
๑ 
 

                                             
                            
               คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส วุฒสิภา                         

 
 
  
 
  
 
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๕๐๑  
ชั้น ๒๕ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สู งอายุ คนพิการ      
และผู้ด้อยโอกาส น าโดย นายวัลล  ตังคณานุรัก์  ประธานคณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาสรุปผล
การเดินทางลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการ จ านวน ๒ ครั้ง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี ้ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

๑. การลงพ้ืนที่ติดตามวิถีชีวิตและ
การจัดการขยะของชุมชนโพธิ์ซ้าย

ร่มเย็น เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓    
ณ ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น อ าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นชุมชน      
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ
การจัดการขยะชุมชนที่ ยึดหลักเศร์ฐกิจ
พอเพียง และ 3R (Recycle, Reduce, Reuse) 

และได้รับการยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R Learning 
Center) แห่งที่  ๗  ของประเทศไทย  โดยชุมชนได้น าเสนอวิธีการจัดการขยะของชุมชน  
โดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ตลอดจนการคัดแยกขยะออกเป็น ๒ ส่วนคือ ขยะที่รีไซเคิลได้ 

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
ประธานคณะกรรมาธิการฯ  

ร่วมส่งเสริมการน าแนวคิดในการจัดการขยะ 
มาใช้ในชุมชน พร้อมตระหนักถึงปัญหาความ

เหลื่อมล้ าของสังคม 
 

“กมธ.สงัคมฯ สง่เสรมิแนวคิดในการจดัการขยะ หวงัสรา้งรายไดใ้ห ้

กล ุม่ผ ูด้อ้ยโอกาส พรอ้มม ุง่ขจดัความเหลื่อมล า้ของสงัคม” 
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และรีไซเคิลไม่ได้ ส าหรับขยะที่รีไซเคิลได้จะน าไปขาย ส่วนขยะที่รีไซเคิลไม่ได้จะน าขยะกลับมา
ใช้ประโยชน ได้อีกครั้ง โดยมีกลุ่มแม่บ้านที่มีฝีมือน าขยะเหล่านั้นมาประดิ์ฐ เป็นของใช้หรือของ
ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชน เช่น หมวก กระเป๋า ดอกไม้ประดับ ส่งผลให้มีรายได้กลับมา
หมุนเวียนและพัฒนาชุมชน ขณะที่ในส่วนของขยะเศ์อาหารก็จะมีการน ามาเลี้ยงไส้เดือน  
และผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย บ ารุงต้นไม้ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

หน่ วยงาน าครัฐควรสนับสนุน ให้ เกิด 
การรวมกลุ่มกันโดยค้นหาอัตลัก์ณ ความ 
โดด เด่ น แล ะศั ก ย  าพ ขอ งแต่ ล ะชุ ม ชน 
เพื่อน าจดุเด่นไปพัฒนาและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 
ควรยกระดับชุมชนโดยพัฒนานวัตกรรม 
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน  

ท้องถิ่น/ชุมชน ควรดึงกลุ่มคนที่มีอาชีพเก็บขยะ 
ในบริเวณใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อ 
จัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณ าพชีวิต 
ของกลุ่มคนเหล่านี้ให้ดีขึ้น 
ควรเพิ่มชอ่งทางในการหารายได้ เช่น 
การขายสินค้าออนไลน           
๒. การเดินทางลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานด้านการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและ 
การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓                  
ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ช่วงเช้า นายวัลล  ตังคณานุรัก์  ประธาน 
คณะกรรมาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมของจังหวัด 
นครราชสีมา ครั้งที่ ๒” ณ ศูนย การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา ซึ่ง ายในงานประกอบด้วย 
กิจกรรมการแสดงจากชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ คนพิการ และศูนย พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
ก าร เชิ ด ชู เกี ย รติ แ ล ะแส ด งค วาม ยิ น ดี แ ก่ ผู้ สู งอ ายุ  ค รอ บ ค รั ว  แ ล ะอ าส าส มั ค ร 
พั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ์ย  และการมอบ เงินช่ วย เหลื อแก่ ประชาชน 
ที่ประสบปัญหาทางสังคม ต่อมาในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิ การ และผู้ ด้ อยโอกาส  และผู้ แทนหน่ วยงาน องค กรต่ างๆ  ที่ ท างานช่ วยเหลื อ 
และคุ้มครองทุกกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เพื่อน าไปสูก่ารลดความเหลือ่มล้ าทางสังคม ซึ่งมีหลายประเด็น ที่น่าสนใจ อาทิ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
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ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย ของผู้สูงอายุ 
ใน โ ร ง พ ย า บ า ล ใน เมื อ ง แ ล ะ ช น บ ท 
ปัญหาการอ านวยความสะดวกและความปลอด ัย
ในการเข้ าถึ งอาคาร สถานที่  และบริการ 
สาธารณะอื่ น ๆ ปัญหาขาดการสนับสนุน 
งบประมาณในการด าเนินงานของศูนย ประสาน 
งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุ์ย ระดับอ าเ อ  ปัญหาการเข้ าถึ ง 

สวัสดิการจากรัฐของคนไร้บ้าน ปัญหาการเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินของผู้พิการทางสายตา 
การสนับสนุนให้ มี กองทุ นพัฒนาบทบาทสตรีมี ความยั่ งยื น และเสนอให้ปรับเพิ่ มโท์ 
กรณีคนกระท าความผิดการล่วงละเมิดทางเพศให้สูงขึ้น ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙ .๓๐ นาฬิ กา คณ ะกรรมาธิการฯ 
ได้เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
น าเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้ เสียหาย 
จากการค้ ามนุ ์ย ของจั งหวัดนครราชสี มา 
และเข้าเยี่ยมชมศูนย การเรียนรู้ในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุ์ย  ณ สถานคุ้มครอง 
สวั สดิ  าพ  ผู้ เสี ยห าย  จากการค้ ามนุ ์ ย  
(บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา  
     ในการนี ้ คณะกรรมาธิการจะน าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาศึก์าเพื่อเป็นแนวทางในการ 
ด าเนินงานใหก้ับกลุ่มคน/ชุมชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป 
                       

 

 

 

 

ประพันธ์โดย 

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ 
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