยบายสงัคมและคณุภาพชวีติ

ของรัฐบาล	โดยได้ด�าเนินการส่งเสริม	สนับสนุนให้ภาคประชา

สังคมเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ	เพื่อให้ประชาชน
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และทุกภาคส่วนได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลเก้ือกูลซึ่งกันและกัน	

เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน	 โดยมี						

หน่วยงานภายในกระทรวงที่ได้ร่วมขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว

นี้คือ	 ส�านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์	 (2556)	 ในภารกิจดังกล่าวของกระทรวงเท่าที่ผ่านมา	

พบว่า	ทั้งในส่วนของภาคประชาสังคม	องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม	

และอาสาสมัครเพื่อสังคมยังมีส ่วนร ่วมในการให้ความ																	

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบปัญหาหรือมีความเดือดร้อน

ค่อนข้างน้อย	 โดยการให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ของ

ภาคประชาสังคมในแต่ละพ้ืนที่	 ยังคงจ�ากัดอยู ่เฉพาะใน											

บางกลุม่ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัในการให้ความช่วยเหลอืของ

แต่ละองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าไปด�าเนินงานในพ้ืนท่ี									

โดยบางองค์กรอาจเน้นไปที่กลุ่มเด็ก	บางองค์กรเน้นไปที่กลุ่ม

ผู้สูงอายุ	 หรือบางองค์กรอาจเน้นไปที่กลุ่มผู้พิการ	 เป็นต้น	

นอกจากนี้การให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ของภาค

ประชาสังคมยังจ�ากัดอยู่เฉพาะในเขตพื้นที่เมืองเขตหรือพื้นท่ี

ชนบท	ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักของแต่ละกลุ่ม	ชมรม	มูลนิธิ	

สถาบันและชุมชนที่เข้ามาด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว	(ส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวัสดกิารสงัคมแห่งชาต,ิ	2556)	

	 จากสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิตของรัฐบาล	 ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้						

ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย์	 ซ่ึงพบว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม										

ในเร่ืองดังกล่าวยงัมค่ีอนข้างน้อยและมข้ีอจ�ากดัในหลายๆ	ส่วน	

อย่างไรก็ตามในบางจังหวัดนั้นกลับพบการมีส่วนร่วมของ						

ภาคประชาสงัคมในเรือ่งดังกล่าวนีค่้อนข้างโดดเด่น	ทัง้ในด้าน

จ�านวนกจิกรรมและประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิกจิกรรม

ของภาคประชาสังคม	อาท	ิเชยีงใหม่	เชยีงราย	เพชรบรุ	ีราชบุรี	

กาญจนบุรี	บุรีรัมย์	ระยอง	สงขลา	เป็นต้น	 (ส�านักมาตรฐาน

การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์,	2555)	ดงันัน้จงึมี

ความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะท�าการศึกษากิจกรรมการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม	อาสาสมคัรเพือ่พัฒนาสงัคมและ

องค์กรภาคธุรกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ต้นแบบ	 (Best	 Practice)	

ข้างต้น	 เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้มาก�าหนดกลยุทธ์และ

มาตรการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน						

การช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	ให้แก่

หน่วยงานที่ดูและรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนี้

ได้นี้ไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ	ต่อไป	

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
	 เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์สถานการณ์การมส่ีวนร่วมของ

ภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	และคน

พิการในชุมชน	

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 ได้องค์ความรู้และกลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุและ

คนพิการในชุมชน	

	 2.	 ได้นวัตกรรมใหม่ด้านการส่งเสรมิประชาสงัคมและ

การพัฒนาสังคมของภาคประชาสังคมท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

สามารถน�าไปขยายผลและต่อยอดได้	

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย 
	 การศึกษาครั้ งนี้ เป ็นการศึกษาวิจัยเ ชิงต ้นแบบ																

(Exploratory	Research)	โดยมรีายละเอยีดของวิธกีารด�าเนนิ

การวิจัยดังนี้	

	 1.	 ศึกษา	 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและด�าเนิน

การสัมภาษณ์ผู้บริหารของหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ดูแล

รับผิดชอบโครงการด้านการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุและ

คนพิการในชุมชน	

	 2.	 ด�าเนินการคัดเลือกพื้นท่ีศึกษาในพื้นที่	 5	 จังหวัด	

จาก	5	ภาคที่มีสถิติของปัญหาสังคมในกลุ่มเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	

และคนพิการอยู่ในระดับสูง	 และองค์กรภาคประชาสังคมได้

ด�าเนินกิจกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุ

และคนพิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 จนมีผลงานให้เห็นอย่าง

ประจกัษ์ชดัและเป็นพืน้ทีท่ี่มนีวตักรรมต้นแบบการด�าเนนิงาน

ท่ีดีและสามารถเป็นแบบอย่างน�าไปขยายผลในพื้นท่ีอื่นๆ	 ได้	

(ส�านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์,	

2555)	

	 	 พืน้ทีศ่กึษาทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเป็นพืน้ทีต้่นแบบใน

การศึกษาครั้งนี้	ประกอบด้วย	1)	ภาคเหนือ	:	จังหวัดเชียงใหม่	

2)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 :	 จังหวัดบุรีรัมย์	 3)	 ภาค													

ตะวนัออก	:	จงัหวดัระยอง	4)	ภาคกลาง	:	จงัหวดัเพชรบรุ	ีและ	

5)	ภาคใต้	:	จังหวัดสงขลา	

	 3.	 ศึกษาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ศึกษา	5	แห่ง	โดยเมื่อ

ได้พื้นที่ศึกษาต้นแบบ	(Best	Practice)	ทั้ง	5	แห่งแล้ว	คณะ

วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลการด�าเนินโครงการด้านการ

ช่วยเหลือเด็ก	สตรี	 ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	 โดยจะใช้

วิธีการแบบผสมผสานดังนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล		



23   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)NRRU Community Research Journal Vol.10 No.3 (September - December 2016)

	 	 3.1	 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก	 ( In-Depth																

Interview)	 โดยใช้ค�าถามแบบไม่มีโครงสร้างในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informant)	ที่ดูแล

รับผิดชอบโครงการด้านการช่วยเหลอืชุมชนและสงัคมในพืน้ท่ี

ศึกษา	 ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ	 ตัวแทนของภาค

ประชาสังคม	 ตัวแทนของอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมและ

ตัวแทนขององค์กรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	

	 	 	 3.1.1	 พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

จังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 3.1.2	 พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

จังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 3.1.3	 พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

จังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 3.1.4	 พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

จังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 3.1.5	 พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 3.1.6	 ผู้อ�านวยการและครูโรงเรียนสอนคน

ตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์	

	 	 	 3.1.7	 ผู้น�าชุมชนและตัวแทนชาวบ้านหมูบ้่าน

บุขี้เหล็ก	อ�าเภอนางรอง	จังหวัดบุรีรัมย์	

	 	 	 3.1.8	 ผู้อ�านวยการและครูโรงเรียนบ้านเนิน

สมบูรณ์	ต�าบลทุ่งควายกิน	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง	

	 	 	 3.1.9	 ผูจั้ดการและเจ้าหน้าทีศู่นย์ฝึกเยาวชน

เกษตร	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	

	 	 	 3.1.10	 ผู ้น�าชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน								

บ้านปากรอ	อ�าเภอสิงหนคร	จังหวัดสงขลา	

	 	 	 3.1.11	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการใน

พื้นที่ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท	

	 	 	 3.1.12	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการใน

พื้นที่ของบริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 3.2	 การประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	Group)	โดยใช้

วิธีการระดมความเหน็และการอภปิรายในประเด็นหรอืค�าถาม

ทีต่วัแทนคณะวจิยัท่ีเป็นผูด้�าเนนิการประชุม	ได้ป้อนให้กบัเด็ก	

สตรี	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการในชุมชนและตัวแทนของชุมชนที่เป็น

พ้ืนท่ีศกึษา	โดยมเีกณฑ์ในการคัดเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัเพือ่น�า

มาเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยดังนี้	

	 	 	 3.2.1	 เป็นกลุ่มเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการใน

ชุมชนที่ได้รับประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการด�าเนิน

โครงการด้านการช่วยเหลือชุมชนของภาคประชาสังคม	หรือ	

	 	 	 3.2.2	 เป็นกลุ่มผู้น�าหรือประชาชนในชุมชน

ท่ีมีส่วนร่วมกับการด�าเนินโครงการด้านการช่วยเหลือชุมชน

และสังคมของภาคประชาสังคม	

	 	 3.3	 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 โดยการเข้าไป

สงัเกตการณ์ในช่วงการด�าเนนิกจิกรรม/โครงการด้านช่วยเหลือ

ชุมชนและสังคมของภาคประชาสังคม	

	 4.	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	 เมื่อคณะวิจัยได้ด�าเนิน

การศกึษาเชงิปฏบัิตกิารเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูจากพืน้ทีศ่กึษา

ต้นแบบท้ัง	 5	 แห่ง	 แล้วจะน�าข้อมูลท้ังหมดท่ีได้มาวิเคราะห์

ตามกรอบของวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการจ�าแนกประเภทข้อมูล	

(Typological	 Analysis)	 ของพื้นที่ศึกษาต้นแบบทั้ง	 5	 แห่ง	

จากนั้นจึงใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อมูล	 (Comparative										

Analysis)	 เพื่อค้นหาความเหมือนและความแตกต่างในการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม	ในการช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูง

อายุและคนพิการในพื้นที่ศึกษาต้นแบบทั้ง	 5	 แห่ง	 และใช้วิธี

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย	 (Analytic	 Induction)	 โดย	

หลงัจากทีค่ณะวจิยัได้สมัผสักบัข้อมลูส�าคญัในการศกึษาคณะ

วิจัยจะสร้างข้อสรุปย่อยที่เป็นข้อสรุปชั่วคราวเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี															

ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	 จากนั้นจึงท�าการเชื่อมโยง									

ข้อสรุปย่อยต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์

เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของ	ภาคประชาสงัคมในการช่วยเหลอื

เด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุและคนพิการ	

ผลกำรวิจัย 
	 ผลการศึกษาและวิเคราะห์	สถานการณ์การมีส่วนร่วม

ของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุและ

คนพิการในการชุมชน	

 1.  สถำนกำรณ์กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม

ในกำรช่วยเหลอืเดก็ สตร ีผูสู้งอำยแุละคนพกิำรในภำพรวม

ของ 5 จังหวัดต้นแบบ 

	 	 ผลการศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาค

ประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุและคนพิการ

ในทัง้	5	จงัหวดั	โดยท�าการวเิคราะห์สถานการณ์การมส่ีวนร่วม

จากข้อมูลสถิติขององค์กรภาคประชาสังคมท่ีมาจดทะเบียน

เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน	 ได้

ดังนี้	
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	 	 ผลการศึกษาพบว่า	 ในจังหวัดสงขลามีองค์กรภาค

ประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากที่สุด	

579	 แห ่ง	 โดยเป ็นองค ์กรที่จดทะเบียนเป ็นองค ์กร

สาธารณประโยชน์	 จ�านวน	 374	 แห่ง	 และองค์กรสวัสดิการ

ชุมชน	จ�านวน	205	แห่ง	ส่วนจังหวัดเพชรบุรีมีองค์กรที่เข้ามา

ร่วมในการพฒันาสังคมรองลงมา	โดยเป็นองค์กรทีจ่ดทะเบยีน

เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์	 จ�านวน	 28	 แห่ง	 และองค์กร

สวัสดิการชุมชน	จ�านวน	300	แห่ง	

 2. สถำนกำรณ์กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม 

ในกำรช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และคนพิกำรในจังหวัด

เชียงใหม่ 

	 	 2.1	 ผลการศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมใน

ด้านปริมาณของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตร	ี									

ผูส้งูอายแุละคนพกิารในจังหวดัเชยีงใหม่	พบว่า	มจี�านวนมูลนธิ	ิ

สมาคม	 ชมรม	 องค์กรภาคเอกชน	ที่ได้รับการรับรองขึ้นเป็น

องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งหมด	 361	 แห่ง	 และเป็นองค์กร

สวัสดิการชุมชนทั้งหมด	 11	 แห่ง	 (ส�านักงานคณะกรรมการ							

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ,	2556)		

	 	 2.2	 ผลการศึกษากจิกรรมการมส่ีวนร่วมทีโ่ดดเด่น

ของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	และ

คนพิการในจังหวัดเชียงใหม่มีดังนี้	

	 	 	 2.2.1	 ประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัด

เชียงใหม่มีการรวมตัวกันเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน	 จัดตั้ง

กองทนุเงนิออมวันละบาท	ซึง่สมาชกิจะออมวนัละ	1	บาท	และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะร่วมสมทบอกีส่วนหนึง่	ปัจจบุนั

มีการจัดตั้งแล้ว	125	ต�าบล	จากทั้งหมด	204	ต�าบล	กองทุน

เงินออมวันละบาทจะให้บริการในเรื่องสวัสดิการของคนใน

ชุมชน	 ครอบคลุมทั้งกรณีเกิด	 แก่	 เจ็บ	 ชราภาพ	 และตาย												

ตำรำงที่ 1	 ภาพรวมของสถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	และคนพิการ	

	 	 ใน	5	จังหวัดต้นแบบ

 จังหวัด จ�ำนวนองค์กรสำธำรณประโยชน์ (แห่ง) จ�ำนวนองค์กรสวัสดิกำรชุมชน (แห่ง) รวม (แห่ง)

1.	จังหวัดเชียงใหม่	 361	 11	 372

2.	จังหวัดบุรีรัมย์	 80	 195	 275

3.	จังหวัดระยอง	 37	 25	 62

4.	จังหวัดเพชรบุรี	 28	 300	 328

5.	จังหวัดสงขลา	 374	 205	 579

ที่มา	:		ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ	ส�านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง	

	 ของมนุษย์,	พฤศจิกายน	2556.

มีการจัดสวัสดิการให้โดยตรงท้ังในรูปแบบเงินและสิ่งของ										

รวมทั้งการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของชุมชน	

	 	 	 2.2.2	 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์	 (อพม.)	 ในทุกต�าบลของจังหวัดเชียงใหม่										

มบีทบาทส�าคญัในการประสานการท�างานกบัพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั	(พมจ.)	ในการช่วยเหลอื	ตดิตาม	

เฝ้าระวังปัญหาสังคมในพื้นท่ีชุมชนต�าบลของตน	 โดยเมื่อพบ

ปัญหาจะเป็นหน่วยแรกที่ท�าหน้าที่ลงไปติดตามและแก้ไข

ปัญหา	 กิจกรรมท่ีโดดเด่นของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์ในจงัหวดัเชยีงใหม่	เป็นกิจกรรมให้ความ

ช่วยเหลอืเดก็เร่ร่อนทีข่ายดอกไม้และขายพวงมาลยัตามสีแ่ยก

ต่างๆ	 กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมที่ชื่อว่า	 “Big	 Brother”							

ได้น�าเด็กเร่ร่อนเข้ามาท�ากิจกรรมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ	 อาทิ	

ดนตรีบ�าบัด	 โดดหอ	 เป็นต้น	 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

ท�าให้เดก็กลบัมาสนใจเรยีนหนงัสอืและสนใจอนาคต	นอกจาก

นีอ้าสาสมคัรพฒันาสงัคมยงัได้เข้าไปดแูลกลุม่สตรผีูด้้อยโอกาส

บนพืน้ทีส่งูทีป่ระสบปัญหาครอบครวัแตกแยก	โดยเข้าไปอบรม

วธิกีารสร้างครอบครวัทีอ่บอุน่	และการอบรมอาชพีเพือ่ให้สตรี

กลุม่ดงักล่าวนีส้ามารถหารายได้ด้วยตนเองและดแูลครอบครวั

ได้	

	 	 	 2.2.3	 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทและบริษัท

เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้มส่ีวนร่วมในการช่วย

เหลอืคนพกิารและผูส้งูอายใุนพืน้ทีช่นบทของจงัหวดัเชยีงใหม่	

โดยได้เข้าไปด�าเนนิโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวันนกัเรยีน	

ท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์	 และ

ร่วมกับเทศบาลต�าบลเจดีย์แม่ครัว	 อ�าเภอสันทราย	 จังหวัด

เชียงใหม่	 ด�าเนินโครงการ	 “ซีพีเอฟ	คืนสุข	 ผู้สูงวัย”	 โดยน�า

เครือ่งอปุโภคบรโิภคทีจ่�าเป็นส�าหรบัการด�าเนนิชวีติและเงนิสด	

ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและไม่มีบุตรหลานดูแล	
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 3. สถำนกำรณ์กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม

ในกำรช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุและคนพิกำรในจังหวัด

บุรีรัมย์ 

	 	 3.1	 ผลการศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมใน

ด้านปริมาณของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตร	ี					

ผู้สูงอายุ	 และพิการในจังหวัดบุรีรัมย์	 พบว่า	 มีจ�านวนมูลนิธ	ิ

สมาคม	 ชมรม	 องค์กรภาคเอกชน	 ที่ได้รับการรับรองขึ้นเป็น

องค์กรสาธารณประโยชน์ท้ังหมด	 80	 แห่ง	 และเป็นองค์กร

สวัสดิการชุมชน	ทั้งหมด	195	แห่ง	(ส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ,	2556)	

	 	 3.2	 ผลการศึกษากจิกรรมการมส่ีวนร่วมทีโ่ดดเด่น

ของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	และ

คนพิการในจังหวัดบุรีรัมย์มีดังนี้	

	 	 	 3.2.1	 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์	บ้านพักเด็กและครอบครัว	และพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด	 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อ

แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม	ด้วยการเข้าไปอบรมให้ความ

รูเ้กีย่วกบัการคมุก�าเนดิตามสถานศกึษาและชมุชน	นอกจากนี้

ยังมีการประสานระหว่างโรงพยาบาลและพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	ส�าหรับกรณีที่แม่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและ

คลอด	 ซึ่งสามารถเข้าสู่โครงการรับฝากเลี้ยงเด็กท่ีแม่ยังไม่

พร้อม	 โดยมอบให้ทางรัฐช่วยเหลือดูแลจนกว่าแม่จะมีความ

พร้อม	มีงานท�าและสามารถน�าลูกกลับไปเลี้ยงได้	

	 	 	 3.2.2	 ชมรมคนพิการทุกประเภทร่วมกับ

ชมรมคนตาบอด	ชมรมคนพกิารออทสิตกิและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ได้ร่วมมือกันจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ทางอาชีพให้กับคนพิการ	อาทิ	การทอเสื่อ	จักสาน	ทอผ้า	นวด

แผนไทย	 และอบรมการเขียนโครงการเพื่อขอกู้ยืมเงินไป

ประกอบอาชีพ	 เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได	้						

มีรายได้และมีความภาคภูมิใจในตนเอง	 ไม่เป็นภาระแก่

ครอบครัวและสังคม	

	 	 	 3.2.3	 สมาคมผู้สูงอายุจังหวัด	 ได้สนับสนุน

การจดัโครงการส่งเสรมิอาชีพผูส้งูอาย	ุโดยเน้นอาชพีท่ีผูส้งูอายุ

ถนัด	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพทางการเกษตร	 เช่น	 ท�านา	 และ					

ส่งเสรมิการเล้ียงเป็ด	เลีย้งไก่และปลาให้เป็นรายได้เสรมิช่วงที่

ว่างเว้นจากการท�านา	 นอกจากนี้ชมรมผู้สูงอายุยังได้ร่วมกับ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์	อ�าเภอ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ในทุกอ�าเภอ	เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม

ผู้สูงอายุได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น	

	 	 	 3.2.4	 มลูนธิสิายธาร	มลูนธิพิฒันาชวีติชนบท	

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 กรมราชทัณฑ์และสถาน

สังเคราะห์เอกชน	 ได้ร ่วมกันน�าเด็กไร้ท่ีพึ่งพิง	 เด็กจาก

ครอบครวัยากจนทีไ่ม่พร้อมในการเลีย้งดบูตุรและเดก็ทีม่ารดา

คลอดในขณะทีต้่องโทษในเรอืนจ�าของกรมราชทณัฑ์	น�าไปอยู่

กับครอบครัวในพื้นท่ีโครงการเพื่อเลี้ยงดูเด็กผู้ด้อยโอกาสให้

เติบโตในสภาพแวดล้อมชุมชนที่เอื้อต่อการมีวิถีชีวิตท่ีดีงาม	

พร้อมกับได้รับการศึกษาจนสามารถประกอบอาชีพได้	

 4. สถำนกำรณ์กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม

ในกำรช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และคนพิกำรในจังหวัด

ระยอง 

	 	 4.1	 ผลการศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมใน

ด้านปริมาณของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี								

ผูส้งูอาย	ุและคนพกิาร	ในจงัหวดัระยอง	พบว่า	มจี�านวนมลูนธิิ	

สมาคม	 ชมรม	 องค์กรภาคเอกชน	 ที่ได้รับการรับรองขึ้นเป็น

องค์กรสาธารณประโยชน์ท้ังหมด	 37	 แห่ง	 และเป็นองค์กร

สวัสดิการชุมชนท้ังหมด	 25	 แห่ง	 (ส�านักงานคณะกรรมการ						

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ,	2556)	

	 	 4.2	 ผลการศกึษากจิกรรมการมส่ีวนร่วมทีโ่ดดเด่น

ของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	และ

คนพิการในจังหวัดระยองมีดังนี้	

	 	 	 4.2.1	 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์	 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดระยอง	 ศูนย์ประชาบดี	 ศูนย์	 OSCC	บ้านพักเด็กและ

ครอบครัว	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	

ได้บูรณาการการท�างานร่วมกนัในการแก้ไขปัญหาความรนุแรง

ในครอบครัวและปัญหาเยาวชน	 เริ่มจากเมื่อเกิดเหตุองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จะเป็นด่านแรกในการรับเรื่อง	 และเข้าไป

ประสานในพื้นท่ีเกิดเหตุ	 จากนั้นจะแจ้งต่อไปยังเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ	และพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	เพือ่เข้าไป

ด�าเนินการในข้ันตอนของการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือด�าเนินคดี	

ต่อไป	นอกจากนั้นภาคประชาสังคมจะเข้าไปดูแลไปถึงสภาพ

ความเป็นอยู่ของครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ	

	 	 	 4.2.2	 สมาคมคนพกิารจงัหวดัระยองร่วมกบั

สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง	กลุ่ม

คนพิการผู้เพาะเลี้ยงแพะต�าบลพังราด	 และชมรมคนพิการ

บ่อไร่	 ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ	 และด�าเนิน

โครงการส่งเสริมอาชีพ	 ให้กลุ่มคนพิการ	 ได้แก่	 การส่งเสริม

อาชีพการเลี้ยงแพะให้แก่ผู้พิการ	 โครงการศูนย์การเรียนรู	้							
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คนพิการและครอบครัวตามแนวพระราชด�าริด้านเศรษฐกิจ		

พอเพียง	 โครงการฝึกอาชีพช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และ										

รถสามล้อคนพิการ	 อาชีพจ�าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของ						

คนพิการ	 และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการค้า

ผลิตผลด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ของคนพิการ	 ซึ่ง

เป็นการผลักดนัให้คนพกิารเกิดการรวมตัวและมคีวามเข้มแข็ง	

ท�าให้สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองในการประกอบอาชีพ	

เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว	

	 	 	 4.2.3	 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทและบริษัท

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้เข้าไปด�าเนิน

โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนันักเรียน	ทีโ่รงเรยีนบ้านเนนิ

สมบูรณ์	ต�าบลทุ่งควายกิน	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง	โดยมี

กิจกรรมการเล้ียงไก่ไข่	 ปลูกพืชผักสวนครัว	 เลี้ยงปลาและ							

ต่อยอดไปจนถึงการท�านา	

 5. สถำนกำรณ์กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม

ในกำรช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และคนพิกำรในจังหวัด

เพชรบุรี 

	 	 5.1	 ผลการศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมใน

ด้านปริมาณของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตร	ี								

ผูส้งูอาย	ุและคนพิการในจังหวดัเพชรบรุ	ีพบว่า	มจี�านวนมูลนธิิ

สมาคม	 ชมรม	 องค์กรภาคเอกชน	 ที่ได้รับการรับรองขึ้นเป็น

องค์กรสาธารณะประโยชน์ท้ังหมด	 28	 แห่ง	 และเป็นองค์กร

สวัสดิการชุมชนทั้งหมด	 300	 แห่ง	 (ส�านักคณะกรรมการ												

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ,	2556)		

	 	 5.2	 ผลการศึกษากจิกรรมการมส่ีวนร่วมทีโ่ดดเด่น

ของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุและ

คนพิการในจังหวัดเพชรบุรีมี	ดังนี้	

	 	 	 5.2.1	 ภาคประชาสังคม	 ส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวดัเพชรบรุ	ีได้ร่วมกันในการ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชนในพื้นที่

และชาวกะเหร่ียงในพื้นที่สูง	 โดยได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้

เรื่องการคุมก�าเนิด	 การวางแผนครอบครัวในสถานศึกษาและ

ชุมชน	 รวมถึงมีมาตรการช่วยเหลือเด็กที่ต้ังครรภ์ก่อนวัยอัน

ควร	ในการอปุการะบตุรจนกว่าแม่จะพร้อมหรอืบรรลุนิติภาวะ	

รวมทั้งโครงการเพ่ิมต้นทุนให้คุณแม่วัยใส	 ซึ่งเป็นการเอื้อให้

กลุ่มเยาวชนที่ตั้งครรภ์ก่อนวันอันควรมีโอกาสศึกษาต่อและ

เลีย้งลูกเองไปพร้อมกนั	และการอบรมอาชพีให้แก่ผู้ทีไ่ม่ต้องการ	

กลับไปเรียนหนังสือแต่ต้องการหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว	

	 	 	 5.2.2	 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์	 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด	 ได้ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา	 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่	และสถานคุม้ครองเดก็	ร่วมกนัก�าหนดมาตรการแก้ไข

และป้องกันปัญหาเด็กทะเลาะวิวาท	 โดยจัดอบรมท�าความ

เข้าใจถงึปัญหาการทะเลาะววิาท	ตัง้แต่สาเหตุของปัญหา	ความ

รุนแรงและโทษที่เยาวชนจะได้รับจากการทะเลาะวิวาท	 โดย

แยกอบรมจัดท้ังกลุ่มผู้ปกครองและเยาวชนตามสถานศึกษา

และชุมชน	รวมท้ังมกีารจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน

เพื่อฝึกการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ	

	 	 	 5.2.3	 ชมรมผูส้งูอายใุนทกุต�าบล	เป็นองค์กร

ที่มีความเข้มแข็งในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน	

ภาครฐัในการจดักิจกรรมช่วยเหลอืกลุม่ผูส้งูอายดุ้วยกนั	ทัง้ใน

เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่	 โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน						

ทุกเดือน	 เช่น	 การไปเยี่ยมบ้านผู ้สูงอายุ	 การสงเคราะห์												

ช่วยเหลือในสิ่งจ�าเป็น	

	 	 	 5.2.4	 สมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบุ รี	

สมาคมคนตาบอด	และสมาคมผูป้กครองเดก็ออทสิตกิ	ร่วมกบั

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จังหวดัเพชรบุร	ีองค์กร

นอกจากนี้	 	 ส่วนท้องถิ่น	 และหน่วยงานราชการอื่นๆ	 ได้

ประสานร่วมมอืกนัในการปรบัสถานทีเ่พือ่อ�านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้พิการ	 นอกจากนี้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนษุย์เพ่ือช่วยเหลอืผูพ้กิาร	(อพมก.)	ได้ท�าท�าหน้าที่

ประสานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู ้จัดสวัสดิการกับ												

ผู้พิการ	

 6. สถำนกำรณ์กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม

ในกำรช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และคนพิกำรในจังหวัด

สงขลำ 

	 	 6.1	 ผลการศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมใน

ด้านปริมาณของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี								

ผู้สูงอายุ	และคนพิการในจังหวัดสงขลา	พบว่า	มีจ�านวนมูลนิธิ	

สมาคม	 ชมรม	 องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองขึ้นเป็น

องค์กรสาธารณะประโยชน์ทั้งหมด	374	แห่ง	และเป็นองค์กร

สวัสดิการชุมชน	205	แห่ง	 (ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ,	2556)		

	 	 6.2	 ผลการศกึษากจิกรรมการมส่ีวนร่วมทีโ่ดดเด่น

ของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุและ

คนพิการในจังหวัดสงขลา	มีดังนี้	

	 	 	 6.2.1	 สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู ้สูงอายุ

จังหวัดสงขลา	 และสาขาสภาผู ้สูงอายุจังหวัดสงขลา	 ใน

พระบรมราชูปถัมภ์	 และชมรมผู้สูงอายุของต�าบลประมาณ		

200	แห่ง	ได้ร่วมกันดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัด	กิจกรรมหลัก
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เป็นการขบัเคลือ่นศูนย์พฒันาสวสัดิการอาชพีผูส้งูอาย	ุโดยเน้น

ที่สวัสดิการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ	 การจัดกิจกรรมสันทนาการ	

จัดเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขาดแคลน	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	จัด

กีฬาช่อล�าดวนเกมส์	และกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อให้ผู้สูงอายุ

ได้พบปะกันและรู้สึกว่าตนมีคุณค่า	

	 	 	 6.2.2	 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษย์เพือ่ช่วยเหลอืผูพ้กิาร	(อพมก.)	ร่วมกบัสมาคม

คนพิการทุกประเภท	 สมาคมคนพิการเฉพาะด้านและพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา	 ได้ร่วมกัน								

ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคนพิการในด้านอาชีพ

และการจัดสวัสดิการคนพิการ	 โดยเน้นการดูแลคนพิการ							

แบบเฉพาะรายบุคคลตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถดูแลตัวเองได้	

	 	 	 6.2.3	 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทและบริษัท

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้เข้าไปดูแลผู้สูงอายุ

ทีม่ฐีานะยากจนและไม่มบีตุรหลานดูแล	การส่งเสรมิอาชีพเพือ่

สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ	 ในพื้นที่ต�าบลป่าขาด	

อ�าเภอสิงหนคร	จังหวัดสงขลา	

 7. สภำพปัญหำกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสงัคม

ในกำรช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุและคนพิกำรในชุมชน  

	 	 7.1	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 สภาพปัญหาการม	ี								

ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี															

ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนของทั้ง	5	พื้นที่ศึกษา	มีสภาพ

ปัญหาหลักที่คล้ายคลึงกันในประเด็นการช่วยเหลือเด็ก	 สตร	ี	

ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนของหน่วยงานที่เก่ียวข้องนั้น		

ยังมีปัญหาในด้านการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน	 ท้ังการ						

เชือ่มต่อในแนวดิง่จากหน่วยงานระดบัจงัหวดัคอื	พฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	 (พมจ.)	 มายังหน่วยงาน

ระดบัอ�าเภอและหน่วยงานระดบัท้องถิน่	ทีย่งัขาดกลไกในการ

เชื่อมต่อที่ชัดเจน	 นอกจากนี้การเช่ือมต่อในแนวราบระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 อาสาสมัครเพื่อพัฒนา

สังคมและองค์กรภาคธุรกิจเพ่ือสังคมในการช่วยเหลือ	 สตร	ี							

ผูส้งูอายแุละคนพกิารในชมุชนยงัขาดประสทิธภิาพ	โดยเฉพาะ

การเช่ือมต่อระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัองค์กรภาคธรุกจิเพือ่

สังคม	 ซ่ึงจากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ได้น�ามาสู่การก�าหนด

กลยุทธ์ในการเชื่อมต่อการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	 ภาคประชา

สังคม	 อาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตร	ี	

ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนดังนี้	

	 	 	 7.1.1	 กลยุทธ์การพัฒนาเป้าหมายร่วมและ

แผนแม่บทระดบัจังหวดัในการช่วยเหลอืเด็ก	สตร	ีผูส้งูอายแุละ

คนพิการในชุมชน	

	 	 	 7.1.2	 กลยุทธ์การสร้างกลไกในการเช่ือมต่อ

การมีส่วนร่วมของภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 อาสาสมัครเพื่อ

พัฒนาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุและคนพิการ

ในชุมชน	

	 	 	 7.1.3	 กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากร

และความเชี่ยวชาญของเครือข่ายในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี								

ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	

	 	 	 7.1.4	 กลยทุธ์การส่งเสรมิการพฒันาบทบาท

ของภาคประชาสงัคมและองค์กรภาคธรุกจิเพือ่พฒันาสงัคมให้

ครอบคลุมการช่วยเหลือในท้ังกลุ่มเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุและคน

พิการในชุมชน	

	 	 	 7.1.5	 กลยุทธ์การส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้

แก่หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคประชาสังคมอาสาสมัครเพ่ือพัฒนา

สังคมและองค์กรภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมในการช่วยเหลือ

เด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	

อภิปรำยผล 
	 การศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคประชา

สงัคมในการช่วยเหลือเดก็	สตร	ีผูส้งูอาย	ุและคนพกิารในชุมชน

พบว่า	 การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในเร่ืองดังกล่าวนี	้

ยงัมค่ีอนข้างน้อย	ลกัษณะการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม

ยังคงจ�ากัดอยู่เฉพาะการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ี

ประสบปัญหาในบางกลุ่ม	หรือบางพื้นที่เท่านั้น	ปัญหาส�าคัญ

ในการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	

สตรี	 ผู้สูงอายุและคนพิการ	 เกิดข้ึนจากกลไกของรัฐที่ดูแล									

รับผิดชอบในเรื่องนี้ยังขาดการเช่ือมต่อท่ีมีประสิทธิภาพ											

ท้ังการเช่ือมต่อในแนวด่ิงระหว่างหน่วยงานระดบัจงัหวดั	ระดบั

อ�าเภอและระดบัท้องถิน่	และการเชือ่มโยงในแนวราบกบัภาค

ประชาสังคมท่ีจะเข้ามาช่วยสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของ

หน่วยงานภาครฐั	ผลการศึกษาดังกล่าวนีส้อดคล้องกบัรายงาน

การศึกษาของธนาคารพัฒนาเอเชีย	 (Asian	 Development	

Bank,	 2554)	 เรื่อง	 ภาคประชาสังคมในประเทศไทยที่พบว่า	

องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยยังขาดเครือข่ายที่

แข็งแกร่งจากส่วนกลาง	 ซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศใน

ภูมิภาค	 แต่ความหลากหลายของภาคประชาสังคมใน

ประเทศไทยและความสนใจในระดับภูมิภาคขององค์กร								

เหล่านี้	 ท�าให้มีเครือข่ายเกิดข้ึนเป็นจ�านวนมากเพื่อท�างานใน

ประเด็นที่หลากหลาย	 แต่เครือข่ายดังกล่าวยังค่อนข้าง

กระจัดกระจาย	 และผลการศึกษาดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับ

การศึกษาของ	 ฐิตารีย์	 	 เก่ียวคุ้มภัย	 (2556,	 น.	 171-176)									
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เร่ืองการก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคม									

ท้องถิน่ในภาคตะวันออก	:	กรณศีกึษามลูนธิกิสกิรรมธรรมชาต	ิ

ที่พบว่า	 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเกิดจากการท�างานโดยใช	้							

รูปแบบของเครอืข่าย	เป็นการรวมตัวของกลุม่คนทีม่อีดุมการณ์

เคียงกันร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม	 เพื่อต้องการสร้างพื้นท่ี

สาธารณะในการจัดการบริหารชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วย

ตนเอง	 รวมทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 กรัณย์พล									

จิรารัตน์วัฒนา	 (2554,	 บทคัดย่อ)	 เรื่องบทบาทในการม	ี									

ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาชุมชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคาย	 อ�าเภอหางดง	 จังหวัด

เชียงใหม่	ที่พบว่า	การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการ

พัฒนาชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยปัญหาและอุปสรรคท่ี

ท�าให้การมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคมยงัขาดประสทิธภิาพ

และความร่วมมือเท่าที่ควร	 เกิดจากการขาดการประสานงาน

และการเกดิปัญหาความขดัแย้งภายในกลุม่	ซึง่การทีเ่กดิข้อค้น

พบในประเด็นดังกล่าวในนี้อาจเนื่องมาจาก	 ลักษณะของ

ประชาสงัคม	(อนชุาต	ิ	พวงส�าล,ี	2542,	น.	290)	ในประเทศไทย

ยังขาดความหลากหลายทั้งในลักษณะพื้นที่	 ลักษณะของ

กิจกรรมและลักษณะของการรวมตัวกัน	 ซึ่งความหลากหลาย

จะช่วยให้กลุ่มมลัีกษณะการเรยีนรูร่้วมกนัสูง	อกีทัง้ยงัขาดการ

ด�าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง	 นอกจากน้ีการท่ีภาค

ประชาสังคมยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุ

และคนพกิารในชมุชนค่อนข้างน้อย	เน่ืองจากภาคประชาสังคม

ในประเทศไทยยังขาดกลยุทธ์สู่ความส�าเร็จของประชาสังคม

(ประเวศ		วะสี,	2541,	น.	11-12)	ในบางประเด็น	ไม่ว่าจะเป็น

ในส่วนของกลยทุธ์การปลุกจิตส�านึก	(Public	Consciousness)	

ซึ่งจะท�าให้ประชาสังคมขับเคลื่อนด้วยความร่วมแรงร่วมใจ						

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์โยงใยเป็นเครือข่าย	รวมถึงกลยุทธ์การ

ผนึกก�าลัง	(Empowerment)	ทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	 ซึ่งจะท�าให้ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ใน						

การแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกัน	และจะน�าไปสูก่ารพึง่ตนเอง

อันเป็นเป้าหมายส�าคัญของการพัฒนา	 และภาคประชาสังคม

หลายแห่งยังขาดเทคนิคการสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั	

ซึง่จะสามารถแสดงถงึพลงัของประชาสงัคม	(เอนก		เหล่าธรรม

ทัศน์,	2550,	น.	75)	โดยภาคประชาสังคมควรมีการเชื่อมโยง

ความร่วมมือต่างๆ	 จากสื่อมวลชน	 ภาครัฐ	 องค์กรปกครอง						

ส่วนท้องถิ่นและประชาชน	ในรูปแบบของเครือข่ายทางสังคม	

(Social	Network)	เพ่ือเป็นการวบรวมพลงัทางสงัคมท่ียิง่ใหญ่

และสนับสนุนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของประชาสังคม

ข้อเสนอแนะ 
	 จากข้อค้นพบทีไ่ด้จากการศกึษาในครัง้นีส้ามารถน�ามา
ก�าหนดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุและคนพิการ
ในชุมชนได้ดังนี้	
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
	 	 1.1	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ควรให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบาย									
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมและภาคส่วนต่างๆ	
ในการช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	
	 	 1.2	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด	 (พมจ.)	 ในทุกจังหวัดต้องร่วมกันขับเคล่ือน
นโยบายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและ
ภาคส่วนต่างๆ	ในการช่วยเหลือเดก็	สตร	ีผูส้งูอายแุละคนพกิาร
ในชมุชน	ทัง้ในมติขิองการเพิม่เตมิกจิกรรมของเครอืข่ายท่ีมอียู่
ในปัจจุบัน	 และการเพิ่มจ�านวนเครือข่ายในการช่วยเหลือเด็ก
สตรี	ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	
 2. ข้อเสนอแนะเชิงบริหำร 
	 	 2.1	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย์ควรจดัสรรทรพัยากรทางการบรหิารให้แก่ส�านกังาน
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวัด	(พมจ.)	จนกว่า
จะสามารถพัฒนาองค์กรในระดับอ�าเภอและระดับท้องถ่ินข้ึน
มาเป็นกลไกในการเชื่อมต่อการมีส่วนร่วมของส่วนต่างๆ	 ใน
การช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	
	 	 2.2	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด	(พมจ.)	ควรจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรทางการ
บริหารและความเช่ียวชาญของเครือข่ายในการช่วยเหลือเด็ก	
สตรี	 ผู ้สูงอายุและคนพิการ	 พร้อมท้ังน�าฐานข้อมูลมาใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม		
 3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
	 	 3.1	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด	 (พมจ.)	 ควรแสวงหาเครือข่ายในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ	 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนา	 เป้าหมาย
ร่วมและแผนแม่บทในระดับจังหวัดในการช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	
ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	
	 	 3.2	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์จงัหวดั	(พมจ.)	ควรด�าเนนิการคดัเลือกหน่วยงานประชา
สงัคมท่ีมคีวามพร้อมและมบุีคลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นตัวแทนของ	พมจ.	ในการเชื่อมต่อและ
ประสานการมส่ีวนร่วมในระดบัพืน้ทีใ่นการช่วยเหลอืเดก็	สตร	ี

ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	
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  3.3	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด	 (พมจ.)	 ควรเร่งประชาสัมพันธ์วิธีการในการใช้
งานฐานข้อมลู	และประโยชน์ของฐานข้อมลูทรพัยากรทางการ
บริหารและความเชี่ยวชาญของเครือข่ายในการช่วยเหลือเด็ก	
สตรี	ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	
	 	 3.4	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด	 (พมจ.)	 ควรเร่งส่งเสริมการพัฒนาบทบาทของ
ภาคประชาสังคมและองค์กรภาคธุรกิจเพื่อสังคม	 ทั้งภาคี						
เครอืข่ายเดมิและการแสวงหาภาคีเครือข่ายใหม่เพิม่เตมิในการ
ให้ความช่วยเหลือเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	
	 	 3.5	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด	(พมจ.)	ควรน�ามาตรการจูงใจต่างๆ	เข้ามาใช้ใน
การสร้างแรงจูงใจให้แก่	 ภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่างๆ	
ในการช่วยเหลอืเด็ก	สตรี	ผูส้งูอาย	ุและคนพกิารในชมุชน	อาทิ	
การประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีผลงานโดด	 เป็น	
“องค์กรรวยน�า้ใจ”	การให้ส่วนลดภาษีเงนิได้นติิบุคคล	เป็นต้น	
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