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แนวคิดสวัสดิการชุมชนบนฐานทรัพยากรชุมชน: ทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเอง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
ธงชัย ภูวนาถวิจิตร1
บทคัดย่อ
บทความนี้ได้วางกรอบของเนื้อหาที่ต้องการอธิบายแนวคิดสวัสดิการชุมชน
บนฐานทรัพยากรชุมชนต่อทางเลือกของชุมชนในการสร้างหลักประกันทางสังคมใน
ชุมชน โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองจากฐานทุนทรัพยากรชุมชน ทั้งทุนทางสังคมและทุน
ทางวัฒนธรรม ให้เกิดการพึ่งพาตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐ
เพียงฝ่ายเดียว หากแต่สามารถบูรณาการสวัสดิการชุมชนร่วมกับนโยบายและแผนงาน
ของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน ที่จะต้องหันมา
ทบทวนและทาความเข้าใจประเด็นที่สาคัญ คือ (1) แนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชน (2)
การจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานทรัพยากรชุมชน (3) บทสรุป (4) ปัญหาและอุปสรรค
สาคัญของการจัดสวัสดิการชุมชน และ (5) ข้อเสนอแนะต่อการจัดสวัสดิการชุมชน
ทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: สวัสดิการชุมชน / ทรัพยากรชุมชน / การพึ่งตนเอง / ชุมชน
Abstract
This article demonstrates the conceptual framework of the community
welfare concept based on community resources, the choice of the community
to create social security in the community. With a focus on self-reliance capital
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resources from the community, the social and cultural capital achieve selfreliance; it does not need to wait for help from the government. If it can be
integrated with community welfare policies and programs of both the public
and private sectors at the national level, provincial and community level. It is
necessary to review and understand this issue which covers the following main
detail (1) The concept of community welfare (2) welfare of community-based
resource community (3) The importance of community welfare to self-reliance of
communities (4) barriers importance of community welfare and (5) community
welfare to self-reliance of alternative, sustainable communities.
Keywords: Community welfare-based / Rresource / Self-reliance / Community
1. แนวคิดสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชน เป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญในการปฏิรูประบบสวัสดิการ
พื้นฐานของสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่
ส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล การดูแลซึ่งกันและกันในลักษณะของการร่วมทุกข์
และสุขร่วมกัน อันเป็นรากฐานดั้งเดิมของคนไทยมาตั้งแต่สมั ยอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
ลั กษณะการจั ดสวั สดิ การส่ วนใหญ่ มาจากพื้ นฐานปั จจั ยสี่ โดยมี บ้ านและวั ดที่ มี
บทบาทสาคัญในการดูแลสวัสดิการชุมชน เนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมใจของชุมชน โดย
มุ่งเน้นให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือและพึ่งตนเองให้ได้ในระยะยาว ด้วยรูปแบบความ
ช่วยเหลือทั้งกาลังกาย กาลังใจ กาลังทรัพย์ กาลังปัญญา ตามกาลังความสามารถของ
ประชาชนสอดคล้ องกั บบริ บทของชุ มชน เนื่ องจากแต่ ละชุ มชนของประเทศไทยมี
ลักษณะภูมิปัญญาและองค์ความรู้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมของบริบททางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครองและทรัพยากรที่แตกต่างกัน
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รูปแบบของสวั สดิ การชุ มชนนั้ น ได้ รั บการพั ฒนาขึ้ นไปสู่การเป็นกองทุ น
ลักษณะต่างๆ ในชุมชนซึ่งปรากฏชั ดเจนในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจตกต่า (พ.ศ.2540-2546) ซึ่งในขณะนั้นปราชญ์ชาวบ้าน แกนนาชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สรุปบทเรียนร่วมกัน พบว่าแม้ประเทศจะประสบปัญหาจนต้อง
ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จากกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ หรื อ
(International Monetary Fund: IMF) ด้วยความเป็นเครือญาติ ทุนทางสังคมด้านต่างๆ
ในชุมชนแต่ละแห่งสามารถเป็นระบบคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) ได้เป็น
อย่างดี จึงนาไปสู่แนวคิดการจัดตั้งระบบสวัสดิการชุมชนจากฐานทุนด้านต่างๆ ขึ้น
เช่น การจัดสวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์ องค์การเงิน วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมทาง
ศาสนา การจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม น าไปสู่ แนวทางการจั ด
สวัสดิการชุมชนในระดับตาบลที่มีการสมทบจากสามฝ่าย คือ (1) ทุนที่มาจากการออม
ของสมาชิกในชุมชน ทั้งในรูปแบบการออมทรัพย์เดิม หรือสัจจะออมทรัพย์ลดรายจ่าย
วันละบาท (2) การสมทบจากองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และ (3) การสมทบจาก
ภาครัฐโดยผ่านช่องทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เกิดเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน
ขึ้นอย่างกว้างขวาง
จากแนวคิ ดดั งกล่ าวจึ งน าไปสู่ การผลั กดั นให้ สวั สดิ การชุ มชนเป็ นวาระ
แห่งชาติ (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2547-2557) ผ่านพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม หรือ ก.ส.ค. ขึ้นมา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้
ความสาคัญกับสวัสดิการชุมชน เนื่องจากสามารถบริหารจัดการโดยชุมชนและพึ่งพา
ตนเองได้ โดยพิจารณางบประมาณสนับสนุนในปี พ.ศ.2553 ในหลักการสมทบ 1:1:1
(ชุ มชน: องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น : รั ฐบาล) พร้ อมกั บมี การแต่ งตั้ งคณะท างาน
ส่งเสริมขึ้นมาขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน เกิดการกระจาย
ตัวของกองทุนสวัสดิการชุมชนในทุกภูมิภาคกว่า 2,855 กองทุน ครอบคลุมหมู่บ้านที่
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เข้าร่วม 20,283 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ
33.90 และมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือภาคเหนือ ร้อยละ 22.28 รวม
สมาชิกกองทุนกว่า 929,992 คน (ภัทรวรรธน์ กาลือ, 2553: 1-4)
สวัสดิการชุมชน เป็นองค์ประกอบของความมั่นคงในชีวิตที่มีทั้งการให้และ
การรับ สวัสดิการชุมชนจึงอยู่ในทุกเรื่องที่ประชาชนต้องการตั้งแต่เกิดจนตายโดยชุมชน
จัดเอง รัฐมีหน้าที่ให้การสนับสนุน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในชุมชน สวัสดิการ
ชุมชนเกิดจากฐานเศรษฐกิจของชุมชน ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ฐานวัฒนธรรม หรือ
ฐานอื่ นๆ ของชุ มชนที่ เกี่ ยวข้ องกั บวิ ถี ชี วิ ตของชุ มชน สวั สดิ การชุ มชนไม่ ได้ แยก
สวัสดิการออกเป็นส่วนๆ แต่สวัสดิการเป็นวิถีชีวิตที่ดารงอยู่กับชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย
ทุกเรื่องจึงเกี่ยวข้องกับสวัสดิการทั้งหมด และผลของการจัดสวัสดิการชุมชนที่สาคัญ
คือ ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เกิดความสัมพันธ์มิตรไมตรีที่ดีขึ้นของคนใน
ชุมชน รู้สึกถึงความมั่ นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศั กดิ์ ศรี และมีความสุข (รพีพรรณ
คาหอม, 2545) การจัดสวัสดิการชุมชน ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของทางเลือกสู่ทางรอด
ของชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นโดยความคิดของชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการเห็นคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องรอการพึ่งพาภาครัฐ (จันทนา เจริญวิริยะภาพ และคณะ,
2546) ดังนั้นการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาจากภาครัฐจึงถือเป็นหัวใจหลักของการจัด
สวัสดิการชุมชน คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
2548)
ดังนั้นสวัสดิการชุมชนจึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นถึงหลักประกันความมั่นคงใน
ชีวิต บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ตั้งแต่เกิด
จนตาย เป็นการจัดสวัสดิการของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน เป็นการให้อย่างมีคุณค่า
เกิดการยอมรับของคนในชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เกิดกระบวนการดาเนินการที่สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรัชญาและความเชื่อ ศาสนา และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
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อันจะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้
2. การจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานทรัพยากรชุมชน
การจัดสวัสดิการนั้นมีจุดมุ่งหมายสาคัญที่ต้องการให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคนในชุมชน ที่จะดาเนินการจัดสวัสดิการ
ชุมชนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละชุมชนที่จะเอื้อต่อการจัดสวัสดิการอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคม เนื่องจากชุมชนในอดีตยังไม่มีความ
ซับซ้อนแต่มีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งถือเป็นรูปแบบ
สวัสดิการพื้นบ้าน (Primary Indigenous Social Welfare) (ระพีพรรณ คาหอม, 2545:
4-5) ที่ยึดโยงความเป็นชุมชนให้สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได้ แต่เมื่อ
ชุมชนมีความซับซ้อนมากขึ้น สมาชิกในชุมชนไม่สามารถแสวงหาทรัพยากรมาสนอง
ความต้องการของตนได้อย่างเพียงพอ จึงทาให้เกิดการช่วงชิงทรัพยากร โดยที่สมาชิก
แต่ละคนในชุมชนย่อมมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน ผู้ที่ได้เปรียบก็จะ
ได้รับประโยชน์จากชุมชนมาก ในขณะที่ผู้เสียเปรียบได้กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสทาให้
เกิดความแตกต่างของฐานะและชนชั้นขึ้นในชุมชน (Goodman & Peng, 1998: 198199 อ้างถึงใน ปัญญา เลิศไกร, 2550: 9) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างทางด้าน
เศรษฐกิ จ ที่ น าไปสู่ ระดั บรายได้ที่ แตกต่ างกั น บุคคลใดในชุ มชนที่ สามารถเข้ าถึ ง
ทรัพยากรและโอกาสที่ดีย่อมมีรายได้สูง มีความร่ารวยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ส่วน
บุคคลใดไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าถึงทรัพยากรได้ต่า ย่อมทาให้ระดับรายได้ต่าและมี
ฐานะยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ต่าไปด้วย เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
อย่างไรก็ตามความไม่เท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคลที่แตกต่างกัน เกิดเป็นความต้องการและการตอบสนองที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่
กับปัจจัยที่สาคัญ 3 ประการ (ปัญญา เลิศไกร, 2550: 9-10) ได้แก่
1. สิทธิ (Rights) เป็นสถานะที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองของชุมชน
เป็นมนุษย์ที่มีตัวตนอยู่ในสังคมและในฐานะประชาชนของประเทศ เรียกได้ว่าเป็นสิทธิ
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พลเมือง (Civil Rights) (อานันท์ กาญจนพันธ์, 2544: 18) เป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคน
ในประเทศควรได้ รับ โดยเฉพาะการจัดสวั สดิการเพื่ อความเป็ นอยู่ ที่ดี ของสมาชิ ก
ภายในชุมชนและประเทศนั้น ที่สามารถดาเนินการได้ภายใต้การกากับดูแลและให้
ความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มองข้ามสิทธิของชุมชนไป
2. ความเสมอภาค (Equity) เป็ นลั กษณะของการสนองต่ อความ
ต้องการของบุคคลให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน แต่ในทาง
ปฏิ บั ติย่ อมเป็ นไปได้ ยาก เพราะมี ความเกี่ ยวเนื่ องถึ งผลประโยชน์ และการจัดสรร
ทรัพยากรที่แตกต่างกัน จึงกลายเป็นความเสมอภาคที่มีลักษณะของการเข้าถึงโอกาส
ในการเข้ารับสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน ที่เป็นไปได้ในแนวคิดแต่ในทางปฏิบัติความเสมอ
ภาคอาจมีความสัมพันธ์กับอานาจของรัฐที่จะต้องมีข้อกาหนดปฏิบัติเสมอ ดังจะเห็น
ได้จากการจัดสวัสดิการของรัฐ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน แต่
โอกาสที่ประชาชนทุกคนภายในประเทศจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่เท่าเทียมกันนั้น
เป็นไปได้ยาก รัฐจึงไม่สามารถจัดสวัสดิการให้กับประชาชนภายในประเทศได้อย่างเท่า
เทียมกันได้ แต่เป็นไปในลักษณะของอุดมการณ์ผ่านแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม
เท่านั้น
3. ความอิสระ (Freedom) ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การ
แสดงออกและการตัดสินใจที่จะจัดสวัสดิการด้วยตนเอง จากฐานทุนของทรัพยากรที่มี
อยู่ ให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้โดยไม่ถูกครอบงาทางอุดมการณ์และแนวคิด
ถึงแม้ว่าชุมชนแต่ละแห่งจะมีความสามารถและมีอิสระในการจัดการชุมชนด้วยตนเอง
ก็ตาม หากแต่ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐ จนไม่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ดังจะเห็นได้จากการจัดสวัสดิการชุมชนภายใต้โครงการต่างๆ ที่
มี รั ฐเข้ าไปเกี่ ยวข้ องจะน าไปสู่ บทสรุ ปที่ ท้ ายสุ ดแล้ วประชาชนแต่ ละชุ มชนต่ างๆ
ภายในประเทศ ต่างพึ่งพารัฐมากกว่าพึ่งพาตนเอง จึงทาให้ความเป็นอิสระที่มีอยู่เป็น
เพียงวาทกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอิสระในอุดมคติเท่านั้น ไม่สามารถนาไปสู่
การพึ่งพาตนเองจากการจัดสวัสดิการโดยชุมชนได้
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ทรัพยากรชุมชนเป็นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่งต่อการดารงอยู่ของชุมชน เพราะ
ประชาชนในชุมชนต่างก็ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความอยู่รอดของวิถีการดาเนินชีวิต และนอกจากการใช้ประโยชน์แล้ว
ชุมชนก็ต้องร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรไม่ให้ถูกทาลายด้วยเช่นกัน ดังนั้นการ
จัดการทรัพยากรชุมชน หมายถึงการสร้างข้อตกลง กติกา และการปฏิบัติร่วมกันในการ
จัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งทางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สร้างความเป็นธรรมในชุมชน โดยมีองค์กรต่างๆ ของชุมชนในการเข้ามามีบทบาทด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนให้เป็นไปตามความต้องการร่วมกันของชุมชน ซึ่ง
ชุมชนอาศัยอานาจตามสิทธิทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนได้ แต่
ทั้งนี้สิทธิชุมชนก็ต้องได้รับการยอมรับและคนในสังคมให้ความสาคัญด้วยเช่นกัน จึง
จะทาให้สิทธิชุมชนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนสิ่งหนึ่งที่สาคัญยิ่งนั้นคือการดูแลรักษาทรัพยากร
ชุมชนให้เกิดความสุมดุลและเกิดยั่งยืนให้สามารถดารงอยู่สืบต่อไปได้
การจัดการทรัพยากรชุมชนกับการจัดสวัสดิการชุมชนที่โดดเด่นมีกรณีศึกษา
เครือข่ายอินแปง ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2530 ของกลุ่มชาวบ้านที่บ้านบัว ตาบลกุดบาก
อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิงที่อพยพมา
จากเมืองภูวานากะแด้ง แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผู้นา
การก่อตั้งคือพ่อบัวศรี ศรีสูง ประธานชมรมอุ้มชูไทอิสาน ที่เห็นว่าความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชต่างๆ ของป่าภูพานในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับพระอินทร์ได้มา
สร้างไว้ แต่ก็ถูกทาลายไปอย่างมากตามการพัฒนาที่ปรารถนาให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น แต่เป็นการเน้นรายได้เพียงอย่างเดียวทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไร้
ขีดจากัด โดยเฉพาะป่าไม้ในเขตป่าภูพาน กลายเป็นความยากลาบาก แร้นแค้น รายได้
ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เกิดการหลั่งไหลเข้าสู่เมือง ครอบครัวแตกแยกจนหาความสุข
กันไม่ได้ เมื่อชาวบ้านตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้รวมตัวกันหาทางออก
ประกอบกับมีนักวิชาการจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ความเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติที่พบว่าเป็นฐานทุนที่สาคัญนาไปสู่การก่อตั้งเครือข่ายอินแปง โดย
นาพันธุ์ไม้พื้นบ้านที่หลากหลายมาปลูกไว้ในสวนเสมือนยกป่าภูพานมาไว้ในสวนเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น
การ “ปลูกอยู่ ปลูกกิน”
การสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จากป่าที่ปลูกไว้ลด
การทาลายป่าภูพาน ผลิตภัณฑ์ที่สาคัญของเครือข่ายได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้าหมากเม่า
ไวน์ น้าปลา ขนม และปลาร้า เป็นต้น ต่อมาจึงสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนรอบป่าภูพานครอบคลุม 4 จังหวัด คือ สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ และ
มุกดาหาร จานวน 21 อาเภอ 83 ตาบล 890 หมู่บ้าน เกิดการรวมกลุ่มสร้างสถาบัน
การเงิ น และสวั สดิ การของชุ มชนขึ้ นมาเพื่ อช่ วยเหลื อซึ่ งกั นและกั น เช่ น การจั ด
สวัสดิการอาชีพ ค่ารักษาพยาบาล และการให้ทุนการศึกษากับบุตรหลาน ตลอดจน
สร้างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ในนามของมหาวิทยาลัยชีวิตขับเคลื่อน โดยแนวคิด
การพึ่ ง พาตนเองบนฐานภู มิ ปั ญญาไท สร้ า งความเป็ นพี่ น้ องที่ เน้ นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกั น สวัสดิการชุมชนของ
เครือข่ายอินแปง จึ งเป็นกรณี ศึกษาในการจัดการทรั พยากรชุมชนด้วยภูมิ ปัญญา
พื้นบ้านและผสานกับความรู้สมัยใหม่ กล่าวคือการใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในการ
พิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้ที่จะนามาปลูกว่าพันธุ์ไม้แต่ละชนิดใช้ประโยชน์
ได้จากส่ วนใด คื อส่วนใดใช้ เป็นอาหาร ส่วนใดใช้เป็นยารักษาโรค เป็ นการจัดการ
สวัสดิการชุมชนบนฐานภูมิปัญญาของตนเองพร้อมกับการรับเอาสวัสดิการจากภาครัฐ
มาปรับใช้ โดยการจัดสวัสดิการร่วมกับการรักษาพยาบาลตามโครงการประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้ า 30 บาทรักษาทุ กโรค เป็นสวั สดิการตามความทันสมัย แนวทางการจั ด
สวัสดิการในลักษณะนี้จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและแพร่ขยายแนวคิดไปยัง
ชุมชนต่างๆ อย่างรวดเร็ว ในแต่ละปีมีชุมชนต่างๆ มาศึกษาเรียนรู้จากเครือข่ายอินแปง
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ไม่ต่ากว่า 5,000 คนต่อปี และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนจากป่าออกมาจาหน่ายได้เป็นจานวน
มาก (ชนินทร์ วสีนนท์, 2549: 6-9)
นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยของ ธงชัย ภูวนาถวิจิตร และสุชาครีย์ ศรีรัตน์
(2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การวางแผนจัดการการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืนเพื่อรองรับ
การรวมกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน: กรณี ศึ กษาพื้ นที่ ชุ่ มน้ าเวี ยงหนองหล่ ม
อาเภอแม่จัน และอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวใน
พื้ นที่ ชุ่ มน้ าเวี ยงหนองหล่ ม มี ความสั มพั นธ์ กั บฐานทุ นจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สาคั ญคื อนกประจาถิ่น นกอพยพ และนกหายากกว่า 70 ชนิ ด มีระบบ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทั้งการประมงและการเลี้ยงควายแบบปางควายขนาดใหญ่ที่สุด
ของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือ มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีกว่า 77 แห่ง กระจาย
อยู่ทั่วบริเวณพื้นที่เวียงหนองหล่ม และมีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติ
พันธุ์กว่า 5 กลุ่ม ที่อาศัยอยู่รวมกันมายาวนาน สามารถจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
ออกได้ 3 ด้าน คือ (1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้
ทั นที (2) ทรั พยากรการท่ องเที่ ยวที่ ควรปรั บปรุ งก่ อนจั ดการท่ องเที่ ยว และ (3)
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ต้องรื้อ ฟื้นฟูหรือพัฒนาก่อนจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่ม กับคิงส์โรมันและแขวงบ่อ
แก้ว สปป.ลาว ด้วยการวางแผนจัดการการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืนเพื่อรองรับการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จาเป็นต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของ
ทรั พยากรการท่องเที่ ยวเข้ ามามี บทบาทหลั กในการวางแผนจั ดการทรั พยากรการ
ท่องเที่ยว เพื่อกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวพร้อมกับประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการการท่องเที่ยว รวมถึงการผลักดันให้
สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการดูแลพื้นที่ชุ่มน้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่
ชุ่มน้าและการท่องเที่ยวจากฐานทรัพยากรของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนได้
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จากผลการศึ กษาบริ บทของพื้ นที่ ชุ่ มน้ าเวี ยงหนองหล่ มที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีอยู่ เพื่อนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่ม พบว่า ทรัพยากรหรือ “ทุนชุมชน” ที่สาคัญในพื้นที่ชุ่ม
น้าเวียงหนองหล่มแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ประวัติศาสตร์ (2) ชาติพันธุ์ (3)
โบราณคดี (4) ทรัพยากรธรรมชาติ และ (5) วัฒนธรรม โดยบริบทของชุมชนรอบพื้นที่ชุ่ม
น้าเวียงหนองหล่มในปัจจุบัน ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เวียงหนองหล่มแบ่งออกเป็น 4
กลุ่มใหญ่ คือ (1) กลุ่มอาชีพทานาซึ่งพบมากในตาบลท่าข้าวเปลือก และตาบลโยนก (2)
กลุ่มอาชีพเลี้ยงควายแบบปางควาย พบใน 4 แห่ง คือ ปางควายบ้านป่าสักหลวง และ
บ้านต้นยาง ตาบลจันจว้าใต้ ปางควายบ้านห้วยน้าราก ตาบลจันจว้า และปางควาย
บ้านแม่หะ ตาบลท่าข้าวเปลือก สาหรับกลุ่มอาชีพที่พบได้ในทุกชุมชนที่อาศัยอยู่รอบ
พื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่ม คือ (3) กลุ่มอาชีพการทาประมงน้าจืด ด้วยการจับปลา กุ้ง
หอย มาจาหน่าย และ (4) กลุ่มหาของป่า ที่พบการเก็บผัก บัว น้าผึ้ง มาจาหน่าย เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั งค้ นพบอุปสรรคที่สาคัญต่อการจั ดการท่ องเที่ยวอันเนื่องมาจากความ
ขัดแย้งแนวเขตความรับผิ ดชอบพื้ นที่เวี ยงหนองหล่มของแต่ละตาบล รวมทั้ งความ
ต้องการนาพื้นที่ไปจัดสรรเป็ นที่ทากิน ประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ เกิดการแย่งชิ ง
ทรัพยากร โดยไม่มีการจัดการฟื้นฟู จนทาให้พื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่มเสื่อมโทรมลง
อย่างต่อเนื่อง จากผลการศึกษาที่ได้จึงส่งผลทาให้ปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่ม
ได้รับการเสนอให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมืองโบราณเชียงแสน
ตามกรอบการดาเนินการขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กาหนดแผนการจัดการพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ได้แก่
(1) เขตบริการ (2) เขตการท่องเที่ยว ศึกษาความรู้และบริการ (3) เขตอนุรักษ์พิเศษ (4)
เขตสงวนธรรมชาติ (5) เขตกิจกรรมพิเศษ และ (6) เขตฟื้นฟูสภาพทางธรรมชาติ โดย
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่โดยรอบเวียงหนองหล่ม ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และดูแลพื้นที่
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เวียงหนองหล่มให้สามารถจัดการท่องเที่ ยวและสวัสดิการชุมชนร่วมกันได้ โดยผลที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินงานจะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มอาชีพที่ ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่ม อีกทั้งยังมีส่วนช่ วยสร้างงาน และ
สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนได้
สาหรั บกรณี ตั วอย่ างของการพั ฒนาการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนไปสู่ การจั ด
สวัสดิการชุมชนนั้นพบว่าผลการศึกษาของสถาบันวิจัยทางสังคม (2551) ที่ได้ศึกษา
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่าการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในส่วนของ สปป.ลาว นั้นดาเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน
นับเป็นเรื่องที่ดีที่การท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทในสังคมของ สปป.ลาว มากขึ้น เพราะ
นอกจากจะทาให้เกิดการใช้พื้ นที่อย่างเหมาะสมแล้ว การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นยังช่วย
แก้ไขปัญหาความยากจนและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขึ้น เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าทรัพยากรพื้นฐานที่
สาคัญสาหรับการท่องเที่ยวของชุมชน ทั้งนี้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่ ยังใหม่ สาหรั บ สปป.ลาว ดั งนั้นจึ งมี เพี ยงชุ มชนไม่กี่ แห่งที่ มี การจัดการ
ท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวขึ้น ตัวอย่างพื้นที่หรือชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ได้แก่ การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้าฮ้า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภูเขา
ควาย และการจั ดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภู ซางแฮ และดงภู เวี ยง ซึ่ งทุ กแห่งพัฒนา
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ ทั้งนี้จากการศึกษา
ผลการวิ เคราะห์ การกระจายรายได้ และสวั สดิ การในชุ มชนที่ เป็ น ผลมาจากการ
ท่องเที่ยวใน สปป.ลาว นั้นพบสาระสาคัญดังนี้
1) จ านวนร้ อยละของครั ว เรื อนที่ เ ข้ า มามี ส่ วนร่ ว มในกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยว การรวมตัวเป็นองค์กรและรูปแบบการจัดสรรรายได้หรือผลประโยชน์ รวมทั้ง
การนาเทคนิควิธีการที่ดีมาใช้ในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
การจั ด การด้ า นพื้ น ที่ แ ละการจั ด การขยะต่ า งๆ ด้ ว ย ซึ่ ง ได้ น าไปสู่ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมที่ดี (Good Environment) ซึ่งเน้นความสาคัญกับขยะ ซึ่งหากใครนาสิ่งใด
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เข้ามาจะต้องนาสิ่งนั้นออกไปด้วย เช่น ถ้านาขวดน้าพลาสติกเข้ามาก็ต้องนาขวดน้า
พลาสติ ก ที่ ใ ช้ แ ล้ ว ออกไปด้ ว ย นอกจากนี้ ร ะหว่ า งการเดิ น ทางไกด์ จ ะดู แ ลกลุ่ ม
นักท่ องเที่ยวให้ เดินไปตามเส้ นทางที่ ก าหนดไว้ โดยให้ รบกวนพื ชและสัตว์ ที่อยู่ ใน
บริเวณเหล่านั้นน้อยที่สุด มีการห้ามซื้อขายของป่า หรือสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2) ในการลงมตินั้นจะต้องได้รับการรับรองจากคนในชุมชนซึ่งจะต้องมี
จานวนทีมากเพียงพอ “โครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” จึงได้มีการประชุมขึ้นใน
หมู่บ้านหลายๆ ครั้ง โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นหรือมติของชุมชน
ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นๆ เพื่อให้บังเกิดผลโดยชาวบ้านเอง รวมทั้งการ
ตัดสินใจที่จะดาเนินการใดๆ ก็ควรที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนมากก่อน
ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยว
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่การท่องเที่ยวจะนาเข้ามาสู่หมู่บ้าน จึงต้องมีการ
อบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ไกด์และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเช่นเดียวกับการอนุรักษ์ป่าไม้
และทรัพยากรธรรมชาติ
3) ข้อค้นพบที่สาคัญคือการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนได้เข้าไปมีบทบาท
สาคัญในการสร้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชน เงินที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายไป
สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวนั้น (ยกเว้นการเดินทางจากเวียงจันทร์) ผลประโยชน์ที่ได้
จะตกเป็นของชาวบ้านในท้องถิ่นโดยเฉพาะทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่นเดียวกับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติในเขตอุทยาน ยกตัวอย่างเช่นเงินที่นักท่องเที่ยวจ่าย 23 ดอลล่าร์
สหรัฐฯ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 2 วัน นาไปจัดสรรรายได้ คือ (1)
ผู้นาเที่ยวหรือไกด์ท้องถิ่น ร้อยละ 29 (2) กองทุนสนับสนุน (Revolving fund) ของ
หมู่ บ้ าน ร้ อยละ 36 (3) กองทุ นอนุ รั กษ์ ของอุ ทยานแห่ งชาติ ร้ อยละ 31 (4)
ค่าธรรมเนียมสาหรับองค์กรภาครัฐในท้องถิ่น ร้อยละ 7 และ (5) ค่าจัดเตรียมอาหาร
ร้อยละ 7
จากการกระจายรายได้ในชุมชนดังกล่าวยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษอย่างอื่นด้วย
เช่ น ค่ าที่พั กโฮมสเตย์ ค่ าเช่ าเรื อ ค่าของที่ ระลึ ก หรื อนั กท่ องเที่ ยว ซื้ ออาหารและ

MFU CONNEXION, 4(2) || page 77

เครื่ องดื่ มเพื่ อเป็ นการช่ วยเหลือชาวบ้ านเพิ่ มเติ มก็ได้ สาหรับ “กองทุ นสนั บสนุ น”
(Revolving fund) นั้นถือเป็นโครงการขนาดเล็กในระดับหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวสามารถ
ที่จะบริจาคเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาหมู่บ้านได้ เช่น การปรับปรุงเรือกสวนไร่
นา การซื้ อเมล็ ดพั นธุ์ พื ช หรื อการปรั บปรุ งบ้ าน ซึ่ งการกู้ ยื มเงิ นจะมี การก าหนด
ระยะเวลาในการคืนเงินที่เหมาะสมและมีดอกเบี้ยสาหรับการกู้ยืมด้วย ชาวบ้านจะมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการของหมู่บ้านเพื่อเข้ามาทาหน้าที่ในการดูแลจัดการกองทุนซึ่ง
การพิจารณาให้กู้ยืมนั้นจะต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมของหมู่บ้าน ภายหลัง
จากมีการร้ องขอเพื่อป้องกันไม่ ให้มี การโกงหรือคอรั ปชั่ นเกิ ดขึ้ น บั ญชี กองทุนของ
หมู่บ้านจะไม่มีการสูญเสียหายแต่กลับจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเงินรายได้ที่
ได้มาจากนักท่องเที่ยวเพื่อนามาสนับสนุนกิจกรรมอย่างเป็นระบบต่อไป
นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรชุมชน
เป็นสิ่งดึงดูดใจการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนของ ธงชัย ภูวนาถวิจิตร
(2557) ที่ ได้ศึ กษาเรื่ องการพั ฒนาตลาดนั ดทุ่ งฟ้ าบดให้ เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชน อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ตลาดทุ่งฟ้าบด เดิมมีชื่อ
เรียกเป็นภาษาล้านนาว่า “กาดงัว” เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนและซื้อขายวัว-ควายเพื่อ
นาไปใช้แรงงานภาคกสิกรรม ด้วยลักษณะบริบททางสังคม วัฒนธรรม และโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเกษตรกรรมในอดีต จนกระทั่งพัฒนาการมาเป็นตลาดนัด
ขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญของภาคเหนือจากในปัจจุบัน
โดยตลาดนัดทุ่งฟ้าบดนั้นเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2502 เปิดให้บริการเป็นประจาทุกวันเสาร์
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่าย โดยมีพ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภคจากชุมชนใกล้เคียง จากต่าง
อาเภอ ต่างจังหวัดในเขตภาคเหนือ เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างคับคั่งแทบทุกนัด
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในช่ วงเทศกาลส าคั ญต่ างจะมี นั กท่ องเที่ ยวทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ได้เข้ามาท่องเที่ยวและจั บจ่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมี
สินค้าทุกชนิดจาหน่าย
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จากอดีตที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาวางขายสินค้าเพียง 4-5 ราย แต่ปัจจุบันมีแผงเช่า
ค้าขายสูงถึง 600 ราย ในแต่ละนัดมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจับจ่าย
สินค้าและท่องเที่ยวสูงถึง 5,000 คนต่อนัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสาคัญ
ต่างๆ เช่น สงกรานต์ ออกพรรษา เข้าพรรษา และงานปอยหลวง จะมี ลูกค้ าสู งถึ ง
10,000 คน มีมูลค่าการซื้อขายกว่า 10 ล้านบาทต่อนัด ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 108 สายสันป่าตอง-ฮอด บริเวณบ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 15 ตาบลยุหว่า อาเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ส่วนที่เป็นตลาด กว่า 41 ไร่ อยู่ห่างจากตัวอาเภอ
สันป่าตองประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากอาเภอเมือง 22 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที เปิดตลาดทุกวันเสาร์ ตลาดแห่งนี้ได้พัฒนาการจากตลาดนัดสาหรับ
ซื้อขายและแลกเปลี่ยนวัว-ควาย มาเป็นตลาดนัดซื้อขายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
ในปัจจุบัน จึงทาให้ลักษณะทางสังคมของตลาดแห่งนี้เป็นลักษณะสังคมเศรษฐกิจ
แบบท้องถิ่นที่ผูกพันกับเครือญาติและกิจกรรมการค้าขายแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กั น ถ้ อยที ถ้ อยอาศั ยซึ่ งกั นและกั น มี การสื บทอดกิ จการการค้ าจากรุ่ นสู่ รุ่ น โดยมี
สัดส่วนน้อยมากที่ปล่อยแผงเช่าให้คนต่างถิ่นหรือต่างจังหวัดเข้ามาเซ้งหรือเช่าแผงต่อ
มีการพึ่งพาระหว่างเจ้ าของตลาดและผู้เช่าแผง ผ่านการจ่ายค่ าเช่ าเป็ นรายปี และ
รายวันในแต่ละนัด ที่มีค่าเช่ าแผงจาหน่ายสินค้าต่ากว่าตลาดนัดโดยทั่วไป เจ้าของ
กิจการไม่ เรี ยกเก็ บค่าเช่ าที่ สูงมากนั ก เนื่องจากพ่อค้าแม่ ค้าในตลาด ต่างเช่าแผง
ค้าขายมาอย่างยาวนานจึงผูกพันและช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ทา
ให้พ่อค้าและแม่ค้าสามารถค้าขาย เก็บเงินเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวได้
นอกจากนี้ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้กับตลาดทุ่งฟ้าบดต่างก็ให้ความสาคัญและให้
ความร่วมมือมาอย่างยาวนานกับเจ้าของตลาดและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้ ตั้งแต่
เปิดตลาดมาจนถึงปัจจุบัน ในการใช้พื้นที่โดยไม่แสดงถึงความราคาญจากเสียงรบกวน
ของบรรดาพ่อค้าและแม่ค้าตั้งแต่ยามดึกจนถึงสว่างของทุกวันเสาร์ถึงบ่ายจนปิดตลาด
ตลอดจนการจราจรที่คับคั่งและแออัดบนเส้นทางสายเชียงใหม่ -ฮอด ของทุกวันเสาร์
ช่วงเวลา 08.00–12.00 น. แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือ
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ติดกับตลาดกลับปรับตัว ใช้ทรัพยากรที่ดินของตนเองที่มีอยู่ เปิดให้บริการรับฝากรถ
บริการห้องน้า ค้าขายหรือทากิจกรรมต่างๆ ที่จะอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้า
มาจับจ่ายซื้อหาสินค้าในตลาดแห่งนี้ ช่วยให้เกิ ดอาชีพและสร้างรายได้ภายในชุมชน
และชุมชนใกล้เคียงเกิดเป็นสังคมเศรษฐกิจท้องถิ่นแบบการพึ่งพาตนเอง มีการตั้งกลุ่ม
สวัสดิการพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดนัดทุ่งฟ้าบดที่มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจร่วมกัน เช่น การกู้ยืมเงิน การแชร์กลุ่ม
การเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจ และกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน เป็นต้น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินและสวัสดิการพ่อค้า แม่ค้าในตลาดนัดทุ่งฟ้าบด
พบว่า ปัญหาสาคัญที่ นาไปสู่การมีหนี้สินของพ่อค้าและแม่ค้ าในตลาดทุ่งฟ้าบดที่
สาคัญมี 3 ประการ คือ
1) การขาดเงินทุน เป็นลักษณะการขาดเงินทุนที่จะนามาซื้อสินค้าจาก
ภายนอกชุมชนหรือต่างจังหวัดมาวางจาหน่ายในตลาดนัดทุ่งฟ้าบด เช่น สินค้าประเภท
เครื่องอุปโภคและบริโภค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง ส่วนใหญ่
ผลิตในต่างจังหวัดจึงทาให้มีต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้ น จึงทาให้พ่อค้าและแม่ค้าใน
ตลาดนั ดที่ มี เงิ นทุ นไม่ เพี ยงพอต้ องอาศั ยกู้ เงิ นจากนายทุ นนอกระบบเข้ ามาเป็ น
ค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการค้าขาย เป็นต้น
2) หนี้ สิ นจากการซื้ อรถยนต์ หรื อรถบรรทุ ก พ่ อค้ าแม่ ค้ าที่ เช่ าแผง
จาหน่ ายสิ นค้ าในตลาดทุ่ งผ้ าบด โดยส่ วนใหญ่ จะมี รถยนต์ หรื อรถบรรทุ กส่ วนตั ว
สาหรับขนส่งสินค้ามาจาหน่ายยังตลาดนัดต่างๆ หมุนเวียนกันไปในแต่ละแห่ งของ
จังหวัดเชียงใหม่และลาพูน ซื้อด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทผู้แทนจาหน่ายและ
บริษัทลิซซิ่ง จึงทาให้ต้องจ่ายค่างวดทุกๆ เดือน จึงทาให้บางช่วงเวลาที่ประสบปัญหา
ขาดทุนหรือขายสินค้าไม่ได้ เช่นในช่วงฤดูฝนหรือช่วงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ตกต่า จึงต้องแบกรับภาระหนี้สินสะสมจนบางรายต้องโดนยึดรถและติดหนี้เพื่อนพ่อค้า
และแม่ค้าได้
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3) การติ ด หนี้ จากการศึ กษาของบุ ต ร ภาระการส่ งเสี ยบุ ตรเข้ ารั บ
การศึกษา นับเป็นภาระทางการเงินที่พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดโดยส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาอยู่คื อค่าเล่ าเรียนบุตร ในแต่ละเดือนต้องจ่ ายค่าเล่าเรี ยนประมาณ 4,0006,000 บาท จึงทาให้ต้องกู้เงินจากนายทุนนอกระบบโดยเก็บเงินทุกครั้งที่เปิดตลาด
ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 10-20 ต่อเดือน บางเดือนไม่สามารถส่งต้นได้บางรายก็ผลัดส่ง
ดอกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะชาระหนี้หมด
สวัสดิการโดยแม่ค้าและพ่อค้าตลาดนัดทุ่งฟ้าบดเรียกว่า “แชร์กลุ่ม” เป็น
ลักษณะการเล่นแชร์สะสมเงิน หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ฮอม” เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดที่
จาหน่ายสินค้าแทบทุกประเภทที่เช่าแผงขายอยู่ในตลาดนัดทุ่งฟ้าบด ประกอบไปด้วย
ผู้จัดการแชร์ที่ส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า “เท้าแชร์” จะเป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าที่ค่อนข้างมี
ฐานะดี ค้าขายอยู่ในตลาดมาอย่างยาวนาน ได้ รับการยอมรับนับถือของพ่อค้าและ
แม่ค้าในตลาดแห่งนี้ ประเภทของกลุ่มแชร์ที่ตั้งขึ้นมีมากมายหลายประเภท ขึ้นอยู่กับ
ประเภทสินค้าที่ค้าขายและระดับรายได้ต่อนัดของผู้เข้าร่วมในกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่จะตก
ลงกันเองภายใน เช่น แชร์ปลา เนื้อ ไข่ หรือของเครื่องใช้ต่างๆ ส่วนใหญ่ นิยมเก็บเงิน
และจับฉลากกันอย่างง่ายๆ
นอกจากนี้ยังมีการตั้งกลุ่มแชร์ที่ มีขนาดใหญ่ และมีมู ลค่าของทรั พย์สินที่
รวมกลุ่มกันนั้นมีมูลค่าสูง อาทิ แชร์สร้อยคอทองคา แชร์เงินสด แชร์รถจักรยานยนต์
แชร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และแชร์เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น โดยในข้อตกลงจะต้อง
กาหนดจานวนสมาชิก ซึ่งที่นิยมมากที่สุดคือ 12 คน เป็นต้น แล้วแต่วงเงินที่แต่ละกลุ่ม
จะกาหนดขึ้น ในแต่ละนัดจะเริ่มเก็บเงินสวัสดิการของสมาชิกกลุ่มแชร์หลังจากตลาด
เริ่ มเลิ กแล้ ว และจะต้องก าหนดจ านวนเงิ นที่ จะต้ องช าระเข้ ากลุ่มแต่ ละคนต่ อนั ด
เท่าไหร่ กติกาคือ หนึ่งคนสามารถเปียได้ 1 ครั้ง หากเป็นเงินสด ผู้เปียคนแรกจะได้เงิน
สดไปโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนแต่จะได้เงินสดไปใช้เป็นคนแรก แต่สาหรับใน
งวดที่ต้องเปียแชร์ต่อไป ผู้ที่ต้องการใช้เงินจะต้องลงขันดอกเบี้ยเพื่อแข่งกัน สมาชิกที่
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จ่ายดอกเบี้ยสูงสุดในครั้งนั้นจะได้เงินไปพร้อมกับดอกเบี้ยครั้งนั้น แต่หากเป็นสร้อยคอ
ทองคาและรถจักรยานยนต์นั้นจะแตกต่างออกไป โดยผู้เปียจะไม่ได้รถไปใช้ แต่จะได้
เงินสดไปซื้อด้วยตนเองตามวงเงินที่ได้ลงทุนลงไป เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาตลาดนัด
ทุ่งฟ้าบดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
จึงเป็นการใช้ทรัพยากรที่ดินของเอกชนและผู้ประกอบการในชุมชนนาสินค้าและบริการ
เข้ามาดาเนินกิจกรรมทางการค้าจนกลายเป็นตลาดนัดที่มีขนาดใหญ่ และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญของชุมชน โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชม
วิถีการตลาดในชุมชน จะช่วยให้เกิดการจาหน่ายสินค้าได้ในปริมาณมากขึ้นส่งผลต่อ
รายได้ที่ เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ ว่าปัจจุ บัน การจัดตั้งสวัสดิการโดยแม่ค้าและ
พ่อค้าตลาดนัดทุ่งฟ้าบดจะเป็นการรวมตัวแบบหลวมๆ ที่เรียกว่า “แชร์กลุ่ม” ก็ตาม
หากแต่ก่อให้เกิดการสะสมเงินเพื่อช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ร่วมอาชีพค้าขายด้วยกัน มี
ขนาดเล็กและใหญ่บ้าง มีการประนีประนอมการจ่ายชาระค่างวด หากสมาชิกในกลุ่ม
ประสบปัญหาการขาดทุน หรือเกิดความต้องการใช้เงินฉุกเฉินขึ้นได้
แต่อย่างไรก็ตามผลจากการจัดการทรัพยากรชุมชนจนนาไปสู่การจัดตั้งเป็น
กองทุนสวัสดิการชุมชนที่เป็นรูปธรรมอีกกรณีศึกษาที่สาคัญ ได้แก่ การจัดการทรัพยากร
ชุ มชนบ้ านแม่ ก าปอง อ าเภอแม่ ออน จั งหวั ดเชี ยงใหม่ (พรหมมิ นทร์ พวงมาลา,
สัมภาษณ์วันที่ 15 มิถุนายน 2555) พบว่าแนวคิดการใช้ฐานทรัพยากรชุมชนมาใช้
ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชน ทุกคนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วม มีรูปแบบที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมยาวนานกว่า 14 ปี จากฐานทุน
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมชุมชน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม ในส่วนของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นชุมชนบ้านแม่กาปองได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ลาธารซึ่งมีน้า
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ใสสะอาดเป็นต้นน้าที่สาคัญของชุมชน ประกอบกับทาเลและที่ตั้งของชุมชนที่มีความ
สูงจากระดับน้าทะเล 1,300 เมตร จึงทาให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ส่วนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ใช้ภูมิปัญญาและวิถีการผลิต
ใบชาหมักแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมหรือภาษาเหนือเรียกว่า “เมี้ยง” เป็นพันธุ์ใบชาอัสสัม
ปลูกในบ้านแม่กาปองยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งเป็นอาชีพหลัก รวมทั้งยังมีการปลูก
กาแฟในพื้นที่จานวนมาก จึงทาให้บ้านแม่กาปองในปัจจุบัน มีรายได้เสริมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมส
เตย์ (Home Stay) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน “โฮมส
เตย์ มาตรฐานไทย” จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2547–จนถึงปัจจุบัน
บ้ า นพั ก แบบโฮมสเตย์ ข องบ้ า นแม่ ก าปองในปั จ จุ บั น เป็ น ที่ รู้ จั ก ของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกอย่างแพร่หลาย ทาให้ชุมชนเกิดการ
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต มีรายได้หลักจาก
การทาสวนชาและรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ส่งผลทาให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น จน
น าไปสู่ การจั ดตั้ ง “กองทุ นสวั สดิ การชุ มชน” เพื่ อน ารายได้ จากการท่ องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติและโฮมสเตย์จานวนร้อยละ 15 เข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน สามารถออมเงิน
และจั ดสวั สดิ การให้ กั บชุ มชนซึ่ งเป็ นสมาชิ กทั้ งหมด มี คณะกรรมการที่ ได้ รั บการ
คัดเลือกเข้าไปบริหารจัดการรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวทั้งหมดของชุมชน ทุกคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว สามารถเป็น
ชุ มชนที่ พึ่ งพาตนเองได้ โดยกองทุ นสวั สดิ การที่ เกิ ดจากการท่ องเที่ ยวในหมู่ บ้ าน
แม่ ก าปองนั้ น เป็ นกองทุ น ที่ เ กิ ด จากการพั ฒนาหมู่ บ้ านแม่ ก าปองให้ เ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม กองทุนนี้มีส่วนแบ่งที่ได้จากการเก็บค่าบริการ
ห้องพักแบบโฮมสเตย์และกิจกรรมเดินป่าเพื่อเที่ยวชมธรรมชาติ เป็นกองทุนที่เน้นการ
ปลูกจิตสานึ ก การสร้างความตระหนักให้กับชาวบ้านในชุ มชนได้เข้ามาดูแลรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนร่วมกัน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน การช่วยเหลือ
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เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย โดยผลของการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่สาคัญ ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางสังคม มิตรไมตรีที่ดีในชุมชน ให้มี
ความสุขซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการชุมชนได้แก่ทุกคนในชุมชน จากการที่
ทุกคนได้ร่วมกันคิดร่วมกันลงมือปฏิบัติ ช่วยให้หมู่บ้านพัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็ง มีทุน
ของชุมชน โดยชุมชนช่วยให้ชาวบ้านมีงานทาและมีรายได้เพิ่มขึ้น จนปัจจุบันบ้าน
แม่กาปองได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว จาก
การใช้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือให้ชาวบ้านทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม จน
นาไปสู่การจัดการชุมชนด้วยการพึ่งตนเอง บนฐานทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่อย่างยั่งยืน
ได้
นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรน้าในชุมชน เป็นลักษณะการ
จัดการน้าในระบบเหมืองฝายเพื่อสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรนับได้ว่าเป็นการ
จัดการทรัพยากรสู่การจัดสวัสดิการชุมชนที่เป็นรูปธรรมและมีสาคัญตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน จากรายงานการศึกษาของ ธงชัย ภูวนาถวิจิตร, ไพบูลย์ วงค์ใหญ่ และนิรันด์
แปงคา (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการน้าด้วยภูมิปัญญาเหมืองฝาย โดยชุมชนมี
ส่วนร่ วม กรณีศึ กษาสหกรณ์ผู้ใช้ น้ าจั นจว้าจ ากั ด ในพื้นที่ ลุ่มน้ าค า อ าเภอแม่ จั น
จังหวัดเชียงราย พบว่าการจัดการน้าด้วยระบบเหมืองฝายของชาวล้านนา นับได้ว่าเป็น
ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรม ที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาจากความต้องการใน
การใช้น้าเพื่อการเกษตร ภายใต้สภาพทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือ เป็นที่ราบสลับ
พื้นที่สูง ประกอบไปด้วยป่า ภูเขา เนินเขา และที่ราบสูง -ต่าไม่เสมอกัน แต่ก็เป็นต้น
ก าเนิ ดที่ สาคั ญของลุ่ มแม่ น้ าหลายสาย ด้ วยลั กษณะภู มิ ประเทศที่ เอื้ ออ านวยต่ อ
การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทานาเพื่อปลูกข้าวสาหรับบริโภค ซึ่งต้องอาศัยน้า
จากแม่น้าสายสาคัญต่างๆ ให้สามารถส่งผ่านคลองส่งน้าเข้าไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวในผืน
นาได้อย่างทั่วถึง ส่งผลทาให้ชาวล้านนาในยุคโบราณได้คิดค้นหาทางเก็บกักน้าและ
สร้างคลองส่งน้า จากแหล่งน้าธรรมชาติไปใช้เพื่อเกษตรกรรมด้วยระบบ “เหมืองฝาย”
ขึ้น โดยมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ว่าเป็นระบบชลประทานแบบล้านนามา
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ตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังรายหรือก่อนหน้านั้นในสมัยลาวจักราชหรือเจ้าปู่ลาวจก ซึ่งเป็น
บรรพบุรุษของพญามังราย โดยพบการบันทึกระบบการจัดการน้าหรือเหมืองฝายใน
เอกสาร “มังรายศาสตร์” ซึ่ง คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ (2554) ได้อธิบายระบบการ
จัดการน้า แบบมังรายศาสตร์นี้ไว้ว่าเป็นรูปแบบการจัดการน้าที่ อาศัยหลักการบริหาร
จัดการน้าตามธรรมชาติ ที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่าและจะไหลอย่างรวดเร็วในช่วงหน้าฝน
จนในช่วงเวลาที่ขาดฝนจะไม่มีน้าเหลือค้างอยู่ลาน้าได้นาน ระบบการจัดการเหมือง
ฝายจึงเกิดขึ้นด้วยวิธีการปิดกั้นทางน้าให้มีระดับสูงขึ้น ด้วยการสร้างอาคารที่เรียกว่ า
ฝายหรือเขื่อนทดน้า และขุดคลองลาน้าหรือลาเหมืองให้ไหลไปสู่ที่ต่า เพื่อเป็นการ
บังคับน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์นับเป็นเทคโนโลยีของชาวล้านนาในอดีต ทั้งนี้หัวใจ
สาคัญของมังรายศาสตร์นั้น มีความมุ่งหมายให้เกิดความเป็นธรรมในการแบ่งสรรปัน
น้ าแก่ ราษฎรผู้ ใช้ น้ าอย่ างเท่ าเที ยมกั น จนถึ งขั้ นเกิ ดการตรากฎหมายหรื ออาญา
แผ่นดินไว้เป็นกฎหมายมังรายศาสตร์ โดยในอดีตบทบัญญัติจะมีลักษณะสาคัญเพื่อ
มุ่งใช้ความเด็ดขาดจากบทลงโทษสาหรั บผู้กระท าผิ ด ซึ่ งในบางมาตราอาจถึ งขั้ น
ประหารชีวิต
การจั ดการน้ าด้ วยระบบเหมื องฝายที่ ยั งพบว่ ามี การดาเนิ นการและเป็ น
สวัสดิการชุมชนมาจนปัจจุบัน คือระบบเหมืองฝายลุ่มแม่น้าจันและแม่น้าคาของชาว
ยอง บริบทของชุ มชนชาวยองในลุ่ มแม่ น้ าค าที่ มี อาชีพเกษตรกรรม ยั งคงใช้ ระบบ
ชลประทานแบบภูมิปัญญาชุมชนซึ่งมีโครงสร้างของระบบเหมืองฝายที่ประกอบด้วย
1) โครงสร้ า งของตั ว ฝาย ที่ เ ป็ น ท านบกั้ น ล าน้ าที่ แ ม้ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากอดีตที่เคยสร้างด้วยไม้ไผ่ และแบบหินทิ้ง เปลี่ยนมาเป็นฝายคอนกรีต
ตามแบบชลประทานในปัจจุบัน
2) โครงสร้างระบบการส่งน้า ที่ประกอบด้วย
- แตหรือเขียง เป็นทานบกั้นลาน้าเหมืองเพื่อแบ่งน้าเข้าเหมืองน้อย
- เหมืองหลวง เหมืองกลาง เหมืองน้อย เหมืองใส้ไก่ รางริน ซึ่งมี
หน้าที่ส่งน้าเข้าถึงพื้นที่เกษตรกร
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- ต้างน้า เป็นทานบขนาดเล็กแยกน้าจากแตไปสู่ไร่นา
- เหมื องเสี ย มี หน้ าที่ ระบายน้ าที่ เหลื อจากการใช้ น้ าในพื้ น ที่
การเกษตร
3) โครงสร้างขององค์กรเหมืองฝาย ซึ่งประกอบด้วย
- คณะกรรมเหมืองฝาย ที่มีหน้าที่ร่วมกันบริหารจัดการน้า
- สมาชิกผู้ใช้น้า เป็นผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากระบบเหมืองฝาย
นอกจากโครงสร้างทั้ง 3 ประการนี้แล้วยังพบอีกว่าโครงสร้างการบริหาร
จัดการเหมืองฝายได้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้า ในรูปแบบสหกรณ์ผู้ใช้
น้าโดยภูมิปัญญาชาวยองซึ่งเป็นประชากรโดยส่วนใหญ่ของลุ่มแม่น้าคา โดยยึดหลัก
ความเป็นธรรมและความเป็นเครือญาติของแต่ละชุมชนร่วมกัน ชื่อว่า “สหกรณ์ผู้ใช้
นาจันจว้า จากัด” ซึ่งก่อตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่
26 มิถุนายน พ.ศ.2532 มีคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อจากสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้
น้า จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีของทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มเปิดดาเนินการเมื่อ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2532 เป็นต้นมา โดยมีพัฒนาการด้านการบริหารจัดการโดย
กรรมการและสมาชิกในการจัดสรรน้าเพื่อการเกษตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา ตั้งแต่
ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ให้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามแบบอย่างที่
ปฏิบัติมาครั้งแต่ในอดีต แม้ว่าจะพบว่ามีบางช่วงที่มีเรื่องขัดแย้งกันบ้างของสมาชิกใน
กลุ่ม แต่ก็สามารถไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหาจนสหกรณ์ผู้ใช้น้าจันจว้า จากัด สามารถ
เติบโตและมีสมาชิกเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากสรุปผลการดาเนินงาน ณ วันสิ้นปีบัญชี
31 มีนาคม พ.ศ.2555 มีจานวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,074 คน มีรายได้จากการเก็บเงินจาก
สมาชิกที่ใช้น้า การประกอบการท่าข้าว กองทุนปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้ง
ให้ บ ริ ก ารสู บ น้ า มี ร ายได้ ก่ อ นหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย 1,011,877.61 บาท มี ก าไรสุ ท ธิ
478,838.38 บาท (ทุนดาเนินการ 6,610,907.72 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ
28.10) (สหกรณ์ผู้ใช้น้าจันจว้า จากัด, ผลการดาเนินงาน ณ วันสิ้นปีบัญชี 31 มีนาคม
พ.ศ.2555) รายได้ข้างต้นได้นามาจัดเป็นสวัสดิการเป็นฌาปนกิจให้กับสมาชิก ซึ่งเป็น
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สวัสดิการโดยชุมชนที่สาคัญมีมาแต่ครั้งในอดีต เป็นสวัสดิการที่ให้ความช่วยเหลือใน
เวลาสมาชิกในชุมชนเสียชีวิตลง สมาชิกทุกคนจะต้องมาช่วยในงานศพพร้อมกับเงิน
ครอบครัวละ 20 บาท ถุงข้าวสาร 1 ลิตร ซึ่งสวัสดิการดังกล่าวยังยึดถือปฏิบัติมาจนทุก
วันนี้ โดยมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้เข้ากับบริบทสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน
จากกรณีศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การจัดสวัสดิการชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรชุมชน โดยชุมชนและเพื่อคนในชุมชน นอกจากจะเป็นทางเลือกที่ช่วยให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่ชุมชนมี
อยู่มาจัดการให้เกิดประโยชน์ในเชิงสวัสดิการได้ โดยสมาชิกทุกคนในชุมชนล้วนมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติและร่วมกันสร้างองค์กรให้เติบโต สามารถพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่อย่างใด
3. ความสาคัญของสวัสดิการชุมชนสู่การพึ่งตนเองของชุมชน
จากพั ฒนาการของสวั สดิ การชุ มชน ที่ มาจากความต้ องการพื้ นฐานของ
ชุมชน อันเนื่องมาจากรัฐไม่สามารถจัดสวัสดิการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพได้ เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณและทรัพยากร
จานวนมาก ซึ่งรัฐไม่สามารถจัดหางบประมาณเพื่อการจัดสวัสดิการให้ประชาชนใน
ประเทศได้ จึ งส่ งผลท าให้ ชุ มชนเกิ ดแนวคิ ดที่ จะหาแนวทางในการพึ่ งตนเองจาก
ทรั พยากรในชุ มชน ฐานทุ นทางสั งคม (Social Capital) และทุ นทางวั ฒนธรรม
(Cultural Capital) ที่ชุมชนมีอยู่มาดาเนินการจัดสวัสดิการชุมชน จากทรัพยากรของ
ชุมชน จึงเป็นอีกทางเลือกที่ชุมชนสามารถดาเนินการได้บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง
จากทรัพยากรชุมชน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกภายใน
ชุมชน ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการจัดสวัสดิการโดยชุมชน เพื่อชุมชน ด้วยการให้อย่างมี
คุ ณค่ าและรั บอย่ างมี ศั กดิ์ ศรี โดยใช้ ฐานทุ นทางสั งคม วั ฒนธรรม ทรั พยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน ผ่าน
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กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบและร่วม
รับผลประโยชน์จากการจัดสวัสดิการโดยชุมชนที่จัดขึ้นร่วมกันได้
นอกจากนีก้ ารจัดสวัสดิการจากฐานทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ สามารถบูรณาการ
ตามความต้ องการของชุ มชนได้ น าไปสู่ การมี ส่ วนร่ วมในการเป็ นหุ้ นส่ วนร่ วมกั น
ประชาชนหรือสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดตั้งและบริหารดาเนินงานด้วยบุคลากรภายใน
ชุมชน ย่อมมีความรู้และเข้าใจปัญหาด้านต่างๆ ภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี นาไปสู่การ
กาหนดแผนงานพัฒนาสวัสดิการชุมชน และสวัสดิการต่างๆ ภายในชุมชน รวมไปถึงการ
สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างๆ ภายในชุมชนเพื่อบูรณาการร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
ให้ดาเนินการได้ ถึงแม้ว่าการจัดสวัสดิการชุมชนของประเทศไทยจะมีพัฒนาการมาจาก
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยอาศัยโครงสร้างทางสังคมแบบเครือญาติก็ตาม
แต่ การจั ดสวั สดิ การนั้ นมี จุ ดมุ่ งหมายสาคั ญที่ ต้ องการให้ เกิ ดความเป็ นอยู่ ที่ ดี ของ
ประชาชน ซึ่งเป็ นหน้าที่รั บผิดชอบของทุกคนในชุมชน ที่จะดาเนินการจัดสวัสดิการ
ชุมชนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละชุมชนที่จะเอื้อต่อการจัดสวัสดิการอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้ องกับโครงสร้ างทางสังคม เนื่องจากชุมชนในอดีตยังไม่มี ความ
ซับซ้อนแต่มีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งถือเป็นรูปแบบ
สวัสดิการพื้นบ้านที่ยึดโยงความเป็นชุมชนให้สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
อย่างยั่งยืนได้
ถึงแม้ว่ารูปแบบของสวัสดิการชุมชนในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาขึ้นไปสู่การ
เป็นกองทุนลักษณะต่างๆ ในชุมชนซึ่งปรากฏชัดเจนในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิ จตกต่ า (พ.ศ.2540-2546) โดยปราชญ์ ชาวบ้ าน แกนน าชุ มชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาแนวคิดการจัดตั้งระบบสวัสดิการชุมชนจากฐานทุนด้าน
ต่างๆ ขึ้น เช่น การจัดสวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์ องค์การเงิน วิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมทางศาสนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาไปสู่แนวทาง
การจัดสวัสดิการชุมชนในระดับตาบลที่มีการสมทบจากสามฝ่าย คือ (1) ทุนที่มาจาก
การออมของสมาชิกในชุมชน ทั้งในรูปแบบการออมทรัพย์เดิม หรือสัจจะออมทรัพย์ลด
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รายจ่ายวันละบาท (2) การสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) การสมทบ
จากภาครัฐโดยผ่านช่องทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เกิดเป็นกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขึ้นอย่างกว้างขวาง มีความสัมพันธ์กับสิทธิในการเป็นพลเมืองของชุมชนที่ต้องมี
การปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันก็มีอิสระที่จะร่วมแสดงความ
คิดเห็ น การตั ดสินใจและการด าเนิ นงานบนทางเลือกที่หลากหลายต่อการก าหนด
ทิศทางของชุมชน โดยไม่ได้ปฏิเสธความช่วยเหลือ สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนก็
ตาม หากแต่ความสามารถในการบูรณาการ การจัดสวัสดิการชุมชนให้สอดคล้องกับ
บริ บทและสถานการณ์ ทางสั งคมที่ เปลี่ ย นแปลงไปนั บได้ ว่ ามี ส่วนส าคั ญอย่ างยิ่ ง
เนื่องจากประชาชนในชุมชนมีสิทธิในการที่จะลุกขึ้นมาจัดสวัสดิการเพื่อการพึ่งตนเอง
จากศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ เพราะนั่นหมายถึงการสร้างหลักประกัน และความมั่นใจ
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตขั้นพื้นฐานของสมาชิกภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย ในการที่จะ
จัดสวัสดิการช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านการออมและการมีส่วนร่วมเพื่อให้สมาชิก
สามารถเข้าถึงทรั พยากรชุมชนได้อย่ างเท่าเที ยมกัน เกิดกระบวนการดาเนินการที่
สอดคล้องกั บสั งคม วั ฒนธรรม ภู มิ ปัญญาท้ องถิ่ น ปรั ชญาและความเชื่ อ ศาสนา
การเมืองการปกครอง และการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนอั นจะนาไปสู่การพั ฒนา
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้
แต่อย่ างไรก็ตามสวัสดิ การชุมชน จึงไม่ควรเป็นลักษณะที่มีรู ปแบบเดียว
อย่างเช่น กองทุนฌาปนกิจชุมชน ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือในกรณีเสียชีวิตแต่เพียงอย่าง
เดียว ชุมชนมีทางเลือกที่หลากหลายกับสวัสดิการทางเลือกต่างๆ ให้มากขึ้น สอดคล้อง
กับสถานการณ์และรายได้ของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งบริบทของชุมชนเพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยไม่คานึงถึงแต่ผลตอบแทนหรือเงินปันผลประจาปีของสมาชิก
ตลอดจนผลประโยชน์ทับซ้อนอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นจากสวัสดิการชุมชน แต่ควรตระหนักถึง
คุณค่าที่เกิดจาก การร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง
ได้
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ดังนั้นความสาคัญของแนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชนจึงมีความสัมพันธ์กับ
สิทธิ ความเสมอภาคและความอิสระ ที่เป็นสภาวะเงื่อนไขสาคัญของโครงสร้างทาง
สังคมของชุมชน ที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการชุมชน ภายใต้การพึ่งพาตนเองและการ
เข้าถึงทรัพยากรของแต่ละชุมชนที่แตกต่างกัน จึงทาให้ศักยภาพของแต่ละชุมชนใน
ประเทศไทย ไม่ สามารถด าเนินการจั ดตั้ งสวั สดิ การชุ มชนที่ เข้มแข็งอย่ างทั่ วถึงได้
เนื่ องจากการตั ดสิ นใจด้ า นการจั ดสวั สดิ การชุ มชนในด้ านต่ างๆ ยั งพึ่ งพาความ
ช่ วยเหลื อจากรั ฐมาอย่ างต่ อเนื่ องและยาวนาน ส่ งผลท าให้ ชุ มชนไม่ สามารถจั ด
สวัสดิการโดยชุมชนอย่างสมบูรณ์ได้ มีเพียงบางชุมชนเท่านั้นที่สามารถจัดสวัสดิการ
ชุมชนผ่านฐานทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมได้ ด้วยลักษณะความสัมพันธ์ของ
บุคคล กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และประชาชนที่มีอาณาบริเวณอาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติซึ่งกันและกัน ที่นาทรัพยากรท้องถิ่น
ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น วั ฒนธรรมรวมทั้ งองค์ความรู้ ทั้ งจากภายในและนอกชุ มชนมา
รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทางสังคม ให้เกิดสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นใจแก่คนในชุมชน ทาให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยผลของการจัด
สวัสดิการชุมชนที่สาคัญช่วย ก่อให้เกิดการออม ลดรายจ่าย เกิดความสัมพันธ์หรือมิตร
ไมตรี ที่ ดี ของคนในชุ มชน มี ความรู้ สึกมั่ นคง ภาคภู มิ ใจ อยู่ อย่ างมี ศั กดิ์ ศรี และมี
ความสุขเกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้
4. ปัญหาและอุปสรรคสาคัญของการจัดสวัสดิการชุมชน
จากปั ญหาและอุปสรรคสาคัญในการจั ดสวัสดิ การชุ มชนที่ นาไปสู่ ความ
ล้มเหลว พบว่าการจัดสวัสดิการชุมชนเป็นการจัดสวัสดิการกระแสทางเลือก หน่วยงาน
หรือผู้นามีความเข้าใจว่าระบบสวัสดิการชุมชน คือระบบสวัสดิการสังคมทั้งหมด ความ
หลากหลายของรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนที่องค์กรต่างๆ ดาเนินการส่วนใหญ่เกิด
จากการเรียนรู้ ลอกเลียนแบบกัน และยังขาดความเข้มแข็ง กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมซึ่งเป็นกองทุ นที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร
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สวั สดิ การชุ มชนไม่ ได้ รั บการสนั บสนุ นงบประมาณที่ เพี ยงพอในการท าหน้ าที่ จั ด
สวัสดิการชุมชน แต่มุ่งเน้นการสมทบงบประมาณให้แก่กองทุนสวัสดิการตาบล และ
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุนสวัสดิการตาบลประเภทองค์กรการเงินชุมชน และ
การดาเนินงานยังอยู่เฉพาะกลุ่มผู้นาและเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่ง
อาจไม่ ตอบภาพรวมของการจั ดสวั สดิ การชุ มชนในภาพรวมทั้ งประเทศที่ มี ความ
หลากหลายและมีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการและให้การส่งเสริม
และสนับสนุน รวมทั้งการดาเนินงานที่รัฐตัดสินใจเข้ามาลงทุนในโครงการ ยังขาดการ
เชื่อมโยงกับระบบสวัสดิการต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และชี้ให้เห็นถึงความยั่งยืนใน
อนาคตได้
5. การจัดสวัสดิการชุมชน: ทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน
การจัดสวัสดิการชุมชน เป็นการพัฒนากลไกการดาเนินงานจัดสวัส ดิการ
ชุมชนตามโครงการสนั บสนุนการจัดสวั สดิการชุมชน ควรมี การประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับการดาเนินงานตามกลไกกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และใน
อนาคตควรพัฒนาการดาเนินงานเข้าสู่ระบบกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุน
กองทุ นสวัสดิการชุมชนกรณีไม่เข้าเกณฑ์ ตามโครงการสนั บสนุนการจั ดสวัสดิการ
ชุมชนที่ใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในการสนับสนุน มี
ความจาเป็นที่ต้องสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสวัสดิการชุมชน โดยการรับรองเป็น
องค์ กรสวั สดิ การชุ มชนตามกฎหมายส่ งเสริ มการจั ดสวั สดิ การสั งคมและก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรสวัสดิการชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชนได้ อีกทั้งการบูรณาการกองทุนสวัสดิการชุมชนกับระบบสวัสดิการอื่นๆ
ที่มีอยู่หลายกหลายในชุมชนและในสังคมไทย โดยเฉพาะในอนาคตกองทุนสวัสดิการ
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ชุ มชนต าบลซึ่ งมี อ ยู่ ในทุ กพื้ นที่ อาจท าหน้ าที่ เป็ นหน่ ว ยจั ดการสวั สดิ การให้ กั บ
หน่วยงานและระบบต่างๆ ได้
ดังนั้นสวัสดิการชุมชนจึงเป็นการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นใจแก่คนใน
ชุมชน ซึ่งหมายความรวมถึงทุกสิ่ งทุ กอย่ างที่ ทาให้คนในชุมชนดี ขึ้น อาจอยู่ ในรู ป
สิ่งของ เงินทอง น้าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจน
ตาย ผลของการจัดสวัสดิการชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนดังนี้
1. สวัสดิการชุมชนทาให้เกิดความรัก เกิดการช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกัน
และกันภายในชุมชน เป็นการแสดงน้าใจที่มีคุณค่ามากกว่ามูลค่า ถึงแม้ว่าจานวนเงิน
ค่าตอบแทนจะไม่มากนัก แต่ก็มากด้วยคุณค่า เช่น การไปเยี่ยมไข้ของสมาชิก การเป็น
เจ้ าภาพในงานศพ หรืองานบุ ญและประเพณี ต่างๆ ภายในชุ มชน ก่อให้เกิ ดความ
ภาคภูมิใจ และมีคุณค่าทางจิตใจต่อสมาชิกภายในชุมชนด้วยกัน ก่อให้เกิดความรัก
และความสามัคคีซึ่งกันและกัน
2. เกิดการฟื้นฟูระบบคุณค่า หรือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่
เดิมในชุมชน เป็นการร่วมด้วยช่วยกันของสมาชิกในชุมชน ในการที่จะช่วยแรงงาน
แรงกายและแรงใจ ในการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันภายในชุมชน เกิดกิจกรรมกลุ่มอย่าง
กว้างขวางภายในชุมชนทั้งผู้อาวุโส ผู้สูงอายุและเยาวชน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน
3. เกิดการมี ส่วนร่ วมในการทางานร่ วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสมาชิกทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชน
รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุน ขยายการพัฒนาและปรับใช้กฎ ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน
4. เกิดการขยายการเรียนรู้การจัดสวัสดิการ จากพื้นที่ต้นแบบไปยัง
พื้นที่อื่นๆ ทาให้สมาชิกตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน เกิด
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การแลกเปลี่ ยนและเรียนรู้ร่ วมกั น เป็นการสร้ างเครื อข่ายระหว่ างชุ มชนในการจั ด
สวัสดิการชุมชนร่วมกัน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก
ด้วย
5. เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
จัดสรรผลประโยชน์หรือผลตอบแทน จาการออมของสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยการแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิ นงานที่ มาจากสมาชิ กในชุ มชน
สามารถให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สนองต่อความ
ต้องการของสมาชิกได้รวดเร็วและสะดวก เนื่องจากกระบวนการพิจารณาสามารถ
ดาเนินการได้โดยสมาชิกและกรรมการในชุมชน
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หันมาให้ความสนใจในการจัดสวัสดิการชุมชน
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้ให้
ความสาคัญต่อการจัดสวัสดิการชุมชน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการเงิน การ
จัดการความรู้ด้านสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชน เป็นต้น
บทสรุปสาคัญของสวัสดิการชุมชนจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนา
คุณภาพชี วิ ต และสร้ างหลั กประกั นให้ กั บ สมาชิ กในชุ มชน จากฐานทุ นทางสั งคม
วัฒนธรรมและทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ให้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสวัสดิการชุมชนขึ้น
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาคและประเทศให้เกิด
การพึง่ พาตนเอง เกิดความรัก การช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชน เกิดการ
ฟื้นฟูระบบคุณค่า หรือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในชุมชน ในการมีส่วน
ร่วมในการทางานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสมาชิกทุก
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็น การตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของ
กลุ่ม เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชน เกิดการขยายการเรียนรู้การจัด
สวัสดิการ นาไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม จนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หันมาให้ความสนใจในการจัดสวัสดิการชุมชนมากขึ้น เป็นทางเลือกที่ช่วยให้
รอดของชุมชนในการสร้างหลักประกันทางสังคมในชุมชน โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง

MFU CONNEXION, 4(2) || page 93

จากฐานทุนทรัพยากรชุมชน ทั้งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ให้เกิดการพึ่งพา
ตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว หากแต่สามารถ
บูรณาการสวัสดิการชุมชนร่วมกั บนโยบายและแผนงานของภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับชุมชน ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านสวัสดิการ
ชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนได้
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