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ปทมาวดี  โพชนุกูล ซูซูกิ2 

 
1.   ความนํา 
 
 ปจจุบัน ชุมชนทองถ่ินไทยมีความตืน่ตัวในการจัดสวัสดิการอยางกวางขวางและหลากหลาย
รูปแบบ  ภาครัฐใหความสนใจการจดัสวัสดิการในระดับชุมชนทองถ่ินในฐานะที่เปนเครื่องมือเสริม
การจัดสวัสดกิารโดยรัฐซึ่งจะทําใหประชาชนโดยเฉพาะผูอยูนอกภาคทางการและผูดอยโอกาสเขาถึง 
สวัสดิการไดในระดับหนึ่งอนัจะนําไปสูการมีคุณภาพชวีติที่ดีมีความมัน่คง    อยางไรก็ดี การจัดสวัสดิ
การโดยชุมชนมีความสําคัญโดยตัวเองมิใชเปนเพยีงเครื่องมอืเสริมการจัดสวัสดิการโดยรัฐ       การจัด 
สวัสดิการโดยชุมชนตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธของผูคนในชุมชน   และอยูบนฐานวัฒนธรรมการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน  แมการจัด “สวัสดิการชุมชนทันสมัย” บนฐานการออมทรัพย  กม็ี
ความเชื่อมโยงกับทักษะความสามารถในการผลิตของสมาชิกในชุมชนซ่ึงอยูบนฐานภูมิปญญา  และ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน    การจัดสวัสดิการจึงเปนเครื่องมือของการเสริมสรางพลังชุมชน  
การพึ่งตนเอง  รวมถึงการเปนเครื่องมือเพื่อ “พัฒนาคน”   
 การเสรมิสรางความเขมแข็งของสวัสดิการโดยชุมชนจึงเปนสวนหนึ่งของการสราง     “สังคม 
สวัสดิการ”  ซ่ึงหมายถึง “สังคมที่มีสวัสดิการหลายรปูแบบ จัดการโดยหลายสถาบัน  โดยแตละรูปแบบ
และแตละสถาบันมีความเปนอิสระตอกัน” บนหลักการ “เฉลี่ยทุกข เฉลี่ยสุข”  เปาหมายคือ การ “กินด ี
อยูดี มีสุข มีสิทธิ” (คณะทํางานการกระจายรายได, 2550: 7)      การหาแนวทางเสริมสรางความเขมแขง็
ของขบวนสวสัดิการชุมชนมีความสําคัญในภาพรวม  และยังสําคัญยิง่สําหรับบางพื้นที่ที่ขบวนสวสัดิ
การชุมชนยังไมเขมแข็งหรือไมสามารถกอเกิด/พัฒนาดวยตนเองได  เพราะนอกจากไมสามารถพึ่ง
พาตนเองไดในขั้นพื้นฐานแลว   พื้นที่ดังกลาวอาจจะประสบปญหาไมสามารถรองรับ  จัดการ  หรือ ได
ประโยชนจากการจัดสวัสดิการโดยรัฐที่คาดวาจะเขมขนขึ้นในอนาคตได      

การหาแนวทางหนุนเสริมความเขมแข็งของขบวนสวัสดกิารชุมชน   จาํเปนตองมีองคความรูที่
เปนระบบเกี่ยวกับ “สวัสดิการชุมชน” และการจัดวางตําแหนงของ “สวัสดกิารชุมชน”  ในภาพรวม
ของสวัสดิการสังคม     ตองมีการสรางองคความรูที่เปนระบบเกีย่วกบัพลวัตร และสถานภาพปจจุบัน
ของสวัสดิการชุมชน   ทั้งดานอุดมการณ  รูปแบบ    ตลอดจนปจจยัเงื่อนไขจําเปนที่สงผลตอความ

                                                 
1

 รายงานนําเสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  12 สิงหาคม 2551 
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สามารถในการกอเกิดและการพัฒนาขบวนสวัสดิการชมุชน     รวมถึงนโยบายและบทบาทของรัฐตอส
วัสดิการชุมชนในปจจุบันทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ 

บทความนี้จะนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับสวัสดิการชุมชน  โดยมวีัตถุ
ประสงคเพื่อใหทราบถึงสถานภาพของการศึกษาวจิัยทีเ่กีย่วของกับสวสัดิการชุมชนในประเทศไทยและ
เพื่อสังเคราะหองคความรูจากงานศึกษาเกีย่วกับสวัสดิการชุมชนและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะเปนขอ
มูลพื้นฐานที่คาดวาจะเปนประโยชนสําหรับการวิจยัและการขับเคลื่อนขบวนสวัสดกิารชุมชนของไทย
ตอไป   
 เอกสารที่นํามาศึกษาในครั้งนี้  ประกอบดวยวิทยานพินธหนังสือและบทความ  รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 70 ช้ิน  การเลือกเอกสารใชคํากญุแจในการคนหาจากหองสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    
คือคําวา  “สวัสดิการชุมชน”  “สวัสดิการสังคม”  “เศรษฐกิจและวฒันธรรมชุมชน”  “องคกรการเงินชุม
ชน”   สวนคําวา “สวัสดิการสังคม” นั้น ถูกรวมเขามาเพื่อใหทราบความหมายทีแ่ตกตางจากสวัสดกิาร
ชุมชนประการหนึ่ง   อีกประการหนึ่งคอื  จากการระดมสมองนักวิชาการและผูเกีย่วของ  ที่ประชุมได
ใหความสนใจแนวทางการจดัสวัสดิการของรัฐที่มีผลกระทบตอชุมชนและแนวทางการจัดสวัสดิการ
โดยชุมชน  ตลอดจนสนใจปฏิสัมพันธระหวางรัฐกับชมุชน   เราจงึไมสามารถแยกสวัสดกิารชุมชน
ออกจากสวัสดิการสังคมไดอยางเด็ดขาด  

ประเด็นที่ทบทวนและสังเคราะหประกอบดวย ความหมายและความสําคัญของสวัสดิการชุม
ชนในสังคมไทยในหัวขอที ่ 2       หัวขอที่ 3 และ 4  กลาวถึงการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยศึกษาอุดม
การณ  รูปแบบและปจจยัท่ีสงผลตอการจัดสวัสดิการชมุชนและผลสําเร็จของการจดัสวัสดิการชมุชน   
ในหวัขอที่ 5  บทสังเคราะหฉบับนีไ้ดนาํขอมูลจากรายงานสวัสดกิารของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
มาทดลองวิเคราะหในประเด็นเรื่องการขยายตวัของขบวนสวัสดกิารชุมชนและวิเคราะหกรณีตัวอยาง
การจัดสวัสดกิารชุมชนดานการศึกษา   หวัขอที่ 6  กลาวถึงนโยบาย  กฎหมายและบทบาทของรัฐที่เกี่ยว
ของกับการจัดสวัสดิการชุมชน   ในหวัขอที่ 7   เปนบทสรุปที่จะวิเคราะหวาองคความรูหรืองานศึกษาที่
มีอยูสามารถชวยตอบโจทยตางๆเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนในปจจุบันไดมากนอย
เพียงไร  

 
2.   ความหมายและความสําคัญของสวัสดิการชุมชนในสังคมไทย   
 

2.1   ความหมายของ “สวัสดิการ”  
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คําวา  “สวัสดิการ” ถูกใชในความหมายและขอบเขตที่ตางกัน    ใน “บทสังเคราะหสวัสดิการ
ชุมชนทองถ่ิน : ความหวงใยที่คนทองถ่ินมีใหกนั” 3  โดย วีรบูรณ วิสารทสกุล   ยุทธดนัย สีดาหลา  
และคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ  (2550)   ไดสรุปวา  ในสังคมไทย “คําวา “สวัสดิการ” มักถูกเขาใจอยาง
แคบๆ วาเปนเรื่องของ “การให” เพือ่การสงเคราะห หรือการแกไขปญหาเฉพาะหนาของบุคคลในรูป
แบบตางๆ  ไมวาจะเปนการใหเงินหรือส่ิงของ ทั้งที่ใหเปลาหรือการกูยืม ของกลุมองคกรตางๆ รวมทั้ง
หนวยงานภาครัฐเอง   ในทางตรงกันขาม “สวัสดิการ” ก็ถูกมองอีกวาเปนเรื่องของสิทธิอันพึงมีพึงได 
ที่หากไดเปนสมาชิก หรืออยูในเกณฑที่มกีารกําหนดแลว ก็เปนสิทธิที่คนๆ นั้น พงึไดจากองคกรที่ตน
เปนสมาชิกอยู”    

ในการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวของกับเรือ่ง “สวัสดิการ”  มีการกลาวถึง “สวัสดิการทางเศรษฐ
ศาสตร”   “สวัสดิการสังคม”  และ “สวัสดิการชมุชน”     โดยทั้งสามกลุมมองสวัสดิการสอดคลองกัน
ในเชิงเปาหมายคือเพื่อความเปนอยูที่ดีของประชาชน และกลาวถึงสภาพความเปนอยู  มาตรการหรือกิจ
กรรมตางๆที่จะนําไปสูความเปนอยูที่ด ี    แตใชวาทกรรมและตัวละคร (หนวยตัดสินใจ หนวยปฏิบตัิสู
เปาหมาย) ตางกัน  ดังสรุปในภาพที่ 1 และดังที่จะกลาวในรายละเอียดตอจากนี้ไป   

• สภาพความเปนอยู  
• กจิกรรม มาตรการ

ความเปนอยูท่ีดี 

สวัสดิการชุมชน
การพึง่ตนเอง
การปรบัตัว 

อรรถประโยชนของ
สมาชิกในสังคม

สวัสดิการทาง
เศรษฐศาสตร

สวัสดิการ
สังคม

เปนส่ิงท่ีจําเปนและ
เปนสิทธิพืน้ฐาน

ภาพที่ 1:  ความหมายและแนวคิดสวัสดิการทางเศรษฐศาสตร สวัสดิการ
สังคม และสวัสดิการชมุชน

 
ที่มา:   ผูเขียน 

 
(1) สวัสดิการทางเศรษฐศาสตร  
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  วีรบูรณ วิสารทสกุล   ยุทธดนัย สีดาหลา  และคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ  (2550)  เปนบทความที่จัดทําขึ้นจากขอ
สังเกตของคณะผูเขียนจากประสบการณที่ไดรวมในงานพัฒนาระบบสวัสดิการทองถิ่น ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ภายใตนโยบายการวางรากฐานสูสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน ที่ดําเนินงานในป 2550   
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ในทางเศรษฐศาสตร “สวัสดิการ” หมายถึงความเปนอยูที่ดี (well-beings) ซ่ึงประยุกตใชไดตั้ง

แตระดับปจเจกบุคคล  กลุมบุคคล  จนถึงระดับสังคมโดยรวม    สวสัดิการทางเศรษฐศาสตรพิจารณา
จากอรรถประโยชน (utility) หรือความพอใจของประชาชน  ถาบุคคลไดรับอรรถประโยชนสูงขึ้น (เชน
จากการที่รัฐสรางเขื่อนทดน้าํ) ก็จะเรียกไดวา บุคคลผูนั้นมีสวัสดิการสูงขึ้น และถาอรรถประโยชนที่สูง
ขึ้นของบุคคลหนึ่งหรือกลุมหนึ่งไมทําใหอรรถประโยชนของผูอ่ืนลดลง การมีเขื่อนก็จะทําใหสวัสดิ
การของสังคมโดยรวมสูงขึ้น  แตถาทําใหอรรถประโยชนของบางคนลดลง (เชนคนอยูเหนือเขื่อนที่ถูก
น้ําทวม)  โดยสุทธิแลวสวัสดิการสังคมก็อาจลดต่ําลงไดถาผลกระทบดานลบรุนแรงกวาดานบวก 4    
“สวัสดิการ”ในทางเศรษฐศาสตรจึงถูกนิยามในลักษณะที่เปน “เปาหมาย” ของสังคมคือการอยูดกีินดี
ของสมาชิกในสังคม  สวน“วิธีการ” ใหไดมาซึ่งความเปนอยูที่ดี  เชน กิจกรรมของตลาด  กิจกรรมการ
สงเคราะห  การจายเงินสงเคราะห  การสนับสนุนและโครงการตางๆโดยรัฐ ไมใช “สวัสดิการ” โดยตวั
มันเอง แตเปน “บริการ” ซ่ึงเปนเครื่องมือเพื่อนําไปสู “สวัสดกิาร” คือความเปนอยูที่ดีของประชาชน   
“ผูจัดบริการ (สวัสดิการ)”ในทางเศรษฐศาสตรจึงอาจเปน รัฐ  ชุมชน  ครอบครัว หรือ ตลาด (เชน นํา
สินคาจากผูผลิตสูผูบริโภค) ก็ได  โดยเศรษฐศาสตรจะใหความสนใจปญหาความลมเหลวในการจัดการ
ของตลาดและปจเจก ซ่ึงทําใหรัฐจําเปนตองเขามาเปนผูจัดสวัสดิการในหลายเรื่อง เชน การศึกษา สา
ธาณสุข  การปองกันประเทศ และสนใจวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดสวสัดิการ
โดยรัฐ 

บทความเรื่อง  “คุณภาพแหงชีวิตปฏิทินแหงความหวัง: จากครรภมารดาสูเชิงตะกอน”  ของ
ปวย  อ๊ึงภากรณ (2516)  เปนบทความที่เกี่ยวของกับสวัสดิการในความหมายกวางตามนยิามทางเศรษฐ
ศาสตร โดยกลาวถึงสิ่งที่พึงปรารถนาที่จะทําใหบุคคลมีคุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้นหรือมีอรรถประโยชนสูงขึ้น
แมในบทความดังกลาวไมไดใชคําวา “สวัสดิการ” และ “อรรถประโยชน”  ทั้งนี้ องคประกอบสําคญัที่
จะทําใหบุคคลมีคุณภาพชวีติที่ดีนั้นครอบคลุมหลายมิติ  เชน  อาหาร การศึกษา สุขภาพ  อาชีพและราย
ได  ครอบครัว  ส่ิงแวดลอม   เวลาสําหรับนันทนาการ  ความยุติธรรม  ตลอดไปจนถึงนโยบายทาง
เศรษฐกิจการเมืองของรัฐก็จะมีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  และในตอนทายของเรื่อง อาจารยปวย
ไดกลาวถึงหลักธรรมที่นําไปสูความสวัสดี   ช่ือของบทความ “จากครรภมารดาสูเชิงตะกอน” ดังกลาวมี
อิทธิพลตอแนวคิดการจดัสวสัดิการชุมชนในปจจุบนัคือ  “ตั้งแตเกดิจนตาย”  แมวาการจัด “สวัสดกิาร
ชุมชน” ที่ปฏิบัติอยูนั้น  จะมีขอบเขตของกิจกรรมจํากัดกวาแนวคดิ “คุณภาพชีวติที่ด”ี ของอาจารยปว
ยอยูมาก  และอาจารยปวยก็มุงชี้แนะสิ่งที่รัฐพึงกระทําเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    

                                                 
4 ในทางเศรษฐศาสตร    คําวา “สวัสดิการสังคม (social welfare)”  เปนผลรวมสวัสดิการของปจเจกบุคคล  หรือ สวัสดิ
การของทุกคนในสังคมรวมกัน  ซึ่งเปนไดทั้งทางบวก คือ สวัสดิการเพิ่มขึ้น หรือลบ คือสวัสดิการลดลง  
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งานศึกษาทีเ่กีย่วของกับระบบสวัสดิการภาคประชาชนทีก่ลาวถึงความหมายของสวสัดิการทาง
เศรษฐศาสตรอยูบาง  ไดแก งานของณรงค  เพ็ชรประเสริฐ  (2544)  อภิญญาและศิริพร (2547)  และ
ชนินทร วะสนีนท (2549)  อยางไรก็ดี  ชนินทร (2549)  ตีความวา  สวัสดิการทางเศรษฐศาสตรไมคํานึง
ถึงสิ่งที่จับตองไมได (intangible)  ซ่ึงเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

 
(2)  สวัสดิการสังคม    
   
คําวา “สวัสดิการสังคม” ที่ใชกันอยูทั่วไปเปนกระบวนการหรือวิธีการ  กลาวคือ การใหบริการ 

(Services) สําหรับประชาชนเพื่อปองกันเงื่อนไขอันไมพึงประสงคตางๆ    หรือเปนวิธีการที่จะนําไปสู
ความเปนอยูทีด่ีของประชาชน  ไดแก การสังเคราะห  (Assistance) และการประกนั (Insurance)  การ
สรางความมั่นคงทางสังคม (Social security)  นันทนาการ (Recreation)  เปนตน   โดยแนวคิดในการ
จัดสวัสดิการสังคม  แบงเปน 4  กลุม คือ  (1) กลุมที่เห็นวาการจดัสวัสดิการเปนสิ่งทีค่นมีอิสรภาพที่จะ
ตัดสินใจดวยตนเอง  ไมใชหนาที่ของรัฐ   (2)    กลุมที่เห็นวารัฐสามารถเขามาจัดสวัสดิการได แตทํา
อยางจํากดั5  (3)  กลุมที่เชื่อในรัฐสวัสดกิาร  (4)   กลุมมารกซิสต  เชื่อวา รัฐตองเขามาจัดสวัสดกิารเพื่อ
ความเสมอภาคกับทุกคน  (ชนินทร วะสีนนท  2549: 15) 

แนวคดิสําคัญของสวัสดิการสังคมคือ สวัสดิการจะถกูกําหนดโดยความจําเปนของสังคมใน
สวนรวม  สวัสดิการเปนสิ่งที่ทุกคนจะตองเขาถึงจะตองไดรับ  เพราะเปนเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานทาง
สังคม  (Social Basic Right)  ของทุกคน  (อภิญญา เวชยชยั และศิริพร  ยอดกมลศาสตร 2547)  รัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 ระบุในหมวด “สิทธิของประชาชน”  ใหรัฐตองจายเงินเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนในดานตางๆ  เชน    หลักประกนัการวางงาน  และหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ในการทํางาน (มาตรา 44)   การศึกษาฟรีตลอด 12 ป และเนนใหการศึกษาแกกลุมคนยากไร  พิการ และ
เปราะบางใหไดรับการศึกษาเทาเทียมกับบคุคลอื่น (มาตรา 49)   การจัดใหประชาชนไดรับบริการสา
ธารณสุขอยางทั่วถึง  โดยเฉพาะผูยากไร ไมตองเสียคาใชจาย (มาตรา 51)    การชวยเหลือเดก็และเยาว
ชนที่ไมมีผูดูแล คนชราที่อายุเกิน 60 ปและไมมรีายไดเพยีงพอแกการยังชีพ  คนพกิาร ทุพพลภาพ  วกิล
จริต คนไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ (มาตรา 52-55)   

ในงานศกึษาเรื่องการจัดสวสัดิการขั้นพื้นฐานของณรงค เพ็ชรประเสริฐและคณะ (2550)   
เสนอตอคณะทํางานการกระจายรายได  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นวาสวสัดิการ
เปนการชวยเหลือและลดรายจายของคนจน  การจัดสวัสดิการโดยรัฐ (เชน การรักษาฟรี  เรียนฟรี เบี้ยยัง
ชีพ ศูนยเดก็เล็ก  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม) จึงเปนเครื่องมือทางการคลังเพื่อการกระจายรายได 
จัดเปนหนึ่งในยุทธศาสตรในการแกปญหากระจายรายไดควบคูกับการแกปญหาความยากจน (หนา 3-

                                                 
5   สวัสดิการทางเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยูในกลุมแนวคิดนี้ คือ รัฐเขามาจัดการไดภายใตบางเงื่อนไข 
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4)  สวัสดกิารเปนเงื่อนไขเบือ้งตนในการลดปญหาสังคม  ปองกันไมใหเกิดปญหาอนัเนื่องมาจากความ
ยากจน  สวัสดิการเปนปจจัยของการสรางโอกาส  การใหสวัสดิการคือใหโอกาส (หนา 12) 

แมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2550  สะทอนวาสังคมไทยใหความสาํคัญกับสวัสดิการมากขึ้น   
โดยมีนยัวารัฐมีภาระในการจัดสวัสดิการทั้งใน “การผลิตบริการ”  และ “การรับภาระตนทุนคาใชจาย”   
อยางไรก็ดี  ปจจุบันยังไมถื

                                                

อวาประเทศไทยเปนรัฐสวสัดิการ เพราะยังใหความคุมครองไมครอบคลุม 
และมีงบประมาณจํากดั   (อัมมาร สยามวาลา และสมชัย จติสุชน 2550)   วรวรรณ ชาญดวยวิทย (2550) 
และดิเรก ปทมสิริวัฒน (2550) เห็นวา ปจจุบันรัฐไทยยังมีคาใชจายดานสวัสดิการตอผลิตภัณฑมวลรวม
รายไดประชาชาติ (GDP) ไมสูงมากนักและต่ํากวาอีกหลายๆประเทศ6  จึงยังมีความเปนไปไดที่รัฐจะใช
จายเงินเพื่อสวสัดิการสังคมมากขึ้น  อยางไรก็ดี  การจะจัดสวัสดิการอยางเพียงพอและถวนหนาไดนั้น   
อัมมารและสมชัยเสนอวา  รัฐอาจดําเนนิตามแนวทางประกันสังคมโดยผูไดรับสวสัดิการรวมจาย   แต
แนวทางนี้จะไมสามารถดึงลูกจางที่อยูนอกระบบซึ่งมีสัดสวนมากเขามาได   และรัฐตองใชเงนิงบ
ประมาณแผนดินเพิ่มขึ้นโดยอาจเก็บภาษีเพิ่ม แตภาระภาษีตองไมกระทบคนจนและคนเปราะบาง  อีก
ทางเลอืกหนึ่งคือใหสิทธิประโยชนเฉพาะแกคนจนและคนเปราะบางเทานั้น  แตวิธีการดังกลาวอาจมี
ปญหาในการคัดเลือกคนจน 7

 ดวยการขยายตัวของขบวนองคกรการเงินชุมชนและสวสัดิการชุมชนในหลายพื้นทีท่ั่วประเทศ   
ปจจุบัน รัฐหันมาใหความสนใจกับแนวทางการสรางสวัสดิการสังคมใหเขาถึงคนจนและแรงงานนอก
ระบบโดยการทํางานรวมกับทองถ่ินและชมุชน  การจดัสวัสดิการระดบัชาติมีจุดออนที่ไมสามารถจัดส
วัสดิการไดตรงความตองการที่แทจริงของทองถ่ินได แตมีจุดแข็งที่มกีองทุนขนาดใหญกวาจึงกระจาย
ความเสี่ยงไดดีกวา ในขณะที่การจดัสวัสดิการระดับทองถ่ินมีกองทุนขนาดเล็กกวา กระจายความเสี่ยง
ไดนอยกวา แตสามารถจัดสวัสดิการไดตรงความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ินได8  มีขอเสนอ
วาระบบการคุมครองทางสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบควรเปนการจัดสวัสดิการแบบพหุลักษณ  
และควรใหภาคประชาชนและทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการจัดสวัสดิการโดยมีรัฐหนุนเสริม (สถาบัน
วิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย 2550, จิตติ มงคลชัยอรัญญา   ชินชัย ช้ีเจริญ  และพงษเทพ สันติกุล  
2550)      

 
 

6 คาใชจายดานสวัสดิการทั้งหมดของประเทศในป 2549 มีประมาณรอยละ 2.3 ของ GDP  ซึ่งต่ํากวาประเทศโออี
ซีดีและต่ํากวาประเทศเม็กซิโกมาก (วรวรรณ  ชาญดวยวิทย 2550) 
7 อัมมาร สยามวาลา,สมชัย จิตสุชน, แนวทางแกปญหาความยากจน: เสรีนิยม ประชานิยม หรือรัฐสวัสดิการ (Tackling 
Poverty: Liberalism, Populism or Welfare State), การสัมมนาประจําป 2550 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 
2550 
8 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,   การสัมมนาประจําป 2550 เรื่อง  จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขง
ขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ, การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 3 การตอสูกับความยากจนดวยระบบสวัสดิการ.   
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(3)  สวัสดิการชุมชน   
 

อุดมการณและความหมายของสวัสดิการชุมชน 
 
การศึกษาสวัสดิการ(โดย)ชุมชน มักจะเนนแนวคดิของ การชวยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชน  การ

พึ่งตนเอง  และการปรับตัวของชุมชน  เพื่อนําไปสูเปาหมายความเปนอยูที่ดี  ชัยวัชน หนอรัตน (2546ข) 
กลาวถึงเปาหมายของสวัสดกิารชุมชนวา  คือ “การอยูกินแตพอดี และมีความสุขรวมกัน”  สวัสดิการชุม
ชนเปนสภาวะและกจิกรรมของการจัดและสงมอบบริการชุมชน ทั้งทางวัตถุ  คุณคาทางจิตใจ และ
คํานึงถึงสภาพแวดลอมดานอื่นดวย   โดยมีลักษณะที่สําคัญคือ   มีความสัมพันธแนวราบ เสมอภาค 
สม่ําเสมอ (เปนประเพณี) สรางสรรค  มีผูจัดและผูรับเปนกลุมเดยีวกัน และตั้งอยูบนพื้นฐานการพึง่กัน
เองวงในเปนหลัก กอนนําแจกจายหรือรับความชวยเหลือจากภายนอกชุมชนที่รวมรัฐและทุนดวย (ชัย
วัชน หนอรัตน 2546ข: 232)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา  มีการจดัประเภทของสวัสดิการชุมชน 2  ระบบ  ระบบแรก  
นาจะเรยีกไดวา  เปนการแบงประเภทของสวัสดิการชมุชนโดยใหความสําคัญตอปจจัยนําเขาทีใ่ชใน
การจัดสวัสดกิาร   ระบบที่สอง  เปนการแบงประเภทของสวัสดิการชุมชนตามวิธีการจัดสวัสดิการและ
ระดับการเกื้อกูลกันในชุมชน 
 
 สวัสดิการชุมชนจําแนกตามปจจัยนําเขาท่ีใชในการจัดสวัสดิการ 
  

 

ความเปนอยูที่ดีของสมาชิกในชุมชน

สวัสดิการชุมชน
พื้นบาน 

สวัสดิการชุมชน
ทันสมัย

ภูมิปญญา

สรางรายได
สะสมทุน

ทุน

สวัสดิการบนฐานวัฒนธรรม

สวัสดิการบนฐานทรัพยากร
สวัสดิการบนฐานการพัฒนา

ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ 

ผล การพึ่งตนเองของชุมชน

ภาพที่  2: มุมมองเชิงระบบ

สวัสดิการสังคม 

ทรัพยากรของรัฐ 

สวัสดิการในชุมชน:
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 ที่มา: ผูเขียน 
  

หากใชสวัสดกิารที่เกิดขึ้นในชุมชนเปนตวัตั้ง   แลวพิจารณาในเชิงระบบ  คือ จากปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และผลของการจัดสวัสดิการในชุมชน   จะพบวา   สวัสดิการที่เกิดขึ้นในชุมชนมาจากสอง
แหลง  (ในการศึกษานี้ไมรวมสวัสดิการจากตลาด ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน)  คือ  สวัสดิ
การที่จัดโดยรัฐ และสวัสดกิารที่จัดโดยชมุชน (รวมครัวเรือน)    สวัสดกิารโดยชมุชนนั้นมีสองกลุม
ยอย    

กลุมที่หนึ่ง  ชนินทร (2549)   เรียกวา “สวัสดิการชุมชนพื้นบาน”   เปนกระบวนการจัดสวสัดิ
การที่อาศัยภูมปิญญาทองถ่ิน  ซ่ึงสอดคลองกับสิ่งที่ณรงค เพ็ชรประเสริฐ และคณะ  เรียกวา เปน “สวัส
ดิการบนฐานวฒันธรรม”  และ “สวัสดิการบนฐานทรัพยากร”   หรือชัยวัชน (2546) เรียกวา “สวัสดิกา
รวงใน” 

กลุมที่สอง  คือ “สวัสดิการชุมชนทันสมัย”  เปนการนําการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ไดรับ
อิทธิพลจากภายนอก  เชน  ความคิด ความเชื่อ อุดมการณพัฒนาใหม มาปรับใชสรางสวัสดิการของชุม
ชนเอง  (ชนินทร,  2549)     ซ่ึงตรงกับแนวคิด “สวัสดิการบนฐานการพัฒนา”  ของณรงค เพ็ชร
ประเสริฐและคณะ   หรือที่ชัยวัชน (2546)  เรียกวา “สวัสดิการวงนอก” 

งานศึกษาทีเ่กีย่วของกับสวสัดกิารชุมชนพื้นบาน  ไดแกงานศกึษาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน  
เชน งานของกาญจนา แกวเทพ (2530, 2538) งานศึกษาของชดุโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ ฉัตรทิพย 
นาถสุภา  แมงานเหลานี้ไมไดมีเปาหมายที่จะศกึษาเรื่องระบบสวัสดิการและแทบไมไดใชคําวาสวัสดิ
การในการศกึษาเลย  แตเนือ่งจากการศึกษาดังกลาวเกีย่วพันกับวิถีชีวติ ความเปนอยูของชาวบานหรือ
สมาชิกในชุมชน  งานศึกษาดังกลาวแทจริงแลวจึงเกี่ยวของกับสวสัดิการชุมชนโดยตรง 

งานศึกษาทีเ่กีย่วของกับสวสัดิการชุมชนทันสมัย  ไดแก งานศกึษาของณรงค เพ็ชรประเสริฐ  
(2544) เสรี พงศพิศ (2544)  สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ และคณะ (2545) และอีกหลายทาน 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนไดใหความหมาย “สวัสดิการชุมชน” วาหมายถึง “การสรางหลัก
ประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน หมายรวมถึง ทุกอยางที่จะทําใหคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น ทั้งในรูปแบบของสิ่งของ เงินทุน น้ําใจ การชวยเหลือเกื้อกูล เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตตั้งแต
เกิด แก เจ็บ ตาย” โดย “เปนผูใหอยางมีคุณคาและรับอยางมีศักดิ์ศรี”  และไดยกตัวอยางรูปธรรมของ
การจัดสวัสดิการชุมชน   เชน กองทุนสัจจะออมทรัพย กองทุนออมวันละบาท กองทุนสวัสดิการผูนํา
ชุมชน กองทุนสวัสดิการผูสูงอายุในชุมชน เปนตน   ซ่ึงเปนการพิจารณาเฉพาะรูปแบบของสวัสดิการ
ชุมชนทันสมัยเทานั้น 

ในชุมชนหนึ่งจะมีสวัสดกิารทั้งสองระบบดํารงอยู คือ สวัสดิการชุมชนพื้นบานและสวัสดิการ
ชุมชนทันสมัย แตการศึกษาการดํารงอยูและปฏิสัมพันธของสองระบบมีอยูอยางจํากัด    งานที่นาสนใจ
คืองานของชัยวัชน (2546)  และงานของชนินทร (2549) ที่ศึกษาสวัสดิการสังคมโดยรัฐดวย 
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บทความฉบับนี้ตั้งขอสังเกตสองประการ คือ  ประการแรก  สวัสดกิารชุมชนทันสมัยอาศัย 
“ทุนทางเศรษฐกิจ” เปนปจจัยนําเขาสําคัญท่ีตางจากสวัสดิการชุมชนพืน้บาน   “ทุนทางเศรษฐกิจ” 
ประกอบดวยทุนทางกายภาพ  (เชน เครื่องจักร เครื่องมือสมัยใหม  อุปกรณ โรงเรือน)  และทนุที่เปนตัว
เงิน  ประการที่สอง ผลของสวัสดิการชุมชนทันสมัยหรอืสวัสดิการบนฐานการพัฒนาจะสรางความเปน
อยูท่ีดีใหแกสมาชิกผานกระบวนการสะสมทุนโดยการออมหรือการสรางรายได  ดงัเชน กจิกรรมกลุม
ออมทรัพย  กิจกรรมวิสาหกจิชุมชน  รานคาชุมชน   เปนตน    โดยการออมเพื่อสะสมเปนกองทุนสวัสดิ
การอาจมาจากการลดรายจาย (เชนกลุมสัจจะลดรายจายวนัละบาท) หรือมาจากสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
เชน ผลกําไรที่กลุมไดรับจากการจัดบรกิารสินเชื่อ (กลุมสัจจะสะสมทรัพย กลุมออมทรัพย)   กําไรจาก
กิจกรรมการผลิต  (วิสาหกจิชุมชน  หรือกรณีชุมชนอโศกไมคิดคาแรง)  เงินสมทบ   เงินหรืออุปกรณที่
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ   เงินบริจาค   เปนตน    

ชัยวัชน หนอรัตน (2546)  เรียกสวนเกนิทางเศรษฐกิจที่อาจไดมาจากนอกหมูบานเชน “เงิน
โอน” จากลูกหลานชุมชนที่ออกไปทํางานนอกพื้นทีว่าเปน “สวนเกินเทียม”  และมีบทบาทในการสราง 
“สวัสดิการวงนอก”  ที่แตกตางจาก “วงใน” ซ่ึงเปนการชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน 
 แมสวัสดิการชุมชนทันสมัยจะแตกตางจากสวัสดิการชมุชนพื้นบานในดานปจจัยทนุดังกลาว
ขางตน   แตสวัสดิการชุมชนทั้งสองประเภทจะเกิดขึน้ไดตองอาศยั “ทุนทางสังคม” คือความสัมพันธ 
คานิยมรวม และความไววางใจกนั   จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ผูศึกษาวิจยัสวัสดิการชุมชนทั้ง
สองประเภทพจิารณาบทบาทของชุมชนและลักษณะของการเปนสวัสดิการชุมชนคลายคลึงกัน   กลาว
คือ  บทบาทของชุมชนเปนวาทกรรมของการพัฒนาที่เปนกระแสทดแทนกระแสหลัก (เสรี พงศพิศ 
2544, สมพงศ วิทยศกัดิ์พนัธุ และคณะ 2545)  ชุมชนเขมแข็งที่ยั่งยนืจะมีอิสระ มภีมูิคุมกัน เปนหนวย
ยอยที่สุดที่มภีารกิจและความรับผิดชอบในการแกปญหา ฝาวิกฤตของประเทศชาต ิ  (พรรณทิพย เพชร
มาก และคณะ 2546)  สวนลักษณะสวัสดิการชุมชนจะเปนความสัมพันธในแนวราบ  เสมอภาค  
สม่ําเสมอ (เปนประเพณี) สรางสรรค  มีผูจัดและผูรับเปนกลุมเดยีวกัน  แนวคิดพืน้ฐานคือ ลดการพึ่งพิง
สถาบันภายนอก  การใชครอบครัวเปนฐาน  การใชกลุมเพื่อนบาน การพึ่งตนเอง กอนรับความชวย
เหลือจากภายนอก  (ชัยวัชน  หนอรัตน 2546, จริยา ชุติปทมานนท 2542)  สวัสดิการชุมชนท้ังสอง
ประเภทจึงมีความสําคัญมิใชเพียงเพื่อความเปนอยูท่ีดีของสมาชิกในชมุชนแตยังมนียัในการพึง่ตนเอง
และเปนบอเกิดของทุนทางสังคม  ซ่ึงเปนนยัท่ีไมปรากฏในการใหความหมายและความสําคัญของการ
จัดสวัสดิการโดยรัฐ 

ที่นาสนใจอกีประการหนึ่งคอื  กลุมผูศึกษาสวัสดิการชมุชนทั้งสองกลุมจะมองบทบาทของ
รัฐตอชุมชนตางกัน    กลุมที่ศึกษาสวัสดกิารชุมชนพื้นบานหรือสวัสดิการชุมชนบนฐานวัฒนธรรมและ
ฐานทรัพยากรมักมองวา  รัฐ(และตลาด) สงผลดานลบตอฐานวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรของชมุชน  
ในขณะที่กลุมที่ศึกษาสวัสดกิารชุมชนทันสมัยหรือสวัสดิการชุมชนบนฐานการพัฒนาจะพิจารณาบท
บาทของรัฐในเชิงบวกมากกวา และบางกลุมเรียกรองใหรัฐเปนผูใหการสนับสนุนกระบวนการชุมชน 
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สวัสดิการชุมชนจําแนกตามวิธีการจัดสวัสดิการและระดับการเกื้อกูลกันในชุมชน 
 

    ชัยวัชน  หนอรัตน (2546ข)  เห็นวาการจัดสวัสดิการชุมชนมีความสัมพันธและสําคัญตอ
เศรษฐกิจชุมชน    และจําแนกประเภทของสวัสดิการชุมชนในทํานองเดียวกับหลักการแบงประเภท
ของสวัสดิการสังคม   กลาวคือ   สวัสดิการชุมชนประกอบดวย 

• การบริการชุมชน  หมายถึงสวัสดิการเพื่อจัดเตรียมการจดัการกระบวนการเศรษฐกจิชุมชน  
ไดแก  การอยู  การกิน  การใช  สุขภาวะทางรางกายและจิตใจ   โดยสมาชิกที่เขมแขง็เหมือน
กันรวมกันจัด 

• การประกันชมุชน  หมายถึงสวัสดิการจากกระบวนการแจกจายและบริโภคของเศรษฐกิจชุม
ชน  ไดแก การประกันครอบครัว  ประกันชุมชน  ประกันสิ่งแวดลอมชุมชน  โดยสมาชิกที่
เขมแข็งจัดใหแกสมาชิกที่ออนแอชั่วคราว 

• การอนุเคราะหชุมชน  หมายถึงสวัสดิการจากกระบวนการแจกจายและบริโภคทางเศรษฐกิจ
ชุมชน (ใหเปลา เหนือการติดยึดวัตถุ)  เชน   งานบุญ   การแบงปน  โดยสมาชิกเขมแข็ง/
ฆราวาส จัดใหแกสมาชิกออนแอถาวร/ไมใชฆราวาส 
 
เปนที่นาสังเกตวา  การจัดประเภทของชัยวัชน  คํานึงถึงลักษณะความสัมพันธระหวางผูให

และผูรับในลักษณะที่เปนการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน 
 ในตอนตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาสวัสดิการชุมชนพื้นบานและสวัสดิการ
ทันสมัย   
 
3.   การศึกษาสวัสดิการชุมชนพื้นบาน  (บนฐานวัฒนธรรมและทรัพยากร) 
 

วัตถุประสงคหรือโจทยของการศึกษา 
การศึกษาสวัสดิการชุมชนพืน้บานบนฐานวัฒนธรรมและทรัพยากร  ใหความสําคญักับ “พล

วัตร” หรือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชุมชนทีสั่มพันธกับวิถีชีวิตของชุมชน  อาจจําแนกการศึกษาได
เปนสามชุดคือ 

(1)  การศึกษา “สวัสดิการชุมชน”  เชิงระบบแบบองครวมตามประวัติศาสตรในแงกระบวนการกอ
เกิด พลวัตร ศักยภาพ ความยั่งยนื และความคาดหวังตอสังคมไทยในอนาคต ไดแก งานศึกษา
ของชัยวัชน  หนอรัตน (2546) 

(2) การศึกษา “เศรษฐกิจชุมชน”  ปจจัยทีก่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจหมูบาน ปจจัยการ
ปรับตัวเพื่อดํารงอยูของหมูบานทามกลางการครอบงําของรัฐและทุนนยิม นโยบายของรัฐและ
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ปจจัยจากภายนอกที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชน  ไดแก  งานศกึษาของรัตนาพร เศรษฐกุล 
(2546) จิราภรณ  สถาปนะวรรธนะ (2546) พรเพ็ญ  ทับเปลี่ยน (2546)  สมคิด  พรมจุย  และ
คณะ (2546) 

(3)  การศึกษา “การจัดการทรัพยากร” โดยชุมชน  เชน งานของอานันท  กาญจนพันธุ (2544)   
เปนตน  แมจะเห็นวาการจัดการทรัพยากรเปนการจดัการพื้นฐานเพื่อใหสมาชิกในชุมชนมี
แหลงอาหาร ยา  ที่อยูอาศัย  ตลอดจนเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพทางการเกษตร  จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอ “สวัสดิการ” ของคนในชมุชน  แตบทความฉบับนี้จะไมกลาวถึง
ประเด็นดังกลาวเนื่องจากมีรายละเอียดอีกมากและในบางครั้งก็จะพบวามีการศึกษารวมอยูใน
เร่ือง “เศรษฐกิจชุมชน”       อยางไรก็ดี  บทความนี้ตั้งขอสังเกตวา  นักวิชาการดานสวัสดิการ
สังคมสวนใหญยังละเลยประเด็นเรื่องฐานทรัพยากร  ซ่ึงโดยขอเท็จจริงแลว มักพบความขัด
แยงในการจดัการของรัฐกับการจัดการของชุมชน ในขณะที่บทบาทของรัฐดานสวัสดิการ
สังคมมักถูกมองในเชิงบวกดานการชวยเหลือมากกวา 

      
 กรอบแนวคิดการศึกษาสวัสดิการชุมชนพื้นบานบนฐานวัฒนธรรม 
การศึกษาที่เกี่ยวของกับสวัสดิการบนฐานวัฒนธรรม  มาจากกรอบแนวคิดที่ใหคุณคาและ

ความสําคัญกับวัฒนธรรมชุมชน  และเห็นวาเกิดการปะทะระหวางรัฐและตลาดกับชุมชน  การพึ่งพา
ภายนอกเปนเพราะถูกครอบงําโดยระบบทุนหรือรัฐ  

ตัวช้ีวัดความเขมแข็งของชุมชน  คือ  ความสามารถในการรักษาอัตลักษณและกําหนดทิศทาง
ของตนเอง   ชุมชนยังมีเสรีภาพในการกําหนดการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของครอบครัวและ
ชุมชน  และชุมชนยังรักษาระบบคณุคาและฐานวัฒนธรรมได 
 

การอธิบายการเปลี่ยนแปลงของชุมชน:  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 
การศึกษาสวนใหญอธิบายวา  การเปลีย่นแปลงวิถีชุมชนสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะระบบการผลิต   การเปลี่ยนแปลงในชนบทเกดิขึ้นอยางชัดเจนในชวงทศวรรษ 
2530   โดยการศึกษามักจะกลาวถึงการสูญเสียความสามารถในการพึ่งตนเอง    การถกูแยงชิงทรพัยากร   
การสูญเสียอัตลักษณ   ในชวงเวลาดงักลาว    การเปลีย่นแปลงเกดิจากแรงผลักภายนอกมากกวาแรงขับ
ภายใน   เกิดแรงยื้อทางวัฒนธรรม พยายามฟนภูมิปญญาดั้งเดิมขึ้นมา  แนวคดินี้เห็นวา  ชุมชนหมูบาน
ยังมีศักยภาพในการพัฒนาระบบการผลิตที่ยั่งยืน เปนรากฐานทางเศรษฐกิจที่มัน่คงของประเทศได หาก
พัฒนาอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ รักษาวัฒนธรรมชุมชน
ไวอยางเหนียวแนน 

รัตนาพร เศรษฐกุล  (2546)  ศึกษาครัวเรือน ต.ศิลาแลง อ.ปว จ.นาน สรุปวาการเปลี่ยนแปลง
ของระบบการผลิตในหมูบานนั้นไมไดถูกกําหนดจากอํานาจภายนอกอยางเดยีว วฒันธรรมชุมชนก็มี
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สวนอยางมากในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป  ซ่ึงสอดคลองกับงานชุด
โครงการเศรษฐกิจชุมชนของฉัตรทิพยและคณะ 

 
การอธิบายการเปลี่ยนแปลงของชุมชน:  การปรับตัวของชุมชน     
แมการศึกษาสวนใหญจะมองสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคลายคลึงกัน  แตลักษณะการปรับ

ตัวของชุมชนจะตางกนัขึ้นอยูกับพืน้ที่หรือกลุมเปาหมายที่ศึกษา  อยางไรก็ดี  แนวคิดที่สอดคลองกัน
ของการศึกษาหลายชิ้น คือ  การกอตัวของสวัสดิการชมุชนสมัยใหม (บนฐานทุนและฐานการพฒันา)
เปนผลจากความพยายามปรบัตัวของชุมชนตอการเขามาของระบบทนุและรัฐ   เชน ชัยวัชน (2546)  
ศึกษาหมูบานในภาคเหนือ สรุปวา   ชุมชนปรับตัวโดยการสรางระบบสวัสดิการที่วงนอก  (หมายถึงส
วัสดิการบนฐานการพัฒนา)   เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยรักษาวงใน (เศรษฐกจิและสวัสดิการบน
ฐานวัฒนธรรม) ไว   พรเพญ็ ทับเปลี่ยน (2546) ศึกษาโรงสีชุมชนที่กุดชุม จังหวัดยโสธร สรุปวา  ชุม
ชนปรับตัวตอการเขามาของระบบตลาด  โดยการรวมกลุมครัวเรือนเปนเศรษฐกจิชมุชนทําใหมีอํานาจ
แยงชิงสวนเกนิทางเศรษฐกจิได   การรวมกลุมที่มีพลังทําไดโดยการสรางกลไกเชิงอุดมการณ  กลไก
การจัดระเบียบบรรทัดฐาน   กลไกระเบียบความสัมพันธ  และกลไกการผลิตซ้ํา   ในขณะที่การศึกษา
ของ  จิราภรณ  สถาปนะวรรธนะ (2546)   ใหน้ําหนักกับการสรางเครือขายที่ทําใหเกิดความรวมมือเพื่อ
การอยูรอด  

 
ขอเสนอแนะตอชุมชน  
แนวคดินี้มีขอเสนอคลายคลึงกันเพื่อฟนฟู สรางพลังใหวถีิชุมชน  เชน  สมคิด  พรมจุย  และ

คณะ (2546) เสนอใหชุมชนสรางระบบเศรษฐกิจมีองคกรทางเศรษฐกิจและสังคมโดยยึดฐานวัฒน
ธรรม   มีผูนําชุมชนที่เปนที่ยอมรับ  เขมแข็ง  และสามารถแสวงหาความรวมมือจากสวนตางๆไดด ี  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคไปในทิศทางที่เนนการพึ่งพิงตัวเองเปนหลัก   มีการสะสม
ทุนและใชทุนเพื่อการผลิตของตนเอง    สรางภูมิคุมกันตนเองจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  ฯลฯ  จากภายนอกชุมชน   ใชกระบวนการทางประชาสังคมเรงฟนฟูฐานทาง
ทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมาเพื่อเปนทุนทางธรรมชาติ   ฉัตรทิพย นาถสุภา (2547)  และชัยวัชน 
หนอรัตน (2546) เสนอให ใหความสําคัญตอเยาวชนรุนตอไป    ใหมีจัดการระบบความรูชุมชน คนหา
ความดีที่มีอยูในชุมชน แลวประพฤติปฎิบัติซํ้าๆกัน   ประชาชนตองรวมทํากันเองโดยมีผูนําเปนคนใน
นั้นเอง   

เนื่องจากการจัดสวัสดิการชุมชนมี “สองวง”  (วงนอก วงใน  หรือ  สวัสดิการบนฐานการ
พัฒนา กับสวัสดิการบนฐานวัฒนธรรม)  ชัยวัชน (2546)  เสนอใหมี “สภาผูนําชุมชน” ที่เปดโอกาสแก
ผูนําชุมชนหมูบานในโครงสรางวงในไดทําหนาที่สรางสรรครวมกับผูนําวงนอกมากขึ้น 
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ขอเสนอแนะตอภาครัฐ  
รัฐควรมีบทบาทเปนผูสนับสนุน โดยทําควบคูไปกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ไมหางจาก

ศาสนา (ฉัตรทิพย นาถสุภา 2547)  ลดภาระหนาที่ที่ขัดขวางพัฒนาการทีพ่ึ่งกันเองของชุมชนหมูบาน
ชนบท (ชัยวัชน หนอรัตน 2546)  ใหความสําคัญกับชุมชนโดยวิธีการที่ไมไดยดัเยียดเปนกฎเปนเกณฑ 
แตรับรองสิทธิชุมชน  (สมพงศ วิทยศักดิพ์ันธุ และคณะ 2545)   การวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานของรัฐ
นาจะลองผนวกเอามุมมองของระบบนิเวศกับวัฒนธรรมแทนขอบเขตพื้นที่ปกครอง อาจจะทําใหพบ
กับการกระจายอํานาจที่เปนบริบทใหม ทําใหการพัฒนาเกิดจากฐานรากอยางแทจริง แลวขั้นตอไปจึง
เปนการสนับสนุนจากรัฐ (สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ และคณะ 2545)    
 

ขอสังเกตของบทความฉบับนี้เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชุมชน 
(1)  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจในภาพรวม 

  ในขณะที่งานสวนใหญตามแนวคดิวัฒนธรรมชุมชนกลาวถึงการปะทะกันของชุมชน กับรัฐ
และตลาด    ศุภรัตน  เลิศพาณิชยกุล (2544)  กลาวถึงการเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนใน
สมัยตนรัตนโกสินทร   บทความนี้ตั้งขอสังเกตวา    หากใชแนวคดิเชิงวัฒนธรรมแลว   อาจมองอีกมุม
หนึ่งไดวา  การปะทะระหวางรัฐ ตลาด และชุมชนนัน้   แทจริงแลวอาจเปนการปะทะหรือการผสมทาง
วัฒนธรรม วถีิการดําเนินชวีิตระหวาง ชาวไทย (หลายชาติพันธุ) ที่มทีรัพยากรและมีความถนัดในการ
ผลิตทางการเกษตร  กับชาวจีนทีไ่มมีทรัพยากรแตมแีรงงานและทักษะทางการคาขายและมีความ
สัมพันธกับชนชั้นนําหรือเขาถึงอํานาจรัฐไดดีกวา 

(2) คําอธิบายการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชุมชนตั้งแตทศวรรษ 2530 
งานศึกษาเศรษฐกิจและสวสัดิการชุมชนบนฐานวัฒนธรรมมักกลาววา แมไทยจะมีการเปด

ประเทศมานาน และมแีผนพัฒนาประเทศตั้งแตป 2504   แตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชุมชนเกิดขึน้
อยางคอยเปนคอยไป แสดงถึงการมีฐานวฒันธรรมชุมชนเปนภูมิคุมกนั จนกระทั่งทศวรรษ 2530 จึงเกดิ
การเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน 

บทสังเคราะหฉบับนี้เห็นวา  มุมมองดังกลาวไมไดช้ีใหเห็นวา  แทจริงแลว  กลไกตลาดและ
รัฐเองก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา    ในชวงตนๆของแผนพัฒนาประเทศนัน้  ราคาสินคาเกษตรอยูใน
ระดับดี   กลไกตลาดจึงยงัเอื้อใหกับวิถีการผลิตในภาคเกษตรของคนไทยสวนใหญ  เกษตรกรจึงยัง
สามารถปลูกขาวไวกินเหลือขายได และยังไมกอใหเกิดปญหาแมภาคกลางจะเริ่มปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิตบางแลว    ทําใหในชวงนั้น ไมเห็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติของชุมชนมากนัก 

ตั้งแตกลางทศวรรษ 2520  ปญหาราคาสินคาเกษตร โดยเฉพาะขาว ยางพารา ตกต่ําอยางตอ
เนื่องในตลาดโลกจากการเพิม่อุปทานผลผลิตในระดับโลก ทําใหเกิดปญหาตอเกษตรกรชัดเจนขึ้น  เกิด
เปนความขัดแยงระหวางผลของกลไกตลาดกับวิถีการผลติของชุมชนทองถ่ิน   ทําใหเกษตรกรตองมี
การปรับตัว  ไมวาเปนการหนัไปปลูกพืชหรือเล้ียงสัตวชนิดอื่นๆ หรือการเปนแรงงานรับจาง  การผลิต
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เพื่อขายที่เนนการใชปจจยัการผลิตสมัยใหมประสบปญหาการตลาดกอใหเกดิวงจรของภาวะหนีสิ้น  
เกิดการไหลออกของแรงงานสูภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเมื่อมีการยายฐานการผลิตของญี่ปุนมาสูไทย
จากผลของคาเงินเยนแข็งตวัในป 2528 และเกดิการเก็งกําไรในการซื้อขายที่ดิน  ทรัพยากรที่ดินถูก
เปล่ียนมือ  ผลิตภาพการผลิตในภาคการเกษตรตกต่ําเพราะการไหลออกของแรงงานคนหนุมสาวและ
คนมีการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกลาวทําใหเกิดการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง 
“ระบบคุณคา”  ในการดาํเนินชีวิตของเกษตรกรและของสมาชิกในชมุชนซึ่งกระทบตอสวัสดิการและ
วิธีการจดัสวัสดิการของชุมชนดวย 
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4.  การศึกษาสวัสดิการชุมชนทันสมัย (บนฐานทุนและฐานการพัฒนา) 
 

วัตถุประสงคของการศึกษาสวัสดิการชุมชนทันสมัยบนฐานการพัฒนา 
 
การศึกษาสวัสดิการชุมชนทันสมัยบนฐานการพัฒนาสัมพันธอยางใกลชิดกับการศึกษาเกี่ยว

กับกลุมองคกรชุมชนซึ่งมีวัตถุประสงคของการศึกษาที่หลากหลาย  ไดแก   

(1)   ศึกษาพัฒนาการกองทุนชมุชน  ประเภท กระบวนการจัดการกองทนุ ระดับกลุม  ระดับเครือ
ขาย (กรณีชุมชนศรีษะอโศก ของ เพ็ญศิริ  พันพา 2545, เครือขายออมทรัพยหลักสี-่ดอนเมือง 
ของเจตนาถ  แซเจีย 2548,  กลุมสัจจะสะสมทรัพยของพระสุบิน ปณีโตและคณะ 2549, เสรี 
พงศพิศ 2544 ) 

(2) ศึกษาบทบาท  การดําเนินงาน ปจจยัสําเร็จหรือลมเหลวของกลุมองคกรการเงินชุมชน ปญหา 
อุปสรรค (ภราดร ปรีดาศักดิ์ 2540, เจตนาถ แซเจีย 2548, บุญชัย วณิชยวงศวาน 2544, จิตสุภา  
จําปา 2548) ศึกษามิตแิละบทบาทของกลุมการเงินชุมชนและกระบวนการจัดการของกองทุน
ชุมชนที่ประสบความสําเร็จของไทยและตางประเทศ (วิชุลดา มาบญุตันและสมนกึ ชัชวาล 
2549)  

(3)   ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมในแงของการดําเนนิการ การจัดสวัสดิการ ผล
ประกอบการ และแนะแนวทางในการพัฒนาองคกร (บญุชัย วณิชยวงศวาน 2544, รังสรรค ป ิ
ปญญา 2543)  

ต

(4) ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนองคกรการเงินชุมชน (ภีม ภคเมธาวีและคณะ  2549) 
(5) ศึกษาบทบาทสวัสดิการเฉพาะดาน (เชน การศึกษา การจัดการสิง่แวดลอม) ของกลุมออม

ทรัพย (ปรีดิ์ญาดา  กัลปยาศิริ  2542,  สุวัฒน  คงแปน 2544) 
(6)  ศึกษาการจดัการสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการของสวสัดิการทุกระบบ (สวัสดิการสังคม ชุม

ชนพื้นบาน ชุมชนทันสมัย) ภายใตการจัดการตนเอง (ชนินทร  วะสีนนท 2549) 
(7)  ศึกษาการพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนดอยโอกาสโดยใชคนเปนศนูยกลาง 

(ชุดโครงการของณรงค เพ็ชรประเสริฐ 2544) 
(8)   ประเมินผลความพอใจตอการจัดสวัสดิการ (เจตนาถ แซเจีย 2548) ผลทางเศรษฐกิจสังคม  

(จริยา ชุติปทมานนท  2542) 
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กรอบแนวคิดการศึกษาสวัสดิการชุมชนทันสมัยบนฐานการพัฒนา 
 
ดังกลาวแลวในตอนตนวา  การกอตวัของสวัสดิการชมุชนทันสมัยบนฐานการพฒันาเกิดจาก

ความพยายามปรับตัวของชุมชนตอการเขามาของรัฐและระบบทุน  การศึกษาสวัสดิการชุมชนทนัสมัย
บนฐานการพฒันามีมุมมองและสรางวาทกรรมตอสวัสดิการชุมชนทีห่ลากหลาย  แตโดยสรุปเห็นวา  
สวัสดิการชุมชนทันสมัย หรือสวัสดิการบนฐานการพฒันามีความสาํคัญตอสมาชิกและตอชุมชน  สวัส
ดิการนําไปสูผลทางเศรษฐกจิ สังคม การพฒันาคน  และทุนทางสังคม  (ภีม ภคเมธาวแีละคณะ 2549,  วิ
ชุลดา มาบุญตันและสมนกึ ชัชวาล 2549, จริยา ชุติปทมานนท 2542)   สวัสดิการเปนปจจยัที่มผีลตอ
การคงอยูของเศรษฐกิจชุมชน (สมคิด  พรมจุย  และคณะ 2546)   สวัสดิการนําไปสูการพึ่งตนเองและ
การพัฒนา (เสรี พงศพิศ 2540)   การจัดสวัสดิการโดยชุมชนจะทาํใหสวัสดกิารเขาถึงผูยากลําบากได
งายขึ้น (อภิญญา  เวชยชัย  และ  ศิริพร  ยอดกมลศาสตร 2547) 

 
กองทุนเพื่อสวัสดิการชุมชน  
  
ดังกลาวแลววา  สวัสดิการชุมชนทันสมัยบนฐานการพฒันาตองการ “ทุน”  สําหรับจัดสวัสดิ

การ หรือสําหรับจัดกิจกรรมที่นําไปสูสวัสดิการของสมาชิกในชุมชน     มักใหความสําคัญกับสวัสดกิาร
ท่ีเปนตัวเงิน ไดแก  สวัสดิการเงินกู  สินเชื่อ    ทุนการศึกษา   สวัสดิการผูนํา (ใหตอคณะกรรมการเปน
รายไดและคาเสียโอกาส)  สวัสดิการคารักษาพยาบาล   สวัสดิการฌาปนกิจ   สวัสดิการประกันเงิน
สะสม   สวัสดิการประกนัเงินกู  สวัสดกิารผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส    อยางไรก็ดี ยังมีการจัดสวัส
ดิการในรูปของบริการ  เชน   การรวมซื้อขาวสารของกลุมสัจจะสะสมทรัพยในบางพื้นที่ 

  วิชุลดา มาบญุตันและสมนกึ ชัชวาล (2549)  แจกแจงวา  กองทุนเพื่อสวัสดิการชุมชนสามารถ
สงผลในหลายมิติ   ไดแก  มติิเศรษฐกจิ (เพิ่มแหลงทุน รายได สงเสรมิอาชีพ)  มิติสังคม   (เปนกระบวน
การการรวมกลุมของคนในชุมชนและเครอืขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสรางสวัสดิการสังคม)  มิติ
วัฒนธรรม     (ร้ือฟนวัฒนธรรม เชนการชวยเหลือเกื้อกูล)  มิติการเมือง (สมาชิกมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ)   มิติการศึกษา (มีการเรียนรูรวมกัน มกีารถายทอดความรู รวมถึงการจัดความรู)  มิตสุิขภาพ
 (ผานสวัสดิการสุขภาพ) 

กองทุนเพื่อสวสัดิการอาจมีทีม่าจากหลายแหลงแตกตางกนัไปในแตละพื้นที่   ไดแก   จากการ
สะสมสวนเกนิจากการผลิตสินคาและบริการ (เชน การผลิตของชุมชนศีรษะอโศก  กําไรจากกลุม
วิสาหกจิชุมชน ศูนยรีไซเคลิ)  จากการสะสมสวนเกินจากการใหสินเชื่อ  (เชน กลุมออมทรัพยตางๆ  
ธนาคารหมูบาน)  จากเงนิออมของสมาชิก (เชน กลุมสัจจะลดรายจายวนัละหนึ่งบาทเพื่อสรางสวัสดิ
การชุมชน)  จากทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (เชน จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 
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กองทุนการลงทุนเพื่อสังคม (SIF) กรมการพัฒนาชุมชน)  จากการระดมทุนภายในชุมชน (เชน โดยการ
จัดผาปาสวัสดิการ การขายโตะจีน) 

 
บทบาทขององคกรการเงินชุมชน 
 
ปจจุบัน  แหลงเงินทุนทีสํ่าคัญในการจดัสวัสดิการมาจากการสะสมสวนเกนิจากกจิกรรมการ

ใหสินเชื่อของกลุมออมทรัพยตางๆ และมาจากเงินออมของสมาชิกเพื่อจัดสวัสดิการโดยตรง (เชน กลุม
สัจจะลดรายจายวนัละหนึ่งบาทเพื่อสรางสวัสดิการชุมชน)  ซ่ึงอาจเรียกรวมกันวาเปน “องคกรการเงิน
ชุมชน”  หรือ “องคกรการเงินระดบัฐานราก”  ในงานวจิัยการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกรการเงินชุม
ชน โดยหนวยจัดการความรูองคกรการเงินชุมชน  มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ (2549)  พบวา  องคกรการ
เงินชุมชนในฐานะที่เปนหนวยจดัการการเรียนรูเพื่อพัฒนาคนและสรางทุนทางสังคม มีศักยภาพที่จะ
เปนหนวยจัดการงบประมาณเพื่อสรางสวัสดิการชุมชน  (ภีม ภคเมธาวี และคณะ 2549)  

กอนการกอเกดิกองทุนหมูบาน และกลุมสัจจะลดรายจายวันละหนึ่งบาท    รังสรรค ปติปญญา 
(2543)  ไดศึกษาเปรียบเทยีบแนวทางการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนและเครือขาย   4 รูปแบบ คือ กลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต ธนาคารหมูบาน กลุมออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิต กลุมสัจจะสะสม
ทรัพย และเครดิตยูเนยีน  ลักษณะที่เหมือนกันขององคกรเหลานี้ก็คือเปาหมายในการพัฒนาคนและชุม
ชนใหดีขึ้นโดยใชการออมเปนเครื่องมือในการพัฒนา เงินออมจะถูกบริหารเพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิก
ในรูปเงินกูยืมและผลตอบแทนที่ไดรับจะถูกนํามาใชจดัสวัสดิการ    รังสรรคสรุปวาขอแตกตางระหวาง
องคกรที่พบจากการศึกษาคือ 

การออม  โดยทั่วไปการออมจะอยูในรูปของหุน ซ่ึงตองออมอยางสม่ําเสมอโดยใหสัจจะไวกับ
กลุมและไมสามารถถอนไดยกเวนจะออกจากการเปนสมาชิก แตธนาคารชุมชนและเครดิตยูเนีย่นจะให
บริการในรูปของการรับฝากเงินและสามารถถอนได ทําใหเงินออมของสมาชิกเพิ่มเร็วขึ้น 

การใหกู  องคกรการเงินทั่วไปมักจะใหออมไประยะหนึ่งกอนที่จะใหกูแตธนาคารหมูบานจะ
ปลอยกูทันทีที่เปนสมาชิก ซ่ึงอาจขัดกับหลักการการพึ่งตนเองของชุมชนซึ่งควรเนนที่การออม สวนใน
กรณีของเครดิตยูเนียนนั้น ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาถาออมไมถึง 3 หรือ 6 เดือนก็จะไมมีสิทธิ์กู 

การจัดสวัสดกิาร ทุกองคกรมีหลักการเหมอืนกันวาผลตอบแทนที่ไดรับตองนํามาจัดสวัสดิการ
ใหกับสมาชิก แตกลุมที่เนนการจดัสวสัดิการแกเพื่อนสมาชิกมากที่สุดคือกลุมออมทรัพยแบบพัฒนา
ครบวงจรชีวิตตามแนวทางของครูชบ ยอดแกว (ซ่ึงตอมามีการพัฒนาเปนกองทุนสัจจะลดรายจายวนัละ
หนึ่งบาทเพื่อสรางสวัสดิการชุมชน) โดยกําหนดอัตราสวนของผลกําไรสุทธิที่จะนาํมาจัดสวัสดกิารโดย
พยายามจะทําใหครอบคลุมทุกดานของชวีิตตั้งแตเกิดจนตาย สวนสหกรณเครดติยูเนยีนนัน้กพ็ยายาม
รวมกับหนวยงานอื่นเพื่อจดัสวัสดิการใหกบัสมาชิก และสามารถจัดสวัสดิการไดหลายประเภท สวน
องคกรการเงินแหงอื่นยังไมประสบผลสําเร็จในการจัดสวัสดิการอื่นนอกจากการกูยืม 
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การบริหาร อํานาจการบริหารจะอยูในมือสมาชิก แตเพือ่ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการ
ดําเนินการจะเปนผูดูแล จากการศึกษาพบวากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ธนาคารหมูบาน และเครดิตยู
เนียนซ่ึงยอมใหสมาชิกขยายไดเร่ือยๆนั้น จะจัดจางเจาหนาที่ประจํา ในขณะทีก่ลุมออมทรัพยแบบ
พัฒนาครบวงจรชีวิตจะกําหนดใหรับสมาชิกเพียง 4 รุน แลวปดรับหลังจากนัน้ก็จะตั้งกลุมใหมเพื่อ
จํากัดไมใหกลุมใหญมากนัก   การจัดการทั้ง 2 แบบมีทัง้ขอดีและเสียคือ แบบพัฒนาครบวงจรชีวติจะ
ทําใหสมาชิกไดรับบริการทั่วถึงและทําใหกลุมมีความสัมพันธเหนยีวแนน แตทําใหกลุมเล็กจึงทําใหไม
สามารถจัดสวัสดิการบางประเภทใหสมาชกิได สวนการบริหารแบบขยายกลุมนั้น ทาํใหบริการสมาชิก
ไมทั่วถึงและความสัมพันธก็ไมแนนแฟน 

สถานภาพทางกฎหมาย มเีพียงสหกรณเครดิตยูเนยีนเพียงแหงเดยีวเทานั้นที่มีสถานภาพทาง
กฎหมายโดยจดทะเบยีนเปนสหกรณ สวนที่อ่ืนไมมีสถานภาพทางกฎหมาย  แตการศึกษาไมไดระบุวา  
การมีสถานภาพทางกฎหมายมีผลดผีลเสีย หรือผลตางจากองคกรการเงินชาวบานที่ไมมีสถานภาพทาง
กฎหมายหรือไมอยางไร 

 
ปจจัยสําเร็จของกลุมองคกรการเงินชุมชน 
 
มีงานวิจยัจํานวนมากทีไ่ดศกึษาปจจัยสําเร็จของกลุมองคกรการเงินเหลานี้ เชน งานของ

ภราดร ปรีดาศกัดิ์ (2540) ศึกษากรณีกลุมออมทรัพย ช้ีวาปจจัยสําเร็จไดแก  ผูนําตองมีความเกง และเสีย
สละซ่ือสัตย  การมีสวนรวม และชวยกนัตรวจสอบ ประเภทของกิจกรรมตางๆที่กลุมเลือกทํา ตองกอ
ใหเกิดการประหยัดจากขนาด (economies of scale) ขนาดของกลุมขึ้นอยูกับประเภทของกิจกรรมที่ให
บริการ  สภาพเศรษฐกจิของหมูบาน ซ่ึงมีผลตอระดับรายไดและความสม่ําเสมอของรายไดของสมาชิก 

งานศึกษาทีน่าสนใจคือ งานที่ช้ีแนะปจจัยสําเร็จของการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยและ
กองทุน  ไดแก  การตั้งเปาหมายรวมกันเพื่อปองกันความแตกแยกและการจดัการทีไมดีของคณะ
กรรมการกองทุน  การจัดลําดับความสําคัญของผูกูตามความจําเปนและความเดือดรอนเพื่อใหกองทุน
ตอบสนองความตองการอยางเต็มประสิทธิภาพ   การมีวินยัในการกู   การมีระบบค้ําประกันในกลุม  
และการจัดการความรู  (พุทธนิันท สุขพรวรกุล 2549) 

งานศึกษาอืน่ๆ จะมีการศึกษาในเชิงระบบ คือ พิจารณา ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลคือ
การจัดสวัสดกิารชุมชน  ไดแกงานของ เพญ็ศิริ  พันพา (2545)    เสรี  พงศพิศ (2544, 2548)  และจิต
สุภา  จําปา (2548)  โดยมมีุมมองคลายๆกัน  กลาวคือ  ปจจัยนําเขาไดแกทุนทุกประเภทของชุมชน  
กระบวนการทีสํ่าคัญไดแกกระบวนการเรยีนรูและความรวมมอื  นําไปสูผลคือการจัดสวัสดิการชมุชน  
สวนการศึกษาผลกระทบจากการจัดสวัสดกิารชุมชนนั้น  มักจะเปนหัวขอศกึษาที่แยกออกมาซึ่งจะ
กลาวถึงตอไป 
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ตัวอยางการศึกษาเชิงระบบของเพ็ญศิริ  พันพา (2545)  ที่ศึกษาชุมชนศีรษะอโศกชี้ใหเหน็วา 
ความสําเร็จของชุมชน คือความสามารถในการสราง “กองทุนสวัสดิการชุมชน”  ซ่ึงหมายถึงกระบวน
การสั่งสมทุนหลายรูปแบบของชุมชนทั้งที่เปน ทุนทางเศรษฐกิจไดแก ผลผลิต วัสดุส่ิงของ  ทุนทาง
สังคม ไดแก วัฒนธรรม   และภูมิปญญา คุณธรรม  ความรูความสามารถที่เชื่อมโยงทุนทุกทนุของชุม
ชนเขาดวยกนั  นําไปสูการสะสมทุนทุกรูปแบบในชุมชนจนเกิดเปน สวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนรวมกัน  ในสวนของรายไดสวนเกนิ ชุมชนอโศกจะกระจายในรูปของ (1) การจดัสวัสดิ
การภายในชุมชนอันไดแก การกินอยู การศึกษา การอุปโภค บริโภคภายในชุมชน   (2) การจัดกจิ
กรรมการพัฒนาชุมชน อันไดแก การเปนศูนยกลางการศึกษา การสรางเครือขายเกษตรกรรมไรสารออก
สูชุมชนภายนอก และ (3)  การทําธรกิจบญุนิยม ไดแก การแจกฟรี ขายเทาทุน หรือต่ํากวาทุน การรับ
ซ้ือผลผลิตจากชุมชนรอบขาง โดยการพฒันากองทุนอาศัยหลักการไดแก การผลิตสินคาอุปโภคเอง การ
เสียสละแรงงานโดยมหิวังผลตอบแทน การตอบสนองความตองการของชุมชนที่หลากหลาย การพึ่งตน
เอง และการบริหารจัดการทรัพยากรใหคุมคาที่สุด ซ่ึงนําไปสูการบริโภคที่สมเหตผุล เกิดผลผลิตสวน
เกิน เปนทุนที่เขมแข็งจากภายในชุมชน 
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ระบบสวัสดิการชุมชนศีรษะอโศก

สวัสดิการในชุมชน
การศึกษา การกินอยู

การพัฒนาชุมชน     ศูนย
การศึกษา เครือขาย

ธุรกิจชุมชน
ผลิต จําหนาย

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ระบบคิด
บุญนิยม

แบบแผนการดําเนินชีวิต 
การผลิตและบริโภค

ทุนมนุษย (คุณธรรม ความรู)

ทุนทางสังคม (กลุม เครือขาย)

ทุนทางเศรษฐกิจ (เงิน สิ่งของ)

ที่มา: สรุปจากงานศึกษาของเพ็ญศิริ  พันพา (2545)  
 
 
 

 

ปจจัยและกระบวนการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
ชุมชนคีรีวง

ปจจัยภายใน
ทุน
-ทุนทางธรรมชาติ
-ทุนทางกายภาพ
-ทุนทางมนุษย
-ทุนทาง สังคมและ
วัฒนธรรม
-ทุนทางการเงิน

ปจจัยภายนอก

-ดานสังคมและ   
วัฒนธรรม
-ดานเทคโนโลยี
-ดานเศรษฐกิจ

งาน  เงิน  คน

กระบวนการจัดการ
สวัสดิการ

การเรียนรู ความ
รวมมือ

ที่มา: ปรับปรุงจากจิตสุภา จําปา (2548)  
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การเรียนรู

ความสัมพันธ
กับธรรมชาติ 
และคนใน
ชุมชน

การจัดการ
จากภายใน
ชุมชน

ความ
เชื่อมั่นใน
ศักยภาพ
ของชุมชน

สวัสดิการชุมชน
ประเภทตางๆ

กองทุน
ประกอบ
อาชีพ

กองทุน
ส่ิงแวดลอม

กองทุน
ประเภท

ตางๆ ฯลฯ

การพ่ึงตนเองและการพัฒนา
ที่มา: เสรี  พงศพิศ  (2544)

 
 
 งานวิจยัของหนวยจัดการความรูองคกรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (2549) มีความ
แตกตางจากงานศึกษาชิน้อื่นๆ คือ  การใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการวิจัยและทํางานรวมกับ
ชุมชน  ทําใหคนพบวา  ความสําเร็จทีสํ่าคัญในการกอตั้งและพัฒนาองคกรการเงนิชุมชนใหมๆ  คือ  
การใชกระบวนการจัดการความรูโดยอาจเชื่อมโยงกับเครือขายองคกรการเงินที่มีอยูเดิม  ทําใหองคกร
การเงินชุมชนสามารถพัฒนาตัวเองไปได  ในขณะเดยีวกัน องคกรการเงินชุมชนก็สามารถเปนหนวยจดั
การเรียนรูเพื่อพัฒนาคนและสรางทุนทางสังคมได   (ภีม ภคเมธาวแีละคณะ 2549)   ผูสังเคราะหเห็นวา
ขอสรุปนี้มีนยัสําคัญในการเสนอแนวคิดใหม คือ   กาวขามการยึดตดิกับกรอบคิดเดิมๆวา  การพัฒนา
องคกรขึ้นอยูกับผูนํา  สมาชิก กติกา  เพราะปจจัยเหลานี้อาจสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกไดหาก
มีการจัดการความรูท่ีเหมาะสม  และนําไปสูขอเสนอแนะตอหนวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ของคณะผูวิจัย 
คือ   การสนับสนุนการจัดการความรู  เชน การสราง “คุณอํานวย” เพื่อจัดการความรูในพื้นท่ี 

ผลของกลุมออมทรัพยตอสวัสดิการของสมาชิกในชุมชน 
ในกรณีศึกษาผลของกลุมออมทรัพย   เชน  งานของจรยิา ชุติปทมานนท (2542)   กลาวถึงผล

ทางดานเศรษฐกิจโดยการสัมภาษณและเกบ็ขอมูลเชิงสถิติ  พบวา  ทําใหครอบครัวมีเงินออมในระดับ
มาก   มเีครื่องอํานวยความสะดวก   มีทนุในการประกอบอาชีพ   ลดภาระคาครองชีพในครอบครัว   
ครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้น และ  ลดภาระหนี้สินในระดบัปานกลาง   ผลทางสงัคม   คือชวยใหคนใน
ครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมของหมูบานระดับปานกลาง  ลดการวางงานของคนในครอบครัว   ชวย
ใหไดรับความรูขอมูลขาวสารในระดับปานกลาง    ผลตอการพัฒนาคน  ชวยพัฒนาทางดานจิตใจของ
คนในครอบครัวตามหลักคณุธรรมทั้ง 5 ประการ คือ ความเสียสละ ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ 
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ความไววางใจ ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น มีผลในระดับมาก  แตชวยใหไดรับการศกึษาอบรมเพื่อพฒันา
ตนเองในระดับนอย      

มีการศึกษาบทบาทเฉพาะดานของกลุมออมทรัพยอยูบาง  เชน  บทบาทกลุมคลองเปยะใน
การจัดสวัสดกิารดานการศึกษาของปรีดิ์ญาดา  กัลปยาศริิ (2542)  พบวา กลุมยังมบีทบาทนอยเพราะ
กรรมการกลุมไมมีความรูจะถายทอด    กลุมจึงควรพฒันาแหลงความรูประเภทบคุคลในหมูบาน   ขอ
สรุปดังกลาวทําใหตองตั้งคําถามวา  ผูวิจัยใหความหมายของ “การศึกษา” อยางไร 

บทความนี้ตัง้ขอสังเกตวา  งานศึกษาท่ีเนนวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณมักไมไดใหสําคัญกับ
ระบบคิด  ระบบคุณคาของชุมชนท่ีเก่ียวของกับการจัดสวัสดิการชุมชนเทาใดนัก 
 

ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ 
จากการศึกษาผลกระทบจากนโยบายของรฐั  พบวาการที่รัฐเขาไปสนับสนุนทางดานเงินทุน

ทําใหมีจํานวนกองทุนมาก ทําใหชาวบานเขาถึงแหลงเงินทุน มีการชวยเหลือกัน เกดิทุนทางสังคมและ
ทางปญญาขึ้น เปนการเรยีนตลอดชีวิตชุมชน    แตก็มีขอเสียคือทําใหชาวบานเกิดภาวะพึ่งพิง  มหีนี้สิน
เพิ่มมากขึ้น มีการใชจายฟุมเฟอยเพิ่มมากขึ้น (วิชุลดา มาบุญตันและสมนึก ชัชวาล 2549)  

ปญหาทุนจากภายนอก ทาํใหสมาชิกของเครือขายไมเห็นความสําคญัของการออมหรือการ
สะสมทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหกับตวัเอง   เครือขายเกิดการพึ่งพามากกวาที่จะพึ่งตวัเองอันเปนรากฐาน
สําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยนื   ขาดอิสระในการดําเนินนโยบายเพราะในการดําเนินการบาง
อยางตองตอบสนองตอความตองการตอเจาของทุนมากกวาตอบสนองความตองการของสมาชิก  
สมาชิกไมเห็นความสําคัญสวัสดิการที่ไดรับ  (เจตนาถ แซเจีย 2548) 

 
ขอเสนอแนะตอชุมชน 
ชนินทร  วะสนีนท (2549)  เนนวา   การสะสมทุนเปนเพยีงองคประกอบหนึ่ง  ไมกําหนดเปน

เปาหมายหลักเพราะจะทําใหมองเงินเปนสวัสดิการ   ควรมองสวัสดกิารเปนระบบของชีวิตที่มคีวาม
เชื่อมโยงกับองคประกอบทกุดานของชวีิต  ใชสวัสดิการชุมชนพื้นบานเปนหลักในการประสาน  สวัสดิ
การชุมชนพื้นบาน  สวัสดกิารทันสมัย  สวัสดิการสังคมเขาดวยกัน  เพื่อบรรลุเปาหมายเชิงพึ่งพาตัวเอง
ใหความสําคญักับจิตวิญญาณของบุคคลในชุมชนที่จะตองสรางใหเกิดความเชื่อมั่นตอแนวทางที่ชุมชน
รวมกันสรางขึน้ในฐานะที่สามารถสรางสวัสดิการของชมุชนขึ้นมาได   จิตวิญญาณที่สรางขึ้นตองเกิด
จากการสมัครใจดวย    เจตนาถ แซเจีย (2548)  เสนอใหทําความเขาใจและสรางความรวมมือกับสมาชิก
อยางชัดเจน    ใหสมาชิกทกุคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับความตองการที่
แทจริงของสมาชิก   เนนการระดมทุนภายในองคกรเปนหลัก เพื่อสรางความรูสึกการเปนเจาของรวม
กันของสมาชิกและยังเพื่อสรางอํานาจตอรองกับทุนภายนอก   และองคกรควรสนับสนุนเรื่องการฝกอบ
รม การศึกษาดูงานเพื่อการเตรียมความพรอม เกิดจิตสํานึกในการพัฒนา 
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วีรบูรณและคณะ (2550) เสนอระบบ “กองบุญเพื่อความมั่นคงของมนุษย” ใหมีการบูรณาการ
กองทุนจากภาคสวนตางๆ เพื่อสรางสวัสดิการใหแกสมาชิกทุกคนในชุมชน  ไมจํากัดเฉพาะผูที่เปน
สมาชิกที่จายเงินเขากองทุนดังเชนระบบทีเ่ปนอยู  และเปนระบบที่ผสมผสานสวัสดิการชุมชนพื้นบาน
กับสวัสดิการชุมชนทันสมัย 

 

กองบุญ
เพื่อความม่ันคงของมนุษย

เงินสงเคราะห 
จากกระทรวงฯ

ภาคธุรกิจ/
เอกชน

งบสวัสดิการ
ผูยากลําบากอบต.

กองทุนสุขภาพ
ชุมชน

(สปสช. + อบต.)

ชุมชนออมวันละบาท

องคกรอื่นๆ

การมีสวนรวมในระบบกองบุญเพ่ือความมั่นคงของมนุษย 

ที่มา: วีรบูรณและคณะ (2550)
ในการปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากองบุญฯ น้ี อาจจะมี
การดําเนินการเปนชั้นจากหมูบาน ตําบล อําเภอ 
เปนจังหวัด และเชื่อมโยงเปนเครือขาย 

  
ขอเสนอเรื่องการผลักดันใหเกิดเครือขายองคกรการเงินชมุชนระดับจังหวัด มีมาตั้งแต พ.ศ. 

2543    งานศกึษาเครือขายองคกรการเงินชุมชน  ของรังสรรค ปติปญญา (2543)  เสนอใหผลักดันให
เกิดเครือขายองคกรการเงินชมุชนระดับจังหวัด เพื่อทาํหนาที่เปนศนูยกลางขององคกร จัดตัง้ศูนย
ประสานงานเพื่อการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนขึ้นมา  โดยมีหนวยงานของรัฐที่เหมาะสมดูแล 
สนับสนุนใหองคกรการเงินประเภทเดียวกันรวมตวักนัเพื่อจะไดชวยเหลือกันในทุกมิติกระตุนใหเกิด
การเรียนรู เพือ่ใหเครือขายพึ่งตัวเองได  ใหมีการทํางานรวมกนัระหวางเครือขาย เชนการพัฒนาระบบ
บัญชีและระบบตรวจสอบรวมกัน  การใหการชวยเหลือทางการเงิน หาแนวทางในการจัดสวัสดิการรวม
กัน 

งานศึกษาของภีม ภคเมธาวแีละคณะ (2549)  มีกลุมเครือขายในจังหวดัสงขลา  จังหวดัตราด  
นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ และลําปาง เปนกลุมตนแบบในการศกึษา ไดมีขอเสนอเกี่ยวกับการขับ
เคลื่อนเครือขายองคกรการเงนิชุมชนในระดับตําบล ระดบัจังหวดั หรือโซน  และ ระบบการทํางานของ
หนวยงานสนบัสนุน โดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ  โดยเห็นวา  หนวยงานที่มีบทบาท
สนับสนุน  ไดแก   สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  สํานักงานพัฒนาชุมชน (พช.)  
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (พอช.)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย   ศนูยการ
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ศึกษานอกโรงเรียน (กศน)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวง
การคลัง  และหนวยงานที่รับผิดชอบเชิงพื้นที ่  คือ  จังหวดัและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทัง้
มีขอเสนอเชิงนโยบายที่เรียกวา “นโยบายชุมชนสวัสดิการเพื่อการพัฒนาคนและสรางทนุทางสงัคม”  
โดยมีกลุมสัจจะลดรายจายวนัละหนึ่งบาทเพื่อจัดสวัสดกิารของครูชบ ยอดแกวและกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยของพระอาจารยสุบินปณีโตเปนตนแบบ 

 
 

5.   การขยายตัวของขบวนสวัสดิการชุมชน:  บททดลองวิเคราะห 
 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) มีบทบาทสําคัญในการสนับสนนุและตดิตามการขยายตวั
ขององคกรสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ตางๆ   มีการสรางตําบลนํารอง เปาหมายการขยายผล และการเก็บ
รวบรวมขอมลูทางสถิติเกี่ยวกับจํานวนกลุม  จํานวนสมาชิก  จํานวนเงินออมและเงินสมทบ  และนํา
เสนอในรายงานปตางๆ  อยางไรก็ดี   พบวา  ยังไมมกีารนําขอมูลเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนเทาที่
ควรในการพฒันาระบบสวสัดิการชุมชนนอกจากการชีใ้หเห็นถึงเพิ่มขึ้นทางปริมาณของขบวนการจัดส
วัสดิการชุมชน  นอกจากนี้การศึกษาเพื่อสรางองคความรูเร่ืองสวัสดิการชุมชนสมัยใหมยังมีจํากัด  กาว
ไมทันกับความกาวหนาของขบวนสวัสดิการชุมชนท่ีเกิดขึ้นในหลายพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
 สําหรับรายงานในหัวขอที่ 5  นี้เปนการวิเคราะหของผูเขียนเอง  โดยไดทดลองใชขอมูลในราย
งานของ พอช. (2550) เร่ืองสวัสดิการทองถ่ิน  เพื่อเปนตัวอยางแนวทางการวิเคราะหและการตั้งประเด็น
/มุมมองตอสถานะและการขยายตัวของขบวนสวัสดิการชุมชนจากฐานขอมูลตัวเลขที่มีอยู   ภายใตขอ
สมมติวาขอมูลของ พอช. ไมคลาดเคลื่อนมากนัก  โดยวิเคราะหในเรื่องการขยายตัวของกองทุนสวัสดิ
การชุมชน  และกรณีตัวอยางการจัดสวัสดิการชุมชนดานการศึกษา  ดังนี้ 
 
 5.1   การขยายตัวของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

ตารางที่ 1     สถานการณกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ภูมิภาค ปที่กอตั้ง 2550 อัตราการเติบโต 
กทม.และปริมณฑล       
จํานวนเงินกองทุน             491,960             1,794,278                 2.65  
จํานวนสมาชิก                   922                   2,404                 1.61  
เงินกองทุนตอสมาชิก (บาท/คน)               533.58                 746.37                 0.40  
ภาคกลางตอนบน       
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จํานวนเงินกองทุน          1,106,877           14,330,231               11.95  
จํานวนสมาชิก                6,831                 22,870                 2.35  
เงินกองทุนตอสมาชิก (บาท/คน)               162.04                 626.60                 2.87  
ภาคตะวันตก       
จํานวนเงินกองทุน          1,782,106             4,700,384                 1.64  
จํานวนสมาชิก                6,267                161,720               24.81  
เงินกองทุนตอสมาชิก (บาท/คน)               284.36                   29.06  -0.90
ภาคตะวันออก       
จํานวนเงินกองทุน          1,697,747             8,290,023                 3.88  
จํานวนสมาชิก                7,446                 29,980                 3.03  
เงินกองทุนตอสมาชิก (บาท/คน)               228.01                 276.52                 0.21  
ภาคเหนือ       
จํานวนเงินกองทุน          7,528,824           19,678,421                 1.61  
จํานวนสมาชิก               16,962                 63,411                 2.74  
เงินกองทุนตอสมาชิก (บาท/คน)               443.86                 310.33  -0.30
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
จํานวนเงินกองทุน          4,384,978           26,695,865                 5.09  
จํานวนสมาชิก               16,182                 24,572                 0.52  
เงินกองทุนตอสมาชิก (บาท/คน)               270.98               1,086.43                 3.01  
ภาคใต       
จํานวนเงินกองทุน          2,709,295           58,884,996               20.73  
จํานวนสมาชิก               13,882                718,119               50.73  
เงินกองทุนตอสมาชิก (บาท/คน)               195.17                   82.00  -0.58
ทั้งประเทศ       
จํานวนเงินกองทุน        19,701,787         134,374,198                 5.82  
จํานวนสมาชิก               68,492             1,023,076               13.94  
เงินกองทุนตอสมาชิก (บาท/คน)               287.65                 131.34  -0.54
 

ที่มา:  จํานวนเงินกองทุน (รวมเงินขององคกรชุมชน เงินสมทบของ พอช.และ อปท.) และจํานวนสมาชิกเปนขอมูล
จาก พอช. "สวัสดิการชุมชนทองถิ่น"  พฤศจิกายน 2550    สวนเงินกองทุนตอสมาชิกและอัตราการเติบโตคํานวณโดย
ผูสังเคราะห 
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จากตารางที่ 1   สรุปไดวา  ขบวนสวัสดิการชุมชนประสบความสําเร็จในแงจํานวนสมาชิกและ
การมีสวนรวมของชาวบาน  จํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งประเทศเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 
14  (ปจจุบันมีประมาณ 1 ลานคน)  เงินกองทุนเติบโตขึ้นรอยละ 6  (มีเงินกองทุนประมาณ 134 ลาน
บาท)  ในป 2550   สมาชิกหนึ่งคนมีเงินกองทุนสนับสนุนประมาณ 131  บาทตอคน    

หากพิจารณาเปนรายภาค  พบวา 

• พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และภาคตะวันออก มีอัตราการเติบโตของเงินกองทุน
และอัตราการเติบโตของสมาชิกใกลเคียงกัน  เงินกองทุนตอสมาชิกหนึ่งคนเพิ่มขึ้นเล็กนอย  

• ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มีเงินกองทนุเพิ่มขึ้นมากในขณะทีจ่ํานวน
สมาชิกเพิ่มขึน้เล็กนอย  ผลคือ สมาชิกหนึ่งคนมเีงนิกองทุนสนับสนุนมากขึ้น  อาจมองไดวา 
ปลอดภัยที่จะใชเงิน แตเงนิกองทนุมากถึง 1,000 บาทตอคนในภาคอีสาน (มากที่สุดเมื่อเทียบ
กับภาคอื่นๆ) อาจหมายถึงวา มกีารออมหรือสะสมทุนโดยยังไมแปลงเปนสวัสดิการหรือเหตุ
ผลอ่ืนๆ   ประเด็นนี้ จึงควรมีการศึกษาติดตามวาเปนเพราะเหตุใด  

• ในภาคทีก่ระตอืรือลนมากในการจัดสวัสดิการ คือ ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวนัตก พบวามี
จํานวนสมาชิกเพิ่มมากกวาจํานวนเงินกองทุน  ทําใหเงนิกองทุนเฉลี่ยตอสมาชิกหนึง่คนลด
ลง  เหลือเพียงคนละ  310 บาท  82 บาท และ 29 บาท  ในภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวนัตก 
ตามลําดับ  ตัวเลข 82 และ 29 บาทต่ํามากจนนาสงสัยเร่ืองความคลาดเคลื่อนของขอมูล  แต
หากขอมูลถูกตอง ก็เปนเรื่องนาตดิตามศึกษาเพื่ออธิบายขอเท็จจริงดังกลาว 

•  ในรายละเอียดแตละพืน้ที ่ ไมมีพื้นทีใ่ดระบุเร่ืองทางบัญชี จึงไมมขีอมูลสนับสนุนคําอธิบาย
ภาพที่อานจากตัวเลขเหลานี้  เปนเรื่องที่ตองศึกษาติดตามตอในเชิงลึก  

• จากรายงานประจําปฉบับดังกลาว  พบตัวอยางบางกิจกรรมที่นาเปนหวง  คือ  การจายเงินชด
เชยการเสียชีวติ  เชน  บางตําบลในภาคเหนือ  ออมวันละบาทเพยีง 5 ป หากเสียชีวิตจะจาย 
30,000 บาท  เปนการจายเงนิที่สูงมากหากเทียบกับกรณีกลุมตนแบบของครูชบ ซ่ึงตองออมวัน
ละบาท เปนเวลา 16 ปจึงจึงจะจาย 30,000 บาท     

การสนับสนุนพื้นที่ใหมีศักยภาพในการวิเคราะหกองทุนของตนเองจึงเปนสิ่งจําเปน  ไมใช
พิจารณาเพียงการเพิ่มจํานวนสมาชิกกับเพิ่มจํานวนเงินรวมและเพิ่มกิจกรรม  ทั้งนี้เพราะกลุมจะมีพันธะ
ผูกพันตอสมาชิก 
 

จากงานเทาท่ีทบทวนวรรณกรรม  ยังไมพบการศึกษาที่ระบุปจจัยลมเหลว  หรืออธิบายวา 
เหตุใดในบางพื้นท่ีจึงไมมีหรือไมสามารถมีการจัดกลุมออมทรัพยและสวัสดิการชุมชนได  และไมพบ
การงานวิจัยท่ีมุงเนนวิเคราะหพัฒนาการของระบบสวัสดิการชุมชน  แตอาจกลาวไดวา   การกอเกิดของ
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กลุมสัจจะลดรายจายวันละหนึ่งบาทของครูชบ ยอดแกวท่ีเนนการออมจากการลดรายจายมากกวาการ
ออมจากรายได  มีผลอยางสําคัญตอการขยายตัวของระบบสวัสดิการชุมชนในประเทศไทย และมีผลอ
ยางสําคัญท่ีทําใหภาครัฐหันมาใหความสําคัญกับขบวนสวัสดิการชุมชนมากขึ้น  ดังจะกลาวถึงตอไป 

 
  5.2   กรณีตัวอยาง:   สวัสดิการชุมชนดานการศึกษา 
  

โดยปกติ  ชุมชนจะจัดสวัสดิการแบบครบวงจรชีวิต ตั้งแต เกิด แก เจ็บ ตาย    จากการอานราย
งานขอมูลรายกลุมของ พอช. พบวา  ในมิติตางๆของการจัดสวัสดิการบนฐานกองทุนของชุมชนนั้น   
ชุมชนสวนใหญใหความสําคัญกับสวัสดิการดานการศึกษาและดานสาธารณสุข 

ในสวนนี้จะพจิารณาเฉพาะสวัสดิการดานการศึกษาซึ่งเปนการวิเคราะหแยกสวน  แตเหตุที่ทํา
เชนนี้ เพราะเพื่อจะไดเหน็ประเด็นชดัเจนขึ้นในการจดัสวัสดิการชมุชนแตละดาน (7 ดาน) ตามที่กลาว
ถึงใน พรบ.สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานหนุนเสริมไดเหน็ชองทางการสง
เสริมชัดเจนขึน้   เพราะการหนุนเสริมเพียง "การจายเงนิสมทบ" นั้น "ไมนาจะเพียงพอ" ที่จะชวยเสริม
สรางความเขมแข็งของระบบสวัสดิการชุมชน 

จากรายงานรายกลุมของ พอช. ประกอบกับประสบการณของผูเขียนสามารถสังเคราะหรูป
แบบการจัดสวัสดิการดานการศึกษาของชุมชนไดดังนี้    

รูปแบบการจดัสวัสดิการดานการศึกษาโดยชุมชน มีสองรูปแบบไดแก   (1) การสนับสนุนเงิน
ทุนดานการศึกษา  (2) การจัดบริการการศึกษาโดยชุมชน  เชนการจัดการศึกษาสมัยใหม  การจัดศนูย
เรียนรูชุมชน โรงเรียนชาวนา  บทบาทของศาสนา  เปนตน    

(1)  การสนับสนุนเงินทุนดานการศึกษา    
จากรายงานของ พอช. (2550)  สามารถสรุปไดวา การสนับสนุนเงินทุนดานการศึกษาขององค

กรชุมชนมีสองรูปแบบ  คือ  รูปแบบการจัดเงนิกองทุนหมุนเวียนใหกูยืมและรูปแบบการใหเปลา (ทุน
การศึกษา)   พบวา สวนใหญเปนการสนับสนุนเงินทุนแบบใหเปลา 
  กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา   กรณีการจัดเงินกองทุนใหกูยืมเพือ่การศึกษา ที่มีปรากฏเปน
เอกสาร เชน  การจัดกองทนุกูยืมเพื่อการศึกษาโดยชุมชนชาวเกาะ กรุงเทพมหานครที่ไดเงินกองทนุตั้ง
ตนจากงบฯการลงทุนเพื่อสังคม (sif)  และสมาชิกมีการออมเงินเพื่อการศึกษา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยการ
กูยืมที่รอยละ 10 แตปรากฎวาสมาชิกที่ไดรับทุนแลวไมกลับคืนสูชุมชนและไมคืนทนุ ประกอบกับการ
เกิดขึ้นของกองทุนกูยืมของรัฐซึ่งมีคิดดอกเบี้ยทําใหปจจุบันกองทุนดังกลาวตองลมเลิกไป 
 ในปจจุบนั ยงัมีชุมชนที่จัดกองทุนกูยืมเพือ่การศึกษา  เชน  กลุมสัจจะลดรายจายวันละ หนึ่ง
บาทเพื่อทําสวสัดิการภาคประชาชน ของครูชบ ยอดแกว และกลุมอื่นๆบางกลุมที่นําแนวคดิของครูชบ
ไปปฏิบัติ  เชน กองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ตําบลบานปาลม อําเภอมะนัง จังหวดัสตูล  ตามรายงานของ 
พอช. กองทุนดังกลาวทั้งสองพื้นที ่ ใหสมาชิกยืมกองทุนฯไดรอยละ 30 โดยไมมีดอกเบี้ย  (งานเขียน
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ของ พอช. ไมระบุชัดเจนวารอยละ  30 ของอะไร)  แตที่นาสนใจคือ  การไมคิดดอกเบีย้  ทําใหกองทนุ
กูยืมเพื่อการศกึษาของชุมชนหนนุเสริมกนัไดกับกองทนุกูยืมของรัฐ  (ตางกับกรณีบานเกาะ ทีด่อกเบี้ย
สูงกวาของรัฐ) 

การใหเปลา (ทุนการศึกษา)  พบวา  เปนรูปแบบที่ใชกนัแพรหลาย  การใหทุนการศกึษามีหลาก
หลายรูปแบบ แลวแตสถานการณของแตละชุมชน  เชนทุนการศกึษาเดก็กําพรา  600 บาท/คน/ป (ต.สะ
นอ อ.ยะรัง จ.ปตตานี)   ทุนการศึกษาตามลําดับชัน้เรียน ไมเกนิ 800 บาท/ครอบครัว/ป (ต.พอแดง 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร)  ทุนการศึกษาที่ใหตอครอบครัว  500 บาท/ครอบครัว/ป (ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง 
จ.สุโขทัย)  ทุนการศึกษาตอหัว  500 บาท/คน/ป  กําหนดไว 12 ทุน (ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี)   
เปนตน  ทุนการศึกษาในลักษณะของการใหเปลายังเปนที่ตองการของชุมชน  

ขอสังเกตคือ  กองทุนระดับตําบลสวนใหญในภาคใตจะกลาวถึงการจัดสวัสดกิารดานการ
ศึกษา ในขณะทีก่องทุนชุมชนในภาคอื่นๆ จะมเีพียงบางกองทุนเทานั้นทีก่ลาวถึงการจัดสวัสดิการดาน
การศึกษาซึ่งอาจหมายถึงวาชุมชนในภาคใตใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการดานการศึกษามากกวา
ในภาคอืน่ๆ  อยางไรก็ดี ชุมชนยงัจัดทุนการศึกษาไดในวงเงินจํากัด ดังเห็นไดจากมักมีการจํากัดจํานวน
ทุนการศึกษาไว   

(2)  การจัดบริการการศึกษาโดยชุมชน    
การจัดการศึกษาสมัยใหมโดยชุมชน  เคยมีบางชุมชนที่พยายามจัดการศึกษาสมัยใหมดวยตน

เอง ซ่ึงเปนการจดัที่แขงขันหรือทดแทนการจัดการศึกษาของรัฐโดยตรง  เชน  ชุมชนคลองเปยะ แต
ประสบปญหาขาดบุคลากร ในกรณีของ อบต. มีทองถ่ินที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา แต
เปนเพยีงในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน อบต.ที่แมทา จังหวดัเชยีงใหมกลาววา  ปญหาของการจัดการ
ศึกษาโดย อบต.คือ  ขาดแคลนครู  หรือคุณภาพครูไมสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน     

การจัดศูนยเรียนรูชุมชน  โรงเรียนชาวนา   ปจจุบันมีศูนยเรียนรูชุมชนหลายศูนยทัว่
ประเทศ  ศูนยเรียนรูชุมชน โรงเรียนชาวนา มักไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก  ทุนภาย
ในที่ใชคือ บุคคลากรและภูมิปญญาทองถ่ิน  การจัดศนูยเรียนรูบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินมีความเปนไป
ได  สอดคลองกับศักยภาพของชุมชน พัฒนาคนที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่และสามารถพัฒนาไปไดดี
กวา การจัดการศึกษาสมัยใหม      

บทบาทของศาสนา  ในชุมชนมุสลิม  บทบาทของศาสนายังมีความสําคญัในกระบวนการศึกษา
ของชุมชนในรูปแบบที่เปนกึ่งทางการ  เชนโรงเรียนสอนศาสนา   ทั้งนี้เปนเพราะรัฐไมไดใหบริการ
ทางดานนี้   ในปจจุบัน  กลุมองคกรการเงินชุมชน  เชน กลุมสัจจะสะสมทรัพยพัฒนาคณุธรรมครบวง
จรชีวิตตามแนวทางพระสุบินปณีโตไดใชแนวคิดพัฒนาคุณธรรมพัฒนาคนโดยใชเงินเปนเครื่องมือ    

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เชน  การจัดเวทีเรียนรูสําหรับสมาชิกในชุมชน การทําแผนชุม
ชน การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาดูงานของสมาชิก กรรมการ  เยาวชน แมบาน  การจัดวิทยุชุมชน 
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เปนตน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่นาจะมีพลังสําคัญในกระบวนการชุมชนเพราะผลผลิตที่สําคัญ
คือ  การสรางการรูจักตนเองและรูเทาทันภายนอกมากขึ้น การเห็นปญหาและหาแนวทางแกไขรวมกัน
ของคนในชุมชน     

วิเคราะหเบื้องตนผลการจดัสวัสดิการชุมชนดานการศึกษา   หากพจิารณาเพยีงผลผลิต  คือ 
จํานวนเงินและผูไดรับประโยชน  ก็จะพบวามผีลผลิตที่ประเมินไดในกรณขีองจํานวนเงนิและจํานวนผู
ไดรับประโยชนจากการใหทนุการศึกษาของแตละชุมชน   แตในกรณกีารจัดการศกึษาโดยชุมชน เชน 
ศูนยเรียนรูนั้น  ชุมชนมักทําหนาที่เปน “ครู”  ใหกับชุมชนหรือบุคคลภายนอก  แตไมมีการบันทกึขอ
มูลวา  สมาชิกในชมุชนเองเขามาเรียนรูในศนูยมากนอยเพียงใดและนําไปปรับใชในทางปฏิบัติมากนอย
เพียงใด  สวนกรณีโรงเรียนชาวนา ยังตองสืบคนเอกสารตอไป 
    หากพิจารณาผลกระทบในกรณีของการสรางความมั่นคงขั้นพื้นฐาน   และการสรางความเขม
แข็งใหชุมชน (พิจารณาความยั่งยืนจากมิติทุนมนษุย ทุนทางสังคม  ทุนทรัพยากร ทนุทาง
เศรษฐกิจ)  อาจพิจารณาไดดังนี้ 
  สวัสดิการการศึกษาเปนมาตรการสงเสริมสนับสนุน (promotion) เพื่อสรางศักยภาพของคน  มี
ผลตออาชีพ รายได  การพัฒนาจติใจ  จึงเกี่ยวของกับการสรางความมั่นคงขั้นพื้นฐาน   ไมมีการศึกษา
วาสวัสดิการชมุชนดานทุนการศึกษาจะชวยสนับสนุนการประกอบอาชีพ  รายได และพัฒนาจิตใจของ
ผูไดรับทุนมากนอยเพียงใด    แตมีตัวอยางที่เห็นชัดเจนวา  สมาชิกที่ไดรับทุนการศึกษาหรือกูยืมเงิน
กองทุนชุมชนเพื่อการศึกษาจะออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชนหรือออกไปจากชมุชน (กรณีกองทนุ
ชุมชนบานเกาะ)   แสดงใหเหน็วา  การสนับสนุนทางการเงินเหลานั้นกอใหเกิดประโยชนตอบุคคลท่ีได
รับทุนในแงท่ีเพิ่มโอกาสในการทํางาน  แตอาจเปนผลดานลบตอความเขมแข็งของชุมชนนัน้ เพราะการ
ไหลออกของทรัพยากรมนษุยคือคนหนุมสาวไปจากชุมชน  แมวาอาจจะมีการสงเงินกลับคืนมาเกิดเปน
ทุนเศรษฐกจิในชุมชนก็ตาม   อยางไรก็ด ี ขอสรุปดังกลาวเปนเพยีงกรณีศึกษา  ยังไมมีการศึกษาที่ชัด
เจนท่ีจะสรุปไดวาสวัสดิการเงินทุนดานการศึกษาจะสงผลดีตอความเขมแข็งของชุมชนโดยสุทธิหรือ
ไม 

การสรางศูนยเรียนรูเพื่อชุมชน    นาจะเปนการจัดการที่อาจสงผลตอบวกตอความเขมแข็งของ
ชุมชนมากกวา  แตกย็ังไมพบการศึกษาอีกเชนกนัวาศนูยเรียนรูที่มอียูทั่วไปชวยสรางศักยภาพใหกับ
สมาชิกในชุมชนไดมากนอยเพยีงใด  แตกิจกรรมและกระบวนการจัดการศนูยฯยอมมีผลตอการหนุน
เสริมทุนทางสังคม เสริมสรางความสัมพันธและสรางพื้นที่ใหภูมิปญญาชมุชนไดมากกวาการจดัสวัสดิ
การทุนการศึกษา     การจดัเวทีเรียนรูถือเปน “การศึกษา” ตามอัธยาศัยที่นาจะมีพลังมากที่สุดใน
กระบวนการชมุชนเขมแข็ง ผลผลิตที่สําคัญคือ  การสรางการรูจักตนเองและรูเทาทันภายนอกมากขึ้น 
การเห็นปญหาและหาแนวทางแกไขรวมกนัของคนในชมุชน   เกิดแผนแมบทชุมชน  เมือ่ถูกแปลงไปสู
ภาคปฏิบัติจึงสามารถเสริมสรางทั้งทุนมนุษย  ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากร  และทุนทางเศรษฐกิจได    

บทบาทของรัฐในการหนุนเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนดานการศึกษา    
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พรบ.ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542  สนับสนุนบทบาทของชุมชนทองถ่ินในการจัดการ
ศึกษา   การสนับสนุนของรัฐจะมีผลอยางไรตอชุมชนขึ้นอยูกับลักษณะการจัดการศกึษาของชุมชน
ดวย   เชน   กรณีกลุมออมทรัพยเพื่อการศกึษาเด็กและเยาวชน ชุมชนบานเกาะ กรุงเทพฯ  ชุมชนบาน
เกาะเคยมีการจัดกองทุนชุมชนที่ใหกูยืมเพื่อการศึกษาโดยเงิน sif และเงนิออมของชาวบาน    แตเมื่อมี
กองทุนกูยืมเพือ่การศึกษาของรัฐที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ํากวากองทุนการศกึษาชุมชน  กองทุนของรัฐจึงมี
ผลโดยตรงในการ “แขงขันหรือทดแทน”  กองทุนชุมชน  และทําใหกองทุนชุมชนตองลมไปในที่สุด  

ในทางตรงขาม   ผูเขียนบทสังเคราะหฉบับนี้เห็นวาทุนการศึกษาแบบใหเปลาของชุมชนมีสวน
หนุนเสริมกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาของรัฐ  ซ่ึงปกติจะไมครอบคลุมคาใชจายอืน่ๆที่ประกอบการศกึษา 
เชน คาตํารา  คาเดินทาง คาอาหารกลางวัน  ผูเขียนตั้งขอสังเกตวา ขอดีของการใหทุนการศกึษาคือ 
บริหารจัดการงายกวาชุมชนจัดการศึกษาเสียเอง  แตมีสมาชิกบางครอบครัวเทานั้นที่มีโอกาสเขาถึงการ
ศึกษาจะไดประโยชนมากกวาสมาชิกที่ไมมีโอกาสเขาถึงการศึกษา   ทุนการศึกษาแบบใหเปลานอกจาก
ไมการันตีการเกิดประโยชนโดยตรงแกชุมชนแลว ยังอาจมผีลหนุนเสริมการเหลื่อมลํ้าในชุมชนได 
เพราะการศึกษาในระบบยังไมไดปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เอื้อแกชุมชนอยางแทจริง    

นัยยะเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตรชุมชน  
ในการจดัสวัสดกิารชุมชนดานการศึกษา  เมื่อชุมชนมีเงินทุนจํากัด คําถามสําคัญคือ ควรจะนํา

เงินไปสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบใดจงึจะดีที่สุดสําหรับสมาชิกในชุมชน  ชุมชนควรมีการศึกษา
วิเคราะหภายใตขอเท็จจริงทีชุ่มชนเผชิญอยู  บทความนีเ้ห็นวาหากรัฐและเอกชนเขามาหนุนเสริมกอง
ทุนเพื่อการศึกษาในระบบไดได  กองทุนสวัสดิการชุมชนนาจะจัดสรรเงินไป "จดการศึกษาตาม
อัธยาศัย" ซ่ึงชุมชนมีศักยภาพทําไดดมีากกวา  แมชมุชนจะใหทุนการศึกษาในระบบ  ก็ใหไดจํากัดเพียง
ไมก่ีทุน และไมชัดเจนวา ชุมชนเองจะไดประโยชนจากการสนับสนนุการศึกษาในระบบเพียงใด  ชุมชน
นาจะลงทุนในประโยชนท่ีตกกับชุมชนโดยตรงคือ การจัดการศึกษานอกระบบ หรือจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในรูปแบบตางๆ ดังกลาวขางตน 

หากชุมชนจะจัดการในรูปแบบกองทุน  บทความนี้เหน็วา รูปแบบกองทุนกูยืมเพือ่การศึกษา
ของครูชบ  นาจะเหมาะสมมากกวาการใหทุนแบบใหเปลา   เพราะการศึกษาเปนประโยชนสวนบุคคล
ของผูไดทุนซึ่งมักพบวา ผูไดรับทุนจะออกนอกชุมชนไปในที่สุด  ชุมชนควรจะนําเงนิทุนใหเปลานี้ไป
จัดสวัสดิการดานอื่นๆ หรือใหเปลาแกผูดอยโอกาสจริงๆ  เชน การใหทุนการศึกษาแกเด็กกําพราในชุม
ชน เพราะเปนการชวยเหลือเกื้อกูลและโดยปกต ิ เด็กกําพรากจ็ะมีจํานวนจํากดัอยูในขอบเขตที่ชุมชนนา
จะจัดการได 

 
6.  บทบาทของรัฐ:   นโยบายและกฎหมายที่เก่ืยวของกับการจัดการสวัสดิการชุมชน  
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หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนมหีลายหนวยงานไดแก  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กรมการพัฒนาชุมชน กรมการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่
สนับสนุนดานองคกรการเงนิ ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย และสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เปนตน  สวนนโยบายและ
กฎหมายทีเ่กีย่วของกับการจดัการสวัสดิการชุมชนมีมากมายเชนกัน   ไดแก   พรบ.กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547    การสงเสริมการจัดทําแผนชมุชน    
พรบ.สงเสริมการจัดสวัสดกิารสังคม 2546 และ 2550  พรบ.ผูสูงอายุ 2546   กองทุนหมูบานและชมุชน
เมือง  ระบบหลักประกันกันสุขภาพ    แผนแมบทการเงินระดับฐานราก  พรบ. สภาองคกรชุมชน 2551   
ในระดบันโยบายเชน  การจัดตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพือ่เอาชนะความยากจนแหงชาต ิ นโยบายเอสเอ็ม
แอล   นอกจากนี้ยังมี  แผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข  เปนตน 

บทความนี้จะกลาวถึงรายละเอียดเฉพาะในบางประเด็นที่พบวามี (หรือกําลังมี) การศึกษาวิจัย
เกี่ยวของ 
 

6.1    การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ินตามพรบ.กาํหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  มิไดเพื่อการเพิ่มศักยภาพและอํานาจ
ความรับผิดชอบของทองถ่ินเทานั้นแตยังเปนสวนหนึ่งที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
ที่ตองการปรับลดอํานาจหนาที่ของภาครัฐสวนกลาง  และใหงบประมาณกระจายไปสูทองถ่ินแทนการ
กระจกุตัวในกรมกองดวย (ERTC 2008) พรบ.ดังกลาวไดกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให
บริการขององคการปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.)และไดกําหนดใหมีการถายโอนอํานาจให อปท. ที่มี
ความพรอมภายใน 4 ป สวนอปท.ที่ยังไมพรอมใหดําเนินการภายใน 10  ป และใหรัฐถายโอนงบ
ประมาณไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดรัฐบาลไปสู อปท.  ภายในป  2549  ทั้งนี้เพิ่อเพิ่มศักยภาพให
แกสวนทองถ่ินในการดําเนินกิจกรรมการใหบริการแกประชาชน 
 โดยหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบดวย 

1.1)  การจัดสวสัดิการสังคม ประกอบดวย 2  สวน คือ  (1) ที่เปนของกรมพัฒนาชมุชนเดิม 
ไดแก การสนบัสนุนกิจกรรมการใชประโยชนจากแหลงน้ํา    สงเสริมการพัฒนาอาชพีแกกลุมอาชีพกิจ
กรรมเศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง  สนับสนุนทุนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  การพัฒนาสตรี  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  และ (2) ที่เปนของกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ ไดแก การ
สงเคราะหเบี้ยเล้ียงชพีผูสูงอายุ  สถานสงเคราะหคนชรา  การสงเบี้ยยังชีพคนพิการและผูปวยเอดส งาน
สงเคราะหและพัฒนาสวัสดิการเด็กและเยาวชน (อาหารเสริม/อาหารกลางวัน) 
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1.2)   การแกปญหาที่อยูอาศัยและการแกไขปญหาชุมชนแออัด  ไดแก  ดานผังเมือง  ดานการ
ควบคุมอาคาร   การแกไขปญหาชุมชนแออัด ไดแก การปรับปรุงชุมชนแออัดที่ดนิเดิม การจัดหาที่อยู
ใหม การจัดการที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย 

1.3)  การจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น  มีทั้งสวนของระบบขอมูลเพื่อการวางแผน  การจัดแผน
พัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงกรมการปกครองทองถ่ินมีแนวทางใหเกิดการเชื่อมตอระหวางแผนพัฒนาของ อปท. 
กับ แผนชุมชน 

 
6.2  พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
มีผลบังคับใชเมื่อ พ.ศ.2546  และมีฉบับแกไข 2551  ประเด็นทีเ่กี่ยวของกับการจัดสวัสดิการ

โดยชุมชนมีดังนี้  
- ในเรื่องของประโยชนตอประชาชน ไดแก ไดรับการคุมครองสิทธิดานสวัสดิการ มีหลัก

ประกันวาจะไดรับสวัสดิการ บริการสวัสดิการทางสังคมที่ไดมาตรฐานและมีคูณภาพ 
- ชุมชนมีโอกาสเขารวมในฐานะกรรมการในการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผน และออก

ระเบียบในเรื่องตางๆที่กฎหมายระบุไว เชน การกําหนดเปาหมายสวัสดิการสังคม กาํหนดกลุมเปาหมาย 
กําหนดมาตรฐานสวัสดิการสังคม 

- การจัดตั้งองคกรเอกชนเพือ่เปนองคกรสาธารณประโยชนที่ไดรับรองและไดรับการสงเสริม
สับสุนตามกฎหมายฉบับนี้ 

- เสนอโครงการ เพื่อรับการสนับสนุน โดยรอยละ50  สนับสนุนองคกรสาธารณประโยชน
รอยละ 25  สนับสนุนสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอีกรอยละ 25 ใชในการสง
เสริมสวัสดิการสังคม เชน ดานวิชาการ อบรมสัมมนา จดัทําทะเบยีนขอมูล รับรองมาตรฐาน  ซ่ึงขนาด
กองทุนเดิมตั้งเปาหมายทีจ่ะขอทุนจากรัฐ 300 ลานบาท และขอเงินจากสํานักสลากกินแบง เพื่อสมทบ
กองทุน 

 
6.3  พรบ.ผูสูงอายุ 2546 /  การออมเพื่อการชราภาพ  / หลักประกันผูสูงอายุ 
 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไปสูสังคมผูสูงอายุทําใหในปจจุบนั หนวย

งานภาครัฐหลายๆหนวยงานหันมาใหความสนใจประเดน็เรื่องเงินบํานาญ หรือการออมเพื่อการชรา
ภาพ9โดยเฉพาะการออมของแรงงานนอกระบบผานระบบสวัสดิการชุมชน     

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  นิยามวา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกนิ 60 ป
บริบูรณและมสัีญชาติไทย  จากการสัมมนาที่เกีย่วของกับการจัดสวสัดิการเพื่อผูสูงอายุนั้นพบวาความ

                                                 
9 เชน ปจจุบัน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีนโยบายในการจัดตั้งระบบบํานาญแหงชาติ  
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ตองการและความคาดหวังของผูสูงอายุนั้นประกอบดวย การมีสวนรวมในกจิกรรมทางสังคม การดูแล
สุขภาพ การจดัสวัสดิการ การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการรวมดูแล   เบี้ยยังชีพ
จํานวน 300 บาทนั้น ผูสูงอายุคิดวานอยเกินไป ที่เหมาะสมนั้นควรจะเปน 500 บาท   (สวนวิจยัและ
พัฒนาองคความรู   สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  2547)   

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  กลาวถึงบทบาทของรัฐและการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการคุมครองและสงเสริมสนับสนุน การบริการทางการแพทย การศาสนา การศึกษา การ
ประกอบอาชพี  การพัฒนาตนเองและมสีวนรวมในกจิกรรมสังคม การอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ การชวยเหลือผูสูงอายุจากการทารุณกรรม จดัที่พักอาศยั อาหาร 
เครื่องนุงหมอยางทั่วถึง และสงเคราะหงานศพตามประเพณี   เครื่องมือที่กลาวถึงใน พรบ. เชน  มกีาร
ตั้งกองทุน (สวนวิจัยและพัฒนาองคความรู   สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  2547)    

นอกจากเบี้ยยงัชีพคนชราที่รัฐจัดสรรใหสมาชิกในชุมชนผานองคการปกครองสวนทองถ่ิน
ดังกลาวตอนตนแลว  ชุมชนยังมีสวนในการดูแลสวัสดิการผูสูงอายุผานระบบสวัสดิการชุมชนเชน การ
ใหเงินบาํนาญของกลุมสัจจะลดรายจายวันละหนึ่งบาท   งานศึกษาของวรเวศม  สุวรรณระดา (2550)  
ศึกษาโครงสรางประชากรที่เปนสมาชิกกลุมสัจจะลดรายจายวันละบาทจังหวดัสงขลา  พบวา   ลักษณะ
ที่กลุมองคกรการเงินชาวบานจัดสรรเงินจากกองทุนสวสัดิการชุมชนเพื่อจายใหแกผูสูงอายุที่เปน
สมาชิกในลักษณะเงินบํานาญ 10  จะไมเพียงพอในระยะยาวเนื่องจากโครงสรางประชากรในอนาคตทีจ่ะ
มีสัดสวนผูสูงอายุหรือผูรับเงินบํานาญเพิ่มขึ้น  ในขณะที่เงินออมในปจจุบันจะไมเพียงพอจายสําหรับ
สมาชิกรุนหลังๆ    

ขอคนพบดังกลาว ทําใหประเด็นการบริหารจัดการเพื่อการออมชราภาพไดรับความสนใจจาก
นักวิชาการและผูกําหนดนโยบาย  โดยเสนอวา  รัฐควรเขามามีบทบาทในระบบบํานาญชราภาพหรือ
หลักประกนัสําหรับผูสูงอายุมากขึ้น  ไดแก  งานศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  (2548)   งาน
ศึกษาของวรเวศม สุวรรณระดา (2550) สนับสนนุโดยสํานกังานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    
งานศึกษาของดิเรก  ปทมสริิวัฒน (2550)  งานศกึษาของวรวรรณ  ชาญดวยวิทย และคณะ (2551) 
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  และสังเคราะหผลการศึกษา
โดย  นงนุช  สุนทรชวกานต (2551) 

ขอเสนอของงานศึกษาเหลานี้ คือ   ใหกองทุนชุมชนที่มีอยูทุกชุมชนจัดใหมีการออม 
เพื่อชราภาพ  (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2548)11   วรเวศม (2550)  เสนอวา การออมเพื่อชราภาพและ
ระบบบํานาญควรจะแยกบริหารจัดการจากกองทุนสวัสดิการตามปกติ 

 

                                                 
10 การจายบํานาญใหกับสมาชิกเมื่อออมสัจจะครบ 15 ปและมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ 
11 ระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพโดยใชชุมชนเปนกลไกดําเนินการ 
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บทสังเคราะห 
งานศึกษาตางๆใหความสําคญักับองคกรชาวบานในฐานะที่เปนหนวยจัดการในพื้นที่ที่จะทํา

ให “แรงงานนอกระบบ” มีหลักประกันยามชราภาพ หรือ ทําใหเกิดความเปนธรรมในการจัดสวัสดิการ
ผูสูงอายุแบบถวนหนา   สวนหนึ่งเนื่องจากเปนกังวลตอระบบบริหารจัดการโดยชมุชนในประเดน็เรื่อง
ความยั่งยืนของกองทุน (วรเวศม)  อีกสวนหนึ่งสะทอนปญหาประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหาร
จัดการเบี้ยยังชีพคนชรา ผานองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนระบบสงเคราะห (วรวรรณ) 

ขอเสนอตางๆยังไมสอดคลองกันในหลายประเด็นดังนี้   
กลุมเปาหมาย    ขอเสนอของวรเวศมและดิเรก  มีกลุมเปาหมายคือ แรงงานนอกระบบหรือผู

สูงอายุที่ยังไมมีระบบบํานาญรองรับ  ในขณะที่ขอเสนอของวรวรรณเสนอใหเปนแบบถวนหนาสาํหรับ
ผูสูงอายุทุกคน 

ความเห็นตอบทบาทของภาครัฐในทางการเงินโดยการจายเงินเริ่มตน (สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง) หรือ จายเงินสมทบ (งานศึกษาอื่นๆ)  โดยงานศึกษาของดเิรก และวรวรรณ เสนอวามคีวาม
เปนไปไดที่รัฐจะจายเงินสมทบ 10,000 - 30,000 บาทตอป  

ระบบสมัครใจหรือภาคบังคบั    กระทรวงการคลังเหน็วาควรเปนระบบสมัครใจ ในขณะที่
งานศึกษาของนักเศรษฐศาสตรอ่ืนๆที่เห็นวา ควรเปนระบบภาคบังคับ  วรเวศม (2551) เห็นวา ระบบ
เงินสมทบที่เกดิจากการออมโดยสมัครใจจะเกดิประโยชนเฉพาะคนที่เปนสมาชิกกองทุนเทานั้น  จึง
เสนอใหเปนภาคบังคับ  แตก็เหน็วารัฐควรใหความสําคัญกับ “การมีสวนรวมของกองทุนชุมชนที่ได
ดําเนินการจัดสวัสดิการบาํนาญล้ําหนารัฐบาลไปเรียบรอยแลว”    ระบบเงินสมทบจึงควรเกิดขึน้ดวย
การเปนระบบการออมภาคบังคับ 

 
6.4  แผนแมบทการเงินระดับฐานราก 

 
เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2550  คณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ จุลานนทลงมติเห็น

ชอบในหลักการ “แผนแมบทการเงินระดับฐานราก” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
แผนแมบทการเงินระดับฐานราก ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร คือ  ยุทธศาสตรการพัฒนาคน

และสงเสริมความเขมแข็งขององคกรและระบบการเงินระดับฐานราก  ยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการการ
ทํางานภาครัฐและภาคีเพื่อสงเสริมการพัฒนาองคกรและระบบการเงินระดับฐานราก และยุทธศาสตร
เสริมสรางเครือขายการจัดการและขยายผล   โดยในยุทธศาสตรแรกที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความเขม
แข็งขององคการและระบบการเงินระดับฐานรากนั้น  มแีผนงานที่สิบ คือแผนงานสงเสริมการจัดสวัสดิ
การชุมชนโดยองคกรการเงินระดับฐานราก  
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แนวคิด วัตถุประสงค และเปาหมาย

แนวคิดเชิงยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย

หนวยงานภาครัฐสงเสริมความเขมแข็งขององคกรการเงินระดับฐานราก
ใหสามารถสนองตอบตอความตองการในบริการทางการเงินของทองถ่ิน

1. เพื่อเสนอแนวนโยบายในการสงเสริมใหองคกรการเงินฐานรากเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน

2. มีกรอบการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของท่ีชัดเจน
3. มุงสงเสริมการชวยเหลือกันระหวางกลุมการเงินระดับฐานราก

แผนแมบทการเงินระดับฐานราก

1. องคกรการเงินระดับฐานรากมีคุณภาพ
2. องคกรการเงินระดับฐานรากสามารถดํารงอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน
3. เกิดการเช่ือมโยงองคกรเปนเครือขาย
4. เครือขายองคกรการเงินมีศักยภาพและความเขมแข็ง
5. ระบบการเงินระดับฐานรากมีความกาวหนาสามารถเปนรากฐานใหระบบเศรษฐ กิจและ

สังคมภาพรวมมีความเจริญอยางยั่งยืน

ที่มา: กฤษฎา อุทยานิน (2551)
 

ขอคิดเห็นของหนวยงานตางๆมีความนาสนใจที่สะทอนมุมมองของภาครัฐตอองคกรการเงิน
ชุมชน 12   คือ องคกรการเงินชุมชนเปนเครื่องมอืในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนทั้งในดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมของทองถ่ิน  โดยใหชุมชนเปนศูนย
กลางภายใตแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง  หนวยงานตางๆอาจคาดหวังและมีสวนรวมตอแผนแมบทการ
เงินฐานรากตางกัน   เชน เหน็ดวยกับแผนฯเพราะแผนฯไดกําหนดบทบาทของหนวยงานรัฐไวชัดอยาง
ชัดเจน  มีความสอดคลอง ไมซํ้าซอนในการดําเนนิงาน   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ  29 ตุลาคม 
2550)  มกีารบูรณาการระหวางหนวยงาน (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 พฤศจิกายน 2550)   
เห็นดวยเพราะสงเสริมการพัฒนาคนและสงเสริมความเขมแข็งขององคกรและระบบการเงินฐานรากให
มีเสถียรภาพไดมุงเนนการจดัการเงินทนุ สรางวินยัทางการเงินเพื่อใหเกดิความเสี่ยงนอยที่สุด 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ  29 ตุลาคม 2550, กระทรวงศึกษาธิการ 31 ตลุาคม 2550)  หรือเห็นดวย
เพราะสงเสริมการสรางเครือขายการจัดการความรูซ่ึงครอบคลุมเรื่องการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ในชุมชน  อันจะชวยยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน (กระทรวงวิทยาศาสตรและ

                                                 
12

 หนังสือท่ี  นร 0506/24545  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนแมบทการเงินระดับฐานราก ถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง  ลงวันท่ี 27 
ธันวาคม 2550 
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เทคโนโลยี 2 พฤศจิกายน 2550)  สอดคลองกับนโยบายสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
(กระทรวงอุตสาหกรรม  16  พฤศจิกายน 2550)   

อยางไรก็ด ี  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (29 ตุลาคม 
2551)  ไดตั้งขอสังเกตและเรียกรองในเรื่องการประสานงานและดําเนนิการรวมกนัของหนวยงานตางๆ
ที่ตองสนับสนุนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการพฒันาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของหนวยงานตางๆที่มีอยู   
รวมทั้งคาดหวงัวา  ขอบเขตของแผนแมบทฯตองเชื่อมโยง (ทดแทนหรือหนุนเสริม) หรือขยายผล (เชน
ระบบบัญชีมาตรฐาน  การติดตามประเมนิผล และการใชขอมูลชุมชน) ไปสูองคกรที่ไมถูกรวมอยูใน
แผนแมบทฯ (เชน กองทุนหมูบาน วิสาหกิจการเงิน)  ดวยในอนาคต   

ในดานหนึ่งแผนแมบทการเงินระดับฐานรากจึงสะทอนความสําคัญขององคกรการเงินชุมชน
ตอระบบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของชุมชนและเปนเครื่องมือตอบสนองการดําเนินนโยบายของรัฐ 
(เชน สวัสดิการชุมชนและวสิาหกิจชุมชน) ในอีกดานหนึ่ง แผนแมบทการเงินระดบัฐานรากซึ่งมคีวาม
ครอบคลุมในหลายเรื่องไดสะทอนประเดน็ที่ภาครัฐสนใจหรือเปนกังวลตอขบวนขบัเคลื่อนองคกรการ
เงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน   

     
6.5  ปญหาและอุปสรรคในการหนุนเสริมของภาครัฐและสวนทองถิ่น 
  
ระบบงบประมาณ    
การจัดสรรงบประมาณผานกรมกองมีจุดออนคือ แตละกรมกองมีอํานาจในการตัดสินใจดวย

ตนเองวาจะจดัสรรงบประมาณอยางไรในระดับจังหวดั จึงขาดการประสานงานในการวางแผนและ
ดําเนินการ   รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรใชการจัดสรรงบประมาณเชิงพืน้ที่เพื่อจัดสรรงบประมาณโดยตรง
จากรัฐสวนกลางลงสูจังหวัดและทองถ่ินแทนการกระจายงบประมาณตามกรมกอง  เชน นโยบายผูวาซี
อีโอ นโยบายเอสเอ็มแอล แมวากฎหมายจะไมยนิยอมใหมีการจดัสรรงบประมาณตามพื้นทีก่็ตาม 
(ERTC 2008)   บทสังเคราะหฉบับนี้ไมไดทบทวนผลการศึกษาประสทิธิภาพและผลของการจัดสรรงบ
ประมาณเชิงพืน้ที่   แตก็นาสนใจวา  การจัดสรรงบประมาณดวยวิธีการดังกลาว  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการสนับสนนุการจัดสวัสดิการโดยชุมชนมากนอยเพียงใด เทียบกับวิธีการจัดสรรงบ
ประมาณตามกรมกอง  แตยังไมพบการศึกษาเปรียบเทียบดังกลาว 

การกระจายอํานาจสูทองถิ่น    
ในป 2550  รัฐถายโอนงบประมาณไปสู อปท.  ไดเพยีงรอยละ 25.2 ของรายไดรัฐบาลซึ่งยังต่ํา

กวาเปาหมายรอยละ 35  และทําใหทองถ่ินมีงบประมาณที่จํากัดในการจดัสวัสดิการในพื้นที่ เชน สวัสดิ
การดานการศกึษาและสาธารณสุข  (ERTC 2008)   อยางไรกด็ี  สามารถกลาวไดวา  การโอนงบ
ประมาณของสวนกลางดวยวัตถุประสงคเฉพาะกิจทําใหสวนทองถ่ินไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นเปนอยาง
มาก  เชน  ในป 2549  บางอบต.ไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งเทาตัวเมื่อเทียบกับป 2546   
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แตในขณะเดยีวกัน  หลาย อบต.ไดบิดเบอืนการใชงบประมาณ เพื่อเหตุผลทางการเมือง  เชน 
ในการจดัสรรเบี้ยยังชีพคนชราเพื่อคนจน  ไดมีการปรับฐานขอมูลใหครอบคลุมคนชราทุกคนในพื้นที่
ของตน  เพื่อใหไดรับงบประมาณจากสวนกลางมากขึ้น   ไมเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวาง 
อบต.กับประชาชน และกอใหเกิดปญหา “จริยวิบัต”ิ (moral hazard)    เพราะเพื่อความรวดเร็วของการ
ดําเนินโครงการดังกลาว  ระบบจึงไมไดออกแบบให อบต. ตองทําบัญชีในระบบงบประมาณ และชาว
บานเขาใจผิดวา เงินนั้นมาจาก อบต. โดยตรง  (ERTC 2008)  

ปญหาที่สําคัญอีกประการคือ  ศักยภาพของอบต.ในการหารายได  ทาํให อบต.ยังตองพึ่งงบ
ประมาณของสวนกลางเปนหลัก   การจัดสรรงบประมาณใหแกทกุ อบต. ตามขนาดประชากรและ
ขนาดพื้นที ่แมจะยอมรับไดในระดบัหนึ่งแตก็ไมไดกอใหเกิดความเทาเทียมกนัระหวาง อบต.หรือพื้นที่  
เพราะสําหรับบางพื้นที่ที่ยากจนมากกวา  งบประมาณที่ไดรับจะไมเพยีงพอเมื่อเทียบกับขนาดของ
ปญหา (ERTC 2008)   ศักยภาพและขอจํากัดทางการเงินที่แตกตางกันของ อบต. ดังกลาวสรางปญหา
ใหแกบาง อบต. เมื่อถูกเรียกรองใหสมทบงบประมาณเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชน13

นอกจากนี้ รัฐยังไมไดชวยเตรียมความพรอมดานอื่นๆ ใหแก อบต. เชน การฝกทักษะการ
บริหารจัดการในการเปนผูจดัสวัสดิการดานตางๆ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระดับมาตรฐานของสวัสดิ
การ ทําใหสวสัดิการสังคมที่ชาวบานในบาง อบต. ไดรับมีคุณภาพลดต่ําลงจากเดิม  การดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐโดยขาดความรูความเขาใจกลับสรางภาระทางการเงินใหแก อบต. บางแหง 

อยางไรก็ด ีแมบาง อบต.จะไมไดใชงบประมาณการลงทุนมากนกั แตประชาชนก็มคีวามพอใจ
ตอ บางอบต.ในระดับสูงเนื่องจากมีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน    เปนท่ีนาเสียดายวา  งาน
ศึกษาของ ERTC  มิไดมีขอเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับกระบวนการทํางานรวมกันระหวางองคการปกครอง
สวนทองถิ่นและประชาชนหรือกลุมองคกรชาวบานในการบริหารจัดการเพื่อสวัสดิการในพื้นท่ี  แมจะมี
ผลการศึกษาวากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทําใหเกิดความพงึพอใจตอการทํางานของ อบต. 
โดยไมจําเปนตองมีเงินมากก็ตาม 

 
6.6   ขอเสนอแนะตอบทบาทของรัฐ 

 
ขอเสนอตอรัฐมีหลากหลาย แตอยูบนพื้นฐานเดียวกนั  คอื  การสนับสนุนการพึ่งตนเองและ

การแสดงบทบาทของชุมชนคูขนานไปกับบทบาทของรัฐ 
ชนินทร  วะสีนนท (2549)   เสนอใหมีการกําหนดนโยบายสวัสดิการชุมชนระดับประเทศ  

โดยตัวแทนชมุชนมีสวนเขาเสนอแนะแนวทางในการจดัการชุมชนระดับนโยบาย  สงเสริมเศรษฐกิจ

                                                 
13 ความเห็นของสกนธ  วรัญูวัฒนา หัวหนาโครงการ ในการเสวนาเรื่อง “ความยากจน สวัสดิการ และแรงงาน: 
โจทยสําหรับรัฐและชุมชน”  ที่คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พฤศจิกายน 2550) 
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พอเพียง    รัฐเปดโอกาสใหชุมชนไดแสดงบทบาทในการจัดการดูแลชุมชนจากพืน้ฐานของชุมชนเอง  
ยอมรับความหลากหลายของชุมชนที่ไมเปนมาตรฐานเดยีวกัน  ซ่ึงเปนประโยชนในการแลกเปลี่ยน
ความรู    

ชนินทรมองวา  สวัสดิการสังคมมีความจําเปนตอการจัดสวัสดิการเองของชุมชน  ภาครัฐจึง
ควรจัดสวัสดกิารสังคมใหอยางทั่วถึง  (ระดับมหภาค)  การประสานงานของภาครัฐในระดับภมูิภาค
ตองไมแยกสวนความรับผิดชอบ  และสวัสดิการนั้นตองตอบสนองความตองการของชุมชนจริง 

พรรณทิพย เพชรมาก และคณะ (2546)  เสนอใหรัฐเปนผูประสานงาน  ผูสนับสนุนการพึ่งตน
เอง   แกไขปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อตอการพัฒนาในดานการพึ่งพาตวัเอง เชนการใหอํานาจในการจัด
สรรทรัพยากร   นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนทองถ่ินในการกําหนดทศิทาง
การพัฒนาของตนเอง 

วีรบูรณและคณะ (2550) เสนอระบบ “กองบุญเพื่อความมั่นคงของมนุษย” ใหมีการบูรณาการ
กองทุนจากภาคสวนตางๆ เพื่อสรางสวัสดิการใหแกสมาชิกทุกคนในชุมชน  ไมจํากัดเฉพาะผูที่เปน
สมาชิกที่จายเงินเขากองทนุดังเชนระบบทีเ่ปนอยู  และเปนระบบที่ผสมผสานสวัสดิการชุมชนพื้นบาน
กับสวัสดิการชุมชนทันสมัย 

 

กองบุญ
เพื่อความม่ันคงของมนุษย

เงินสงเคราะห 
จากกระทรวงฯ

ภาคธุรกิจ/
เอกชน

งบสวัสดิการ
ผูยากลําบากอบต.

กองทุนสุขภาพ
ชุมชน

(สปสช. + อบต.)

ชุมชนออมวันละบาท

องคกรอื่นๆ

การมีสวนรวมในระบบกองบุญเพ่ือความมั่นคงของมนุษย 

ที่มา: วีรบูรณและคณะ (2550)
ในการปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากองบุญฯ น้ี อาจจะมี
การดําเนินการเปนชั้นจากหมูบาน ตําบล อําเภอ 
เปนจังหวัด และเชื่อมโยงเปนเครือขาย 

  
 
7. บทสงทาย 
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7.1   การสรุปบทบาทและนัยสําคัญของชุมชนตอการจัดสวัสดิการชุมชน 
 
ในขณะที่ชนนิทร (2549)  มองวา  สวัสดิการสังคมมีความจําเปนตอการจัดสวัสดิการเองของ

ชุมชน    อภญิญา  เวชยชยัและศิริพร  ยอดกมลศาสตร (2547) กลับคาดหมายบทบาทของชุมชนใน
ระดับสูง   หนังสือเร่ือง สวัสดิการสังคม ฉบับชาวบาน: แนวคิด นโยบาย แนวทางปฏิบตัิ  โดยอภิญญา
และศิริพร (2547)   สรุปวาองคกรเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยังไมสามารถจัดสวัสดิการใหแกช
ชนไดอยางเพยีงพอ  บางกลุมลมเหลว  และแมชุมชนจะสามารถชวยเหลือตวัเองไดในระดับหนึง่  แต
ในดานหลักๆแลวกย็ังตองพึง่รัฐอยู  กรณศีึกษาที่ประสบความสําเร็จนั้นใชวาจะสามารถนําไปขยายผล
ไดทั้งหมด  ทั้งนี้เพราะแตละชุมชนนั้นมปีจจัยแวดลอม  มีทรัพยากรตั้งตนที่แตกตางกัน  องคกร
เศรษฐกิจของชุมชนอาจจะยงัไมสามารถบริหารจัดการระบบสวัสดิการแทนรัฐ  แตสามารถเปนองค
ประกอบหลักของระบบการจัดสวัสดิการได    และนกัวจิัยไดสรุปในภาพรวมวา  “ระบบการจัดสวัสดิ
การสังคมในสงัคมไทยยังออนดอยในทุกๆดาน  ไมวาดานผูจัด  (รัฐ/เอกชน/ชุมชน)  ดานความครอบ
คลุม  และดานระบบสวัสดิการ  เปนสวัสดิการระดับต่ําและไมเพียงพอ”  

 
7.2  บทสรุปและขอเสนอแนะของผูสังเคราะห 

 
   (1)  บทบาทของชุมชน 
 
อาจสรุปในภาพรวมไดวา    ขบวนองคกรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชนของประเทศไทย

นั้นมีความกาวหนาอยางชดัเจนและโดดเดนขึ้นมาก    แตการจัดสวัสดกิารชุมชนทันสมัยในปจจุบนัมัก
ตีความในความหมายแคบ และมักเนนที่รูปแบบเชน  คาฌาปนกิจ  คาเดินทางไปรกัษาพยาบาล   คา
นอนโรงพยาบาล  ซ่ึงนาจะตีความไดวา  การจดัสวัสดิการในรูปแบบเหลานี้เปนสิง่ที่ชาวบานตองการ
และสอดคลองกับศักยภาพที่ชุมชนจะจัดการได   อยางไรก็ตาม  บทสังเคราะหฉบับนี้เห็นวา   สวัสดิ
การที่เปนตวัเงนิดังกลาวเปนการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อ“ซ้ือ”สวัสดิการจากภายนอก  เปนการชวย
สรางหลักประกันและชวยใหสมาชิกสามารถ“เขาถึง”สวัสดิการที่รัฐและตลาดเปนผูผลิต (เชน การ
ศึกษา การรักษาพยาบาล)  ยังมิใชสวัสดิการท่ีชุมชนเปนผูผลิตเอง    ในขณะที่สวสัดิการบนฐานวัฒน
ธรรมและทรัพยากรนัน้  ชุมชนเปนผูผลิตสวัสดิการเอง  ไมวาจะเปนการผลิตและแลกเปลี่ยนอาหาร  ยา  
เครื่องนุงหม  หรือการปองกันภัย 

รูปแบบสวัสดกิารชุมชนทันสมัยที่เปนการสรางหลักประกันบางอยางโดยชุมชนนั้น เปนสิ่งที่
นาสนับสนุน (โดยเฉพาะเมือ่มีผลดานสังคม และดานพัฒนาจิตใจ)   แตผูเขียนเหน็วา  แตละชมุชนนา

ุม
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จะมองบทบาทของตัวเองใหทะลุกรอบการจัดสวัสดิการผานองคกรการเงินอยางเดยีว   เพราะแทจริง
แลว  ชุมชนสามารถมีบทบาท ในเรื่องสวัสดิการไดหลายลักษณะ ดังนี้ 
   1.    สรางหลักประกันหรือบริการทางการเงิน  เพื่อใหสมาชิกมีโอกาสไดเขาถึงสวัสดิการที่
รัฐและตลาดจัดได   (อยางที่จัดอยูหลายกลุมในปจจุบัน)  

2.    ผลิตสวัสดิการเองโดยชุมชนเพื่อชุมชน  เนื่องจากชุมชนมีงบประมาณจํากัดจึงควร
เลือกผลิตสวัสดิการที่มีผลกระทบตอความเปนตัวตน วิธีคิด และวิถีวัฒนธรรมชุมชน (เพราะรัฐเขามา
ดําเนินการแทนไมไดดี) เปนการผลิตสวสัดิการที่ใชภูมิปญญา แรงงาน ฐานทรัพยากรของชุมชน ได
แก  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย(การเรียนรู)โดยชุมชน   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุม
ชน    การผลิตที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน   (เพื่อรักษาฐานวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรของชุมชนไว)  การ
ดูแลเอาใจใสตอเด็ก  คนชรา  และผูปวย (เพื่อรักษาความรูสึกเอื้ออาทรของคนในชุมชน)  กิจกรรมบาง
อยางเชน ทนุการศึกษาแบบใหเปลา ควรผลักดันใหรัฐ (สวนกลางหรือสวนทองถ่ิน)ดําเนินการ ซ่ึงจะ
กลาวถึงในขอที่สามตอไป 
   3.  สรางเครอืขายชุมชนเพือ่ผลักดันเชงินโยบายใหรัฐและตลาดผลติสวัสดิการที่มีคุณภาพ
และสอดคลองกับความตองการของชุมชนมากขึ้น   เชน  บทบาทของครูชบ ยอดแกวและปราชญชาว
บานอื่นๆที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน นอกจากเปนกลุมตนแบบเพือ่การเรียนรูของกลุม
อ่ืนๆแลว  ยังมบีทบาทสําคัญในการผลักดันดานนโยบายและแผน  เชน  การแกไข พรบ.สงเสริมการ
จัดสวัสดิการชมุชน พ.ศ. 2550 ที่เปดพืน้ที่ใหกับองคกรชุมชนในขบวนสวัสดกิารสังคมของประเทศ
มากขึ้น นอกจากนี้ยังมเีครือขายอื่นๆ อาทิเชน เครือขายสิ่งแวดลอม  เครือขายโรงเรียนและผูปกครองที่
เรียกรองใหรัฐดูแลสื่อ และใหตลาดรับผิดชอบตอการสรางสื่อที่ดี  เปนตน    

 
(2)  บทบาทของรัฐ 
 
ดวยการขยายตัวของขบวนองคกรการเงินชุมชนและสวสัดิการชุมชนในหลายพื้นทีท่ั่วประเทศ   

ปจจุบัน รัฐหันมาใหความสนใจกับแนวทางการสรางสวัสดิการสังคมใหเขาถึงคนจนและแรงงานนอก
ระบบรวมกับทองถ่ินและชมุชน  ใหภาคประชาชนและทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการจัดสวัสดิการโดย
มีรัฐหนุนเสรมิ อยางไรก็ด ี  ในขณะเดยีวกันบางหนวยงานและนักวชิาการยังเปนกังวลตอขีดจํากัดและ
ความยั่งยืนขององคกรชุมชน  

ในดานที่มองเชิงบวก ภาครัฐที่ทํางานพัฒนาเชิงพื้นที่ 14  เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  หรือนักวชิาการแนวชุมชน หันมาใหการ
                                                 
14

 งานเชิงพื้นที่จะใชการพัฒนาในพื้นที่เปนตัวตั้ง   ไมใชงานเชิงประเด็น ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เชน 
ประเด็นการศึกษา ประเด็นสาธารณสุข 
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สนับสนุนสวสัดิการชุมชนและองคกรชุมชนเพราะเปน “เครื่องมือพัฒนาคน  สรางทุนทางสังคม และ
สรางความเขมแข็งของชุมชน”     หนวยงานเหลานี้ไมใหความสนใจในเรื่องประสิทธิภาพ  เทคนิคการ
บริหารจัดการมากนัก  แตใหความสนใจในเรื่องกระบวนการเรียนรู  การเชื่อมโยงเครือขายและขยายผล  
เพราะเชื่อวาองคกรชุมชนสามารถพัฒนาคน  สรางทุนทางสังคม แกไขปญหา และสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนได   ซ่ึงโดยขอเท็จจริงก็คือ  มอีงคกรชุมชนตนแบบหลายแหงที่มีความพยายามและประสบ
ผลสําเร็จ  แมจะเปนทีย่อมรบักันตามขอเทจ็จริงวา มีชาวบานอีกหลายกลุมหลายพื้นที่ที่ไมเขมแข็ง   แต
ก็มีความคิดวา  ปญหาตางๆ เปนเรื่องที่สามารถ “เรียนรูและพฒันาได”  หากในพืน้ที่มี “กระบวนการ”  
เชน  การจัดการความรู (ระหวางกลุมเครือขายและภายในกลุม)   การมีสวนรวมของสมาชิก   เปนตน 

การศึกษาหลายชิ้น พบวา  องคกรการเงินชุมชนและสวสัดกิารชุมชนสรางทุนทางสังคม และ
พัฒนาคนไดจริง   แตงานสวนใหญนั้นเปนการศึกษาในพื้นที่ที่โดดเดนเขมแข็งแลว   งานศึกษาของภีม 
ภคเมธาวแีละคณะ (2549) ยนืยันวา   หากใชกระบวนการจัดการความรูที่เหมาะสม  ก็สามารถยกระดับ
กลุมใหมๆ หรือกลุมที่ยังไมเขมแข็งใหพัฒนาได    แตกระบวนการจัดการความรูดงกลาว  ยังตองอาศัย
บุคคลภายนอกเขาไปชวยดําเนินการ  จงึเกิดแนวคดิการสนับสนุนการพัฒนาผูจัดกระบวนการจดัการ
ความรู (คุณอํานวย) ขึ้นในพื้นที่เอง 

 ในดานที่เปนขอกังวล   ปจจุบันการศึกษาวิจัยเชิงประจกัษในประเด็นเรื่องประสิทธิภาพ  ประ
สิทธิผลของการบริหารจัดการ  การประกันความเสี่ยงขององคกรการเงินชุมชน/กองทุนสวัสดกิารชุม
ชนยังมีไมมากนัก    คําถามตางๆเหลานี้จงึยังไมมีคําตอบ   และถูกตั้งคําถามกลับวา  จําเปนตองตอบคํา
ถามเหลานี้หรือไม   

ขอกังวลของบางหนวยงานและนักวิชาการตอประสิทธิภาพ ขอจํากัดและความยั่งยืนขององค
กรชุมชนสะทอนวา องคความรูเชิงประจกัษที่มีอยูยังกาวไมทันและยังไมเพียงพอที่จะยืนยันวาระบบส
วัสดิการชุมชนหลากหลายรูปแบบแมแตกลุมที่เขมแข็งในปจจุบันจะมคีวามมั่นคงหรือไมอยางไร   จาก
การสังเคราะหงานศึกษาวิจยั พบวา   งานศึกษาวิจัยท่ีมีอยูในปจจุบนัเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนและองค
กรการเงินชุมชน/กองทุนสวัสดกิารชุมชนในภาพรวมยงัไมสามารถตอบโจทยไดอยางเปนระบบเพราะ
ยังสรางองคความรูหรือถอดบทเรียนไดเฉพาะบางพื้นท่ีและบางประเด็นเทานั้น  ยังไมทันกับขบวนส
วัสดิการชุมชนและองคกรการเงินชุมชนในภาคปฏิบตัิท่ีขยายตัวไปอยางรวดเร็ว    ผูปฏิบัติงานในหลาย
พื้นที่ (ทั้งชาวบานและหนวยงานของรัฐ) ยังขาดการจดัการความรู ขาดการถอดบทเรียนเพื่อสรางองค
ความรูที่เปนระบบและตอเนือ่งเพื่อพัฒนาตนเองและเพือ่การสื่อสารกับสาธารณะและสื่อสารกับผู
กําหนดนโยบายสวนกลางที่หางไกลจากพืน้ที่    นอกจากนี้  จากประสบการณของผูสังเคราะหพบวา  
เร่ืองที่ยังคิดตางกันอยูระหวางผูเกี่ยวของในเรื่องสวัสดิการชุมชน   คือ  การตองแลก (trade off)  
ระหวางความเปนอิสระของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองแลกกับการบริหารจัดการที่อาจมีความ
เสี่ยง (รัฐจึงเหน็ควรมแีผนแมบทฯเพื่อการกํากับดแูลและหนุนเสริมขบวนชาวบานไปพรอมๆกัน)    
อยางไรก็ดี   ชุมชนเองก็ตระหนกัถึงความสําคัญของความยั่งยืนของกองทุนชุมชนในระยะยาว  องคกร
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ชุมชนบางสวนจึงตองการการหนุนเสริมจากภาครัฐในลักษณะที่ถือวาเปนสิทธิชุมชนในการเขาถึงสวัส
ดิการ (มิใชการสังเคราะห)    และเปดชองทางใหภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวน
รวมกับชุมชนในลักษณะที่เปนสวนหนุนเสริมระบบชุมชน 

ในภาพรวม  จากการทบทวนเอกสารจะเหน็ไดวา   กฎหมาย  แผนและนโยบายตางๆของรัฐมี
ลักษณะแยกสวน  ไมไดช้ีแนวทางปฏิบัตใินการเชื่อมโยงกับแผนชุมชนมากนกั   และไมชัดเจนวาแผน
ใดนโยบายใดจะเปนกรอบใหญ หรือแผนตางๆจะเชื่อมโยงกันอยางไร   หนวยงานใด (ระหวางสวน
กลาง สวนภมูิภาค สวนทองถ่ิน หรือ ชุมชน)  จะเปนหนวยหลักที่จะบูรณาการหรือจัดลําดับความ
สําคัญแผนงานดานตางๆทีม่ีอยูมากมายในพื้นที่ซ่ึงลวนเกี่ยวของกับ “สวัสดิการ” ทั้งสิ้น  ถึงที่สุด  
กระบวนการพัฒนาในพื้นที่จึงยังถูกแยกสวน   แมหลายฝายจะกลาววา ชุมชนจะเปนหนวยจัดการหลัก  
แตก็ยังไมมีความชัดเจนวาในทางปฏิบตัิจะเปนเชนนั้นจริงหรือไม  

ที่นาสนใจมากอีกประการหนึ่งคือ การจัดวางบทบาทขององคการปกครองสวนทองถ่ิน แมวา
องคการปกครองสวนทองถ่ินจะใกลชิดพืน้ที่ และการจัดสวัสดิการควรจะมีลักษณะเฉพาะตามบริบท
พื้นที่รวมทั้งการจัดสวัสดิการจะสรางผลประโยชนเฉพาะพื้นที่ จึงควรใหสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวม
รับผิดชอบโดยตรง แตในแผน นโยบาย หรือโครงการของรัฐหลายโครงการจะมองขามความสําคัญ
หรือบทบาทของสวนทองถ่ิน กลับใหความสําคัญกับการทํางานของสวนกลางหรอืสวนภูมภิาคในการ
ทํางานกบักลุมองคกรชาวบานในพืน้ที่โดยตรงมากกวา    ดังเชนในพรบ.สงเสริมสวัสดิการสังคมหรือ
แผนแมบทการเงินระดับฐานราก จะมีกแ็ตแนวทางปฏิบัติของ “กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน” 
ซ่ึงสนับสนุนบทบาทขององคการปกครองสวนทองถ่ินในการหนุนเสริมการจัดสวัสดิการในพื้นทีโ่ดย
ตรง   จึงอาจสรุปไดวา    ในระดับนโยบายภาพรวม    การสนับสนุนบทบาทและสงเสริมศักยภาพของ
สวนทองถ่ินตอเร่ืองสวัสดิการยังไมมีความชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อแนวทางหรือกระแสเรื่องการกระจาย
อํานาจสูทองถ่ินแผวบางลง  ในขณะที่สวนทองถ่ินเองกม็ีขอจํากัดอยูหลายประการในการจดัสวัสดิการ
ในพื้นที่  (ERTC  2008) 

ที่นาสนใจคือ  “หลักการพึ่งตนเอง” ไมไดถูกหนวยงานตางๆของภาครัฐหยิบยกขึ้นมากลาวถึง
มากนัก แตจะถูกกลาวถึงโดยกลุมองคกรชาวบานเองหรือองคกรพัฒนาเอกชน ในบางกลุม  การพึง่ตน
เองหมายรวมถึง การพึ่งพารัฐใหนอยที่สุด  การพึ่งตนเองในความหมายหนึ่งคือ การจํากัดบทบาทของ
ภาครัฐ 

   
(3)  ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยตอไป 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่กลาวถึงในหวัขอที่ 1-6  เมื่อเทียบกับประเดน็ตางๆที่กลาวถึงใน

บทสงทายนี้  จะเห็นไดวา   การศึกษาวิจยัยังกาวไมทันทีก่ับขอเท็จจริงและโจทยใหมๆ ที่เกิดขึ้น  ผลการ
ศึกษาจึงยังไมมีนัยสําคัญในการชวยตอบโจทยในทางปฏิบัติไดมากนกั  โดยเฉพาะในการสรางขอเสนอ
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แนะเชิงนโยบาย   การกําหนดนโยบายในปจจุบนัจึงมาจากการผลักดันและการขบัเคลื่อนของภาคชุม
ชนโดยตรง   การกําหนดนโยบายในลักษณะดังกลาวมขีอดีคือ  สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
แตเนื่องจากขาดขอมูลที่เปนระบบมาชวยสนับสนุน (เชน งบประมาณและกําลังคนของภาครัฐทีล่งไป
ในแตละพื้นทีม่ีมากนอยซํ้าซอนกันเพยีงใด  กองทุนที่มอียูในพืน้ที่มีขนาดเทาใด  การไหลเขาออกของ
เงินกองทุน   ความสัมพันธของเงินกองทุนกับรายไดรายจายของสมาชิก  โครงสรางประชากรของชุม
ชนเปนอยางไร เปนตน)  การดําเนินนโยบายมาตรการตางๆจึงเปนไปในลักษณะลองทํา ลองผิดลองถูก   

เพื่อใหมีขอมูล(องคความรู)เพื่อสนับสนุนระบบสวัสดิการชุมชน รายงานฉบับนี้เสนอแนะใหมี
การศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม หรือมีการจัดการความรูในประเด็นตางๆที่ยังไมมีการศึกษา ดังตอไปนี้ 

1. ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ระบบการประกันความเสีย่งขององคกรการเงินชุมชน/กองทุนส
วัสดิการชุมชน  ทุนทางสังคมและระบบคุณคาอยางเดียวเพยีงพอที่จะประกันความเสี่ยงและจดัการ
ความเสี่ยงไดหรือไม อยางไร 

2. ความตองการของชุมชนเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ  อุปสรรคในการบริหารจัดการ    
3. การสรางเครื่องมือในการประเมินและวิเคราะหตนเองของกลุมองคกรการเงินชุมชน/กอง

ทุนสวัสดิการชุมชน  รูวาอะไรคือความเสี่ยงที่ควรระวัง และนําเครื่องมือดังกลาวไปใชในการพัฒนา 
แกไขจุดออน และปองกันความเสี่ยง 

4.  การผสมผสานการจัดสวสัดิการชุมชนทันสมัยกับการจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานวัฒนธรรม   
การหารูปแบบใหมๆของการจัดสวัสดิการที่ไมมุงเนนเพียงการจายเงนิ  เชน  การแลกเปลี่ยนบริการ
ระหวางสมาชิกในชุมชนหรือเครือขาย 

5. การมีสถานภาพทางกฎหมายมีผลดีผลเสีย หรือผลตางจากองคกรการเงินชุมชน/กองทุนชุม
ชนที่ไมมีสถานภาพทางกฎหมายหรือไมอยางไร   

6.  การจัดสรรงบประมาณเชิงพื้นที่  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการจดัส
วัสดิการโดยชุมชนมากนอยเพียงใดเทียบกับวิธีการจัดสรรงบประมาณตามกรมกอง 

7. ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย กฎระเบยีบตางๆที่จะสนับสนุนหรือเปนอปุสรรคตอการพัฒนาขบ
วนสวัสดิการชุมชน 
 8.  การศึกษาเชิงลึกรายประเด็น (มิต)ิ ของการจัดสวัสดกิารตาม พรบ.สงเสรมิการจดัสวสัดกิาร
สังคม การวเิคราะหเร่ืองการจัดสวัสดิการดานการศึกษาในบทสังเคราะหฉบับนีเ้ปนกรณีตวัอยางที่ทํา
ใหเห็นวา ดวยศกัยภาพและขีดจํากัดที่ตางกันของรัฐ (รวมสวนภูมภิาค) และชุมชน รัฐและชมุชน
สามารถมีบทบาทที่ตางกันในประเดน็เดยีวกันได เพื่อใหเกิดความทัว่ถึง หลากหลาย และมีทางเลือก
ของสวัสดิการที่เปนประโยชนแกชุมชน รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของสังคม 
 9. การสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพขององคการปกครองสวนทองถ่ินในการจดัสวัสดิการ
รวมกับชุมชน เชน ในมิติการศึกษา  สุขภาพ  เปนตน 
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