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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของสถาบันครอบครัว ซึ่งมี ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือให้ได้รูปแบบและแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวยากล าบากผ่านกลไกการ
เชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและภาคีเครือข่ายหน่วยงาน
ต่าง ๆ 2) เพ่ือวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวไทยด้วยกระบวนการสื่อสารสารธารณะเพ่ือ
สร้างความตระหนักให้แก่สังคมในระดับต่าง ๆ ต่อไป โดยจะด าเนินงานในพ้ืนที่น าร่อง 5 จังหวัดใน 5 ภูมิภาค 
ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ (ภาคเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดระยอง (ภาค
ตะวันออก)จังหวัดราชบุรี (ภาคกลาง) และ จังหวัดพังงา (ภาคใต้) โดยมีส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เป็นหน่วยประสานความร่วมมือระดับจังหวัดและมี“ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน” (ศพค.) เป็นจุดประสานจัดการเพ่ือการขับเคลื่อนการท างานระดับพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งมี ศพค. สมัครใจเข้า
ร่วมโครงการจ านวน 51 แห่ง ท างานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวร่วมกับเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง
หลากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้แทน ศพค. อบต. อสม. อพม. ฯลฯ โดยแบ่งออกเป็น 8 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 
การคัดเลือกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบล กิจกรรมที่ 2 การประชุมหารือท าความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น เวที 1  การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย เวที 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือวางแผนและออกแบบแนวทางท างานเชิงพ้ืนที่   กิจกรรมที่ 3 การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงาน
ของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่  กิจกรรมที่ 4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่   
กิจกรรมที่ 5 การจัดเวทีถอดบทเรียนในระดับจังหวัด กิจกรรมที่ 6 ประมวลบทเรียนจากฝ่ายต่าง ๆ มาพัฒนา
เป็นนโยบายและแนวทางในการขยายผล กิจกรรมที่ 7 การสื่อสารสาธารณะ และกิจกรรมที่ 8 การด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือครอบครัวเป้าหมายในพ้ืนที่ของระบบและกลไกเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ โดย ศพค. น าร่อง ที่
ด าเนินงานโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน า
ร่อง  

การด าเนินโครงการฯ ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวใน

กลุ่มเป้าหมายครอบครัว 4 ประเภทคือ 1) ครอบครัวฐานะยากจน  2 ) ครอบครัวที่มีผู้พิการและเจ็บป่วย

เรื้อรัง 3) ครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะอาทิ ครอบครัวแม่วัยรุ่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 4) ครอบครัวที่มีความ

รุนแรงในครอบครัวที่มีแนวโน้มสูงข้ึน สามารถสรุปข้อค้นพบของโครงการได้ดังนี้  

1. ด้านรูปแบบและแนวทางการขยายผลการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ข้อ

ค้นพบชี้ว่า รูปแบบของการท างานเชิงพ้ืนที่นั้นไม่มีสูตรส าเร็จตายตัวแต่เป็นรูปแบบที่ถูกออกแบบให้เหมาะสม

สอดคล้องกับโจทย์กับเรื่องที่จะท างาน มีกระบวนการต้นทาง คือ “การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตั้งโจทย์การ



ท างาน” ในส่วนกระบวนการกลางทาง คือกลไกการท างานบนฐาน “การเรียนรู้และร่วมพลัง” กันของ

ประชาคมในหลายภาคส่วนในพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับชุมชนที่มี ศพค. เป็นแกนประสานความร่วมมือกับภาคีและ

ประชาคมต่าง ๆ รวมถึงระดับต าบลที่เชื่อมโยงการท างานกับ อปท. และดึงสรรพก าลังจากหน่วยงานในท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้องเข้ามาหนุนเสริมการท างานทั้งในส่วนทุนสนับสนุน ตลอดจนการท างานเชื่อมเครือข่าย ศพค. ถึงระดับ

จังหวัดที่ม ีพมจ. เป็นหน่วยประสานจังหวัดในการประสานติดตามหนุนเสริมและเชื่อมต่อการท างานเพ่ือพัฒนา

กลไกการท างานของพ้ืนที่ให้มีคุณภาพ บทเรียนจากการท างานเชิงพ้ืนที่ทั้ง 3 ระดับยังได้ถูกเชื่อมร้อยผ่าน

สถาบันรามจิตติในฐานะหน่วยวิชาการ และสค.ในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการท างานที่จะ

เข้าไปหนุนเสริมเติมพลังให้กับหน่วยงานภาคพ้ืนในระดับจังหวัด การท างานดังกล่าวต่างเป็นกระบวนการพัฒนา

กลไกย่อย ๆ ที่สามารถเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ของการท างานระหว่าง “คนและเครือข่าย”  “ข้อมูล-ความรู้

และเครื่องมือท างาน” “งานและงบ (เงิน)หรือทรัพยากร” ที่ผ่านการระดมสรรพก าลังความร่วมมือจากภาคีมา

รวมมือกัน นอกจากนี้ในกระบวนการปลายทาง ยังพบกลไกย่อย ๆ โดยเฉพาะ “กลไกติดตามและประเมินความ

เปลี่ยนแปลง” ซึ่งคือส่วนส าคัญมาที่จะติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลงผลการท างานว่าตอบโจทย์สร้าง

ผลลัพธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร และเป็นการประเมินเพ่ือวิเคราะห์เพ่ือยกระดับการท างานที่สามารถไป 

“เชื่อมต่อ” กับงานพัฒนาครอบครัวในมิติท่ีลึกและกว้างข้ึน  

ที่ส าคัญในกระบวนการยังได้พบการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการบูรณาการข้อมูลใน

ระดับพ้ืนที่มาสู่การวางแผนท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวของเครือข่าย ศพค. น า

ร่องที่เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมการ “เปิดพื้นที่ (Platform)” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการ

ความรู้ (KM) ที่มีหลากหลายลักษณะทั้ง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน การติดตามความ

เคลื่อนไหว และการสื่อสารเสริมพลังการเรียนรู้และสร้างก าลังใจให้กับศพค.และเครือข่ายท างานอีกด้วย  

2. ด้านข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัว การบูรณาการข้อมูลมาใช้ประโยชน์  บทเรียนจากการท างานชี้ว่า 

1) การท างานบนฐานข้อมูลสภาวการณ์ที่พบว่า ปรากฏการณ์ครอบครัวหลากหลายรูปแบบที่ต่างต้องการการ

ช่วยเหลือ  โดยพบว่าร้อยละ 30 หรือประมาณ 1 ใน 3 ครอบครัวที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ โดยพบว่าเด็กเล็ก

ส่วนใหญ่จะถูกท้ิงอยู่กับคนแก่คนเฒ่า อีกท้ังยังพบ ปัญหาครอบครัวยากจนด้อยโอกาสเผชิญความเหลื่อมล้ าตาม

ขอบเมือง ครอบครัวเลี้ยงเดียว ครอบครัวแม่วัยรุ่น ครอบครัวที่มีเยาวชนที่อยู่ในบริบทเสี่ยง เช่น ความรุนแรง  

เพศ พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้องรัง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ทั้ง 5 จังหวัดเผชิญ

สถานการณ์ร่วมไม่ต่างกัน หากแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของบริบทพ้ืนที่ เช่น ครอบครัวในเขตเมืองจะมีปัญหาเรื่อง

การเลี้ยงดูบุตรและการสร้างทักษะชีวิต ปัญหาเรื่องแม่วัยรุ่น รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ส าหรับครอบครัว

ในเขตชนบทจะเผชิญปัญหาความยากจนและการถูกทอดทิ้ง  2) การเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่กลไกการท างาน



จ าเป็นต้อง “วิเคราะห์ประเด็นส าคัญเร่งด่วน” ในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยให้พ้ืนที่ตระหนักถึงการลงทุนและการจัดการ

ในจุดส าคัญที่มีผลกระทบสูงต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวได้ตรงจุดตรงเป้า รวมถึง 3) การ 

“ค้นหาต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมครอบครัว” การวิเคราะห์ “ต้นทุนท างานพื้นที่” โดยมีภาคีที่มีข้อมูล

หลักมาร่วมกันท างานเชิงวิเคราะห์และตั้งโจทย์ส าคัญของพ้ืนที่ ทั้งนี้ ได้มีการน าข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัวใน

พื้นที่มาวิเคราะห์และสื่อสารสู่สังคมเพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัวในนามกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านเครื่องมือของการสื่อสารสาธารณะใน

รูปแบบของสื่อมวลชน อาทิ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ สารคดีสั้นออนไลน์บนเว็บไซต์ของสื่อ และการ

สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ในลักษณะของเพจประเภทองค์กรชุมชนแบบสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Executive Summary 

 
Development of Information Connecting Mechanism and Area-based Operation for 

Enhancing Family Institution Project is developed by Dr. Chulakorn Masatienwong, the 
project’s consultant, supported by Department of Women’s affair and Family Development, 
Ministry of Social Development and Human Security. This project aims to 1) Define the model 
to help the troubled family through information connecting mechanism and area-based 
operation with community’s family development center and other authorities. 2) Analyze and 
present information of Thai family situation through public media for social recognition in 
different levels. This project executed in 5 pilot areas of 5 regions: Nakhonsawan (North), 
Srisaket (Northeast), Rayong (East), Rachaburi (Center), and Phangnga (South), with the Social 
Development and Human Security Provincial Unit (SDHSP) as provincial level coordinator and 
the Community’s Family Development Center (CFDC) as the local operative coordinator. 
There are 51 units of the CFDC voluntarily joining the project enhancing family strength 
coordinately with involved authorities such as Community’s Family Development Center, 
District Administration Organization, Village Health Volunteer, Social Development and Human 
Security Volunteer, etc. The project is divided into 8 activities. 1st activity is to select Family 
Development Center in local level. 2nd activity is to discuss with the target group which is 
separated into 2 stages: 1) To make a clear understanding with the target group. 2) To design 
the area-based operative pattern. 3rd activity is to follow the operation result. 4th activity is 
to exchange and discuss the result. 5th activity is to do knowledge management in provincial 
level. 6th activity is to summarize the result from each department into policy and extension 
model. 7th activity is to do public media, and 8th activity is to execute help to target family 
with the lead of Community’s Family Development Center and the Social Development and 
Human Security Provincial Unit. 

 

This project emphasized on enhancing Family Institute of 4 family types: 1) Poor Family. 

2) Family with handicapped or people with chronic illness. 3) Family with distinction such as 

teen mom family, or single parent family. 4) Family with high domestic violence tendency. 

The project is resulted as: 

1. The model and extension of information connecting and area-based operation 

in order to enhance family’s strength and solve family problems through Community’s 



Family Development Center: the result indicates that there is no fixed model in area-based 

operation, but the method is adapted according to the objective. The primary process is 

“Information Connecting in order to set the operative objective”. The secondary process is to 

work on “Learning and Coordination” of different communities in different levels with CFDC as 

the coordinating core including the Local Administrative Unit in synergizing local authorities 

supports along with the CFDC’s network and SDHSP supporting  fund and  coordination to 

develop area-based working mechanism in provincial level.  

The lesson from 3 level area-based operation is connected to Ramajitti Institute as the 

academic unit and Department of Women’s affair and Family Development as policy executor 

supporting provincial authorities. Each process is developing minor mechanism connecting the 

operation between “Personnel and Connection” “Knowledge and Working tools” “Work and 

Resources” synergizing from each authorities. Moreover, in the terminal process, there are 

more minor mechanisms, especially, the “Follow and Evaluation Mechanism” which will 

follow and evaluate working process making sure that it produces good result with the target, 

and analyze the result in order to develop “connection” with more extensive family  

 The process also founds the enhancement of integrative capability of information in 

local level into area-based policy enhancing strength of family in the CFDC’s network through 

the opening platform and knowledge management in form of discussion stage, area 

observation, process viewing, and learning and morale enhancing media. 

2. Use of Family situation information integration: the project result indicates that 1) 

Basing on the situation information, the research tells that there is 30% of family that children 

are not with parents. Most of small children live with grandparents.  There are also the poor 

families in suburb area facing inequality, single family, teen mom family, family with child-

risked situation such as sexual violence, risk behavior, elderly with chronic illness, etc. 

The 5 provinces are facing the same situation varied by their contexts, for examples, the 

city area facing child-care and life skill problems, the teen moms, and risk behavior, while the 

rural areas are facing poverty and abandonment. 2) To connect information into working 

mechanism needs “urgent point analysis” which will help authorities to invest family 



enhancing process on the right spot. 3) To find “Family’s Social and Culture resources” and 

analyze “Local Working Resources” with the network authority with large information set 

joining the analysis and setting area objective. Also, there is a process of bringing Family 

situation into analysis and public media in order to remind the society about Family 

Institute enhancing in the name of Department of Women’s affair and Family 

Development through public media channels such as newspaper, on-line news, on-website 

short documentary, social media (Facebook) in the form of public community organization 

page.  

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทน า 

1. แนวคิด 

 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ พลังของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงสร้างประชากรที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคม  “วัยวุฒิ” ของผู้สูงอายุมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตลอดจนการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม และ

เศรษฐกิจที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคน

และพัฒนาประเทศในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลจากรายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชนประจ าปีของ

โครงการ Child Watch ในรอบ 2555-2557 ชี้ว่าเด็ก 1 ใน 3 หรือประมาณร้อยละ 30 ไม่ได้อยู่กับพ่อหรือ

แม่ และเด็ก 1 ใน 3 ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุ (ปูุย่าตายาย) โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 0 - 5 ปี 

และเด็กวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 6 - 12 ปี ยังเติบโตท่ามกลางครอบครัวที่ขาดความรู้ความเข้าใจใน 

การเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาบนฐานสมอง ขณะที่ เด็กวัยรุ่นอยู่ท่ามกลาง

ครอบครัวและสังคมเสี่ยงในหลากหลายรูปแบบ ขาดภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี เมื่อวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยสร้างแล้ว สามารถสรุปภาพรวมของสภาวการณ์ด้านเด็กเยาวชนในรอบหลายปี ได้ว่า สถาบัน

ครอบครัวที่เป็น “ต้นทาง” ของการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวก าลังเผชิญกับสถานการณ์ยากล าบาก

หรืออยู่ในภาวะของการเป็นครอบครัวยากล าบากในลักษณะต่าง ๆ (สถาบันรามจิตติ, 2558)  

 ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ประเทศไทยมีจ านวนคนจนประมาณ 7.3 ล้านคน  

คิดเป็นร้อยละ 10.9 ของประชากรทั้งประเทศ (ข้อมูลจากการส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลโดย ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้ภาวะสังคม (สคช.) ปี 2556) 

โดยประเทศไทยมคีรอบครัวยากล าบากในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้จ าแนกลักษณะของครอบครัวยากล าบาก 

ตามภารกิจหลักที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศพค. ) ให้การดูแลช่วยเหลือ ดังนี้ 1) ครอบครัวฐานะ

ยากจน ที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี  2) ครอบครัวที่มีผู้พิการและเจ็บป่วยเรื้อรัง จากรายงาน

การส ารวจความพิการ (สคพ.) และส านักงานสถิติแห่งชาติในปี  พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการ

ทั้งสิ้น 1.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรไทย โดยประเด็นด้านสาเหตุของความพิการที่

เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็งและสาเหตุจากอุบัติเหตุจราจร เป็นต้น  3) ครอบครัวที่มี

ลักษณะเฉพาะ อาทิ ครอบครัวแม่วัยรุ่น รายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชนประจ าปี ของโครงการ  

Child Watch (สถาบันรามจิตติ, 2554 - 2556) พบว่า มีกลุ่มแม่วัยรุ่นจ านวนประมาณ 120,000 – 

150,000 คนต่อปี  โดยครอบครัวแม่วัยรุ่นมักประสบปัญหาสภาวการณ์เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และยังเป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ท าให้เกิดเด็กก าพร้าถูกทอดทิ้ง และจากปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรนี ้เอง ท าให้เด็กกลุ ่มนี้ 
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ขาดความกล้าหร ือได ้ร ับโอกาสให้กล ับเข ้าสู ่ระบบการศึกษา  4)  ครอบครัวที ่ม ีความร ุนแรง 

ในครอบครัว จากการส ารวจ พบว่า มีครอบครัวที่อยู่ในวังวนความรุนแรง ซึ่งมีความเสี่ยงต้องเผชิญ

ปัญหาความรุนแรงทั้งการกระท าความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ ในส่วนของการกระท า

ความรุนแรงต่อเด็ก ทั้งนี้ ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า ประเทศ

ไทยมีการท าร้ายกันระหว่างคู่สมรสอยู่ในล าดับที่ 30 ของโลก และสามีท าร้ายภรรยาอยู่ในล าดับที่ 7  

ของโลก (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2556) ความรุนแรงดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  

ซึ่งปัจจัยหลักในการกระตุ้นให้ก่อเหตุเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 จากสถานการณ์ครอบครัวข้างต้น รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว โดยได้

แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในการด าเนินงานมิติด้านสังคมที่มี

เป้าหมายส าคัญเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ผ่านการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมโดยอาศัย

กลไกการประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในลักษณะการบูรณาการการท างานเชิงพื้นที่ 

ในการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหา

ของสังคม ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศให้น้อยลง และสร้างสังคมที่เข้มแข็งต่อไป

ในอนาคต โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันด าเนินภารกิจดังกล่าว 

แบบบูรณาการความร่วมมือ ซึ่งในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น าโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พล ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ได้ก าหนด

นโยบายมีเปูาหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ให้เข้ามาร่วมกันด าเนินงานด้านครอบครัวซึ่งจะส่งผลให้สถาบันครอบครัว

และชุมชนมีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาเด็ก 

เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ มีการก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาครอบครัวผ่านกลไกการท างานของตาม

กรมกองต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีภารกิจหลักที่ส าคัญหนึ่ง ในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวจากนโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนาสถาบันครอบครัว และน าแนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไกระดับชาติ 

ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการท างานทุกภาคส่วนใน

สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทั้งนี้ ได้สร้างและพัฒนากลไกส าคัญใน

การส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว  

ในระดับพ้ืนที่ผ่าน “ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  (ศพค.)” เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม

และพัฒนาสถาบันครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล ในการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง 

และเป็นหน่วยพ้ืนฐานในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว 



3 
 

(ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2555) ซึ่งที่ผ่านมา ได้เริ่มมีการพัฒนาการท างานข้อมูล

สภาวการณ์ด้านครอบครัวในพ้ืนที่ของตน อาทิ การส ารวจตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง การส ารวจ

ข้อมูลการเฝูาระวังเพ่ือการคุ้มครองเด็กและครอบครัว การส ารวจข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรง  

ในครอบครัว ฯลฯ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติ อาทิ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ส านักง าน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนา

กลไกการท างานด้านครอบครัวขึ้น โดยอาศัยแนวคิดการท างานเชิงพ้ืนที่ ซึ่งได้ด าเนินการจัดตั้ง ศพค. แล้ว

กว่า 6,795 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของชุมชนท้องถิ่นให้

เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในระดับพ้ืนที่ โดยได้มีความพยายามในการ

ผลักดันให้เกิดเครือข่ายครอบครัวระดับพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยพัฒนางานของ สค. ให้เป็นไป  

ในมิติเชิงรุกทั้งด้านการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการเฝูาระวังทางสังคม การพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครัว  

การให้ค าปรึกษาและบริการต่าง ๆ แก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชน การวางแผนครอบครัว และ 

การบริการสุขภาพอ่ืน ๆ  

อย่างไรก็ตาม ลักษณะของการท างานเชิงพ้ืนที่นั้น หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียว

ย่อมไม่อาจมีข้อมลูที่ครอบคลุมทุกมิติ หรือมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและ

ครอบครัวในระดับพ้ืนที่ได้โดยล าพัง การพัฒนาให้เกิดกลไกประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ อาทิ  ศพค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข 

สถานศึกษา ชุมชน เป็นต้น ในลักษณะเครือข่ายองค์กรคนท างานในพื้นที่ขนาดเล็ก จึงน่าจะเป็นค าตอบ

ของการท างานเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการพัฒนากลไกที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูล  

ซ่ึงเดิมท่ีมีอยู่ในหลายมิติจากหน่วยงานต่างสังกัดให้เข้ามาเป็นฐานข้อมูลร่วมของพ้ืนที่จะช่วยเพ่ิมพลังให้กับ

ข้อมูลซึ่งจะถูกยกระดับข้ึนเป็นนโยบาย หรือแนวทางการท างานร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของครอบครัว

และบุคลากรในระดับพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานส่งเสริมพัฒนา

ครอบครัวและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

ในระดับพื้นที่   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวด้วยการพัฒนาข้อมูลเชิงพ้ืนที่   

ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงสภาวการณ์ของครอบครัวในระดับพ้ืนที่ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดภาคี

เครือข่ายระดับพื้นท่ีอันจะน าไปสู่ทางออกในการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมที่จะช่วยลดปัญหาของสังคม

และความเหลื่อมล้ า อีกทั้ง เป็นการสานต่อการพัฒนาการท างานของ สค. ในด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือ

พัฒนาสถาบันครอบครัว ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบราชการที่ผ่านมา ในเรื่องการวิเคราะห์

และใช้ประโยชน์จากข้อมูลซึ่งมักจะน าไปใช้ไม่คุ้มค่าเต็มตามศักยภาพ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
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ครอบครัว (สค.) จึงจัดท าโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  โดยมี ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ  

เพ่ือด าเนินงานดังกล่าวในการพัฒนาให้เกิดกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่  เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านกระบวนการท างานเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะสามารถพัฒนาระบบกลไก 

การท างานระหว่างหน่วยงานต่างสังกัด และการส่งต่อข้อมูลทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัวในพ้ืนที่น าร่อง ซึ่งจะเป็นต้นแบบไปสู่การขยายผลในพ้ืนที่อ่ืน ๆ และผลักดันให้เกิดการพัฒนา

นโยบายในการด าเนินงานเชื่อมต่อข้อมูลทางด้านสังคมที่จะช่วยให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวไทยทั้ง

ในระดับพ้ืนที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งการด าเนินโครงการจะช่วยให้สังคมไทยมีความหวังและ

ทางออกกับการพัฒนาครอบครัวในฐานะสถาบันหลักของสังคมให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป  

2. วัตถุประสงค ์

2.1) เพ่ือให้ได้รูปแบบและแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวยากล าบาก ผ่านกลไกการเชื่อมต่อข้อมูล    

และการท างานเชิงพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศพค. ) และภาคีเครือข่ายหน่วยงาน

ต่าง ๆ  

2.2) เพ่ือวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวไทยด้วยกระบวนการสื่อสารสาธารณะ 

เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่สังคมในระดับต่าง ๆ ต่อไป 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

3.1) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

กลุ่มเป้าหมายเชิงกระบวนการ 

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 บุคลากรของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในพ้ืนที่น าร่อง 

 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศพค. ) ในจังหวัดน าร่อง 

 หน่วยงานภาคีเชิงพื้นท่ีในจังหวัดน าร่อง อาทิ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศพค. ) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน เป็นต้น 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับความช่วยเหลือ 

 ครอบครัวยากล าบากในพ้ืนที่น าร่อง ได้แก่  

1) ครอบครัวฐานะยากจน  

2) ครอบครัวที่มีผู้พิการและเจ็บปุวยเรื้อรัง 
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3) ครอบครัวลักษณะเฉพาะ เช่น ครอบครัวแม่วัยรุ่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่

ผู้สูงอายุดูแลเด็กตามล าพัง ครอบครัวผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง เป็นต้น 

4) ครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัว 
 

3.2) พื้นที่น าร่อง 

    โครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของสถาบันครอบครัว  ก าหนดด าเนินงานในพ้ืนที่น าร่องทั้ ง  5 ภูมิภาค ได้แก่  ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ โดยคัดเลือกจังหวัดแบบเจาะจง ภาคละ  

1 จังหวัด เพ่ือเป็นจังหวัดน าร่องในแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ร่วมคัดเลือกจังหวัดน าร่อง 

จากจังหวัดที่มีกลไกการท างานด้านครอบครัว คือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศพค. ) กระจายอยู่ 

ในจังหวัด และมีกลไกเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะร่วมท างานตามโครงการ 

น าร่องนี้   
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4. กรอบการท างาน 

 

 การด าเนินงานผ่านกลไกเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่จากภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ซึ่งอาจประกอบด้วย 

ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข ภาคพัฒนาสังคม ภาคประชาสังคม ฯลฯ โดยมีเปูาหมายในการด าเนินงาน 

“พัฒนางานด้านสังคมเชิงพื้นที่ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สถานศึกษา 

สาธารณสุข 

พม./ ศพค.  

อปท./ชุมชน 

นักจิตวิทยา-สาธารณสขุ 

นักสังคมสงเคราะห์-ศูนย์ฝึกอาชีพ 

คร-ูผู้บริหารฯ-ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม/มธัยม 

ชุมชน - วัด - ท้องถิ่น 

ฝ่ายปกครอง 

ต ารวจ-ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 

พื้นที่ท างานร่วม 

 การบูรณาการด้านข้อมูลระหว่างเครือข่าย

ภาคีเชิงพ้ืนที ่

 การพัฒนากลไกและกจิกรรมการป้องกัน

แก้ไข และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัว 

 ประสานความช่วยเหลือหน่วยงานในพื้นที่

ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมดูแลช่วยเหลือ 

 ติดตาม-ประเมินผลการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของครอบครัว 

ครอบครัวเข้มแข็ง 

เครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 
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5. การด าเนินงาน 

5.1  การด าเนินงาน โดยที่ปรึกษาโครงการ  

กิจกรรมที่ 1 

 

การคัดเลือกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบล ในจังหวัดน าร่องร่วมกับ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด  

กิจกรรมที่ 2  

  

การประชุมหารือท าความเข้าใจกับกลุ่มเปูาหมาย อาทิ บุคลากรของส านักงาน  

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

ระดับต าบลน าร่อง ในจังหวัดน าร่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข 

สถานศึกษา ชุมชน เป็นต้น เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และแนวทางการด าเนิน

โครงการ  

กิจกรรมที่ 3 การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดน าร่อง 

ในการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัว โดยมีลักษณะเป็นการด าเนินการเพื่อ 

-     การติดตามการพัฒนาแผนการด าเนินงาน 

-     การท าความเข้าใจในกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ เติมเต็ม

และพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง  

กิจกรรมที่ 5 การจัดเวทีถอดบทเรียนในระดับจังหวัด ร่วมกับบุคลากรของส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพ่ือน าบทเรียนที่ได้จากเครือข่ายภาคี 

เชิงพ้ืนที่มาพัฒนาเป็นนโยบายและแนวทางในการขยายผลการเชื่อมต่อข้อมูลและ

การท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัดต่อไป 

กิจกรรมที่ 6 ประมวลบทเรียนจากฝุายต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นนโยบายและแนวทางในการขยาย

ผลการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัวในการปูองกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวให้กับกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 7 การสื่อสารสาธารณะเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
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5.2  การด าเนินงาน  โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดและ 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศพค. ) น าร่อง (*ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว ไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) 
 

กิจกรรมที่ 8 การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือครอบครัวเปูาหมายในพ้ืนที่ของระบบและกลไก

เครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ โดย ศพค. น าร่อง 

 การจัดตั้งกลไกเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยความสัมพันธ์แบบไม่เป็น

ทางการ 

 การพัฒนาพ้ืนที่ร่วมในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายภาคี 

เชิงพ้ืนที่อาทิ การประชุมหารือ เวทีประชาคม สภากาแฟ เป็นต้น 

 การประเมิน-วิเคราะห์สภาพปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเป็นผลมาจาก

ครอบครัว 

 การก าหนดแนวทางในการปูองกัน แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัว 

 การออกแบบกิจกรรมหรือรูปแบบในการปูองกันแก้ไขปัญหา และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

 ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือ  

หรือรับส่งต่อเพ่ือด าเนินการ 

 การติดตามประเมินผล -ดูความก้าวหน้าเชิ งกระบวนการ -ปรับแก้ ไข

กระบวนการในกรณีที่ไม่สามารถจัดการปัญหาได้ 

 การติดตามประเมินผลสรุปบทเรียนรายพ้ืนที่-จังหวัด 

 

ทั้งนี้ ความคืบหน้าการด าเนินงานจะได้กล่าวในบทต่อไป 
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บทท่ี 2 

กรอบแนวคิดและแนวทางการด าเนินงาน 

 

 โครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัวครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดโครงการ แผนการด าเนินงาน และกระบวนการขั้นตอนการด าเนินงาน 

ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิด 

     1.1 แนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์การท างานเชิงพื้นที่ 

  จากการทบทวนความรู้ความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท างานเชิงพ้ืนที่ พบว่า นัยของ 

ค าว่า “พื้นที่” ในที่นี้ อาจหมายถึงได้ตั้งแต่ชุมชนหมู่บ้านไปจนถึงจังหวัดหรือมณฑลหรือมลรัฐในต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ไม่ว่า “หน่วย” พ้ืนที่จะเป็นเช่นใด ความเหมือนที่ส าคัญ คือ การที่พื้นที่เหล่านี้ไม่ว่าขนาดใด บริบทใด 

มีอิสระและความสามารถในการบริหารจัดการ “แก้ปัญหา” หรือ “พัฒนา” ของตนเอง เพื่อตอบโจทย์ 

ของพื้นที่ของตนเองทั้งในมิติการบริหารจัดการทรัพยากรไปจนถึงมิติประสานความร่วมมือและขับเคลื่อน 

การท างาน ตลอดจนการเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนางานที่จัดขึ้น

ให้แก่กลุ่มเปูาหมาย 

 การใช้แนวคิดเรื่องของ “ความร่วมมือ” และ “การเรียนรู้ร่วมกัน” เน้นการท างานแบบเสริมแรงกัน

ระหว่างคนที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน กล่าวคือ ชาวบ้านมีความมุ่งมั่นพร้อมจะลงแรงท า หน่วยงานรัฐมีความ  

ชอบธรรม องค์กรปกครองท้องถิ่นมีงบประมาณ นักพัฒนาเอกชนถนัดการประสานงานข้ามต าบลอ าเภอ 

นักวิชาการถนัดการวิเคราะห์ เป็นต้น การเปิดพ้ืนที่เพ่ือดึงทุกฝุายให้ท างานร่วมกันได้จะท าให้สามารถใช้จุดเด่น

จุดแข็งของแต่ละฝุายมาเสริมแรงซึ่งกันและกัน และท าให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีพลังมากกว่าปล่อยให้  

ฝุายหนึ่งฝุายใดท าเพียงล าพัง การท างานเชิงพ้ืนที่ (Area-based) เป็นการท างานในแนวราบ คือ เสริมให้เกิด 

การรวมก าลังของหน่วยงานที่ท างานในแนวดิ่งและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ต่างคนต่างอยู่ให้เข้ามาท างานร่วมกันได้ 

เครื่องมือส าคัญในการรวมพลังให้เกิดการเสริมแรงกันได้นี้ คือ ข้อมูลและการเรียนรู้ร่วมกันที่น าไปสู่การจัดท า

แผนพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดนีค้ือ กระบวนการท าวิจัยและพัฒนา นั่นเอง  

 หน่วยพ้ืนที่ คือ จังหวัด ด้วยเหตุผลว่าการแบ่งขอบเขตพ้ืนที่ด้วยมิติทางการปกครองเป็นสิ่งที่คนทั่วไป

เข้าใจได้ง่าย มีกลไกบริหารที่มีความชอบด้วยกฎหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว บนข้อเท็จจริงที่ว่า ทรัพยากรเพ่ือการ

พัฒนาที่รัฐลงทุนไปนั้น ส่วนใหญ่อยู่ที่หน่วยงานในระดับจังหวัด การบูรณาการจึงจ าเป็นต้องท าที่ระดับจังหวัด 

เพ่ือท าให้สามารถดึงทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งคน ความรู้เชิงเทคนิค และงบประมาณลงมาท างาน

ร่วมกันได้ โดยน าโจทย์ของการพัฒนาในจังหวัดนั้น ๆ เป็นตัวตั้ง และมองภาพการพัฒนาพ้ืนที่ในภาพรวม 
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 การให้ความส าคัญกับกลไกความร่วมมือในพ้ืนที่เป็นสิ่งส าคัญ โดยการท างานจะมุ่งไปที่ผลลัพธ์  คือ  

การพัฒนาพ้ืนที่ ผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนา คือ กลไกในพ้ืนที่ เนื่องจากมีอ านาจหน้าที่และงบประมาณ  

ความร่วมมือของกลไกพัฒนาในพ้ืนที่จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญโดยเฉพาะการรับรู้ตั้งแต่แรก การร่วมท างาน ไปจนถึง

การสังเคราะห์ความรู้และการกระจายความรู้จากการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 

 กลไกพัฒนาพื้นที่ หมายถึง คนหรือหน่วยงานที่จะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาพ้ืนที่

ในประเด็นที่หยิบยกเป็นโจทย์การท างาน ทั้งนี้ การสังเคราะห์บทเรียนการท างานยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา

เชิงพ้ืนที่ในประเทศต่าง ๆ ในรายงานจับกระแสความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและพัฒนา

เด็กและเยาวชน (INTREND) ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์, 2557) พบว่า 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการจัดการเชิงพ้ืนที่ ได้แก่  

1) การมีโจทย์หรือเปูาหมายร่วมที่ชัดเจนบนฐานข้อมูลความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

2) การมีกลไกในการท างานที่ดีร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่  

3) การเห็นภาพรวม (Grand Design) ร่วมกันแต่อาจเริ่มด้วยงานน าร่องขนาดเล็กท่ีประณีต  

4) การมุ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Outcome-Oriented)  

5) การให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียหลักในโจทย์การพัฒนา  

6) การให้ความยืดหยุ่นกับภาคีท่ีเข้ามาร่วมงานกัน 

7) การท าให้เป็นเรื่องสาธารณะของสังคมในพ้ืนที่ผ่านสื่อท้องถิ่น ไม่ว่าการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 

จะเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ในมิติใดก็ตาม 

 สิ่งส าคัญของการพัฒนาระบบการจัดการเชิงพ้ืนที่ที่กล่าวไป โดยเฉพาะระบบการจัดการเชิงพื้นที่ 

ในโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัว ประยุกต์มาจากแนวคิด ABC (Area-Based Collaborative Research) ที่ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัยได้พัฒนาขึ้น ซ่ึงมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ 

 1) การพัฒนากลไกการจัดการ ควรมีลักษณะเป็นกลไกที่ประกอบด้วยภาคีหลายภาคส่วนที่ร่วมมือกัน 

โดยมีเปูาหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งของครอบครัว 

 2) การพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามและวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ลงไปยังจุดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 

 3) กระบวนการเชื่อมโยงกลไกและข้อมูล น าสู่การวางแผนและก ากับติดตามการพัฒนาในพื้นที่ 

 การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (Area–Based Approach) คือ การบริหารจัดการที่ลงไปท ากระบวนการ 

ในพ้ืนที่เปูาหมาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ  และองค์กร

พัฒนาเอกชน ให้มาร่วมแก้ไขปัญหาในเรื่องใหญ่ที่ทุกคนในพ้ืนที่เห็นว่าต้องท าการแก้ไข และจะส าเร็จได้ด้วย

ความร่วมมือของคนในพ้ืนที่ ในลักษณะท าไป ปรับไปเรียนรู้ไป เพ่ือพัฒนารูปแบบและกลไกการท างานที่เอ้ือต่อ

การแก้ปัญหา โดยสามารถถอดวิธีการท างานได ้6 ขั้นตอนคือ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
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1) การเตรียมความพร้อม  

2) การพัฒนาเครื่องมือและวิทยากร 

3) การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล 

4) การท าแผนและข้อเสนอภาคประชาชน 

5) การบูรณาการแผนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6) การจัดการความรู้และขยายผล 

  ประเด็นส าคัญของการด าเนินยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพื้นที ่จึงเป็นความพยายามที่จะพัฒนากลไก

การเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยค านึง ถึง

การมีส่วนร่วมของ “คนใน” และ “กลุ่มเป้าหมาย” ภายใต้การมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการเชื่อมต่อเพื่อ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ พร้อม ๆ กับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนท างาน

และพัฒนากลไกการท างานด้านครอบครัวที่ค านึงถึงธรรมชาติการท างาน ต้นทุนการท างาน และความ

ยืดหยุ่นที่มีอยู่ ความมีอิสระในการบริหารจัดการตามเป้าหมาย บริบทและศักยภาพของพ้ืนที่ตามสภาพความ

จ าเป็นของพ้ืนที่โดยท่ียังคงสามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาโดยรวมของชาติ เพื่อให้โครงการดังกล่าว

ได้เป็นเครื่องมือส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวได้ในระยะยาว 

       1.2 แนวโน้มสถานการณ์ครอบครัวและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

   1.2.1 สถานการณ์และแนวโน้มด้านครอบครัว  

      รายงานของสถาบันรามจิตติที่ได้มีการจับกระแสแนวโน้มด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว ผ่าน

โครงการ INTREND ในรอบปี 2554 - 2557 ชี ้ให้เห็นแนวโน้มของสังคมโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทาง

วิทยาการด้านต่าง ๆ พลังของเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างประชากรที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคม  “วัยวุฒิ” 

ของผู้สูงอายุมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตลอดจนการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ภายใต้

บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและ

ครอบครัวยุคใหม ่

การศึกษาสภาพโครงสร้างครอบครัวในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development) ในทวีปต่าง ๆ ในฐานข้อมูลโครงการของครอบครัว (The 

Structure of Family, 2013) ชี้ว่า ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีขนาดเล็กลง จ านวนบุตรเฉลี่ยต่อครอบครัว คือ 1.7 คน 

อายุเฉลี่ยของแม่เมื่อมีบุตรคนแรกก็ช้าลงอยู่ที ่ 28 ปี ส่งผลให้ขนาดครอบครัวโดยรวมเล็กลง โดยมีสมาชิก

เฉลี่ยเพียงครอบครัวละ 2.6 คน ต้ังแต่ครอบครัวที่ไม่มีบุตร ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 56 ไปจนถึงครอบครัว

ที่มีบุตรมากกว่า 3 คนขึ้นไป ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7 และสภาพแบบแผนครอบครัวก็เปลี่ยนไปเช่นกัน โดยมี

ครอบครัวหรือครัวเรือนที่อยู่คนเดียว และครอบครัวที่พ่อหรือแม่เลี้ยงลูกคนเดียว (Single Parent) เพ่ิมมากข้ึน 
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ตารางแสดงภาพอัตราส่วนโดยเฉลี่ยของครอบครัวลักษณะต่าง ๆ ในประเทศกลุ่ม OECD  

ครอบครัวท่ีอยู่ด้วยกันเป็นคู ่

ร้อยละ 57.6 

(อาจมี หรือ ไมม่ีบุตร) 

 

 

ครอบครัวท่ีอยู่คนเดียว 

ร้อยละ 27.7 

 

ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว  

ร้อยละ 9.1 จ าแนกเป็น 

 

  

ครอบครัวรูปแบบอื่น ๆ  

ร้อยละ 7.0 

(เช่น ครอบครัวเพศเดียวกัน ฯลฯ) 

 

ที่มา : OECD Family Database. The Structure of Family [Online]. 2013.   

 

จะเห็นได้ว่า โครงสร้างครอบครัวยุคใหม่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ ด้วยเงื่อนไขปัจจัยที่หลากหลาย 

ครอบครัวในความหมายแต่ดั้งเดิมมา หมายถึง สถาบันพ้ืนฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและลูกอาศัย

อยู่ร่วมเป็นหน่วยเดียวกัน แต่ในปัจจุบัน สภาพและโครงสร้างครอบครัวในสังคมทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก 

ทั้งนี้ ในงานศึกษาสภาพและโครงสร้างครอบครัว (ภัทรา วยาจุต, 2558) ระบุว่า ปัจจุบันมีการจัดลักษณะ

ครอบครัวแบบต่าง ๆ ไว้ถึง 6 ประเภท ได้แก่ 1) ครอบครัวเดี่ยว หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก

พ้ืนฐานหลัก คือ พ่อ แม่ และลูกที่ยังไม่ได้แต่งงาน นับเป็นรูปแบบของครอบครัวสมัยใหม่โด ยทั่วไป   

2) ครอบครัวขยาย หมายถึง ครอบครัวที่มีครอบครัวหลักอยู่หนึ่งครอบครัวแล้วมีครอบครัวอ่ืนเสริมเข้ามา เช่น 

ครอบครัวเดิมมีพ่อแม่ ลูก ภายหลังลูกแต่งงานก็ยังอาศัยอยู่ร่วมกันเกิดมีจ านวนหลายครอบครัวขึ้นหลายชั่วอายุ

คนอยู่ร่วมกันเป็นปูุย่าตายาย พ่อแม่ลูก ซึ่งมีแนวโน้มน้อยลงในปัจจุบัน ครอบครัวสองประเภทแรกเป็นลักษณะ

ครอบครัวหลักตามนิยามความหมายเดิม หากแต่มีอัตราส่วนจ านวนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นั่นคือ จ านวน

ครอบครัวเดี่ยวที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ครอบครัวขยายค่อย ๆ มีจ านวนลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีครอบครัวนิยามใหม่

เกิดข้ึนอีกหลายลักษณะที่ก าลังเป็นแนวโน้มทั่วโลกที่เพ่ิมมากข้ึน และย่อมจะส่งผลต่อทั้งสภาพสังคมโดยรวมและ

ต่อสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนในอนาคต ครอบครัวในนิยามใหม่ที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ได้แก่ 3) ครอบครัว

เลี้ยงเดี่ยว (Single-Parent Family) เป็นลักษณะของครอบครัวเดี่ยวที่มีสมาชิกในครอบครัวไม่ครบตามสมาชิก

พ้ืนฐานหลัก ซึ่งอาจมีเพียงพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกที่ยังไม่ได้แต่งงาน เป็นครอบครัวที่มีความ

ชัดเจนมากข้ึนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง สาเหตุอาจเนื่องมาจากการละทิ้ง 

การแยกทาง การหย่าร้าง และการเสียชีวิตของคู่สมรส เป็นผลให้ครอบครัวนั้นมีผู้ดูแลลูกเพียงล าพัง    

4) ครอบครัวแหว่งกลาง (Skipped-generation family) หมายถึง ครอบครัวที่มีเด็กอาศัยอยู่กับปูุย่าหรือ 

แม่เลี้ยงเด่ียว  
ร้อยละ 85.5        

พ่อเลี้ยงเด่ียว  
ร้อยละ 14.5        
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ตายาย โดยที่ไม่ได้มีทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู ่ด้วยในครอบครัว  (ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ, 2557)  

5) ครอบครัวผสม (Stepfamily) หมายถึง ครอบครัวที่เกิดจากระบบครอบครัวที่สามีมีภรรยาหลายคน หรือ

ภรรยามีสามีหลายคน เกิดบุตรธิดาขึ้นมาแล้วมาอยู่ร่วมกัน หรือครอบครัวที่มีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงอาศัยอยู่กับ

ลูกเลี้ยง 6) ครอบครัวที่อยู่คนเดียว (Sole family) หรือครัวเรือนที่อาศัยอยู่คนเดียว หมายถึง ครัวเรือนที่

ประกอบด้วยบุคคลที่อยู่เป็นโสดหรือมิได้มีการสมรสตามกฎหมายและอาศัยอยู่เพียงล าพัง  อย่างไรก็ตาม 

ในภาพรวมแนวโน้มโครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนไป ทั้ง “เล็กลง” ด้วยขนาดเฉลี่ย 2.6 คนต่อครอบครัว 

“หลากหลาย” มากขึ้น โดยมีทั้งครอบครัวปกติที่ยังเป็นลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่ แต่ก็มีปริมาณ “ครอบครัว

ตัวคนเดียว” และ “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” มากขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีลักษณะครอบครัว และเด็กที่อยู่ใน

ครอบครัวที่ “หลุดกรอบ” มากขึ้นเช่นกัน เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนเด็กที่เกิดนอกสมรส หรือจากรูปแบบ

ครอบครัวทางเลือก เช่น ครอบครัวของคู่แต่งงานที่เป็นเพศเดียวกันที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน  

  ในรายงานเรื่อง "ชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทยในรอบ 2 ทศวรรษ" ของสถาบันวิจัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ,2554) ที่ด าเนินงานวิเคราะห์โครงสร้างครัวเรือนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2529-

2552 สรุปโครงสร้างครัวเรือนไทยมี "ครัวเรือนอยู่คนเดียว" 2.4  ล้านครัวเรือน "ครัวเรือน 3 รุ่น" ที่มีพ่อแม่

ลูกหลานอยู่ด้วยกัน 4 ล้านครัวเรือน โดยมีเด็กในครัวเรือนประเภทนี้เพิ่มข้ึนเป็น 6 ล้านคน และครัวเรือนที่หลาน

อยู่กับปูุย่าตายาย หรือเรียกว่า "ครัวเรือนแหว่งกลาง" มี 2.3 ล้านครัวเรือน ปูุย่าตายายที่เลี้ยงหลานนั้น ปัจจุบันมี

อายุต่ ากว่า 65 ปี และ 22% ของครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กับเด็กมีฐานะยากจน และ รายงานสภาวการณ์เด็กและ

เยาวชนประจ าปี ของโครงการ Child Watch ในรอบปี 2555 - 2557 (สถาบันรามจิตติ, 2558) พบว่า 

ปัจจุบันเด็กไทยเฉลี่ยร้อยละ 32 ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ หรือพ่อแม่แยกทางกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติ

การจดทะเบียนครอบครัวในปัจจุบัน ที่มีอัตราการจดทะเบียนสมรสต่อหย่าอยู่ที่ประมาณ 3 ต่อ 1 (กระทรวง

สาธารณสุข, 2555) ซึ่งชี้ว่าสถานการณ์ครอบครัวมีแนวโน้มเปราะบาง ที่น่าเป็นห่วง คือ ทั้งเด็กเล็กที่มีอายุ

ระหว่าง 0 - 5 ปี  และเด็กวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 6 - 12 ปี ยังเติบโตท่ามกลางครอบครัวที่ยังขาดความรู้ความ

เข้าใจในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาบนฐานสมอง เด็กวั ยรุ่นอยู่ท่ามกลาง

ครอบครัวและสังคมเสี่ยงในหลากหลายรูปแบบ และขาดภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี  

    เมื่อวิ เคราะห์ปัญหาสาเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง  พบว่า ปัจจุบันครอบครัวก าลังเผชิญกับ

สถานการณ์ยากล าบาก หรืออยู่ในภาวะของการเป็นครอบครัวยากล าบากในลักษณะต่าง ๆ และนอกจากนี้ เมื่อ

ท าการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลกระทบจากครอบครัว พบว่า สภาวการณ์ด้านครอบครัวนี้ ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผล

กระทบโดยตรงต่อเด็ก โดยพบว่า เด็กซึ่งไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การ

เข้าถึงยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน และยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก ซึ่งมีพ่อแม่ผู้ปกครอง

ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือเล่นการพนัน ต่างมีพฤติกรรมเสี่ยงในการเข้าถึงเหล้าบุหรี่ และการพนันสูงกว่ากลุ่มเด็ก 

ซึ่งพ่อแม่ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และเล่นการพนันอย่างมีนัยส าคัญด้วย (สถาบันรามจิตติ, 2558)   
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   1.2.2 สถานการณ์ของกลุ่มครอบครัวยากล าบาก 4 กลุ่ม   

    ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาโครงการส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน ได้กล่าวในรายงานสังเคราะห์ระบบประกบตัวการช่วยเหลือรายกรณี Case Management Unit 

(2557) ถึงสถานการณ์ครอบครัวยากล าบากไว้ว่า ปัจจุบันครอบครัวก าลังเผชิญสถานการณ์วิกฤตอันเกี่ยวเนื่อง

ส่งผลต่อสภาพของครอบครัวและเด็กเยาวชน ทั้งนี้ มีการจ าแนกครอบครัวยากล าบากไว้หลากหลายลักษณะ  

โดยพบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ 1) โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปจากปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน  

การว่างงาน สุขภาพอนามัย ยาเสพติด 2) ครอบครัวผู้พิการหรือผู้เจ็บปุวยเรื้อรังซึ่งมักพบว่าเป็นผู้สูงวัย  

3) ครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะและเผชิญปัญหาที่มีความต้องการการช่วยเหลือเฉพาะ เช่น ปัญหาแม่วัยรุ่น 

ปัญหาเด็กถูกทิ้ง 4) ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวและตัวบุคคลโดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

การกระท ารุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัวมีแนวโน้มสูงขึ้น สภาพและลักษณะความเปราะบางของครอบครัว

อธิบายได้ตามบริบทพ้ืนที่มีหลากหลายทางด้านฐานะเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) จังหวัดที่มีลักษณะประชากรฐานะ

ยากจนพ่อแม่เป็นแรงงานย้ายถิ่น สภาพสังคมและชุมชนอ่อนแอ 2) จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม/เมืองใหญ่ 

ประชากรมาจากต่างพ้ืนที่ สภาพครอบครัว สังคมและชุมชนอ่อนแอ 3) จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศ

เพ่ือนบ้าน มีแรงงานอพยพ ถือเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัว  

สูงมาก  

  ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินงานจัดการเชิงพ้ืนที่  เพ่ือให้เข้าถึงปัญหาและแก้ปัญหาได้ถูกทาง 

ในโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัวนี้ จึงได้มุ่งเน้นครอบครัวยากล าบากที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย 4 กลุ่มในการด าเนินโครงการดังกล่าวสรุป

สถานการณ์โดยรวม ดังนี้ 

  1) ครอบครัวฐานะยากจน  เป็นครอบครัวที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี ซึ่งพบว่า 

ประเทศไทยมีคนยากจน ร้อยละ 10.9 ของประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 7.3 ล้านคน (ข้อมูลจากการ

ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลโดย ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและ

ตัวชี้ภาวะสังคม สคช. ปี 2556)  ซึ่งวัดครอบครัวอยู่รวมกันหลายคนขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน มีชีวิตอยู่อย่าง

ยากล าบากรวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัดหรือบุตรของกรรมกรก่อสร้างหรือเด็กจากครอบครัวที่อยู่ในถิ่น

ทุรกันดาร ห่างไกลที่ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา และบริการอ่ืน ๆ โดยมีเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน

ประมาณ 3,000,000 – 4,000,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการหลุดออกจากระบบการศึกษา 

เนื่องจากปัญหาความยากจนและสภาพครอบครัวความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น ส่งผลให้ผลการเรียนตกต่ าหรือต้อง

ออกไปช่วยพ่อแม่ท างานจนกลายเป็นปัญหาการออกกลางคันก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ  (มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

ของเด็กจ านวนมากในหลายพื้นท่ี 

     สาเหตุของความยากจน สามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ ๆ คือ 1) สาเหตุจากปัจจัยภายใน 

ได้แก่ การมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพต่ า เนื่องจากการขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาทักษะ
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ต่าง ๆ การขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การมีปัญหาสุขภาพ  การมีภาระในการเลี้ยงดู

ครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ การมีทรัพย์สินและที่ดินในการท ากินน้อย 2) สาเหตุจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย

การพัฒนาที่ไม่สมดุลของภาครัฐ เช่น การเน้นพัฒนาเมืองมากกว่าการพัฒนาชนบท การเน้นแต่ทุนทางกายภาพ

โดยขาดการส่งเสริมทุนทางสังคม การเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร  การเน้นการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เพ่ือการพาณิชย์โดยไม่ได้ค านึงถึงความยั่งยืน การเน้นเปูาหมายการเจริญเติบโต 

ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการกระจายรายได้ให้กับประชากร  การเน้นการเปิดประเทศมากเกินไปใน ขณะที่ 

ยังไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบ ในด้านต่าง ๆ ที่ดีพอ กระบวนการทางกฎหมายที่เป็นตัวสร้างความเหลื่อมล้ า 

ในสังคม ระบบราชการที่ไม่เอ้ือต่อการแก้ปัญหา ความยากจนทั้งในแง่ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและ

ล่าช้า ความซ้ าซ้อนของหน่วยงานต่าง ๆ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความไม่สอดคล้องกันของแผนงานและ

งบประมาณในระดับต่าง ๆ  

  2) ครอบครัวที่มีผู้พิการและเจ็บป่วยเรื้อรัง จากรายงานการส ารวจความพิการ (สคพ.) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ระบุในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559 

(เอกสารรายงานผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554) สรุปผลการส ารวจ พบว่า 

ประเทศไทยมีประชากรที่เป็นผู้พิการประมาณ 1.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งประเทศ 

ส าหรับสาเหตุของความพิการนั้น ผลส ารวจของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

พบว่า ร้อยละ 54.3 ไม่ระบุหรือไม่ทราบสาเหตุของความพิการ ร้อยละ 32.8 เกิดจากภาวะเจ็บปุวยและโรค  

ร้อยละ 6.6 เกิดจากอุบัติเหตุ ร้อยละ 5.8 มีสาเหตุมากกว่า 1 สาเหตุ และร้อยละ 0.5 เกิดจากพันธุกรรม ทั้งนี้ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานเกี่ยวกับคนพิการจ าแนกตามเพศ กลุ่มอายุ เขตการปกครองและภาค พบว่า 

ร้อยละของคนพิการหญิงมีมากกว่าคนพิการชายอยู่เล็กน้อย (ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.7 ตามล าดับ) ร้อยละ

ของประชากรที่พิการมีความแปรผันตามอายุ โดยในกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 0 - 24 ปี) มีร้อยละประชากรที่

พิการน้อยที่สุด คือ น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ของเด็กและเยาวชนทั้งหมด และร้อยละประชากรที่พิการเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

จนกระทั้งกลุ่มอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป มีร้อยละประชากรพิการมากที่สุดถึงประมาณหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 24.6)  

     นอกจากนี้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค านิยามของความพิการ ให้หมายรวมถึง การมีความ

ล าบากหรือปัญหาสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมและ/หรือมีความล าบากในการดูแลตนเอง หรือ

ลักษณะความบกพร่อง อย่างน้อย 1 ประเภทตามแนวคิดของบัญชีสากล เพ่ือการจ าแนกการท างานความพิการ

และสุขภาพ (International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF) ขององค์การ

อนามัยโลก เพ่ือให้ข้อมูลที่มีสามารถน าไปเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ได้ด้วยนั้น ท าให้สถานการณ์ผู้พิการได้

นับรวมเอาผู้สูงอายุซึ่งมีความล าบากหรือปัญหาสุขภาพตามวัยอยู่ในจ านวนผู้พิการด้วย โดยนอกเขตเทศบาล 

มีประชากรที่พิการมากกว่าในเขตเทศบาลประมาณ 2 เท่า (ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 1.6 ตามล าดับ) เมื่อ

พิจารณารายภาค พบว่า ภาคเหนือมีประชากรพิการสูงที่สุด คือ ร้อยละ 4.4 รองลงมา คือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 3.5  ภาคใต้ ร้อยละ 2.2 และภาคกลาง มีร้อยละประชากรพิการต่ าที่สุดที่ร้อยละ 
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1.7 เมื่อพิจารณาประชากรที่พิการจ าแนกตามความพิการ 3 ประเภทใหญ่ พบว่า คนพิการร้อยละ 2.9 เป็นผู้ที่มี

ความล าบากหรือปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 2.8 มีลักษณะความบกพร่อง ร้อยละ 2.0 และมีความล าบากในการดูแล

ตนเอง รอ้ยละ 0.6   

  ภาพรวมได้ว่า ประชากรที่พิการทั้งหมด จ านวน 1.9 ล้านคน เกือบทุกคนมีความล าบาก 

(จ านวน 1.8 ล้านคน หรือ ร้อยละ 97.9) หรือ มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยมีลักษณะความบกพร่อง จ านวน 1.3 

ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 70.5 และมีประชากรพิการประมาณ 1 ใน 5 (จ านวน 0.4 ล้านคน หรือร้อยละ 21.0) ที่มี

ความล าบากในการดูแลตนเอง จะสังเกตได้ว่ามีประชากรที่พิการจ านวนมากประมาณ 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 

70.6 ที่มีความพิการมากกว่า 1 ประเภทใน 3 ประเภทใหญ่นี้ โดยมีประชากรที่พิการ ร้อยละ 18.8 มีความพิการ

ทั้ง 3 ประเภทใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรพิการที่รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังพบว่าประชากร

พิการที่มีลักษณะความบกพร่องเกือบทุกคนจะมีความล าบากหรือปัญหาสุขภาพด้วย ส าหรับสัดส่วนความพิการ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ  ได้จัดเก็บข้อมูลผู้มาขึ้นทะเบียนระหว่างปี พ.ศ. 

2541– 2553 เป็นระยะเวลา 14 ปี พบว่า สัดส่วนของประเภทความพิการมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยคนพิการ

ด้านการเรียนรู้มีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากในสองปีหลัง  เช่นเดียวกับความพิการด้านการเห็นและการได้ยินที่มี

แนวโน้มสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ความพิการด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ และความพิการที่ไม่ได้ระบุมีแนวโน้ม

สัดส่วนที่ลดลง ทั้งนี้ ส าหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหวมีแนวโน้มสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างคงท่ี  

  3) ครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะอาทิ ครอบครัวแม่วัยรุ่น จากผลการส ารวจของกระทรวง

สาธารณะสุข พบว่า มีกลุ่มแม่วัยรุ่นจ านวนประมาณ 120,000 – 150,000 คนต่อปี (กระทรวงสาธารณสุข, 

2557) ครอบครัวแม่วัยรุ่นมักประสบปัญหาภาวะการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด 

เด็กก าพร้าที่ถูกทอดทิ้ง และจากปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรนี้เอง ท าให้เด็กกลุ่มนี้ขาดความกล้าหรือได้รับ

โอกาสให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยลักษณะและโครงสร้างของครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น 

ที่ศึกษาส่วนมาก พบว่า มีลักษณะครอบครัวคล้าย ๆ กัน คือ อยู่ในช่วงระยะของวงจรชีวิตครอบครัวที่มีบุตรในวัย

เด็กที่ยังอาศัยอยู่กับครอบครัวเดิมของตน โดยมีเพียงแม่วัยรุ่นเป็นผู้เลี้ยงดูลูกเพียงล าพัง หรือเลี้ยงลูกคนเดียว 

โดยสามีและอดีตสามีไม่ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลบุตรหรือรับผิดชอบต่อครอบครัวแต่อย่างใด  

     บริการทางสังคมส าหรับครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น 1) บริการทางสังคมของหน่วยงานราชการ 

มีหลายแห่ง  ส่วนใหญ่ท างานกับครอบครัวทั่วไป อาทิ หน่วยงานบริการด้านสุขภาพอนามัย ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข เช่น กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น หน่วยงานบริการ

ด้านสวัสดิการทางสังคม/สังคมสงเคราะห์ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นต้น 2) บริการทางสังคมขององค์กร

เอกชนมีหลายแห่ง ส่วนใหญ่ท างานกับครอบครัวทั่วไปและครอบครัวในภาวะยากล าบาก โดยผู้ปฏิบัติงานของ

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส  

ราชนครินทร์ และผู้ปฏิบัติงานของสหทัยมูลนิธิ 
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  4) ครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัว รายงานของศูนย์ข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 

และความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (2557) พบว่า มีครอบครัวที่

อยู่ในวังวนความรุนแรงซึ่งมีความเสี่ยงต้องเผชิญปัญหาความรุนแรง ทั้งกับการกระท าความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 

คนพิการ และผู้สูงอายุ ในส่วนของการกระท าความรุนแรงต่อเด็ก หมายถึง การกระท าใด ๆ ที่มุ่งประสงค์ให้เกิด

อันตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ เช่น การทุบตี การทารุณกรรม การข่มขืน การลวนลามทางเพศ การข่มขู่ 

คุกคาม เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อเด็ก โดยผู้กระท าเป็นบุคคลภายนอก หรือภายในครอบครัว  

      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ระบุว่า ประเทศไทยมีการท าร้ายกัน

ระหว่างคู่สมรสอยู่ในล าดับที่ 30 ของโลก และสามีท าร้ายภรรยาอยู่ในล าดับที่ 7 ของโลก ซึ่งความรุนแรง

ดังกล่าวยิ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยหลักในการกระตุ้นให้ก่อเหตุ พบว่า เกิดจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2556)  

      ลักษณะการท าความรุนแรงในครอบครัว จากการรวบรวมข้อมูลและส ารวจลักษณะของความ

รุนแรงที่เกิดข้ึนในครอบครัว สามารถสรุปได้ดังนี้  

 การท าความรุนแรงทางจิตใจและอารมณ์  ได้แก่ การด่าว่าด้วยถ้อยค าหยาบคาย การ

ข่มขู่ การเรียกขานด้วยค าที่ไม่เหมาะสม การท าให้เกิดความกลัว ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนไร้ค่า จ ากัดไม่สิ่งที่จ าเป็น 

แก่ความเป็นอยู่ ทอดทิ้ง เป็นต้น ผลการศึกษา พบว่า การกระท าทารุณด้านจิตใจมีส่วนสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย 

และพยายามฆ่าตัวตาย 

 การท าความรุนแรงทางร่างกาย เช่น การตบตี มัดผูก กักขัง บีบคอ ดึงผม กระชากผม 

จับผมหรือแขนขาลาก ใช้อาวุธท าร้ายร่างกาย และใช้ก าลังท าร้ายหรือท าให้เสียหายซึ่งสัตว์เลี้ยงหรือทรัพย์สิน

ของอีกฝุาย ถือเป็นการกระท ารุนแรงทางร่างกาย ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมักจะเกิดซ้ าและมีแนวโน้มขยายความรุนแรง

และความถ่ีของการกระท าเพ่ิมมากขึ้น 

 การกระท าความรุนแรงทางเพศ ส่วนใหญ่เป็นการใช้ก าลังประทุษร้ายร่วมด้วย หรือ

บังคับให้มีกิจกรรมทางเพศ โดยอีกฝุายไม่สมัครใจ และรวมถึงการบังคับให้ค้าประเวณี เช่น แม่บังคับให้ลูกสาว

ขายบริการ เป็นต้น 

 การฆาตกรรมระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นความรุนแรงที่ร้ายแรงที่สุด ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีข่าวคราวเกี่ยวกับการท าร้ายพ่อแม่วัยชรา การฆ่าบุพการี การฆ่าลูก การฆ่าสามี หรือการฆ่าภรรยา 

ถี่ข้ึนมาก ตามข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ระบวุ่า จังหวัดที่มีการก่อเหตุฆ่ากัน

ของสามีภรรยามากที่สุด คือ กรุงเทพฯ รองลงมา คือ สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี และชลบุรี ตามล าดับ 

 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตการณ์และแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับครอบครัวยากล าบาก การส ารวจ

สภาวการณ์เด็กและเยาวชนของโครงการ Child Watch ประจ าปี 2556 - 2557 (สถาบันรามจิตติ, 2558) ได้พบ

สถานการณ์เชิงบวกท่ีท าให้เห็นว่า ครอบครัวเป็นต้นทุนชีวิตของเด็กเยาวชน และเป็นต้นทุนทางสังคมของชุมชน
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และสังคมไทย เด็กไทยยังคงยึดมั่นในความดี หากเด็กมีตัวแบบที่ดี โดยพบว่า เด็กถึงร้อยละ 93 ที่เชื่อเรื่อง 

กฎแห่งกรรม การท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว และมุ่งมั่นท าความดี จากการมีตัวแบบโดยพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู หรือผู้น า

ศาสนา นอกจากนี้ ในการด าเนินงานพัฒนาครอบครัวในท้องถิ่นต่าง ๆ ยังพบแบบอย่างที่ดีของการท างาน

ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวในหลากหลายลักษณะเพ่ือสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ และหลายหน่วยงาน

ต่างตระหนักที่ภารกิจดังกล่าว และก าลังมุ่งขับเคลื่อนการท างานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็ง ซึ่ง

เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีคุณค่าที่จะท าการศึกษาและถอดบทเรียนการท างานต่อไป   

     1.3 แนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

  จากความรุนแรงของปัญหาครอบครัวที่ซับซ้อน ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น โดยระดับชาติได้

มีกลไกการท างานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการเป็นเจ้าภาพด าเนินงานร่วมกับ

ภาคีภาคส่วนต่าง ๆ มีนโยบายความร่วมมือผนึกก าลังภาคีระดับชาติในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว ล่าสุดเมื่อกลางปี 2558 ได้ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ในการด าเนินงานความร่วมมือแบบบูรณาการข้ามหน่วยงานระดับชาติเพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาเด็กเยาวชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมียุทธศาสตร์ด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ 

(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558) ได้แก่ 

  1) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับกระทรวง (Executive Meeting) ส่งเสริมให้เกิดการประชุม

แลกเปลี่ยนระดับผู้บริหารโดยมีคณะกรรมการร่วมกัน   

  2) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับกรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครอบครัว 

ชุมชน และท้องถิ่น และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีกลไกการท างานร่วมกัน (Co-Management) ซึ่งมีการ

ด าเนินงาน 3 ด้าน คือ 1. ปฏิรูปการท างานด้านเด็กและเยาวชน 2. พัฒนา ศพค. กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ  

3. ด้านผู้ที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาระบบกลไกอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์และการให้ความช่วยเหลือเรื่อง

ท้องไมพ่ร้อม  

  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เสริมให้มีพลังของความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสังคมระหว่าง

หน่วยงานและภาคีเครือข่าย (Leadership Program) สร้างผู้น ารุ่นใหม่เป็นเครือข่ายการท างานปูองกันและ

แก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนพัฒนาสังคมได้อย่างมีพลังในอนาคต 

  นอกจากนี้ ในการด าเนินงานระดับชาติและระดับจังหวัด ยังได้มีการท างานพัฒนาครอบครัวและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวผ่านกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัว มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวจากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

สถาบันครอบครัว และน าแนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไกระดับชาติ ระดับจังหวัด และ
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ระดับพ้ืนที่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการท างานทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน    

     1.3.1 กลไกการด าเนินและระบบดูแลช่วยเหลือครอบครัวยากล าบากระดับจังหวัด 

       ในภาพรวมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาท างานแบบ  

สหวิทยาการในการประกบตัวช่วยเหลือ แต่โดยภาพรวมพบว่า หน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในประเด็น

ปัญหา คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งรวมถึงศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือปูองกันการกระท า

ความรุนแรงในครอบครัว ส านักปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(กรุงเทพมหานคร) และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ (พมจ.)  ผ่านกลไกการท างานที่มีการ

จัดการเชิงระบบมีคณะกรรมการประสานและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

ด าเนินงานในระดับจังหวัดและระดับพื้นท่ี มีรูปแบบการท างานเชิงระบบ ดังนี้ 

       รูปแบบการท างาน  มีลักษณะบูรณาการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุน มี 4 ระบบคือ 

        1) ระบบรับเรื่อง มีหน่วยรับเรื่องและคัดกรองเบื้องต้น จ านวน 21,553 แห่ง ได้แก่ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ านวน 324 แห่ง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จ านวน 10,579 

แห่ง กระทรวงแรงงาน (รง.) จ านวน 26 แห่ง กรุงเทพมหานคร (กทม.) จ านวน 127 แห่ง กระทรวงยุติธรรม 

(ยธ.) จ านวน 77 แห่ง กระทรวงมหาดไทย (มท.) จ านวน 8,729 แห่ง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จ านวน 225 

แห่ง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) จ านวน 1,465 แห่ง และเมืองพัทยาอีก 1 แห่ง โดบกระบวนการท างาน

ประกอบด้วย 

       1.1) การรับแจ้งเหตุ /เบาะแส จาก 4 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย การแจ้งด้วยตนเอง  

สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th และ mobile application ซึ่ง 

แต่ละหน่วยที่เป็น Front Line จะด าเนินการรับแจ้งเหตุ เบาะแส รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น คัดกรอง วิเคราะห์

เบื้องต้นตามประเด็นปัญหา บันทึกข้อมูลสู่ระบบ OSCC Application ส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าภาพหลักหรือ

หน่วยให้บริการตามประเด็นปัญหาต่อไป (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม, 2558) 

       1.2) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งได้รับจากการแจ้งเหตุ ได้แก่ ข้อมูลผู้ประสบปัญหา สภาพ

พฤติการณ์ การแสวงหาข้อเท็จจริง สถานที่เกิดเหตุ เป็นต้น 

       1.3)  การคัดกรอง วิเคราะห์เบื้องต้นตามประเด็นปัญหา 

       1.4)  การส่งต่อกรณี (Case) ไปยังหน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นปัญหา/หน่วย

บริการ   

        2) ระบบการให้บริการความช่วยเหลือ (การให้ความช่วยเหลือ ติดตามและประเมินผล และการ

ยุติการให้บริการหรือการปิด case ในระบบ) โดยหน่วยรับเรื่องมีหน้าที่เป็น Case Manager อ านวยความ
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สะดวกและประสานความร่วมมือนอกเหนือจากการท าหน้าที่เป็นหน่วยบริการความช่วย เหลือ โดยมี 4 

กระบวนงาน นั้นคือ 

       2.1) การประเมินและวางแผนตามประเด็นปัญหา  ได้แก่ การคัดกรอง การด าเนินการ

แสวงหาข้อเท็จจริง การให้ค าปรึกษา การวินิจฉัยปัญหา ประเมินสภาพปัญหา สอบถามทางเลือกเพ่ือ  

การตัดสินใจ ประชุมทีมสหวิชาชีพเพ่ือประเมินปัญหาและด าเนินการแก้ไขปัญหา 

       2.2) การให้บริการความช่วยเหลือ การบริการเบื้องต้น เช่น หาที่พักพิง การรักษาพยาบาล/

ตรวจร่างกาย แจ้งความ การให้บริการเพ่ิมเติม เช่น ด าเนินการเข้าสู่กระบวนการยุติการตั้งครรภ์ ฟ้ืนฟูเยียวยา 

ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ การด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ และการด าเนินคดี การด าเนินการสองส่วนนี้ใน 4 

ประเด็นปัญหา หน่วยรับเรื่องจะต้องด าเนินการประสานกับหน่วยงานบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ

ด้วย อาทิ สถานพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ต ารวจ สถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว   ซึ่งรวมไปถึง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง

เข้ามาด าเนินการคุ้มครองตามกฎหมาย 

       2.3) การติดตามประเมินผล เมื่อให้บริการแล้วต้องติดตามผลการให้บริการและประเมินผล

การให้บริการหรือความเสี่ยงที่จะถูกกระท าซ้ า และรายงานผลการให้บริการ 

      2.4) การยุติบริการ/ปรับแผนการช่วยเหลือ  เมื่อผู้ เสียหายกลับคืนสู่สังคม ครอบครัว 

ภูมิล าเนาอย่างเป็นปกติสุข หรือการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือเข้าสู่ภารกิจประจ าของหน่วยงาน  

        3) ระบบส่งต่อ เป็นการให้บริการขึ้นอยู่กับปัญหา ซึ่งจะมีแนวทางการปฏิบัติและก าหนด

ระยะเวลาในขั้นตอนการด าเนินงาน 

            3.1) ระบบการยุติบริการ มีการติดตามประเมินผลการให้บริการ 

            3.2) ระบบรายงานผล มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

           3.3) ระบบแจ้งเตือน มี 2 รูปแบบคือ ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เกินกว่า 24 ชั่วโมง และ

กระบวนการให้บริการเกินกรอบเวลาที่ก าหนด ระบบจะเตือน 3 แห่งได้แก่ ระบบกลาง ผู้บริหารกระทรวงต่าง ๆ 

(เฉพาะงานของกระทรวง) อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น และจังหวัด (เฉพาะเขตพ้ืนที่) ตามระดับชั้นบังคับบัญชา 

ในหลายช่องทาง เช่น E-mail SMS Line เป็นต้น 

        4) ระบบการช่วยเหลือ ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาซึ่งจะมีแนวทางข้ันตอนการช่วยเหลือก าหนดไว้และ

ระยะเวลาที่ก าหนดให้ในขั้นตอนนั้น ๆ  
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     1.3.2 กลไกการด าเนินและระบบดูแลช่วยเหลือของ ศพค.  

         การด าเนินงานการส่งเสริมความเข้มแข็งครอบครัวระดับท้องถิ่นหรือระดับพ้ืนที่ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีนโยบายจัดตั้ง ศพค. เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและ

พัฒนาสถาบันครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล ในการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง และเป็น

หน่วยพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา สังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว  

        ในการจัดตั้ง ศพค. นั้นจะเป็นองค์กรประชาชนที่มาจากตัวแทนกลุ่ม หรือองค์กรในชุมชน  

ที่อาสาสมัครมาร่วมกันดูแล ปูองกัน และแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน ที่มีการบริหารจัดการในรูปของ 

"คณะท างาน ศพค. " โดยมีเครือข่ายกลุ่มครอบครัวเป็นสมาชิก และอยู่ในความดูแลและสนับสนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาล โดย ศพค. จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ

ประชาชน ในหมู่บ้าน/ต าบล ในการส ารวจข้อมูล วางแผน และประสานความร่วมมือจากหน่วยราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และองค์กรประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับครอบครัวและเป็นศูนย์

ประสานงานการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวในหมู่บ้าน/ต าบล โดยคณะท างาน ศพค. จะมาจากการคัดเลือกของ

ประชาชนตามกระบวนการประชาคม (ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว, 2547) นอกจากนี้ ยังรวมถึงบทบาททีใ่ห้ ศพค. เป็นองค์กรที่จะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวให้แก่ประชาชน โดยมุ่งสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดแก่สมาชิกในครอบครัว 

ในหมู่บ้าน/ต าบล 

        ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2547) ได้วาง

บทบาทการด าเนินงาน โดยให้ ศพค. ท าหน้าที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  

        1) ส ารวจปัญหาด้านครอบครัวในพื้นที่หมู่บ้าน/ต าบล ศพค. จะส ารวจและจัดท าข้อมูลเพ่ือให้

ทราบต้องการความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือที่ ศพค. จะวางแผนในการจัดท า

กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย มีประเด็นส ารวจ ได้แก่  

 จ านวนครอบครัวยากจนที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  

 จ านวนครอบครัวที่มีเด็กเล็ก (อายุแรกเกิด – 6 ปี)  

 จ านวนครอบครัวที่มีเยาวชน (อายุ 15 – 25 ปี) ก่อนสมรส  

 จ านวนครอบครัวที่มีการหย่าร้าง  

 จ านวนครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง  

 จ านวนครอบครัวที่ต้องดูแลผู้พิการ  

        2) การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านครอบครัว ศพค. จะท าหน้าที่ในการวางแผนเพ่ือ

จัดท ากิจกรรม ด้านการพัฒนาครอบครัวที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือเสริมสร้าง

สัมพันธภาพที่ดี ให้แก่สมาชิกในครอบครัวในหมู่บ้าน/ต าบล และเฝูาระวังปัญหายาเสพติด และความรุนแรงใน
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ครอบครัว โดยมีประเด็นเฝูาระวังเพ่ือการท างานแก้ไขหรือเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งในกลุ่มและประเภทต่าง ๆ 

ได้แก่    

 สถานการณ์ครอบครัวในภาพรวม : กรณีในพ้ืนที่มีจ านวนครอบครัวยากจนที่ไม่สามารถ

ช่วยตนเองได้มาก แนวกิจกรรมที่ ศพค. ควรจัดท าคือ การประสานงาน อบต./อ าเภอ เพ่ือ

ประสานงานต่อไปยัง พมจ. ให้ความช่วยเหลือ/สงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ   

 สถานการณ์ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก (อายุแรกเกิด – 6 ปี) : กรณีในพื้นทีม่ีจ านวนครอบครัว

ที่มีเด็กเล็กมาก แนวกิจกรรมที่ ศพค. ควรจัดท า คือ การให้ความรู้แก่พ่อ/แม่ ผู้ปกครอง

ด้านวิธีการเลี้ยงดูเด็กเล็ก การให้ความรู้เรื่องบทบาทพ่อ/แม่ ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็ก 

การให้ความรู้แก่คู่สมรสด้านการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  

 สถานการณ์ครอบครัวที่มีเยาวชนหรือวัยรุ่น : กรณีในพื้นทีม่ีจ านวนครอบครัวที่มีเยาวชน 

(อายุ 15 – 25 ปี) ก่อนสมรสมาก แนวกิจกรรมที่ ศพค. ควรจัดท า คือ การให้ความรู้แก่

เยาวชนด้านครอบครัว เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการมีครอบครัว การให้ความรู้พ่อ/

แม่/ผู้ปกครองในวิธีการบทบาทการเลี้ยงดู บุตรหลานที่เป็นวัยรุ่น การจัดกิจกรรม

นันทนาการแก่วัยรุ่น การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุตรหลานที่เป็นวัยรุ่น เช่น การศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น  

 สถานการณ์ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : กรณีในพ้ืนที่มีจ านวนครอบครัวที่มีการหย่าร้างมาก 

แนวกิจกรรมที่ ศพค. ควรจัดท า คือ การฝึกอบรมความรู้ด้านอาชีพเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ด้าน

เศรษฐกิจ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 สถานการณ์ครอบครัวผู้พิการและผู้สูงอายุ : กรณีในพ้ืนที่มีจ านวนครอบครัวที่ต้องดูแล 

ผู้พิการ แนวกิจกรรมที่ ศพค. ควรจัดท า คือ การให้ความรู้วิธีดูแล และช่วยเหลือผู้พิการ 

ที่ถูกต้อง มีจ านวนครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง แนวกิจกรรมที่ ศพค. ควรจัดท า คือ 

การให้ความรู้ด้ านการดูแลผู้สู งอายุ  การให้ความรู้ด้ านสุขอนามัยของผู้สู งอายุ  

การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ    

         ทั้งนี้ ด้านทรัพยากรและงบประมาณด าเนินการของ ศพค. ในระยะเริ่มแรกจะเป็นเงินอุดหนุนจาก

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส าหรับการท างานให้ได้ผลในระยะยาวอย่างยั่งยืน ศพค. ควรเสนอ 

ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาการ

ท างานแก่ ศพค.  

        3) การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คือ การที่ ศพค. เป็นผู้ริเริ่ม

จัดท ากิจกรรม หรือให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ต าบล โดยอาศัยข้อมูลจากการส ารวจ

สภาวการณ์ครอบครัวมาวางแผนท างานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/
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ต าบลมีสัมพันธภาพที่ดี มีความรักใคร่สมานฉันท์รู้จักวิธีการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวต่อไป  
 

สรุปกรอบความคิด  

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องยุทธศาสตร์การท างานเชิงพ้ืนที่  จนมาถึงแนวทางการ

ท างานเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวทั้งในระดับนโยบายและการท างานระดับพ้ืนที่ สามารถสรุป 

กรอบแนวคิดการด าเนินงานพัฒนากลไกเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ คือ การท าให้เกิด “ระบบ” ที่มีความเชื่อมต่อ

การท างานของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือ

ครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถสรุปกรอบแนวคิดการด าเนินงาน ได้ดังนี้  

 

 

2. แผนการด าเนินงาน  

โครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัว ได้มีการวางแผนการท างาน โดยมีหลักส าคัญ คือ เพ่ือพัฒนาให้เกิดกลไกการเชื่อมต่อข้อมูล

และการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้  

1) เพ่ือให้ได้รูปแบบและแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวยากล าบากผ่านกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและ  

การท างานเชิงพ้ืนที่ร่วมกันระหว่าง ศพค. และภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ และ 2) เพ่ือวิเคราะห์และน าเสนอ

การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือครอบครัว
ของระบบกลไกเครือข่ายภาคีเชิงพื้นท่ี

ชุมชน เครือข่ายศพค.

ให้ข้อมูลบุคคล/
ครอบครัว

รู้จักครอบครัว
ในชุมชน

สนับสนุนข้อมูลและให้
การปรึกษา/สนับสนุน

เคร่ืองมือ

ให้ค าปรึกษา/สนับสนุน

คัดกรอง
บุคคล/

ครอบครัว
กลุ่มปกติ

ส่งเสริม ปูองกัน/ช่วยเหลือ
ให้ค าปรึกษา/ช่วยเหลือ

เบื้องต้นแก่ผู้น าชุมชน/ศพค.

กลุ่มเสี่ยง/
มีปัญหาร่วมส่งเสริมพัฒนา

และดูแลช่วยเหลือ
บุคคล/ครอบครัว

ดีข้ึน ให้ค าปรึกษาและร่วมประชุม
ในกรณีปัญหายุ่งยากซับซ้อน

อาการ/
พฤติกรรม

รับส่งต่อและบ าบัดรักษา

ไม่ดีข้ึน

ส่งต่อตามระบบ

ติดตามประเมินผล สรุปรายงาน
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ข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวไทยด้วยกระบวนการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่สังคมในระดับ

ต่าง ๆ ต่อไป 

เปูาหมายของแผนการด าเนินงานในระยะเวลา 12 เดือน คือ การพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงพ้ืนที่

และแผนการพัฒนาครอบครัวกลุ่มยากล ายาก 4 กลุ่ม ของ ศพค. โดยด าเนินงานในพ้ืนทีจ่ังหวัดเปูาหมาย จ านวน 

5 จังหวัดในภูมิภาค ร่วมกับ ศพค. น าร่อง 10 แห่งต่อจังหวัด ทั้งนี้ ส าหรับครอบครัวยากล าบากในพ้ืนที่น าร่อง 

ได้แก่  

1.  ครอบครัวฐานะยากจน 

2.  ครอบครัวที่มีผู้พิการและเจ็บปุวยเรื้อรัง 

3.  ครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ครอบครัวแม่วัยรุ่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่ ผู้สูงอายุ

ดูแลเด็กตามล าพัง ครอบครัวผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง เป็นต้น 

4.  ครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัว 

    การวางแผนการท างาน ที่ปรึกษาโครงการได้ก าหนดบทบาทการท างาน ดังนี้ 

ภาคีและบทบาทการท างาน  

ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(สค.)  

สนับสนุนการท างานระดับนโยบายและ

การติดตามหนุนเสริมการท างานเชิงพื้นที่ 

บุคลากรของส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์  (พมจ.)             

ในจังหวัดพื้นท่ีน าร่อง 

พมจ.  จุ ดประสานและ เ ช่ือมต่ อ

เครือข่ายระหว่าง สค. กับ ศพค. และ

ภาคีคนท างานในพื้นที่น า ร่อง 10 

ชุมชนต่อจังหวัด 

 ศพค. ในจังหวัดน าร่อง 

และ หน่วยงานภาคีเชิงพ้ืนที่ในจังหวัด           

น าร่อง อาทิ ศพค. องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน 

เป็นต้น 

หน่วยประสานจัดการพัฒนากลไกความ

ร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของสถาบันครอบครัว กับ ศพค. น าร่อง  

ในจังหวัดน าร่อง 

สถาบันรามจิตติ (ทีมที่ปรึกษาโครงการ ประสานเชื่อมต่อการพัฒนากลไกเชื่อมโยงการท างานระดับประเทศ – 

ระดับจังหวัด - ระดับพื้นที่ชุมชนน าร่อง)  

 ทีมวิชาการด าเนินการส่งเสรมิสนบัสนุนการพัฒนากลไกความร่วมมอื และการจดัท าแผนพัฒนาครอบครัว เพื่อส่งเสริมความ

เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และการหนุนเสรมิการขับเคลื่อนการท างานพัฒนาครอบครัวทีย่ากล าบากในพ้ืนท่ีน าร่อง  

 

ภายใต้บทบาทดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาโครงการได้วางแนวทางและแผนการด าเนินงานกิจกรรม

ไว้ ดังนี้  
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กิจกรรมที่ 1 

 

การคัดเลือกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบล ในจังหวัดน าร่องร่วมกับ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด  

กิจกรรมที่ 2  

  

การประชุมหารือท าความเข้าใจกับกลุ่มเปูาหมาย อาทิ บุคลากรของส านักงาน 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

ระดับต าบลน าร่อง ในจังหวัดน าร่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข 

สถานศึกษา ชุมชน เป็นต้น เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และแนวทางการด าเนิน

โครงการ  

กิจกรรมที่ 3 การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดน าร่อง ในการ

เชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัว โดยมีลักษณะเป็นการด าเนินการเพื่อ 

-     การติดตามการพัฒนาแผนการด าเนินงาน 

-     การท าความเข้าใจในกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคี เชิงพ้ืนที่ เติมเต็มและ

พัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคีที่เก่ียวข้อง  

กิจกรรมที่ 5 การจัดเวทีถอดบทเรียนในระดับจังหวัด ร่วมกับบุคลากรของส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพ่ือน าบทเรียนที่ได้จากเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ 

มาพัฒนาเป็นนโยบายและแนวทางในการขยายผลการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างาน

เชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาครอบครัวในระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัดต่อไป 

กิจกรรมที่ 6 ประมวลบทเรียนจากฝุายต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นนโยบายและแนวทางในการขยายผล

การเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในการปูองกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 7 การสื่อสารสาธารณะเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  

กิจกรรมที่ 8 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและศูนย์พัฒนาครอบครัว 

ในชุมชนน าร่อง ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือครอบครัวเปูาหมายในพ้ืนที่ของระบบและ

กลไกเครือข่ายภาคีเชิงพื้นท่ี  
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แผนและผลการปฏิบัติการโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  

ที ่ กิจกรรม 
เดือน 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1 

การด าเนินงานโดยที่ปรึกษาโครงการ 
การคัดเลือก ศพค. ในจังหวัดและต าบลน าร่อง ร่วมกับ พมจ. และ สค. 

x x           
 ได้จังหวัดน าร่องเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ พังงา ราชบุรี ระยอง นครสวรรค์ ศรีสะเกษ 

 ได ้ศพค. น าร่อง จังหวัดละ 10 แห่ง ยกเว้นจังหวัดระยองที่มีจ านวน 11 แห่ง  

2  การประชุมหารือท าความเข้าใจกับกลุ่มเปูาหมาย อาทิ บุคลากรของ 
พมจ. ศพค. ในจังหวดัน าร่อง อปท. สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน 
ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และแนวทางการด าเนินโครงการ  

 x x x         

 พมจ. และ ศพค. รับทราบบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัว  

 ได้ข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัว และประเด็นเฝูาระวังในแต่ละพื้นที่  

 หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องรับทราบบทบาทการท างานร่วมกันในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาครอบครัว 

 ได้ข้อมูลในการวางแผนออกแบบการท างานเชิงพื้นที่ การจัดท าแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูล และการ

จัดบริการให้กับประชาชน ซ่ึงเป็นการท างานระหว่างหน่วยงานภาคีเชิงพื้นที่กับ ศพค. (ในฐานะ Case 

Manager) เพื่อพัฒนานโยบาย และแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวต่อไป 

3 การลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่                
ในจังหวัดน าร่อง (ติดตามการเชื่อมต่อข้อมูล และการท างานเชิงพื้นที่)  

    x x x      
 แผนการท างานของ ศพค. ภายใต้การสนับสนุนของ พมจ. 

 การติดตามการเชื่อมต่อข้อมูล และการท างานเชิงพื้นที่  

4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิง
พื้นที่ ร่วมกับ พมจ. เพื่อเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพให้กับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

        x x x x 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของ ศพค. เพื่อเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคี 

ที่เกี่ยวข้อง 

5 การจัดเวทีถอดบทเรียนในระดับจังหวัด ร่วมกับ พมจ.เพื่อน าบทเรียน
ที่ได้จากเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่มาพัฒนาเป็นนโยบายและแนวทางใน
การขยายผลการเช่ือมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่  

         x x x 

 บทเรียนการท างานของ ศพค. ในการเชื่อมต่อการท างานในการเชื่อมต่อข้อมูล และการจัดบริการให้กับ

ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาคีเชิงพื้นที่ 

 แนวทางในการขยายผลการเชื่อมต่อข้อมูล และการท างานเชิงพื้นที่  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของสถาบันครอบครัว ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด 

6 ประมวลบทเรียนจากฝุายต่าง ๆ เพื่อพัฒนามาเป็นนโยบายและ
แนวทางในการขยายผลการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่ 

         x x x 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขยายผลการเช่ือมต่อข้อมูล และการท างานเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ในการปอูงกันและแก้ไขปญัหาครอบครัวผา่น ศพค.  

7 การสื่อสารสาธารณะ (อย่างน้อย 3 ครั้ง)    x    x    x  สรุปสภาวการณ์ครอบครัว เพื่อการส่ือสารสาธารณะ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  

 
8 

การด าเนินงานโดย พมจ. และศพค. น าร่อง 
ดูแลช่วยเหลือครอบครัวเปูาหมายในพื้นที่ของระบบและกลไก
เครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ โดย ศพค.น าร่อง  

      x x x x x  
 พมจ. ดูแลการท างานของ ศพค. น าร่อง ในการดูแลช่วยเหลือครอบครัวเปูาหมายในพื้นที่ โดยระบบและ

กลไกเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่  

  ศพค. น าร่อง สามารถด าเนินงานตามแผน และเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินงาน ศพค.  
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บทที ่3 

กระบวนการการด าเนินงาน 
 

โครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของสถาบันครอบครัวครั้งนี้ วางแผนด าเนินงานในพ้ืนที่น าร่อง 5 จังหวัดใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ โดยคัดเลือกจังหวัดกลุ่มเปูาหมายแบบเจาะจง 
ภาคละ 1 จังหวัด เพ่ือเป็นจังหวัดน าร่องในแต่ละภูมิภาค โดยการด าเนินงานช่วง 8 เดือนแรก ทั้งนี้ ในการ
ด าเนินงานช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559  โครงการได้ด าเนินกิจกรรม
ในจังหวัดน าร่องในการท างานพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยการด าเนินงานมีความก้าวหน้า สรุปไดด้ังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 : การคัดเลือกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศพค.) ในจังหวัดและต าบลน าร่อง 

 การคัดเลือกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง โดยผ่านการประสานจากส านักงานพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมจังหวัดละ 10 ศูนย์ 

อย่างเป็นขั้นตอน จนกระทั่งได้จังหวัดน าร่อง และ ศพค. น าร่อง โดยได้มีการด าเนินงาน ดังนี้  

1.1) ส ารวจจังหวัดโดยอาศัยฐานข้อมูลจากส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

(พมจ.) โดยพิจารณาจังหวัดเปูาหมายที่มีกลไกการท างานด้านครอบครัว และมี ศพค. กระจายอยู่ในจังหวัด 

โดยเบื้องต้นคัดกรองจากจังหวัดที่มี ศพค. ได้รับรางวัลคุณภาพด้านครอบครัวเข้มแข็งระดับดีและระดับดีเด่น 

และมีจ านวน ศพค. มากพอในการน าร่องด าเนินโครงการ ซ่ึงคัดเลือกในเบื้องต้นได ้จ านวน 26 จังหวัด ดังนี้ 

 ภาคเหนือ :  เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง นครสวรรค์ สุโขทัย 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี  

 ภาคกลาง : ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท  

 ภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ชลบุรี 

 ภาคใต้  : สตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี พังงา ปัตตานี ยะลา 

1.2) ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ พมจ. และคณะท างานของ สค. เพ่ือร่วมพิจารณา

รายชื่อจังหวัด และเตรียมการประสานเครือข่ายจังหวัดต่อไป  

1.3) เจ้าหน้าที่ สค. และเจ้าหน้าที่ พมจ. ร่วมกันประสาน เพ่ือส ารวจความพร้อมและความสมัครใจ 

ในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยคัดเลือกจากจังหวัดกลุ่มเปูาหมายทั้งสิ้น 26 จังหวัด พร้อมประเมินสถานภาพ 

ความพร้อมของ ศพค. ที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการ โดยที่ปรึกษาโครงการได้จัดท าเอกสารสรุปภาพรวม

โครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
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ครอบครัว แจกผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือเป็นข้อมลูให้จังหวัด และ ศพค. ใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจเข้า

ร่วมโครงการต่อไป   

1.4) การคัดเลือกจังหวัดที่คาดว่าจะร่วมเป็นจังหวัดน าร่อง ที่ปรึกษาโครงการได้ส ารวจจาก 

ความพร้อมและความสมัครใจของจังหวัด และ ศพค. เพ่ือเป็นตัวแทนในแต่ละภาคด าเนินโครงการ สรุปผลดังนี้ 
 

สรุปผลการคัดเลือกจังหวัดน าร่อง 

ภาค จังหวัดทีค่ัดเลือกเบื้องต้น  

ทีค่าดว่าจะมีความพร้อมเป็นพื้นที่น าร่อง  

จังหวัดที่ได้คัดเลือก 

เป็นจังหวัดน าร่อง (5 จังหวัด) 

เหนือ เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง นครสวรรค์ สโุขทัย นครสวรรค ์

ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ศรสีะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ 

ภาคกลาง ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท ราชบุร ี

ตะวันออก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ชลบุร ี ระยอง 

ภาคใต้   สตูล ตรัง สรุาษฎร์ธาน ีพังงา ปัตตานี ยะลา  พังงา 

1.5) ผู้ประสานงานของ สค. ด าเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ พมจ. ของ 5 จังหวัดที่อาสาน าร่อง 

เพ่ือเชิญ ศพค. แต่ละจังหวัดเข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงโครงการ ร่วมหารือ และวางแผนการด าเนินโครงการ  

โดยเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของจังหวัด และ ศพค. น าร่อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินงานได้ตาม

แผนการท างาน และแผนปฏิบัติการทีก่ าหนดไว้  

กิจกรรมที่ 2 : การประชุมหารือท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ บุคลากรของส านักงานพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบลน าร่องในจังหวัดน าร่อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และ

แนวทางการด าเนินโครงการ 

 การด าเนินงานกิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดประชุมหารือท าความเข้าใจกับกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือชี้แจง 

สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเปูาหมาย พร้อมกับ ศพค. ที่คาดว่าสนใจเข้าร่วมโครงการใน 5 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ 

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี และจังหวัดพังงา  

  กระบวนการท างานในกิจกรรมที่ 2 ไดด้ าเนินการจัดเวทกีารประชุม 2 ครั้ง ดังนี้   

  เวที 1  การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่กลุ่มเปูาหมาย (พมจ. และ ศพค. น าร่อง) ถึงเปูาหมาย และ

แนวทางการด าเนินงานของโครงการ 

  เวที 2  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนและออกแบบแนวทางท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยภาคีเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ศพค. น าร่อง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน เป็นต้น ร่วมระดมความคิดเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและโจทย์ของ 
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แต่ละพ้ืนที่  ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งมีหัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กล่าวเปิด

การประชุม ร่วมกับผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งจะสับเปลี่ยนกันไปจังหวัดละ 1 – 2 คน 

ได้แก่ นางอัจฉรา พุ่มมณกีร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ นักพัฒนาสังคม

ช านาญการพิเศษ นางสาวปวีณา จันทร์เดช นักพัฒนาสังคมช านาญการ และดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์  

ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมทีมวิทยากรจากสถาบันรามจิตติ เป็นผู้น ากระบวนการ  

 ทั้งนี้ กระบวนการของแต่ละเวที มีรายละเอียด ดังนี้ 

เวที 1  การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (พมจ. และ ศพค. น าร่อง) ถึงเป้าหมาย

และแนวทางการด าเนินงานของโครงการ มีข้ันตอนจัดกิจกรรม ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  การน าเสนอภาพรวมของโครงการโดยที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือชี้แจงท าความ

เข้าใจให้กลุ่มเปูาหมายรับทราบบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัว  

  ขั้นตอนที่ 2  การเปิดเวทีออกแบบและวางแผนแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลเชิงพ้ืนที่  

เพ่ือระดมความคิดเห็นและสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับสภาวการณ์ด้านครอบครัวและประสบการณ์มุมมองของ

ผู้แทน ศพค. ผู้แทนจังหวัด และผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น ที่มีต่อการท างานเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัว  

ตารางก าหนดการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมหารือท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย (เวที 1) 
จังหวัด วันที ่ สถานที ่ พัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

(กลุม่งานพัฒนาสังคม) 

พังงา 17 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม พมจ.พังงา นายอนันต์ ดนตรี นางสาวยุวลักษณ์ จันทนา 

โทร. 0835923415 

ราชบุรี 20 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม อบจ.ราชบุร ี นางสาวรัชนี  

ตรัยตรึงศ์โกศล 

นายราชพันธ์ สกุลณา 

นางสาวขวัญเรือน ฉิมทอง 

โทร. 0816840258 

ระยอง 25 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม พมจ.ระยอง นายสมเด็จ แน่นอุดร นางสาวสุนีรัตน์ สิงหเสมานนท์ 

โทร. 0896135255 

นครสวรรค ์ 28 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมสณัหวาจา  

โรงแรมพิมาน 

จังหวัดนครสวรรค ์

นางปริศนา เบญจาทิกุล   

  

นางสาวพิมพ์ศศิตา ไวยหงษ์ 

โทร. 0918387240 

ศรีสะเกษ 8 กันยายน 2558 ห้องประชุมวัฒนธรรม

จังหวัดศรีสะเกษ 

นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง นางสาวอุทัย ดวงมณี 

โทร.0861060192 
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เวที 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนออกแบบการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยภาคีเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ศพค. น าร่อง องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน เป็นต้น ร่วมระดมความคิดเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและโจทย์
ของแต่ละพ้ืนที่   
   การด าเนินงานโครงการ จะมี ศพค. น าร่อง เป็นแกนประสานเครือข่ายภาคีในพ้ืนที่ของตน ร่วมกับ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ในฐานะหน่วยประสานจังหวัด ทั้งนี้ จากการ
ประสานของ พมจ. ในจังหวัดน าร่องทั้ง 5 จังหวัด ปรากฏว่าได้พ้ืนที่น าร่องที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจังหวัด
ละ 10 แห่ง (ระยอง 11 แห่ง) ดังนี้ 

ตารางก าหนดการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนออกแบบ 
การท างานเชิงพื้นที่ (เวที 2) และรายชื่อ ศพค. น าร่องที่เข้าร่วมโครงการ  

จังหวัด ราชบุรี นครสวรรค ์ ระยอง พังงา ศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี

สถานที่ประชุม 
5 ตุลาคม 2558 

โรงแรมโกลเด้นซิตี ้
19 ตุลาคม 2558 

โรงแรมแกรนดฮ์ิลล์ 
รีสอร์ท แอนดส์ปา 

21 ตุลาคม 2558 
โรงแรมหาด 

แสงจันทร์ รีสอร์ท 

2 พฤศจิกายน 2558 
โรงแรมภูงาธานี 

5 พฤศจิกายน 2558
โรงแรมพรหมพิมาน 

พ้ืนที่ ศพค.  
น าร่อง 

 ศพค. 10 ต าบล 
1. ต าบลคูบัว  
อ าเภอเมืองราชบุร ี
2. ต าบลเกาะพลับพลา 
อ าเภอเมืองราชบุร ี
3. ต าบลห้วยชินสหี์ 
อ าเภอเมืองราชบุร ี
4. ต าบลบ้านสิงห์ 
อ าเภอโพธาราม 
5. ต าบลบ้านม่วง 
อ าเภอบ้านโปุง 
6. ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง 
7. ต าบลรางบัว  
อ าเภอจอมบึง 
8. ต าบลเกาะศาลพระ 
อ าเภอวัดเพลง 
9. ต าบลวัดแก้ว  
อ าเภอบางแพ 
10. ต าบลดอนใหญ่ 
อ าเภอบางแพ 
 

 ศพค. 10 ต าบล 
1. ต าบลเจริญผล 
อ าเภอบรรพตพิสัย 
2. ต าบลหนองบัว 
อ าเภอหนองบัว 
3. ต าบลวังน้ าลัด 
อ าเภอไพศาล ี
4. ต าบลหนอง
กระเจา อ าเภอ
ชุมแสง 
5. ต าบลเนิน
ขี้เหล็ก อ าเภอ
ลาดยาว 
6. ต าบลสายล าโพง 
อ าเภอท่าตะโก 
7. ต าบลแม่วงก ์
อ าเภอแม่วงก ์
8. ต าบลเขาชนกัน 
อ าเภอแม่วงก ์
9. ต าบลพรหม
นิมิต อ าเภอตาคล ี
10. ต าบลตาคลี 
อ าเภอตาคลี  

 ศพค. 11 ต าบล 
1. ต าบลพลงตาเอี่ยม 
อ าเภอวังจันทร ์
2. ต าบลแกลงกะเฉด 
อ าเภอเมืองระยอง 
3. ต าบลตะพง  
อ าเภอเมืองระยอง 
4. ต าบลทับมา  
อ าเภอเมืองระยอง 
5. ต าบลมาบข่า 
อ าเภอนิคมพัฒนา 
6. ต าบลมาบข่าพัฒนา 
อ าเภอนิคมพัฒนา 
7. ต าบลแม่น้ าคู้ 
อ าเภอปลวกแดง 
8. ต าบลหนองไร่ 
อ าเภอปลวกแดง 
9. ต าบลกองดิน 
อ าเภอแกลง  
10. ต าบลทุ่งควายกิน 
อ าเภอแกลง 
11.ต าบลส านักท้อน 
อ าเภอบ้านฉาง 

 ศพค. 10 ต าบล 
1. ต าบลตากแดด 
อ าเภอเมืองพังงา 
2. ต าบลถ้ า อ าเภอ 
ตะกั่วทุ่ง 
3. ต าบลคลองเคยีน 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
4. ต าบลเมืองตะกั่ว
ปุา อ าเภอตะกั่วปุา 
5. ต าบลบางนายสี 
อ าเภอตะกั่วปุา 
6. ต าบลบ่อแสน 
อ าเภอทบัปุด 
7. ต าบลพรุใน 
อ าเภอเกาะยาว 
8. ต าบลแม่นางขาว 
อ าเภอคุระบุร ี
9. ต าบลเหล 
อ าเภอกะปง 
10. ต าบลนาเตย 
อ าเภอท้ายเหมือง 

 ศพค. 10 แห่ง 
1. ต าบลดองก าเมด็ 
อ าเภอขุขันธ ์
2. ต าบลดินแดง 
อ าเภอไพรบึง 
3. ต าบลไพรบึง 
อ าเภอไพรบึง 
4. ต าบลส าโรง
ปราสาท อ าเภอ
ปรางค์กู ่
5. ต าบลภฝููาย 
อ าเภอขุนหาญ 
6. ต าบลทุ่งไชย 
อ าเภออุทุมพรพิสัย 
7. ต าบลตองปิด 
อ าเภอน้ าเกลี้ยง 
8. ต าบลละเอาะ 
อ าเภอน้ าเกลี้ยง 
9. ต าบลโพนยาง 
อ าเภอวังหิน 
10. ต าบลต าแย 
อ าเภอพยุห ์
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 การจัดกิจกรรมกับจังหวัดน าร่อง ครั้งท่ี 2 นี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและตั้งโจทย์
การท างานบนฐานข้อมูลและกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จนกระทั่งได้ร่างตัวอย่างแนวทางการพัฒนาแผนการ
ท างาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1  การน าเสนอภาพรวมโครงการ โดยที่ปรึกษาโครงการ และการสะท้อน
ความคิดความคาดหวังที่มีต่อโครงการของผู้เข้าร่วมประชุม ในเรื่อง (1) ความคาดหวัง (2) ข้อค าถาม/ 
ข้อสงสัยที่อยากทราบ (3) ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับเรื่องครอบครัว (4) ข้อเสนอแนะและมุมมองที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านกระบวนการเทคนิคบัตรค า (Card Technique) ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดของแต่ละจังหวัดต่อไป   

   ขั้นตอนที่ 2  การระดมความคิดวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวในพื้นที่ และล าดับ
ความส าคัญในประเด็นปัญหา  โดยที่ปรึกษาโครงการได้ให้ผู้ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์บริบทของพ้ืนที่ 
สภาวการณ์ด้านครอบครัวและชุมชน ตลอดจนความต้องการความช่วยเหลือของกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ 
การระดมความคิดและวิเคราะห์นี้ ได้แบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการ จ านวน 4 - 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีตัวแทน 
ศพค. และภาคีในพ้ืนที่ต่าง ๆ อีก 2 ต าบลต่อกลุ่ม เข้าร่วมระดมความคิดและวิเคราะห์สภาวการณ์ โดยมี
ประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิด ดังนี้  

 

 
 

   หลังจากผู้เข้าร่วมประชุมได้วิเคราะห์สภาวการณ์ในพื้นที่แล้ว ทีมที่ปรึกษาโครงการได้ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ประเด็นพร้อมจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้
ร่วมวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ อันเนื่องมาจากข้อมูลสถานการณ์ รวมถึงการ “จับโจทย์” การท างานในพ้ืนที่ บน
ฐานข้อมูลของประเด็นที่ท าแล้วเกิดผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่สูง โดยให้ที่ประชุมแลกเปลี่ยนและ
วิเคราะห์ตามโจทย์ ดังนี้   
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ทั้งนี้ ในกระบวนการกลุ่ม มีการให้ตัวอย่างเครื่องมือวิเคราะห์ความส าคัญและผลกระทบในประเด็น
ส าคัญ ดังตารางแม็ททริกวิเคราะห์ความส าคัญและผลกระทบ ดังต่อไปนี้  
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    ขั้นที่ 3 การตั้งโจทย์การท างานและร่างแผนแนวทางการด าเนินงานพัฒนากลไกการ
เชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ตามบริบทที่
ต่างกัน  
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กิจกรรมที่ 3 : การลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ในจังหวัดน าร่อง 

ในการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยมี

ลักษณะเป็นการด าเนินการเพ่ือการติดตามการพัฒนาแผนการด าเนินงานและการท าความเข้าใจในกิจกรรม  

เชิงพ้ืนที่ใน 5 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี และ

จังหวัดพังงา  

 การด าเนินงานกิจกรรมที่ 3 เป็นการลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ 

ในจังหวัดน าร่องในการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่  มีการประชุมติดตามการพัฒนาแผน  

การด าเนินงานและการท าความเข้าใจในกิจกรรมเชิงพ้ืนที่ และกิจกรรมชุมชนสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน  

กรณีตัวอย่างของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดเป็นหน่วยประสานศพค.ต่าง ๆ เลือกพ้ืนที่น าร่องจากความสมัครใจและความพร้อมเป็น “เจ้าภาพ”  

จัดกิจกรรมลงพ้ืนที่ ประชุมติดตามและศึกษาดูงานการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในพ้ืนที่ โดยมีศพค.น าร่อง และภาคีร่วมในแต่ละจังหวัด   
 

ตารางก าหนดการจัดกิจกรรมที่ 3 การลงพ้ืนที่ติดตามการพัฒนาแผนการด าเนินงาน 

จังหวัด ระยอง ราชบุรี ศรีสะเกษ นครสวรรค ์ พังงา 
วัน/เดือน/ปี

สถานที่ประชุม 
22 ธันวาคม 2558 

ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วน

ต าบลตะพง  
อ าเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง 

26 มกราคม 2559 
ณ ห้องประชุม

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะพลับพลา 
อ าเภอเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุร ี

29 มกราคม 2559 
ณ ห้องประชุม

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดองก าเม็ด 

อ าเภอขุขันธ์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

1 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้องประชุม

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมนิมติ 

อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค ์

24 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้องประชุม

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแสน 
อ าเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา 

 

กิจกรรมที่ 4 :  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ เติมเต็มและพัฒนา

ศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ เติมเต็มและพัฒนาศักยภาพ

ให้กับเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมที่ติดตามความเคลื่อนไหวการท างานต่อเนื่องของศพค.ในพ้ืนที่

หลังจากท่ีได้มีการท างานเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ไปสู่การพัฒนากลไกการท างานเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้ในช่วงการพัฒนา

แผนการท างานในแต่ละพ้ืนที่นั้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้มียุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุน

งบอุดหนุนในการท างานส าหรับ ศพค. ที่สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัวเชิงพ้ืนที่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาครอบครัว ดังนั้นการติดตามการท างานในกิจกรรมที่ 4 จึงอยู่ในช่วงที่ 

ศพค. ต่าง ๆ จะมาน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานในการแปลงแผนพัฒนาครอบครัวไปสู่โครงการ

ปฏิบัติการต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน ซึ่งในการติดตามงานจึงมีทั้งการแลกเปลี่ยนโครงการที่ได้เสนอขอรับทุนจาก

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยผ่านหน่วยประสานงานคือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัด  
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ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมที่ 4 นี้มีรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะท างาน น า

ทีมงานลงพ้ืนที่ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในพ้ืนที่ ศพค.รางบัว จังหวัดราชบุรี ส่วนอีก 4 จังหวัด มี 

นางอัจฉรา พุ่มมณีกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว นางสาวปวีณา จันทร์เดช นักพัฒนาสังคมช านาญการ 

ซึ่งเป็นตัวแทนของ สค. และเป็นคณะกรรมการผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมติดตามและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากระบวนการท างานของ ศพค. ร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาของสถาบัน

รามจิตติด้วย 

ตารางก าหนดการจัดกิจกรรมที่ 4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ 
เติมเต็มและพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง 

จังหวัด ราชบุรี นครสวรรค ์ ระยอง พังงา ศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี

สถานที่ประชุม 
24 พฤษภาคม 2559 

ณ ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

ต าบลรางบัว  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

30 พฤษภาคม 2559 
ณ ห้องประชุม

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่วงก์  
อ าเภอแม่วงก์  

จังหวัดนครสวรรค ์

3 มิถุนายน 2559  
ณ ห้องประชุม

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งควายกิน 

อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

10 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องประชุม
ส านักงาน พมจ.

พังงา อ าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา 

 

17 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องวโรบล 

โรงแรมพรหมพิมาน 
อ าเภอเมือง  

จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

กิจกรรมที่ 5: การจัดเวทีถอดบทเรียนในระดับจังหวัด ร่วมกับบุคลากรของส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อน าบทเรียนที่ได้จากเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่มาพัฒนาเป็นนโยบายและ

แนวทางในการขยายผลการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดต่อไป   

 กิจกรรมการจัดเวทีถอดบทเรียนการท างานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่ องเป็นการจัดถอด

บทเรียนร่วมกันทั้ง 5 จังหวัดน าร่อง โดยด าเนินการร่วมกับบุคลากรของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดน าร่องทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง Venus โรงแรม 

มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเปูาหมายเพ่ือสรุปบทเรียนการด าเนินงาน 

ในระดับพ้ืนที่มาสู่การหารูปแบบและแนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 4 กลุ่มเปูาหมาย

ครอบครัวยากล าบาก ทั้งนี้ในการถอดบทเรียนการท างานจะมีการถอดบทเรียนทั้งใน 1) ระดับพ้ืนที่  ศพค.  

ในชุมชนต่าง ๆ 34 แห่ง จากจ านวนทั้งสิ้น 51 แห่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการใน 5 จังหวัด และ 2) การท างาน 

ถอดบทเรียนระดับจังหวัด ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียนมีดังนี้ เจ้าหน้าที่ ศพค. พมจ. และภาคีที่

เข้าร่วมการประชุม จ านวน 76 คน บุคลากรจาก สค. 3 คน และคณะท างานสถาบันรามจิตติ 9 คน  โดยมี

กระบวนการดังต่อไปนี้ 
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 1. กล่าวเปิดการประชุมถอดบทเรียนและชี้แจงวัตถุประสงค์การถอดบทเรียนร่วมกัน โดยความ

คาดหวังจากการถอดบทเรียนครั้งนี้เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ครอบครัว ใน 4 กลุ่มเปูาหมายครอบครัวยากล าบาก 

 2. แบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม กลุ่มละ 10-12 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเปูาหมายครอบครัวยากล าบาก 4+1 

กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มครอบครัวที่มีฐานะยากจน 2. ครอบครัวที่มีผู้พิการหรือเจ็บปุวยเรื้อรัง 3. ครอบครัว

ลักษณะเฉพาะ 4. ครอบครัวที่มีเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง (แยกออกมาจากกลุ่มครอบครัวลักษณะเฉพาะ)  

5. ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และ 6. กลุ่ม พมจ. ผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ส่วนกลางกับพ้ืนที่อีก 1 กลุ่ม  โดยให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละกลุ่มเป็นผู้ตั้งค าถามชวนคิด กระตุ้นให้เกิดการ

พูดคุยในกลุ่ม และบันทึกประเด็น 

 3. กระบวนการถอดบทเรียนเริ่มต้นโดยให้ผู้เข้าประชุมแนะน าตัวแก่สมาชิกในกลุ่ม และให้ท าความ

รู้จัก แบ่งปันประสบการณ์ และเล่าความส าเร็จเกี่ยวกับการท างานครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม

ที่เกิดผลส าเร็จน่าประทับใจคนละ 1-2 นาที ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที หลังจบขั้นตอนนี้ให้แต่ละกลุ่ม 

น าสาระส าคัญท่ีสมาชิกในกลุ่มเล่าให้ฟังมาสะท้อนเป็นพาดหัวข่าวสั้น ๆ  

 4. ใช้ค าถามถอดบทเรียนโดยให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้สะท้อนบทเรียนแนวทางและรูปแบบ 

การท างานเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตามประเด็นของแต่ละกลุ่ม โดยมีค าถามดังนี้ 
   

กระบวนการต้นน้ า กระบวนการกลางน้ า กระบวนการปลายน้ า 

1. ท่านมีข้อมูลและใช้ข้อมูลใดบ้าง

มาตัดสินใจในการท างานเพ่ือตั้ง

โจทย์และวางเปูาหมายการท างาน 

2. ท่านมีการเชื่อมโยงและใช้

ประโยชน์จากข้อมูลอย่างไร 

1. รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้าง/ 

ช่วยเหลือครอบครัวยากล าบาก

ของท่านเป็นอย่างไรบ้าง 

2. ท่านมีวิธีการท างาน จัดการ

อย่างไรให้ถึงกลุ่มเปูาหมาย 

3. ขอให้ท่านได้ยกตัวอย่างการ

ท างานเด่น ๆ ที่ ศพค. กับภาคีได้

ร่วมมือกันท า 

1. ท่านใช้วิธีใดในการติดตามผล 

ประ เมิ นสิ่ งที่ ท า ว่ า ได้ ผลตาม

เปูาหมายหรือไม ่

2. ท่านต่อยอดขยายผลการท างาน

ให้ต่อเนื่องอย่างไร 

3. ปัจจัยเงื่อนไขที่เก่ียวข้องที่ท าให้

การท างานส าเร็จหรือไม่ส าเร็จคือ

อะไร บทเรียนและข้อค้นพบคือ

อะไร 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดจากการถอดบทเรียนสามารถติดตามได้จากสรุปผลการถอดบทเรียนที่จะกล่าวถึงใน

ส่วนต่อไป 
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สรุปผลการด าเนินกิจกรรมรายจังหวัด 

จังหวัดนครสวรรค ์

สรุปกิจกรรมที่ 2: เวที 1  การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  

  การประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในพ้ืนที่เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ และเพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น

และบริบทพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้แทนของ ศพค. จากพ้ืนที่ในจังหวัดนครสวรรค์จ านวน 10 พ้ืนที่ ได้แก่ ศพค. เขาชนกัน 

ศพค.ตาคลี  ศพค.พยุหคีรี  ศพค.เทศบาลนครสวรรค์ ศพค.เจริญผล ศพค.สายล าโพง ศพค.ไพศาลี  

ศพค.ท่าตะโก ศพค.หนองกระเจา ศพค.แม่วงก์ เข้าร่วมการประชุม 

 หลังจากที่ปรึกษาโครงการ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และผู้แทน

จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชี้แจงท าความเข้าใจรายละเอียดโครงการ ได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนมุมมองที่เก่ียวกับสภาวการณ์ครอบครัว การท างานด้านข้อมูล

และกลไกการท างานเชิงพื้นทีข่องจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

   - ด้านสภาวการณ์ข้อมูลครอบครัว ที่ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญ อาทิ สภาวการณ์ด้านผู้สูงอายุ 

ที่มีแนวโน้มความต้องการช่วยเหลือเพ่ิมมากขึ้น ทั้งผู้ปุวยติดเตียงและผู้พิการ ขณะเดียวกัน มีชมรมผู้สูงอายุ 

ที่เป็นแกนน าการท างานด้านผู้สูงอายุ ไดม้ีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ นอกจากนี้ ยังมีสภาวการณ์

ครอบครัวที่มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะครอบครัวในเขตเมือง  

- ด้านกลไกการท างาน มีการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลด้านสภาวการณ์ครอบครัว เพ่ือเป็น

ฐานข้อมูล มีการเฝูาระวังสถานการณ์ปัญหา บางพ้ืนที่มีความพยายามเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่กลไกการขับเคลื่อน 

ทีข่ณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางการท างาน  

  ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดสภาวการณ์ครอบครัวของจังหวัดนครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้  

ตารางสรุปสภาวการณ์ครอบครัวและประเด็นเฝ้าระวัง จังหวัดนครสวรรค์  

พ้ืนที่ ศพค.  ประเด็นสภาวการณ์ครอบครัว ประเด็นเฝ้าระวัง 

1. เขาชนกัน - มีกลุ่มผู้สูงอายุท าดอกไม้จันทน์ 

- การมีสภาเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม 

- ยาเสพติด 

- ท้องก่อนวัยอันควร 

2. ตาคลี - สังคมสงเคราะห์ มีโรงเรียนผู้สูงอายุ ก าหนดพบกันเดือน

ละ 1 ครั้ง มีการตรวจสุขภาพ 

- ชอบท าบุญ อดไม่ว่าแต่กลัวพระอด 

- ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว ลูกไม่มีการ

ติดต่อกลับบ้าน 

3. พยุหคีรี - สานสัมพันธ์ 3 วัย 

- ครอบครัวอยู่กันครบ 

- พื้นที่รอยต่ออุทัยธานีและชัยนาท 
 

 

- ก าลังศึกษาประเด็นท่ีควรเฝูาระวัง 
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พ้ืนที่ ศพค.  ประเด็นสภาวการณ์ครอบครัว ประเด็นเฝ้าระวัง 

4. เทศบาลเมือง

นครสวรรค ์

- มีการส ารวจข้อมูลเลี้ยงเดี่ยว แต่ยังไม่ได้น าข้อมูลมาใช้ 

และยังเข้าไม่ถงึแง่ลึกของชุมชน 

- แนวโน้มครอบครัวที่เปลี่ยนไป 

5. เจริญผล 

 

- เก็บข้อมูลครอบครัว คล้าย จปฐ. โดยเน้นสถานการณ์

ครอบครัวในท้องถิ่น (ส าหรับข้อมูล จปฐ .ไม่สามารถ

น ามาใช้ได้เลย เพราะข้อมูลไม่จริง)  

- มีการใช้ข้อมูลท าแผนท างานท้องถิ่น  เน้นการใช้ข้อมูล

เพื่อจัดระบบสวัสดิการ 

- ก าลังวิเคราะห์ประเด็นที่ควรเฝูา

ระวัง จากข้อมูลและแนวโน้มที่เกิดใน

ชุมชน 

6. สายล าโพง - ประชากร 16 หมู่บ้าน  

- เน้นการท างานครอบครัวเป็นเรื่องส าคัญ “ครอบครัวมี

คนหลายวัย ถ้าคนใดคนหนึ่งล้ม คนอื่นก็จะล้มตามเป็น

โดมิโน ศพค. จึงมีบทบาทช่วยดึงคนที่ล้มขึ้นมาและช่วย

คนท่ียืนไม่ใหล้้มต่อ”  

- ปัญหาส าคัญ คือ ยาเสพติด 

- ดึงชุมชน ชมรม และกลุ่มเสี่ยงมาช่วยท างาน  

- กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องจัดกิจกรรมให้มี

ความหลากหลาย 

- ปัญหายาเสพติดอยู่ที่ผู้ปกครอง

ปกปิด กลัวโดนจับ อาย และไม่เช่ือว่า

ลูกไม่ดี 

7. ไพศาลี - มีการส ารวจข้อมูลปีละครั้ง ส่งข้อมูลท าแผนของ อบต.

เพื่อขอรับการสนับสนุน 

- ท างานร่วม อสม. รพสต. อพม.  

- จัดเรียงข้อมูลความยากจน  

- มีชมรมผูสู้งอายุ ที่มีการท ากิจกรรมตลอด เช่น ออก

ก าลังกาย ดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

- เริ่มต้นสร้าง Day Care Center โดยได้รับทุนจากญี่ปุุน 

- เด็กมีปัญหาพ่อแม่แยกทางกัน 

- พ่อใช้ลูกซื้อเหล้า 

 

8. ท่าตะโก - ส ารวจภูมิปัญญาผู้สูงอาย ุ

- DJ Team ส าหรับเด็ก 

- เด็กอยู่กับพ่อเลี้ยง  

- การแยกเด็กออกจากบ้าน แจ้งศูนย์

ช่วยเหลือสังคม 1300 

9. หนองกระเจา  - พื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนมีพื้นที่ของตัวเอง ไม่มี

ปัญหาครอบครัว 

- จัดอบรมเยาวชน ยาเสพติด ปูองกันแม่วัยใส ได้รับ

งบประมาณจัดอบรมจาก อบจ. ปีละ 10,000 บาท 

- เน้นการให้ความรู้ ถอดบทเรียนเพื่อ

ส่ง ให้กับผู้น าชุมชน เนื่องจากผู้น า

ชุมชนมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจไมม่ี

องค์ความรู้ในการจัดการชุมชน 

10. แม่วงก ์ - ใหค้รอบครัวท ากิจกรรมของใช้ในครอบครัว - ผู้สูงอายุมีจ านวนมาก ขณะที่วัย

ท างานย้ายออกไปท างานต่างพ้ืนท่ี  

- พฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  
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ทั้งนี้ หลังการประชุมพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม  

ที่ปรึกษาโครงการได้ขอความร่วมมือให้ผู้แทนแต่ละพ้ืนที่กลับไปปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในพ้ืนที่ เพ่ือทบทวนความต้องการ ความพร้อม และความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ โดยพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ประสานรับสมัคร ศพค. น าร่องทั้ง 10 พ้ืนที่ เข้าร่วม

โครงการนี้ต่อไป  

ภาพกิจกรรมที ่2: เวที 1 จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปกิจกรรมที่ 2: เวที 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนออกแบบการท างานเชิงพื้นที่  

  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของจังหวัดนครสวรรค์ จัดเมื่อเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม 
แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ มีตัวแทนจาก ศพค. อปท. และหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง
จาก 10 ต าบลเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ 1. ต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพิสัย 2. ต าบลหนองบัว อ าเภอ 
หนองบัว 3. ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี 4. ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชุมแสง 5. ต าบลเนินขี้เหล็ก อ าเภอ
ลาดยาว 6. ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก 7. ต าบลแม่วงก์ อ าเภอแม่วงก์ 8. ต าบลเขาชนกัน อ าเภอแม่วงก์  
9. ต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี 10. ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี ซึ่งผลการเข้าร่วมประชุมสรุปได้ดังนี้ 

  (1) การสะท้อนความคิดและความคาดหวังต่อการด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมเวทีประชุมได้สะท้อน
มุมมองความเห็นผ่านบัตรค าในประเด็นต่าง ๆ มีทั้งประเด็นความคาดหวังต่อสังคมและครอบครัวที่อยากให้มี
การท างานดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
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   “อยากให้มีการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน/ผู้สูงอายุ”  
   “การช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาต้องท าอย่างต่อเนื่อง”  
   “จะท าอย่างไรให้ครอบครัวมีตัวอย่างท่ีดีและห่างไกลยาเสพติด”   

      รวมถึงความคาดหวังต่อการออกแบบการด าเนินงานให้มีระบบติดตามต่อเนื่อง  
   “ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์โดยการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น

ต่อบริบทในแตล่ะพ้ืนที่”  
    ตลอดจนการมีบุคลากรและงบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้มีการสะท้อนข้อค าถามที่ท้าทายต่อ

การตั้งโจทย์พ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องข้อมูลสภาวการณ์ อาทิ  “สาเหตุอะไรบ้างที่น าไปสู่การใช้ความรุนแรง 
ในครอบครัว”  ทั้งนี้ มีรายละเอียดข้อคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางแสดงสรุปความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการด าเนินโครงการฯ จังหวัดนครสวรรค์ 
ความคาดหวัง 

ต่อสังคม/ 
ต่อครอบครัว 

ความคาดหวังเชิง
เทคนิค 

ความคาดหวัง 
ด้านงบประมาณ/

บุคลากร 

ค าถามเกี่ยวกับ
โครงการ/เทคนิค 
และวิธีการท างาน 

ข้อมูลสภาวการณ์/ 
โจทย์พ้ืนที่ 

ข้อเสนอ 

- อยากเห็นความ
เสมอภาคทาง
สังคม โดยเฉพาะ
ด้านกฎหมาย 
- อยากมี
งบประมาณ
สนับสนุนหลาย ๆ 
ด้าน จะได้ท างาน
บรรลตุาม
เปูาหมาย 
- อยากให้
สนับสนุน
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
ครอบครัวที่
ยากจน/ผู้สูงอาย ุ
- การช่วยเหลือ
ครอบครัวที่มี
ปัญหาต้องท าอย่าง
ต่อเนื่อง 

- การติดตามผล
อยากให้ท าอย่าง
ต่อเนื่อง ว่างานมี
ความเหมาะสมกับ
งบประมาณที่ไดร้ับ
หรือไม่ และผลที่
ได้รับมีมากน้อย
เพียงใด 
- ได้รับความรู้จาก
วิทยากรเพื่อน าไป
ปฏิบัติใช้ในชุมชน 
- ต้องการให้
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องลงไปให้
ความรู้ระดับต าบล 
และมีการตดิตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง 
- ได้รับความรู้และ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์กับ
ต าบลอื่น ๆ รวมถึง
ได้ความรู้จาก
เจ้าหน้าท่ี 

- ต้องการให้ อปท. 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
โครงการบ้าง 
- ส่วนมากพ้ืนท่ีจะมี
ความพร้อมด้าน
ข้อมูล ด้านบุคลากร 
แต่ขาดงบประมาณ 
(โครงการมี
งบประมาณ
สนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่) 
- งบประมาณที่จะ
สนับสนุน อบต. จะ
ได้รับหรือไม ่
- เงินสงเคราะหค์น
ท้อง ก าหนด
คุณสมบัติของผู้มี
สิทธ์ิมาก ท าให้ยาก
ในการพิจารณาและ
สร้างความล าบากใจ
ให้แก่ผู้รับรอง ควรมี
วิธีแก้ไขอย่างไร 

- เปูาหมายการ
ท างานในพ้ืนท่ี ต้อง
ท าท้ัง 4 กลุ่ม หรือ 
กลุ่มใดกลุม่หนึ่ง 
- เมื่อวางแผนและ
ออกแบบแล้ว จะ
สามารถใช้งานได้จริง
หรือไม ่
- ประเด็นงานด้าน
เด็กและเยาวชน ขอ
ทราบรูปแบบและ
ขั้นตอนการจัดอบรม 
และจะใหด้ าเนินการ
ในแบบไหน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

- สาเหตุอะไรที่
น าไปสู่การใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว 
- จะท าอย่างไรให้
ครอบครัวฐานะ
ยากจนมีฐานะทีด่ีขึ้น 
- อยากให้
กลุ่มเปูาหมาย
ครอบครัวกลุม่เสี่ยง
ได้รับสนับสนุนและ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
- อยากให้ช่วยแก้ไข
ปัญหาเด็ก และยา
เสพติดของชุมชน
อย่างเคร่งครัด 
- จะท าอย่างไรให้
ครอบครัวมตีัวอย่างที่
ดี และห่างไกลยาเสพ
ติด 

- ควรแก้ไข
กฎระเบียบการ
ความช่วยเหลือและ
ปูองกันปัญหา 
ให้กับท้องถิ่น และ 
ศพค. ให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสม
กับการปฏิบัต ิ
- การประสานกับ
ทางเทศบาล เรื่อง 
การเกิด การพบ
บุคคลเร่ร่อน ท่ีท า
ความเดือดร้อน
ให้กับชุมชน ซึ่ง
ต้องการส่งต่อทาง
จังหวัดเป็นไปอยา่ง
ล่าช้ามาก ต้องการ
ให้ปรับปรุงการ
ท างาน 
- ขอให้ส่งเสริมงาน 
ศพค. ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมใน
พื้นที่ต าบลอย่าง
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ความคาดหวัง 
ต่อสังคม/ 

ต่อครอบครัว 

ความคาดหวังเชิง
เทคนิค 

ความคาดหวัง 
ด้านงบประมาณ/

บุคลากร 

ค าถามเกี่ยวกับ
โครงการ/เทคนิค 
และวิธีการท างาน 

ข้อมูลสภาวการณ์/ 
โจทย์พ้ืนที่ 

ข้อเสนอ 

- ต้องการเช่ือมโยง
ข้อมูลเพื่อน ามา
วิเคราะห์ โดยสร้าง
เครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ยืดหยุ่นเหมาะสม
ต่อบริบทของแต่ละ
พื้นที ่
 

- สิ่งทีค่าดหวังของ 
ศพค. คือ ต้องการ
ได้รับการสนบัสนุน
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวิชาการ
หรือด้านงบประมาณ 
- ถ้า ศพค. ออกแบบ
และท าแผนงานแล้ว 
จะไดร้ับงบประมาณ
จริงหรือไม ่
- จะได้รบั
งบประมาณ
สนับสนุนจาก พมจ. 
 

ชัดเจน ส าหรับ
เรื่องครอบครัว
อบอุ่นขอให้มีการ
ด าเนินงานตลอดไป 
- การติดตาม
ประเมินผลงานของ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องต้องท า
อย่างต่อเนื่อง 
- ส่วนกลางควร
ได้รับทราบปัญหาที่
แท้จริงของท้องถิ่น 
- อยากให้มอบ
อ านาจหน้าที่ให้กับ 
อบต. ในการให้
ความช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือ
ชุมชนโดยตรง โดย
ไม่ผา่นหรือซ้ าซ้อน
กับหน่วยงาน พมจ. 

 

 (2) การระดมความคิดวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวในพื้นที่  และวิเคราะห์ประเด็นและ
ล าดับความส าคัญในประเด็นปัญหา ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวรายกลุ่ม พบประเด็นน่าสนใจ
หลายเรื่อง พ้ืนที่น าร่องในจังหวัดนครสวรรค์มีลักษณะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ท านาท าสวน แต่ขณะเดียวกัน มี
บางพ้ืนที่มีลักษณะของความเป็นเมืองที่ประชากรประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป ในด้านประชากร พบว่า 
เกือบทุกชุมชนมีครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล มีครอบครัวที่มีเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เช่น ยาเสพติด 
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ส่วนประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวยากล าบาก คือ ครอบครัวเดี่ยว 
ครอบครัวแหว่งกลาง ครอบครัวยากจน ผู้สูงอายุถูกทิ้งเพียงล าพัง หรือไม่ก็อยู่กับหลาน ด้านความต้องการการ
ช่วยเหลือ ส่วนใหญ่สะท้อนความต้องการตามแต่ละพ้ืนที่ เช่น การช่วยเหลือสงเคราะห์คนยากจน การสร้าง
เสริมรายได้ท้ังกับครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้ รายละเอียดการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัว สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางแสดงสรุปผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวและประเด็นความส าคัญของพื้นที่ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

นครสวรรค์ 
พ้ืนที่ ศพค. บริบทชุมชน ประชากร ครอบครัว ความต้องการช่วยเหลือ 

 ศพค. ต าบล
หนองกระเจา 
และ ศพค.ต าบล
เจริญผล 

อาชีพท านา ท าไร่ ผู้สูงอายุ  
(60ปี ข้ึนไป- ถูกทอดทิ้ง 
ภาระดูแลลูกหลาน) 16%  
วัยท างาน (18-59ปี) 70% 
วัยเด็กวัยเรียน (0-18ป-ี 
ติดยา ตดิเกม teen 
mom) 14%  

ครอบครัวเดี่ยว  
แหว่งกลาง (ติดยา 
ยากจน พิการ HIV) 

1. ความยากจน  
2. ผู้สูงอายุไม่ไดร้ับ 
การดูแล 
3. พฤติกรรมเสี่ยงในเด็ก 

 ศพค.ต าบล 
แม่วงก์ และ 
 ศพค.ต าบล  
เขาชนกัน 

ที่ราบสูง  
ท าอาชีพเกษตรกรรม  
ท าไร่มันสัมปะหลัง ท า
นา และท าสวน 

ผู้สูงอายุมจี านวนมาก  
วัยท างานออกจากพ้ืนท่ี
รับจ้างเอาเงินมาเลี้ยง
ครอบครัว 

มีฐานะค่อนข้างยากจน 
แม่เลี้ยงเดี่ยว ออกไป
ท างานต่างจังหวัด 

1. งบประมาณควร
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
2. ปรับวิธีคิดของคนใน
ชุมชนให้ช่วยเหลือตนเอง 
3. ปรับทัศนคติในการ
ครองเรือน/ครอบครัว/ 
การเลีย้งลูก 
4. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 

 ศพค.ต าบล 
เนินขี้เหล็ก  

พึ่งพาอาศัยแบบ 
เครือญาติ  
ร้อยละ 70 เป็นพ้ืนท่ี 
เกษตรกร อาชีพ ท านา 
ท าไร่ ท าสวน 

6,200 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง 

ส่วนมากเด็กอยู่กับปุูย่า
ตายาย พ่อแม่ท างาน
ต่างพ้ืนท่ี 
รายได้ไม่เพียงพอ 
มปีัญหาความรุนแรง
จากการดืม่สุรา 

ส่งเสริมด้านรายได ้

 ศพค.ต าบล 
ตาคล ี

เป็นสังคมเมือง อาชีพ 
ค้าขาย ข้าราชการ 
รับจ้างท่ัวไป เกษตรกร 

ผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล าพัง ส่วนใหญ่เป็นครอบครัว
เดี่ยว 

1. การดูแลสุขภาพ 
2. ส่งเสรมิอาชีพ  
3. สร้างรายได ้

 ศพค.ต าบล
พรหมนิมติ 

พื้นทีร่าบลุ่ม น้ าหลาก 
อาชีพเกษตรกรรม ท า
นา ท าสวน ท าไร ่

วัยรุ่นพบปัญหายาเสพติด 
ผู้สูงอายุมจี านวนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17 

ว่างงาน ยากจน มี
ผู้สูงอายุตดิเตยีง 

1. สร้างกลุ่มอาชีพ 
2. งบประมาณสนับสนุน 

 ศพค.ต าบล 
สายล าโพง 

พื้นที่ราบลุ่ม น้ าท่วม 
อาชีพเกษตรกรรม 

ผู้สูงอายุเพิม่มากข้ึน 
วัยท างานเสี่ยงต่อการเป็น
โรคจากสารเคม ี
วัยรุ่นเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิ 

ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ว  
สภาพครอบครัวยากจน
และมภีาระดูแลเด็กเล็ก 
ผู้ปุวยตดิเตียงและผู้
พิการ 

1. สร้างกลุ่มอาชีพ 
2. งบประมาณสนับสนุน 
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นครสวรรค์ 
พ้ืนที่ ศพค. บริบทชุมชน ประชากร ครอบครัว ความต้องการช่วยเหลือ 

 ศพค.ต าบล 
วังน้ าลัด และ 
ศพค.ต าบล
หนองบัว 

พื้นที่ราบลุ่ม (วังน้ าลัด) 
พื้นที่ราบสูง (หนองบัว) 
อาชีพเกษตรกรรม 
รับจ้างก่อสร้าง  
ท าการเกษตร 

ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  เด็กอยู่กับผูสู้งอายุ  
มีความยากจน  
พ่อแม่ท างานต่างถ่ิน 

1. เงินสงเคราะห์
ครอบครัว 
2. อาชีพเสริมตามความ
ต้องการ 
3. ให้ความรู้แก่อาชีพเดิม  
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 

 
(3) การตั้งโจทย์การท างานและร่างแผนการด าเนินงาน จากข้อมูลสภาวการณ์ตลอดจนมุมมองความ

คาดหวังต่อการออกแบบการท างานเพ่ือการพัฒนากลุ่มเปูาหมายในโครงการ ได้น ามาสู่กระบวนการเชื่อมโยง
ข้อมูลเพ่ือการตั้งโจทย์และยกร่างแผนการพัฒนาครอบครัวยากล าบากเชิงพ้ืนที่ ซึ่งในภาพรวมของจังหวัด
นครสวรรค์มีโจทย์การท างานทั้งเรื่องผู้สูงอายุ เรื่องความร่วมมือของประชาคมในพ้ืนที่เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนา 
การวางแผนพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวเพ่ือปูองกันการเข้าสู่วงจรเสี่ยง เป็นต้น ดังสรุปได้ดังตัวอย่างการ
วางแผนออกแบบโครงการพัฒนาครอบครัวยากล าบากในจังหวัดนครสวรรค์นี้ 

ตัวอย่างการวางแผนออกแบบโครงการพัฒนาครอบครัวยากล าบาก จังหวัดนครสวรรค์ 
ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชุมแสง, ต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพิสัย, ต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว, ต าบลตาคลี 

อ าเภอตาคลี : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
กลุ่มเปูาหมาย ผู้สูงอาย ุ
กระบวนการท างาน 1. จัดตั้งโรงเรียนผูสู้งอาย ุ

2. ออกแบบกิจกรรมในโรงเรียน อาทิ การฝึกอาชีพ การสันทนาการ การให้ความรูด้้านต่าง ๆ การ
ค้นหาปราชญ์ในกลุม่ผูสู้งอาย ุ
3. ด าเนินการตามแผนท่ีออกแบบ 
4. สรุปบทเรยีนของโครงการ 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. ชุมชน (เป็นแกนประสานหลัก) 
2. อสม. อผส. อพม.  
3. บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ชมรมผูสู้งอายุ 
6. อปท. 
7. หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เช่น รพสต. พมจ. 
8. ศพค. 

ระยะเวลา ต้น – วางแผนจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ออกแบบกิจกรรม 
กลาง – ด าเนินตามแผนท่ีออกแบบ 
ปลาย – สรุปบทเรยีนและประเมนิผล 
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ต าบลเขาชนกัน และต าบลแม่วงก์ อ าเภอแม่วงก์ : คุณแม่วัยใส 
กลุ่มเปูาหมาย เด็กช่วงประถมศึกษาตอนปลาย-ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

- เด็กจะได้รับความรู้เรื่องผลกระทบจากการท้องไม่พร้อมเพื่อปูองกันการเข้าสู่วงจรการเป็นแม่วัย
ใส 
- เด็กจะรู้จักหน้าท่ีและความรับผดิชอบต่อตนเอง/การปูองกันตัวจากความเสีย่ง 
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้องจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในการดูแลพูดคุย การให้ความรัก การโอบ
กอดของคนในครอบครัว 

กระบวนการท างาน 1. สร้างเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อปรับเปลีย่นทัศนคติแบบเดิม ๆ ( ศพค.) 
2. สร้างทีมวิทยากรของเด็กในวัยเดียวกัน (สภาเด็กฯ) 
3. เข้าวัดฟังธรรม ปลูกฝังเรื่องศลีธรรม (วัด/พระ) 
4. ให้ความรู้เรื่องร่างกายและการปูองกันตัวจากความเสี่ยงเรื่องเพศ (โรงเรียน/ครู) 
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนดิและอุปกรณ์คมุก าเนดิ (รพสต./อสม.) 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. อปท. 
2. ศพค. 
3. รพสต./อสม. 
4. โรงเรียน/คร ู
5. วัด/พระ 
6. สภาเด็กและเยาวชน 
7. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
8. ผู้น าชุมชน และคนในชุมชน 

ระยะเวลา ต้น – สร้างเครือข่าย คณะท างาน ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
กลาง – ด าเนินการตามกิจกรรม ติดตามผลระหว่างกิจกรรม 
ปลาย – สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

ภาพกิจกรรมที่ 2: เวที 2 จังหวัดนครสวรรค์ 
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สรุปกิจกรรมที่ 3: การลงพ้ืนที่ติดตามการพัฒนาแผนการด าเนินงาน  

 การติดตามการด าเนินงานพัฒนาแผนการท างานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัด
นครสวรรค์  ได้มีการจัดกิจกรรมติดตามโดยความร่วมมือระหว่างพมจ.นครสวรรค์ ร่วมกับศพค.พรหมนิมิต 
เป็นเจ้าภาพในพ้ืนที่ โดยมี ศพค.เจริญผล ศพค.วังน้ าลัด ศพค.หนองกระเจา ศพค.เนินชี้เหล็ก ศพค.สายล าโพง 
ศพค.แม่วงก์ ศพค.ตาคลี และภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ตัวแทนอบต. ผู้น าท้องถิ่น อสม. รพ.สต. 
เป็นต้น โดยมีการจัดกิจกรรมติดตามแผนการด าเนินงานในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบล พรหมนิมิต  อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ส่วน ศพค.เขาชนกัน และ ศพค. 
หนองบัว ไม่สามารถมาร่วมในกิจกรรมได้โดย พมจ.นครสวรรค์จะมีการนัดหมายประสานติดตามงานต่อไป 

การติดตามการด าเนินงานพัฒนาแผนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง จังหวัด
นครสวรรค์ มีการท างานที่เน้นการน าข้อมูลครอบครัวและข้อมูลต้นทุนทางสังคมของชุมชนมาใช้ประโยชน์  
ในการท างาน มีการวิเคราะห์สภาวการณ์ในพ้ืนที่เพ่ือออกแบบการท างานพัฒนาครอบครัวตามล าดับคามส าคัญ 
ดังตัวอย่างงานของศพค.พรหมนิมิต การจัดท าข้อมูลครอบครัวที่มีผู้สูงวัยและศักยภาพด้านอาชีพของกลุ่ม 
ผู้สูงวัยเพ่ือวางแผนการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและการช่วยเหลือครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ
ยากล าบาก  เป็นต้น   

ส่วนการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาแผนงานส่ งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 
ในจังหวัดนครสวรรค์  ส่วนใหญ่ เน้นการพัฒนากลุ่มครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ผู้สู งอายุที่มี  
ความยากล าบากในการใช้ชีวิต รองลงมาคือครอบครัวเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เช่น แม่วัยรุ่น ครอบครัวที่มี  
ผู้ติดเชื้อ HIV เป็นต้น และครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง จากการน าเสนอแผนมีตัวอย่างโครงการที่ ศพค.ในชุมชน
น าร่อง 8 แห่ง เสนอไว้ ได้แก่ 

 ครอบครัวลักษณะเฉพาะ มีโครงการพัฒนาสูงอายุ เช่น ศพค.พรหมนิมิต ศพค.วังน้ าลัด ศพค. 
ตาคลี ศพค.เนินขี้เหล็ก จัดท าระบบข้อมูลผู้สูงอายุ วิเคราะห์เพ่ือการช่วยเหลือและพัฒนา โดยเฉพาะ ศพค. 
ตาคลีและเนินขี้เหล็ก มีเปูาหมายเพ่ือตั้งโรงเรียน/ศูนย์ผู้สูงอายุ โดยเน้นให้ผู้สูงอายุได้แสดงความคิดเห็น  
เพ่ือการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ตลอดจนการเยี่ยมบ้านเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุปุวยติดเตียงและใช้ชีวิต
ยากล าบาก โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดูแลและตั้งหลักแม่วัยรุ่น ของศพค.แม่วงก์ โดยใช้เครือข่าย 
สสส. ในพ้ืนที่ ร่วมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องเพศ และให้ความรู้แก่ครอบครัวที่มีแม่วัยรุ่น 
โครงการค่ายครอบครัวเข้าใจเอดส์ ของศพค.เจริญผล เน้นการจัดท าฐานข้อมูลครอบครัวที่มีผู้ปุวย และท าค่าย
อบรมท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในครอบครัวที่มีผู้ปุวยอย่างปกติสุข  

 ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง มีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดใช้ความรุนแรง 
ในครอบครัว ของ ศพค.หนองกระเจา เน้นแกนน าทุกกลุ่ม โดยให้ความรู้ท าความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับ
พรบ.ความรุนแรง ตลอดจนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกครอบครัว 

 ทั้งนี้ ทางโครงการแบ่งกลุ่มเพ่ือลงพ้ืนที่ศึกษาเชิงประเด็นในระยะต่อไปไว้ 3 กลุ่มครอบครัว ดังนี้  
1)  การพัฒนาครอบครัวยากจนด้อยโอกาส ครอบครัวผู้สูงอายุที่ยากไร้ ได้แก่ ศพค.พรหมนิมิต ศพค.ตาคลี 
ศพค.วังน้ าลัด ศพค.เนินขี้เหล็ก 2) การพัฒนาครอบครัวลักษณะเฉพาะที่มีเด็กวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
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(และอ่ืน ๆ) ได้แก่ ศพค.สายล าโพง ศพค.แม่วงก์ ศพค.เขาชนกัน  3) การพัฒนาครอบครัวกลุ่มที่มีการใช้
ความรุนแรงในครอบครัว และรวมถึงครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (และอ่ืน ๆ) ได้แก่  
ศพค.เจริญผล ศพค.หนองกระเจา ศพค.หนองบัว  
  

ตารางสรุปความคืบหน้าการพัฒนาแผนด าเนินงานพัฒนาครอบครัวยากล าบาก 
ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ศพค. กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะท า 
1. พรหมนิมิต ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 

(ครอบครัวที่มีเด็กถูกทิ้งไว้
กับผู้สูงอาย)ุ 

พัฒนาครอบครัวที่มีเด็กถูกทิ้งไว้กับผู้สูงอายุ โดยใช้กิจกรรม 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูสู้งอายุกับลูกหลาน เช่น การละเลน่ 
การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องอยู่บา้น
คนเดียวหลังเลิกเรียน 

2. ตาคล ี ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 
(ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งตาม
ล าพัง และการให้ความรู้
แก่แม่วัยรุ่นในการเลี้ยงดู
บุตร) 

- การพัฒนาผู้สงูอายุ แบ่งเป็น 

 กลุ่มผู้สูงอายุตดิเตียง ดูแลโดยการออกตรวจเยี่ยมเพื่อ
ช่วยเหลือและให้ก าลังใจ  

 กลุ่มผู้สูงอายุตดิสังคม ดูแลโดยการตั้งโรงเรียนผู้สงูอายุ 
โดยเน้นให้ผู้สงูอายุมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ต่อภาครัฐ ตลอดจนมีการเรียนรู้ตามความสนใจ 
ของแต่ละบุคคล และมีการพบปะกัน 

- การออกเยี่ยมแม่วัยรุ่นหลังคลอด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การเลี้ยงดูบุตร การให้นมบุตร การท าความสะอาด ฯลฯ  

3. เจริญผล ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 
(ครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อ 
HIV) 

ค่ายครอบครัวเข้าใจเอดส์  

 จัดท าฐานข้อมูลผูปุ้วยติดเชื้อ HIV 

 การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกัน 

 การส่งเสริมความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก 
ในครอบครัวที่มีผู้ปุวยติดเชื้อ HIV 

4. วังน้ าลัด ครอบครัวที่มีผู้พิการหรือ
เจ็บปุวยเร้ือรัง 
 
 
 
 

การพัฒนาผู้สงูอายุ ผู้พิการ เจ็บปุวยติดเตียง  

 อาสาสมัครออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความรู้สมาชิกในครอบครัว
เก่ียวกับวิธีดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 

 ผลิตยารักษาแผลกดทบัด้วยดอกค าฝอย แจกจ่ายให้แก่
ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการติดเตียงที่มีแผลกดทับ 

5. หนองกระเจา ครอบครัวที่ใช้ 
ความรุนแรง 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง ลดใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

 ผู้น าชุมชนเรียนรู้ พรบ.ความรุนแรง 

 อบรมครอบครัวที่มีประวัติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
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ศพค. กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะท า 
6. เนินขี้เหล็ก ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 

(ผู้สูงอายทุี่มีความ
ยากล าบากในการใชช้ีวิต) 

การพัฒนาผู้สงูอายุที่มีความยากล าบากในการใช้ชีวติ 

 การสร้างกลไกการดูแลช่วยเหลอืในชุมชน กลไกภายใน
ครอบครัวและกลไกระหว่างครอบครัว (กรณีผู้สูงอาย ุ
ถูกทอดทิ้งตามล าพัง) 

7. สายล าโพง ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 
(เด็กและเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยง) 

การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงในวัยเรียน โดยบูรณาการร่วมกับ
กิจกรรมอื่น ๆ (งบจากกองทุนสป.สช.) 

 ข้อมูลชี้ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวแหว่งกลาง เด็ก
ถูกทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุ ท าให้มปีัญหาเรื่องพฤติกรรม 

8. แม่วงก ์ ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 
(เด็กและเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยง) 

การปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน โดยมี
เครือข่ายท างานดา้นเด็ก  

 เชิงปูองกัน ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการดูแลเด็ก 

 เชิงแก้ปัญหา มีการพัฒนาศนูย์เด็กเล็กและส่งเสริมให้
ความรู้แก่แม่วัยรุ่นในการเลี้ยงดลููก 

9. เขาชนกนั  ไม่ไดน้ าเสนอ 
10. หนองบัว  ไม่ไดน้ าเสนอ 

หมายเหตุ: ศพค.เขาชนกัน และ ศพค.หนองบัว ติดภารกิจทางราชการ โดยทางพมจ.นครสวรรค์จะประสาน

ติดตามแผนการด าเนินงานในภายหลัง 
 

นอกจากการติดตามการพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดน าร่องในการ
เชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวที่กล่าวไปแล้ว ยังได้มี
กิจกรรมดูงานตัวอย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานเชิงพื้นที่ด้านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบการเยี่ยม
เยียนและช่วยเหลือครอบครัวยากล าบากและครอบครัวผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้พิการ/เจ็บปุวยเรื้อรังในพ้ืนที่ ให้
เห็นตัวอย่างเชิงระบบดูแลประกบตัวรายกรณีและการส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  
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ภาพกิจกรรมท่ี 3 จังหวัดนครสวรรค์ 
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สรุปกิจกรรมที่ 4: การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ เติมเต็มและ

พัฒนาศักยภาพให้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ เติมเต็มและพัฒนาศักยภาพ

ให้กับเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครสวรรค์ โดยความร่วมมือระหว่างพมจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนแม่วงก์ โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วงก์เป็นเจ้าภาพในพ้ืนที่ มี ศพค.วังน้ า

ลัด ศพค.หนองกระเจา ศพค.เนินขี้เหล็ก ศพค.เขาชนกัน และภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ตัวแทน 

อบต. ผู้น าท้องถิ่น อสม. รพ.สต. เป็นต้น โดยมีการจัดกิจกรรมติดตามแผนการด าเนินงานในวันที่  

30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วงก์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  ทั้งนี้ 

ศพค. หนองบัว ศพค.เจริญผล ศพค.ตาคลี ศพค.พรหมนิมิต และ ศพค.สายล าโพง ที่ไ ม่สามารถมาร่วม 

ในกิจกรรมได้โดย พมจ.นครสวรรค์จะมีการนัดหมายประสานติดตามงานต่อไป  

การติดตามการด าเนินงานแลกเปลี่ยนรู้ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง จังหวัดนครสวรรค์  
มีการน าเสนอความเคลื่อนไหวการท างานการใช้เชื่อมต่อข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัวไปสู่การตั้งโจทย์แล ะ
เปูาหมายการท างาน รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่แต่ละพ้ืนที่ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจาก
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพ่ือขับเคลื่อนการท างานส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
ดังตัวอย่างงานของ ศพค.วังน้ าลัด ที่เห็นถึงจ านวนแม่ที่มาขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด และเห็นถึงจ านวนแม่วัยรุ่นที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี มาขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนจ านวนมากกว่า  
30 คน ท าให้เห็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในพ้ืนที่และวางแผนที่จะท าโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก 
เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น 

ส่วนการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาแผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว  
ในจังหวัดนครสวรรค์  ส่วนใหญ่ เน้นการพัฒนากลุ่มครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ผู้สู งอายุที่มี  
ความยากล าบากในการใช้ชีวิต รองลงมาคือครอบครัวเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เช่น แม่วัยรุ่น และครอบครัวที่
ใช้ความรุนแรง โดยมี ศพค. ในชุมชนน าร่อง 10 แห่ง เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณ และมีโครงการได้รับ
อนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 9  โครงการ ได้การสนับสนุนงบประมาณจ านวน 231,130 บาท ตัวอย่าง
โครงการที่ได้รับงบประมาณ อาทิ    

 ครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส ได้แก่ ศพค.หนองกระเจา โครงการ “สามวัย ใส่ใจคุณธรรม” 

ซึ่งมีที่มาจากครอบครัวที่มีสภาพอาชีพท านาและเป็นแรงงาน มีปัญหาการอพยพตามฤดูกาล  

เพ่ือไปเป็นแรงงานในเมือง จะทิ้งลูกหลานไว้กับปูุย่า และกลับมาท านาเฉพาะฤดูกาล ลักษณะ

โครงการจึงเป็นการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 

ในกลุ่มผู้ปกครองและการส่งเสริมทักษะชีวิตครอบครัว ซึ่งอยู่ในกระบวนการออกแบบกิจกรรม

ตามกลุ่มเปูาหมาย 

 ครอบครัวที่มีผู้พิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ ศพค.เขาชนกัน โครงการ “พัฒนาศักยภาพและ

สร้างความเข้มแข็งส าหรับครอบครัวผู้พิการและผู้ป่วยสูงอายุ” เน้นสร้างความเข้มแข็ง 
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ให้ครอบครัวที่มีผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ยากล าบาก  ลักษณะโครงการมีการท างานเชิงส ารวจสภาพ

ครอบครัวผู้พิการและผู้สูงอายุเจ็บปุวย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุเจ็บปุวย  

แกนน าระดับหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ เ รื่ องสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ พิการและผู้สู งอายุ 

คณะกรรมการประเมินผลและติดตามผล 

 ครอบครัวลักษณะเฉพาะ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ครอบครัวแหว่งกลาง และครอบครัวที่มีเด็กที่

มีความต้องการพิเศษ ได้แก่  

o ศพค.แม่วงก์ โครงการ “ล้อมรักใส่ใจเจ้าตัวน้อย ร้อยใจร่วมกันดูแล” ลักษณะ

โครงการเป็นการท างานร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ในต าบล ได้แก่ ศูนย์

แม่วงก์ ศูนย์บ้านไร่ทรายทอง และศูนย์สระหลวง ในการจัดกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมให้

ความรู้ความเข้าใจกับครอบครัวทั้งในกลุ่มพ่อแม่และผู้ปกครองหรือในครอบครัวที่ 

เด็กเล็กถูกทิ้งอยู่กับผู้สูงวัย โดยเน้นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเล็ก 

การเลี้ยงดูเด็ก การเตรียมความพร้อมและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยเฉพาะ 

กลุ่มเด็กพิเศษ  

o ศพค.วังน้ าลัด โครงการ และ ศพค.หนองบัว โครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก 

เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว” สืบเนื่องจาก ข้อมูลพ้ืนที่ชี้ว่า “ครอบครัวเลี้ยง

เดี่ยว” มีจ านวนมาก  จึงน าเสนอโครงการดังกล่าวเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัวทั้งกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่เด็กอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อ 

หรือแม่ ลักษณะโครงการเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ด้านทักษะชีวิต

เพศศึกษา สื่อเท่าทัน และทักษะชีวิตโดยร่วมกับกลุ่มเยาวชนและครอบครัว กิจกรรม

ส าหรับผู้ปกครอง และการติดตามเยี่ยมบ้าน 

 ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ได้แก่ ศพค.เนินขี้เหล็ก โครงการ “ครอบครัวห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ” 

และ ศพค.สายล าโพง โครงการ “อบรมและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุ” 

ลักษณะโครงการเป็นการจัดกิจกรรมแบบผสมผสาน มีทั้งกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  

ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การบรรยายธรรมครอบครัว การส่งเสริมกิจกรรมเวลาว่างส าหรับ

ครอบครัวในกลุ่มเปูาหมาย กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือประเมินและดูแลต่อเนื่อง นอกจากนี้  

ศพค.พรหมนิมิต โครงการ “ร้อยรวมคนสามวัย สานสายใยครอบครัว” ที่ให้ความส าคัญ 

ของการถ่ายทอดความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวในช่วงวัยต่าง ๆ ทั้งผู้สูงอายุ  

วัยท างาน และเด็ก 

นอกจากการติดตามการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัด 
น าร่องในการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
ที่กล่าวไปแล้ว ยังได้มีกิจกรรมดูงานตัวอย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานเชิงพ้ืนที่ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย
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ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอแม่วงก์ที่มีการท างานเชื่อมต่อข้อมูลเด็กปฐมวัยและการส่งเสริมครอบครัว 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ท างานร่วมระหว่างครอบครัว ผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้จัดการศึกษา เพ่ือการดูแล
ครอบครัว รวมถึงกิจกรรมเยี่ยมเยียนศูนย์ประสานชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมดูงานการส่งเสริมอาชีพแก่ครอบครัว
ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและด้อยโอกาส ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านถังแดงต าบลแม่วงก์  
เป็นต้น    
 ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์กระบวนการท างานระดับพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลโดยการเอาข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวมาวิเคราะห์ทั้งบริบทและกลุ่มเปูาหมาย โดยส่วนใหญ่จะเน้นการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ โดยให้ความส าคัญกับเด็กและวัยรุ่นและผู้ปกครอง  
(พ่อแม่/ปูุย่าตายาย/ผู้ดูแล) มีการท างานที่เน้นการสร้างกลไกการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและการ
สร้างทักษะชีวิตให้กับเยาวชน การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว และการดูแลครอบครัวที่มีความต้องการ
เฉพาะแบบในกลุ่มผู้พิการและครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเป็นผู้ปุวยเรื้อรัง เป็นต้น ดังที่ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ 
ที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่า  “การตั้งหลักกับเยาวชน หรือพ่อแม่ หรือผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
ลองตั้งหลักให้ดีเพราะมีผลต่อการออกแบบการท างานเฉพาะแบบเพ่ือตอบโจทย์เฉพาะกลุ่ม”  ส่วนเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ศพค. ส่วนใหญ่เน้นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
การฝึกอบรมให้ความรู้ การท างานติดตามต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้าน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังการท างานร่วมกันระหว่างศพค. 

สถาบันรามจิตติ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สค. ชี้ว่า การมีข้อมูลที่รู้บริบท สภาวการณ์และลักษณะของครอบครัว  

ที่แตกต่างกันจะช่วยให้การตั้งโจทย์และการออกแบบกิจกรรมมีความชัดเจนตอบโจทย์กลุ่มเปูาหมาย ที่ส าคัญ

การการดึงพลังภาคีมามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจะช่วยให้การท างานในพ้ืนที่มีพลังในการขับเคลื่อน ขณะเดียวกัน

ประเด็นที่น่าสนใจในพ้ืนที่น าร่องคือมีความพยายามขับเคลื่อนการท างานเชิงระบบที่จะมีการท างานตั้งแต่  

ต้นทางที่มีข้อมูลจนการเชื่อมโยงข้อมูลมาใช้ การท างานเชิงพัฒนาและการมีกลไกติดตามเชิงระบบ  

ผ่านคณะกรรมการหรือชมรมต่าง ๆ โดยมี ศพค. เป็นแกนประสานขับเคลื่อน หลายพ้ืนที่จะมีการติดตาม  

หลังโครงการโดยผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้านเพ่ือการท างานต่อเนื่อง ดังประเด็นแลกเปลี่ยนจากผู้ทรงคุณวุ ฒิ

และผู้ร่วมประชุมที่ว่า “กิจกรรมพยายามดึงแกนน าในพ้ืนที่มาร่วมการท างาน และเชื่อมต่อกับภาคีและ 

การส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต ซึมเศร้าร่วมกับคณะท างาน

พร้อมกับนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หมอ” เป็นต้น 
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ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวที่เสนอรับทุน สค. 

จังหวัดนครสวรรค์ 

พ้ืนที่ศพค. โครงการ ประเด็น/กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการจัดกจิกรรม ประเด็นแลกเปลี่ยนและ
เติมเต็มเสนอแนะ 

แม่วงก ์ ล้อมรักใส่ใจเจ้าตัว
น้อย ร้อยใจ
ร่วมกันดูแล 

 การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของครอบครัวในการเลี้ยง
ดูเด็กเล็ก  
 ที่มาของปัญหา คือ พ่อ

แม่มักคาดหวังในศูนยเ์ด็กเล็กว่า
ส่งลูกมาเรียนแล้วต้องอ่านออก
เขียนได้ ทั้งที่เด็กควรได้ฝึก
พัฒนาการทางร่างกายมากกว่า 
หรือบางครอบครัวไมเ่คยสังเกต
หรือไมม่ีความรู้เกี่ยวกับความ
ผิดปกติของเด็กพิเศษ ท าให้มี
ปัญหาเรื่องการเลี้ยงดู ความ
ล่าช้าของพัฒนาการ 

อบรมให้ความรู้ โดยจัดที่ศูนย์
เด็กเล็ก 3 แห่งในต าบล ได้แก่ 
ศูนย์แม่วงก์ ศูนย์บ้านไร่ทราย
ทอง และศูนย์สระหลวง ซึ่ง
กระบวนการจะมีทั้งการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็กเล็ก การ
เลี้ยงดเูด็ก 

ควรส่งเสริมบทบาทของทั้ง
พ่อแม่และผูป้กครอง (กรณี
ที่เด็กถูกทิ้งให้อยู่กับปูุย่าตา
ยาย) ให้เข้ามามสี่วนร่วมใน
กิจกรรม 

เนินขี้เหล็ก ครอบครัวห่วงใย
ใส่ใจผู้สูงอาย ุ

- เน้นการสรา้งความสมัพันธ์กัน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
โดยส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัว
ได้มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ
ในครอบครัว 

กิจกรรม 3 วัน  
1. นันทนาการ และให้ความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ
2. บรรยายธรรมกับการ
ด าเนินชีวิตของครอบครัว 
3. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างร่วมกัน และพาสมาชิก
ครอบครัวไปสักการะไหว้พระ
ในจังหวัดนครสวรรค ์
เทคนิคการจดักิจกรรม มีการ
ดึงครูเข้ามาช่วย มีวิทยากรที่มี
ทักษะความสามารถในการ
โน้มน้าวผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมอื่น ๆ 
ลงเยี่ยมบา้นผูสู้งอายุท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจิต ซมึเศรา้
ร่วมกับคณะท างานพร้อมกับ
นักสังคมสงเคราะห์ 
นักจิตวิทยา หมอ  
ข้อสังเกต 

อยากให้มีการวางแผนการ
ติดตามประเมินผลหลัง
กิจกรรมด้วย ไม่จบเพียงแค่
การอบรม 3 วัน 
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พ้ืนที่ศพค. โครงการ ประเด็น/กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการจัดกจิกรรม ประเด็นแลกเปลี่ยนและ
เติมเต็มเสนอแนะ 

อยากให้มีการแชร์นวัตกรรม
ระหว่างพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ได ้

เขาชนกัน พัฒนาศักยภาพ
และสร้างความ
เข้มแข็งส าหรบั
ครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ 

เน้นสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวที่มผีู้พิการ ผูสู้งอายุท่ี
ยากล าบาก 

- ส ารวจคนท่ีมลีักษณะเฉพาะ 
68 คนในชุมชน และส ารวจ
สภาพครอบครัวและสมาชิกใน
ครอบครัว 
- อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล
ผู้พิการ ผูสู้งอายุปุวย ให้แก่
สมาชิกครอบครัว 
- สร้างแกนน าระดับหมู่บ้าน
อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ
ประโยชนส์ าหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ และน าความรู้
ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อแก่คน
ในชุมชน 
- ตั้งคณะกรรมการประเมินผล
และตดิตามผล 

การท าข้อมูลที่มีการจ าแนก
ประเภทและลักษณะสภาพ
และความต้องการจะท าให้
การออกแบบการส่งเสรมิ
ความรู้และการดูแล
กลุ่มเปูาหมายตอบโจทย์
ตามสภาพความจ าเป็น
เร่งด่วนและความต้องการได้
ชัดเจน  
บริบทและผู้ดูแล(ท่ีเป็น
สมาชิกในครอบครัว) มี
ความส าคญัต่อการท างาน 
ลองดึงแกนน าท่ีมีศักยภาพ
รวมเป็นเครือข่ายหรือกลไก
เชิงพื้นที่ท่ีท างานร่วม เพราะ
หลาย ๆบา้นอาจมีปญัหา
คล้ายหรือต่างท่ีต้องการการ
สนับสนุนจากกลไกช่วยนี ้

วังน้ าลัด เสรมิสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่เด็ก 
เยาวชน และ
สมาชิกใน
ครอบครัว 

 ข้อมูลพื้นทีช้ี่ว่า 
“ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ว” มี
จ านวนมาก  
 กลุ่มเปูาหมายคือ เด็ก 

เยาวชน และผู้ปกครอง (จ านวน 
100 โดยน าเด็กมาครอบครัวละ 
1-2 คน/ผู้ปกครอง 1 คน) 

- มีวิทยากร 4 คน ที่มีความรู้
เฉพาะด้าน ดังนี ้
กิจกรรมส าหรับเด็ก 
1. อนามัยเจรญิพันธ์ุ ทักษะ
ทางเพศ และการปฏิเสธ 
2. การรู้เท่าทันสื่อ โลก
ออนไลน ์
3. กิจกรรมกลุม่ เพื่อนรู้จัก
เพื่อน 
กิจกรรมส าหรับผู้ปกครอง 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหา
ทุกข์สุขของครอบครัว 
การติดตามผล 
เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

- จ าแนกลักษณะครอบครัว 
จ าแนกวัย/กลุม่ระหว่าง เด็ก
เยาวชนกับผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 
ว่ามีสัดส่วนใครอยู่ช่วงวัย
ไหนอย่างไรและความ
ต้องการของครอบครัว 
-กระบวนการเสรมิสร้าง
ทักษะชีวิตไม่ควรเน้นเพียง
ทักษะชีวิตเยาวชนแต่พึงเน้น
ทักษะชีวิตผู้ปกครอง ทักษะ
ชีวิตครอบครัวในการอยู่
ร่วมกันและเท่าทันก็สิ่ง 
ต่าง ๆที่จะกระทบกับ
ครอบครัว 
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พ้ืนที่ศพค. โครงการ ประเด็น/กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการจัดกจิกรรม ประเด็นแลกเปลี่ยนและ
เติมเต็มเสนอแนะ 

หนอง
กระเจา 

สามวัย ใส่ใจ
คุณธรรม 

 กลุ่มเปูาหมายคือ เด็ก วัย
ท างาน และผูสู้งอาย ุ
 ที่มาของปัญหาคือ อาชีพ

ท านาที่เมื่อหมดหนา้นาต้องไป
หางานท าในเมืองและทิ้ง
ลูกหลานไว้กับปูุย่าตายาย และ
ขาดความสมัพันธ์และการใช้
เวลาร่วมกันในครอบครัว 

- อบรมให้ความรู ้
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
(ยังไม่ได้ออกแบบเชิงลึก) 

- วางแผนกิจกรรมโดย
วิเคราะห์กลุ่มเปูาหมาย และ
ออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ในเนื้อหาและกระบวนการ
ของกิจกรรม 
- อย่าลืมการประเมินและ
ติดตามผล 
 

 

ตารางแสดงผลการพิจารณาโครงการเสนอของบอุดหนุนของ ศพค. ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

ที ่ องค์กรท่ีขอรับ 
การสนับสนุน 

ชื่อโครงการ วันด าเนินการจัด
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ขอรับ 
(บาท) 

ผลการพิจารณา 

ได้รับ 
(บาท) 

ไม่ได้รับ 

(1) ศพค.สายล าโพง อบรมและส่งเสริมความเขม้แข็ง
ให้กับครอบครัวผู้สูงอาย ุ

12-13 พ.ค. 59 46,000 38,800  

(2)  ศพค.เนินข้ีเหล็ก ครอบครัวห่วงใย ใส่ใจผูสู้งอาย ุ มิ.ย. 59 37,300 35,300  

(3) ศพค.เจรญิผล ชุมชนคนเจริญผล ไม่ทอดทิ้งกัน พ.ค. - ก.ย. 59 58,850 58,100  

(4) ศพค.เขาชนกัน พัฒนาศักยภาพและสร้างความ
เข้มแข็งส าหรบัครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ 

ก.พ. - ก.ย. 59 25,580 23,580  

(5) ศพค.หนองกระเจา 3 วัย สานสัมพันธ์ครอบครัว พ.ค. 59 20,000 19,600  

(6) ศพค.พรหมนิมติ ร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใย
ครอบครัว 

พ.ค. - มิ.ย. 59 20,000 18,050  

(7) ศพค.หนองบัว เสรมิสร้างภูมิคุม้กันให้แก่เด็ก
เยาวชน และสมาชิกครอบครัว 

พ.ค. 59 30,000 30,000  

(8) ศพค.แม่วงก ์ ล้อมรักใส่ใจเจ้าตัวน้อย ร้อย
สายใยร่วมกันดูแล 

มิ.ย. - ส.ค. 59 40,000 40,000  

(9) ศพค.วังน้ าลัด เสรมิสร้างภูมิคุม้กันให้แก่เด็ก 
เยาวชน และสมาชิกครอบครัว 

พ.ค. 59 30,480 25,800  

(10) ศพค.ทม.ตาคล ี โรงเรียนผูสู้งอายุส าหรับผูสู้งวัย
ในเขตเทศบาลเมืองตาคล ี

ส.ค. - ก.ย. 59 40,000   

รวมท้ังสิ้น  10 โครงการ 289,360 231,130  
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ภาพกิจกรรมท่ี 4 จังหวัดนครสวรรค์ 
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จังหวัดศรีสะเกษ 

สรุปกิจกรรมที่ 2: เวที 1 การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

  การประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในพ้ืนที่เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ และเพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น

และบริบทพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้แทน ศพค. จากพ้ืนที่ในจังหวัดศรีสะเกษจ านวน  10 พ้ืนที่ โดยคัดเลือกจาก ศพค. และ 

อบต. ตามโครงการต าบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 โดยพ้ืนที่ได้มีการเก็บ

ข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ศพค.ภูฝูาย ศพค.ตองปิด 

ศพค.ละเอาะ ศพค.ทุ่งไชย ศพค.ไพรบึง ศพค.ดองก าเม็ด ศพค.ดินแดง ศพค.ส าโรงปราสาท ศพค.โพนยาง 

ศพค.ต าแย  

  หลังจากที่ปรึกษาโครงการ ชี้แจงท าความเข้าใจรายละเอียดโครงการ ได้เปิดให้ที่ประชุมปรึกษาหารือ

และสะท้อนมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมต่อสภาวการณ์ครอบครัว การท างานด้านข้อมูล และกลไกการท างาน

เชิงพ้ืนที่ของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระส าคัญไดด้ังนี้  

      - ด้านสภาวการณ์ข้อมูลครอบครัว ที่ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญ อาทิ สถานการณ์ครอบครัวที่มี

เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงในกลุ่มเด็กเยาวชน สถานการณ์ครอบครัวที่มี

ลักษณะ “แหว่งกลาง” คือ ครอบครัวที่ผู้สูงอายุถูกทิ้งให้อยู่กับเด็กโดยพ่อแม่ไปท างานหรือหย่าร้าง นอกจากนี้  

ในพ้ืนที่ยังพบแนวโน้มของครอบครัวแม่วัยรุ่นที่เพ่ิมมากข้ึนด้วย  

      - ด้านกลไกการท างาน จังหวัดศรีสะเกษมีการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลด้านสภาวการณ์

ครอบครัว โดยใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นฐานในการด าเนินงาน ทั้งนี้ มีความพยายามเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่กลไกการ

ขับเคลื่อน ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางการท างาน ในบางพ้ืนที่มีการท างานแบบร่วมมือกันระหว่าง

หน่วยงานในพ้ืนที ่เพ่ือร่วมมือแก้ปัญหาหรือพัฒนาครอบครัวในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมความสัมพันธ์

ของครอบครัว การสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน การท ากิจกรรมรณรงค์แก้ปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ เป็นต้น  

  ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดสภาวการณ์ครอบครัวของจังหวัดศรีสะเกษ สามารถสรุปได้ดังนี ้
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ตารางสรุปสภาวการณ์ครอบครัวและประเด็นเฝ้าระวัง จังหวัดศรีสะเกษ 
พ้ืนที่ ศพค.  ประเด็นสภาวการณ์ครอบครัว ประเด็นเฝ้าระวัง 

1. ภูฝ้าย  - สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น่าเป็นห่วง 

- นักพัฒนาสังคมเป็นผู้ประสานงาน 

- การท างานประสานงานกับโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน 

 

2. ตองปิด 

  

- มีการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเรื้อรัง 

- จัดเป็นกิจกรรมอบรม กีฬา การละเล่น การแสดง  

- กิจกรรมของเด็ก จัดที่บัวเจริญ และโครงการกีฬาของ 

อบต. ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

 

3. ละเอาะ - พัฒนากรอ าเภอเป็นเจ้าภาพ ใช้ข้อมูล  จปฐ. เพื่อ

วิเคราะห์การตกเกณฑ์ และให้การช่วยเหลือ 

- ลูกหลานไปท างาน ละทิ้งพ่อแม่ให้อยู่เอง

ตามล าพัง 

- วัยรุ่นชายตีกันตามงานประเพณี  

- ต้องการโครงการเ ช่ือมความสัมพันธ์ 

(ปัญหาครอบครัวเกิดจากสุรา และเด็กไม่ได้

อาศัยอยู่ในท้องถิ่น) 

4. ทุ่งไชย - ครอบครัวมีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหลากหลายรูปแบบ มี

ประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว  

- ความรุนแรง ตีกัน กีฬาตามงาน แพ้ไม่เป็น 

มอเตอร์ไซค์ก่อกวน (ลูกผู้มีอิทธิพล) 

- เด็กท้องก่อนวัยอันควร 

- ยาเสพติด กระท่อม 

5. ไพรบึง - มีการส ารวจข้อมูล โดยความร่วมมือของสาธารณสุข 

รพ.สต. อสม.  

- เด็กขาดคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีสัมมา

คารวะ (แก้ปัญหาด้วยการเทศน์) 

- การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

6. โพนยาง  - วัดมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว  - แม่เลี้ยงเดี่ยว 

- ผู้สูงอายุเลี้ยงดหูลานตามล าพัง 

7. ต าแย  - เป็นโครงการที่เกิดจาก อบต. โดยการส่งเสริมอาชีพ 

สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

- มกีิจกรรมอบรม แต่ขาดความต่อเนื่อง  

- การจัดกิจกรรมได้กลุ่มเปูาหมายไม่ตรง

ความต้องการ ส่วนกลุ่มเปูาหมายไม่ค่อยเข้า

ร่วมกิจกรรม 

8. ดินแดง - ปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และครอบครัวแม่วัยรุ่น 

- เครือข่ายไม่มีความเข้าใจ ผลักเป็นงานพัฒนาชุมชน 

และขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- วิธีการส ารวจข้อมูล สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับการ

ท างาน 

- มแีม่วัยรุ่น ปีละคนสองคน 

- ลักขโมย (โรงเรียนขยายโอกาส) 

- คิดคนเดียวท าคนเดียว 
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ทั้งนี้ หลังการประชุมที่ปรึกษาโครงการได้ขอความร่วมมือให้ผู้แทนแต่ละพ้ืนที่กลับไปปรึกษาหารือกับ

ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ทบทวนความต้องการ ความพร้อม และความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ  

โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษจะเป็นผู้ประสานรับสมัคร ศพค. พ้ืนที่น าร่อง 10 

แห่งต่อไป  

ภาพกิจกรรมท่ี 2: เวที 1 จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมที่ 2: เวที 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนออกแบบการท างานเชิงพื้นที่  

  การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการของจังหวัดศรีสะเกษ จัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  
ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีตัวแทนจาก ศพค. อปท.และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 
จาก 10 ต าบล ได้แก่ 1. ต าบลดองก าเม็ด อ าเภอขุขันธ์ 2. ต าบลดินแดง อ าเภอไพรบึง 3. ต าบลไพรบึง  
อ าเภอไพรบึง 4. ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่ 5. ต าบลภูฝูาย อ าเภอขุนหาญ 6. ต าบลทุ่งไชย อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย 7. ต าบลตองปิด อ าเภอน้ าเกลี้ยง 8. ต าบลละเอาะ อ าเภอน้ าเกลี้ยง 9. ต าบลโพนยาง อ าเภอ 
วังหิน 10. ต าบลต าแย อ าเภอพยุห์ สรุปผลการเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้ 

          (1) การสะท้อนความคิดและความคาดหวังต่อการด าเนินโครงการ  ผู้เข้าร่วมเวทีประชุมได้สะท้อน
มุมมองความเห็นผ่านบัตรค าในประเด็นต่าง ๆ มีทั้งประเด็นความคาดหวังต่อสังคมและครอบครัวที่อยากให้มี
การท างานดูแลช่วยเหลือกลุ่มครอบครัวยากล าบากในลักษณะต่าง ๆ ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ รวมถึงครอบครัว
กลุ่มเสี่ยง เช่น เสี่ยงยาเสพติด เสี่ยงปัญหาครอบครัวแม่วัยรุ่น ครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัว ดังที่ว่า 
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“อยากให้ส่งเสริมสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า”  
“อยากให้ชุมชนเข้มแข็งและลดการใช้ความรุนแรง”  รวมถึงความคาดหวังต่อการออกแบบการด าเนินงานให้มี
ระบบติดตามต่อเนื่อง ตลอดจนการมีบุคลากรและงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้  มีรายละเอียดข้อกระทง
ความเห็นดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางแสดงสรุปความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการด าเนินโครงการฯ จังหวัดศรีสะเกษ 

ความคาดหวัง 
ต่อสังคม/ 

ต่อครอบครัว 

ความคาดหวัง 
เชิงเทคนิค 

ความคาดหวัง 
ด้านงบประมาณ/

บุคลากร 

ค าถามเกี่ยวกับ
โครงการ/เทคนิค 
และวิธีการท างาน 

ข้อมูลสภาวการณ์/ 
โจทย์พ้ืนที่ 

ข้อเสนอ 

- ต้องการช่วยเหลือ
ดูแลครอบครัวผู้
พิการเจ็บปุวยเรื้อรัง 
- อยากให้ส่งเสรมิ
สุขภาพร่างกาย
ผู้สูงอายุ จัดตั้ง
โรงเรียนผูสู้งอายุให้
ผู้สูงอายไุด้มสี่วนร่วม
คิด ร่วมท า 
- อยากให้มีการ
แทรกซึมสู่กลุ่มวัยรุ่น
เยอะ ๆ 
- ท าอย่างไรจะ
แก้ปัญหาเรื่องยา
เสพติดกบัเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ในกลุม่
เยาวชนและคนใน
ชุมชน 
- อยากให้ชุมชน
เข้มแข็งและลดการ
ใช้ความรุนแรง 
- ชุมชนยังไม่เข้าใจ
ในสิ่งที่ศูนย์ท า 
- รู้สึกท้อ บางครั้ง
ผู้น าในหมู่บ้านหาวา่
เราข้ามหนา้ข้ามตา 

- อยากเห็นแนว
ทางการให้ความ
ช่วยเหลือและการ
ดูแลเยียวยา
ครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน เพื่อ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งอันเป็น
พื้นฐานของสังคม ซึ่ง
ความยากจนเป็น
ต้นเหตุของปัญหาทุก
ประการ 
- อยากให้ศูนย์ฯ 
ท างานด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส 

- อยากให้มีการส่งเสริม
งบประมาณในการ
สนับสนุนกิจกรรม
ระหว่างคนใน
ครอบครัว/ ชุมชน 
- อยากให้มี
งบประมาณสนับสนุน
การท ากิจกรรมของ
ศูนย์ 
- คาดหวังให้ครอบครัว
ยากจนมีทุนสนับสนุน
ในการส่งเสริมอาชีพ 
- อยากให้มีบุคลากรใน
พื้นที่เพ่ือความต่อเนื่อง 
- อยากให้เพิ่ม
งบประมาณสนับสนุน
การท างานของศูนย์ 
- อยากให้เป็นโครงการ
ที่ท างานต่อเนื่อง มีท่ี
ปรึกษาโครงการ มี
งบประมาณ เพื่อสาน
ต่องานให้ชุมชน
เข้มแข็ง 
- อยากให้มีทีมที่
ปรึกษาโครงการการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ของศูนย์ 

- ต้องการทราบแนว
ทางการช่วยเหลือ
ครอบครัว 4 
กลุ่มเปูาหมาย 
- ท าอย่างไรให้ลูกไม่
เข้าใกล้ยาเสพติด 
- แนวทางการ
ด าเนินงานของ ศพค.
ต้องด าเนินการแบบ
ไหนถึงจะยั่งยืน 
ต่อเนื่อง และได้ผลด ี
- โครงการนี้มีกิจกรรม
ที่จะพัฒนาในพ้ืนท่ี
ตลอดไปหรือไม ่
- จะท างานของ ศพค. 
อย่างไรให้เกิดความ
ยั่งยืนโดยไม่อิง
งบประมาณ 
ตัวอย่างเช่น การ
ท างานด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ปุวยเรื้อรังใน
ครอบครัวที่ยากจน 
ด้อยโอกาส 
- กลุ่มเปูาหมายจะ
ได้รับอะไรจาก
โครงการ 

- อยากให้มีการ
ประเมินศูนย์ฯ ทุก ๆ 
ปี มีการลงพื้นที่
ติดตามการด าเนินงาน
อย่างแท้จริง 
- อยากให้มีกิจกรรม
ในพื้นที่ตลอดไป 
- อยากให้มีการท า
โครงการต่อเนื่อง 
เรื่อย ๆ เพื่อพัฒนา
พื้นที่ชนบท ตลอดจน
ให้มีงบประมาณ
สนับสนุนต่อเนื่องใน
พื้นที ่
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           (2) การระดมความคิดวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวในพื้นที่   และวิเคราะห์ประเด็นและล าดับ
ความส าคัญในประเด็นปัญหา ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวในรายกลุ่มปฏิบัติการ พบว่า มีประเด็น 
ที่น่าสนใจในหลายเรื่อง พ้ืนที่น าร่องในจังหวัดศรีสะเกษมีบริบทส่วนใหญ่เป็นลักษณะพ้ืนที่เกษตรกรรม ท านา
ท าสวน แต่ขณะเดียวกันก็มีบางพ้ืนที่ที่มีลักษณะเมืองที่ประชากรประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป ด้าน
ประชากร พบว่า เกือบทุกชุมชนมีสภาพครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล ลักษณะของ “ครอบครัว
แหว่งกลาง” ที่มีผู้สูงอายุเป็นผู้ปกครองเด็ก รวมถึงครอบครัวที่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ด้านความต้องการ  
การช่วยเหลือ ส่วนใหญ่สะท้อนความต้องการตามแต่ละพ้ืนที่ เช่น การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ด้านการฝึกทักษะอาชีพทั้งเพ่ือเวลาว่างและค้าขาย เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดการวิเคราะห์สภาวการณ์
ครอบครัวสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวและประเด็นความส าคัญของพ้ืนที่  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ 
พ้ืนที่ ศพค. บริบทชุมชน ประชากร ครอบครัว ความต้องการช่วยเหลือ 

 ศพค.ต าบล
ตองปิด 

14 หมู่บ้าน  
ขนาด 34.8 ตร.กม. 
อาชีพเกษตรกรท านา/ 
ท าไร่ (เฉลีย่ครอบครัวละ 
6 ไร่) 

7,150 คน  
เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 
1,100 คน 
อายุ 26 - 59 ปี 3,500 คน 
อายุ 18 - 25 ปี 1,700 คน 
อายุ 1 - 18 ปี 850 คน 
พิการ 157 คน  
ผู้ติดเชื้อ 11 คน  

1,570 คน  
ครอบครัวเดี่ยว 75% 
ครอบครัวขยาย 15% 

เงินสงเคราะห์  
(ผู้พิการ ผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส) 

 ศพค.ต าบล
ละเอาะ 

13 หมู่บ้าน  
มีโรงเรียน 4 แห่ง  
วัด 7 แห่ง  
รพ.สต. 1 แห่ง  
อปท. 1 แห่ง  
อาชีพท านา รับจ้าง
ทั่วไป 

7,300 คน เป็น 
ผู้สูงอายุ 820 คน  
ผู้พิการ 185 คน  
วัยท างาน 3,800 คน  
วัยเรียน 2,495 คน 

ครอบครัวขยาย/แหว่ง
กลาง 

ด้านอาชีพและเงิน
สงเคราะห์ (เด็ก เยาวชน
และผูสู้งอายุ) 

 ศพค.ต าบล
ดินแดง และ
ศพค.ต าบล
ไพรบึง 

พื้นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ ่
อาชีพหลัก ท านา อาชีพ
เสรมิ ท าไรม่ัน ยาง พริก 
 
 
 
 
 

1. ครอบครัวแหว่งกลาง 
2.  วัยรุ่นติดยาเสพติด 
3.  ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 
4.  ผู้ปุวยติดเตียงถูกทอดทิ้ง 
5.  ความรุนแรงใน

ครอบครัว 
6.  ท้องไม่พร้อม หย่าร้าง 

ครอบครัวเดี่ยว 1. ด้านอาชีพส่งเสรมิแล้ว
จัดหาตลาดมารองรับ 
2. ให้เงินสงเคราะห์และ
อุปกรณ์ยังชีพ เพื่อผู้พิการ
และชรามาก (ไมส่ามารถ
พัฒนาต่อได้) 
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ศรีสะเกษ 
พ้ืนที่ ศพค. บริบทชุมชน ประชากร ครอบครัว ความต้องการช่วยเหลือ 

 ศพค.ต าบล
ทุ่งไชย 

9 หมู่บ้าน พื้นที่ราบลุ่ม 
อาชีพท านา 

4,500 คน  
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 450 
คน วัยท างาน 3,000 คน  
เด็ก 1,500 คน  

ครอบครัวขยาย  
ครอบครัวแหว่งกลาง 

1. การฝึกอาชีพเพื่อให้มี
รายได้เสริม  
2. งบประมาณให้ความรู้
กับชุมชน 
3. เพิ่มจ านวนอาสาสมัคร
ในการดูแลกลุ่มตา่ง ๆ  

 ศพค.ต าบล
โพนยาง 

12 หมู่บ้าน พื้นที่ราบลุม่ 
อาชีพท านา ท าสวน 

1,005 ครัวเรือน มี 5,535 
คน ผู้สูงอายุ 685 คน  
ผู้พิการ 130 คน  
เด็กและเยาวชน 2,000 คน  
วัยท างาน 2,720 คน  

ครอบครัวขยาย 
(ส่วนมาก)  
ครอบครัวเดี่ยว  
(ส่วนน้อย) 

1. งบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือกลุม่เปูาหมาย 
2. สนับสนุนการฝึกอาชีพ 
3. สร้างความรูค้วามเข้าใจ
ให้แก่กลุ่มเปูาหมาย  

 (3) การตั้งโจทย์การท างานและร่างแผนการด าเนินงาน จากข้อมูลสภาวการณ์ตลอดจนมุมมอง 
ความคาดหวังต่อการออกแบบการท างานเพ่ือการพัฒนากลุ่มเปูาหมายในโครงการ ได้น ามาสู่กระบวนการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการตั้งโจทย์และยกร่างแผนการพัฒนาครอบครัวยากล าบากเชิงพ้ืนที่ ซึ่งในภาพรวมของ
จังหวัดศรีสะเกษ มีโจทย์การท างานทั้งเรื่องผู้สูงอายุ โจทย์เรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนรวมถึง
ผู้สูงอายุ รวมถึงเรื่องความร่วมมือของประชาคมในพ้ืนที่เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนา การวางแผนพัฒนาเด็ก
เยาวชนและครอบครัวอย่างเป็นระบบต่อเนื่องต่อไป ดังสรุปได้ดังตัวอย่างการวางแผนออกแบบโครงการพัฒนา
ครอบครัวยากล าบากในจังหวัดศรีสะเกษ ดังตารางต่อไปนี้  

ตัวอย่างการวางแผนออกแบบโครงการพัฒนาครอบครัวยากล าบาก จังหวัดศรีสะเกษ 

ต าบลดินแดง อ าเภอไพรบึง: การแก้ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อม 
กลุ่มเปูาหมาย แม่วัยรุ่นท้องไม่พร้อม 
กระบวนการท างาน 1. ส ารวจกลุม่เปูาหมายจากแหล่งข้อมูลในพื้นที่ อาทิ โรงเรียน ชุมชน 

2. ภายหลังได้ข้อมูลและรู้ตัวกลุ่มเปูาหมายแล้ว ให้ลงพ้ืนท่ีเพื่อดูสภาพครอบครัวจริง เพื่อน ามา
วิเคราะห์วา่เป็นครอบครัวที่สามารถพัฒนาขึ้นได้หรือไม่ 
3. การพัฒนาแม่วัยรุ่นแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก ่
     3.1 การพัฒนาด้านการศึกษา กรณีที่ครอบครัวให้การช่วยเหลือ 
     3.2 การพัฒนาด้านอาชีพ กรณีที่ไมม่ีครอบครัวให้การช่วยเหลอื 
4. การปูองกันไม่ให้กลุ่มเปูาหมายเพิ่มจ านวนข้ึน ได้แก ่
     4.1 ให้ความรู้ในการคุมก าเนดิ (แก่กลุ่มเด็กทั่วไป) 
     4.2 ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสอดส่องพฤติกรรมลูกหลาน (แก่ครอบครัว) 
     4.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชน (เชิญต ารวจ) 
     4.4 ให้ดูกรณีตัวอย่างซึ่งเป็นแม่วัยรุ่นท่ีท้องในระหว่างเรยีน เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ชีวิต 
ของการเป็นแม่ตั้งแต่อยู่ในวัยท่ีไมพ่ร้อม 
5. ติดตามผลหลังจากได้ด าเนินโครงการไปแล้ว เพื่อดูอัตราการท้องในวัยเรียนว่าเพิ่มหรือลด 
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กลไก เพื่อนภาค ี 1. แม่วัยรุ่น 
2. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
3. โรงเรียน/กศน. 
4. รพสต. 
5. ต ารวจ 
6. ครอบครัว 
7. อปท. 

ระยะเวลา ต้น – ส ารวจกลุ่มเปาูหมาย กลาง – ลงพื้นที่ด าเนินการ ปลาย – ปูองกัน ติดตามผล 
 

ต าบลละเอาะ อ าเภอน้ าเกลี้ยง: การดูแลผู้พิการ 
กลุ่มเปูาหมาย ผู้พิการ 
กระบวนการท างาน 1. รับสมัครอาสาสมัครดูแลผู้พิการ (เปูาหมายใน 1 ปี คือ ต้องเพิ่มจ านวนอาสาสมัครผู้มีจติอาสา

ให้ได้จ านวน 50 คน) 
2. อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครในการดูแลผู้พิการ 
3. จัดท าตารางบันทึกการตรวจเยีย่มผู้พิการ โดยแบ่งออกตามพื้นท่ีหมู่บ้านจ านวน 9 หมู ่
4. ออกพื้นที่ให้การดูแลผู้พิการอาทิตย์ละอยา่งน้อย 1 ครั้ง 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. อาสาสมัครผูดู้แลผู้พิการ 
2. อปท. ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนการศึกษา  
3. รพสต./ อสม. 
4. อพม. (อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

ระยะเวลา ต้น 
ม.ค.59 – ประชาสัมพันธ์โครงการ/ รับสมัครอาสาสมัครใหไ้ดต้ามเปาูหมาย 
ก.พ.59 – อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร 
มี.ค.-พ.ค.59 – จัดท าแผนการปฏบิัติงานของอาสาสมัคร 
กลาง 
มิ.ย.-พ.ย.59 – ออกตรวจเยี่ยมตามแผนปฏิบตัิงาน 
ปลาย 
ธ.ค.59 – สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
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ต าบลไพรบึง ต าบลภูฝ้าย: ประเด็นเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเปูาหมาย เด็กและเยาวชนกลุม่เสี่ยง 
กระบวนการท างาน 1. จัดให้มีอาสาเยาวชน ท าหน้าที่เข้าถึงตัวเด็กและเยาวชนกลุม่เสีย่ง และดึงเด็กกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วม

ในกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีทางศูนย์จัดให ้
2. ใช้กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กีฬาต้านยาเสพติด การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
โทษทางกฎหมาย การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน 
3. ให้ความรู้แก่ครอบครัวและขอความร่วมมือในการสอดส่องพฤตกิรรมของบุตรหลาน 
4. จัดกิจกรรมให้ทุกฝุายในชุมชน และครอบครัวเข้าร่วมเพื่อสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นเพื่อเป็น
พลังต้านยาเสพติด 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. พ่อแม่ผู้ปกครอง 
2. ผู้น าชุมชน/เยาวชนอาสา 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระยะเวลา ต้น – คัดเลือกเยาวชนอาสา วางแผนการประชาสมัพันธ์และเข้าถึงเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
กลาง – จัดกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ 
ปลาย – ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม 

 
ต าบลดองก าเม็ด อ าเภอขุขันธ:์ ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชน 

กลุ่มเปูาหมาย เด็กและเยาวชนกลุม่เสี่ยง 
กระบวนการท างาน 1. ส ารวจเด็กกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนท่ี 

2. ประชุมแกนน าเยาวชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ให้เยาวชนรวมกลุ่มประชุมคดัเลือกคณะท างาน ตั้งกติกาของกลุม่ 
4. ให้เยาวชนวางแผนกิจกรรมเองในระยะเวลา 1 ปี โดยมีผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาโครงการ 
5. ส่งเสรมิการออมเพื่อการศึกษาและให้มีปันผล 
6. ส่งเสรมิให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเยาวชน 
7. ติดตาม ประเมินผล 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. สภาเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน (เป็นแกนหลัก) 
2. หน่วยงานทุกภาคส่วนในชุมชน (สนับสนุนทุน ทรัพยากร สถานท่ี ความรู้ ฯลฯ) 

ระยะเวลา ต้น – คัดเลือกเยาวชนเข้ามาเป็นคณะท างาน 
กลาง – จัดกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ 
ปลาย – ติดตาม ประเมินผล 
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ภาพกิจกรรมที่ 2: เวที 2 จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมที่ 3: การลงพ้ืนที่ติดตามการพัฒนาแผนการด าเนินงาน  

 การติดตามการด าเนินงานพัฒนาแผนการท างานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้มีการจัดกิจกรรมติดตามโดยความร่วมมือระหว่างพมจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับศพค.ดองก าเม็ด เป็นเจ้าภาพ 
ในพ้ืนที่ โดยมี ศพค.ดินแดง ศพค.ไพรบึง ศพค.ส าโรงปราสาท ศพค.ภูฝูาย ศพค.ทุ่งไชย ศพค.ตองปิด ศพค.
ละเอาะ ศพค.โพนยาง ศพค.ต าแย และภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ตัวแทนอบต. ผู้น าท้องถิ่น อสม. 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น โดยมีการจัดกิจกรรมติดตามแผนการด าเนินงานในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล ดองก าเม็ด อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ทั้งนี้ในการติดตามการด าเนินงานพัฒนาแผนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง 
จังหวัดศรีสะเกษ มีการท างานในหลายมิติโดยแต่ละพ้ืนที่พิจารณาจากบริบทข้อมูลที่แสดงความจ าเป็นเร่งด่วน
ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นการพัฒนาครอบครัวยากล าบากเฉพาะกลุ่มที่เป็นครอบครัวลักษณะพิเศษ โดยมี
กลุ่มเปูาหมายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มครอบครัวยากจนหรือมีผู้ยากไร้ กลุ่มครอบครัวที่มีเด็กและ
เยาวชนที่มีความเสี่ยง โดยอาศัยข้อมูลที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง จังหวัดศรีสะเกษสะท้อนเป็น
ส่วนใหญ่คือประชากรผู้สูงอายุที่มีมาก และบางส่วนถูกทอดทิ้งไว้กับเด็ก ส่งผลให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ต่างให้  
ความสนใจกับกลุ่มผู้สูงอายุ ดังตัวอย่างงานของ ศพค.และอบต.ตองปิด มีการจัดท าข้อมูลจากการส ารวจ 
รายครัวเรือน ข้อมูลจปฐ. การรายงานของผู้น าท้องถิ่น มาท างานวางแผนช่วยเหลือครอบครัวยากจน/
ครอบครัวลักษณะเฉพาะ เช่น ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง เป็นต้น   

ส่วนการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาแผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวใน
จังหวัดศรีสะเกษ จากการน าเสนอแผนมีตัวอย่างโครงการที่ ศพค.ในชุมชนน าร่อง 7 แห่ง เสนอไว้ ได้แก่  

 ครอบครัวยากจน มีศพค.พัฒนาแผนการท างานด้านครอบครัวที่มียากจน หรือด้อยโอกาสยากไร้ 
ได้แก่ ศพค.ตองปิด โดยที่ผ่านมาได้อาศัยข้อมูลจากทั้งการรายงานของผู้น าท้องถิ่น ข้อมูลจปฐ. และ
การส ารวจเอง โดยมีการสงเคราะห์ช่วยเหลือไปบ้างแล้ว และวางแผนการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น 
การให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมด้านอาชีพ การออมเงิน เป็นต้น 
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 ครอบครัวที่มีผู้พิการหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น ศพค.ดองก าเม็ด ศพค.ส าโรงปราสาท ซึ่งได้อาศัย
การเก็บข้อมูลรายหมู่บ้านและการท างานด้านระบบเยี่ยบบ้านร่วมกับอสม.และชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งท าให้
ได้ข้อมูลรวมที่จะน าไปสู่การท างานช่วยเหลือเยียวยาและการดูแลสุขภาพ รวมถึงการส่งต่อข้อมูลและ
การช่วยเหลือต่อเนื่อง และวางแผนการพัฒนาโดยการส่งเสริมความรู้เรื่องการดูแลผู้ปุวยติดเตียงแก่
สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมบทบาทสมาชิกครอบครัวในการให้ก าลังใจแก่ผู้ปุวย เป็นต้น 

 ครอบครัวลักษณะเฉพาะ  มีลักษณะของการท าแผน 1) ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง หรือ 
ถูกทิ้งไว้กับเด็กตามล าพัง อาทิ โครงการพัฒนาผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งตามล าพังหรือทิ้งไว้กับเด็ก เช่น 
ศพค.ภูฝูาย ศพค.ละเอาะ ศพค.ต าแย โดยที่ผ่านมามีการสงเคราะห์ช่วยเหลือไปตามความจ าเป็น
เร่งด่วน ซึ่งในอนาคตจะท าการพัฒนาโดยการเยี่ยมบ้าน การส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต การจัด
กิจกรรมตุ้มโฮม เพ่ือตั้งสภาพูดคุยสารทุกข์สุกดิบ ปัญหาต่าง ๆ ในเชิงลึก เพ่ือการวางแผนการ
แก้ปัญหา ตลอดจนตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวทั้งครอบครัวของตนเองและ
ครอบครัวอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 2) ครอบครัวที่มีเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ 
โครงการศูนย์สามวัย แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของศพค.โพนยาง เน้นการให้ความรู้และจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยบูรณาการให้มีทั้งเด็กเยาวชน 
ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกัน ให้ความรักความอบอุ่นอันจะเป็นเกราะปูองกัน
ความเสี่ยงและลดปัญหาความรุนแรงต่อไป  

 ทั้งนี้ การจัดกลุ่มลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินกิจกรรมของพ้ืนที่ในครั้งต่อไป คือ 1) กลุ่มการดูแล
ช่วยเหลือครอบครัวยากจน ยากไร้ (และอ่ืน ๆ) ได้แก่ ศพค.ตองปิด ศพค.ไพรบึง ศพค.ทุ่งไชย  2) กลุ่ม
ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุพิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งท างานเชื่อมโยงแผนกันในพ้ืนที่ ศพค.ดองก าเม็ด ศพค.ภูฝูาย 
ศพค.ส าโรงปราสาท ศพค.ละเอาะ  3) ครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ กลุ่มการพัฒนาเด็กวัยรุ่นที่มีพฤติกรรม
เสี่ยง (และอ่ืน ๆ) ได้แก่ ศพค.โพนยาง ศพค.ดินแดง ศพค.ต าแย 
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ตารางสรุปความคืบหน้าการพัฒนาแผนด าเนินงานพัฒนาครอบครัวยากล าบาก 
ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดองก าเม็ด อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ศพค. กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะท า 
1. ดองก าเม็ด ครอบครัวที่มีผู้พิการหรือ

เจ็บปุวยเรื้อรัง/ครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ (ผู้สูงอายุ
ปุวยติดเตียง) 

การช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยติดเตียง 

2. ตองปิด ครอบครัวยากจน/ครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ (ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง) 

การช่วยเหลือผู้สูงอายุถูกท้ิงอยู่คนเดียวและมีฐานะยากจน 
ข้อมูลจากการส ารวจเอง+จปฐ.+การรายงานของผู้น าท้องถิ่น 

3. ภูฝูาย ครอบครัวลักษณะเฉพาะ การพัฒนาผู้สูงอายุ 

 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสาร 

 พัฒนาสุขกาย สุขภาพจิต 
4. ส าโรงปราสาท ครอบครัวที่มีผู้พิการหรือ

เจ็บปุวยเรื้อรัง/ครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ  

การช่วยเหลือผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ รวมถึงเด็กและเยาวชน 

5. ละเอาะ ครอบครัวลักษณะเฉพาะ การพัฒนาผู้สูงอายุ เด็กและสตรี  

 ผู้สูงอายุ โดยการออกเยี่ยมบ้าน 

 เด็กและสตรี มีกิจกรรมตุ้มโฮม โดยตั้งสภาพูดคุย
สอบถามทุกข์สุข ปัญหาต่าง ๆ ทุกภาคส่วนในเชิงลึก 

6. โพนยาง ครอบครัวลักษณะเฉพาะ พัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
7. ต าแย  ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 ส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ 
8. ไพรบึง  ไม่ได้น าเสนอ 
9. ทุ่งไชย  ไม่ได้น าเสนอ 
10. ดินแดง  ไม่ได้น าเสนอ 
หมายเหตุ : ศพค.ไพรบึง ศพค.ทุ่งไชย และ ศพค.ดินแดง ไม่ได้น าเสนอ เนื่องจากเป็นการส่งตัวแทนที่ไม่ได้เป็น

คณะท างาน ศพค. เข้าร่วมประชุม โดยทางพมจ.ศรีสะเกษจะประสานติดตามแผนการด าเนินงานในภายหลัง 
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อย่างไรก็ตามนอกจากการติดตามการพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ในจังหวัด 
น าร่องในการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวที่กล่าว
ไปแล้ว ยังได้มกีิจกรรมดูงานตัวอย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานเชิงพ้ืนที่ด้านครอบครัวของศพค.น าร่อง 
ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้น าเสนอกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพเกษตรพอเพียงครบวงจรเพื่อส่งเสริมการมีงานท า
ในท้องถิ่นส าหรับครอบครัวยากจน/ครอบครัวที่มีผู้ว่างงานในพ้ืนที่ต่อไป 

 

ภาพกิจกรรมท่ี 3 จังหวัดศรีสะเกษ 
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สรุปกิจกรรมที่ 4: การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ เติมเต็มและ

พัฒนาศักยภาพให้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ เติมเต็มและพัฒนาศักยภาพ

ให้กับเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดศรีสะเกษ โดยความร่วมมือระหว่างพมจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับเครือข่าย

ภาคีศพค.ต่าง ๆ   โดยมีศพค.ดินแดง ศพค.ไพรบึง ศพค.ส าโรงปราสาท ศพค.ภูฝูาย ศพค.ทุ่งไชย ศพค.ตองปิด 

ศพค.ละเอาะศพค.โพนยาง ศพค.ต าแยและภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ตัวแทนอบต. ผู้น าท้องถิ่น  

อสม. ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานในวันที่ 17 มิถุนายน 2559  

ณ ห้องประชุมวโรบล โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ 

ทั้งนี้ในการติดตามการด าเนินงานพัฒนาแผนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนไปสู่การ
ด าเนินโครงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่ามีการท างานในหลายมิติโดยแต่ละพ้ืนที่
พิจารณาจากบริบทข้อมูลที่แสดงความจ าเป็นเร่งด่วนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นการพัฒนาครอบครัว
ยากล าบากเฉพาะกลุ่มที่เป็นครอบครัวยากจนด้อยโอกาส ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ กลุ่มครอบครัวที่มีเด็กและ
เยาวชนที่มีความเสี่ยง กลุ่มครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยอาศัยข้อมูลที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนน าร่อง จังหวัดศรีสะเกษสะท้อนเป็นส่วนใหญ่คือประชากรผู้สูงอายุที่มีมาก และบางส่วนถูกทอดทิ้งไว้ 
กับเด็ก ส่งผลให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจกับกลุ่มผู้สูงอายุดังตัวอย่างงานของ ศพค.ภูฝูาย ที่มีการจัดท า
ข้อมูลจากการส ารวจรายครัวเรือน ข้อมูลจปฐ. การรายงานของผู้น าท้องถิ่น ข้อมูลจาก รพ.สต. มาท างาน
วางแผนช่วยเหลือครอบครัวยากจน/ครอบครัวลักษณะเฉพาะ เช่น ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง เป็นต้น   

ส่วนการด าเนินงานพัฒนาโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือขอรับ
ทุนสนับสนุนจาก สค. ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดศรีสะเกษ จากการน าเสนอแผน  
มีตัวอย่างโครงการที่ ศพค.ในชุมชนน าร่อง 9 แห่ง เสนอโครงการเพ่ือขอรับงบอุดหนุน และได้รับอนุมัติทั้งหมด
จ านวน 9 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จ านวน 309,450 บาท ตัวอย่าง อาทิ   

 ครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส มีศพค.เสนอโครงการท างานกับครอบครัวกลุ่มดังกล่าว 
โดยให้ความสนใจกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวกับคนทุกช่วงวัย  ได้แก่   
ศพค.ตองปิด โดยเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การท างานโครงการ “เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง” ลักษณะโครงการเป็นค่ายอบรมให้ความรู้พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ในครอบครัว  ศพค.ดองก าเม็ด  เสนอ โครงการ “สามวัยสานสัมพันธ์ครอบครัว” ลักษณะ
โครงการเน้นการใช้ศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของครอบครัว  
ดึงสถาบันศาสนาเข้ามาออกแบบร่วมในโครงการโดยมีวิทยากรเป็นพระสงฆ์และผู้น าในชุมชน 
เน้นกิจกรรมท าบุญและสร้างบรรยายกาศการเรียนรู้หลักธรรมและหลักปฏิบัติการครองเรือน 
เป็นต้น ศพค.ไพรบึง โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว” ลักษณะ
โครงการเน้นการอบรมให้ความรู้ เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตครอบครัว การสร้าง
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ความสัมพันธ์ในครอบครัว โรคและภัยต่าง ๆ ที่คนในครอบครัวควรทราบ พร้อม ๆ กับการ
สร้างแกนน าครอบครัว โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลไพรบึงและอสม.เป็นกระบวนการ 
เข้าร่วมจัดกิจกรรม ศพค. ส าโรงปราสาท โครงการ “สานสายใยรักเสริมความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัว” ลักษณะโครงการเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นกิจกรรมฐานส่งเสริม
ความรู้ส าหรับพ่อแม่และวัยรุ่นรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ ยงในแต่ละ 
ช่วงวัย รวมถึงทักษะชีวิตและการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขและ อพม. เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม 

 ครอบครัวลักษณะเฉพาะที่มีเยาวชนเติบโตในสภาพสังคมเสี่ยง เช่น ครอบครัวที่มีแม่วัยรุ่น
หรือครอบครัวที่วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยง ศพค.โพนยาง โครงการ “ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์
และยาเสพติดไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น” จากข้อมูลการส ารวจที่พบปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชน ศพค.จึงได้เสนอโครงการดังกล่าว โดยมีลักษณะเป็นการอบรม 
ให้ความรู้เรื่องเพศและการเท่าทันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และปัญหายาเสพติด พฤติกรรม
เสี่ยงต่าง ๆ โดย ศพค.ละเอาะ โครงการ “สื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อการป้องกัน
ปัญหาเรื่องเพศในกลุ่มเยาวชน” ซึ่งมาจากข้อมูลที่พบครอบครัวที่เผชิญปัญหาการตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อมที่ยังมีอยู่ในพ้ืนที่ ลักษณะโครงการจึงเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเพศศึกษา
ส าหรับ เยาวชนโดยอาศัยความรู้และกระบวนการสร้างทักษะชีวิตด้ านเพศศึกษา 
จากผู้เชี่ยวชาญในการอบรมให้ความรู้ดังกล่าวจากมูลนิธิ  path2health มาร่วมเป็นวิทยากร
กระบวนการ  ศพค.ดินแดง โครงการ “ครอบครัววัยใส เตือนใจเยาวชน” ลักษณะโครงการ
จึงเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันการปูองกันการท้องก่อนวัยอันควร 
โดยจะมุ่งเน้นเยาวชนกลุ่มอายุ 11-18 ปี และท างานร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนากลุ่ม
เยาวชนให้เท่าทันในเรื่องสุขภาวะทางเพศ  

 ครอบครัวที่มีความรุนแรง และมีความเสี่ยงยาเสพติด อาทิ ศพค.ทุ่งไชย “โครงการป้องกัน
แก้ไขความรุนแรง” ลักษณะโครงการเน้นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ความรุนแรง 
ในครอบครัว ลักษณะความรุนแรงและทักษะการจัดการความรุนแรงที่เกิดข้ึนในครอบครวั  

 ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งตามล าพัง  ศพค. ภูฝ้าย โครงการ “ผู้สูงวัยใส่ใจ
ลูกหลาน” อันเนื่องมากจากในพ้ืนที่มีผู้สูงอายุจ านวนมากมีทั้งผู้สูงอายุที่ “ติดบ้านติดสังคม
และผู้สูงอายุติดเตียง” โดยในพื้นท่ีผู้สูงอายุจะมีลักษณะทางชาติพันธุ์ 2 กลุ่มคือ กลุ่มลาว และ
กลุ่มเขมร โครงการจึงเน้นการดึงผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาและมีพลังในการถ่ายทอดการเรียนรู้
มาร่วมเป็นวิทยากรและดึงผู้สูงอายุที่ก าลังเผชิญปัญหาถูกทอดทิ้งหรือติดบ้านมาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง  ๆ ร่วมกั 
บกลุ่มเยาวชนที่จะเป็นผู้สืบทอดหรือสืบสานภูมิปัญญา  
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 ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์กระบวนการท างานระดับพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลโดยการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล จ าแนกกลุ่ม และบริบทของกลุ่มเปูาหมาย การท างาน
ส่วนใหญ่จะมุ่งเปูาในกลุ่มทุกช่วงวัย แต่เน้นสนใจที่เด็กและวัยรุ่น การแบ่งกลุ่มเปูาหมายจึ งมีความส าคัญ เช่น
วัยรุ่นแต่ละช่วงวัย หรือพ่อแม่ และอีกเปูาส าคัญหนึ่งคือการท างานเป็นกลุ่มครอบครัว มีการท างานที่เน้นการ
สร้างกลไกปูองกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวผ่านโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว  
ทุกกลุ่มเปูาหมายและโดยเฉพาะครอบครัวยากล าบาก ดังที่ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการ 
กล่าวว่า  “การใช้ข้อมูลและสถานการณ์ในพ้ืนที่จะช่วยเรื่อการออกแบบกิจกรรมได้ดี แต่บางกลุ่มที่เจอกลุ่ม
ปัญหาแล้วอยู่ที่ว่าจะดึงกลุ่มนี้อย่างไรให้เป็นพลังในการช่วยป้องกัน”  “การตั้งหลักกับเยาวชน หรือพ่อแม่ หรือ
ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ลองตั้งหลักให้ดี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ศพค.ส่วนใหญ่เน้นกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ กระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตครอบคัว และการประเมินสถานการณ์ การจัดการ  
ความเสี่ยง   

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังการท างานร่วมกันระหว่าง ศพค. 

และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สค. ชี้ว่า การมีเปูาหมายการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน สามารถตั้งโจทย์การออกแบบ

กระบวนการร่วมกันได้ โดยเฉพาะกับวิทยากรชุมชนที่มาช่วยเสริมพลัง ความส าเร็จอยู่ที่เรื่องการบูรณาการ 

การท างานงบประมาณระหว่าง ศพค.กับหน่วยงานพ้ืนที่ โดยโครงการต้องเห็นโจทย์ที่คมและมุ่งเปูา  

เป็นรูปธรรม จะส่งผลให้เห็นกลไกการท างานได้ชัดเจน มีกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์พ้ืนที่ และที่ส าคัญคือ

การรู้จักเชื่อมโยงข้อมูลจ าเป็น (เท่าที่มี) มาออกแบบกระบวนการ สร้างกลไกที่อาจเกิดแล้วและก าลังเกิด 

ขณะเดียวกันประเด็นที่น่าสนใจในพ้ืนที่น าร่องคือมีความพยายามขับเคลื่อนการท างานบนฐานทุน  

ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและศาสนา ในการเป็นหลักคิดและเครื่องมือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัว นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจคือ หลาย ๆ ศพค. ได้มีการออกแบบการประเมินที่ส่วนใหญ่จะดูจาก

กิจกรรม แต่หลายพ้ืนที่จะมีการติดตามหลังโครงการโดยผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้านและดูการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง

มีนัยต่อการไปพัฒนาและขยายผลต่อยอดในกลุ่มเปูาหมายเดิมและในวงกว้างขึ้นต่อไปได้ ดังประเด็น

แลกเปลี่ยนจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมประชุมที่ว่า “การออกแบบเป็นเรื่องส าคัญ คือ ออกแบบตรง ลงถึง

กลุ่มเป้าหมายที่ชัด ยิงนัดเดียวได้นกทั้งฝูง”  “การติดตามประเมินความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่แค่ความพึงพอใจ

ในกิจกรรมแต่มันถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมอบรมในระยะยาว” 
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ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวที่เสนอรับทุน สค.จังหวัดศรีสะเกษ 

พ้ืนที่ศพค. โครงการ ประเด็น กระบวนการจัดกจิกรรม ประเด็นแลกเปลี่ยนและเติมเต็มเสนอแนะ 
ทุ่งไชย โครงการปูองกัน

แก้ไขความ
รุนแรง 

ปูองกันการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว 
“สถานการณ์ครอบครัว
ยังพบแค่ความรุนแรงทาง
วาจากระทบกระทั่งกันใน
ครอบครัว” 
 

- อบรมให้ความรู้ พรบ.ความ
รุนแรงในครอบครัว 
ทักษะการจัดการความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในครอบครัว 
 

 สอดแทรกเรื่องการปูองกันตัว การเฝูา
ระวังเรื่องภัย 

 การปลูกฝังพ่อแม่เรื่องทักษะการดแูลเด็ก
ดูแลคนในครอบครัว 

 กิจกรรมที่เน้นการมสี่วนร่วม ฝึก
สถานการณ์ ความคดิ ควรเน้นเรื่อง 
การติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอ่ยอด  
ขยายผล 

 ความรุนแรงไม่ใช่เนื้อหาเรื่องความรู้ไม่รู้ 
แต่เป็นการสร้างทักษะชีวิต การปฏิบัต ิ
ของครอบครัว ของพ่อแม่ 

ตองปิด เสรมิสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

เสรมิสร้างและปูองกัน
โดยมีกลุ่มเปูาหมายแรก 
70 ครอบครัวครอบครัว
ละ2คน จัดเป็น 2 รุ่น 

- เน้นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
และการใหค้วามรู ้
กิจกรรม 1 วัน 

 กิจกรรมออกแบบสร้างความสัมพนัธ์ 
ฝากค าถามว่าในครอบครัวอะไรคอื
ความสัมพันธ์ที่เปราะบาง เช่น การเลีย้งดู 
การสื่อสาร การใหเ้วลา หรือกิจกรรมที่ท า
ร่วมกัน กอด กิน เล่น เล่า 

โพนยาง ปูองกันปัญหา
การตั้งครรภไ์ม่
พร้อมและยา
เสพติด 

มีข้อมูลในชุมชนเรื่องเด็ก
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมจ านวน
มาก 

- คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม 80 คน 
- กิจกรรมให้ความรูเ้รื่องเพศและ

การเท่าทันปัญหาการตั้งครรภ ์
ไม่พร้อม และปญัหายาเสพตดิ 
พฤติกรรมเสี่ยงตา่ง ๆ  

 มขี้อสังเกตเรื่องรูปแบบกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมมีความแตกต่างเรื่องวัย เรื่อง
เนื้อหาท่ีจะอบรม 

 ควรออกแบบเป็น 3 ช่วง ตามช่วงอายุ
วัยรุ่น คือวัยรุ่นตอนต้น ตอนกลางและ
วัยรุ่นตอนปลาย 

 ฝากประเด็นการแก้ปัญหาให้เน้นไปท่ี 
การท างานผ่านกลไกครอบครัว 

ละเอาะ สื่อสารระหวา่ง
พ่อแม่ผู้ปกครอง
เพื่อการปูองกัน
ปัญหาเรื่องเพศ 

กลุ่มเยาวชน 12 -18 ปี 
พร้อมพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เนื่องจากปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในพ้ืนท่ี 
กลุ่มเปูาหมาย 26 
ครอบครัว 13 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 2 ครอบครัว
โดยศพค.คดักรอง
ครอบครัวที่ยังไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

- ใช้รูปแบบกิจกรรม ชุดความรู ้
ที่มีอยู่แล้วจากองค์กรที่ท างาน
เรื่องเพศ pathtohealth   
- เน้นเรื่องทักษะชีวิตตามหลักคดิ
จากทางรามจิตต ิ
- จัดร่วมกับ งบ อบต. เป็น 39 
ครอบครัว 
- เสรมิทักษะการสื่อสารของพ่อแม่
ผู้ปกครอง 

 ฝากเรื่องการติดตามผลที่ดูการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดหลังจบการอบรม 
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พ้ืนที่ศพค. โครงการ ประเด็น กระบวนการจัดกจิกรรม ประเด็นแลกเปลี่ยนและเติมเต็มเสนอแนะ 
ดองก าเม็ด สามวัยสาน

สัมพันธ์
ครอบครัว 

จัดบรรยากาศในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ มสี่วน
ร่วมในการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 
 

- ท าบุญถวายสังฆทาน 
- ใช้ศาสนาเป็นท่ียึดมั่นจิตใจ 
- ให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน 
- วิทยากรเป็นพระ ผู้น าในชุมชน 

 สร้างบรรยากาศ อย่าไปเน้นท่ีพิธีกรรม
และเน้นที่กิจกรรมที่ครอบครัวไดท้ า
ร่วมกันตั้งแต่ท ากับอาหารถวายพระ ใช้
กิจกรรมในวันนั้นให้เกดิประโยชน ์

 จ านวนผู้เข้าร่วมอาจจะเยอะไปส าหรับ 
ดินแดง ครอบครัววัยใส 

เตือนใจเยาวชน 
กลุ่มเปูาหมายที่ม ี
ความเสีย่ง 11 – 18 ปี 
จ านวน 184 ราย 

- การปูองกันการท้องก่อนวัย 
- พลาดแล้วท ายังไง 

 เล็งกลุ่มเปูาหมายที่ไม่ละเลยกลุ่มเพศชาย
ที่เป็นต้นเหตุ ปลูกจิตส านึกความ
รับผิดชอบ 

 เล็งแกนน าเยาวชนในการเป็นผู้น าขยาย
ผล 

 เน้นสร้างทรรศนคติทีด่ีเรื่องเพศ 
ส าโรง
ปราสาท 

สานสายใยรัก
เสรมิความส า
พันธ์คนใน
ครอบครัว 

กลุ่มเปูาหมายคือ 
ผู้สูงวัย 20 เด็ก 50 
ผู้ใหญ่ 30 คน  
คิดเป็น 80 ครอบครัว 

- เป็นกิจกรรมฐาน พ่อแม่ ให้
ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร ฐานที่ 2 หน้าที่ลูกต่อพ่อ
แม่ พฤติกรรมความเสี่ยง ฐานท่ี 3 
เด็ก 9-12 ปี สอนเรื่องความ
กตัญญู  
ฐานท่ี 4 ใช้ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพและการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 เน้นเรื่องการวางตน หน้าท่ีของแตล่ะคน
ในครอบครัว การช่วยเหลือกันใน
ครอบครัว ครอบครัวยุคใหม่ ท่ีเปลี่ยนไป
จากเดิม ครอบครัวแหว่งกลาง พ่อแม่เลี้ยง
เดี่ยว หรือเด็กที่ไมไ่ด้อยู่กบัครอบครัว 

 เด็กมีภมูิคุ้มกัน พ่อแม่รูเ้ท่าทัน ผู้สงูอายุมี
พลัง สานสัมพันธร์ะหว่างกัน 

 กิจกรรมต้องเน้นเรื่องการท ากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 

ไพรบึง เสรมิสถาบัน
ครอบครัว 

ครอบครัว จ านวน 25 
ครอบครัว  

- ให้ความรู้เรื่องการสร้างความ
พันธ์ในครอบครัว โรคต่าง ๆ 
วิทยากรจากโรงพยาบาลไพรบึง 

  กิจกรรมที่ลดช่องว่างครอบครัวจะจัด
อย่างไร เช่น กิจกรรมละลายพฤตกิรรม 
การจัดการความเครียด และกจิกรรม
ภาคสนาม?  

 เลือกครอบครัวที่มีศักยภาพในการเป็น
แม่เหล็กท่ีจะดึงครอบครัวที่เหลือมา
ร่วมกันขยายผลได ้

ภูฝูาย 
 

ผู้สูงวัยใส่ใจ
ลูกหลาน 

- ผู้สูงอายุ 30 คน 
- วิทยากร จาก

หน่วยงานในชุมชน 
- อยากให้ลูกหลานสืบ

ทอดมรดกภูมิปัญญา
จากผู้สูงอายุในชุมชน 

- ให้ความรู้ผา่นกิจกรรมเรียนรู้
และเล่าเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จากผู้สูงอายุท่ีมีชาติพันธ์ต่าง ๆ 
เขมร (ประเพณีพิธีกรรม) และลาว 
(เน้นเรื่องยาสมุนไพร) 

 เน้นให้ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สงูวัย
ออกแบบกันเอง เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วม
และทุกคนเห็นความส าคัญของแตล่ะคนที่
อยู่ร่วมกันบนฐาน ทุนทางวัฒนธรรม 
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ตารางแสดงผลการพิจารณาโครงการเสนอของบอุดหนุนของ ศพค. ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ที ่
องค์กรท่ีขอรับ 
การสนับสนุน  

ชื่อโครงการ 
 วันด าเนินการจัด

กิจกรรม  
 งบประมาณ  ผลการพิจารณา  

 ที่ขอรับ (บาท)   ได้รับ (บาท)  ไม่ได้รับ  
(1) ศพค.ทุ่งไชย ปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

ต่อเด็ก สตร ีและบุคคลในครอบครัว 
มิ.ย. 59 35,000 34,800  

(2) ศพค.ตองปิด เสรมิสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแขง็ พ.ค. 59 35,000 33,600  

(3) ศพค.โพนยาง ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรยีน ต าบลโพน
ยาง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

15-16 มิ.ย. 59 35,000 32,000  

(4) ศพค.ละเอาะ การสื่อสารระหว่างพ่อแม ่ผู้ปกครอง 
กับบุตรหลานเพื่อส่งเสรมิสุขภาวะทาง
เพศของเด็กและเยาวชน 

มิ.ย. 59 35,000 35,000  

(5) ศพค.ดองก าเม็ด 3 วัยสานสัมพันธ์ครอบครัวในต าบล
ดองก าเม็ด 

19 ก.ค. 59 35,000 34,800  

(6) ศพค.ดินแดง ครอบครัววัยใส เตือนใจเยาวชน พ.ค. - ก.ค. 59 35,000 35,000  

(7) ศพค.ส าโรง
ปราสาท 

สานสายใยรักเชื่อมความสมัพันธ์ผูสู้ง
วัย เด็ก เยาวชนและคนในครอบครัว 
ประจ าป ี2559 

17 มิ.ย. 59 35,000 35,000  

(8) ศพค.ไพรบึง ส่งเสริมสถาบันครอบครัว (รั้วรอบขอบ
ชิด ครอบครัวสุขสันต์)  

27-28 ก.ค. 59 35,000 35,000  

(9) ศพค.ภูฝูาย ผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานในต าบล 
ภูฝูาย 

14 ก.ค. 59 35,000 34,250  

รวมท้ังสิ้น  9 โครงการ   315,000  309,450  

 
ภาพกิจกรรมท่ี 4 จังหวัดศรีสะเกษ 
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จังหวัดระยอง 

สรุปกิจกรรมที่ 2: เวที 1 การประชมุชี้แจงท าความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

  การประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในพ้ืนที่เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ และเพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น

และบริบทพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้แทน ศพค. จากพ้ืนที่ในจังหวัดระยองเข้าร่วมการประชุม 15 แห่ง ได้แก่ ศพค.แกลง  

ศพค.ทุ่งควายกิน ศพค.ส านักท้อน ศพค.ช าฆ้อ ศพค.ตะพง ศพค.บ้านหนองหิน ศพค.หนองไร่ ศพค.ทับมา 

ศพค.ตาสิทธิ์ ศพค.ปลวกแดง ศพค.ส านักทอง ศพค.เชิงเนิน ศพค.วังจันทร์ ศพค.บ้านผาพัฒนา ศพค.แม่น้ าคู้   

 การประชุมเริ่มขึ้น โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ร่วมกับผู้แทนจาก 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และที่ปรึกษาโครงการ ชี้แจงที่มาและแนวทางการด าเนินงานโครงการ 

จากนั้นได้มีการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีการปรึกษาหารือและสะท้อนมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมต่อ

สภาวการณ์ครอบครัว การท างานด้านข้อมูลและกลไกการท างานเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดระยอง ซ่ึงผลการประชุม

สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

      - ด้านสภาวการณ์ข้อมูลครอบครัว ที่ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญ อาทิ สถานการณ์ครอบครัวยากจน 

ครอบครัวด้อยโอกาส ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ รวมถึงครอบครัวที่มีความต้องการ  

ความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี ครอบครัวที่มีผู้พิการหรือผู้สูงอายุติดเตียง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเฝูาระวังในสภาวการณ์ครอบครัว อาทิ ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการตั้งครรภ์

ก่อนวัยอันควร  

       - ด้านกลไกการท างาน มีการพัฒนาระบบการท างานด้านสภาวการณ์ครอบครัว โดยใช้ข้อมูลจาก 

จปฐ. การท าบัญชีครอบครัว การออกตรวจเยี่ยมบ้านของ อสม. ขณะเดียวกัน มีความพยายามเชื่อมโยงข้อมูล

ไปสู่กลไกการท างานขับเคลื่อนที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางการท างาน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาครอบครัวในลักษณะต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการสร้างอาชีพ การสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนและ

กิจกรรมครอบครัว การแก้ปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ กิจกรรมด้านผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดู 

บุตรหลานส าหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง เป็นต้น   

  ทั้งนี้ รายละเอียดของสภาวการณ์ครอบครัวของจังหวัดระยอง สรุปได้ดังนี้   
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ตารางสรุปสภาวการณ์ครอบครัวและประเด็นเฝ้าระวัง จังหวัดระยอง 

พ้ืนที่ ศพค.  ประเด็นสภาวการณ์ครอบครัว ประเด็นเฝ้าระวัง 

1. แกลง - อสม. ออกเยี่ยมบ้าน - ผู้ปุวยเรื้อรังติดเตียง ไม่มีผู้ดูแล 

(ต้องท างานร่วมเทศบาล รพ.สต.) 

2. ทุ่งควายกิน - มีการส่งเสริมวัฒนธรรมในเด็ก เริ่มต้นจากวัฒนธรรม

การไหว้ การทักทาย 

 

- ครอบครัวยากจน ไม่มีอาชีพ ที่มีอาชีพ

รับจ้างก็ได้ผลพวงจากราคายาง : เบื้องต้น

ท างานด้วยการส่งเสริมอาชีพประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์ เชื่อมโยงกับวัด 

3. เทศบาล 

ส านักท้อน 

- โครงการส าหรับครอบครัวยากจน โดยการส่งเสริม

อาชีพ การจัดหาตลาด การช่วยเหลืออุปกรณ์ประกอบ

อาชีพ โดยท างานร่วมกับ 7-eleven  

- การท างานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ 

- ผู้ปุวยเรื้อรัง : ชมรมผู้สูงอายุ 

- เด็กไรส้ัญชาติ : ช่วยทุนการศึกษา  

(ส่งต่อ) 

4. ช าฆ้อ - ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และเด็กท่ีอยู่กับปูุย่า : มีการแจก

ไข่เด็ก และกิจกรรมส่งเสริมความอบอุ่นจากแม่สู่ลูก 

- ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง 

5. ตะพง - ต่างคนต่างท า ไม่ได้ร่วมมือกันท างานท่ีศูนย์ โดย อบต.

ด าเนินการเป็นหลัก เพราะเป็นภารกิจหน้าท่ี 

- มีการท างานทั้ง 4 กลุ่มเปูาหมาย แต่จากการคัดกรอง

พบว่า ประเด็นเร่งด่วน คือ เรื่องผู้สูงอายุยากจน 

- การเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทุก ๆ 2 สัปดาห์ มีการดูแล 

และช่วยท าความสะอาด 

- ผู้ปุวยติดเตียง 

- อยากจัดระบบ กลไกการท างาน* 

6. บ้านหนองหิน - มีศูนย์ 3 วัย สายใยรักแห่งครอบครัว 

- มีการส่งเสริมท าบัญชีครัวเรือน ท ากิจกรรมร่วมกัน

ของครอบครัว และการคัดเลือกครอบครัวตัวอย่าง 

 

7. หนองไร่ - เป็นชุมชนเล็ก ๆ รายได้รวม 20 ล้าน 

- มีกิจกรรมครอบครัวตัวอย่าง 

- มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ครอบครัว 

- มีชุมชนเกษตร กรีดยาง 

- มีแผนเรื่องอนามัยเจริญพันธ์ และแม่วัยรุ่น 

- พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลครอบครัว 

8. ทับมา - สภาเด็กและเยาวชน 

- กิจกรรมผู้สูงอาย ุ

- เด็กเปราะบาง ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเอดส์ 

 

9. อบต.ส านัก

ท้อน 

- เป็นต าบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง  

- ระบบดูแลตั้งรับเรื่องแม่วัยรุ่นในครอบครัว และชุมชน

ฝึกคิด ฟัง พูด 

 



76 
 

พ้ืนที่ ศพค.  ประเด็นสภาวการณ์ครอบครัว ประเด็นเฝ้าระวัง 

10. ตาสิทธิ์  - เป็นพื้นที่ 2 ส่วนคือ เกษตรกรรม (ยาง) และ

อุตสาหกรรม (ประชากรแฝง) การท างานเน้นพ้ืนท่ี

เกษตรเพราะเป็นประชากรดั้งเดมิ 

- แผน มองหน้าเหลียวหลังผู้ด้อยโอกาส ท างานร่วมกับ 

อสม. และ รพสต. ชาวบ้านเป็นหูเป็นตาในการท างาน 

 

11. ส านักทอง - กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ได้งบประมาณในการท างาน

แก้ไขความรุนแรงในครอบครัว โดยการสร้างเครือข่าย

และช่วยกันสอดส่องดูแลในพื้นที ่

- แม่โดนลูกท าร้าย 

- ปรับปรุงทีอ่ยู่อาศัยผู้พิการ  

12. เทศบาล

ต าบลเชิงเนิน 

- ผู้แทนเพิง่เริ่มเข้าท างานในพ้ืนท่ี  

- การส่งเสริมอาชีพ และการแก้ไขปัญหาเรื่องอาชีพ 

ควรแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น มีการหาตลาด ฯลฯ  

- มีกลุ่มจัดตั้งในพื้นที ่

 

- มีการติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย เช่น  

การสงเคราะห์คนยากจน การปรับปรุ ง

ซ่อมแซมบ้านเรือน ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของที่ดิน 

- การมีกิจกรรมแก้ปัญหาเด็กวัยรุ่นที่ยั่งยืน 

13. วังจันทร์ - เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

- โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลเอดส์ ให้ความรู้เรื่อง

การดูแลตัวเอง 

- การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

- ผู้สูงอายุติดสังคม 

- ผู้ปุวยติดเตียง 

- ครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีเวลาร่วมกัน 

 

14. แมน่้ าคู ้ - การท างานช่วยเหลือสงเคราะห์ ที่ท าให้คนในพื้นที่เคย

ชินกับการรอรับความช่วยเหลือ (“เราช่วยเขาบ่อยเขาก็

อ่อนแอลง”) 

 

15. บ้านผาพัฒนา - สถานการณ์ครอบครัวเปลี่ยนไป  

ทั้งนี้ หลังการประชุมที่ปรึกษาโครงการไดข้อความร่วมมือให้ผู้แทนแต่ละพ้ืนที่กลับไปปรึกษาหารือกับ 

ภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ทบทวนความต้องการ ความพร้อม และความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ โดย

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยองเป็นผู้ประสานรับสมัคร ศพค. น าร่องใน 10 พ้ืนที่ต่อไป  
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ภาพกิจกรรมท่ี 2: เวที 1 จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปกิจกรรมที่ 2: เวที 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนออกแบบการท างานเชิงพื้นที่  

       การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการของจังหวัดระยอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม
หาดแสงจันทร์รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมีตัวแทนจาก ศพค. อปท.และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจาก  
11 ต าบล ได้แก่ 1. ต าบลพลงตาเอ่ียม อ าเภอวังจันทร์ 2. ต าบลแกลงกะเฉด อ าเภอเมืองระยอง 3. ต าบล
ตะพง อ าเภอเมืองระยอง 4. ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง 5. ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา 6. ต าบล 
มาบข่าพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา 7. ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง 8. ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง  
9. ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง 10. ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง 11. ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง  
ซ่ึงผลการเข้าร่วมประชุมในแต่ละขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 
  (1) การสะท้อนความคิดและความคาดหวังต่อการด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมเวทีประชุมได้สะท้อน
มุมมองความเห็นผ่านบัตรค าในประเด็นต่าง ๆ มีทั้งประเด็นความคาดหวังต่อสังคมและครอบครัวที่อยากให้มี
การท างานดูแลช่วยเหลือกลุ่มครอบครัวยากล าบากในทุกมิติ ทั้งครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ  ครอบครัวยากจน 
ที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะ ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง รวมถึงครอบครัวที่เผชิญปัญหาเด็กออกกลางคันหรือไม่ได้
เรียนต่อ ดังที่ว่า “เด็กเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง แล้วโดนไล่ออก สุดท้ายมามั่วสุมติดยาเสพติด จะแก้ปัญหานี้ได้
อย่างไร”  “ครอบครัวที่ยากจนจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรบ้าง” เป็นต้น  รวมถึงความคาดหวังต่อ 
การออกแบบการด าเนินงานให้มีระบบติดตามต่อเนื่อง ตลอดจนความต้องการของกลุ่มเปูาหมายในการ
ออกแบบการท างานขับเคลื่อนตามโจทย์กลุ่มเปูาหมายและบริบทพ้ืนที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้ มีรายละเอียดข้อกระทง
ความเห็นดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการด าเนินโครงการจังหวัดระยอง 

ความคาดหวังต่อ
สังคม/ต่อ
ครอบครัว 

ความคาดหวังเชิง
เทคนิค 

ความคาดหวังด้าน
งบประมาณ/

บุคลากร 

ค าถามเกี่ยวกับ
โครงการ/เทคนิคและ

วิธีการท างาน 

ข้อมูลสภาวการณ์/ 
โจทย์พ้ืนที่ 

ข้อเสนอ 

- คาดหวังต่อการ
แก้ปัญหาสังคมที่มี
วัยรุ่นติดยาเสพติด 
- คาดหวังว่าสังคม
จะมีความสุข 
- อยากให้ครอบครัว
ในสังคมไทยมคีวาม
อบอุ่น อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทุก
เพศทุกวัย 
- อยากให้ลดปัญหา
ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ว 
- คิดว่าจะมีความรัก 
ความสามัคคีใน
ครอบครัวเพิ่มมาก
ขึ้น ส่งผลให้ใช้ชีวิต
ในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- คาดหวังว่าจะมีแนว
ทางการท างานท่ี
เกี่ยวกับครอบครัวใน
ทุก ๆ มิติที่เป็น
รูปธรรม จับต้องได ้
- แนวทางแก้ไขปัญหา
เรื่องครอบครัว
ยากล าบาก 
- น าองค์ความรู้ที่ได้
จากการอบรมในวันนี้
ไปบูรณาการใช้กับ
โครงการทีไ่ด้ท าใน
พื้นที่อยู่แล้ว 
- คาดหวังว่าโครงการ
นี้จะสามารถแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ีได้อย่าง
ยั่งยืน 
- คาดหวังว่าโครงการ
นี้จะประสบ
ความส าเร็จ จะท า
โครงการที่เกีย่วข้อง
กับการห่างไกล 
ยาเสพตดิ เริม่จาก
ครอบครัวสู่สังคม 

-  - ต้องการทราบถึง
รายละเอียดของ
ครอบครัวท่ีเป็น
กลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ 
- ครอบครัวที่ยากจน
จะมีแนวทาง
ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง 
- อยากรู้ข้อมูลของ
โครงการมากกว่านี ้
- ต้องการทราบถึง
ตัวช้ีวัดของโครงการ/
ตัวช้ีวัดครอบครัว
เข้มแข็ง 
- ต้องการทราบแนว
ทางการแก้ปัญหา
ครอบครัว 
- อยากรู้เกี่ยวกับ
โครงการที่ด าเนินการ
เพื่อพัฒนาครอบครัว
ผู้พิการเจ็บปุวยเรื้อรัง 
- ครอบครัวที่มี
ความสุขเขาท ากัน
อย่างไร 

- ปัญหาครอบครัวไม่
มีเวลาดูแลบตุรหลาน 
ท าให้เกิดปัญหาสังคม
ตามมา 
- เด็กเรียนหนังสือไมรู่้
เรื่อง แล้วโดนไล่ออก 
สุดท้ายมามั่วสมุติดยา
เสพติด จะแก้ปัญหานี้
ได้อย่างไร 
- ครอบครัวที่มีพร้อม
พ่อแม่ลูก ท าไมลูกยัง
ติดยา น่าคดิว่าสาเหตุ
มาจากอะไร 
- แม่วัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น 

- การเก็บข้อมูล
อาจไม่ครอบคลมุ
ถึงทุกปัญหาที่มี 
เวลาเก็บข้อมลูก็
มักได้แต่ปัญหา
เดิม ๆ อยากใหม้ี
กลไกแก้ปัญหาที่
ครอบคลมุทุก
ปัญหา 
 

  

(2) การระดมความคิดวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวในพื้นที่  และวิเคราะห์ประเด็นและล าดับ
ความส าคัญในประเด็นปัญหา ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวในรายกลุ่มปฏิบัติการ พบว่า มีประเด็นที่
น่าสนใจในหลายเรื่อง พ้ืนที่น าร่องในจังหวัดระยองมีบริบทส่วนใหญ่เป็นลักษณะพ้ืนที่เกษตรกรรม มีทั้งที่ลุ่ม
เชิงเขาและที่ราบ ประชากรประกอบอาชีพท านาท าสวน แต่ขณะเดียวกันก็มีประชากรประกอบอาชีพค้าขาย 
รับจ้างทั่วไป ด้านประชากรพบว่า เกือบทุกชุมชนมีสภาพครอบครัวที่มีท้ังผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล ครอบครัว
ที่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เป็นต้น ด้านความต้องการการช่วยเหลือ ส่วนใหญ่สะท้ อน 
ความต้องการตามแต่ละพ้ืนที่ เช่น การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สงเคราะห์ความยากจนด้วยการ
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ฝึกทักษะอาชีพ ทั้งเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพ่ือค้าขายแก้ปัญหาการว่างงาน เป็นต้น ทั้งนี้ 
รายละเอียดการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางแสดงสรุปผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวและประเด็นความส าคัญของพื้นที่ 
จังหวัดระยอง 

ระยอง 
พ้ืนที่ ศพค. บริบทชุมชน ประชากร ครอบครัว ความต้องการช่วยเหลือ 

 ศพค.ต าบล 
ส านักท้อน 

พื้นที่ส่วนใหญ่ติดเขา
ที่ดินในเขตปุาสงวน 
อาชีพเกษตรกร 
รับจ้าง 

ประชากรแฝงค่อนข้างมาก 
วัยท างานมีน้อย เด็กและ
ผู้สูงอายุมจี านวนมาก 

ครอบครัวเดี่ยว เด็ก – ติดยาเสพตดิ 
และเกม 
ผู้สูงอายุ - มีปัญหาสุขภาพ 
และถูกทอดทิ้ง 

 ศพค.ต าบลทับมา พื้นที่ราบลุ่ม ท าสวน 
กิจการบ้านเช่า 
พนักงานโรงแรม 

 
 

ผู้สูงอายุ 10% วัยท างาน 
50% วัยเด็ก-วัยรุ่น 40%  
ปัญหา ประชากรแฝง ต่าง
ด้าว และยาเสพติด 

ครอบครัวเดี่ยว ส่งเสริมอาชีพคนว่างงาน 
แก้ปัญหายาเสพตดิอย่าง
ยั่งยืน 

 ศพค.ต าบลกองดิน พื้นที่ลุ่มเชิงเขา ท า
สวนผลไม้ ยางพารา 

5,300 คน 
วัยท างาน 4,180 คน  
วัยสูงอายุ 720 คน  
วัยเด็ก 400 คน  

ครอบครัวใหญ ่ ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ยากจน 
ปุวยติดเตียง 

 ศพค.ต าบล 
พลงตาเอี่ยม และ 
ศพค.ต าบล 
ทุ่งควายกิน 

ที่ราบลุ่ม ท่ีราบเชิง
เขา อาชีพเกษตรกร 
รับจ้าง ค้าขาย  

ผู้สูงอายุ ประชากรแฝง 
ต่างด้าว 

ครอบครัวเดี่ยว  
ครอบครัวขยาย 
ครอบครัวแหว่ง
กลาง 

ความยากจน 
โรคเรื้อรัง ปุวยติดเตียง 
ไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ 
ปัญหายาเสพตดิ เด็กติด
เกม 

 ศพค.ต าบล 
หนองไร ่

พื้นที่ชายเขา อาชีพ
เกษตรกร 

วัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 25%  
ผู้สูงอายุ 25% 
วัยท างาน 50% 

ส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวขยาย 

ผู้สูงอายุตดิบ้านไม่มีงานท า 
การตั้งครรภไ์ม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

 
 (3) การตั้งโจทย์การท างานและร่างแผนการด าเนินงาน จากข้อมูลสภาวการณ์ตลอดจนมุมมอง 

ความคาดหวังต่อการออกแบบการท างานเพ่ือการพัฒนากลุ่มเปูาหมายในโครงการ ได้น ามาสู่กระบวนการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการตั้งโจทย์และยกร่างแผนการพัฒนาครอบครัวยากล าบากเชิงพ้ืนที่ ซึ่งในภาพรวมของ
จังหวัดระยอง มีโจทย์การท างานทั้งเรื่องผู้สูงอายุ การดูแลส่งเสริมสุขภาพ งานกิจกรรมอาสาดูแลผู้สูงอายุ 
รวมถึงโจทย์เรื่องการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงและเรื่องยาเสพติด โจทย์
เรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุ รวมถึงเรื่องความร่วมมือของประชาคมในพ้ืนที่
เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนา การวางแผนพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวอย่างเป็นระบบต่อเนื่องต่อไป สรุปได้  
ดังตัวอย่างการวางแผนออกแบบโครงการพัฒนาครอบครัวยากล าบากในจังหวัดระยองในตารางต่อไปนี้   
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ตัวอย่างการวางแผนออกแบบโครงการพัฒนาครอบครัวยากล าบากในจังหวัดระยอง 
ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

กลุ่มเปูาหมาย ผู้สูงอายุ  
กระบวนการท างาน 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และการให้ความรู้แก่ครอบครัวในการดูแล

ผู้สูงอายุด้วย  
2. ส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ ด้วยการฝึกท าลูกประคบเพื่อสร้างรายได้ และ
สามารถน าความรู้ไปสอนลูกหลานต่อให้มีอาชีพเสรมิได ้

กลไก เพื่อนภาค ี 1. ชมรมผูสู้งอายุ 
2. อปท. 
3. ศพค. 
4. ครอบครัว 

ระยะเวลา ต้น – ประชุมวางแผน 
กลาง – ด าเนินการให้ความรู้และฝึกอาชีพ มีการติดตามผลทุกวันท่ี 20 ของเดือน 
ปลาย – ติดตามประเมินผลสรุปรวมของโครงการ 

 
ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง : แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

กลุ่มเปูาหมาย เด็กและเยาวชนกลุม่เสี่ยง 
กระบวนการท างาน 1. ตั้งคณะท างานฝุายปกครองของชุมชน มีการตั้งจุดตรวจและตรวจตราทุก ๆ เดือน อย่างน้อย

เดือนละ 2 ครั้ง 
2. ตั้งจิตอาสาตาสับปะรดช่วยสอดส่องดูแลพื้นที ่
3. ปลูกฝังให้ทุกคนในชุมชนดูแลกนัให้เสมือนว่าทุกคนเป็นลูกหลานของตน ให้ห่างไกลยาเสพติด 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. เทศบาล (สนับสนุนงบประมาณและประชาสัมพันธ์โครงการ) 
2. ฝุายปกครอง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (เกี่ยวกับกฎหมายและการบ าบัด) 
3. อสม. (สนับสนุนกระบวนการและตดิตามผล) 

ระยะเวลา ต้น – ประชุมวางแผน 
กลาง – ติดตาม ตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
ปลาย – ส่งต่อ (บ าบัด) และตดิตามผลการด าเนินโครงการ 
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ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง : แก้ปัญหาพฤติกรรมมั่วสุมของเด็กและเยาวชน  
และแก้ปัญหาการว่างงานและถกูทอดทิ้งของผู้สูงอายุ 

กลุ่มเปูาหมาย 1. เด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมมัว่สุม ติดสารเสพติด แม่วัยรุ่น ฯลฯ 
2. ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้งและไม่มีรายได ้

กระบวนการท างาน เรื่องเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง 
1. จัดให้มีกิจกรรมที่สามารถดึงความสนใจของเด็กและเยาวชนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมไดม้ากกว่า
การไปรวมตัวมั่วสุมกัน 
2. สอนทักษะการปูองกันตัวจากความเสี่ยงต่าง ๆ การเอาตัวรอดจากความเสีย่ง การกล้าปฏิเสธ 
3. การปลูกฝังจติส านึกใหรู้้จักหนา้ที่ของตนเอง รู้จักดูแลรับผิดชอบตนเอง การให้เกียรติเพศตรง
ข้าม 
เรื่องผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 
1. จัดหาสถานท่ีในการรวมกลุม่ผูสู้งอายุในการท ากิจกรรม 
2. ให้ความรู้และการฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับอาชีพท่ีน่าสนใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างโดยไมรู่้สึก
ว้าเหว่และมีรายได ้

กลไก เพื่อนภาค ี ทุกภาคส่วนในชุมชน ท างานแบบบูรณาการ 
ระยะเวลา ต้น – วางแผน จัดหาทรัพยากร 

กลาง – ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัต ิ
ปลาย – ติดตามและประเมินผล 

   

ภาพกิจกรรมท่ี 2: เวที 2 จังหวัดระยอง 
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สรุปกิจกรรมที ่3: การลงพ้ืนที่ติดตามการพัฒนาแผนการด าเนินงาน 

การติดตามการด าเนินงานพัฒนาแผนการท างานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดระยอง  

ได้มีการจัดกิจกรรมติดตามโดยความร่วมมือระหว่างพมจ.ระยอง ร่วมกับศพค.ต าบลตะพง เป็นเจ้าภาพ  

จัดกิจกรรม และศพค.น าร่องต่าง ๆ ได้แก่ ศพค.แกลงกะเฉด ศพค.ทับมา ศพค.มาบข่า ศพค.มาบข่าพัฒนา  

ศพค.แม่น้ าคู้ ศพค.หนองไร่ ศพค.ทุ่งควายกิน ศพค.ส านักท้อน และภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทนอบต.  

ผู้น าท้องถิ่น ประชาคมชุมชน เป็นต้น โดยมีการจัดกิจกรรมติดตามแผนการด าเนินงานในวันอังคารที่  

22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พร้อมกับ  

การเยี่ยมชมกิจกรรมตัวอย่าง ส่วน ศพค.พลงตาเอ่ียม และ ศพค.กองดิน ไม่สามารถมาร่วมในกิจกรรมได้โดย 

พมจ.ระยองจะมีการนัดหมายประสานติดตามงานต่อไป 

 ทั้งนี้ในการติดตามการด าเนินงานพัฒนาแผนการท างานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัด
ระยอง ได้มีการน าเสนอแผนการด าเนินงานพัฒนาครอบครัวยากล าบากของจังหวัดระยอง ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมายครอบครัวยากล าบากท้ัง 4 กลุ่ม โดยในแต่ละพ้ืนที่พบว่า การเลือกประเด็นการพัฒนาครอบครัว
ยากล าบากของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่องของจังหวัดระยองได้มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลในพ้ืนที่  
ทั้งจากรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานจปฐ. และการลงพ้ืนที่ส ารวจเอง โดยคณะท างาน  
ศพค. ร่วมกันวิเคราะห์ความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้การช่วยเหลือและพัฒนาครอบครัวเหล่านี้ ตัว อย่างงาน
พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการขับเคลื่อนของศพค.ทับมา ศพค.แม่น้ าคู้ ศพค.มาบข่า เป็นต้น มีการจัดท าระบบ
ข้อมูลครอบครัวในมิติต่าง ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะการช่วยเหลือครอบครัวยากจนและครอบครัวที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเฉพาะ  

 ส่วนการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาแผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว  
ในจังหวัดระยอง จากการน าเสนอแผนมีตัวอย่างโครงการที่ ศพค.ในชุมชนน าร่อง 9 แห่ง เสนอไว้ ได้แก่ 

 ครอบครัวลักษณะเฉพาะ : โครงการครอบครัวรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติดของ ศพค. 
ทุ่งควายกิน เน้นการให้ความรู้เพ่ือสร้างทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองต่อลูกด้วยค าพูดเชิงบวก ตลอดจน
รณรงค์และให้ความรู้เชิงปูองกันยาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ ของเด็กและเยาวชน 

 ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง : โครงการธงแดง พ้ืนที่ยุติความรุนแรง ของ ศพค.แกลงกะเฉด 
เน้นเด็กและเยาวชนที่ใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะแม่วัยรุ่นที่ขาดทักษะการเลี้ยงลูกและมีแนวโน้มใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว เน้นการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนมีพ้ืนที่สร้างสรรค์ “บ้านหลัง
เรียน” ส่งเสริมกิจกรรมแก่กลุ่มเด็กเปราะบาง 

 ครอบครัวยากจน  : โครงการสร้างคุณค่า ค้นหาตนเอง ของ ศพค.หนองไร่ เน้นการสร้าง
ต้นแบบอาชีพให้แก่ครอบครัวน าร่อง สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่มีอาชีพ ตลอดจน
วางกลไกเฝูาระวังครอบครัวที่เด็กถูกทิ้งไว้กับผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุถูกทิ้งตามล าพัง  โครงการจัดท าระบบข้อมูล
ครอบครัวยากจน โดย ศพค.มาบข่า เชื่อมต่อกับ อปท. ค้นหาครอบครัวยากจน และน าข้อมูลที่เป็นปัญหา
เร่งด่วนมาขับเคลื่อนต่อไป  
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 ครอบครัวที่มีผู้พิการหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง  :  โครงการพัฒนาผู้พิการ โดย ศพค.มาบข่าพัฒนา 
ส ารวจ ค้นหา ล่าตัว เพื่อการเข้าถึงผู้พิการ และส่งเสริมกิจกรรมสามวัยสายสัมพันธ์ เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัว
เกิดความเอาใจใส่ผู้พิการและผู้สูงอายุ  
 ทั้งนี้ ทางโครงการได้จัดกลุ่มเชิงประเด็นไว้เพ่ือการลงติดตามการด าเนินงานเชิงประเด็นในพ้ืนที่
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  1) ด้านการพัฒนาครอบครัวโดยการท างานระบบข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อน  ได้แก่ 
ศพค.ทับมา ศพค.แม่น้ าคู้ ศพค.มาบข่า 2) ด้านการพัฒนาครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น (เด็กวัยรุ่น-พ่อแม่) ได้แก่ 
ศพค.แกลงกะเฉด ศพค.ทุ่งควายกิน และ ศพค.ส านักท้อน 3) ด้านการพัฒนาครอบครัวที่มีกลุ่มผู้สูงอายุ- 
ผู้พิการ ได้แก่ ศพค.หนองไร่ ศพค.ตะพง ศพค.มาบข่าพัฒนา ซึ่งเป็นแผนที่จะน าไปขับเคลื่อนการท างานต่อไป   

ตารางสรุปความคืบหน้าการพัฒนาแผนด าเนินงานพัฒนาครอบครัวยากล าบาก 

ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง จังหวัดระยอง วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ระยอง 

ศพค. กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะท า 

1. ตะพง ครอบครัวลักษณะเฉพาะ  

(ผู้สูงอายุท่ีถูกทิ้งให้อยู่ตาม

ล าพัง) 

การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีอยูต่ามล าพัง  

* โครงการที่ริเริ่มมาเมื่อปีที่ผา่นมา ได้แก่ โครงการสายด่วนชีวิต ร่วมกับ 

TOT รพสต.ยายดา และ รพ.สต.ตะพง โดยเป็นการติดตั้งเบอร์บ้านหรือ

เบอร์มือถือระบบ TOT เพื่อใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุ เพียงแค่

กดปุุมสีแดงซึ่งเป็นปุุมฉุกเฉิน สัญญาณจะส่งไปยัง อบต. 

2. ทุ่งควายกิน ครอบครัวลักษณะเฉพาะ  

(เด็กและเยาวชนกับปัญหา

ยาเสพตดิ) 

 

 

 

ครอบครัวรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพตดิ – เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว 

 สร้างทักษะการสื่อสารพูดคยุกันระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ใช้

ค าพูดที่เหมาะสมกับลูก 

 พาเด็กทัศนศึกษาที่ทัณฑสถานดโูทษของผู้ค้ายาเสพตดิ 

 รณรงค์ให้ความรู้แกเ่ด็กและเยาวชนเรื่องอื่น ๆ เช่น แม่วัยรุ่น 

โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 

3. แกลงกะเฉด ครอบครัวลักษณะเฉพาะ/ 

ครอบครัวที่มีความรุนแรง 

(เน้นเด็กและเยาวชนท่ีใช้

ความรุนแรง) 

 

การพัฒนาครอบครัวที่มีปัญหาเกีย่วกับเด็กและเยาวชน 

โดยมีกิจกรรมย่อยได้แก่  

 จัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่แม่วยัใส 

 บ้านหลังเรยีน ส่งเสริมกลุ่มเด็กเปราะบาง (จะเริ่มด าเนินการ ก.พ. 

59 มีเครือข่ายสภาเด็กเป็นแกนน า) 

 ชุมชนคุ้มครองเด็ก 

 ธงแดง พื้นที่ยุติความรุนแรงในเดก็ 

4. หนองไร่ ครอบครัวยากจน/ 

ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 

(เด็กและผู้สูงอายุถูก

 ค้นหาอาชีพตามความสามารถ/ความถนัดจากครอบครัวเปาูหมาย 

 สร้างต้นแบบอาชีพให้ครอบครัวน าร่อง 20 ครอบครัว 

 สร้างการเห็นคณุค่าในตนเอง 
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ศพค. กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะท า 

ทอดทิ้ง) 

 

 สร้างความตระหนักของชุมชน และสร้างระบบเฝูาระวังครอบครัว

ที่เด็กถูกทิ้งไว้กับผู้สูงอาย/ุผูสู้งอายุถูกท้ิงไว้ตามล าพัง 

5. ทับมา 

 

 

 

 

 

 

เด็กและเยาวชน (ยังไมเ่ข้า

กรอบกลุ่มเปูาหมาย 4 

กลุ่ม) 

โครงการครอบครัวล้อมรัก พิทักษส์ิ่งแวดล้อม มเีปูาหมายเพื่อสร้างความ

รัก ความอบอุ่น และความสามัคคใีห้แก่ครอบครัว โดยใช้วิธีการอบรม

ความรู้คู่คณุธรรมแก่นักเรียน 

* ทางโครงการเสนอแนะว่าให้ท าระเบียนครอบครัว โดยประสานความ

ร่วมมือกับทางโรงเรียนและครอบครัว ติดตามดเูด็กตั้งแต ่

เริ่มเข้าเรียนปฐมวัย   

6. มาบข่า 

 

 

 

 

ครอบครัวยากจน จัดท าระบบข้อมูลครอบครัวยากจน 

* ทางโครงการเสนอแนะให้พัฒนาระบบข้อมลู เพื่อใช้วิเคราะห์ปญัหา 

จากนั้นน าข้อมูลที่เป็นประเด็นเร่งด่วนของพื้นที่ไปสู ่

การขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา หรือพัฒนาต่อไป 

7. ส านักท้อน ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 

(เด็กเยาวชนตั้งครรภ์ก่อน

วัยอันควร) 

พัฒนาพ่อแม่วัยใส (กิจกรรมในโรงเรียน)  

 ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่ 

 ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย การเข้าถึงสิทธ์ิ 

 ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูบุตร 

8. มาบข่าพัฒนา ครอบครัวที่มผีู้พิการหรือ

เจ็บปุวยเรื้อรัง/ ครอบครัว

ลักษณะเฉพาะ (ผู้พิการ

ถูกทิ้งอยู่กับเด็กหรือ

ผู้สูงอายุ) 

การให้ความช่วยเหลือผู้พิการ โดยการ 

 ส ารวจข้อมลู คัดเลือก และล่าตัวเพื่อเข้าถึงผู้พิการ  

 กิจกรรมสามวัยสายสัมพันธ์ 

 

9. แม่น้ าคู ้ ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 

 

พัฒนาครอบครัวที่มีความต้องการการช่วยเหลือพิเศษ โดยมี

กระบวนการคือ 

 ตั้งกรรมการและคณะท างาน 

 เอ็กซเรย์พื้นท่ี 7 หมู่บ้าน 

 ร่วมกันพิจารณาคดัเลือกครอบครวั 

 วางแผนการช่วยเหลือ/ประกบตัว 
หมายเหตุ : ศพค.พลงตาเอ่ียมและศพค.กองดิน ติดภารกิจราชการ โดยทาง พมจ.ระยองจะประสานติดตาม
แผนการด าเนินงานในภายหลัง 
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อย่างไรก็ตามนอกจากการติดตามการพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ในจังหวัด 
น าร่องในการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวที่กล่าว
ไปแล้ว ยังได้มีกิจกรรมดูงานตัวอย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานเชิงพ้ืนที่ด้านครอบครัวของศพค.น าร่อง 
ในจังหวัดระยอง ได้น าเสนอกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือครอบครัวยากล าบาก (กลุ่มผลิตเปลือกหอย Mobile 
Shop) ของครอบครัวตัวอย่างที่ก าลังจะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพกลุ่มผลิต
เปลือกหอย Mobile Shop ที่มีเครือข่ายในพ้ืนที่ต่อไป 

 

ภาพกิจกรรมท่ี 3 จังหวัดระยอง 
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สรุปกิจกรรมที่ 4: การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ เติมเต็มและ

พัฒนาศักยภาพให้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ เติมเต็มและพัฒนาศักยภาพ
ให้กับเครือข่ายภาคีท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง โดยความร่วมมือระหว่างพมจ.ระยอง ร่วมกับศพค.ทุ่งควายกิน 
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม และศพค.น าร่องต่าง ๆ ได้แก่ ศพค.ตะพง ศพค.แกลงกะเฉด ศพค.กองดิน  
ศพค.มาบข่า ศพค.แม่น้ าคู้ ศพค.หนองไร่ ศพค.ส านักท้อน และภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทนอบต. ผู้น าท้องถิ่น 
ประชาคมชุมชน เป็นต้น โดยมีการจัดกิจกรรมติดตามแผนการด าเนินงานในวัน 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง พร้อมกับการเยี่ยมชมกิจกรร ม
ตัวอย่าง ส่วน ศพค.พลงตาเอ่ียม ศพค.มาบข่าพัฒนา และ ศพค.ทับมา ไม่สามารถมาร่วมในกิจกรรมได้โดย 
พมจ.ระยองจะมีการประสานติดตามงานต่อไป 

การแลกเปลี่ยนรู้และติดตามการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่องจังหวัดระยอง  
มีการน าเสนอโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจาก สค. โดยการเลือกประเด็นการพัฒนาครอบครัวยากล าบากของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่องของจังหวัดระยองได้มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลในพ้ืนที่ทั้งจากรายงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานของ รพ.สต. และการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลครอบครัว โดยคณะท างาน 
ศพค. ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการท างานเพ่ือพัฒนาครอบครัวในแต่ละกลุ่มตามบริบทที่แตกต่างกันไป 
ทั้งนี้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดระยอง เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากสค. โดย ศพค.  
ในชุมชนน าร่อง 10 แห่ง ขอโครงการเพ่ืองบอุดหนุนในการท างานเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว โดยทั้ง 10 โครงการ ได้การสนับสนุนงบประมาณรวม จ านวน 302,350 บาท ตัวอย่าง อาทิ   

 ครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส ได้แก่ ศพค.แม่น้ าคู้ โครงการ “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง” 
จากข้อมูลที่พบสภาพครอบครัวกว่าร้อยละ 50 เป็นครอบครัวยากจนและอยู่ในสภาวะยากล าบาก ลักษณะ
โครงการจึงเป็นการท างานเชิงส ารวจข้อมูลครอบครัว การจ าแนกคัดกรองประเภทครอบครัวยากล าบาก  
และการท ากิจกรรมเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวตามประเภทและความจ าเป็น รวมถึงการประเมินการช่วยเหลือ 
การพัฒนากลไกประกบเยี่ยวและส่งต่อข้อมูลเพ่ือการดูแลครอบครัวยากล าบากต่อเนื่อง  ศพค.มาบข่า 
โครงการ “สร้างครอบครัวอบอุ่นตามเศรษฐกิจพอเพียง” ลักษณะโครงการเน้นการพัฒนาศักยภาพครอบครัว
ในการจัดการเงินเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนโดยเน้นการครอบครัวท าบัญชีรายรับรายจ่าย และใช้กิจกรรม  
การท าบัญชีครัวเรือนระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และความสั มพันธ์ของครอบครัว  
และมีคณะกรรมการติดตามผลการท างาน  

 ครอบครัวลักษณะเฉพาะที่มีเยาวชนเติบโตในสภาพสังคมเสี่ยง  ศพค.กองดิน โครงการ 
“ครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจ ICT” ลักษณะโครงการเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) และการเท่าทันสื่อในกลุ่มวัยรุ่น  ศพค.ทุ่งควายกิน เสนอโครงการ “ครอบครัวอบอุ่น” ลักษณะ
โครงการเป็นการอบรมปฏิบัติการให้เยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจเรื่องผลกระทบจากยาเสพติดที่มีผลกับชีวิตและ
อนาคตของตัวเอง ศพค.ส านักท้อน โครงการ “วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ” เน้นการสร้างทักษะชีวิตให้กับ
เด็กเยาวชนและครอบครัว เป็นต้น  
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 ครอบครัวลักษณะเฉพาะที่เป็นครอบครัวแหว่งกลางหรือครอบครัวเลี้ยงเดียว  ศพค.หนองไร่  
โครงการ “สายใยรักครอบครัวล้อมรั้วให้ชุมชน” จากข้อมูลสภาพครอบครัวที่เปลี่ยนไปและก าลัง
เผชิญปัญหาความอ่อนแอของครอบครัว จึงด าเนินโครงการโดยลักษณะโครงการเป็นการส่งเสริม
ครอบครัวตัวแบบ มีเวทีสร้างการเรียนรู้ กิจกรรมสถานการณ์จ าลองการแก้ปัญหาเมื่อครอบครัวเผชิญ
ปัญหาเฉพาะหน้า และเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  

 ครอบครัวที่มีความรุนแรง ได้แก่ ศพค.แกลงกะเฉด โครงการ “ครอบครัวปลอดภัยไร้ความรุนแรง
ต่อเด็ก” เป็นโครงการต่อยอดจากที่เคยท าแล้วประสบความส าเร็จ จึงขยายผลโดยการด าเนินโครงการ
เพ่ือพัฒนาครอบครัวต้นแบบ (มีอยู่แล้ว) และสร้างแกนน าดึงครอบครัวระดับกลางหรือครอบครัวทั่วไป
เพ่ือรณรงค์ปูองกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 

นอกจากการน าเสนอโครงการแล้ว ยังได้มีกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมดูงานของ อบต.ทุ่งควายกิน 

เกี่ยวกับงานด้านศูนย์เด็กเล็กฝากไว้กับโรงเรียนเนื่องจากสะดวกกับผู้ปกครองในการรับส่งจะได้ดูแลพร้อมกันได้

ทั้งพ่ีน้องใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ สนุก ในการคัดกรองเด็กทั้งเรื่องการเรียนรู้และพฤติกรรม และท าการส่งต่อ

ให้กับดรงเรียนหรือส่วนอ่ืน ๆรับช่วงในการดูแลต่อ งานส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนโดยเฉพาะการสร้าง

ทักษะชีวิตเยาวชนโดยมีวิทยากรชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเยาวชนมาเล่าเรื่องการท ากิจกรรมของลูกใน

ฐานะแกนน าและเครือข่ายเยาวชน ซึ่งผลสะท้อนจากการท างานร่วมในพ้ืนที่ศพค.ทุ่งควายกินพบว่า “สิ่งส าคัญ 

ในการเลี้ยงลูกส าคัญกว่าการสั่งสอนคือการให้เกียรติ เข้าใจและให้เขาภูมิใจในตัวเขาเอง” (ดาบต ารวจปริพัฒน์ 

ภาคีเครือข่าย ศพค.ทุ่งควายกิน, 2 มิถุนายน 2559) 

จากที่กล่าวเมื่อวิเคราะห์กระบวนการท างานระดับพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่จังหวัดระยองมีการเชื่อมโยง

ข้อมูลมาตั้งโจทย์การท างานบนฐานพ้ืนที่ โดยการวิเคราะห์สภาพบริบทปัญหาและทรัพยากรหรือต้นทุน 

การท างานที่ โดยให้ความสนใจครอบครัวทั้งในส่วนครอบครัวยากจนด้อยโอกาส และครอบครัวที่มีเด็กและ

วัยรุ่น ที่น่าสังเกตคือการท างานมุ่งเน้นการสร้างกลไกปูองกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว รวมถึง 

การดึงพลังของครอบครัวและแกนน าครอบครัวเข้ามาร่วมท างาน ซึ่งในส่วนแกนน ามีทั้งกลุ่มที่เป็นเยาวชน  

กลุ่มท่ีเป็นเครือข่ายพ่อแม่ รวมถึงแกนน าชุนชนที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว มากกว่า

ในการท างานของพ้ืนที่ระยองพยายามวางหลักและแนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักการพัฒนาคน 

บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้เห็นเครื่องมือการท างานหลกหลายรูปแบบทั้งการใช้บัญชีครัวเรือน  

เป็นเครื่องมือท างานที่ช่วยตอบทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องทางสังคมของครอบครัว หรือตัวอย่างการค้นหา  

ท าแผนทีเ่ครือข่ายครอบครัวต้นแบบ เครือข่ายแกนน าเยาวชน เป็นต้น เป็นเครื่องมือให้พ้ืนที่มีทั้งข้อมุลพ้ืนฐาน

และข้อมูลด้านทรัพยากรคน อย่างไรก็ตามประเด็นที่แลกเปลี่นและเสนอแนะต่อคือการท างานที่พยายาม

พัฒนากลไกต่าง ๆ ให้เป็นระบบและมีคณะกรรมการเข้ามาท างานร่วมนั้นควรให้ความส าคัญกับการท างาน
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แบบมีส่วนร่วมที่สามารถบูรณาการภาระกิจของหน่วยงานไปกับเปูาหมายร่วมสู่กลไกร่วมที่ร้อยความสัมพันธ์

ต่างสังกัดมาร่วมพัฒนางานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและระยะยาว   

ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวที่เสนอรับทุน สค. จังหวัดระยอง 

พ้ืนที่ ศพค. โครงการ ประเด็น กระบวนการ ประเด็นแลกเปลี่ยนและเติมเต็มเสนอแนะ 

ศพค.กองดิน ครอบครัวยุค
ใหม่ใส่ใจ ICT 

ครอบครัวกับการ
ปลูกฝังเรื่องการใช้ ICT 

อบรม สันทนาการ เกมส ์  ดึงพ่อแม่เข้าไปในกระบวนการ 
อาจจะเลือกจ านวนกลุ่มเปูาหมายลดลง
แต่คัดเอาครอบครัวที่จะเป็นแกนน าท่ีจะ
เดินเครือข่ายในพื้นที่ต่อไปได ้
 การติดตามประเมินผล 

ศพค.แม่น้ าคู ้ ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง 

ครอบครัวยากจน 50
ครอบครัว ปกติ 40 
กิจกรมหลักคือการ
สมัครรวบรวมสมาชิก 
บูรณาการการท างาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการท างาน
ครอบครัว 

 ส ารวจข้อมลูครอบครัว 
 คัดกรองแยกประเภท 
 เข้าไปช่วยเหลือ 
 ประเมินการช่วยเหลือ 

 เป็นการเริ่มต้นการส ารวจเพื่อการท า
ฐานข้อมูลและการพัฒนาระบบในการ
พัฒนาและดูแลช่วยเหลือ ปูองกัน 
แก้ปีญหา และต่อยอดพัฒนา 
 ข้อควรระวังคืออย่าไปหลงเข้าสู่

วัฒนธรรมการท างานแบบเดิมคือการ
แต่งตั้งมีกรรมการมีการส ารวจมีข้อมูล
และไม่มีการต่อยอดไปสู่การพัฒนาไปยัง
มิติอื่น ๆ 
 มีกิจกรรมที่ลักษณะเหมาะสมกับกลุ่ม 

ต่าง ๆ เป็น war room ที่เปูาหมายคือ
การวางระบบ สามารถบูรณาการ
แผนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ  
เข้าไปได ้

แกลงกะเฉด ครอบครัว
ปลอดภัยไร้
ความรุนแรง
ต่อเด็ก 

ต่อยอดจากโครงการ
เดิมที่ท าอยู่แล้วโดย
เลือกครอบครัว
ระดับกลาง  

 รณรงค์  
 ให้ครอบครัวต้นแบบ  

(มีอยู่แล้ว) เป็นแกนน า 
ดึงครอบครัวระดับกลาง 

 ระดับความรุนแรงไมไ่ด้มีวงกว้าง อยู่
ในช่วงระดับกลาง เน้นการปูองกัน 
 ประเมินใหเ้ห็นว่าสกัดกั้นสร้างภูมคิุ้มกัน

ได้ดีแคไ่หน 
 ให้ความรู้และทักษะ 

หนองไร่  สายใยรัก
ครอบครัวล้อม
รั้วให้ชุมชน 

ให้ครอบครัวให้ความ
สนใจผูสู้งอายุมากขึ้น 
 สร้างกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ 
 สร้างกลุม่ 
 

 สร้างครอบครัวต้นแบบ 
 เวทีแลกเปลี่ยน 
 สร้างบทบาทที่เหมาะสม

ในครอบครัว 
 จ าลองสถานการณ์ใน

ครอบครัว ทดลองการ
แก้ปัญหา worst Cased 
 ติดตามขยายผล 

 มีต้นแบบหลายแบบ อย่ายดึตดิว่า
ครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมี พ่อ แม ่ลูก 
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พ้ืนที่ ศพค. โครงการ ประเด็น กระบวนการ ประเด็นแลกเปลี่ยนและเติมเต็มเสนอแนะ 

มาบข่า สร้างครอบครัว
อบอุ่นตาม
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาศักยภาพ
ครอบครัว42  
ครอบครัว 

 แบ่งกลุ่ม  
1. พ่อแม่ บัญชี รายรับ
จ่าย 
2. ลูก - หน้าท่ี 
 จัดกิจกรรมการใช้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมา
แก้ปัญหาครอบครัว 
 คณะกรรมการชุมชน

ติดตามประเมินผล 3 
เดือน 

 มีพี่เลี้ยงเป็น พช. ในการให้ความรูก้ารท า
รายรับรายจ่าย 

ส านักท้อน วัยเรียน วัยใส 
ใส่ใจสุขภาพ 

ส่งเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตให้กับเด็ก โดย
ครอบครัว 

 เริ่มกิจกรรมจากดรงเรียน 
 ดึงพ่อแม่มาร่วมกิจกรรม

ที่ 2 

  ควรดึงให้พ่อแม่เข้ามาร่วมตั้งแตต่น้
กิจกรรม  
 เปูาหมายควรอยู่ที่ให้พ่อแม่รู้ว่าการดูแล

เด็กเป็นเรื่องของเขา 
 

ตารางแสดงผลการพิจารณาโครงการเสนอของบอุดหนุนของ ศพค. ในพื้นที่จังหวัดระยอง 

ที ่
องค์กรท่ีขอรับ 
การสนับสนุน  

ชื่อโครงการ 
 วันด าเนินการ 
จัดกิจกรรม  

 งบประมาณ  
 ที่ขอรับ (บาท)  

ผลการพิจารณา 

ได้รับ (บาท) ไม่ได้รับ 

(1) ศพค.พลงตา
เอี่ยม 

สายใยรักครอบครัวสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์
ความอบอุ่น 

มี.ค. - ก.ค. 59 20,000 16,200 
  

(2) ศพค.แม่น้ าคู ้ ส่งเสริมการด าเนินครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง 

25-26 มิ.ย. 59 42,000 36,600 

 (3) ศพค.ตะพง สานรัก สานสัมพันธ ์สามวัย  ไม่ทิ้งกัน ก.ค. - ก.ย. 59 35,000 33,800   
(4) ศพค.ทต.แกลง

กะเฉด 
สร้างสังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรงต่อเด็ก
และครอบครัว 

9 - 10 พ.ค. 59 40,000 40,000 
  

(5) ศพค.หนองไร ่ สร้างสายใยรักในครอบครัวสู่การลอ้มรั้วให้
ชุมชน 

13 - 14 ก.ค. 59 40,000 40,000 
  

(6) ศพค.กองดิน เด็กไทยยุคใหม่ รู้ทันสื่อ ICT พ.ค. 59 23,300 21,300   
(7) ศพค.ทต.มาบ

ข่า 
สร้างครอบครัวอบอุ่น ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มิ.ย. - ก.ค. 59 35,100 27,200 
  

(8) ศพค.ทุ่งควาย
กิน 

ครอบครัวรุ่นใหม ่ห่างไกลยาเสพตดิ ก.ค. 59 35,250 35,250 
  

(9) ศพค.ทับมา ครอบครัวล้อมรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 19 พ.ค. 59 30,000 30,000   
(10) ศพค.ส านักท้อน วัยเรียน วัยใส ห่วงใย สุขภาพ มิ.ย. - ก.ย. 59 30,000 22,000   

รวมท้ังสิ้น  10 โครงการ 330,650 302,350  
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ภาพกิจกรรมที่ 4 จังหวัดระยอง 
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จังหวัดราชบุร ี

     สรุปกิจกรรมที่ 2: เวที 1 การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

การประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในพ้ืนที่เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ และเพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น

และบริบทพ้ืนที่  ซึ่ งมีผู้แทน ศพค.  จากพ้ืนที่ ในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุม 11 แห่ง  ได้แก ่ 

ศพค.เกาะพลับพลา ศพค.รางบัว ศพค.หนองปลาหมอ ศพค.ดอนใหญ่ ศพค.บ้านม่วง ศพค.ตาหลวง  

ศพค.ปากท่อ ศพค.เกาะศาลพระ ศพค.คูบัว ศพค.ปุาหวาย ศพค.เขาแร้ง 

การประชุมเริ่มขึ้นโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับผู้แทนจาก 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และที่ปรึกษาโครงการได้ชี้แจงที่มาและแนวทางการด าเนินงาน

โครงการ จากนั้นได้เปิดให้ที่ประชุมปรึกษาหารือและสะท้อนมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมต่อสภาวการณ์

ครอบครัว การท างานด้านข้อมูล และกลไกการท างานเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งผลการประชุม 

สรุปสาระส าคัญดังนี้  

    - ด้านสภาวการณ์ข้อมูลครอบครัว ที่ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญ อาทิ สถานการณ์ครอบครัวยากจน 

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มีแม่วัยรุ่นครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงครอบครัว 

ที่มีความต้องการการช่วยเหลือพิเศษ เช่น ครอบครัวผู้พิการ  ผู้สูงอายุติดเตียง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเด็น

เฝูาระวังในสภาวการณ์ครอบครัว อาทิ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ความรุนแรงในครอบครัว 

ครอบครัวที่มีผู้ปุวยติดเตียง เป็นต้น   

    - ด้านกลไกการท างาน จังหวัดราชบุรีมีการพัฒนาระบบการท างานด้านสภาวการณ์ครอบครัว

โดยใช้ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน (อสม.) การออกตรวจเยี่ยมบ้าน ขณะเดียวกันมีความพยายาม

เชื่อมโยงข้อมูลไปสู่กลไกการท างานขับเคลื่อน ทีข่ณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางการท างาน เช่น การวาง

กลไกเยียวยาหรือประกบตัวดูแลกลุ่มที่มีความต้องการช่วยเหลือเฉพาะ รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาครอบครัวในลักษณะต่าง ๆ   

ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดสภาวการณ์ครอบครัวของจังหวัดราชบุรี สามารถสรุปได้ดังนี ้
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ตารางสรุปสภาวการณ์ครอบครัวและประเด็นเฝ้าระวัง จังหวัดราชบุรี 

พ้ืนที่ ศพค.  ประเด็นสภาวการณ์ครอบครัว ประเด็นเฝ้าระวัง 

1.เกาะพลับพลา - การท างานจะขึ้นอยู่กับ อปท. 
- มีภาคีการท างาน ได้แก่ ต ารวจ วัด HIV Project 
และผูสู้งอาย*ุ มุ่งเน้นการปรับกิจกรรมให้ตรงใจ
ตรงจุด ส่งเสรมิเรื่องการเรยีนรู้ของครอบครัว 
ชุมชน 

- แม่วัยรุ่นหมู่บ้านละ 5 คน 

2. รางบัว    - เน้นการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และดูแลเด็กแฝด 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 8,000 บาท 
- จัดตั้ งศู นย์ที่ บ้ าน  มีกรรมการครบทั้ ง  15 
หมู่บ้าน 

- ลดความรุนแรงในครอบครัว 
- คุณแม่วัยใส 
- ดูแลผู้ด้อยโอกาสด้วยระบบประกบตัว
ท างานด้วยระบบเครือข่าย 

3. หนองปลาหมอ - ท างานโดยกลไกคณะกรรมการ ในการไกล่เกลี่ย 
และประกบตัว 

- ความรุนแรงในครอบครัว ลูกใช้ความ
รุนแรงกับแม่ 
- แม่วัยรุ่น ครอบครัวจะสามารถเข้าไปดูแล
และประคับประคองได้อย่างไร 

4. ดอนใหญ ่ - ครอบครัวยากจน ติดเหล้า ครอบครัวที่มี
ผู้สูงอายุต้องดูแล 
- อยากมีท่ีตั้งศูนยใ์นพื้นที ่

- ปัญหาผู้สูงอายุติดเตียง 
- ครอบครัวยากจน ติดเหล้า 

5.บ้านม่วง - มีการท างานด้วยภาคีในพื้นที่ ประกอบด้วย   
อสม. รพ.สต. พมจ.(ให้ทุนการศึกษา) อปท. 

- ผู้สูงอายุ ติดสังคม : มีกิจกรรมทุกเดือน 
ติดบ้าน : ช่วยตัวเองได้ 
เจ็บปุวย : เยี่ยมทุกเดือน 
พิการ : ติดเตียงไม่มีญาติประจ า 
- ประเด็นความรุนแรง : ลูกตี ท าร้าย 

6. ตาหลวง - ครอบครัวยากจน - ครอบครัวยากจน 

7. ปากท่อ - สถานการณ์ครอบครัวที่มีแม่วัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น 
เป็นการท างานร่วมระหว่าง รพ.ปากท่อ และ
ชุมชนใกล้เคียง 

- วัยรุ่น เพศศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ 
- แม่วัยรุ่น (4/10) ไม่เข้าร่วมการจัดอบรม* 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กวัยรุ่น + 
ครอบครัว 

8. เกาะศาลพระ - เป็นพื้นที่เกษตร และมีจ านวนผู้สูงอายุสูง 
- มีศูนย์ผู้สูงอายุใน รพ.สต.จ านวน 2 แห่ง มีการ
ท ากิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง 

- ผู้พิการ ยากไร้ ติดเตียง 

9. คูบัว - ทีม ศพค. มีหลายต าแหน่ง ท าให้ท างานง่ายขึ้น  

10. ป่าหวาย - แผนการท างานไม่จ าเป็นต้องยิ่งใหญ่ (รุงรัง) 
เพียงตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ 

 

11. เขาแร้ง - มีโจทย์เชิงประเด็น เรื่อง เหล้า 
- กลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้สูงอายุ  
- วัยรุ่นจัดการด้วย CMU 

- ผู้สูงอายุ 
- ดูแลเด็ก 
- ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
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ทั้งนี้ หลังการประชุม ตัวแทนชุมชนราชบุรีได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม  

ที่ปรึกษาโครงการได้ขอความร่วมมือให้ผู้แทนแต่ละพ้ืนที่กลับไปปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในพ้ืนที่ เพ่ือทบทวนความต้องการ ความพร้อม และความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ โดยพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจะเป็นผู้ประสานรับสมัคร ศพค. พ้ืนที่น าร่อง 10 แห่งต่อไป  
 

ภาพกิจกรรมท่ี 2: เวที 1 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 
 

  สรุปกิจกรรมที่ 2: เวที 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนออกแบบการท างานเชิงพื้นที่  

การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการของจังหวัดราชบุรี จัดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี โดยมีตัวแทนจาก ศพค. อปท.และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจาก 10 ต าบล ได้แก่  
1. ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี 2. ต าบลเกาะพลับพลา อ าเภอเมืองราชบุรี 3. ต าบลห้วยชินสีห์ อ าเภอเมือง
ราชบุรี 4. ต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอโพธาราม 5. ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโปุง 6. ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง  
7. ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง 8. ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง 9. ต าบลวัดแก้ว อ าเภอบางแพ  
10. ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ ซึ่งผลการเข้าร่วมประชุมในแต่ละขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 
  (1) การสะท้อนความคิดและความคาดหวังต่อการด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมเวทีประชุมได้สะท้อน
มุมมองความเห็นผ่านบัตรค าในประเด็นต่าง ๆ มีทั้งประเด็นความคาดหวังต่อสังคมและครอบครัวที่อยากให้มี
การท างานดูแลช่วยเหลือกลุ่มครอบครัวยากล าบากในทุกมิติ “ อยากเห็นสังคมที่มีจิตสาธารณะมากขึ้น  
เพ่ือสังคมท่ีด”ี “การเกิดจิตอาสาในชุมชนอย่างแท้จริง” ทั้งครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ  ครอบครัวยากจนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเฉพาะ ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง รวมถึงปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวและปัญหาเด็กเยาวชน  
ดังที่ว่า “สังคมเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นอยู่กับ IT มากขึ้น ส่งผลให้เด็ก ๆ พ่อแม่ ห่างกันมากขึ้น”  
“ กลุ่มเป้าหมายของเด็กวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยงเรื่องยาเสพติด” “ ปัญหาวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควร” เป็นต้น  รวมถึง
ความคาดหวังต่อการออกแบบการด าเนินงานให้มี ระบบติดตามต่อเนื่อง ตลอดจนความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมายในการออกแบบการท างานขับเคลื่อนตามโจทย์กลุ่มเปูาหมายและบริบทพ้ืนที่โดยเฉพาะ 
ตลอดจนข้อเสนอการท างาน “ต้องบูรณาการร่วมหลายองค์กร”“ท าให้ครอบคลุมการด าเนินงานให้กับ 
กลุ่มเสี่ยง-การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว”  “ท าให้ครอบคลุมการด าเนินงานให้กับกลุ่มเสี่ยง-การสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว” และเชื่อมโยงการด าเนินงานระดับชุมชนน าร่องต่อไป ทั้งนี้ มีรายละเอียด 
ข้อกระทงความเห็นดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการด าเนินโครงการฯ จังหวัดราชบุรี 

ความคาดหวัง 
ต่อสังคม/ 

ต่อครอบครัว 

ความคาดหวัง 
เชิงเทคนิค 

ความคาดหวัง 
ด้านงบประมาณ/

บุคลากร 

ค าถามเกี่ยวกับ
โครงการ/เทคนิค 
และวิธีการท างาน 

ข้อมูลสภาวการณ์/ 
โจทย์พ้ืนที่ 

ข้อเสนอ 

- อยากเห็นสังคมที่มี
จิตสาธารณะมากขึ้น 
เพื่อสังคมท่ีด ี
- การเกิดจิตอาสาใน
ชุมชนอย่างแท้จริง 
- อยากเห็นสังคม
ดั้งเดิม พ่อแม่ลูก ไป
ท าบุญที่วัดร่วมกัน  
ไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน 
ร่วมกันแบ่งปันเกื้อกูล 
เช่น พริกบ้านเหนือ 
เกลือบ้านใต ้
 
ความคาดหวังต่อการ
แก้ปัญหาครอบครัว 
- อยากให้ผู้พิการถาวร
ในครอบครัวมสีิทธิ
พิเศษมากกว่านี ้
- แก้ไขปัญหา
ครอบครัวให้ส าเรจ็ 
- คาดหวังในการ
พัฒนาครอบครัว
แตกแยกและมีฐานะ
ยากจน ผู้สูงอายุท่ีถูก
ทอดทิ้ง รวมถึงผู้พิการ 
- คาดหวังให้การ
ท างานด้านครอบครัว
ครอบคลมุทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
- คาดหวังต่อผู้สูงอายุ
และผูย้ากไร้ได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

- จะท างานอย่างไรให้
ครอบคลมุทุกกลุ่มใน
ชุมชน 
- อยากให้หน่วยงาน
เป็นตัวกลางเชื่อมโยง
บูรณาการขับเคลื่อน
งานในพ้ืนท่ีทุก
ประเด็น และให้แนว
ทางการเช่ือม
โครงการเพื่อขอ
งบประมาณ 
- ท าอย่างไรให้ผู้
ประสบปัญหา
ครอบครัวสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
โดยไม่รอรับเพียงฝุาย
เดียว 
 

- คาดหวังเกี่ยวกับ
เงินทุนในการท า
อาชีพเสริมของ
ครอบครัว 
- อยากให้หน่วยงาน
สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการพัฒนา
ผู้สูงอายุและครอบครัว
ยากจน 

- ในการท ากิจกรรม
แต่ละโครงการจะมี
กลุ่มเปูาหมายที่
แตกต่างกัน จะมี
วิธีการใดที่จะชักจูง
กลุ่มเปูาหมายมาท า
กิจกรรมหรือร่วม
กิจกรรมใหไ้ด้มาก
ที่สุด 
- จะท าอย่างไรให้
ผู้สูงอายุในชุมชนมี
คุณภาพชีวติที่ด ี
- ขั้นตอนการ
ด าเนินงานเพื่อ
พัฒนา
กลุ่มเปูาหมายท า
อย่างไร 
- เทคนิคในการ
เขียนโครงการ
เพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 
- ท าอย่างไรให้ผู้ตดิ
ยาในหมู่บ้าน
น้อยลง 
 

- สังคมเปลี่ยนไป 
ความสัมพันธ์
ครอบครัวขึ้นกับ IT 
มากขึ้น เด็ก ๆ พ่อแม่ 
ห่างกันมากขึ้น 
- กลุ่มเปูาหมายของ
เด็กวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยง
เรื่องยาเสพติด 
- ปัญหาวัยรุ่นท้อง
ก่อนวัยอันควร 
- ปัญหากลุ่มรถซิ่ง 
เด็กแว้น ที่บางทีก็มี
ผู้ใหญ่เป็นตัวอย่าง 
- ปัญหาเด็กชอบหนี
โรงเรียน รวมกลุม่มี
พฤติกรรมเสี่ยง 
- ปัญหาที่ครอบคลมุ
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก
แรกเกิดถึงวัยผูสู้งอายุ 
มอียู่ทุกกลุ่มในชุมชน  

- ต้องบูรณาการ
ร่วมหลายองค์กร 
- ท าให้ครอบคลุม 
การด าเนินงาน
ให้กับกลุ่มเสี่ยง 
- การสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 
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  (2) การระดมความคิดวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวในพื้นที่ และวิเคราะห์ประเด็นและล าดับ
ความส าคัญในประเด็นปัญหา ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวในรายกลุ่มปฏิบัติการ พบว่า มีประเด็น 
ที่น่าสนใจในหลายเรื่อง พ้ืนที่น าร่องในจังหวัดราชบุรีมีบริบทส่วนใหญ่เป็นลักษณะพ้ืนที่เกษตรกรรม มีทั้งที่ลุ่ม
เชิงเขาและที่ราบ มีประชากรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประกอบอาชีพท านาท าสวน เลี้ยงสัตว์  
แต่ขณะเดียวกันก็มีประชากรประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รับราชการ เป็นต้น ด้านประชากรพบว่า  
เกือบทุกชุมชนมีสภาพครอบครัวที่มีทั้งผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล ครอบครัวที่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ด้านความ
ต้องการการช่วยเหลือ ส่วนใหญ่สะท้อนความต้องการตามแต่ละพ้ืนที่ เช่น การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัว การฝึกทักษะอาชีพทั้งเพ่ือเวลาว่างและค้าขาย  
การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเยาวชนและครอบครัวในพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดการวิเคราะห์
สภาวการณ์ครอบครัวสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวและประเด็นความส าคัญของพ้ืนที่  
จังหวัดราชบุรี 

ราชบุรี 
พ้ืนที่ ศพค. บริบทชุมชน ประชากร ครอบครัว ความต้องการช่วยเหลือ 

 ศพค.ต าบลคูบัว 
และ ศพค.ต าบล
ดอนใหญ ่

เกษตรกร เลี้ยงกุ้ง  
เลี้ยงปลา ท าสวน 

ผู้สูงอายุ มีปญัหาสุขภาพ 
วัยท างาน มีปัญหาความ
ยากจน มีคนต่างดา้ว 

ครอบครัวขนาดใหญ่
ฐานะปานกลาง 

ส่งเสริมและสร้างอาชีพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

 ศพค.ต าบล 
วัดแก้ว และ 
ศพค.ต าบล 
เกาะศาลพระ 

เกษตรกร รับจ้าง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกับ
เด็ก 

ครอบครัวขยาย ตายาย
เป็นผู้ดูแล (เกาะศาลพระ) 
ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ว  
เด็กเล็กถูกท้ิงให้ผู้สูงอายุ
ดูแล (วัดแก้ว) 

ต้องการศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ
ในต าบล 
ส่งเสริมอาชีพท่ีผู้สูงอายุ
และเยาวชนได้ท าร่วมกัน 
 

 ศพค.ต าบล 
รางบัว และ
ศพค.ต าบล 
ปากช่อง 

อาชีพเกษตรกรรม  
เลี้ยงสตัว์  
มีกลุ่มชาติพันธุ์ ไทย
ญวน (รางบัว) ลาวตี้
(ปากช่อง) 

9,800 คน  
ผู้สูงอายุ 1,300 คน 
วัยท างาน 5,000 คน 
เด็กและเยาวชน 3,500 คน 

ครอบครัวขยาย  
วัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควร 

ดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ
วัยท างานมีอาชีพมั่นคง 
เยาวชนไดร้ับการศึกษา 

 ศพค.ต าบล 
ห้วยชินสีห์ และ 
ศพค.ต าบล 
เกาะพลับพลา 

ชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท พ้ืนท่ีราบลุ่ม 
ในเขตชลประทาน  
อาชีพเกษตรกรรม 
รับจ้าง ข้าราชการ 

 ครอบครัวขยาย ต้องการงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริม
กลุ่มเปูาหมาย วัยรุ่นท้อง
ก่อนวัยอันควร เยาวชน
ติดยา ผู้พิการและ
ผู้สูงอาย ุ
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(3) การตั้งโจทย์การท างานและร่างแผนการด าเนินงาน จากข้อมูลสภาวการณ์ตลอดจนมุมมอง 
ความคาดหวังต่อการออกแบบการท างานเพ่ือการพัฒนากลุ่มเปูาหมายในโครงการ ได้น ามาสู่กระบวนการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการตั้งโจทย์และยกร่างแผนการพัฒนาครอบครัวยากล าบากเชิงพ้ืนที่ ซึ่งในภาพรวม  
ของจังหวัดราชบุรีมีโจทย์การท างานทั้งเรื่องการพัฒนาครอบครัวกลุ่มยากล าบากแบบบูรณาการ โจทย์เรื่อง 
การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงและเรื่องยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพและ  
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงเรื่องความร่วมมือของประชาคมในพ้ืนที่เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนา การวางแผน
พัฒนาการท างานด้านครอบครัวและการถอดบทเรียนการท างานอย่างในพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังตัวอย่าง 
การวางแผนออกแบบโครงการพัฒนาครอบครัวยากล าบากในจังหวัดราชบุรีในตารางข้างใต้นี้  

ตัวอย่างการวางแผนออกแบบโครงการพัฒนาครอบครัวยากล าบาก จังหวัดราชบุรี 

ต าบลวัดแก้ว อ าเภอบางแพ ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง : ลดช่องว่างระหว่างวัย 
เปูาหมาย ทุกคนในครอบครัว – ลดช่องว่างระหว่างวัย 

กระบวนการท างาน 1. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแตล่ะช่วงวัย 
2. สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง 3 วัย  
   - สานความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
   - ระดมความคดิเห็นในประเด็นปัญหาของครอบครัว ความต้องการ 
   - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการพูดคยุกันของทุกคนในครอบครัว 
   - กิจกรรมนันทนาการ 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. พมจ. 
2. ศพค. 
3. อบต. 
4. อสม. 
5. โรงเรียน 
6. วัด 
7. อช. 
8. รพสต./อสม. 
9. สภาเด็กและเยาวชน 

ระยะเวลา 1 ปี โดยแบ่งเป็น 
ต้น – วางแผนออกแบบกิจกรรม ประชุมเครือข่ายคณะท างาน 
กลาง – เข้าสู่กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัว 
ปลาย – ติดตามผล ประเมินผล 
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ต าบลรางบัว และต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนกลุ่มเสีย่ง 
เปูาหมาย เด็กและเยาวชนกลุม่เสี่ยง (สร้างความอบอุ่นในครอบครัว) 
กระบวนการท างาน 1. เก็บข้อมูลเพื่อจัดท าทะเบียนประวัติเด็กแว้น 

2. อบรมให้ความรู้ สร้างจิตส านึก สร้างความเข้าใจแก่ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและตัวเด็ก 
3. จัดกิจกรรมให้กลุ่มเด็กแว้นท า เช่น บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ในชุมชน 
โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการท ากิจกรรม 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. อปท.                      4. รพ.สต.  
2. ต ารวจ                    5. โรงเรียน 
3. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ระยะเวลา ไตรมาสที่ 1 – เก็บข้อมูล จัดท าทะเบียนประวัต ิ
ไตรมาสที่ 2 – อบรมให้ความรู้ สรา้งจิตส านึก สร้างความเขา้ใจ 
ไตรมาสที่ 3 – จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
ไตรมาสที่ 4 – สรุปผลการด าเนินงาน ถอดบทเรียน 

 
ต าบลเกาะพลับพลา และต าบลห้วยชินสีห์ อ าเภอเมืองราชบุรี : การส่งเสริมการมีอาชีพในผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เปูาหมาย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (ด้านการส่งเสริมอาชีพ) 
กระบวนการท างาน 1. ประสานกลุ่มและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เชิญกลุ่มเปูาหมายเพื่อสอบถามความต้องการด้านอาชีพ 
3. จัดอบรมให้ความรู ้
4. หาตลาดระบายผลผลิต 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. รพสต./อสม.            4. พมจ./อบต./ศพค. 
2. ชมรมผูสู้งอายุ          5. เกษตรอ าเภอ 
3. กศน. 

ระยะเวลา ต้น – อบรมให้ความรู ้
กลาง – ส ารวจตลาด ลงมือทดลองฝึกอาชีพ จ าหน่ายผลติภณัฑ์ 
ปลาย – สรุปผล 

ภาพกิจกรรมท่ี 2: เวที 2 จังหวัดราชบุรี 
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สรุปกิจกรรมที่ 3: การลงพ้ืนที่ติดตามการพัฒนาแผนการด าเนินงาน  

 การติดตามการด าเนินงานพัฒนาแผนการท างานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดราชบุรี   
ได้มีการจัดกิจกรรมติดตามโดยความร่วมมือระหว่าง พมจ.ราชบุรี ร่วมกับ ศพค.เกาะพลับพลา  เป็นเจ้าภาพ 
โดยมี ศพค. ที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ศพค.คูบัว ศพค.ห้วยชินสีห์ ศพค.บ้านสิงห์ ศพค.บ้านม่วง  
ศพค.ปากช่อง ศพค.รางบัว ศพค.เกาะศาลพระ ศพค.วัดแก้ว ศพค.ดอนใหญ่ และภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทน
อบต. ผู้น าท้องถิ่น อสม. ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต ารวจชุมชน อาสาสมัครชุมชน เป็นต้น โดยมีการจัดกิจกรรม
ติดตามแผนการด าเนินงานในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล  
เกาะพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   

ทั้งนีใ้นการติดตามการด าเนินงานพัฒนาแผนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง 
จังหวัดราชบุรี ครอบคลุมการด าเนินงานพัฒนาครอบครัวยากล าบาก 4 กลุ่ม โดยแต่ละพ้ืนที่พิจารณาจาก
บริบทข้อมูลที่แสดงความจ าเป็นเร่งด่วนในพ้ืนที่ และให้ความส าคัญกับช่วงวัยของกลุ่มเปูาหมาย โดยเฉพาะ 
เด็กวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง มีในหลายพ้ืนที่ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ ศพค.หลายแห่งเลือกในการพัฒนา ดังตัวอย่างงาน
พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการขับเคลื่อนของศพค.เกาะพลับพลา มีการจัดท าระบบค้นหาครอบครัวกลุ่มเสี่ยง 
ในทุกช่วงวัย เพ่ือการดูแลเชิงระบบ ศพค.ปากช่อง มีการท าระบบข้อมูลเฝ้าระวังครอบครัวกลุ่มเสี่ยง
โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งเรื่องความรุนแรง ยาเสพติด เด็กแว้น แม่วัยรุ่น เป็นต้น   

ส่วนการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาแผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว  
ในจังหวัดราชบุรี จากการน าเสนอแผนมีตัวอย่างโครงการที่ ศพค.ในชุมชนน าร่อง 10 แห่ง เสนอไว้ ได้แก่  

 ครอบครัวลักษณะเฉพาะ : โครงการแก้ปัญหาเด็กแว้น เช่น ศพค.ปากช่อง, ศพค.รางบัว,  
ศพค.บ้านม่วง ข้อมูลในพ้ืนที่บ่งชี้ว่าเด็กเว้นมีพฤติกรรมเสี่ยงและใช้ความรุนแรงทั้งต่อผู้ อ่ืนและต่อคน  
ในครอบครัว เน้นการสร้างคณะท างานออกเยี่ยมบ้านเด็กแว้น โดยน าทีมสหวิชาชีพต่าง ๆ เข้าพูดคุยท าความ
เข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก และส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และการมีกิจกรรมสร้างสรรค์และ
กิจกรรมจิตอาสาในชุมชนเพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลาว่างแทนการรวมกลุ่มมั่วสุม  โครงการสกัดปัญหาแม่วัยรุ่น 
โดยศพค.ห้วยชินสีห์ เชื่อมต่อข้อมูลเด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียนจากโรงเรียนในพ้ืนที่ เน้นการสร้างกลไกทั้งต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ต้นน้ า – เริ่มต้นสกัดกั้นปูองกันเด็กจากความเสี่ยงเรื่องเพศร่วมกับครอบครัวและ
โรงเรียน กลางน้ า – สร้างเครือข่ายและกลไกการจัดการร่วมกันทุกภาคส่วนในชุมชน ปลายน้ า – ให้ความรู้แก่
พ่อแม่วัยรุ่นในการเลี้ยงดูลูก เป็นต้น  

 ครอบครัวที่มีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว โดยพบว่ามีทั้งครอบครัวที่มีเด็กเยาวชน 
มีพฤติกรรมความรุนแรง ครอบครัวที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมรุนแรงระหว่างกันและเลี้ย งดูด้วย 
ความรุนแรง โดยมีแผนจะด าเนินโครงการ อาทิ : โครงการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงของครอบครัว เช่น 
ศพค.ดอนใหญ่, ศพค.เกาะศาลพระ มีเปูาหมายเพ่ือลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยการ  
ให้ความรู้เรื่องความรุนแรงแก่กลุ่มเปูาหมาย ตลอดจนครอบครัวปกติทั่วไป ด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ปูองกัน
ปัญหาต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุของความรุนแรง เช่น ยาเสพติด การพนัน ชู้สาว ฯลฯ โดยเน้นการมีอาสาสมัคร  
จิตอาสาให้ความรู้ ท าความเข้าใจ ไกล่เกลี่ยสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวต่าง ๆ   
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 ครอบครัวยากจน เช่น โครงการส่งเสริมและบ่มเพาะอาชีพแก่คนยากจน ผู้สูงอายุ เด็ก เช่น 
ศพค.วัดแก้ว  ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใช้เวลาว่างร่วมกับคนในครอบครัว สร้างกลุ่ม
ครอบครัวที่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และต่อยอดโครงการ “ศูนย์เรียนรู้โครงการในพระราชด าริ”  
เพ่ือส่งเสริมให้คนยากจนมีรายได้  

 ครอบครัวที่มีผู้พิการ/ผู้สูงอายุ เจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โครงการแก้ปัญหาผู้สูงอายุป่วยติดเตียง 
เช่น ศพค.บ้านสิงห์ เน้นการระดมทุนจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนในพ้ืนที่ ตลอดจนเงินบุญ  
จากวัด มาพัฒนาผู้ปุวยและผู้สูงอายุติดเตียงที่ยากไร้หรือถูกทอดทิ้ง หรือจัดกิจกรรมส่ง เสริมการใช้เวลาว่าง 
ของผู้สูงอายุติดสังคม 
  จากการน าเสนอของ ศพค.น าร่องทั้ง 10 แห่งนั้น จะเห็นแนวทางการด าเนินงานของโครงการที่มีทั้ง
เชิงสกัดก้ัน ปูองกัน แก้ไข และพัฒนา โดยเน้นกิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง เพ่ือสามารถตรวจสอบประเมินผล
ได้ว่าเป็นการท างานท่ีต้องจุดหรือไม่ และควรปรับปรุงการท างานอย่างไรต่อไป ทั้งนี้ ทางโครงการได้จัดกลุ่มไว้
เพ่ือพัฒนาแผนการท างานต่อเนื่องใน 3 ด้าน ได้แก่  1. การพัฒนาครอบครัวเพื่อการดูแลเด็กวัยรุ่น ได้แก่ 
ศพค.ปากช่อง ศพค.รางบัว ศพค.ห้วยชินสีห์ ศพค.คูบัว ศพค.บ้านม่วง  2. ด้านการพัฒนาครอบครัวที่ 
ใช้ความรุนแรง ได้แก่ ศพค.เกาะพลับพลา ศพค.เกาะศาลพระ ศพค.ดอนใหญ่   3. ด้านการพัฒนาครอบครัว
ที่มีกลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่ยากไร้ ได้แก่ ศพค.บ้านสิงห์ ศพค.วัดแก้ว ซึ่งจะเป็นแผนที่จะน าไปขับเคลื่อน 
การท างานต่อไป   
 

ตารางสรุปความคืบหน้าการพัฒนาแผนด าเนินงานพัฒนาครอบครัวยากล าบาก 
ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดราชบุรี วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

ศพค. กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะท า 
1. เกาะพลับพลา ครอบครัว

ลักษณะเฉพาะ 
ยุติการกระท าความรุนแรง – ต้านปัญหายาเสพตดิ 
 สร้างแกนน าและผู้น าในชุมชน  
 ค้นหาครอบครัวกลุ่มเสี่ยง 
 สร้างความเข้าใจต่อเรื่องการใช้ความรุนแรง 
 จัดกิจกรรมต้านปญัหายาเสพติด 
 เสรมิสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 

2. ปากช่อง ครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ 

การแก้ปัญหาเด็กแว้น (กลุ่มอายุ 10-18 ปี) 
 สอดส่องพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กแว้น มั่วสุม ยาเสพติด  

ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ ท้องก่อนวัยอันควร โจรกรรมรถ 
 รวมแกนน าและกลุม่เปูาหมายเด็กแว้น ประสานขอข้อมลูจากโรงเรียนและ

สถานีต ารวจที่มีประวัต ิ
 ออกเยี่ยมเยยีนยามเย็น โดยผู้น าและคณะท างาน อาทิ ต ารวจ หมอ ศพค. 

ปั่นจักรยานไปตามบ้านเด็กเหล่านี ้เพื่อพูดคุยกับผู้ปกครองท าความเข้าใจ
และช่วยดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของลกูหลาน ตลอดจนชักชวนเด็กเข้ารว่ม
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ศพค. กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะท า 
กิจกรรม 

 อบรมสร้างทักษะอาชีพแทน และดึงเด็กแว้นเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชน 
ใช้ความสามารถด้านการขีร่ถไปเปน็อาสากู้ภัยหรืออาสาพัฒนาชุมชนแทน 

  มีการประชุมสัญจร ทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม รายงานปัญหา สะท้อนผล
กิจกรรม และร่วมหามาตรการหรอืพันธะสัญญาชุมชน ท่ีมีบทลงโทษเด็กท่ี
ยังละเมดิกฎ 

3. วัดแก้ว ครอบครัวยากจน  ศูนย์เรียนรู้บ่มเพาะอาชีพ 
 ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เพาะถัว่งอก ประกวด

กระทง ทอดผ้าปุา เด็กจะได้ใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกับ 
คนในครอบครัว และได้เรยีนรู้ภมูปิัญญาและประเพณีจากผู้ใหญ่ 

 มีกองทุนต่าง ๆ ในชุมชน 
 มีการสร้างกลุม่ดูแลช่วยเหลือครอบครัวซึ่งกันและกัน 
 การประชุมทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อไม่ให้ท างานซ้ าซ้อน 
 จะต่อยอดโครงการ “ศูนยเ์รียนรู้ในโครงการพระราชด าริ ส่งเสรมิอาชีพ

เกษตรกรรมและผลติภณัฑ์ในครัวเรือน (ท าน้ ายาล้างจาน สบู่ฟักข้าว) 
ร่วมกับ ธกส.  

4. รางบัว ครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ/
ครอบครัวที่ใช้ความ
รุนแรง 

การแก้ปัญหาเด็กแว้น (ต าบลติดกบัปากช่อง ปัญหาคล้ายกัน) 
 ข้อมูลในพื้นที่บ่งช้ีวา่มีความรุนแรง โดยเฉพาะในกลุม่เด็กและเยาวชน โดย

อาจผูกโยงเรื่องพฤติกรรมเสีย่งของเด็กแว้นท่ีมีผลต่อการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

5. ห้วยชินสีห์ ครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ 

สกัดปัญหาแม่วัยรุ่น 
 ประสานกับโรงเรียนตา่ง ๆ ในพ้ืนท่ี เช็คข้อมูลจ านวนเด็กตั้งท้องในวัยเรียน 

เริ่มตั้งแต่โรงเรียนประถม (มีเด็กทอ้งอายุต่ าสุด 13 ปี) 
 สร้างกลไกต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า โดยต้นน้ าคือ การสกดักั้นปูองกันเด็ก

จากความเสี่ยงเรื่องเพศ ร่วมกับครอบครัวและโรงเรียน กลางน้ า คือสร้าง
กลไกการจัดการร่วมกันทุกภาคส่วนในชุมชน ปลายน้ าคือ แก้ปัญหา ให้
ความรู้พ่อแม่วัยรุ่นในการเลี้ยงลูก 

6. คูบัว 
(15 หมู่บ้าน ส่วน
ใหญ่เป็นครอบครัว
ขยาย) 

ครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ 

แก้ปัญหายาเสพตดิ 
 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ในครอบครัว สร้างความสมัพันธ์ ความอบอุ่น 

ความสามัคคี เพื่อต้านยาเสพติด อาทิ การร่วมกันปลูกปาุ  
 การสร้างกองทุนออมละวันบาท เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

7. บ้านม่วง 
 

ครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ 

การแก้ปัญหายาเสพติดและเด็กแว้น 
 กิจกรรมอบรมเยาวชนเสี่ยงเรื่องยาเสพตดิและเด็กแว้น 
 การให้ความรู้แก่พ่อแม่ ในการเลีย้งดู เฝูาระวังพฤติกรรมของลูกหลาน 

8. เกาะศาลพระ 
(พ้ืนท่ีชนบทเป็น
ส่วนใหญ่ มีกึ่งเมือง

ครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ/
ครอบครัวที่ใช้ความ

โครงการลดช่องว่างระหว่างวัย เพ่ือครอบครัวอบอุ่นและลดปญัหาพฤติกรรมเสีย่ง
ของเด็กและเยาวชน/การใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
 จัดฝึกอบรมการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัว 
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ศพค. กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะท า 
เพียงหมู่บ้านเดียว) รุนแรง  มีกิจกรรมส่งเสรมิอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และลดความรุนแรง 

ในครอบครัว (ส าหรับครอบครัวทีม่ีปัญหาทางการเงิน มักเกิดความเครียด
และใช้ความรุนแรง ต้องมีการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้) 

9. ดอนใหญ่ ครอบครัวที่ใช้ความ
รุนแรง 

การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงของครอบครัว 
 ให้ความรู้เรื่องความรุนแรงแก่กลุ่มเปูาหมาย และครอบครัวปกต ิ
 กิจกรรมการปูองกันปัญหายาเสพติด ยากจน ชู้สาว การพนัน  

ติดเหล้า เพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่จะตามมา 
 ให้ความรู้เพื่อส่งเสรมิอาชีพ และการใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ 
 จัดหาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัว 

ที่มีปัญหา 
 มีอาสาสมัครจิตอาสา (ปัจจุบันมสีามีภรรยาต ารวจเกษยีณเข้ามาเปน็

ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความรู้ ท าความเข้าใจแก่คนในชุมชน  
และไกล่เกลี่ยปญัหาความรุนแรงในพ้ืนท่ี ถือเป็นปัจจัยส าคญั 
ที่ท าให้โครงการประสบความส าเรจ็และยั่งยืน)  

10. บ้านสิงห ์ ครอบครัวที่มผีู้พิการ
เจ็บปุวยเรื้อรัง/ 
ครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ 
(ผู้สูงอายุอยู่ล าพัง) 

การแก้ปัญหาผู้สูงอายตุิดเตียง ติดสังคม  
 ระดมทุนจากเอกชนในพ้ืนท่ี และเงินบุญจากวัด ช่วยเหลือผู้ปุวยตดิเตียง

และครอบครัวยากจนมาก ๆ 

 
ภาพกิจกรรมท่ี 3 จังหวัดราชบุรี 
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สรุปกิจกรรมที่ 4: การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ เติมเต็มและ

พัฒนาศักยภาพให้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ เติมเต็มและพัฒนาศักยภาพ
ให้กับเครือข่ายภาคีท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
รางบัว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และศพค.น าร่องต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรม นายจาฏุพัจน์ พรหมมินทร์  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง และนางอุษา พรานพนัส ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ในชุมชน นายราชพันธ์ สกุลณา นักพัฒนาสังคม และ นางสาวขวัญเรือน ฉิมทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ 
ในการปูองกันการกระท าความรุนแรงของส านักงานพมจ.ราชบุรี ร่วมประสานเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ในพ้ืนที่ โดยเชิญเครือข่ายภาคีท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ ผู้แทนศพค. ต ารวจ อสม. รพ.สต. และภาคีจากเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง 10 
พ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรี ได้แก่  ศพค.รางบัว ศพค.เกาะพลับพลา ศพค.เกาะศาลพระ ศพค.คูบัว ศพค.ดอนใหญ่ 
ศพค.บ้านม่วง ศพค.บ้านสิงห์ ศพค.ปากช่อง ศพค.วัดแก้ว ศพค.ห้วยชินสีห์ ร่วมเป็นประชาคมน าร่องขับเคลื่อน
งานเข้าร่วมจัดกิจกรรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ที่ท าการ ศพค.รางบัว อ าเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี  
โดยมีนายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางดารารัตน์ แก้วสลับสี 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว นางอ้อยทิพย์ โต๊ะหมัดและ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 
และนางสาวปวีณา จันทร์เดช นักพัฒนาสังคมช านาญการ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าร่วม 
โดยมีดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ ์ผู้อ านวยการสถาบันรามจิตติเป็นที่ปรึกษาโครงการ 
 การแลกเปลี่ยนรู้ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง จังหวัดราชบุรี จากการสะท้อนความ
เคลื่อนไหวของ ศพค. ต่าง ๆ โดยมีศพค.ในชุมชนน าร่อง 6 แห่ง เสนอโครงการเพ่ือของบอุดหนุนในการ
ด าเนินงานส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และได้รับอนุมัติจ านวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 
จ านวน 173,200 บาท ตัวอย่างอาทิ 

 ครอบครัวยากจนด้อยโอกาส ศพค.บ้านม่วง โครงการ “ดูแลครอบครัวที่ยากจน โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ” มุ่งเน้นการส ารวจครอบครัวที่มีภาวะยากล าบาก และเป็น
ครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ โดยด าเนินการเข้าไปเยี่ยมบ้านเป็นระยะ และให้การ
อนุเคราะห์สิ่งจ าเป็นต่าง ๆ เช่น วัคซีนส าหรับเด็ก อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนให้
ความรู้แก่ครอบครัวด้านการดูแลสุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุในครอบครัว  ซึ่งด าเนินการเองโดย 
ศพค. ร่วมกับอบต. และไม่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจาก สค. 

 ครอบครัวลักษณะเฉพาะที่มีเยาวชนเติบโตในสภาพสังคมเสี่ยง  ศพค.เกาะศาลพระ  โครงการ 
“ธรรมร้อยใจสายใยครอบครัว” เนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรไม่มีเวลาดูแลบุตร 
ลักษณะโครงการจึงเน้นการส ารวจสภาวการณ์ครอบครัวในชุมชนเพ่ือค้นหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
และการท างานอบรมให้ความรู้ทักษะชีวิตโดยบูรณาการเรื่องการปูองกันยาเสพติดกับตั้งครรภ์
ก่อนวัยไปกับกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว 
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 ครอบครัวลักษณะเฉพาะ เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวแหว่งกลาง   ศพค.วัดแก้ว 
โครงการ “สามวัยสายใยรัก” สืบเนื่องจากข้อมูลการท างานด้านเด็กและผู้สูงอายุที่ควรมีกิจกรรม
เสริมศักยภาพครอบครัว ลักษณะโครงการเป็นกิจกรรมตามแนวคิด “โรงเรียนพ่อแม่” ในการ
เสริมความรู้เทคนิคการดูแลลูก  ศพค.รางบัว “ครอบครัวเข้มแข็ง ลดปัญหาสังคม”  โดยการ
เชื่อมโยงการท างานข้อมูลกับการจัดกิจกรรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการปูองกัน
ความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชน  และการต่อต้าน
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ข้อมูลเห็นชัด โดยบูรณาการเรื่องทั้งสองเรื่องเข้าด้วยกัน ส่งเสริม
การเรียนรู้ให้ครอบครัวพ่อแม่และเยาวชนดูแลกันไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว และมีระบบดูแล
ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง  ศพค.ปากช่อง โครงการ “สานสัมพันธ์เด็ก เยาวชน 
และครอบครัว เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” (แก้ปัญหาเด็ก
แว้น) ซึ่งต่างเชื่อมโยงความร่วมมือกันเครือข่ายจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและ
ครอบครัว รวมถึงกิจกรรมรณรงค์การสร้างทักษะชีวิต สร้างวินัยจราจรและความรับผิดชอบต่อ
สังคมร่วมกัน  

 ครอบครัวผู้สูงอายุ ศพค. บ้านสิงห์ โครงการ “ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ” โดยการท างานผ่านศพค.ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุราชบุรี ลักษณะกิจกรรมเป็น
ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและการดึงพัฒนาผู้สูงอายุมาร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนา
ครอบครัว  

 ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ศพค.เกาะพลับพลา โครงการ “ค่ายครอบครัว
ลดความรุนแรง” โดยใช้การอบรมให้ความรู้ทั้งด้าน พรบ.ความรุนแรง และการใช้นักจิตวิทยาเข้า
ร่วมในกระบวนการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวกลุ่มเสี่ยง ครอบครัว
เปราะบางที่มีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งยังใช้การแก้ปัญหาแบบรายกรณีส าหรับ
ครอบครัวที่มีปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ศพค.คูบัว โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ 
สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” เน้นการให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนเพ่ือช่วยเหลือเด็กและเหยื่อใน
ครอบครัวที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงจากคนในครอบครัว ศพค.ห้วยชินสีห์ โครงการ “ยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว” ลักษณะโครงการเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและ
ผลกระทบความรุนแรง และการส่งเสริมทักษะการจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง รวมถึงจัด
ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ผ่านศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานเองของ ศพค. ร่วมกับภาคีในพื้นที่โดยไม่ได้ขอรับงบอุดหนุนจากทาง สค. 

 เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของโครงการจะเห็นได้ว่า พ้ืนที่เน้นการสร้างระบบกลไกการท างานโดยอาศัย
ข้อมูลเป็นฐานในการตั้งโจทย์และเน้นการต่อยอดภารกิจ โดยจะเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
โดยรวมและดูแลในเชิงระบบ   เช่น ครอบครัวยากล าบากที่มีผู้สูงอายุ ครอบครัวยากล าบากที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเฉพาะต่างกันไป ทั้งนี้จุดน่าสนใจของจังหวัดราชบุรีคือการท างานเชิงบูรณาการไปกับงานพัฒนา  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพ้ืนที่ราชบุรีซึ่งน าร่องเรื่องรณรงค์ยุติความรุนแรง ในครอบครัวจึงเห็นได้ว่าบาง
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พ้ืนที่เรื่องส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว จึงท าควบคู่ไปทั้งเชิงปูองกันและเชิงพัฒนา ซึ่งทั้งหมดมาจาก 
การใช้ประโยชน์ของข้อมูลและกลไกที่มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งกับ  อีกส่วนหนึ่งคือความพยายามพัฒนากลไก 
การท างานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่ถือว่า เป็นพลังส าคัญของท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานครอบครัว  
 อย่างไรก็ตาม จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของศพค.ต่าง ๆ นั้น ได้มีข้อเสนอแนะจาก นายวิศิษฐ์ 
เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งได้ให้ความสนใจกับการท างานใน โครงการพัฒนา
กลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ที่ได้ 
ลงมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความเคลื่อนไหวการท างาน ได้สะท้อนมุมมองว่า  อยากให้
กลไกท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการนี้เป็นกลไกท่ีคอยชี้เปูาเฝูา ระวังในกลุ่มเปูาหมายครอบครัวที่ยากล าบาก
ในทุก ๆ กลุ่ม ทั้งเด็กเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านการท างานบนฐานข้อมูลโดยการ 
น าข้อมูลบริบทครอบครัว ในชุมชนมาแปลงเป็นสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยงของครอบครัวกลุ่มต่าง ๆ  และน ามา
คิดวางแผนร่วมกันในชุมชนผ่านการท างานแบบประสานความร่วมมือกับองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น โดยมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นแกนเชื่อมประสาน อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวที่สามารถสนองตอบต่อ ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  
ทั้งมิติของการแก้ไขปัญหา การปกปูองคุ้มครอง และการพัฒนาฟ้ืนฟู นอกจากนี้ยังได้ให้ก าลังใจกับเครือข่าย
การท างานในพ้ืนที่ต่าง ๆ พร้อมรับจะส่งเสริมสนับสนุนการขยายผลการท างานในทุกภูมิภาคที่ทุ่มเทท างาน
อย่างเต็มก าลัง เพ่ิมความยั่งยืนของการท างานเชิงพื้นที่โดยมีเปูาหมายคือความเข้มแข็งของครอบครัวร่วมกัน 
 

ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวที่เสนอรับทุนสค. จังหวัดราชบุรี 
พ้ืนที่ ศพค. โครงการ ประเด็น กระบวนการ ประเด็นแลกเปลีย่นและเติมเต็มเสนอแนะ 

เกาะ
พลับพลา 

ค่ายครอบครัว
ลดความรุนแรง 

การเสริมสร้างความรู้และ
ให้แนวทางปูองกันการใช้
ความรุนแรงต่อสมาชิกใน
ครอบครัว 

 ใช้การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
ในครอบครัว โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีความเสี่ยง และเป็น
ครอบครัวเปราะบางท่ีมีแนวโน้ม
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว  

 มีการตดิตามเยี่ยมบ้านรายกรณี
ส าหรับครอบครัวที่มปีัญหาการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

การส ารวจครอบครัวกลุม่เปูาหมาย
ต้องให้ชัดเจนเช่น เป็นครอบครัวที่
ประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มประสบ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ปากช่อง สานสมัพันธ์เด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว เพื่อ
สร้างครอบครัว
อบอุ่น ลูกหลาน
ปลอดภัย สร้าง
วินัยจราจร 

 ปัญหาเด็กแว้น น าไปสู่
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
อื่น ๆ ของเด็กเยาวชน 
และก่อเป็นปญัหา
สังคม 

 เด็กในพ้ืนท่ีใช้
รถจักรยานยนต์เป็น
พาหนะ และมีบางกลุ่ม
รวมตัวเป็นแก๊งซิ่ง 

 ใช้วิธีการอบรมวินัยจราจร 

 ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาและ
ความสามารถในการขีร่ถให้เป็น
ประโยชน์โดยการฝึกให้เด็กเป็น
อาสากู้ภัยกู้ชีพ ซึ่งจะสร้างทั้ง
ความรู้และทักษะในการ
ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ และยังสร้าง
จิตส านึกสาธารณะแกเ่ด็กอีกด้วย  

พยายามดึงบทบาทของครอบครัว 
บทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามาใหม้าก
ขึ้น 
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พ้ืนที่ ศพค. โครงการ ประเด็น กระบวนการ ประเด็นแลกเปลีย่นและเติมเต็มเสนอแนะ 

รางบัว ครอบครัว
เข้มแข็ง ลด
ปัญหาสังคม 

ปัญหาเด็กแว้น และมี
พฤติกรรมเสี่ยงตา่ง ๆ มี
เป็นจ านวนมาก โดย
ก่อให้เกิดปัญหาการใช้
ความรุนแรงในหมู่วยัรุ่น
และปัญหาสังคมตามมา 

 การอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับ พรบ.ความ
รุนแรง 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
ระหว่างพ่อแม่ลูก หรือผู้ปกครอง
กับลูกหลาน เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน
ต่อความรุนแรง 

การค้นหากลุม่เปูาหมายต้องชัดเจนว่า
เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง จะได้ผลมากกวา่ท า
กิจกรรมกับเด็กท่ัวไปในโรงเรยีน 

เกาะศาล
พระ 

ธรรมะร้อยใจ 
สายใย
ครอบครัว 

 ครอบครัวส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรไมม่ีเวลาดูแล
บุตร  

 เน้นการส ารวจ
สภาวการณ์ครอบครัว
ในชุมชนเพื่อค้นหา
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

การท างานอบรมให้ความรู้ทักษะ
ชีวิตโดยบูรณาการเรื่องการปูองกัน
ยาเสพตดิกับตั้งครรภ์ก่อนวัยไปกบั
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว 

เสรมิกระบวนการตดิตามประเมินผล
หลังจบกิจกรรม 

วัดแก้ว สามวัย สายใย
รักแห่ง
ครอบครัว 

เดิมเคยให้ความส าคัญแต่
เพียงการพัฒนากลุ่มเด็ก
และเยาวชน โดยเด็กได้
เป็นผู้เสนอความต้องการ
ให้ชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง
มาร่วมด้วย จึงเป็น
แนวคิดการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคน
ทุกช่วงวัยในครอบครัว 

 จัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรยีน
พ่อแม่ 

 ให้เทคนิความรู้ในการเลีย้งดู
ลูกหลาน 

 ส าหรับเด็กให้เข้ากิจกรรมฐาน
เรื่องบทบาทหน้าท่ีของลูกท่ีมีต่อ
ครอบครัว 

ฝากพิจารณาตอนคดัเลือกครอบครัว
ที่เข้าร่วมโครงการ ขอให้เป็น
ครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากล าบากที่
ควรไดร้ับการพัฒนาจริง ๆ มากกว่า
ครอบครัวทั่วๆ ไป 

คูบัว ครอบครัวสุข
สันต์ สร้าง
ความสัมพันธ์ 
ของครอบครัว 

เน้นช่วยเหลือสมาชิกใน
ครอบครัวที่ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงจากคน
ในครอบครัว 

 การอบรมให้ความรู้แก่แกนน าใน
ชุมชนในการให้ความรู้เพื่อ
ปูองกันการใช้ความรุนแรงของ
สมาชิกในครอบครัว  

 การส่งต่อความช่วยเหลือในราย
กรณีที่มีการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

การส ารวจครอบครัวกลุม่เปูาหมาย
ต้องให้ชัดเจนเช่น เป็นครอบครัวที่
ประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มประสบ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
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ตารางแสดงผลการพิจารณาโครงการเสนอของบอุดหนุนของ ศพค. ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

ที ่
องค์กรท่ีขอรับ 
การสนับสนุน  

ชื่อโครงการ 
 วันด าเนินการจัด

กิจกรรม  

 งบประมาณ  ผลการพิจารณา  
 ที่ขอรับ 
(บาท)  

 ได้รับ 
(บาท)  ไม่ได้รับ  

(1) ศพค.คูบัว ครอบครัวสุขสันต ์สร้างความสัมพนัธ์ของ
ครอบครัว 

มิ.ย.- ส.ค. 59 30,000 30,000  

(2) ศพค.เกาะพลับพลา ค่ายครอบครัวลดความรุนแรง มิ.ย. 59 30,000 30,000  

(3) ศพค.รางบัว ครอบครัวเขม้แข็ง ลดปัญหาสังคม 1 พ.ค. 59 30,000 30,000  

(4) ศพค.ปากช่อง สานสมัพันธ์เด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ค. - มิ.ย. 59 30,000 30,000  

(5) ศพค.เกาะศาลพระ ธรรมะร้อยใจ สายใยครอบครัว 6 พ.ค. 59 30,000 30,000  

(6) ศพค.วัดแก้ว สามวัย สายใย รัก แห่งครอบครัว 15 พ.ค. 59 23,320 23,200  

รวมท้ังสิ้น  6 โครงการ 173,320 173,200 
 

 

ภาพกิจกรรมท่ี 4 จังหวัดราชบุรี 
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จังหวัดพังงา 

   สรุปกิจกรรมที่ 2: เวท ี1 การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

  การประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในพ้ืนที่เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ และเพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น

และบริบทพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้แทน ศพค. จากพ้ืนที่ในจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประชุม 11 แห่ง ได้แก่ ศพค.ตากแดด 

ศพค.ถ้ า ศพค.ตะกั่วทุ่ง ศพค.คลองเคียน ศพค.เมืองตะกั่วปุา ศพค.บางนายสี ศพค.บ่อแสน ศพค.พรุใน  

ศพค.แม่นางขาว ศพค.เหล ศพค.นาเตย  
 

ตารางสรุปสภาวการณ์ครอบครัวและประเด็นเฝ้าระวัง จังหวัดพังงา 
พ้ืนที่ ศพค.  ประเด็นสภาวการณ์ครอบครัว ประเด็นเฝ้าระวัง 

1.ถ้ า - ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว, ครอบครัวที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน

ควร, ครอบครัวที่ไม่มีความพร้อม 

- “เราเป็นผู้น าชุมชน เราต้องเริ่มเองอย่าให้คนอื่นสั่ง” 

รองนายกบ้านถ้ า 

 

2.บางนายสี - เป็นพื้นที่ที่มีข้อมูลชุมชน เนื่องจากเป็นพื้นที่การ

ท างานภัยพิบัติสึนามิ 

 

3.แมน่างขาว - สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 

- มีโครงการที่เน้นการน าครอบครัวสู่ชุมชน โดยให้ชุมชน

มีระบบดูแลช่วยเหลือกันเอง 

- ประเด็นความรุนแรง ที่มุ่งเน้นการใช้ค าพูด

รุนแรงในครอบครัว 

- การใช้เวลาหลังเลิกเรียนของเด็กและ

เยาวชน 

4.พรุใน - - 

5.คลองเคียน - เป็นชุมชนมุสลิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ 

- ปัญหาเรื่องการดูแลเยาวชน  

- เยาวชนติดกระท่อม 

- เยาวชนติดยาเสพติด (กระท่อม) 

- ผู้ปกครองเลี้ยงลูกด้วยเงิน 

6.ตะกั่วป่า - เป็นพื้นที่ท่ีมีการเก็บข้อมูลชุมชน -   การใช้เวลาของเด็กเยาวชนในวันหยุด 

7.ตากแดด - พื้นทีม่ีการเก็บข้อมูลชุมชน - การหาเครือข่ายการท างานนอกพ้ืนท่ี 

- โครงการที่ท าไม่ตรงกับความต้องการของ

กลุ่มเปูาหมาย 

8.ตะกั่วทุ่ง - สถานการณ์ผู้สูงอายุ คนพิการ  

- ท างานเยียวยาช่วยเหลือ 

-  ผู้สูงอายุ 

9.เหล - ครอบครัวด้อยโอกาส สถานการณ์ผู้สูงอายุ คนพิการ  

- ท างานเยียวยาช่วยเหลือ 

-  ผู้สูงอายุ 

10.บ่อแสน - ครอบครัวด้อยโอกาส ยาเสพติด สถานการณ์ผู้สูงอายุ    -  ยาเสพติด 

11.นาเตย - ครอบครัวที่มีเยาวชนกลุ่มเสียง สถานการณ์ผู้สูงอายุ    -  ยาเสพติด 
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ทั้งนี้ หลังการประชุมที่ปรึกษาโครงการ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้แทนแต่ละพ้ืนที่กลับไปปรึกษาหารือ

กับภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ทบทวนความต้องการ ความพร้อม และความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ 

โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เป็นผู้ประสานรับสมัคร ศพค. พ้ืนที่น าร่อง จ านวน 

10 แห่ง  

ภาพกิจกรรมท่ี 2: เวที 1 จังหวัดพังงา 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมที่ 2: เวที 2  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนออกแบบการท างานเชิงพื้นที่  

  การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการของจังหวัดพังงา จัดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม 
ภูงาธานี จังหวัดพังงา โดยมีตัวแทนจาก ศพค. อปท.และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจาก 10 ต าบล ได้แก่  
1. ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองพังงา 2. ต าบลถ้ า อ าเภอตะกั่วทุ่ง 3. ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกั่วทุ่ง 4. ต าบล
เมืองตะกั่วปุา อ าเภอตะกั่วปุา 5. ต าบลบางนายสี อ าเภอตะกั่วปุา 6. ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด 7. ต าบล 
พรุใน อ าเภอเกาะยาว 8. ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 9. ต าบลเหล อ าเภอกะปง 10. ต าบลนาเตย อ าเภอ 
ท้ายเหมือง 

(1) การสะท้อนความคิดและความคาดหวังต่อการด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมเวทีประชุมได้สะท้อน
มุมมองความเห็นผ่านบัตรค าในประเด็นต่าง ๆ มีทั้งประเด็นความคาดหวังต่อสังคมและครอบครัวที่อยากให้มี
การท างานดูแลช่วยเหลือกลุ่มครอบครัวยากล าบากในทุกมิติ  การท างานด้านข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่
การท างานภาคปฏิบัติ “อยากให้มีข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ได้จริง” “ในการท างาน อยากให้ครอบครัวให้ข้อมูล
ที่เป็นจริงมากที่สุด” การมีระบบสนับสนุนการท างานในพ้ืนที่ และเชื่อมโยงการด าเนินงานระดับชุมชนน าร่อง
ต่อไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดข้อกระทงความเห็นดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงสรุปความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการด าเนินโครงการฯ จังหวัดพังงา 

ความคาดหวังต่อ
สังคม/ต่อ
ครอบครัว 

ความคาดหวังเชิง
เทคนิค 

ความคาดหวังด้าน
งบประมาณ/

บุคลากร 

ค าถามเกี่ยวกับ
โครงการ/เทคนิคและ

วิธีการท างาน 

ข้อมูลสภาวการณ์/ 
โจทย์พ้ืนที่ 

ข้อเสนอ 

- ท้องถิ่นใดบ้างที่มา
ในวันน้ีที่เป็นพ้ืนท่ี
ปลอดการพนัน 

- มีข้อมูลของทุก
กลุ่มเปูาหมายใน
ชุมชนและสามารถ
น ามาใช้ได้จริง 
- อยากให้มีข้อมูลที่
สามารถน ามาใช้ได้
จริง 
- ณ ปัจจุบันทราบ
ถึงปัญหา
สถานการณ์ รัฐจะ
ใช้แนวทางใดในการ
แบ่งกลุ่มผู้ประสบ
ปัญหา 
- ในการท างาน 
อยากให้ครอบครัว
ให้ข้อมูลที่เป็นจริง
มากที่สุด 

- ในการท าโครงการ 
งบท่ีสามารถขอ
สนับสนุนได้มากน้อย
เท่าไร และมสีถาบัน
รามจิตติเข้ามา
ช่วยเหลือด้านใดบา้ง 

- เปูาหมายของโครงการ
ที่แท้จริง ท าเพื่ออะไร 
เกี่ยวข้องกับใคร และช่วย
ใครบ้าง 
- หลังจบโครงการ จะมี
การเปลีย่นแปลงอย่างไร
บ้างในระยะยาว 
- การด าเนินโครงการจะ
เป็นไปในทิศทางใด 
เพื่อให้เกิดรูปธรรมกับ
ชุมชนมากที่สุด 
- โครงการนี้จะเกิด
ประโยชน์มากน้อยแค่
ไหน อยากให้อธิบาย
ขยายความประเภทของ
กลุ่มเปูาหมายครอบครัว
ยากล าบากทุกกลุม่ 
- งานของรามจิตติซ้ ากับ 
พมจ. ซึ่งท าอยู่แล้วท้ัง 4 
ข้อ จะได้อะไรมาเตมิเตม็
ในส่วนน้ี 
- เมื่อมีโครงการในพ้ืนท่ี 
ทางรามจิตตจิะเข้าร่วม
ทุกครั้งไหม 

- บริบทของพื้นที่มักจะ
มีทุกกลุ่มวัยที่เป็น
ปัญหา เราจะรวมทุก
กลุ่มเปูาหมายใน
โครงการนีไ้ด้อย่างไร 
หรือต้องแยก
กลุ่มเปูาหมายละ 1 
โครงการ 
 

- ผู้บริหารต้อง
ให้ความส าคญั 
- อยากให้มีการ
ด าเนินโครงการ
นี้อย่างต่อเนื่อง 
- ให้ต่อเนื่อง 
อย่าเฉพาะกิจ 
- อยากให้มีการ
ลงพื้นที่ ทุก
พื้นที่  

  (2) การระดมความคิดวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวในพื้นที่  และวิเคราะห์ประเด็นและล าดับ
ความส าคัญในประเด็นปัญหา ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวในรายกลุ่มปฏิบัติการ พบว่า มีประเด็นที่
น่าสนใจในหลายเรื่อง พ้ืนที่น าร่องในจังหวัดพังงามีบริบทส่วนใหญ่เป็นลักษณะพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ทะเล  
มีทั้งที่ลุ่มเชิงเขาและท่ีราบ ประชากรประกอบอาชีพท านาท าสวนเลี้ยงสัตว์ และท าประมง แต่ขณะเดียวกันก็มี
ประชากรประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขายและรับราชการ เป็นต้น ด้านประชากรพบว่า ชุมชนที่ประชากรเป็น
ชายไทยมุสลิมทั้งชุมชน และชุมชนไทยพุทธ ตลอดจนชุมชนที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรมคือมีทั้งไทยพุทธ -มุสลิม 
สภาพครอบครัวของชุมชนน าร่องมีลักษณะเป็นครอบครัวขยายเป็นส่วนใหญ่ มีผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล  
บางพ้ืนที่พบครอบครัวที่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสี่ยงยาเสพติด ด้านความต้องการการช่วยเหลือ 
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ส่วนใหญ่สะท้อนความต้องการตามแต่ละพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัว  
การแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน การปูองกันปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมรวมถึงปัญหาแม่ วัยรุ่น การฝึก
ทักษะอาชีพทั้งเพ่ือเวลาว่างและค้าขายการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเยาวชนและครอบครัวในพ้ืนที่ 
เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ครอบครัวและประเด็นความส าคัญของพ้ืนที่  
จังหวัดพังงา 

พังงา 
พ้ืนที่ ศพค. บริบทชุมชน ประชากร ครอบครัว ความต้องการช่วยเหลือ 
 ศพค.ต าบล
ตะกั่วปุา 

มี 7 ชุมชน  
เป็นชุมชนเมือง  
อาชีพค้าขาย รับจ้าง 
เกษตรกร  

8,745 คน 
ผู้สูงอายุ 1,200 คน 
พบปัญหา ผู้ปวุยติด
เตียง พิการ ยากจน
รายได้น้อย  
ถูกทอดทิ้ง 

 ผู้สูงอายุต้องการผู้เลี้ยงดู 
ต้องการอาชีพ มีกิจกรรม 
ต่าง ๆ และต้องการมีส่วนร่วม 

 ศพค.ต าบล
ถ้ า 

ที่ราบเชิงเขา  
อาชีพเกษตรกร รับจ้าง 
ข้าราชการ 

3,800 คน  
ผู้สูงอายุ 18%  
วัยท างาน 57%  
เด็กและเยาวชน 25% 

ส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวขยาย 

1. ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 
2. ปูองกันอบายมุขและ
ส่งเสริมคณุธรรมในวัยรุ่น 
3. ส่งเสริมสวสัดิการผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 

 ศพค.ต าบล
บางนายส ี

9 หมู่บ้าน  
อาชีพรับจ้างนอกพ้ืนท่ี ท า
สวน ประมง ค้าขาย 

ผู้สูงอายุมมีากกว่ากลุม่
วัยท างาน 

ครอบครัวขยาย ปูองกันวัยรุ่นติดยาเสพตดิ และ
ท้องก่อนวัย 

 ศพค.ต าบล
คลองเคียน 

8 หมู่บ้าน พื้นที่เป็นภูเขา ท่ี
ราบติดทะเล อาชีพท าสวน 
ประมง ค้าขาย รบัจ้าง 

เด็กและเยาวชน 50% 
วัยท างาน 40% 
ผู้สูงอายุ 10% 

ครอบครัวขยาย ครอบครัวผู้พิการ เจ็บปุวย
เรื้อรัง 

 ศพค.ต าบล
บ่อแสน 

8 หมู่บ้าน  
พื้นที่เป็นภูเขาและทะเล 
อาชีพเกษตรกร ประมง 
รับจ้าง 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม  
มีทั้งหมด 7,176 คน 
แบ่งเป็น  
0 - 25 ปี 2,758 คน  
26 – 60 ปี 3,508 คน  
61 ปีขึ้นไป 910 คน 

ครอบครัวขยาย ส่งเสริมสวสัดิการผูสู้งอาย ุ
ส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพแก่
คนพิการ 
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ปุวยเรื้อรัง 

 ศพค.ต าบล
เหล 

พื้นที่ภูเขา ปุาไม้ และล าธาร 
อาชีพเกษตรกร รับจ้าง 

วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น 
45% วัยท างาน 35%  
ผู้สูงอายุ 20%  

ครอบครัวขยาย ลดปัญหายาเสพตดิ  
การพนัน จ านวนแม่วัยรุ่น  
ส่งเสริมกิจกรรมยามว่างและ
อาชีพเสริม 
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พังงา 
พ้ืนที่ ศพค. บริบทชุมชน ประชากร ครอบครัว ความต้องการช่วยเหลือ 
 ศพค.ต าบล
พรุใน 

พื้นที่เป็นเกาะ  
ส่วนใหญ่ท าอาชีพประมง 
เกษตรกร และพนักงาน
โรงแรม 

ศาสนาอิสลามส่วนใหญ่  
ผู้สูงอายุ 30%  
วัยท างาน 35%  
วัยเด็ก 35%  

เด็กอยู่กับ
ผู้สูงอายุ พ่อแม่
ไปท างาน 

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก 
ปูองกันการติดยาเสพตดิ และ
ปัญหาตั้งครรภไ์ม่พร้อม 

 ศพค.ต าบล
นาเตย 

9 หมู่บ้าน  
พื้นที่ท่ีราบต่ า  
อาชีพท าสวน รับจ้าง ประมง 
และเลี้ยงสตัว ์

ผู้สูงอายุ 1,395 คน  
พิการ 211 คน  
เด็ก 0 - 14 ปี 2,099 
คน 

ครอบครัวเดี่ยว รายได้น้อย  
ปูองกันการติดยาเสพตดิ และ
ปัญหาตั้งครรภไ์ม่พร้อม 

 (3) การตั้งโจทย์การท างานและร่างแผนการด าเนินงาน จากข้อมูลสภาวการณ์ตลอดจนมุมมอง
ความคาดหวังต่อการออกแบบการท างานเพ่ือการพัฒนากลุ่มเปูาหมายในโครงการ ได้น ามาสู่กระบวนการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการตั้งโจทย์และยกร่างแผนการพัฒนาครอบครัวยากล าบากเชิงพ้ืนที่ ซึ่งในภาพรวมของ
จังหวัดพังงามีโจทย์การท างานทั้งเรื่องการพัฒนาครอบครัวกลุ่มยากล าบากแบบบูรณาการ โดยการสร้างความ
ตระหนักต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัว โจทย์เรื่องการดูแลครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ การพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุและการสร้างกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน  
กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงและเรื่องยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึง
เรื่องความร่วมมือของประชาคมในพ้ืนที่เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนา การวางแผนพัฒนาการท างานด้านครอบครัว
และการถอดบทเรียนการท างานอย่างในพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังตัวอย่างการวางแผนออกแบบโครงการพัฒนา
ครอบครัวยากล าบากในจังหวัดพังงาในตารางข้างใต้นี้  

ตัวอย่างการวางแผนออกแบบโครงการพัฒนาครอบครัวยากล าบาก จังหวัดพังงา 

ต าบลถ้ า อ าเภอตะกั่วทุ่ง : โครงการสร้างความตระหนักในครอบครัว 
กลุ่มเปูาหมาย ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ว, ครอบครัวที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร, ครอบครวัท่ีไม่มีความพร้อม 
กระบวนการท างาน 1. เก็บข้อมูลด้านครอบครัว 

2. วิเคราะห์ข้อมลู คัดเลือกครอบครัวเปูาหมาย  (ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ว, ครอบครัวท่ีตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร, ครอบครัวทีไ่ม่มีความพรอ้ม) 
3. จัดท าแผนปฏิบตัิการเชิงรุก 
4. จัดเวทีร่วมแสดงความคดิเห็นของภาคีเครือข่าย 
5. น ากลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ 
6. ติดตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. ผู้น าชุมชน             3. อาสาสมัคร 
2. อปท.                   4. องค์กรอื่น ๆ ทุกภาคส่วนในชุมชน 

ระยะเวลา ต้น – เก็บข้อมูล จัดเวที จัดท าแผน 
กลาง – จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในครอบครัว 
ปลาย – สรุปผล ประเมินผล และร่วมกันพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น 
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ต าบลบางนายสี อ าเภอตะกั่วป่า ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกั่วทุ่ง : โครงการอาวุโส OK 
กลุ่มเปูาหมาย ผู้สูงอายุ – สร้างความตระหนักใหแ้ก่ผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล าพัง ให้ผูสู้งอายุสามารถดูแลตัวเองใน

เบื้องต้นได ้
กระบวนการท างาน 1. สร้างเครือข่ายผูสู้งอาย ุ

2. สร้างความรูค้วามเข้าใจในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และให้ความรู้แก่คนในครอบครัวในการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ
3. ติดตาม ประเมินผล 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. รพสต./อสม. 
2. ชมรมผูสู้งอายุ 
3. อปท. 
4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
5. อพม./อผส. 

ระยะเวลา ต้น – สร้างเครือข่ายผูสู้งอาย ุ
กลาง – ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผูสู้งอายุ และการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น 
ปลาย – ติดตาม ประเมินผล 

 

ต าบลตะกั่วทุ่ง อ าเภอตะกั่วทุ่ง : โครงการชุมชนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
กลุ่มเปูาหมาย ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้ง – ส่งเสรมิและสร้างเครือข่ายสมาชิกในชุมชนให้เป็นอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ

ที่ถูกทอดทิ้ง 
กระบวนการท างาน 1. สร้างเครือข่ายชุมชนในการดูแลผูสู้งอาย ุ

2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครดูแลผูสู้งอาย ุ
3. อบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะและแทรกทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
4. ติดตาม เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุท่ีถกูทอดทิ้งอย่างสม่ าเสมอ 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. อปท. 
2. ผู้น าชุมชน 
3. สมาชิกในชุมชน 
4. สมาชิก ศพค. 
5. โรงพยาบาล 
6. หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที ่

ระยะเวลา ต้น – สร้างเครือข่าย จัดหาอาสาสมัคร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ วางแผนแบ่งพื้นที่
รับผิดชอบ จัดท าตารางการเยี่ยมรายสัปดาห ์
กลาง – ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ดูแลผูสู้งอายุท่ีถูกทอดทิ้งเป็นประจ าทุกสัปดาห์ บันทึกผลการเยี่ยม
อย่างสม่ าเสมอ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางวางแผนช่วยเหลือได้อย่างตรงจดุอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
ปลาย – สรุปและประเมินผลเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

ต าบลเหล อ าเภอกะปง ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว และต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง :  
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 

กลุ่มเปูาหมาย เด็กและเยาวชน – มีภูมิคุ้มกันจากยาเสพตดิ และมีวิชาชีพในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการท างาน 1. ประชุมคณะท างานและวางแผนการด าเนินงาน 

2. ประกาศรับสมัครกลุม่เปูาหมาย 
3. ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านเกษตรกรรม การท าขนมพื้นบ้าน พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ 
กิจกรรมกีฬา 

กลไก เพื่อนภาค ี 1. ผู้น าชุมชน 
2. อปท. 
3. รพสต. 
4. พ่อแม่ผู้ปกครอง 
5. โรงเรียน 

ระยะเวลา ต้น – ประชุมคณะท างาน วางแผนการด าเนินงาน ประกาศรบัสมคัรกลุ่มเปูาหมาย 
กลาง – ลงมือฝึกทักษะด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน 
ปลาย – ติดตามและประเมินผล 

 
ภาพกิจกรรมท่ี 2: เวที 2 จังหวัดพังงา 
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สรุปกิจกรรมที่ 3 การลงพ้ืนที่ติดตามการพัฒนาแผนการด าเนินงาน  

 การติดตามการด าเนินงานพัฒนาแผนการท างานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดพังงา ได้มี
การจัดกิจกรรมติดตามโดยความร่วมมือระหว่างพมจ.พังงา ร่วมกับศพค.บ่อแสน เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมจาก ศพค.ถ้ า ศพค.เหล ศพค.คลองเคียน ศพค.บางนายสี ศพค.เมืองตะกั่วปุา ศพค.แม่นางขาว  
ศพค.พรุใน และภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ตัวแทนอบต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น  โดยมีการจัด
กิจกรรมติดตามแผนการด าเนินงานในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา  ส่วน ศพค.ตากแดด ศพค.นาเตย ไม่สามารถมาร่วมในกิจกรรมได้โดย 
พมจ.พังงาจะมีการนัดหมายประสานติดตามงานต่อไป  
 การติดตามการด าเนินงานพัฒนาแผนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง จังหวัด
พังงา มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์การเลี้ยงดูลูก ความสัมพันธ์ของครอบครัว และ 
การช่วยเหลือครอบครัวยากล าบาก เช่น ตัวอย่างศพค. พรุใน และ อบต.พรุใน มีการส ารวจสถานการณ์
ครอบครัวเพื่อวางแผนการพัฒนาครอบครัวทั้งในมิติส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวในกลุ่มต่าง  ๆ  
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มปัญหาที่จะเกิดเพ่ือวางผนการท างานเชิงปูองกันปัญหา เช่น การปูองกันปัญหา
แม่วัยรุ่นหรือเยาวชนท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น   
 ส่วนการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาแผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว  
ในจังหวัดพังงา การวางแผนด าเนินงานพัฒนาครอบครัวยากล าบากของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง 
จังหวัดพังงา เกิดขึ้นจากการส ารวจข้อมูลสถานการณ์ในพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ต าบลถ้ า ส ารวจ
สภาวการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวและพบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พ้ืนที่ต าบลพรุใน พบว่า  
มีปัญหายาเสพติดมีเด็กและเยาวชนเป็นเหยื่อของยาเสพติดอยู่มาก อันน าไปสู่วงจรเสี่ยงและการตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน เป็นต้น จึงน าปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ เหล่านี้มาเป็นโจทย์ของการพัฒนาครอบครัว
ยากล าบาก โดยมีตัวอย่างโครงการตามกลุ่มเปูาหมายครอบครัวยากล าบาก ดังนี้ 

 ครอบครัวลักษณะเฉพาะ ได้แก่ โครงการพัฒนาครอบครัวยากล าบากที่มีผู้สูงอายุและเด็ก  
ของศพค.บ่อแสน เน้นการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลครอบครัวยากล าบากตามความจ าเป็นเร่งด่วน น าเงิน  
ปันผลจากโครงการน้ าดื่มบ้านนามาช่วยเหลือ และจะจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กและแม่วัยรุ่น โครงการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน ของ ศพค.พรุใน ศพค.เมืองตะกั่วปุา ศพค.เหล  เน้นการ
ปูองกัน สกัดกั้นปัญหาแม่วัยรุ่น และปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการดูแล
บุตรแก่ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นแม่วัยรุ่น และส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่และลูกอันจะเป็น
เกราะปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน 

 ครอบครัวที่มีผู้พิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่  แผนการจัดค่ายครอบครัว รั้วล้อมรัก พัฒนาผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ของศพค.บางนายสี ศพค.คลองเคียน ศพค.แม่นางขาว  เน้นการเยี่ยมบ้านและอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกในครอบครัวในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง  

 ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง ได้แก่ โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
ของ ศพค.ถ้ า เน้นการให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน และครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง สร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่สมาชิก  
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ในครอบครัว ให้ความรู้เชิงปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และอบรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ (เพ่ือปูองกันการเกิด
ความเครียดในครอบครัวและน าไปสู่ความรุนแรง) 
 ทั้งนี้ ทางโครงการได้แบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานตามประเด็นการท างานที่แต่ละ ศพค. 
น าเสนอมาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) การพัฒนาครอบครัวยากจน – ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้พิการยากไร้ 
เจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ ศพค.บ่อแสน ศพค.บางนายสี ศพค.แม่นางขาว ศพค.คลองเคียน 2) การพัฒนา
ครอบครัวที่มีเด็กวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ศพค.พรุใน ศพค.เมืองตะกั่วปุา ศพค.เหล 3) การพัฒนา
ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง (และอ่ืน ๆ) ได้แก่ ศพค.ถ้ า ศพค.ตากแดด ศพค.นาเตย  
  

ตารางสรุปความคืบหน้าการพัฒนาแผนด าเนินงานพัฒนาครอบครัวยากล าบาก 
ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดจังหวัดพังงา วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

ศพค. กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะท า 
1. บ่อแสน ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 

(เน้นเด็กและผูสู้งอายุ) 
พัฒนาครอบครัวยากล าบากโดยรวม 
 การส ารวจข้อมูลหาครอบครัวยากล าบาก วิเคราะห์ตาม 

ความจ าเป็นเร่งด่วน และให้การชว่ยเหลือ 
 ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง ให้การช่วยเหลือ 
 พัฒนาเด็กเล็ก และแม่วยัรุ่น 

2. เมืองตะกั่วปุา ครอบครัวที่มี
ลักษณะเฉพาะ 

การพัฒนาแม่วัยใส 
 สร้างเครือข่ายจิตอาสา 
 ส ารวจข้อมลูแม่วัยใสในต าบล  
 ออกเยี่ยมบ้าน ให้ความรู้ ส่งเสริมบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 
 ท ากิจกรรมการพัฒนาแม่วัยใส 

3. ถ้ า ครอบครัวที่ใช้ 
ความรุนแรง 

เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ส ารวจสภาวการณค์วามเข้มแข็งของครอบครัว 
 เฝูาระวัง ปูองกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยการสร้าง

สัมพันธภาพ 
 ให้ความรู้เพื่อปูองกันการตั้งครรภก์่อนวัยอันควร 
 อบรมส่งเสรมิอาชีพต่าง ๆ 

4. บางนายสี ครอบครัวที่มผีู้พิการ 
เจ็บปุวยเรื้อรัง/ ครอบครัว
ลักษณะ เฉพาะ (ผูสู้งอายุ
ถูกทอดทิ้ง ยากไร้) 

ค่ายครอบครัวรั้วล้อมรัก 
 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส ร่วมกับรพ.สต. 2 แห่ง มีระบบ

ส่งต่อเคสฉุกเฉิน 
 ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส 

5. คลองเคียน ครอบครัวที่มผีู้พิการ 
เจ็บปุวยเรื้อรัง/ ครอบครัว
ลักษณะ เฉพาะ (ผูสู้งอายุ
ถูกทอดทิ้ง ยากไร้) 

พัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการยากไร้ 
 อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวเรื่องการดูแลผู้สูงอาย ุ

 ผู้ปุวยติดเตียง 
 เขื่อมต่อข้อมูลจาก อผส. รพ.สต. มายังอบต. เพื่อหาแนวทาง  

การช่วยเหลือ 
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ศพค. กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะท า 
6. เหล ครอบครัวลักษณะเฉพาะ  

(เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์
ไม่พร้อม) 

ครอบครัวล้อมรั้ว ล้อมรัก ปูองกันยาเสพตดิและปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในเด็กและเยาวชน 

7. แม่นางขาว ครอบครัวที่มผีู้พิการ หรือ
เจ็บปุวยเรื้อรัง 

พระช่วยโยม เยี่ยมผู้ปุวยตดิเตียง 
 ท าประวัตผิู้ปุวย ดูพัฒนาการ พาหน่วยงานต่าง ๆ ไปเยี่ยมบ้าน 
 อบรมครอบครัวในการดูแลผู้ปุวย 
 มีกลุ่มออมเงิน มีสวัสดิการดูแลผู้ปวุย 

8. พรุใน ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 
(เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์
ไม่พร้อม) 

วัยรุ่น วัยใส อดเปรี้ยวไว้กินหวาน  
 ในพื้นที่มีปัญหาเรื่องยาเสพตดิและพฤติกรรมวัยรุ่นท่ีน่าเป็นห่วง 

เปูาหมายเพื่อปูองกัน สกัดกั้นปัญหาแม่วัยรุ่น 
 ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว มีกิจกรรมให้ครอบครัวแสดงความรัก

ต่อกัน ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ในการให้ความอบอุ่นและเป็นท่ีปรึกษาแก่
ลูก 

9. ตากแดด  ไม่ได้น าเสนอ 
10. นาเตย  ไม่ได้น าเสนอ 
หมายเหตุ: ศพค.ตากแดด และ ศพค.นาเตย ติดภารกิจทางราชการ ทาง พมจ.พังงาจะประสานติดตาม 
แผนการด าเนินงานในภายหลัง 
 
 

นอกจากการติดตามการพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดน าร่องในการ

เชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวที่กล่าวไปแล้ว ยังได้มี

กิจกรรมดูงานตัวอย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานเชิงพ้ืนที่ด้านระบบกองทุนน้ าดื่มเพ่ือสงเคราะห์

ครอบครัวยากล าบาก มีการปันผลก าไรส่วนหนึ่งช่วยเหลือครอบครัวยากจนด้อยโอกาสและครอบครัว  

ที่มีความต้องการช่วยเหลือเฉพาะ รวมถึงระบบการจัดการขยะ (ทรัพยากร) ในครัวเรือน เพ่ือชุมชนและ 

งานอาสาสมัครชุมชนเพ่ือการดูแลครอบครัวและพัฒนาชุมชนเป็นต้น  
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ภาพกิจกรรมท่ี 3 จังหวัดพังงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมที่ 4: การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ เติมเต็มและ

พัฒนาศักยภาพให้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ เติมเต็มและพัฒนาศักยภาพ

ให้กับเครือข่ายภาคีท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดพังงา โดยความร่วมมือระหว่างพมจ.พังงาร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว

ในชุมชนต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ศพค.ถ้ า ศพค.เหล ศพค.คลองเคียน ศพค.บางนายสี ศพค.บ่อแสน  

ศพค.เมืองตะกั่วปุา ศพค.แม่นางขาว ศพค.นาเตย ศพค.ตากแดด และภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ 

ตัวแทนอบต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น  โดยมีการจัดกิจกรรมติดตามแผนการด าเนินงานในวันที่ 10 มิถุนายน 

2559 ณ ห้องประชุม พมจ.พังงา  ส่วน ศพค.พรุใน ที่ไม่สามารถมาร่วมในกิจกรรมได้โดย พมจ.พังงา จะมีการ

ประสานติดตามงานต่อไป  

 การแลกเปลี่ยนรู้และติดตามการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่องจังหวัดพังงา  

มีการน าเสนอโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจากสค. โดยมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์

การเลี้ยงดูลูก ความสัมพันธ์ของครอบครัว และการช่วยเหลือครอบครัวยากล าบาก บริบทพ้ืนที่พังงาจะเป็น

บริบทชายขอบเป็นส่วนใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มปัญหา พร้อม ๆ กับการพัฒนากลไกการท างาน
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เชื่อมต่อข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวยากล าบากต่าง ๆ ทั้งนี้การด าเนินงานพัฒนาโครงการส่งเสริมความ

เข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดพังงา เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากสคส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว  

ในจังหวัดพังงา จากการน าเสนอแผนมีตัวอย่างโครงการที่ ศพค.ในชุมชนน าร่องเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อ 

สค. จ านวน 8 แห่ง และได้รับอนุมัติงบอุดหนุนจ านวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 191,790 บาท ตัวอย่าง

อาทิ   

 ครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส  ศพค.บ่อแสน โครงการ “ส ารวจข้อมูลครอบครัวในชุมชนต าบลบ่อ
แสน เพื่อการอยู่ร่วมกันในครัวเรือน” โดยใช้การส ารวจข้อมูลครอบครัวในทุกมิติ อาทิ รายได้ 
สุขภาพ การศึกษา การมีงานท า การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว ฯลฯ ด้วยเครื่องมือการส ารวจและ
การสร้างนักวิจัยในพ้ืนที่ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและให้ความช่วยเหลือในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
ครอบครัวยากจน ด้อยโอกาสที่ต้องรับการช่วยเหลือเร่งด่วน  

 ครอบครัวที่มีความรุนแรง ศพค.ถ้ า โครงการ “เสริมสร้างความสัมพันธ์และป้องกันปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว” เน้นกิจกรรมเชิงปูองกันและลดความรุนแรงในครอบครัว ลักษณะโครงการ 
เป็นการส ารวจข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัว และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ ให้ความรู้กับกลุ่มเปูาหมาย
เน้นทักษะครอบครัวเพ่ือปูองกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น โดยตั้งเปูาจะจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์ คือ
ห้องสมุดส าหรับเด็กและครอบครัวในพ้ืนที่ อบต. ซึ่งจะด าเนินการร่วมกับอบต. และไม่ได้ของบ
สนับสนุนจาก สค. 

 ครอบครัวลักษณะเฉพาะที่มีลักษณะเป็นครอบครัวแหว่งกลางที่มีเด็กเล็กถูกทิ้งอยู่กับผู้สูงอายุ  
ศพค.ตะกั่วป่า โครงการ “ส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัวยากล าบาก” เนื่องจากในพ้ืนที่ 
มีครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุถูกปล่อยทิ้งตามล าพังขาดผู้ดูแล ลักษณะโครงการจึงออกแบบมา
เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกลุ่มแกนน าในการท างานเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

 ครอบครัวทีมีเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  ศพค. คลองเคียน “โครงการส ารวจสภาวการณ์เด็กเยาวชนและ
ครอบครัวในชุมชน” จากข้อมูลเบื้องต้นที่พบแนวโน้มเด็กเรียนออกกลางคัน ไม่จบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานน าไปสู่การท างานส ารวจสภาวการณ์เด็กเยาวชนและครอบครัวในชุมชนเพ่ือสร้างกลไก 
เฝูาระวังและปูองกันปัญหาแนวโน้มเด็กหลุดออกนอกระบบและปัญหาครอบครัวรวมถึงปัญหา  
ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการพัฒนากรอบคิดและเครื่องมือการท างานเชิงส ารวจ ศพค.บางนายศรี 
“เพื่อนช่วยเพื่อน ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายเยาวชนบางนายศรี” ในพ้ืนที่มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงอยู่มาก 
จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครือข่ายเยาวชนเพ่ือช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ลักษณะโครงการเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยใช้แกน
น าเยาวชนหรือสภาเด็กเยาวชนเข้ามาร่วมสร้างการเรียนรู้ช่วยเหลือเยาวชนด้วยกันตามหลักคิดพลัง
เยาวชนเพ่ือเยาวชน โดยเปลี่ยนพลังเสี่ยงเป็นพลังสร้าง ศพค.ตากแดด โครงการ “ครอบครัว
สัมพันธ์” เป็นโครงการต่อยอดการท างานของการสร้างแกนน าเยาวชนเพ่ือช่วยเหลือท้องถิ่น โดยจะ
เน้นการอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข้งของครอบครัวโดยผ่านเครือข่ายเยาวชน พร้อม
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กับกิจกรรมเยี่ยมณ์บ้านเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีกลุ่มวัยต่าง  ๆ ศพค.เหล 
โครงการ “เยาวชนนารายณ์รักษ์ถิ่น” เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับกลุ่มเยาวชน โดยออกแบบ
โครงการในลักษณะเป็นความร่วมมือร่วมระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน อบรมให้ความรู้ สร้างตัวแบบ
ครอบครัว และส่งเสริมการสร้างกลไก “ครอบครัวอาสาสมัคร (คอสม.)” เข้ามาเป็นกลไกเฝูาระวังและ
ท างานปูองกันปัญหาเยาวชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

 ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ  ศพค.นาเตย โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว” เน้นการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยโดยดึงพลังผู้สูงอายุมาร่มขับเคลื่อนงาน ลักษณะโครงการเป็นการอบรมให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลเด็กเล็ก  

 

 เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของโครงการที่ศพค.ในพื้นที่จังหวัดพังงาเสนอ จะเห็นได้ว่า เน้นการพัฒนากลไก
การท างานบนฐานข้อมูลความรู้ โดยให้ความส าคัญกับการมีข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัวที่รอบด้านแม่นย าเพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจวางโจทย์พุ่งเปูาช่วยเหลือครอบครัว  เน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวโดยรวม
ผ่านการท างานด้านข้อมูลและการดูแลในเชิงระบบ เช่น ครอบครัวยากล าบากที่มีลักษณะปัญหาเฉพาะ 
ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ที่น่าสังเกตคือในพ้ืนที่พังงาพยายามดึงสร้างแกนน าเยาวชนและเน้นการสร้างพ้ืนที่
กิจกรรมให้กับเยาวชนเพ่ือแก้ปัญหาเยาวชนด้วยกันเอง รวมถึงการสร้างเครือข่ายคนท างานในหลากหลายมิติ
ทั้งกลุ่มคนท างานด้านเด็กเยาวชน กลุ่มคนท างานสตรี กลุ่มคนท างานผู้สูงอายุ และกลุ่มองค์กรเอกชน มูลนิธิ
ต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือครอบครัวยากล าบากมาท างานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการใช้พลังศาสนามาเป็นหลักคิด
หลักการท างาน อาศัยบทบาทของผู้น าศาสนาและผู้น าชุมชนมาเป็นผู้น าทางความคิดและผู้เชื่อมพลังการ
ท างาน รวมถึงความพยายามพัฒนากลไกการท างานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวที่เสนอรับทุนสค.จังหวัดพังงา 
 

พ้ืนที่ โครงการ ประเด็น กระบวนการ ประเด็นแลกเปลีย่นและเติมเต็มเสนอแนะ 

ศพค.บางนายส ี เพื่อนช่วยเพื่อน 
ฝึกอบรมสร้าง
เครือข่ายเยาวชน 
บางนายส ี

สืบทอดส่งต่องาน
เยาวชนโดยเยาวชน 
“สค.และพมจ.อาจ
ไม่ได้มสี่วนกับเรา 
แต่ชุมชนจะไดร้ับ
ผลโดยตรงจากสิ่งท่ี
ท า” 

 อบรมกฎหมายเยาวชน 

  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
จัดที่กองร้อย 425 หน้า
โรงเรียนเสนาโดยให้
โรงเรียนแสกนเด็กกลุ่มเสีย่ง 
ม.3-ม.5 30-40 คน 

 ประเด็นหลักคือการจัดตั้ง
เครือข่ายเยาวชน 

 การสร้างความเข้าใจผู้ปกครอง 
เรื่องผลทีไ่ด้จากกจิกรรม มีกิจกรรม
ต่อเนื่อง 

  ปัจจัยการส่งต่อรุ่นต่อรุ่น 

  กิจกรรมต้องไม่ท าให้เด็กรู้สึกว่าตวั
เขามีปัญหา 

 

ศพค.บ่อแสน ส ารวจข้อมลู
ครอบครัวในชุมชน
ต าบลบ่อแสน 

เก็บข้อมูลจริง ๆใน
พื้นที่ ส ารวจข้อมูล
เดินเท้า 

เก็บข้อมูล    สถาบันรามจิตติจะสนับสนุนเรื่อง
เครื่องมือการเก็บข้อมูล 
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พ้ืนที่ โครงการ ประเด็น กระบวนการ ประเด็นแลกเปลีย่นและเติมเต็มเสนอแนะ 

ศพค.ตะกั่วปุา ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวที่ตกอยู่
ในภาวะยากล าบาก 

รายได้ต่ าคา่ครอง
ชีพสูงไม่มีเวลาดูแล
ครอบครัว  
- เด็ก ผู้สูงอายุถูก
ปล่อยทิ้งตามล าพัง
ขาดผู้ดูแล 

 การอบรมสร้างแกนน า
ชุมชน 50 คน ดูแล70 
ครอบครัว 

 

  ถูกตัดเรื่องงบของจ าเป็นส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

 พมจ.ช่วยเรื่องอุปกรณ์ผูสู้งอายุ 
และได้รับความช่วยเหลือจาก
จังหวัดภูเก็ต 

ศพค.คลองเคียน ส ารวจข้อมลูใน
ชุมชนต าบล 
คลองเคียน 

เก็บข้อมูล และ
วิเคราะหป์ัจจัยสา
เหต ความ
ช่วยเหลือ 
- เด็กไม่จบ
การศึกษาภาค
บังคับเพราะ
เนื่องจากท างานได้
เงินดีกว่า 
- เด้กไม่กล้าพูดคุย
กับพ่อแม่ผู้ปกครอง 

การท างานส ารวจข้อมูล
ครอบครัว และสภาวการณ์
เด็กเยาวชนรายครอบครัว 

 สถาบันรามจิตตจิะจดัส่งแนวคิด
และตัวอย่างเครื่องมือส ารวจ
สภาวการณ์ครอบครัวของสถาบัน
รามจิตติให้ดูเป็นแนวทางเลือก
ประยุกต์ใช้ 

ศพค.ตากแดด ครอบครัวสัมพันธ์ 
สร้างฐานเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันใน
ครัวเรือน 

ต่อยอดจากวัยใส
ตั้งใจท าดี 150 คน 
ให้เครือข่ายชุมชน
สร้างการเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิต วิถี การ
ช่วยเหลือครอบครัว 

 อบรมให้ความรู ้

 ตรวจเยีย่มบ้าน ทุก 6 
สัปดาห ์

 การค้นหาแกนน าและสร้างพลัง
เยาวชน ต้องค้นหากิจกรรม
ทางเลือกหลาย ๆแบบ  

ศพค.เหล ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็งศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลเหล 

ปัญหาทุกวันนี้สั่งสม
มาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ 
ท าอย่างไรไม่ให้สิ่ง
เหล่านีต้กไปเป็น
มรดกที่ไม่ดสีู่รุ่น
ต่อไป แกนน า
เยาวชนเหล 

 เยาวชนจะเป็นกระดมุเช่ือม
เครือข่ายตา่ง ๆ ในชุมชน 

 โครงการความร่วมมือ บวร. 
(วัดนารายณ์) ท าฝาย 

  ผู้น านิ่งเฉยเด็กต้องเป็นคน
กระตุ้นให้เห็นปัญหา 

 ครอบครัวอบอุ่นครอบครัว
เข้มแข็งดึงครอบครัว คอสม.
มาร่วมโครงการ 

  เพิ่มเติมเรื่องข้อมูลครอบครัวของ
ชุมชน มีเท่าไหร่ สถานการณ์
โดยรวมเป็นอย่างไร 

 ผลักแกนน าใหไ้ปสร้างพลังต่อ 
 

ศพค.นาเตย 
(ไม่ได้ของบ สค.) 

สร้างรอยยิ้มให้
ผู้สูงอาย ุ

- พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครอบครัว ทุก
ช่วงวัย เน้นให้
ผู้สูงอายุให้มี
กิจกรรมธรรม 

 อบรมให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุในการ
ดูแลเด็กเล็ก 

 Highlight ให้ชัดเจนจะช่วยในการ
เรื่องวางระบบส่งเสรมิส่งต่อ ดู 
Priority 

 จัดยุทธศาสตร์การท างานให้ชัดเจน
จะไดผ้ลในระยะยาว 
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พ้ืนที่ โครงการ ประเด็น กระบวนการ ประเด็นแลกเปลีย่นและเติมเต็มเสนอแนะ 

- ผู้สูงอายุดูแลเด็ก
เล็ก 

งานผู้สูงอายุควรท าตั้งแต่วัยทอง
เป็นการเตรียม 

 ลองกลับทิศให้เด็กดุแลผู้สูงอายุบ้าง 
ศพค.ถ้ า 
(ไม่ได้รับการ
อนุมัติงบจาก 
สค.) 

เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ปูองกันปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว 

กิจกรรมลดความ
รุนแรง สร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

 มีฐานข้อมูลของชุมชน 

 อบรมให้ความรู้เรื่องพรบ. 
ประเมินความเสี่ยงความ
รุนแรง 

 ท าห้องสมุดส าหรับ
ครอบครัวในชุมชน 

 เล่าเสรมิโครงการห้องสมดุเพื่อ
ครอบครัว ให้ครอบครัวสร้างการ
เรียนรู ้

 
 

ตารางแสดงผลการพิจารณาโครงการเสนอของบอุดหนุนของ ศพค. ในพื้นที่จังหวัดพังงา 

ที ่ องค์กรท่ีขอรับ 
การสนับสนุน 

ชื่อโครงการ วันด าเนินการ
จัดกิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ขอรับ 
(บาท) 

ผลการพิจารณา 

ได้รับ 
(บาท) 

ไม่ได้รับ 

(1) ศพค.บ่อแสน ส ารวจข้อมลูครอบครัวในชุมชนต าบล
บ่อแสนการอยูร่่วมกันในครัวเรือน 

พ.ค. - ก.ค. 
59 

32,790 32,790  

(2) ศพค.ตากแดด ครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างฐาน
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในครัวเรือน 

31 พ.ค. - 1 
มิ.ย. 59 

28,800 28,800  

(3) ศพค.พรุใน สานสมัพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

ก.ค. - ส.ค. 
59 

30,000 28,800  

(4) ศพค.ทต.บาง
นายส ี

เพื่อนช่วยเพื่อน: ฝึกอบรมและสรา้ง
เครือข่ายแกนน าเยาวชนระดับต าบล 
บางนายส ี

เม.ย. - มิ.ย. 
59 

35,000 34,800  

(5) ศพค.ถ้ า ห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว มิ.ย. 59 14,700   

(6) ศพค.เหล ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลเหล 

ก.ค. - ก.ย. 59 30,300 26,600  

(7) ศพค.คลอง
เคียน 

ส ารวจข้อมลูครอบครัวในชุมชนต าบล
คลองเคียน 

พ.ค. - ก.ค. 
59 

30,000 30,000  

(8) ศพค.ทม.ตะกั่ว
ปุา 

ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครวัท่ี
ตกอยู่ในภาวะยากล าบาก 

มิ.ย. - ส.ค. 59 30,300 10,000  

รวมท้ังสิ้น  8 โครงการ 231,890 191,790  
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ภาพกิจกรรมท่ี 4 จังหวัดพังงา 
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สรุปผลการถอดบทเรียนการด าเนินงาน 

 จากประเด็นค าถามเพ่ือถอดบทเรียนการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ของ ศพค. ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

และ พมจ. สามารถสรุปได้ 2 ระดับดังนี ้

1) ระดับพื้นที่ ศพค. พบว่า ในระดับชุมชน จากการท างานกับศพค.ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความ

เข้มแข็งของครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวยากล าบากได้ชี้ให้เห็นบทเรียนที่น่าสนใจในเชิงกลุ่มเปูาหมาย 4 

+1 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มครอบครัวที่มีฐานะยากจน 2. ครอบครัวที่มีผู้พิการหรือเจ็บปุวยเรื้อรัง 3. ครอบครัว

ลักษณะเฉพาะ 4. ครอบครัวที่มีเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง (แยกออกมาจากกลุ่มครอบครัวลักษณะเฉพาะ) และ  

5. ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว สรุปได้ ดังนี้   

1.1 ครอบครัวที่มีฐานะยากจน 

กระบวนการ

ต้นน้ า 

ท่านใช้ข้อมูลใดบ้างมา

ตัดสินใจในการวางแผน 

ท าโครงการ 

ท่านมีแนวทางอย่างไร 

ในการเชื่อมโยงและ 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

ปัญหาที่พบจากข้อมูล 

  ข้อมูลจากการเสนอของ
สมาชิก อบต.  

 ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่เก็บ
เองโดยคณะกรรมการ 

 ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ เช่น อบต. รพ.สต. 
โรงเรียน เป็นต้น 

 ฐานข้อมูลจากโครงการ 
เบี้ยยังชีพ 

 ถามจากอาสาสมัครใน
หมู่บ้าน 

 ข้อมูลที่รับรองโดย
ประชาคมระดับต าบล 

 เรียงล าดับความยากจน 
จากนั้นให้คณะกรรมการลงไป
ดูและน าเสนออีกครั้ง 

 วิเคราะห์จากฐานข้อมูล จปฐ. 
และโครงการเบี้ยยังชีพ  

 ลงส ารวจจริงในพ้ืนที่ว่าตรง
ตามท่ีมีรายงานเข้ามาหรือไม่ 
มีครอบครัวใดตกหล่นหรือ
สมควรได้รับการช่วยเหลืออีก
หรือไม่ 

 บางครอบครัวมีการส ารวจ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือซ้ าซ้อน 
ด้วยมาจากอคติของผู้ส ารวจ 
บางครอบครัว ไม่ได้ยากจนจริง 
แต่ “อยากจน” และรอความ
ช่วยเหลืออย่างเดียว ดังนั้น จึง
ต้องมีการลงไปตรวจสอบสภาพ
ความเป็นจริงเอง เพื่อให้
ยุติธรรมแก่ครอบครัวที่
เดือดร้อนจริง ๆ 

 อ าเภอไม่ให้ตกเกณฑ์ ท าให้
ไม่ได้งบประมาณบางอย่างที่
ควรได้ 

 ข้อมูลแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน 
และเชื่อในการส ารวจของ จปฐ. 
มากเกินไป ซึ่งอาจจะไม่ใช่
ข้อเท็จจริงทั้งหมด 
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กระบวนการ

กลางน้ า 

รูปแบบการท างานส่งเสริม

ความเข้มแข็งของครอบครัว

ของท่านมีอะไรบ้าง 

กระบวนการท างานส่งเสริม

ความเข้มแข็งของครอบครัว 

มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

ภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามาท างาน

ร่วมกันมีใครบ้าง 

  การสร้างความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว ในรูปแบบของ
การเข้าอบรมและท า
กิจกรรมฐานร่วมกันของ
สมาชิกครอบครัว 

 การให้ความรู้เพ่ือส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย 
เช่น การฝึกทดลองเพาะ
เมล็ดทานตะวันขาย 

 การฝึกอาชีพจากภูมิปัญญา
ในพ้ืนที่ เช่น การท าไม้
กวาด การปลูกพริก  
การท าขนมต่าง ๆ 

 การอบรมให้ความรู้ที่
จ าเป็นในการท างาน เช่น 
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ท่องเที่ยว 

 กิจกรรมสายธารน้ าใจ  
โดยน าอาหารแห้งจากการ
ท าบุญที่วัดมาช่วยเหลือ 
ผู้ขาดแคลน 

 การสงเคราะห์โดยการช่วย
ซ่อมแซมบ้าน และระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  
มาแจก 

 การตั้งกองทุน รวมหุ้น  
เพ่ือระดมเงินช่วยเหลือ 
ในการซ่อมแซมบ้าน 

 
 

 การส ารวจความต้องการของ 
ผู้ซื้อสินค้าในพ้ืนที่ เพ่ือจะได้
ส่งเสริมอาชีพตามความ
ต้องการของผู้ซื้อ จากนั้นจึง
ออกบูธขายสินค้า ซึ่งใช้
งบประมาณการพัฒนา
ผู้สูงอายุเข้ามาร่วมบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมด้วย 

 การเริ่มต้นส ารวจข้อมูล 
สังเกต และสอบถาม เพื่อ
ยืนยันความยากล าบากของ
ครอบครัว จากนั้น จัดสถานที่
ให้มีการน าสินค้ามาขายใน
พ้ืนที่ อบต. และจัดงาน/ตลาด 
และประชาสัมพันธ์แก่คนใน
พ้ืนที่ให้เข้ามาช่วยกันอุดหนุน 
 

 สาธารณสุข/ รพ.สต. 

 กศน. 

 พมจ. 

 เกษตรจังหวัด 

 อบต./ เทศบาล 

 กองทุนผู้สูงอายุ 

 วัด 

 กาชาดจังหวัด 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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กระบวนการ

ปลายน้ า 

ท่านมีแนวทางในการ

ประเมินผลการท างาน

อย่างไร 

ท่านมองโอกาสในการต่อยอด

การท างานนี้ไว้อย่างไร 

ปัจจัยความส าเร็จ/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ต่อการท างานให้ส าเร็จ 

  มีคณะกรรมการติดตาม
หลังจบโครงการ 

 ประเมินความส าเร็จจาก
การส ารวจการมีรายได้ในปี
ต่อมาและท าอย่างต่อเนื่อง 

 สอบถามกิจวัตรประจ าวัน 

 ข้อมูลจากการประชุมสรุป
งานของหมู่บ้านต่าง ๆ 

 เยี่ยมบ้าน ติดตามภายหลัง
การซ่อมแซมบ้าน 

 จัดประกวดโครงการ
แข่งขันลดรายจ่าย 

 เคาะประตูบ้าน ดูบัญชี
ครัวเรือน 

 ติดตามการประกอบอาชีพ
เมื่อมีการจัดสถานที่ให้ 
ครอบครัวดังกล่าวน าของ
มาขายหรือไม่ 

 ส ารวจกลุ่มเปูาหมายใหม่  
และปรับปรุงโครงการให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 ต่อยอดการพัฒนาอย่างครบ
วงจร เช่น การจัดงานศพ 
ส่งเสริมให้ครอบครัวท า
ดอกไม้จันทน์ จัดดอกไม้ 
หน้างาน ท าของช าร่วย ผูกผ้า
ในงาน เป็นต้น 

 หมุนเวียนกิจกรรมให้
หลากหลายขึ้น เพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาในรอบด้าน 

 ช่วยเหลือโดยการขยายตลาด
ส าหรับการวางขายสินค้าจาก
ครอบครัวยากจน 

อุปสรรค  

 การรองบประมาณจากภาครัฐ
ในการสนับสนุนที่ค่อนข้างกิน
เวลา 

 ครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือ 
 ไม่ติดตามกิจกรรมต่อเนื่อง 

 ภาครัฐเองส่งเสริมแต่ขาดความ
ต่อเนื่อง หรือส่งเสริมอาชีพ  
แต่ไม่ช่วยหาตลาดขายสินค้าให้ 
ปัจจัยความส าเร็จ 

 ความร่วมมือกันระหว่างผู้น า
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจในชุมชน 
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ให้ชาวบ้านมาช่วยกัน 
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1.2 ครอบครัวที่มีผู้พิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง 

กระบวนการ

ต้นน้ า 

ท่านใช้ข้อมูลใดบ้างมา

ตัดสินใจในการวางแผน 

ท าโครงการ 

ท่านมีแนวทางอย่างไร 

ในการเชื่อมโยงและ 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

ปัญหาที่พบจากข้อมูล 

  ข้อมูลจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.)  

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพสต.)  
 

 มีการเพ่ิมเติมเสริมข้อมูลที่
ต้องการเพิ่มจาก อสม. หรือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน และข้อมูลจาก
คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งจะ
ท าให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม
และเพียงพอต่อการน าข้อมูล
ไปพิจารณาเพ่ือด าเนินงาน
ช่วยเหลือหรือส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง
และผู้พิการแต่ละคนในชุมชน
ได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที 

 การส ารวจอาจไม่ทั่วถึงถ้า
อาศัยแต่ข้อมูลจากหน่วยงาน
หรืออาสาสมัครเพียงอย่าง
เดียว ควรต้องลงส ารวจข้อมูล
จริงในพื้นที่เพ่ือตรวจย้ าอีกที
และจะได้เป็นการเรียงล าดับ
ความเดือดร้อนเร่งด่วน  

กระบวนการ

กลางน้ า 

รูปแบบการท างานส่งเสริม

ความเข้มแข็งของครอบครัว

ของท่านมีอะไรบ้าง 

กระบวนการท างานส่งเสริม

ความเข้มแข็งของครอบครัว 

มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

ภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามาท างาน

ร่วมกันมีใครบ้าง 

  โครงการเพื่อนเยี่ยมเพ่ือน 

 โครงการส่งเสริมอาชีพ 

 โครงการสร้าง “สุข” ให้ผู้
สูงวัย 

 โครงการจัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ปุวยและผู้พิการ 
(ฟ้ืนฟูผู้พิการและผู้สูงอายุ) 

 กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

มีการท างานที่เน้นให้ผู้สูงอายุ
และผู้พิการมีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึง เช่นได้รับประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงทุกคน หรือให้ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมี
กระบวนการคือ 

 ประชุมคณะกรรมการภาคี
เครือข่าย 

 ก าหนดโจทย์ในการพัฒนา 

 ประชุมประธานผู้สูงอายุและผู้
พิการแต่ละหมู่บ้าน 

 ศพค. 

 อบต. 

 รพ.สต./อสม. 

 สหวิชาชีพ 

 พมจ. 

 กลุ่มสวัสดิการและกองทุน
ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

 ชมรมผู้สูงอายุ 

 ฯลฯ 

http://waoram.myreadyweb.com/webboard/topic-439099.html
http://waoram.myreadyweb.com/webboard/topic-439099.html
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 ฯลฯ 

 

 วางแนวทางการท างานร่วมกัน 

 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสู่
ชาวบ้าน 

 ด าเนินกิจกรรม 
นอกจากนี้เพ่ือให้ได้โจทย์ในการ
ท างานที่ตอบความต้องการของ
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียงและผู้
พิการ ได้มากท่ีสุด ในบางชุมชน
ได้มีการสร้างเครื่องมือในการ
ส ารวจและสอบถาม และใช้ใน
การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในชุมชน 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือดู
ความต้องการ และจดโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน และ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ลงไปอีกด้วย 

กระบวนการ

ปลายน้ า 

ท่านมีแนวทางในการ

ประเมินผลการท างาน

อย่างไร 

ท่านมองโอกาสในการต่อยอด

การท างานนี้ไว้อย่างไร 

ปัจจัยความส าเร็จ/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ต่อการท างานให้ส าเร็จ 

  ตรวจเยี่ยม  มีการตรวจ
เยี่ยมเพ่ือดูพัฒนาการ 
ต่าง ๆของผู้ปุวยหรือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ หลัง
ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว 
เช่น ดูผลการรักษาหลังจาก
ที่ผู้ปุวยได้รับการรักษามา
ระยะหนึ่งแล้ว  ดู
พัฒนาการเดิน หลังจากท่ี
ผู้สูงอายุได้รับมอบ ไม้เท้า 
หรือไม้ค้ าสามขา ไปแล้ว 
เป็นต้น นอกจากยังดึง
สถานที่ สิ่งของ หรือ
อุปกรณ์ติดตั้งส าหรับ
อ านวยความสะดวก 

 ในเรื่องของการต่อยอดขยาย
ผลนั้น ในส่วนของสินค้าได้มี
การประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
มากขึ้น เช่น น ากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ออกร้านในงาน 
ต่าง ๆ เป็นต้น  ในส่วนของ
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ปุวย
ติดเตียง และผู้พิการ ได้มีการ
จัดการเยี่ยมเยียนอย่าง
ต่อเนื่อง  นอกจากนี้จากการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้ใน
บางครั้งงบประมาณไม่
เพียงพอ จึงได้มีการขอเพ่ิม
เงินเดือนส าหรับผู้สูงอายุที่มี
อายุ 90 ปีขึ้นไป เพื่อให้

 ความร่วมมือภายในชุมชน 
(เครือข่าย) 

 มีคณะกรรมการทีเ่ข้มแข็ง 
(คณะกรรมการต่าง ๆ ใน
ชุมชน) 

 ผู้น ามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 

 การเสียสละ 

 มีต้นทุนในพ้ืนที่ (ปัจจัยการ
ผลิต) 

 คุณภาพของสินค้าท่ีเหนือกว่า
สินค้าประเภทเดียวกันใน
ตลาด 

 มีการประกันรายได้จากการ
ขายสินค้าให้กับสมาชิกกลุ่ม 
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อย่างเช่น ราวจับทางเดิน 
ว่ายังอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานหรือไม่ ถ้าช ารุดถึงได้มี
การด าเนินการซ่อมแซม
ต่อไป 

 ประเมินความพึงพอใจ 
พัฒนาการ หลังจากท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือแล้ว 

 จัดท าสมุดบันทึกสุขภาพ
เพ่ือบันทึกประวัติของ
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง 
และผู้พิการที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ ว่ามีพัฒนาการ 
หรือได้รับการรักษาและ
ช่วยเหลือสิ่งใดไปแล้วบ้าง 
เพ่ือให้การช่วยเหลือต่าง ๆ
สามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง 

 ในด้านของสินค้าที่มีการ
ผลิตออกขาย ดูจากมีการ
สั่งซื้อซ้ าจากลูกค้ารายเก่า  
และมีการสร้างแบรนด์
ให้กับสินค้า อย่างเช่น ท า
ปูายกลุ่มผลิตภัณฑ์แปะไป
กับตัวสินค้า เพื่อที่เมื่อขาย
ไปแล้ว จะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วย 

สามารถให้การดูแลได้ทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น 
 

 เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้จะไม่เกิดและไม่ประสบ
ความส าเร็จหากขาดผู้น าที่ดีท่ี
พร้อมทุ่มเทและสนับสนุน 
และคนในชุมชนไม่ร่วมมือเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน  เห็นปัญหา
ร่วมกัน และพร้อมที่จะร่วมกัน
ช่วยเหลือ แก้ไข สนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการ
ท างานด้วยข้อมูลเพื่อให้ตอบ
โจทย์ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียงและผู้
พิการในชุมชน อย่างแท้จริง 
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1.3 ครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.3.1 ครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ครอบครัวแหว่งกลาง ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุถูกทิ้งตามล าพัง หรือถูกทิ้งไว้กับเด็ก ฯลฯ 

กระบวนการ
ต้นน้ า 

ท่านใช้ข้อมูลใดบ้างมาตัดสินใจ 

ในการวางแผนท าโครงการ 

ท่านมีแนวทางอย่างไรในการเชื่อมโยง 

และใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

  การส ารวจ การประชุม การลงพ้ืนที่ การ
รับแจ้งจากชาวบ้าน 

 ประเมินจากความเดือนร้อนและความ
ฉุกเฉินของปัญหาตามความส าคัญ 

 การประเมินผลประจ าปี 

 พิจารณาปัญหาเพ่ือส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 ประชุมหน่วยงานต่าง ๆ โดยรวมสหสาขา 

 ประสานตรงกับหน่วยงานที่จะช่วยเหลือ 

กระบวนการ 
กลางทาง 

รูปแบบการท างานส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของครอบครัวของท่านมีอะไรบ้าง 

กระบวนการท างานส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของครอบครัวมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

  ให้ความรู้กับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในการ
เลี้ยงดูเด็ก  

 ให้ทุนการศึกษา 

 ให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว และเยี่ยม 

 จัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุ
เข้าร่วม 

 

 ด าเนินกิจกรรมจากส่วนกลางเอง 

 ประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ มามีส่วนร่วม 

 เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือ 
ยกตัวอย่างการท างาน 

 ประสานโรงพยาบาลเพ่ือให้ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุและเด็กท้ังด้านสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต รวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพ ให้
ข้อมูลเด็กกับโรงเรียนเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่เด็กของ
ครอบครัว 

กระบวนการ
ปลายน้ า 

ท่านมีแนวทางในการประเมินผล 

การท างานอย่างไร 

ท่านมองโอกาสในการต่อยอด 

การท างานนี้ไว้อย่างไร 

  การสอบถามพูดคุย 

 การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

 รายงานการตรวจสุขภาพ  
 

 ขยายผลไปสู่ครอบครัวอ่ืนโดยการเล่าการ
ช่วยเหลือ 

 ดูผลการตรวจสุขภาพ หรือข้อมูลในหัวข้อ
อ่ืนแล้วประเมินความเสี่ยงของปัญหาเพื่อส่ง
ต่อไปยังอนามัยเพ่ือรักษา 

 อบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวเพื่อลดความ
เสี่ยงและปัญหาของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
และหรือครอบครัวแหว่งกลาง  
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ปัจจัยเงื่อนไข
ความส าเร็จ/
ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

 งบประมาณ  

 ความร่วมมือของกลุ่มเปูาหมาย  

 การมีจิตอาสาของทีมงาน การมีข้อมูลรอบด้านและครบถ้วนต่อการใช้แก้ปัญหา  

 การมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง  

   

1.3.2 ครอบครัวที่มีเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

กระบวนการ

ต้นน้ า 

ท่านใช้ข้อมูลใดบ้าง 

มาตัดสินใจในการวางแผน

ท าโครงการ 

ท่านมีแนวทางอย่างไร 

ในการเชื่อมโยง 

และใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

ปัญหาที่พบจากข้อมูล 

  ข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
ปากค าของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

 ข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่  
ทั้งจาก อบต. ศพค.  
รพ.สต. ข้อมูล จปฐ. ฯลฯ 

 สังเกตเห็นจากการมาขึ้น
ทะเบียนโครงการเงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิด 

 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง 

 ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจาก
รายงานต่าง ๆ เป็นจุดตั้งต้น 
และท าการสอบทานซ้ าโดย
การลงพ้ืนที่เอง เพ่ือดูข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 ล าดับความส าคัญของ
ปัญหาเพื่อตั้งโจทย์วาง
แผนการท างานในประเด็นที่
เร่งด่วนที่สุด และเป็น
ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมมาก 

 ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เชื่อถือได้ยาก เนื่องจาก 
ผู้เก็บข้อมูลมักจะเป็นคน
กลุ่มเดียวกัน และเป็นการ
เก็บข้อมูลที่ค่อนข้างมีอคติ 
เช่น ครอบครัวไม่ได้ประสบ
ปัญหาจริง แต่ใส่ให้ประสบ
ปัญหาเพราะต้องการเงิน
ช่วยเหลือ 

 ข้อมลูดี คนมาเยอะ เช่น 
เงินสงเคราะห์คนยากจน 
คนมาข้ึนทะเบียนกันเยอะ
มาก ข้อมูลร้าย คนหาย
เงียบ เช่น ส ารวจบ้านที่มีผู้
ติดยาเสพติด ครอบครัวที่มี
แม่วัยรุ่น ไม่มีใครกล้าแสดง
ตัว 
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กระบวนการ

กลางน้ า 

รูปแบบการท างานส่งเสริม

ความเข้มแข็งของครอบครัว

ของท่านมีอะไรบ้าง 

กระบวนการท างานส่งเสริม

ความเข้มแข็งของครอบครัว

มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

ภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามาท างาน

ร่วมกันมีใครบ้าง 

  การสร้างฐานเรียนรู้ ตาม
กลุ่มเปูาหมาย โดยเน้นให้
ความรู้แก่เด็กเยาวชน
เกี่ยวกับผลกระทบของการ
มีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ การ
น าเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์
ส าหรับเด็ก และฐานพ่อแม่
ผู้ปกครองในการสร้างความ
เข้าใจในการสื่อสารกับลูก
อย่างถูกวิธี 

 การอบรมให้ความรู้ และ
สร้างค่ายครอบครัวอบอุ่น 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก
เยาวชน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกข์
สุขระหว่างครอบครัว เพื่อ
รับฟังปัญหาของครอบครัว
อ่ืน เป็นก าลังใจซึ่งกันและ
กัน และช่วยกันหาวิธี
ช่วยเหลือเด็กๆ ที่ก าลังมี
ปัญหา 

 การเป็นที่ปรึกษาช่วยตั้ง
กลุ่มอาชีพ/กลุ่มกิจกรรม
สร้างสรรค์ 

การท างานเชิงปูองกัน 

 ส ารวจข้อมูลครอบครัวที่มี
ปัญหาเด็กเยาวชน 

 วางแผนออกแบบกิจกรรม
ร่วมกันในคณะท างาน 

 ระดมทรัพยากรจากภาครัฐ 
เอกชน และประชาสังคม 

 แสวงหาวิทยากรผู้รู้เฉพาะ
ด้าน เพื่อสร้างกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการ
และเนื้อหาการจัดกิจกรรม 
และมีความสามารถในการ
ดึงเด็กเข้าร่วมกิจกรรมได้ดี 

 จัดกิจกรรมโดยให้มี
บทบาทท้ังเด็ก เยาวชน 
พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ
ในครอบครัว ตลอดจนผู้น า
ชุมชนและชาวบ้านทั่วไป 
การท างานเชิงแก้ไข 

 การตดิตามรายกรณี ลง
เยี่ยมบ้านถามไถ่ทุกข์สุข
และสถานการณ์ใน
ครอบครัว  

 ให้การสงเคราะห์ใน
เบื้องต้น และส่งต่อการ
ช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

ภาครัฐ 

 พมจ. 

 รพ.สต. 

 โรงเรียน 

 อบต./เทศบาล 

 วัด 

 สถาบันวิชาการ 
ภาคเอกชน/มูลนิธิ 

 โรงงาน 

 ร้านค้าพาณิชย์ 

 PATH 
ภาคประชาสังคม 

 ศพค. 
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กระบวนการ

ปลายน้ า 

ท่านมีแนวทางในการ

ประเมินผลการท างาน

อย่างไร 

ท่านมองโอกาสในการต่อ

ยอดการท างานนี้ไว้อย่างไร 

ปัจจัยความส าเร็จ/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะต่อ

การท างานให้ส าเร็จ 

  การประเมิน 2 ลักษณะ 
ได้แก่ 1) การประเมินแบบ
รูปธรรม เช่น แบบสอบถาม 
การเยี่ยมบ้าน การสอบถาม
จากคนในพ้ืนที่ และ 2) การ
ประเมินแบบนามธรรม คือ
ประเมินจากความรู้สึกว่า
ปัญหามันลดน้อยลง 

 การเยี่ยมบ้านเพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเปูาหมาย และมอง
ปัญหาเชิงลึกขึ้นเพ่ือหาทาง
วางแผนการท างานต่อไป 

 การเปลี่ยนกลุ่มเปูาหมาย 
เป็นคนกลุ่มอ่ืนที่ประสบ
ปัญหาเช่นกัน 

 การเปลี่ยนเนื้อหาและ
วิธีการจัดกิจกรรม 

 ความร่วมมือของทุกฝุาย 
ในชุมชนเป็นทั้งปัจจัย
ความส าเร็จและความ
ล้มเหลว 

 งบประมาณท่ีภาครัฐ
สนับสนุนควรต่อเนื่องและ
ครอบคลุมปัญหาในพ้ืนที่ 

 การเมกข้อมูลที่เป็นเท็จ 
เป็นปัญหาที่ท าให้แก้ไป 
ไม่ถึงครอบครัวที่มีปัญหา
จริง 

 การมองว่าปัญหาครอบครัว
ไมใ่ช่หน้าที่ของเรา 

 

 

1.4 ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

กระบวนการ
ต้นน้ า 

ท่านใช้ข้อมูลใดบ้างมาตัดสินใจ 
ในการวางแผนท าโครงการ 

ท่านมีแนวทางอย่างไรในการเชื่อมโยง 
และใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

  การส ารวจ  
 การรับแจ้งจากผู้น าชุมชนหรือชาวบ้าน 
 การลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามครอบครัวที่มีปัญหา 

 การน าข้อมูลที่มีมาประชุมหารือกับ
คณะท างานเพ่ือวางแผนการท างานร่วมกัน 

กระบวนการ
กลางน้ า 

รูปแบบการท างานส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัวของท่านมีอะไรบ้าง 

กระบวนการท างานส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัวมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

  การอบรมให้ความรู้ เช่น พรบ.ความรุนแรง
ในครอบครัว 

 กิจกรรมสานความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัว 

 การส่งเสริมการใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกัน
ของคนในครอบครัวเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
การใช้ความรุนแรง 

 การส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้ครอบครัวมีรายได้ 

 ส ารวจข้อมูลครอบครัวที่มีความรุนแรง 
หรือมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

 เข้าถึงครอบครัว ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม
กิจกรรม 

 วางแผนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และมี
วิทยากรที่มีจิตวิทยาและมีความสามารถ 

 จัดกิจกรรมโดยให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้
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และลดความเครียดอันอาจก่อปัญหาการใช้
ความรุนแรง 

 การช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรง โดย
การแยกออกจากครอบครัว สงเคราะห์ 
และส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เวลาท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน และ
สื่อสารและปฎิบัติต่อกันโดยปราศจาก
ความรุนแรง 

 ประเมินผลกิจกรรม 
 ลงเยี่ยมบ้านครอบครัวที่มีปัญหาการใช้

ความรุนแรง โดยคณะท างานและ 
สหวิชาชีพ   

กระบวนการ
ปลายน้ า 

ท่านมีแนวทางในการประเมินผล 
การท างานอย่างไร 

ท่านมองโอกาสในการต่อยอด 
การท างานนี้ไว้อย่างไร 

  มีการลงพ้ืนที่ติดตามดูครอบครัวภายหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 สอบถามข้อมูลจากคนในพ้ืนที่ 

 ขยายผลยังกลุ่มเปูาหมายครอบครัวอ่ืน ๆ 
ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 

 เปลี่ยนเนื้อหาและกิจกรรมการอบรม  
ปัจจัยเงื่อนไข
ความส าเร็จ/
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

 ความร่วมมือของสมาชิกในครอบครัว 
 ความร่วมมือของผู้น าท้องถิ่น และคนในชุมชน 
 งบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง 
 การติดตามครอบครัวที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องและให้การช่วยเหลือได้ถูกวิธี  

  

 การถอดบทเรียนการท างานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวในระดับท้องถิ่นร่วมกับกลไกท้องถิ่น 
สามารถสะท้อนกระบวนการท างานได้จาก   
 นายจาฏุพัจน์ พรหมมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางบัว  อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
(24 พฤษภาคม 2559) กล่าวว่า แม้เป็นนากยกอบต. แต่งานด้านการพัฒนาครอบครัวก็เป็นโจทย์ส าคัญของ
ต าบล ในต าบลจะท างานแบบบูรณาการโดยมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นหน่วยประสาน  และมีการดู
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ๆ เพ่ือมาวางแผนว่าจะท างานเรื่องอะไร อย่างไร ประธานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวจะท างานประสานกับครอบครัว ชาวบ้าน ชุมชน เด็กเยาวชนมาวางแผนท างาน ปีนี้เน้นเรื่องการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องการสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชน และการต่อต้านการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ข้อมูลเห็นชัด จึงบูรณาการเรื่องทั้งสองเรื่องเข้าด้วยกัน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ครอบครัวพ่อแม่และเยาวชนดูแลกันไม่ใช้ความรุนแรงใน ครอบครัว และมีระบบดูแลให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือที่เก่ียวข้องด้วย  

2) ระดับจังหวัด พบว่า บทบาทของพมจ.ในฐานะหน่วยประสานงานล้วนมีบทบาทส าคัญในการเป็น

หน่วยประสานและเชื่อมโยงกับท างานกับ ศพค. ต่าง ๆ โดยบทเรียนจากการท างานในกระบวนการต่าง ๆ ชี้ว่า  

2.1) กระบวนการต้นน้ า  สิ่งที่พมจ.ได้สะท้อนบทเรียนการท างานไว้คือ การท างานของ

พมจ.ในฐานะหน่วยประสานระดับจังหวัดในการประสานงานกับเครือข่ายศพค.ต่าง  ๆ พมจ.มีบทบาทในการ

ประสานจัดการงานต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุเปูาหมายได้ด้วยการวางระบบการประสานงาน  
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 ด้านข้อมูลพื้นฐาน พมจ.ต้องศึกษาข้อมูลบริบทและสภาวการณ์ของพ้ืนที่ โดย

จ าเป็นต้องรู้ทั้งข้อมูลและบริบทของครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ทั้งในเมือง นอกเมือง 

และชายขอบ ชายแดน รวมถึงลักษณะของภูมิทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งครอบครัวที่อยู่ในพ้ืนที่ “ปุาเขา

นาเล” เป็นต้น เพ่ือมาช่วยในการตัดสินใจในการคัดกรองและคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย พมจ.ทั้ง 5 จังหวัดจะคัด

กรองพ้ืนที่ในเบื้องต้น 20 พ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมประชุมท าความเข้าใจในโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูล

และการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว  ถัดจากนั้นจึงเป็นการให้พ้ืนที่

ประเมินความพร้อมและสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ  

 ด้านการประเมินความพร้อมและความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ 

ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ในด้านนี้ พมจ.จะประเมินความพร้อมของพ้ืนที่ในเบื้องต้นจากข้อมูลประเมิน

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งโดยเลือกจากระดับดี และระดับดีเด่น เป็นเกณฑ์ในการประเมิน 

ความพร้อมและความเป็นไปได้ ขณะเดียวกับยังท างานประสานร่วมกับศพค.เครือข่ายต่าง  ๆ ที่คาดว่าจะ 

เป็นไปได้ที่จะเป็นพื้นที่น าร่องให้มีส่วนในการประเมินและวิเคราะห์ความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับ

การสมัครเข้าร่วมโครงการตามความพร้อมและความสมัครใจเพ่ือเป็นศพค.น าร่องใน 10 พ้ืนที่น าร่อง  

 การประสานจัดการและกระจายงบประมาณและทรัพยากรให้สามารถสนับสนุน

พื้นที่อย่างทั่วถึง  โดยพมจ.การท างานประสานจัดการงบประมาณที่ต้องรู้ว่าจะสามารถเชื่อมโยงการท างาน

ศพค.ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือไปขอรับทุนสนับสนุนการท างานให้ตอบโจทย์การท างานในพ้ืนที่ได้ แหล่งทุนที่  พมจ.

จะประสานเชื่อมโยงได้แก่ สค. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทนุนสวัสดิการชุมชน สปสช. ชมรมผู้สูงอายุ  

เป็นต้น ซี่งจะมีงบประมาณและทรัพยากรที่สามารถเกี่ยวโยงมาให้สนับสนุนการท างานเสริมสร้างครอบครัวได้ 

พมจ. ชี้ว่า การท างานดังกล่าวจ าเป็นต้อง “รู้ทั้งงาน คน และพื้นที่ รู้ทั้งความต้องการและความขาดแคลน” 

เพ่ือช่วยให้สามารถกระจายการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือเกื้อหนุนการท างานได้อย่างทั่วถึงและให้โอกาสพ้ืนที่  

ใหม ่ๆ ที่ก าลังก่อร่างสร้างตัวได้มีทุนในการท างาน   

 การสร้างความรู้บูรณาการข้อมูลและโจทย์การท างานทั้งเชิงประเด็นและเชิง

กลุ่มเปูาหมายให้ไม่ซ้ าซ้อนแต่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้พ้ืนที่ตระหนักต่อการท างาน

เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย  

2.2) กระบวนการกลางน้ า บทเรียนการท างานในระดับจังหวัดของ พมจ. พบว่า 

 กระบวนการท างานพมจ.ต้องสวมบททั้ ง เป็นหน่วยประสานงาน  หรื อ  

“แกนประสานและเชื่อมงาน” ทั้งการประสานเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งเครือข่ายที่อยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนา

ความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ เครือข่ายศพค. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และองค์กรที่อยู่นอกสังกัดหรืออยู่ใน

ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคประชาสังคม ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรสตรี องค์กรภาครัฐและเอกชน อปท. สาธารณสุข 
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ฯลฯ เข้ามาร่วมในกลไกการท างานตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หน่วยงานต่าง  ๆ มีอยู่จนไปถึง 

การเชื่อมโยงข้อมูลและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัว ในแง่ของการเป็น “ตัวเชื่อม” นั้น สิ่งที่จะช่วย

ให้การท างานมีพลังคือ พมจ.ต้องแสดงบทบาทเสมอ “แมวมอง” ในการมองหาและมองเห็นพลังภาคีต่าง ๆ 

ตลอดจนการเชื่อมโยงกองทุนและคลังปัญญาต่าง ๆ มาใช้ที่จะเข้ามาร่วมเกื้อหนุนและขับเคลื่อนการท างาน  

ซึ่งนั่นหมายถึง พมจ.เองจ าเป็นต้องมีทักษะการประสานและบริหารจัดการทั้งข้อมูลงานและเครือข่าย  

ทั้งภาพลึกระดับพื้นท่ีและภาพกว้างระดับจังหวัดได้ด้วย และต้องสามารถบูรณาการงานต่าง ๆ ได้เป็น  

 บทบาทในการเป็น “ผู้สนับสนุนกระบวนการและเสริมพลัง” การท างานให้กับ

ศพค.ในพ้ืนที่ต่าง ๆ จะมีการแบ่งพ้ืนที่ (Zone) ให้การท างานเพ่ือให้สามารถดูแลพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง  

ขณะเดียวกันพมจ.ยังท างานในฐานะวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านครอบครัวและงานพัฒนาสังคม 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาแกนน าศพค.ในพ้ืนที่ การส่งเสริมให้ศพค.และภาคีต่ าง ๆ ได้มี

การพัมนาโครงการและกิจกรรมของพ้ืนที่ ซึ่งในบทบาทนี้พมจ.ยังเป็นที่ปรึกษาของศพค.ในการพัฒนาแผนการ

ท างานศพค.และโครงการต่าง ๆ เพื่อขอรับทุนในช่องทางกองทุนต่าง ๆ อีกด้วย  

 การสร้าง/เปิดพื้นที่การท างาน เพ่ือการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์

เพ่ือต่อยอดการท างานของศพค. ซึ่งมีหลากหลายลักษณะทั้งกิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือตามวาระ 

ตามประเด็นต่าง ๆ การมีกิจกรรมเวทีสัมพันธ์ครอบครัว  กิจกรรมลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนเครือข่ายศพค.ในพ้ืนที่  

ต่าง ๆ รวมถึงการส่งต่อและประสานเครือข่ายให้องค์กรภาคีต่าง ๆ เพ่ือเปิดพ้ืนที่การท างานพัฒนาครอบครัว 

ในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างพลังการท างานให้พ้ืนที่ต่อไป  

 การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนและสร้างช่องทางการเรียนรู้ทางไกล  ทั้งนี้ด้วยความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานได้ ทางพมจ.ได้มีการเปิดสื่อออนไลน์ใช้โซเชียล

เน็ตเวิลด์เป็นช่องทางในการสื่อสารกับศพค.ในพื้นที่ เช่น การเปิดไลน์กลุ่มการท างาน ศพค. ในโครงการพัฒนา

กลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกเพจ Family Empowerment ที่สถาบันรามจิตติเปิดเพ่ือเป็นช่องทางสื่อสารในโลกออนไลน์ให้ 

รวมถึงการมีจดหมายข่าวความเคลื่อนไหวเพ่ือหนุนเสริมการท างาน เป็นต้น  

2.3) กระบวนการปลายน้ า  บทเรียนการท างานในระดับจังหวัดของพมจ.พบว่า  

 การสร้างกลไก “ติดตามและประเมินผล”  โดยมีทั้งลักษณะการติดตามและ

ช่วยเหลือเป็นรายกรณี (Case) และเป็นรายพื้นที่ (Zone)  การออกหน่วยเคลื่อนที่ติดตามและเยี่ยมเยียน ซึ่งมี

ผลต่อการสร้างความสัมพันธ์และคุณภาพของการท างานระหว่างพมจ.กับศพค.สูงมาก แต่ปัจจุบันการท างาน

ของพมจ.ติดเงื่อนไขด้วยเวลาที่เป็นข้อจ ากัดไม่สามารถท าให้มีการลงพ้ืนที่ได้ทั่วถึง นอกาจากนี้ยังมีการติดตาม

และประเมินผลโดยการมีคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลซึ่งขึ้นอยู่กับประเด็นการท างานที่มีอยู่
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หลายคณะ อาทิ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคม คณะกรรมกองทุนผู้สูงอายุ ฯลฯ การประเมินเพ่ือ

แนะน าการพัฒนาต่อ 

 “กลไกการส่งต่อและต่อยอด”  เช่น กลไกส่งต่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับหน่วยงาน 

ที่เชี่ยวชาญหรือมีระบบช่วยเหลือที่ตรงกับดูแลกลุ่มเปูาหมาย รวมไปถึงงานที่จะถูกส่งต่อกับหน่วยทุนที่สามารถ

ให้การสนับสนุนโครงการต่อยอดการท างานพัฒนาครอบครัว นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการขยายผลต่อยอด

การท างานในโจทย์ที่เก่ียวเนื่องเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวระยะยาวทั้งในเชิงประเด็น เช่น เรื่อง

ความรุนแรงของครอบครัว เชิงกิจกรรมเช่นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต  

เชิงพ้ืนที่เช่น การขยายผลไปซึ่งพ้ืนที่ใกล้เคียงพื้นท่ีเครือข่าย เป็นต้น   

จากการท างานโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว บทเรียนจากพมจ. สะท้อนให้เห็นว่า ในการท างานระดับจังหวัด 

ของพมจ.นั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการใด ๆ ก็ตาม จ าเป็นต้องมีการท าความเข้าใจกับ “เปูาหมาย” และ 

“แผนงานของโครงการ” ให้แตกตั้งแต่ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของโครงการ เพราะพมจ.เป็นหน่วย

ประสานระดังจังหวัดที่รับนโยบายจากพม.มาในหลากหลายหน้างานและมิติ การท าความเข้าใจกับโครงการ

ขับเคลื่อนต่าง ๆ ได้ชัดเจน จะท าให้พมจ.สามารถ “คลี่และขึง” แผนการท างานของพมจ.ในแต่ละจังหวัด 

ให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการท างานและประสานจัดการโครงการที่หลากหลายให้สามารถด าเนินงานไป

ตามโจทย์และเปูาหมายของแต่ละโครงการนั้น ๆ ได้ เพ่ือสุดท้ายการท างานระดับจังหวัดจะมีพลังที่สามารถ

ตอบโจทย์ร่วมของงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ไม่ว่าจะในมิติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของครอบครัว ตลอดจนมิติการพัฒนาคนและสังคมตามนโยบายและพันธกิจของพมจ.ได้  
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ภาพกิจกรรมท่ี 5 การจัดเวทีถอดบทเรียนรวม 5 จังหวัด 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลการด าเนินงานของโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ดังน าเสนอในกิจกรรมที่ 6 ถึงกิจกรรมที่ 8 ดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรมที่ 6 ประมวลบทเรียนจากฝ่ายต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นนโยบายและแนวทางในการขยายผลการ

เชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาครอบครัวให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 จากการประมวลบทเรียนจากฝุายต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมเวทีเสวนาเรื่อง “บทเรียนการขับเคลื่อน

กลไกท้องถิ่นในการเชื่อมต่อข้อมูลสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวเชิงพื้นที่" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่  

4 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรม Miracle Grand เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายวิศิษฐ์ เดชเสน รอง

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดศรีสะเกษ นายสมเกียรติ คงทิม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต จังหวัดนครสวรรค์  

นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง นายธวิทย์ กุศลอภิบาล 

ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลเกาะพลับพลา จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน และมี

นายสรรชัย หนองตรุด รองผู้อ านวยการสถาบันรามจิตติ เป็นผู้ด าเนินการเสวนาดังกล่าว ได้สะท้อนบทเรียน

ร่วมกันจากการท างานโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้า 

งความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในรอบปี ที่พ้ืนที่ต่าง ๆ ได้การพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและ 

การท างานเชิงพ้ืนที่โดยการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความรู้และการท างานเชิงกลไกต่างสังกัด  

แต่มีเปูาหมายร่วมเดียวกันคือการขับเคลื่อนครอบครัวเข้มแข็งโดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวยากล าบากให้ได้รับ

คุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง  

ทั้งนี ้ผลจากการด าเนินโครงการรวมถึงสาระส าคัญจากการจัดเวทีเสวนาเรื่อง “บทเรียนการขับเคลื่อน

กลไกท้องถิ่นในการเชื่อมต่อข้อมูลสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวเชิงพ้ืนที่ ” ท าให้สามารถสรุป

ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 1. สนับสนุนให้พื้นที่ท างานบนฐานข้อมูล ข้อมูลเป็นสิ่งที่คนท างานทุกระดับต่างให้ความเห็นตรงกัน

ว่าเป็นส่วนส าคัญ เป็นสารตั้งต้นของการตั้งโจทย์และวางแผนการท างาน การมีข้อมูลนอกจากจะท าให้เห็น

แนวโน้มรู้สภาวการณ์ปัญหาในพ้ืนที่แล้ว ยังช่วยให้การจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครอบครัวมี

น้ าหนัก เชื่อถือได้ว่าเป็นการท างานที่ตอบโจทย์ ตรงจุด สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาที่เป็น

บริบทของพ้ืนที่ชุมชนโดยแท้จริง ดังที่ นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
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ศรีสะเกษกล่าวในเวทีเสวนาได้ว่า “ข้อมูลถือเป็นส่วนส าคัญ การท างานระดับกระทรวง กรม หรือระดับจังหวัด

เองก็ดี ล้วนแล้วแต่ต้องมีแผน และเมื่อมาดูว่าแผนการท างานเป็นอย่างไร ในแผนเองก็ต้องแสดงข้อมูลที่มาของ

การท างาน” อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในพ้ืนที่จะเชื่อถือได้ทั้งหมด ข้อมูลหลาย ๆ ตัวที่ท้องถิ่นมีอยู่  

อาจมาจากมาตรฐานการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น สิ่งส าคัญคือการตรวจสอบ

ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือหาความต้องการจ าเป็นของครอบครัวที่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ อย่างไร 

ก็ตาม ข้อมูลที่ดี คือข้อมูลที่ต้องมีความหลากหลาย ครอบคลุมมิติของสภาวการณ์ อีกทั้ง ต้องเป็นข้อมูลที่มี

ความทันสมัย ต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทสังคมพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังที่ นายวิศิษฐ์ 

เดชเสน กล่าวในเวทีเสวนาว่า “เรื่องข้อมูลคือเรื่องส าคัญที่จะละเลยไม่ได้ เพราะข้อมูลจะช่วยชี้ทิศทางการ

ท างาน แต่อย่างไรก็ดี ข้อมูลจะต้องมีนัยส าคัญจึงจะตอบโจทย์ของคนในชุมชนของท่านได้ และต้องเป็นข้อมูลที่

ใหม่เสมอ ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะสังคมมีความเป็นพลวัต มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะกลไกหลักคือ  

เราต้องรู้ข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัวในชุมชนเรา ดังนั้น เราจึงต้องรู้ว่าปัจจุบัน โครงสร้างครอบครัวในชุมชน

เราเป็นอย่างไร เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนมีผลกับครอบครัวอย่างไร” 

 2. สนับสนุนการสร้างกลไกการท างานและภาคีเครือข่าย และท างานแบบสามประสาน การท างาน

ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวนั้น ในระดับนโยบายและการสร้างองค์ความรู้เป็นบทบาทหน้าที่โดยตรง

ของกรมกิจการสตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับจังหวัดมีส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ หากแต่ในระดับท้องถิ่นนั้นไม่ได้มีหน่วยงานใด

หน่วยงานหนึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้น สิ่งจ าเป็นคือการสร้างกลไกการท างานและเครือข่ายในพ้ืนที่ 

ซ่ึงผู้มีส่วนรับผิดชอบท างานหลัก ๆ คือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  อย่างไรก็ตาม การท างานในพ้ืนที่  

ยังต้องการการประสานความร่วมมือในทุกระดับ จะเห็นถึงกลไกสามประสาน ได้แก่ กลไกระดับนโยบาย 

ได้แก่ สค. ท าหน้าที่รับแนวนโยบายจากกระทรวงมาหาแนวทางสนับสนุนการท างานในพ้ืนที่  เชื่อมโยงการ

ท างานทั้งกับ พมจ. และ ศพค. ในด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว กลไกระดับจังหวัด 

โดยมี พมจ. เป็นหน่วยกลางและพ่ีเลี้ยงที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลและความช่วยเหลือจากพ้ืนที่ไปสู่หน่วยงาน

รับผิดชอบต่าง ๆ ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และ กลไกระดับพื้นที่ โดย ศพค. ท าหน้าที่ศึกษาข้อมูลบริบท 

ในพ้ืนที่ วิเคราะห์สภาวการณ์ปัญหา และให้การช่วยเหลือผ่านการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ร่วมกับ

หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งหลัก ๆ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการด าเนินงานในทุก ๆ มิติ

ของสังคม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามบริบทของชุมชน เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

เป็นต้น ตลอดจนส่งต่อครอบครัวที่ประสบปัญหาให้แก่หน่วยงานภาคส่วนอ่ืน ๆ และหน่วยงานระดับจังหวัด 

ดังที่ นายวิศิษฐ์ เดชเสน กล่าวว่า “อยากให้ท่านมองว่ามีหน่วยงาน เช่น พมจ. ที่เป็นตัวกลางในระดับพ้ืนที่  

ที่เป็นกลไก เป็นเครื่องมือการส่งต่อความช่วยเหลือ และน าบริการต่าง ๆ มาช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบ

ปัญหาในครอบครัวในพ้ืนที่ของท่านได้ โดยที่ ศพค. ท าหน้าที่เป็นกลไกในพ้ืนที่ที่เชื่อมต่อข้อมูลเหล่านี้มาสู่ 

พมจ.”  
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 3. เน้นยุทธวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในการท างานพัฒนาชุมชน พัฒนาครอบครัวนั้น 

เป็นเรื่องที่ยาก หากยังมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่อยากยุ่งเกี่ยว หากแต่การท าให้ข้อมูลที่มีอยู่ ถูกชี้ให้คน  

ในชุมชนเห็นว่าท าแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างไร และสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริงว่าเขาได้รับ

ประโยชน์จากการท างานตรงนั้น และสามารถท าให้คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน ดังที่ 

นายสมเกียรติ คงทิม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า “ท างานอย่างไร

จึงประสบความส าเร็จ เคล็ดลับคือท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมมากกว่าการออกค าสั่ ง จึงขอฝากแง่คิดไว้กับ

เครือข่าย ศพค. และท้องถิ่นอ่ืน ๆ ด้วยว่า ท าอย่างไรจึงจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วม การมีจิตอาสา และนั่น

จะท าให้การท างานพัฒนานั้นไม่ใช่เรื่องยาก” นายธวิทย์ กุศลอภิบาล ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ต าบลเกาะพลับพลา จังหวัดราชบุรี เล่าประสบการณ์การท างานแบบการสร้างการมีส่วนร่วมให้ฟังว่า 

“ยกตัวอย่างต าบลเกาะพลับพลาเป็นพื้นที่เกษตร การท างานจะบูรณาการกันทุกภาคส่วน เช่น เกษตรเข้ามาให้

ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูก อบต. จัดกิจกรรมให้พ้ืนที่เป็นที่ขายสินค้าที่ได้จากการเพาะปลูก 

ทุกวันที่ 11 เดือน และส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน ศพค. เข้ามาให้ก าลังใจพัฒนาในเรื่องของ

จิตใจและอารมณ์ สร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความสุขให้แก่คนทุกช่วงวัยได้เข้ามาร่วมในกิจกรรม 

วัด ช่วยบ ารุงในเรื่องของจิต และช่วยเก็บข้อมูลจากการเดินบิณฑบาตและรับฟังปัญหาของชาวบ้านเพ่ือ 

น าปัญหามาแลกเปลี่ยนและหาทางวางแผนช่วยเหลือ” นายวิศิษฐ์ เดชเสน กล่าวว่า “สิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้เลย

ก็คือ การที่ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานและการเรียนรู้ร่วมกัน คนรู้มากถ่ายทอดให้แก่คนรู้น้อย  

คนที่ไม่รู้เลยก็ได้เปิดโลกทัศน์ที่จะท าให้กระบวนการคิด (mind set) ของคนเปลี่ยนไป หากไม่เปิดโอกาส 

ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ชุมชนจะไม่สามารถเคลื่อนงานใด ๆ ได้เลย” 

 4. มุ่งเป้าให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือและงบประมาณจากทุกภาคส่วน สิ่งส าคัญที่ดูเหมือนจะ

เป็นปัจจัยความส าเร็จ หรือปัญหาอุปสรรคต่อการท างาน คือ เรื่องงบประมาณ การท างานเชิงรุกจ าเป็นต้อง 

มีการท างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยงบประมาณต่อเนื่องเช่นกัน หากแต่การท างานในหลายพ้ืนที่ แม้จะ  

มีความตั้งใจในการวางแผนการท างานเป็นอย่างดี แต่กลับกลายว่าต้องรอการโอนงบประมาณสนับสนุนจาก

กรม หรือจาก พมจ. นั่นก็เกือบหมดเวลาแล้ว และอาจจะช้าเกินไปส าหรับการช่วยเหลือหรือพัฒนาครอบครัว

ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ดังนั้น ในการท างานที่ถือเป็นกลวิธีให้งานด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง คือการรู้จักการ 

บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากโครงการของหน่วยอ่ืน ๆ ที่มีกลุ่มเปูาหมาย

คล้ายกัน หรือมียุทธศาสตร์คล้ายกัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการบูรณาการแค่ความร่วมมือเท่านั้น แต่สามารถ

ช่วยขยายงบประมาณให้มีมากขึ้น และสามารถท างานได้ในภาพที่ใหญ่ขึ้นด้วย ดังที่ นายวิศิษฐ์ เดชเสน  

ให้ข้อเสนอแนะไว้ในตอนท้ายของการเสวนาว่า “ในท้ายที่สุดการท างานในชุมชนไม่ควรไปติดยึดอยู่กับ 

ตัวงบประมาณ จะต้องรองบประมาณถึงจะท างานได้ แต่อยากให้เป็นการท างานเชิงบูรณาการ การมองเห็นว่า

ในภาคส่วนต่าง ๆ นั้นมีเงินงบประมาณที่จะน ามาท างานส่วนนี้ได้ ให้ใช้การบูรณาการทั้งความร่วมมือและ

งบประมาณเข้ามาใช้พัฒนาชุมชน ถ้าสามารถท าได้จะเกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องในกิจกรรมของชุมชน” ทั้งนี้ 
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นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ ได้เล่าถึงประสบการณ์ของการบูรณาการงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ เข้ามาท างาน

ไว้ว่า “มีการเสนอขอโครงการในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ จากหลากหลายแหล่งเพ่ือน ามาบูรณาการให้เป็น 

งบก้อนที่ใหญ่ขึ้น เพ่ือจัดการฝึกทักษะอาชีพให้แก่คนในชุมชน” 

กิจกรรมที่ 7 การสื่อสารสาธารณะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว   

โครงการได้ด าเนินกิจกรรมการสื่อสารสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ โดยมีการด าเนินการ  

มี 5 ลักษณะ ดังนี้ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) ในลักษณะของเพจชื่อ “Family 

Empowerment” (ประเภทเพจองค์กรชุมชน)  เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวและเรียนรู้ 

การท างานของจังหวัดต่าง ๆ 2) การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของภาคี 3) การจัดท าจดหมายข่าวเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชน 4) การสื่อสารสารคดีและใช้สื่อสาธารณะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัวและสร้างความตระหนักต่อสังคม  ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารจะได้กล่าว

ในบทที่ 4 ที่ว่าด้วยการสื่อสารสาธารณะต่อไป นอกจากนี้ การสื่อสารสาธารณะของโครงการยังได้ด าเนินการ 

ในลักษณะของ 5) การจัดเวทีแถลงข่าวเชิงนโยบายเพื่อสร้างการเรียนรู้สาธารณะและต่อยอดการท างาน 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) 

การสื่อสารสาธารณะในช่วงแรกของโครงการเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(facebook) ในลักษณะของเพจ  ชื่อ “Family Empowerment” (ประเภทเพจองค์กรชุมชน) เปิดเพจขึ้นเมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของทางโครงการแก่กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ศพค.
ชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้ที่สนใจทั่วไป และเพ่ือเป็นช่องทางการติดตามกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ผ่านการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ มีการโพสต์รูปและรายละเอียดโดยย่อของกิจกรรมการประชุมและ 
การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานของ ศพค. ต่าง ๆ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 ภาพแสดงหน้าหลักของเพจ Family Empowerment 
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7.2 การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของภาคี  

 นอกจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของทางโครงการผ่านทางเพจ Facebook  ทาง
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ยังได้น ารายละเอียดของกิจกรรมไปประชาสัมพันธ์ 
ในเว็บไซต์ของส านักงาน โดยจากภาพตัวอย่างด้านล่างนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
วางแผนออกแบบการท างานเชิงพื้นที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2558 และสถาบันรามจิตติได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบัน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 

7.3 การจัดท าจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชน 

 ทางโครงการได้น าแนวคิดของโครงการและผลการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่มาจัดท าเป็นจดหมายข่าว
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เกิดการสื่อสารสาธารณะไปยังสื่อมวลชนและส านักข่าวต่าง ๆ โดยจัดท าจดหมาย
ข่าวขึ้นทุก ๆ 4 เดือน รวมจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

7.3.1 สค. หนุนการท างานเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวเชิงพ้ืนที่ ย้ าใช้ข้อมูลเชื่อมต่อ

และสร้างพลังความร่วมมือผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัว 

7.3.2 สค. จับมือท้องถิ่นและภาคีรวมพลังเคลื่อนการพัฒนาครอบครัว หนุนศูนย์พัฒนา

ครอบครัวชุมชนท างานบูรณาการข้อมูลและแผนงานตามนโยบายรัฐ เน้นช่วยเหลือครอบครัวยากล าบาก 

ตามโจทย์พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 

7.3.3 ท้องถิ่นดึงพลังครอบครัวและชุมชนรุกกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว อบต. 
ออกตัวร่วมกับรามจิตติ พมจ. ขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวเชิงพ้ืนที่ รองฯ สค. รุกดูตัวอย่างพร้อมหนุน 
การท างานในพ้ืนที่ชุมชนน าร่องทุกภูมิภาค 

 โดยจดหมายข่าวดังกล่าวได้ถูกน าไปปรับและเผยแพร่โดยส านักข่าวบนเว็บไซต์และ
หนังสือพิมพ์ไม่ต่ ากว่า 15 แหล่งข่าว รายละเอียดติดตามได้จากภาคผนวก 

 

7.4 การสื่อสารสารคดีและใช้สื่อสาธารณะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
และสร้างความตระหนักต่อสังคม  
 ทางโครงการได้ร่วมกับสื่อมวลชนจัดท าสื่อสารคดีเผยแพร่สารคดีสั้นในชื่อชุด โครงการพัฒนากลไก
การเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นสารคดีสั้น เป็นตอน ๆ (ซีรีย์) น าเสนอกรณีตัวแบบการท างานของ ศพค. กับการเชื่อมต่อข้อมูลและ 
การท างานเพ่ือพัฒนาครอบครัวกลุ่มยากล าบากในมิติต่าง ๆ อาทิ กรณี ศพค.ตะพง กรณีศพค.พรหมนิมิต  
ชุมชนล้อมรั้ว ครอบครัวไม่ทิ้งกัน เป็นต้น โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งในเพจ facebook ของ
โครงการ และส านักข่าวในเว็บไซต์  
 นอกจากนี้ ทางโครงการยังจัดท าวีดิทัศน์ขึ้นมาเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อการสื่อสารสาธารณะ จ านวน 2 ชิ้น 
ดังนี้ 
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1. วีดิทัศน์น าเสนอภาพรวมการท างานของโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างาน 

เชิงพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ในชื่อ “ชุมชนล้อมรั้ว ครอบครัวไม่ทิ้งกัน”  

ความยาว 8 นาที จัดท าขึ้นเพ่ือใช้น าเสนอในงานแถลงข่าวและการประชุมถอดบทเรียนในพ้ืนที่น าร่อง  และมี

การน าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=YgmKmje9faY&feature=youtu.be 

2. วีดิทัศน์สรุปการด าเนินงานอย่างย่อ จ านวน 4 นาที เพ่ือส่งต่อให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวได้ใช้ประกอบการน าเสนอผลการด าเนินงานของกรมต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ และใช้เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้ มีการน าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ Youtube  ซึ่งสามารถรับชม 

วีดิทศัน์สรุปการด าเนินงานของโครงการได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=Jjtosnjvce8 

 ทั้งนี้ วีดิทัศน์ทั้ง 2 ชิ้นนี้ได้แนบไฟล์มาพร้อมกับแผ่นซีดีในการส่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
 

7.5 การจัดเวทีแถลงข่าวเชิงนโยบายเพื่อสร้างการเรียนรู้สาธารณะและต่อยอดการท างาน 

 การแถลงข่าวของโครงการฯ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันรามจิตติ ได้จัดแถลงข่าวเรื่อง “ท้องถิ่นกับ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวด้วยพลังข้อมูลและกลไกการจัดการเชิงพื้นที่ ” เมื่อวันจันทร์ที่  

4 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรม Miracle Grand Convention เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน าร่อง 5 จังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน องค์การบริหาร

ส่วนต าบล ปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน ประชาคมท้องถิ่น จาก 51 ชุมชนในภูมิภาค

ต่าง ๆ และสื่อมวลชน มาร่วมงาน มีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน และรองอธิบดี

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับคณะเป็นผู้น าร่วมกิจกรรมเสวนา มีดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ 

ผู้อ านวยการสถาบันรามจิตติ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้จัดท าจดหมาย

ข่าวส าหรับแจกให้แก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวและส่งประชาสัมพันธ์ไปยังส านักข่าวอ่ืน ๆ จ านวน  

1 ฉบับ ในหัวข้อข่าว “สค. พม. ร่วมกับสถาบันรามจิตติ แถลง “ผลการใช้พลังข้อมูลสร้างความเข้มแข็ง

ครอบครัวในพ้ืนที่น าร่อง”  

 ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดผลการสื่อสารสาธารณะของโครงการได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ลักษณะ 

การสื่อสาร 

ส านักข่าว/สื่อ/

องค์กร 

หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ แหล่งอ้างอิง 

1. การสื่อสาร

ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ 

(facebook) 

facebook page: 

Family 

Empowerment 

 

(ภาพกิจกรรมการ

ประชุมในพ้ืนที่จังหวัดน า

ร่อง 5 จังหวัด จังหวัดละ 

4 ครั้ง) 

27 สิงหาคม 

2558 เป็นต้น

มา 

https://www.facebook

.com/Family-

Empowerment-

1628417047436173/?fr

ef=ts 

2. การสื่อสาร

ผ่านเว็บไซต์

ของภาคี 

ส านักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดระยอง 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือการวางแผน

ออกแบบการท างานเชิง

พ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัว 

21 ตุลาคม 

2558 

http://www.rayong.m-

society.go.th/ ?p=1278 

สถาบันรามจิตติ สค. ร่วมสถาบันรามจิตติ

จับมือท้องถิ่นและภาคี

รวมพลังเคลื่อนการ

พัฒนาครอบครัว 

9 มีนาคม 2559 http://www.ramajitti.c

om/news_details.php?

pageP=TVE9PQ==&pa

ge=TWc9PQ== 

3. การจัดท า

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์

ไปยังสื่อมวลชน 

      

     3.1 หนังสือ 

พิมพ์ 

พิมพ์ไทย สค. จับมือท้องถิ่น-ภาคี

ขับเคลื่อนหนุนศูนย์

พัฒนาครอบครัวชุมชน

เน้นบูรณาการตาม

นโยบายรัฐ 

9 มีนาคม 2559 

 

หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย 

ฉบับวันพุธที่ 9 มีนาคม 

2559 หน้า 2 กรอบบน 

บ้านเมือง สค. จับมือท้องถิ่นและ

ภาคีรวมพลังเคลื่อนการ

พัฒนาครอบครัว หนุน

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

ชุมชนท างานบูรณาการ

ตามนโยบายรัฐ 

10 มีนาคม 

2559 

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ปีที่ 

14 ฉบับที่ 4488 วัน

พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 

2559  

กรุงเทพธุรกิจ ครอบครัวคือชุมชน

เข้มแข็ง 

10 มีนาคม 

2559 

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 

มีนาคม 2559 หน้า 7 

กรอบบน 
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ลักษณะ 

การสื่อสาร 

ส านักข่าว/สื่อ/

องค์กร 

หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ แหล่งอ้างอิง 

     3.2 ส านัก
ข่าวบนเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThaiPR.NET 
 

สค. ร่วมสถาบันรามจิตติ 
หนุนศักยภาพครอบครัว
ในท้องถิ่น 

13 พฤศจิกายน 

2558 

http://www.thaipr.net/

government/662628 

BEC TERO 
RADIO 

สค. ร่วมสถาบันรามจิตติ
หนุนศักยภาพครอบครัว 

19 พฤศจิกายน 

2558 

http://www.becterora

dio.com/news/10/127

43/ 
True ปลูกปัญญา สค. ร่วมสถาบันรามจิตติ 

หนุนศักยภาพครอบครัว
ในท้องถิ่น 

13 พฤศจิกายน 

2558 

http://www.trueplook

panya.com/true/activit

y_detail.php?cms_id=

24053 
NEWSWIT.COM สค. ร่วมสถาบันรามจิตติ 

หนุนศักยภาพครอบครัว
ในท้องถิ่น 

13 พฤศจิกายน 

2558  

http://www.newswit.c

om/gen/2015-11-

13/dd37784d98f1d64c

d150c8ce8ade7567/ 
TONRAK.COM สค. หนุนการท างาน

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ครอบครัวเชิงพ้ืนที่ ย้ าใช้
ข้อมูลเชื่อมต่อและสร้าง
พลังความร่วมมือผ่าน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ชุมชนเป็นกลไกเคลื่อน
การพัฒนาครอบครัว 

18 พฤศจิกายน 

2559 

http://www.news.tonr

uk.com/view/128918.h

tml 

Thailand press 
release news 
 

สค. ร่วมสถาบันรามจิตติ 
หนุนศักยภาพครอบครัว
ในท้องถิ่น 

13 พฤศจิกายน 

2558 

http://www.thailand4.

com/gen/2015-11-

13/dd37784d98f1d64c

d150c8ce8ade7567/ 
ThaiPR.NET 
 

สค. จับมือท้องถิ่นและ
ภาคีรวมพลังเคลื่อนการ
พัฒนาครอบครัว หนุน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ชุมชนท างานบูรณาการ

5 มีนาคม 2559 http://www.ryt9.com/s

/prg/2376418 

http://www.trueplookpanya.com/true/activity_detail.php?cms_id=24053
http://www.trueplookpanya.com/true/activity_detail.php?cms_id=24053
http://www.trueplookpanya.com/true/activity_detail.php?cms_id=24053
http://www.trueplookpanya.com/true/activity_detail.php?cms_id=24053
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ลักษณะ 

การสื่อสาร 

ส านักข่าว/สื่อ/

องค์กร 

หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ แหล่งอ้างอิง 

ข้อมูลและแผนงานตาม
นโยบายรัฐ เน้น
ช่วยเหลือครอบครัว
ยากล าบากตามโจทย์
พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 

NEWSWIT.COM 
 

สค. จับมือท้องถิ่นและ
ภาคีรวมพลังเคลื่อนการ
พัฒนาครอบครัว หนุน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ชุมชนท างานบูรณาการ
ข้อมูลและแผนงานตาม
นโยบายรัฐ เน้น
ช่วยเหลือครอบครัว
ยากล าบากตามโจทย์
พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 

5 มีนาคม 2559 http://www.newswit.c

om/gen/2016-03-

05/a4b3db1a9c530e31

16b9e8a0c6a38c78/ 

 

TRUE ปลูก
ปัญญา 
 

สค. จับมือท้องถิ่นและ
ภาคีรวมพลังเคลื่อนการ
พัฒนาครอบครัว 

4 มีนาคม 2559 http://www.trueplook

panya.com/new/cms_

detail/news/25087 
Eduzones 
 

ท้องถิ่นดึงพลังครอบครัว
และชุมชนรุกกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ครอบครัว อบต. ออกตัว
ร่วมกับรามจิตติ พมจ. 

15 มิถุนายน 

2559 

https://forum.eduzon

es.com/topic/103288 

 

4. การสื่อสาร
สารคดีและใช้
สื่อสาธารณะ
เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสถาบัน
ครอบครัวและ
สร้างความ

Facebook 
page: Family 
Empowerment 

1. วีดิทัศน์ “เวทีติดตาม
แผน ศพค.ระยอง” 

5 มกราคม 

2559 

https://www.facebook

.com/16284170474361

73/videos/1673366699

607874/ 
2. วีดิทัศน์ “กิจกรรม
เยี่ยมบ้าน ศพค.พรหม
นิมิต” 

19 กุมภาพันธ์ 

2559 

https://www.facebook

.com/16284170474361

73/videos/1689577414

653469/ 
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ลักษณะ 

การสื่อสาร 

ส านักข่าว/สื่อ/

องค์กร 

หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ แหล่งอ้างอิง 

ตระหนักต่อ
สังคม 

3. วีดิทัศน์ “Family 
Empowerment ep.1” 

24 พฤษภาคม 

2559 

https://www.facebook

.com/16284170474361

73/videos/1729642797

313597/ 
4. วีดิทัศน์ “ชุมชนล้อม
รั้ว ครอบครัวไม่ทิ้งกัน” 

5 กรกฎาคม 

2559 

https://www.facebook

.com/16284170474361

73/videos/1746807965

597080/ 
5. วีดิทัศน์ “ถอด
บทเรียนการท างาน
ครอบครัว” 

5 กรกฎาคม 

2559 

https://www.facebook

.com/16284170474361

73/videos/1746928548

918355/ 
เว็บไซต์ส านักข่าว
พลเมือง (TPBS) 

ข่าวประกอบวีดิทัศน์ 
“สค. ร่วมสถาบันรามจิต
ติจับมือภาคีจังหวัด
ระยองรวมพลังเคลื่อน
การพัฒนาครอบครัว” 

4 มีนาคม 2559 http://www.citizenthai

pbs.net/node/7999 

เว็บไซต์ OK 
NATION BLOG 

ข่าวประกอบวีดิทัศน์ 
“สค. ร่วมสถาบันรามจิต
ติจับมือภาคีจังหวัด
ระยองรวมพลังเคลื่อน
การพัฒนาครอบครัว” 

5 มีนาคม 2559 http://www.oknation.n

et/blog/ramajittidoc/2

016/03/05/entry-

1#.Vt0vAjG7dFM.faceb

ook 
5. การจัดเวที
แถลงข่าวเชิง
นโยบายเพื่อ
สร้างการเรียนรู้
สาธารณะและ
ต่อยอดการ
ท างาน (จัดท า
จดหมายข่าว

News Zociety ท้องถิน่กับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งครอบครัว
ด้วยพลังข้อมูล 

4 กรกฎาคม 

2559 

http://www.newszocie

ty.com/biz/ผลการใช้

พลังข้อมูลสร้/ 
NNT ส านักข่าว 
กรม
ประชาสัมพันธ์ 

สค. พม. ร่วมกับสถาบัน
รามจิตติแถลง “ผลการ
ใช้พลังข้อมูลสร้างความ
เข้มแข็งครอบครัวใน
พ้ืนที่น าร่อง” 

4 กรกฎาคม 

2559 

http://nwnt.prd.go.th/

centerweb/News/New

sDetail?NT01_NewsID=

WNSOC590704001008

6 
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ลักษณะ 

การสื่อสาร 

ส านักข่าว/สื่อ/

องค์กร 

หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ แหล่งอ้างอิง 

แจกสื่อมวลชน
ที่มาร่วมงาน
แถลงข่าวและ
ประชาสัมพันธ์
ไปยังส านักข่าว
ต่าง ๆ ) 

Eduzones ท้องถิ่นกับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวด้วยพลังข้อมูล
และกลไกการจัดการเชิง
พ้ืนที่ 

8 กรกฎาคม 

2559 

https://forum.eduzon

es.com/topic/135959 

 
กิจกรรมที่ 8 การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือครอบครัวเป้าหมายในพื้นที่ของระบบและกลไกเครือข่ายภาคี

เชิงพื้นที่ โดย ศพค. น าร่อง  

 เป็นการด าเนินงานโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) น าร่อง (*ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด) มีข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. จัดตั้งกลไกเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยความสัมพันธ์ทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็น

ทางการ ในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ อาทิ การประชุมหารือ เวทีประชาคม 

สภากาแฟ เป็นต้น  

2. ประเมิน-วิเคราะห์สภาพปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ซึ่งเป็นผลมาจากครอบครัว เพ่ือก าหนด

แนวทางในการปูองกัน แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว แต่ละจังหวัดมีเคลื่อนตัวเกี่ยวกับ

การท างานด้านข้อมูลเพ่ือการพัฒนาแผนการด าเนินงานช่วยเหลือครอบครัวยากล าบาก ทั้งในแง่การส ารวจ

สถานการณ์ครอบครัว การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของครอบครัวและปัญหาของกลุ่มประชากรวัยต่าง  ๆ  

การส ารวจศึกษาสภาพและความต้องการช่วยเหลือรายครอบครัวและรายบุคคล ประเมินและวิเคราะห์  

ความเร่งด่วนในการช่วยเหลือตามกลุ่มเปูาหมาย ทรัพยากร และงบประมาณของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งโจทย์ท างาน

ส่วนใหญ่จะเน้นการดูแลครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ อาทิ ครอบครัวที่ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ครอบครัวแม่วัยรุ่น 

ครอบครัวที่มีความต้องการการช่วยเหลือเฉพาะเช่นผู้ปุวยติดเตียง อย่างไรก็ตามแต่ละพ้ืนที่ก็ต่างมีโจทย์ 

การท างานที่ต่างกันไปตามยุทธศาสตร์และเปูาหมายของพ้ืนที่ โดยมากคือการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาและ

ความต้องการการช่วยเหลือ ล าดับความส าคัญและการท างานช่วยเหลือและติดตามผล ตัวอย่าง เช่น จังหวัด

ระยอง ศพค.และอบต.มาบข่ามีการจัดท าระบบข้อมูลครอบครัวยากจน ทางโครงการเสนอแนะให้พัฒนาระบบ

ข้อมูล เพ่ือใช้วิเคราะห์ปัญหา จากนั้นน าข้อมูลที่เป็นประเด็นเร่งด่วนของพ้ืนที่ไปสู่การขับเคลื่อนเพ่ือแก้ปัญหา 

เยียวยา หรือพัฒนา โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือครอบครัวยากจนและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะ  
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จังหวัดศรีสะเกษศพค.และอบต.ตองปิดมีการจัดท าข้อมูลจากการส ารวจรายครัวเรือน ข้อมูล จปฐ. การรายงาน

ของผู้น าท้องถิ่น มาท างานวางแผนช่วยเหลือครอบครัวยากจน/ครอบครัวลักษณะเฉพาะ (ผู้สูงอายุอยู่ตาม

ล าพัง) จังหวัดราชบุรี ศพค.เกาะพลับพลา มีการจัดท าระบบค้นหาครอบครัวกลุ่มเสี่ยงในทุกช่วงวัย เ พ่ือการ

ดูแลเชิงระบบ ศพค.ปากช่อง มีการท าระบบข้อมูลเฝูาระวังครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเยาวชน

ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งเรื่องความรุนแรง ยาเสพติด เด็กแว้น แม่วัยรุ่น การพนัน เป็นต้น  จังหวัดนครสวรรค์ 

ศพค.พรหมนิมิต มีการจัดท าข้อมูลครอบครัวที่มีผู้ สู งวัยและศักยภาพด้านอาชีพของกลุ่มผู้ สู งวัย 

เพ่ือวางแผนการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและการช่วยเหลือครอบครัวที่มีผู้สูงอายุยากล าบาก  

จังหวัดพังงา ศพค. พรุใน และ อบต.พรุใน มีการส ารวจสถานการณ์ครอบครัวเพ่ือวางแผนการพัฒนาครอบครัว

ทั้งในมิติส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวในกลุ่มต่าง ๆ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและวิเคราะห์

สถานการณ์การเลี้ยงดูลูก ความสัมพันธ์ของครอบครัว และการช่วยเหลือครอบครัวยากล าบาก รวมถึง

วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มปัญหาที่จะเกิดเพ่ือวางผนการท างานเชิงปูองกันปัญหา เช่น การปูองกันปัญหาแม่วัยรุ่น

หรือเยาวชนท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น   

3. ออกแบบและพัฒนาแผนการด าเนินงานช่วยเหลือครอบครัวยากล าบากผ่านกลไกการเชื่อมต่อ

ข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ 

โดยแต่ละพ้ืนที่ก าลังพัฒนาแผนการท างานและโครงการทั้งแบบที่เป็นแผนงานต่อเนื่องหรือแผนระยะ 2-3 ปี 

และแผนงานจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเฉพาะ รวมถึงแผนงานที่เป็นการแปลงนโยบายของหน่วยงาน

ส าคัญไปสู่ยุทธศาสตร์การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ อาทิ แผนการเฝูาระวังและช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวที่มี  

ความรุนแรง แผนการประกบตัวรายกรณีเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยง เช่น ครอบครัวที่มีเยาวชน 

มีพฤติกรรมเสี่ยง ครอบครัวที่มีผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตัวอย่างกรณีจังหวัดระยองยังเน้นการ

ท างานเชิงระบบที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย เช่น จังหวัดระยอง ศพค.ตะพงมีโครงการสายด่วนชีวิต

ร่วมกับบริษัท TOT รพสต.ยายดา และ รพ.สต.ตะพง โดยเป็นการติดตั้งเบอร์บ้านหรือเบอร์มือถือระบบ TOT 

เพ่ือใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินส าหรับการดูแลช่วยเหลือครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังที่เชื่อมโยงไปกับเจ้าหน้าที่

ของศพค.และอบต.ในการดูแลให้ค าปรึกษาจนถึงการช่วยกู้ภัยฉุกเฉินในกรณีผู้สูงอายุหรือผู้พิการผู้ปุวยเรื้อรัง

กดปุุมสัญญาณร้องขอความช่วยเหลือ และยังมีระบบประกบตัวรายกรณีส าหรับการส่งต่อหน่วยงานช่วยเหลือ

อ่ืน ๆที่เก่ียวข้องจังหวัดราชบุรี ศพค.คูบัว มีการพัฒนาแผนงานโดยน าเสนองานระบบข้อมูลเฝูาระวังครอบครัว

ที่มีความเสี่ยง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวที่รวมคนสามวัย และส่งเสริม 

การท างานกองทุนวันละบาทในการช่วยเหลือครอบครัวยากล าบาก 

4. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือ  หรือรับส่งต่อเพ่ือ

ด าเนินการการติดตามประเมินผล-ดูความก้าวหน้าเชิงกระบวนการ-ปรับแก้ไขกระบวนการในกรณีที่ไม่สามารถ

จัดการปัญหาได้ หลายพ้ืนที่มีการเชื่อมโยงกันท างานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในด้านข้อมูล ด้านกิจกรรม
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การช่วยเหลือ กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามในส่วนของกลไกการจัดการเชื่อมต่อภาคีต่าง ๆ  

ในแต่ละพ้ืนที่พบความร่วมมือกับภาคีที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  

ที่เป็นหน่วยงานส าคัญที่สนับสนุน การท างานของศพค.และหน่วยประสานการท างานส่งเสริมการพัฒนา

ครอบครัวและชุมชนในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล สาธารณสุขจังหวัด 

อสม. ที่เป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการเข้ามาร่วมเชื่อมต่อข้อมูล บูรณาการข้อมูลและแผนการท างาน

ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของครอบครัวในกลุ่มต่าง ๆ ก านันผู้ใหญ่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสตร์ ที่เป็นแกน

น าส าคัญของท างานระดับพ้ืนที่ โรงเรียนและครอบครัว ภาคประชาสังคม และภาคีที่เกี่ยวข้องเองต่างก็เป็น

สถาบันที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการท างานโดยเฉพาะในมิติการท างานด้านระบบส่งต่อข้อมูลและการส่งต่อ  

ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ    

5. การติดตามประเมินผลสรุปบทเรียนรายพ้ืนที่และรายจังหวัด โดยมีการประเมินผลหลังจบกิจกรรม

การพัฒนาครอบครัวทันที และมีการติดตามดูผลการพัฒนาครอบครัวภายหลังจบกิจกรรมไปได้สักระยะหนึ่ง 

ผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้าน หรือสอบถามจากสมาชิกในครอบครัว ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน โดยน าผล  

การประเมินมาสะท้อนผลลัพธ์ร่วมกับคณะท างานและที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

สรุปภาพรวมการท างานโครงการที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าในพ้ืนที่น าร่องมีความพยายามในการพัฒนา
แผนการท างานโดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว โดยสิ่งที่ช่วยหนุนเสริมคือการช่วยให้ ศพค. ในพ้ืนที่ได้วิเคราะห์และค้นหาเครื่องมือและกิจกรรม 
ที่ตอบโจทย์และน่าสนใจสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น  กิจกรรมกองทุน กิจกรรมอาสา 
กิจกรรมพัฒนากลุ่มเสี่ยง กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมอาชีพ โดยเฉพาะกิจกรรมริเริ่มนั้นต้องมีโจทย์
และแผนงานที่ชัดเพ่ือตอบโจทย์การท างานทั้งด้านการปูองกันดูแลและพัฒนาครอบครัวโดยความร่วมมือ 
กับภาคตี่าง ๆ มีกลไกการเชื่อมต่อการท างานทั้งด้านข้อมูล ความรู้ คน เครื่องมือการท างานและภาคีเครือข่าย 
พร้อม ๆ กับกลไกการหนุนเสริมและการติดตามผลการท างาน รวมถึงการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียนการท างานเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อ ๆ ไป  
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 1. สรุปผลการด าเนินงานรายกิจกรรม 
 โครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของสถาบันครอบครัว ซึ่งมีดร.จุฬากรณ์มาเสถียรวงศ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  
เป็นโครงการที่สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ในการพัฒนาให้เกิดกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว โดยมีส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เป็นหน่วยประสาน 
ความร่วมมือระดับจังหวัดและมี“ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน” (ศพค.) เป็นจุดประสานจัดการเพ่ือการ
ขับเคลื่อนการท างานระดับพ้ืนที่ชุมชน โดยผ่านกระบวนการท างานระหว่างหน่วยงานต่างสังกัด อาทิ  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน  
เป็นต้น รวมถึงการส่งต่อข้อมูลทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในระดับพ้ืนที่ในพ้ืนที่น าร่อง 
ซึ่งจะเป็นต้นแบบไปสู่การขยายผลในพ้ืนที่อ่ืน ๆ และผลักดันให้เกิดการพัฒนานโยบายในการด าเนินงาน
เชื่อมต่อข้อมูลทางด้านสังคมที่จะช่วยให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวไทยทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศต่อไป 

การด าเนินโครงการฯ ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
ในกลุ่มเปูาหมายครอบครัว 4 ประเภทคือ (1) ครอบครัวฐานะยากจน (2) ครอบครัวที่มีผู้พิการและเจ็บปุวย
เรื้อรัง  (3) ครอบครัวลักษณะเฉพาะ เช่น ครอบครัวแม่วัยรุ่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่ผู้สูงอายุดูแล
เด็กตามล าพัง ครอบครัวผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง เป็นต้น และ (4) ครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัว โดยจะ
ด าเนินงานในพื้นที่น าร่อง 5 จังหวัดใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ (ภาคเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ(ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดระยอง (ภาคตะวันออก) จังหวัดราชบุรี (ภาคกลาง) และ จังหวัดพังงา (ภาคใต้) 

ทั้งนี้ ในการด าเนินงานในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (12 เดือน) 
ได้มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
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กิจกรรมที่ 1 : การคัดเลือกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)ในจังหวัดและต าบลน าร่อง 

ที่ปรึกษาโครงการพิจารณาคัดเลือกจังหวัด และศพค. น าร่อง ร่วมกับพมจ. และสค. ซึ่งผลการ
คัดเลือกได้จังหวัดน าร่อง 5 จังหวัด และได้ศพค. น าร่องจังหวัดละ 10 แห่ง (จังหวัดระยอง 11 แห่ง) ข้างต้น
โดยท าการส ารวจแต่ละจังหวัดโดยอาศัยฐานข้อมูลจากพม.พิจารณาจังหวัดเปูาหมายที่เป็นจังหวัดที่มีกลไก
การท างานด้านครอบครัวและมีศพค. กระจายอยู่ในจังหวัด โดยเบื้องต้นคัดกรองจังหวัดจากจังหวัดที่มีศพค.
ได้รับรางวัลคุณภาพด้านครอบครัวเข้มแข็งระดับดีและระดับดีเด่นและมีจ านวนมากพอต่อการจะน าร่อง 
ด าเนินโครงการ โดยคัดเลือกเบื้องต้นได้ทั้งสิ้น 26 จังหวัด จากนั้นได้ด าเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่พมจ.  
เพ่ือส ารวจความพร้อมและความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการฯ จนได้จังหวัดน าร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดนครสวรรค์ (ภาคเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดระยอง (ภาค
ตะวันออก) จังหวัดราชบุรี (ภาคกลาง) และ จังหวัดพังงา (ภาคใต้)ขณะเดียวกันก็ได้ร่วมวางแผนงานและ
แนวทางระดับโครงการกับสค. ในการด าเนินกิจกรรมระดับพื้นที่และกิจกรรมติดตามความเคลื่อนไหวและ
ความคืบหน้าของโครงการแบบมีส่วนร่วม   

กิจกรรมที่ 2 :การประชุมหารือท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ บุคลากรของส านักงานพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบลน าร่องในจังหวัดน าร่อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และ 

แนวทางการด าเนินโครงการ 

 การด าเนินงานกิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดประชุมหารือท าความเข้าใจกับกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือชี้แจง 

สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเปูาหมาย พร้อมกับ ศพค. ที่คาดว่าสนใจเข้าร่วมโครงการใน 5 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ 

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี และจังหวัดพังงา 

 กระบวนการท างาน ได้จัดเวทีการประชุม2เวทีดังนี้ 

เวที 1 การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่กลุ่มเปูาหมาย (พมจ. และ ศพค. น าร่อง) ถึงเปูาหมายและ
แนวทางการด าเนินงานของโครงการ 

 การจัดประชุมหารือท าความเข้าใจกับกลุ่มเปูาหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในพ้ืนที่ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯ และรับทราบบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาครอบครัว  
ในพ้ืนที่ของตนเอง และเพ่ือศึกษาข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัว และประเด็นเฝูาระวังในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงการ
ประสานให้แต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกศพค. ระดับต าบลน าร่องและชุมชนน าร่องจังหวัดละ 10 แห่ง 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม คือ ภาคีในพื้นที่จังหวัดน าร่อง ได้แก่ พมจ. ศพค. อปท. สาธารณสุข เป็นต้น  
 เวที 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนและออกแบบแนวทางท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยภาคีเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ศพค.น าร่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน เป็นต้น 
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เพ่ือให้หน่วยงานภาคีเชิงพ้ืนที่ได้รับทราบบทบาทการท างานร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาสถาบันครอบครัว และเพ่ือได้แนวทางการเชื่อมต่อข้อมูล และการจัดบริการให้กับประชาชน ซึ่งเป็น

การท างานระหว่างหน่วยงานภาคีเชิงพ้ืนที่กับ ศพค. (ในฐานะ Case Manager) เพ่ือการพัฒนานโยบาย หรือ 

แผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวของพ้ืนที่ต่อไป 
 

กิจกรรมที่ 3 : การลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ในจังหวัดน าร่อง 

ในการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยมี

ลักษณะเป็นการด าเนินการ เพ่ือการติดตามการพัฒนาแผนการด าเนินงานและการท าความเข้าใจในกิจกรรม

เชิงพ้ืนที่ใน 5 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี และ

จังหวัดพังงา  

 การด าเนินงานกิจกรรมที่ 3 เป็นการลงพ้ืนที่ติดตามแผนการด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ 
ในจังหวัดน าร่องในการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่  มีการประชุมติดตามการพัฒนาแผนการ
ด าเนินงานและการท าความเข้าใจในกิจกรรมเชิงพ้ืนที่ และกิจกรรมชุมชนสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน  
กรณีตัวอย่างของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่อง โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเป็นหน่วยประสาน ศพค.ต่าง ๆ เลือกพ้ืนที่น าร่องจากความสมัครใจและความพร้อมเป็น “เจ้าภาพ” 
จัดกิจกรรมลงพ้ืนที่ ประชุมติดตามและศึกษาดูงานการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในพ้ืนที่  โดยมีศพค.น าร่อง และภาคีร่วมในแต่ละจังหวัด  
 

จังหวัดน าร่องและพื้นที่ศพค.น าร่อง (5 จังหวัด 51ศพค.) 
 จังหวัดระยอง ได้แก่ศพค.ต าบลตะพง (เจ้าภาพ) ศพค.แกลงกะเฉด ศพค.ทับมา ศพค.มาบข่า  

ศพค.มาบข่าพัฒนา ศพค.แม่น้ าคู้ ศพค.หนองไร่ ศพค.ทุ่งควายกิน ศพค.ส านักท้อน และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
(หมายเหตุ: ศพค.พลงตาเอ่ียม และ ศพค.กองดิน ติดภารกิจทางราชการ) 
 จังหวัดราชบุรี ได้แก่ ศพค.เกาะพลับพลา (เจ้าภาพ) ศพค.คูบัวศพค.ห้วยชินสีห์ศพค.บ้านสิงห์ 

ศพค.บ้านม่วงศพค.ปากช่องศพค.รางบัวศพค.เกาะศาลพระศพค.วัดแก้วศพค.ดอนใหญ่ และภาคี 
ที่เก่ียวข้อง 
 จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ศพค.ดองก าเม็ด (เจ้าภาพ) ศพค.ดินแดง ศพค.ไพรบึง  

ศพค.ส าโรงปราสาท ศพค.ภูฝูาย ศพค.ทุ่งไชย ศพค.ตองปิด ศพค.ละเอาะศพค.โพนยาง ศพค.ต าแย 
และภาคีที่เกี่ยวข้อง 
 จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ศพค.พรหมนิมิต (เจ้าภาพ) ศพค.เจริญผล ศพค.วังน้ าลัด ศพค.แม่วงก์  

ศพค.หนองกระเจา ศพค.เนินชี้เหล็ก ศพค.สายล าโพง ศพค.ตาคลี และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
  (หมายเหตุ: ศพค.เขาชนกัน และ ศพค.หนองบัว ติดภารกิจทางราชการ) 

 จังหวัดพังงา ได้แก่ ศพค.บ่อแสน (เจ้าภาพ) ศพค.ถ้ า ศพค.เหลศพค.คลองเคียน ศพค.บางนายสี  
ศพค.เมืองตะกั่วปุา ศพค.พรุใน ศพค.แม่นางขาว และภาคีที่เก่ียวข้อง  
(หมายเหตุ: ศพค.ตากแดด และ ศพค.นาเตย ติดภารกิจทางราชการ) 
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กิจกรรมที่ 4   การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ เติมเต็มและพัฒนา
ศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง  
 เป็นกิจกรรมที่ติดตามความเคลื่อนไหวการท างานต่อเนื่องของศพค.ในพ้ืนที่หลังจากที่ได้มีการท างาน
เชื่อมโยงข้อมูลความรู้ไปสู่การพัฒนากลไกการท างานเชิงพ้ืนที่ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนโครงการที่ได้เสนอขอรับ
ทุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยผ่านหน่วยประสานงานคือพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของจังหวัด โดยมีนายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางดารารัตน์ แก้วสลับสี 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว นางอ้อยทิพย์ โต๊ะหมัดและ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 
และนางสาวปวีณา จันทร์เดช นักพัฒนาสังคมช านาญการ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าร่วม 
โดยมี ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันรามจิตติเป็นที่ปรึกษาโครงการ  น าทีมงานลงพ้ืนที่ 
ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในพ้ืนที่ศพค.รางบัว จังหวัดราชบุรี ส่วนอีก 4 จังหวัด มีนางอัจฉรา  
พุ่มมณีกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว และ นางสาวปวีณา จันทร์เดช นักพัฒนาสังคมช านาญการ  
ตัวแทน สค. และกรรมการผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการ เป็นแกนน าร่วมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ทีมงาน ดร.จุฬากรณ์ มาเสถีรยวงศ์ ที่ปรึกษาของสถาบันรามจิตติด้วย โดยกระบวนการยังเป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่าง ศพค.น าร่องกับภาคี อบต. รพ.สต. อพม. และภาคประชาสังคมต่าง ๆ ผ่านพมจ. ที่เป็น  
หน่วยประสานระดับจังหวัด ผลการด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่สรุปได้ว่า  
 แต่ละจังหวัดได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล ความจ าเป็น
เร่งด่วน และการวางแผนการพัฒนาตามโจทย์และประเด็นส าคัญแบบ “มุ่งเปูา” ทั้งนี้การท างานส่วนใหญ่ 
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวในกลุ่มทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในส่วนของครอบครัว
ยากล ายากจะให้ความสนใจกับกลุ่มครอบครัวยากจากด้อยโอกาสในพ้ืนที่ชายขอบ กลุ่มครอบครัว
ลักษณะเฉพาะเช่นครอบครัวแห่วงกลางเด็กอยู่กับผู้สูงอายุเป็นหลัก และครอบครัวที่มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
นอกจากนี้กลุ่มครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่มีความต้องการพิเศษก็จะอยู่ในกลุ่มเปูาหมายที่ในแต่ละพ้ืนที่ 
ให้ความส าคัญ ทั้งนี้ส าหรับประเด็นกลุ่มครอบครัวที่มีความรุนแรงมักเป็นกลุ่มเปูาหมายที่พ้ืนที่จะเลือก  
การท างานจากการท างานตามแนวนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มี
แนวนโยบายรณรงค์และส่งเสริมปูองกันและแก้ปัญหาความรุนรางในครอบครัว ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูล
ไปสู่การท างานเชิงพ้ืนที่นั้น การแบ่งกลุ่มเปูาหมายจึงมีความส าคัญ เช่นวัยรุ่นแต่ละช่วงวัย หรือพ่อแม่  
และอีกเปูาส าคัญหนึ่งคือการท างานเป็นกลุ่มครอบครัว มีการท างานที่เน้นการสร้างกลไกปูองกันและ 
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวผ่านโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวทุกกลุ่มเปูาหมายและ
โดยเฉพาะครอบครัวยากล าบาก  ขณะเดียวกันยังพบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งของครอบครัว ศพค.ส่วนใหญ่เน้นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิต
ครอบคัว และการประเมินสถานการณ์ การจัดการความเสี่ยง   

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังการท างานร่วมกันพบว่า 

การเชื่อมโยงข้อมูลที่ไปสู่การตั้งโจทย์และการออกแบบกระบวนการนั้นความส าเร็จอยู่ที่เรื่องการบูรณาการ  

การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีข้อมูลความรู้ หน่วยงานทีมีงบประมาณ และหน่วยงานที่มีกลไก  
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ความร่วมมือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซี่งจะส่งผลให้การพัฒนากลไกการท างานเชิงพ้ืนที่มีพลังและสามารถ

ขับเคลื่อนการท างานตามวัตถุประสงค์ได้ รวมถึงการมีกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์พ้ืนที่  และการติดตาม

หลังโครงการโดยผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้านและดูการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีนัยต่อการไปพัฒนาและขยายผล  

ต่อยอดในกลุ่มเปูาหมายเดิมและในวงกว้างข้ึนต่อไปได้   

กิจกรรมที่ 5 การจัดเวทีถอดบทเรียนในระดับจังหวัด ร่วมกับบุคลากรของส านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อน าบทเรียนที่ได้จากเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่มาพัฒนาเป็นนโยบายและ

แนวทางในการขยายผลการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดต่อไป  

 ผลการถอดบทเรียนทั้งในระดับ 1) ระดับพ้ืนที่ศพค. ในชุมชนต่าง ๆ จ านวน 34 แห่ง จากทั้งหมด 51 

แห่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการใน 5 จังหวัด โดยเห็นกระบวนการต้นน้ าร่วมกันคือ การใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิมของ

หน่วยงานในพ้ืนที่เป็นตัววิเคราะห์ปรากฏการณ์ของครอบครัวในชุมชน และท าการลงพ้ืนที่เพ่ือการตรวจสอบ

เชิงลึกถึงสถานการณ์ครอบครัวที่ก าลังประสบปัญหา กระบวนการกลางน้ า ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

รูปแบบ อาทิ การจัดท าค่ายครอบครัว การอบรม การสร้างฐานการเรียนรู้ การตั้งกลุ่มเพ่ือฝึกอาชีพหรือท า

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การรวมกลุ่มกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์ช่วยเหลือ การลงพ้ืนที่ติดตามเยี่ยมบ้านในกรณี

ครอบครัวที่ประสบปัญหา และการส่งต่อความช่วยเหลือ ซึ่งภาคีที่เข้าร่วมในกระบวนการจะประกอบด้วยภาคี

ภาครัฐ อาทิ อบต. เทศบาล รพ.สต. โรงเรียน วัด ต ารวจ เป็นต้น ภาคีภาคเอกชน ได้แก่ ร้านค้าพาณิชย์ 

โรงงาน สถานประกอบการในพ้ืนที่ ตลอดจนมูลนิธิที่เข้ามาเป็นเครือข่าย และภาคประชาสังคม ได้แก่ ศพค. 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น กระบวนการปลายน้ า ให้ความส าคัญกับการประเมินทั้งเชิงปริมาณ 

ในรูปแบบของการจัดท าแบบสอบถาม แบบส ารวจหลังจบกิจกรรม การลงเยี่ยมบ้านเพ่ือติดตามถามไถ่  การ

สอบถามจากผู้คนในพ้ืนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่องเพ่ือดูสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป และ  

2) การท างานถอดบทเรียนระดับจังหวัดชี้ให้เห็นว่า กระบวนการต้นน้ าคือการประสานงานระหว่าง พมจ.และ

ศพค. เพ่ือท าความเข้าใจเปูาหมายและวางระบบการท างานร่วมกัน โดยมีกระบวนการหนุนเสริมกันในเรื่อง

ข้อมูลพ้ืนฐาน การประเมินความพร้อมและความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเป็น

กลุ่มเปูาหมาย การประสานจัดการและกระจายงบประมาณและทรัพยากรให้สามารถการสนับสนุนพ้ืนที่อย่าง

ทั่วถึง การสร้างความรู้บูรณาการข้อมูลและโจทย์การท างานทั้งเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเปูาหมายให้ไม่ซ้ าซ้อน

แต่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน กระบวนการกลางน้ า ได้แก่ กระบวนการท างานพมจ.ต้องสวมบททั้งเป็นหน่วย

ประสานงาน หรือ “แกนประสานและเชื่อมงาน” การเป็น “ผู้สนับสนุนกระบวนการและเสริมพลัง” การสร้าง/

เปิดพ้ืนที่การท างาน การสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนและสร้างช่องทางการเรียนรู้ทางไกล และกระบวนการปลายน้ า 

ได้แก่ การสร้างกลไก “ติดตามและประเมินผล”  และการสร้างกลไก “การส่งต่อและต่อยอด”    

 



156 
 

กิจกรรมที่ 6 ประมวลบทเรียนจากฝ่ายต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นนโยบายและแนวทางในการขยายผล 

การเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาครอบครัวให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ  

ความม่ันคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

จากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ รวมถึงกิจกรรมเวทีเสวนาเรื่อง “บทเรียนการขับเคลื่อนกลไก

ท้องถิ่นในการเชื่อมต่อข้อมูลสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวเชิงพื้นที่"  ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 

กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรม Miracle Grand เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้สะท้อนบทเรียนร่วมกันจากการ

ท างานโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในรอบป ีสามารถสรุปเป็น 4 ประการส าคัญ ดังนี้  

1. สนับสนุนให้พื้นที่ท างานบนฐานข้อมูล ข้อมูลเป็นสิ่งที่คนท างานทุกระดับต่างให้ความเห็นตรงกัน

ว่าเป็นส่วนส าคัญ เป็นสารตั้งต้นของการตั้งโจทย์และวางแผนการท างาน การมีข้อมูลนอกจากจะท าให้เห็น

แนวโน้มรู้สภาวการณ์ปัญหาในพ้ืนที่แล้ว ยังช่วยให้การจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครอบครัว  

มีน้ าหนัก เชื่อถือได้ว่าเป็นการท างานที่ตอบโจทย์ ตรงจุด สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาที่เป็น

บริบทของพ้ืนที่ชุมชนโดยแท้จริง อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในพ้ืนที่จะเชื่อถือได้ทั้งหมด ข้อมูลหลาย ๆ 

ตัวที่ท้องถิ่นมีอยู่อาจมาจากมาตรฐานการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น สิ่งส าคัญคือ

การตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาเพ่ือหาความต้องการจ าเป็นของครอบครัวที่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ

จริง ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ดี คือข้อมูลที่ต้องมีความหลากหลาย ครอบคลุมมิติของสภาวการณ์ อีกทั้ง  

ต้องเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย ต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทสังคมพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 

 2. สนับสนุนการสร้างกลไกการท างานและภาคีเครือข่าย และท างานแบบสามประสาน การท างาน

ในพ้ืนที่ยังต้องการการประสานความร่วมมือในทุกระดับ จะเห็นถึงกลไกสามประสาน ได้แก่ กลไกระดับ

นโยบาย ได้แก่ สค. ท าหน้าที่รับแนวนโยบายจากกระทรวงมาหาแนวทางสนับสนุนการท างานในพ้ืนที่ 

เชื่อมโยงการท างานทั้งกับ พมจ. และ ศพค. ในด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว กลไก

ระดับจังหวัด โดยมี พมจ. เป็นหน่วยกลางและพ่ีเลี้ยงที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลและความช่วยเหลือจากพ้ืนที่

ไปสู่หน่วยงานรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และ กลไกระดับพื้นที่ โดย ศพค. ท าหน้าที่ศึกษา

ข้อมูลบริบทในพ้ืนที่ วิเคราะห์สภาวการณ์ปัญหา และให้การช่วยเหลือผ่านการด าเนินกิจกรรมและโครงการ

ต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งหลัก ๆ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการด าเนินงาน

ในทุก ๆ มิติของสังคม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามบริบทของชุมชน ตลอดจนส่งต่อครอบครัวที่ประสบปัญหา

ให้แก่หน่วยงานภาคส่วนอื่น ๆ และหน่วยงานระดับจังหวัด 

 3. เน้นยุทธวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในการท างานพัฒนาชุมชน พัฒนาครอบครัวนั้น 

เป็นเรื่องที่ยาก หากยังมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่อยากยุ่งเกี่ยว หากแต่การท าให้ข้อมูลที่มีอยู่ ถูกชี้ให้คน  
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ในชุมชนเห็นว่าท าแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างไร และสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริงว่าเขาได้รับ

ประโยชน์จากการท างานตรงนั้น และสามารถท าให้คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน   

 4. มุ่งเป้าให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือและงบประมาณจากทุกภาคส่วน  การท างานเชิงรุก

จ าเป็นต้องมีการท างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยงบประมาณต่อเนื่องเช่นกัน หากแต่การท างานในหลาย

พ้ืนที่ แม้จะมีความตั้งใจในการวางแผนการท างานเป็นอย่างดี แต่กลับกลายว่าต้องรอการโอนงบประมาณ

สนับสนุนจากกรม หรือจาก พมจ. นั่นก็เกือบหมดเวลาแล้ว และอาจจะช้าเกินไปส าหรับการช่วยเหลือหรือ

พัฒนาครอบครัวที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ดังนั้น ในการท างานที่ถือเป็นกลวิธีให้งานด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

คือการรู้จักการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากโครงการของหน่วยอ่ืน ๆ ที่มี

กลุ่มเปูาหมายคล้ายกัน หรือมียุทธศาสตร์คล้ายกัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการบูรณาการแค่ความร่วมมือเท่านั้น 

แต่สามารถช่วยขยายงบประมาณให้มีมากขึ้น และสามารถท างานได้ในภาพที่ใหญ่ข้ึนด้วย 

 

กิจกรรมที่ 7 การสื่อสารสาธารณะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  

 การสื่อสารสาธารณะที่ด าเนินการมี 5 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) 

การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) ในลักษณะของเพจ  ชื่อ “Family Empowerment” 
(ประเภทเพจองค์กรชุมชน) เปิดเพจขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ  
ทางโครงการแก่กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ศพค.ชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้ที่สนใจทั่วไป และเพ่ือเป็นช่องทาง 
การติดตามกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่านการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยทางโครงการด าเนินการ 
โพสต์รูปและรายละเอียดโดยย่อของกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับกลุ่มเปูาหมายของในพ้ืนที่จังหวัดน า ร่อง 
ทั้ง 5 จังหวัด และมีการน าเสนอ press ข่าวสรุปการท างานของโครงการ ตลอดจนน าเสนอสารคดีสั้น กรณี 
ตัวแบบการท างานของ ศพค.  

2. การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของภาคี 
 ทางส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้น ารายละเอียดของกิจกรรม  
ไปประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของส านักงาน โดยจังหวัดที่มีการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมของทางโครงการได้แก่ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง รวมถึงสถาบันรามจิตติ ได้น าเสนอ  
ความเคลื่อนไหวของโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน  

3.การจัดท าจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชน 
 ทางโครงการน าข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุม  
โจทย์ความต้องการในการพัฒนาครอบครัวยากล าบาก แผนการพัฒนาครอบครัวยากล าบาก และผลการ
ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวของพ้ืนที่ที่น่าสนใจมาประมวลและเรียบเรียง 
เป็นจดหมายข่าวขึ้นมาจ านวน 3 ฉบับ (ฉบับละทุก ๆ 4 เดือน) น าเสนอต่อสื่อมวลชนและส านักข่าวต่าง ๆ โดย
มีข่าวผ่านทางส านักข่าวบนเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 15-20 แหล่งข่าว  
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 4. การสื่อสารสารคดีและใช้สื่อสาธารณะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
และสร้างความตระหนักต่อสังคม  
 ทางโครงการได้ร่วมกับสื่อมวลชนจัดท าสื่อสารคดีเผยแพร่สารคดีสั้นในชื่อชุดโครงการพัฒนากลไก  
การเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว   โดยเป็น 
สารคดีที่น าเสนอกรณีตัวแบบการท างานของศพค.กับการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเพ่ือพัฒนาครอบครัว
กลุ่มยากล าบากในมิติต่าง ๆน าเสนอผ่านทางเพจ Family Empowerment นักข่าวพลเมือง (TPBS) 
OKNATION BLOG เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ผลิตวีดิทัศน์น าเสนอภาพรวมโครงการ และวีดิทัศน์สรุปโครงการ
ฉบับย่อเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่อไป 

5) การจัดเวทีแถลงข่าวเชิงนโยบายเพื่อสร้างการเรียนรู้สาธารณะและต่อยอดการท างาน  

โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ร่วมกับสถาบันรามจิตติ ได้จัดเวทีแถลงข่าว “ท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวด้วยพลัง

ข้อมูลและกลไกการจัดการเชิงพื้นที่” วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรม Miracle Grand เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร และมีการน าเสนอข่าวผ่านทางสื่อมวลชนในช่องทางต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ ส านักข่าว 

บนเว็บไซต์  
 

กิจกรรมที่ 8  การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือครอบครัวเป้าหมายในพื้นที่ของระบบและกลไกเครือข่ายภาคี

เชิงพื้นที่ โดย ศพค. น าร่อง  

 เป็นการด าเนินงานโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) น าร่อง (*ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) โดยมีกระบวนการการจัดตั้งกลไก

เครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ  การพัฒนาพ้ืนที่ร่วมในการประสาน

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายภาคี เชิงพ้ืนที่อาทิ การประชุมหารือ เวทีประชาคม กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เป็นต้น การประเมิน-วิเคราะห์สภาพปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ซึ่งเป็นผลมาจากครอบครัว  

การก าหนดแนวทางในการปูองกัน แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การออกแบบกิจกรรม

หรือรูปแบบในการปูองกันแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการมี 

ส่วนร่วมกับชุมชน ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือ หรือรับส่ง

ต่อเพ่ือด าเนินการ การติดตามประเมินผล-ดูความก้าวหน้าเชิงกระบวนการ-ปรับแก้ไขกระบวนการในกรณีที่ 

ไม่สามารถจัดการปัญหาได้ การติดตามประเมินผลสรุปบทเรียนรายพื้นที่-จังหวัด  
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 2. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวยากล าบาก  

ผ่านกลไกการเชื่อมต่อข้อมูล และการท างานเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศพค.) 

และภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ  

รูปแบบและแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวยากล าบากผ่านกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและ 
การท างานเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ที่พบ
จากการด าเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการ และจากกิจกรรมการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการท างานของ ศพค. น าร่องจังหวัดต่าง ๆ ได้เห็นถึงสภาพของการจัดการด้านข้อมูล และกลไกการ
จัดการเชื่อมต่อภาคีที่ พบข้อมูลที่สะท้อนได้จาก ศพค. และภาคีตัวแทนจังหวัดน าร่องว่า  ทุกจังหวัดมีการ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัวเพ่ือเป็นข้อมูลในการท างาน โดยในช่วง 4 เดือนแรกของ
ระยะเวลาโครงการ พบกรณีจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดระยอง มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาวการณ์ระดับ
ชุมชน ส่วนจังหวัดราชบุรีมีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัวระดับจังหวัด อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม
จังหวัดต่าง ๆ ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตั้งทิศทางและวางโจทย์การท างาน ขาดนวัตกรรมการท างาน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ในส่วนของกลไกการจัดการเชื่อมต่อภาคีต่าง ๆ ในแต่ละพ้ืนที่มีต้นทุน
การท างานแบบร่วมมือกับหน่วยงานต่างสังกัดหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกับสาธารณสุขจังหวัด อสม. 
ก านันผู้ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาร่วมกันท างานช่วยเหลือ เยียวยา และเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
ในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือครอบครัวที่มีผู้พิการ ครอบครัวยากจน ครอบครัวที่มีเด็กหรือ
ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและเผชิญปัญหาทับซ้อน อย่างไรก็ตาม ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชนและสภาวการณ์ปัญหาครอบครัวในพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้และแนวทางแก่ ศพค. 
ในการค้นหาโจทย์การท างานที่สอดคล้องกับสภาพบริบทปัญหาของชุมชนโดยแท้จริง และฝึกการวางแผน
ออกแบบการท างานร่วมกันระหว่าง ศพค. ในพ้ืนที่จังหวัด โดยช่วงท้ายของระยะเวลาโครงการ ศพค. สามารถ
น าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาครอบครัวยากล าบากของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือ
เสนอของบประมาณจาก สค. ไปท างานในพ้ืนที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ สามารถสรุปรูปแบบและแนวทางการช่วยเหลือ
ครอบครัวยากล าบากผ่านกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนผังสรุปรูปแบบและแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวยากล าบากผ่านกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและ 
การท างานเชิงพื้นที่ ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ 

 
 

 จากแผนภาพ จะเห็นรูปแบบการท างานของ ศพค. ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายครอบครัว
ยากล าบาก ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นกระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังนี้ 

กระบวนการต้นน้ า คือ การศึกษาข้อมูลสภาวการณ์และบริบทของกลุ่มเปูาหมายครอบครัว
ยากล าบากกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้มาจากการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการส ารวจของหน่วยงานภาคี
ต่าง ๆ ในพื้นที่ที่มีกลไกการท างานร่วมกัน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ าหมู่บ้าน 
การส ารวจภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ฯลฯ นอกจากนี้ ศพค. ยังต้องลงท าการศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเพ่ือเป็นการ
ยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มาเป็นจริงเชื่อถือได้หรือไม่ ผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้าน เมื่อได้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้วจึงน ามา
ประชุมคณะกรรมการร่วมกันเพื่อตั้งโจทย์การพัฒนาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีการล าดับความจ าเป็น
เร่งด่วน  

กระบวนการกลางน้ า เป็นขั้นตอนของการออกแบบการท างานร่วมกัน โดยสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ 
คือ 1. การท างานเชิงประเด็น คือ น าประเด็นเร่งด่วนเป็นโจทย์ที่ต้องออกแบบกระบวนการท างาน เช่น 
ประเด็นความยากจน ประเด็นอนามัยเจริญพันธุ์ แม่วัยรุ่น ประเด็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น  
2. การท างานเชิงกลุ่มเป้าหมาย คือ การพัฒนากลุ่มเปูาหมายประชากรตามช่วงวัย เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน 
เป็นต้น ซึ่งอาจด าเนินกิจกรรมในลักษณะของชมรมหรือศูนย์ โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในหลายพ้ืนที่คือมีการ
จัดการเชิงพ้ืนที่ผ่านการตั้งชมรมผู้สูงอายุ การตั้งศูนย์การเรียนรู้ การตั้งศูนย์สามวัย และการส ารวจภูมิปัญญา
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่ส าคัญจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ 3. การท างานเชิงกิจกรรม คือ การน ากิจกรรมมาช่วย
พัฒนากลุ่มเปูาหมายเพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต มักจัดกิจกรรมในเชิงการอบรมให้ความรู้ ฐานการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างทักษะ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพ ฯลฯ 



161 
 

 ทั้งนี้ กระบวนการท างานพัฒนาครอบครัวยากล าบากใช้ฐานการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในชุมชน ผ่านการท าเวทีประชาคม การประชุมวางแผนการท างานของคณะกรรมการและภาคีเครือข่าย  

การออกแบบเครื่องมือการท างานร่วม การแสวงหาทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานทั้งจากภายในและ

ภายนอกชุมชน และการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ  

 กระบวนการปลายน้ า เป็นขั้นตอนของการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อสะท้อนผลลัพธ์

การด าเนินงาน โดยการประเมินมี 2 แบบหลัก ๆ คือ 1. การประเมินด้วยเครื่องมือการประเมิน อาทิ  

การส ารวจข้อมูลทุกปีเพ่ือประเมินการเพ่ิมลดของสถานการณ์ปัญหา การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม เป็นต้น 2. การประเมินการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาจากกระบวนการติดตามเยี่ยมบ้าน 

หรือการบอกเล่าของคนในชุมชน ซึ่งเป็นการประเมินโดยใช้ความรู้สึกของคณะท างานและคนในชุมชนที่มีต่อ

สถานการณ์ปัญหานั้น ๆ  

 นอกจากนี้ กระบวนการปลายน้ ายังรวมถึงการต่อยอดขยายผลการด าเนินงาน ซึ่ง ศพค. มีวิธีการ 

ต่อยอดขยายผลการด าเนินงาน 3 แบบหลัก ๆ คือ 1. การใช้แผนการด าเนินงานเดิมแต่เปลี่ยนกลุ่มเปูาหมาย 

คือ การเปลี่ยนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครอบครัวอ่ืน ๆ ที่ยังไม่เคยได้เข้าร่วมกิจกรรม 2. การปรับเปลี่ยนแผน 

การด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยน เนื้อหา หรือกิจกรรม 

ให้มีความสอดคล้องกับโจทย์และวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 3. การส่งต่อสถานการณ์ปัญหาครอบครัวที่พบจาก

การด าเนินงานซึ่งเป็นปัญหาที่เกินจากความสามารถหรือบทบาทหน้าที่ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

 อย่างไรก็ตาม การท างานของ ศพค. ตามรูปแบบและแนวทางดังกล่าว มีภาคีหลัก คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนในส่วนบุคลากรเข้าร่วมด าเนินงานกับ ศพค. และสนับสนุนงบประมาณ 
ในบางโครงการของ ศพค. และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นหน่วยสนับสนุน
และให้ค าปรึกษาแนะน าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวไทยด้วยกระบวนการ
สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สังคมในระดับต่าง ๆ ต่อไป 

จากการศึกษาทบทวนข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัวร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน าร่องที่  
เข้าร่วมโครงการในพื้นท่ีทั้ง 5 จังหวัด พบสถานการณ์ครอบครัวที่น่าสนใจดังนี้ 

จังหวัดนครสวรรค์ จากข้อมูลที่แต่ละ ศพค. สะท้อนออกมาชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญ อาทิ สภาวการณ์
ด้านผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มความต้องการช่วยเหลือเพ่ิมมากขึ้น ทั้งผู้ปุวยติดเตียงและผู้พิการ ขณะเดียวกัน  
มีชมรมผู้สูงอายุที่เป็นแกนน าการท างานด้านผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ นอกจากนี้ 
ยังมีสภาวการณ์ครอบครัวที่มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะครอบครัวในเขตเมือง  

จังหวัดศรีสะเกษ จากข้อมูลชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญ อาทิ สถานการณ์ครอบครัวที่มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

ความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงในกลุ่มเด็กเยาวชน สถานการณ์ครอบครัวที่มีลักษณะ “แหว่งกลาง” 
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คือ ครอบครัวที่ผู้สูงอายุถูกทิ้งให้อยู่กับเด็กโดยพ่อแม่ไปท างานหรือหย่าร้าง นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ยังพบแนวโน้ม

ของครอบครัวแม่วัยรุ่นที่เพ่ิมมากข้ึนด้วย  

จังหวัดระยอง แสดงถึงประเด็นบริบทปัญหาส าคัญ อาทิ สถานการณ์ครอบครัวยากจน ครอบครัว 

ด้อยโอกาส ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ รวมถึงครอบครัวที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

เช่น ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี ครอบครัวที่มีผู้พิการหรือผู้สูงอายุติดเตียง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็น  

เฝูาระวังในสภาวการณ์ครอบครัว อาทิ ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ครอบครัว

ที่ทิ้งให้เด็กอยู่ตามล าพังหลังเลิกเรียน 

จังหวัดราชบุรี ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญ อาทิ สถานการณ์ครอบครัวยากจน ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ 

ครอบครัวที่มีแม่วัยรุ่น  ครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงครอบครัวที่มีความต้องการ 

การช่วยเหลือพิเศษ เช่น ครอบครัวผู้พิการ  ผู้สูงอายุติดเตียง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นเฝูาระวัง  

ในสภาวการณ์ครอบครัว อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชนรวมกลุ่มแก๊งซิ่ง มั่วสุม ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย 

อันควร ความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวที่มีผู้ปุวยติดเตียง ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุติดสังคมและมีสภาพ

จิตใจซึมเศร้า เป็นต้น   

จังหวัดพังงา ข้อมูลชี้ประเด็นส าคัญ อาทิ สถานการณ์ครอบครัวที่มีเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง รวมกลุ่ม

วัยรุ่นมั่วสุมเสพยาเสพติด โดยเฉพาะน้ ากระท่อมและยา 4x100 ปัญหาเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่เป็น

สถานการณ์ปัญหาล าดับต้น ๆ นอกจากนี้ ยังพบเห็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และบางพ้ืนที่มีครอบครัวที่ใช้  

ความรุนแรงในครอบครัวอยู่บ้าง ขณะเดียวกันก็มีบางพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์ผู้สูงอายุจ านวนมากที่ยังต้องการ

ความช่วยเหลือ 

จากข้อมูลพ้ืนที่ข้างต้น จะเห็นปรากฏการณ์ร่วมกัน คือ ครอบครัวส่วนใหญ่ที่เผชิญปัญหาส่วนใหญ่

เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีผู้สูงอายุ โดยครอบครัวเหล่านี้ยังมีปัญหาทับซ้อน เช่น ยากจน มีผู้พิการและ

เจ็บปุวยเรื้อรัง ขณะเดียวกันพบครอบครัวลักษณะเฉพาะ เช่น ปัญหาแม่วัยรุ่น ครอบครัวที่มีปัญหายาเสพติด

ซึ่งจะพบมากในพ้ืนที่ที่มีลักษณะชายขอบหรืออยู่ติดชายแดน ส่วนครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัว  

มักพบปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการเสพสุรา และพบลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้น คือ ลูกท าร้ายพ่อแม่/ตายาย 

นอกจากนี้ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด คือ ลักษณะของสภาพครอบครัว 1 ใน 3 ของครอบครัวที่เด็กไม่ได้อยู่ 

กับพ่อ/แม่ แต่มีผู้สูงอายุเป็นผู้ปกครองหรือรับภาระเลี้ยงดูเด็ก โดยส่วนใหญ่ทั้ง 5 จังหวัดเผชิญสถานการณ์

ร่วมไม่ต่างกัน หากแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของบริบทพ้ืนที่ เช่น ครอบครัวในเขตเมืองจะมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงดู

บุตรและการสร้างทักษะชีวิต ปัญหาเรื่องแม่วัยรุ่น รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ส าหรับครอบครัว  

ในเขตชนบทจะเผชิญปัญหาความยากจนและการถูกทอดทิ้ง 
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แผนผังสรุปลักษณะครอบครัวยากล าบากในพื้นที่ที่กระจายอยู่ในช่วงวัยต่าง ๆ 
 

 
 

 ทั้งนี้ ข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัวดังกล่าว ทางโครงการได้น าไปจัดท าเป็นสื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ 
การจัดท าจดหมายข่าว จ านวน 3 ฉบับ ประชาสัมพันธ์ไปยังส านักข่าวและสื่อมวลชนต่าง ๆ เพ่ือการสื่อสาร
สาธารณะ โดยพบว่ามีการสื่อสารผ่านส านักข่าวบนเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของภาคีเครือข่าย ไม่ต่ า
กว่า 15 แหล่งข่าว ตลอดจนจัดท าเป็นวีดิทัศน์สารคดีของโครงการน าเสนอเป็นซีรีย์จ านวน 5 ชิ้น ใช้เผยแพร่ 
ใน facebook ของโครงการ Youtube ตลอดจนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของส านักข่าว และส่งต่อให้แก่ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใช้ในน าเสนอการด าเนินงานของกรมต่อไป นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มี  
งานแถลงข่าวผลการด าเนินงานของโครงการโดยได้น าข้อมูลสภาวการณ์เหล่านี้ไปน าเสนอเพ่ือสร้าง  
ความตระหนักต่อสังคมโดยเชิญชวนให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยพบว่าภายหลัง
การจัดงานแถลงข่าวมีการน าเสนอข่าวผ่านทางเว็บไซต์ไม่ต่ ากว่า 5 แหล่งข่าว ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมดติดตาม
ได้จากภาคผนวก ก (ภาพกิจกรรมสื่อสารสาธารณะ) 

 

3. สรุปผลการด าเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเปูาหมายครอบครัวในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครอบครัวยากล าบาก 4 กลุ่ม ได้แก่  

1. ครอบครัวฐานะยากจน 2. ครอบครัวที่มีผู้พิการ เจ็บปุวยเรื้อรัง 3. ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 4. ครอบครัว 

ที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว จากการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่และการถอดบทเรียนการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง 

ศพค. ภาคีเครือข่าย และ พมจ. สามารถสรุปรูปแบบและแนวทางการพัฒนาครอบครัวยากล าบากแต่ละกลุ่ม 

ได้ดังนี ้

3.1 ครอบครัวฐานะยากจน  

  กระบวนการต้นน้ า – ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ อบต. รพ.สต. 

ฯลฯ ข้อมูลจากรายงานการส ารวจต่าง ๆ เช่น จปฐ. โครงการเบี้ยยังชีพ ข้อมูลจากปากค าของอาสาสมัครและ
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ผู้น าชุมชน ตลอดจนท าการส ารวจข้อมูลแบบปฐมภูมิด้วยตนเอง โดยคณะกรรมการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเอง 

เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและดูว่ามีครอบครัวใดตกหล่นจากการส ารวจของหน่วยงานหรือไม่ โดยภายหลังได้ข้อมูล

แล้วมาท าการเรียงล าดับความยากจน และเสนอกรรมการเพ่ือพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง  

  กระบวนการกลางน้ า – รูปแบบของกิจกรรมการพัฒนาครอบครัวฐานะยากจน ได้แก่ การให้

ความรู้เพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย การอบรมและฝึกทักษะที่จ าเป็น การฝึกอาชีพและเรียนรู้จาก 

ภูมิปัญญาในพ้ืนที่ การสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเพ่ือส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของทุกคน  

ในครอบครัว การส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น โดยมีกระบวนการ คือ การส ารวจความต้องการของ

ครอบครัวเปูาหมาย ส ารวจตลาดเพ่ือหาความต้องการของผู้บริโภคก่อนเพ่ือน าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปให้ความรู้

และฝึกอาชีพให้แก่ครอบครัวเปูาหมาย ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 2 รุ่นมาเรียนรู้กิจกรรมและ

ฝึกอาชีพร่วมกัน จัดสถานที่เพ่ือให้เป็นตลาดขายสินค้าที่ได้จากการทดลองฝึกอาชีพ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์

ในพ้ืนที่ให้ช่วยกันอุดหนุนสินค้า และส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน ภาคีเครือข่ายที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 

ในกิจกรรม อาทิ อบต./เทศบาล รพ.สต. กศน. เกษตรจังหวัด กองทุนต่าง ๆ ศูนย์ฝึกอาชีพ กาชาดจังหวัด 

พมจ. ฯลฯ 

  กระบวนการปลายน้ า – แนวทางการประเมินผล คือ การมีคณะกรรมการติดตามประเมินผล

หลังจบโครงการ การส ารวจรายได้ทุกปีเพื่อประเมินความส าเร็จของโครงการ การเยี่ยมบ้านติดตามดูและพูดคุย

สอบถามกิจวัตรประจ าวันของครอบครัวกลุ่มเปูาหมาย  

  3.2 ครอบครัวที่มีผู้พิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง 

  กระบวนการต้นน้ า - การท างานในชุมชนเพ่ือการจัดการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง 

และผู้พิการ นั้นส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

(รพสต.) โดยมีการเพิ่มเติมเสริมข้อมูลที่ต้องการเพิ่มจาก อสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ

คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการน าข้อมูลไปพิจารณาเพ่ือด าเนินงาน

ช่วยเหลือหรือส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียงและผู้พิการแต่ละคนในชุมชนได้ อย่างถูกจุด 

และทันท่วงที  

  กระบวนการกลางน้ า – รูปแบบกิจกรรมหรือโครงการในการพัฒนาครอบครัวที่มีผู้พิการ

เจ็บปุวยเรื้อรัง ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน (โดยอาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น การมีทีมสหวิชาชีพเข้าไปเยี่ยมบ้าน

เพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวที่มีผู้พิการเจ็บปุวยเรื้อรัง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ 

ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน คือ จัดให้ครอบครัวอ่ืน ๆ มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเยี่ยมเยียน

และดูแลช่วยเหลือผู้พิการ เจ็บปุวยเรื้อรัง เป็นต้น) การส่งเสริมอาชีพ การฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

การรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้พิการ เป็นต้น และมีกระบวนการ ดังนี้ 1. การประชุมคณะกรรมการ 

http://waoram.myreadyweb.com/webboard/topic-439099.html
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และภาคีเครือข่าย 2. การก าหนดโจทย์ในการพัฒนา 3. ประชุมผู้น าหมู่บ้านและประธานชมรม 4. วางแผน

ออกแบบแนวทางการท างานร่วมกัน 5. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครอบครัวกลุ่มเปูาหมาย 6. ด าเนินกิจกรรม 

  กระบวนการปลายน้ า - การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ มีการติดตามผล และประเมินผล 

การด าเนินงาน หลาย ๆ วิธี ดังนี้ 1. ตรวจเยี่ยม  มีการตรวจเยี่ยมเพ่ือดูพัฒนาการต่าง ๆของผู้ปุวยหรือผู้สูงอายุ

และผู้พิการ หลังได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว 2. ประเมินความพึงพอใจ พัฒนาการ หลังจากที่ได้รับ 

ความช่วยเหลือแล้ว 3. จัดท าสมุดบันทึกสุขภาพเพ่ือบันทึกประวัติของผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง และผู้พิการ  

ที่ได้รับการช่วยเหลือ ว่ามีพัฒนาการ หรือได้รับการรักษาและช่วยเหลือสิ่งใดไปแล้วบ้าง เพ่ือให้การช่วยเหลือ

ต่าง ๆสามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมอาชีพและการน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย ส่วนการต่อยอด 

ขยายผลการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง และผู้พิการ ได้มีการจัดการเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหา 

แนวทางการพัฒนาต่อไป และในด้านของการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้พิการ มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โดย  

การน าผลิตภัณฑ์ออกบูทจัดแสดงสินค้าในงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ 

  3.3 ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 

  กระบวนการต้นน้ า – อาศัยข้อมูลทั้งแบบทุติยภูมิจากหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ ข้อมูลจาก 

อบต. ศพค. รพ.สต. ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลจากการมาขึ้นทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ฯลฯ ข้อมูล 

เชิงประจักษ์จากปากค าของสมาชิกในครอบครัว และข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพ้ืนที่ส ารวจด้วยตนเองของ

คณะกรรมการ โดยน าข้อมูลที่ได้มาล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อตั้งโจทย์และวางแผนการท างานในประเด็น

เร่งด่วนที่สุดและประเด็นที่เป็นผลกระทบต่อสังคมมาก 

  กระบวนการกลางน้ า – รูปแบบกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาครอบครัวลักษณะเฉพาะ  

เป็นการพัฒนาตามโจทย์ปัญหาของกลุ่มเปูาหมาย ตัวอย่างการพัฒนาครอบครัวลักษณเฉพาะ ส าหรับ

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หรือครอบครัวแหว่งกลางที่มีการทิ้งเด็กไว้กับผู้สูงอายุ เช่น การให้ความรู้ในการเลี้ยงดูลูก 

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองและลูก การสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดกิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์ของคนสามวัยในเทศกาลต่าง ๆ โดยให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาและมีคนรุ่นลูกรุ่นหลาน

เข้าร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญา เป็นต้น ส าหรับครอบครัวที่มีเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา  

 ยาเสพติด กฎหมายจราจร ฯลฯ การส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกหลาน 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและทัศนคติที่ให้ เด็กมองว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคือที่ปรึกษาที่ดีที่สุด การจัดค่าย

ครอบครัวอบอุ่นและฐานกิจกรรมสร้างสรรค์  การแลกเปลี่ยนทุกข์สุขระหว่างครอบครัวและให้ก าลังใจ 

ซึ่งกันและกัน การตั้งชมรมหรือกลุ่มอาชีพเพ่ือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชน

กลุ่มเสี่ยง ที่จะช่วงชิงเวลาที่เด็กจะไปมั่วสุม เป็นต้น โดยมีกระบวนการการพัฒนาครอบครัวลักษณะเฉพาะ 
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แบ่งเป็นการท างานเชิงปูองกัน และการท างานเชิงแก้ไขปัญหา ดังนี้ การท างานเชิงป้องกัน ได้แก่ 1. ส ารวจ

ข้อมูลครอบครัวที่มีปัญหา 2. วางแผนออกแบบกิจกรรมร่วมกันในคณะท างาน 3. ระดมทรัพยากรจากภาครัฐ 

เอกชน และประชาสังคม 4. แสวงหาวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะ 5. จัดกิจกรรมโดยส่งเสริม 

การมีบทบาทของเด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุในครอบครัว ตลอดจนผู้น าชุมชนและชาวบ้านทั่วไป 

การท างานเชิงแก้ไขปัญหา ได้แก่ 1. การติดตามครอบครัวรายกรณี ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านถามไถ่สถานการณ์ 

ในครอบครัว 2. ให้การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ในเบื้องต้นและส่งต่อการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ  

ที่เก่ียวข้อง 

    กระบวนการปลายน้ า – มีแนวทางการประเมิน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การประเมินแบบ

รูปธรรม เช่น แบบสอบถาม การเยี่ยมบ้าน การสอบถามจากคนในพ้ืนที่ และ 2. การประเมินแบบนามธรรม คือ

ประเมินจากความรู้สึกว่าปัญหามันลดน้อยลง ส าหรับแนวทางการต่อยอดขยายผล ท าได้โดย 1. การเยี่ยมบ้าน

เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย และมองปัญหาเชิงลึกขึ้นเพ่ือหาทางวางแผนการท างานต่อไป  2. การเปลี่ยน

กลุ่มเปูาหมาย เป็นคนกลุ่มอ่ืนที่ประสบปัญหาเช่นกัน 3. การเปลี่ยนเนื้อหาและวิธีการจัดกิจกรรม 

  3.4 ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

  กระบวนการต้นน้ า – มีแนวทางการเก็บข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลครอบครัว การรับแจ้ง

เหตุจากผู้น าชุมชนหรือชาวบ้าน และการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามดูครอบครัวที่มีปัญหาการใช้ความรุนแรง 

ในครอบครัว โดยมีการน าข้อมูลที่ได้มาประชุมหารือกับคณะท างานเพ่ือวางแผนการท างานร่วมกัน 

   กระบวนการกลางน้ า – รูปแบบการท างานส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ครอบครัวที่ ใช้ 

ความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ความรุนแรงในครอบครัว การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว การส่งเสริมการใช้เวลาว่างร่วมกันเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันความรุนแรง 

การส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้ครอบครัวมีรายได้และลดความเครียดอันอาจก่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

สกัดผู้ประสบปัญหาออกมาจากครอบครัวเพ่ือสงเคราะห์และส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยกระบวนการ

ท างานมีดังนี้ 1. ส ารวจข้อมูลครอบครัวที่มีความรุนแรง หรือมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงในครอบครัว   

2. เข้าถึงครอบครัวเพ่ือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม 3.วางแผนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และมีวิทยากร 

ที่มีจิตวิทยาและมีความสามารถ 4. จัดกิจกรรมโดยให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

และสื่อสารและปฎิบัติต่อกันโดยปราศจากความรุนแรง 5. ในกรณีครอบครัวที่มีปัญหาการใช้ความรุนแรง 

ในครอบครัวแล้วจะท าการลงเยี่ยมบ้านครอบครัวที่มีปัญหาการใช้ความรุนแรง โดยคณะท างานและสหวิชาชีพ   

  กระบวนการปลายน้ า – มีการลงพ้ืนที่ติดตามดูครอบครัวภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจน

สอบถามข้อมูลจากคนในพ้ืนที่ ส าหรับการต่อยอดขยายผล ท าได้โดยการขยายกลุ่มเปูาหมายครอบครัวอ่ืน ๆ 

การเปลี่ยนเนื้อหาและกิจกรรมการอบรม  
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อภิปรายผลการศึกษา 

รูปแบบและแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของสถาบันครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   

ข้อค้นพบชี้ว่า รูปแบบของการท างานเชิงพื้นที่นั้นต้องมีการพัฒนาให้เกิด “กลไกการท างานเขิงระบบ” ที่ต้องมี

การออกแบบให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยต้องมีตั้งแต่ “กระบวนการต้นน้ า” ที่จะท างานด้าน “ข้อมูล”  

การวิเคราะห์ความจ าเป็นเร่งด่วน จนถึงต้นทุนการท างาน ซึ่งจะท าให้การตั้งโจทย์การท างานพัฒนาครอบครัว

เชิงพ้ืนที่พุ่งเปูาหมายชัดจน ขณะเดียวกัน ใน “กระบวนการกลางน้ า”  พบว่า การท างานบนฐาน “การเรียนรู้

และร่วมพลัง” กันของประชาคมในหลายภาคส่วนในพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับชุมชนที่มี  ศพค. เป็นแกนประสาน 

ความร่วมมือกับภาคีและประชาคมต่าง ๆ ทั้ง รพ.สต. อสม. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น สถานศึกษา ฯลฯ 

รวมถึงระดับต าบลที่เชื่อมโยงการท างานกับอปท. อบต. และดึงสรรพก าลังจากหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

เข้ามาหนุนเสริมการท างานทั้งในส่วนทุนสนับสนุนเช่นกองทุนต่าง ๆ จนถึงเครือข่ายชมรม/สมาคม เป็นต้น 

การท างานดังกล่าวเป็นการประสานจัดการบนความสัมพันธ์ของภาคีในพ้ืนที่ พร้อม ๆ กับท างานร่วมกันเพ่ือ 

สนธิก าลังทั้งระหว่าง “คนและเครือข่าย” ที่จะมาเป็นแกนส าคัญของการขับเคลื่อน การเชื่อมร้อยระหว่าง 

“ข้อมูล-ความรู้และเครื่องมือท างาน” ที่จะช่วยให้พ้ืนที่มีทางเลือกหลากหลายในการท างานเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของครอบครัว และรวมถึงการท างานประสานและเชื่อมโยงระหว่าง “งานและงบ (เงิน) หรือ

ทรัพยากร” ที่ถูกจัดสรรปันแบ่งอย่างสมดุล การดึงงบหรือระดมทรัพยากรมาใช้ให้สอดคล้องกับงานและ

กิจกรรม ซึ่งในพ้ืนที่จะมีกองทุนหลากหลายแบบ ซึ่งมีส่วนส าคัญในการสร้างกลไกการท างานกับครอบครัว  

ให้เข้มแข็งระยะยาว อย่างไรก็ตาม การท างานจะไปประสบความส าเร็จได้ดีหากขาด “กระบวนการท างาน

ปลายทาง” ซึ่งข้อค้นพบชี้ถึงความพยายามพัฒนา “กลไกติดตามและประเมินความเปลี่ยนแปลง” ซึ่งคือ 

ส่วนส าคัญมาที่จะติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลงผลการท างานหรือความส าเร็จของการท างาน อีกทั้งยัง

มีส่วนช่วยยกระดับการท างานที่สามารถไป “เชื่อมต่อ” กับงานพัฒนาครอบครัวในมิติที่ลึกและกว้างขึ้น  

ดังจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ต่างมีความพยายามพัฒนา “กลไกการส่งต่อและต่อยอด” ทั้งในเชิงประเด็น เช่น  

เรื่องความรุนแรง เชิงกลุ่มเปูาหมาย และเชิงเครือข่าย รวมไปถึงงานที่ จะถูกส่งต่อหรือต่อยอดการท างานใน

โจทย์ที่เก่ียวเนื่องเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวระยะยาว  

อย่างไรก็ตามข้อค้นพบจากการท างานชี้บทเรียนส าคัญที่ว่า ในกระบวนการท างานนั้น รูปแบบ

แนวทางการท างานเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่จ าเป็นต้องมีการออกแบบการท างาน “แบบร่วมมือ” 

และมีการจัดการตามระดับ ตั้งแต่ระดับ ศพค. ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ระดับพมจ.ที่ดูแลงานจังหวัด ระดับ สค.ที่เป็น

หน่วยสนับสนุน ซึ่งท่ามกลางการท างาน 3 ระดับนี้ พมจ.ถือเป็นหน่วยประสานระหว่างงานพ้ืนที่และงาน

นโยบายที่ส าคัญ พมจ.เป็นหน่วยประสานจังหวัดในการประสานติดตามหนุนเสริมและเชื่อมต่อการท างาน  
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เพ่ือพัฒนากลไกการท างานของศพค.ในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพ บทเรียนจากการท างานเชิงพ้ืนที่ทั้ง 3 ระดับ 

ยังได้ถูกเชื่อมร้อยผ่านสถาบันรามจิตติในฐานะหน่วยวิชาการ และสค.ในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบาย  

ในการขับเคลื่อนการท างานที่จะเข้าไปหนุนเสริมเติมพลังให้กับหน่วยงานภาคพ้ืนในระดับจังหวัด  

 บทเรียนจากการท างานบนความร่วมมือร่วมพลังที่กล่าวได้ตอกย้ าการท างานด้าน รูปแบบและ 

แนวทางการขยายผลการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  ที่ได้กล่าวไปข้างต้นสอดคล้อง

กับงานวิจัยของอุทุมพร อินทจักร์  (2553)1 ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์และแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ 

ของครอบครัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า จะต้องมีหลักยึด 4 ประการ ได้แก่ 1) การจัดการบน

ฐานข้อมูล ตลอดจนมีการเฝูาระวังสภาวการณ์ครอบครัวและการพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวระดับท้องถิ่น  

2) การจัดการแบบพหุภาคีร่วมกับหน่วยงานภายนอก 3) การจัดการแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาครอบครัว 

ในพ้ืนที่อย่างเป็นองค์รวม และ 4) การจัดการเชิงระบบ ซึ่งนอกจากต้อง 1) ท างานเชิงระบบตั้งแต่งานต้นทาง 

กลางทางจนถึงปลายทาง  2) ท างานเชิงระดับตั้งแต่ระดับศพค. พมจ. จนถึง สค. โดยมีสถาบันรามจิตติเป็น 

พ่ีเลี้ยง 3) ท างานเชิงการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ ซึ่งทุกมิติเหล่านี้จะเป็นการผูกร้อยและสร้างความสมดุล  

ในการท างาน ระหว่าง “คนและเครือข่าย”  “ข้อมูล-ความรู้และเครื่องมือท างาน” “งานและงบ (เงิน) หรือ

ทรัพยากร” อย่างไรก็ตามบทเรียนที่พบยังได้ให้ข้อสังเกตต่อการท างานที่มีคุณภาพคือ การเสริมพลัง 

การท างานเชิงพื้นที่เครือข่าย ศพค. ต้องการสร้างโอกาสและการ “เปิดพื้นที่” (Platform) รวมถึงกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ (KM) ที่มีหลากหลายลักษณะทั้ง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงพ้ืนที่ศึกษา

ดูงาน การติดตามความเคลื่อนไหว และการสื่อสารเสริมพลังการเรียนรู้และสร้างก าลังใจให้กับศพค . 

และเครือข่ายท างานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสีลาภรณ์ บัวสาย (อ้างถึงใน จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, 2558)2  

ที่กล่าวถึงการท างานบนวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สู่การปฏิรูปงบประมาณของประเทศว่าการพัฒนาระบบบริหาร

งบประมาณเชิงพ้ืนที่จะท าให้เกิดการปฏิรูป (Reform Space) จากฐานราก และเป็นเวที (Platform) ส าหรับ

เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดองค์ความรู้กระดานใหม่  และมากกว่านั้นยังเกิด 

การน าข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัวในพื้นที่มาวิเคราะห์และสื่อสารสู่สังคมเพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคม

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในนามกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ผ่านเครื่องมือของการสื่อสารสาธาณะเพ่ือขับเคลื่อนความรู้และการท างานในระยะยาว  

 
                                                           
1 อุทุมพร อินทจักร. 2553. การพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสรมิการเรยีนรู้ของครอบครัวส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น. วิทยานิพนธ ์
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
2 สีลาภรณ์ บวัสาย. ABC to ABB งานวจิัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่การปฏิรูปงบประมาณของประเทศ. ใน จันทร์จรัส เร่ียวเดชะ. 2558. วารสาร
ประชาคมวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 123 (กันยายน-ตุลาคม 2558). 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ช้อเสนอต่อยอดการท างานครั้งนี้ ทางกรมกิจการสตรีและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  

ควรมีทีมงานในการให้การหนุนเสนิมติดตามการด าเนินงานและถอดบทเรียนโครงการที่ทางศพค .ได้รับทุน 

เพ่ือท างานในพ้ืนที่ไปแล้ว ทั้งนี้เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ รูปแบบ ผลลัพธ์  ตลอดจนผลผลิตการท างาน 

ส าหรับพ ฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดจะสามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปวางแผนบริหารจัดการ

ท างานในระยะยาวที่ท าให้เกิดฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจส าหรับการท างานในระยะต่อไป 

2. ข้อเสนอต่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ควรมีการทบทวนการท างานการวางแผนการท างาน  

ในระยะยาวโดยเฉพาะการท างานในการบูรณาการเชื่อมโยงกลไกการท างานในชุมชน ให้มีการต่อยอดพัฒนา

เครือข่ายการท างานต่าง ๆที่ได้เริ่มต้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายข้อมูลการท างาน เครือข่าย 

การขับเคลื่อน แกนน าพลังการท างานในพ้ืนที่โดยเฉพาะการมีแผนที่คนท างานในพ้ืนที่สร้างท าเนียบส าหรับ  

การท างานครอบครัว ทั้งนี้ทางศพค.เองจ าเป็นต้องมีการสร้างกิจกรรมในพ้ืนที่อยู่เสมอเพ่ือรักษาความสัมพันธ์

ของแกนน าขยายกลุ่มคนท างานและกระตุ้นเครือข่ายให้มีการติดต่อประสานกันอยู่เสมอ 

3. ข้อเสนอต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลจังหวัด  

มีตัวชี้วัดสถานการณ์ทางครอบครัวที่จ าเป็นเพ่ือการชี้ทิศทางการท างานที่แม่นย า มีแผนที่คนท างานในพ้ืนที่ 

เพ่ือการหนุนเสริมและขยายผลในประเด็นและสร้างก าลังคนเพ่ือการท างานครอบครัวในแต่ละพ้ืนที่ได้  

อย่างตรงจุด ทั้งนี้เปูาการท างานส าคัญคือการเป็นผู้จัดการให้เกิดแผนบูรณการการท างานเชิงพ้ืนที่ให้เกิดขึ้นได้ 

จนถึงการมีเมนูการท างานครอบครัวที่บันทึกและสังเคราะห์จากการท างานของแต่ละ  ศพค. เพ่ือเป็น 

คลังกิจกรรมที่สามารถน าไปขยายผล ส่งต่อไปยังพื้นท่ีท างานอ่ืนในจังหวัดส าหรับเป็นแนวทางตั้งต้นการท างาน

ครอบครัวในแต่ละพ้ืนที่ได้ 

4. ข้อเสนอต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การท างานของกรมกิจการสตรีและความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัว คือการมีนโยบายด้านการบูรณาการงานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเป็นการเปิดให้การท างานครอบครัวในแต่ละ

พ้ืนที่สามารถบูรณาการการท างานระหว่างกรม หรือเปิดให้มีโอกาสให้มีการท างานระหว่างกระทรวง 

โดยให้ความต้องการและปัญหาของพ้ืนที่เป็นโจทย์การท างานที่ส าคัญโดยให้งานครอบครัวในพ้ืนที่คือเวที 

บูรณาการได้ ไปจนถึงการมีทีมงานหนุนเสริมจากส่วนกลางในการเป็นทีมวิชาการเป็นพ่ีเลี้ยงให้องค์ความรู้  

ใหม ่ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานครอบครัวในแต่ละพ้ืนที่ได้ 

5. ข้อเสนอเพ่ือการต่อยอดการท างานครอบครัวในพ้ืนที่ เนื่องจากโครงการได้สร้างกลไกการท างาน 

ในพ้ืนที่จากการมีตัวบ่งชี้ด้วยข้อมูลในพ้ืนที่ และศพค.เห็นโจทย์การท างานที่ชัดเจน หากแต่ศพค.ส่วนใหญ่เอง

ยังขาดเรื่องการออกแบบกิจกรรมการท างานที่ตรงจุดและขาดวิทยากรกระบวนการในการด าเนินกิจกรรม  

ต่าง ๆ ด้ านครอบครัว ในพ้ืนที่ ทางกรมกิจการสตรีและความเข้มแข็ งของสถาบันครอบครัวควร 

มีการเสริมศักยภาพเรื่องการออกแบบกิจกรรม การสร้างนวัตกรรมด้านการท างานครอบครัวและการสร้าง

วิทยากรกระบวนการที่เชี่ยวชาญทั้งทางวิชาการและการสร้างกระบวนการเพ่ือตอบการท างานด้านครอบครัว  

ในชุมชนในแต่ละโจทย์ได้ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพกิจกรรมสื่อสารสาธารณะ 
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1. การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) 

การสื่อสารสาธารณะผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) ในลักษณะของเพจ  ชื่อ “Family 
Empowerment” (ประเภทเพจองค์กรชุมชน) เปิดเพจขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ดังแสดงตัวอย่างข่าว
ประชาสัมพันธ์ในภาพด้านล่างนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงหน้าหลักของเพจ Family Empowerment 
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ภาพตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ในเพจ Family Empowerment 
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2. การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของภาคี  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

ข่าวกิจกรรมของส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
ที่มา: http://www.rayong.m-society.go.th/?p=1278 

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 
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ข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการในเว็บไซต์ของสถาบันรามจิตติ 
www.ramajitti.com 

แหล่งที่มา: http://www.ramajitti.com/news_details.php?pageP 

=TVE9PQ==&page=TWc9PQ== 

วันที่ 9 มีนาคม 2559 
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3. การจัดท าจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชน 

 คณะท างานโครงการฯ จัดท าจดหมายข่าวเพ่ือสื่อสารไปยังส านักข่าวและสื่อมวลชนต่าง ๆ ขึ้น จ านวน 
3 ฉบับ ในช่วงระยะ 4 เดือน 8 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้ 
 3.1 สค. หนุนการท างานเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวเชิงพ้ืนที่ ย้ าใช้ข้อมูลเชื่อมต่อและสร้างพลัง

ความร่วมมือผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัว ส่งให้ส านักข่าวและ

สื่อมวลชนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 ภาพจดหมายข่าวที่น าส่งสื่อมวลชนและส านักข่าว ระยะ 4 เดือนแรก 
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ภาพจดหมายข่าวที่น าส่งสื่อมวลชนและส านักข่าว ระยะ 4 เดือนแรก 
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ภาพจดหมายข่าวที่น าส่งสื่อมวลชนและส านักข่าว ระยะ 4 เดือนแรก 
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ภาพจดหมายข่าวที่น าส่งสื่อมวลชนและส านักข่าว ระยะ 4 เดือนแรก 
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ทั้งนี้ ใน ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 (4 เดือนแรกของระยะเวลาโครงการ) มีการน าเสนอข้อมูล 

ความเคลื่อนไหวของโครงการผ่านสื่อสาธารณะในเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ThaiPR.NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มาของข่าว: http://www.thaipr.net/government/662628 
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BEC TERO RADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มาของข่าว: http://www.becteroradio.com/news/10/12743/ 
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True ปลูกปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มาของข่าว: http://www.trueplookpanya.com/true/activity_detail.php?cms_id=24053 

 

 

 

 

http://www.trueplookpanya.com/true/activity_detail.php?cms_id=24053
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NEWSWIT.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มาของข่าว:  

http://www.newswit.com/gen/2015-11-13/dd37784d98f1d64cd150c8ce8ade7567/ 
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TONRAK.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มาของข่าว: http://www.news.tonruk.com/view/128918.html 
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Thailand press release news 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มาของข่าว: 

http://www.thailand4.com/gen/2015-11-13/dd37784d98f1d64cd150c8ce8ade7567/ 

 
 
 
 



186 
 

 

 3.2 สค. จับมือท้องถิ่นและภาคีรวมพลังเคลื่อนการพัฒนาครอบครัว หนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน
ท างานบูรณาการข้อมูลและแผนงานตามนโยบายรัฐ เน้นช่วยเหลือครอบครัวยากล าบากตามโจทย์พ้ืนที่อย่าง
เป็นระบบ ส่งให้ส านักข่าวและสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 
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ภาพจดหมายข่าวที่น าส่งสื่อมวลชนและส านักข่าว เดือนมีนาคม 2559 
 

ภาพจดหมายข่าวที่น าส่งสื่อมวลชนและส านักข่าว เดือนมีนาคม 2559 
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ภาพจดหมายข่าวที่น าส่งสื่อมวลชนและส านักข่าว เดือนมีนาคม 2559 
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ภาพจดหมายข่าวที่น าส่งสื่อมวลชนและส านักข่าว เดือนมีนาคม 2559 
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ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 (เดือนที่ 8 ของระยะเวลาโครงการ) มีการน าเสนอข้อมูล 
ความเคลื่อนไหวของโครงการผ่านสื่อสาธารณะหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2559 (หน้า 2) 
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หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 2559 
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หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่  10 มีนาคม 2559 (หน้า 7) 
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ThaiPR.NET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มาของข่าว: http://www.ryt9.com/s/prg/2376418 
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NEWSWIT.COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มาของข่าว: http://www.newswit.com/gen/2016-03-
05/a4b3db1a9c530e3116b9e8a0c6a38c78/ 



195 
 

 

TRUE ปลูกปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มาของข่าว: http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/25087 
 

 
 
 
 
 



196 
 

 

 
3.3 ท้องถิ่นดึงพลังครอบครัวและชุมชนรุกกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว อบต. ออกตัว

ร่วมกับรามจิตติ พมจ. ขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวเชิงพ้ืนที่ รองฯ สค. รุกดูตัวอย่างพร้อมหนุนการท างาน
ในพ้ืนที่ชุมชนน าร่องทุกภูมิภาค ส่งให้ส านักข่าวและสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจดหมายข่าวที่น าส่งสื่อมวลชนและส านักข่าว เดือนมิถุนายน 2559 
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ภาพจดหมายข่าวที่น าส่งสื่อมวลชนและส านักข่าว เดือนมิถุนายน 2559 
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ภาพจดหมายข่าวที่น าส่งสื่อมวลชนและส านักข่าว เดือนมิถุนายน 2559 
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Eduzones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มาของข่าว: https://forum.eduzones.com/topic/103288 
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4. การสื่อสารสารคดีและใช้สื่อสาธารณะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและ 
สร้างความตระหนักต่อสังคม  
 ทางโครงการได้ร่วมกับสื่อมวลชนจัดท าสื่อสารคดีเผยแพร่สารคดีสั้นในชื่อชุด โครงการพัฒนากลไก
การเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นสารคดีสั้น เป็นตอน ๆ (ซีรีย์) มีการเผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งในเพจ facebook ของ
โครงการ และส านักข่าวในเว็บไซต์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างหน้าจอการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบสื่อสารคดี 
ผ่านเพจ Family Empowerment: กรณี ศพค.ตะพง 

 



201 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างหน้าจอการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบส่ือสารคดี 
ผ่านเพจ Family Empowerment: กรณี ศพค.พรหมนิมิต 

 

ตัวอย่างหน้าจอการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบส่ือสารคดี 
ผ่านเพจ Family Empowerment: ชุมชนล้อมรั้ว ครอบครัวไม่ทิ้งกัน 
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นักข่าวพลเมือง 
 

 
 

  

ตัวอย่างหน้าจอการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบส่ือสารคดีผ่านส านักข่าวพลเมือง (TPBS) 
แหล่งที่มาของข่าว: http://www.citizenthaipbs.net/node/7999 
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OK NATION BLOG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างหน้าจอการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบส่ือสารคดีผ่าน OKNATION BLOG 
แหล่งที่มาของข่าว: http://www.oknation.net/blog/ramajittidoc/2016/03/05/entry-

1#.Vt0vAjG7dFM.facebook 
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4.5 การจัดเวทีแถลงข่าวเชิงนโยบายเพื่อสร้างการเรียนรู้สาธารณะและต่อยอดการท างาน 

 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ร่วมกับสถาบันรามจิตติ ได้จัดเวทีแถลงข่าว “ท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวด้วยพลัง

ข้อมูลและกลไกการจัดการเชิงพื้นที่” วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรม Miracle Grand เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร โดยมีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบล ปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน ประชาคมท้องถิ่น จาก 51 

ชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ และสื่อมวลชน มาร่วมงาน โดยมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็น

ประธาน และรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับคณะเป็นผู้น าร่วมกิจกรรมเสวนา มีดร.

จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันรามจิตติ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและ

การท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย   
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ทั้งนี้ มีการน าเสนอผ่านสื่อมวลชนในช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าวบนเว็บไซต์ เป็นต้น  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

 

 
 

แหล่งที่มาของข่าว:  
http://nwnt.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNSOC5907040010086 
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Nation TV 

 

 
 

แหล่งที่มาของข่าว: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378507918/ 
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NewsZociety 

 

 
 

แหล่งที่มาของข่าว: http://www.newszociety.com/biz/ผลการใช้พลังข้อมูลสร้/ 
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Eduzones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แหล่งที่มาของข่าว: http://forum.eduzones.com/topic/135959 
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ภาคผนวก ข 

ประมวลกิจกรรมเวทีแถงข่าว และเวทีเสวนา 

“ท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว  

ด้วยพลังข้อมูลและกลไกการจัดการเชิงพื้นที่” 
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เมื่อวันวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสถาบันรามจิตติ ไดจ้ัดเวทีแถลงข่าว “ท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งครอบครัวด้วยพลังข้อมูลและกลไกการจัดการเชิงพื้นที่” ณ โรงแรม Miracle Grand เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบล  ปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน ประชาคมท้องถิ่น จาก 51 
ชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ และสื่อมวลชน มาร่วมงาน โดยมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็น
ประธาน และรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับคณะเป็นผู้น าร่วมกิจกรรมเสวนา มี  
ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันรามจิตติ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและ
การท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย   

 ที่ส าคัญในเวทีดังกล่าว  นายเลิศปัญญา บูรณ
บัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ อาจารย์ประจ าคณะ 
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษา
สถาบันรามจิตติ และดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ 
ผู้ อ านวยการสถาบันรามจิตติ  ได้ร่วมแถลงข่าว 
“ท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว
ด้วยพลังข้อมูลและกลไกการจัดการเชิงพื้นที่”  

 นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า สืบเนื่องจากการหารือร่วมกัน

ระหว่างส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับสถาบันรามจิตติ ตั้งแต่ช่วงปี 2557 โดยมีเปูาหมายเพ่ือ

ต้องการพัฒนาระบบข้อมูลครอบครัว (Family Watch) โดยให้พ้ืนที่มีการเก็บข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัวให้

รอบด้านทุกมิติ โดยมีแนวทางการส ารวจเช่นเดียวกับการสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child 

Watch) ที่สถาบันรามจิตติด าเนินการอยู่ โดยภายหลังการหารือกับทาง สค. แล้ว พบว่าทางพ้ืนที่ เองมีข้อมูล

ครอบครัวในระดับพ้ืนที่อยู่จ านวนหนึ่งทั้งจากการส ารวจตามตัวชี้วัดครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง และการส ารวจ

อ่ืน ๆ ที่ทาง สค. ได้พัฒนาร่วมกับหน่วยวิชาการต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

หลากหลาย โดยมีกลไกลคณะท างาน ศพค. เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของโครงการมาเป็นการพัฒนาให้ ศพค. สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มี

อยู่มาเป็นพลังของการท างานเชิงพ้ืนที่ร่วมกับเครือข่ายภาคี และเกิดเป็นโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อ

ข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว มี ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ 

ผู้อ านวยการสถาบันรามจิตติเป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเริ่มต้นด าเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 

2558 และสิ้นสุดในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มีงบประมาณสนับสนุน 2,274,800 บาท และงบอุดหนุนพ้ืนที่น า

ร่อง อีกประมาณ 1 ล้านบาท  
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 โครงการนี้มีจุดเน้นที่การพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้าง  

ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยมุ่งที่การพัฒนาครอบครัวยากล าบาก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ครอบครัวฐานะ

ยากจน 2) ครอบครัวที่มีผู้พิการเจ็บปุวยเรื้อรัง 3) ครอบครัวลักษณะเฉพาะ เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งตามล าพัง ครอบครัวที่มีเด็กถูกทิ้งอยู่กับผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มีวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 

ฯลฯ และ 4) ครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้ ผลจากการด าเนินงานจะถูกน ามาสรุปเป็นรูปแบบ

การพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการ

ปูองกันและแก้ปัญหาครอบครัวยากล าบาก 4 กลุ่ม ดังกล่าว เพ่ือให้สามารถเป็นแนวทางที่จะไปขยายผลสู่

ชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 

ทั้งนี้ การด าเนินงานในพ้ืนที่น าร่องทั้ง 5 ภูมิภาค โดยคัดเลือกจังหวัดแบบเจาะจง ภาคละ 1 จังหวัด 

เพ่ือเป็นจังหวัดน าร่องในแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  

ของมนุษย์จังหวัด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ร่วมคัดเลือกจังหวัดน าร่อง จากจังหวัดที่มี

กลไกการท างานด้านครอบครัว คือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศพค. ) กระจายอยู่ในจังหวัด และมีกลไก

เครือข่ายภาคีเชิงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะร่วมท างานตามโครงการน าร่องนี้ โดยภาคเหนือ ที่

จังหวัดนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ภาคกลาง ที่จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออกที่

จังหวัดระยอง และภาคใต้ ที่จังหวัดพังงา โดยแต่ละจังหวัดก าหนดให้มี ศพค. เข้าร่วมโครงการจ านวนอย่าง

น้อย 10 แห่ง ยกเว้นระยองมี 11 แห่ง รวม ศพค. น าร่องท้ังสิ้น 51 แห่ง 

 ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ กล่าวชื่นชม สค. ที่ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพราะครอบครัวคือตัวแปรต้นที่ท าให้

สถานการณ์เรื่องเด็กเยาวชนยังคงเป็นปัญหาสังคมที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จากการท างานด้านข้อมูลเด็กและ

เยาวชนมานานจะเห็นปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ครอบครัวอย่างชัดเจน ข้อมูลที่ชี้ว่าพ้ืนที่ไหนที่มี

สภาวการณ์ครอบครัวน่าเป็นห่วง เช่น มีอัตราการหย่าร้างสูง สมาชิกครอบครัวไม่มีการใช้เวลาร่วมกัน 

ครอบครัวที่มักทิ้งให้เด็กอยู่เองล าพังหลังเลิกเรียน ฯลฯ เมื่อน ามาวิเคราะห์ดัชนีความสัมพันธ์ของข้อมูลพบว่า

ล้วนส่งผลต่อปัญหาเด็กท้ังในมิติเรื่องเพศ เรื่องความรุนแรง และเรื่องความเครียด พร้อมทั้งได้กล่าวว่าสิ่งที่ สค. 

ก าลังท าอยู่นี้ ถือเป็นแนวทางเดียวกับกระแสโลกที่เน้นการพัฒนากลไกการจัดการเชิงพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนตัว

เล็กได้ท างาน โดยรวมภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เข้ามาช่วยกันท า และมีข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็นตัวน าเรื่องและประเมิน

สถานการณ์ นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะต่อ สค. และกระทรวง พม. ในการพัฒนานโยบายของหน่วยงานให้มี

การท างานโดยไม่แยกส่วนว่า งานนี้ กลุ่มเปูาหมายนี้เป็นหน้าที่ของกรมใด หน่วยใด แต่ควรให้เป็นงานที่

สามารถบูรณาการทั้งการท างานและงบประมาณโดยเอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ดี

ขึ้น 
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 ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในกลุ่มเปูาหมายครอบครัว 4 ลักษณะ ได้แก่  ครอบครัวฐานะยากจน ครอบครัว

ที่มีผู้พิการและเจ็บปุวยเรื้อรัง ครอบครัวลักษณะเฉพาะ เช่น ครอบครัวแม่วัยรุ่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

ครอบครัวที่ผู้สูงอายุดูแลเด็กตามล าพัง ครอบครัวผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง เป็นต้น และครอบครัวที่มีความรุนแรง

ในครอบครัว อันเนื่องมาจากในรายงานแผนพัฒนาครอบครัวได้ชี้ให้เห็นสภาวการณ์ครอบครัวยากล าบากใน

บางกลุ่มที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นและก าลังกลายเป็นโจทย์ท้าทายส าหรับการท างานพัฒนาครอบครัว ดังข้อมูลที่

พบแนวโน้มของกลุ่ม 1) ครอบครัวฐานะยากจน  เป็นครอบครัวมีรายได้รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี พบว่า

ความยากจนโดยรวมมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 10.9 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีคนจน ประมาณ 7.3 ล้าน

คน (ข้อมูลจากการส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลโดยส านัก

พัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้ภาวะสังคม สคช. ปี 2556) 2 ) ครอบครัวที่มีผู้พิการและเจ็บป่วยเรื้อรังจาก

รายงานการส ารวจความพิการ (สคพ.) และของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2555 พบมีคนพิการทั้งสิ้น 

1.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของประชากรไทยประเด็นด้านสาเหตุของความพิการที่เกี่ยวข้องกับโรค

เรื้อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็งและสาเหตุจากอุบัติเหตุจราจร เป็นต้น 3) ครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะอาทิ 

ครอบครัวแม่วัยรุ่น จากการส ารวจพบว่ามีกลุ่มแม่วัยรุ่นมีจ านวนประมาณ 120,000 – 150,000คนต่อปี

ครอบครัวแม่วัยรุ่นมักประสบปัญหาภาวะการเป็นแม่เลี้ยงเดียวและยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดเด็กก าพร้าที่

ถูกทอดทิ้ง และจากปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรนี้เองท าให้เด็กกลุ่มนี้ขาดความกล้าหรือได้รับโอกาสให้กับเข้า

สู่ระบบการศึกษา 4) ครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัวที่มีแนวโน้มสูงข้ึน และเป็นกลุ่มที่ต้องการข้อมูล

ที่ช่วยในการตัดสินใจพร้อม ๆ กับกลไกการท างานที่ต้องออกแบบให้เหมาะกับโจทย์และบริบทที่แตกต่างกัน

ของแต่ละพ้ืนที่  

ทัง้นี้นอกจากข้อมูลเชิงปริมาณท่ีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใช้ในการตั้งหลักตั้งโจทย์โครงการ

ดังกล่าวแล้ว เมื่อลงพ้ืนที่เชิงลึกและรวมจากการระดมความคิดกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินงานเวที

สัญจรใน 5 ภูมิภาค กว่า 51 ชุมชน น าร่อง ในรอบเกือบปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลากหลายภาคส่วนที่

ประกอบไปด้วยผู้แทนศพค. อบต. อสม. และภาคีต่าง ๆ ต่างพบว่า 1) ในแง่ข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัวเรา

เห็นปรากฏการณ์ครอบครัวหลากหลายรูปแบบที่ต่างต้องการการช่วยเหลือ  โดยพบว่าร้อยละ 30 หรือ

ประมาณ 1 ใน 3 ครอบครัวที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ โดยพบว่าเด็กเล็กส่วนใหญ่จะถูกทิ้งอยู่กับคนแก่คน

เฒ่า อีกท้ังยังพบ ปัญหาครอบครัวยากจนด้อยโอกาสเผชิญความเหลื่อมล้ าตามขอบเมือง ครอบครัวเลี้ยงเดียว 

ครอบครัวแม่วัยรุ่น ครอบครัวที่มีเยาวชนที่อยู่ในบริบทเสี่ยง เช่น ความรุนแรง เพศ พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น 

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุท่ีเจ็บปุวยเรื้องรัง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ในแต่ละพ้ืนที่เมื่อกางข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัว
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มาดูร่วมกันแล้ว จะเห็นขนาดประชากรว่ากลุ่มช่วงวัยใดเป็นกลุ่มใหญ่ในพ้ืนที่ ประเด็นปัญหาหรือแนวโน้ม

อนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวมีอะไร ประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่พ้ืนที่ต้องด าเนินการ ตลอดจนประเด็น

ส าคัญต่าง ๆ ขณะเดียวกัน “วิเคราะห์ประเด็นส าคัญเร่งด่วน” ในพ้ืนที่ รวมถึงการ “ค้นหาต้นทุนทางสังคม

และวัฒนธรรมครอบครัว” การวิเคราะห์ “ต้นทุนท างานพื้นที่” ล้วนเป็นกระบวนการท างานต้นทางในการ

เชื่อมโยงข้อมูลความรู้ต่างๆ ไม่ใช่เพียงการส่งสัญญาณเพียงการท างานแก้ปัญหาหรือการเยียวยา ตลอดจน

กระบวนการท างานที่ต้องมีการบูรณาการข้อมูลและการจัดการเชิงระบบตั้งแต่การตีโจทย์ทั้งเฉพาะหน้าและ

ระยะยาวที่ต้องมองความต่อเนื่อง การท างานเชิงรุกที่ทั้งตอบโจทย์กลุ่มเปูาหมาย ตอบโจทย์สถานการณ์

แนวโน้มที่จะเกิดในอนาคต   2) ในแง่กลไกการท างานเชิงพ้ืนที่ เราพบว่า รูปแบบของการท างานเชิงพ้ืนที่นั้น

ไม่มีสูตรส าเร็จตายตัวแต่เป็นรูปแบบที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมสมคล้องกับโจทย์กับเรื่องที่จะท างาน 

โดยเฉพาะข้อค้นพบจากการด าเนินโครงการชี้ว่า กลไกการท างานพ้ืนที่เป็นการท างานบนฐาน “การเรียนรู้

และร่วมพลัง” กันของประชาคมในหลายภาคส่วนในพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับต าบล จนถึงระดับจังหวัด 

ทั้งนี้ในกระบวนการท างานจึงมีการประสานสนธิก าลังทั้งระหว่าง “คนและเครือข่าย” ที่จะมาเป็นแกนส าคัญ

ของการขับเคลื่อน การเชื่อมร้อยระหว่าง “ข้อมูล-ความรู้และเครื่องมือท างาน” ที่จะช่วยให้พ้ืนที่มีทางเลือก

หลากหลายในการท างานเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และรวมถึงการท างานประสานและเชื่อมโยง

ระหว่าง “งานและงบ (เงิน)หรือทรัพยากร” ที่ถูกจัดสรรปันแบ่งอย่างสมดุล พื้นที่เองจะรู้ว่างานแบบไหนต้อง

ดึงงบหรือระดมทรัพยากรจากไหนมาเพ่ือให้สมงานสมเงินสมประโยชน์ได้ ซึ่งในพ้ืนที่จะมีกองทุนหลากหลาย

แบบ หรือถึงภาคีผู้เล่นหลากหลายภาคส่วนที่จะเข้ามาช่วยหนุนเสริมการท างานครอบครัวได้ ถ้าพ้ืนที่เข้าใจ

และเห็นโอกาสที่ดีที่ชัดเจน ซึ่งมองว่าเป็นโอกาสส าคัญที่ต้องสร้างกลไกการท างานกับครอบครัวให้สามารถ

พร้อมรับมือกับการเผชิญสถานการณ์อนาคตต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นต้น ที่เข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ

ครอบครัวให้สามารถมีทักษะชีวิตที่ดี เท่าทันกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกสังคมอนาคต อย่างไรก็

ตามท้ายที่สุดของกระบวนการท างาน เราเห็นกลไกย่อยๆในปลายทาง โดยเฉพาะ “กลไกติดตามต่อยอด” ซึ่ง

คือส่วนส าคัญมาที่จะติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลงผลการท างานว่าตอบโจทย์สร้างผลลัพธ์ที่ดีกับ

กลุ่มเปูาหมายอย่างไร และที่ส าคัญกลไกเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การประเมินผลงานแล้วจบแต่เป็นการประเมิน

เพ่ือวิเคราะห์เพ่ือยกระดับการท างานที่สามารถไป “ต่อยอด” งานพัฒนาครอบครัว หรือส่งต่อการท างานใน

ระยะยาว ทั้งหมดชี้บทเรียนส าคัญของโครงการนี้ว่า ข้อมูลมีพลังอย่างเดียวไม่พอต้องมีกลไกที่มีพลังด้วย แต่

พลังของกลไกไม่ใช่มาจาก สค. หรือ ศพค. หรือ พม. ฝุายเดียว แต่ต้องประสานทั้งพลังความรู้ พลังผู้น า  

(นโยบาย) รวมถึงพลังภาคีคนและเครือข่ายที่มาทุกฝุายในท้องถิ่นที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ครอบครัวคือฐานพลังที่ส าคัญของการสร้างอนาคตที่ดี”    
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 ด้านนายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต ได้เน้นย้ านโยบายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลความรู้ รวมถึงทุนที่หน่วยงาน 

ต่าง ๆ ได้มีการ างานอยู่มาใช้เป็นฐานในการตัดสินใจในการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 

รวมถึงการบูรณาการงานทุกภาคส่วนในการเฝูาระวัง ปูองกัน เยียวยา ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ไปสู่การท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม  ที่ส าคัญยังเน้นทิศทาง

ของสค.ที่จะมุ่งสร้างเครือข่ายในการท างานทุกระดับตลอดจนการพัฒนาระบบให้เกิดความเชื่อมโยง   และ

มากกว่านั้นคือการดึงพลังภาคีทุกภาคส่วนทั้งทางภาควิชาการ เช่นสถาบันรามจิตติที่เข้ามามีบทบาทในการ

เป็นที่ปรึกษาขับเคลื่อนการท างานด้านข้อมูลความรู้สู่การออกแบบกลไกการท างานเชิงพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับ

โจทย์ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่มาร่วมขับเคลื่อนการท างาน พร้อม ๆ กับการสร้างและพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   ซึ่งขณะนี้ทาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ก็ได้ให้

ทุนสนับสนุนพื้นที่ต่าง ๆ เหล่านี้ในการพัฒนาโครงการขับเคลื่อนการท างานเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งอย่าง

ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมซึ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากฐานล่างของครอบครัวและชุมชน และหวังว่า

พลังของการท างานบูรณาการทั้งด้านข้อมูลความรู้คนและเครือข่ายรวมถึงการดึงทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งจากที่สค.

ให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต่าง ๆ และทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีร่วม

หลัก รวมถึงประชาคมครอบครัวและประชาคมชุมชนในหลากหลายพ้ืนที่มาร่วมกับขับเคลื่อนสร้างการ

เปลี่ยนแปลงร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทางที่สามารถต่อยอดขยายผลระยะ

ยาวต่อไปได้  

ทั้งนี้ในงานจัดให้มีกิจกรรมเวทีเสวนา เรื่อง “บทเรียนการขับเคลื่อนกลไกท้องถิ่นในการเชื่อมต่อ
ข้อมูลสู่การพฒันาความเข้มแข็งของครอบครัวเชิงพื้นที่" ซึ่งมีนายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ   
นายสมเกียรติ คงทิม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต จังหวัดนครสวรรค์  นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง นายธวิทย์ กุศลอภิบาล ประธานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบลเกาะพลับพลา จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน และมีนายสรรชัย หนองตรุด 
รองผู้อ านวยการสถาบันรามจิตติ เป็นผู้ด าเนินการเสวนาดังกล่าว ประเด็นส าคัญของการเสวนาคือบทเรียนที่
ได้จากการท างานโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการท างานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาที่ต่างได้มีประสบการณ์ร่วมในการด าเนินโครงการดังกล่าว
มาในรอบปีในต่างบทต่างภารกิจที่ต่างได้บูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความรู้และการท างานเชิงกลไก
ต่างสังกัด แต่มีเปูาหมายร่วมเดียวกันคือการขับเคลื่อนครอบครัวเข้มแข็งโดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัว
ยากล าบากให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  
 



217 
 

 

ทั้งนี้ การเสวนา เรื่อง “บทเรียนการขับเคลื่อนกลไกท้องถิ่นในการเชื่อมต่อข้อมูลสู่การพัฒนาความ
เข้มแข็งของครอบครัวเชิงพ้ืนที่" มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ผู้ร่วมเสวนา 

1. นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

2. นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 

3. นายสมเกียรติ คงทิม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต จังหวัดนครสวรรค์ 

4. นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง 

5. นายธวิทย์ กุศลอภิบาล ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลเกาะพลับพลา จังหวัดราชบุรี 

ด าเนินการเสวนาโดย นายสรรชัย หนองตรุด รองผู้อ านวยการสถาบันรามจิตติ  

นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ค าถาม: จากการลงพื้นที่ติดตามการท างานพัฒนาครอบครัวของ ศพค. ท่านมองว่างานครั้งนี้

สะท้อนบทเรียนต่อการท างานภาคนโยบายอย่างไร  

กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมเสวนาและผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว และกล่าวถึงการที่ ศพค. น าร่องที่ได้เข้าร่วม

โครงการนี้  ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทบทวนกลไกในระดับพ้ืนที่ และเป็นการสร้างเครดิตให้แก่พ้ืนที่ ตลอดจน

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนที่ถือเป็นหัวใจหลักของกลไกการท างานในระดับพ้ืนที่ ซึ่งจริง ๆ 

แล้ว ความคาดหวังของการตั้ง ศพค. ขึ้นมานั้น โดยมุ่งหวังให้เป็นกลไกหลักในระดับพ้ืนที่ที่จะไปขับเคลื่อนงาน

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ

ผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของครอบครัว โดยกลไกนี้จะเป็นกลไกในการชี้เปูา เฝูาระวัง และ

ขับเคลื่อนงานที่สอดรับกับบริบทในพ้ืนที่ของตนเอง แต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ าว่ากลไกขับเคลื่อนที่ดีที่สุดสิ่งส าคัญ

ต้องอย่าลืมว่าความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเปูาหมายที่เป็นคนในท้องถิ่นของท่านนั้นก็หนีไม่พ้นสภาพความ

เป็นจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่าน ซึ่งจะสะท้อนผ่านข้อมูลบริบทชุมชนของท่านเอง ดังนั้น เรื่องข้อมูล

คือเรื่องส าคัญท่ีจะละเลยไม่ได้ เพราะข้อมูลจะช่วยชี้ทิศทางการท างาน แต่อย่างไรก็ดี ข้อมูลจะต้องมีนัยส าคัญ

จึงจะตอบโจทย์ของคนในชุมชนของท่านได้ และต้องเป็นข้อมูลที่ใหม่เสมอ ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะสังคมมี

ความเป็นพลวัต มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะกลไกหลักคือเราต้องรู้ข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัวใน

ชุมชนเรา ดังนั้น เราจึงต้องรู้ว่าปัจจุบัน โครงสร้างครอบครัวในชุมชนเราเป็นอย่างไร เปลี่ยนแปลงไปอย่า งไร 

สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีผลกับครอบครัวอย่างไร ยกตัวอย่าง ครอบครัวลักษณะเฉพาะ เช่น 

ครอบครัวแหว่งกลาง ท่านรู้หรือไม่ว่าครอบครัวที่พ่อแม่ต้องออกไปท างานที่อ่ืนแล้วปล่อยลูกไว้กับปูุย่าตายาย 
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หรือครอบครัวที่พ่อแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทิ้งลูกไว้กับญาติ ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ต้องมีคนดูแล 

มีอยู่เท่าไหร่ในพ้ืนที่ของท่าน ถ้าท่านสามารถทราบข้อมูลเหล่านี้ ท่านจะสามารถวางแผนจัดการท าโครงการ

ต่าง ๆ ได้อย่างมีสัมพันธภาพระหว่างความต้องการและเปูาหมายของการท างาน  

ปัจจุบัน ศพค. ที่มีการขับเคลื่อนอยู่ทั่วประเทศมี 7,011 แห่ง พวกท่านเป็นเพียงไม่กี่แห่งที่ถูกเลือก

ขึ้นมาเพ่ือมาย้ าชัดในเรื่องของข้อมูล ว่าถ้าท างานด้วยข้อมูลและมีเงินทุนให้ลงไปท างานในพ้ืนที่แล้วดูว่าท่าน

จะสามารถท างานให้ตอบโจทย์ในพื้นท่ีของท่านได้อย่างไร ซึ่งงบอุดหนุนที่พ้ืนที่ของท่านได้ไปนั้นถือเป็นเม็ดเงิน

ที่น้อยมาก หากว่าท่านสามารถท างานได้ตอบโจทย์เป็นผลส าเร็จในอนาคต ถ้าท่านสามารถรับผิดชอบในพ้ืนที่

ของท่านได้ดี มีเงินไปท างานขับเคลื่อนมากกว่านั้น ตอบโจทย์ที่มีผลกระทบในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น เชื่อว่าการ

ท างานของท่านจะมีผลการท างานที่ดีที่ประจักษ์ จับต้องได้มากยิ่งขึ้น และประโยชน์ที่เกิดขึ้นอีกทางคือการที่

ท้องถิ่นของท่านจะได้มีข้อมูลที่จะไปสู่ระบบการส่งต่อข้อมูล ในกรณีที่มีข้อมูลที่ชี้สถานการณ์ที่เกินกว่า

ความสามารถของท่าน ก็อยากให้ท่านมองว่ามีหน่วยงาน เช่น พมจ. ที่เป็นตัวกลางในระดับพ้ืนที่ ที่เป็นกลไก 

เป็นเครื่องมือการส่งต่อความช่วยเหลือ และน าบริการต่าง ๆ มาช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาใน

ครอบครัวในพ้ืนที่ของท่านได้ โดยที่ ศพค. ท าหน้าที่เป็นกลไกในพ้ืนที่ที่เชื่อมต่อข้อมูลเหล่านี้มาสู่ พมจ. แต่

อย่างไรก็ตาม พมจ.เองก็มีข้อจ ากัดในเรื่องเครื่องมือและบุคลากรอยู่ด้ วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการถูก down 

sizing หรือการมีบุคลากรอัตราจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ ดังนั้น หาก ศพค. มีข้อมูลและมีการ

เชื่อมต่อข้อมูลมาสู่ พมจ. ซึ่งเป็นกลไกกลางในการเชื่อมต่อความช่วยเหลือได้ นั่นคือเครื่องมือที่วิเศษที่สุด ด้วย

เหตุนี้ เราจึงลองกับ ศพค. 51 แห่ง เลือกพ้ืนที่จังหวัดน าร่องที่มีความแตกต่างในบริบทของภูมิประเทศและ

ประชากร ทั้งชุมชนที่ติดเมือง ชุมชนชนบท ติดปุา ติดเขา ติดทะเล ติดชายแดน หรืออยู่ในเขตอุตสาหกรรม 

ซึ่งส่งผลให้บริบทครอบครัวแตกต่างกันออกไปด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้การท างานในพ้ืนที่ได้เห็นความหลากหลายของ

แนวทางการแก้ปัญหา แต่ท้ายที่สุดแล้ว เชื่อว่าเมื่อท่านมีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ การท างานก็จะตอบโจทย์

พ้ืนที่ได้ดี และหากงานใดท่ีเกินกว่าศักยภาพหรือความสามารถที่ท่านจะท าได้ ท่านก็ต้องรู้จักการส่งต่อ (refer) 

ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือหาแหล่งทรัพยากรในการช่วยเหลือ ส่วนนี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ทั้งสิ้น กลไก

เหล่านี้จะส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอย่างดี เมื่อท่านท าแล้วงานเกิดประโยชน์ขึ้นกับพ่ีน้อง

ประชาชน เมื่อเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์เขาก็จะเข้ามาร่วมมือและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพ้ืนที่ เป็นเจ้าของ

ปัญหาร่วมกัน ผมขอแชร์ประสบการณ์ท่ีลงไปในพ้ืนที่ ผมได้ชื่นชมในหลายพื้นที่ที่ท างานอย่างใส่ใจรายละเอียด

กับกลุ่มเปูาหมาย กับกระบวนการ แม้ว่าเงินที่ให้ไปท างานจะน้อยนิด ไม่ใช่สักแต่ว่าได้เงินมา ท าให้เสร็จ ๆ ไป 

ท าเสร็จแล้วก็แล้วกัน ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะหนุนเสริมให้ ศพค. ท างานได้เป็นอย่างดี คือการมีพ่ีเลี้ยง และพ่ีเลี้ยงใน

ที่นี้ก็คือ อปท. หรือท้องถิ่น ซึ่งหลายท่านในที่นี้ก็เป็นบุคลากรที่มาจากท้องถิ่น ดังนั้น ศพค. ก็นับเป็นเครื่องมือ
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การท างานหนึ่งของท้องถิ่นท่ีท้องถิ่นสามารถน ามาเป็นกลไกการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมให้แก่ท้องถิ่นได้ ซึ่ง 

ศพค. จะท างานเพ่ือดูแลทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น ท าให้ อปท. คุ้นชินกับการท างาน

ภาคประชาสังคมมากข้ึน มากกว่าแค่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานแบบนี้ท่านต้องใช้ทักษะที่จะต้องสร้าง

ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน ถือเป็นงานที่ท้าทาย ซึ่งเป็นเครดิตที่ดีให้แก่ อปท. ด้วย และเกิด

ประโยชน์ด้วยกันทุกฝุายแบบ win win  

 ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บได้มา ควรจะเป็นข้อมูลตั้งต้นในการท างานของท้องถิ่น โดยบรรจุไว้ในแผนการ

พัฒนาท้องถิ่น ยิ่งถ้าโครงการไหนที่คิดว่าตอบโจทย์ของพ่ีน้องประชาชน ยิ่งต้องให้ความส าคัญทั้งการวางแผน

งบประมาณไป อีกทั้ง หากเป็นงานที่สามารถบูรณาการงบประมาณจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่มียุทธศาสตร์ที่

ใกล้เคียงกันได้ยิ่งดี เพราะจากโครงการที่ตั้งต้นเล็ก ๆ ก็อาจจะเป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมในวงกว้างขึ้น

ได้ ในฐานะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้กลไกเหล่านี้ขับเคลื่อนไปได้ ใน

อนาคต ปี พ.ศ. 2560 เราน่าจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานโดยขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัด และให้

จังหวัดเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ตัดสินใจได้มากขึ้น ตลอดจนมีคู่มือการท างานที่จะช่วยให้ท่านท างานได้อย่าง

สบาย ในส่วนของกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก็ได้มีการพูดคุยเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนทิศทางและกระบวนการท างานในส่วนนี้ไว้แล้ว และจะให้ความส าคัญกับ ศพค. มากยิ่งขึ้น เพราะ

ถือว่าท่านเป็นกลไกที่ส าคัญมากในพ้ืนที่ เพราะเชื่อมั่นว่าท่านมีพลัง และสามารถที่จะทอดพลังให้แก่พ้ืนที่ของ

ท่านได้ วันนี้มีตัวแทนท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย ก็อยากให้ท่านได้เห็นว่า ศพค. เป็นเครื่องมือหนึ่งของท้องถิ่ นของ

ท่านที่จะมาช่วยในการพัฒนาครอบครัว ซึ่ง สค. ที่ตั้ง ศพค. ขึ้น ก็ไม่ได้มองว่าเป็นเจ้าของแต่อย่างใด แต่มอง

ว่ากลไกใด ๆ ก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาเพราะอยากให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนที่ ดังนั้น ในพ้ืนที่ของท่านสามารถให้ 

ศพค. ท างาน เพราะเป็นกลไกที่มีความยืดหยุ่นสูง และท างานได้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายของประชากร 

ขณะเดียวกัน คณะท างานก็เป็นคนในพ้ืนที่เองที่เห็นถึงปัญหา และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหา ก็อยากฝาก

ไว้ว่ากลไก ศพค. ถือเป็นหัวใจส าคัญของพ้ืนที่ ที่อนาคตจะมีบทบาทและพลังมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 

ค าถาม: จากการที่ท่านได้เข้าร่วมติดตามกิจกรรมที่ทางโครงการได้ร่วมท ากับ ศพค.น าร่องในพื้นที่

จังหวัดของท่าน ท่านคิดว่าการท างานเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางมีข้อมูล มีกลไกความร่วมมือ ไปจนถึงการ

ท างานเป็นรูปธรรม และการก ากับติดตามประเมินผลกระทบมีความส าคัญต่อการท างานของพ้ืนที่อย่างไร 

ในฐานะตัวแทนหน่วยงานที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ มองว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยหลายกรม ซึ่งผมขอหยิบยกหลักส าคัญมา 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 
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ข้อมูลต้องแม่น หากเราต้องการทดสอบ ตรวจสอบเรื่องใด ข้อมูลถือเป็นส่วนส าคัญ การท างานระดับ

กระทรวง กรม หรือระดับจังหวัดเองก็ดี ล้วนแล้วแต่ต้องมีแผน และเมื่อมาดูว่าแผนการท างานเป็นอย่างไร ใน

แผนเองก็ต้องแสดงข้อมูลที่มาของการท างาน จังหวัดศรีสะเกษ ประชาขนหนึ่งล้านสี่แสนกว่าคน  เจ้าหน้าที่ 

พมจ. มีเพียง 31 คน เราจะบริหารจัดการอย่างไร เราจะพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายของเราอย่างไร อันนี้เป็น

โจทย์ส าคัญว่าเราจะช่วยเหลือกันอย่างไร ดังนั้น หากเกิดภัยต่าง ๆ ต่อครอบครัวที่เป็นสาธารณภัย เราต้อง

แม่นข้อมูล ต้องสามารถรายงานข้อมูลต่อผู้ว่าราชการได้ เราต้องอ้างอิงได้ว่าหากเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น เราจะใช้

ยุทธวิธีใด ใช้สรรพก าลัง หรือทรัพยากรใดเพ่ือมาจัดการกับปัญหาเหล่านี้ ทาง พมจ. แต่ละจังหวัด ก็มีบริบท

การท างานที่แตกต่างกันไป ทาง พมจ. ศรีสะเกษจะมี ขบวนรถด่วนออกตรวจ 24 ชั่วโมง โดยมีบ้านพักเด็ก

และครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ หน่วยอนามัย และหน่วยต่าง ๆ ในจังหวัด มีหน่วยงานทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน มี

เจ้าหน้าที่ 136 ท่าน ไม่แยกกันว่าเป็นหน่วยไหน กรมไหน แต่เราจะมาพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยการแบ่ง 

zoning ดูแล 22 อ าเภอ แบ่งหน่วยการรับผิดชอบดูแลกันไปในอ าเภอต่าง ๆ  เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา มี

การลงไปเยี่ยมเยียนติดตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการประชุมกันและสรุปกันว่าเราต้องดูหน้าตัก

ของเราก่อน ว่าเราสามารถรับผิดชอบในพ้ืนที่ของเราได้หรือไม่ เชิงปริมาณเป็นอย่างไร เชิงคุณภาพเป็นอย่างไร 

การติดตามประเมินผลเป็นอย่างไร ซึ่งเข้าสู่ เรื่องที่ 2 กลไกการท างานและการพัฒนา ทางพมจ. ได้

งบประมาณมาจ านวนหนึ่งจากจังหวัดในการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน ซึ่งเป็นการน าร่องการพัฒนา งานถัดมา

คืองานประชาสัมพันธ์ผ่าน สวท. ท้องถิ่น ซึ่งประชาสัมพันธ์ให้มีคนรู้จักหน่วยงาน รู้จักบุคลากร และรู้จักการ

ด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์จึงมีส่วนส าคัญมากท่ีจะท าให้คนรู้จักว่ามีหน่วยงานที่ท างานพัฒนาอยู่ในท้องถิ่น

ของเขา สิ่งส าคัญต่อมา เรื่องที่ 3 คือ ภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะ ศพค. ถือเป็นเครือข่ายอย่างดี อย่างคุณอุทัย 

ดวงมณี เจ้าหน้าที่ พมจ. ที่ดูแลเครือข่าย ศพค. อยู่นี้ เสียสละเวลามาท างานตลอดแม้จะเป็นวันหยุด ทั้งนี้ เพ่ือ

สร้างทีมและเครือข่ายให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยจะเห็นว่าข้าราชการที่มีอยู่มีจ านวนไม่มาก แต่เราตั้งใจ

ท างาน ประการถัดมา ปัญหาที่มีเพ่ิมขึ้นทุกวัน สังเกตดูได้จากโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จะเห็นว่า

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่ติดชายแดนกัมพูชา แรกเริ่มมีผู้เข้าแสดงความจ านงของรับเงินอุดหนุนสองพัน

กว่าราย และเพ่ิมมากข้ึนมาจนเป็นสามพันกว่ารายในที่สุด เรื่องท่ีส าคัญอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สถาบันรามจิตติ

ได้ด าเนินโครงการนี้อยู่ร่วมกันท่าน ก็คือ การพัฒนาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม ที่มีลักษณะ

แตกต่างกันไป เช่น เด็กถูกท้ิงไว้กับผู้สูงอายุ ทาง พมจ. ได้เงินจาก กศจ. ได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท าวิจัย

เกี่ยวกับปัญหาของเด็กที่ถูกทิ้งไว้กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการเลี้ยงด้วยสื่อออนไลน์ หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ 

ปัญหายาเสพติด เด็กแว้น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัจจุบันเด็กตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ ซึ่งถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่ 

ในอีกสิบปีข้างหน้าสังคมคงล่มสลายหากเราไม่ช่วยกันแก้ ข้าราชการที่มีอยู่จ านวนหนึ่งคงไม่สามารถแก้ปัญหา

ทั้งหมดเหล่านี้ได้ แต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ อาสาสมัคร โดยเฉพาะปัญหาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยติดเตียง 
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อาสาสมัครเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการเข้าช่วยเหลือดูแล ในการรับเสด็จของเจ้านายที่เข้ามาเยี่ยมราษฎร์ในพ้ืนที่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้สองหน่วยงานระดับจังหวัดในการรับผิดชอบเรื่องข้อมูลและการเตรียม

พ้ืนที่ คือ พมจ. และ สสจ. และในระดับพ้ืนที่เองก็มอบหมายให้นายอ าเภอ และ รพ.สต. ตรวจสอบข้อมูลว่า

พ้ืนที่ไหน ต าบลไหน มีผู้ปุวยในพระราชานุเคราะห์ และได้รับความช่วยเหลืออย่างไรหรือมีสถานการณ์อย่างไร

บ้าง ตลอดจนมอบหมายหน้าที่ให้อาสาสมัคร เช่น อสม. อพม. เมื่อถูกจังหวัดถามมาว่าเงินช่วยเหลือผู้ปุวย

สงเคราะห์เหล่านี้ถูกใช้อย่างไรบ้าง ไม่มีใครตอบได้ เพราะไม่มีข้อมูล และผู้รับผิดชอบบางท่านเกษียณอายุ 

บางท่านโยกย้าย ซึ่งมองว่าตรงนี้คือจุดอ่อน ดังนั้น เมื่อมี ศพค. ท างานร่วมกับ อบต. ที่มีนักพัฒน์ ตลอดจนมี

กรรมการต่าง ๆ เข้ามา น่าจะช่วยหนุนเสริมซึ่งกันและกันในการท าข้อมูล เมื่อถามถึงข้อมูล จปฐ. หรือ อปท. 

01 เชื่อได้หรือไม่ ก็ข้ึนอยู่กับความสามารถของอปท. แต่ละแห่ง อย่างไรก็ดี พมจ. ไม่มีส่วนราชการในพ้ืนที่ ไม่

มีนักพัฒนาชุมชน  แต่เราท างานด้วยเครือข่ายในพ้ืนที่ ดังนั้น เราต้องท างานอย่างมีสัจจะ เพ่ือให้ท้องถิ่นและ

เครือข่ายเกิดความเชื่อมั่นและท างานร่วมกันได้ ทุกระดับท างานด้วยกันได้ด้วยสัจจะและความเชื่อมั่น การ

ท างานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวัดในเชิงคุณภาพวัดได้จากการมีเวทีที่หลากหลาย มีสภากาแฟ มีการออกหน่วย

พ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ดี การท างานก็ต้องรู้ระเบียบ รู้ข้อมูล งานอะไรเร่งด่วน พ้ืนที่ควรติดต่อใคร ส่งต่อเรื่องให้ใคร 

พร้อมฝากถึงนักพัฒน์ว่าเราเสมือนครอบครัวเดียวกัน มีอะไรให้บอกกันเพ่ือช่วยเหลือกัน  

ค าถาม: ในฐานะที่ท่านเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและให้การสนับสนุนการท างานของพื้นที่ในการ

ท างานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ท่านเห็นแนวทางอย่างไรในการท างานให้ยั่งยืนในพื้นที่และ

สามารถขยายผลต่อได้ 

การขยายผลมีหลักสองประการคือ 1) ท าแผนปฏิบัติรองรับให้ชัดเจน 2) องค์กรภาคประชาชน หลัก ๆ  

มีสององค์กรใหญ่ คือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นองค์กร

ภาคประชาชนที่นายกอปท. เป็นที่ปรึกษา ซึ่งท่านสามารถใช้ประโยชน์จากหน่วยงานเหล่านี้ในการขยายผล

การท างานได้เลย ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับริบทสังคมในพ้ืนที่ หรืองานพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เพ่ือ

ซักซ้อมท าความเข้าใจในการท างานโครงการใหม่ ๆ เข้ามา ทั้งนี้ เพ่ือความพร้อมต่อการท างานและการ

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงข้อมูลและสถานการณ์ในพ้ืนที่ได้ 

 

นายสมเกียรติ คงทิม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต จังหวัดนครสวรรค์ 

ค าถาม: การบูรณาการข้อมูลและกลไกการท างานเชิงระบบในการพัฒนาครอบครัวของพื้นที่

ต าบลพรหมนิมิต มีกระบวนการอย่างไร และอะไรคือปัจจัยความส าเร็จทีเ่กิดขึ้น 
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สองสิ่งที่อยากพูดในวันนี้ คือเรื่องข้อมูล และเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจต่อปัญหา ขอเปลี่ยนค าว่า

ความเข้มแข็ง (ของครอบครัว) เป็นค าว่า ความเข้มข้น ทุกวันนี้ประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงเร็วมาก อันเป็นผล

จากการพัฒนาทางเทคโนโลยี และมีครอบครัวที่ตามไม่ทัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องความทันสมัยความหรูเลิศแต่อย่างใด 

แต่กลับกลายเป็นเรื่องของการตามไม่ทัน และเกิดภัยต่อการใช้ชีวิต ดังจะเห็นได้จากโฆษณาตัวหนึ่งในขณะนี้ ที่

กล่าวถึงการที่พ่อแม่พาลูกไปซื้อแท็บเล็ต แล้วคนขายไม่ขายให้ โดยให้เหตุผลว่าถ้าซ้ือให้ลูกตอนนี้ ลูกจะอยู่ จะ

เล่นกับโทรศัพท์มากกว่าพ่อแม่ ถ้ามองย้อนกลับไป นี่คือสิ่งที่วนกลับมาหาพวกเรา ทุกวันนี้ดูข่าวทีวีเห็นภาพ

ข่าวอะไรบ้าง อุบัติเหตุ ความรุนแรง การฆาตกรรม เห็นวนซ้ าแล้วซ้ าเล่าในทุก ๆ เช้าที่ตื่นมา สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น

จริงในทุกวัน ซึ่งก็น่าเห็นใจหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบแก้ปัญหาเหล่านี้ จะท าอย่างไรให้ส าเร็จ ภายใต้

งบประมาณที่มีไม่มาก แม้จะมีความพยายามสร้างเครือข่ายหน่วยงาน สร้างอาสาสมัครจิตอาสาเข้ ามาท างาน 

แต่มันกลับตามปัญหาที่มันเพ่ิมข้ึนรวดเร็วไม่ทัน และไม่มีคนที่มานั่งคิดละเอียดอ่อนว่าจะท างานอย่างไร ซึ่งก็มี

สถาบันรามจิตติมาช่วยคิดตรงจุดนี้ มาช่วยกันหาเทคนิค วิธีการที่จะมาช่วยสนับสนุนการท างาน ในฐานะที่

เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้มีเยอะมากในชุมชน แต่มันจะ

เกิดข้ึนจากความเข้าใจหรือไม่เข้าใจ เกิดจากความร่วมมือหรือไม่ร่วมมือต้องมาดูกัน ยกตัวอย่างการจัดประชุม

เรื่องสตรีและครอบครัว บางคนส่งใครเข้ามาประชุมก็ไม่รู้ และเมื่อกลับไปจะน ากลับไปท าหรือไม่ก็ไม่รู้ 

โครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่มันเชื่อมกัน เวลาท าไปแต่ละกิจกรรม มันต้องมาดูว่ามันเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างไร อันไหน

ท าเรื่องเด็ก อันไหนท าเรื่องผู้สูงอายุ อันไหนท าเรื่องวัยแรงงาน เมื่อท ากิจกรรมออกมาแล้วมันจะสะท้อนโยงใย

กันอย่างไร ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ท ากับเด็ก มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น และมันต้องโยงใยไปถึงเรื่อง

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และมันต้องโยงไปได้ในกลุ่มอ่ืน ๆ อีก ตลอดจนโยงไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ

เรื่อง ส าหรับข้อมูล จปฐ. ไม่ต้องพูดถึงเลย เพราะมันเชื่อถือได้ยาก ซึ่งขอพูดกันตรง ๆ ในที่นี้เลยว่า ส่วนใหญ่

นั่งเทียนเขียนกันเอาเอง ข้อมูลเด็ก ป.3 ขึ้น ป.4 ไปแล้วในรายงานยังเขียนว่า ป.3 ยังซ้ าชั้นอยู่เลย หรือบาง

บ้านมีลูกเกิดมาสองคนแล้วแต่ในรายงานยังไม่มีเด็กเกิดในครัวเรือนสักคน ดังนั้น มันจึงเกิดความคลาดเคลื่อน

หมดเลย แต่ในวันนี้ที่อบต.พรหมนิมิตมีข้อมูลต่าง ๆ มากมาย ก็ เพราะว่ามีเครือข่ายเข้ามาให้โอกาสได้เป็น

หน่วยจัดการด้านข้อมูล ยกตัวอย่าง สสส. เข้ามาให้อบต.พรหมนิมิต เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายข้อมูลสุขภาวะ

ชุมชน ก็ได้รับงบประมาณมาจัดท าข้อมูล ซึ่งในช่วงแรก ๆ ก่อนที่จะมี สสส. เข้ามาสนับสนุน ก็ได้จ้างคนมา

จัดท าข้อมูลประชากร ซึ่งเป็นการจ้างที่ล้มเหลว เพราะหน่วยที่จ้างมาก็ไม่เข้าใจบริบทพ้ืนที่ที่จะต้องน ามา

ออกแบบเครื่องมือ จึงเปลี่ยนไปท าศูนย์เรียนรู้เมื่อจะท าก็ล้มเหลวอีก เพราะไม่มีเงิน แต่พอมี สสส. มาเป็น

เพ่ือน เป็นเครือข่ายแล้ว มีการสนับสนุนงบประมาณ ก็เกิดการจัดท าข้อมูลระดับต าบล และใช้ข้อมูลในต าบล

ไปแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  
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ค าถาม: ท่านมีบทเรียนการท างานอย่างไรต่อการเชื่อมโยงและใช้ทรัพยากร/งบท้องถิ่น  รวมถึง

การดึงกลุ่มครอบครัวกลุ่มต่าง ๆ และพลังท้องถิ่นมาร่วมท างาน 

ยกตัวอย่างเรื่องการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ปุวยติดเตียง และผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ในช่วงแรกมีการรายงาน

ข้อมูลผู้ปุวยเบาหวานกับข้อเข่าเสื่อมก็วางแผนจะพัฒนาช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ แต่เมื่อได้ไปส ารวจข้อมูลจริงแล้ว

พบผู้ปุวยติดเตียงที่ยากไร้ และไม่มีคนดูแล เจอเข้าหลาย ๆ คน จึงน าข้อมูลเหล่านี้ไปรายงานในที่ประชุมให้

องค์กรอ่ืน ๆ ฟังว่าได้มีการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ปุวยเหล่านี้ โดยซื้อผ้าอ้อมส าเร็จรูป ซื้อของใช้จ าเป็น ซึ่ง

หลายแห่งที่ท าแบบเดียวกันถูก สตง. เรียกเงินคืนหมด แต่ทางพรหมนิมิตไม่โดน เพราะมีการส ารวจข้อมูล มี

กระบวนการคัดกรองโดยใช้ อสม. รพ.สต. ช่วย ท าโครงการเข้ามายัง สป.สช. โดยเน้นการให้ความช่ว ยเหลือ

ผู้ปุวยข้อเข่าเสื่อม ท าราวจับเข้าห้องน้ าให้ เปลี่ยนโถห้องน้ าให้ใหม่ จัดซื้อผ้าห่ม ที่นอนหมอนมุ้ง โดยทั้งหมดนี้ 

อสม. มีการคัดกรองโดยจัดล าดับความต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ นายกฯ เองก็ไม่ต้องถูกครหาว่าใช้

เงินท างานสงเคราะห์ แต่ทุกอย่างมีขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจน เชื่อว่าทุกพ้ืนที่ก็ประสบปัญหาคล้าย ๆ 

กัน ท่านก็สามารถท างานอย่างมีกระบวนการขั้นตอนเช่นนี้ได้ ขอยกตัวอย่างกรณีเด็กคนหนึ่งที่ไปเจอเพ่ือนที่มี

ฐานะดีกว่าและรู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจ จึงได้เข้าไปแก้ปัญหาในส่วนนี้ ทั้งนี้ มีสหวิชาชีพเข้ามาขอศึกษากระบวนการ

ท างานว่าท าอย่างไรจึงประสบความส าเร็จ เคล็ดลับคือท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมมากกว่าการออกค าสั่ง จึง

ขอฝากแง่คิดไว้กับเครือข่าย ศพค. และท้องถิ่นอ่ืน ๆ ด้วยว่า ท าอย่างไรจึงจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วม การ

มีจิตอาสา และนั่นจะท าให้การท างานพัฒนานั้นไม่ใช่เรื่องยาก 

 

นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง 

 ค าถาม: ในฐานะภาคีท้องถิ่นที่เข้ามาจับงานครอบครัวโดยเฉพาะ ท่านได้ออกแบบการท างานโดย

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและกลไกการท างานเชิงพื้นที่ในการพัฒนาครอบครัวได้อย่างไร และการที่ อบต. 

เข้ามาเป็นกลไกหลักท างานร่วมกับ ศพค. มีความส าคัญอย่างไร อยากให้ท่านเล่าตัวอย่างงานในพื้นที่ 

รวมถึงกลไกการท างานร่วมและการก ากับติดตาม 

เดิมทที าหน้าที่อยู่กองคลังที่อ่ืนอยู่ก่อน และขอย้ายกลับมาในพ้ืนที่ เพราะอยากพัฒนาบ้านตัวเองให้ดี

ขึ้น โดยมีความรู้สึกว่าท าไมปัญหาเรื่องแค่นี้ถึงแก้ไม่ได้ ท าให้ส าเร็จไม่ได้ ได้มีโอกาสมางานศพของวัดที่

กรุงเทพฯ รู้สึกว่าท าไมเขาถึงมีระบบการจัดการที่เบ็ดเสร็จ เรียบง่าย จึงกลับมาคิดถึงบริบทที่บ้านเราว่าเรา

ต้องท าแบบนี้ได้ จึงเกิดความคิดเรื่องการท าดอกไม้จันทน์ โดยส่งเสริมให้คนแก่ที่อยู่บ้านเฉย ๆ อยู่แบบเหงา ๆ 

ไม่รู้จะท าอะไรและเริ่มห่อเหี่ยวซึมเศร้า จึงได้มีการพูดคุยและชักชวนกันมาลงหุ้นคนละ 100 บาท เพ่ือฝึกการ

ท าดอกไม้จันทน์ขายให้งานศพ บวกกับได้งบส่วนหนึ่งจะกระทรวงการคลังมาพัฒนาในเรื่องนี้ ซึ่งตอนนั้น เมื่อ
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ท าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหน จึงขอให้ท่านรองนายกฯ ช่วยหาที่ขายหน่อย และก็ขอความร่วมมือไปอีก

หลาย ๆ คน ให้ช่วยกันหาที่ขาย และเริ่มเข้าไปหาเจ้าอาวาสวัดเพ่ือขอความร่วมมือในการขายโดยบริการไปส่ง

ที่วัดเลย ในต าบลมี 7 วัด ก็ผูกตลาดไว้ทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ใช่การพัฒนาเพียงผู้สูงอายุ มีทั้งผู้ปุวย HIV ที่อาจจะถูก

จ ากัดอาชีพอ่ืน ๆ ก็มาร่วมในโครงการนี้ด้วย ปีแรกเริ่มจากขายราคาถูกกว่าตลาด และค่อย ๆ ขอขึ้นเรื่อย ๆ 

แต่ก็ยังถูกกว่าท้องตลาด ต่อมาก็ขยายมาสู่การท าพวงหรีด การฝึกให้เด็กเป็นพิธีกรในงานศพ เรียกได้ว่าเกือบ

ครบวงจร และเมื่อไปงานในพ้ืนที่อ่ืน ๆ อีกก็ได้ไอเดีย ก็ไปเห็นกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุนั่งเล่นอังกะลุงในงานศพ 

ก็น าไอเดียดังกล่าวมาริเริ่มในพ้ืนที่ มีการเสนอขอโครงการในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ จากหลากหลายแหล่ง

เพ่ือน ามาบูรณาการให้เป็นงบก้อนที่ใหญ่ขึ้นเพ่ือจัดการฝึกทักษะอาชีพให้แก่คนในชุมชน จากผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ สตรีที่เล่นอังกะลุงเป็น ก็เริ่มให้คนกลุ่มนี้ไปถ่ายทอดให้แก่เด็กเล็ก ๆ ในโรงเรียน เพ่ือเป็นทักษะติดตัว 

และสร้างรายได้ สิ่งที่อยากฝากไว้ว่าปัจจัยความส าเร็จของการท างานในพ้ืนที่ คือ การมีข้อมูลครบทุกระบบ 

ครบมิติ และทันสมัย มีทีมงานในพ้ืนที่ที่ช่วยกันท างาน และการมีรอยยิ้มจากความสุขของคนในพ้ืนที่ ที่ท าให้

คนท างานมีแรงท าต่อไป 

 

นายธวิทย์ กุศลอภิบาล ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต าบลเกาะพลับพลา จังหวัดราชบุรี 

 ค าถาม: การท างาน ศพค.ของท่านใช้ประโยชน์จากข้อมูลอะไรบ้างและมีผลดีอย่างไรต่อการ

ท างานครอบครัว 

โดยส่วนตัวได้เริ่มท างานพัฒนาชุมชนในช่วงที่ยังไม่เป็น ศพค. ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นอาสาสมัครกรม

ประชาสงเคราะห์ ที่ได้รับเงิน 12,500 บาท ซึ่งเงินส่วนนี้ยังอยู่และต่อยอดกลายมาเป็นเงินจ านวนหนึ่งแสน

กว่าบาท ซึ่งมาจากการท ากองทุน และการบ ารุง ศพค. เกาะพลับพลาก็ท างานขับเคลื่อนมาจากข้อมูลของ 

อบต. ปัญหาที่เกิดในหมู่บ้านมีหลายปัญหา แต่หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ก็ไม่มีใครยอมรับเป็นเจ้าภาพ ทั้งผู้

พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งตอนนั้น พมจ. ก็เข้ามาพูดเรื่องการตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดย

ช่วงแรก พมจ. น าเรื่องสวัสดิการชุมชน และโครงการออมบุญวันละ  บาท ซึ่งเงินทุนการท างานและทุนเงิน

เหล่านี้มีส่วนส าคัญคู่ขนานกันในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลเกาะพลับพลา ในช่วงแรกการ

ด าเนินงานของ ศพค. ลงพ้ืนที่เยี่ยมและสงเคราะห์ผู้ปุวยติดเตียง ก็ได้เงินจากกองทุนออมบุญวันละบาท 1 

ส่วน เงินจากท้องถิ่นอุดหนุนด้านสวัสดิการ 1 ส่วน และเงินจากรัฐบาล 1 ส่วน ได้เงินจากสามส่วนนี้ไป

สนับสนุนการท างาน ในเรื่องข้อมูล ทางต าบลจะใช้ข้อมูลจากอบต. เป็นหลัก แต่ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลอ่ืน ๆ 

ก็จะมีเครือข่ายเก็บข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รพ.สต. วัด โรงเรียน และมี พมจ. เข้ามาเป็นหน่วยสนับสนุน 
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 ค าถาม: การพัฒนาแผนการท างานครอบครัว ชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างไรบ้าง 

ในด้านการพัฒนาศักยภาพการท างานของ ศพค. และผู้น าชุมชน บังเอิญว่าเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มคนชนเผ่า

ในพ้ืนที่ จึงมีศูนย์พัฒนาชาวเขา ซึ่งมีบุคลากรเข้ามาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน มี

การประชุมสัญจรทุกเดือน การท างานจะเป็นภาคีเครือข่ายกันและมีการ เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน 

ยกตัวอย่างต าบลเป็นพ้ืนที่เกษตร การท างานจะบูรณาการกันทุกภาคส่วน เช่น เกษตรเข้ามาให้ความรู้เรื่อง

เมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูก อบต. จัดกิจกรรมให้พ้ืนที่เป็นที่ขายสินค้าที่ได้จากการเพาะปลูกทุกวันที่ 11 

เดือน และส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน ศพค. เข้ามาให้ก าลังใจพัฒนาในเรื่องของจิตใจและ

อารมณ์ สร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความสุขให้แก่คนทุกช่วงวัยได้เข้ามาร่วมในกิจกรรม วัด ช่วย

บ ารุงในเรื่องของจิต และช่วยเก็บข้อมูลจากการเดินบิณฑบาตและรับฟังปัญหาของชาวบ้านเพ่ือน าปัญหามา

แลกเปลี่ยนและหาทางวางแผนช่วยเหลือ  

 

นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ค าถาม: จากบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับฟังในวันนี้ จะสามารถน าไปท างานเชิงยุทธศาสตร์ของ สค./ 

พม.ในอนาคตได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อนโยบายของ สค. ที่จะสร้างครอบครัวคุณภาพในทุกช่วงวัย

ระยะยาว 

ในท้ายที่สุดการท างานในชุมชนไม่ควรไปติดยึดอยู่กับตัวงบประมาณ จะต้องรองบประมาณถึงจะ

ท างานได้ แต่อยากให้เป็นการท างานเชิงบูรณาการ การมองเห็นว่าในภาคส่วนต่าง ๆ นั้นมีเงินงบประมาณที่จะ

น ามาท างานส่วนนี้ได้ ให้ใช้การบูรณาการทั้งความร่วมมือและงบประมาณเข้ามาใช้พัฒนาชุมชน ถ้าสามารถท า

ได้จะเกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องในกิจกรรมของชุมชน และสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การที่ให้คนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการท างานและการเรียนรู้ร่วมกัน คนรู้มากถ่ายทอดให้แก่คนรู้น้อย คนที่ไม่รู้เลยก็ได้เปิดโลกทัศน์ที่

จะท าให้กระบวนการคิด (mind set) ของคนเปลี่ยนไป หากไม่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ชุมชนจะไม่

สามารถเคลื่อนงานใด ๆ ได้เลย อยากให้ทุกท่านได้คิดว่าการรอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนโดยไม่ลุกขึ้นมาท า

อะไรด้วยตัวเอง ก็จะท าให้ความส าคัญของชุมชนถูกละเลยไป จริง ๆ แล้วชุมชนมีศักยภาพในการจัดการตนเอง

ได้ และการสร้างการมีส่วนร่วมนั้น สิ่งที่เห็นผลได้ชัดเลย คือการสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ เมื่อท าอยู่

ด้วยกันบ่อย ๆ จนเกิดความคุ้นชิน ระดับของความร่วมมือก็จะมีเพ่ิมมากข้ึนด้วย หวังว่ากลไก ศพค. ซึ่งได้ริเริ่ม

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนมาถึงปัจจุบัน อยากให้ท่านได้หันกลับทบทวน และปรับตัวให้ ศพค. มีชีวิตอยู่เสมอ 

ขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าเงินเป็นเครื่องมือการท างานที่มีที่มาจากหลายภาคส่วน ส่วนที่ สค. ให้ไปก็เป็นส่วน
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หนึ่งที่ท่านสามารถท างานบูรณาการร่วมกันกับภาคส่วนอ่ืนได้ ความคาดหวังของทางกรมและท่านอธิบดีเองก็

คาดหวังไว้ว่า ศพค. จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพราะจะเป็นกลไกที่ถูกรองรับด้วยกฎหมาย

พ้ืนฐานที่ท่านสามารถมีแหล่งทุนหลายตัวทั้งที่ท่านทราบและที่อาจจะยังไม่ทราบจากกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือท างานพัฒนาคนในชุมชนได้ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


