รายงาน
ผลการศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน

ระบบสวัสดิการชุมชนของ
อําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทํางาน-การขับเคลื่อนภายใต้

โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน
ของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท

เสนอโดย

รองศาสตราจารย์อรทัย อาจอ่ําและคณะ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

เสนอต่อ

สํานักงานสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ 2 (สสว.2)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
ฉบับสมบูรณ์

ค

คํานํา

รายงาน
ผลการศึกษา วิเคราะห ประเมิน

ระบบสวัสดิการชุมชนของ
อําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทํางาน-การขับเคลื่อนภายใต

โครงการวิจยั ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน
ของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท

เสนอโดย

รองศาสตราจารยอรทัย อาจอ่ําและคณะ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

เสนอตอ

สํานักงานสนับสนุ นและสงเสริมวิชาการ 2 (สสว.2)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
ฉบับสมบูรณ
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คํานํา

ค

คํานํา
การศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพของกองทุน และกลุม-องคกรตาง ๆ ที่มี
อยูในชุมชนระดับตําบล และ/หรือชุมชนทองถิ่นมีความสําคัญที่จะชวยทําใหผูเกีย่ วของฝายตาง ๆ
ทั้งฝายชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ ภายนอกชุมชนไดมีองคความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับชุมชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการ และความเปนมา-เปนไปในดานตาง ๆ ของชุมชน รวมตลอดถึง
ประเด็นศักยภาพหรือจุดแข็งและขอจํากัด-ขอออนตาง ๆ และนําไปสูความเขาใจสภาวะที่เปนอยู
จริงของชุมชน เพราะถาทุกฝายมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในมิติตาง ๆ ของชุมชนมากเทาใด
ก็จะยิ่งทําใหสามารถมีบทบาทในการเอื้ออํานวยความสะดวก หนุนเสริม และ/หรือใหการสนับสนุน
ในดานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง หรือหนุนเสริมในสิ่งที่เปนจุดแข็ง สิ่งที่เปนศักยภาพของชุมชนให
มีมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังใหความสําคัญกับเหรียญอีกดานหนึ่ง ซึ่งก็คือการลดจุดออนขอจํากัด ที่ทุกฝายควรมองเห็นและใหความสําคัญ พยายามชวยกันแกไขหรือไมทําใหจุดออน
และขอจํากัดนั้นขยายตัว หรือกลายเปนปญหา-อุปสรรคในการทํางานรวมกันของชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ความเขาใจในมิตขิ องความรวมมือและความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่เปนอยู
เดิมของชุมชนนั้น มีนัยสําคัญอยางยิ่งตอการทํางานเพื่อเสริมพลังเชิงบวกของชุมชน
อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหมองเห็นไดดวยวา ในชวงเวลาที่ผาน
มาประมาณ 40 กวาปนั้น ชุมชนไดตกอยูภายใตวาทกรรมการพัฒนาตามแนวทาง-แนวคิด-วิธี
คิด-ปรัชญา-กระบวนทัศน และนโยบายของรัฐบาลในแตละยุคสมัยเปนสวนใหญ ชุมชนจึงขาด
โอกาสที่จะคิดและตัดสินใจรวมกัน ทําใหมีลักษณะขึ้นตอหนวยงานภาครัฐ ผูกติด แตกตัว แตก
เปนสวน ๆ กลุม ๆ หรือจําเปนตองดําเนินการพัฒนาชุมชนของตนไปตามความตองการของ
หนวยงานภายนอก หรือเปนไปภายใตกระแสหลักที่เปนวิถีทางหรือการนําที่มีวาระซอนเรนของ
รัฐบาลในชวงเวลาตาง ๆ ทีข่ าดมิติของการสรางความยั่งยืนในการพัฒนาบนฐานการมีอํานาจใน
การตัดสินใจของประชาชนและชุมชน ดวยเหตุนี้การพัฒนาที่ผานมาสวนใหญจงึ ขาดความเปน
องครวม ไมมีความเชื่อมโยง ไมสามารถกอใหเกิดผลลัพธและผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว แต
กลับพบวา มีลักษณะที่ไดรับการพัฒนาเปนบางสวน บางดาน บางเรื่อง บางมิติ บางกลุมคน
ในขณะที่อีกหลาย ๆ สวน หลาย ๆ ดาน หลาย ๆ กลุม หลาย ๆ มิติยังไมไดรับการใหคุณคา
และความสําคัญเทาทีค่ วร โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานทีเ่ ปนภายใน หรือดานลึกของมนุษย
และสังคม
นอกจากนี้ ยังสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนดวยวา หนวยงานภาครัฐและ/หรือรัฐบาล
ยังคงมองชุมชน และ/หรือชีวิตของประชาชน-ชุมชนแบบแยกสวน ผิวเผิน ฟูแฟบ และยังไม
ตองการยกสถานะของชุมชน หรือใหคุณคากับชุมชนในฐานะที่เปนฐานและกลไกการพัฒนา
อยางแทจริง แตยังคงเปนเพียงแหลงรองรับนโยบายการพัฒนาที่มีความผันแปร หรือผันผวนไป
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ดวยสภาวะ เงื่อนไข และปจจัยที่เกี่ยวของกับศักยภาพของชุมชน ที่ถูกทําใหลดนอย
ถอยลงในชวงเวลาที่ผานมาดังกลาวขางตน ยาแกทชี่ ะงัดที่สุดก็คงจะหนีไมพนการทําความเขาใจ
ทั้งสาเหตุและอาการตาง ๆ ของโรคที่รุมเราและถาโถมเขามาสูช ุมชนรวมกัน เหมือนกับการเขาใจ
ทุกข เหตุแหงทุกข และการแสวงหามรรควิธี และมองเห็นภาพที่ตองการรวมกัน บนฐานคติของ
“ปญญาปฏิบตั ”ิ ดังเชนที่เกิดขึ้นภายใตการดําเนินงานของโครงการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้

คําขอบคุณ : คุณูปการของพลังสามประสาน

จ

คําขอบคุณ : คุณูปการของพลังสามประสาน
องคความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัย วิเคราะห และประเมินผลเกี่ยวกับระบบสวัสดิการ
ชุมชน ของอําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในเลมนี้มีความสําคัญตอทิศทาง
การทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชนทองถิ่น ซึ่งอันที่จริงนั้นองคความรู
ที่เกิดขึ้นมานี้ เปนผลผลิตและผลงานรวมกันของทุกฝาย ทั้งฝายผูด ําเนินการหรือผูปฏิบัติ ซึ่งก็
คือ ชาวบาน-ชุมชน-ประชาชน ผูเปนเจาของประสบการณ และเปนผูถ ายทอดเรื่องราวตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชวงที่ผานมาใหกับผูวิจัย หรือนักวิชาการไดรับฟงอยางคอนขางครบถวน ดังนั้น ถา
ปราศจากเสียซึ่งประสบการณดังกลาว เราก็คงไมสามารถผลิตองคความรูที่อยูในเลมนี้ออกมาได
นอกจากนี้ เนื่องจากผลงานชิ้นนี้ เปนความริเริ่มของทีมงานนักพัฒนา ของหนวยงาน
ภาครัฐ ทีล่ งไปสัมผัสกับชุมชนแลวไดมีโอกาสมองเห็นวา ประสบการณเกี่ยวกับเรื่องนี้ของชุมชนที่
อําเภอเนินขามและอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีความนาสนใจในหลาย ๆ ดาน จึงนํามาสูการ
สนับสนุนใหเกิดการศึกษาวิจัย เพื่อผลิตผลงานชิ้นนีข้ ึ้นมา ซึ่งถึงแมวาในตอนแรกทางทีมงาน
นักพัฒนาหรือเจาหนาที่ขององคกรภาครัฐ จะยังไมคอ ยมีความชัดเจนในความตองการ ความ
ประสงค หรือสิ่งที่อยากทราบมากนักก็ตาม แตในที่สดุ ก็นําไปสูการเรียนรูรวมกันกับนักวิชาการ
และชุมชนได จึงเปนนิมิตหมายที่ดียิ่งของการทํางานรวมกัน และการมองเห็นคุณคาของกันและกัน
งานชิ้นนี้จึงเปนผลผลิตและผลงานรวมกันของทั้งฝายชุมชน ฝายนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย และฝายทีมงานนักพัฒนาสังคมและนักสังคมสงเคราะห ของสํานักงานสนับสนุน
และสงเสริมวิชาการ 2 (สสว.2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (พม.) จึงขอขอบคุณทีมงานทุกฝายที่เกีย่ วของทั้ง 3 ฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ทานผูอํานวยการ ของ สสว. 2 คุณธนาภรณ พรมสุวรรณ รวมทั้งคุณสมพงษ นุยปรี
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ผูริเริ่มใหมีการศึกษาวิจัย วิเคราะห รวบรวม ประมวลองคความรู
เกี่ยวกับระบบสวัสดิการชุมชนของจังหวัดชัยนาทในครั้งนี้ และทีมงานนักพัฒนาสังคมและ
นักสังคมสงเคราะหที่เกี่ยวของทุกทาน
สําหรับทางฝายชุมชน ผูศึกษาตองขอขอบพระคุณผูนําชุมชนทุกทานโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูใหญสายชล พวงพิกุล ผูใหญสุรภี แซลี้ ผูใหญมนัส มวงเกิด ผูใหญเทียนชัย หัตทินาท
อดีตผูใหญชยั อนันต สุวรรณสถิต คุณวิสูตร พึ่งพวก ผูใหญวันชัย ยี่สุน ผูใ หญชูชาติ แพเพชร
กํานันบุญเลิศ กาฬภักดี คุณผกาพรรณ แตงโสภา คุณศิรวิ รรณ เจนการ ผูอํานวยการ
มูลนิธิบูรณะชนบทฯ และ คุณสายรุง ฤทธิ์ทัพ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง
ทุกทานไดใหความกรุณา เวลา และความรวมมือเปนอยางดีแกทีมวิจัย ทั้งในการใหขอมูล และ
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ขอขอบคุณทีมงานผูชวยนักวิจัยทุกทาน ไมวาจะเปน คุณดาว - ศิริอาภา อรามเรือง
คุณปุก - จิตรานนท นนทเบญจวรรณ คุณวิว - วิวรรณ เอกรินทรากุล คุณจี้ -วีรญา เดชเฟอง
และนอง ๆ อีกหลายทานที่ไดชวยกันทํางานอยางเขมแข็งบนฐานของความเขาใจในนัยยะและ
ความหมายของการเสริมสรางพลังและศักยภาพของชุมชนทองถิ่นรวมกัน รวมทัง้ เจาหนาที่ฝาย
สนับสนุนของสถาบันฯ ที่ชว ยกรุณาเอื้ออํานวยความสะดวกทุกดาน โดยเฉพาะดานการบริหาร
จัดการงบประมาณ ซึ่งโครงการฯ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก คุณตา – จารุวรรณ จารุภูมิ
การจัดทํารูปเลมรายงานโดย คุณณัฐชนันทพร มีสุวรรณ และพนักงานขับรถที่มีนา้ํ อดน้ําทนสูงมาก
คือ คุณฤทธิไกร คงสมบูรณ ที่มีอุตสาหะในการฝาฟนความมืดและความเหนื่อยลาจากการทํางาน
ดึก ๆ ดื่น ๆ
ทายที่สุด ขอขอบพระคุณ นสพ.ปกรณ สุวรรณประภา นักวิชาการอิสระ ที่มีดวงตา
เห็นธรรม และไดใหเกียรติและความกรุณาเขามารวมสรางกระบวนการเรียนรู ชวยทําใหเสนทาง
การพัฒนาของชุมชนโดยชุมชน และเพื่อชุมชน มีความชัดเจนที่มุงสูเปาหมายสูงสุด แตก็ไมละเลย
ที่จะเหลือบมอง และพินิจพิจารณาเสนทางหรือสองขางทางที่เรากาวเดินไปรวมกัน การชวย
เอื้ออํานวยใหเกิดการทบทวนวิธีการทํางานที่ผานมารวมกันของชุมชน เปนการชีท้ างสวางใหกบั
ชุมชน และทีมงานทุกฝาย ทุกคน รวมทั้งผูศึกษาวิจยั ก็ไดรับการจุดประกายและอานิสงนในการ
ทํางานที่มีคุณคาและมีพลังสรางสรรคมากยิ่งขึ้นเชนกัน จึงขอขอบพระคุณคุณหมอและผูเกีย่ วของ
ทุกทานมา ณ ที่นี้เปนอยางสูง
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(Executive Summary)
จากรายงานผลการศึกษา วิเคราะห ประเมิน
ระบบสวัสดิการชุมชนของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท
การศึกษา วิเคราะห ประเมินศักยภาพและขอจํากัดของระบบสวัสดิการชุมชน และ
กลุม-องคกรประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้นของประชาชนและชุมชนใน
อําเภอเนินขามและอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อยางเปนองครวม มีวัตถุประสงคสําคัญดังนี้คือ
1. เพื่อประเมินสถานภาพของกองทุนประเภทตาง ๆ ของชุมชนและเครือขายที่เปนอยู
ทั้งดานศักยภาพและขอจํากัด หรือจุดออน-จุดแข็งของระบบ กลไก และกระบวนการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของทั้งหมด
2. เพื่อศึกษาปจจัย-องคประกอบที่เกี่ยวของกับความสําเร็จ และปญหา-อุปสรรค
ในการดําเนินงานของกลุม-องคกร และกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขาย
3. เพื่อทําความเขาใจบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของในหลาย ๆ ระดับของแตละหมูบาน
แตละตําบล และแตละอําเภอ
4. เพื่อสรางเวทีในการทบทวนและเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับระบบ กลไก และ
กระบวนการในการบริหารจัดการกลุม-องคกร กองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขาย
5. เพื่อรวมกันแสวงหาแนวทางในการยกระดับสมรรถนะของกลุม-องคกร กองทุน
และเครือขายตาง ๆ ที่มีอยู
6. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา-ปรับปรุง ระบบการพัฒนาของชุมชน
โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขาย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือประสบผลสําเร็จในการตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชากรและ
ชุมชน ไดมากยิ่งขึ้น
จากผลการศึกษา วิเคราะห และประเมินในครั้งนี้ พบประเด็นที่นา สนใจหลายประการ
เกี่ยวกับการกอเกิดและการทําหนาที่ของกลุม-องคกร กองทุน กลไก ระบบ และเครือขายใน
ระดับตาง ๆ ทั้งในระดับหมูบาน ระดับตําบล และระดับอําเภอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีตัวอยางโดดเดนของการรวมมือกันอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรรมชาติในระดับอําเภอ และ การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน และการพัฒนาอาชีพ/
กลุมอาชีพในระดับหมูบ าน ที่เปนศักยภาพและความสามารถ หรือเปนทุนเดิมของชุมชนที่กอเกิด
ขึ้นมาบนพื้นฐานความสัมพันธของคนในชุมชน ที่มีการนําหรือภาวะผูนาํ ที่มีศักยภาพ และ
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สําหรับเครือขายระดับอําเภอ ซึ่งเปนทุนทางสังคมที่สาํ คัญของชุมชนในระดับกวาง
นั้น พบวา มีจุดกําเนิดบนพื้นฐานการทํางานรวมกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
การรักษาผืนปา ที่เรียกวา “ปาเขาราวเทียนทอง” ที่มีความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชน ครอบคลุมพืน้ ที่ปาทัง้ หมดประมาณ 28,300 ไร ซึ่งในสวนนีเ้ ปนพื้นที่ปาชุมชนทีช่ าวบานชุมชนสามารถดูแลรวมกันไดประมาณ 993 ไร และมีประชากรในอําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท และอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ไดรับประโยชนรวมกันประมาณ 40,00050,000 คน (นอกจากนี้ ก็ยังมีประชาชน ชาวบาน จากจังหวัดอื่น ๆ เขามาพึ่งพิงหรือหาของปา
ในบางชวงฤดูเปนจํานวนมากอีกดวย)
จากการอนุรักษผืนปา นําไปสูการคิดคนการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ เพื่อตอบสนอง
และใหคุณคากับคนทํางานที่มีจิตอาสา ซึ่งก็คือกลุมประชาชน-เยาวชนทีเ่ ปนอาสาสมัครในการ
ดูแลปา และตอมาไดขยายสูก ารจัดสวัสดิการใหกบั ประชากรกลุมอื่น ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการเกิดขึ้นหรือการยกระดับ-สถานะของกองทุน และ/หรือ กลุม-องคกรประเภทตาง ๆ ที่มีอยู
จํานวนมาก และมีการทับซอนทั้งดานวัตถุประสงค การบริหารจัดการและภารกิจตาง ๆ ใหกลายเปน
สถาบันการเงินของชุมชนบานเขาราวเทียนทอง ที่สามารถผนวกกองทุนประเภทตาง ๆ เขา
มาอยูภายใตรมเดียวกัน โดยมีการจัดระบบใหม ทั้งดานกําลังคน ความคิด แนวคิด และระบบ
การบริหารจัดการตาง ๆ จนกลายเปนกองทุนหรือสถาบันการเงินทีม่ ีศักยภาพ และยังสามารถ
ใหบริการหรือเกื้อกูลคนอื่น ๆ ในชุมชน-หมูบาน-ตําบล-อําเภอที่อยูใ กลเคียงไดอีกจํานวนมากดวย
สําหรับปจจัย-องคประกอบสําคัญของการเกิดขึ้น การคงอยู การมีบทบาท-หนาที่
และ/หรือ การแสดงความสามารถ-ศักยภาพในการตอบสนองตอปญหาและความตองการตาง ๆ
ของกลุม-องคกร-เครือขายเหลานี้ พบวา ปจจัยที่สําคัญยิ่ง ก็คือ การที่ชุมชนมีผลประโยชนรว มกัน
ในผืนปา ทีเ่ ปนเหมือนชีวิตและเลือดเนื้อของชุมชน เพราะเปนทั้งแหลงอาหารและรายได ทําให
ทุกฝายทุกคนทุกหมูบานใหความสําคัญ เพราะถาไมใหความสําคัญ ก็เทากับเปนการทําลายชีวติ
และเลือดเนื้อของตนเอง สําหรับปจจัย-องคประกอบที่สําคัญจากภายนอกชุมชน ก็คือ การสนับสนุน
หนุนเสริมในดานตาง ๆ จากองคกร-หนวยงานประเภทตาง ๆ ทั้งดานเงินทุน วิชาการ กระบวนการ-
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จากขอเท็จจริงขางตน จึงอาจจะพอกลาวสรุปไดวา สิ่งใดก็ตามที่เปนความตองการ
และ/หรือ เปนความจําเปนที่แทจริงของชุมชน-ชาวบาน ก็จะนําไปสูการดําเนินการรวมกัน
เพื่อกอใหเกิดความสําเร็จ และถาไดรับการหนุนเสริมที่ถูกตองจากหนวยงานภายนอกที่มี
ความเขาใจ และมีความจริงใจในการพัฒนาเพื่อใหชุมชนบรรลุสคู ุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ กวาที่เปนอยู
ก็จะยิ่งทําใหเกิดพลังทวีคณ
ู ในการทํางานและการจัดการปญหาตาง ๆ รวมกัน จนเกิดผลลัพธ/
ผลสําเร็จ และผลกระทบเชิงบวกตาง ๆ ตามมามากมาย
สําหรับปญหา-อุปสรรคสําคัญของบางชุมชน-หมูบาน หรือบางตําบลที่ยังไมคอย
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานดานตาง ๆ รวมกัน ไมวาจะเปนเรื่องใดนั้น พบวา ปจจัยดาน
ผูนํา และ/หรือภาวะ-คุณภาพการนําของผูนํามีความสําคัญในลําดับตน ๆ หรือสําคัญที่สุด เพราะ
ถาผูนําไมปฏิบัติหนาที่แบบตรงไปตรงมา หรือขาดความโปรงใส และ/หรือมีการทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนของสวนรวม ก็จะทําใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัย และ
ความไมไววางใจซึ่งกันและกัน และไมสามารถนําพาชุมชนใหไปสูค วามรวมมือกันในการพัฒนา
ดานตาง ๆ รวมกันได
สําหรับปญหา-อุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้นจากหนวยงานภายนอกบางหนวยงานที่เขาไป
สนับสนุนการทํางานของชุมชน พบวา ยังขาดการใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมทาง
สังคมของชุมชน หรือ ยังไมใหความสําคัญกับกระบวนการในการพัฒนามากเทาที่ควร รวมทัง้
ยังมีการสื่อสารที่บิดเบีย้ ว จึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา และบางปญหายากทีจ่ ะแกไขเยียวยา
หนวยงานภายนอกจึงควรใหความสําคัญกับ “กระบวนการพัฒนา” (development processes)
และการทํางานทางความคิด-วิธีคิดทั้งกับตนเอง และกับชาวบาน/ชุมชน มากกวาเพียงแคการ
มุงเนนไปที่ผลลัพธอยางผลีผลาม เพราะการกระทําดังกลาวไดกลายเปนสวนหนึ่งของการสราง
ความขัดแยงใหเกิดขึ้นในชุมชนในเวลาตอมา
ประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรับหนวยงานภายนอก ก็คือ การที่องคกร-หนวยงานจาก
ภายนอกที่จะเขาไปสนับสนุน จําเปนจะตองมีความเขาใจในนัยยะและความหมายของทุนทาง
สังคมและทุนประเภทอื่น ๆ ทั้งทุนทางปญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนมนุษย และทุนที่เปนเงิน ที่มี
อยูเดิมของชุมชนไดอยางแทจริง ก็จะชวยทําใหเครือขายที่มีอยูเดิมมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงเปนความจําเปนและสําคัญมากที่ผูบริหารหรือหนวยงานภายนอกที่จะเขา
มาสนับสนุนกระบวนการของชุมชน ควรจะตองมองชุมชนอยางมีความเขาใจในความสัมพันธ
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สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งยวดอีกประการหนึ่ง ก็คือ การใหอํานาจหรือตระหนักใน “อํานาจ
เชิงบวกของชุมชน” ที่สามารถรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันวางแผน รวมกันลงมือ
ดําเนินการ ไปจนถึงรวมรับประโยชน ตลอดจนถึงรวมติดตามและประเมินผล รวมสรางกระบวนการ
เรียนรู โดยมีหนวยงานภายนอกแสดงบทบาทเปนเพียงผูกระตุน ผูเอื้ออํานวยความสะดวก
และผูสนับสนุนการสรางกระบวนการเรียนรู และการที่หนวยงานภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานภาครัฐจะสามารถแสดงบทบาทดังกลาวได ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความเขาใจ
และมีทัศนคติที่ถูกตองในการแสดงบทบาทดังกลาว ดังนั้น หนวยงานภายนอกจึงควรใหความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรของตนอยางถูกทิศถูกทาง หรือเพิ่มสมรรถนะในการทํางานดวยกระบวนทัศน
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สวนที่ 1

กรอบการศึกษาวิเคราะห-การประเมินระบบสวัสดิการชุมชน
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบัน ชุมชนทั้งในระดับตําบล และระดับอําเภอเปน “หนวยทางสังคม” ที่มีความสําคัญ
ตอการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตการปกครองนั้น ๆ เพราะ “ตําบล”
และ “อําเภอ” เปนหนวยการปกครองที่มีขนาดที่ไมเล็ก และไมใหญจนเกินไป หรืออาจกลาวไดวา
ในแตละตําบลมีประชากรโดยเฉลีย่ ประมาณ 5,000-7,000 คน และยังเปนศูนยรวมของทรัพยากร
ตาง ๆ จากหลาย ๆ หนวยงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชุมชนระดับตําบลที่มีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และ/หรือ เทศบาลตําบล (ทบต.) ซึ่งเปน
หนวยทางการปกครองระดับทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชน หรือสามารถดูแลทุกขสุขของ
ประชาชนในเขตความรับผิดชอบไดมากที่สุดในทุกดาน ทั้งเศรษฐกิจ-อาชีพ-การทํามาหากิน
การศึกษา การสาธารณสุข-สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคงในชีวิต-ทรัพยสิน
สิ่งแวดลอม ฯลฯ ครอบคลุมประชากรทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ-ชาติพันธ ทุกอาชีพ
และทุกสถานะทางเศรษฐกิจ
การสนับสนุนการดําเนินงานในดานใด ๆ ก็ตามของหนวยงานตาง ๆ ลงไปยังชุมชน ทั้ง
ระดับหมูบาน-ตําบลและระดับอําเภอ นับจากนี้ไปควรเปนการสนับสนุนที่คํานึงถึงความแตกตาง
ของแตละพืน้ ที่ และอยูบ นฐานของความเขาใจในความสลับซับซอนทีเ่ ปนอยูข องพืน้ ที่นั้น ๆ เพราะ
ยิ่งหนวยงานตาง ๆ เขาใจสภาพความเปนจริงทั้งทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การศึกษา การเมือง-การปกครอง สิ่งแวดลอม ฯลฯ และการเชื่อมโยงกันในดานตาง ๆ ที่เปนอยู
ในชุมชนมากเทาใด ก็จะยิ่งทําใหสามารถอาศัยโครงขาย หรือเครือขายความสัมพันธประเภทตาง ๆ
และระบบ-กลไกที่เปนอยูในการเชื่อมประสาน ขยายผลงาน หนุนชวย และสรางการมีสวนรวม
ของทั้งฝายภาคประชาชนและฝายการปกครอง และ/หรือฝายองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ฝาย
นักพัฒนา และจะยิ่งทําใหการใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูอยางจํากัด เกิดความคุมคา ตรงกับปญหา
และความตองการที่มีความแตกตางหลากหลายของประชาชนไดมากที่สุด
สําหรับในดานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนก็เชนกัน ที่พบวาในชวงที่
ผานมา การสนับสนุนและสงเสริมในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนในพื้นที่
นํารอง 12 อําเภอทัว่ ประเทศ ที่ดําเนินการโดย สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการทั้ง 12 แหง
ที่อยูในสังกัดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนัน้ ไดพยายามดําเนินการตาง ๆ เพื่อตอบสนอง
ตอปญหาและความตองการของชุมชนตามทิศทางที่กลาวมาขางตน มาเปนระยะเวลาหนึ่ง และ
ไดทําใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการดูแลซึ่งกันและกันภายใน
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ในชวงเวลาการทํางานที่ผานมา สําหรับสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2
(สสว. 2) ซึ่งรับผิดชอบในการสนับสนุนการทํางานเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชน ในเขต
พื้นที่ภาคกลาง ไดสังเกตเห็นวา การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับตําบล และ
เครือขายระดับอําเภอ ของอําเภอเนินขามและอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (ซึ่งครอบคลุมเขต
พื้นที่ทั้งหมด 5 ตําบลในสองอําเภอ โดยที่ 3 ตําบลอยูในอําเภอเนินขาม คือ ตําบลเนินขาม
ตําบลกะบกเตี้ย ตําบลสุขเดือนหา และ อีกสองตําบลอยูในอําเภอหันคา คือ ตําบลเดนใหญ และ
ตําบลไพรนกยูง) นั้น มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่นั้น ๆ
เปนอยางมาก
อยางไรก็ตาม ทั้งนี้ สสว. 2 ยังพบดวยวา การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในพื้นที่ดังกลาว ยังมีความไมชัดเจนในหลาย ๆ เรื่อง (จากมุมมองของคนภายนอก) แตใน
ขณะเดียวกันก็มีความนาสนใจในแงของการประเมินจุดออน-จุดแข็ง เพื่อสรางความรู การเรียนรู
และการนําไปสูการยกระดับ หรือสรางเสริม-พัฒนาสมรรถนะในดานตาง ๆ ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
รวมทั้งการรวมกันแสวงหาแนวทางในการพัฒนา ตอยอด ขยายผลใหเกิดการทํางานอยางมี
ประสิทธิผล หรือเกิดผลสําเร็จในดานตาง ๆ โดย “ชุมชน” สามารถเปน “ฐานของการขับเคลื่อน”
ไดอยางแทจริง หรือ ใหไดมากที่สุดเทาทีจ่ ะสามารถทําใหเกิดขึ้นได
นอกจากนี้ สสว. 2 ยังพิจารณาเห็นวา ควรจะมีการทบทวนการทํางานในชวงเวลาที่
ผานมา ระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดรวมกันวา การดําเนินงาน
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบลและเครือขายระดับอําเภอนั้น ประสบผลสําเร็จมากนอย
แคไหน ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จมีอะไรบาง ปญหา-อุปสรรคสําคัญ ๆ คืออะไร ความ
สอดคลองเหมาะสมกับบริบทแตละแหง แตละพื้นที่ แตละกลุมประชากร มีหรือไม เปนอยางไร
เครือขายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยง หรือยึดโยงกันไดอยางไร และจะทําอะไร-อยางไร
รวมกันตอไป เพื่อใหสามารถสรางเสริมใหเกิดความตอเนื่อง ยั่งยืน และกลายเปนระบบ กลไก
และกระบวนการที่สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการ หรือมีสวนสําคัญในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางยั่งยืนยาวนาน
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ดังนั้น การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อตอบคําถามตาง ๆ ดังกลาวขางตน รวมกันระหวางฝาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด ทั้งในระดับพื้นที่และในระดับนโยบาย โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ที่เปน
ฝายปฏิบตั ิ หรือเปนฝายแปรนโยบายสูการปฏิบตั ิทเี่ ปนจริง ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝาย หลายระดับ
หลายภาคสวนนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้การไดรับการสนับสนุนในเชิงวิชาการและการสราง
กระบวนการเรียนรูจากสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ าร มีวิสัยทัศน
เกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนทองถิ่น มีฉันทะ มีความเปนกลาง และสามารถเอื้ออํานวยใหเกิด
การเรียนรู และการทํางานรวมกันระหวางฝายตาง ๆ ในระดับพื้นทีไ่ ด จึงมีนัยสําคัญเปนอยางยิ่ง

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
1.2.1 เพื่อประเมินสถานภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชน กลุม-องคกรและเครือขาย
ที่เปนอยูทั้งดานศักยภาพและขอจํากัด หรือจุดออน-จุดแข็งของระบบ กลไก และกระบวนการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จ และปญหา-อุปสรรคในการ
ดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขายในระดับตาง ๆ
1.2.3 เพื่อทําความเขาใจบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของในหลาย ๆ ระดับของแตละตําบล
และแตละอําเภอ
1.2.4 เพื่อสรางเวทีในการทบทวนและเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับระบบ กลไก และ
กระบวนการในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขายระดับอําเภอ
1.2.5 เพื่อรวมกันแสวงหาแนวทาง ในการยกระดับสมรรถนะของกองทุนและเครือขาย
1.2.6 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา-ปรับปรุง ระบบสวัสดิการชุมชน
และเครือขาย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิผล หรือประสบผลสําเร็จในการตอบสนองตอปญหาและ
ความตองการของประชากรกลุมตาง ๆ ไดมากยิ่งขึ้น

1.3 ประเด็นคําถามและขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา-ประเมิน-วิเคราะห-ปฏิบัติการ
1.3.1 ระบบสวัสดิการชุมชน/กองทุนชุมชน และเครือขายในระดับตาง ๆ ทีเ่ ปนอยูใน
อําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา เปนอยางไร มีที่มาอยางไร มีประเภทและรูปแบบตาง ๆ อะไรอยางไรบาง ใครไดรับสิทธิประโยชน
1.3.2 ศักยภาพและขอจํากัด หรือจุดแข็ง-จุดออนที่สําคัญ ๆ ของกองทุนฯ และ/หรือ
กลุม-องคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่มีอยู (ทั้งดานกําลังคน-บุคลากร ความรู-ความสามารถ เงิน/
ปริมาณเงิน การบริหารจัดการองคกร-กลุม รูปแบบการจัดสวัสดิการ ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน/ผูรับประโยชน นโยบายที่ชัดเจนและการจัดระบบรองรับของ อปท. ฯลฯ) และ
เครือขาย คืออะไร/เปนอยางไร มีนัยยะและความหมายอยางไร
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1.3.3 ปจจัยที่เกีย่ วของกับความสําเร็จ ไมสําเร็จ และ/หรือปญหา-อุปสรรคสําคัญ ๆ
ของการดําเนินงาน และการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน และเครือขายในระดับตาง ๆ คือ
อะไรบาง
1.3.4 บริบทที่แวดลอม (Environmental Contexts) ที่สําคัญ ๆ ในระดับตาง ๆ คืออะไร
1.3.5 ประชาชนในชุมชนและผูเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ มีความคิดเห็น
อยางไรตอระบบการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนทีเ่ ปนอยู ความตองการในการพัฒนา-ปรับปรุง
บทบาท การมีสวนรวมในมิติตาง ๆ ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในมุมมองของฝายตาง ๆ
ความเปนไปไดในการขยายเครือขาย และปจจัยที่เกี่ยวของกับความยั่งยืนในการบริหารจัดการ
กองทุนในความคิดเห็นของประชาชน ฯลฯ
1.3.6 แนวทาง/ขอเสนอสําคัญ ๆ ในการพัฒนา-ปรับปรุง และยกระดับสมรรถนะ และ/
หรือระบบ-กลไก-กระบวนการของกองทุน และเครือขาย ควรเปนอยางไร ในมุมมองของผูเ กี่ยวของ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ทุกระดับ (ทั้งฝายประชาชน ชุมชน และเจาหนาทีข่ องรัฐ)

1.4 เครื่องมือและวิธีการในการศึกษา/การเก็บรวบรวมขอมูล และการปฏิบัติการ
1.4.1 การศึกษา-เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของพื้นที่ ทั้งที่เปนขอมูลทั่วไปของ
หมูบาน-ชุมชน ตําบล อําเภอ และขอมูลเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขาย ใชวธิ ีการ
ศึกษา ทบทวน ประมวล และ/หรือ รวบรวมจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Documentary
Review) และเสริมดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key Informant Interviews) ทั้งที่เปน
เจาหนาที่ของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 และผูเกี่ยวของในระดับตาง ๆ ในพื้นที่
ศึกษา โดยสามารถสัมภาษณผูใหขอมูลหลักในพื้นที่ ไดทั้งหมดจํานวน 8 คน (ทั้งนี้บางสวนอาจ
ทับซอนกับผูใหขอมูลที่เปนผูนําชุมชน เนื่องจากผูใหขอมูลหลัก มักเปนผูที่ทราบความเปนไปเปนมาในดานตาง ๆ ของชุมชนอยางละเอียด และสวนใหญบุคคลเหลานี้มักมีตําแหนง-หนาที่
เปนผูนํา หรือมีตําแหนงทางการปกครองดวย) ทั้งนี้ ไดทําการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ระหวาง
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 และ ในชวงวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 เชนกัน
1.4.2 การสัมภาษณระดับลึกผูมีบทบาทสําคัญในระดับตําบล และระดับอําเภอ
ดวยการใชแนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interview Guidelines) โดยไดมี
การปรับหัวขอ และเนื้อหา และ/หรือ ประเด็นการสัมภาษณใหมีความสอดคลองกับบริบทเฉพาะ
ของกลุมเปาหมายแตละกลุม อาทิเชน ผูน ําระดับตําบล (สัมภาษณกํานันตําบลสุขเดือนหา และ
กํานันตําบลไพรนกยูง) ผูนําระดับอําเภอ (สัมภาษณพูดคุยอยางไมเปนทางการกับนายอําเภอ
เนินขาม และสัมภาษณพูดคุยกับผูบริหารของมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย) รวมทั้ง
สัมภาษณผูบริหาร-ผูที่ทําหนาที่บริหารจัดการกองทุนโดยตรง

สวนที่ 1 กรอบการศึกษาวิเคราะห-การประเมินระบบสวัสดิการชุมชน
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1.4.3 การสังเกตการณ ทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ในชวงที่ทีมวิจัยลงไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ไมพบวามีกิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ หรือระบบ
สวัสดิการชุมชน หรือกลุม-องคกรอื่นใดในชุมชนโดยตรง แตพบวามีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เปนพื้นที่ ๆ มีศักยภาพในเชิงการเรียนรู การดูงาน การเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น ๆ และ/หรือ
การมีบทบาทในการประสานเชื่อมโยงกับกิจกรรมของหนวยงานราชการ โดยพบวาชุมชนบาน
เขาราวเทียนทองกําลังรวมมือกับทางอําเภอเนินขามในการเตรียมการเรื่องการสรางศาลาที่ประทับ
เพื่อประกอบพิธีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษปา ทีมงาน/ทีมวิจัย จึงทําการสังเกตการณ และทํา
การพูดคุยอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้กับเจาหนาที่-บุคลากรที่ลงมาติดตอ หรือมีปฏิสัมพันธ
กับชุมชน เพื่อใหเขาใจถึงความเชื่อมโยง และเขาใจถึงบทบาทของหนวยงานรัฐในการทํางาน
รวมกับชุมชนวาเปนบทบาทในลักษณะใด ประเภทใด เปนบทบาทในเชิงการสนับสนุนการทํางาน
ของชุมชน หรือเปนบทบาทในเชิงการสัง่ การ หรืออื่นใด ซึ่งจากการสังเกตและพูดคุยจะเห็นไดวา
จากคําพูดลอเลนของผูใหขอ มูล...“ไมอยากใหเบอรมือถือกับทางนายอําเภอ เพราะกลัวเรียกใช”
ซึ่งเปนการพูดในลักษณะทีเลนทีจริง แตมีนัยยะและความหมายในเชิงความสัมพันธที่ไมเทาเทียม
ที่ชี้ใหเห็นวา การประสานสัมพันธอยางแนบแนน หรือการเอื้อ-เกื้อกูลซึ่งกันและกันในกระบวน
การทํางาน และ/หรือการเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน
ของประชาชน-ชุมชนนั้นยังมีความไมเทาเทียม หรือยังไมอยูในระนาบเดียวกัน ซึ่งประเด็นนี้ หรือ
ขอมูลตรงนี้มีความสําคัญในแงของการนําไปสูการใหขอเสนอแนะในการปรับทิศทางการทํางาน
รวมกัน เพื่อใหเกิดผลลัพธ และผลสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น
1.4.4 การจัดทําแบบบันทึกภาคสนาม (Field Notes) เพื่อใหสามารถบันทึกขอมูล
ตาง ๆ ที่เกีย่ วของไดอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบี้ยว เชื่อถือได และไดมีการประมวลผล
ขอมูลเปนรายวันในระหวางที่อยูในภาคสนาม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล
จากภาคสนาม 3 ชวงดวยกัน คือ ชวงที่ 1 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 ชวงที่ 2 วันที่ 18-19
กรกฎาคม 2552 และชวงที่ 3 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552 (ซึ่งเปนชวงที่มีการจัดประชุมถอด
บทเรียนการทํางานของชุมชน) และไดใชวธิ ีการเก็บขอมูลที่เรียกวา การพูดคุยอยางไมเปนทางการ
และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม และ/หรือการเขาไปมีสวนรวมในการประชุมพูดคุยในกลุมดวย
1.4.5 การสัมภาษณกลุมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ในระดับตาง ๆ
(Group Interviews) และ/หรือ สัมภาษณกลุมผูนํากลุม-องคกร-กองทุนตาง ๆ รวมทั้งกลุมผูรับ
ประโยชนจากกองทุน โดยสามารถสัมภาษณกลุมผูนาํ ชุมชน ไดจํานวน 2 กลุม คือ กลุมผูนํา
ชุมชนที่บานบุทางรถ และบานหนองหอย (หมูบานละ 1 คน) และกลุม ผูนําชุมชนทีบ่ านดอนกระพี้
ต.เดนใหญ (จํานวน 2 คน) และสัมภาษณพูดคุยกับชาวบานในพื้นทีต่ าํ บลกะบกเตีย้ (บานโศกลึก)
ในลักษณะกลุม แบบบังเอิญไดอีกจํานวนหนึ่งกลุม
1.4.6 การจัดเวทีเพื่อคืนขอมูลสูชุมชน และ/หรือการนําเสนอผลการศึกษาใหกับ
ชุมชนและผูเ กีย่ วของในทุกระดับ เพื่อเปนการกระตุน สนับสนุน-สงเสริม สรางการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดการแสวงหา คิดคน แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของ
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1.5 วิธีการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผล
การวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพทุกประเภท ใชวธิ ีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหและนําเสนอดวยสถิติเชิงพรรณนา เชน คารอยละ
คาเฉลี่ย และการนําเสนอขอมูลในรูปตารางไขว (cross-tabulation) เปนตน นอกจากนี้ ในสวน
ของชุมชนเอง ยังไดรับโอกาสในการทําการวิเคราะหศกั ยภาพ-ขอจํากัด หรือจุดแข็ง-จุดออนของ
ตนเอง และของกลุม-องคกรตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของทั้งหมดในชุมชน (ไมไดวิเคราะหเฉพาะกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทานั้น) เพราะทุกอยางทุกเรื่องในชุมชนมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน และลวน
เปนบริบทชีวิตของชาวบานและชุมชนที่มีปฏิสัมพันธกันกับกองทุนสวัสดิการชุมชน และไดมี
การผนวกผลการวิเคราะหดังกลาวมาไว ณ ที่นี้ดวย ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนทราบถึงสถานภาพของ
ตนเอง-กลุม-องคกร-เครือขาย และยังชวยทําใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดทราบมุมมอง
ของชาวบานและชุมชน ทัง้ นี้เพื่อลดชองวางในการทํางานรวมกัน และเกิดความรูความเขาใจที่
ถูกตอง และ/หรือสามารถเขาถึงความคิด ความรูสึก ความเขาใจ ความตองการตาง ๆ ที่เปน
มุมมองของชุมชน-ประชาชนเอง ซึ่งถาทุกฝายที่เกี่ยวของสามารถเขาใจกันไดมากเทาใด ก็จะยิ่ง
ทําใหเกิดพลังทวีคูณในการทํางานรวมกัน และนําไปสูผลสําเร็จรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไดมากยิ่งขึ้นเทานั้น

1.6 การคืนขอมูลสูชุมชน/การนําเสนอผล-การเผยแพรผลการศึกษา
สําหรับการนําเสนอผลการศึกษาใหกับชุมชน และการจัดระดมความคิดเห็นของ
ชุมชน และหรือผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงในพื้นที่นนั้ ไดมีการจัดเวทีถอดบทเรียนการทํางาน
และการวิเคราะหจุดออน-จุดแข็งของกลุม-องคกรตาง ๆ ในชุมชน ซึ่งเปนการจัดประชุมในพื้นที่
ไปแลว 1 ครั้ง เมื่อ 27-28 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยไดเชิญ
ผูเกี่ยวของฝายตาง ๆ ทั้งที่เปนผูใหญบา น กํานัน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ และ
ผูเกี่ยวของที่มีบทบาทตาง ๆ อยูในกองทุน และ/หรือ ในกลุม-องคกรประเภทตาง ๆ อาทิเชน
การเปนประธานกลุม-กองทุน เหรัญญิก กรรมการหมูบาน กรรมการกองทุนประเภทตาง ๆ
สมาชิก ฯลฯ ซึ่งมีผูเขารวมที่เปนเพศหญิงจํานวน 10 คน และ เพศชายจํานวน 20 คน รวมเปน
30 คน (โปรดดูรายชื่อผูเขารวมประชุมในภาคผนวก ข.)
นอกจากนี้ ทางทีมวิจัยยังไดกําหนดจัดประชุมเพื่อนําเสนอผลการศึกษา และ/หรือ
การคืนขอมูล-ผลการวิจัย-การประเมินและความรูฉบับสมบูรณใหกับชุมชนอีกครั้งหนึ่งเมื่อชุมชน
พรอม ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2552

สวนที่ 1 กรอบการศึกษาวิเคราะห-การประเมินระบบสวัสดิการชุมชน
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สําหรับการนําเสนอผลการศึกษาใหกับ สสว. 2 และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใน
ระดับนโยบายนั้น ทาง สสว. 2 เปนฝายจัดเสริมอีกทางหนึ่ง และจะนําเสนอผลการศึกษาและ
ผลลัพธตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปดเวทีชุมชน มานําเสนอ ณ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของ สสว.
ทั้ง 12 แหง ที่กําหนดไวในป 2553 อีกดวย

1.7 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขาย จะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลสําเร็จตาง ๆ ตามตองการ หรือ เปนไปตามความคาดหวัง/ความตองการ และ/หรือ จะ
สามารถทําใหประชาชนผูไดรับประโยชนมีความพึงพอใจไดมากนอยแคไหนนั้น ขึ้นอยูกับ หรือ
มีความเกี่ยวของกับปจจัยและเงื่อนไขตาง ๆ ในหลาย ๆ ระดับ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับ
ครอบครัว-ครัวเรือน ระดับกลุม-องคกร ระดับหนวยงาน ระดับชุมชน-พื้นที่ ไปจนถึงระดับ
เครือขาย และเกี่ยวของกับทั้งฝายผูรับประโยชน หรือผูรับบริการ และฝายผูใหบริการ-ผูรับผิดชอบ
ในการจัดระบบบริการ ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางสลับซับซอน
ดังนั้น การทําความเขาใจปฏิสัมพันธระหวางปจจัย-เงื่อนไขตาง ๆ ดังกลาวอยางละเอียด
รอบคอบ รอบดาน เปนจริง เปนระบบ ไมเกิดภาพลวง จึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้
การเปดโอกาสใหชุมชนและประชาชนไดมี “เวลาและเวที” ในการทบทวนความเปนมา และ
ความเปนไปของการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขายที่กําลังขยายตัวออกไป
รวมกัน ก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน
ทีมผูวิจัย หรือทีมสนับสนุนการเรียนรู เชื่อวา ถามีการศึกษา-วิเคราะหปจจัย องคประกอบ
และเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางถูกตอง รอบดาน และเปนระบบ จะทําใหเกิดองคความรูที่
เปนจริง และจะชวยทําใหชมุ ชนมองเห็นภาพความเปนมา-เปนไปรวมกัน ผนวกกับการเสริมแรง
จากฝายตาง ๆ ดวยการจัดเวทีแหงการเรียนรูรวมกัน โดยมีสถาบันการศึกษาทีม่ ีความชํานาญ
การในเรื่องการวิจัยและการสรางการเรียนรูเพื่อเสริมศักยภาพชุมชนเขามาสนับสนุนกระบวนการ
จะทําใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูบ นพืน้ ฐานของการทํางาน (action learning) และจะนําไปสู
การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการที่มีความสอดคลองกับความเปนจริงตาง ๆ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอชุมชนและประชาชน และผูเกี่ยวของทุกฝาย ทุกสถานะไดอยางยั่งยืนตอไป
โดยสามารถแสดงเปนรูปแผนภาพของการทํางานของปจจัย-องคประกอบในระดับตาง ๆ
และบทบาทของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และเปาหมายสูงสุดที่ทุกฝายตองการรวมกัน ไดดัง
แผนภาพตอไปนี้
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แผนภาพ
กรอบแนวคิดในการทํางานของโครงการ
5. เปาหมายสูงสุดทีต่ องการบรรลุรวมกัน
● ในระยะยาว การบริหารจัดการกองทุนดีขึ้น มีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
● ประชาชนพึงพอใจ -ไดรับสิทธิประโยชนอยางทั่วถึง-เปนธรรมมากยิ่งขึ้น
● กองทุนสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชน-ชุมชนไดอยางยั่งยืน-

ยาวนาน
4. จัดเวทีคืนขอมูลใหชุมชน/รวมพลังชุมชน
● นําเสนอผลตอที่ประชุม
● ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นรวมกัน
● แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงใหดีขึ้นรวมกัน/กําหนดกฎ-ระเบียบตาง ๆ ใหม ฯลฯ

3. องคความรูที่เกิดขึ้น/ที่ไดรับเปนระบบ-ถูกตอง-เชื่อถือได
ผลการศึกษา-ผลการวิเคราะหสภาพที่เปนอยูของกองทุนฯ และชุมชน
ทั้งระดับตําบลและระดับอําเภอ

2. ศึกษาปจจัย/เงื่อนไข/องคประกอบ ระดับตางๆ ทั้ง
●
●
●
●
●
●
●
●

ฝายผูรับประโยชน หรือผูรับบริการ
ฝายผูใหบริการ-ผูรับผิดชอบในการจัดระบบบริการ/ระบบบริการที่เปนอยู
ระดับปจเจกบุคคล
ระดับครอบครัว-ครัวเรือน
ระดับกลุม-องคกร
ระดับหนวยงาน
ระดับชุมชน-พื้นที่
ระดับเครือขาย
1. ศึกษา-ทําความเขาใจ ศักยภาพ และขอจํากัดของกองทุน-ชุมชน
พรอมวิเคราะหปฏิสัมพันธของปจจัย-องคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศักยภาพ
และขอจํากัดของกองทุนและชุมชนในหลาย ๆ ระดับ

สวนที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะหและการประเมิน
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สวนที่ 2
ผลการศึกษาวิเคราะหและการประเมิน
2.1 บริบทสําคัญของพื้นที่
พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุม 2 อําเภอ คือ อําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา
ซึ่งประกอบไปดวยชุมชนระดับตําบลจํานวน 5 ตําบล ดังนี้คือ อําเภอเนินขาม มี 3 ตําบล คือ
ตําบลเนินขาม ตําบลสุขเดือนหา และตําบลกะบกเตี้ย และอําเภอหันคา มี 2 ตําบล คือ ตําบล
เดนใหญ และตําบลไพรนกยูง ทั้งนีเ้ นื่องจากทั้งตัวบุคคลและพื้นที่ในการศึกษาครัง้ นี้ เปนพืน้ ที่ ๆ
ไดรับมอบหมายหรือสงทอดขอมูลมาจากสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.2) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบตั จิ ริง ผูวิจัยไดพยายามที่จะศึกษา โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูเกี่ยวของทั้งในระดับและประเภทตาง ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได หรือนอกเหนือจาก
กลุมบุคคลที่ไดรับการระบุหรือการมอบหมายขั้นตนจาก สสว. 2 หรืออันที่จริง อาจกลาวไดวา
ผูวิจัยคํานึงถึงความสําคัญของความครบถวน ความครอบคลุม และความถูกตองของขอมูลทุก
ประเภทและทุกระดับ ที่มีนัยสําคัญตอการทําความเขาใจความเปนจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ที่
ดํารงอยู อยางไมมีการลดทอน หรือไมไดจํากัดขอบเขตของความสัมพันธของคนในชุมชน ทัง้ นี้
เนื่องจากทราบดีวา การแบงออกเปนหมูบานและตําบลตาง ๆ นั้น สวนใหญเปนการแบงขนาด
การปกครอง โดยใชขนาดของประชากร และขนาดของชุมชน-หมูบานที่มีความเชือ่ มโยงกับกฎระเบียบของหนวยงานราชการ หรือของกระทรวงมหาดไทยเปนตัวแบง หรือเปนเกณฑในการ
ขีดเสนแบงในทางพื้นที่-ภูมิศาสตรและการปกครองเทานั้น แตในทางสังคมนั้นพบวา ไมสามารถ
ขีดเสนแบงความสัมพันธของประชาชนและชุมชนที่มีความสัมพันธกนั มาเปนเวลานาน และเปน
ความสัมพันธแบบไรขอบเขตหรือเขตแดนได
ดวยเหตุผลและการตระหนักรูดังกลาว เราจึงไมสามารถแบงแยกความสัมพันธของคน
ที่อาศัยอยูในชุมชน ที่มีการประสานเชื่อมโยงกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ติดตอไปมาหาสูกัน
และ/หรือมีความสัมพันธกันดวยรูปแบบตาง ๆ การไมแบงแยก หรือการมองทุกอยางอยางมี
ความสัมพันธเชื่อมโยง และมีความเปนองครวม จึงชวยทําใหเราสามารถเขาถึงและเขาใจความ
เป น จริ ง ต า ง ๆ ได ม ากขึ้ น หรื อ อย า งน อ ยก็ ไ ม ทํ า ให ภ าพความเป น จริ ง ของชุ ม ชนที่ ศึ ก ษา
ผิดเพี้ยน หรือบิดเบี้ยวไป อันเปนผลมาจากการเขาไปของคนนอกที่อาจมีอคติสวนตน และยังมี
ความรูความเขาใจความเปนไปในชุมชนไมมากนัก หรืออาจจะไมมากและไมลึกซึ้งเทากับคนที่
อยูในชุมชนเอง การเขาถึงความจริงที่เปนอยูจริง ในชุมชนใหไดมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได
(โดยไมมีการซอนทับดวยความคิดความรูสึกสวนตนของคนนอก) จึงเปนความสําคัญอยางยิ่ง
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เพราะจะทําใหสามารถทําความเขาใจทั้งศักยภาพและขอจํากัดที่เกี่ยวของในหลาย ๆ ระดับ ทั้ง
ระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัว-ครัวเรือน ระดับชุมชน-หมูบาน ไปจนถึงระดับตําบล และ
ระดับอําเภอ ไดอยางครอบคลุม ชัดเจน เชื่อมโยง เปนองครวม และถูกตองมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม
สําหรับในสวนเจาหนาที่หรือหนวยงานภายนอกที่เขามาเกี่ยวของกับชุมชนนั้น ตองขอยอมรับวา
ยังไมสามารถศึกษาไดอยางครอบคลุม เนื่องจากมีเวลาจํากัด
นอกจากนี้ ดวยวิธีการศึกษาและมุมมองดังกลาวขางตน ยังทําใหเราไมไดมองปจจุบัน
แยกออกจากอดีต แตไดพยายามเจาะลึกภาพในอดีต เพื่อทําความเขาใจปจจุบัน และอาจจะยัง
สามารถคาดการณตอไปในอนาคตไดในอีกระดับหนึ่งอีกดวย
จากการศึกษาดวยมุมมองดังกลาว ทําใหเราคนพบวา บริบททางประวัติศาสตรของ
ชุมชน มีความสํ าคัญตอการทําความเขาใจความเปนมาของการรวมกลุมกันในการ
พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดขึ้น และการขยายตัวของสถาบันการเงินชุมชนที่ชื่อวา
“สถาบันการเงินชุมชนบานเขาราวเทียนทอง” นั้น มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับความพยายามใน
การรวมกันรักษาผืนปาที่มีคุณคา หรือมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ทั้งที่อยูใน
อําเภอเนินขามและในอําเภอหันคา หรืออาจจะกลาวไดวา จุดกอเกิดของความสัมพันธที่สําคัญ
ยิ่งในระดับชุมชนอีกประการหนึ่ง ก็คือ การมีผลประโยชนรวมกันในผืนปาที่ดูเหมือนจะเปนชีวิต
และเลือดเนื้อของชาวชุมชน หรือประชาชนในพื้นที่นี้ทุกคนก็วาได
ดวยผลประโยชนรวมกันดังกลาว จึงทําใหเปนบอเกิดของ “ทุนทางสังคม” ที่สําคัญใน
เวลาตอมา หรือเราอาจจะสามารถกลาวไดดวยวา ทุนทางสังคม หรือเครือขายทางสังคมระดับ
ตําบล ไดกอเกิดขึ้นบนฐานของทุนดานทรัพยากร-สิ่งแวดลอมที่เรียกวา “ปาเขาราวเทียน
ทอง” ซึ่งมีพื้นที่อยูทั้งหมด 28,300 ไร (แตที่ชุมชนสามารถรวมกันดูแลไดคอนขางดี เพราะ
เปนพื้นที่ปาติดชุมชน หรือที่เรียกวา ปาชุมชนนั้น มีประมาณ 993 ไร) ซึ่งเปนทรัพยากรที่กําลัง
ทรุด โทรมดว ยน้ํ ามื อมนุ ษ ย และก็จํา เปนอยา งยิ่งที่จะต องอาศัย “กลไกและ/หรื อ น้ํามือ ของ
มนุษย” ในการปกปกรักษาคุณคาตาง ๆ ไวใหนานเทานานดวยเชนกัน จนนําไปสูการจัดตั้ง
กลุม-องคกรในการดูแลรักษาปารวมกัน
สําหรับปาเขาราวเทียนทองนี้ ถือวา เปนทรัพยากรธรรมชาติรวมกันของชุมชน ที่มี
ขนาดใหญ เพราะมีอาณาเขตติดตอกับชุมชนตาง ๆ จํานวนหลายชุมชนดวยกัน หรือ ถามองใน
อีกดานหนึ่ง ก็อาจกลาวไดดวยวา มันหมายถึงการบงบอกถึงอาณาเขตของความสัมพันธทาง
สังคมที่เชื่อมโยงกับอาณาเขตในทางภูมิศาสตร หรือเปนการบงบอกถึงลักษณะทางภูมิ-ชีวภาพธรรมชาติ-สังคม ที่มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออกก็คงไมผิดนัก โดยมรดกทางธรรมชาติ
ของชุมชนนี้ครอบคลุมอาณาเขต/อาณาบริเวณ ดังนี้คือ

สวนที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะหและการประเมิน

ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ทิศใต
ติดตอกับ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
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ติดตอกับ

หมู 3
หมู10
หมู10
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หมู 4
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ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
ต.เดนใหญ อ.หันคา
ต.เดนใหญ อ.หันคา
ต.เนินขาม อ.เนินขาม
ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
ต.เนินขาม อ.เนินขาม
ต.เนินขาม อ.เนินขาม

จากทุ นทางด านทรั พยากรสิ่ งแวดล อมของพื้ นที่ หรื อการมี พื้ นที่ ๆ เป นทรั พยากร
ธรรมชาติ ที่มีความสําคัญทั้งตอระบบนิเวศนชุมชน และตอการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่-ชุมชน ประกอบกับเริ่มมีปญหาเกี่ยวกับการใชทรัพยากรในพื้นที่ปามากเกินไป (over
utilization) แตขาดการดูแล ฟนฟู รักษา ทําใหปาเริ่มมีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะการตัดไมใน
ปาเพื่อเผาถานขาย และเกิดไฟปาเปนประจําจนปาเสื่อมโทรมลงไปอยางคอนขางรวดเร็ว
ดวยเหตุนี้ จึงทําใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ (อาทิเชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) องคกรพัฒนาเอกชน (อาทิเชน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย (บชท.),
กองทุนเพื่อสังคม (Social Investment Fund – SIF), ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงเอเซีย
แปซิฟก (RECOFTC), มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน เปนตน) หรือภาคธุรกิจเอกชน-รัฐวิสาหกิจ
(อาทิเชน ปตท.เปนตน) รวมทั้งองคกรระดับนานาชาติ ดังเชน โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
(UNDP) ฯลฯ ไดใหความสนใจ และเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรักษา ฟนฟู และดูแลเขต
พื้นที่นี้ และตอมาไดนําเงินทุน และ/หรือทรัพยากรประเภทตาง ๆ เขามาหนุนเสริม เพื่อให
ชุมชนไดเริ่มกระบวนการในการรักษาฟนฟูดูแลปา จนในที่สุด “ปาเขาราวเทียนทอง” ก็ได
กลายมาเปน หรือไดรับการยกระดับสถานภาพใหเปน “เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง”
อยางเปนทางการในป พ.ศ. 2545 (จากเอกสาร ปาชุมชนบานเขาราวเทียนทอง จัดทําโดย
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงเอเซียแปซิฟก, มิถุนายน, 2550 หนา 4) โดยในชวงแรกมี
ชาวบาน และชุมชนตาง ๆ ที่ไดรับประโยชนจากผืนปาแหงนี้ เขามารวมเพียงแคจํานวน 10
หมูบาน และตอมาในป 2546 ก็ไดมีการจัดเก็บขอมูล เพื่อจัดทําแผนการจัดการปา โดยการ
สนับสนุนกระบวนการของศูนยฝกอบรมวนศาสตรฯ ทําใหสามารถจัดกิจกรรมในระดับเครือขาย
ไดมากขึ้น อาทิเชน การจัดประชุมสัญจร การจัดสัมมนาใหญ ฯลฯ และตอมา ในป พ.ศ. 2547
ไดมีการจัดผาปาเพื่อระดมทุนใหกับเครือขาย และยังไดรับทุนจาก UNDP ทําใหสามารถขยาย
เครือขาย ครอบคลุมหมูบาน ชุมชน ตําบล หรือ อาณาบริเวณรอบผืนปาเขาราวเทียนทองทั้ง 14
หมูบาน (กระจายอยูในพื้นที่ 4 ตําบล 2 อําเภอ) และทําใหเครือขายสามารถจัดการผืนปาได
อยางเปนระบบ มีคณะกรรมการเครือข ายและที่ ปรึก ษา ซึ่งมีองคประกอบที่หลากหลายทั้ง
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รายงานผลการศึกษา วิเคราะห ประเมิน ระบบสวัสดิการชุมชนของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท

ผูใหญบาน สมาชิก อบต. กํานัน ครูและพระสงฆในพื้นที่ ฯลฯ ทําใหเครือขายมีความเขมแข็ง
มากยิ่งขึ้น จนไดรับการยอมรับทั้งในและตางประเทศ
จาก “ปาเขาราวเทียนทอง” เมื่อไดรับการหนุนเสริมจากทุกภาคสวน จนนําไปสูการ
เกิดขึ้นของ “เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง” ที่ประกอบไปดวยกลุมคนจากอําเภอหันคา
อําเภอเนินขาม และอําเภอบานไร จ.อุทัยธานี ที่ตางก็เขามาใชประโยชนจากพื้นที่ปาพรอม ๆ
ไปกับการฟนฟู ดูแล ปองกัน และรักษาปา จนในที่สุดกลุมคนตาง ๆ เหลานี้ที่ไดรับประโยชน
จากการหนุนเสริม ไดเรียนรูวิธีคิด วิธีการทํางานแบบมีสวนรวมจากหนวยงานตาง ๆ และยังได
เรียนรูในการแลกเปลี่ยนแบงปนประสบการณผิด-ถูก การแลกเปลี่ยนมุมมองกับคน-องคกรอื่น ๆ
ตลอดจนถึงการสรางความเขาใจ การสรางรูปธรรมการจัดการใหเกิดขึ้นในชุมชน การดําเนินการ
ภายใตระเบียบและขอตกลงที่กําหนดรวมกัน จนทําใหคนในชุมชน มีวิธีคิด สามารถทํางาน
เชื่อมโยงกันไดในระดับดี
เมื่อฐานคติ หรือ วิธีคิด และวิธีการมองสรรพสิ่งตาง ๆ รอบตัวมีความชัดเจนในระดับ
หนึ่งแลว ทําใหนําไปสูความพยายามในการทํางานรวมกันในดานตาง ๆ ประกอบกับไดรับการ
สนับสนุน หนุนเสริม และความรวมมือจากหนวยงานที่หลากหลายทั้งภาครัฐและภาคประชา
สังคม (อาทิเชน เครือขายลุมแมน้ําทาจีน ชมรมชาวชัยนาทและเพื่อน ฯลฯ) ทั้งหนวยงานระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอ โดยเฉพาะดานการประชาสัมพันธ บุคลากร และการจัดเวทีตาง ๆ
รวมกันอยางสม่ําเสมอ ทําใหความสําเร็จเกิดขึ้นได และกลายเปนความภาคภูมิใจรวมกันของคน
ในจังหวัดชัยนาทอีกดวย
สําหรับเหตุผลหรือปจจัย-องคประกอบที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง ที่ทําใหการทํางาน
รวมกันในการรักษาผืนปา ประสบผลสําเร็จนั้น พบวา พื้นที่ปาดังกลาว มีความสําคัญตอชุมชน
ในระดับสูงมาก เพราะมันหมายถึงทั้งความมั่นคงดานอาหาร และการเปนแหลงที่มาของรายได
ใหกับคนในชุมชน หรือ จะเรียกวาเปนเสมือน “แหลงพึ่งพิงในการดํารงชีวิต จนกลายเปนวิถี
ชีวิตของประชาชนในชุมชนเลยก็วาได” ดังคําพูดของคนทํางานเครือขายปาทานหนึ่ง ที่สะทอน
ใหเห็นถึงนัยสําคัญของผืนปาที่มีตอคนและชุมชน ดังนี้คือ
“ความมั่นคงทางอาหารที่พวกเราไดรับจากความอุดมสมบูรณของปา เชน
หนอไม เห็ดโคน ผักหวาน ผักพื้นบานตางๆ จนไมเฉพาะเพียงแคนํามา
กินเทานั้น แตยังสามารถนํามาขายทําใหเกิดรายไดตามมา เปนความมั่นคง
และยั่งยืนกวาทุนที่เปนเงินที่คนอื่นนํามาให”
(เสียงสะทอนจากแกนนําคนหนึ่ง ของเครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง)
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นอกจากนี้ จากขอมูลที่ไดรบั มา (จากเอกสารขอมูลพื้นฐานของหมูบานหนองหอย) พบวา
เพียงแคหมูบานหนองหอย (หมู 3) ตําบลเดนใหญ หมูเดียวเทานั้น มีประชาชนที่อาศัยผืนปาใน
การดํารงชีวิตในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน การเก็บหนอไม เห็ดโคน ผักหวาน น้ําผึ้ง ลาสัตวปา ฯลฯ
จํานวน 47 ครัวเรือน จากทั้งหมด 62 ครัวเรือน
สําหรับภาพรวมของทั้ง 14 หมูบานที่อยูในเครือขายฯ (จากเอกสารของศูนยฝกอบรม
วนศาสตรชุมชนฯ) พบวา ชาวบานจากทุกหมูบาน หรือรอยละ 100 เก็บหนอไมเพื่อบริโภค
สวนเก็บเพื่อขายมีประมาณรอยละ 52 สําหรับการเก็บเห็ดโคนมีประมาณรอยละ 50 ฯลฯ ซึ่ง
พบวา ชาวบานที่อาศัยผืนปาในการดํารงชีวิต หรือหาของปาขาย เพื่อเปนแหลงรายไดนั้น
มักเปนคนที่มรี ายไดนอย หรือรายไดของครัวเรือนไมเพียงพอ จึงทําใหตองพึ่งพาผืนปา หรือจะ
วาไปแลวมีรายไดหลักจากการเก็บของปามาขาย ซึ่งจากการศึกษาของศูนยฝกอบรมวนศาสตรฯ
ในป พ.ศ. 2547 (เอกสารอางแลว ของศูนยฯ หนา 5) พบวา ผลผลิตเห็ดโคนรวมกันทั้งหมดมี
ประมาณ 3,000-5,000 กิโลกรัมตอป ซึ่งคิดเปนมูลคารวมประมาณ 600,000-1,000,000 บาท
(เฉลี่ย กก.ละ 200 บาท)
นอกจากการเขามาสนับสนุน-หนุนเสริมในดานตาง ๆ เพื่อธํารงรักษาผืนปา ทีเ่ ปนชีวติ
และเลือดเนื้อของคนในชุมชนตามที่นําเสนอขางตนแลว ชุมชนก็ยังไดรบั การสนับสนุนในดานอื่น ๆ
ตามมาอีกหลายประการ อาทิเชน การเขามาของกองทุนสวัสดิการตําบล ของสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (พอช.) และหนวยงานอื่น ๆ อาทิเชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
(พม.) ฯลฯ ทีล่ วนมุงหวังใหคนในชุมชนมีสภาพชีวติ ความเปนอยูที่ดขี ึ้น ดวยการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการใหกบั คนในชุมชน โดยเปดโอกาสใหคนในชุมชนเปนเจาของกองทุน และรวมรับคุณประโยชน
ตาง ๆ จากกองทุนรวมกัน หรือจะเรียกวา เปนความพยายามในการแปรแนวคิด “กองทุนของ
ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ใหเกิดเปนจริงในทางปฏิบัติ หรือสามารถสัมผัสได รูสึกได และ
สามารถมองเห็นผลในเชิงประจักษทั้งทีเ่ ปนนามธรรมและรูปธรรมไดนั่นเอง
การเขามาในลักษณะนี้ของหนวยงานภายนอก จึงกลายเปนเหมือนเงื่อนไข หรือเปน
การสราง “เครื่องมือ” และยังเปนทุนตั้งตนที่มีความสําคัญตอชุมชนในการผลักดันใหเกิดการ
บริหารจัดการในดานตาง ๆ ขึ้นในระดับชุมชนทองถิ่น ทั้งดานการเงิน การพัฒนาอาชีพ การทํา
มาหากิน การจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองตอความเปนอยูที่ดีขึ้น
และ/หรือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนอยางเปนองครวม ยั่งยืน และเกิดการยึดโยง
“ความเปนชุมชน” เขาดวยกัน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองตอทิศทางการบริหารจัดการของภาครัฐที่
จําเปนตองคืนอํานาจการบริหารจัดการใหกับชุมชนทองถิ่นในอีกดานหนึ่งดวย
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อยางไรก็ตาม การหลั่งไหลเขามาของกองทุน และ/หรือ แนวคิดการพัฒนาตาง ๆ ของ
หนวยงานภายนอก ดวยจุดประสงคที่ดีนั้น ไมจําเปนวาจะตองทําใหเกิดผลลัพธ (outcomes)
และ/หรือผลกระทบที่ดี-ผลกระทบเชิงบวก (positive impacts) หรือเปนไปตามที่ตองการทุกอยาง
ทุกดานเสมอไป โดยเฉพาะถาหนวยงานจากภายนอกยังไมคอยเขาใจความสลับซับซอนในมิติ
ตาง ๆ ของความเปนมนุษย ความเปนสังคม และความเปนชุมชนอยางเปนองครวม รวมถึงการ
เขาถึงความแตกตางหลากหลายในดานตาง ๆ ทั้งความหลากหลายของบริบทชีวิต พฤติกรรม
อาชีพ สถานะ/สถานภาพ/ชนชั้น วัย-อายุ เพศภาวะ วัฒนธรรม ความคิด ความตองการ ความเชื่อ
โลกทัศน มุมมอง ฯลฯ ที่ดํารงอยูในชุมชนแลวละก็ จะยิ่งทําใหประสบผลสําเร็จตาง ๆ ไดยาก
หรืออาจจะได แตก็ไมคอยเต็มที่นัก และ/หรืออาจจะไมยั่งยืนเทาที่ควรจะเปน
โดยเฉพาะการขาดการติดตามผลที่เกิดขึ้นที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชน โดย
เนนบทบาทของชุมชนอยางแทจริงนั้น จะทําใหการทํางานเปนไปตามมุมมองของหนวยงาน
ภายนอกมากเกินไป โดยขาดการเรียนรู การวิเคราะหติดตามผลที่เกิดขึ้นจริง หรือขาดโอกาสชองทางที่จะทราบวา สิ่งที่ไมเกิดขึ้นหรือไมเปนไปตามที่วางแผนหรือตามที่คาดการณไวนั้น
เปนเพราะอะไร? อยางไร? และทําไมจึงเปนเชนนั้น เปนตน
ดวยเหตุนี้ การประเมิน ศึกษา วิเคราะหสถานภาพของกองทุนและกลุม-องคกรตาง ๆ
ที่เกี่ยวของทั้งหมด ที่มีอยู และ/หรือ ที่เปนอยูในชุมชน จึงเปนความสําคัญอยางยิ่ง เพราะทุก
ระบบ กลไกลวนมีความสําคัญ มีบทบาท และมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันในการที่จะทําให
ชุมชนอยูดีมีสุขไดอยางแทจริง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําความเขาใจทั้งศักยภาพและขอจํากัด หรือ จุดออน-จุดแข็ง
ของกองทุน รวมทั้ง กลุม-องคกรตาง ๆ และกลไกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ/ที่เปนอยู อยางมีความ
เชื่อมโยง และมีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกันอยางสลับซับซอน รวมถึงการทําความ
เขาใจปจจัย-องคประกอบที่เกี่ยวของกับความสําเร็จ ความไมสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ในหลาย ๆ ระดับ ก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน
นอกจากนี้ ทีมวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ ยังมองดวยวา การเปดโอกาสและสนับสนุนใหชมุ ชน
ทําการวิเคราะหจุดออน-จุดแข็งของกลุม-องคกร และกลไกตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของในระดับตาง ๆ ใน
ชุมชนของตนดวยตนเอง แตมีความเชื่อมโยงกับชุมชน-หมูบาน ตําบล และอําเภออื่น ๆ ไปจนถึง
ระดับจังหวัด รวมตลอดถึงการไดรับโอกาสในการศึกษา แลกเปลี่ยน รับฟง เรียนรูจากตัวอยาง
ที่ดี ๆ ที่มีอยูในละแวกใกลเคียงกันนั้น จะชวยทําใหชุมชนทั้งหมด มองเห็นภาพรวมรวมกัน
บนพื้นฐานของจิตสํานึกรวมของชุมชน ซึ่งจะกลายเปนรากฐานที่แข็งแกรงของการทํางานรวมกัน
ในเรื่องที่มีความออนไหว และมีความสลับซับซอน แตกลับมองเห็นพลังที่มีอยู และบางหมูบาน-
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บางชุมชนที่เพิ่งเริ่มกอตัวในการจัดระบบสวัสดิการของชุมชน ก็จะไดรับแรงบันดาลใจจากการ
เขารวมเรียนรูส ิ่งดี ๆ จากชุมชนใกลเคียง การศึกษาครั้งนี้และทีมวิจัยจึงไดจัดใหมีการประชุม
ถอดบทเรียน ใหกับผูเกี่ยวของในระดับตาง ๆ เพื่อทบทวนวิธีคิด วิธีการทํางาน และนําไปสูการเพิม่
พลัง-ศักยภาพในการบริหารจัดการ และการกาวเดินไปขางหนาไดอยางถูกทิศถูกทางมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ณ ที่ประชุมดังกลาว ยังไดเอื้ออํานวยความสะดวกใหชุมชนทําการทบทวน
และประมวลภาพของกลุม-องคกร-ระบบและกลไกตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน รวมทั้งการวิเคราะห
จุดออน-จุดแข็งของกลุม-องคกร-ระบบ-กลไก-สถาบันตาง ๆ เหลานั้นรวมกัน โดยจะไดทําการ
นําเสนอผลสวนหนึ่งที่ไดจากการทบทวน ประมวล และวิเคราะหจากมุมมองของชาวบานและ
ชุมชน ผนวกกับขอมูลของทีมวิจัยที่ไดจากการประมวลผลจากเอกสารที่เกี่ยวของ และจาก
การสัมภาษณ การสังเกต และการจัดประชุม โดยจะเปนการนําเสนอที่จําแนกใหเห็นภาพรวม
เปนรายอําเภอ และรายตําบล ในรายละเอียด ดังตอไปนี้คือ

2.2 กลุม/องคกรชุมชนประเภททั่วไป และ องคกรดานการเงินของชุมชน : จําแนกเปนรายอําเภอ
และตําบล
● อําเภอเนินขาม : บริบทที่เกี่ยวของ

จํานวนประชากร อําเภอเนินขาม ประกอบไปดวย 3 ตําบล คือ ตําบลเนินขาม
ตําบลสุขเดือนหา และตําบลกะบกเตี้ย โดยตําบลเนินขาม ประกอบไปดวย 19 หมูบาน ตําบล
สุขเดือนหา ประกอบไปดวย 14 หมูบาน 1,268 ครัวเรือน จํานวนประชากรเดิมเมื่อป 2548 คือ
5,558 คน แตปจจุบันมีประชากรจํานวน 5,114 คน และตําบลกะบกเตี้ย ประกอบไปดวย 15
หมูบาน 1,804 หลังคาเรือน จํานวนประชากรรวม 5,587 คน โดยสรุปแตละตําบลมีจํานวนประชากร
ที่ใกลเคียงกัน หรือ เฉลี่ยประมาณ 5,000 คนตอตําบล
บริบทดานการตั้งถิ่นฐานของบานเรือน พบวา มีลกั ษณะกระจายตัวไปตามขนาด
ของพื้นที่ทํากิน หรือพื้นที่การผลิตของแตละครัวเรือน ทําใหบานเรือนตั้งอยูหางกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ตําบลกระบกเตี้ย และตําบลเนินขาม ที่พบวา มีหมูบานและบานเรือนจํานวนหนึ่งอยูใน
พื้นที่ปาเขา ทําใหการสัญจรไปมา ไมคอยสะดวก สงผลตอการเขารวมกิจกรรมของเครือขาย
ระดับตําบล
สรุป อําเภอเนินขามมีจํานวนหมูบาน 48 หมูบาน จํานวนประชากรรวมทั้งหมดประมาณ
15,000 คน อยางไรก็ตาม พบวา บางหมูบานมีขนาดเล็ก ยกตัวอยางเชน หมูที่ 11 บานเนินสูง
ตําบลสุขเดือนหา มีประชากรเพียง 208 คน เทานั้น แตทั้งนี้การเปนหมูบานขนาดเล็ก พบวา
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มีจุดแข็งในแงของการสื่อสารซึ่งกันและกันภายในหมูบานที่สามารถทําไดงายทั่วถึง ถามี
ระบบการบริหารจัดการและการสื่อสารทีด่ ีก็ยิ่งจะชวยทําใหการพัฒนาระบบอื่น ๆ ของชุมชนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามไปดวย ดังเชน หมูที่ 10 บานเขาราวเทียนทอง ต. เนินขาม
ที่มีประชากรในหมูบานทั้งหมด 450 คน แตเนื่องจากมีผูนําที่ดี มีความสนใจเอาใจใสตอความ
เปนอยูข องประชาชนในชุมชน และสามารถสื่อสารซึ่งกันและกันไดอยางทั่วถึง ถึงแมจะมีลักษณะ
การกระจายตัวของการตั้งถิน่ ฐาน บานเรือน หรือที่อยูอาศัยก็ตาม แตเนื่องจากปจจัยสําคัญหลัก
ขางตน จึงนําไปสูศ ักยภาพในการทํางานรวมกัน และทําใหชุมชน-หมูบานสามารถรักษาสถานภาพ
และบทบาทของกองทุนฯ หรือในปจจุบันเรียกวา สถาบันการเงินของชุมชนไวได โดยที่สถาบัน
การเงินฯ มีบทบาทในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน
ทั้งนี้ แตละตําบล มีกลุม/องคกรชุมชน และองคกรการเงินทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ดังตอไปนี้คือ
ตําบลเนินขาม
ตําบลเนินขาม ประกอบไปดวย 19 หมูบาน ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม
ทําไรออย ไรมันสําปะหลัง ไรขาวโพด เลีย้ งสัตว และรับจางทั่วไป โดยเฉพาะกลุม รับจางทั่วไปนี้
พบวา มีลักษณะการเคลื่อนยายสูง ขึ้นกับแหลงงาน ซึ่งกระจายอยูในพื้นที่ตาง ๆ หลายอําเภอ
และหลายจังหวัด ดังนั้น กลุมรับจางทั่วไปจึงควรไดรับการทําความเขาใจในบริบทชีวติ ที่มีลักษณะ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสูง และความไมแนนอนของรายไดและแหลงทํามาหากิน ซึ่งสงผลตอ
ความสามารถในการออม การเปนหนี้ และการมีคุณภาพชีวติ ที่ต่ํากวากลุมอื่น ๆ
ทั้งนี้ พบวา ตําบลเนินขามมีกลุม/องคกรชุมชน และองคกรการเงินชุมชนตาง ๆ จํานวน
มาก สําหรับการนําเสนอ ณ ที่น้ี เปนผลจากการประมวลขอมูลจากการประชุมกลุม ของผูเ ขารวม
ประชุมเมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552 ผนวกรวมกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ซึ่งอาจจะมี
การทับซอนกันบางในบางกรณี แตก็เปนการชี้ใหเห็นวาในทางปฏิบัติจริงนั้น การจําแนกกลุมองคกรบางกลุม วาเปนกลุม -องคกรประเภททั่วไป หรือควรจะเปนกลุม-องคกรทางการเงินของ
ชุมชนนั้นเปนสิ่งที่ทําไดคอนขางยาก เพราะหลาย ๆ กลุมมีพันธกิจ และ/หรือบทบาทการดําเนินงาน
ที่ทับซอนกันอยู และยังพบดวยวาในหลาย ๆ กรณีนั้น การมีกองทุนจํานวนมากไดทําใหเกิด
ความยุงยากหรือเปนภาระในการบริหารจัดการ จนทําใหกลุม-องคกร-กลไกบางสวนขาดความ
เขมแข็ง หรือไมสามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ หรือไดแตก็ยังไมมากเทาที่ควรจะเปน
สําหรับ กลุม-องคกรชุมชนประเภททัว่ ไปของตําบลเนินขาม ซึ่งหมายถึง ทั้งกลุม
อาชีพ กลุมสนใจเฉพาะดาน และกลุม/องคกรทางสังคมในปจจุบันนั้น มีดังนี้คือ
1) กลุมเศรษฐกิจพอเพียง
2) กลุมเยาวชนคนรักษปา
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3) กลุมเยาวชนตอตานยาเสพติด
4) กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน
5) กลุมสัจจะออมทรัพย
6) กลุมวิสาหกิจชุมชน การทําปุย น้ําหมักชีวภาพ
7) กลุมแมบาน
8) กลุมผูสูงอายุ
9) กลุมผาทอ
10) กลุมพลังงานทางเลือก
11) เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง
จากการนําเสนอขางตน จะเห็นไดวา กลุม -องคกรของชุมชน ตามทีป่ ระชาชน-ชาวชุมชน
ไดระบุไว ณ ที่นี้นั้น สวนใหญเปนกลุม-องคกรทีเ่ กิดขึน้ จากดําริ หรือความคิดริเริม่ ของหนวยงาน
รัฐ หรือเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และ/หรือหนวยงานภาครัฐในทองถิ่น ที่จาํ เปนตองทํางาน
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลในแตละยุคสมัยเปนสวนใหญ ยกเวนกลุม-องคกรในขอ 11)
ที่เกิดขึ้นมาจากทุนเดิมของชุมชนและการเขามาสนับสนุนของหนวยงานตาง ๆ หลายประเภท
หลายระดับ โดยใหชุมชนเปนฐานในการทํางาน เนนกระบวนการมีสว นรวม และ/หรือการสราง
ความรูสึกเปนเจาของ (sense of ownership) จึงทําใหกลายเปนเครือขายที่มีการเชื่อมโยงกันใน
ระดับแนวราบไดคอนขางดี (ดังไดกลาวแลวในหัวขอบริบทสําคัญของพื้นที่ ขางตน)
ซึ่งอันที่จริงนั้น การทํางานในลักษณะนี้จะทําใหบังเกิดผลลัพธ ผลสําเร็จ และ/หรือ
ผลกระทบเชิงบวกตอชีวิต-ความเปนอยูของประชาชนในระยะยาวมากกวากลุม-องคกรที่เปน
การจัดตั้งตามนโยบาย หรือเปนกลุม-องคกรที่เกิดขึ้นตามคําสั่งจากองคกรภายนอก ที่จําเปนตอง
จัดใหมีขึ้นตามเปาประสงคของหนวยงานตาง ๆ จากภายนอก เพื่อรองรับการทํากิจกรรมและ
การเขามาของเงินทุนในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งตามที่ทราบกันดี ก็คือชาวบานหรือชุมชนไมมีโอกาส
ไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ตั้งแตเริ่มตน โดยเฉพาะการรวมคิด รวมตัดสินใจ
รวมกําหนดแผนการทํางาน ฯลฯ แตจะมีสวนรวมเฉพาะในชวงการทํากิจกรรมตาง ๆ เพียงชั่วครั้ง
ชั่วคราว หรือในระยะสั้น ๆ เทานั้น เมื่อหมดงบ หมดโครงการ ก็หมดคน หมดทา หรือสลายตัว
กันไป ไมมีความตอเนื่อง หารองรอยของความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดยาก ดังที่
เราทานทราบกันดีอยูแลว จึงไมทําใหเกิดการเกาะเกี่ยวกันทํางานบนฐานความเปนจริงในดาน
ตาง ๆ ของชุมชน และไมมกี ระบวนการเรียนรู หรือการถอดบทเรียนการทํางานรวมกันแตอยางใด
ในทางตรงกันขาม หรือ ในขณะที่หมูบานที่มีความสําเร็จในภารกิจหลัก หรือ มีระบบ
การบริหารจัดการเงิน-ทุนทีต่ อบสนองตอปญหาและความตองการของคนในชุมชนไดเปนอยางดี
ไมกอใหเกิดความขัดแยงแตกแยก แตสามารถทําใหคนในชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นอยางเห็น
ไดชัดเจนนั้น พบวา สภาวะดังกลาวก็มักจะสงผลใหคนในชุมชนเกิดกําลังใจในการทํางานรวมกัน
นอกจากนี้ สภาวะดังกลาวยังไดสงผลตอเนื่องถึงคุณภาพของกลุม-องคกรตาง ๆ ทีแ่ มถูกบัญชาการ
ใหมีการจัดตั้งขึ้นจากภายนอก แตชุมชนหรือหมูบานในลักษณะนี้กม็ ักจะสามารถพัฒนาสมรรถนะ

22

รายงานผลการศึกษา วิเคราะห ประเมิน ระบบสวัสดิการชุมชนของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท

ในการบริหารจัดการ และ/หรือดําเนินการกิจกรรมประเภทอื่น ๆ ใหไดผลดีตามไปดวย และ
มักจะพบวาชุมชน-หมูบานที่มีลักษณะดังกลาว มักจะมีการกระจุกตัวของกลุม-องคกรประเภท
ตาง ๆ ที่มีความเขมแข็งในระดับหนึ่งตามไปดวย หรือมักจะมีคุณภาพการทํางานที่แตกตางจาก
กลุม-องคกรในหมูบาน-ชุมชนที่ยังไมคอยประสบผลสําเร็จในการพัฒนารวมกัน โดยเฉพาะผลสําเร็จ
ในเรื่องหลัก ๆ ที่มีนัยสําคัญตอคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทุกคนในชุมชน และแมแตชุมชน
รอบขาง ก็ยังรูสึกได สัมผัสได จับตองได หรือ เกิดผลที่เปนจริงตอชีวติ ของคนในชุมชน
ดังเชนกรณีตวั อยางของ บานเขาราวเทียนทอง (หมู 10) ดังนั้น จึงอาจจะพอกลาวสรุป
ณ ที่นี้ไดดวยวา ระดับหรือขีดขั้นของความเขมแข็งของชุมชน-หมูบานมีความสัมพันธเกี่ยวของ
กับความเขมแข็งและการคงอยู และ/หรือการกระทําหนาที่ของกลุม-องคกร-ระบบ-กลไกตาง ๆ
หรือในอีกดานหนึ่ง-มุมหนึ่ง ก็อาจจะสามารถกลาวไดดวยวาความเขมแข็งของกลุม-องคกรระบบ-กลไกตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน-หมูบาน-ตําบลนั้น เปนภาพสะทอนคุณภาพที่แตกตางกัน
ขององคประกอบตาง ๆ ที่แตกตางหลากหลายของแตละชุมชน-หมูบาน-ตําบลนัน้ ๆ ไปในเวลา
เดียวกันดวย
สําหรับลักษณะหรือประเภทของกลุมทีม่ ีการแบงตามความสนใจ และ/หรือเปนกลุมองคกรที่มลี ักษณะเฉพาะตามเพศ วัย-อายุ อาชีพ ฯลฯ ซึ่งมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การทํามาหากินนัน้
พบวา มีศกั ยภาพในดานตาง ๆ อยูในระดับหนึ่ง ยกเวน กลุมผาทอ และกลุมพลังงานทางเลือก
ที่ปจจุบันไมคอ ยมีบทบาท หรือผลงานใด ๆ มากนัก สําหรับปญหาของกลุม ผาทอก็คือ ไม
สามารถรวมตัวกันได แตกลับแขงขันกันในการหาตลาดหรือแยงตลาดกันเอง ไมมีการยกระดับ
สมรรถนะหรือทักษะในดานฝมือ ฯลฯ เพราะตางฝายตางเกรงกลัวกัน หวาดระแวงกัน มากกวา
ที่จะรวมมือกัน สําหรับกลุม พลังงานทางเลือกพบวา ไมมีความชัดเจนในบทบาท-หนาที่ จึงทําให
คอย ๆ ซาหรือซบเซาลงไป
สําหรับ กลุม/องคกรดานการเงินของชุมชนตําบลเนินขาม มีดังนี้คือ
1) กลุม SML / โครงการอยูดีมีสุข
2) กองทุนหมูบาน
3) สหกรณหมูบาน
4) กลุม สปก.
5) กลุม กขคจ. (โครงการแกไขปญหาความยากจน)
6) สถาบันการเงินชุมชนบานเขาราวเทียนทอง
สําหรับกลุม-องคกรชุมชนประเภททัว่ ไป และกลุม-องคกรประเภทการเงิน ที่มีอยูใน
ตําบลเนินขามนั้น พบวา มีความสัมพันธตอกัน หรือมีบทบาทเสริมซึ่งกันและกันในบางสวน
หรือบางดาน ซึ่งผูใหญสายชล พวงพิกลุ (ผูใหญบานหมู 10 บานเขาราวเทียนทอง) มองวา
หนวยงานตางๆ ที่นํา “ทุน” เขามาสูชมุ ชน โดยมีวัตถุประสงคหรือความตองการที่จะเห็นคนใน
ชุมชนบริหารจัดการกันเองนั้น ควรจะเปนการเขามาตอยอดกับทุนเดิมที่มีอยูในชุมชน และตอง
ไมเปนสิง่ ที่ทาํ ใหชุมชนมีภาระเพิ่มมากขึ้น เพราะเทาที่เปนอยูหรือตลอดชวงระยะเวลาทีผ่ านมานัน้
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ชุมชนตองบริหารจัดการกลุม/กองทุนตาง ๆ จํานวนมากและมีลักษณะทับซอน ดวยเหตุนี้ในชวง
เวลาตอมา ในกรณีของบานเขาราวเทียนทอง จึงไดทําการผนวก หรือควบรวมทุน-เงินทุน และ/
หรือกองทุนประเภทตาง ๆ ใหมาอยูภายใตรมเดียวกันที่เรียกวา “สถาบันการเงินขุมชนบานเขา
ราวเทียนทอง” (ซึ่งก็คือ องคกรการเงินตามขอ 6 ขางตนนั่นเอง สําหรับสถาบันการเงินของชุมชน
บานเขาราวเทียนทองนี้ จะไดนําเสนอรายละเอียดในสวนทีว่ าดวยการวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง
ของกลุม-องคกรดานการเงินของชุมชน ในลําดับตอไปเพิ่มเติมอีกดวย)
ตําบลสุขเดือนหา
บริบทเชิงพืน้ ที่ ภูมิศาสตร-ประชากร : ตําบลสุขเดือนหา ประกอบไปดวย 14 หมูบาน
มีประชากรรวมทั้งหมด 5,114 คน (ขอมูลจากการสัมภาษณกํานันบุญเลิศ กาฬภักดี, 18 ก.ค.
2552) ลักษณะการตั้งบานเรือนเปนแบบกระจายตัวไปตามพื้นที่การผลิต และตามถนนสายหลัก
ที่ตัดผาน ซึ่งเปนถนนที่เชือ่ มกับ อ.บานไร จว.อุทัยธานี ที่เรียกวาถนนสาย อ.เนินขาม-หูชาง
และมีหมูบาน-บานเรือนบางสวนที่อยูในเขตพื้นที่หางไกล หรือติดแนวเขตพื้นทีป่ า หรือเปนที่
ราบสูง ทําใหการเดินทางติดตอไปมาหาสูกับหมูบานอื่น ๆ ยังคอนขางลําบาก โดยเฉพาะหมู
10 บานหวยสอง นอกจากนี้ ยังมีหมูบานเกิดใหมลาสุดอีกจํานวน 2 แหง (คือบานหนองโปรง
หมูที่ 13 และบานพุสมหวัง หมูที่ 14) นอกจากนี้ กํานันบุญเลิศ ยังไดใหขอมูลเพิ่มเติมไวดว ย
วา... “ที่นี่ตั้งบานเรือนเปนชวงๆ ระยะหมูบานหางกันประมาณ 4-6 กิโลเมตร” จึงทําใหพอจะ
มองเห็นภาพไดบางแลววา การสื่อสารและการติดตอไปมาหาสูกันอยางทั่วถึง ที่ไมมีชองวางนั้น
ยังคงทําไดคอนขางยากลําบาก เพราะบริบทพื้นที่มีความแตกตางกันคอนขางมาก ดังนั้น ชุมชน
จึงจําเปนตองคิดคนวิธีการในการสื่อสารกันใหไดอยางทั่วถึงจะทําใหเกิดการพัฒนาไดดีขึ้น หรือ
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
บริบทดานอาชีพ การทํามาหากินและการครอบครองที่ดิน : พบวา ประชากร
สวนใหญมีอาชีพทําการเกษตร เชนเดียวกับตําบลอื่น ๆ แตขอดีก็คือ ครัวเรือนสวนใหญยังเปน
เจาของที่ดิน ขณะที่ครัวเรือนที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองมีประมาณรอยละ 5 และแรงงานรับจาง
ทั่วไปที่มีลักษณะเคลื่อนยายสูงมีประมาณรอยละ 20 (ขอมูลจากการสัมภาษณกํานันบุญเลิศ
กาฬภักดี, 18 ก.ค. 2552)
บริบทดานนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน-ตําบล : เนือ่ งจากการศึกษา
ครั้งนี้มีขอจํากัดดานเวลา ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลจากผูใหขอ มูลหลักในระดับตําบลไดอยาง
ครบถวนทั้งหมด โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล จึงไดใชวิธกี ารศึกษาวิเคราะหเอกสารที่
เกี่ยวของแทนในบางสวน สําหรับในกรณีของตําบลสุขเดือนหานี้ นอกจากไดทําการสัมภาษณ
กํานันแลวก็ยงั ทําการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของที่พอหาได อาทิเชน แผนพัฒนาตําบลสามป
ชวงป พ.ศ. 2548-2550 พบวา องคการบริหารสวนตําบลสุขเดือนหา ไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ทํางานไว 7 ดานดวยกัน และยุทธศาสตรที่ดูเหมือนวามีความเกี่ยวของเชื่อมโยงโดยตรงกับเรือ่ ง
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การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น หรือเปนการพัฒนาคน และ/หรือเสริมสรางความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสินก็คือ ยุทธศาสตรที่ 3 และที่ 5 ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่วาดวยการพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาดานศิลป-วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และ
ยุทธศาสตรที่ 5 ทีเ่ รียกวา การพัฒนาดานเสริมสรางความปลอดภัยในชีวติ ทรัพยสินและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณารายละเอียดของยุทธศาสตรทั้งสองดาน ไมพบวา มีมิติเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางสังคมและสวัสดิการแตอยางใด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานหรือ
ที่ทางตําบลเรียกวา “ผลการพัฒนาทองถิ่นในชวงที่ผานมา” พบวา สัดสวนงบประมาณที่จัดสรร
ใหกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไมวา จะเปนดานการคมนาคม ถนน-หนทาง ไฟฟา ประปา
และการพัฒนาแหลงน้ํา ฯลฯ ยังมีงบประมาณรวมกันสูงที่สุด หรือสูงถึงรอยละ 90.23 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลรวมของการพัฒนาดานคน สังคม เศรษฐกิจ และการอนุรักษสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาตินั้น พบวา มีรวมกันทั้งหมดเพียงแครอยละ 8.10 ของงบประมาณทัง้ หมดที่ใชไปใน
การพัฒนาทุกดานในป พ.ศ. 2547 (คํานวณจากขอมูลที่นําเสนอไวในแผนพัฒนาสามปของตําบล
สุขเดือนหา พ.ศ. 2548-2550, หนา 6-8)
ขอดี-จุดแข็งของตําบลสุขเดือนหา : คือการมีเวทีประชุมสัญจรไปตามหมูบาน
ตาง ๆ ที่จัดเปนประจําทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยเปดใหชาวบานเขารวมรับฟง และ/หรือเขารวม
สังเกตการณได โดยกํานันบุญเลิศไดกลาวไวดว ยวา การจัดประชุมสัญจรของตําบลสุขเดือนหานี้
ถือวาเปนตนแบบใหกบั ตําบลอื่น ๆ เลยทีเดียว แตทงั้ นีจ้ ากการวิเคราะหคําพูดดังกลาวของทีมวิจยั
พบวา ทีป่ ระชุมสัญจรดังกลาวนั้น ยังมีขอออน/ขอจํากัดอยูอีกมากเชนกัน เพราะยังเปนการใชเวที
เพื่อติดตามการทํางานตามนโยบายของรัฐบาลมากกวาที่จะใชเปนเวที หรือการประชุมสัญจรที่ทาํ
ใหเกิดการสื่อสารแบบสองทาง หรือยังไมใชการสัมผัสกับชีวติ ความเปนอยูที่แทจริงของคนในชุมชน
อยางทั่วถึง ดังคําพูดของทานกํานันที่กลาววา.... “ผมทํามาตั้งนานแลว ต.สุขเดือนหาเปนตนแบบ
ผมไดเรียนทานนายอําเภอ ปรึกษาหารือกันวา ประชุมประจําเดือนแลวของผมตองมีประชุมสัญจร
ตอไป เพราะของเรารับนโยบาย บางทีตองตามกันวารับไปแลว เสร็จหรือยัง ทีนี้ไมตองโทรตาม
กันแลว พอใกลประชุมเดือนหนา อันนี้ก็พรอมหมดแลว”
นอกจากนี้ ยังพบดวยวา ในการประชุมสัญจรไปตามหมูบานแตละครั้ง ในทางปฏิบัติ
จริงนั้น มีชาวบานเขารวมรับฟงการประชุมเพียงแคครัง้ ละ 15-20 คนเทานัน้ และจากการสัมภาษณ
กํานันตําบลสุขเดือนหา พบวา การประชุมสวนใหญเปนการประชุมเพื่อติดตามการทํางานในลักษณะ
ราชการ หรือเปนการแจงขาวสารตาง ๆ จากเบื้องบน หรือหนวยงานราชการสวนบนมากกวาจะ
เปนการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น หรือเก็บรวบรวมประเด็นความทุกขรอนของคนในชุมชน
ดังคําพูดของกํานันที่สะทอนใหเห็นถึงการใชวธิ ีการสื่อสารแบบทางเดียว หรือเปนการสื่อสารแบบ
บนลงสูล าง (top-down communication) คอนขางมากในการประชุมสัญจรในแตละครั้ง ดังตอไปนี้
คือ.... “สําหรับชาวบานผมจะมาใหรับรู รับทราบวา กํานัน ผูใหญบานเขาทําอะไร มีเรื่องอะไรที่จะ
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ใหเขามารับรู รับทราบ” จากคําพูดดังกลาว จะเห็นไดวายังเปนการใหชาวบานมาเขารวมเพื่อรับรู
รับทราบ รับฟง รับคําสั่ง มากกวาใหบทบาทในดานอื่น ๆ
ดังนั้น ชุมชนจึงควรเปดใหมีการสื่อสารอยางทั่วถึง เปนการรวมกันคิด รวมกันวางแผน
รวมกันตัดสินใจ รวมกันประเมินผลการพัฒนาทีเ่ กิดขึ้นในชุมชน-หมูบาน-ตําบลไดอยางแทจริง หรือ
เปนการประชุมที่เปนการสือ่ สารแบบสองทางใหไดมากที่สุด เทาทีจ่ ะสามารถทําได เพราะจะชวย
ทําใหชองวางในการสื่อสารลดลง และจะทําใหการขับเคลื่อนชุมชนมีประสิทธิผลในดานตาง ๆ
มากยิ่งขึ้นตามไปดวย เมื่อผูคนมองเห็นถึงบทบาท ศักยภาพ หรือมีการใหคุณคากับคนแตละคน
ใหมากยิ่งขึ้น
สําหรับ กลุม/องคกรชุมชนประเภททั่วไป ของตําบลสุขเดือนหา มีดังนี้คือ
1) กลุมแมบาน
2) กลุมอาชีพตาง ๆ ไดแก
▪ กลุมผลิตอิฐบลอค
▪ การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
▪ กลุมโรงสีชุมชน
ในขณะที่ กลุม /องคกรดานการเงินชุมชนของตําบลสุขเดือนหา มีดังนี้
1) กองทุนหมูบาน
2) กลุมสัจจะออมทรัพย
3) กลุม กขคจ.
สําหรับตําบลสุขเดือนหานี้ พบวา มีการระบุจํานวนและประเภทของกลุม-องคกรชุมชน
และกลุม-องคกรทางการเงินที่มีอยูในปจจุบันไวไมมากนัก หรือมีจํานวนนอย หรือมีเพียงไมกกี่ ลุม
เมื่อเปรียบเทียบกับตําบลอืน่ ๆ ที่อยูใ นอําเภอเนินขามและอําเภอหันคา นอกจากนี้ ยังพบดวยวา
กลุมตาง ๆ เหลานี้เปนกลุม ในระดับหมูบานเสียเปนสวนใหญ และพบวามีการกระจุกตัวอยูใน
หมูที่ 6 บานสุขเดือนหา เปนหลัก สําหรับการกระทําหนาที่/บทบาทของกลุม-องคกรตาง ๆ
เหลานี้ พบวาในปจจุบันเปนไปไดดวยดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากตัวผูนําหรือผูใ หญบานมีความ
พยายามที่จะพัฒนา-ปรับปรุงใหดีขึ้น โดยการแสวงหาทรัพยากรตาง ๆ ทั้งดานเงินทุน ความรู
และวิทยาการตาง ๆ มาหนุนเสริมอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับหมูบานใหมีการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ และเปนไปตามความตองการของประชาชนในหมูบานใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานรายได และ/หรือการจัดหาแหลงรายไดที่มนั่ คง ชาวบาน
จะไดไมตองอพยพยายถิ่นไปหางานทําที่อื่น ดังที่ผูใหญสุรภี แซลี้ ผูใหญบานหมูที่ 6 ไดเลาให
ฟงถึงการกําเนิดอาชีพการทําอิฐบลอคในชุมชน ซึ่งแตเดิมนั้นเปนอาชีพไมมีใครรูจักหรือไมมี
ใครในชุมชนทําเปนมากอน แตก็เปนความประสงคหรือเปนขอเสนอของชาวบานเอง เนื่องจาก
ชาวบานมีความตองการที่จะมีแหลงรายไดในชุมชน จนนําไปสูการรวมกันกอตั้งและดําเนินการ
ไดสําเร็จในเวลาตอมา โดยผูใหญสุรภี ไดเลาวา... “ทีต่ รงนี้เปนที่ดอน ชาวบานทํานา ทําอยางไร

26

รายงานผลการศึกษา วิเคราะห ประเมิน ระบบสวัสดิการชุมชนของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท

ไมใหชาวบานเราออกไปทํางานนอกพื้นที่ เราไดจากการประชุม เขาบอกสรางอาชีพใหชาวบาน
ไดมั้ย 1 อยาง เขาก็เสนอมา ตอนนั้นไมมีใครรูวา ทําอิฐเปนอยางไร” แตเนื่องดวยความพยายาม
ของผูเกี่ยวของฝายตาง ๆ จึงทําใหอาชีพผลิตอิฐบลอคกลายเปนความเปนจริงขึน้ มาได โดยจะ
ขอนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมอาชีพกลุมนี้ เพือ่ เปนการศึกษาเรียนรูรว มกันเกี่ยวกับการ
พัฒนาอาชีพของชุมชนทองถิ่น ดังนี้คือ
กลุมผลิตอิฐบลอค : นัยสําคัญของการพัฒนาโดยประชาชน (people-led
development) พบวา กลุมผลิตอิฐบลอคเปนกลุมอาชีพของชุมชนที่มีพัฒนาการและการเจริญเติบโต
มาเปนลําดับขัน้ ตั้งแตยงั ไมมีเงินทุนใด ๆ และผานความยากลําบากตาง ๆ นานามามากพอควร
แตชาวบานและชุมชนก็ไมยอทอแตอยางใด ดังที่ ผญบ. สุรภี ไดกลาวใหเห็นภาพอยางชัดเจน
ถึงพัฒนาการของอาชีพผลิตอิฐบลอควา.... “กวาจะมาเปนโรงอิฐได เราลําบากมาก และมีพัฒนา
ฝมือแรงงานมาชวยเรื่องวัสดุ และวิทยากร และของกศน.ไดมาประมาณ 4-5,000 บาท” จาก
คําพูดดังกลาว ชี้ใหเห็นดวยวาเงินทุนที่จะเขามาสนับสนุนการทํากิจกรรม หรือการงานอาชีพใด ๆ
ที่มาจากความคิดริเริ่มของชาวบานเองนั้น มักจะมีจํานวนนอย และ/หรือหาไดคอนขางยาก
ตอมาไดมีการระดมทุน หรือการขายหุนใหกับชาวบาน เพื่อใหทุกครัวเรือนรวมกันเปนเจาของ
กลุมอิฐบลอค โดยทําการระดมหุนจากชาวบานหุนละ 100 บาท สูงสุดถือไดจํานวน 5 หุน หรือ
หารอยบาทตอคน ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 50 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 73.5 หรือประมาณสาม
ในสี่ของครัวเรือนทั้งหมด (เนื่องจากบานสุขเดือนหา มีครัวเรือนทัง้ หมด จํานวน 68 ครัวเรือน
ประชากรจํานวน 276 คน แตมีประชากรสวนหนึ่งทีไ่ ปตั้งถิ่นฐาน หรือทํามาหากินอยูที่อื่น ๆ
ดวย)
นอกจากนี้ กลุมอิฐบลอคก็ยังทําการกูยืมเงินบางสวนจากกลุมแมบานและกลุมทอผา
เพื่อมาเสริมหรือสมทบกับทุนหรือหุนที่สามารถระดมไดจากชาวบาน ทั้งนี้ เพื่อใหมีเงินทุนพอเพียง
ในการดําเนินกิจการ ตอมายังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ เพิ่มเติมอีก เชน จาก
อําเภอ ฯลฯ และไดสรางโรงเรือนขึ้นอยางถาวร (แตกอนใชวิธีกางเตนท เนื่องจากไมมีทุนใน
การกอสรางโรงเรือน – ขอมูลจากการสัมภาษณผใู หญสรุ ภี แซลี้ ผูใหญบานหมู 6 บานสุขเดือนหา
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2552) จนปจจุบัน สามารถสรางรายไดที่แนนอนใหกับครัวเรือนจํานวนหนึ่ง
โดยเฉพาะครัวเรือนสมาชิกที่เปนแรงงานรับจาง และไมมีที่ดินเปนของตนเอง โดยแตกอนมีรายได
คนละประมาณ 150 บาทตอวัน ในขณะที่ปจจุบัน บางคนสามารถทําไดถึงวันละ 250-300 บาท
ตอวัน ซึ่งมีครัวเรือนที่ไดรับคุณประโยชนจากตรงนี้อยางสม่ําเสมอประมาณรอยละ 10 ของครัวเรือน
ทั้งหมด ทําใหไมตองยายถิ่นไปหางานทําที่อื่น นอกจากนี้ ในปจจุบันกลุมอิฐบลอคก็ยังมีเงินทุน
หมุนเวียนอีกประมาณ 80,000 กวาบาทอีกดวย
จึงอาจกลาวไดวา การเกิดขึ้นของกลุมอาชีพ ที่เปนความตองการรวมกันจริง ๆ ของ
ชาวบานและชุมชนนั้น ทําใหชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของรวมกันอยางแทจริง และสามารถบริหาร
จัดการในดานตาง ๆ ไดสอดคลองกับความเปนจริงของตนและชุมชน สังเกตไดจากการระดม
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ทุน-หุน ที่สามารถระดมไดจากชาวบานสวนใหญ ซึ่งชี้ใหเห็นวาชุมชนมีศักยภาพในการคิด และ
การบริหารจัดการ ถาไดรับโอกาส และมีผูนําที่ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของทุกคนในชุมชน
สําหรับการจัดสรรสวัสดิการของบานสุขเดือนหา พบวา ไดมีการจัดสรรผลประโยชน
จากกองทุนหมูบานที่ไดรับดอกเบี้ยจากการใหกูยืมปละประมาณ 60,000 บาท โดยจัดสรรใหกับ
สวัสดิการประเภทตาง ๆ รอยละ 35 (รวมทั้งคาฌาปณกิจสงเคราะห เวลามีคนเสียชีวติ รายละ
3,000 บาท และในปนี้ไดเพิม่ ใหเปนรายละ 5,000 บาท) และยังจัดสรรอีกรอยละ 5 ใหกับสถาบันองคกรในชุมชน อาทิเชน วัด โรงเรียน และสิ่งที่เปนสาธารณประโยชน หรือสาธารณูปโภคสาธารณูปการตาง ๆ ของชุมชนอีกดวย
กองทุนเงินกูข องชุมชน คือ ความจําเปนขั้นพื้นฐาน : นอกจากนี้ บานสุขเดือนหา
ก็ยังมีกองทุนออมทรัพยอีกจํานวน 130,000 บาท และกองทุนแกไขปญหาความยากจน หรือ
กขคจ. อีกจํานวน 280,000 บาท ซึ่งในมุมมองของชาวบานและผูน ําชุมชนมองวา การมีเงินทุน
สําหรับใหชาวบานกูยืมนั้นเปนความจําเปน เพราะถึงอยางไรชาวบานก็จําเปนตองไปกูหรือพึ่งพิง
จากเงินกูนอกระบบอยูดี ดังนั้น การมีกองทุนในหมูบานจึงทําใหชาวบานมีทางเลือกมากขึ้น
นอกจากนี้ ผูใหญสุรภี แซลี้ ยังกลาวดวยวา รายไดและรายจายของชาวบานไมมีความสมดุล
ชาวบานสวนใหญจึงมีหนี้สิน แตเปนหนีส้ ินที่สามารถจัดการได แตในหมูบานนี้ก็ไมมีใครโกงใคร
มีแตการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดังคําพูดตอไปนี้....“ถาไมมีเงินตรงนี้ชาวบานก็ไปกูนอกระบบ
อยูดี ถาถามวา ถาไมมีทรัพยสินไปประกัน ใครจะให บานเราไมมีใครโกง ไมมีจริงๆ เพราะเรา
ชวยเหลือกัน และเราสงไดครบทุกป เวลาประชุมกันก็บอกใครไมมีจริง ๆ ใหหันหนามาคุยกัน
มันเปนเรื่องจริงที่รายได รายจายไมสมดุลกัน”
อยางไรก็ตาม ภาพที่นําเสนอขางตนนี้ ยังเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น เพราะพบวา
ผูเขารวมการวิเคราะหสถานภาพ-จุดแข็ง-จุดออนของกลุม-องคกร และกองทุนตาง ๆ ของตําบล
สุขเดือนหายังมีจํานวนนอย หรือมีเพียง 5 ทานเทานั้น (ซึ่งมาจากหมูที่ 6 บานสุขเดือนหา
จํานวน 3 ทาน และหมูที่ 14 บานพุสมหวัง อีกจํานวน 2 ทาน) ดังนั้น การวิเคราะหจึงยังไม
ครอบคลุมภาพรวมของทั้งตําบล หรือจะวาไปแลวยังมีการประมวลภาพไดไมครบถวน หรือเปน
เพียงบางสวนเทานั้น แตก็มีนัยสําคัญในแงที่วา กรณีของบานสุขเดือนหานี้สามารถใชเปนตัวอยาง
ที่ดีใหกับหมูบานอื่น ๆ ในการเริ่มตนการทํางาน หรือการแสวงหาทางออกเพื่อการพัฒนาและ
การพึ่งพาตนเองรวมกันของหมูบาน-ชุมชนอื่น ๆ ไดตอไป
สําหรับการขยายผลหรือการเกื้อกูลหมูบานอื่น ๆ นั้น จากการสัมภาษณพูดคุยกับผูนํา
ของบานสุขเดือนหา พบวา ยังไมมีความประสงคที่จะไปเชื่อมโยงกับหมูบาน และ/หรือตําบลอื่น ๆ
ณ ขณะนี้ เพราะตองการที่จะตอบสนองตอความตองการของสมาชิกในหมูบานของตนเองใหครบถวน
เสียกอน แตปจจุบันไดมีการเชื่อมโยงกันในดานอื่น ๆ เชน การดูแลรักษาความปลอดภัยของ
หมูบาน หรือการมีอาสาสมัครปองกันภัยตาง ๆ รวมกัน เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวายังมีความ
จําเปนและความตองการทีจ่ ะเชื่อมโยงกับหมูบานหรือตําบลอื่น ๆ แตทั้งนี้คงจํากัดเฉพาะในเรื่องที่
มั่นใจ หรือคอนขางมีความมั่นใจวาสามารถดําเนินการรวมกันได หรือถาทํารวมกันแลวจะทําให
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บังเกิดผลดีตามมามากกวาผลเสีย ดวยเหตุนี้ องคกรหรือหนวยงานภายนอกจึงควรทําความ
เขาใจและยอมรับสภาวะที่เปนอยูนี้ของชุมชน หรือปลอยใหชุมชนตัดสินใจมากกวาที่จะพยายาม
ฉุดกระชากลากจูงใหไปเชื่อมโยงกันใหได โดยไมพิจารณาบริบทหรือความแตกตางหลากหลาย
ที่ดํารงอยู
ตําบลกะบกเตี้ย
ตําบลกะบกเตี้ย ประกอบไปดวย 15 หมูบาน มีกลุม/องคกรชุมชนประเภททั่วไป
(ตามการระบุและการวิเคราะหของชุมชน-ชาวบาน) ดังนี้คือ
1) กลุมแมบาน
2) กลุมอสม.
3) กลุมอบต.
4) กลุมผูนําหมูบาน
5) กลุมเกษตรกร
6) กลุมการตลาด
7) กลุมเพื่อสิ่งแวดลอม
8) รานคาชุมชน
9) ประปาหมูบาน
10) ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน
11) กลุมอาชีพตางๆ
12) ศูนยเรียนรูชมุ ชน
13) วัด
14) สถาบันกํานัน ผูใหญบาน
จะสังเกตเห็นไดวา ในกรณีของตําบลกะบกเตี้ยนี้ ไดระบุไวดว ยวา “วัด” หรือ สถาบัน
ศาสนาเปนองคกรของชุมชนดวย ในขณะที่ตําบลอื่น ๆ ไมไดพูดถึงวัด หรือสถาบันทางศาสนา
แตอยางใด รวมถึงสถาบันกํานัน ผูใหญบา น และกลุมผูน ําหมูบาน ก็เชนเดียวกัน ทีไ่ ดรับการระบุ
วาเปนองคกรของชุมชนดวย ซึ่งจากการอธิบายของชาวบานทีเ่ ขารวมในการวิเคราะห จะเห็นได
อยางคอนขางชัดเจนวา ชาวบานมองทุกอยางอยางเปนองครวม ไมแบงแยก ทุกอยางมี
ความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกัน สําหรับประเด็นนี้ก็เชนกันที่หนวยงานภายนอกควรทํา
ความเขาใจสภาวะที่เปนอยูจริง หรือเขาใจวิธีคิด-มุมมองของชาวบานและชุมชนดวย นอกจากนี้
ควรพยายามทําความเขาใจดวยวา การที่ชาวบานมีความคิดอยางเชื่อมโยงและเปนองครวมนั้น
เปนจุดแข็งที่มีนัยสําคัญอยางยิ่ง และหนวยงานตาง ๆ จากภายนอกควรมองเห็นถึงความสําคัญ
เห็นคุณคา ทําความเขาใจ และเรียนรูเ รื่องนี้จากชาวบาน-ชุมชนจะไดสามารถเขามาเชื่อมตอ หรือ
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หนุนเสริมการทํางานของชุมชนไดเปนอยางดี มีความเปนองครวมและไมแบงแยกออกเปนสวน ๆ
เชนเดียวกัน
สวนกลุม/องคกรการเงินชุมชน พบวา กลุมประชาชนที่เขารวมเวทีถอดบทเรียน
ระบุวา กลุม-องคกรทางการเงินที่มีอยูและมีความสําคัญตอชุมชน มีหลายประเภทดวยกัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้คือ
1) กองทุนหมูบาน
2) กลุมสัจจะออมทรัพย
3) สหกรณหมูบาน
4) รานคาชุมชน
5) กลุมสงเสริมอาชีพ
6) กลุม กขคจ.
7) กองทุนแมของแผนดิน
8) อบต./เทศบาล
9) SML
10) ธกส.
11) กลุมฌาปนกิจหมูบาน
สําหรับกลุม-องคกรชุมชนทั้งแบบทั่วไป และกลุม-องคกรประเภทการเงินของตําบล
กะบกเตี้ยนี้ ก็มีสถานภาพที่ไมแตกตางจากกลุม-องคกรของตําบลอื่น ๆ กลาวคือ กลุม-องคกร
ทั้งสองประเภทมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และ/หรือมีการกระทําหนาที่ที่มีความเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกันในการทําใหชวี ติ ความเปนอยูข องประชาชนในชุมชนดีขึ้นอยางแยกกันไมออก แตพบวา
กลุม-องคกรชุมชนประเภททั่วไปนั้นไดเกิดขึ้นมากอน แลวจึงเกิดการบริหารจัดการดานการเงิน
ตาง ๆ จนนําไปสูการพัฒนาเปนองคกรการเงินชุมชนในเวลาตอมา อีกทั้งองคกรการเงินของ
ชุมชนยังเปนแหลงเงินทุนใหกับกลุม-องคกรชุมชนประเภททัว่ ไปอีกดวย
ในสวนการบริหารจัดการกลุม-องคกรตาง ๆ พบวา สวนใหญเปนการดําเนินการหรือ
บริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ โดยมีผูนําชุมชน-หมูบาน หรือผูใหญบานมีบทบาทหลัก เชน
การเปนประธาน การเปนทีป่ รึกษา เปนกรรมการ ฯลฯ โดยเฉพาะในกรณีหมูบานเล็ก ๆ พบวา
ผูใหญบานมักมีบทบาทเปนประธานกองทุนตาง ๆ เกือบทุกกองทุน แตทั้งนี้กพ็ บดวยวาหลาย ๆ
แหงไดเปดไฟเขียวใหคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ชาวบาน หรือคนอื่น ๆ ในชุมชนเขามามีบทบาท
ในการบริหารจัดการดวยเชนกัน
นอกจากนี้ คนในชุมชนยังมีสถานภาพเปนเจาของกลุม /กองทุน/องคกรการเงินตาง ๆ
รวมกันดวย การเปนเจาของและการไดรับโอกาสใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการ จึงทําใหคน
ในชุมชนเองมองเห็นปญหาในดานตาง ๆ รวมกัน ทั้งปญหาการบริหารจัดการกองทุน-กลุม/
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องคกรตาง ๆ และปญหาอื่น ๆ ของชุมชน ทําใหเกิดศักยภาพหรือความสามารถในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ของชุมชนรวมกันไดมากขึ้นตามไปดวย
อยางไรก็ตาม สําหรับตําบลกระบกเตี้ยนี้ ยังไมพบวา มีกลุม-องคกรใดที่มีการดําเนินงาน
ที่โดดเดน หรือจะสามารถใชเปนกรณีศึกษาทีเ่ ดนของตําบลไดชดั เจนมากนัก (แตตําบลนีก้ ็มี
จุดเดนในแงของวิธีคิด หรือการคิดวิเคราะหสภาพที่เปนอยูที่คอนขางเปนองครวม หรือไมมอง
แบบแยกสวน ดังกลาวมาแลวขางตน) อยางไรก็ตาม การที่ยังมองไมคอยเห็นกรณีตัวอยางที่
เดนชัดของตําบลนี้นั้น สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากการที่ทีมวิจัยไมมเี วลาเพียงพอในการเจาะลึก
ขอมูล และอีกสวนหนึ่งนาจะเปนผลมาจากการที่ผูนําระดับตําบล หรือกํานันยังไมมีเวลาใหขอมูล
กับทีมวิจัย ประกอบกับผูใหญบานหมูตา ง ๆ ก็มีภารกิจหรือการงานอาชีพที่คอนขางรัดตัวมาก
ทําใหทีมวิจัยเกิดความเกรงใจ แตทั้งนี้ผเู กีย่ วของฝายตาง ๆ ก็นาที่จะมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ตอไป เมื่อมีโอกาส เวลา และมีทีมงานที่เอื้ออํานวยใหสามารถทําได ซึ่งคาดวาจะทําใหได
องคความรูเพิม่ เติมเกี่ยวกับกลุม-องคกรในชุมชนตําบลกะบกเตี้ย ทั้งแบบทัว่ ไปและแบบที่เปน
กลุม-องคกรการเงิน หรือไดกรณีศึกษากลุม-องคกรที่มีผลประกอบการโดดเดน ดังเชนหมูบาน
หรือตําบลอื่น ๆ ก็อาจเปนไปไดดวยเชนกัน
• อําเภอหันคา

อําเภอหันคาในงานศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตําบล คือ ตําบลเดนใหญ และ
ตําบลไพรนกยูง โดยตําบลเดนใหญ ประกอบไปดวย 12 หมูบาน (ซึ่งอันที่จริงนั้น ตําบลเดนใหญ
เปนตําบลที่ตงั้ ขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ. 2529 โดยเปนการแยกหมูบานออกมาจากตําบลหันคา จํานวน 4
หมูบาน และตําบลไพรนกยูงอีกจํานวน 4 หมูบาน รวมเปน 8 หมูบ าน และตอมาจึงมีการแยก
หมูบานอีกจํานวน 4 หมูบา น รวมเปน 12 หมูบาน) มีทั้งหมด 1,319 หลังคาเรือน และจํานวน
ประชากรทัง้ หมด 5,354 คน (ขอมูลจากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2550-2552) และตําบลไพรนกยูง
ประกอบไปดวย 13 หมูบาน จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,254 ครัวเรือน และประชากรจํานวน
4,803 คน (ขอมูลจากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2552-2554 ของตําบลไพรนกยูง) โดยที่ประชากร
สวนใหญของทั้งสองตําบลมีอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนประมาณ
24,000-30,000 บาทตอป หรือเฉลี่ยเดือนละ 2,000-2,500 บาท
สําหรับในดานภูมิ-เศรษฐกิจ พบวา ตําบลไพรนกยูง เปนตําบลที่ยงั คงประสบปญหา
การขาดแคลนน้ํา จึงมีการขุดเจาะน้ําบาดาลมาใชทั้งเพื่ออุปโภคและบริโภค และมีบอน้ําบาดาล
จํานวนมากถึง 120 แหง ในขณะทีต่ ําบลเดนใหญ ก็ยังคงประสบปญหาเรื่องน้ําใชในการผลิต
หรือการเกษตรเชนเดียวกัน เพราะอยูนอกเขตชลประทาน และยังมีปญหาการครอบครองที่ดิน
หรือการสูญเสียที่ดิน เนื่องจากในปจจุบันที่ดินสวนใหญตกเปนของนายทุนหรือคนในเมือง ทั้งจาก
ตัวเมืองชัยนาทและกรุงเทพมหานคร เกษตรกรจึงกลายสถานะเปนเพียงผูเชาที่ดินทํากิน และ
จํานวนมากแปลงสภาพเปนแรงงานรับจางในที่ดิน ซึ่งเดิมเปนของตนเองและครอบครัวและยัง
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เปนแรงงานรับจางทั่วไปตามฤดูกาลทีต่ องมีการเคลื่อนยายไปทํางานนอกชุมชน และมีรายไดไม
แนนอน
ทั้งตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยูง มีกลุม/องคกรชุมชนประเภททั่วไป และองคกร
ประเภทการเงินของชุมชน ทั้งที่เปนแบบทางการและไมเปนทางการ ดังตอไปนี้คือ
ตําบลเดนใหญ และ ตําบลไพรนกยูง
ตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยูง มีกลุม /องคกรชุมชนประเภททัว่ ไป (ตามการนําเสนอ
ของชุมชน-ชาวบาน) ดังนี้คือ
1) กลุมแมบาน
2) กลุมสงเสริมอาชีพ
3) กลุมอนุรักษปา ชุมชน
4) คณะกรรมการหมูบาน (กม.)
สําหรับ กลุม/องคกรการเงินของชุมชน มีดังนี้คือ
1) กองทุนหมูบาน
2) ธนาคารหมูบา น
3) กลุมสัจจะออมทรัพย
4) กองทุนสวัสดิการชุมชน
5) กลุมฌาปนกิจหมูบาน
สําหรับกลุม-องคกรชุมชนประเภททั่วไป และกลุม-องคกรการเงินชุมชนของตําบลเดนใหญ
และตําบลไพรนกยูง ก็เชนเดียวกับในตําบลอื่น ๆ ที่พบวามีความสัมพันธตอกัน หรือมีการ
เชื่อมโยงกันอยางแยกไมออก เนื่องจากคนจํานวนมากในชุมชนคาดหวังที่จะมีความเปนอยูท ี่ดีขึ้น
หรืออาจเรียกวาสามารถบรรลุสู “ความพออยูพอกิน” ใหได ดังนั้น เมื่อมีเงินเหลือจากคาใชจาย
ตาง ๆ ในการดํารงชีวิตประจําวัน ชาวบาน-ประชาชนในชุมชนก็จะไดรับการสงเสริมใหมีการออมเงิน
ซึ่งไดชว ยทําใหปริมาณเงินออมของกองทุนมีมากขึน้ ตามไปดวย โดยแตละคนตองออมอยางนอย
ปละ 120 บาทตอคน และเปนสมาชิกกลุมเดียวกับสมาชิกกองทุนหมูบาน โดยปจจุบันกลุม
ออมทรัพยของตําบลเดนใหญมีเงินหมุนเวียนประมาณ 100,000 กวาบาท
อยางไรก็ตาม สําหรับการนําเสนอ ณ ที่นี้ เปนเพียงการประมวลผลของสมาชิกกลุมที่
เขารวมประชุมที่มาจากตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยูงเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้น ซึ่งพบวา
ยังมีความไมครอบคลุม เพราะจํานวนผูเขารวมสวนใหญนั้นมาจากบานบุทางรถ จึงยังไมใช
ตัวแทนของหมูบานตาง ๆ จากทั้งตําบล หรืออาจจะสามารถกลาวไดวาสัดสวนของความเปน
ตัวแทนของคนทุกกลุม ทุกประเภทยังไมคอยครอบคลุมเมื่อเปรียบเทียบกับการประมวลภาพของ
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รายงานผลการศึกษา วิเคราะห ประเมิน ระบบสวัสดิการชุมชนของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท

ตําบลเนินขามดังที่นําเสนอไปขางตน นอกจากนี้ ยังพบดวยวาผูเขารวมการวิเคราะห-การถอด
บทเรียนจากหมูบานหนองหอย มีเพียง 1 ทานเทานั้น
สําหรับในลําดับตอจากนี้ไป จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนหรือ
ศักยภาพและขอจํากัดของกองทุนและกลุม-องคกรประเภทตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนทั้งในระดับหมูบาน
และระดับตําบล ทั้งนี้เพื่อเปนการเรียนรูร วมกันในสิ่งที่มีอยู และจะใชเปนฐานขอมูลในการพูดคุย
ทบทวน เพื่อนําไปสูการปรับปรุง-พัฒนาสิ่งที่มีอยู-สิ่งที่เปนอยูใหดียิ่ง ๆ ขึ้น หรือสามารถชวยพา
ชาวบานและชุมชนไปสูเปาหมายสูงสุดที่ตองการบรรลุรวมกัน ซึ่งก็คือการที่กลุม -องคกรตาง ๆ
สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการ และนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิก
และ/หรือประชากรทุกหมู ทุกเหลา ทุกเพศ ทุกวัย ไดตอไปในระยะยาว

2.3 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนของกลุม/องคกรชุมชนประเภททั่วไป และกลุม-องคกร
การเงินของชุมชน : มุมมองของชุมชน
• อําเภอเนินขาม

กลุม/องคกรชุมชนประเภททั่วไป : ตําบลเนินขาม
ตําบลเนินขามมีจํานวนกลุม-องคกร-กลไกชุมชนตาง ๆ จํานวนมาก ซึ่งแตละกลุม/องคกร
ก็มีการกระทําหนาที่-บทบาทที่แตกตางกันไป บางสวนก็เปนกลุม-องคกร-สถาบันที่มีชื่อเสียง
มีคนรูจัก มีคนมาศึกษาดูงาน-รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และยังไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีกลุม-องคกร-กลไก-เครือขายที่สําคัญ ๆ ดังนี้คือ
1) เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง : กรณีตัวอยางความสําเร็จ
- จุดแข็ง “เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง” เปนเครือขายที่ยึดโยงกันไวดวย
ความรวมมือรวมใจกันของคนที่หวงแหนปา เมื่อตองดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาปา
เชน ทําแนวกันไฟ การดับไฟปา จึงมักไดรับความรวมมือรวมใจจากชุมชน และนําไปสูความ
สามัคคีกันในระดับดี เพราะคนใน 2 อําเภอ 4 ตําบล ตางรวมรับผลประโยชนจากปาดวยกันทั้งสิ้น
อีกทั้งการบริหารจัดการเปนไปดวยความโปรงใส ดวยวิธีการสื่อสารพูดคุยกันอยางตรงไปตรงมา
“เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง” เริ่มกอตัวตั้งแตชวงป 2540-41 และมี
การกอตั้งอยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ. 2545 (ดังไดกลาวแลวขางตน) ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน
ของเครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง พบวา ประสบผลสําเร็จจนกลายเปนแหลงศึกษาดูงาน
เรียนรูของเครือขายดานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมกวา 30 ประเทศจากทั่วโลก และ
ในสวนประเทศไทยมีหนวยงานตาง ๆ เขามาศึกษาคนควาทําวิจัยในเรื่องกระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรปาชุมชนจํานวนมาก ซึ่งตลอดระยะเวลาทีผ่ านมาไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ตาง ๆ มากมาย รวมทั้ง UNDP จนทําใหเครือขายมีความเขมแข็งจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
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- จุดออน ปาชุมชนเขาราวเทียนทอง เปนแหลงความมั่นคงทางอาหารที่ทุกป
เมื่อถึงฤดูกาลเก็บหนอไม เห็ดโคน ผักหวาน ซึ่งอยูในชวงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน จะมี
ประชาชน/ผูคนจากจังหวัดตาง ๆ เขามาหาอาหาร และลาสัตวปาจํานวนมาก ไมเฉพาะแตคนใน
พื้นที่บริเวณรอบๆปาชุมชนเขาราวเทียนทองเทานั้น ซึ่งทุกปจะพบเห็นทั้งคนในพื้นที่และนอก
พื้นที่เขามาหาอาหาร และลาสัตวในชวงปดปา โดยไมคํานึงถึงกฎ-ระเบียบ และ/หรือ มาตรการ
การดูแล ปกปองรักษาปาทีช่ ุมชนไดวาง หรือ กําหนดรวมกันไวแตอยางใด
นอกจากนี้ ถึงแมวา “เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง” จะไดรับการยอมรับ
จนเปนแหลงศึกษาเรียนรู ดูงาน แตพบวาในปจจุบนั หนวยงานราชการตาง ๆ ภายในจังหวัด
ชัยนาทเอง กลับไมคอยเห็นความสําคัญในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนทุนทางธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัด ซึ่งแตกตางจากในชวงที่เริ่มกอตั้งใหม ๆ ที่ไดรับ
การสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานตาง ๆ ในชวงนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานภาครัฐ
ในระดับจังหวัด
2) กลุมทอผาเนินขาม
- จุดแข็ง ผาทอเนินขาม เปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมของคนเชื้อชาติลาวเวียง
ซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทร ลายผาทอเนินขามมีอายุเกาแกประมาณ 200-300 ป กลุมทอผา
เนินขาม จึงเปนองคกรชุมชนที่สามารถสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาดั้งเดิมนี้ใหคงอยู
มาจนกระทั่งถึงรุนลูกรุนหลาน และสามารถกอใหเกิดรายไดกับผูทอ อีกทั้งโรงเรียนในตําบลเนิน
ขาม เชน โรงเรียนราชวิทยาลัยการอาชีพ โรงเรียนเนินขามราชประชานุเคราะหยังไดนํา
วัฒนธรรมหรือภูมิปญญาดังกลาวมาสอน ถายทอดใหกบั เด็กนักเรียนในโรงเรียน เพื่อนําไปสราง
รายไดใหแกตนเอง และครอบครัวตอไปอีกดวย
- จุดออน เนื่องจากตําบลเนินขาม มีกลุมผาทอเนินขามเกือบจะทุกหมูบ า น ขณะที่
ตลาดที่รบั ซื้อมีไมมากนัก เมื่อเกิดการผลิตผาทอจํานวนมาก จึงทําใหเกิดการแยงตลาดกันเอง
ระหวางหมูบาน ซึ่งนําไปสูความขัดแยงตามมา และไมไดเปนปญหาเฉพาะการแยงตลาดผูบริโภคกันเทานั้น แตพบวาแตละหมูบานมีการหวงวิชา หวงลายผา จึงทําใหกลุมผาทอเนินขาม
ไมเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ หรือไมคอยมีความกาวหนา และ/หรือยังไมมีความยั่งยืนในแง
ของการเปนแหลงในการสรางรายไดใหกับครัวเรือนและชุมชน ทั้ง ๆ ที่มีศักยภาพและมีความ
ตองการของตลาดหรือผูบริโภค ชุมชนจึงควรพิจารณาประเด็นนี้รวมกันอยางจริงจัง
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กลุม-องคกรดานการเงินของชุมชน : กรณีตําบลเนินขาม
สถาบันการเงินชุมชนบานเขาราวเทียนทอง : กรณีตัวอยางโดดเดนของชุมชน
▪ สถานภาพของกองทุน

สถาบันการเงินชุมชนบานเขาราวเทียนทอง มีจุดเริ่มตนจากที่ประชุมประชาคม
สมาชิกกองทุนหมูบานป พ.ศ. 2548 ที่มีมติใหจัดตั้งสถาบันการเงินของหมูบาน โดยในชวง
เริ่มตนนั้น ชุมชนไดรับการสนับสนุนดานตาง ๆ รวมทั้งดานวิชาการจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธกส.) ทั้งนี้ชุมชนไดนําเงินกองทุนประเภทตาง ๆ ทีม่ ีอยูมารวมกัน
และบริหารจัดการภายใตระบบเดียวกัน เพื่อลดความซ้ําซอน/การทับซอนทั้งในดานระบบการ
บริหารจัดการและการดําเนินงาน รวมถึงการทับซอนของตัวบุคคลที่รบั ผิดชอบในการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ดวย โดยทีป่ ระชุมเห็นพองตองกันในการตั้งชื่อรวมกันวา “สถาบันการเงินชุมชน
บานเขาราวเทียนทอง”
▪ แหลงที่มาของเงินทุน

สําหรับกองทุนและเงิน และ/หรือทุนประเภทตาง ๆ ที่มอี ยูที่นํามารวมกันนั้น พบวา
ณ ปจจุบันประกอบไปดวยเงินกองทุนประเภทตาง ๆ และ/หรือมีแหลงที่มาของเงิน/รายไดตาง ๆ
ดังตอไปนี้คือ
1) กองทุนหมูบาน
1,000,000 บาท
2) ผลกําไรจากกองทุนหมูบาน
212,158 บาท
3) กองทุนตอยอดลานที่สอง
1,000,000 บาท
4) กองทุนออมทรัพยเพื่อการผลิต
20,000 บาท
5) เงินสัจจะ
96,263 บาท
6) กองทุนสตรี
29,730 บาท
7) เงินฝากสมาชิก
16,000 บาท
8) เงินฌาปนกิจหมูบาน
10,925 บาท
9) กองทุนเครือขายปาชุมชน
150,000 บาท
10) กองทุนแมแหงแผนดิน
8,000 บาท
11) กองทุนเพื่อสวัสดิการ
50,000 บาท
รวม
2,765,076 บาท
โดยกอนหนาที่ประชาคม หรือสมาชิกกองทุนหมูบานจะมีมติใหจัดตั้ง “สถาบัน
การเงินชุมชนบานเขาราวเทียนทอง” นั้น ชุมชนเคยผานการบริหารจัดการกองทุนมากอนแลว
ในรูป “กองทุนเครือขายปาชุมชน” ดวยเหตุนี้ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) จึงเล็งเห็นถึง
ศักยภาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการกองทุนของชุมชนตําบลเนินขามที่สามารถบริหาร
จัดการไดอยางโปรงใส พอช. จึงไดจัดสรรงบประมาณเพื่อมาสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

สวนที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะหและการประเมิน
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ตําบลใหอีกทางหนึ่ง เปนจํานวนเงิน 55,000 บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน) โดยในชวงเริ่มตน
พบวา ไดมีการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการตําบลเนินขามในระดับหมูบาน-ชุมชน ซึ่งก็คือที่
บานหมู 10 หรือบานเขาราวเทียนทอง ซึ่งมีนางสายชล พวงพิกุล เปนผูใ หญบานและเปน
ประธานกรรมการ นอกจากนี้ พอช. ยังไดจัดสรรเงินใหอีกจํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถวน) ใหกับแตละตําบล เพื่อใชเปนคาใชจายในการประชุมตรียมการหรือเตรียมความพรอม
ชุมชนโดยตําบลเนินขาม หรืออันที่จริงหมายถึง บานเขาราวเทียนทอง ไดนําเงินที่ไดรับจัดสรรนี้
มาจัดเวที-การประชุมชาวบานที่เรียกกันวา “การทําประชาคม” ทั้งนี้ เพื่อทําความเขาใจรวมกัน
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการสนับสนุนใหชุมชนมีกองทุนสวัสดิการของตนเอง กอนที่จะดําเนินการ
ปลอยกู หรือดําเนินการในเรื่องอื่นใดตอไป
▪ ประเภทสมาชิกและการขยายตัว

ในชวงเริ่มตนการกอตั้งหรือการดําเนินงานของสถาบันการเงิน ฯ แหงนี้ หรืออันที่
จริงในชวงแรกที่เรียกกันวา“กองทุนชุมชน” นั้น พบวามีสมาชิกเพียงแค 10-20 คน ซึ่งคนกลุมนี้
มักเปนผูท ี่มีความสนใจในการออม การกู จากกองทุนตาง ๆ ที่มีอยูในหมูบ านเปนทุนเดิมอยูแ ลว
จึงไดเขามาเปนสมาชิก ตอมาเมื่อคนในชุมชนเห็นวาลูกหลานสมาชิกของกองทุนฯ ไดรับสวัสดิการ
ประเภทตาง ๆ จากกองทุนฯ ในหลาย ๆ ดานดวยกัน จึงเริ่มทยอยที่จะเขามาเปนสมาชิกเพิ่ม
มากขึ้นจวบจนปจจุบันมีสมาชิกสามัญ (เฉพาะหมู 10) จํานวน 79 คน และสมาชิกสมทบที่มา
จากหมูบานขางเคียงในตําบลเนินขาม อาทิเชน หมู 9 หมู 13 หมู 15 หมู 18 และหมู 19 เปนตน
และยังมีสมาชิกสมทบที่มาจากตําบลใกลเคียง อาทิเชน จากตําบลเดนใหญ ประมาณ 4-5 ครัวเรือน
และอีกสวนหนึ่งมาจากตําบลไพรนกยูง ซึ่งตําบลทั้งสองนี้อยูในเขตอําเภอหันคา (ไมใชอําเภอ
เนินขาม) รวมสมาชิกสมทบทุกประเภทมีทั้งหมด 57 คน รวมเปนสมาชิกทั้งหมดในปจจุบัน
ทั้งประเภทสามัญและสมทบทั้งหมดจํานวน 136 คน
▪ นโยบายการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน

จากการที่บานเขาราวเทียนทอง (หมู 10 ต.เนินขาม) ไดรับการจัดสรรเงินจาก
พอช. เพื่อมาสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการตําบลจํานวน 55,000 บาท เมื่อป พ.ศ. 2551 นั้น
พบวาปจจุบนั ชุมชนไดนําเงินจํานวนนี้ออกมาบริหารจัดการเพียงแค 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
เนื่องจากชุมชนมีหลักคิดในการมอง “ทุน” หรือเงินทุนรูปแบบตาง ๆ ของหนวยงานที่นําเขามา
เพื่อสนับสนุน หรือสงเสริมชีวติ ความเปนอยูที่ดีของชาวบาน-ชุมชน วาจะตองนํามาตอยอดกับ
ทุนเดิมที่มีอยูใ นชุมชนและบริหารจัดการใหเกิดดอกออกผล โดยที่จํานวนเงินที่ไดรบั การสนับสนุน
จากหนวยงาน หรือเงินตั้งตนจากภายนอกนั้นยังจะตองคงอยูและจะตองสามารถบริหารจัดการ
จนเกิดดอกออกผล และสามารถนําดอกผลหรือผลกําไรดังกลาวมาจัดสรรใหกับสมาชิกในรูปของ
สวัสดิการ ที่มหี ลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบอยางเปนวงจร ครบถวน ไมรูจบสิ้น
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▪ ระบบสมาชิกและการระดมเงินออม

สําหรับสมาชิกของกองทุนฯ พบวา เปนกลุมเดียวกันกับสมาชิกของกลุมออมทรัพย
โดยสมาชิกทุกคนตองออมคนละ 100 บาท/เดือน ซึ่งเงินจํานวนนี้จะเปนเงินของสมาชิกที่เก็บ
ออมไวรายเดือน และทุกเดือนสมาชิกตองออมเพิ่มอีกคนละ 10 บาท เพื่อเปนเงินออมสําหรับ
การชวยเหลือ และนํามาสมทบเขากับกองทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดังนั้นทุกวันที่ 1
สมาชิกจะออมเงินทั้งหมดคนละ 110 บาท โดยแตละซุมจะมีคนเก็บเงินประจําซุม และเปนคนที่
ชาวบานคัดเลือกแลววาสามารถไววางใจได สําหรับหมูที่ 10 ประกอบไปดวย 4 ซุม และมีคน
เก็บเงินประจําซุม ดังนี้
ซุมที่ 1 กลุมหนาวัดเขาราวเทียนทอง (นายสํารวม) ซุมนี้มีสมาชิกประมาณ
20 กวาครัวเรือน
ซุมที่ 2 หลังโรงเรียนวัดเขาราวเทียนทอง (นางจํานงค) ซุมนี้มีสมาชิกประมาณ
10 ครัวเรือน
ซุมที่ 3 บานผูใหญบาน (นางพรพิมล)
ซุมที่ 4 คือ ซุมหนาบานนายอํานวย ชัยสรรค
ทั้งนี้ ทุกวันที่ 1 ของแตละเดือน มีเงินหมุนเวียนประมาณ 170,000-200,000 บาท
และเงินสมทบกองทุนสวัสดิการตาง ๆ อีกประมาณ 700-800 บาท/เดือน
▪ สรางนิสัยการออมใหกับเด็กและเยาวชน

เนื่องจากกองทุนฯ มีลักษณะที่เปดกวาง มีสมาชิกทั้งประเภทสามัญ และประเภท
สมทบ และไมไดจํากัดอายุ เพศ ชวงวัย หรืออาจกลาวไดดวยวา กองทุนฯ ประเภทนี้ไมมีนโยบาย
กีดกันใครทั้งสิ้น ไมวาจะเปนเพศ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ ชนชั้น ชาติพันธุ ฯลฯ จึงทํา
ใหครอบคลุมไปถึงตัวเด็กนักเรียน ซึ่งสวนใหญตองการที่จะเขามาเปนสมาชิกสมทบดวยตนเอง
เพราะตองการมีเงินออมเปนของตัวเอง โดยเด็ก ๆ เมือ่ เห็นตัวเลขเงินออมในชื่อบัญชีของตนก็จะ
ดีใจ ภูมิใจ และทําใหเด็ก ๆ อยากเขามารวมรายการหรือกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น จึงนับวาเปน
การสรางโอกาส และเปนนิมิตหมายที่ดีในการสรางนิสัยการออมใหกับเด็กและเยาวชน
ปจจุบันกองทุนฯ มีเงินหมุนเวียนประมาณ 3-4 แสนบาท ถาคิดเปนรายครัวเรือน
ทุกครัวเรือนจะมีเงินออมเฉลี่ยประมาณหมื่นกวาบาท ที่เกิดจากการเก็บออมของตนเอง และ
แนนอนวาชาวบานหรือชุมชน มีความรูสกึ เปนเจาของเงินในกองทุนฯ นี้รวมกัน
▪ ระเบียบการบริหารจัดการกองทุนฯ

กองทุนฯ ไดกําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมไว 2 ระดับ คือ ใน
สวนคณะกรรมการกองทุนฯ ไดกําหนดใหมีวาระการประชุมทุกเดือน ในสวนของสมาชิกไดกําหนด
ใหมีวาระการประชุม 2 ครั้ง/ป โดยทุกครั้งที่มีการประชุม นอกเหนือจากการชี้แจงจํานวนเงิน
การออม การกูตาง ๆ แลว ถากรรมการหรือสมาชิกทานใดมีความของใจในเรื่องใด ผูใหญบาน
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จะเปนฝายชี้แจงทําความเขาใจใหทุกคนยอมรับจนเกิดความกระจางใหมากที่สุด เพื่อที่จะลดปญหา
ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในการบริหารจัดการกองทุนในอนาคต
▪ การจัดสรรผลกําไรของกองทุน ฯ

พบวา การจัดสรรผลกําไรของสถาบันการเงินบานเขาราวเทียนทอง มีความนาสนใจ
ในแงของความครอบคลุมมิติตาง ๆ ทั้งดานการบริหารจัดการกองทุนฯ ไดอยางตอเนื่อง การเอื้อตอ
สาธารณประโยชน หรือสิ่งที่เปนประโยชนรวมกันตอสวนรวม ฯลฯ โดยกําหนดใหมีการจัดสรร
ผลกําไรคืนใหกับกองทุน เพื่อใหมีเงินทุนหมุนเวียนอยางพอเพียง รอยละ 20 สําหรับการจัดสรร
ใหกับคาใชจายในการบริหารจัดการกองทุน และสาธารณประโยชน ก็ไดรับในสัดสวนที่เทากัน คือ
รอยละ 20 ขณะที่การจัดสรรสวัสดิการใหกับสมาชิก ไดรับสูงถึงรอยละ 30 และรายการ/กิจกรรม
อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ไดรับการจัดสรรรอยละ 10
▪ สวัสดิการกองทุนฯ : ผลงานที่ผานมา

1) การพัฒนา-ซอมแซมสาธารณประโยชนในหมูบาน เชน ไฟฟา ถนน เสียง
ตามสาย
2) การพัฒนาสิ่งแวดลอมหมูบาน-ชุมชน เชน การปลูกปา การดูแลรักษาปา
3) การดูแลสวัสดิการใหกับคณะกรรมการดูแลรักษาปา
4) ทุนอาหารกลางวันเด็ก
5) ทุนการศึกษา ใหกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา จํานวน 20-25 ทุน/ป
ประมาณทุนละ 200-500 บาท โดยในระดับอนุบาลจัดสรรใหทุนละ 200 บาท สวนระดับประถม
ศึกษาจัดสรรทุนละไมเกิน 500 บาท
6) ทํานุบํารุงพุทธศาสนา เชน การบูรณะปฏิสังขรณวัด หรือ ศาสนสถานตาง ๆ
ในชุมชน
7) ทุกวันที่ 13 เมษายนของทุกป จัดสรรเงินจํานวนหนึ่งใหกับผูสูงอายุ รายละ
200-300 บาท ไมเฉพาะผูส ูงอายุหมู 10 เทานั้น แตครอบคลุมไปถึงหมูบานอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียง
ดวย จํานวนประมาณ 50-60 คน
8) ชดเชยคารักษาพยาบาล ถาหากสมาชิกเจ็บปวยและไปนอนโรงพยาบาล ชดเชย
คืนละ 300 บาท แตไมเกิน 5 คืน รวมทั้งชดเชยใหกับคนเฝาไขดว ย
9) ประกันสวัสดิการสมาชิก 10 บาท ถาเสียชีวติ ไดรับ 1,000 บาท สมาชิกสามารถ
ซื้อไดไมเกินคนละ 100 บาท
▪ การขยายผลของแนวคิดและศักยภาพ : การชวยเหลือเกื้อกูลชุมชนอื่น ๆ

สําหรับการขยายผลแนวคิดสวัสดิการชุมชน และ/หรือกองทุนสวัสดิการชุมชนนั้น
พบวา ไดเกิดการขยายตัวออกไปโดยอัตโนมัติ เนื่องจากชาวบานในชุมชนใกลเคียง โดยเฉพาะ
ชาวบานจากหมู 2 มองเห็นประโยชน และตองการนําไปดําเนินการในชุมชนของตนเอง ประกอบ
กับผูใหญสายชล พวงพิกุล เองก็ยินดีที่จะสนับสนุนและถายทอดประสบการณตา ง ๆ ให ทั้งนี้
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เนื่องจากหมู 2 ตําบลเนินขาม เปนชุมชนใหญ ซึ่งประกอบไปดวยประชากรใน 11 หมูบาน (รวม
ประชากรประมาณ 3,000 กวาคน) ดวยเหตุนี้ ผูใหญสายชล พวงพิกุล จึงเล็งเห็นวาควรที่จะ
ขยายเครือขายไปยังหมู 2 โดยใหหมู 2 เขามาศึกษาเรียนรูเรื่องกระบวนการบริหารจัดการกองทุน
ของหมู 10 และนําความรู ประสบการณ และทักษะตาง ๆ ที่ไดรับ กลับไปจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ในหมูบานของตนเองตอไป
- จุดแข็ง สิ่งที่เปนจุดแข็งที่สดุ ของสถาบันการเงินชุมชนบานเขาราวเทียนทอง ก็
คือ การที่สมาชิกสวนใหญมีความซื่อสัตย มีความตรงตอเวลาในการออม และการสงคืนเงินกู
กรณีมีการกูเพราะความซื่อสัตย และความตรงตอเวลานํามาซึ่งความรับผิดชอบที่ทกุ คนในหมูบาน
ตองมีรวมกันรวมทั้งการเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ชุมชนเปนเจาของรวมกัน
นอกจากนี้ สมาชิกทุกคนยังสามารถรักษา และ/หรือปฏิบัตติ ามกฎระเบียบที่กําหนดรวมกันไว
อยางเครงครัด ดังนั้น เมื่อทุกคนในชุมชนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการออม และการสงคืน
เงินกูยืม ทําใหการบริหารจัดการกองทุนฯ เปนไปดวยดี มีปริมาณเงินทุนหมุนเวียนพอเพียง
สม่ําเสมอ สามารถใหบริการตาง ๆ แกสมาชิกไดอยางตอเนื่อง ตลอดเวลา ครบวงจร โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การจัดสรรผลกําไรสวนหนึ่งใหกับการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ ใหแกคนในชุมชน
ไดครอบคลุมชวงชีวิตของสมาชิกตั้งแตเกิดจนตาย (from the cradle to the grave)
ถึงแมเงินกองทุนสวัสดิการ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณมาจากสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน จะเปนการบริหารจัดการในระดับชุมชน-หมูบาน หรือเริ่มตนที่หมู 10 บาน
เขาราวเทียนทอง แตผไู ดรับคุณประโยชนจากกองทุน ฯ นั้นไมไดถูกจํากัดอยูเพียงแคประชากร
ในหมู 10 เทานั้น แตยังเกิดการขยายตัวของจํานวนผูไดรับคุณประโยชนในลักษณะการเปน
เครือขายที่หมูบานใกลเคียงเขามาเปนสมาชิกสมทบอีกจํานวนหลาย ๆ หมูบาน หรือเกือบจะ
ครอบคลุมทุกหมูบานในตําบลเนินขาม ดังนั้น เมื่อกองทุนฯ มีการบริหารจัดการอยางโปรงใส
คณะทํางาน/กรรมการฝายตาง ๆ แสดงบทบาทหรือทํางานรวมกันอยางรอบคอบ ระมัดระวัง
เปนไปตามหลักการที่วางไว ในขณะที่ดานผูรับบริการหรือสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบใน
การออม การสงคืน ยอมนํามาซึ่งความเชื่อถือ ความไววางใจ และนําไปสูการเจริญเติบโตของ
กองทุนฯ และคาดวาจะสงผลตอเนื่องถึงความยัง่ ยืน และการสืบทอดภารกิจนีข้ องคนรุนใหมตอไป
ในระยะยาวอีกดวย
- จุดออน สิ่งทีเ่ ปนจุดออนของกองทุนฯ คือ จํานวนสมาชิกที่มีอยูยังไมครอบคลุม
ทั่วทุกครัวเรือนและทุกหมูบา นในตําบลเนินขาม และสมาชิกสมทบที่กระจายตัวกันอยูในหมูบาน
ตาง ๆ ประมาณ 5-6 หมูบาน ก็ยังไมครอบคลุมทัว่ ทั้งหมด ซึ่งแกนนําหลักของกองทุนฯ มีความ
ตั้งใจและความพยายามที่จะทําใหเกิดการขยายตัว ทั้งนี้ เพื่อทําใหกองทุนฯ สามารถเลื่อนสถานภาพ
ขึ้นเปน “กองทุนสวัสดิการของตําบล” ไดอยางแทจริงตอไป
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กลุม-องคกรชุมชนประเภททั่วไป : ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม
พบวา กลุม-องคกร-กลไกชุมชนของตําบลสุขเดือนหา ประกอบดวยกลุม-องคกร
จํานวนมาก แตกลุม-องคกรชุมชนที่แกนนําหลักของตําบล เลือกที่จะทําการศึกษา-วิเคราะห
สภาพ/สภาวะทั้งจุดแข็ง – จุดออน หรือ ศักยภาพและขอจํากัดนั้น มีเพียง 2 กลุม ดังนี้คือ
1) กลุมแมบาน
- จุดแข็ง เปนการรวมกลุมของสตรีที่วางงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยว มีการทํา
กิจกรรมรวมกัน เชน กลุม ทําน้ําพริก กลุมทอผา กลุมขนมจีน การทํากิจกรรมรวมกันของกลุม
สตรีทวี่ างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวนี้ ทําใหกลุมสตรีมีความสามัคคีชว ยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน
- จุดออน กลุม แมบานประสบกับปญหาเรื่องการตลาด ที่ผลผลิตไมมีตลาดรองรับ
ซึ่งไมแตกตางจากกลุมอาชีพอื่น ๆ ที่มีอยูในชุมชน และเงินทุนหมุนเวียนของกลุมแมบานมี
จํานวนนอย ทําใหบางหมูบาน บางกลุม ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ และวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิต
อยางตอเนื่อง
2) กลุมอาชีพ (กลุมผลิตอิฐบลอค, การผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ, กลุมโรงสีชุมชน)
- จุดแข็ง การมีกลุมอาชีพภายในชุมชน ทําใหคนในชุมชนไมตองออกไปทํางาน
ตางถิ่น อีกทั้งยังกอใหเกิดรายไดภายในชุมชนและครัวเรือน สวนการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
นอกจากเปนการเพิ่มรายไดใหแกครัวเรือนและชุมชนแลว ยังเปนการลดรายจายจากการซื้อ
ปุยเคมีเพื่อมาทําการเกษตรหรือเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ ยังพบดวยวาการดําเนินกิจกรรมของ
กลุมนี้ก็ไดชวยทําใหชุมชนมีความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกับกลุมแมบาน
- จุดออน ชาวบานยังไมคอยใหความสําคัญกับการใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี
เพราะยังคงมองวาการใชปยุ ชีวภาพจะทําใหไดผลผลิตนอยหรือทําใหผลผลิตลดลง โดยที่ชาวบาน
ยังขาดการมองไปถึงวาการใชปุยชีวภาพ จะชวยทําใหมีการปรับสภาพของดิน ทําใหดินอุดม
สมบูรณมากขึ้น สิ่งเหลานี้ยังขาดการประชาสัมพันธหรือการทําความเขาใจรวมกันในเรื่องการ
ทําเกษตรอินทรีย ประกอบกับกลุมอาชีพตาง ๆ เหลานี้ ยังขาดแหลงเงินทุนที่จะมาสนับสนุน
ทําใหปริมาณเงินทุนหมุนเวียนของกิจกรรมหรือกลุมประเภทนี้มีไมมากนัก หรือยังไมเพียงพอ
ตอความตองการ จึงทําใหไดรับความสนใจนอยตามไปดวย
กลุม-องคกรดานการเงิน : ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม
อันที่จริงกลุม-องคกรการเงินของตําบลสุขเดือนหา นั้นมีจํานวนมากเชนกันหรือไม
ตางจากตําบลอื่น ๆ และดังที่ทราบกันดีแลววา แตละกลุม-องคกรก็มีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน
เนื่องจากถูกกําหนดมาจากภายนอกชุมชน หรือเปนวัตถุประสงคตามหนวยงาน อาทิเชน หนวยงาน
ดานการเกษตรและสหกรณการเกษตร ดานสาธารณสุข ดานมหาดไทย โดยเฉพาะดานการ
พัฒนาชุมชน เปนตน แตสาํ หรับกลุม-องคกรการเงินทีช่ าวบานหรือชาวชุมชนมองวามีความสําคัญ
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ตอคนในชุมชนคอนขางมาก หรือมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนในระดับสูง
มีดังตอไปนี้คือ
1) กองทุนหมูบาน
- จุดแข็ง กองทุนหมูบานทําใหคนในชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพ โดยที่ไมตองไปกูเงินนอกระบบ (ซึ่งโดยปกติมักถูกขูดรีด เพราะอัตราดอกเบี้ยสูงมาก)
ซึ่งการกูยืมเงินจากกองทุนหมูบานนี้ ทําใหชุมชนมีดอกผล และสามารถนําดอกผลหรือกําไรที่
ไดรับกลับมานั้น ไปจัดสรรสวัสดิการใหแกคนในชุมชน ซึ่งดีกวาการกูยืมเงินนอกระบบ ทีต่ อง
เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก แตก็ไมไดรับสวัสดิการใด ๆ กลับคืนมาแตอยางใด นอกจากนี้
การกูยืมของสมาชิกยังสงผลดีทั้งตอตัวกรรมการ และตอตัวสมาชิกในแงของการพัฒนาตนเอง
กลาวคือ ในสวนของคณะกรรมการที่มีภารกิจหรือมีหนาที่รับผิดชอบในดานตาง ๆ นั้น ไดทําให
เกิดสํานึกหรือความรับผิดชอบในการทํางานมากขึ้น โดยเฉพาะการติดตามหนี้สนิ ทั้งนี้เพื่อไมให
เงินในกองทุนสูญหาย หรือเกิดการฝนกฎ-ระเบียบจากการกูยืมแลวไมสงเงินตามกําหนดระยะ
ของสมาชิก สําหรับในสวนของตัวสมาชิก พบวาจากการติดตามดูแลของคณะกรรมการเทากับ
เปนการกระตุน ใหสมาชิก มีวินัยทางการเงิน และสามารถสงเงินคืนไดตามกําหนดระยะเวลาการ
กูยืม
- จุดออน คนในชุมชนจํานวนหนึ่งยังคงนําเงินกูจากกองทุนหมูบานไปใชจาย
อยางผิดวัตถุประสงค หรือไมไดนําเงินทีก่ ูยืมไปใชเพื่อใหกอเกิดรายได อาทิเชน การนําไปลงทุน
ในการทําการเกษตร หรือการคาขายดังทีไ่ ดระบุไว แตกลับนําไปใชจายในชีวติ ประจําวันหรือไป
ซื้อสินคาฟุมเฟอยสงผลใหคนในชุมชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น และจํานวนมากมีความเสี่ยงหรือมีพฤติกรรม
ที่ชอบสรางหนี้โดยไมพิจารณาถึงความจําเปน จึงทําใหมีปญหาเกี่ยวเนื่องหรือเกิดผลพวงตาง ๆ
ตามมาอีกหลายประการ และไมเปนผลดีตอการทํางานรวมกันในเรื่องอื่น ๆ ตอไป
2) กลุมสัจจะออมทรัพย
- จุดแข็ง ทําใหชาวบานมีเงินออมทุกเดือน เปนการสรางวินัยทางการเงิน และ
การตรงตอเวลา การสรางพฤติกรรมการรูจ ักออมอยางสม่ําเสมอ สงผลทําใหกลุมสัจจะออมทรัพย
มีเงินทุนหมุนเวียนไวสําหรับดูแลสวัสดิการของคนในชุมชนอยางตอเนื่อง จึงเปนการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันในชุมชนอีกทางหนึ่ง เมื่อใครเดือดรอนสามารถกูไปใชได โดยจะไมมีการคิดกันวา
ชาวบานจะโกง เนื่องจากทุกคนเปนเจาของเงินจํานวนนี้รวมกัน
- จุดออน ชาวบานสวนหนึ่งยังไมคอยเห็นความสําคัญของการออมเงิน จึงยังคง
ขยายจํานวนสมาชิกไดนอย อาทิเชน หมู 6 มีสมาชิกประมาณ 60-70 คน จากประชากรทั้งหมด
276 คน และมีครัวเรือนทั้งหมดจํานวน 68 หลังคาเรือน ซึ่งอันที่จริงนั้นสมาชิกในครัวเรือนหนึ่ง ๆ
สามารถเปนสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพยไดหมดทุกคน แตชาวบานยังมองไมคอยเห็นความสําคัญ
ตรงจุดนี้มากเทาใดนัก และสวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะรายจายของครัวเรือนมีมากกวารายไดก็
เปนได (ซึ่งเรื่องนี้ควรจะมีการทําความเขาใจอยางถองแทตอไป)
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3) กลุม กขคจ. (แกไขปญหาความยากจน)
- จุดแข็ง เปนกลุมที่ใหกูยืมเงินโดยไมเสียดอกเบี้ย และทุกปตองเก็บเงินตน ซึ่ง
มีจํานวนทั้งหมด 280,000 บาทกลับคืนมาใหครบ สําหรับวัตถุประสงคหลักของกลุม กขคจ. นั้น
คือ การสนับสนุนใหคนในชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการสรางอาชีพไดอยางแทจริง
- จุดออน เนื่องจากเปนกลุมที่ไมมีดอกเบี้ย ฉะนั้นเงินทุนของกลุม กขคจ. จึงไม
งอกเงย กลุมจึงมีเงินทุนหมุนเวียน 280,000 บาททุกป อีกทั้งคณะกรรมการของกลุม/กองทุน
ตาง ๆ เปนคน ๆ เดียวกัน หรือทํางานอยูในหลายกลุม ทําใหไมมีเวลาในการบริหารจัดการ และ/
หรือสงผลตอสมรรถนะในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหไมสามารถ
เพิ่มศักยภาพของกลุม โดยเฉพาะในแงการแกไขปญหาความยากจนหรือการสรางอาชีพได
อยางแทจริง หรือเปนอาชีพที่ทําใหคุณภาพชีวติ ของผูกูยืมดีขึ้นนั้น สามารถทําไดจริงหรือไม ก็ยัง
ไมมีการศึกษาวิจัย แตจากขอสังเกตของหลาย ๆ ฝายที่เกี่ยวของ พบวา ยังไมนาที่จะสามารถ
แกไขปญหาความยากจนไดอยางถึงรากถึงแกน เพียงแตเปนการบรรเทาอาการยากจนไดใน
ระยะสั้น ๆ เทานั้น
กลุม/องคกรชุมชนประเภททั่วไป : ตําบลกะบกเตีย้ อําเภอเนินขาม
ตําบลกะบกเตี้ยเปนพื้นที่แหงแลง เปนที่ดอน อยูนอกเขตชลประทาน การทํานาจึงทํา
ไดเพียงแคปละ 1 ครั้ง สําหรับอาชีพหลักของคนในชุมชนนั้น นอกจากการทํานาก็ยังมีอาชีพ
เลี้ยงสัตวหรือปศุสัตว และปลูกพืชไร เชน เลี้ยงโค เลีย้ งสุกร ปลูกมันสําปะหลัง และออย เหมือน
ดังเชนตําบลอื่น ๆ แตที่นาสนใจคือ พบวา กลุม -องคกรตาง ๆ ที่มีอยูในตําบลกะบกเตี้ยสวนใหญ
เปนกลุมที่เชือ่ มโยงกับอาชีพที่เปนทางเลือกตาง ๆ ที่หลากหลายดังกลาว แตกย็ ังคงเปนกลุมที่
ไมคอยประสบผลสําเร็จ เนื่องจากมีปจจัย-องคประกอบทีเ่ กี่ยวของหลายประการดวยกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริบทและปจจัยเชิงโครงสราง เพราะถูกกําหนดโดยนายทุน ที่มีพลังและศักยภาพ
เหนือกวามาก โดยมีกลุม-องคกรที่สําคัญ ๆ ดังตอไปนี้คือ
1) กลุมเลี้ยงโคเนื้อ
- จุดแข็ง เปนการรวมกลุมกันของเกษตรกรรายยอย ที่เมื่อรวมกันแลวเปนการ
สรางอํานาจในการตอรอง และสามารถเพิ่มพลังอํานาจในการลงทุนดานตาง ๆ ทีต่ อเนื่อง-เชื่อมโยง
ไดในระดับหนึ่ง และยังชวยทําใหครัวเรือนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
- จุดออน เนื่องจากปจจุบันโคเนื้อมีราคาถูก สงผลใหเกษตรกรไมอยากเลี้ยง
สวนพื้นที่ที่เลี้ยงโคเนื้อก็มีจํานวนลดนอยลง ซึ่งจากการที่โคเนื้อราคาถูก นับเปนปญหาของ
เกษตรกรรายยอยเกือบทุกรายที่ไมสามารถกําหนดราคาสินคาของตนเองได แตกลับใหตลาด
เปนคนกําหนดราคา นอกจากนี้ พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้ออีกจํานวนมากยังขาดความรูใน
เรื่องปศุสัตว เชน การดูแลรักษา หรือการขจัดโรค การปองกันโรคตาง ๆ เปนตน
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รายงานผลการศึกษา วิเคราะห ประเมิน ระบบสวัสดิการชุมชนของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท

2) กลุมเลี้ยงสุกร
- จุดแข็ง ปจจุบันมูลสุกร สามารถนําไปทําประโยชน กอใหเกิดรายไดหลายอยาง
อาทิเชน ทําปุย ทําแกสหุงตม และการเลีย้ งสุกรโตไว ทําใหขายไดเร็วและงาย
- จุดออน เมื่อตองนําไปขาย กลับถูกพอคาคนกลางเอารัดเอาเปรียบในการโกง
ตาชั่ง และการที่นายทุนเจาของฟารมผูกขาดราคาอาหารสุกรใหมีราคาแพงขึ้น เมื่อเห็นวามีผูเลี้ยง
สุกรรายยอยเพิ่มมากขึ้น และผูกขาดราคาขายสุกรทําใหราคาถูกลง จากจุดนี้จึงสงผลใหผูเลี้ยง
สุกรรายยอยบางรายขาดทุน จึงจําเปนตองเลิกเลี้ยงไปโดยปริยาย
3) กลุมผูปลูกมันสําปะหลัง
- จุดแข็ง มันสําปะหลังเปนพืชที่ปลูกงาย ทนแลง ไมคอ ยมีปญหาเรือ่ งโรค อีกทัง้
ตนทุนในการปลูกคอนขางต่ํา
- จุดออน ประสบกับภาวะราคาที่ผันผวน เพราะมันสําปะหลังเปนสินคาที่มีราคา
ขึ้นลงเร็วมาก แมแตแตละรานคาหรือลานมันหลาย ๆ แหงก็ยังซื้อขายราคาไมเหมือนกัน และ
เชนเดียวกันกับกลุมอื่น ๆ ที่ประสบปญหานายทุนเอารัดเอาเปรียบ
4) กลุมออย
- จุดแข็ง เปนพืชที่ปลูกเพียงแคครัง้ เดียว แตสามารถเก็บผลผลิตไดตลอดทั้ง 3 ป
และออยเปนสินคาที่มีสมาคมรองรับ ซึ่งเปนสมาคมหรือองคกรที่มีความเขมแข็ง
- จุดออน ผูปลูกออยตองพึ่งพิง หรือขึ้นตอเจาของโควตา ซึ่งเกษตรกรสวนใหญ
มีเจาของโควตาหมด เมื่อเกษตรกรตัดออยขาย เกษตรกรยังไมสามารถรับเงินไดทันที ทําให
เกษตรกรตองมีหนี้สินกับเจาของโควตา เปนวงจรของการถูกเอารัดเอาเปรียบไมรูจบ
5) กลุมแมบาน
- จุดแข็ง เปนการวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพราะอยูในสถานะที่คลายคลึงหรือ
เหมือนกัน มีความสนใจรวมกันเกี่ยวกับความเปนอยู ทุกขสุขของชุมชน จึงสงผลตอการทํางาน
รวมกันในดานตาง ๆ และทําใหเกิดกลุมอาชีพเสริมตามมาอีกหลากหลายกลุม อาทิเชน กลุมทํา
พริกแกง กลุมผูใชปุย กลุมแปรรูปหนอไม เปนตน
- จุดออน ไมไดรับการสงเสริม-สนับสนุนจากครอบครัว ยกตัวอยางเชน เมื่อ
แมบานออกไปหาหนอไม หรือไปทําพริกแกง พอบานมักจะไมเขาใจ กลับหาวาแมบานไมดูแลบาน
ไมทํากับขาว ไมใหความสนใจเอาใจใสงานบานเทาทีค่ วร นําไปสูค วามไมเขาใจกันหรือเกิดความ
ระหองระแหงในครอบครัวตามมา เปนตน
6) กองทุนหมูบาน
- จุดแข็ง กองทุนหมูบานมีกฎระเบียบชัดเจน สมาชิกมีความรับผิดชอบในการ
ชําระเงินคืน และดอกผลทีเ่ กิดจากการกูยืมนั้น สามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนได
หลายดาน หลายเรื่อง หลายประเด็นดวยกัน
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- จุดออน เชนเดียวกับตําบลอื่น คือสมาชิกไมนําเงินไปใชตรงตามวัตถุประสงค
ที่ตนเองขอกู เมื่อไมไดนําไปใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ ยอมสงผลใหสมาชิกมีหนี้เสียตามมา
“เปนหนี้ทไี่ มกอใหเกิดรายได” “เปนหนี้ทไี่ มมีประโยชน” “เปนหนี้ทสี่ มาชิกทุกคนตองหาเงินมาสง”
และ “เปนหนี้ตามสิทธิ” เปนตน ซึ่งจากจุดออนตรงนี้ ไดทําใหผูใหญบานหมู 3 บานโศกลึก
(นายเทียนชัย หัตทินาถ) มีความคิดที่จะจํากัดการเจริญเติบโตของกองทุนในหมูบาน หรือตองการ
ทําใหกองทุนฯ โตชาลง เพราะจากการสอบถามสมาชิกที่กูยืมกองทุนหมูบาน พบวาเปนการ
กูยืมเงินจากกองทุนหมูบานเพื่อนําไปโปะหนี้เสียตาง ๆ จากหนี้นอกระบบที่ไมกอใหเกิดรายได
ดังนั้น ผูใ หญบานหมู 3 จึงมีความคิดวาจะนําเงิน หรือรายไดจากดอกเบี้ย 50% จากกองทุนตาง ๆ
ที่มีอยูในหมูบาน มาทําโครงการพัฒนาหมูบาน อาทิเชน การพัฒนาหมูบานในวันสําคัญตาง ๆ
โดยทุกสิ้นปจะมีการชี้แจงวาไดนําดอกเบี้ย 50% ที่ขอแบงจากกองทุนตาง ๆ ไปใชทําประโยชน
อะไรบาง อยางไรก็ตาม สําหรับเรื่องนี้พบวายังไมมขี อสรุปและประเด็นสําคัญคือ ผูใหญบาน
ควรปรึกษาหารือกับลูกบาน หรือควรลงมติรวมกัน ไมควรเปนการตัดสินใจแตเพียงผูเดียว
เพราะเงินดอกผลเหลานี้ถอื วาเปนเงินของสวนรวม ไมใชสวนตัว จึงจําเปนตองมีการรวมกันคิด
รวมกันตัดสินใจ และในอีกดานหนึ่ง (เปนขอสังเกตของนักวิจัย ซึ่งเปนคนนอกชุมชน) ก็ยังไมคอย
แนใจวา วิธกี ารดังกลาวนี้จะเปนทางออกที่ดีสําหรับการแกไขปญหาการเปนหนี้สนิ หรือพฤติกรรม
การสรางหนี้ การใชเงิน การคืนเงิน ฯลฯ ของชาวบานกลุม ดังกลาวขางตนหรือไม เพียงใด อยางไร
กลุม-องคกรดานการเงิน : ตําบลกะบกเตี้ย อําเภอเนินขาม
1) กลุมสัจจะออมทรัพยเพือ่ การผลิต
- จุดแข็ง เปนแหลงเงินทุนใหกับคนในชุมชนไดกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา และใน
สวนของการออมนั้น ก็เชนเดียวกันคือ ทําใหชุมชนมีเงินออมเปนการสรางวินัยการออมใหกับ
สมาชิก สําหรับทางดานสังคม พบวาทําใหเกิดความสามัคคีภายในชุมชนนําไปสูความเขมแข็ง
และความเปนอันหนึ่งเดียวกันของชุมชน เนื่องจากกลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิตเปนการ
ดําเนินการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และเปนของชุมชน
- จุดออน คนในชุมชนอีกจํานวนมากยังมองไมเห็นความสําคัญของการออมเงิน
เทาที่ควร อีกทั้งคณะกรรมการบางทานก็ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเงิน ทําใหขาด
ความไววางใจ และทําใหกลุมไมเติบโตเทาที่ควรจะเปน
2) กองทุน SML
- จุดแข็ง กองทุน SML เปนเงินที่ลงสูห มูบานโดยตรง จึงสามารถนํามาบริหาร
จัดการแกไขปญหาของชุมชนไดตรงกับปญหาและความตองการของชุมชนและประชาชน
- จุดออน มีความยุง ยากในการเขียนโครงการ เพื่อเสนออนุมัติขอใชเงิน เนื่องจาก
ชาวบาน-ชุมชนไมคอยมีความถนัด หรือมีทักษะ-ความรูในดานนี้ ทําใหเสียเวลาคอนขางมากใน
การดําเนินการดังกลาวจึงทําใหขาดแรงจูงใจ ดังนั้น องคกรหรือหนวยงานภายนอกที่มีบทบาท
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หนาที่รับผิดชอบในการทํางานรวมกับชุมชนและมีศักยภาพในดานนี้ ควรมีบทบาทเปนพี่เลีย้ ง
หรือใหคําปรึกษาแกชุมชน
• อําเภอหันคา

กลุม/องคกรชุมชนประเภททั่วไป : ตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยูง
อําเภอหันคา ประกอบไปดวย 2 ตําบล คือ ตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยูง ทั้ง 2
ตําบลมีกลุม/องคกรชุมชนที่คลายคลึงกัน ดังนี้คือ
1) กลุมอนุรักษปาชุมชนเขาราวเทียนทอง
- จุดแข็ง เนื่องจากทั้งตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยูง ไดเขารวมเปนสมาชิก
“เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง” ตั้งแตเมื่อป พ.ศ. 2543 และภายในชุมชนมีกลุมอนุรักษ
ปาชุมชนเขาราวเทียนทอง ที่มีคณะกรรมการที่มคี วามเขมแข็ง ชุมชนมีกฎระเบียบในการอนุรักษ
ปาที่มีความชัดเจน และตลอดระยะเวลาที่ผานมาชุมชนไดรับการสนับสนุนงบประมาณ และ
การเรียนรูก ระบวนการพัฒนาตาง ๆ จากองคกรภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรพัฒนาเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ จนเกิดกลุมเยาวชนที่เขมแข็งในการรวมมือกันอนุรักษปา ความสําเร็จตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานซึ่งตอมาไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
จังหวัด และทั้งภายใน-นอกประเทศ และไดกลายเปนแหลงศึกษาเรียนรูดูงานในเรื่องการจัดการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากความรวมมือรวมใจกันในการทํางานดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สงผลใหชุมชนมีแหลงอาหารที่มั่นคง และแหลงรายไดจากการหาของปา
(ดังไดกลาวไปแลวขางตนในหลาย ๆ หัวขอ)
- จุดออน ทั้งคนภายในพื้นที่และคนภายนอกพื้นที่จํานวนมาก ยังใชวิธีการเก็บ
หาของปาที่ไมคอยถูกตอง และมีการใชทรัพยากรหรือบริโภค/อุปโภคมากเกินไป นอกจากนี้
ก็ยังมีการลักลอบตัดไม บุกรุกที่ดินทํากิน และกลุมฯ ยังขาดงบประมาณมาสงเสริมอยางตอเนื่อง
ทําใหกิจกรรมบางอยางไมไดมีการดําเนินการตอเนื่อง หรือไมเขมขนเทาที่ควร
2) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
- จุดแข็ง มีการออมเงินรวมกันทุกเดือน ทําใหกลุมฯมีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน
และสมาชิกไดรับประโยชนรว มกันอยางถวนหนา
- จุดออน สมาชิกจํานวนหนึ่งขาดสัจจะในการออม และไมสามารถสงเงินคืนได
ตรงตามกําหนดระยะเวลาการกูที่กําหนดหรือใหสัญญาไว เนื่องจากมีปจจัยที่เกี่ยวของหลาย
ประการ หลายระดับ ทั้งระดับปจเจกบุคคล ระดับครัวเรือน และระดับโครงสราง-สิ่งแวดลอมทาง
สังคม ที่สง เสริมการกูเ งิน แตไมไดมีการเตรียมการในดานตาง ๆ กอนการปลอยกู จึงทําใหละเลย
วินัยและเปนการสรางนิสัยที่ไมถูกตอง เปนตน
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3) กลุมแมบานเพื่อการผลิต : ไดเงินตั้งตนจาก สส.และเกษตรอําเภอ
- จุดแข็ง มีการเรียนรูรวมกันในการแปรรูปอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑใหมีมูลคา
สูงขึ้น และยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนมากที่สดุ ในชวงระยะเวลาทีว่ างเวนจากการทํานา
ทําสวน และทําไร
- จุดออน ขาดการสงเสริมในเรื่องการตลาดจากภาครัฐ และบางชวงเวลาก็ขาด
วัตถุดิบในการผลิต ทําใหยงั ไมสามารถสรางรายไดที่แนนอนใหกับครัวเรือน แตมลี ักษณะขึ้น ๆ
ลง ๆ ขาด ๆ หาย ๆ ไมเปนระบบเทาที่ควร
กลุม/องคกรดานการเงิน : ตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยูง
1) กองทุนหมูบาน
- จุดแข็ง เปนแหลงเงินทุนที่มีความใกลชิดกับคนในชุมชนมากที่สุด ทุกคนรูสึกวา
มีความเปนเจาของรวมกัน เนื่องจากเงินจากกองทุนหมูบานไมใชเงินของคนใดคนหนึ่ง แตเปน
เงินของสมาชิกทุกคน ทุกคนจึงชวยกันสอดสองดูแล และรวมกันรักษากฎระเบียบ สําหรับดาน
คณะกรรมการที่บริหารจัดการกองทุนหมูบา นก็มกี ารบริหารจัดการดวยความโปรงใส จึงสามารถ
นําดอกผล หรือผลกําไรมาจัดสรรสวัสดิการในรูปตาง ๆ ใหเกิดประโยชนกับทุกคนในชุมชน
- จุดออน สมาชิกนําเงินกองทุนหมูบานไปใชไมตรงตามวัตถุประสงค เชน
วัตถุประสงคการกูยืมบอกวาจะนําเงินไปทําไร แตผลสุดทายนําไปซื้อทีวี ตูเย็น โทรศัพทมือถือ
และดวยความเปนเครือญาติจึงทําใหคณะกรรมการไมสามารถบังคับใชกฎระเบียบไดอยางเครงครัด
2) กองทุนสวัสดิการชุมชน
2.1 กองทุนสวัสดิการชุมชนบานบุทางรถ หมู 5 ตําบลเดนใหญ
▪ สถานภาพกองทุน
กองทุนสวัสดิการชุมชนของบานบุทางรถ ไดรับการจัดสรรเงินทุนเปนจํานวน
55,000 บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน) จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2552 และตอมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ไดมีการปลอยกูใหกับสมาชิกในชุมชน
ไปแลวจํานวน 5-6 ราย (โดยมีบัญชีรายชื่อผูกูและจํานวนเงินกูของแตละรายแสดงประกอบ)
เปนเงินรวม 53,000 บาท (หาหมื่นสามพันบาทถวน) โดยกอนทีจ่ ะปลอยกู พบวา ชุมชนไมไดมี
การจัดเวทีประชาคม เพื่อทําความเขาใจหรือเตรียมความพรอมใด ๆ เหมือนดังเชนที่ดําเนินการ
ในตําบลเนินขาม (ซึ่งสําหรับตําบลเนินขามนั้น ไดรับเงินจากทาง พอช. เพิ่มอีกจํานวน 10,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมของตําบลเนินขาม หรือบานเขาราวเทียนทอง เพื่อชี้แจง
เตรียมความพรอม และทําความเขาใจวัตถุประสงคของกองทุนสวัสดิการตําบลรวมกัน ทําใหชุมชน
มองเห็นภาพการทํางานและเปาประสงครวมกัน)
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แตสําหรับบานบุทางรถนี้ พบวา เมื่อชุมชนไดรบั เงินมาจากศูนยประสานงาน
ในระดับจังหวัด (ซึ่งเปนศูนยประสานงานของ พอช. ในระดับจังหวัด) ที่เรียกกันวา “ศูนยตอสู
เพื่อเอาชนะปญหาความยากจนภาคประชาชน” ก็ไดรับการบอกกลาวจากเจาหนาที่ของศูนยฯ
ดังกลาววาใหดําเนินการปลอยกูไดเลย ดวยเหตุนี้ ชุมชนจึงมองวา เงินกอนนี้เปนเงินฉุกเฉินที่
ควรจะนํามาปลอยกู เพื่อใหไดดอกเบี้ยจํานวนหนึ่งกอน และเมื่อไดรับเงินคืนทั้งเงินตนและดอกเบีย้
ในรอบแรกกลับคืนมาแลว ชุมชนจึงจะบริหารจัดการใหเปนไปตามระบบ เพราะจะทําใหมีเงิน
จํานวนหนึ่งไหลเขามาที่ชว ยทําใหกองทุนโตขึ้น และยังชวยดานคาใชจายตาง ๆ หรือสามารถ
นํามาใชเปนคาใชจายในการบริหารจัดการกองทุนไดอีกทางหนึ่งดวย (ขอมูลจากการสัมภาษณ
ผญบ.มนัส มวงเกิด ผูใหญบานบุทางรถ ต.เดนใหญ, 18 กรกฎาคม 2552)
ปจจุบันกองทุนฯ มีคณะกรรมการจํานวน 15 คน ที่ผานการคัดเลือกจาก
ประชาคมและสมาชิกจํานวน 30 คน โดยกรรมการกองทุนฯ ชุดนี้นั้น พบวาเปนชุดเดียวกับ
กรรมการกลุมอนุรักษปาชุมชน และมีความทับซอนกับคณะกรรมการฯ ของหลาย ๆ กลุม -องคกร
ที่มีอยูในหมูบานอีกดวย
▪ ระเบียบการกูยืมเงิน

สมาชิกที่มีความประสงคจะกูย ืมเงิน ตองมีการทําสัญญากูเงิน สัญญาค้าํ ประกัน
และคํารองขอกูยืมเงิน โดยมีระยะเวลากําหนดคืนภายใน 3 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3
บาท/เดือน
2.2 กองทุนสวัสดิการชุมชนบานหนองหอย หมู 3 ตําบลไพรนกยูง
▪ สถานภาพกองทุน

ชุมชนบานหนองหอย ไดรับการจัดสรรเงินจํานวน 25,000 บาท (สองหมื่น
หาพันบาทถวน) จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เมื่อวันที1่ 9 พฤษภาคม 2552 แตปจจุบนั
ชุมชนไดปลอยกูไปทั้งหมดใหกับชาวบานจํานวน 2 ราย (แตไมมีรายชื่อผูกูมาแสดง ทําใหเกิด
ขอสงสัยวา อาจจะมีการนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค ซึ่งจะตองมีการสืบคนกันตอไป) สําหรับใน
กรณีของบานหนองหอยนี้ ผูรับผิดชอบคือ นายสายรุง ฤทธิ์ทัพ ไดใหขอมูลวา ไดปลอยเงินกอน
ดังกลาวใหชาวบานกูไปในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 บาท/เดือน ปจจุบันมีเงินเหลืออยูในบัญชี
เพียงแค 100 บาท เทานั้น และชุมชนไมไดมีการจัดเวทีประชาคม หรือการประชุมชีแ้ จงใหชาวบาน
ทราบ หรือไมไดมีการทําความเขาใจรวมกันกอนที่จะปลอยกูเงินแตอยางใด ซึ่งประสบการณ
ดังกลาวนี้มีความเหมือนหรือคลายคลึงกับกรณีการบริหารจัดการเงิน หรือกองทุนสวัสดิการของ
บานบุทางรถ หมู 5 ตําบลเดนใหญ ดังกลาวแลวขางตน เพียงแตกรณีของบานบุทางรถนั้น
มีบัญชีรายชื่อผูกูและจํานวนเงินที่ใหกูมาแสดงประกอบ และมีการทําบัญชีรายรับ-รายจายของ
กองทุนฯ ใหเห็นดวย ซึ่งจะเห็นไดวายังมีปญหาการทําบัญชี ซึ่งเปนปญหาในเชิงของความรู
หรือขาดความรูความเขาใจในการทําบัญชี ไมใชปญหาในเชิงความโปรงใสหรือธรรมาภิบาล
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- จุดแข็ง กองทุนสวัสดิการชุมชนของทั้ง 2 หมูบาน เปนแหลงเงินทุนที่มี
ความใกลชิดกับคนในชุมชน และมีอัตราดอกเบี้ยที่คอนขางต่ํา
- จุดออน สําหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนบานบุทางรถ หมู 5 ตําบลเดนใหญ
พบวา ยังขาดความรูค วามเขาใจและทักษะเกีย่ วกับการจัดทําบัญชี และยังไมไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของในการติดตาม พัฒนาทักษะการจัดทําบัญชีใหแกคณะกรรมการของกองทุน
สวนกองทุนสวัสดิการชุมชนบานหนองหอย หมู 3 ตําบลไพรนกยูง ยังขาดความชัดเจน ความ
โปรงใสในหลาย ๆ เรื่อง ตั้งแตรายชือ่ คณะกรรมการที่มีความทับซอน และการปลอยกูไมมี
รายชื่อผูกู เปนตน
3) กลุมสงเสริมอาชีพการทําไร : ปจจุบันมีสมาชิกจากบานบุทางรถจํานวน 367 คน
ปจจุบันมีเงินหมุนเวียนทั้งหมดจํานวน 160,000 บาท โดยไดรับเงินสนับสนุนตัง้ ตนจาก อบต.
เดนใหญจํานวน 100,000 บาท และเก็บหรือระดมจากสมาชิกอีก 30%
- จุดแข็ง เปนแหลงที่ใหความชวยเหลือดานอื่น ๆ ที่ไมใชตวั เงิน หรือเปนการ
ใหยืมวัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑตาง ๆ อาทิเชน ปุยอินทรีย และจากการที่การดําเนินงานของ
กลุมนี้ไมไดเกี่ยวของกับตัวเงิน จึงทําใหสมาชิกที่ยืมไปไมสามารถนําไปใชผิดวัตถุประสงคได
และเมื่อมีการใหบริการ หรือการใหยืม เชนในกรณีของปุยอินทรีย พบวา ชวยทําใหสมาชิกสามารถ
ลดตนทุนการผลิต และ ลดการใชสารเคมีไดในระดับหนึ่ง
- จุดออน ชาวบานสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการใชปุยอินทรีย และ
จํานวนมากยังคงมองวา ทําใหมองเห็นผลไดชา ไมเร็วทันใจเหมือนกับการใชปยุ เคมี จึงทําให
ชาวบานอีกจํานวนมาก ยังไมเขามารวมกิจกรรมหรือยังมีการเขารวมการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ยัง
ไมมากเทาที่ควร ซึ่งจุดออนในเรื่องนี้ก็คงจะมีสภาพที่ไมแตกตางจากตําบลอื่น ๆ หรือเปนประเด็น
รวมของชุมชนในทุกตําบลในงานศึกษาครั้งนี้ เพราะไมไดมีการวิเคราะหเจาะลึก หรือทําความเขาใจ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีการผลิตรวมกันในระดับลึก

2.4 ผลการวิเคราะหปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับความสําเร็จ และไมสําเร็จของระบบสวัสดิการชุมชน
• ระดับบุคคล/ปจเจกบุคคล

กรณีเปนผูนํา-ผูบริหาร-กรรมการระดับตาง ๆ ของกองทุน
1. ความรู- ความสามารถ-ทักษะ-ความเขาใจในดานตาง ๆ ทั้งดานการบริหารจัดการ
การสรางระบบการทํางาน หรือการใหความสําคัญกับการทํางานอยางเปนระบบ การทําบัญชี
การจัดประชุมแบบมีสวนรวม การทํางานแบบทีม การสรางการมีสวนรวมในหลาย ๆ ระดับ
การเขียนโครงการ การเจรจา การติดตอประสานงานทั้งในชุมชนและระหวางชุมชนกับหนวยงาน
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รายงานผลการศึกษา วิเคราะห ประเมิน ระบบสวัสดิการชุมชนของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท

ภายนอก การแสวงหาทรัพยากรและความรูตาง ๆ การเตรียมการในการถายโอนการทํางานใหกบั
คนอื่น ๆ หรือคนรุนหลัง ความเขาใจในพลวัตร และสาระที่แทจริงของมนุษยและสังคม
2. วิสัยทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน-หมูบาน สิ่งที่สําคัญยิ่งอีกเชนกัน ก็คือ
การมีวิสัยทัศนในการพัฒนาชุมชน-หมูบาน หรือการมีทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนา-สงเสริมสรางเสริมความเปนอยูที่ดีใหกับประชาชน-ชุมชน ถาผูนําขาดสิ่งนี้ก็เปนการยากที่ประชาชนใน
ชุมชนจะมองเห็นภาพฝนของชุมชนที่ตองการรวมกัน และทําใหขาดแรงผลักที่สาํ คัญ ทําใหชมุ ชน
ขาดทิศทางตามไปดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได
3. ลักษณะนิสัย พฤติกรรมและบุคลิกสวนบุคคล เชน ความใจกวาง การเปดรับ
ฟงความคิดเห็นและมุมมองที่แตกตาง ความใสใจในงานที่ทํา ความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจ
ผูอื่น หรือคนที่ยากลําบาก การทํางานอยางตอเนื่อง จริงจัง กัดติด ไมปลอยแมมีปญหา-อุปสรรค
ตาง ๆ เกิดขึน้ หรือ ยากลําบากเพียงใด
4. ภารกิจสวนตัว และ/หรืออาชีพ ถาสามารถจัดสรรใหสอดคลอง ลงตัว เกื้อกูล
หรือเอื้อซึ่งกันและกันระหวางภารกิจสวนตัวและสวนรวมก็มักไมเปนปญหา แตถามีความขัดแยง
กันระหวางงานสวนตัวและงานสวนรวม หรือ มีการทับซอน ไมชัดเจน ไมมีเสนแบงที่ชัดเจน ก็
จะทําใหเกิดปญหาตามมา และทําใหชาวบานขาดศรัทธาและความไววางใจ สงผลตอการพัฒนา
ในทุกดานในชุมชนอยางเห็นไดชัดเจน
5. การจัดสรรเวลาใหกับการทํางานเพื่อสวนรวม ขอนี้มีความสัมพันธเชื่อมโยง
กับขอ 3 ขางตน กลาวคือ ถามีการจัดสรรเวลาการทํางานตามภาระหนาที่ของตําแหนงที่ไดรับ
มอบหมาย หรือที่มีการกําหนดไวตามกรอบภาระงานอยางพอเพียง เต็มกําลัง เต็มที่ เต็ม
ความสามารถ เต็มเวลา หรือเวลาการทํางานเพื่อสวนรวมตามกรอบหนาที่ ไมถูกเบียดบังดวย
ภารกิจ และ/หรือการงานอาชีพสวนตัวก็มักจะทําใหประสบผลสําเร็จ
6. การยึดหลักคุณธรรม-จริยธรรม ความถูกตอง เที่ยงธรรม โปรงใส ตรวจสอบ
ไดและ การเห็นแกประโยชนของสวนรวมอยางเครงครัด ถือเปนปจจัยระดับบุคคลในลําดับตน ๆ
ที่ทําใหเกิดการยอมรับ และทําใหสามารถดึงพลังการมีสวนรวมของชุมชนไดมาก เพราะทุกคน
รูสึกวาไดรับประโยชนที่มีอยูอยางเทาเทียมกัน ไมมีสิ่งใดเคลือบแฝง
7. ประสบการณในการบริหารจัดการ พบวา ผูนําและ/หรือผูเกี่ยวของในการ
บริหารจัดการกองทุนที่มีประสบการณและมีการเรียนรูสูง มีการปรับปรุงระบบการทํางานอยูเสมอ ๆ
นั้น มักประสบผลสําเร็จในการทํางานอยางเห็นไดชัดเจน
8. การไดรับการยอมรับจากประชาชน-ชุมชน-หนวยงานตาง ๆ พบวา ผูนําที่
ไดรับการยอมรับเนื่องจากมีผลงานดานตาง ๆ เปนที่ประจักษ มีความตั้งใจจริงในการทํางาน
เพื่อสวนรวม ทําใหการทํางานเกิดความตอเนื่อง ไมหยุดชะงัก สงผลตอเนื่องถึงพัฒนาการหรือ
การเจริญเติบโตของกองทุนฯ และ/หรือผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของกลุม-องคกรอยางตอเนื่อง
ครบวงจร เปนลูกโซ ทําใหเกิดการตอยอด การพัฒนาอยางเปนองครวม หรือการพัฒนาในดาน
อื่น ๆ ตอไปอยางไมมีวันจบสิ้น เพราะมนุษยและชุมชนมีพลวัตร เปลี่ยนแปลง ไมหยุดนิ่ง
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การดําเนินงานของกองทุน ก็จําเปนตองปรับเปลีย่ นไปตามบริบททีเ่ ปลี่ยนแปลงไป ถาผูนําสามารถ
ดําเนินการดังกลาวได ก็มักจะสงผลตอพัฒนาการและตอการยอมรับ เปนวงจรไมรูจบ
กรณีเปนสมาชิก/ผูรับบริการ/ผูใชบริการ/ผูรับประโยชน
1. การเขารวมประชุม และ/หรือรวมกิจกรรมตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ หรือติดตามขาวสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ อยางสม่ําเสมอ
2. การมีวินยั ทางการเงิน การสรางนิสยั ในการใชเงินของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความจริงจังในการออมเงิน ถามีการออมอยางสม่าํ เสมอตอเนื่องก็จะทําใหมีเงินออมกอนหนึ่ง
และการสงคืนเงินกู (กรณีที่มีการกูยืม) อยางตรงตอเวลา หรือไมมีการบิดพลิ้วก็จะชวยทําให
กองทุนฯ มีพัฒนาการหรือเติบโตไปได
3. การปฏิบัตติ ามกฎ-ระเบียบตาง ๆ ที่รวมกันสรางขึ้นอยางเครงครัด ไมใชเงินผิด
วัตถุประสงค หรือสรางหนี้สินเกินตัว
4. มีความซื่อสัตย สุจริต มีวินยั ในชีวติ ไมไดตั้งใจโกง หรือกูยืมเฉพาะเมื่อจําเปน
จริง ๆ เทานั้น
5. การมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการตรวจสอบกระบวนการตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ และ
รวมตรวจสอบผลการดําเนินงาน หรือการดําเนินการตาง ๆ วาเปนไปตามที่รว มกันกําหนดไว
หรือไม อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ซึ่งจะชวยทําใหเกิดกลไกที่มีความสมดุล หรือเปนการคานอํานาจ
ซึ่งกันและกัน
6. ทัศนคติตอการเปลี่ยนแปลง หรือการกระทําสิ่งใหม ๆ ที่ดีกวา เชน การปรับ
พฤติกรรมในการใชจาย การปรับพฤติกรรมในการทําการเกษตร-การเพาะปลูก ยกตัวอยางเชน
การใชปุยหรือสารชีวภาพแทนสารเคมี ถากลาลอง กลาปรับเปลีย่ น และทราบดีวาทําไปทําไม
เพื่อใครก็นาจะสามารถเปลีย่ นแปลงได
7. กรณีเปนผูสูงอายุที่อาจมีปญหาดานสุขภาพ เชน สายตา จําเปนตองไดรับการ
ดูแลจากลูกหลานอยางใกลชิด หรือมีคนที่หวงใยคอยดูแลเพื่อไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
• ระดับครอบครัว-ครัวเรือน

1. ลักษณะอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ พบวา ลักษณะการทํามาหากิน และ/
หรือลักษณะอาชีพมีความสําคัญตอการทําความเขาใจ ความตระหนัก และการจัดสรรเวลาใน
การเขารวมกลุม ในกรณีที่จําเปนตองยายถิ่นหรือมีการเคลื่อนยายบอย โดยเฉพาะแรงงาน
รับจางประเภทตาง ๆ ทั้งรับจางปลูกมัน ขุดมัน ตัดออย ฯลฯ พบวา สมาชิกหรือชาวชุมชนที่อยู
ในครัวเรือนลักษณะนี้นั้นมักจะมีปญ
 หาในการออมอยางตอเนื่อง รวมทั้งการสงคืนเงินกู เนื่องจาก
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ความไมแนนอนของอาชีพและรายได จนนําไปสูปญหาในขอ 2 ที่ตามมา อยางหลีกเลี่ยงได
คอนขางยาก
2. ความแนนอน-ไมแนนอนของรายไดครัวเรือน ถาสมาชิกหรือผูกูมีความแนนอน
ของรายไดกส็ ามารถผอนชําระคืนได แตถา เกิดปญหาการขาดแคลนรายได เชน ไมมีงาน ตกงาน
ถูกเลิกจาง ผลผลิตเสียหาย ทําใหไมมีงาน ไมมเี งิน ก็มักจะขอผอนผัน หรือไมสามารถสงคืน
เงินกูไดตามกําหนดเวลา และทําใหหนี้สนิ พอกพูน ทับถม จนตองมีการกูจากแหลงอื่น ๆ เพื่อ
มาสงคืนทําใหตกอยูในวงจรหนี้สินที่หลุดจากวงจรนี้ไดยาก และทําใหคุณภาพชีวิตอยูในระดับต่ํา
มีความวิตกกังวลสูง ขาดความสุข และนําไปสูการหาทางออกใหกับชีวติ ที่รุนแรง ดังที่เกิดขึ้นกับ
คนจํานวนไมนอยตามที่ปรากฏเปนขาวในสื่อตาง ๆ อยูตลอดเวลา อยางไรก็ตาม จากการเก็บ
ขอมูลในบางหมูบาน-บางตําบล พบวามีครัวเรือนในลักษณะนี้อยูในปริมาณไมมากนัก หรือมี
ประมาณรอยละ 5-10 ของครัวเรือนทั้งหมด แตก็เปนประเด็นที่ชมุ ชนควรพิจารณารวมกันเพื่อ
ปองกันปญหาไมใหลุกลามบานปลาย
3. ภาระดานการศึกษาของบุตรหลาน พบวา ครอบครัว-ครัวเรือนที่มีการกูยืม
จํานวนมาก หรือมีความจําเปนตองกูยมื บอยครั้ง-ตลอดเวลานั้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากการมี
ภาระดานการเรียน-การสนับสนุน-สงเสริมการศึกษาของบุตร ซึ่งตามที่ทราบกันดีแลววาในปจจุบนั
การศึกษาในระดับตาง ๆ มีคาใชจายสูงมาก โดยเฉพาะการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ซึง่ สวนหนึ่งเปนผลมาจากนโยบายการลดขนาด-บทบาทของภาครัฐ (degovernment)
ในดานสังคมทั้งดานการศึกษาและที่อยูอาศัย แตเปดทางใหกับภาคธุรกิจ-เอกชนมากขึ้น
4. ปญหาครอบครัวและสุขภาพ อาทิเชน การเจ็บปวย การหยาราง การเกิด
วิกฤติการณตา ง ๆ ขึ้นในครอบครัว เชน การตกงานของหัวหนาครัวเรือน การตายของคนที่เปน
กําลังหลักของครอบครัว ฯลฯ ทําใหมีความจําเปนตองกูยืมเงิน และบางสวนไมสามารถผอนชําระคืน
ตามกําหนดได
• ระดับกลุม-องคกร

1. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล พบวา เรื่องนี้มีความสําคัญมาก ถากลุมองคกรใดยึดหลักในการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล อาทิเชน การเนนการมีสวนรวมของ
สมาชิก-ประชาชน-ชุมชน ความโปรงใส ความถูกตอง-เที่ยงธรรม และเนนการเรียนรูก็มักจะ
ประสบผลสําเร็จ ดังเชน กลุม-องคกรของบานดอนกระพี้ ที่มีระบบการตรวจสอบคอนขางรัดกุม
และมีฝายตรวจสอบบัญชีทมี่ ีบทบาท-หนาที่ ๆ ชัดเจนและไดรับการยอมรับ
2. ความสามารถในการตอบสนองตอปญหา-ความตองการของสมาชิกและ
ประโยชนสว นรวม จะเห็นไดวา ถากลุมองคกรใดเมื่อเกิดขึ้นแลวสามารถตอบสนองตอปญหา
และความตองการของสมาชิกและชาวบาน-ชุมชนไดก็จะมีการเจริญเติบโต ดังเชน กลุมผลิต
อิฐบลอค บานสุขเดือนหา สถาบันการเงินชุมชนของบานเขาราวเทียนทอง เปนตน
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3. แกนหลักของกลุม-องคกร ที่ทํางานดวยใจรัก ทุมเท ไมหวังผลตอบแทนเพื่อ
สวนตน มักจะไดรับความไววางใจและการยอมรับจากชาวบานและชุมชน
• ระดับชุมชน-หมูบาน

1. การคิดอยางเปนองครวม ไมมองแบบแยกสวน ทําใหสามารถยกระดับสิ่งที่ทํา
อยูใหเกิดเปนระบบที่มีความเปนองครวมและเกื้อกูลกัน ดังเชน บานเขาราวเทียนทอง เปนตน
2. การนํา/ผูนําที่มีคุณธรรม-จริยธรรม และมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน-หมูบาน มีความสําคัญในลําดับตน ๆ ดังเชน บานเขาราวเทียนทอง บานดอนกระพี้
บานบุทางรถ ที่มีความชัดเจนในเรื่องนี้
3. การระดมทรัพยากรดานตาง ๆ ที่มีอยูของชุมชน ทั้งคน เงิน ความคิด ความรู
ศักยภาพดานตาง ๆ ของแตละคน ทําใหเกิดพลังทวีคณ
ู
4. การสรางความพรอมและกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง มีการพัฒนา
ระบบและกลไกตาง ๆ มารองรับ และมีการทบทวนการทํางานรวมกันอยางสม่ําเสมอ เปดโอกาสให
คนในชุมชนเขามารวมในกระบวนการตาง ๆ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
5. ความรู ความสามารถ ความใจกวางของผูนํา และการทําจริง กอใหเกิด
ผลไดจริง ทําใหสมาชิก-ชาวบาน-ชุมชนสามารถมองเห็นผลที่เกิดขึ้นรวมกันได ทั้งที่เปนนามธรรม
และรูปธรรม สงผลตอกําลังใจและการขยายผลออกไปอยางตอเนื่อง
• ระดับตําบล

1. ความสัมพันธแบบเกื้อกูลกัน ไมแบงเขาแบงเรา เปนความสัมพันธแบบไรพรมแดน
ไมจํากัดตนเองตามระบบการปกครอง ซึ่งเปนระบบที่เกิดขึ้นภายหลัง แตความเปนชุมชน เปน
สิ่งที่มากอนหรือมีอยูกอนแลว ถาเขาใจหรือรูเทาทันเรื่องนี้จะทําใหเกื้อกูลและเชื่อมโยงกันได
อยางไมมีขีดจํากัด ไมติดกับดัก หรือถูกพันธนาการดวยสิ่งที่ถูกประดิษฐขึ้น ภายใตวิธคี ิดแบบ
อํานาจเชิงลบ
2. การนํา-ผูนํา และความสนใจเอาใจใสทุกขสุขของประชาชน ถาผูนําใจกวาง
สนใจความเปนไปของชุมชน/ตําบล มีความเสียสละ และยึดหลักผลประโยชนของสวนรวมเหนือ
ประโยชนสวนตน จะไดรับการยอมรับนับถือและศรัทธาจากชุมชน-ประชาชนเปนอยางดี
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• ระดับความสัมพันธระหวางชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น/หนวยงาน

ภาครัฐ
1. การสื่อสารแบบทั่วถึง เปนธรรม โปรงใส ไมบิดเบี้ยว และเปนแบบสองทาง คือ
ทั้งแบบบนลงสูลาง และแบบลางขึ้นสูบน หรือเปนแบบแนวราบ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ทํางานรวมกัน
2. การใหอิสระแกชุมชนในการคิด และตัดสินใจรวมกัน เทากับเปนการจัดการความ
สัมพันธเชิงอํานาจที่เทาเทียม และ เทากับสําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง
3. การเสริมศักยภาพของชุมชนบนฐานคิด-ฐานคติที่ถูกตอง ไมมองชุมชนเฉพาะใน
บางดาน โดยเฉพาะดานที่เปนปญหาเพียงดานเดียว แตขาดการมองถึงศักยภาพและความสามารถ
ของชุมชน

2.5 สรุปผลสําคัญและขอเสนอแนะ
จากการประมวลภาพในดานตาง ๆ ของอําเภอเนินขามและอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ที่มีความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพของกองทุน และ/หรือระบบ
สวัสดิการชุมชน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของคนในชุมชนไดอยาง
ครอบคลุมทั่วถึง เปนธรรม โปรงใส นั้น ทําใหมองเห็นปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในหลาย ๆ ระดับ ซึ่งผลงานชิ้นนี้นา จะสามารถชวยสะทอนภาพรวมของปจจัย-องคประกอบ
ดังกลาวไดอยางครอบคลุม และมีความเชือ่ มโยงซึ่งกันและกันไดอยางชัดเจนเปนระบบพอสมควร
สําหรับการสรุปผลสําคัญ ณ ที่นี้ จะพยายามชี้ใหเห็นประเด็นที่สําคัญที่มีความเกี่ยวของ
กับทั้งฝายชุมชน และฝายทีเ่ ปนองคกรหรือหนวยงานภายนอกที่เขามาเกี่ยวของกับชุมชน
จากผลการศึกษา วิเคราะห และประเมินในครั้งนี้ พบประเด็นที่นา สนใจหลายประการ
เกี่ยวกับการกอเกิดและการทําหนาที่ของกลุม-องคกร กองทุน กลไก ระบบ และเครือขายใน
ระดับตาง ๆ ทั้งในระดับหมูบาน ระดับตําบล และระดับอําเภอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีตัวอยางโดดเดนของการรวมมือกันอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรรมชาติในระดับอําเภอ และการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน และการพัฒนาอาชีพ/
กลุมอาชีพในระดับหมูบานที่เปนศักยภาพและความสามารถ หรือเปนทุนเดิมของชุมชนที่กอ
เกิดขึ้นมาบนพื้นฐานความสัมพันธของคนในชุมชน ที่มีการนําหรือภาวะผูนําทีม่ ีศักยภาพ และ
กลายเปนเครือขาย หรือทุนทางสังคมที่สําคัญที่นําไปสูการทํางานรวมกันในดานอื่น ๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของ หมูบานเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม
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อ.เนินขาม ทีป่ ระสบความสําเร็จในการจัดตั้งสถาบันการเงินของชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการ
ใหกับสมาชิกและประชาชนในชุมชนไดอยางครอบคลุมทั่วถึง นอกจากนี้ ก็ยังมีกรณีตัวอยางที่
นาสนใจในดานการพัฒนาอาชีพที่หมูบ านสุขเดือนหา ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม ทีป่ ระสบผลสําเร็จ
ในการพัฒนากลุมอาชีพผลิตอิฐบลอค เพื่อทําใหสมาชิกมีรายไดที่แนนอน และไมตองยายถิ่นไป
ทํางานที่อื่น
สําหรับเครือขายระดับอําเภอ ซึ่งเปน ทุนทางสังคมทีส่ ําคัญของชุมชนในระดับกวาง
นั้น พบวา มีจุดกําเนิดบนพื้นฐานการทํางานรวมกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
การรักษาผืนปา ที่เรียกวา “ปาเขาราวเทียนทอง” ทีม่ ีความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ปาทัง้ หมดประมาณ 28,300 ไร ซึ่งในสวนนีเ้ ปนพื้นที่ปาชุมชนที่ชาวบานชุมชนสามารถดูแลรวมกันไดประมาณ 993 ไร และมีประชากรในอําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท และอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ไดรับประโยชนรวมกันประมาณ 40,00050,000 คน (นอกจากนี้ ก็ยังมีประชาชน ชาวบาน จากจังหวัดอื่น ๆ เขามาพึ่งพิงหรือหาของปา
ในบางชวงฤดูเปนจํานวนมากอีกดวย)
จากการอนุรักษผืนปา นําไปสูการคิดคนการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ เพื่อตอบสนอง
และใหคุณคากับคนทํางานที่มีจิตอาสา ซึ่งก็คือกลุมประชาชน-เยาวชนทีเ่ ปนอาสาสมัครในการ
ดูแลปา และตอมาไดขยายสูการจัดสวัสดิการใหกับประชากรกลุมอืน่ ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเกิดขึ้นหรือการยกระดับ-สถานะของกองทุน และ/หรือกลุม-องคกรประเภทตาง ๆ ที่
มีอยูจํานวนมาก และมีการทับซอนทั้งดานวัตถุประสงค การบริหารจัดการและภารกิจตาง ๆ ให
กลายเปน สถาบันการเงินของชุมชนบานเขาราวเทียนทอง ที่สามารถผนวกกองทุนประเภท
ตาง ๆ เขามาอยูภายใตรมเดียวกัน โดยมีการจัดระบบใหม ทั้งดานกําลังคน ความคิด แนวคิด
และระบบการบริหารจัดการตาง ๆ จนกลายเปนกองทุนหรือสถาบันการเงินที่มีศักยภาพ และยัง
สามารถใหบริการหรือเกื้อกูลคนอื่น ๆ ในชุมชน-หมูบา น-ตําบล-อําเภอที่อยูใกลเคียงไดอีกจํานวน
มากดวย
สําหรับปจจัย-องคประกอบสําคัญของการเกิดขึ้น การคงอยู การมีบทบาท-หนาที่
และ/หรือการแสดงความสามารถ-ศักยภาพในการตอบสนองตอปญหาและความตองการตาง ๆ
ของกลุม-องคกร-เครือขายเหลานี้ พบวา ปจจัยที่สําคัญยิ่งก็คือ การที่ชุมชนมีผลประโยชนรว มกัน
ในผืนปาที่เปนเหมือนชีวิตและเลือดเนื้อของชุมชน เพราะเปนทั้งแหลงอาหารและรายได ทําให
ทุกฝายทุกคนทุกหมูบานใหความสําคัญ เพราะถาไมใหความสําคัญ ก็เทากับเปนการทําลายชีวติ
และเลือดเนื้อของตนเอง สําหรับปจจัย-องคประกอบที่สําคัญจากภายนอกชุมชน ก็คือ การสนับสนุน
หนุนเสริมในดานตาง ๆ จากองคกร-หนวยงานประเภทตาง ๆ ทั้งดานเงินทุน วิชาการ กระบวนการ-
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วิธีคิดและวิธีการทํางานที่ถูกตอง ฯลฯ ทําใหชุมชนบานเขาราวเทียนทอง เกิดศักยภาพในการจัดการ
และการเรียนรูมิติตาง ๆ ทีม่ ีความสําคัญตอการทํางานรวมกัน
จากขอเท็จจริงขางตน จึงอาจจะพอกลาวสรุปไดวา สิ่งใดก็ตามที่เปนความตองการ
และ/หรือเปนความจําเปนที่แทจริงของชุมชน-ชาวบาน ก็จะนําไปสูการดําเนินการรวมกัน
เพื่อกอใหเกิดความสําเร็จ และถาไดรับการหนุนเสริมที่ถูกตองจากหนวยงานภายนอกที่มี
ความเขาใจ และมีความจริงใจในการพัฒนาเพื่อใหชุมชนบรรลุสคู ุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ กวาที่เปนอยู
ก็จะยิ่งทําใหเกิดพลังทวีคณ
ู ในการทํางานและการจัดการปญหาตาง ๆ รวมกัน จนเกิดผลลัพธ/
ผลสําเร็จ และผลกระทบเชิงบวกตาง ๆ ตามมามากมาย
สําหรับปญหา-อุปสรรคสําคัญของบางชุมชน-หมูบาน หรือบางตําบลที่ยังไมคอย
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานดานตาง ๆ รวมกัน ไมวาจะเปนเรื่องใดนั้น พบวา ปจจัยดาน
ผูนํา และ/หรือภาวะ-คุณภาพการนําของผูนํามีความสําคัญในลําดับตน ๆ หรือสําคัญที่สุด เพราะ
ถาผูนําไมปฏิบัตหิ นาที่แบบตรงไปตรงมา หรือขาดความโปรงใส และ/หรือมีการทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนของสวนรวมก็จะทําใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัย และ
ความไมไววางใจซึ่งกันและกัน และไมสามารถนําพาชุมชน ใหไปสูความรวมมือกันในการพัฒนา
ดานตาง ๆ รวมกันได
สําหรับปญหา-อุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้นจากหนวยงานภายนอกบางหนวยงานที่เขาไป
สนับสนุนการทํางานของชุมชน พบวา ยังขาดการใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมทาง
สังคมของชุมชน หรือยังไมใหความสําคัญกับกระบวนการในการพัฒนามากเทาที่ควร (ทั้งโดย
รูตัวและทําไปโดยไมรูตัว) รวมทั้งยังมีการสื่อสารที่บิดเบี้ยว จึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา
และบางปญหายากที่จะแกไขเยียวยา หนวยงานภายนอกจึงควรใหความสําคัญกับ “กระบวนการ
พัฒนา” (development processes) และการทํางานทางความคิด-วิธีคิดทั้งกับตนเอง และกับ
ชาวบาน/ชุมชนมากกวาเพียงแคการมุงเนนไปที่ผลลัพธอยางผลีผลาม เพราะการกระทําดังกลาว
ไดกลายเปนสวนหนึ่งของการสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นในชุมชนในเวลาตอมา
ประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรับหนวยงานภายนอก ก็คือ การที่องคกร-หนวยงานจาก
ภายนอกที่จะเขาไปสนับสนุน จําเปนจะตองมีความเขาใจในนัยยะและความหมายของทุนทาง
สังคมและทุนประเภทอื่น ๆ ทั้งทุนทางปญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนมนุษย และ ทุนที่เปนเงิน
ที่มีอยูเดิมของชุมชนไดอยางแทจริง ก็จะชวยทําใหเครือขายที่มีอยูเดิมมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงเปนความจําเปนและสําคัญมากที่ผูบริหาร/ผูกําหนดนโยบาย และ/หรือ
หนวยงาน-องคกรภายนอกที่จะเขามาสนับสนุนกระบวนการของชุมชน ควรจะตองมองชุมชนอยางมี
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ความเขาใจในความสัมพันธและปฏิสัมพันธตาง ๆ ที่เปนอยูในชุมชน ที่คอนขางมีความสลับซับซอน
ซึ่งการที่จะเขาใจเรื่องนี้ไดดี เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานตาง ๆ จากภายนอกควรมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับ “กระบวนทัศนและวิธีคิด-วิธีการในการเขาถึงความรูและความเปนจริงของ
ชุมชน” ผานการศึกษาตามสภาพจริง และ/หรือการศึกษาเชิงลึก หรือการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
และการที่จะตองรูจักมองสรรพสิ่งอยางมีความเชื่อมโยงอยางเปนองครวมอยางที่เปนอยูจริง ไมดวน
ตัดสิน ไมดวนสรุป ไมตีตรา และมีทาที-ทัศนคติที่ถูกตองในการทํางานรวมกับชุมชน
สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งยวดอีกประการหนึ่ง ก็คือ การใหอํานาจหรือตระหนักใน “อํานาจ
เชิงบวกของชุมชน” ที่สามารถรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันวางแผน รวมกันลงมือ
ดําเนินการไปจนถึงรวมรับประโยชน ตลอดจนถึงรวมติดตามและประเมินผล รวมสรางกระบวนการ
เรียนรู โดยมีหนวยงานภายนอกแสดงบทบาทเปนเพียงผูกระตุน ผูเ อื้ออํานวยความสะดวก และ
ผูสนับสนุนการสรางกระบวนการเรียนรู และการที่องคกร-หนวยงานภายนอก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งหนวยงานภาครัฐจะสามารถแสดงบทบาทดังกลาวได ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความ
เขาใจและมีทศั นคติที่ถูกตองในการแสดงบทบาทดังกลาว
ดังนั้น หนวยงานภายนอกจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของตนอยาง
ถูกทิศถูกทาง หรือเพิ่มสมรรถนะในการทํางานดวยกระบวนทัศน วิธคี ิด และกระบวนการ-วิธีการที่
ถูกตอง ถาหนวยงานภายนอกกระทําเชนนี้ได จะทําใหชุมชนทองถิ่นและสังคมไทย สามารถ
พัฒนาไดแบบกาวกระโดด ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม ไมเฉพาะแตเรื่องสวัสดิการชุมชนเทานัน้
และจะกลายเปนสังคมที่นาอยูมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันไดอยางแนนอน
แตสิ่งที่นาเห็นใจทุกฝาย ก็คือ การที่หนวยงานพัฒนาของรัฐจําเปนจะตองปฏิบตั ิตาม
นโยบายของรัฐบาลในแตละยุคสมัยที่มีความไมแนนอน และผันแปร/ผันผวนไปตามตัวบุคคลที่
เปนผูนําของพรรคการเมืองที่ไดรับชัยชนะเขามาจัดตัง้ รัฐบาล การพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ
ที่ตองตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลในแตละยุคสมัย จึงยังเปนการพัฒนาแบบบนลงสูลาง
ที่ใชวิสัยทัศนและความคิดของเบื้องบนเปนตัวตั้ง บริบทของสังคมไทยโดยรวม จึงเปนบริบทที่
ยากแกการพัฒนาหรือการยกระดับการทํางานของชุมชน ใหสามารถรวมแกไขปญหาพื้นฐานของ
ชุมชนไดอยางแทจริง ไมวาจะเปนการทํานา การทําไรออย ไรมันสําปะหลัง การเลี้ยงสุกร
การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ ฯลฯ ดังที่ชุมชน-ชาวบานไดทําการวิเคราะหไวในงานชิ้นนี้ ก็ยังจะตองตกอยู
ภายใตอาณัตขิ องผูมีพลังอํานาจเหนือกวา นอกจากนี้ กลุม -องคกรตาง ๆ ที่หลากหลาย ที่จะตอง
ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อมารองรับนโยบายที่ผันแปรเหลานั้น ก็ยังจะตองเกิดขึ้นอีกไมรูวาอีกกี่รอยกลุมองคกร แตแทท่ีจริงนโยบายเหลานี้ก็ไมใชนโยบายที่แปลกใหมที่จะมาชวยแกไขปญหาในเชิง
โครงสรางดังกลาวไดแตอยางใด
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ดวยเหตุนี้ ชุมชนจึงควรรวมพลังกันเพื่อตั้งหลัก ตั้งคําถามตอสิ่งที่เกิดขึ้น และนําไปสู
การรวมกันคิด รวมกันกําหนดเสนทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของ “ภูมิปญญา พลังและ
ศักยภาพของชุมชน” โดยไมฝากความหวังไวกบั องคกร-หนวยงานภายนอก แตตอ งเปนฝายตืน่
ขึ้นมา เพื่อปลุกจิตวิญญาณของคนในชุมชนทั้งมวลใหมองเห็น และลงมือกําหนดทิศทางที่ควร
เปนรวมกันใหได

บรรณานุกรม
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สําเนา. ไดรับมาจากผูใหญบานสายชล พวงพิกุล เมื่อ 29 มิถุนายน 2552.
ขอมูลพื้นฐานหมูบานหนองหอย หมูที่ 3 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท. เอกสารอัดสําเนา.
ไดรับมาจากคุณสายรุง ฤทธิ์ทัพ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง เมื่อ 30
มิถุนายน 2552.
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขเดือนหา. แผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขเดือนหา (พ.ศ. 2548-2550). มปป.
จิริกา นุตาลัยและคณะ. 2552. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดทําแผนจังหวัดบนพื้นฐานยุทธศาสตรขอมูลและการมีสว นรวม.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). กรกฎาคม.
บันทึกการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูที่ 5 บานบุทางรถ ต.เดนใหญ. อ.หันคา. ครั้งที่
1-4 พ.ศ. 2551. เอกสารอัดสําเนา.
ปาชุมชนบานเขาราวเทียนทอง ตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท. 2550.
เอกสารสิ่งพิมพเลมเล็ก จัดทําโดย แผนงานสนับสนุนความรวมมือในประเทศไทย ศูนย
ฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเซียแปซิฟก (RECOFTC). พิมพที่ โรงพิมพ เอ็ม
แอนด เอ็น ดีไซน พริ้นติ้ง. มิถุนายน.
แผนพัฒนาตําบล (พ.ศ.2550-2552). องคการบริหารสวนตําบลกะบกเตี้ย กิ่งอําเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท. มปป.
แผนพัฒนาสามป 2550-2552 ขององคการบริหารสวนตําบลเดนใหญ อําเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท. มิถุนายน 2549.
ระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน หมูที่ 5 บานบุทางรถ ต.เดนใหญ อ.หันคา จังหวัด
ชัยนาท. เอกสารอัดสําเนา. ไดรับมาจากผูใหญบาน มนัส มวงเกิด เมื่อ กรกฎาคม 2552.
รายชื่อคณะกรรมการเครือขาย พม. ต.ไพรนกยูง อ.หันคา. เอกสารอัดสําเนา. ไดรับมาจาก
คุณสายรุง ฤทธิท์ ัพ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง อ.หันคา เมื่อ 30 มิถุนายน
2552.
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วิชัย รูปขําดีและคณะ. 2550. การบูรณาการเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษา
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. ธันวาคม.
สถาบันการเงินชุมชน บานเขาราวเทียนทอง หมูที่ 10 ตําบลเนินขาม กิ่งอําเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท. เอกสารสิ่งพิมพเลมเล็ก. จัดทําโดย สถาบันการเงินชุมชนบานเขาราวเทียน
ทอง. มปป.
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา. เอกสารแบบฟอรมการพิจารณาการใหรางวัล
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ ดีเดน. จัดทําและเสนอโดย กองทุนหมูบาน หมูที่ 10
บานเขาราวเทียนทอง ตําบลเนินขาม กิ่งอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท. มปป.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และจังหวัดชัยนาท. 2551. รายงานการประชุม
วิชาการ “จากฐานความรูสูการพัฒนาจังหวัดชัยนาท” ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัด
ชัยนาท. มิถุนายน.
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง. แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) ของ
องคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท. มปป.
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2. ผลการปฏิบัตงิ านประจําป 2551. 2551. กรมการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.
ธันวาคม.

ภาคผนวก
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
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ภาคผนวก ก.
ตารางการสัมภาษณ-เก็บขอมูลผูใหขอมูลหลัก (Key Informants Interviews)
“โครงการวิจยั ปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน จังหวัดชัยนาท”
ในชวงระหวางวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 และ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552
วันที่สัมภาษณ
29 มิถุนายน 2552

30 มิถุนายน 2552

18 กรกฎาคม 2552

19 กรกฎาคม 2552

ชื่อ-นามสกุล ผูใหขอมูล
คุณมนัส มวงเกิด

เพศ
ชาย

ตําแหนง
ผูใหญบาน/ประธาน
กลุม-องคกรตาง ๆ
สมาชิก อบต.

คุณสายรุง ฤทธิ์ทัพ

ชาย

คุณสายชล พวงพิกุล

หญิง

คุณวันชัย ยี่สุน

ชาย

ผูใหญบาน/ประธาน
สถาบันการเงินชุมชน
ผูใหญบาน

คุณชูชาติ แพเพชร

ชาย

ผูใหญบาน

คุณศิริวรรณ เจนการ
คุณชัยอนันต สุวรรณสถิต

หญิง
ชาย

ผูอํานวยการ
อดีตผูใหญบาน/อาจารย

คุณวิสูตร พึ่งพวก

ชาย

คุณบุญเลิศ กาฬภักดี

ชาย

ประธานกองทุน
กลุมออมทรัพย
บานดอนกะพี้
กํานัน

คุณสุรภี แซลี้

หญิง

คุณสมพร วงศสนอง

ชาย

คุณสุพจน พุกมาก
คุณเทียนชัย หัตถินาท
(สัมภาษณทางโทรศัพท)

ชาย
ชาย

ที่อยู
37 หมู 5 บานบุทางรถ ต.เดนใหญ อ.หันคา
53 หมู 3 บานหนองหอย ต.ไพรนกยูง
อ.หันคา
199 หมู 10 บานเขาราวเทียนทอง
ต.เนินขาม อ.เนินขาม
219/1 หมู 10 บานบุงฝาง ต.กะบกเตี้ย
อ.เนินขาม
14 หมู 18 บานโปงกําแพง ต.เนินขาม
อ.เนินขาม
มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย
123 หมู 2 บานดอนกระพี้ ต.เดนใหญ
อ.หันคา
77/3 หมู 2 บานดอนกระพี้ ต.เดนใหญ
อ.หันคา

106 หมู 5 บานสามแยก ต.สุขเดือนหา
อ.เนินขาม
ผูใหญบาน/ประธาน 24 หมู 6 บานสุขเดือนหา ต.สุขเดือนหา
กลุม-องคกรตาง ๆ
อ.เนินขาม
ผูใหญบาน/ประธานกลุม 171 หมู 15 บานนาจันทอง ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
ออมทรัพย
กํานัน
37 หมู 6 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
ผูใหญบาน/ประธาน 180 หมู 3 บานโศกลึก ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
กองทุน
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ภาคผนวก ข.
เวที “ถอดบทเรียนเพื่อเสริมศักยภาพดานการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน”
จัดโดย โครงการวิจัยปฎิบัติการ จังหวัดชัยนาท
และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 (สสว.2)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)
27-28 กรกฎาคม 2552 ณ ไมงามริเวอรไซดรีสอรท อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
ลําดับที่

ชื่อ

ที่อยู

ตําแหนง

1.

ผูใหญมนัส มวงเกิด

37 หมู 5 ต.เดนใหญ อ.หันคา จ.ชัยนาท
087-194-3100

ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
บานบุทางรถ

2.

นายสุชาติ ศรีวรรณนา

20 หมู 5 ต.เดนใหญ อ.หันคา จ.ชัยนาท
081-043-4304

รองประธานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนบานบุทางรถ

3.

นายสมชาย มวงเกิด

154 หมู 5 ต.เดนใหญ อ.หันคา จ.ชัยนาท
084-818-4950

เหรัญญิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนบานบุทางรถ

4.

นายธานี สีลาราช

60 ม.5 ต.เดนใหญ อ.เนินขาม

สมาชิก

5.

นายละเอียด พิพิธ

25 หมู 5 ต.เดนใหญ อ.หันคา จ.ชัยนาท

6.

อบต.สายรุง ฤทธิ์ทัพ

53 หมู 3 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
081-994-2807

กรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนบานบุทางรถ
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
บานหนองหอย

7.

นางโสภา พุมจําปา

หมู 2 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

8.

ผูใหญสายชล พวงพิกุล

9.

นางจันทรเพ็ญ พรมรังษี

199 หมู 10 ต.เนินขาม อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
086-037-3837
หมู 10 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

10.

นายสนั่น ภมรพล

11.

ผูใหญชูชาติ แพเพชร

12.

นายประสาท สงาเนตร

ประธานกองทุนสวัสดิการ
ตําบลเนินขาม
ประธานสถาบันการเงินชุมชน
บานเขาราวเทียนทอง
กรรมการสถาบันการเงินชุมชน
บานเขาราวเทียนทอง
กรรมการสถาบันการเงินชุมชน
บานเขาราวเทียนทอง

184 หมู 10 ต.เนินขาม อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
087-203-5271
14 หมู 18 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ประธานปาชุมชนบานโปงกําแพง
084-951-2207
21 หมู 18 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ประธานกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิต

ภาคผนวก

ลําดับที่

ชื่อ

13.

ผูใหญสุรภี แซลี้

14.

นายสิงหทอง กาฬภักดี

15.

นางภัชธิยา เมฆฉาย

16.

ผูใหญดํารงค ชาวโพธิ์ทอง

17.

นางสุนันท ปานบุญ

18.

ผูใหญเทียนชัย หัตทินาถ

19.

นางผกาพรรณ แตงโสภา

20.

นายประชา ไผงาม

21.

ผูใหญวันชัย ยี่สุน

22.

นายมนัส จุยเขียว

23.

นายอุดม สารคาม

24.

ผูใหญสุภาพ เผือกเพ็ง

25.

นายวิม ดํานิล

26.

นายบิล กาฬภักดี

ที่อยู
24 หมู 6 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
086-199-1639
54 หมู 6 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
085-730-1447
366 หมู 6 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
081-284-3494
90/1 หมู 14 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
087-909-1353
96/1 หมู 14 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
180 หมู 3 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
081-986-5726
201 หมู 3 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
087-198-4929
6 หมู 3 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
219/1 หมู 10 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
081-038-4918
12 หมู 10 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
33 หมู 10 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
99 หมู 13 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
080-114-5898
12 หมู 13 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
086-0015271
23 หมู 13 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
081-019-298
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ตําแหนง
ประธานกลุมออมทรัพย

กรรมการกลุมออมทรัพย

เหรัญญิกกลุมออมทรัพย

ประธานกองทุนหมูบาน

กรรมการหมูบาน
ผูใหญบาน

ประธานกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิต
อบต.
ประธานกองทุนหมูบาน
บานบุงฝาง
กรรมการกองทุนหมูบาน
กรรมการกองทุนหมูบาน
กรรมการกองทุนหมูบาน

ผูชวยผูใหญบาน

ผูชวยผูใหญบาน
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ลําดับที่

รายงานผลการศึกษา วิเคราะห ประเมิน ระบบสวัสดิการชุมชนของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท

ชื่อ

27.

นายบุญสม ดวงแกว

28.

นายสะอื่น เอี่ยมสุพรรณ

29.

นางสาวสาวิตรี แสนออน

30.

นางสาวอัญชลี กลัดเงิน

31.

นายสมพงษ นุยปรี

32.

น.ส.จินตนา คําไหว

33.

นสพ. ปกรณ สุวรรณประภา
(คุณหมอแมน)

34.

อ.อรทัย อาจอ่ํา

35.

คุณจิตรานนท นนทเบญจวรรณ

36.

คุณศิริอาภา อรามเรือง

37.

คุณวิวรรณ เอกรินทรากุล

38.

คุณวีรญา เดชเฟอง

ที่อยู

ตําแหนง

230 หมู 15 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
ผูชวยผูใหญบาน
จ.ชัยนาท
59 ม.10 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท สมาชิก
138 ม.15 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
139 หมู 15 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.
ชัยนาท
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
(สสว. 2)
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
(สสว. 2)
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา
เลขที่ 693 ถ.บํารุงเมือง เขตปอมปราบฯ
กรุงเทพฯ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
ศาลายา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
ศาลายา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
ศาลายา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
ศาลายา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
ศาลายา

สมาชิก
เลขากองทุนหมูบาน

วิทยากร

ทีมคณะผูจัด
ทีมคณะผูจัด
ทีมคณะผูจัด
ทีมคณะผูจัด
ทีมคณะผูจัด

ภาคผนวก

ทีมงาน
อรทัย อาจอ่ํา
ปกรณ สุวรรณประภา
จิตรานนท นนทเบญจวรรณ
วิวรรณ เอกรินทรากุล
วีรญา เดชเฟอง
ศิริอาภา อรามเรือง
ณัฐชนันทพร มีสวุ รรณ

หัวหนาโครงการ/นักวิจัย
วิทยากรกระบวนการ/ผูสนับสนุนในการสราง
กระบวนการเรียนรู
ผูชวยนักวิจยั หลัก
ผูชวยนักวิจยั
ผูชวยนักวิจยั /ออกแบบปก
เลขานุการ-ประสานงาน
จัดรูปเลม
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ผลสําเร็จ

ของระบบสวัสดิการชุมชน
ขึ้นอยู่กับคุณภาพและศักยภาพของ

คนในชุมชน

