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ค คํานํา 

คํานํา 
 
 การศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพของกองทุน และกลุม-องคกรตาง ๆ ที่มี
อยูในชมุชนระดับตําบล และ/หรือชุมชนทองถิ่นมีความสําคัญที่จะชวยทําใหผูเก่ียวของฝายตาง ๆ 
ทั้งฝายชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ ภายนอกชุมชนไดมีองคความรูที่ถูกตองเก่ียวกับชุมชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการ และความเปนมา-เปนไปในดานตาง ๆ ของชุมชน รวมตลอดถงึ
ประเด็นศักยภาพหรือจุดแข็งและขอจํากัด-ขอออนตาง ๆ และนําไปสูความเขาใจสภาวะที่เปนอยู
จริงของชุมชน เพราะถาทกุฝายมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในมิติตาง ๆ ของชุมชนมากเทาใด 
ก็จะยิ่งทาํใหสามารถมีบทบาทในการเอ้ืออํานวยความสะดวก หนุนเสริม และ/หรือใหการสนับสนนุ
ในดานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง หรือหนุนเสริมในสิ่งที่เปนจุดแข็ง สิ่งที่เปนศักยภาพของชุมชนให
มีมากย่ิงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังใหความสําคัญกับเหรียญอีกดานหนึ่ง ซึ่งก็คือการลดจุดออน-
ขอจํากัด ที่ทุกฝายควรมองเห็นและใหความสําคัญ พยายามชวยกันแกไขหรอืไมทําใหจุดออน
และขอจํากัดน้ันขยายตวั หรือกลายเปนปญหา-อุปสรรคในการทํางานรวมกันของชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ความเขาใจในมิตขิองความรวมมือและความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่เปนอยู
เดิมของชุมชนนั้น มีนัยสําคัญอยางยิ่งตอการทํางานเพ่ือเสริมพลังเชิงบวกของชุมชน 
 
 อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาในครั้งน้ี ทําใหมองเห็นไดดวยวา ในชวงเวลาที่ผาน
มาประมาณ 40 กวาปนั้น ชุมชนไดตกอยูภายใตวาทกรรมการพัฒนาตามแนวทาง-แนวคิด-วิธี
คิด-ปรัชญา-กระบวนทัศน และนโยบายของรัฐบาลในแตละยุคสมัยเปนสวนใหญ ชุมชนจึงขาด
โอกาสที่จะคิดและตัดสินใจรวมกัน ทําใหมีลักษณะขึ้นตอหนวยงานภาครัฐ ผูกตดิ แตกตัว แตก
เปนสวน ๆ กลุม ๆ หรือจําเปนตองดําเนินการพัฒนาชุมชนของตนไปตามความตองการของ
หนวยงานภายนอก หรือเปนไปภายใตกระแสหลักที่เปนวิถีทางหรอืการนําที่มีวาระซอนเรนของ
รัฐบาลในชวงเวลาตาง ๆ ทีข่าดมิติของการสรางความยั่งยืนในการพัฒนาบนฐานการมีอํานาจใน
การตัดสินใจของประชาชนและชุมชน ดวยเหตุนี้การพัฒนาที่ผานมาสวนใหญจึงขาดความเปน
องครวม ไมมีความเชื่อมโยง ไมสามารถกอใหเกิดผลลพัธและผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว แต
กลับพบวา มีลักษณะที่ไดรับการพัฒนาเปนบางสวน บางดาน บางเรื่อง บางมิติ บางกลุมคน 
ในขณะที่อีกหลาย ๆ สวน หลาย ๆ ดาน หลาย ๆ กลุม หลาย ๆ มิติยังไมไดรับการใหคุณคา
และความสําคญัเทาทีค่วร โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานทีเ่ปนภายใน หรือดานลึกของมนษุย
และสังคม   
 
 นอกจากน้ี ยังสามารถมองเห็นไดอยางชดัเจนดวยวา หนวยงานภาครฐัและ/หรือรฐับาล
ยังคงมองชุมชน และ/หรือชีวิตของประชาชน-ชุมชนแบบแยกสวน ผิวเผิน ฟูแฟบ และยังไม
ตองการยกสถานะของชุมชน หรือใหคุณคากับชุมชนในฐานะที่เปนฐานและกลไกการพัฒนา
อยางแทจริง แตยังคงเปนเพียงแหลงรองรับนโยบายการพัฒนาที่มีความผันแปร หรือผันผวนไป
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 ดวยสภาวะ เง่ือนไข และปจจัยที่เกี่ยวของกับศักยภาพของชุมชน ที่ถูกทําใหลดนอย
ถอยลงในชวงเวลาที่ผานมาดังกลาวขางตน ยาแกทีช่ะงัดที่สุดก็คงจะหนีไมพนการทําความเขาใจ
ทั้งสาเหตุและอาการตาง ๆ ของโรคที่รุมเราและถาโถมเขามาสูชุมชนรวมกัน เหมือนกับการเขาใจ
ทุกข เหตุแหงทุกข และการแสวงหามรรควิธี และมองเห็นภาพที่ตองการรวมกัน บนฐานคตขิอง 
“ปญญาปฏิบตั”ิ ดังเชนที่เกิดขึ้นภายใตการดําเนินงานของโครงการวิจัยเชิงปฏบิตัิการในครั้งนี ้
 
 

 

  

 



จ คําขอบคุณ : คุณูปการของพลังสามประสาน 

คําขอบคุณ : คุณูปการของพลังสามประสาน 
 
 องคความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัย วิเคราะห และประเมินผลเกี่ยวกับระบบสวสัดิการ
ชุมชน ของอําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในเลมน้ีมีความสําคัญตอทิศทาง 
การทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชนทองถิ่น ซึ่งอันท่ีจริงนั้นองคความรู
ที่เกิดขึ้นมาน้ี เปนผลผลติและผลงานรวมกันของทุกฝาย ทั้งฝายผูดําเนินการหรือผูปฏิบัติ ซึ่งก็
คือ ชาวบาน-ชุมชน-ประชาชน ผูเปนเจาของประสบการณ และเปนผูถายทอดเร่ืองราวตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชวงที่ผานมาใหกับผูวิจัย หรือนักวิชาการไดรับฟงอยางคอนขางครบถวน ดังนั้น ถา
ปราศจากเสียซ่ึงประสบการณดังกลาว เราก็คงไมสามารถผลิตองคความรูที่อยูในเลมน้ีออกมาได   
 
 นอกจากนี้ เน่ืองจากผลงานชิ้นน้ี เปนความริเริ่มของทีมงานนักพัฒนา ของหนวยงาน
ภาครัฐ ทีล่งไปสัมผัสกับชมุชนแลวไดมีโอกาสมองเห็นวา ประสบการณเก่ียวกบัเร่ืองนี้ของชุมชนที่
อําเภอเนินขามและอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีความนาสนใจในหลาย ๆ ดาน จึงนํามาสูการ
สนับสนุนใหเกิดการศึกษาวิจัย เพ่ือผลติผลงานชิ้นน้ีขึ้นมา ซึ่งถึงแมวาในตอนแรกทางทีมงาน
นักพัฒนาหรือเจาหนาที่ขององคกรภาครัฐ จะยังไมคอยมีความชัดเจนในความตองการ ความ
ประสงค หรือส่ิงที่อยากทราบมากนักก็ตาม  แตในที่สดุก็นําไปสูการเรียนรูรวมกนักับนักวิชาการ
และชุมชนได จึงเปนนิมิตหมายที่ดียิ่งของการทํางานรวมกัน และการมองเห็นคุณคาของกันและกนั  
 
 งานชิ้นน้ีจึงเปนผลผลิตและผลงานรวมกันของทั้งฝายชุมชน ฝายนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย และฝายทีมงานนักพัฒนาสังคมและนักสังคมสงเคราะห ของสํานักงานสนับสนุน
และสงเสริมวชิาการ 2 (สสว.2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย (พม.) จึงขอขอบคุณทีมงานทุกฝายที่เก่ียวของทั้ง 3 ฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ทานผูอํานวยการ ของ สสว. 2  คุณธนาภรณ พรมสุวรรณ รวมทั้งคุณสมพงษ นุยปรี 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ผูริเร่ิมใหมีการศึกษาวิจัย วิเคราะห รวบรวม ประมวลองคความรู
เก่ียวกับระบบสวัสดิการชุมชนของจังหวัดชัยนาทในคร้ังน้ี และทีมงานนักพัฒนาสังคมและ
นักสังคมสงเคราะหที่เก่ียวของทุกทาน   
 
 สําหรับทางฝายชุมชน ผูศึกษาตองขอขอบพระคุณผูนําชุมชนทุกทานโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผูใหญสายชล พวงพิกุล   ผูใหญสุรภี แซลี้   ผูใหญมนัส มวงเกิด   ผูใหญเทียนชัย หัตทินาท 
อดีตผูใหญชยัอนันต สุวรรณสถติ   คุณวสิูตร พ่ึงพวก   ผูใหญวันชัย ยี่สุน   ผูใหญชูชาติ แพเพชร 
กํานันบุญเลศิ กาฬภักดี   คุณผกาพรรณ แตงโสภา   คุณศิรวิรรณ 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  คุณจ้ี -วีรญา เดชเฟอง 
และนอง ๆ อีกหลายทานที่ไดชวยกันทาํงานอยางเขมแข็งบนฐานของความเขาใจในนัยยะและ
ความหมายของการเสริมสรางพลังและศกัยภาพของชุมชนทองถิ่นรวมกัน รวมทัง้เจาหนาที่ฝาย
สนับสนุนของสถาบันฯ ที่ชวยกรุณาเอ้ืออํานวยความสะดวกทุกดาน โดยเฉพาะดานการบริหาร
จัดการงบประมาณ  ซึ่งโครงการฯ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก คุณตา – จารุวรรณ จารุภูมิ  
การจัดทํารูปเลมรายงานโดย คุณณัฐชนนัทพร มีสุวรรณ และพนักงานขับรถที่มีน้าํอดน้ําทนสูงมาก 
คือ คุณฤทธไิกร คงสมบูรณ ที่มีอุตสาหะในการฝาฟนความมืดและความเหนื่อยลาจากการทํางาน
ดึก ๆ ด่ืน ๆ   
 
 ทายที่สุด ขอขอบพระคุณ นสพ.ปกรณ สุวรรณประภา นักวิชาการอิสระ ที่มีดวงตา
เห็นธรรม และไดใหเกียรตแิละความกรณุาเขามารวมสรางกระบวนการเรียนรู ชวยทําใหเสนทาง
การพัฒนาของชุมชนโดยชมุชน และเพื่อชุมชน มีความชัดเจนที่มุงสูเปาหมายสูงสุด แตก็ไมละเลย
ที่จะเหลือบมอง และพินิจพิจารณาเสนทางหรือสองขางทางที่เรากาวเดินไปรวมกัน การชวย
เอ้ืออํานวยใหเกิดการทบทวนวธิีการทํางานที่ผานมารวมกันของชุมชน เปนการชีท้างสวางใหกับ
ชุมชน และทมีงานทุกฝาย ทุกคน รวมทั้งผูศึกษาวิจัยก็ไดรับการจุดประกายและอานิสงนในการ
ทํางานที่มีคุณคาและมีพลังสรางสรรคมากยิ่งขึ้นเชนกัน จึงขอขอบพระคุณคุณหมอและผูเก่ียวของ
ทุกทานมา ณ ที่นี้เปนอยางสูง 

 
 
 

  
 



ช บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

(Executive Summary) 

จากรายงานผลการศึกษา วิเคราะห ประเมิน 

ระบบสวัสดิการชุมชนของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท 

 
 การศึกษา วเิคราะห ประเมินศักยภาพและขอจํากัดของระบบสวสัดิการชุมชน และ 
กลุม-องคกรประเภทตาง ๆ ที่เก่ียวของกบัการมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นของประชาชนและชุมชนใน
อําเภอเนินขามและอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อยางเปนองครวม มีวัตถุประสงคสําคัญดังนี้คือ 
 

1. เพ่ือประเมินสถานภาพของกองทุนประเภทตาง ๆ ของชุมชนและเครือขายที่เปนอยู 
ทั้งดานศักยภาพและขอจํากัด หรือจุดออน-จุดแข็งของระบบ กลไก และกระบวนการตาง ๆ ที่
เก่ียวของทั้งหมด 

2. เพ่ือศึกษาปจจัย-องคประกอบที่เก่ียวของกับความสําเร็จ และปญหา-อุปสรรค
ในการดําเนินงานของกลุม-องคกร และกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขาย 

3. เพ่ือทําความเขาใจบริบทตาง ๆ ที่เก่ียวของในหลาย ๆ ระดับของแตละหมูบาน 
แตละตําบล และแตละอําเภอ 

4. เพ่ือสรางเวทีในการทบทวนและเรียนรูรวมกันเก่ียวกับระบบ กลไก และ
กระบวนการในการบริหารจัดการกลุม-องคกร กองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขาย   

5. เพ่ือรวมกันแสวงหาแนวทางในการยกระดับสมรรถนะของกลุม-องคกร กองทุน
และเครือขายตาง ๆ ที่มีอยู 

6. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา-ปรับปรุง ระบบการพัฒนาของชุมชน 
โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขาย ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิล หรือประสบผลสําเร็จในการตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชากรและ
ชุมชน ไดมากย่ิงขึ้น 
 
 จากผลการศกึษา วเิคราะห และประเมินในครั้งนี้ พบประเด็นที่นาสนใจหลายประการ
เก่ียวกับการกอเกิดและการทําหนาที่ของกลุม-องคกร กองทุน กลไก ระบบ และเครือขายใน
ระดับตาง ๆ ทั้งในระดับหมูบาน ระดับตาํบล และระดับอําเภอ   
 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีตัวอยางโดดเดนของการรวมมือกันอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรรมชาตใินระดับอําเภอ และ การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชมุชน และการพัฒนาอาชีพ/
กลุมอาชีพในระดับหมูบาน ที่เปนศักยภาพและความสามารถ หรือเปนทุนเดิมของชุมชนที่กอเกดิ 
ขึ้นมาบนพ้ืนฐานความสัมพันธของคนในชุมชน ที่มีการนําหรือภาวะผูนาํที่มีศักยภาพ และ

  



รายงานผลการศึกษา วิเคราะห ประเมิน ระบบสวัสดิการชุมชนของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท ซ 

 
 สําหรับเครือขายระดับอําเภอ ซึ่งเปนทุนทางสงัคมที่สาํคัญของชุมชนในระดับกวาง
นั้น  พบวา มีจุดกําเนิดบนพ้ืนฐานการทํางานรวมกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
การรักษาผืนปา ที่เรียกวา “ปาเขาราวเทียนทอง” ที่มีความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชน ครอบคลุมพ้ืนที่ปาทัง้หมดประมาณ 28,300 ไร ซึ่งในสวนน้ีเปนพ้ืนที่ปาชมุชนทีช่าวบาน-
ชุมชนสามารถดูแลรวมกันไดประมาณ 993 ไร และมีประชากรในอําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท และอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ไดรับประโยชนรวมกันประมาณ  40,000-
50,000 คน (นอกจากนี้ ก็ยังมีประชาชน ชาวบาน จากจังหวัดอ่ืน ๆ เขามาพ่ึงพิงหรือหาของปา
ในบางชวงฤดูเปนจํานวนมากอีกดวย) 
 
 จากการอนุรักษผืนปา นาํไปสูการคิดคนการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ เพ่ือตอบสนอง
และใหคุณคากับคนทํางานที่มีจิตอาสา ซึ่งก็คือกลุมประชาชน-เยาวชนทีเ่ปนอาสาสมัครในการ
ดูแลปา และตอมาไดขยายสูการจัดสวัสดิการใหกับประชากรกลุมอ่ืน ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการเกิดขึ้นหรือการยกระดับ-สถานะของกองทุน และ/หรือ กลุม-องคกรประเภทตาง ๆ ที่มีอยู
จํานวนมาก และมีการทับซอนทั้งดานวัตถุประสงค การบริหารจัดการและภารกิจตาง ๆ ใหกลายเปน 
สถาบันการเงินของชุมชนบานเขาราวเทยีนทอง ที่สามารถผนวกกองทุนประเภทตาง ๆ เขา
มาอยูภายใตรมเดียวกัน โดยมีการจัดระบบใหม ทั้งดานกําลังคน ความคิด แนวคิด และระบบ
การบริหารจัดการตาง ๆ จนกลายเปนกองทุนหรือสถาบันการเงินทีมี่ศักยภาพ และยังสามารถ
ใหบรกิารหรือเก้ือกูลคนอ่ืน ๆ ในชุมชน-หมูบาน-ตําบล-อําเภอที่อยูใกลเคยีงไดอีกจํานวนมากดวย 
 
 สําหรับปจจัย-องคประกอบสําคัญของการเกิดขึ้น การคงอยู การมีบทบาท-หนาที่ 
และ/หรือ การแสดงความสามารถ-ศักยภาพในการตอบสนองตอปญหาและความตองการตาง ๆ 
ของกลุม-องคกร-เครือขายเหลาน้ี พบวา ปจจัยที่สําคญัย่ิง ก็คือ การที่ชุมชนมีผลประโยชนรวมกัน
ในผืนปา ทีเ่ปนเหมือนชีวิตและเลือดเน้ือของชุมชน เพราะเปนทั้งแหลงอาหารและรายได ทําให
ทุกฝายทุกคนทุกหมูบานใหความสําคัญ เพราะถาไมใหความสําคัญ ก็เทากับเปนการทําลายชวีติ
และเลือดเน้ือของตนเอง  สําหรับปจจัย-องคประกอบที่สําคัญจากภายนอกชุมชน ก็คือ การสนับสนุน 
หนุนเสริมในดานตาง ๆ จากองคกร-หนวยงานประเภทตาง ๆ ทั้งดานเงินทุน วิชาการ กระบวนการ-
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 จากขอเท็จจริงขางตน จึงอาจจะพอกลาวสรุปไดวา สิ่งใดก็ตามที่เปนความตองการ 
และ/หรือ เปนความจําเปนที่แทจรงิของชมุชน-ชาวบาน ก็จะนําไปสูการดําเนินการรวมกัน
เพื่อกอใหเกิดความสําเร็จ และถาไดรับการหนุนเสริมที่ถูกตองจากหนวยงานภายนอกที่มี
ความเขาใจ และมีความจริงใจในการพัฒนาเพื่อใหชุมชนบรรลุสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้กวาที่เปนอยู 
ก็จะยิ่งทําใหเกิดพลังทวีคณูในการทํางานและการจัดการปญหาตาง ๆ รวมกัน จนเกิดผลลพัธ/
ผลสําเร็จ และผลกระทบเชิงบวกตาง ๆ ตามมามากมาย 
 
 สําหรับปญหา-อุปสรรคสําคัญของบางชุมชน-หมูบาน หรือบางตําบลที่ยังไมคอย
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานดานตาง ๆ รวมกัน ไมวาจะเปนเร่ืองใดนั้น พบวา ปจจัยดาน
ผูนํา และ/หรือภาวะ-คุณภาพการนําของผูนํามีความสาํคัญในลําดับตน ๆ หรือสําคัญที่สุด เพราะ
ถาผูนําไมปฏิบัติหนาที่แบบตรงไปตรงมา หรือขาดความโปรงใส และ/หรือมีการทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนตวัและผลประโยชนของสวนรวม ก็จะทําใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัย และ
ความไมไววางใจซึ่งกันและกัน และไมสามารถนําพาชุมชนใหไปสูความรวมมือกันในการพัฒนา
ดานตาง ๆ รวมกันได  
 
 สําหรับปญหา-อุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้นจากหนวยงานภายนอกบางหนวยงานที่เขาไป
สนับสนุนการทํางานของชุมชน พบวา ยังขาดการใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมทาง
สังคมของชุมชน หรือ ยังไมใหความสําคัญกับกระบวนการในการพัฒนามากเทาที่ควร รวมทัง้
ยังมีการสื่อสารที่บิดเบีย้ว  จึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา และบางปญหายากทีจ่ะแกไขเยียวยา 
หนวยงานภายนอกจึงควรใหความสําคัญกับ “กระบวนการพัฒนา” (development processes) 
และการทํางานทางความคดิ-วิธีคิดทั้งกบัตนเอง และกับชาวบาน/ชุมชน มากกวาเพียงแคการ
มุงเนนไปที่ผลลัพธอยางผลีผลาม เพราะการกระทําดังกลาวไดกลายเปนสวนหนึ่งของการสราง
ความขัดแยงใหเกิดขึ้นในชมุชนในเวลาตอมา    
 
 ประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรับหนวยงานภายนอก ก็คือ การที่องคกร-หนวยงานจาก
ภายนอกที่จะเขาไปสนับสนุน จําเปนจะตองมีความเขาใจในนัยยะและความหมายของทุนทาง
สังคมและทุนประเภทอ่ืน ๆ ทั้งทุนทางปญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนมนุษย และทุนที่เปนเงิน  ที่มี
อยูเดิมของชุมชนไดอยางแทจริง ก็จะชวยทําใหเครือขายที่มีอยูเดิมมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น  
 
 ดังน้ัน จึงเปนความจําเปนและสําคัญมากที่ผูบริหารหรือหนวยงานภายนอกที่จะเขา
มาสนับสนุนกระบวนการของชุมชน ควรจะตองมองชุมชนอยางมีความเขาใจในความสัมพันธ
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 สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งยวดอีกประการหน่ึง ก็คือ การใหอํานาจหรือตระหนักใน “อํานาจ
เชิงบวกของชุมชน” ที่สามารถรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันวางแผน รวมกันลงมือ
ดําเนินการ ไปจนถึงรวมรับประโยชน ตลอดจนถึงรวมติดตามและประเมินผล รวมสรางกระบวนการ
เรียนรู โดยมีหนวยงานภายนอกแสดงบทบาทเปนเพียงผูกระตุน ผูเอ้ืออํานวยความสะดวก 
และผูสนับสนุนการสรางกระบวนการเรียนรู และการที่หนวยงานภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานภาครัฐจะสามารถแสดงบทบาทดังกลาวได ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความเขาใจ
และมีทัศนคติที่ถูกตองในการแสดงบทบาทดังกลาว  ดังนั้น หนวยงานภายนอกจึงควรใหความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรของตนอยางถูกทิศถูกทาง หรือเพ่ิมสมรรถนะในการทํางานดวยกระบวนทัศน 
วิธีคิด และกระบวนการ-วธิีการที่ถูกตอง ถาหนวยงานภายนอกกระทําเชนน้ีได จะทําใหชุมชน
ทองถิ่นและสังคมไทยสามารถพัฒนาไดแบบกาวกระโดด ไมวาจะเปนเรือ่งใดก็ตาม และจะกลายเปน
สังคมที่นาอยูมากกวาที่เปนอยูไดอยางแนนอน 
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สวนท่ี 1 6

กรอบการศึกษาวิเคราะห-การประเมินระบบสวัสดิการชุมชน  

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   1.1  

 
 ในปจจุบัน ชุมชนทั้งในระดบัตําบล และระดบัอําเภอเปน “หนวยทางสังคม” ที่มีความสําคัญ
ตอการปรับปรุงคุณภาพชีวติของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตการปกครองนั้น ๆ เพราะ  “ตําบล”  
และ “อําเภอ” เปนหนวยการปกครองที่มีขนาดที่ไมเล็ก และไมใหญจนเกินไป หรืออาจกลาวไดวา 
ในแตละตําบลมีประชากรโดยเฉลีย่ประมาณ 5,000-7,000 คน และยังเปนศูนยรวมของทรัพยากร
ตาง ๆ จากหลาย ๆ หนวยงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ชุมชนระดับตาํบลที่มีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และ/หรือ เทศบาลตําบล (ทบต.) ซึ่งเปน
หนวยทางการปกครองระดับทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชน หรือสามารถดูแลทุกขสุขของ
ประชาชนในเขตความรับผิดชอบไดมากท่ีสุดในทุกดาน ทั้งเศรษฐกิจ-อาชีพ-การทํามาหากิน 
การศึกษา การสาธารณสุข-สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ความม่ันคงในชีวิต-ทรัพยสิน 
สิ่งแวดลอม ฯลฯ   ครอบคลุมประชากรทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ทกุเชื้อชาต-ิชาติพันธ ทุกอาชีพ 
และทุกสถานะทางเศรษฐกจิ  
 
 การสนับสนุนการดําเนินงานในดานใด ๆ ก็ตามของหนวยงานตาง ๆ ลงไปยังชุมชน ทั้ง
ระดับหมูบาน-ตําบลและระดับอําเภอ นับจากน้ีไปควรเปนการสนับสนุนที่คํานึงถงึความแตกตาง
ของแตละพ้ืนที่ และอยูบนฐานของความเขาใจในความสลบัซับซอนทีเ่ปนอยูของพืน้ที่นั้น 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 อําเภอทัว่ประเทศ ที่ดําเนินการโดย สาํนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการทั้ง 12 แหง 
ที่อยูในสังกัดของกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการนัน้ ไดพยายามดําเนนิการตาง ๆ เพ่ือตอบสนอง
ตอปญหาและความตองการของชุมชนตามทิศทางที่กลาวมาขางตน มาเปนระยะเวลาหนึ่ง และ
ไดทําใหเกิดกระบวนการขบัเคลื่อนในการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดการดูแลซึ่งกันและกันภายใน

  



รายงานผลการศึกษา วิเคราะห ประเมิน ระบบสวัสดิการชุมชนของอําเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท 4 

 
 ในชวงเวลาการทํางานที่ผานมา สําหรับสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 
(สสว. 2) ซึ่งรับผิดชอบในการสนับสนุนการทํางานเพ่ือพัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชน ในเขต
พ้ืนที่ภาคกลาง ไดสังเกตเห็นวา การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับตําบล และ
เครือขายระดับอําเภอ ของอําเภอเนินขามและอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (ซึ่งครอบคลุมเขต
พ้ืนที่ทั้งหมด 5 ตําบลในสองอําเภอ โดยที่ 3 ตําบลอยูในอําเภอเนินขาม คือ ตําบลเนินขาม 
ตําบลกะบกเตี้ย ตําบลสขุเดือนหา และ อีกสองตําบลอยูในอําเภอหันคา คือ ตําบลเดนใหญ และ 
ตําบลไพรนกยูง) นั้น มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่นั้น ๆ 
เปนอยางมาก  
 
 อยางไรก็ตาม ทั้งน้ี สสว. 2 ยังพบดวยวา การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชมุชน
ในพื้นที่ดังกลาว ยังมีความไมชัดเจนในหลาย ๆ เรื่อง (จากมุมมองของคนภายนอก) แตใน
ขณะเดียวกันก็มีความนาสนใจในแงของการประเมินจุดออน-จุดแข็ง เพ่ือสรางความรู การเรียนรู  
และการนําไปสูการยกระดับ หรือสรางเสริม-พัฒนาสมรรถนะในดานตาง ๆ ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
รวมทั้งการรวมกันแสวงหาแนวทางในการพัฒนา ตอยอด ขยายผลใหเกิดการทํางานอยางมี
ประสิทธผิล หรือเกิดผลสําเร็จในดานตาง ๆ โดย “ชุมชน” สามารถเปน “ฐานของการขับเคลื่อน” 
ไดอยางแทจริง หรือ ใหไดมากที่สุดเทาทีจ่ะสามารถทําใหเกิดขึ้นได  
 
 นอกจากนี้ สสว. 2 ยังพิจารณาเห็นวา ควรจะมีการทบทวนการทํางานในชวงเวลาที่
ผานมา ระหวางฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดรวมกนัวา การดําเนินงาน
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบลและเครือขายระดับอําเภอนั้น ประสบผลสําเร็จมากนอย
แคไหน ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จมีอะไรบาง ปญหา-อุปสรรคสําคัญ ๆ คืออะไร  ความ
สอดคลองเหมาะสมกับบริบทแตละแหง แตละพื้นที่ แตละกลุมประชากร มีหรือไม เปนอยางไร 
เครือขายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมีความเช่ือมโยง หรือยึดโยงกันไดอยางไร และจะทําอะไร-อยางไร
รวมกันตอไป เพ่ือใหสามารถสรางเสริมใหเกิดความตอเน่ือง ยั่งยืน และกลายเปนระบบ กลไก
และกระบวนการที่สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการ หรือมีสวนสําคัญในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางยั่งยืนยาวนาน  
 

 



5 สวนที่ 1  กรอบการศึกษาวิเคราะห-การประเมินระบบสวัสดิการชุมชน 

ดังนั้น การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือตอบคําถามตาง ๆ ดังกลาวขางตน รวมกันระหวางฝาย
ตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด ทั้งในระดับพ้ืนที่และในระดับนโยบาย โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ที่เปน
ฝายปฏิบตัิ หรือเปนฝายแปรนโยบายสูการปฏิบตัิทีเ่ปนจริง ที่มีผูเก่ียวของหลายฝาย หลายระดับ 
หลายภาคสวนนั้นมีความสาํคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้การไดรับการสนับสนุนในเชิงวชิาการและการสราง
กระบวนการเรียนรูจากสถาบันการศกึษาที่มีความเช่ียวชาญในการวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร มีวิสัยทศัน
เก่ียวกับศักยภาพของชุมชนทองถิ่น มีฉันทะ มีความเปนกลาง และสามารถเอ้ืออํานวยใหเกิด
การเรียนรู และการทํางานรวมกันระหวางฝายตาง ๆ ในระดับพ้ืนทีไ่ด จึงมีนัยสําคัญเปนอยางยิ่ง  
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 
1.2.1 เพ่ือประเมินสถานภาพของกองทุนสวสัดิการชุมชน กลุม-องคกรและเครือขาย

ที่เปนอยูทั้งดานศักยภาพและขอจํากัด หรือจุดออน-จุดแข็งของระบบ กลไก และกระบวนการ
ตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับความสําเร็จ และปญหา-อุปสรรคในการ
ดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขายในระดับตาง ๆ 

1.2.3 เพ่ือทําความเขาใจบรบิทตาง ๆ ที่เก่ียวของในหลาย ๆ ระดับของแตละตําบล 
และแตละอําเภอ  

1.2.4 เพ่ือสรางเวทใีนการทบทวนและเรียนรูรวมกันเก่ียวกับระบบ กลไก และ
กระบวนการในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขายระดับอําเภอ  

เพ่ือรวมกันแสวงหาแนวทาง ในการยกระดับสมรรถนะของกองทุนและเครือขาย  1.2.5 
1.2.6 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา-ปรับปรุง ระบบสวัสดิการชุมชน

และเครือขาย ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล หรือประสบผลสําเร็จในการตอบสนองตอปญหาและ
ความตองการของประชากรกลุมตาง ๆ ไดมากยิ่งขึ้น 

 
ประเด็นคําถามและขอบเขตเน้ือหาในการศึกษา-ประเมิน-วิเคราะห-ปฏิบัติการ      1.3  

 
1.3.1 ระบบสวัสดิการชุมชน/กองทนุชุมชน และเครือขายในระดับตาง ๆ ทีเ่ปนอยูใน

อําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา เปนอยางไร มีที่มาอยางไร มีประเภทและรูปแบบตาง ๆ อะไร-
อยางไรบาง ใครไดรับสิทธิประโยชน   

1.3.2 ศักยภาพและขอจํากัด หรือจุดแข็ง-จุดออนที่สําคัญ ๆ ของกองทุนฯ และ/หรือ
กลุม-องคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของที่มีอยู (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 ปจจัยที่เก่ียวของกับความสาํเร็จ ไมสําเร็จ และ/หรือปญหา-อุปสรรคสําคัญ ๆ 
ของการดําเนินงาน และการบริหารจัดการกองทุนสวสัดิการชุมชน และเครือขายในระดับตาง ๆ คือ
อะไรบาง  

1.3.4 บริบทที่แวดลอม (Environmental Contexts) ที่สําคัญ ๆ ในระดับตาง ๆ คืออะไร   
1.3.5 ประชาชนในชมุชนและผูเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ มีความคิดเห็น

อยางไรตอระบบการบรหิารจัดการสวัสดิการชุมชนทีเ่ปนอยู ความตองการในการพัฒนา-ปรับปรุง
บทบาท การมีสวนรวมในมิติตาง ๆ ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในมุมมองของฝายตาง ๆ 
ความเปนไปไดในการขยายเครือขาย และปจจัยที่เกี่ยวของกับความย่ังยืนในการบริหารจัดการ
กองทุนในความคิดเห็นของประชาชน ฯลฯ   

1.3.6 แนวทาง/ขอเสนอสําคัญ ๆ ในการพัฒนา-ปรับปรุง และยกระดับสมรรถนะ และ/
หรือระบบ-กลไก-กระบวนการของกองทนุ และเครือขาย ควรเปนอยางไร ในมุมมองของผูเก่ียวของ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ทุกระดับ (ทั้งฝายประชาชน ชุมชน และเจาหนาทีข่องรัฐ) 

 
1.4  เคร่ืองมือและวิธีการในการศึกษา/การเก็บรวบรวมขอมูล และการปฏิบัติการ 

 
1.4.1 การศึกษา-เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของพ้ืนที่ ทั้งที่เปนขอมูลทั่วไปของ

หมูบาน-ชุมชน ตําบล อําเภอ และขอมูลเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขาย ใชวธิีการ
ศึกษา ทบทวน ประมวล และ/หรือ รวบรวมจากเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ  (Documentary 
Review) และเสริมดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key Informant Interviews) ทั้งที่เปน
เจาหนาที่ของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 และผูเก่ียวของในระดับตาง ๆ ในพื้นที่
ศึกษา โดยสามารถสัมภาษณผูใหขอมูลหลักในพ้ืนที่ ไดทั้งหมดจํานวน 8 คน (ทั้งน้ีบางสวนอาจ
ทับซอนกับผูใหขอมูลที่เปนผูนําชุมชน เน่ืองจากผูใหขอมูลหลัก มักเปนผูที่ทราบความเปนไป-
เปนมาในดานตาง  ๆ ของชุมชนอยางละเอียด และสวนใหญบุคคลเหลาน้ีมักมีตําแหนง-หนาที่
เปนผูนํา หรือมีตําแหนงทางการปกครองดวย) ทั้งน้ี ไดทําการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ระหวาง
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 และ ในชวงวนัที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 เชนกัน  
 1.4.2 การสัมภาษณระดับลึกผูมีบทบาทสําคัญในระดับตําบล และระดับอําเภอ 
ดวยการใชแนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interview Guidelines) โดยไดมี
การปรับหัวขอ และเนื้อหา และ/หรือ ประเด็นการสัมภาษณใหมีความสอดคลองกับบริบทเฉพาะ
ของกลุมเปาหมายแตละกลุม อาทิเชน ผูนําระดับตําบล (สัมภาษณกํานันตําบลสขุเดือนหา และ 
กํานันตําบลไพรนกยูง) ผูนําระดับอําเภอ (สัมภาษณพูดคุยอยางไมเปนทางการกับนายอําเภอ
เนินขาม และสัมภาษณพูดคุยกับผูบริหารของมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย) รวมทั้ง
สัมภาษณผูบริหาร-ผูที่ทําหนาที่บริหารจัดการกองทุนโดยตรง                  
                     

 



7 สวนที่ 1  กรอบการศึกษาวิเคราะห-การประเมินระบบสวัสดิการชุมชน 

 1.4.3 การสังเกตการณ ทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ในชวงที่ทีมวจัิยลงไป 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ไมพบวามีกิจกรรมเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ หรือระบบ
สวัสดิการชุมชน หรือกลุม-องคกรอ่ืนใดในชุมชนโดยตรง แตพบวามีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการ
เปนพ้ืนที่ ๆ มีศักยภาพในเชิงการเรียนรู การดูงาน การเชื่อมโยงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ และ/หรือ 
การมีบทบาทในการประสานเชื่อมโยงกับกิจกรรมของหนวยงานราชการ โดยพบวาชุมชนบาน
เขาราวเทียนทองกําลังรวมมือกับทางอําเภอเนินขามในการเตรียมการเรื่องการสรางศาลาที่ประทบั 
เพ่ือประกอบพิธีที่เก่ียวของกับการอนุรักษปา ทีมงาน/ทีมวิจัย จึงทําการสังเกตการณ และทํา
การพูดคุยอยางไมเปนทางการเก่ียวกับเร่ืองน้ีกับเจาหนาที่-บุคลากรที่ลงมาติดตอ หรือมีปฏิสัมพันธ 
กับชุมชน  เพ่ือใหเขาใจถึงความเชื่อมโยง และเขาใจถึงบทบาทของหนวยงานรัฐในการทาํงาน
รวมกบัชุมชนวาเปนบทบาทในลกัษณะใด ประเภทใด เปนบทบาทในเชิงการสนับสนุนการทํางาน
ของชุมชน หรือเปนบทบาทในเชิงการสัง่การ หรืออ่ืนใด   ซึ่งจากการสังเกตและพูดคยุจะเห็นไดวา 
จากคําพูดลอเลนของผูใหขอมูล...“ไมอยากใหเบอรมือถือกับทางนายอําเภอ เพราะกลัวเรียกใช”  
ซึ่งเปนการพูดในลกัษณะทีเลนทีจริง แตมีนัยยะและความหมายในเชงิความสัมพันธที่ไมเทาเทยีม 
ที่ชี้ใหเห็นวา การประสานสัมพันธอยางแนบแนน หรือการเอ้ือ-เก้ือกูลซึ่งกันและกันในกระบวน 
การทํางาน และ/หรือการเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน
ของประชาชน-ชุมชนนั้นยังมีความไมเทาเทียม หรือยังไมอยูในระนาบเดียวกัน ซึ่งประเด็นนี้ หรือ
ขอมูลตรงนี้มีความสําคัญในแงของการนําไปสูการใหขอเสนอแนะในการปรับทศิทางการทํางาน
รวมกัน เพ่ือใหเกิดผลลัพธ และผลสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น  
 1.4.4 การจัดทําแบบบันทกึภาคสนาม (Field Notes) เพ่ือใหสามารถบันทึกขอมูล
ตาง ๆ ที่เก่ียวของไดอยางครบถวน ถกูตอง ไมบิดเบี้ยว เชื่อถือได และไดมีการประมวลผล
ขอมูลเปนรายวันในระหวางที่อยูในภาคสนาม  ซึ่งในการศกึษาคร้ังนี ้ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล
จากภาคสนาม 3 ชวงดวยกัน คือ ชวงที ่1 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552  ชวงที่ 2 วันที่ 18-19 
กรกฎาคม 2552  และชวงที่ 3 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552 (ซึ่งเปนชวงที่มีการจัดประชุมถอด
บทเรียนการทาํงานของชุมชน) และไดใชวธิีการเก็บขอมูลที่เรียกวา การพูดคุยอยางไมเปนทางการ 
และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม และ/หรือการเขาไปมีสวนรวมในการประชุมพูดคุยในกลุมดวย   
 1.4.5 การสัมภาษณกลุมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ในระดับตาง ๆ  
(Group Interviews) และ/หรือ สัมภาษณกลุมผูนํากลุม-องคกร-กองทุนตาง ๆ รวมทั้งกลุมผูรับ
ประโยชนจากกองทุน  โดยสามารถสัมภาษณกลุมผูนาํชุมชน ไดจํานวน 2 กลุม คือ กลุมผูนํา
ชุมชนที่บานบทุางรถ และบานหนองหอย (หมูบานละ 1 คน) และกลุมผูนําชุมชนทีบ่านดอนกระพี้ 
ต.เดนใหญ (จํานวน 2 คน) และสัมภาษณพูดคุยกับชาวบานในพื้นทีต่าํบลกะบกเตีย้ (บานโศกลึก) 
ในลักษณะกลุมแบบบังเอิญไดอีกจํานวนหนึ่งกลุม  
 1.4.6 การจัดเวทเีพื่อคืนขอมูลสูชุมชน และ/หรือการนําเสนอผลการศกึษาใหกับ
ชุมชนและผูเก่ียวของในทกุระดับ เพ่ือเปนการกระตุน สนับสนุน-สงเสริม สรางการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดการแสวงหา คิดคน แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของ
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1.5  วิธีการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผล 

 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพทุกประเภท ใชวธิีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหและนําเสนอดวยสถิติเชิงพรรณนา เชน คารอยละ 
คาเฉลี่ย  และการนําเสนอขอมูลในรูปตารางไขว (cross-tabulation) เปนตน  นอกจากนี้ ในสวน
ของชุมชนเอง ยังไดรับโอกาสในการทําการวิเคราะหศกัยภาพ-ขอจํากัด หรือจุดแข็ง-จุดออนของ
ตนเอง และของกลุม-องคกรตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของทั้งหมดในชุมชน (ไมไดวิเคราะหเฉพาะกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทาน้ัน) เพราะทุกอยางทุกเรื่องในชุมชนมีความสัมพันธเก่ียวของกัน และลวน
เปนบริบทชีวิตของชาวบานและชุมชนที่มีปฏิสัมพันธกันกับกองทุนสวัสดิการชุมชน และไดมี
การผนวกผลการวิเคราะหดังกลาวมาไว ณ ที่นี้ดวย  ทั้งนี้เพ่ือใหชุมชนทราบถึงสถานภาพของ
ตนเอง-กลุม-องคกร-เครือขาย และยังชวยทําใหหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดทราบมุมมอง
ของชาวบานและชุมชน ทัง้นี้เพ่ือลดชองวางในการทํางานรวมกัน และเกิดความรูความเขาใจที่
ถูกตอง และ/หรือสามารถเขาถึงความคดิ ความรูสึก ความเขาใจ ความตองการตาง ๆ ที่เปน
มุมมองของชุมชน-ประชาชนเอง ซึ่งถาทกุฝายที่เก่ียวของสามารถเขาใจกันไดมากเทาใด ก็จะยิ่ง
ทําใหเกิดพลงัทวคีูณในการทํางานรวมกัน และนําไปสูผลสําเร็จรวมกันของทุกฝายที่เก่ียวของ
ไดมากย่ิงขึ้นเทาน้ัน 
 
 
1.6  การคืนขอมูลสูชุมชน/การนําเสนอผล-การเผยแพรผลการศึกษา 

 
 สําหรับการนําเสนอผลการศึกษาใหกับชุมชน และการจัดระดมความคิดเห็นของ
ชุมชน และหรือผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงในพื้นที่นัน้ ไดมีการจัดเวทีถอดบทเรียนการทํางาน
และการวเิคราะหจุดออน-จุดแข็งของกลุม-องคกรตาง ๆ ในชุมชน ซึ่งเปนการจัดประชุมในพื้นที่
ไปแลว 1 ครั้ง เม่ือ 27-28 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา ณ จังหวัดสุพรรณบรุี โดยไดเชิญ
ผูเก่ียวของฝายตาง ๆ ทั้งที่เปนผูใหญบาน กํานัน สมาชิกองคการบริหารสวนตาํบล ฯลฯ และ 
ผูเก่ียวของที่มีบทบาทตาง ๆ อยูในกองทุน และ/หรือ ในกลุม-องคกรประเภทตาง ๆ อาทิเชน 
การเปนประธานกลุม-กองทุน เหรัญญิก กรรมการหมูบาน กรรมการกองทุนประเภทตาง ๆ 
สมาชิก ฯลฯ ซึ่งมีผูเขารวมที่เปนเพศหญงิจํานวน 10 คน และ เพศชายจํานวน  20 คน รวมเปน 
30 คน  (โปรดดูรายชื่อผูเขารวมประชุมในภาคผนวก ข.) 
 
 นอกจากนี้ ทางทีมวิจัยยังไดกําหนดจัดประชุมเพื่อนําเสนอผลการศึกษา และ/หรือ 
การคืนขอมูล-ผลการวิจัย-การประเมินและความรูฉบับสมบูรณใหกับชุมชนอีกครั้งหนึ่งเม่ือชุมชน
พรอม ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2552  
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 สําหรับการนําเสนอผลการศึกษาใหกับ สสว. 2 และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของใน
ระดับนโยบายนั้น ทาง สสว. 2 เปนฝายจัดเสริมอีกทางหน่ึง และจะนําเสนอผลการศึกษาและ
ผลลัพธตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปดเวทีชุมชน มานําเสนอ ณ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของ สสว. 
ทั้ง 12 แหง ที่กําหนดไวในป 2553 อีกดวย        
 
1.7  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

               
 การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขาย จะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลสําเร็จตาง ๆ ตามตองการ หรือ เปนไปตามความคาดหวงั/ความตองการ และ/หรือ จะ
สามารถทําใหประชาชนผูไดรับประโยชนมีความพึงพอใจไดมากนอยแคไหนน้ัน ขึ้นอยูกับ หรือ 
มีความเกี่ยวของกับปจจัยและเง่ือนไขตาง ๆ ในหลาย ๆ ระดับ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับ
ครอบครัว-ครวัเรือน ระดับกลุม-องคกร ระดับหนวยงาน ระดับชุมชน-พ้ืนที ่ ไปจนถึงระดับ
เครือขาย และเก่ียวของกับทั้งฝายผูรับประโยชน หรือผูรับบริการ และฝายผูใหบริการ-ผูรับผิดชอบ
ในการจัดระบบบริการ ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางสลับซับซอน   
 
 ดังนั้น การทําความเขาใจปฏิสัมพันธระหวางปจจัย-เง่ือนไขตาง ๆ ดังกลาวอยางละเอียด 
รอบคอบ รอบดาน เปนจริง เปนระบบ ไมเกิดภาพลวง จึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ 
การเปดโอกาสใหชุมชนและประชาชนไดมี “เวลาและเวที” ในการทบทวนความเปนมา และ
ความเปนไปของการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือขายที่กําลังขยายตัวออกไป
รวมกัน ก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน   
 
 ทีมผูวิจัย หรือทีมสนับสนุนการเรียนรู เชื่อวา ถามีการศึกษา-วิเคราะหปจจัย องคประกอบ 
และเงื่อนไขตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางถูกตอง รอบดาน และเปนระบบ จะทําใหเกิดองคความรูที่
เปนจริง และจะชวยทําใหชมุชนมองเห็นภาพความเปนมา-เปนไปรวมกัน ผนวกกับการเสริมแรง
จากฝายตาง ๆ ดวยการจดัเวทีแหงการเรียนรูรวมกัน โดยมีสถาบันการศึกษาทีมี่ความชํานาญ
การในเรื่องการวิจัยและการสรางการเรียนรูเพ่ือเสริมศักยภาพชุมชนเขามาสนับสนุนกระบวนการ 
จะทําใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูบนพืน้ฐานของการทํางาน (action learning) และจะนําไปสู
การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการที่มีความสอดคลองกับความเปนจริงตาง ๆ และเกดิ
ประโยชนสูงสดุตอชุมชนและประชาชน และผูเก่ียวของทุกฝาย ทุกสถานะไดอยางยั่งยืนตอไป   
 
 โดยสามารถแสดงเปนรูปแผนภาพของการทํางานของปจจัย-องคประกอบในระดับตาง ๆ 
และบทบาทของฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของ และเปาหมายสูงสุดที่ทุกฝายตองการรวมกัน ไดดัง
แผนภาพตอไปน้ี                                    
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แผนภาพ 
กรอบแนวคิดในการทํางานของโครงการ 

 

5.  เปาหมายสูงสุดทีต่องการบรรลุรวมกัน 

● ในระยะยาว การบริหารจัดการกองทุนดีขึ้น  มีประสิทธิภาพ-ประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น 
● ประชาชนพึงพอใจ -ไดรับสิทธิประโยชนอยางทั่วถึง-เปนธรรมมากย่ิงขึ้น 
● 

 

กองทุนสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชน-ชุมชนไดอยางยั่งยืน-
ยาวนาน 

4. จัดเวทีคืนขอมูลใหชุมชน/รวมพลงัชุมชน 

● นําเสนอผลตอที่ประชุม 
● ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นรวมกัน 
● 
 
 

แสวงหาแนวทางในการปรบัปรุงใหดีขึ้นรวมกัน/กําหนดกฎ-ระเบียบตาง ๆ ใหม ฯลฯ 

 
 

 
 

3.  องคความรูที่เกิดข้ึน/ที่ไดรับเปนระบบ-ถูกตอง-เชื่อถือได 

ผลการศึกษา-ผลการวิเคราะหสภาพที่เปนอยูของกองทุนฯ และชุมชน 
ทั้งระดับตําบลและระดับอําเภอ 

 

2. ศึกษาปจจัย/เงื่อนไข/องคประกอบ ระดับตางๆ ทั้ง 

● ฝายผูรับประโยชน หรือผูรับบริการ        
● ฝายผูใหบริการ-ผูรับผิดชอบในการจัดระบบบริการ/ระบบบริการที่เปนอยู 
● ระดับปจเจกบคุคล 
● ระดับครอบครัว-ครัวเรือน 
● ระดับกลุม-องคกร  
● ระดับหนวยงาน  
● ระดับชุมชน-พ้ืนที่  
● ระดับเครือขาย  

1. ศึกษา-ทําความเขาใจ ศักยภาพ และขอจํากัดของกองทุน-ชุมชน 

พรอมวิเคราะหปฏิสัมพันธของปจจัย-องคประกอบตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับศักยภาพ 
และขอจํากัดของกองทุนและชุมชนในหลาย ๆ ระดับ 
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สวนท่ี 2 

     ผลการศึกษาวิเคราะหและการประเมิน  

 
2.1  บริบทสําคัญของพื้นที่ 
 
 พ้ืนที่ในการศกึษาครั้งน้ี ครอบคลุม 2 อําเภอ คือ อําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา 
ซ่ึงประกอบไปดวยชุมชนระดับตําบลจํานวน 5 ตําบล ดังน้ีคือ อําเภอเนินขาม มี 3 ตําบล คือ 
ตําบลเนินขาม ตําบลสุขเดือนหา และตําบลกะบกเตี้ย และอําเภอหันคา มี 2 ตําบล คือ ตําบล
เดนใหญ และตําบลไพรนกยูง  ทั้งนีเ้น่ืองจากท้ังตวับคุคลและพื้นที่ในการศึกษาครัง้นี้ เปนพ้ืนที่ ๆ 
ไดรับมอบหมายหรือสงทอดขอมูลมาจากสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.2) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
 
 อยางไรกต็าม ในทางปฏิบตัจิริง ผูวิจัยไดพยายามที่จะศึกษา โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูเก่ียวของทั้งในระดับและประเภทตาง ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได หรือนอกเหนือจาก
กลุมบุคคลท่ีไดรับการระบหุรือการมอบหมายขั้นตนจาก สสว. 2 หรืออันที่จริง อาจกลาวไดวา 
ผูวิจัยคํานึงถงึความสําคัญของความครบถวน ความครอบคลุม และความถูกตองของขอมูลทุก
ประเภทและทุกระดับ ที่มีนัยสําคัญตอการทําความเขาใจความเปนจริงตาง ๆ ที่เก่ียวของ ที่
ดํารงอยู อยางไมมีการลดทอน หรือไมไดจํากัดขอบเขตของความสัมพันธของคนในชุมชน ทัง้น้ี 
เน่ืองจากทราบดีวา การแบงออกเปนหมูบานและตําบลตาง ๆ น้ัน สวนใหญเปนการแบงขนาด
การปกครอง โดยใชขนาดของประชากร และขนาดของชุมชน-หมูบานที่มีความเชือ่มโยงกับกฎ-
ระเบียบของหนวยงานราชการ หรือของกระทรวงมหาดไทยเปนตวัแบง หรือเปนเกณฑในการ
ขีดเสนแบงในทางพื้นที่-ภูมิศาสตรและการปกครองเทาน้ัน แตในทางสังคมนั้นพบวา ไมสามารถ
ขีดเสนแบงความสัมพันธของประชาชนและชุมชนที่มีความสัมพันธกันมาเปนเวลานาน และเปน
ความสัมพันธแบบไรขอบเขตหรือเขตแดนได   
 
 ดวยเหตุผลและการตระหนักรูดังกลาว เราจึงไมสามารถแบงแยกความสัมพันธของคน
ที่อาศัยอยูในชุมชน ที่มีการประสานเชื่อมโยงกัน พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ติดตอไปมาหาสูกัน 
และ/หรือมีความสัมพันธกันดวยรูปแบบตาง ๆ  การไมแบงแยก หรือการมองทุกอยางอยางมี
ความสัมพันธเชื่อมโยง และมีความเปนองครวม จึงชวยทําใหเราสามารถเขาถึงและเขาใจความ
เปนจริงตาง ๆ ไดมากขึ้น หรือ อยางนอยก็ไมทําใหภาพความเปนจริงของชุมชนที่ศึกษา
ผิดเพ้ียน หรือบิดเบี้ยวไป อันเปนผลมาจากการเขาไปของคนนอกที่อาจมีอคติสวนตน และยังมี
ความรูความเขาใจความเปนไปในชุมชนไมมากนัก  หรืออาจจะไมมากและไมลึกซ้ึงเทากับคนท่ี
อยูในชุมชนเอง การเขาถึงความจริงที่เปนอยูจริง ในชุมชนใหไดมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 
(โดยไมมีการซอนทับดวยความคิดความรูสึกสวนตนของคนนอก) จึงเปนความสําคัญอยางยิ่ง 
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เพราะจะทําใหสามารถทําความเขาใจท้ังศักยภาพและขอจํากัดที่เก่ียวของในหลาย ๆ ระดับ ทั้ง
ระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัว-ครัวเรือน ระดับชุมชน-หมูบาน ไปจนถึงระดับตําบล และ
ระดับอําเภอ ไดอยางครอบคลุม ชัดเจน เชื่อมโยง เปนองครวม และถูกตองมากย่ิงขึ้น อยางไรก็ตาม 
สําหรับในสวนเจาหนาที่หรือหนวยงานภายนอกที่เขามาเก่ียวของกับชุมชนนั้น ตองขอยอมรับวา 
ยังไมสามารถศึกษาไดอยางครอบคลุม เน่ืองจากมีเวลาจํากัด 
   
 นอกจากนี้ ดวยวิธีการศึกษาและมุมมองดังกลาวขางตน ยังทําใหเราไมไดมองปจจุบัน
แยกออกจากอดีต แตไดพยายามเจาะลึกภาพในอดีต เพ่ือทําความเขาใจปจจุบัน และอาจจะยัง
สามารถคาดการณตอไปในอนาคตไดในอีกระดับหน่ึงอีกดวย 
 
 จากการศึกษาดวยมุมมองดังกลาว ทําใหเราคนพบวา บริบททางประวัติศาสตรของ
ชุมชน มีความสําคัญตอการทําความเขาใจความเปนมาของการรวมกลุมกันในการ
พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดขึ้น และการขยายตัวของสถาบันการเงินชุมชนที่ชื่อวา 
“สถาบันการเงินชุมชนบานเขาราวเทียนทอง” น้ัน มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับความพยายามใน
การรวมกันรักษาผืนปาที่มีคุณคา หรือมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ทั้งที่อยูใน
อําเภอเนินขามและในอําเภอหันคา หรืออาจจะกลาวไดวา จุดกอเกิดของความสัมพันธที่สําคัญ
ยิ่งในระดับชุมชนอีกประการหนึ่ง ก็คือ การมีผลประโยชนรวมกันในผืนปาที่ดูเหมือนจะเปนชีวิต
และเลือดเน้ือของชาวชุมชน หรือประชาชนในพื้นที่น้ีทุกคนก็วาได 
 
 ดวยผลประโยชนรวมกันดังกลาว จึงทําใหเปนบอเกิดของ “ทุนทางสังคม” ที่สําคัญใน
เวลาตอมา หรือเราอาจจะสามารถกลาวไดดวยวา ทุนทางสังคม หรือเครือขายทางสังคมระดับ
ตําบล ไดกอเกิดขึ้นบนฐานของทุนดานทรัพยากร-สิ่งแวดลอมที่เรียกวา “ปาเขาราวเทียน
ทอง”  ซ่ึงมีพ้ืนที่อยูทั้งหมด 28,300 ไร (แตที่ชุมชนสามารถรวมกันดูแลไดคอนขางดี เพราะ
เปนพ้ืนที่ปาติดชุมชน หรือที่เรียกวา ปาชุมชนนั้น มีประมาณ 993 ไร) ซ่ึงเปนทรัพยากรที่กําลัง
ทรุดโทรมดวยน้ํามือมนุษย และก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัย “กลไกและ/หรือนํ้ามือของ
มนุษย” ในการปกปกรักษาคุณคาตาง ๆ ไวใหนานเทานานดวยเชนกัน จนนําไปสูการจัดตั้ง
กลุม-องคกรในการดูแลรักษาปารวมกัน   
 
 สําหรับปาเขาราวเทียนทองนี้ ถือวา เปนทรัพยากรธรรมชาติรวมกันของชุมชน ที่มี
ขนาดใหญ เพราะมีอาณาเขตติดตอกับชุมชนตาง ๆ จํานวนหลายชุมชนดวยกัน หรือ ถามองใน
อีกดานหน่ึง ก็อาจกลาวไดดวยวา มันหมายถึงการบงบอกถึงอาณาเขตของความสัมพันธทาง
สังคมที่เชื่อมโยงกับอาณาเขตในทางภูมิศาสตร หรือเปนการบงบอกถึงลักษณะทางภูมิ-ชีวภาพ-
ธรรมชาติ-สังคม ที่มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออกก็คงไมผิดนัก โดยมรดกทางธรรมชาติ
ของชุมชนนี้ครอบคลุมอาณาเขต/อาณาบริเวณ ดังน้ีคือ 
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            ทิศเหนือ  ติดตอกับ หมู 3 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา 
 ทิศใต ติดตอกับ หมู10 ต.เดนใหญ อ.หันคา 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ หมู10 ต.เดนใหญ อ.หันคา 
               หมู12 ต.เนินขาม อ.เนินขาม 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ หมู 4 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม 
   หมู10  ต.เนินขาม อ.เนินขาม 
   หมู13  ต.เนินขาม อ.เนินขาม 
 
 จากทุนทางดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมของพื้นที่ หรือการมีพ้ืนที่ ๆ เปนทรัพยากร 
ธรรมชาติ ที่มีความสําคัญทั้งตอระบบนิเวศนชุมชน และตอการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่-ชุมชน  ประกอบกับเร่ิมมีปญหาเก่ียวกับการใชทรัพยากรในพ้ืนที่ปามากเกินไป (over 
utilization) แตขาดการดูแล ฟนฟู รักษา ทําใหปาเริ่มมีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะการตัดไมใน
ปาเพ่ือเผาถานขาย และเกิดไฟปาเปนประจําจนปาเสื่อมโทรมลงไปอยางคอนขางรวดเร็ว  
 
 ดวยเหตุน้ี จึงทําใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ (อาทิเชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)  องคกรพัฒนาเอกชน (อาทิเชน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย (บชท.), 
กองทุนเพ่ือสังคม (Social Investment Fund – SIF), ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงเอเซีย
แปซิฟก (RECOFTC), มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน เปนตน) หรือภาคธุรกิจเอกชน-รัฐวิสาหกิจ 
(อาทิเชน ปตท.เปนตน) รวมทั้งองคกรระดับนานาชาติ ดังเชน โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(UNDP)  ฯลฯ ไดใหความสนใจ และเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรักษา ฟนฟู และดูแลเขต
พ้ืนที่น้ี และตอมาไดนําเงินทุน และ/หรือทรัพยากรประเภทตาง ๆ เขามาหนุนเสริม เพ่ือให
ชุมชนไดเร่ิมกระบวนการในการรักษาฟนฟูดูแลปา จนในที่สุด “ปาเขาราวเทียนทอง” ก็ได
กลายมาเปน หรือไดรับการยกระดับสถานภาพใหเปน “เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง” 
อยางเปนทางการในป พ.ศ. 2545 (จากเอกสาร ปาชุมชนบานเขาราวเทียนทอง จัดทําโดย 
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงเอเซียแปซิฟก, มิถุนายน, 2550 หนา 4)   โดยในชวงแรกมี
ชาวบาน และชุมชนตาง ๆ ที่ไดรับประโยชนจากผืนปาแหงน้ี เขามารวมเพียงแคจํานวน 10 
หมูบาน และตอมาในป 2546 ก็ไดมีการจัดเก็บขอมูล เพ่ือจัดทําแผนการจัดการปา โดยการ
สนับสนุนกระบวนการของศูนยฝกอบรมวนศาสตรฯ ทําใหสามารถจัดกิจกรรมในระดับเครือขาย
ไดมากขึ้น อาทิเชน การจัดประชุมสัญจร การจัดสัมมนาใหญ ฯลฯ และตอมา ในป พ.ศ. 2547 
ไดมีการจัดผาปาเพ่ือระดมทุนใหกับเครือขาย และยังไดรับทุนจาก UNDP ทําใหสามารถขยาย
เครือขาย ครอบคลุมหมูบาน ชุมชน ตําบล หรือ อาณาบริเวณรอบผืนปาเขาราวเทียนทองทั้ง 14 
หมูบาน (กระจายอยูในพ้ืนที่ 4 ตําบล 2 อําเภอ)  และทําใหเครือขายสามารถจัดการผืนปาได
อยางเปนระบบ มีคณะกรรมการเครือขายและที่ปรึกษา ซ่ึงมีองคประกอบที่หลากหลายทั้ง
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ผูใหญบาน สมาชิก อบต. กํานัน ครูและพระสงฆในพ้ืนที่ ฯลฯ ทําใหเครือขายมีความเขมแข็ง
มากย่ิงขึ้น จนไดรับการยอมรับทั้งในและตางประเทศ  
 
 จาก “ปาเขาราวเทียนทอง” เม่ือไดรับการหนุนเสริมจากทุกภาคสวน จนนําไปสูการ
เกิดขึ้นของ “เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง” ที่ประกอบไปดวยกลุมคนจากอําเภอหันคา 
อําเภอเนินขาม และอําเภอบานไร จ.อุทัยธานี ที่ตางก็เขามาใชประโยชนจากพ้ืนที่ปาพรอม ๆ 
ไปกับการฟนฟู ดูแล ปองกัน และรักษาปา จนในที่สุดกลุมคนตาง ๆ เหลาน้ีที่ไดรับประโยชน
จากการหนุนเสริม ไดเรียนรูวิธีคิด วิธีการทํางานแบบมีสวนรวมจากหนวยงานตาง ๆ  และยังได
เรียนรูในการแลกเปลี่ยนแบงปนประสบการณผิด-ถูก การแลกเปลี่ยนมุมมองกับคน-องคกรอ่ืน ๆ 
ตลอดจนถึงการสรางความเขาใจ การสรางรูปธรรมการจัดการใหเกิดขึ้นในชุมชน การดําเนินการ
ภายใตระเบียบและขอตกลงที่กําหนดรวมกัน จนทําใหคนในชุมชน มีวิธีคิด สามารถทํางาน
เชื่อมโยงกันไดในระดับดี  
 
 เม่ือฐานคติ หรือ วิธีคิด และวิธีการมองสรรพสิ่งตาง ๆ รอบตัวมีความชัดเจนในระดับ
หน่ึงแลว ทําใหนําไปสูความพยายามในการทํางานรวมกันในดานตาง ๆ ประกอบกับไดรับการ
สนับสนุน หนุนเสริม และความรวมมือจากหนวยงานที่หลากหลายทั้งภาครัฐและภาคประชา
สังคม (อาทิเชน เครือขายลุมแมนํ้าทาจีน ชมรมชาวชัยนาทและเพื่อน ฯลฯ) ทั้งหนวยงานระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอ  โดยเฉพาะดานการประชาสัมพันธ บุคลากร และการจัดเวทีตาง ๆ 
รวมกันอยางสมํ่าเสมอ ทําใหความสําเร็จเกิดขึ้นได และกลายเปนความภาคภูมิใจรวมกันของคน
ในจังหวัดชัยนาทอีกดวย   
 
 สําหรับเหตุผลหรือปจจัย-องคประกอบที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง ที่ทําใหการทํางาน
รวมกันในการรักษาผืนปา ประสบผลสําเร็จน้ัน พบวา พ้ืนที่ปาดังกลาว มีความสําคัญตอชุมชน
ในระดับสูงมาก เพราะมันหมายถึงทั้งความมั่นคงดานอาหาร และการเปนแหลงที่มาของรายได
ใหกับคนในชุมชน หรือ จะเรียกวาเปนเสมือน “แหลงพ่ึงพิงในการดํารงชีวิต จนกลายเปนวิถี
ชีวิตของประชาชนในชุมชนเลยก็วาได” ดังคําพูดของคนทํางานเครือขายปาทานหน่ึง ที่สะทอน
ใหเห็นถึงนัยสําคัญของผืนปาที่มีตอคนและชุมชน ดังน้ีคือ  

“ความม่ันคงทางอาหารที่พวกเราไดรับจากความอุดมสมบูรณของปา เชน 
หนอไม เห็ดโคน ผักหวาน ผักพ้ืนบานตางๆ จนไมเฉพาะเพียงแคนํามา
กินเทาน้ัน แตยังสามารถนํามาขายทําใหเกิดรายไดตามมา เปนความมั่นคง
และยั่งยืนกวาทุนที่เปนเงินที่คนอ่ืนนํามาให”  

(เสียงสะทอนจากแกนนําคนหนึ่ง ของเครือขายปาชุมชนเขาราวเทยีนทอง) 
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 นอกจากนี้ จากขอมูลที่ไดรับมา (จากเอกสารขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหนองหอย) พบวา 
เพียงแคหมูบานหนองหอย (หมู 3) ตําบลเดนใหญ หมูเดียวเทาน้ัน มีประชาชนที่อาศัยผืนปาใน
การดํารงชีวิตในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน การเก็บหนอไม เห็ดโคน ผักหวาน นํ้าผึ้ง ลาสัตวปา ฯลฯ 
จํานวน 47 ครัวเรือน จากทั้งหมด 62 ครัวเรือน  
 
 สําหรับภาพรวมของทั้ง 14 หมูบานที่อยูในเครือขายฯ (จากเอกสารของศูนยฝกอบรม
วนศาสตรชุมชนฯ) พบวา ชาวบานจากทุกหมูบาน หรือรอยละ 100 เก็บหนอไมเพ่ือบริโภค 
สวนเก็บเพ่ือขายมีประมาณรอยละ 52 สาํหรับการเก็บเห็ดโคนมีประมาณรอยละ 50 ฯลฯ  ซ่ึง
พบวา ชาวบานที่อาศัยผืนปาในการดํารงชีวิต หรือหาของปาขาย เพ่ือเปนแหลงรายไดน้ัน 
มักเปนคนที่มีรายไดนอย หรือรายไดของครัวเรือนไมเพียงพอ จึงทําใหตองพ่ึงพาผืนปา หรือจะ
วาไปแลวมีรายไดหลักจากการเก็บของปามาขาย ซ่ึงจากการศึกษาของศูนยฝกอบรมวนศาสตรฯ 
ในป พ.ศ. 2547 (เอกสารอางแลว ของศนูยฯ หนา 5) พบวา ผลผลิตเห็ดโคนรวมกันทั้งหมดมี
ประมาณ 3,000-5,000 กิโลกรัมตอป ซ่ึงคิดเปนมูลคารวมประมาณ 600,000-1,000,000 บาท 
(เฉลี่ย กก.ละ 200 บาท) 
 
 นอกจากการเขามาสนับสนุน-หนุนเสริมในดานตาง ๆ เพ่ือธํารงรักษาผืนปา ทีเ่ปนชีวติ
และเลือดเน้ือของคนในชุมชนตามที่นําเสนอขางตนแลว ชมุชนก็ยังไดรับการสนบัสนุนในดานอ่ืน ๆ 
ตามมาอีกหลายประการ อาทิเชน การเขามาของกองทุนสวสัดิการตําบล ของสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (พอช.) และหนวยงานอ่ืน ๆ อาทเิชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย 
(พม.) ฯลฯ ทีล่วนมุงหวงัใหคนในชุมชนมีสภาพชีวติความเปนอยูที่ดีขึ้น ดวยการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการใหกับคนในชุมชน โดยเปดโอกาสใหคนในชุมชนเปนเจาของกองทุน และรวมรบัคุณประโยชน 
ตาง ๆ จากกองทุนรวมกัน หรือจะเรียกวา เปนความพยายามในการแปรแนวคดิ “กองทุนของ
ชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน” ใหเกิดเปนจริงในทางปฏิบัติ หรือสามารถสัมผัสได รูสึกได และ 
สามารถมองเห็นผลในเชิงประจักษทั้งทีเ่ปนนามธรรมและรูปธรรมไดน่ันเอง  
 
 การเขามาในลักษณะนี้ของหนวยงานภายนอก จึงกลายเปนเหมือนเงื่อนไข หรือเปน
การสราง “เคร่ืองมือ” และยังเปนทุนตั้งตนที่มีความสําคัญตอชุมชนในการผลักดันใหเกิดการ
บริหารจัดการในดานตาง ๆ ขึ้นในระดับชุมชนทองถิ่น ทั้งดานการเงิน การพัฒนาอาชีพ การทํา
มาหากิน  การจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ ฯลฯ   ทั้งนี้ก็เพ่ือตอบสนองตอความเปนอยูที่ดีขึ้น 
และ/หรือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนอยางเปนองครวม ยั่งยืน และเกิดการยึดโยง 
“ความเปนชุมชน” เขาดวยกัน    ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองตอทิศทางการบริหารจัดการของภาครัฐที่
จําเปนตองคืนอํานาจการบริหารจัดการใหกับชุมชนทองถิ่นในอีกดานหนึ่งดวย  
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 อยางไรก็ตาม  การหลั่งไหลเขามาของกองทุน และ/หรือ แนวคิดการพัฒนาตาง ๆ ของ
หนวยงานภายนอก ดวยจุดประสงคที่ดีน้ัน 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
เนนบทบาทของชุมชนอยางแทจริงน้ัน จะทําใหการทํางานเปนไปตามมุมมองของหนวยงาน
ภายนอกมากเกินไป โดยขาดการเรียนรู การวิเคราะหติดตามผลที่เกิดขึ้นจริง หรือขาดโอกาส-
ชองทางที่จะทราบวา สิ่งที่ไมเกิดขึ้นหรือไมเปนไปตามที่วางแผนหรือตามที่คาดการณไวน้ัน 
เปนเพราะอะไร? อยางไร? และทําไมจึงเปนเชนน้ัน เปนตน  
 
 ดวยเหตุน้ี การประเมิน ศึกษา วิเคราะหสถานภาพของกองทุนและกลุม-องคกรตาง ๆ 
ที่เก่ียวของทั้งหมด ที่มีอยู และ/หรือ ที่เปนอยูในชุมชน จึงเปนความสําคัญอยางยิ่ง เพราะทุก
ระบบ กลไกลวนมีความสําคัญ มีบทบาท และมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันในการที่จะทําให
ชุมชนอยูดีมีสุขไดอยางแทจริง  
 
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําความเขาใจทั้งศักยภาพและขอจํากัด หรือ จุดออน-จุดแข็ง
ของกองทุน รวมทั้ง กลุม-องคกรตาง ๆ และกลไกตาง ๆ ที่เก่ียวของ/ที่เปนอยู อยางมีความ
เชื่อมโยง และมีความสัมพันธเก่ียวของซ่ึงกันและกันอยางสลับซับซอน รวมถึงการทําความ
เขาใจปจจัย-องคประกอบที่เก่ียวของกับความสําเร็จ ความไมสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
ในหลาย ๆ ระดับ ก็มีความสาํคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน 
 
 นอกจากน้ี  ทมีวิจัยเชิงปฏิบตัิการ ยังมองดวยวา การเปดโอกาสและสนับสนุนใหชมุชน
ทําการวิเคราะหจุดออน-จุดแข็งของกลุม-องคกร และกลไกตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของในระดับตาง ๆ ใน
ชุมชนของตนดวยตนเอง แตมีความเชื่อมโยงกบัชุมชน-หมูบาน ตาํบล และอําเภออ่ืน ๆ ไปจนถึง
ระดับจังหวดั  รวมตลอดถึงการไดรับโอกาสในการศึกษา แลกเปลี่ยน รับฟง เรียนรูจากตัวอยาง
ที่ดี ๆ ที่มีอยูในละแวกใกลเคียงกันนั้น จะชวยทําใหชุมชนทั้งหมด มองเห็นภาพรวมรวมกัน 
บนพ้ืนฐานของจิตสํานึกรวมของชุมชน ซ่ึงจะกลายเปนรากฐานที่แขง็แกรงของการทํางานรวมกนั 
ในเรื่องที่มีความออนไหว และมีความสลบัซับซอน แตกลับมองเห็นพลังที่มีอยู และบางหมูบาน-
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บางชุมชนที่เพ่ิงเริ่มกอตัวในการจัดระบบสวัสดิการของชุมชน ก็จะไดรับแรงบันดาลใจจากการ
เขารวมเรียนรูสิ่งดี ๆ จากชุมชนใกลเคียง การศึกษาครั้งน้ีและทีมวิจัยจึงไดจัดใหมีการประชุม
ถอดบทเรียน ใหกับผูเก่ียวของในระดับตาง ๆ เพ่ือทบทวนวธิีคิด วิธีการทํางาน และนําไปสูการเพ่ิม
พลัง-ศักยภาพในการบริหารจัดการ และการกาวเดินไปขางหนาไดอยางถูกทศิถูกทางมากย่ิงขึ้น   

 
 นอกจากนี้ ณ ที่ประชุมดังกลาว ยังไดเอ้ืออํานวยความสะดวกใหชุมชนทําการทบทวน 
และประมวลภาพของกลุม-องคกร-ระบบและกลไกตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน รวมทั้งการวิเคราะห
จุดออน-จุดแข็งของกลุม-องคกร-ระบบ-กลไก-สถาบันตาง ๆ เหลาน้ันรวมกัน  โดยจะไดทําการ
นําเสนอผลสวนหนึ่งที่ไดจากการทบทวน ประมวล และวเิคราะหจากมุมมองของชาวบานและ
ชุมชน ผนวกกับขอมูลของทีมวิจัยที่ไดจากการประมวลผลจากเอกสารที่เก่ียวของ และจาก
การสัมภาษณ การสังเกต และการจัดประชุม โดยจะเปนการนําเสนอที่จําแนกใหเห็นภาพรวม
เปนรายอําเภอ และรายตําบล ในรายละเอียด ดังตอไปนี้คือ  

 
2.2  กลุม/องคกรชุมชนประเภททั่วไป และ องคกรดานการเงินของชุมชน : จําแนกเปนรายอําเภอ

และตําบล 
 
● อําเภอเนินขาม  : บริบทที่เก่ียวของ 

 
 จํานวนประชากร อําเภอเนินขาม ประกอบไปดวย 3 ตําบล คือ ตําบลเนินขาม 
ตําบลสุขเดือนหา และตําบลกะบกเตี้ย  โดยตําบลเนนิขาม ประกอบไปดวย 19 หมูบาน ตําบล
สุขเดือนหา ประกอบไปดวย 14 หมูบาน 1,268 ครัวเรอืน จํานวนประชากรเดิมเม่ือป 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 มีลกัษณะกระจายตัวไปตามขนาด
ของพื้นที่ทํากิน หรือพ้ืนที่การผลิตของแตละครัวเรือน ทําใหบานเรือนตั้งอยูหางกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ตําบลกระบกเตี้ย และตําบลเนินขาม ที่พบวา มีหมูบานและบานเรือนจํานวนหนึ่งอยูใน
พ้ืนที่ปาเขา ทําใหการสัญจรไปมา ไมคอยสะดวก สงผลตอการเขารวมกิจกรรมของเครือขาย
ระดับตําบล 
 
 สรุป อําเภอเนินขามมีจํานวนหมูบาน 48 หมูบาน จํานวนประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 
15,000 คน  อยางไรก็ตาม พบวา บางหมูบานมีขนาดเล็ก ยกตวัอยางเชน หมูที่ 11 บานเนินสงู 
ตําบลสุขเดือนหา มีประชากรเพียง 208 คน เทานั้น แตทั้งน้ีการเปนหมูบานขนาดเล็ก พบวา 
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มีจุดแข็งในแงของการสื่อสารซ่ึงกันและกันภายในหมูบานที่สามารถทําไดงายทั่วถึง ถามี
ระบบการบริหารจัดการและการสื่อสารทีดี่ก็ยิ่งจะชวยทําใหการพัฒนาระบบอ่ืน ๆ ของชุมชนมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิลตามไปดวย ดังเชน หมูที่ 10 บานเขาราวเทียนทอง ต. เนินขาม  
ที่มีประชากรในหมูบานทั้งหมด 450 คน แตเน่ืองจากมีผูนําที่ดี มีความสนใจเอาใจใสตอความ
เปนอยูของประชาชนในชุมชน และสามารถส่ือสารซ่ึงกันและกันไดอยางทั่วถึง ถึงแมจะมีลักษณะ
การกระจายตวัของการตั้งถิน่ฐาน บานเรือน หรือที่อยูอาศัยก็ตาม แตเน่ืองจากปจจัยสําคัญหลัก
ขางตน จึงนําไปสูศักยภาพในการทาํงานรวมกัน และทําใหชุมชน-หมูบานสามารถรกัษาสถานภาพ
และบทบาทของกองทุนฯ หรือในปจจุบันเรียกวา สถาบันการเงินของชุมชนไวได โดยที่สถาบนั
การเงินฯ มีบทบาทในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน 
 
 ทั้งน้ี แตละตําบล มีกลุม/องคกรชุมชน และองคกรการเงินทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ  ดังตอไปน้ีคือ 

 
 ตําบลเนินขาม 

 ตําบลเนินขาม ประกอบไปดวย 19 หมูบาน ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม 
ทําไรออย ไรมันสําปะหลัง ไรขาวโพด เลีย้งสัตว และรบัจางทั่วไป โดยเฉพาะกลุมรับจางทั่วไปนี้ 
พบวา มีลักษณะการเคลื่อนยายสูง ขึ้นกับแหลงงาน ซ่ึงกระจายอยูในพ้ืนที่ตาง ๆ หลายอําเภอ 
และหลายจังหวัด  ดังนั้น กลุมรับจางทั่วไปจึงควรไดรับการทําความเขาใจในบรบิทชีวติที่มีลักษณะ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสูง และความไมแนนอนของรายไดและแหลงทาํมาหากิน ซ่ึงสงผลตอ
ความสามารถในการออม การเปนหนี้ และการมีคุณภาพชีวติที่ต่ํากวากลุมอ่ืน ๆ  
 ทั้งน้ี พบวา ตาํบลเนนิขามมีกลุม/องคกรชมุชน และองคกรการเงินชุมชนตาง ๆ จํานวน
มาก  สําหรับการนําเสนอ ณ ที่น้ี เปนผลจากการประมวลขอมูลจากการประชุมกลุมของผูเขารวม
ประชุมเม่ือวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552 ผนวกรวมกบัขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ซ่ึงอาจจะมี
การทับซอนกันบางในบางกรณี แตก็เปนการชี้ใหเห็นวาในทางปฏบิัติจริงน้ัน การจําแนกกลุม-
องคกรบางกลุม วาเปนกลุม-องคกรประเภททั่วไป หรือควรจะเปนกลุม-องคกรทางการเงินของ
ชุมชนนั้นเปนสิ่งที่ทําไดคอนขางยาก เพราะหลาย ๆ กลุมมีพันธกิจ และ/หรือบทบาทการดําเนินงาน
ที่ทับซอนกันอยู และยังพบดวยวาในหลาย ๆ กรณีน้ัน การมีกองทุนจํานวนมากไดทําใหเกิด
ความยุงยากหรือเปนภาระในการบริหารจัดการ จนทําใหกลุม-องคกร-กลไกบางสวนขาดความ
เขมแข็ง หรือไมสามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ หรือไดแตก็ยังไมมากเทาที่ควรจะเปน   
 สําหรับ กลุม-องคกรชุมชนประเภทท่ัวไปของตําบลเนินขาม ซ่ึงหมายถึง ทั้งกลุม
อาชีพ กลุมสนใจเฉพาะดาน และกลุม/องคกรทางสังคมในปจจุบันนั้น  มีดังน้ีคือ 

1) กลุมเศรษฐกิจพอเพียง  
2) กลุมเยาวชนคนรักษปา  



21 สวนที่ 2  ผลการศกึษาวิเคราะหและการประเมิน 

  

3) กลุมเยาวชนตอตานยาเสพติด  
4) กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน  
5) กลุมสัจจะออมทรัพย  
6) กลุมวิสาหกิจชุมชน การทําปุย นํ้าหมักชีวภาพ  
7) กลุมแมบาน  
8) กลุมผูสูงอายุ  
9) กลุมผาทอ  

10) กลุมพลังงานทางเลือก 
11) เครือขายปาชมุชนเขาราวเทียนทอง  

 จากการนําเสนอขางตน จะเห็นไดวา กลุม-องคกรของชุมชน ตามทีป่ระชาชน-ชาวชุมชน
ไดระบุไว ณ ที่น้ีน้ัน สวนใหญเปนกลุม-องคกรทีเ่กิดขึน้จากดําริ หรือความคิดริเร่ิมของหนวยงาน
รัฐ หรือเปนไปตามนโยบายของรฐับาล และ/หรือหนวยงานภาครฐัในทองถิ่น ที่จําเปนตองทาํงาน
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลในแตละยุคสมัยเปนสวนใหญ ยกเวนกลุม-องคกรในขอ 11) 
ที่เกิดขึ้นมาจากทนุเดิมของชุมชนและการเขามาสนับสนุนของหนวยงานตาง ๆ หลายประเภท 
หลายระดับ โดยใหชุมชนเปนฐานในการทํางาน เนนกระบวนการมีสวนรวม และ/หรือการสราง
ความรูสึกเปนเจาของ (sense of ownership) จึงทําใหกลายเปนเครือขายที่มีการเชื่อมโยงกันใน
ระดับแนวราบไดคอนขางดี (ดังไดกลาวแลวในหัวขอบริบทสําคัญของพื้นที่ ขางตน)  
 ซ่ึงอันที่จริงนั้น การทํางานในลักษณะนี้จะทําใหบังเกิดผลลัพธ ผลสําเร็จ และ/หรือ 
ผลกระทบเชิงบวกตอชีวิต-ความเปนอยูของประชาชนในระยะยาวมากกวากลุม-องคกรที่เปน
การจัดตั้งตามนโยบาย หรือเปนกลุม-องคกรที่เกิดขึ้นตามคําส่ังจากองคกรภายนอก ที่จําเปนตอง
จัดใหมีขึ้นตามเปาประสงคของหนวยงานตาง ๆ จากภายนอก เพ่ือรองรับการทํากิจกรรมและ
การเขามาของเงินทุนในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงตามที่ทราบกันดี ก็คือชาวบานหรือชมุชนไมมีโอกาส
ไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ตั้งแตเริ่มตน  โดยเฉพาะการรวมคดิ รวมตัดสินใจ 
รวมกําหนดแผนการทํางาน ฯลฯ แตจะมีสวนรวมเฉพาะในชวงการทาํกิจกรรมตาง ๆ เพียงชั่วครั้ง
ชั่วคราว หรือในระยะสั้น ๆ เทาน้ัน เม่ือหมดงบ หมดโครงการ ก็หมดคน หมดทา หรือสลายตัว
กันไป ไมมีความตอเน่ือง หารองรอยของความสําเร็จตามวตัถุประสงคที่กําหนดไวไดยาก ดังที่
เราทานทราบกันดีอยูแลว จึงไมทําใหเกิดการเกาะเกี่ยวกันทํางานบนฐานความเปนจริงในดาน
ตาง ๆ ของชมุชน และไมมีกระบวนการเรียนรู หรือการถอดบทเรยีนการทาํงานรวมกันแตอยางใด 
 ในทางตรงกันขาม หรือ ในขณะที่หมูบานที่มีความสําเร็จในภารกิจหลัก หรือ มีระบบ
การบริหารจัดการเงิน-ทุนทีต่อบสนองตอปญหาและความตองการของคนในชุมชนไดเปนอยางดี 
ไมกอใหเกิดความขัดแยงแตกแยก แตสามารถทําใหคนในชุมชนมีคณุภาพชีวิตทีดี่ขึ้นอยางเห็น
ไดชัดเจนนั้น พบวา สภาวะดังกลาวก็มักจะสงผลใหคนในชุมชนเกิดกําลังใจในการทํางานรวมกนั 
นอกจากนี้ สภาวะดังกลาวยงัไดสงผลตอเน่ืองถึงคุณภาพของกลุม-องคกรตาง ๆ ทีแ่มถูกบัญชาการ
ใหมีการจัดตั้งขึ้นจากภายนอก แตชุมชนหรือหมูบานในลักษณะนี้ก็มักจะสามารถพัฒนาสมรรถนะ
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ในการบริหารจัดการ และ/หรือดําเนินการกิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ ใหไดผลดีตามไปดวย และ
มักจะพบวาชมุชน-หมูบานที่มีลักษณะดังกลาว มักจะมีการกระจุกตัวของกลุม-องคกรประเภท
ตาง ๆ ที่มีความเขมแข็งในระดับหนึ่งตามไปดวย หรือมักจะมีคุณภาพการทํางานที่แตกตางจาก
กลุม-องคกรในหมูบาน-ชุมชนที่ยังไมคอยประสบผลสําเร็จในการพัฒนารวมกัน โดยเฉพาะผลสําเร็จ
ในเรื่องหลัก ๆ ที่มีนัยสาํคัญตอคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทุกคนในชุมชน และแมแตชุมชน
รอบขาง ก็ยังรูสึกได สัมผัสได จับตองได หรือ เกิดผลที่เปนจริงตอชีวติของคนในชุมชน 
 ดังเชนกรณีตวัอยางของ บานเขาราวเทียนทอง (หมู 10)  ดังนั้น จึงอาจจะพอกลาวสรุป 
ณ ที่น้ีไดดวยวา ระดับหรือขีดขั้นของความเขมแข็งของชุมชน-หมูบานมีความสัมพันธเก่ียวของ
กับความเขมแข็งและการคงอยู และ/หรือการกระทําหนาที่ของกลุม-องคกร-ระบบ-กลไกตาง ๆ 
หรือในอีกดานหนึ่ง-มุมหน่ึง ก็อาจจะสามารถกลาวไดดวยวาความเขมแข็งของกลุม-องคกร-
ระบบ-กลไกตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน-หมูบาน-ตําบลนั้น เปนภาพสะทอนคุณภาพที่แตกตางกัน
ขององคประกอบตาง ๆ ที่แตกตางหลากหลายของแตละชุมชน-หมูบาน-ตําบลน้ัน ๆ ไปในเวลา
เดียวกันดวย  
 สําหรับลักษณะหรือประเภทของกลุมทีมี่การแบงตามความสนใจ และ/หรือเปนกลุม-
องคกรที่มีลักษณะเฉพาะตามเพศ วัย-อายุ อาชีพ ฯลฯ  ซ่ึงมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การทํามาหากินนัน้ 
พบวา มีศกัยภาพในดานตาง ๆ อยูในระดับหน่ึง ยกเวน กลุมผาทอ และกลุมพลังงานทางเลอืก 
ที่ปจจุบันไมคอยมีบทบาท หรือผลงานใด ๆ มากนัก สําหรับปญหาของกลุมผาทอก็คือ ไม
สามารถรวมตวักันได แตกลับแขงขันกันในการหาตลาดหรือแยงตลาดกันเอง ไมมีการยกระดับ
สมรรถนะหรือทักษะในดานฝมือ ฯลฯ เพราะตางฝายตางเกรงกลวักัน หวาดระแวงกัน มากกวา
ที่จะรวมมือกัน สําหรับกลุมพลงังานทางเลือกพบวา ไมมีความชัดเจนในบทบาท-หนาที่ จึงทําให
คอย ๆ ซาหรือซบเซาลงไป  
         สําหรับ กลุม/องคกรดานการเงินของชุมชนตําบลเนินขาม  มีดังน้ีคือ  

1) กลุม SML / โครงการอยูดีมีสุข  
2) กองทุนหมูบาน 
3) สหกรณหมูบาน  
4) กลุม สปก.  
5) กลุม กขคจ. (โครงการแกไขปญหาความยากจน) 
6) สถาบันการเงินชุมชนบานเขาราวเทียนทอง   

 สําหรับกลุม-องคกรชุมชนประเภททัว่ไป และกลุม-องคกรประเภทการเงิน ที่มีอยูใน
ตําบลเนินขามนั้น พบวา มีความสัมพันธตอกัน หรือมีบทบาทเสริมซ่ึงกันและกันในบางสวน 
หรือบางดาน ซ่ึงผูใหญสายชล พวงพิกุล (ผูใหญบานหมู 10 บานเขาราวเทียนทอง) มองวา
หนวยงานตางๆ ที่นํา “ทุน” เขามาสูชมุชน โดยมีวัตถุประสงคหรือความตองการที่จะเห็นคนใน
ชุมชนบริหารจัดการกันเองนั้น ควรจะเปนการเขามาตอยอดกับทุนเดิมที่มีอยูในชุมชน และตอง
ไมเปนสิง่ที่ทาํใหชุมชนมีภาระเพ่ิมมากขึ้น เพราะเทาที่เปนอยูหรือตลอดชวงระยะเวลาทีผ่านมานัน้ 
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ชุมชนตองบริหารจัดการกลุม/กองทุนตาง ๆ จํานวนมากและมีลักษณะทับซอน ดวยเหตุน้ีในชวง 
เวลาตอมา  ในกรณีของบานเขาราวเทียนทอง จึงไดทําการผนวก หรือควบรวมทนุ-เงินทุน และ/
หรือกองทุนประเภทตาง ๆ ใหมาอยูภายใตรมเดียวกันที่เรียกวา “สถาบันการเงินขุมชนบานเขา
ราวเทยีนทอง” (ซ่ึงก็คือ องคกรการเงินตามขอ 6 ขางตนนั่นเอง สําหรับสถาบันการเงินของชุมชน
บานเขาราวเทียนทองนี้ จะไดนําเสนอรายละเอียดในสวนทีว่าดวยการวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง
ของกลุม-องคกรดานการเงินของชุมชน ในลําดับตอไปเพ่ิมเติมอีกดวย) 
 
 ตําบลสุขเดือนหา 

            บริบทเชงิพืน้ที่ ภูมิศาสตร-ประชากร : ตําบลสุขเดือนหา ประกอบไปดวย 14 หมูบาน 
มีประชากรรวมทั้งหมด 5,114 คน (ขอมูลจากการสัมภาษณกํานันบุญเลศิ กาฬภักดี, 18 ก.ค. 
2552) ลักษณะการตั้งบานเรือนเปนแบบกระจายตัวไปตามพื้นที่การผลิต และตามถนนสายหลัก
ที่ตัดผาน ซ่ึงเปนถนนที่เชือ่มกับ อ.บานไร จว.อุทัยธานี ที่เรียกวาถนนสาย อ.เนินขาม-หูชาง 
และมีหมูบาน-บานเรือนบางสวนที่อยูในเขตพ้ืนที่หางไกล หรือติดแนวเขตพ้ืนทีป่า หรือเปนที่
ราบสูง ทําใหการเดินทางตดิตอไปมาหาสูกับหมูบานอ่ืน ๆ ยังคอนขางลําบาก  โดยเฉพาะหมู 
10 บานหวยสอง  นอกจากน้ี ยังมีหมูบานเกิดใหมลาสุดอีกจํานวน 2 แหง (คือบานหนองโปรง 
หมูที่ 13 และบานพุสมหวัง หมูที่ 14)  นอกจากนี้ กํานันบุญเลศิ ยังไดใหขอมูลเพ่ิมเติมไวดวย
วา... “ที่น่ีตั้งบานเรือนเปนชวงๆ ระยะหมูบานหางกันประมาณ 4-6 กิโลเมตร”  จึงทําใหพอจะ
มองเห็นภาพไดบางแลววา การส่ือสารและการติดตอไปมาหาสูกันอยางทั่วถึง ที่ไมมีชองวางน้ัน 
ยังคงทําไดคอนขางยากลําบาก เพราะบริบทพ้ืนที่มีความแตกตางกันคอนขางมาก ดังน้ัน ชุมชน
จึงจําเปนตองคิดคนวิธีการในการสื่อสารกันใหไดอยางทั่วถึงจะทําใหเกิดการพัฒนาไดดีขึ้น หรือ 
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
  บริบทดานอาชีพ การทํามาหากินและการครอบครองที่ดิน : พบวา ประชากร
สวนใหญมีอาชีพทําการเกษตร เชนเดียวกับตําบลอ่ืน ๆ แตขอดีก็คือ ครัวเรือนสวนใหญยังเปน
เจาของที่ดิน ขณะที่ครัวเรอืนที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองมีประมาณรอยละ 5 และแรงงานรับจาง
ทั่วไปที่มีลักษณะเคลื่อนยายสูงมีประมาณรอยละ 20 (ขอมูลจากการสัมภาษณกํานันบุญเลิศ 
กาฬภักดี, 18 ก.ค. 2552)     
 บริบทดานนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาชมุชน-ตําบล : เน่ืองจากการศกึษา
คร้ังน้ีมีขอจํากัดดานเวลา ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักในระดับตําบลไดอยาง
ครบถวนทั้งหมด โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล จึงไดใชวิธกีารศึกษาวิเคราะหเอกสารที่
เก่ียวของแทนในบางสวน สําหรับในกรณีของตําบลสุขเดือนหาน้ี นอกจากไดทําการสัมภาษณ
กํานันแลวก็ยงัทําการวิเคราะหเอกสารที่เก่ียวของที่พอหาได อาทิเชน แผนพฒันาตําบลสามป 
ชวงป พ.ศ. 2548-2550  พบวา องคการบริหารสวนตาํบลสุขเดือนหา ไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ทํางานไว 7 ดานดวยกัน และยุทธศาสตรที่ดูเหมือนวามีความเก่ียวของเชื่อมโยงโดยตรงกับเรือ่ง
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การมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น หรือเปนการพัฒนาคน และ/หรือเสริมสรางความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสินก็คือ ยุทธศาสตรที่ 3 และที่ 5 ซ่ึงเปนยุทธศาสตรที่วาดวยการพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาดานศิลป-วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และ
ยุทธศาสตรที่ 5 ทีเ่รียกวา การพัฒนาดานเสริมสรางความปลอดภัยในชีวติทรัพยสินและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน  
 อยางไรก็ดี เม่ือพิจารณารายละเอียดของยทุธศาสตรทั้งสองดาน ไมพบวา มีมิติเก่ียวกับ
ความม่ันคงทางสังคมและสวัสดิการแตอยางใด  นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานหรือ
ที่ทางตําบลเรยีกวา “ผลการพัฒนาทองถิ่นในชวงที่ผานมา” พบวา สัดสวนงบประมาณที่จัดสรร
ใหกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ไมวาจะเปนดานการคมนาคม ถนน-หนทาง ไฟฟา ประปา 
และการพัฒนาแหลงนํ้า ฯลฯ ยังมีงบประมาณรวมกันสูงที่สุด หรือสูงถึงรอยละ 90.23 ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับผลรวมของการพัฒนาดานคน สังคม เศรษฐกิจ และการอนุรักษสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติน้ัน พบวา มีรวมกันทั้งหมดเพียงแครอยละ 8.10 ของงบประมาณทัง้หมดที่ใชไปใน
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 โดยกํานันบุญเลศิไดกลาวไวดวยวา การจัดประชุมสัญจรของตําบลสุขเดือนหานี้ 
ถือวาเปนตนแบบใหกับตาํบลอ่ืน ๆ เลยทเีดียว แตทัง้นีจ้ากการวเิคราะหคําพูดดังกลาวของทีมวิจัย 
พบวา ทีป่ระชุมสัญจรดังกลาวน้ัน ยังมีขอออน/ขอจํากัดอยูอีกมากเชนกัน เพราะยังเปนการใชเวที
เพ่ือติดตามการทํางานตามนโยบายของรัฐบาลมากกวาที่จะใชเปนเวที หรือการประชุมสัญจรที่ทาํ
ใหเกิดการสื่อสารแบบสองทาง หรือยังไมใชการสมัผัสกับชวีติความเปนอยูที่แทจริงของคนในชุมชน 
อยางทั่วถึง ดังคําพูดของทานกํานันที่กลาววา.... “ผมทํามาตั้งนานแลว ต.สุขเดือนหาเปนตนแบบ 
ผมไดเรียนทานนายอําเภอ ปรึกษาหารือกันวา ประชุมประจําเดือนแลวของผมตองมีประชุมสัญจร
ตอไป เพราะของเรารับนโยบาย บางทตีองตามกันวารับไปแลว เสร็จหรือยัง ทีน้ีไมตองโทรตาม
กันแลว พอใกลประชุมเดือนหนา อันนี้ก็พรอมหมดแลว”  
              นอกจากนี้ ยังพบดวยวา ในการประชุมสัญจรไปตามหมูบานแตละคร้ัง ในทางปฏิบัติ
จริงนั้น มีชาวบานเขารวมรบัฟงการประชมุเพียงแคคร้ังละ 15-20 คนเทาน้ัน และจากการสัมภาษณ
กํานันตําบลสขุเดือนหา พบวา การประชมุสวนใหญเปนการประชุมเพ่ือติดตามการทํางานในลักษณะ
ราชการ หรือเปนการแจงขาวสารตาง ๆ จากเบื้องบน หรือหนวยงานราชการสวนบนมากกวาจะ
เปนการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น หรือเก็บรวบรวมประเด็นความทุกขรอนของคนในชุมชน 
ดังคําพูดของกํานันที่สะทอนใหเห็นถึงการใชวธิีการส่ือสารแบบทางเดียว หรือเปนการสื่อสารแบบ
บนลงสูลาง (top-down communication) คอนขางมากในการประชุมสัญจรในแตละคร้ัง ดังตอไปน้ี
คือ.... “สําหรับชาวบานผมจะมาใหรับรู รับทราบวา กํานัน ผูใหญบานเขาทําอะไร มีเรื่องอะไรที่จะ
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ใหเขามารับรู รับทราบ” จากคําพูดดังกลาว จะเห็นไดวายังเปนการใหชาวบานมาเขารวมเพ่ือรับรู 
รับทราบ รับฟง รับคําสั่ง มากกวาใหบทบาทในดานอ่ืน ๆ  
 ดังน้ัน ชุมชนจึงควรเปดใหมีการส่ือสารอยางทั่วถึง เปนการรวมกันคิด รวมกันวางแผน 
รวมกันตัดสินใจ รวมกันประเมินผลการพฒันาทีเ่กิดขึ้นในชุมชน-หมูบาน-ตําบลไดอยางแทจริง หรือ 
เปนการประชมุที่เปนการสือ่สารแบบสองทางใหไดมากที่สุด เทาทีจ่ะสามารถทําได เพราะจะชวย
ทําใหชองวางในการสื่อสารลดลง และจะทําใหการขับเคลื่อนชุมชนมีประสิทธิผลในดานตาง ๆ 
มากย่ิงขึ้นตามไปดวย เม่ือผูคนมองเห็นถึงบทบาท ศกัยภาพ หรือมีการใหคุณคากับคนแตละคน
ใหมากย่ิงขึ้น      

           สําหรับ กลุม/องคกรชุมชนประเภททั่วไป ของตําบลสุขเดือนหา  มีดังนี้คือ  
1) กลุมแมบาน  
2) กลุมอาชีพตาง ๆ ไดแก  

▪ กลุมผลิตอิฐบลอค 
▪ การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
▪ กลุมโรงสีชุมชน  

 ในขณะที่ กลุม/องคกรดานการเงินชุมชนของตําบลสุขเดือนหา มีดังน้ี  
1) กองทุนหมูบาน  
2) กลุมสัจจะออมทรัพย  
3) กลุม กขคจ.              

 สําหรับตําบลสุขเดือนหาน้ี พบวา มีการระบุจํานวนและประเภทของกลุม-องคกรชุมชน
และกลุม-องคกรทางการเงินที่มีอยูในปจจุบันไวไมมากนัก หรือมีจํานวนนอย หรือมีเพียงไมก่ีกลุม 
เม่ือเปรียบเทยีบกับตําบลอ่ืน ๆ ที่อยูในอําเภอเนินขามและอําเภอหันคา  นอกจากนี้ ยังพบดวยวา 
กลุมตาง ๆ เหลาน้ีเปนกลุมในระดับหมูบานเสียเปนสวนใหญ และพบวามีการกระจุกตัวอยูใน
หมูที่ 6 บานสุขเดือนหา เปนหลัก   สําหรับการกระทําหนาที่/บทบาทของกลุม-องคกรตาง ๆ 
เหลาน้ี พบวาในปจจุบันเปนไปไดดวยดีในระดับหน่ึง เน่ืองจากตัวผูนําหรือผูใหญบานมีความ
พยายามที่จะพัฒนา-ปรับปรุงใหดีขึ้น โดยการแสวงหาทรัพยากรตาง ๆ ทั้งดานเงินทุน ความรู
และวทิยาการตาง ๆ มาหนุนเสริมอยูตลอดเวลา ทั้งน้ีก็เพ่ือยกระดับหมูบานใหมีการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ และเปนไปตามความตองการของประชาชนในหมูบานใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานรายได และ/หรือการจัดหาแหลงรายไดที่ม่ันคง ชาวบาน
จะไดไมตองอพยพยายถิ่นไปหางานทําที่อ่ืน ดังที่ผูใหญสุรภี แซลี้ ผูใหญบานหมูที่ 6 ไดเลาให
ฟงถึงการกําเนิดอาชีพการทําอิฐบลอคในชุมชน ซ่ึงแตเดิมน้ันเปนอาชีพไมมีใครรูจักหรือไมมี
ใครในชุมชนทําเปนมากอน แตก็เปนความประสงคหรือเปนขอเสนอของชาวบานเอง เน่ืองจาก
ชาวบานมีความตองการที่จะมีแหลงรายไดในชุมชน จนนําไปสูการรวมกันกอตั้งและดําเนินการ
ไดสําเร็จในเวลาตอมา โดยผูใหญสุรภี ไดเลาวา... “ทีต่รงนี้เปนที่ดอน ชาวบานทํานา ทําอยางไร
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ไมใหชาวบานเราออกไปทํางานนอกพ้ืนที่ เราไดจากการประชุม เขาบอกสรางอาชีพใหชาวบาน
ไดม้ัย 1 อยาง เขาก็เสนอมา ตอนนั้นไมมีใครรูวา ทําอิฐเปนอยางไร” แตเน่ืองดวยความพยายาม
ของผูเก่ียวของฝายตาง ๆ จึงทําใหอาชีพผลิตอิฐบลอคกลายเปนความเปนจริงขึน้มาได โดยจะ
ขอนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับกลุมอาชีพกลุมน้ี เพ่ือเปนการศึกษาเรียนรูรวมกันเก่ียวกับการ
พัฒนาอาชีพของชุมชนทองถิ่น ดังน้ีคือ 
 กลุมผลิตอิฐบลอค : นัยสําคัญของการพัฒนาโดยประชาชน (people-led 
development) พบวา กลุมผลิตอิฐบลอคเปนกลุมอาชีพของชุมชนที่มีพัฒนาการและการเจริญเติบโต 
มาเปนลําดับขัน้ ตั้งแตยงัไมมีเงินทุนใด ๆ และผานความยากลําบากตาง ๆ นานามามากพอควร 
แตชาวบานและชุมชนก็ไมยอทอแตอยางใด  ดังที่ ผญบ. สุรภี ไดกลาวใหเห็นภาพอยางชัดเจน
ถงึพัฒนาการของอาชีพผลิตอิฐบลอควา.... “กวาจะมาเปนโรงอิฐได เราลําบากมาก และมีพัฒนา
ฝมือแรงงานมาชวยเรื่องวสัดุ และวิทยากร และของกศน.ไดมาประมาณ 4-5,000 บาท” จาก
คําพูดดังกลาว ชี้ใหเห็นดวยวาเงินทนุที่จะเขามาสนับสนุนการทํากิจกรรม หรือการงานอาชีพใด ๆ 
ที่มาจากความคิดริเริ่มของชาวบานเองนั้น มักจะมีจํานวนนอย และ/หรือหาไดคอนขางยาก 
ตอมาไดมีการระดมทุน หรือการขายหุนใหกับชาวบาน เพ่ือใหทุกครัวเรือนรวมกันเปนเจาของ
กลุมอิฐบลอค โดยทําการระดมหุนจากชาวบานหุนละ 100 บาท สูงสุดถือไดจํานวน 5 หุน หรือ 
หารอยบาทตอคน ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 50 ครัวเรอืน คิดเปนรอยละ 73.5 หรือประมาณสาม
ในสี่ของครัวเรือนทั้งหมด (เน่ืองจากบานสุขเดือนหา มีครัวเรือนทัง้หมด จํานวน 68 ครัวเรอืน 
ประชากรจํานวน 276 คน แตมีประชากรสวนหนึ่งทีไ่ปตั้งถิ่นฐาน หรือทํามาหากินอยูที่อ่ืน ๆ 
ดวย)  
           นอกจากน้ี กลุมอิฐบลอคก็ยังทําการกูยืมเงินบางสวนจากกลุมแมบานและกลุมทอผา
เพ่ือมาเสริมหรือสมทบกับทนุหรือหุนที่สามารถระดมไดจากชาวบาน ทั้งนี้ เพ่ือใหมีเงินทุนพอเพียง
ในการดําเนินกิจการ ตอมายังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ เพ่ิมเตมิอีก เชน จาก
อําเภอ ฯลฯ  และไดสรางโรงเรือนขึ้นอยางถาวร (แตกอนใชวิธีกางเตนท เน่ืองจากไมมีทุนใน
การกอสรางโรงเรือน – ขอมูลจากการสัมภาษณผูใหญสรุภี แซลี้ ผูใหญบานหมู 6 บานสุขเดือนหา 
เม่ือ 18 กรกฎาคม 2552) จนปจจุบัน สามารถสรางรายไดที่แนนอนใหกับครัวเรือนจํานวนหนึ่ง 
โดยเฉพาะครัวเรือนสมาชิกที่เปนแรงงานรับจาง และไมมีที่ดินเปนของตนเอง โดยแตกอนมีรายได
คนละประมาณ 150 บาทตอวัน ในขณะที่ปจจุบัน บางคนสามารถทําไดถึงวันละ 250-300 บาท
ตอวัน ซ่ึงมีครัวเรือนที่ไดรับคุณประโยชนจากตรงนี้อยางสม่ําเสมอประมาณรอยละ 10 ของครัวเรือน
ทั้งหมด ทําใหไมตองยายถิ่นไปหางานทําที่อ่ืน  นอกจากนี้ ในปจจุบันกลุมอิฐบลอคก็ยังมีเงินทุน
หมุนเวียนอีกประมาณ 80,000 กวาบาทอีกดวย              
 จึงอาจกลาวไดวา การเกิดขึ้นของกลุมอาชีพ ที่เปนความตองการรวมกันจริง ๆ ของ
ชาวบานและชมุชนนั้น ทําใหชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของรวมกันอยางแทจริง และสามารถบริหาร
จัดการในดานตาง ๆ ไดสอดคลองกับความเปนจริงของตนและชุมชน สังเกตไดจากการระดม
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ทุน-หุน ที่สามารถระดมไดจากชาวบานสวนใหญ  ซ่ึงชี้ใหเห็นวาชุมชนมีศักยภาพในการคิด และ
การบริหารจัดการ ถาไดรับโอกาส และมีผูนําที่ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของทุกคนในชุมชน 
 สําหรับการจัดสรรสวัสดิการของบานสุขเดือนหา พบวา ไดมีการจัดสรรผลประโยชน
จากกองทุนหมูบานที่ไดรับดอกเบี้ยจากการใหกูยืมปละประมาณ 60,000 บาท โดยจัดสรรใหกับ
สวัสดิการประเภทตาง ๆ รอยละ 35 (รวมทั้งคาฌาปณกิจสงเคราะห เวลามีคนเสียชีวติรายละ 
3,000 บาท และในปน้ีไดเพ่ิมใหเปนรายละ 5,000 บาท) และยังจัดสรรอีกรอยละ 5 ใหกับสถาบนั-
องคกรในชุมชน อาทิเชน วัด โรงเรียน และสิ่งที่เปนสาธารณประโยชน หรือสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการตาง ๆ ของชุมชนอีกดวย     
 กองทนุเงินกูของชมุชน คือ ความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน : นอกจากน้ี บานสขุเดือนหา 
ก็ยังมีกองทุนออมทรัพยอีกจํานวน 130,000 บาท และกองทุนแกไขปญหาความยากจน หรือ 
กขคจ. อีกจํานวน 280,000 บาท ซ่ึงในมุมมองของชาวบานและผูนําชุมชนมองวา การมีเงินทุน
สําหรับใหชาวบานกูยืมน้ันเปนความจําเปน เพราะถึงอยางไรชาวบานก็จําเปนตองไปกูหรือพ่ึงพิง
จากเงินกูนอกระบบอยูดี   ดังน้ัน การมีกองทุนในหมูบานจึงทําใหชาวบานมีทางเลือกมากขึ้น 
นอกจากนี้ ผูใหญสุรภี แซลี้ ยังกลาวดวยวา รายไดและรายจายของชาวบานไมมีความสมดุล 
ชาวบานสวนใหญจึงมีหน้ีสิน แตเปนหนีส้ินที่สามารถจัดการได แตในหมูบานนี้ก็ไมมีใครโกงใคร 
มีแตการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังคําพูดตอไปน้ี....“ถาไมมีเงินตรงนี้ชาวบานก็ไปกูนอกระบบ
อยูดี ถาถามวา ถาไมมีทรัพยสินไปประกัน ใครจะให บานเราไมมีใครโกง ไมมีจริงๆ เพราะเรา
ชวยเหลือกัน และเราสงไดครบทุกป เวลาประชุมกันก็บอกใครไมมีจริง ๆ ใหหันหนามาคุยกัน 
มันเปนเรื่องจริงที่รายได รายจายไมสมดุลกัน”  
 อยางไรก็ตาม ภาพที่นําเสนอขางตนนี้ ยังเปนเพียงสวนหนึ่งเทาน้ัน เพราะพบวา 
ผูเขารวมการวิเคราะหสถานภาพ-จุดแข็ง-จุดออนของกลุม-องคกร และกองทุนตาง ๆ ของตําบล
สุขเดือนหายังมีจํานวนนอย หรือมีเพียง 5 ทานเทาน้ัน (ซ่ึงมาจากหมูที่ 6 บานสุขเดือนหา 
จํานวน 3 ทาน และหมูที่ 14 บานพุสมหวัง อีกจํานวน 2 ทาน) ดังน้ัน การวิเคราะหจึงยังไม
ครอบคลุมภาพรวมของทั้งตําบล หรือจะวาไปแลวยังมีการประมวลภาพไดไมครบถวน หรือเปน
เพียงบางสวนเทาน้ัน  แตก็มีนัยสําคัญในแงที่วา กรณีของบานสุขเดือนหาน้ีสามารถใชเปนตวัอยาง
ที่ดีใหกับหมูบานอ่ืน ๆ ในการเริ่มตนการทาํงาน หรือการแสวงหาทางออกเพื่อการพัฒนาและ
การพ่ึงพาตนเองรวมกันของหมูบาน-ชุมชนอ่ืน ๆ ไดตอไป  
 สําหรับการขยายผลหรือการเก้ือกูลหมูบานอ่ืน ๆ น้ัน จากการสัมภาษณพูดคยุกับผูนํา
ของบานสขุเดือนหา พบวา ยังไมมีความประสงคที่จะไปเชื่อมโยงกบัหมูบาน และ/หรือตําบลอ่ืน ๆ 
ณ ขณะน้ี เพราะตองการที่จะตอบสนองตอความตองการของสมาชิกในหมูบานของตนเองใหครบถวน
เสียกอน แตปจจุบันไดมีการเชื่อมโยงกันในดานอ่ืน ๆ เชน การดูแลรักษาความปลอดภัยของ
หมูบาน หรือการมีอาสาสมัครปองกันภัยตาง ๆ รวมกัน เปนตน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวายังมีความ
จําเปนและความตองการทีจ่ะเชื่อมโยงกบัหมูบานหรือตาํบลอ่ืน ๆ แตทั้งนี้คงจํากัดเฉพาะในเรื่องที่
ม่ันใจ หรือคอนขางมีความม่ันใจวาสามารถดําเนินการรวมกันได หรือถาทํารวมกันแลวจะทาํให
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บังเกิดผลดีตามมามากกวาผลเสีย  ดวยเหตุน้ี องคกรหรือหนวยงานภายนอกจึงควรทําความ
เขาใจและยอมรับสภาวะที่เปนอยูน้ีของชุมชน หรือปลอยใหชุมชนตัดสินใจมากกวาที่จะพยายาม
ฉุดกระชากลากจูงใหไปเชื่อมโยงกันใหได โดยไมพิจารณาบริบทหรอืความแตกตางหลากหลาย
ที่ดํารงอยู 
 
 ตําบลกะบกเตี้ย 

 ตําบลกะบกเตี้ย ประกอบไปดวย 15 หมูบาน มีกลุม/องคกรชมุชนประเภททั่วไป 
(ตามการระบแุละการวเิคราะหของชุมชน-ชาวบาน)  ดังน้ีคือ  

1) กลุมแมบาน  
2) กลุมอสม.  
3) กลุมอบต.  
4) กลุมผูนําหมูบาน  
5) กลุมเกษตรกร  
6) กลุมการตลาด  
7) กลุมเพ่ือสิ่งแวดลอม  
8) รานคาชุมชน  
9) ประปาหมูบาน  

10) ศนูยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน  
11) กลุมอาชีพตางๆ  
12) ศูนยเรียนรูชมุชน  
13) วัด  
14) สถาบันกํานัน ผูใหญบาน 

 จะสังเกตเห็นไดวา ในกรณีของตําบลกะบกเตี้ยน้ี ไดระบุไวดวยวา “วัด” หรือ สถาบัน
ศาสนาเปนองคกรของชุมชนดวย ในขณะที่ตําบลอ่ืน ๆ ไมไดพูดถึงวัด หรือสถาบันทางศาสนา 
แตอยางใด รวมถึงสถาบนักาํนัน ผูใหญบาน และกลุมผูนําหมูบาน ก็เชนเดียวกัน ทีไ่ดรับการระบุ
วาเปนองคกรของชุมชนดวย ซ่ึงจากการอธิบายของชาวบานทีเ่ขารวมในการวิเคราะห จะเห็นได
อยางคอนขางชัดเจนวา ชาวบานมองทุกอยางอยางเปนองครวม ไมแบงแยก ทุกอยางมี
ความสัมพันธเก่ียวของซึ่งกันและกัน  สําหรับประเด็นนี้ก็เชนกันที่หนวยงานภายนอกควรทํา
ความเขาใจสภาวะที่เปนอยูจริง หรือเขาใจวิธีคิด-มุมมองของชาวบานและชุมชนดวย นอกจากนี้ 
ควรพยายามทําความเขาใจดวยวา การที่ชาวบานมีความคิดอยางเชื่อมโยงและเปนองครวมนั้น 
เปนจุดแข็งที่มีนัยสําคัญอยางยิ่ง และหนวยงานตาง ๆ จากภายนอกควรมองเห็นถึงความสําคญั 
เห็นคุณคา ทาํความเขาใจ และเรียนรูเร่ืองนี้จากชาวบาน-ชุมชนจะไดสามารถเขามาเชื่อมตอ หรือ
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หนุนเสริมการทํางานของชุมชนไดเปนอยางดี มีความเปนองครวมและไมแบงแยกออกเปนสวน ๆ 
เชนเดียวกัน 
 สวนกลุม/องคกรการเงินชุมชน พบวา กลุมประชาชนที่เขารวมเวทีถอดบทเรียน
ระบุวา กลุม-องคกรทางการเงินที่มีอยูและมีความสําคญัตอชุมชน มีหลายประเภทดวยกัน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ีคือ  

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-องคกรประเภทการเงินของตาํบล 
กะบกเตี้ยน้ี ก็มีสถานภาพที่ไมแตกตางจากกลุม-องคกรของตําบลอ่ืน ๆ กลาวคือ กลุม-องคกร
ทั้งสองประเภทมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และ/หรือมีการกระทําหนาที่ที่มีความเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกันในการทาํใหชวีติความเปนอยูของประชาชนในชุมชนดีขึ้นอยางแยกกันไมออก แตพบวา
กลุม-องคกรชุมชนประเภททั่วไปนั้นไดเกิดขึ้นมากอน แลวจึงเกิดการบริหารจัดการดานการเงิน
ตาง ๆ จนนําไปสูการพัฒนาเปนองคกรการเงินชุมชนในเวลาตอมา อีกทั้งองคกรการเงินของ
ชุมชนยังเปนแหลงเงินทุนใหกับกลุม-องคกรชุมชนประเภททัว่ไปอีกดวย  
 ในสวนการบรหิารจัดการกลุม-องคกรตาง ๆ พบวา สวนใหญเปนการดําเนินการหรือ
บริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ โดยมีผูนําชุมชน-หมูบาน หรือผูใหญบานมีบทบาทหลัก เชน 
การเปนประธาน การเปนทีป่รึกษา เปนกรรมการ ฯลฯ  โดยเฉพาะในกรณีหมูบานเล็ก ๆ พบวา 
ผูใหญบานมักมีบทบาทเปนประธานกองทนุตาง ๆ เกือบทุกกองทนุ  แตทั้งนี้ก็พบดวยวาหลาย ๆ 
แหงไดเปดไฟเขียวใหคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ชาวบาน หรือคนอ่ืน 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 สําหรับตําบลกระบกเตี้ยน้ี ยังไมพบวา มีกลุม-องคกรใดที่มีการดําเนินงาน
ที่โดดเดน หรือจะสามารถใชเปนกรณีศึกษาทีเ่ดนของตําบลไดชดัเจนมากนัก (แตตําบลน้ีก็มี
จุดเดนในแงของวิธีคิด หรือการคิดวิเคราะหสภาพที่เปนอยูที่คอนขางเปนองครวม หรือไมมอง
แบบแยกสวน ดังกลาวมาแลวขางตน)   อยางไรก็ตาม การที่ยังมองไมคอยเห็นกรณีตัวอยางที่
เดนชัดของตําบลนี้น้ัน สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากการที่ทีมวิจัยไมมีเวลาเพียงพอในการเจาะลกึ
ขอมูล และอีกสวนหนึ่งนาจะเปนผลมาจากการที่ผูนําระดับตําบล หรือกํานันยังไมมีเวลาใหขอมูล
กับทีมวิจัย ประกอบกับผูใหญบานหมูตาง ๆ ก็มีภารกิจหรือการงานอาชีพที่คอนขางรัดตัวมาก 
ทําใหทีมวิจัยเกิดความเกรงใจ แตทั้งนี้ผูเก่ียวของฝายตาง ๆ ก็นาที่จะมีการศกึษาเชงิลึกเก่ียวกับ
เรื่องนี้ตอไป เม่ือมีโอกาส เวลา และมีทีมงานที่เอ้ืออํานวยใหสามารถทําได ซ่ึงคาดวาจะทําใหได
องคความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักลุม-องคกรในชุมชนตําบลกะบกเตี้ย ทั้งแบบทัว่ไปและแบบที่เปน
กลุม-องคกรการเงิน หรือไดกรณีศึกษากลุม-องคกรที่มีผลประกอบการโดดเดน ดังเชนหมูบาน 
หรือตําบลอ่ืน ๆ ก็อาจเปนไปไดดวยเชนกัน 
 
• อําเภอหันคา 

 
 อําเภอหันคาในงานศึกษาครั้งน้ี ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ตําบล คือ ตาํบลเดนใหญ และ
ตําบลไพรนกยูง โดยตําบลเดนใหญ ประกอบไปดวย 12 หมูบาน (ซ่ึงอันที่จริงนั้น ตําบลเดนใหญ 
เปนตําบลที่ตัง้ขึ้นใหมเม่ือป พ.ศ. 2529 โดยเปนการแยกหมูบานออกมาจากตําบลหันคา จํานวน 4 
หมูบาน และตําบลไพรนกยูงอีกจํานวน 4 หมูบาน รวมเปน 8 หมูบาน และตอมาจึงมีการแยก
หมูบานอีกจํานวน 4 หมูบาน รวมเปน 12 หมูบาน) มีทั้งหมด 1,319 หลังคาเรอืน และจํานวน
ประชากรทัง้หมด 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
สวนใหญของทั้งสองตําบลมีอาชีพเกษตรกรรมและปศสุัตว มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนประมาณ 
24,000-30,000 บาทตอป หรือเฉลี่ยเดือนละ 2,000-2,500 บาท 
 สําหรับในดานภูมิ-เศรษฐกิจ พบวา ตําบลไพรนกยูง เปนตําบลท่ียงัคงประสบปญหา
การขาดแคลนน้ํา จึงมีการขุดเจาะนํ้าบาดาลมาใชทั้งเพ่ืออุปโภคและบริโภค และมีบอนํ้าบาดาล
จํานวนมากถึง 120 แหง ในขณะทีต่ําบลเดนใหญ ก็ยังคงประสบปญหาเรื่องน้ําใชในการผลิต
หรือการเกษตรเชนเดียวกัน เพราะอยูนอกเขตชลประทาน และยังมีปญหาการครอบครองที่ดิน 
หรือการสญูเสยีที่ดิน เน่ืองจากในปจจุบันที่ดินสวนใหญตกเปนของนายทุนหรือคนในเมือง ทั้งจาก
ตัวเมืองชัยนาทและกรุงเทพมหานคร เกษตรกรจึงกลายสถานะเปนเพียงผูเชาที่ดินทํากิน และ
จํานวนมากแปลงสภาพเปนแรงงานรับจางในที่ดิน ซ่ึงเดิมเปนของตนเองและครอบครัวและยัง
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เปนแรงงานรับจางทั่วไปตามฤดูกาลท่ีตองมีการเคลื่อนยายไปทํางานนอกชุมชน และมีรายไดไม
แนนอน  
 ทั้งตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยูง มีกลุม/องคกรชุมชนประเภททั่วไป และองคกร
ประเภทการเงินของชุมชน ทั้งที่เปนแบบทางการและไมเปนทางการ  ดังตอไปน้ีคือ   

  
 ตําบลเดนใหญ และ ตําบลไพรนกยูง 

 ตําบลเดนใหญและตาํบลไพรนกยูง มีกลุม/องคกรชุมชนประเภททัว่ไป (ตามการนาํเสนอ
ของชุมชน-ชาวบาน) ดังน้ีคือ  

1) กลุมแมบาน  
2) กลุมสงเสริมอาชีพ  
3) กลุมอนุรักษปาชุมชน  
4) คณะกรรมการหมูบาน (กม.) 

สําหรับ กลุม/องคกรการเงินของชุมชน มีดังน้ีคือ  
1) กองทุนหมูบาน  
2) ธนาคารหมูบาน  
3) กลุมสัจจะออมทรัพย  
4) กองทุนสวัสดิการชุมชน  
5) กลุมฌาปนกิจหมูบาน 

           สําหรับกลุม-องคกรชุมชนประเภททั่วไป และกลุม-องคกรการเงินชุมชนของตําบลเดนใหญ
และตําบลไพรนกยูง ก็เชนเดียวกับในตําบลอ่ืน ๆ ที่พบวามีความสัมพันธตอกัน หรือมีการ
เชื่อมโยงกันอยางแยกไมออก เน่ืองจากคนจํานวนมากในชุมชนคาดหวังที่จะมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
หรืออาจเรียกวาสามารถบรรลุสู “ความพออยูพอกิน” ใหได  ดังน้ัน เม่ือมีเงินเหลือจากคาใชจาย
ตาง ๆ ในการดํารงชีวิตประจําวัน ชาวบาน-ประชาชนในชุมชนก็จะไดรับการสงเสริมใหมีการออมเงิน 
ซ่ึงไดชวยทาํใหปริมาณเงินออมของกองทนุมีมากขึน้ตามไปดวย  โดยแตละคนตองออมอยางนอย
ปละ 120 บาทตอคน และเปนสมาชิกกลุมเดียวกับสมาชิกกองทุนหมูบาน โดยปจจุบันกลุม
ออมทรัพยของตําบลเดนใหญมีเงินหมุนเวียนประมาณ 100,000 กวาบาท  
 
           อยางไรก็ตาม สําหรับการนําเสนอ ณ ที่น้ี เปนเพียงการประมวลผลของสมาชิกกลุมที่
เขารวมประชุมที่มาจากตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยูงเพียงจํานวนหนึ่งเทาน้ัน ซ่ึงพบวา 
ยังมีความไมครอบคลุม เพราะจํานวนผูเขารวมสวนใหญน้ันมาจากบานบุทางรถ จึงยังไมใช
ตัวแทนของหมูบานตาง ๆ จากทั้งตําบล หรืออาจจะสามารถกลาวไดวาสัดสวนของความเปน
ตัวแทนของคนทุกกลุม ทุกประเภทยังไมคอยครอบคลุมเม่ือเปรียบเทียบกับการประมวลภาพของ
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ตําบลเนินขามดังที่นําเสนอไปขางตน   นอกจากนี้ ยังพบดวยวาผูเขารวมการวเิคราะห-การถอด
บทเรียนจากหมูบานหนองหอย มีเพียง 1 ทานเทาน้ัน   
 สําหรับในลําดับตอจากน้ีไป  จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนหรือ 
ศักยภาพและขอจํากัดของกองทุนและกลุม-องคกรประเภทตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนทั้งในระดับหมูบาน
และระดับตําบล ทั้งน้ีเพ่ือเปนการเรียนรูรวมกันในสิ่งที่มีอยู และจะใชเปนฐานขอมูลในการพูดคุย 
ทบทวน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง-พัฒนาสิ่งที่มีอยู-สิ่งที่เปนอยูใหดียิ่ง ๆ ขึ้น หรือสามารถชวยพา
ชาวบานและชุมชนไปสูเปาหมายสูงสุดที่ตองการบรรลุรวมกัน ซ่ึงก็คือการที่กลุม-องคกรตาง ๆ 
สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการ และนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิก 
และ/หรือประชากรทุกหมู ทุกเหลา ทุกเพศ ทุกวัย ไดตอไปในระยะยาว  
 
2.3  ผลการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนของกลุม/องคกรชุมชนประเภททั่วไป และกลุม-องคกร

การเงินของชุมชน  : มุมมองของชุมชน 

 
• อําเภอเนินขาม 
 
 กลุม/องคกรชุมชนประเภทท่ัวไป  :  ตําบลเนินขาม 

 ตําบลเนินขามมีจํานวนกลุม-องคกร-กลไกชุมชนตาง ๆ จํานวนมาก ซ่ึงแตละกลุม/องคกร
ก็มีการกระทําหนาที่-บทบาทที่แตกตางกันไป บางสวนก็เปนกลุม-องคกร-สถาบันที่มีชื่อเสียง 
มีคนรูจัก มีคนมาศึกษาดูงาน-รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และยังไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยมีกลุม-องคกร-กลไก-เครือขายที่สําคัญ ๆ ดังน้ีคือ  

 1) เครือขายปาชุมชนเขาราวเทยีนทอง   :  กรณีตัวอยางความสําเร็จ 
 - จุดแข็ง “เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง” เปนเครือขายที่ยึดโยงกันไวดวย
ความรวมมือรวมใจกันของคนที่หวงแหนปา เม่ือตองดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการดูแลรักษาปา 
เชน ทําแนวกันไฟ การดับไฟปา จึงมักไดรับความรวมมือรวมใจจากชุมชน และนําไปสูความ
สามัคคีกันในระดับดี เพราะคนใน 2 อําเภอ 4 ตําบล ตางรวมรับผลประโยชนจากปาดวยกันทั้งสิ้น 
อีกทั้งการบริหารจัดการเปนไปดวยความโปรงใส ดวยวิธีการส่ือสารพูดคุยกันอยางตรงไปตรงมา  
  “เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง” เร่ิมกอตัวตั้งแตชวงป 2540-41 และมี
การกอตั้งอยางเปนทางการเม่ือป พ.ศ. 2545 (ดังไดกลาวแลวขางตน) ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน
ของเครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง พบวา ประสบผลสําเร็จจนกลายเปนแหลงศึกษาดูงาน
เรียนรูของเครอืขายดานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมกวา 30 ประเทศจากทั่วโลก และ
ในสวนประเทศไทยมีหนวยงานตาง ๆ เขามาศึกษาคนควาทําวจัิยในเรื่องกระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรปาชมุชนจํานวนมาก ซ่ึงตลอดระยะเวลาทีผ่านมาไดรับการสนบัสนุนจากองคกร
ตาง ๆ มากมาย  รวมทั้ง UNDP จนทําใหเครือขายมีความเขมแข็งจนกระทั่งถึงทกุวันนี ้
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 - จุดออน ปาชุมชนเขาราวเทียนทอง เปนแหลงความม่ันคงทางอาหารที่ทุกป
เม่ือถึงฤดูกาลเก็บหนอไม เห็ดโคน ผักหวาน ซ่ึงอยูในชวงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน จะมี
ประชาชน/ผูคนจากจังหวัดตาง ๆ เขามาหาอาหาร และลาสัตวปาจํานวนมาก ไมเฉพาะแตคนใน
พ้ืนที่บริเวณรอบๆปาชุมชนเขาราวเทียนทองเทาน้ัน ซ่ึงทุกปจะพบเห็นทั้งคนในพื้นที่และนอก
พ้ืนที่เขามาหาอาหาร และลาสัตวในชวงปดปา โดยไมคํานึงถึงกฎ-ระเบียบ และ/หรือ มาตรการ
การดูแล ปกปองรักษาปาทีชุ่มชนไดวาง หรือ กําหนดรวมกันไวแตอยางใด  

   นอกจากนี้ ถึงแมวา “เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง” จะไดรับการยอมรับ 
จนเปนแหลงศึกษาเรยีนรู ดูงาน  แตพบวาในปจจุบนัหนวยงานราชการตาง ๆ ภายในจังหวัด
ชัยนาทเอง กลับไมคอยเห็นความสําคญัในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงเปนทุนทางธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัด ซึ่งแตกตางจากในชวงที่เร่ิมกอตั้งใหม ๆ ที่ไดรับ
การสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานตาง ๆ ในชวงนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานภาครัฐ
ในระดับจังหวดั 

 2) กลุมทอผาเนินขาม 
  - จุดแข็ง ผาทอเนินขาม เปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมของคนเชื้อชาติลาวเวยีง 
ซ่ึงอพยพมาจากเวียงจันทร ลายผาทอเนินขามมีอายุเกาแกประมาณ 200-300 ป กลุมทอผา
เนินขาม จึงเปนองคกรชุมชนที่สามารถสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาด้ังเดิมน้ีใหคงอยู
มาจนกระทั่งถึงรุนลูกรุนหลาน และสามารถกอใหเกิดรายไดกับผูทอ อีกทั้งโรงเรียนในตําบลเนนิ
ขาม เชน โรงเรียนราชวิทยาลัยการอาชีพ โรงเรียนเนินขามราชประชานุเคราะหยังไดนํา
วัฒนธรรมหรอืภูมิปญญาดังกลาวมาสอน ถายทอดใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือนําไปสราง
รายไดใหแกตนเอง และครอบครัวตอไปอีกดวย 
  - จุดออน เน่ืองจากตาํบลเนินขาม มีกลุมผาทอเนนิขามเกือบจะทุกหมูบาน ขณะที่
ตลาดที่รับซ้ือมีไมมากนัก เม่ือเกิดการผลิตผาทอจํานวนมาก จึงทําใหเกิดการแยงตลาดกันเอง
ระหวางหมูบาน ซึ่งนําไปสูความขัดแยงตามมา และไมไดเปนปญหาเฉพาะการแยงตลาด-
ผูบริโภคกันเทาน้ัน แตพบวาแตละหมูบานมีการหวงวิชา หวงลายผา จึงทําใหกลุมผาทอเนินขาม
ไมเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ หรือไมคอยมีความกาวหนา และ/หรือยังไมมีความยั่งยืนในแง
ของการเปนแหลงในการสรางรายไดใหกับครัวเรือนและชุมชน ทั้ง ๆ ที่มีศักยภาพและมีความ
ตองการของตลาดหรือผูบริโภค ชุมชนจึงควรพิจารณาประเด็นน้ีรวมกันอยางจริงจัง 
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 กลุม-องคกรดานการเงินของชุมชน  :  กรณีตําบลเนินขาม 

 สถาบันการเงินชุมชนบานเขาราวเทยีนทอง  : กรณีตัวอยางโดดเดนของชมุชน 

▪ สถานภาพของกองทุน 
  สถาบันการเงินชุมชนบานเขาราวเทียนทอง มีจุดเร่ิมตนจากที่ประชุมประชาคม 
สมาชิกกองทุนหมูบานป พ.ศ. 2548 ที่มีมติใหจัดตั้งสถาบันการเงินของหมูบาน โดยในชวง
เริ่มตนนั้น ชมุชนไดรับการสนับสนุนดานตาง ๆ รวมทั้งดานวิชาการจากธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณการเกษตร (ธกส.) ทั้งน้ีชุมชนไดนําเงินกองทุนประเภทตาง ๆ ทีมี่อยูมารวมกัน 
และบริหารจัดการภายใตระบบเดียวกัน เพ่ือลดความซํ้าซอน/การทับซอนทั้งในดานระบบการ
บริหารจัดการและการดําเนินงาน รวมถึงการทบัซอนของตวับคุคลท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ดวย  โดยทีป่ระชุมเห็นพองตองกันในการตั้งชื่อรวมกันวา “สถาบนัการเงินชุมชน
บานเขาราวเทียนทอง”  

▪ แหลงที่มาของเงินทุน 
                สําหรับกองทนุและเงิน และ/หรือทุนประเภทตาง ๆ ที่มีอยูที่นํามารวมกันน้ัน พบวา 
ณ ปจจุบันประกอบไปดวยเงินกองทุนประเภทตาง ๆ และ/หรือมีแหลงที่มาของเงิน/รายไดตาง ๆ 
ดังตอไปน้ีคือ 
 1) กองทุนหมูบาน     1,000,000 บาท 
 2) ผลกําไรจากกองทุนหมูบาน       212,158 บาท 
 3) กองทุนตอยอดลานที่สอง   1,000,000 บาท 
 4) กองทุนออมทรัพยเพ่ือการผลิต         20,000 บาท 
 5) เงินสัจจะ 96,263 บาท 
 6) กองทุนสตรี         29,730 บาท 
 7) เงินฝากสมาชกิ         16,000 บาท 
 8) เงินฌาปนกิจหมูบาน         10,925 บาท 
 9) กองทุนเครือขายปาชุมชน       150,000 บาท 
 10) กองทุนแมแหงแผนดิน           8,000 บาท 
 11) กองทุนเพ่ือสวัสดิการ         50,000 บาท 
               รวม              2,765,076 บาท 

  โดยกอนหนาที่ประชาคม หรือสมาชิกกองทุนหมูบานจะมีมติใหจัดตั้ง “สถาบัน
การเงินชุมชนบานเขาราวเทียนทอง” น้ัน ชุมชนเคยผานการบริหารจัดการกองทุนมากอนแลว 
ในรูป “กองทุนเครือขายปาชุมชน” ดวยเหตุน้ี สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) จึงเล็งเห็นถงึ
ศักยภาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการกองทุนของชุมชนตําบลเนินขามที่สามารถบริหาร
จัดการไดอยางโปรงใส พอช. จึงไดจัดสรรงบประมาณเพื่อมาสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
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ตําบลใหอีกทางหน่ึง เปนจํานวนเงิน 55,000 บาท (หาหม่ืนหาพันบาทถวน)  โดยในชวงเริ่มตน 
พบวา ไดมีการบริหารจัดการกองทุนสวสัดิการตําบลเนินขามในระดับหมูบาน-ชมุชน ซ่ึงก็คือที่
บานหมู 10 หรือบานเขาราวเทียนทอง ซ่ึงมีนางสายชล พวงพิกุล เปนผูใหญบานและเปน
ประธานกรรมการ   นอกจากน้ี พอช. ยังไดจัดสรรเงินใหอีกจํานวน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืน
บาทถวน) ใหกับแตละตําบล เพ่ือใชเปนคาใชจายในการประชุมตรียมการหรือเตรียมความพรอม
ชุมชนโดยตําบลเนินขาม หรืออันที่จริงหมายถึง บานเขาราวเทียนทอง ไดนําเงินที่ไดรับจัดสรรน้ี
มาจัดเวที-การประชุมชาวบานที่เรียกกันวา “การทําประชาคม” ทั้งน้ี เพ่ือทําความเขาใจรวมกัน
เก่ียวกับวตัถปุระสงคของการสนับสนุนใหชุมชนมีกองทุนสวัสดิการของตนเอง กอนที่จะดําเนินการ
ปลอยกู หรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนใดตอไป  

▪ ประเภทสมาชิกและการขยายตัว 
  ในชวงเริ่มตนการกอตั้งหรือการดําเนินงานของสถาบันการเงิน ฯ แหงน้ี หรืออันที่
จริงในชวงแรกที่เรียกกันวา“กองทุนชุมชน” น้ัน พบวามีสมาชิกเพียงแค 10-20 คน ซ่ึงคนกลุมน้ี
มักเปนผูที่มีความสนใจในการออม การกู จากกองทนุตาง ๆ ที่มีอยูในหมูบานเปนทุนเดิมอยูแลว 
จึงไดเขามาเปนสมาชิก ตอมาเม่ือคนในชุมชนเห็นวาลูกหลานสมาชิกของกองทุนฯ ไดรับสวสัดิการ
ประเภทตาง ๆ จากกองทุนฯ ในหลาย ๆ ดานดวยกัน  จึงเริ่มทยอยที่จะเขามาเปนสมาชิกเพ่ิม
มากขึ้นจวบจนปจจุบันมีสมาชิกสามัญ (เฉพาะหมู 10) จํานวน 79 คน  และสมาชิกสมทบท่ีมา
จากหมูบานขางเคยีงในตาํบลเนนิขาม อาทิเชน หมู 9 หมู 13 หมู 15 หมู 18 และหมู 19 เปนตน 
และยังมีสมาชกิสมทบที่มาจากตําบลใกลเคียง อาทเิชน จากตําบลเดนใหญ ประมาณ 4-5 ครัวเรอืน  
และอีกสวนหนึ่งมาจากตําบลไพรนกยูง ซ่ึงตําบลทั้งสองนี้อยูในเขตอําเภอหันคา (ไมใชอําเภอ
เนินขาม) รวมสมาชิกสมทบทุกประเภทมีทั้งหมด 57 คน  รวมเปนสมาชิกทั้งหมดในปจจุบัน 
ทั้งประเภทสามัญและสมทบทั้งหมดจํานวน 136 คน 

▪ นโยบายการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน 
  จากการที่บานเขาราวเทียนทอง (หมู 10 ต.เนินขาม) ไดรับการจัดสรรเงินจาก 
พอช. เพ่ือมาสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการตําบลจํานวน 55,000 บาท เม่ือป พ.ศ. 2551 น้ัน 
พบวาปจจุบนัชุมชนไดนําเงินจํานวนนี้ออกมาบริหารจัดการเพียงแค 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
เน่ืองจากชุมชนมีหลักคิดในการมอง “ทุน” หรือเงินทุนรูปแบบตาง ๆ ของหนวยงานที่นําเขามา
เพ่ือสนับสนุน หรือสงเสริมชีวติความเปนอยูที่ดีของชาวบาน-ชุมชน วาจะตองนํามาตอยอดกับ
ทุนเดิมที่มีอยูในชุมชนและบริหารจัดการใหเกิดดอกออกผล โดยท่ีจํานวนเงินที่ไดรับการสนบัสนุน
จากหนวยงาน หรือเงินตั้งตนจากภายนอกนั้นยังจะตองคงอยูและจะตองสามารถบริหารจัดการ
จนเกิดดอกออกผล และสามารถนําดอกผลหรือผลกําไรดังกลาวมาจัดสรรใหกับสมาชิกในรูปของ
สวัสดิการ ที่มีหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบอยางเปนวงจร ครบถวน ไมรูจบสิ้น   
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▪ ระบบสมาชกิและการระดมเงินออม 
  สําหรับสมาชกิของกองทุนฯ พบวา เปนกลุมเดียวกันกับสมาชิกของกลุมออมทรัพย 
โดยสมาชิกทุกคนตองออมคนละ 100 บาท/เดือน ซ่ึงเงินจํานวนนี้จะเปนเงินของสมาชิกที่เก็บ
ออมไวรายเดือน และทุกเดือนสมาชิกตองออมเพ่ิมอีกคนละ 10 บาท เพ่ือเปนเงินออมสําหรับ
การชวยเหลือ และนํามาสมทบเขากับกองทุนสวัสดิการเพ่ือชวยเหลอืเก้ือกูลกัน ดังน้ันทุกวันที่ 1 
สมาชิกจะออมเงินทั้งหมดคนละ 110 บาท โดยแตละซุมจะมีคนเก็บเงินประจําซุม และเปนคนที่
ชาวบานคัดเลอืกแลววาสามารถไววางใจได สําหรับหมูที่ 10 ประกอบไปดวย 4 ซุม และมีคน
เก็บเงินประจําซุม ดังน้ี 
  ซุมที่ 1 กลุมหนาวัดเขาราวเทียนทอง (นายสํารวม) ซุมน้ีมีสมาชิกประมาณ  
                              20 กวาครัวเรือน 
  ซุมที่ 2 หลังโรงเรียนวัดเขาราวเทยีนทอง (นางจํานงค) ซุมน้ีมีสมาชิกประมาณ  
                           10 ครัวเรือน 
  ซุมที่ 3  บานผูใหญบาน (นางพรพิมล)  
  ซุมที่ 4  คือ ซุมหนาบานนายอํานวย ชัยสรรค 

            ทั้งน้ี ทุกวันที่ 1 ของแตละเดือน มีเงินหมุนเวียนประมาณ 170,000-200,000 บาท 
และเงินสมทบกองทุนสวัสดิการตาง ๆ อีกประมาณ 700-800 บาท/เดือน 

▪ สรางนิสัยการออมใหกับเด็กและเยาวชน 
  เน่ืองจากกองทุนฯ มีลักษณะที่เปดกวาง มีสมาชิกทั้งประเภทสามญั และประเภท
สมทบ และไมไดจํากัดอายุ เพศ ชวงวยั หรืออาจกลาวไดดวยวา กองทุนฯ ประเภทนี้ไมมีนโยบาย
กีดกันใครทั้งสิ้น ไมวาจะเปนเพศ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ ชนชั้น ชาตพัินธุ ฯลฯ จึงทํา
ใหครอบคลุมไปถึงตวัเด็กนักเรียน ซ่ึงสวนใหญตองการที่จะเขามาเปนสมาชิกสมทบดวยตนเอง 
เพราะตองการมีเงินออมเปนของตวัเอง  โดยเด็ก ๆ เม่ือเห็นตวัเลขเงินออมในชื่อบญัชขีองตนก็จะ
ดีใจ ภูมิใจ และทําใหเด็ก ๆ อยากเขามารวมรายการหรือกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น จึงนับวาเปน
การสรางโอกาส และเปนนมิิตหมายที่ดีในการสรางนิสัยการออมใหกับเด็กและเยาวชน 
  ปจจุบันกองทุนฯ มีเงินหมุนเวียนประมาณ 3-4 แสนบาท ถาคิดเปนรายครัวเรือน 
ทุกครัวเรือนจะมีเงินออมเฉลี่ยประมาณหม่ืนกวาบาท ที่เกิดจากการเก็บออมของตนเอง และ
แนนอนวาชาวบานหรือชุมชน มีความรูสกึเปนเจาของเงินในกองทุนฯ น้ีรวมกัน  

▪ ระเบียบการบริหารจัดการกองทุนฯ 
  กองทุนฯ ไดกําหนดระเบียบหรือขอบังคบัเก่ียวกบัการประชุมไว 2 ระดับ คือ ใน
สวนคณะกรรมการกองทุนฯ ไดกําหนดใหมีวาระการประชุมทุกเดือน ในสวนของสมาชิกไดกําหนด 
ใหมีวาระการประชุม 2 คร้ัง/ป โดยทุกคร้ังที่มีการประชุม นอกเหนือจากการชี้แจงจํานวนเงิน
การออม การกูตาง ๆ แลว ถากรรมการหรือสมาชิกทานใดมีความของใจในเรื่องใด ผูใหญบาน
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จะเปนฝายชี้แจงทําความเขาใจใหทุกคนยอมรับจนเกิดความกระจางใหมากที่สุด เพ่ือที่จะลดปญหา
ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในการบริหารจัดการกองทุนในอนาคต  

▪ การจัดสรรผลกําไรของกองทุน ฯ 
            พบวา การจัดสรรผลกําไรของสถาบันการเงินบานเขาราวเทียนทอง มีความนาสนใจ 
ในแงของความครอบคลุมมิติตาง ๆ ทั้งดานการบริหารจัดการกองทุนฯ ไดอยางตอเน่ือง การเอ้ือตอ
สาธารณประโยชน หรือสิ่งที่เปนประโยชนรวมกันตอสวนรวม ฯลฯ โดยกําหนดใหมีการจัดสรร
ผลกําไรคืนใหกับกองทุน เพ่ือใหมีเงินทุนหมุนเวียนอยางพอเพียง รอยละ 20 สําหรับการจัดสรร
ใหกับคาใชจายในการบริหารจัดการกองทนุ และสาธารณประโยชน ก็ไดรับในสัดสวนที่เทากัน คอื 
รอยละ 20 ขณะที่การจัดสรรสวัสดิการใหกับสมาชิก ไดรับสูงถึงรอยละ 30 และรายการ/กิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากน้ี ไดรับการจัดสรรรอยละ 10 

▪ สวัสดิการกองทุนฯ :  ผลงานที่ผานมา 
1) การพัฒนา-ซอมแซมสาธารณประโยชนในหมูบาน เชน ไฟฟา ถนน เสียง

ตามสาย  
2) การพัฒนาสิ่งแวดลอมหมูบาน-ชุมชน เชน การปลูกปา การดูแลรักษาปา  
3) การดูแลสวัสดิการใหกับคณะกรรมการดูแลรักษาปา 
4) ทุนอาหารกลางวันเด็ก 
5) ทุนการศกึษา ใหกับเด็กนักเรียนชั้นอนบุาล-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 ไมเฉพาะผูสูงอายุหมู 10 เทาน้ัน แตครอบคลุมไปถงึหมูบานอ่ืน ๆ ที่อยูใกลเคยีง
ดวย จํานวนประมาณ 50-60 คน 

8) ชดเชยคารักษาพยาบาล ถาหากสมาชิกเจ็บปวยและไปนอนโรงพยาบาล ชดเชย
คืนละ 300 บาท แตไมเกิน 5 คืน รวมทั้งชดเชยใหกับคนเฝาไขดวย  

9) ประกันสวัสดิการสมาชิก 10 บาท ถาเสียชีวติไดรับ 1,000 บาท สมาชิกสามารถ
ซ้ือไดไมเกินคนละ 100 บาท 

▪ การขยายผลของแนวคิดและศักยภาพ :  การชวยเหลือเก้ือกูลชุมชนอ่ืน ๆ 
               สําหรับการขยายผลแนวคดิสวัสดิการชมุชน และ/หรือกองทุนสวัสดิการชุมชนนั้น 
พบวา ไดเกิดการขยายตวัออกไปโดยอัตโนมัติ เน่ืองจากชาวบานในชุมชนใกลเคียง โดยเฉพาะ
ชาวบานจากหมู 2 มองเห็นประโยชน และตองการนําไปดําเนินการในชุมชนของตนเอง ประกอบ
กับผูใหญสายชล พวงพิกุล เองก็ยินดีที่จะสนับสนุนและถายทอดประสบการณตาง ๆ ให ทั้งน้ี
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เน่ืองจากหมู 2 ตําบลเนินขาม เปนชุมชนใหญ ซ่ึงประกอบไปดวยประชากรใน 11 หมูบาน (รวม
ประชากรประมาณ 3,000 กวาคน)  ดวยเหตุน้ี ผูใหญสายชล พวงพิกุล จึงเล็งเห็นวาควรที่จะ
ขยายเครือขายไปยังหมู 2 โดยใหหมู 2 เขามาศึกษาเรยีนรูเร่ืองกระบวนการบริหารจัดการกองทนุ
ของหมู 10 และนําความรู ประสบการณ และทักษะตาง ๆ ที่ไดรับ กลับไปจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ในหมูบานของตนเองตอไป 

  - จุดแข็ง สิ่งที่เปนจุดแข็งที่สดุของสถาบันการเงินชุมชนบานเขาราวเทียนทอง ก็
คือ การที่สมาชิกสวนใหญมีความซ่ือสัตย มีความตรงตอเวลาในการออม และการสงคืนเงินกู 
กรณีมีการกูเพราะความซื่อสัตย และความตรงตอเวลานํามาซ่ึงความรับผิดชอบที่ทกุคนในหมูบาน
ตองมีรวมกันรวมทั้งการเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ชุมชนเปนเจาของรวมกัน 
นอกจากนี้ สมาชิกทุกคนยงัสามารถรักษา และ/หรือปฏิบัตติามกฎระเบียบที่กําหนดรวมกันไว
อยางเครงครัด ดังน้ัน เม่ือทุกคนในชุมชนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการออม และการสงคืน
เงินกูยืม ทําใหการบริหารจัดการกองทุนฯ เปนไปดวยดี มีปริมาณเงินทุนหมุนเวียนพอเพียง 
สมํ่าเสมอ สามารถใหบริการตาง ๆ แกสมาชิกไดอยางตอเน่ือง ตลอดเวลา ครบวงจร โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การจัดสรรผลกําไรสวนหนึ่งใหกับการจัดสวสัดิการประเภทตาง ๆ ใหแกคนในชุมชน 
ไดครอบคลุมชวงชวีิตของสมาชิกตั้งแตเกิดจนตาย (from the cradle to the grave) 
  ถึงแมเงินกองทุนสวัสดิการ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณมาจากสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน จะเปนการบริหารจัดการในระดับชุมชน-หมูบาน หรือเร่ิมตนที่หมู 10 บาน
เขาราวเทียนทอง แตผูไดรับคุณประโยชนจากกองทุน ฯ น้ันไมไดถูกจํากัดอยูเพียงแคประชากร
ในหมู 10 เทาน้ัน แตยังเกิดการขยายตัวของจํานวนผูไดรับคุณประโยชนในลกัษณะการเปน
เครือขายที่หมูบานใกลเคียงเขามาเปนสมาชิกสมทบอีกจํานวนหลาย ๆ หมูบาน หรือเกือบจะ
ครอบคลุมทุกหมูบานในตําบลเนินขาม  ดังน้ัน เม่ือกองทุนฯ มีการบริหารจัดการอยางโปรงใส 
คณะทํางาน/กรรมการฝายตาง ๆ แสดงบทบาทหรือทํางานรวมกันอยางรอบคอบ ระมัดระวัง 
เปนไปตามหลักการที่วางไว ในขณะที่ดานผูรับบรกิารหรือสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบใน
การออม การสงคืน ยอมนํามาซ่ึงความเชื่อถือ ความไววางใจ และนําไปสูการเจริญเติบโตของ
กองทุนฯ และคาดวาจะสงผลตอเน่ืองถงึความยัง่ยืน และการสบืทอดภารกิจน้ีของคนรุนใหมตอไป
ในระยะยาวอีกดวย 

  - จุดออน สิ่งทีเ่ปนจุดออนของกองทุนฯ คอื จํานวนสมาชกิที่มีอยูยังไมครอบคลุม
ทั่วทุกครัวเรือนและทุกหมูบานในตําบลเนนิขาม และสมาชิกสมทบท่ีกระจายตัวกันอยูในหมูบาน
ตาง ๆ ประมาณ 5-6 หมูบาน ก็ยังไมครอบคลุมทัว่ทั้งหมด ซ่ึงแกนนําหลักของกองทุนฯ มีความ
ตั้งใจและความพยายามที่จะทําใหเกิดการขยายตัว ทั้งนี้ เพ่ือทําใหกองทุนฯ สามารถเล่ือนสถานภาพ 
ขึ้นเปน “กองทุนสวัสดิการของตําบล” ไดอยางแทจริงตอไป 
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 กลุม-องคกรชุมชนประเภทท่ัวไป  :  ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม 

 พบวา กลุม-องคกร-กลไกชุมชนของตําบลสุขเดือนหา ประกอบดวยกลุม-องคกร
จํานวนมาก แตกลุม-องคกรชุมชนที่แกนนําหลักของตําบล เลือกที่จะทําการศึกษา-วิเคราะห
สภาพ/สภาวะทั้งจุดแข็ง – จุดออน หรือ ศักยภาพและขอจํากัดน้ัน มีเพียง 2 กลุม ดังน้ีคือ 

 1) กลุมแมบาน  
  - จุดแข็ง เปนการรวมกลุมของสตรีที่วางงานหลังฤดูการเก็บเก่ียว มีการทํา
กิจกรรมรวมกัน เชน กลุมทํานํ้าพริก กลุมทอผา กลุมขนมจีน การทํากิจกรรมรวมกันของกลุม
สตรีทีว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเก่ียวนี้ ทําใหกลุมสตรีมีความสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชน  
  - จุดออน กลุมแมบานประสบกับปญหาเร่ืองการตลาด ที่ผลผลติไมมีตลาดรองรบั 
ซ่ึงไมแตกตางจากกลุมอาชีพอ่ืน ๆ ที่มีอยูในชุมชน และเงินทุนหมุนเวียนของกลุมแมบานมี
จํานวนนอย ทําใหบางหมูบาน บางกลุม ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ และวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิต
อยางตอเน่ือง  

 2) กลุมอาชีพ (กลุมผลิตอิฐบลอค, การผลิตปุยอินทรยี-ชีวภาพ, กลุมโรงสชีุมชน) 
              - จุดแข็ง การมีกลุมอาชีพภายในชุมชน ทําใหคนในชมุชนไมตองออกไปทํางาน
ตางถิ่น อีกทั้งยังกอใหเกิดรายไดภายในชุมชนและครัวเรือน สวนการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
นอกจากเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครัวเรือนและชุมชนแลว ยังเปนการลดรายจายจากการซื้อ
ปุยเคมีเพ่ือมาทําการเกษตรหรือเพ่ิมผลผลิต  นอกจากน้ี ยังพบดวยวาการดําเนินกิจกรรมของ
กลุมน้ีก็ไดชวยทําใหชุมชนมีความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกบักลุมแมบาน 
  - จุดออน ชาวบานยังไมคอยใหความสาํคัญกับการใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี 
เพราะยังคงมองวาการใชปุยชวีภาพจะทาํใหไดผลผลตินอยหรือทําใหผลผลติลดลง โดยที่ชาวบาน
ยังขาดการมองไปถึงวาการใชปุยชีวภาพ จะชวยทําใหมีการปรับสภาพของดิน ทําใหดินอุดม
สมบูรณมากขึ้น สิ่งเหลาน้ียังขาดการประชาสัมพันธหรือการทําความเขาใจรวมกันในเรื่องการ
ทําเกษตรอินทรีย ประกอบกับกลุมอาชพีตาง ๆ เหลาน้ี ยังขาดแหลงเงินทุนที่จะมาสนับสนุน 
ทําใหปริมาณเงินทุนหมุนเวียนของกิจกรรมหรือกลุมประเภทนี้มีไมมากนัก หรือยังไมเพียงพอ
ตอความตองการ จึงทําใหไดรับความสนใจนอยตามไปดวย 
 
 กลุม-องคกรดานการเงิน  :  ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม 

 อันที่จริงกลุม-องคกรการเงินของตําบลสุขเดือนหา น้ันมีจํานวนมากเชนกันหรือไม
ตางจากตําบลอ่ืน ๆ  และดังที่ทราบกันดีแลววา แตละกลุม-องคกรก็มีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน 
เน่ืองจากถูกกําหนดมาจากภายนอกชุมชน หรือเปนวัตถปุระสงคตามหนวยงาน อาทิเชน หนวยงาน
ดานการเกษตรและสหกรณการเกษตร ดานสาธารณสุข ดานมหาดไทย โดยเฉพาะดานการ
พัฒนาชุมชน เปนตน  แตสาํหรับกลุม-องคกรการเงินทีช่าวบานหรือชาวชุมชนมองวามีความสําคญั
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ตอคนในชุมชนคอนขางมาก หรือมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนในระดับสูง 
มีดังตอไปน้ีคือ 

 1)  กองทุนหมูบาน  
  - จุดแข็ง กองทุนหมูบานทําใหคนในชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพ โดยท่ีไมตองไปกูเงินนอกระบบ (ซ่ึงโดยปกติมักถูกขูดรีด เพราะอัตราดอกเบี้ยสูงมาก) 
ซ่ึงการกูยืมเงินจากกองทุนหมูบานนี้ ทําใหชุมชนมีดอกผล และสามารถนําดอกผลหรือกําไรที่
ไดรับกลับมานั้น ไปจัดสรรสวัสดิการใหแกคนในชุมชน ซ่ึงดีกวาการกูยืมเงินนอกระบบ ทีต่อง
เสียดอกเบ้ียในอัตราที่สูงมาก แตก็ไมไดรับสวัสดิการใด ๆ กลับคืนมาแตอยางใด นอกจากน้ี 
การกูยืมของสมาชิกยังสงผลดีทั้งตอตวักรรมการ และตอตัวสมาชิกในแงของการพัฒนาตนเอง 
กลาวคือ ในสวนของคณะกรรมการที่มีภารกิจหรือมีหนาที่รับผิดชอบในดานตาง ๆ น้ัน ไดทําให
เกิดสํานึกหรือความรับผิดชอบในการทํางานมากขึ้น โดยเฉพาะการติดตามหนี้สนิ ทั้งนี้เพ่ือไมให
เงินในกองทุนสูญหาย หรือเกิดการฝนกฎ-ระเบียบจากการกูยืมแลวไมสงเงินตามกําหนดระยะ
ของสมาชิก สําหรับในสวนของตัวสมาชกิ พบวาจากการติดตามดูแลของคณะกรรมการเทากับ
เปนการกระตุนใหสมาชิก มีวินัยทางการเงิน และสามารถสงเงินคืนไดตามกําหนดระยะเวลาการ
กูยืม 
  - จุดออน คนในชุมชนจํานวนหนึ่งยังคงนําเงินกูจากกองทุนหมูบานไปใชจาย
อยางผิดวตัถปุระสงค หรือไมไดนําเงินทีกู่ยืมไปใชเพ่ือใหกอเกิดรายได อาทเิชน การนําไปลงทนุ
ในการทําการเกษตร หรือการคาขายดังทีไ่ดระบุไว แตกลับนําไปใชจายในชีวติประจําวันหรือไป
ซ้ือสินคาฟุมเฟอยสงผลใหคนในชุมชนมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น และจํานวนมากมีความเสี่ยงหรือมีพฤติกรรม
ที่ชอบสรางหนี้โดยไมพิจารณาถึงความจําเปน จึงทําใหมีปญหาเก่ียวเนื่องหรือเกิดผลพวงตาง ๆ 
ตามมาอีกหลายประการ และไมเปนผลดีตอการทํางานรวมกันในเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป 

 2) กลุมสัจจะออมทรัพย 
  - จุดแข็ง ทําใหชาวบานมีเงินออมทุกเดือน เปนการสรางวินัยทางการเงิน และ
การตรงตอเวลา  การสรางพฤติกรรมการรูจักออมอยางสม่ําเสมอ  สงผลทําใหกลุมสัจจะออมทรัพย
มีเงินทุนหมุนเวียนไวสําหรับดูแลสวสัดิการของคนในชมุชนอยางตอเน่ือง จึงเปนการชวยเหลือ
เก้ือกูลกันในชุมชนอีกทางหน่ึง เม่ือใครเดือดรอนสามารถกูไปใชได โดยจะไมมีการคิดกันวา
ชาวบานจะโกง เน่ืองจากทุกคนเปนเจาของเงินจํานวนนี้รวมกัน 
  - จุดออน ชาวบานสวนหนึ่งยังไมคอยเห็นความสําคัญของการออมเงิน จึงยังคง
ขยายจํานวนสมาชิกไดนอย อาทิเชน หมู 6 มีสมาชิกประมาณ 60-70 คน จากประชากรทั้งหมด 
276 คน และมีครัวเรือนทั้งหมดจํานวน 68 หลังคาเรือน ซ่ึงอันที่จริงน้ันสมาชิกในครวัเรือนหน่ึง ๆ 
สามารถเปนสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพยไดหมดทุกคน แตชาวบานยังมองไมคอยเห็นความสําคญั
ตรงจุดน้ีมากเทาใดนัก และสวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะรายจายของครัวเรือนมีมากกวารายไดก็
เปนได (ซ่ึงเรื่องนี้ควรจะมีการทําความเขาใจอยางถองแทตอไป) 
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 3) กลุม กขคจ. (แกไขปญหาความยากจน) 
  - จุดแข็ง เปนกลุมที่ใหกูยืมเงินโดยไมเสียดอกเบี้ย  และทุกปตองเก็บเงินตน ซ่ึง
มีจํานวนทั้งหมด 280,000 บาทกลบัคืนมาใหครบ สําหรับวตัถุประสงคหลักของกลุม กขคจ. น้ัน 
คือ การสนับสนุนใหคนในชมุชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการสรางอาชีพไดอยางแทจริง  
  - จุดออน เน่ืองจากเปนกลุมที่ไมมีดอกเบี้ย ฉะนั้นเงินทุนของกลุม กขคจ. จึงไม
งอกเงย กลุมจึงมีเงินทุนหมุนเวียน 280,000 บาททกุป อีกทั้งคณะกรรมการของกลุม/กองทุน
ตาง ๆ เปนคน ๆ เดียวกัน หรือทํางานอยูในหลายกลุมทําใหไมมีเวลาในการบริหารจัดการ และ/
หรือสงผลตอสมรรถนะในการบรหิารจัดการอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล ทําใหไมสามารถ
เพ่ิมศักยภาพของกลุม โดยเฉพาะในแงการแกไขปญหาความยากจนหรือการสรางอาชีพได
อยางแทจริง หรือเปนอาชีพที่ทําใหคุณภาพชวีติของผูกูยืมดีขึ้นน้ัน สามารถทําไดจริงหรือไม ก็ยัง
ไมมีการศึกษาวิจัย แตจากขอสังเกตของหลาย ๆ ฝายที่เก่ียวของ พบวา ยังไมนาที่จะสามารถ
แกไขปญหาความยากจนไดอยางถึงรากถึงแกน เพียงแตเปนการบรรเทาอาการยากจนไดใน
ระยะสั้น ๆ เทาน้ัน 
 
 กลุม/องคกรชุมชนประเภทท่ัวไป : ตําบลกะบกเตีย้ อําเภอเนินขาม 

 ตําบลกะบกเตี้ยเปนพ้ืนที่แหงแลง เปนที่ดอน อยูนอกเขตชลประทาน การทํานาจึงทํา
ไดเพียงแคปละ 1 คร้ัง สาํหรับอาชีพหลักของคนในชุมชนนั้น นอกจากการทํานาก็ยังมีอาชีพ
เลี้ยงสัตวหรือปศุสัตว และปลูกพืชไร เชน เลี้ยงโค เลีย้งสุกร ปลูกมันสําปะหลัง และออย เหมือน
ดังเชนตําบลอ่ืน ๆ แตที่นาสนใจคือ พบวา กลุม-องคกรตาง ๆ ที่มีอยูในตําบลกะบกเตี้ยสวนใหญ 
เปนกลุมที่เชือ่มโยงกับอาชีพที่เปนทางเลือกตาง ๆ ที่หลากหลายดังกลาว แตก็ยังคงเปนกลุมที่
ไมคอยประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากมีปจจัย-องคประกอบทีเ่ก่ียวของหลายประการดวยกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริบทและปจจัยเชิงโครงสราง เพราะถูกกําหนดโดยนายทุน ที่มีพลังและศักยภาพ
เหนือกวามาก โดยมีกลุม-องคกรที่สําคัญ ๆ ดังตอไปน้ีคือ 

 1) กลุมเลี้ยงโคเนื้อ 
  - จุดแข็ง เปนการรวมกลุมกันของเกษตรกรรายยอย ที่เม่ือรวมกันแลวเปนการ
สรางอํานาจในการตอรอง และสามารถเพิ่มพลังอํานาจในการลงทนุดานตาง ๆ ทีต่อเน่ือง-เชื่อมโยง
ไดในระดับหน่ึง และยังชวยทําใหครัวเรอืนมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น 
  - จุดออน เนื่องจากปจจุบันโคเน้ือมีราคาถูก สงผลใหเกษตรกรไมอยากเลี้ยง 
สวนพื้นที่ที่เลี้ยงโคเนื้อก็มีจํานวนลดนอยลง ซึ่งจากการที่โคเนื้อราคาถูก นับเปนปญหาของ
เกษตรกรรายยอยเกือบทุกรายที่ไมสามารถกําหนดราคาสินคาของตนเองได แตกลับใหตลาด
เปนคนกําหนดราคา  นอกจากน้ี พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ืออีกจํานวนมากยังขาดความรูใน
เรื่องปศุสัตว เชน การดูแลรักษา หรือการขจัดโรค การปองกันโรคตาง ๆ เปนตน 
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 2)  กลุมเลี้ยงสุกร 
  - จุดแข็ง ปจจุบันมูลสุกร สามารถนําไปทําประโยชน กอใหเกิดรายไดหลายอยาง 
อาทิเชน ทําปุย ทําแกสหุงตม และการเลีย้งสุกรโตไว ทําใหขายไดเร็วและงาย 
  - จุดออน เม่ือตองนําไปขาย กลับถูกพอคาคนกลางเอารัดเอาเปรียบในการโกง
ตาชั่ง และการที่นายทุนเจาของฟารมผูกขาดราคาอาหารสุกรใหมีราคาแพงขึ้น เม่ือเห็นวามีผูเลี้ยง
สุกรรายยอยเพิ่มมากขึ้น  และผูกขาดราคาขายสุกรทาํใหราคาถูกลง จากจุดน้ีจึงสงผลใหผูเลี้ยง
สุกรรายยอยบางรายขาดทนุ จึงจําเปนตองเลิกเลี้ยงไปโดยปริยาย  

 3)  กลุมผูปลูกมันสําปะหลัง  
  - จุดแข็ง  มันสําปะหลังเปนพืชที่ปลูกงาย ทนแลง ไมคอยมีปญหาเร่ืองโรค อีกทัง้
ตนทุนในการปลูกคอนขางต่ํา 
  - จุดออน ประสบกับภาวะราคาที่ผันผวน เพราะมันสําปะหลังเปนสนิคาที่มีราคา
ขึ้นลงเรว็มาก แมแตแตละรานคาหรือลานมันหลาย ๆ แหงก็ยังซ้ือขายราคาไมเหมือนกัน และ
เชนเดียวกันกับกลุมอ่ืน ๆ ที่ประสบปญหานายทุนเอารัดเอาเปรียบ 

 4)  กลุมออย  
  - จุดแข็ง เปนพืชที่ปลูกเพียงแคคร้ังเดียว แตสามารถเก็บผลผลติไดตลอดทั้ง 3 ป 
และออยเปนสนิคาที่มีสมาคมรองรับ ซ่ึงเปนสมาคมหรือองคกรที่มีความเขมแข็ง  

  - จุดออน ผูปลูกออยตองพ่ึงพิง หรือขึ้นตอเจาของโควตา ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญ
มีเจาของโควตาหมด เม่ือเกษตรกรตัดออยขาย เกษตรกรยังไมสามารถรับเงินไดทันที ทําให
เกษตรกรตองมีหน้ีสินกับเจาของโควตา เปนวงจรของการถูกเอารัดเอาเปรียบไมรูจบ 

 5) กลุมแมบาน 
  - จุดแข็ง เปนการวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพราะอยูในสถานะที่คลายคลึงหรือ

เหมือนกัน มีความสนใจรวมกันเก่ียวกับความเปนอยู ทุกขสุขของชมุชน จึงสงผลตอการทํางาน
รวมกันในดานตาง ๆ และทําใหเกิดกลุมอาชีพเสริมตามมาอีกหลากหลายกลุม อาทิเชน กลุมทาํ
พริกแกง กลุมผูใชปุย กลุมแปรรูปหนอไม เปนตน  

  - จุดออน ไมไดรับการสงเสริม-สนับสนุนจากครอบครัว ยกตัวอยางเชน เม่ือ
แมบานออกไปหาหนอไม หรือไปทําพริกแกง พอบานมักจะไมเขาใจ กลับหาวาแมบานไมดูแลบาน 
ไมทํากับขาว ไมใหความสนใจเอาใจใสงานบานเทาทีค่วร นําไปสูความไมเขาใจกันหรือเกิดความ
ระหองระแหงในครอบครวัตามมา เปนตน 

 6)  กองทุนหมูบาน  
  - จุดแข็ง กองทุนหมูบานมีกฎระเบียบชดัเจน สมาชิกมีความรับผดิชอบในการ

ชําระเงินคืน และดอกผลทีเ่กิดจากการกูยืมน้ัน สามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนได
หลายดาน หลายเรื่อง หลายประเด็นดวยกัน  
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  - จุดออน เชนเดียวกับตําบลอ่ืน คือสมาชิกไมนําเงินไปใชตรงตามวตัถุประสงค
ที่ตนเองขอกู เม่ือไมไดนําไปใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ ยอมสงผลใหสมาชิกมีหน้ีเสียตามมา 
“เปนหน้ีทีไ่มกอใหเกิดรายได” “เปนหนี้ทีไ่มมีประโยชน” “เปนหนี้ทีส่มาชิกทกุคนตองหาเงินมาสง” 
และ “เปนหนี้ตามสิทธ”ิ เปนตน  ซ่ึงจากจุดออนตรงน้ี ไดทําใหผูใหญบานหมู 3 บานโศกลกึ 
(นายเทยีนชัย หัตทนิาถ) มีความคิดที่จะจํากัดการเจรญิเตบิโตของกองทุนในหมูบาน หรือตองการ
ทําใหกองทุนฯ โตชาลง เพราะจากการสอบถามสมาชิกที่กูยืมกองทุนหมูบาน พบวาเปนการ
กูยืมเงินจากกองทุนหมูบานเพ่ือนําไปโปะหนี้เสียตาง ๆ จากหน้ีนอกระบบที่ไมกอใหเกิดรายได 
ดังนั้น ผูใหญบานหมู 3 จึงมีความคิดวาจะนําเงิน หรือรายไดจากดอกเบ้ีย 50% จากกองทนุตาง ๆ 
ที่มีอยูในหมูบาน มาทําโครงการพัฒนาหมูบาน อาทิเชน การพัฒนาหมูบานในวนัสําคัญตาง ๆ 
โดยทุกส้ินปจะมีการชี้แจงวาไดนําดอกเบ้ีย 50% ที่ขอแบงจากกองทุนตาง ๆ ไปใชทําประโยชน
อะไรบาง  อยางไรก็ตาม สําหรับเรื่องนี้พบวายงัไมมีขอสรุปและประเด็นสําคัญคือ ผูใหญบาน
ควรปรึกษาหารือกับลูกบาน หรือควรลงมติรวมกัน ไมควรเปนการตัดสินใจแตเพียงผูเดียว 
เพราะเงินดอกผลเหลาน้ีถอืวาเปนเงินของสวนรวม ไมใชสวนตัว จึงจําเปนตองมีการรวมกันคิด 
รวมกันตัดสินใจ และในอีกดานหนึ่ง (เปนขอสังเกตของนักวิจัย ซ่ึงเปนคนนอกชุมชน) ก็ยังไมคอย
แนใจวา วิธกีารดังกลาวน้ีจะเปนทางออกที่ดีสําหรับการแกไขปญหาการเปนหนี้สนิหรือพฤตกิรรม
การสรางหนี้ การใชเงิน การคืนเงิน ฯลฯ ของชาวบานกลุมดังกลาวขางตนหรือไม เพียงใด อยางไร 
 
 กลุม-องคกรดานการเงิน  :  ตําบลกะบกเตี้ย อําเภอเนินขาม 

 1) กลุมสัจจะออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
  - จุดแข็ง เปนแหลงเงินทุนใหกับคนในชุมชนไดกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา และใน
สวนของการออมนั้น ก็เชนเดียวกันคือ ทําใหชุมชนมีเงินออมเปนการสรางวินัยการออมใหกับ
สมาชิก สําหรับทางดานสังคม พบวาทาํใหเกิดความสามัคคีภายในชุมชนนําไปสูความเขมแข็ง
และความเปนอันหน่ึงเดียวกันของชุมชน เน่ืองจากกลุมสัจจะออมทรัพยเพ่ือการผลิตเปนการ
ดําเนินการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และเปนของชุมชน 
  - จุดออน คนในชุมชนอีกจํานวนมากยังมองไมเห็นความสําคัญของการออมเงิน
เทาที่ควร อีกทั้งคณะกรรมการบางทานก็ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเงิน ทําใหขาด
ความไววางใจ และทําใหกลุมไมเติบโตเทาที่ควรจะเปน  

 2) กองทุน SML 
  - จุดแข็ง  กองทุน SML เปนเงินที่ลงสูหมูบานโดยตรง จึงสามารถนํามาบริหาร
จัดการแกไขปญหาของชุมชนไดตรงกับปญหาและความตองการของชุมชนและประชาชน 
  - จุดออน  มีความยุงยากในการเขียนโครงการ เพ่ือเสนออนุมัติขอใชเงิน เน่ืองจาก
ชาวบาน-ชุมชนไมคอยมีความถนัด หรือมีทักษะ-ความรูในดานนี้ ทําใหเสียเวลาคอนขางมากใน
การดําเนินการดังกลาวจึงทาํใหขาดแรงจูงใจ  ดังน้ัน องคกรหรือหนวยงานภายนอกที่มีบทบาท
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หนาที่รับผิดชอบในการทํางานรวมกับชุมชนและมีศักยภาพในดานนี้ ควรมีบทบาทเปนพ่ีเลีย้ง 
หรือใหคําปรึกษาแกชุมชน 
 
• อําเภอหันคา 
 
 กลุม/องคกรชุมชนประเภทท่ัวไป  : ตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยูง 

 อําเภอหันคา ประกอบไปดวย 2 ตําบล คือ ตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยูง ทั้ง 2 
ตําบลมีกลุม/องคกรชุมชนที่คลายคลึงกัน ดังน้ีคือ 

 1) กลุมอนุรักษปาชุมชนเขาราวเทียนทอง 
  - จุดแข็ง เน่ืองจากทั้งตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยูง ไดเขารวมเปนสมาชิก 
“เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง” ตั้งแตเม่ือป พ.ศ. 2543 และภายในชุมชนมีกลุมอนุรักษ
ปาชุมชนเขาราวเทยีนทอง ที่มีคณะกรรมการที่มีความเขมแข็ง ชุมชนมีกฎระเบียบในการอนุรักษ
ปาที่มีความชัดเจน และตลอดระยะเวลาที่ผานมาชุมชนไดรับการสนับสนุนงบประมาณ และ
การเรียนรูกระบวนการพัฒนาตาง ๆ จากองคกรภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรพัฒนาเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ จนเกิดกลุมเยาวชนที่เขมแข็งในการรวมมือกันอนุรักษปา ความสําเร็จตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานซึ่งตอมาไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
จังหวัด และทั้งภายใน-นอกประเทศ และไดกลายเปนแหลงศึกษาเรียนรูดูงานในเรื่องการจัดการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากความรวมมือรวมใจกันในการทํางานดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สงผลใหชุมชนมีแหลงอาหารที่ม่ันคง และแหลงรายไดจากการหาของปา 
(ดังไดกลาวไปแลวขางตนในหลาย ๆ หัวขอ)   
  - จุดออน ทั้งคนภายในพื้นที่และคนภายนอกพื้นที่จํานวนมาก ยังใชวิธีการเก็บ
หาของปาที่ไมคอยถูกตอง และมีการใชทรัพยากรหรือบริโภค/อุปโภคมากเกินไป  นอกจากนี้ 
ก็ยังมีการลักลอบตัดไม บกุรุกที่ดินทํากิน และกลุมฯ ยังขาดงบประมาณมาสงเสริมอยางตอเน่ือง 
ทําใหกิจกรรมบางอยางไมไดมีการดําเนินการตอเน่ือง หรือไมเขมขนเทาที่ควร 

 2)  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
  - จุดแข็ง มีการออมเงินรวมกันทุกเดือน ทําใหกลุมฯมีเงินทุนหมุนเวยีนในชุมชน 
และสมาชิกไดรับประโยชนรวมกันอยางถวนหนา  
  - จุดออน สมาชิกจํานวนหนึ่งขาดสัจจะในการออม และไมสามารถสงเงินคืนได
ตรงตามกําหนดระยะเวลาการกูที่กําหนดหรือใหสัญญาไว เน่ืองจากมีปจจัยที่เก่ียวของหลาย
ประการ หลายระดับ ทั้งระดับปจเจกบุคคล ระดับครัวเรือน และระดับโครงสราง-สิ่งแวดลอมทาง
สังคม ที่สงเสริมการกูเงิน แตไมไดมีการเตรียมการในดานตาง ๆ กอนการปลอยกู จึงทําใหละเลย
วินัยและเปนการสรางนิสัยที่ไมถูกตอง เปนตน 
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 3) กลุมแมบานเพ่ือการผลิต  :  ไดเงินตั้งตนจาก สส.และเกษตรอําเภอ 
  - จุดแข็ง มีการเรียนรูรวมกันในการแปรรปูอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑใหมีมูลคา
สูงขึ้น และยงัเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนมากท่ีสดุในชวงระยะเวลาทีว่างเวนจากการทํานา 
ทําสวน และทาํไร  
  - จุดออน ขาดการสงเสริมในเรื่องการตลาดจากภาครัฐ และบางชวงเวลาก็ขาด
วัตถุดิบในการผลิต ทําใหยงัไมสามารถสรางรายไดที่แนนอนใหกับครัวเรือน แตมีลักษณะขึ้น ๆ 
ลง ๆ  ขาด ๆ  หาย ๆ ไมเปนระบบเทาที่ควร 
 
 กลุม/องคกรดานการเงิน  :  ตําบลเดนใหญและตําบลไพรนกยงู 

 1) กองทุนหมูบาน  
  - จุดแข็ง เปนแหลงเงินทุนที่มีความใกลชิดกับคนในชุมชนมากที่สุด ทุกคนรูสึกวา
มีความเปนเจาของรวมกัน เน่ืองจากเงินจากกองทุนหมูบานไมใชเงินของคนใดคนหนึ่ง แตเปน
เงินของสมาชิกทุกคน ทุกคนจึงชวยกันสอดสองดูแล และรวมกันรักษากฎระเบยีบ สําหรับดาน
คณะกรรมการที่บริหารจัดการกองทนุหมูบานก็มีการบรหิารจัดการดวยความโปรงใส จึงสามารถ
นําดอกผล หรือผลกําไรมาจัดสรรสวัสดิการในรูปตาง ๆ ใหเกิดประโยชนกับทุกคนในชุมชน 
  - จุดออน สมาชิกนําเงินกองทุนหมูบานไปใชไมตรงตามวัตถุประสงค เชน 
วัตถุประสงคการกูยืมบอกวาจะนําเงินไปทําไร แตผลสุดทายนําไปซ้ือทีวี ตูเยน็ โทรศัพทมือถือ  
และดวยความเปนเครือญาตจึิงทําใหคณะกรรมการไมสามารถบังคับใชกฎระเบียบไดอยางเครงครัด  

 2) กองทุนสวัสดิการชุมชน 
  2.1  กองทุนสวัสดิการชุมชนบานบุทางรถ หมู 5 ตําบลเดนใหญ 

▪ สถานภาพกองทุน 
  กองทุนสวสัดิการชุมชนของบานบทุางรถ ไดรับการจัดสรรเงินทุนเปนจํานวน 
55,000 บาท (หาหม่ืนหาพันบาทถวน) จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เม่ือวันที่ 29 
เมษายน 2552 และตอมาเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ไดมีการปลอยกูใหกับสมาชิกในชุมชน
ไปแลวจํานวน 5-6 ราย (โดยมีบัญชีรายชื่อผูกูและจํานวนเงินกูของแตละรายแสดงประกอบ) 
เปนเงินรวม 53,000 บาท (หาหม่ืนสามพันบาทถวน)  โดยกอนทีจ่ะปลอยกู พบวา ชุมชนไมไดมี
การจัดเวทีประชาคม เพ่ือทาํความเขาใจหรือเตรียมความพรอมใด ๆ เหมือนดังเชนที่ดําเนินการ
ในตําบลเนินขาม (ซ่ึงสําหรับตําบลเนินขามนั้น ไดรับเงินจากทาง พอช. เพ่ิมอีกจํานวน 10,000 บาท 
เพ่ือสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมของตําบลเนินขาม หรือบานเขาราวเทียนทอง เพ่ือชี้แจง 
เตรียมความพรอม และทําความเขาใจวตัถุประสงคของกองทุนสวสัดิการตําบลรวมกัน ทําใหชุมชน
มองเห็นภาพการทํางานและเปาประสงครวมกัน)  
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  แตสําหรับบานบุทางรถน้ี พบวา เม่ือชุมชนไดรับเงินมาจากศูนยประสานงาน
ในระดับจังหวดั (ซ่ึงเปนศูนยประสานงานของ พอช. ในระดับจังหวดั) ที่เรียกกันวา “ศูนยตอสู
เพ่ือเอาชนะปญหาความยากจนภาคประชาชน” ก็ไดรับการบอกกลาวจากเจาหนาที่ของศูนยฯ 
ดังกลาววาใหดําเนินการปลอยกูไดเลย   ดวยเหตุน้ี ชมุชนจึงมองวา เงินกอนน้ีเปนเงินฉุกเฉนิที่
ควรจะนํามาปลอยกู เพ่ือใหไดดอกเบี้ยจํานวนหนึ่งกอน และเม่ือไดรับเงินคืนทั้งเงินตนและดอกเบีย้
ในรอบแรกกลบัคืนมาแลว ชุมชนจึงจะบริหารจัดการใหเปนไปตามระบบ เพราะจะทําใหมีเงิน
จํานวนหนึ่งไหลเขามาที่ชวยทําใหกองทุนโตขึ้น และยังชวยดานคาใชจายตาง ๆ หรือสามารถ
นํามาใชเปนคาใชจายในการบริหารจัดการกองทุนไดอีกทางหนึ่งดวย (ขอมูลจากการสัมภาษณ 
ผญบ.มนัส มวงเกิด ผูใหญบานบุทางรถ ต.เดนใหญ, 18 กรกฎาคม 2552)   
  ปจจุบันกองทุนฯ มีคณะกรรมการจํานวน 15 คน ที่ผานการคัดเลือกจาก
ประชาคมและสมาชิกจํานวน 30 คน โดยกรรมการกองทุนฯ ชุดน้ีน้ัน พบวาเปนชุดเดียวกับ
กรรมการกลุมอนุรักษปาชุมชน และมีความทับซอนกับคณะกรรมการฯ ของหลาย ๆ กลุม-องคกร
ที่มีอยูในหมูบานอีกดวย 

▪ ระเบียบการกูยืมเงิน 
  สมาชกิที่มีความประสงคจะกูยืมเงิน ตองมีการทาํสัญญากูเงิน สัญญาคํ้าประกนั 
และคํารองขอกูยืมเงิน โดยมีระยะเวลากาํหนดคืนภายใน 3 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 
บาท/เดือน  

  2.2  กองทุนสวัสดิการชุมชนบานหนองหอย หมู 3 ตําบลไพรนกยงู 

▪ สถานภาพกองทุน 
                     ชุมชนบานหนองหอย ไดรับการจัดสรรเงินจํานวน 25,000 บาท (สองหม่ืน
หาพันบาทถวน) จากสถาบนัพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เม่ือวันที1่9 พฤษภาคม 2552 แตปจจุบนั
ชุมชนไดปลอยกูไปทั้งหมดใหกับชาวบานจํานวน 2 ราย (แตไมมีรายชื่อผูกูมาแสดง ทําใหเกิด
ขอสงสัยวา อาจจะมีการนําเงินไปใชผิดวตัถุประสงค ซ่ึงจะตองมีการสืบคนกันตอไป) สําหรับใน
กรณีของบานหนองหอยนี้ ผูรับผิดชอบคอื นายสายรุง ฤทธิ์ทัพ ไดใหขอมูลวา ไดปลอยเงินกอน
ดังกลาวใหชาวบานกูไปในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 บาท/เดือน ปจจุบันมีเงินเหลืออยูในบัญชี
เพียงแค 100 บาท เทาน้ัน และชุมชนไมไดมีการจัดเวทีประชาคม หรือการประชุมชีแ้จงใหชาวบาน
ทราบ หรือไมไดมีการทําความเขาใจรวมกันกอนที่จะปลอยกูเงินแตอยางใด ซ่ึงประสบการณ
ดังกลาวน้ีมีความเหมือนหรือคลายคลึงกับกรณีการบรหิารจัดการเงิน หรือกองทุนสวัสดิการของ
บานบุทางรถ หมู 5 ตําบลเดนใหญ ดังกลาวแลวขางตน เพียงแตกรณีของบานบุทางรถนั้น 
มีบัญชีรายชื่อผูกูและจํานวนเงินที่ใหกูมาแสดงประกอบ และมีการทําบัญชีรายรับ-รายจายของ
กองทุนฯ ใหเห็นดวย  ซ่ึงจะเห็นไดวายงัมีปญหาการทําบัญชี ซ่ึงเปนปญหาในเชิงของความรู 
หรือขาดความรูความเขาใจในการทําบญัชี ไมใชปญหาในเชิงความโปรงใสหรือธรรมาภิบาล 
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  - จุดแข็ง กองทุนสวัสดิการชุมชนของทั้ง 2 หมูบาน เปนแหลงเงินทุนที่มี
ความใกลชิดกับคนในชุมชน และมีอัตราดอกเบี้ยที่คอนขางต่ํา 
  - จุดออน สําหรับกองทุนสวสัดิการชุมชนบานบุทางรถ หมู 5 ตําบลเดนใหญ 
พบวา ยังขาดความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับการจัดทําบญัช ี และยังไมไดรับการสนบัสนุน
จากหนวยงานที่เก่ียวของในการติดตาม พัฒนาทกัษะการจัดทําบัญชีใหแกคณะกรรมการของกองทุน 
สวนกองทุนสวัสดิการชุมชนบานหนองหอย หมู 3 ตาํบลไพรนกยงู ยังขาดความชัดเจน ความ
โปรงใสในหลาย ๆ เรื่อง ตั้งแตรายชือ่คณะกรรมการที่มีความทบัซอน และการปลอยกูไมมี
รายชื่อผูกู เปนตน 

 3) กลุมสงเสริมอาชีพการทําไร  :  ปจจุบันมีสมาชิกจากบานบุทางรถจํานวน 367 คน 
ปจจุบันมีเงินหมุนเวียนทั้งหมดจํานวน 160,000 บาท โดยไดรับเงินสนับสนุนตัง้ตนจาก อบต. 
เดนใหญจํานวน 100,000 บาท และเกบ็หรือระดมจากสมาชิกอีก 30% 
  - จุดแข็ง เปนแหลงที่ใหความชวยเหลือดานอ่ืน ๆ ที่ไมใชตวัเงิน หรือเปนการ
ใหยืมวัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑตาง ๆ อาทิเชน ปุยอินทรีย และจากการที่การดําเนินงานของ
กลุมน้ีไมไดเก่ียวของกับตัวเงิน จึงทําใหสมาชิกที่ยืมไปไมสามารถนําไปใชผิดวตัถุประสงคได 
และเม่ือมีการใหบริการ หรือการใหยืม เชนในกรณีของปุยอินทรีย พบวา ชวยทําใหสมาชิกสามารถ
ลดตนทุนการผลิต และ ลดการใชสารเคมีไดในระดับหน่ึง  
  - จุดออน ชาวบานสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการใชปุยอินทรีย และ
จํานวนมากยังคงมองวา ทําใหมองเห็นผลไดชา ไมเร็วทันใจเหมือนกับการใชปุยเคมี จึงทําให
ชาวบานอีกจํานวนมาก ยังไมเขามารวมกิจกรรมหรือยังมีการเขารวมการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ยัง
ไมมากเทาที่ควร ซ่ึงจุดออนในเรื่องนี้ก็คงจะมีสภาพที่ไมแตกตางจากตําบลอ่ืน ๆ หรือเปนประเด็น
รวมของชุมชนในทุกตําบลในงานศึกษาครั้งน้ี เพราะไมไดมีการวิเคราะหเจาะลึก หรือทําความเขาใจ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวถิีการผลติรวมกันในระดับลึก 
 
2.4  ผลการวิเคราะหปจจัยทีเ่ก่ียวของกับความสําเร็จ และไมสําเร็จของระบบสวัสดิการชุมชน 
 
• ระดับบุคคล/ปจเจกบุคคล    

 
 กรณีเปนผูนํา-ผูบริหาร-กรรมการระดบัตาง ๆ ของกองทุน    

1. ความรู-ความสามารถ-ทักษะ-ความเขาใจในดานตาง ๆ ทั้งดานการบริหารจัดการ 
การสรางระบบการทํางาน หรือการใหความสําคัญกับการทํางานอยางเปนระบบ การทาํบัญชี 
การจัดประชุมแบบมีสวนรวม การทํางานแบบทีม การสรางการมีสวนรวมในหลาย ๆ ระดับ 
การเขียนโครงการ การเจรจา การติดตอประสานงานทั้งในชุมชนและระหวางชุมชนกับหนวยงาน
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ภายนอก การแสวงหาทรัพยากรและความรูตาง ๆ การเตรียมการในการถายโอนการทํางานใหกับ
คนอ่ืน ๆ หรือคนรุนหลัง ความเขาใจในพลวตัร และสาระที่แทจริงของมนุษยและสงัคม  

2. วิสัยทัศนเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน-หมูบาน สิ่งที่สําคัญยิ่งอีกเชนกัน ก็คือ 
การมีวิสัยทัศนในการพัฒนาชุมชน-หมูบาน หรือการมีทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนา-สงเสริม-
สรางเสริมความเปนอยูที่ดีใหกับประชาชน-ชุมชน ถาผูนําขาดสิ่งน้ีก็เปนการยากที่ประชาชนใน
ชุมชนจะมองเห็นภาพฝนของชุมชนที่ตองการรวมกัน และทําใหขาดแรงผลกัที่สาํคญั ทาํใหชมุชน
ขาดทิศทางตามไปดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได 

3. ลักษณะนิสัย พฤติกรรมและบุคลกิสวนบุคคล เชน ความใจกวาง การเปดรับ
ฟงความคิดเห็นและมุมมองที่แตกตาง ความใสใจในงานที่ทํา ความเอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืน หรือคนที่ยากลําบาก การทาํงานอยางตอเน่ือง จริงจัง กัดติด ไมปลอยแมมีปญหา-อุปสรรค
ตาง ๆ เกิดขึน้ หรือ ยากลําบากเพียงใด   

4. ภารกิจสวนตัว และ/หรืออาชพี ถาสามารถจัดสรรใหสอดคลอง ลงตัว เก้ือกูล 
หรือเอ้ือซ่ึงกันและกันระหวางภารกิจสวนตัวและสวนรวมก็มักไมเปนปญหา แตถามีความขัดแยง
กันระหวางงานสวนตวัและงานสวนรวม หรือ มีการทับซอน ไมชัดเจน ไมมีเสนแบงที่ชัดเจน ก็
จะทําใหเกิดปญหาตามมา และทําใหชาวบานขาดศรัทธาและความไววางใจ สงผลตอการพัฒนา
ในทุกดานในชุมชนอยางเห็นไดชัดเจน 

5. การจัดสรรเวลาใหกับการทํางานเพ่ือสวนรวม ขอน้ีมีความสัมพันธเชื่อมโยง
กับขอ 3 ขางตน กลาวคือ ถามีการจัดสรรเวลาการทํางานตามภาระหนาที่ของตําแหนงที่ไดรับ
มอบหมาย หรือที่มีการกําหนดไวตามกรอบภาระงานอยางพอเพียง เต็มกําลัง เต็มที่ เต็ม
ความสามารถ เต็มเวลา หรือเวลาการทาํงานเพ่ือสวนรวมตามกรอบหนาที่ ไมถูกเบียดบังดวย
ภารกิจ และ/หรือการงานอาชีพสวนตัวก็มักจะทําใหประสบผลสําเรจ็ 

6. การยึดหลักคุณธรรม-จรยิธรรม ความถูกตอง เที่ยงธรรม โปรงใส ตรวจสอบ
ไดและ การเห็นแกประโยชนของสวนรวมอยางเครงครัด ถือเปนปจจัยระดับบุคคลในลําดับตน ๆ 
ที่ทําใหเกิดการยอมรับ และทําใหสามารถดึงพลังการมีสวนรวมของชุมชนไดมาก เพราะทุกคน
รูสึกวาไดรับประโยชนที่มีอยูอยางเทาเทยีมกัน ไมมีสิ่งใดเคลอืบแฝง 

7. ประสบการณในการบริหารจัดการ พบวา ผูนําและ/หรือผูเก่ียวของในการ
บริหารจัดการกองทุนที่มีประสบการณและมีการเรียนรูสูง มีการปรับปรุงระบบการทํางานอยูเสมอ ๆ 
น้ัน  มักประสบผลสําเร็จในการทํางานอยางเห็นไดชัดเจน  

8. การไดรับการยอมรับจากประชาชน-ชมุชน-หนวยงานตาง ๆ พบวา ผูนําที่
ไดรับการยอมรับเน่ืองจากมีผลงานดานตาง ๆ เปนที่ประจักษ มีความตั้งใจจริงในการทาํงาน
เพ่ือสวนรวม ทําใหการทํางานเกิดความตอเน่ือง ไมหยุดชะงัก สงผลตอเน่ืองถึงพัฒนาการหรือ
การเจริญเติบโตของกองทุนฯ และ/หรือผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของกลุม-องคกรอยางตอเน่ือง 
ครบวงจร เปนลูกโซ ทําใหเกิดการตอยอด การพัฒนาอยางเปนองครวม หรือการพัฒนาในดาน
อ่ืน ๆ ตอไปอยางไมมีวันจบส้ิน เพราะมนุษยและชุมชนมีพลวัตร เปลี่ยนแปลง ไมหยุดน่ิง 
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การดําเนินงานของกองทุน ก็จําเปนตองปรับเปลีย่นไปตามบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงไป ถาผูนําสามารถ
ดําเนินการดังกลาวได ก็มักจะสงผลตอพัฒนาการและตอการยอมรับ เปนวงจรไมรูจบ 
           
 กรณีเปนสมาชิก/ผูรับบริการ/ผูใชบริการ/ผูรับประโยชน 

1. การเขารวมประชุม และ/หรือรวมกิจกรรมตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของ หรือติดตามขาวสาร
ตาง ๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ อยางสมํ่าเสมอ 

2. การมีวินัยทางการเงิน การสรางนิสยัในการใชเงินของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ความจริงจังในการออมเงิน ถามีการออมอยางสมํ่าเสมอตอเน่ืองก็จะทาํใหมีเงินออมกอนหนึ่ง 
และการสงคืนเงินกู (กรณีที่มีการกูยืม) อยางตรงตอเวลา หรือไมมีการบิดพลิ้วก็จะชวยทําให
กองทุนฯ มีพัฒนาการหรือเติบโตไปได  

3. การปฏิบัตติามกฎ-ระเบียบตาง ๆ ที่รวมกันสรางขึ้นอยางเครงครัด ไมใชเงินผิด
วัตถุประสงค หรือสรางหนี้สินเกินตวั   

4. มีความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัยในชีวติ ไมไดตั้งใจโกง หรือกูยืมเฉพาะเม่ือจําเปน
จริง ๆ เทาน้ัน 

5. การมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการตรวจสอบกระบวนการตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของ และ
รวมตรวจสอบผลการดําเนินงาน หรือการดําเนินการตาง ๆ วาเปนไปตามที่รวมกันกําหนดไว
หรือไม อยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ ซ่ึงจะชวยทําใหเกิดกลไกที่มีความสมดุล หรือเปนการคานอํานาจ
ซ่ึงกันและกัน 

6. ทัศนคติตอการเปลี่ยนแปลง หรือการกระทําส่ิงใหม ๆ ที่ดีกวา เชน การปรับ
พฤติกรรมในการใชจาย การปรับพฤติกรรมในการทําการเกษตร-การเพาะปลูก ยกตัวอยางเชน 
การใชปุยหรือสารชีวภาพแทนสารเคมี ถากลาลอง กลาปรับเปลีย่น และทราบดีวาทําไปทาํไม 
เพ่ือใครก็นาจะสามารถเปลีย่นแปลงได  

7. กรณีเปนผูสูงอายุที่อาจมีปญหาดานสุขภาพ เชน สายตา จําเปนตองไดรับการ
ดูแลจากลูกหลานอยางใกลชิด หรือมีคนที่หวงใยคอยดูแลเพ่ือไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ 

 
• ระดับครอบครัว-ครัวเรือน 
 

1. ลักษณะอาชพีและฐานะทางเศรษฐกจิ พบวา ลกัษณะการทํามาหากิน และ/
หรือลักษณะอาชีพมีความสาํคัญตอการทาํความเขาใจ ความตระหนัก และการจัดสรรเวลาใน
การเขารวมกลุม ในกรณีที่จําเปนตองยายถิ่นหรือมีการเคลื่อนยายบอย โดยเฉพาะแรงงาน
รับจางประเภทตาง ๆ ทั้งรับจางปลูกมัน ขุดมัน ตัดออย ฯลฯ  พบวา สมาชิกหรือชาวชมุชนที่อยู
ในครวัเรือนลกัษณะนี้น้ันมักจะมีปญหาในการออมอยางตอเน่ือง รวมทั้งการสงคืนเงินกู เน่ืองจาก
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ความไมแนนอนของอาชีพและรายได จนนําไปสูปญหาในขอ 2 ที่ตามมา อยางหลีกเลี่ยงได
คอนขางยาก 

2. ความแนนอน-ไมแนนอนของรายไดครัวเรือน ถาสมาชิกหรือผูกูมีความแนนอน
ของรายไดก็สามารถผอนชาํระคืนได แตถาเกิดปญหาการขาดแคลนรายได เชน ไมมีงาน ตกงาน 
ถูกเลิกจาง ผลผลติเสียหาย ทําใหไมมีงาน ไมมีเงิน ก็มักจะขอผอนผัน หรือไมสามารถสงคืน
เงินกูไดตามกําหนดเวลา และทําใหหน้ีสนิพอกพูน ทับถม จนตองมีการกูจากแหลงอ่ืน ๆ เพ่ือ
มาสงคืนทําใหตกอยูในวงจรหนี้สินที่หลุดจากวงจรนี้ไดยาก และทําใหคุณภาพชีวิตอยูในระดับต่ํา 
มีความวติกกังวลสูง ขาดความสุข และนําไปสูการหาทางออกใหกับชีวติที่รุนแรง ดังที่เกิดขึ้นกับ
คนจํานวนไมนอยตามที่ปรากฏเปนขาวในสื่อตาง ๆ อยูตลอดเวลา   อยางไรก็ตาม จากการเก็บ
ขอมูลในบางหมูบาน-บางตําบล พบวามีครัวเรือนในลักษณะนี้อยูในปริมาณไมมากนัก หรือมี
ประมาณรอยละ 5-10 ของครัวเรือนทั้งหมด แตก็เปนประเด็นที่ชมุชนควรพิจารณารวมกันเพ่ือ
ปองกันปญหาไมใหลุกลามบานปลาย 

3. ภาระดานการศึกษาของบุตรหลาน พบวา ครอบครัว-ครัวเรือนที่มีการกูยืม
จํานวนมาก หรือมีความจําเปนตองกูยมืบอยคร้ัง-ตลอดเวลานั้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากการมี
ภาระดานการเรียน-การสนับสนุน-สงเสริมการศึกษาของบุตร ซ่ึงตามที่ทราบกันดีแลววาในปจจุบนั
การศึกษาในระดับตาง ๆ มีคาใชจายสูงมาก โดยเฉพาะการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากนโยบายการลดขนาด-บทบาทของภาครัฐ (degovernment) 
ในดานสังคมทั้งดานการศึกษาและที่อยูอาศัย แตเปดทางใหกับภาคธุรกิจ-เอกชนมากขึ้น  

4. ปญหาครอบครัวและสุขภาพ อาทิเชน การเจ็บปวย การหยาราง การเกิด
วิกฤติการณตาง ๆ ขึ้นในครอบครัว เชน การตกงานของหัวหนาครัวเรือน การตายของคนที่เปน
กําลังหลักของครอบครัว ฯลฯ ทําใหมีความจําเปนตองกูยืมเงิน และบางสวนไมสามารถผอนชําระคืน
ตามกําหนดได 

 
• ระดับกลุม-องคกร 
 

1. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล  พบวา เรื่องนี้มีความสําคัญมาก ถากลุม-
องคกรใดยึดหลักในการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล อาทิเชน การเนนการมีสวนรวมของ
สมาชิก-ประชาชน-ชุมชน ความโปรงใส ความถูกตอง-เที่ยงธรรม และเนนการเรียนรูก็มักจะ
ประสบผลสําเร็จ ดังเชน กลุม-องคกรของบานดอนกระพี้ ที่มีระบบการตรวจสอบคอนขางรัดกุม 
และมีฝายตรวจสอบบัญชีทีมี่บทบาท-หนาที่ ๆ ชัดเจนและไดรับการยอมรับ 

2. ความสามารถในการตอบสนองตอปญหา-ความตองการของสมาชิกและ
ประโยชนสวนรวม จะเห็นไดวา ถากลุมองคกรใดเม่ือเกิดขึ้นแลวสามารถตอบสนองตอปญหา
และความตองการของสมาชิกและชาวบาน-ชุมชนไดก็จะมีการเจริญเติบโต ดังเชน กลุมผลิต
อิฐบลอค บานสุขเดือนหา สถาบันการเงินชุมชนของบานเขาราวเทยีนทอง 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 และมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนเก่ียวกับการ
พัฒนาชมุชน-หมูบาน มีความสาํคัญในลําดับตน ๆ ดังเชน บานเขาราวเทยีนทอง บานดอนกระพี้ 
บานบุทางรถ ที่มีความชัดเจนในเร่ืองนี้  

3. การระดมทรพัยากรดานตาง ๆ ที่มีอยูของชุมชน ทั้งคน เงิน ความคิด ความรู 
ศักยภาพดานตาง ๆ ของแตละคน ทําใหเกิดพลังทวคีณู 

4. การสรางความพรอมและกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง มีการพัฒนา
ระบบและกลไกตาง ๆ มารองรับ และมีการทบทวนการทาํงานรวมกันอยางสมํ่าเสมอ เปดโอกาสให
คนในชุมชนเขามารวมในกระบวนการตาง ๆ อยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

5. ความรู ความสามารถ ความใจกวางของผูนํา และการทําจรงิ กอใหเกิด
ผลไดจริง ทําใหสมาชิก-ชาวบาน-ชุมชนสามารถมองเห็นผลที่เกิดขึ้นรวมกันได ทั้งที่เปนนามธรรม
และรูปธรรม สงผลตอกําลังใจและการขยายผลออกไปอยางตอเน่ือง 

 
• ระดับตําบล 
 

1. ความสัมพันธแบบเก้ือกูลกัน ไมแบงเขาแบงเรา เปนความสัมพันธแบบไรพรมแดน 
ไมจํากัดตนเองตามระบบการปกครอง ซ่ึงเปนระบบที่เกิดขึ้นภายหลัง แตความเปนชุมชน เปน
สิ่งที่มากอนหรือมีอยูกอนแลว ถาเขาใจหรือรูเทาทันเรื่องนี้จะทําใหเก้ือกูลและเช่ือมโยงกันได
อยางไมมีขีดจํากัด ไมติดกับดัก หรือถูกพันธนาการดวยสิ่งที่ถูกประดิษฐขึ้น ภายใตวิธคีิดแบบ
อํานาจเชิงลบ  

2. การนํา-ผูนํา และความสนใจเอาใจใสทุกขสุขของประชาชน ถาผูนําใจกวาง 
สนใจความเปนไปของชุมชน/ตําบล มีความเสียสละ และยึดหลักผลประโยชนของสวนรวมเหนือ
ประโยชนสวนตน จะไดรับการยอมรับนับถือและศรัทธาจากชุมชน-ประชาชนเปนอยางดี 
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• ระดับความสัมพันธระหวางชุมชนและองคกรปกครองทองถ่ิน/หนวยงาน

ภาครัฐ 
 

1. การส่ือสารแบบทั่วถึง เปนธรรม โปรงใส ไมบิดเบี้ยว และเปนแบบสองทาง คอื 
ทั้งแบบบนลงสูลาง และแบบลางขึ้นสูบน หรือเปนแบบแนวราบ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ทํางานรวมกัน  

2. การใหอิสระแกชุมชนในการคิด และตัดสินใจรวมกัน เทากับเปนการจัดการความ 
สัมพันธเชิงอํานาจที่เทาเทียม และ เทากับสําเร็จไปแลวครึ่งหน่ึง 

3. การเสริมศักยภาพของชุมชนบนฐานคิด-ฐานคตทิี่ถูกตอง ไมมองชุมชนเฉพาะใน
บางดาน โดยเฉพาะดานที่เปนปญหาเพียงดานเดียว แตขาดการมองถึงศักยภาพและความสามารถ
ของชุมชน  
 
2.5  สรุปผลสาํคัญและขอเสนอแนะ     

 
 จากการประมวลภาพในดานตาง ๆ ของอําเภอเนินขามและอําเภอหันคา จังหวดัชยันาท 
ที่มีความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมศักยภาพของกองทุน และ/หรือระบบ
สวัสดิการชุมชน เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของคนในชุมชนไดอยาง
ครอบคลุมทั่วถึง เปนธรรม โปรงใส น้ัน  ทําใหมองเห็นปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ที่เก่ียวของ
ในหลาย ๆ ระดับ ซ่ึงผลงานชิ้นนี้นาจะสามารถชวยสะทอนภาพรวมของปจจัย-องคประกอบ
ดังกลาวไดอยางครอบคลุม และมีความเชือ่มโยงซึ่งกันและกันไดอยางชัดเจนเปนระบบพอสมควร  
 
 สําหรับการสรุปผลสําคญั ณ ที่น้ี จะพยายามชี้ใหเห็นประเด็นที่สําคญัที่มีความเก่ียวของ
กับทั้งฝายชุมชน และฝายทีเ่ปนองคกรหรือหนวยงานภายนอกที่เขามาเก่ียวของกับชุมชน   
 
 จากผลการศกึษา วเิคราะห และประเมินในครั้งน้ี พบประเด็นที่นาสนใจหลายประการ
เก่ียวกับการกอเกิดและการทําหนาที่ของกลุม-องคกร กองทุน กลไก ระบบ และเครือขายใน
ระดับตาง ๆ ทั้งในระดับหมูบาน ระดับตาํบล และระดับอําเภอ   
 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีตัวอยางโดดเดนของการรวมมือกันอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรรมชาตใินระดับอําเภอ และการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชมุชน และการพัฒนาอาชีพ/
กลุมอาชีพในระดับหมูบานที่เปนศักยภาพและความสามารถ หรือเปนทุนเดิมของชุมชนที่กอ
เกิดขึ้นมาบนพื้นฐานความสัมพันธของคนในชุมชน ที่มีการนําหรือภาวะผูนําทีมี่ศักยภาพ และ
กลายเปนเครือขาย หรือทุนทางสังคมที่สําคัญที่นําไปสูการทํางานรวมกันในดานอ่ืน ๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของ หมูบานเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม 
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อ.เนินขาม ทีป่ระสบความสําเร็จในการจัดตั้งสถาบันการเงินของชุมชน และการจัดระบบสวสัดิการ
ใหกับสมาชิกและประชาชนในชุมชนไดอยางครอบคลมุทั่วถึง นอกจากน้ี ก็ยังมีกรณีตัวอยางที่
นาสนใจในดานการพัฒนาอาชีพที่หมูบานสุขเดือนหา ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม ทีป่ระสบผลสําเรจ็
ในการพัฒนากลุมอาชีพผลติอิฐบลอค  เพ่ือทําใหสมาชิกมีรายไดที่แนนอน และไมตองยายถิ่นไป
ทํางานที่อ่ืน 
 
 สําหรับเครือขายระดับอําเภอ  ซ่ึงเปน ทุนทางสังคมทีสํ่าคัญของชมุชนในระดับกวาง
น้ัน  พบวา มีจุดกําเนิดบนพื้นฐานการทํางานรวมกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
การรักษาผืนปา ที่เรียกวา “ปาเขาราวเทียนทอง” ทีมี่ความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชน ครอบคลุมพ้ืนที่ปาทัง้หมดประมาณ 28,300 ไร ซ่ึงในสวนนีเ้ปนพ้ืนที่ปาชมุชนที่ชาวบาน-
ชุมชนสามารถดูแลรวมกันไดประมาณ 993 ไร และมีประชากรในอําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท และอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธาน ี ไดรับประโยชนรวมกันประมาณ 40,000-
50,000 คน (นอกจากนี้ ก็ยังมีประชาชน ชาวบาน จากจังหวัดอ่ืน ๆ เขามาพ่ึงพิงหรือหาของปา
ในบางชวงฤดูเปนจํานวนมากอีกดวย) 
 
 จากการอนุรักษผืนปา นําไปสูการคิดคนการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ เพ่ือตอบสนอง
และใหคุณคากับคนทํางานที่มีจิตอาสา ซ่ึงก็คือกลุมประชาชน-เยาวชนทีเ่ปนอาสาสมัครในการ
ดูแลปา และตอมาไดขยายสูการจัดสวัสดิการใหกับประชากรกลุมอ่ืน ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเกิดขึ้นหรือการยกระดับ-สถานะของกองทุน และ/หรือกลุม-องคกรประเภทตาง ๆ ที่
มีอยูจํานวนมาก และมีการทับซอนทั้งดานวัตถุประสงค การบริหารจัดการและภารกิจตาง ๆ ให
กลายเปน สถาบันการเงินของชุมชนบานเขาราวเทยีนทอง ที่สามารถผนวกกองทุนประเภท
ตาง ๆ เขามาอยูภายใตรมเดียวกัน โดยมีการจัดระบบใหม ทั้งดานกําลังคน ความคิด แนวคิด 
และระบบการบริหารจัดการตาง ๆ จนกลายเปนกองทุนหรือสถาบันการเงินที่มีศักยภาพ และยัง
สามารถใหบรกิารหรือเก้ือกูลคนอ่ืน ๆ ในชุมชน-หมูบาน-ตําบล-อําเภอที่อยูใกลเคยีงไดอีกจํานวน
มากดวย 
 
 สําหรับปจจัย-องคประกอบสําคัญของการเกิดขึ้น การคงอยู การมีบทบาท-หนาที่ 
และ/หรือการแสดงความสามารถ-ศักยภาพในการตอบสนองตอปญหาและความตองการตาง ๆ 
ของกลุม-องคกร-เครือขายเหลาน้ี พบวา ปจจัยที่สําคญัยิ่งก็คือ การที่ชุมชนมีผลประโยชนรวมกัน
ในผืนปาที่เปนเหมือนชีวิตและเลือดเน้ือของชุมชน เพราะเปนทั้งแหลงอาหารและรายได ทําให
ทุกฝายทุกคนทุกหมูบานใหความสําคญั เพราะถาไมใหความสําคัญ ก็เทากับเปนการทําลายชวีติ
และเลือดเน้ือของตนเอง  สําหรับปจจัย-องคประกอบที่สําคัญจากภายนอกชุมชน ก็คือ การสนับสนุน 
หนุนเสริมในดานตาง ๆ จากองคกร-หนวยงานประเภทตาง ๆ ทั้งดานเงินทุน วิชาการ กระบวนการ-
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วิธีคิดและวธิีการทํางานที่ถูกตอง ฯลฯ ทําใหชุมชนบานเขาราวเทียนทอง เกิดศักยภาพในการจัดการ
และการเรียนรูมิติตาง ๆ ทีมี่ความสําคัญตอการทํางานรวมกัน 
 
 จากขอเท็จจริงขางตน จึงอาจจะพอกลาวสรุปไดวา ส่ิงใดก็ตามที่เปนความตองการ 
และ/หรือเปนความจําเปนที่แทจรงิของชมุชน-ชาวบาน ก็จะนําไปสูการดําเนินการรวมกัน
เพ่ือกอใหเกิดความสําเร็จ และถาไดรับการหนุนเสริมที่ถูกตองจากหนวยงานภายนอกที่มี
ความเขาใจ และมีความจริงใจในการพัฒนาเพื่อใหชุมชนบรรลุสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้กวาที่เปนอยู 
ก็จะยิ่งทําใหเกิดพลังทวีคณูในการทํางานและการจัดการปญหาตาง ๆ รวมกัน จนเกิดผลลพัธ/
ผลสําเร็จ และผลกระทบเชิงบวกตาง ๆ ตามมามากมาย 
 
 สําหรับปญหา-อุปสรรคสําคัญของบางชุมชน-หมูบาน หรือบางตําบลที่ยังไมคอย
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานดานตาง ๆ รวมกัน ไมวาจะเปนเรื่องใดนั้น พบวา ปจจัยดาน
ผูนํา และ/หรือภาวะ-คุณภาพการนําของผูนํามีความสาํคัญในลําดับตน ๆ หรือสําคัญที่สุด เพราะ
ถาผูนําไมปฏิบัตหินาที่แบบตรงไปตรงมา หรือขาดความโปรงใส และ/หรือมีการทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนของสวนรวมก็จะทําใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัย และ
ความไมไววางใจซึ่งกันและกัน และไมสามารถนําพาชุมชน ใหไปสูความรวมมือกันในการพัฒนา
ดานตาง ๆ รวมกันได  
 
 สําหรับปญหา-อุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้นจากหนวยงานภายนอกบางหนวยงานที่เขาไป
สนับสนุนการทาํงานของชุมชน พบวา ยังขาดการใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมทาง
สังคมของชุมชน หรือยังไมใหความสําคัญกับกระบวนการในการพัฒนามากเทาที่ควร (ทั้งโดย
รูตัวและทําไปโดยไมรูตัว) รวมทั้งยังมีการส่ือสารที่บิดเบี้ยว จึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา 
และบางปญหายากที่จะแกไขเยียวยา หนวยงานภายนอกจึงควรใหความสําคัญกับ “กระบวนการ 
พัฒนา” (development processes) และการทํางานทางความคิด-วิธีคิดทั้งกับตนเอง และกับ
ชาวบาน/ชุมชนมากกวาเพียงแคการมุงเนนไปที่ผลลัพธอยางผลีผลาม เพราะการกระทําดังกลาว 
ไดกลายเปนสวนหนึ่งของการสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นในชุมชนในเวลาตอมา    
 
 ประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรับหนวยงานภายนอก ก็คือ การที่องคกร-หนวยงานจาก
ภายนอกที่จะเขาไปสนับสนุน จําเปนจะตองมีความเขาใจในนัยยะและความหมายของทุนทาง
สังคมและทุนประเภทอ่ืน ๆ ทั้งทุนทางปญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนมนุษย และ ทุนที่เปนเงิน   
ที่มีอยูเดิมของชุมชนไดอยางแทจริง ก็จะชวยทําใหเครือขายที่มีอยูเดิมมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น  
 
 ดังน้ัน จึงเปนความจําเปนและสําคัญมากที่ผูบริหาร/ผูกําหนดนโยบาย และ/หรือ
หนวยงาน-องคกรภายนอกที่จะเขามาสนับสนุนกระบวนการของชุมชน ควรจะตองมองชุมชนอยางมี
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ความเขาใจในความสัมพันธและปฏิสัมพันธตาง ๆ ที่เปนอยูในชุมชน ที่คอนขางมีความสลับซับซอน 
ซ่ึงการที่จะเขาใจเรื่องนี้ไดดี เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานตาง ๆ จากภายนอกควรมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับ “กระบวนทศันและวิธีคิด-วิธีการในการเขาถึงความรูและความเปนจริงของ
ชุมชน” ผานการศึกษาตามสภาพจริง และ/หรือการศึกษาเชิงลึก หรือการศึกษาวจัิยเชิงคณุภาพ 
และการที่จะตองรูจักมองสรรพสิ่งอยางมีความเชื่อมโยงอยางเปนองครวมอยางที่เปนอยูจริง ไมดวน
ตัดสิน ไมดวนสรุป ไมตีตรา และมีทาท-ีทัศนคติที่ถูกตองในการทํางานรวมกับชมุชน  
 
 สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งยวดอีกประการหน่ึง ก็คือ การใหอํานาจหรือตระหนักใน “อํานาจ
เชิงบวกของชุมชน” ที่สามารถรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันวางแผน รวมกันลงมือ
ดําเนินการไปจนถึงรวมรับประโยชน ตลอดจนถึงรวมติดตามและประเมินผล รวมสรางกระบวนการ
เรียนรู โดยมีหนวยงานภายนอกแสดงบทบาทเปนเพียงผูกระตุน ผูเอ้ืออํานวยความสะดวก และ 
ผูสนับสนุนการสรางกระบวนการเรียนรู  และการที่องคกร-หนวยงานภายนอก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งหนวยงานภาครัฐจะสามารถแสดงบทบาทดังกลาวได ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความ
เขาใจและมีทศันคตทิี่ถูกตองในการแสดงบทบาทดังกลาว  
 
 ดังน้ัน หนวยงานภายนอกจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของตนอยาง
ถูกทศิถกูทาง หรือเพ่ิมสมรรถนะในการทาํงานดวยกระบวนทศัน วธิคีิด และกระบวนการ-วิธีการที่
ถูกตอง ถาหนวยงานภายนอกกระทําเชนนี้ได จะทําใหชุมชนทองถิ่นและสังคมไทย สามารถ
พัฒนาไดแบบกาวกระโดด ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม ไมเฉพาะแตเรื่องสวัสดิการชุมชนเทาน้ัน 
และจะกลายเปนสังคมที่นาอยูมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันไดอยางแนนอน 
 
 แตสิ่งที่นาเห็นใจทุกฝาย ก็คือ การที่หนวยงานพัฒนาของรัฐจําเปนจะตองปฏิบตัิตาม
นโยบายของรัฐบาลในแตละยุคสมัยที่มีความไมแนนอน และผันแปร/ผันผวนไปตามตัวบคุคลที่
เปนผูนําของพรรคการเมืองที่ไดรับชัยชนะเขามาจัดตัง้รัฐบาล การพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ
ที่ตองตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลในแตละยุคสมัย จึงยังเปนการพัฒนาแบบบนลงสูลาง 
ที่ใชวิสัยทศันและความคิดของเบื้องบนเปนตัวตั้ง บรบิทของสังคมไทยโดยรวม จึงเปนบริบทที่
ยากแกการพัฒนาหรือการยกระดับการทํางานของชุมชน ใหสามารถรวมแกไขปญหาพ้ืนฐานของ
ชุมชนไดอยางแทจริง ไมวาจะเปนการทํานา การทําไรออย ไรมันสําปะหลัง การเลี้ยงสุกร 
การเลี้ยงโคนม โคเน้ือ ฯลฯ ดังที่ชุมชน-ชาวบานไดทําการวิเคราะหไวในงานชิ้นนี้ ก็ยังจะตองตกอยู
ภายใตอาณัตขิองผูมีพลังอํานาจเหนือกวา   นอกจากน้ี กลุม-องคกรตาง ๆ ที่หลากหลาย ที่จะตอง
ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือมารองรับนโยบายที่ผันแปรเหลาน้ัน ก็ยังจะตองเกิดขึ้นอีกไมรูวาอีกก่ีรอยกลุม-
องคกร แตแทที่จริงนโยบายเหลาน้ีก็ไมใชนโยบายที่แปลกใหมที่จะมาชวยแกไขปญหาในเชิง
โครงสรางดังกลาวไดแตอยางใด 
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 ดวยเหตุน้ี ชมุชนจึงควรรวมพลังกันเพ่ือตั้งหลกั ตั้งคาํถามตอสิ่งที่เกิดขึ้น และนําไปสู
การรวมกันคดิ รวมกันกําหนดเสนทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของ “ภูมิปญญา พลังและ
ศักยภาพของชุมชน” โดยไมฝากความหวังไวกับองคกร-หนวยงานภายนอก แตตองเปนฝายตืน่
ขึ้นมา เพ่ือปลุกจิตวญิญาณของคนในชมุชนทั้งมวลใหมองเห็น และลงมือกําหนดทิศทางที่ควร
เปนรวมกันใหได 
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บรรณานุกรม 

 

ขอมูลทั่วไป บานเขาราวเทียนทอง หมูที่ 10 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท. เอกสารอัด
สําเนา. ไดรับมาจากผูใหญบานสายชล พวงพิกุล เม่ือ 29 มิถุนายน 2552. 

ขอมูลพ้ืนฐานหมูบานหนองหอย หมูที ่ 3  ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท. เอกสารอัดสําเนา. 
ไดรับมาจากคุณสายรุง ฤทธิ์ทัพ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง เม่ือ 30 
มิถุนายน 2552. 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขเดือนหา. แผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขเดือนหา (พ.ศ. 2548-2550).  มปป.  

จิริกา นุตาลยัและคณะ. 2552. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการพฒันาระบบและ
กระบวนการจัดทําแผนจงัหวัดบนพื้นฐานยุทธศาสตรขอมูลและการมีสวนรวม. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). กรกฎาคม. 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูที่ 5 บานบุทางรถ ต.เดนใหญ. อ.หันคา. คร้ังที่ 
1-4 พ.ศ. 2551. เอกสารอัดสําเนา. 

ปาชุมชนบานเขาราวเทยีนทอง ตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวดัชัยนาท. 2550.
เอกสารส่ิงพิมพเลมเล็ก จัดทําโดย แผนงานสนับสนุนความรวมมือในประเทศไทย ศูนย
ฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเซียแปซิฟก (RECOFTC). พิมพที่ โรงพิมพ เอ็ม 
แอนด เอ็น ดีไซน พร้ินติ้ง. มิถุนายน. 

แผนพัฒนาตําบล (พ.ศ.2550-2552). องคการบริหารสวนตําบลกะบกเต้ีย ก่ิงอําเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท. มปป. 

แผนพัฒนาสามป 2550-2552 ขององคการบริหารสวนตําบลเดนใหญ อําเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท. มิถุนายน 2549. 

ระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชมุชน หมูที่ 5 บานบุทางรถ ต.เดนใหญ อ.หันคา จังหวัด
ชัยนาท. เอกสารอัดสําเนา. ไดรับมาจากผูใหญบาน มนัส มวงเกิด เม่ือ กรกฎาคม 2552. 

รายชื่อคณะกรรมการเครือขาย พม. ต.ไพรนกยูง อ.หันคา. เอกสารอัดสําเนา. ไดรับมาจาก
คุณสายรุง ฤทธิท์ัพ สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลไพรนกยงู อ.หันคา เม่ือ 30 มิถุนายน 
2552. 
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วิชัย รูปขําดีและคณะ. 2550. การบูรณาการเครือขายกองทุนสวสัดิการชุมชน : กรณีศึกษา
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. ธันวาคม. 

สถาบันการเงินชุมชน บานเขาราวเทยีนทอง หมูที่ 10 ตําบลเนินขาม ก่ิงอําเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท. เอกสารส่ิงพิมพเลมเล็ก. จัดทําโดย สถาบันการเงินชุมชนบานเขาราวเทียน
ทอง. มปป. 

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา. เอกสารแบบฟอรมการพิจารณาการใหรางวัล 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ ดีเดน. จัดทําและเสนอโดย กองทุนหมูบาน หมูที่ 10 
บานเขาราวเทียนทอง ตําบลเนินขาม ก่ิงอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท. มปป.  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และจังหวัดชัยนาท. 2551. รายงานการประชมุ
วิชาการ “จากฐานความรูสูการพัฒนาจังหวัดชัยนาท” ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัด
ชัยนาท. มิถุนายน. 

สํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง. แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) ของ
องคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท. มปป. 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวชิาการ 2. ผลการปฏบิัตงิานประจําป 2551. 2551. กรมการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. 
ธันวาคม. 
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ภาคผนวก ก. 
 

ตารางการสัมภาษณ-เก็บขอมูลผูใหขอมูลหลกั (Key Informants Interviews)  

“โครงการวิจัยปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาระบบสวัสดกิารชุมชน จังหวัดชัยนาท” 

ในชวงระหวางวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 และ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 

 
วันท่ีสัมภาษณ ช่ือ-นามสกุล ผูใหขอมูล เพศ ตําแหนง ท่ีอยู 

คุณมนัส  มวงเกิด ชาย ผูใหญบาน/ประธาน
กลุม-องคกรตาง ๆ 

37 29 มิถุนายน 2552 หมู 5 บานบุทางรถ ต.เดนใหญ อ.หันคา 

 คุณสายรุง ฤทธ์ิทัพ ชาย สมาชิก อบต. 53 หมู 3 บานหนองหอย ต.ไพรนกยูง  
อ.หันคา 

30 มิถุนายน 2552 คุณสายชล พวงพิกุล หญิง ผูใหญบาน/ประธาน
สถาบันการเงินชุมชน 

199 หมู 10 บานเขาราวเทียนทอง  
ต.เนินขาม อ.เนินขาม 

 คุณวันชัย  ยี่สุน ชาย ผูใหญบาน 219/1 หมู 10 บานบุงฝาง ต.กะบกเตี้ย  
อ.เนินขาม 

 คุณชูชาติ แพเพชร ชาย ผูใหญบาน 14 หมู 18 บานโปงกําแพง ต.เนินขาม  
อ.เนินขาม 

18 กรกฎาคม 2552 คุณศิริวรรณ เจนการ หญิง ผูอํานวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย 

 คุณชัยอนันต สุวรรณสถิต ชาย อดีตผูใหญบาน/อาจารย 123 หมู 2 บานดอนกระพี้ ต.เดนใหญ  
อ.หันคา 

ประธานกองทุน  คุณวิสูตร  พึ่งพวก ชาย 77/3 หมู 2 บานดอนกระพี้ ต.เดนใหญ  
กลุมออมทรัพย 
บานดอนกะพี้ 

อ.หันคา 

คุณบุญเลิศ  กาฬภักดี  ชาย กํานัน 106 หมู 5 บานสามแยก ต.สุขเดือนหา  
อ.เนินขาม 

 คุณสุรภี  แซลี้ หญิง ผูใหญบาน/ประธาน
กลุม-องคกรตาง ๆ 

24 หมู 6 บานสุขเดือนหา ต.สุขเดือนหา  
อ.เนินขาม  

19 กรกฎาคม 2552 คุณสมพร  วงศสนอง ชาย ผูใหญบาน/ประธานกลุม
ออมทรัพย 

171 หมู 15 บานนาจันทอง ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม 

คุณสุพจน  พุกมาก ชาย กํานัน 37  หมู 6 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา 

คุณเทียนชัย หัตถินาท ชาย ผูใหญบาน/ประธาน
กองทุน 

180  
(สัมภาษณทางโทรศัพท) 

หมู 3 บานโศกลึก ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม  
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ภาคผนวก ข. 
 

เวที  “ถอดบทเรียนเพ่ือเสริมศักยภาพดานการพัฒนาระบบสวัสดกิารชุมชน” 

จัดโดย  โครงการวิจัยปฎิบัติการ จังหวัดชัยนาท 

และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

สนับสนุนโดย  สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 (สสว.2) 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) 

27-28 กรกฎาคม 2552  ณ ไมงามริเวอรไซดรีสอรท อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 

 
ลําดับที ่ 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 กรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนบานบุทางรถ 

6. อบต.สายรุง ฤทธ์ิทัพ 53 หมู 3 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 
081-994-2807 

ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
บานหนองหอย 

7. นางโสภา พุมจําปา หมู 2 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ประธานกองทุนสวัสดิการ 
ตําบลเนินขาม 

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

ประธานสถาบันการเงินชุมชน
บานเขาราวเทียนทอง 

9. นางจันทรเพ็ญ พรมรังษี หมู 10 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท กรรมการสถาบันการเงินชุมชน
บานเขาราวเทียนทอง 

10. นายสนั่น ภมรพล 184 หมู 10 ต.เนินขาม อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 
087-203-5271 

กรรมการสถาบันการเงินชุมชน
บานเขาราวเทียนทอง 

11. ผูใหญชูชาติ แพเพชร 14 หมู 18 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 
084-951-2207 

ประธานปาชุมชนบานโปงกําแพง 

12. นายประสาท สงาเนตร 21 หมู 18 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ประธานกลุมออมทรัพยเพ่ือ 
การผลิต 
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ลําดับที ่ ชื่อ ที่อยู ตําแหนง 

13. ผูใหญสุรภี แซล้ี 24 หมู 6 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 
086-199-1639 

ประธานกลุมออมทรัพย 

14. นายสิงหทอง กาฬภักดี  54 หมู 6 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 
085-730-1447 

กรรมการกลุมออมทรัพย 

15. นางภัชธิยา เมฆฉาย 366 หมู 6 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม 
จ.ชัยนาท 
081-284-3494 

เหรัญญิกกลุมออมทรัพย 

16. ผูใหญดํารงค ชาวโพธ์ิทอง 90/1 หมู 14 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 
087-909-1353 

ประธานกองทุนหมูบาน 

17. นางสุนันท ปานบุญ 96/1 หมู 14 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 

กรรมการหมูบาน 

18. ผูใหญเทียนชัย หัตทินาถ 180 หมู 3 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 
081-986-5726 

ผูใหญบาน 

19. นางผกาพรรณ แตงโสภา 201 หมู 3 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม  ประธานกลุมออมทรัพยเพ่ือ 
จ.ชัยนาท 
087-198-4929 

การผลิต 

20. นายประชา ไผงาม 6 หมู 3 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท อบต. 

21. ผูใหญวันชัย ย่ีสุน  219/1 หมู 10 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม  ประธานกองทุนหมูบาน 
จ.ชัยนาท 
081-038-4918 

บานบุงฝาง 

22. นายมนัส จุยเขียว  12 หมู 10 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 

กรรมการกองทุนหมูบาน 

23. นายอุดม สารคาม 33 หมู 10 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 

กรรมการกองทุนหมูบาน 

24. ผูใหญสุภาพ เผือกเพ็ง 99 หมู 13 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม 
จ.ชัยนาท 
080-114-5898 

กรรมการกองทุนหมูบาน 

25. นายวิม ดํานิล 12 หมู 13 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 
086-0015271 

ผูชวยผูใหญบาน 

26. นายบิล กาฬภักดี 23 หมู 13 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 
081-019-298 

ผูชวยผูใหญบาน 
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ลําดับที ่ ชื่อ ที่อยู ตําแหนง 

27. นายบุญสม ดวงแกว 230 หมู 15 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 

ผูชวยผูใหญบาน 

28. นายสะอื่น  เอี่ยมสุพรรณ 59 ม.10 ต.กะบกเตี้ย  อ.เนินขาม จ.ชัยนาท สมาชิก 

29. นางสาวสาวิตรี  แสนออน 138 ม.15 ต.กะบกเตี้ย  อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 

สมาชิก 

30. นางสาวอัญชลี กลัดเงิน 139 หมู 15 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.
ชัยนาท 

เลขากองทุนหมูบาน 

31. นายสมพงษ  นุยปรี    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
(สสว. 2) 

  

32. น.ส.จินตนา คําไหว   สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
(สสว. 2) 

  

33. นสพ. ปกรณ  สุวรรณประภา   
(คุณหมอแมน) 

สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา  
เลขท่ี 693 ถ.บํารุงเมือง เขตปอมปราบฯ 
กรุงเทพฯ  

วิทยากร 

34. อ.อรทัย   อาจอ่ํา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
ศาลายา 

ทีมคณะผูจัด 

35. คุณจิตรานนท  นนทเบญจวรรณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
ศาลายา 

ทีมคณะผูจัด 

36. คุณศิริอาภา  อรามเรือง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
ศาลายา 

ทีมคณะผูจัด 

37. คุณวิวรรณ  เอกรินทรากุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
ศาลายา 

ทีมคณะผูจัด 

38. คุณวีรญา  เดชเฟอง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
ศาลายา 

ทีมคณะผูจัด 
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ทีมงาน 
 
อรทัย  อาจอํ่า                  หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 
ปกรณ  สุวรรณประภา วิทยากรกระบวนการ/ผูสนับสนุนในการสราง
 กระบวนการเรียนรู 
จิตรานนท  นนทเบญจวรรณ     ผูชวยนักวิจยัหลัก 
วิวรรณ  เอกรินทรากุล              ผูชวยนักวิจยั  
วีรญา  เดชเฟอง                     ผูชวยนักวิจยั/ออกแบบปก 
ศิริอาภา  อรามเรือง       เลขานุการ-ประสานงาน   
ณัฐชนันทพร  มีสวุรรณ จัดรูปเลม 
 
 
 



ผลสําเร็จผลสําเร็จ  
ของระบบสวัสดิการชมุชน    

ข้ึนอยู่กับคุณภาพและศักยภาพของ    
คนในชุมชน
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