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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 

กรณีศึกษาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี”” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือที่จะศึกษาถึงแนวคิดและรูปแบบ
กิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชน ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินการด้านสวัสดิการชุมชน และศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ในพ้ืนที่ตําบลลําลูกกา โดยวิธีการท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้ประยุกต์ใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการใช้เทคนิควิธีการได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือตอบคําถามในการวิจัย ไม่ว่า
จะเป็น การศึกษาเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์บุคคล การสัมภาษณ์กลุ่ม การถอดบทเรียนการทํางาน เพ่ือการ
สะท้อนผลการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ โดยเน้นความเป็นหุ้นส่วนการทํางาน การสร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยท่ีผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
แกนนําชุมชน เจ้าหน้าที่บุคลากรหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมการดําเนินงาน
ของกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สําหรับขอบเขตด้านการวิจัย พบว่า พ้ืนที่อําเภอลําลูกกาเป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านการดําเนินงานสวัสดิการ
ในลักษณะพหุวัฒนธรรม และมีความเป็นเมืองก่ึงชนบท ในบริเวณพ้ืนที่ภาคกลางซึ่งได้รับการยอมรับและได้รับ
การแนะนําจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าเป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้าน
สวัสดิการที่มีความน่าสนใจแห่งหน่ึง  

 ผลการวิจัยพบว่า กองทุนสวัสดิการตําบลลําลูกกาเริ่มต้นจากการชักชวนของกลุ่มแกนนําคณะกรรมการ
เพ่ือให้เกิดการออมทรัพย์ด้วยความสมัครใจ โดยนําเงินที่ได้รับไปสู่การจัดต้ังกองทุนภายใต้แนวคิดที่เน้นที่ความ
เป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือเป็นสวัสดิการสําหรับคนในชุมชน และสําหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาและ
ความยากลําบาก 

   



การบริหารจัดการกองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ ตําบลลําลูกกา พบว่าจะอยู่ ในรูปของ
คณะกรรมการท่ีผ่านการคัดเลือกและเลือกต้ังเพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนทั้งด้านการบริหารจัดการ การ
จัดสวัสดิการการสังคมเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่ชุมชน โดยสมาชิกของกองทุนจะได้รับสิทธิทั้งด้าน
การรักษาพยาบาล การค่าเย่ียมไข้ สิทธิในการรับค่าฌาปนกิจ สิทธิในการรับเงินทุนการศึกษา ทุนในการประกอบ
อาชีพควบคู่ไปกับสวัสดิการอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในสังคม เช่น เงินสวัสดิการจากรัฐสําหรับผู้สูงอายุ 500 บาทต่อเดือน 
สิทธิในการรักษาพยาบาล 30 บาท ตามสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 ฐานคิดที่สําคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชนมุ่งเน้นที่การให้การช่วยเหลือผู้ประสบกับปัญหาความต้องการ
จําเป็นโดยเน้นการระดมความร่วมมือในรูปเงินทุนมาจัดต้ังเป็นสวัสดิการ ซึ่งฐานคิดดังกล่าวไม่ต่างจากการสร้าง
ทุนทางสังคมให้เกิดขึ้นในสังคม เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากตัวเงินแล้ว ยังเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจใน
การดูแล ช่วยเหลือเก้ือกูลกันด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเสียสละ รวมถึงความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน ขณะเดียวกัน การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนก็ได้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วม อันเป็นการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมชุมชนให้เกิดความย่ังยืนต่อเน่ือง 

 ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนพื้นที่ตําบลลําลูกกา พบว่า 
แม้ว่าการดําเนินของกองทุนฯ จะเป็นไปตามเป้าหมายและเติบโตอย่างต่อเน่ือง หากแต่การดําเนินการดังกล่าว
ยังคงมีอุปสรรคและข้อจํากัด ซึ่งต้องการการเสริมหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องมีบทบาทในการเสริม
หนุนการทํางานของคณะกรรมการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกองทุนที่ได้กําหนดไว้โดยเน้นที่มิติด้าน
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพ่ึงตนเองได้ของชุมชน  

 ดังน้ัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องจึงควรมีหน้าที่เก่ียวกับ 

 การเป็นผู้ส่งเสริมความรู้ เอ้ืออํานวยด้านความรู้ เก่ียวกับการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือให้
ชุมชนสามารถดําเนินการได้เอง ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกหรือ
ผู้รู้ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้ หรืออาจอยู่ในรูปของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ 
ประสบการณ์ หรือการศึกษาดูงานเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่ดี  

 การส่งเสริมและปลูกฝังกระบวนการสร้างจิตสาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ให้
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนอันเป็นการสร้างต้นทุนทางสังคมท่ีสําคัญให้กับชุมชนทั้งน้ีกระบวนการดังกล่าว 



ต้องเน้นที่การส่งเสริม ปลูกฝังในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือคนกลุ่มใหม่เข้ามาช่วยขยับขยายเครือข่าย หรือ
ดําเนินงานต่อ 

 การบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ในความหมายที่ว่าหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรที่จะให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานของกลุ่มคนในระดับท้องที่ชุมชนในรูปของความ
ร่วมมือและการประสานงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรและบูรณาการร่วมกันทั้งด้าน
แนวความคิด ทรัพยากร และงบประมาณ อันเป็นรูปแบบสําคัญในการส่งเสริมการจัดการตนเองของ
พ้ืนที่หรือพ้ืนที่จัดการตนเอง  

  
แนวทางสําหรับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นที่ตําบลลําลูกกา 

1. กองทุนฯ ควรมีการทบทวนแนวคิดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ ควรมีการสร้าง
ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และปรับวิธีการดําเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวคิดหลักของกองทุนว่าด้วยการออมและการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
พ่ึงตนเองมากกว่าพ่ึงพาภายนอก โดยการดําเนินงานของกองทุนฯ จําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
วิชาการ เทคนิคความรู้ และคําปรึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการในฐานะหน่วยงานพ่ีเลี้ยง ที่
ปรึกษาที่คอยให้คําแนะนํา ช่วยเหลือและเช่ือมประสานการทํางานระดับพ้ืนที่ชุมชนให้เช่ือมโยงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแกนนํา/ 
คณะกรรมการของกองทุนฯ เพ่ือให้มีความรู้ที่เพียงพอและสามารถถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ให้สืบทอดไปยังคนรุ่นอ่ืนทั้งในแง่ความรู้ และทักษะที่ฝังลึก นอกจากน้ี ควรมีกระบวนการสร้างการเรียนรู้ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทั้งภายในพ้ืนที่และข้ามพ้ืนที่ กล่าวคือเป็นการเรียนรู้เชิงเครือข่ายกับพ้ืนที่หรือ
กลุ่มกองทุนสวัสดิการอ่ืนๆ ที่ประสบความสําเร็จหรือเป็นต้นแบบการดําเนินการที่ดี เพ่ือให้เกิดการยกระดับการ
ทํางาน 

3. คณะกรรมการกองทุนควรมีการสํารวจความต้องการด้านสวัสดิการเพ่ือให้เกิดการออกแบบกิจกรรม
สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ และตรงกับความต้องการจําเป็น
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยคํานึงถึงการประสานความร่วมมือและยึดหลักการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคธุรกิจเอกชนซึ่งถือเป็นจุดเด่นของพ้ืนที่และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ีควร 



มีการสร้างความร่วมมือกันอย่างต่อเน่ืองและวางรูปแบบการทํางานที่เป็นระบบในลักษณะของแผน
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และเครือข่ายความร่วมมือ  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือให้เป็นสวัสดิการที่
สามารถรองรับความต้องการของคนในชุมชนพ้ืนที่โดยเน้นที่ปฏิบัติการร่วมกันของชุมชนเอง ภายใต้หลักความคิด
ที่ว่าเน้นให้พ้ืนที่ได้จัดการตนเองตามความต้องการและปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งน้ีการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวควรเน้นที่
การสร้างความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือเป็นต้นทุนในการดําเนินงานและ
การขับเคล่ือนกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือให้เกิดการขยายขอบเขตของทุนหรือกองทุนที่มิได้จํากัด
เพียง “ตัวเงิน” เท่าน้ัน 

3. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแกนนําคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยกลางคนเพ่ือให้เป็นทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

4. ควรมีการศึกษาแนวทางการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของกองทุนสวัสดิการชุมชนในตัวแบบต่างๆ ด้วย
ลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน (Bonding Network) เพ่ือให้เกิดการยกระดับการเรียนรู้ 
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Abstract 

 
The objectives of this research were to study concept and models of community 

welfare activities, problems, obstacles, limitations of community welfare implementation and 
directions of community welfare promotion in Lumlukka district, Pathumthani province. 
Participatory action research and several techniques, such as documentary study, individual in-
depth interview, group interview and lesson learnt, were applied to this research in order to 
reflect the implementation of Community Welfare Foundation which emphasized on 
partnership and the process of learning and sharing. Research participants were members of 
Social Welfare Foundation, pillars of community and concerned organizations who promoted 
social welfare and community welfare foundation.    

For the scope of research, Lumlukka district, a suburban zone in the central region of 
Thailand, was admired and introduced from organizations of social development and human 
security as one of the best practice areas of multicultural welfare implementation. 

The research results found that Lumlukka sub-district welfare foundation was 
established by pillars of foundation in order to encourage willingly saving. The foundation’s 
concept was emphasized on cooperative ownership and money saving for community welfare 
and the aid of sufferer. 
  The management of Lumlukka sub-district welfare foundation was as follows: 
foundation’s committee was qualified and chosen in order to manage and implement social 
work and social welfare which lead to Community Security in the area. In addition to 500 baht 
monthly financial aid for elderly citizens and medical treatment of National Health Security,  



members of the foundation had the rights to medical care, patient visiting, funeral expense, 
educational fund and occupational loan. 
 Main basic concept of community welfare foundation emphasized on supporting 
sufferer’s basic needs by mobilizing fund to be community welfare. This main concept is 
consistent with the process of social capital creation which is not only foundation but also 
community’s unity. The community welfare foundation management brought about to the 
process of participatory working, caring and generosity. Moreover, the concept could be 
continuous learning process for both of individual and community sustainable development. 
  In case of problems and obstacles of the implementation of Lumlukka sub-district 
welfare foundation, the research result found that the foundation still needed promotion and 
support from government agency, especially organizations concerned to social development, 
social welfare and local administration. Although the foundation could meet the target and 
continuously grow, these concerned organizations had to be add-on supporters by emphasizing 
on life quality development and community self-sufficiency. 
 Therefore, concerned government agencies should support the community as follows: 

 To be knowledge facilitators who supported community welfare foundation, 
communities had to be able to manage their foundation themselves. There should be 
the process of knowledge sharing with external organizations or experts, for example, 
technology, experience on management and visiting other best practice areas.  

 There should be the process of public consciousness creation. This caused human 
capital development, which was an important part of social capital creation. 
Moreover, young generation in community should be instilled to implement or 
develop the foundation continuously. 

 There should be working integration of government agencies and community. Local 
administration should support the community implementation by coordinating and 
participating with the community. They both should integrate their concepts, 
resources and budgets.   



Direction of Lumlukka Welfare Foundation Promotion 
1. The foundation had to review its objectives and targets continuously and clearly. The 

implementation had to be adjusted in order to be consistent with the targets, especially the 
concept of saving, helping members and community self-sufficiency. Foundation’s 
implementation needed support and promotion of academy, knowledge, technique and 
advisor or coach from concerned organizations, especially Technical Promotion and Support 
Office, who could help and synchronize community to local administration. 

2. There should be the process of human resource development, especially 
foundation’s committee, in order to know foundation management and pass this tacit 
knowledge and tacit skill to others. Moreover, there should be the process of knowledge 
sharing within community and other succeeded communities or foundation in order to shift 
working process. 

3. The foundation’s committee should survey community’s welfare needs in order to 
design social welfare and social work activities that were consistent with target group. The 
committee should mobilize resources from concerned organizations both of local 
administration and private organizations in the area. However, this coordination should be 
continuously formed as local strategic plans and cooperative network. 

 
Recommendation for future research 

 1. There should be a research of the development and promotion of performance of 
community welfare foundation in order to be welfare which meets community’s needs by 
emphasizing the concept of community participation. Moreover, community performance 
development should emphasize on the process of learning and knowledge sharing between 
concerned organizations.   



2. There should be a research of directions of social and cultural capital development 
in order to be a capital for implementing and driving activities of community welfare 
foundation. This could expand the boundary of fund or foundation, aside from “cash”. 

3. There should be a research of directions of committee’s performance development 
for new generation, especially youth and working age in order to be human capital for driving 
the community welfare foundation. 

4. There should be a research of directions of learning and knowledge sharing process, 
such a Bonding Network, in order to shift learning process in the community. 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ส่วนที่ 1 
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริม 

การจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน”ี 
บทนํา 

 
 

1. บทนาํและความสาํคญั 
 

ระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทยแต่ด้ังเดิมมีพัฒนาการมาจากระบบการดูแลให้ความ
ช่วยเหลือเก้ือกูลของคนในชุมชน แม้ว่าที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศได้มุ่งเน้นความเป็นสมัยใหม่ “รัฐ” 
ในฐานะผู้ปกครองดูแลสุขทุกข์ของประชาชนซึ่งได้มีการจัดการทางทรัพยากรทางสังคมในรูปของ
สวัสดิการ โดยได้มีการขยายขอบเขตของสวัสดิการท้ังในด้านความหมายและรูปแบบให้กว้างขวางและ
แปรเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยให้เข้าสภาพความต้องการและปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม แต่ก็ยังคงพบว่า
การดําเนินการด้านสวัสดิการในชุมชนก็ยังคงปรากฏควบคู่กันมากับการดําเนินงานของรัฐ 
 
 ผลพวงจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาจนกระทั่งเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 
ทําให้เห็นแล้วว่าการพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยยึดโยงอยู่กับระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศนั้น เป็นสิ่งที่ต้องมีการทบทวนความคิดว่า
ด้วยการพัฒนาประเทศเสียใหม่ เพราะต้องยอมรับว่ากระแสการพัฒนาในอดีตที่ผ่านมาเป็นทุนนิยมเกิด
การรวมอํานาจการแข่งขันทรัพยากร ความรู้ ทักษะที่เกิดข้ึนล้วนเพ่ือตอบสนองการแย่งชิงทรัพยากร มี
การนําทรัพยากรส่วนใหญ่ของสังคมไปตอบสนองการพัฒนาท่ีเน้นในเฉพาะเร่ือง เฉพาะจุด เฉพาะพ้ืนที่ 
และเฉพาะกลุ่ม ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําและช่องว่างทางสังคมอย่างมากมาย โดยละเลยการพัฒนาท่ี
เน้นการสร้างความเป็นธรรมและการขยายโอกาสทางสังคม ซึ่งนักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์เป็น
จํานวนมากได้ออกมาให้ข้อเสนอและทางออกเป็นจํานวนมาก และหน่ึงในข้อเสนอเชิงทางเลือกก็คือการ
มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นทุนทางสังคม ทุนทางพ้ืนที่ และทุนทางวัฒนธรรมที่
สําคัญในการนําพาสังคมไทยให้ก้าวพ้นจากวิกฤติการณ์ต่างๆ  

การให้ความสําคัญต่อชุมชนท้องถิ่นเป็นวาระสําคัญในการพัฒนาที่ได้มีการดําเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งน้ีเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเป็น
เครือญาติ ชุมชน มีทุนทางสังคม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งสามารถช่วยรองรับผลพวงจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจจากภายนอก โดยพบว่าชุมชนในหลายพ้ืนที่ได้มีการดําเนินการด้าน
สวัสดิการโดยมีฐานมาจากกิจกรรมในชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนผ่านประเพณี ความเช่ือ  
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ความสัมพันธ์ภายในชุมชน ก่อให้เกิดสวัสดิการโดยชุมชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งนําไปสู่ความ
เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ในระดับหน่ึง 

แม้ว่าการปรากฏขึ้นของสวัสดิการชุมชนจะเกิดขึ้นมาต้ังแต่ในอดีตแล้วก็ตาม แต่ความชัดเจนในการ
ดําเนินสวัสดิการดังกล่าวควบคู่ไปกับการจัดสวัสดิการโดยรัฐและความเข้าใจในบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
ในการการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนยังคงเป็นองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่มาก เน่ืองจากขาดความชัดเจนใน
เชิงรูปธรรมความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติทั้งๆ ที่เป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าว
ต่างต้องการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  

ที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กําหนดแนวทางสนับสนุนให้
เกิดสวัสดิการชุมชนที่เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นระดับตําบลและองค์กรท้องถิ่นร่วมมือกันจัดระบบสวัสดิการ
ในรูปแบบการสมทบร่วมกันระหว่างชุมชนกับท้องถิ่น การดําเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างพลัง
ขับเคลื่อนสําคัญในการปฏิรูประบบสวัสดิการพ้ืนฐานของสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  บน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล การดูแลซึ่งกันและกันในลักษณะของการ
ร่วมเฉลี่ยทุกข์และเฉลี่ยสุขร่วมกันบนฐานปรัชญาของการดํารงชีวิตแบบพอเพียง การพ่ึงพาตนเอง
มากกว่าการพ่ึงพาสวัสดิการโดยรัฐเป็นหลัก เครื่องมือสําคัญของระบบสวัสดิการชุมชนคือ การสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการได้ด้วยตนเอง อันเป็นกองทุนที่สามารถให้
ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกเพศ ทุกวัยในชุมชน ทําให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของ
คนในชุมชนท้องถิ่น กองทุนสวัสดิการชุมชนจึงเป็นเคร่ืองมือที่เช่ือมโยงสร้างจิตสํานึกและคุณธรรมให้
เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 4-5 กุมภาพันธ์ 2550)  

จากเป้าหมายการพัฒนาสังคมของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ที่ได้กําหนด
นโยบายสวัสดิการถ้วนหน้าในปี 2560 ซึ่งเป้าหมายหน่ึงที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดข้ึนอย่างชัดเจนใน
ประเทศไทยก็คือ ต้องการเห็นประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีหลักประกัน ซึ่งในอดีตที่
ผ่านมาน้ันก็ได้มีการสร้างหลักประกันในเรื่องต่างๆ มาโดยลําดับ โดยเร่ิมต้ังแต่เรื่องการรักษาพยาบาลที่
ปัจจุบันได้ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศแล้ว เพียงแต่ยังต้องปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพและบริการ 
ส่วนทางด้านการศึกษาก็ได้มีการผลักดันการศึกษาฟรี โดยขยายช่วงระยะเวลาเรียนฟรีเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ จน
มาถึงเรียนฟรี 15 ปีในปัจจุบัน  
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อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการมากนอกจากเร่ืองของการรักษาพยาบาลและ
การศึกษาแล้ว คือ เรื่องของสวัสดิการเมื่อมีความจําเป็นในโอกาสต่างๆ เช่น เกิด แก่ เจ็บ และตายใน
ความหมายของการมีหลักประกันความมั่นคง ทั้งน้ี กลุ่มคนในสังคมที่มีระบบดังกล่าวรองรับดีที่สุดก็คือ 
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม ซึ่งประชาชนในกลุ่มน้ีมีประมาณ 12-
13 ล้านคนเท่าน้ัน ขณะที่ประชาชนประมาณ 40 กว่าล้านคน ยังไม่มีระบบสวัสดิการหรือหลักประกันที่
ชัดเจน ดังน้ันจึงเป็นจุดที่รัฐบาลชุดปัจจุบันมีความมุ่งมั่นต้ังใจอย่างเต็มที่ว่าระบบสวัสดิการสําหรับ
ประชาชนน้ันจะต้องเกิดขึ้น1  
 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนของระบบสวัสดิการชุมชน พบว่ามีปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนข้อจํากัดอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้และความเข้าใจต่อสวัสดิการยังไม่
ถูกต้อง ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการเข้าใจว่าการจัดสวัสดิการ คือ การให้การสงเคราะห์ การสงเคราะห์
เฉพาะหน้า การให้บริการเบ้ียยังชีพกับผู้ด้อยโอกาส ทั้งๆ ที่การจัดสวัสดิการชุมชนเป็นการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้ความสําคัญกับมิติของการพัฒนาบนฐานของความหลากหลายของพ้ืนที่ 
หลากหลายรูปแบบ (พหุภาคี)  หลากหลายวิธี (พหุวิธี) ในความหมายของ “การจัดสวัสดิการแบบพหุ
ลักษณ์” ดังน้ัน การจัดระบบสวัสดิการชุมชนจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของประชาคมที่ให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ยอมรับ ให้คุณค่าต่อทุกคนในชุมชน รวมไปถึง
ต้นแบบของสวัสดิการชุมชนท่ีมีอยู่ในสังคมไทยยังมีจํานวนน้อย  ส่วนใหญ่ก็จะเติบโตและพัฒนามา
จากกองทุนออมทรัพย์เป็นหลัก (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, 4-5 กุมภาพันธ์ 2550)  

ดังน้ัน สิ่งที่สําคัญในกระบวนการจัดการระบบสวัสดิการสังคมแม้ในความหมายที่แตกต่างกัน ไม่
ว่าจะเป็นสวัสดิการสังคมโดยรัฐในรูปบริการสังคม สวัสดิการชุมชน หรือสวัสดิการท้องถ่ินก็ตาม 
จําเป็นต้องมีการทบทวนเป้าหมายและวิธีการท่ีชัดเจนว่าสิ่งเหล่าน้ันนําไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี (Well- 
Being) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่จะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดําเนินชีวิตอย่างมี
ศักด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์หรือไม่อย่างไร 

จากผลการวิจัยที่ผ่านมาทําให้ช้ีชัดได้ว่า การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สังคมในประเด็นเก่ียวกับการส่งเสริมบทบาทเครือข่ายชุมชนในรูปกองทุนสวัสดิการชุมชนยังคงต้องการองค์
ความรู้เป็นจํานวนมากในการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดความ
ย่ังยืนและความเข้มแข็ง (ปุสตี มอนซอน (2552), ไพรัช บวรสมพงษ์ (2552))   

การศึกษาถึงแนวทางในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างย่ิง
ในทางวิชาการเพราะถือเป็นการสร้างชุดความรู้เพ่ือที่จะนํามาอธิบายถึงแนวคิด รูปแบบ และ
กระบวนการบริหารจัดการเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคม ตลอดจนมาตรการการส่งเสริมการ
ดําเนินการด้านสวัสดิการชุมชนที่เกิดขึ้น เพราะแม้ว่าหลายชุมชนจะมีความสามารถเพียงพอในการ

                                           
1 ข้อมูลข่าวเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2553 สํานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สืบค้นจากhttp://thainews.prd.go.th 
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ดําเนินการด้านสวัสดิการชุมชน แต่น่ันก็มิได้หมายความว่าบทบาทของรัฐในฐานะผู้ดูแลความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในสังคม (Care Giver) จะหมดบทบาทหน้าที่ลงแต่ประการใด  

ในทางตรงกันข้าม รัฐและหน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทในด้านสวัสดิการให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่าในปัจจุบันหลายพ้ืนที่นอกจากจะมีการ
ดําเนินการด้านสวัสดิการชุมชนในหลายเรื่องหลายประเด็นแล้ว ยังได้มีการผนวกประสานการทํางาน
ร่วมกันในลักษณะเครือข่ายสวัสดิการเกิดข้ึน ดังตัวอย่างหน่ึงที่เห็นได้ชัดก็คือเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ซึ่งถือเป็นรูปแบบการทํางานด้านสวัสดิการแบบหน่ึงที่มีการบูรณาการเน้ือหาและความร่วมมือเข้า
ด้วยกันเพ่ือที่จะขับเคล่ือนและผลักดันงานด้านสวัสดิการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการมาก
ย่ิงขึ้นทั้งในเชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย   

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจึงเป็นการมุ่งหาคําตอบเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
โดยมุ่งเน้นที่การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์มาเป็นแนวทางใน
การศึกษาภายใต้ฐานคิดที่ว่า การค้นหาคําตอบดังกล่าวจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการคิด วิเคราะห์ ค้นหา
คําตอบ เลือกคําตอบเพ่ือตัดสินใจ และนําไปปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับฐานคิดและแนวคําถามการวิจัยดังกล่าว เพราะคุณลักษณะสําคัญ
ของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือ การนําเอาผลการวิจัยมาพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง โดยกระบวนการวิจัยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้มี
วงจรการทํางานที่เป็นระบบต่อเน่ืองและเคลื่อนไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ การวางแผน การ
ดําเนินงาน และการประเมินตนเอง มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ ให้ความสําคัญกับกระบวนการ ซึ่ง
กระบวนการวิจัยดังกล่าวปฏิเสธการครอบงําทางความรู้จากส่วนบนหรือผู้รู้ แต่เป็นการสร้างความรู้จาก
ระดับล่างผ่านการพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการสร้างความรู้ร่วมกันใน
ลักษณะอัตวิสัยร่วม (Intersubjectivity) ที่ไม่แบ่งแยกระหว่างผู้รู้กับผู้ถูกรู้ (Knower and Known) 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างทัดเทียมกัน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชนจึงเป็นวิธีการท่ีจะนํามาซึ่งการสร้างทัศนคติการพ่ึงพาตนเองและการส่งเสริมการ
ออมเพ่ือสังคม สร้างหลักประกันความม่ันคงในความเป็นมนุษย์ โดยผู้วิจัยได้นําวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับข้อจํากัดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวิจัย อาทิ ด้าน
ระยะเวลา ด้านงบประมาณ หรือด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการวิจัย เป็นต้น 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและรูปแบบกิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชน 
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินการด้านสวัสดิการชุมชน 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการ
ชุมชนว่าเป็นอย่างไร โดยเริ่มจากการทําความเข้าถึงลักษณะกองทุนสวัสดิการชุมชนว่ามีกี่ชนิด กี่ประเภท 
มีที่มาและมีการดําเนินการ รวมถึงกฎระเบียบของกองทุนเป็นอย่างไร โดยในส่วนของกระบวนการ
ดําเนินการมุ่งศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการบริหารจัดการและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัดอย่างไร และมีความต้องการการส่งเสริมอย่างไร 
เพ่ือวางแนวทางในการส่งเสริมการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างเป็นระบบ 

3.2 ขอบเขตด้านวิธีการ การวิจัยครั้งน้ีได้ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็น
แนวทางในการวิจัยร่วมกับการใช้เทคนิควิธีการได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือตอบคําถามในการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการ
สัมภาษณ์บุคคล การสัมภาษณ์กลุ่ม การถอดบทเรียนการทํางาน การสะท้อนผลการปฏิบัติ โดยเน้น
ความเป็นหุ้นส่วนการทํางาน (Partnership) การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing and 
Process of Learning) เป็นต้น  

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยทั้งสิ้นประมาณ 12 เดือน  
3.4 ขอบเขตด้านประชากร ผู้ ให้ข้อมูล ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย หรือผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ 

ประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน แกนนําชุมชน เจ้าหน้าที่บุคลากรหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน 

3.5 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การวิจัยครั้งน้ีครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี สําหรับ
ของด้านการวิจัย อันเป็นพ้ืนที่ที่มีความสนใจด้านการดําเนินงานสวัสดิการในลักษณพหุวัฒนธรรมและมี
ความเป็นเมืองกึ่งชนบทในบริเวณพ้ืนที่ภาคกลางซึ่งได้รับการยอมรับและได้รับการแนะนําจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าเป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านสวัสดิการแห่งหน่ึง 
 
 4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีมีนิยามศัพท์ที่สําคัญดังน้ี 

 4.1 สวัสดิการชุมชน หมายถึง การสร้างหลักประกันเพ่ือความมั่นใจแก่คนในชุมชน  ซึ่ง
หมายความรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คนในชุมชนดีขึ้น อาจอยู่ในรูปของสิ่งของ เงินทอง นํ้าใจ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย ผลของการจัดสวัสดิการชุมชนที่สําคัญ 
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เช่น ก่อให้เกิดการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย เกิดความสัมพันธ์/มิตรไมตรีที่ดีของคนในชุมชน  รู้สึกมั่นคง 
ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักด์ิศรีและมีความสุข  

4.2 การจัดสวัสดิการชุมชน ในที่น้ีหมายถึง การวิเคราะห์ถึงที่มา/แนวคิด กระบวนการ วิธีการ
ในการสร้างรูปแบบของสวัสดิการชุมชนของแต่ละพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
ทุนทางสังคมท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกันเพ่ือนําไปสู่การสร้างหลักประกันความม่ันคงในชีวิตของ
สมาชิกในชุมชน เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย สวัสดิการชุมชนเป็นสวัสดิการท่ีมุ่ง
ตอบสนองกับปัญหาและความต้องการของสมาชิกทุกคนในชุมชนที่จะทําให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

4.3 กองทุนสวัสดิการชุมชน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในที่น้ีหมายถึงการดําเนินการ
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนในพ้ืนที่ระดับตําบลของตําบลลําลูกกา 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั  

5.1 ได้ชุดความรู้เก่ียวกับรูปแบบแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน เพ่ือสนับสนุนการ
ทํางานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ 

5.2 หน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการทํางานระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ตลอดจนการพัฒนา สร้างและขยาย
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการสังคมระดับพ้ืนที่ให้มีมิติการทํางานที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ส่วนที่ 2 
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริม 

การจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน”ี 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 

กรณีศึกษาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ทบทวนและกําหนดวรรณกรรมที่เก่ียวข้องสําหรับ
การศึกษาไว้เป็น 4 ชุดวรรณกรรม และได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งกล่าวได้ดังน้ี  

1.  สวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชน 

1.1 ที่มาและพัฒนาการเกี่ยวกับเก่ียวกับสวัสดิการสังคม 
1.2 ความหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชน 
1.3 ประเภทและรูปแบบของสวัสดิการชุมชน 

 1.4 สวัสดิการชุมชนในบริบทสังคมไทย  
 1.5 สถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับงานสวัสดิการชุมชน 

 2  ลักษณะพ้ืนที่อําเภอลําลูกกา 
2.1 ลักษณะทางกายภาพ 

 2.2 บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
 2.3 ลักษณะของกองทุนสวัสดิการชุมชนในพ้ืนที่อําเภอลําลูกกา 
 3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมและการประยุกต์ใช้ 
 3.1 ทีม่าและความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 
 3.2 การประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชน 
 4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 



8 

“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี” ไพรัช บวรสมพงษ์ 

 

1. สวัสดิการสงัคมและสวัสดิการชุมชน 

1.1 ที่มาและพัฒนาการเกี่ยวกับเก่ียวกับสวัสดิการสังคม 

พัฒนาการด้านสวัสดิการสังคมกว่าหน่ึงศตวรรษที่ผ่านมาพบว่า ในอดีตบทบาทในการจัด
สวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนมักมีจุดเร่ิมต้นมาจากความเชื่อทางสังคมที่ว่า บุคคล และครอบครัว
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง และหากบุคคลและครอบครัวไม่สามารถ
กระทําได้ ญาติ มิตร เพ่ือนบ้านและองค์กรศาสนาจะเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งถือว่าในอดีต รัฐมีบทบาทน้อย
มากในการจัดสวัสดิการ  

ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันทั่วโลกจนก้าวเข้าสู่ยุค
ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ 19 พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นเป็นการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะพลวัตได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ทําให้ไม่สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ อีกทั้งการช่วยเหลือกันในลักษณะเอ้ืออาทรกันก็เป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ ดังน้ัน ความช่วยเหลือจากรัฐจึง
เป็นทางออกสุดท้าย และเป็นความช่วยเหลือที่มีเง่ือนไข 

ในราวปลายศตวรรษที่ 19 การเคลื่อนไหวของชนช้ันแรงงาน และการเข้ามาของนักการเมืองฝ่าย
เสรีนิยม และสังคมนิยม (Liberal and socialist political parties) ทั้งในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ได้ทําให้
รัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงศตวรรษที่ 20 รัฐได้ผูกขาด
การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข การศึกษา การประกันรายได้ 
ด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงบริการสังคมอ่ืนๆ ที่จัดให้สําหรับชุมชน และครอบครัว ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้
นําไปสู่การขยายตัวของ “รัฐสวัสดิการ (Welfare state)” อย่างรวดเร็วในยุโรป อเมริกาเหนือ และประเทศ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ทั่วโลก 

แม้ว่าพัฒนาการด้านการจัดสวัสดิการสังคมในช่วงเร่ิมต้นจะมีผลมาจากอิทธิพลความเช่ือด้าน
ศาสนาและการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์เป็นหลัก (Religious and Philanthropic Welfare) ให้พ้น
จากทุกขภิกภาพ (Illfare) แต่ก็ทําให้เห็นว่า “การให้” ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วใน
ตัวเองของสังคม หากแต่บทบาทและเจตนารมณ์ของผู้ให้อาจแตกต่างกัน กล่าวคือ การให้ภายใต้หลักคิด
ด้านศาสนาเป็นการให้ความช่วยเหลือด้วยความเมตตาสงสาร (Religious and Philanthropic Welfare) 
หากแต่การให้ความช่วยเหลือของรัฐในรูปของรัฐสวัสดิการเป็นบทบาทการให้ความช่วยเหลือภายใต้
หลักประกันด้านสิทธิทางมนุษยชน ตามคุณค่าและศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่รัฐจะต้องให้ความ 
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ช่วยเหลือ แก้ไข ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) ของผู้คนในสังคม 
เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในความเป็นมนุษย์2  

จากปรากฏการณ์ข้างต้น นักวิชาการต่างพยายามพัฒนากรอบแนวคิด และตัวแบบต่างๆ เพ่ือ
ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว ซึ่งแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมท่ีได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด คือ 
แนวคิดการจัดสวัสดิการแบบ Residual และแนวคิดการจัดสวัสดิการแบบ Institutional ของ Harolf 
Wilensky และ Charles Lebeaux เมื่อปี พ.ศ. 2508 และ Richard Titmuss เมื่อปี พ.ศ. 2517 
โดยเฉพาะแนวคิด Institutional3 น้ัน มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมในการนําไปจัดสวัสดิการสังคม
มากกว่าแนวคิด Residual4 

 
1.2 ความหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชน 
ความหมายของสวัสดิการสังคมตาม มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม” ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเก่ียวกับการป้องกัน การแก้ไข
ปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมเป็นธรรม และให้เป็นไปตาม 

                                           
2 โปรดดูเพ่ิมเติมใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 
3 การจัดสวัสดิการแบบสถาบันมีความเชื่อว่า สวัสดิการสังคมเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่งท่ีมีความสําคัญและ
ก่อให้เกิดบูรณาภาพในสังคม ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญท่ีสังคมขาดเสียไม่ได้แม้สังคมนั้นเป็นสังคมที่มีเสถียรภาพแล้วก็ตาม 
(วันทนีย์ วาสิกะสิน, สุรางค์รัตน์ วศินารมย์ และกิติพัฒน์ นนท์ปัทมะดุลย์. 2541, น. 5) การจัดสวัสดิการแบบสถาบัน
ได้เสนอแนวคิดท่ีแตกต่างจากแนวคิดการจัดสวัสดิการแบบเก็บตก (Residualism) กล่าวคือ การจัดสวัสดิการแบบสถาบัน
เชื่อว่า “รัฐ” (The state) ถือเป็นตัวแทนของประชาชน และเป็นท่ีหลอมรวมความคิด ความปรารถนาของประชาชนใน
อันท่ีจะดูแลกันและกัน กอปรกับกระแสเรื่อง “สิทธิทางสังคม (Social rights)” ท่ีเห็นว่า ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะยากดี
มีจน เจ็บป่วย ด้อยการศึกษา หรือไร้ท่ีอยู่ล้วนมีสิทธิท่ีจะได้รับการดูแลจากรัฐ  
4 การจัดสวัสดิการในรูปแบบนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อว่า บุคคลในสังคมจะได้รับการตอบสนองความต้องการโดยแหล่ง
ตอบสนองความต้องการทางสังคมท่ีสําคัญสองแหล่งคือ ตลาดและครอบครัว รูปแบบสวัสดิการนี้จึงปล่อยให้ประชาชน
ท่ัวไปท่ีประสบปัญหาเดือดร้อนหรือมีความต้องการทางสังคมช่วยเหลือตนเองเป็นส่วนใหญ่ (วันทนีย์ วาสิกะสิน, สุรางค์
รัตน์ วศินารมย์ และกิติพัฒน์ นนท์ปัทมะดุลย์. 2541, น. 4) ดังนั้น แนวคิดนี้เสนอว่า สวัสดิการสังคมท่ีจัดโดยรัฐควรมี
บทบาทเม่ือบุคคล ครอบครัว ตลาด และระบบการจัดสวัสดิการอย่างไม่เป็นทางการไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลได้ และควรจัดสวัสดิการให้อย่างมีเงื่อนไข ท้ังนี้เนื่องจากเชื่อว่า การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐจะเป็นเหตุให้
ประชาชนเกียจคร้าน และขาดความรับผิดชอบ ซ่ึงแนวคิดนี้ได้แพร่ขยายไม่เพียงเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ยุโรป 
และประเทศอ่ืนๆ ก็นําไปใช้เช่นกัน  
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มาตรฐานทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทํางาน และการมีรายได้ 
นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมท่ัวไป โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
ที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 
 หากจะพิจารณาถึงความหมายของสวัสดิการสังคมดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สวัสดิการสังคมใน
ความหมายดังกล่าวเป็นนิยามความหมายท่ีมีขอบเขตที่กว้างและเน้นการพัฒนาระบบสังคมที่มุ่งส่งเสริม
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนสังคมมากกว่าเน้นความหมายของสวัสดิการสังคมในแง่มุมที่แคบ
ในความหมายของการให้หรือการสงเคราะห์ หรือการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าเท่าน้ัน 

ส่วนสวัสดิการชุมชนถูกให้ความหมายว่าคือ กิจกรรมรูปแบบหน่ึงซึ่งชุมชนได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือ
เสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงแก่คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็น
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอันนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ของชุมชน ซึ่งกิจกรรมในรูปแบบของ
สวัสดิการชุมชนบริหารจัดการโดยชุมชนเพ่ือคนในชุมชนหรือที่เรียกว่า “สวัสดิการชุมชน”  
 ในขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ให้ความหมายของ “สวัสดิการชุมชน” คือ การสร้าง
หลักประกันเพ่ือความมั่นใจแก่คนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คนในชุมชนดีขึ้น อาจ
อยู่ในรูปของเงินทองนํ้าใจ การช่วยเหลือเก้ือกูล เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย ผลของ
การจัดสวัสดิการชุมชนที่สําคัญ เช่น ก่อให้เกิดการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย เกิดความสัมพันธ์/มิตรไมตรีที่
ดีของคนในชุมชน รู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุข (สถาบันพัฒนาองค์กร (องค์กร
มหาชน), 2547, น.8) (แผนภูมิที่ 1)  
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดสวัสดิการชุมชน 
ที่มา : “พลังชุมชนแก้ความยากจน”, โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน), 2551, น.192 

  
1.3 ประเภทและรูปแบบของสวัสดิการชุมชน 

 ระบบสวัสดิการภาคชุมชนสามารถจําแนกประเภทต่างๆ ภายใต้กรอบคิดด้าน “การจัดการ” ได้
ใน 3 รูปแบบ คือ การจัดการสวัสดิการฐานทรัพยากร การจัดการสวัสดิการฐานวัฒนธรรม และการจัด
สวัสดิการฐานงานพัฒนา (ประภาส ป่ินตบแต่ง, สุภา ใยเมือง, และบัญชร แก้วส่อง, 2546, น. 117-121) 
กล่าวคือ 

1. การจัดสวัสดิการฐานทรัพยากร เป็นต้นทุนของชุมชนและเป็นรูปแบบสวัสดิการความ       
มั่นคงทางสังคมท่ีชุมชนจัดให้แก่คนทั่วไป รวมไปถึงคนจนในชุมชนด้วยเป็นการจัดสวัสดิการทุกคน เน้น
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร สําหรับบางคน บางพื้นที่ก็อาจใช้เป็นแหล่งหารายได้และวัตถุดิบพร้อมกัน 
การจัดสวัสดิการที่สําคัญสําหรับฐานน้ี คือ การใช้ประโยชน์จากป่าสาธารณะ แหล่งนํ้า ทรัพยากรทาง
ทะเล รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่วนบุคคล ระบบสวัสดิการดังกล่าว ได้แก่ 

 มีสิ่งแวดล้อม 
 มีทรพัยากร 
 มีคุณภาพชีวิต 
 มีข้อมลูข่าวสาร 

 ความอบอุ่น 
 มีอาหาร, การศึกษา 
 มีสุขภาพการ, จิตใจ 

 รับการศึกษา 
 มีอาชีพ 
 มีความสมัพันธ์ 
 มีส่วนรว่ม 

 มีความอบอุ่น 
 พึ่งพาซ่ึงกันและกัน, แบ่งปัน 
 มีกลุ่มองค์กร/หุ้นส่วน 
 มีทรพัยากร (ที่ดิน/บ้าน) 
 มีสิ่งอาํนวยความสะดวก 

 มีความน่าอยู ่
 มีความสมัพันธ์กับโลกภายนอก 
 รับการสนับสนุนจากภายนอก 
 มีความเป็นไป 

 มีประกันสังคม 
 รับการหนุนเสรมิจากในสังคม 
 มีโอกาสใช้คุณค่าตัวเองอย่าง

เต็มที ่
 รับการยอมรับ 

 รับการบริการด้านสุขภาพ 
 รับความอบอุ่นจากญาติมิตร 
 มีค่ารักษาฟร ี

 ไม่ตายอยา่งโง่ 
 มีทรพัยส์ินแบ่งให้ลูก 
 ตายแลว้ไมท่ําลายสังคม 

 

 มีอาหาร 
 รับบริการจากแม ่
 สุขภาพ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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- การใช้ประโยชน์จากป่าสาธารณะ มีทั้งการอาศัยป่าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและ
เป็นแหล่งสร้างรายได้ เช่น การหาหน่อไม้มาขาย การขายเห็ดที่หาได้จากป่าใช้ไม้ไผ่จากป่า ทําเคร่ืองจักร
สาน ใช้วัตถุดิบจากป่าทําไม้กวาด ใช้พ้ืนที่ป่าเป็นที่เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
          - การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่วนบุคคลถือเป็นปัจจัยหน่ึงของการสร้างสวัสดิการความ
มั่นคงด้านอาหาร การใช้ทรัพยากรแบบน้ีต้องอยู่บนแนวคิดของสังคมรวมหมู่ เป็นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกันของคนในชุมชน เช่น การจับปลาในพ้ืนที่นาของคนอ่ืนได้ สามารถหาผัก หาของกินจากที่ไร่หรือ
ที่นาของคนอ่ืนได้ เป็นต้น 
          - การใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้ามีความสําคัญในด้านการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการ
หารายได้ของชาวบ้านไม่น้อยไปกว่าการใช้ประโยชน์จากป่าสาธารณะ เพราะแหล่งนํ้ามีความ สัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับชีวิตประจําวัน ต้ังแต่การนํานํ้ามาใช้ด่ืม การทํานาเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทั้งไว้กินและเพ่ือ
ขาย เช่น การหาปลาเพ่ือยังชีพ เป็นต้น 
          - การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับชุมชนประมงในการสร้าง
สวัสดิการความม่ันคงด้านอาหารและรายได้ที่สําคัญที่สุด ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลจึงเป็นสิ่ง
สําคัญที่เก่ียวพันกับความอยู่รอดต่อชุมชนประมงมากที่สุด 
 
 2. การจัดสวัสดิการฐานวัฒนธรรม ผ่านความเชื่อศาสนาและโครงสร้างทางสังคม คือ 
สวัสดิการ ครอบครัวและกลุ่มเครือญาติ ประกอบด้วย 
          - การเก้ือกูลของครอบครัวและกลุ่มเครือญาติ เช่น การส่งข้าวปลาให้ลูกหลานที่ไปทํางานรับจ้าง
หรืออาชีพอ่ืนๆ ในเมือง การขายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือช่วยค่ารถลูกหลานกลับไปทํางาน เป็นต้น 
          - การเกื้อกูลของระบบอุปถัมภ์ เช่น ระบบการทํานาแบ่งกัน ระบบรวมกันดูแลเลี้ยงสัตว์ ระบบ
ทํางานแลกกับปัจจัยดํารงชีพ เป็นต้น 
          - การจัดการของศาสนสถาน เช่น ในชุมชนชาวพุทธใช้เป็นที่บวชเรียนของลูกหลาน ในชุมชน
ชาวมุสลิมใช้ฎะฎีกาเป็นที่อบรมของลูกเล็ก และใช้ปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้
จ่าย เปิดโอกาสให้คนจนได้เข้าถึงการศึกษา เป็นต้น 
 - การจัดสรรที่ดินทํากินแก่ผู้ยากไร้โดยชุมชน 
             

3. การจัดสวัสดิการฐานงานพัฒนา ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้จากภายนอกท่ีชุมชนต้องนํามา
ปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาของตนเอง พบว่า ชุมชนมีทั้งกิจกรรมที่ทํากันเองหรือเริ่มกันเองในชุมชนและ
กิจกรรมที่รับเอารูปแบบมาจากภายนอก โดยบางกิจกรรมก็ได้รับการสนับสนุนการจัดต้ังเบ้ืองต้น        
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จากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งโดยรวมแล้วสวัสดิการฐานงานพัฒนาของ
ชุมชน นับว่ามีความหลากหลายมาก เช่น การจัดกลุ่มฌาปนกิจ การจัดกลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารท้องถ่ิน 
การจัดกลุ่ม กองทุนพัฒนาอาชีพ การพัฒนา กลุ่มธุรกิจชุมชน ฯลฯ 
            นอกจากน้ี ยังมีการกําหนดรูปแบบการจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชน ที่พบว่าแบบแผนของการ
จัดสวัสดิการชุมชนโดยองค์กรชุมชน อาจจําแนกได้ดังน้ี 1) เริ่มต้นจากกลุ่มออมทรัพย์แล้วนําไปสู่การจัด
สวัสดิการ 2) การเริ่มต้นจากหน่วยผลิตแล้วนําไปสู ่การจัดสวัสดิการ 3) เริ่มต้นจากความเช่ือและ
อุดมการณ์แล้วนําไปสู่การจัดสวัสดิการ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และคณะ, 2544, น. 11-40) 

ในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้จําแนกรูปแบบการจัดสวัสดิการ
ชุมชนไว้ดังน้ี (พรรณทิพย์ เพชรมาก และคณะ, 2547, น.11-17)  
       1. การจัดสวัสดิการจากฐานองค์กรการเงินชุมชนกลุ่มออมทรัพย์หรือองค์กรการเงินชุมชนเป็น 
พ้ืนฐานสําคัญในการจัดสวัสดิการชุมชน การที่ชุมชนมีกองทุนหรือเงินออมของตนเองทําให้ชุมชนสามารถ
ริเร่ิมคิดรูปแบบการจัดสวัสดิการของตนเอง ได้อย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับปัญหาความ ต้องการของ
ชุมชนน้ัน องค์การการเงิน ชุมชนบางประเภท ต้ังมาโดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างสวัสดิการโดยเฉพาะ เช่น       
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ฯลฯ นําผลกําไรมาจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ หัวใจสําคัญ คือ 
วินัยการออม “การออมวันละบาท” เงินเป็นเพียงเครื่องมือ เป้า หมาย คือ สวัสดิการชุมชน 
            2. การจัดการสวัสดิการชุมชนโดยฐานการผลิตวิสาหกิจชุมชน เป็นการผลิตเพ่ือลดรายจ่าย
ภายในครอบครัว ทําเองใช้เอง ลดการพ่ึงพาจากภายนอก เพ่ิมมูลค่าผลผลิตโดยใช้ทุนและแรงงานใน
ชุมชน ทําให้สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยไม่ต้องโยกย้ายไปทํางานที่อ่ืน การใช้วัสดุทรัพยากรใน 
ท้องถิ่นทําให้เกิดการดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งถือเป็นฐานทุนที่สําคัญของชุมชน รวมท้ังการผลิตที่
เน้นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ทําให้เกิดผลดีต่อสุขภาพครอบครัวและชุมชน 

3. การจัดสวัสดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเป็นผู้จัดการดิน นํ้า   ป่า 
ทะเล การดูแลรักษาป่า การจัดการที่ดินชายฝั่ง ฯลฯ รูปแบบการจัดการสวัสดิการบนฐานทรัพยากรมี
ความสําคัญต่อคนในสังคม โดยเฉพาะคนจนที่อยู่ในชนบทที่ต้องพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือความอยู่
รอดในการดํารงชีวิต ฐานทรัพยากรเป็นทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร ยาสมุนไพรรักษาโรค ฐานการผลิต การทํา
เกษตร ทรัพยากรมีความเป็น “ทุนของชีวิต” ในแง่การสร้างหลักประกันให้เกิดความม่ันคงของชีวิตมนุษย์ 
ก็ถูกหลอมรวมเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ทางวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งในแง่ของระบบคุณค่า ภูมิปัญญา 
อํานาจในการจัดการโดยองค์กรชุมชน การนําพิธีกรรมความเช่ือเก่ียวกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิมาใช้ในการดูแลรักษา
ทรัพยากร การสร้างระเบียบกติกาในการดูแลรักษาและใช้สอยที่ทําให้ทุกชีวิตในชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดํารงอยู่ได้อย่างมีหลักประกันที่มั่นคง 
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4. การจัดสวัสดิการจากฐานความเช่ือ อุดมการณ์และศาสนา การใช้หลักคําสอนทางศาสนา
และผู้นําศาสนาทั้งพุทธ อิสลาม คริสต์ เป็นฐานในการจัดสวัสดิการทั้งกายและจิตวิญญาณ การใช้หลัก
ศาสนามาช่วยเก้ือกูลชุมชน ทําให้เกิดความม่ันคงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

5. การจัดสวัสดิการโดยฐานชุมชนเมือง การจัดที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดให้มีบ้านมั่นคงเมืองน่าอยู่ 
การจัดบ้านกลางในชุมชนรองรับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ 
          6. การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุอาศัยใช้กองทุนเป็นเครื่องมือในการจัดสวัสดิการผู้สูง
อายุด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การซื้อสวนยาง สวนปาล์ม นําผลกําไรไปจัดสวัสดิการ การจัด
กองทุนหมุนเวียน การลงทุนทําธุรกิจชุมชน การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุการฟื้นฟูภูมิปัญญา      
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
          7. การจัดสวัสดิการผู้นําชุมชน และหน่วยงานร่วมดูแลเกื้อกูลให้ผู้นําที่เสียสละมาทํางานเพ่ือส่วน
รวม เพ่ือให้ผู้นําได้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีระบบหรือกลไกท่ีให้ความคุ้มครอง      
ดูแลช่วยเหลือเมื่อผู้นําอยู่ในภาวะวิกฤต หรือเผชิญปัญหาต่างๆ อีกทั้งเป็นการเสริมพลัง บํารุงขวัญ และ
กําลังใจแก่ผู้นํา ผู้นําสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ทําให้สามารถปฏิบัติงานหนุน
เสริม เช่ือมโยง และสร้างความย่ังยืนให้แก่เครือข่ายองค์กรชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์และเต็มกําลัง 
 

1.4 สวัสดิการชุมชนในบริบทสังคมไทย  

 กล่าวได้ว่า การจัดระบบสวัสดิการชุมชนในบริบทสังคมไทยมีความหลากหลายและสอดคล้อง
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งในบางพ้ืนที่พบว่าสวัสดิการชุมชนเกิด
จากการอนุรักษ์ การออมทุน และทรัพยากรของชุมชน แล้วเอาผลจากการออมและการบริหารจัดการมา
ใช้ตอบสนองความจําเป็นของชีวิต เช่น การนําผลกําไรจากการออมทรัพย์ของชุมชนมาเป็นค่า
รักษาพยาบาล ช่วยรักษาสมาชิกเมื่อได้รับภัยพิบัติ เช่น บ้านเรือนไร่นาเสียหายจากพายุ นํ้าท่วม ไฟไหม้ 
เป็นทุนการศึกษาบุตรหลาน เป็นทุนฉุกเฉิน เป็นบําเหน็จบํานาญให้สมาชิก โดยเฉพาะคนที่เคยเป็น
กรรมการและทํางานเพ่ือส่วนรวม เป็นต้น 
  นอกจากน้ี ยังพบว่าการจัดระบบสวัสดิการยังรวมความไปถึงการจัดการวิสาหกิจชุมชนต่างๆ แล้ว
นําผลกําไรส่วนหน่ึงมาจัดเป็นสวัสดิการให้สมาชิกและชุมชน รวมท้ังการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ป่า 
สิ่งแวดล้อมให้เป็นสวัสดิการ คือ ตอบสนองความจําเป็นพ้ืนฐาน ไม่ใช่เพ่ือการค้า การหากําไร ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรอันเป็นทุนพ้ืนฐานของชุมชน ดังที่เกิดข้ึนทั่วไปเมื่อทุกฝ่ายเอา
ประโยชน์ นําไปขาย ไม่ใช่ใช้อย่างเพียงพอเพ่ือความจําเป็นพ้ืนฐาน จัดการเป็นสวัสดิการ ไม่ใช่ให้เป็นธุรกิจ 
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  ประเวศ วะสี (2542, น.18-20) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการจัดสวัสดิการชุมชนดังที่ปรากฏในบริบท
สังคมไทยในลักษณะของการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันไว้ว่า ทุกคนมีศักด์ิศรี มีคุณค่า และมี
ศักยภาพ ไม่ว่าท่านจะมีอาชีพอะไร ขอให้ทําเร่ืองน้ันๆ ให้ดี ส่วนหน่ึงอีกส่วนหน่ึงให้นึกถึงว่าจะทําอะไร
เพ่ือมนุษย์ได้บ้าง โดยเฉพาะคนจน คนด้อยโอกาส คนเสียเปรียบ ควรรวมกลุ่มกับคนที่มีวัตถุประสงค์
เดียวกัน พบปะกันบ่อยๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันว่าทําอะไรเพ่ือผู้อ่ืนได้บ้าง จะเกิดความสุขจากการ
เช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การรวมกลุ่มน้ัน ก็คือ การสร้างความเป็นชุมน เครือข่าย กลุ่ม ประชาคม 
ในระดับต่างๆ การใช้วิกฤติเป็นโอกาสที่จะสร้างจิตสํานึกใหม่ให้เป็นจิตสํานึกใหญ่ จิตสํานึกในการทําเพ่ือ
ผู้อ่ืน จิตสํานึกสาธารณะที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวม จิตสํานึกแห่งการให้ ความสุขจะเกิดขึ้นฉับพลัน
ทันที (Instant Happiness) คนมีน้อยก็ให้มากได้ การไม่มีเงิน ไม่ได้แปลว่าท่านไม่มีอะไร ท่านยังมีใจ มี
ปัญญา ซึ่งมีค่ามากกว่าเงินมาก การเคล่ือนไหวของคนไทยช่วยกันได้ทุกรูปแบบ เช่น ลดความเห็นแก่ตัว 
ช่วยมีความเอ้ืออาทรต่อกัน ช่วยคนจน ช่วยเด็ก ช่วยสตรี ช่วยคนเป็นเอดส์ ช่วยชุมชน ช่วยเป็น
อาสาสมัครทํางานต่างๆ ฯลฯ ฉะนั้นอย่าไปกลัวความจน เราจนเงินเท่าน้ัน แต่ไม่จนใจ 
 ขณะที่ เสรี พงศ์พิศ (2548, น.143-144) ที่ได้อธิบายว่า รูปแบบสวัสดิการชุมชนที่เกิดข้ึนใน
สังคมไทยว่าหมายถึง กิจกรรมหรือระบบที่ชุมชนร่วมกันคิดและร่วมกันจัดการ เพ่ือเป็นหลักประกันความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่วันน้ีและวันหน้า ระบบน้ีนําเอาทุนของชุมชนมาใช้อย่างชาญฉลาด 
ก่อให้เกิดผลแบบยั่งยืนสําหรับตนเองและลูกหลานวันหน้า ทั้งทรัพยากร ความรู้ ภูมิปัญญา เงิน ดอกผล 
รวมท้ังทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 
  ในส่วนของการจัดบริการหรือกิจกรรมต่างๆ ของชาวชุมชนในรูปสวัสดิการชุมชนในบริบท
สังคมไทย พบว่า มีลักษณะที่ชาวชุมชนร่วมมือกันจัดข้ึน และเพ่ือประโยชน์ของชาวชุมชนให้รอดพ้นจาก
ความเดือดร้อนและความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือเป็นหลักประกันในการดําเนินชีวิตอย่างปกติสุข เช่น การช่วย
ทุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน การช่วยค่ารักษาพยาบาล การให้กู้เงินทุนประกอบอาชีพดอกเบ้ียตํ่า 
การดูแลผู้ด้อยโอกาส เงินช่วยค่าฌาปนกิจ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการจัดสวัสดิการของชุมชนทั้งสิ้น (ทัศนีย์ 
ลักขณาภิชนชัช, 2551, น.3) 
  ในอีกทางหน่ึง ครูชบ ยอดแก้ว ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสงขลา เป็นผู้ริเร่ิมและต้ังช่ือ “สวัสดิการ
ชุมชน” เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ได้อธิบายถึงสวัสดิการชุมชนในบริบทสังคมไทยว่า สังคมไทยมีคนอยู่ 3 กลุ่ม คือ 
ข้าราชการของรัฐได้รับสวัสดิการมากมาย คนเรียนหนังสือที่ไม่ได้รับราชการ ทํางานบริษัท ได้รับสวัสดิการ
จากบริษัทแต่พอออกจากบริษัทก็ไม่ได้รับอะไรเลย และชาวไร่ ชาวนา พ่อค้าแม่ขาย ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัด
ใดๆ ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐ เพราะไม่มีสวัสดิการ ดังน้ันจึงได้คิดว่าเมื่อรัฐไม่ช่วยก็ต้องช่วย
ตัวเอง ซึ่งเป็นที่มาของการต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต ซึ่งมีหลักการว่ากลุ่มออม 
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ทรัพย์จะแบ่งผลกําไรก่ึงหน่ึงปันผลตามหลักสหกรณ์ อีกกึ่งหน่ึงต้องเอามาจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ โดย
กองทุนน้ีพยายามจะให้สวัสดิการเลียนแบบรัฐก่อน และจะต้องจัดสวัสดิการให้มากกว่าอนาคต (รายงาน
การประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน
ท้องถิ่น” ในพ้ืนที่ภาคใต้ 14 จังหวัด, 2551, น.2) 
 จากคําอธิบายถึงประเภท รูปแบบ ลักษณะข้อปรากฏเก่ียวกับสวัสดิการชุมชน อาจกล่าวได้ว่า 
สวัสดิการชุมชนในบริบทสังคมไทยเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงที่ชุมชนจัดต้ังขึ้นเพ่ือสร้างหลักประกันความ
มั่นคงให้คนในชุมชน เพ่ือให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมท้ังนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ของ
ชุมชนซึ่งหมายรวมถึงการสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และการนําทรัพยากรต่างๆ ที่มี
ในชุมชนมาบริหารจัดการโดยชุมชนเพ่ือคนในชุมชน เพ่ือที่จะทําให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาจ
อยู่ในรูปสิ่งของ เงินทอง น้ําใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจนตายผล
ของการจัดสวัสดิการชุมชนที่สําคัญ คือ ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย เกิดความสัมพันธ์มิตรไมตรีที่ดีขึ้น
ของคนในชุมชน รู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักด์ิศรีและมีความสุข  

 
 1.5 สถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับงานสวัสดิการชุมชน 
  ปัจจุบันมีงานศึกษาศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนอย่างมากมาย ซึ่งผู้ศึกษาได้ทําการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับรูปแบบสวัสดิการชุมชนนับต้ังแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ดังมีสถานะความรู้ที่
แตกต่างกันออกไป ดังน้ี 
 

 องค์ความรู้ด้านการจัดการและการดําเนินงาน 

 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และคณะ (2544) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบและความเป็น ไปได้
ในการจัดระบบโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมโดยภาคชุมชน” ชุดองค์ความรู้ “การจัดสวัสดิการโดย
ภาคชุมชน” จากฐานกลุ่มออมทรัพย์และฐานกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีการกําหนดประเด็นหัวข้อศึกษา และ
การจัดหมวดหมู่เน้ือหา ที่สามารถนํามาเป็นแนวทางการในการศึกษาคร้ังน้ีได้ มีดังน้ี 1) สภาพชุมชน 2) 
พัฒนาการของกลุ่ม เช่น บริบทและเง่ือนไขทางสังคม ก่อนการจัดต้ังกลุ่ม การจัดต้ังกลุ่ม การดําเนินงาน 
และความเข้มแข็งของกลุ่ม ความคิดและผู้นําองค์กร จิตวิญญาณขององค์กร การขยายตัวของกิจกรรม 
ความเข้มแข็งขององค์กร 3) การจัดสวัสดิการชุมชน เช่น ความมากน้อยของสวัสดิการ ความหลากหลาย
ของสวัสดิการ ความครอบคลุมของสวัสดิการ โอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการ ความพึงพอใจของสมาชิก   
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ต่อสวัสดิการที่ได้รับ 4) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชน ผลประโยชน์ทางกายภาพ ผลประโยชน์
ที่ไม่ใช่ทางกายภาพ ความหวังและความใฝ่ฝัน 5) ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบน้ีไปประยุกต์ใช้ 

จินตนา จริงจิตร (2544, น.132-135) ได้ศึกษาการดําเนินงานและผลกระทบจากการดําเนิน 
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์ที่มีผลงานดีเด่นในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่า 
กองทุนสวัสดิการชุมชน มีการดําเนินงาน จําแนกตามประเภทของกองทุนวัสดิการชุมชน คือ กองทุนเพ่ือ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุนเพ่ือการรักษาพยาบาล กองทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ โดยผลกระทบจากการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน พบว่า การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน มีผลกระทบจากการ
ดําเนินงานดังน้ี 
          1. ด้านเศรษฐกิจ การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์สามารถลดรายจ่าย 
ให้สมาชิกได้ เช่น ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ทําให้สมาชิกใหม่ที่เดือดร้อนเรื่องเงิน ลงทุนประกอบ
อาชีพ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
          2. ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถสร้างความมั่นใจในชีวิตแก่สมาชิกว่า เมื่อไม่
สบายก็มีเงินรักษา เมื่อตายก็มีเงินทําศพ สร้างความผูกพันเอ้ืออาทรต่อกันในชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
การทํางานเป็นกลุ ่ม การบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาทําให้คนในชุมชนพัฒนาความรู้ความ
สามารถก้าวทันสังคมภายนอก และเมื่อมีการสร้างงานในชุมชน คนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้ ส่
งผลให้การอพยพย้ายถิ่นก็จะลดน้อยลง 
 

 องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2547, น.ข-ค) สรุปผลการสัมมนาเร่ือง “สวัสดิการชุมชนแก้จน  
อย่างย่ังยืน” โดยมีสาระสําคัญที่ได้จากการสัมมนาดังน้ี 

 ฐานคิดสวัสดิการชุมชน คือ การสร้างหลักประกันเพ่ือความม่ันคงของคนในชุมชน ซึ่งหมาย
รวมถึงทุกอย่างที่จะทําให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุน นํ้าใจ การช่วย 
เหลือเก้ือกูล เป็นเรื่องที่เก่ียวกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
  หัวใจของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การพ่ึงตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน “ให้อย่างมีคุณค่า 
รับอย่างมีศักด์ิศรี” การจัดสวัสดิการต้ังอยู่บนฐานของการเคารพและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเห็นคุณค่
า อยู่บนพ้ืนฐานของศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในทุกระดับ  
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 ผลของการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนคือการเกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน การช่วย
เหลือเก้ือกูลกัน ความรู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักด์ิศรี และมีความสุขทั้งกายและทางจิตใจ ซึ่ง
ทิศทางและแนวทางของขบวนการชุมชน ควรดําเนินการภายใต้หลักการ ดังน้ี 
 1. มุ ่งเน้นให้เกิด “ชุมชนสวัสดิการ” คือ หน่ึงชุมชน (หมู่บ้าน/ตําบล) เป็นฐานในการจัด     
สวัสดิการทุกเร่ืองต้ังแต่เกิดแก่เจ็บตายจัดสวัสดิการสําหรับทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน ใช้ประเด็นงาน
พัฒนาทุกเรื่อง หลักธรรมคําสอน ผู้นําศาสนา ทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา และทุนธรรมชาติในชุมชน 
เป็นเคร่ืองมือการจัดสวัสดิการ 
           2. ใช้ทุนภายในชุมชนโดยเฉพาะอย่างย่ิง “องค์กรการเงินชุมชน” เป็นตัวเช่ือมโยงการจัด
สวัสดิการ ทําให้เกิดกองทุนสวัสดิการอย่างหลากหลาย บูรณาการกองทุนต่างๆ ภายในชุมชนมาจัด
สวัสดิการร่วมกัน รวมท้ังการขยายผล “ออมวันละบาท” เพ่ือสวัสดิการ 

3. การจัดทําข้อมูลองค์ความรู้สวัสดิการชุมชน ค้นหาและสร้างต้นแบบ “ชุมชนสวัสดิการ” การ
ศึกษาวิจัยควบคู่กับการคิดค้นนวัตกรรมสวัสดิการชุมชน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายการเรียนรู้ การจัด
สวัสดิการโดยชุมชนสู่ขบวนการชุมชนและสู่สาธารณะ 
  4. การจัดทําแผนพัฒนาสวัสดิการชุมชนทุกระดับ ใช้กระบวนการจัดทํา “แผนชุมชน” เป็น
เครื่องมือในการจัดทําแผนสวัสดิการชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ การจัดสวัสดิการชุมชนระหว่าง        
ชุมชนด้วยกันเองและเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภาคี เพ่ือนําไปสู่การทํางานร่วมกัน 

5. ติดตามศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการสังคมให้มีที่ปรึกษากฎหมาย
มาช่วยสร้างความเข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการให้เอ้ือต่อการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 
 ข้อเสนอเชิงนโยบาย หน่วยงานและกฎหมายที่เกียวข้อง คือ 
 1. ให้รัฐบาลกําหนดเร่ือง สวัสดิการชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ สร้างระบบโครงข่ายความคุ้มครอง
ทางสังคม (Social Safety Net) โดยให้ชุมชนมีบทบาทสําคัญในการจัดสวัสดิการ และรัฐให้การ
สนับสนุนตามแนวทางการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 

2. รัฐสนับสนุนงบประมาณการจัดสวัสดิการชุมชนไปยังองค์กรชุมชนโดยตรง ให้ชุมชนเป็นผู้
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนสามารถดําเนินการจัดสวัสดิการได้ครอบคลุม 
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชน และมีความคล่องตัวในการดําเนินการ เช่น การสนับสนุน
งบประมาณกองทุนผู้สูงอายุอําเภอละ 1 ล้านบาท พร้อมจัดสรรที่ดินสาธารณะให้เครือ ข่ายผู้สูงอายุทํา
ประโยชน์อําเภอละ 1 แปลง การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในอัตราส่วนเท่ากับในกองทุนสวัสดิการท่ี
องค์กรชุมชนที่มีอยู่ (1:1) ฯลฯ 
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3. ให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ ที่มีอยู่ตามหน่วยงานและ
กฎหมายฉบับต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนตาม พระราช 
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

4. ให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมใน
ทุกเร่ือง ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการจัดสวัสดิการชุมชน เช่น การยกเว้
นหรือลดภาษีให้ผู้บริจาคเข้ากองทุนซากาต กองทุนผู้สูงอายุ ฯลฯ 
          5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณการจัดสวัสดิการของชุมชน นําแผนงาน 
สวัสดิการชุมชนเข้าบรรจุเป็นแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้แผนแม่บทชุมชนเป็
นเคร่ืองมือ เช่ือมโยงกับ แผนงานของหน่วยงานในทุกระดับ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ มีกลไกการทํางานร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วย
งานสนับสนุน ตลอดจนการวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน
งบประมาณการจัดสวัสดิการชุมชน  
 

 องค์ความรู้ด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในงานสวัสดิการชุมชน 

  จิตสุภา จําปา (2548, น.131-139) ได้ศึกษาเก่ียวกับ กระบวนการจัดสวัสดิการชุมชน: กรณี
ศึกษากลุ ่ม ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
กระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนคีรีวง โดยกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านคีรีวงมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฏีการบริหารงานสมัยใหม่ โดยมีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นและเน้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ซึ่ง
กระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนคีรีวงมีหัวใจในการบริหารจัดการอยู่ 3 ส่วน คน งาน และเงิน 
โดยมี การเสริมสร้างกระตุ้นให้คนทํางาน และร่วมมือ ร่วมใจทํางาน มีการออกแบบงานให้มีกระบวนการ
เสริมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม รวมถึงระบบการวางแผน การติดต่อสื่อสาร การจัดองค์กรและ
กฎระเรียบที่ครอบคลุมเร่ืองงาน และมีการบริหารจัดการเงินอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนมิติความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างเป็นพลวัตร โดยมีข้อกําหนดเก่ียวกับโครงสร้างหน้าที่และ
บทบาทอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับสัมพันธภาพความร่วมแรงร่วมใจในการดําเนิน
กิจกรรม ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์บ้านคีรีวงเป็น
การสร้างการมีส่วนร่วมโดยเริ่มจากการเปิดใจเปิดความคิด เปิดงาน เปิดเงิน หมายถึง ทุกข้ันตอนต้องมี
ความโปร่งใส สมาชิกต้องมีส่วนร่วมมีสิทธิที่จะรับรู้ เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของให้แก่สมาชิก 
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 การเรียนรู้ในเรื่อง คน งาน และเงิน ในกระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนบ้านคีรีวงเป็นการเรียนรู้
ที่เกิดจากการปฏิบัติรวมทั้งโอกาสจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาให้ความรู้และแนวคิด แต่สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ของที่น่ี คือ การให้โอกาส ให้คนได้เรียนรู้ การเรียนรู้เกิดข้ึนตลอดเวลา เช่น มี
กระบวนการจดบันทึก สรุปบทเรียนและถอดบทเรียนต่างๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางาน นอกจากน้ีการ
ดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้ทั้งการใช้สื่ออย่างเป็นทางการ เช่น 
วารสาร เสียงตามสาย การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ และการบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย เคารพซึ่งกันและกัน โดยคิดถึงวัตถุประสงค์หลักที่กลุ่มได้ยึดถือร่วมกัน 
 กระบวนการจัดการของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านคีรีวงมีความสอดคล้องกับหลักการ
บริหารสมัยใหม่อยู่ค่อนข้างมาก เน้นการให้คุณค่าทางจิตใจ ความเช่ือและความศรัทธาให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน การมองโลกในเชิงบวก ดังน้ี 
 การรวมตัว การสร้างความซื่อสัตย์ จนเกิดความไว้วางใจ จากระยะเวลาท่ียาวนานชักนําให้เห็น
ผลประโยชน์ที่สมาชิกและชุมชนจะได้รับ สะท้อนให้เห็นถึงมิติการให้ความสําคัญของคุณค่าทางจิตใจทํา
ให้คนเกิดความเช่ือมั่น พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ทําให้เกิดแรงเกาะเกี่ยวต้ังแต่กระบวนการ
รวมตัว รวมทั้งการจัดบรรยากาศให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระการสร้างความเป็นเจ้าของให้กับ
สมาชิกอย่างเท่าเทียม 
  การวางแผน มีการวางแผนการปฏิบัติ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการแต่ละ
ฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการจะวางแผนปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ของตน เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการของสมาชิก การพูดคุยกับสมาชิก ฯลฯ 

การจัดองค์กรและระบบงาน มีการกําหนดโครงสร้างองค์กรบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน มี
ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่ เป็นการจัดโครงสร้างในแนวราบกลุ่มมีระเบียบว่าด้วย
การปฏิบัติ เช่น การกําหนดการประชุม หลักเกณฑ์การปฏิบัติทั้งด้านการเงิน การจัดสวัสดิการใน
รูปแบบต่างๆ มีแบบแผนในการสื่อสาร 
 การทํางานร่วมกับเครือข่ายมีการทํางานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชนในชุมชน คือ การ
ทํางานร่วมกับโรงเรียน วัด ฯลฯ ส่วนเครือข่ายภายนอกมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือทั้งภาครัฐ
และเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการให้ความรู้และความคิด 
กิจกรรม ในกระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ ่มออมทรัพย์บ้านคีรีวงเพ่ือการผลิตบ้านคีรีวง มี
กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมประจํา เช่น การฝากเงินสัจจะ ถอนเงิน กู้ยืมเงิน และกิจกรรม
ด้านการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมออมต้ังแต่วัยเยาว์ 
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 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองกลุ่มออมทรัพย์และความรู้จากภายนอก เช่น เสียงตามสาย และ
วารสาร รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานวันเด็ก วันแม่ เป็นต้น จึงเป็นการ
จัดกิจกรรมทั้งในส่วนของกลุ่มและการจัดให้กับชุมชน 
 การตรวจสอบ หลังการฝากเงินสัจจะคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบจะทําการตรวจสอบบัญชี
อย่างโปร่งใส แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสอบจะตรวจสอบเฉพาะในเร่ืองทางการเงินเท่าน้ัน ยังไม่มีการ
ตรวจสอบในเร่ืองผลการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนคีรีวง มีมิติของความสัมพันธ์ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
และการร่วมมือร่วมใจกัน นอกจากน้ันชุมชนคีรีวงยังมีความพิเศษในส่วนที่มีปัจจัยภายใน เป็นต้นทุนที่ดี 
อันได้แก่ ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางกายภาพ ทุนทางมนุษย์ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และทุนทางการ
เงิน ส่วนปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ ที่มีส่วน
สนับสนุนและเสริมสร้างความพออยู่ พอกิน พอออมให้ชาวคีรีวงได้ องค์ประกอบเหล่าน้ีทําให้กลุ่มออม
ทรัพย์์เพ่ือการผลิตบ้านคีรีวง สามารถดําเนินการมาได้กว่า 25 ปี และสามารถจัดสวัสดิการชุมชน เพ่ือ
สร้างความมั่นคงทางสังคมให้กับคนในชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง 
  ขณะที่ เจตนาถ แซ่เจีย (2548, น.112-114) ศึกษา เรื่องประเภทและวิธีการจัดการสวัสดิการ
ชุมชนโดยเครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่-ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า เครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่-ดอน
เมือง มีการจัดสวัสดิการทั้งสิ้น 6 ประเภท ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการฌาปนกิจ 
สวัสดิการฌาปนกิจสมทบสวัสดิการผู้นํา สวัสดิการประกันเงินกู้ และสวัสดิการประกันเงินออมโดย
กองทุนสวัสดิการเครือข่ายฯ เกิดจากการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน
พัฒนา องค์กรชุมชน (พอช.) กองทุนเพ่ือสังคม (SIF) และการระดมทุนภายในชุมชนโดยการจัดผ้าป่า 
สวัสดิการ การขายโต๊ะจีน และการให้สมาชิกมีส่วนร่วมสมทบในการจัดสวัสดิการ ซึ่งกรรมการและ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกได้ร่วมกันเข้ามาสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการท้ัง 6 ประเภท โดยการศึกษา
ดูงานจากองค์กรที่ทําเรื่องสวัสดิการ นําแนวคิดที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับเครือข่าย จึงเกิดเป็น
สวัสดิการท้ัง 6 ประเภท กําหนดเป็นร่างระเบียบกองทุนสวัสดิการ แต่เน่ืองจากกองทุนสวัสดิการของ
เครือข่ายฯ ทุนส่วนใหญ่จะมาจากการส่งเสริมขององค์กรภายนอกมากกว่าทุนภายในของชุมชนเอง ทํา
ให้สมาชิกไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทุน จึงไม่ค่อยให้ความสําคัญ ซึ่งโดยหลักการจริงๆ แล้วควรจะเป็น 
กองทุนที่เกิดจากภายในมากกว่าที่จะทําให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง และนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ใน
ที่สุด เกิดการกินดีอยู่ดีตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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 องค์ความรู้ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดสวัสดิการชุมชน 

 การศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลการจัดสวัสดิการชุมชน ค่อนข้างมีลักษณะที่หลากหลายซึ่งผลท่ี
เกิดขึ้นของการจัดสวัสดิการชุมชนอาจเกิดข้ึนได้ในหลายลักษณะทั้งผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ หรือผลที่
เกิดข้ึนทั้งในเชิงกระบวนการและการเรียนรู้ รวมถึงผลการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มุ่ง
ตอบสนองความต้องการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนในชุมชน ดังปรากฏในงานศึกษาของ อภิญญา 
เวชยชัย และคณะ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง “กองทุนสวัสดิการผู้นําขบวนองค์กรชุมชน (สนช.)” ใน 4 
กรณีศึกษา พบว่า คนในชุมชน้ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสิทธิในเชิง
สวัสดิการ โดยรูปแบบในการจัดต้ังกองทุนที่ยึดหลักการสมทบเงินแบบพ่ึงตนเอง เป็นเป็นกลยุทธ์ที่สร้าง
แรงจูงใจในการออม ซึ่งบางพ้ืนที่ เปิดโอกาสการออมท่ีหลากหลายมากกว่าตัวเงิน คือ ออมขยะ ออมขี้วัว 
เป็นต้น ซึ่งทําให้คนยากจนมีทางเลือกและเข้าร่วมมากขึ้น อันเป็นการสร้างฐานคิดการพัฒนากลุ่มผู้
ยากลําบาก ฐานคิดการมีส่วนร่วม ฐานคิดการเป็นเจ้าของกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมกัน ซึ่งทุกฐานคิด
ต้องการมีการเช่ือมโยงหรือผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้กลุ่มประชาชนที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้รับเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นทั้งผู้ให้และรับผลประโยชน์จากการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างแท้จริง 
   
 

2.  ลักษณะพืน้ที่อําเภอลําลกูกา 
 
2.1 ลักษณะทางกายภาพ 

 พ้ืนที่อําเภอลําลูกกา มีจํานวนพ้ืนที่ พ้ืนที่ 297.71 ตร.กม. จํานวนประชากร 215,979 คน 
(ข้อมูลปี พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น  725.47 คน/ตร.กม. โดยมีที่ต้ังและอาณาเขตติดต่อดังน้ี  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอธัญบุรี มีแนวเส้นขนานคลองรังสิตประยูรศักด์ิเป็นเส้นแบ่งเขต 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอองครักษ์ (จังหวัดนครนายก) และอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว (จังหวัด
ฉะเชิงเทรา) มีคลองสิบสี่เป็นเส้นแบ่งเขต 

 ทิศใ ต้  ติดต่อกับเขตหนองจอก  เขตคลองสามวา  เขตสายไหม  และเขตดอนเมือง 
(กรุงเทพมหานคร) มีแนวคันนาระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร คลองหกวา 
คลองสอง แนวรั้วหมู่บ้านการ์เด้นโฮมวิลเลจ แนวร้ัวอนุสรณ์สถานแห่งชาติ แนวเส้นตรงผ่าน
แนวรั้วโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร แนวรั้วหมู่บ้านวังทอง และแนวรั้วบริษัท
ดอนเมืองพัฒนาเป็นเส้นแบ่งเขต 
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 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเมืองปทุมธานี มีคลองเปรมประชากร ถนนลูกรัง และทางรถไฟ
สายเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต 

 
พ้ืนที่และลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่น5 พ้ืนที่อําเภอลําลูกกาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 

8 ตําบล อันได้แก่ 
1. คูคต (Khu Khot) 
2. ลาดสวาย (Lat Sawai) 
3. บึงคําพร้อย (Bueng Kham Phroi) 
4. ลําลูกกา (Lam Luk Ka) 
5. บึงทองหลาง (Bueng Thonglang) 
6. ลําไทร (Lam Sai) 
7. บึงคอไห (Bueng Kho Hai) 

8. พืชอุดม (Phuet Udom) 

 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อําเภอลําลูกกาประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง  ได้แก่ 
 เทศบาลเมืองคูคต ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตําบลคูคต 

 เทศบาลเมืองลําสามแก้ว  ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลคูคต (นอกเขตเทศบาลเมืองคูคต) เดิมคือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคูคตซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น "องค์การบริหารส่วนตําบลลําสามแก้ว"พร้อมกับยก
ฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง 

 เทศบาลตําบลลําไทร ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตําบลลําไทร 

 เทศบาลตําบลลําลูกกา ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตําบลบึงคําพร้อยและบางส่วนของตําบลลําลูกกา 

 องค์การบริหารส่วนตําบลลาดสวายครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลลาดสวายทั้งตําบล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบึงคําพร้อย ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบึงคําพร้อย(นอกเขตเทศบาลตําบลลํา
ลูกกา) 

 องค์การบริหารส่วนตําบลลําลูกกา ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลลําลูกกา (นอกเขตเทศบาลตําบลลําลูกกา) 

                                           
5 ท่ีมา http://www.saolamlukka.go.th/default.php?modules=general5&gid=6 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลบึงทองหลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบึงทองหลางทั้งตําบล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลลําไทรครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลลําไทร (นอกเขตเทศบาลตําบลลําไทร) 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบึงคอไหครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบึงคอไหท้ังตําบล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลพืชอุดม ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลพืชอุดมทั้งตําบล 

 
การคมนาคม เส้นทางสายหลกัของอําเภอลําลูกกาได้แก่ 

 ถนนลําลูกกา (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312) 
 ถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) 
 ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) 
 ถนนวิภาวดีรังสิต (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31) 

 
 2.2 บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

อําเภอลําลูกกาสมัยก่อนเป็นที่ราบลุ่มเต็มไปด้วยป่าพงป่าอ้อ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั่วไป 
สภาพของพ้ืนที่เป็นที่รกร้างกว้างใหญ่ มีช่ือเรียกว่า "ทุ่งหลวง" ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ประมาณปี พ.ศ. 2433 พระองค์ทรงเห็นว่าทุ่งหลวงกว้างใหญ่ไพศาล
มาก ควรให้ประชาชนเข้ามาอยู่เป็นที่พักอาศัยทํามาหากิน ประกอบกับมีพระราชดําริว่า กรุงสยาม 
คลองเป็นสําคัญ สมควรต้องขุดทุกปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม 
ดําเนินการขุดคลองหกวา เริ่มจากคลองซอยท่ี 2 ไปจนถึงอําเภอบางนํ้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
ระยะทาง 900 เส้นเศษ และขุดคลองซอยที่เป็นระยะห่างกัน 60 เส้น จํานวน 16 คลอง ผลจากการขุด
คลองน้ีทําให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นกันดารต่างอพยพหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่และทําการปลูกมากย่ิงขึ้น  

สําหรับช่ืออําเภอลําลูกกานี้ตามประวัติบอกว่า แต่เดิมนั้นในท้องที่อําเภอนี้มีลําธารไหลผ่านมา
บรรจบเป็นรูปตีนกา และปรากฏว่ามีนกมาอาศัยทํารังอยู่เป็นจํานวนมาก เพราะที่รวมของลําธารน้ีอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยกุ้ง ปลา อาหารของสัตว์นานาชนิด ประชาชนจึงเรียนบึงน้ีว่า "บึงลําลูกกา" ต้ังแต่น้ันเป็น
ต้นมา เมื่อทางราชการได้ต้ังอําเภอขึ้นใกล้กับบึงน้ีเมื่อประมาณ พ.ศ. 2447 จึงขนานนามว่า “อําเภอลํา
ลูกกา” สันนิษฐานว่าเป็นเพราะนิยมใช้คําสั้น ๆ 
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การศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ มีสถานศึกษาในตําบล  ดังน้ี  

 โรงเรียนประถมศึกษา  5 แห่ง ได้แก่ 

1.  โรงเรียนวัดธัญญะผล 
2.  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 
3.  โรงเรียนวัดดอนใหญ ่
4.  โรงเรียนวัดสมุห์ราษฎรบํารุง 
5.  โรงเรียนวัดลานนา 
 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา  2 แห่ง ได้แก่ 

1. โรงเรียนเจริญดีวิทยา 
2. โรงเรียนวัดสมุห์ราษฎรบํารุง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล   2   แห่ง   ได้แก่ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลลําลูกกา หมู่ 2 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลลําลูกกา หมู่ 6  

 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน   5 แห่ง 

ศาสนา ประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบลลําลูกกาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 

 วัดในตําบล 5 แห่ง คือ 

1. วัดธัญญะผล หมู่ 4 
2.  วัดดอนใหญ่ หมู่ 9 
3.  วัดสมุห์ราษฎร์บํารุง หมู่ 1 
4.  วัดลานนา หมู ่2 
5. วัดธรรมานันธาราม หมู ่13 
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 มัสยิด 3 แห่ง คือ 

1. มัสยิดอิรอดาตุ้ลกาแมล หมู่ 10 
2. มัสยิดกอมิสยาม หมู่ 5 
3. มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ หมู่ 3 

 โรงเรียนสอนศาสนา 4 แห่ง คือ 

1. โรงเรียนสอนศาสนามัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ หมู่ 3 
2. โรงเรียนสอนศาสนาอัสซารุ้ลซุนนะห์ หมู่ 5 
3. โรงเรียนสอนศาสนาอิรอดาตุ้ลกาแมล หมู่ 10 
4. โรงเรียนสอนศาสนาอ๊ัลอิบติตาอียะห์ หมู่ 10 

 

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

           ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมอยู่ โดยการเข้าวัดทําบุญตัก
บาตรในวันสําคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์มีการลดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ สงฆ์นํ้าพระ ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา ตักบาตรเทโว ประเพณีลอยกระทง  เป็นต้น 

การสาธารณสุข 

สถานีอนามัย มี  2  แห่ง ได้แก่ 

1. สถานีอนามัยตําบลลําลูกกา  

2. สถานีอนามัยบ้านทรัพย์ - บุญชู 

 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 5 แห่ง 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ 100 
กองทุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้ังเป็นศูนย์ 1 แห่ง 
การออกข้อบัญญัติป้องกันโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตําบลมีการป้องกัน และ

รณรงค์ตลอดทั้งปี 
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การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

ไม่มีสถานสงเคราะห์ในพ้ืนที่ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพให้ผู้สูงอายุ จํานวน  710 
คน ได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 500 บาท/คน/เดือน คนพิการ จํานวน 127 คน ได้รับเบ้ียยังชีพผู้
พิการ  500 บาท/คน/เดือน 
  

ลักษณะทางเศรษฐกิจและรายได้ประชากร 

ประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบลลําลูกกาส่วนใหญ่ทําการเกษตรเป็นอาชีพหลัก คือ ทํา
นา ทําสวน ทําไร่ รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ และทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือ สถานประกอบการของเอกชน 
 

รายได้ประชากร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีรายได้เฉลี่ย 37,000 บาท ต่อคนต่อปี 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

 ลําคลอง 4 สาย 

 คลองแอน 1 สาย 

 แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น 

 สระนํ้า 5 แห่ง 

 ระบบประปาหมู่บ้าน 9  แห่ง 
 

สภาพสิ่งแวดล้อม 

          ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ที่ต้องดําเนินการคือ ปัญหาขยะมูลฝอย เน่ืองจาก
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลลําลูกกามีโรงงานอุตสาหกรรม และหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึง
ทําให้ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น และยังไม่มีวิธีกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
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 2.3 ลักษณะของกองทุนสวัสดิการชุมชนในพ้ืนที่อําเภอลําลูกกา6 
 
 การก่อต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนในพ้ืนที่อําเภอลําลูกกา มีจุดเริ่มต้นที่โรงพยาบาลลําลูกกาซึ่ง
เป็นเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ โดยมีอาจารย์ศรีกมลฉัตร คุณพระร่วง เป็นแกนนําในการจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่ริเร่ิมจากตําบลคูคต ลําไทร บึงทองหลาง ลําลูกกา โดยมีการจัดต้ังกลุ่มมาต้ังแต่ ปี 
พ.ศ.2547  ก่อนหน้าน้ัน เป็นการดําเนินการในลักษณะชมรมเล็กๆ แต่เมื่อทางกองทุนก็มีนโยบายในการ
ขยายกองทุนให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อําเภอลําลูกกา จึงมีการจัดต้ังศาลาสร้างสุขขึ้นที่บึงทองหลาง เพ่ือให้
เกิดการดําเนินการร่วมกันทุกตําบลโดยให้ไปรวมท่ีศาลาสร้างสุขของอําเภอลําลูกกา  

เป้าหมายสําคัญกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี มี
วัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดการช่วยเหลือกันภายในพ้ืนที่ชุมชน ตามนโยบายชุมชนเข้มแข็ง โดยมีการ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐและพ้ืนที่ท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านกิจกรรมด้น
สวัสดิการทั้งการออม การส่งเสริมอาชีพ การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมทุนการศึกษา และการสร้าง
การเรียนรู้ของผู้คนในชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

แต่อย่างไรก็ตาม การดําเนินการดังกล่าวก็ต้องหยุดชะงักอันเนื่องจากท่านอาจารย์ศรีฉัตรกมล
เสียชีวิตลงก่อน ลักษณะการดําเนินการจึงมีลักษณะการดําเนินการตามศักยภาพและความพร้อมของแต่
ละพ้ืนที่ ซึ่งหากพ้ืนที่ใดมีความพร้อมด้านบุคลากร ความรู้ และการประสานการทํางานก็จะทําให้การ
ดําเนินงานมีความเข้มแข็งเป็นรูปธรรม โดยพบว่า ตําบลลําลูกกามีการดําเนินการที่ค่อนข้างเข้มแข็งอัน
เน่ืองมาจากเพราะคณะทํางานที่เข้มแข็ง และได้มีการจัดทําระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548 (รายละเอียดดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก)  

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 3.1 ที่มาและความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบของการวิจัยที่ประยุกต์และรวมเอาแนวความคิดของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) มาผสมผสาน
เข้าด้วยกัน อันเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชนที่มุ่งสู่การค้นหาแนวทางอันเป็น 

                                           
6 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แกนนําคณะกรรมการกองทุนฯ เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2553 



29 

“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี” ไพรัช บวรสมพงษ์ 

 

รูปธรรมที่เกิดจากการระดมสมองผ่านการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งต่างจากกระบวนทัศน์
ของการวิจัยแบบเดิมที่การต้ังประเด็นของปัญหาเร่ิมต้นและจบกระบวนการโดยนักวิจัย 
 ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงมีลักษณะของการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
(Research and Development) ผ่านปฏิบัติการวิจัยและการนําผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติโดยเร่ิมต้น
จากชุมชนกล่าวคือเน้นที่ชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งในมิติของการร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันแสวงหาปัญหา และ
คิดค้นแนวทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาที่เป็นเร่ืองอันเป็นฉันทามติของชุมชน รวมทั้งร่วมรับผล
ของการพัฒนา โดยมีนักวิจัยภายนอกทําหน้าที่เป็นผู้เอ้ืออํานวย หรือวิทยากรกระบวนการร่วมกับนักวิจัย
ชุมชนที่เป็นชาวบ้าน  

การวิจัยในลักษณะดังกล่าวจึงมีลักษณะของการแสวงหาและสร้างความรู้ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย
และผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (Research Participants) ในลักษณะของการเรียนรู้แบบพหุภาคี  

อย่างไรก็ดี การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแตกต่างจากการวิจัยเน่ืองจากหัวใจสําคัญ
ประการหน่ึงของการวิจัยดังกล่าวคือการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการสร้างสัมพันธภาพที่ดี (Building Rapport) ซึ่งผู้วิจัยต้องให้ความสําคัญ
ต่อความสนใจและความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการวิจัยมากกว่าการมุ่งตอบสนองต่อโจทย์การ
วิจัยของตนเองเท่าน้ัน 

หากกล่าวถึงนิยามของความหมายและลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อาจ
กล่าวได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยที่นําแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกัน
คือ “การปฏิบัติการ” (Action) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่โครงการวิจัยจะต้องดําเนินการ และ “การมีส่วน
ร่วม” (Participation) อันเป็นการมีส่วนเก่ียวข้องของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะห์
สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อันใดอันหน่ึง แล้วร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินการ
จนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย (สุภางค์ จันทวานิช, 2537) โดยท่ีประชาชนซึ่งเคยเป็นประชากรของการวิจัย 
กลับบทบาทมาเป็นผู้ร่วมในการทําวิจัย โดยเข้ามีบทบาทส่วนร่วมตลอดกระบวนการวิจัย (อุทัย ดุลย
เกษม อ้างถึงใน สุริยา  วีรวงศ์, 2538)  

เป้าหมายสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องการท่ีจะเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ในการสร้างความรู้และทําความเข้าใจกับสภาพการณ์ที่ปรากฏอยู่  รวมทั้งเปิดพ้ืนที่ให้เรียนรู้และแก้ไข
ปัญหาร่วมกันระหว่างหลายฝ่าย อันเป็นการสร้างความรู้ให้กับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม (พันธ์ุทิพย์  
รามสูต, 2540 และนิตยา  เงินประเสริฐศรี,  2544)   

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการวิจัยที่มุ่งเน้นความ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัยและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย  
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(Research Participants) ภายใต้แนวคิดและวิธีการท่ีเป็นประชาธิปไตย ยุติธรรม มีอิสระ และ
ส่งเสริมคุณค่าของชีวิต ทั้งน้ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยจะเข้าร่วมตลอดกระบวนการวิจัยต้ังแต่การ
สังเกต ตรวจสอบสถานการณ์ต่าง ๆ สะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของตน ทรัพยากรที่มีอยู่  
ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาที่ปรากฏอยู่ เพ่ือตรวจสอบทางเลือกที่เป็นไปได้ และมีการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้ปฏิบัติการเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาหรือความต้องการที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย  

 

 3.2 การประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชน 

 ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชน กรณีศึกษาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ปรับประยุกต์ใช้กระบวนการและรูปแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือใช้ในการออกแบบกระบวนการวิจัยและการเก็บข้อมูลเพ่ือให้
เหมาะสมกับบริบทและคุณลักษณะของการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในพ้ืนที่อําเภอลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี โดยให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) การศึกษา
ค้นคว้า/ สืบค้นของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (Investigation) การตัดสินใจผ่านฉันทานุมัติของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (Concensus) และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Contribution)  

 

 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 
 จากการทบทวนวรรณท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการชุมชน พบว่าสวัสดิการชุมชนมีการ
ดําเนินการตามลักษณะฐานคิดที่แตกต่างกัน (ระพีพรรณ คําหอม และคณะ, 2550) กล่าวคือ 
   1. ฐานคิดของภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีความเข้าใจและนิยาม คําว่า 
“สวัสดิการชุมชน” เป็นการให้หรือการสงเคราะห์ผู้ยากลําบากถือเป็นบทบาทหน้าที่ของภาครัฐเป็นหลัก 
ดังเช่น ข้อค้นพบจากพ้ืนที่ศึกษา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (มี
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสมทบ) อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอ ปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (จัดต้ังกองทุนใหม่) ฐานคิดน้ีส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นลักษณะการจัดต้ังกองทุนใหม่ที่ขาดการเช่ือมโยงบูรณการกับฐาน
กองทุนเดิมที่มีอยู่ 
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 2. ฐานคิดของ “ความเท่าเทียม” เป็นการให้อย่างมีคุณค่าและการรับอย่างมีศักด์ิศรีมีการดึง   
ผู้ยากลําบากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น จัดระบบให้ผู้ยากลําบากเข้า
มาเป็นสมาชิกกองทุน ดังข้อค้นพบจากพ้ืนที่ศึกษาอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอแหลม
สิงห์ จังหวัดจันทบุรี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ฐานคิดน้ี
ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ยากลําบากในการเป็นสมาชิกกองทุนฯ 

 3. ฐานคิดการพัฒนากลุ่มผู้ยากลําบาก เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กลุ่มลูกหาบ กลุ่มเกษตรกรปลูก
สับปะรดห้วยมุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ยากลําบากใหม่ๆ เชิงพ้ืนที่ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม เป้าหมาย
อ่ืน  ส่งผลให้เกิดการจัดสวัสดิการชุมชนเน้นการจัดทําเวทีประชาคมเครือข่ายการเรียนรู้ เช่น อําเภอนํ้า
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

          4. ฐานคิด “การมีส่วนร่วม” เป็นฐานท่ีทําให้เกิดการจัดการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยใช้พ้ืนที่ของชุมชนที่มีความเข้มแข็งของ
เครือข่ายสวัสดิการชุมชน เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่ชุมชนที่ยังมีเครือข่ายสวัสดิการชุมชนไม่เข็มแข็ง เช่น เครือข่
ายสวัสดิการชุมชนของพ้ืนที่ศึกษา ตําบลบางกะไชย และตําบลบางสระแก้ว เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเครือข่าย
สวัสดิการชุมชนของพ้ืนที่ศึกษา ตําบลหนองซิ่มและตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

 5. ฐานคิด “การเป็นเจ้าของกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมกัน” ฐานคิดน้ีสําคัญที่จะนําไปสู่การ
เกิดและความย่ังยืนของการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน แต่ขณะน้ีเป็นการผลักดันจาก 
นโยบายรัฐลงไป ยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาและการติดตามผล 
 ฐานคิดของสวัสดิการชุมชนต้องมาจากการบูรณาการหลายฐานคิดเข้าด้วยกัน การใช้ทุนทาง
สังคมที่แต่ละชุมชนมีอยู่แล้ว มาเช่ือมโยงเข้าหากันระหว่างพ้ืนที่เพ่ือทําให้เกิดพลังการขับเคล่ือน
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอําเภอขึ้นได้ การจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มที่
เกิดจากฐานงานพัฒนาส่วนใหญ่มีการสร้างลักษณะเช่ือมโยงและเกี่ยวพันมีจุดเน้นที่ต้องการให้คนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วม มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย เริ่มต้นจากความต้องการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มยาง กลุ่มข้าว กลุ่มควาย แต่สุดท้ายก็มักคาดหวังให้เกิดความเข้มแข็งภายใน
ชุมชน ต้องการพาชุมชนไปสู่เส้นทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
       การจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชนที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นระบบ ระเบียบหรือแบบ
แผนในการดําเนินงานที่ชัดเจน ทําให้การส่งผ่านความรู้จากชุมชนหน่ึงไปสู่ชุมชนหน่ึงเกิดปัญหาแม้แต่
การจัดกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน หลายพ้ืนที่ก็ยังคงรับไปเพียงรูปแบบให้ 
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ความสําคัญกับเงินปันผล โดยลืมหลักการสําคัญของการจัดทํากลุ่มออมทรัพย์ น่ันคือ การถือสัจจะการ
แบ่งปันโอกาส การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม การริเริ่มกิจกรรมดังกล่าวก็ส่งผลให้เกิด
การรวมกลุ่มของชาวบ้าน และ อย่างน้อยการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยชุมชนก็เป็นที่
ยอมรับและมีการปฏิบัติกันทั่วไป ซึ่งอาจนําไปสู่การดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ในอนาคต 

 อาจกล่าวได้ว่า การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเป็นแนวคิดหน่ึงที่เน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ที่จะวางรากฐานที่จะพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง มีระบบ มีการจัดการที่ดีในทุกระดับ โดยให้
ชุมชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเน้นให้ความสําคัญของความยากจนความมั่นคงของ
มนุษย์ ทุนทางสังคมและชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชนมีแนวคิด
พ้ืนฐานจากการออมทรัพย์ การผลิต ความเช่ือ จิตวิญาณ และฐานทรัพยากร ฐานการพัฒนา 

ในขณะที่หากพิจารณาถึงรูปแบบการดําเนินงานด้านพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม
เก่ียวกับจุดเริ่มต้น ลักษณะการดําเนินการ และผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (ปุสตี มอนซอนและคณะ, 
2552) กล่าวคือ  

พัฒนาการของการจัดสวัสดิการท่ีปรับเปลี่ยนมาเป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
เริ่มต้ังแต่อดีตที่มีลักษณะเป็นชุมชนสวัสดิการฐานปัจจัยสี่  บ้าน และวัดมีบทบาทสําคัญในการดูแลเรื่อง
การจัดสวัสดิการของชุมชน มาสู่ยุคที่รัฐบาลกลางมีบทบาทในการจัดสวัสดิการ ซึ่งช่วงแรกเป็นการจัดให้
เฉพาะผู้ที่จําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเท่าน้ัน และพัฒนามาสู่
การจัดสวัสดิการโดยรัฐที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น (สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน, 2548: 7)  

นอกจากรูปแบบของรัฐสวัสดิการ (welfare state) ที่กล่าวข้างต้น ยังมีสวัสดิการท่ีจัดโดย
ภาคเอกชน (ภาคธุรกิจ) ในรูปแบบของการประกันด้านต่างๆ  รวมทั้งยังมีฐานคิด ที่มา หลักการด้าน
ปรัชญา และรูปแบบในการจัดสวัสดิการอันหลากหลาย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในเชิง
พหุลักษณ์ (pluralism) ด้วยเช่ือว่าสวัสดิการสังคมเป็นเง่ือนไขเบ้ืองต้นที่จะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้ ท่ามกลางพลวัตการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์จุดเริ่มต้นของการจัดการเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงในชุมชน พบว่า 
สาเหตุ ที่มาของการดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมมักมีจุดเริ่มต้นที่มาจาก
ฐานที่มาใน 2 เรื่อง กล่าวคือ มีจุดเร่ิมต้นที่มาจากวิกฤติปัญหาความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือไปสู่
สถานะที่ดีขึ้น (by crisis) และมีจุดเริ่มต้นจากการออกแบบหรือการจัดกระทําเพ่ือให้เกิดการ 
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เปลี่ยนแปลง (by design) ซึ่งด้วยฐานคิด ที่มา และจุดเร่ิมต้นที่แตกต่างกันดังกล่าวน้ันย่อมเป็น
ปัจจัยเง่ือนไขที่ส่งผลต่อกระบวนการทํางานและผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับการ
วิเคราะห์ถึงจุดเริ่มต้นที่มาของการดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคมใน
สังคมไทยน้ันอาจจะเห็นได้ว่ามีรูปแบบที่สอดคล้องกันดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น คือ การจัดสวัสดิการท่ี
เกิดขึ้นจากรัฐจัดต้ัง หรือชุมชนก่อต้ังร่วมกับรัฐ อันเป็นลักษณะที่มีการออกแบบให้มีการดําเนินการ (by 
design) ตามหลักคิดหรือนโยบาย มาตรการ และการจัดสวัสดิการที่มาจากความเดือดร้อนของ
ประชาชน ส่งผลให้ริเร่ิมดําเนินการจัดการเอง อันเป็นลักษณะที่มาจากวิกฤติปัญหา (by crisis)   

การวิเคราะห์ถึงจุดเริ่มต้นของการดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม
ระดับพ้ืนที่ จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มสวัสดิการชุมชนทั้ง 25 กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างการดําเนินงานที่ดี 
(good case) ในที่น้ีมุ่งนําเสนอให้เห็นถึงที่มา/จุดเริ่มต้นของการดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ซึ่งมีรูปแบบที่สังเคราะห์ได้ 3 รูปแบบ กล่าวคือ 

1. การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มต้นมาจากรัฐ 
2. การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มต้นโดยชุมชนก่อต้ังร่วมกับรัฐ 
3. การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มต้นจากการริเริ่มดําเนินการเองโดยชุมชน 

 1)  การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มต้นมาจากรัฐ 

  กลุ่มสวัสดิการชุมชนที่ริเริ่มดําเนินการโดยมีจุดเร่ิมต้นมาจากรัฐน้ัน เป็นรูปแบบที่พบเป็นส่วน
น้อยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี และปรากฏในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทยมากกว่าภาคอื่นๆ 
ด้วยความใกล้ศูนย์กลางของความเป็นเมือง ทําให้กลุ่มสวัสดิการชุมชนในลักษณะน้ีจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนงานขององค์กรภาครัฐ 

  ลักษณะของการดําเนินงานจัดสวัสดิการสังคมท่ีเริ่มต้นโดยภาครัฐน้ัน ประกอบไปด้วยรูปแบบใน
สองส่วน คือ  

1) รูปแบบที่รัฐมีการจัดต้ังกลุ่มสวัสดิการโดยมาจากความต้องการของประชาชน เช่น 
สวัสดิการสังคมโดย อบต.บ้านหม้อ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี  มีการจัดสวัสดิการท่ีมุ่งเน้นแนวคิดที่เสริมให้คน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรวมตัวกันจัดสวัสดิการ โดย อบต. ทําหน้าที่เพียง
อํานวยการด้านนโยบาย งบประมาณ และติดตามประเมินผล เป็นต้น  

2) รูปแบบที่รัฐสนับสนุนเงินงบประมาณมาเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนดําเนินการจัดสวัสดิการ
เองต่อเน่ืองไป เช่น รัฐสวัสดิการจาก กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2544 รัฐสวัสดิการจาก 
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ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จัดต้ังเป็นสถาบันการเงินบ้านหัวทองดี  ต.หนอง
แม่ไก่  อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง และการจัดสวัสดิการท่ีริเริ่มโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
จัดเป็นสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคง เป็นต้น 

 2)  การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มต้นโดยชุมชนก่อต้ังร่วมกับรัฐ 

  การจัดสวัสดิการสังคมท่ีมีจุดเร่ิมต้นโดยชุมชนร่วมก่อต้ังกับรัฐน้ัน เป็นรูปแบบที่พบมากเป็นอันดับ
สองจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  ลักษณะการดําเนินงานน้ันจัดได้ว่ามีความเป็นพหุลักษณ์ในประเด็น
เก่ียวกับลักษณะความหลากหลายของกลุ่มองค์กรที่ร่วมมือกันต้ังแต่ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือในการ
จัดต้ัง  ลักษณะการประสานความร่วมมือ  การให้ความความช่วยเหลือสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ 
และวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น จุดเร่ิมต้นการดําเนินงานในลักษณะน้ีพบเห็นลักษณะ
การดําเนินงานอยู่แทบทุกภาคในพ้ืนที่ของประเทศ  

  ลักษณะการดําเนินงานที่ชุมชนร่วมก่อตังกับรัฐน้ัน อาจเกิดขึ้นจากแกนนําชุมชนที่เป็นผู้ก่อการดี 
เห็นความสําคัญของการจัดสวัสดิการชุมชนจากการไปศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา ที่จัดข้ึนโดยองค์
ภาครัฐ พัฒนาชุมชน ฯ แล้วนํามาสานการดําเนินงานต่อในพ้ืนที่ โดยประสานความร่วมมือจากองค์กร
ภาครัฐในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ที่มีการริเริ่มดําเนินงาน
โดยผู้นําชุมชน และรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และมี
การศึกษารูปแบบการดําเนินงานจากชมรมผู้สูงอายุที่ก่อต้ังโดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น หรือกรณี 
กลุ่มธนาคารชุมชนบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี และกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านโรงกุ้ง ต.บางแก้ว 
อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม เกิดจากการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF) เข้า
มาดําเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาของชุมชน ผ่านเวทีประชาคม เป็นต้น  

 นอกจากน้ี ยังมีลักษณะการดําเนินงานที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการสนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือการจัด
สวัสดิการชุมชนที่เกิดข้ึนในลักษณะการวิจัยและพัฒนา เช่น กองทุนสวัสดิการคนดอยสะเก็ด อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยเป็นกองทุนที่สืบเน่ืองจากงานวิจัยของ สสว. 10 และสํานักงานประสานงานวิจัย
เชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สกว. แม่โจ้) เป็นต้น  

 3)  การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มต้นจากการริเริ่มดําเนินการเองโดยชุมชน 

  การจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะที่มีจุดเริ่มต้นจากการดําเนินการเองของภาคประชาชน โดย
ชุมชนน้ัน เป็นลักษณะที่พบมากที่สุดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมท้ังยังพบได้ในทุกภาค และพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนที่ที่มีลักษณะของภูมิประเทศในลักษณะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีสภาพ 
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ทางเศรษฐกิจไม่ดี แต่มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนผู้นํา รวมทั้งทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
เช่น ในภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือของประเทศไทย  

  จุดเริ ่มต้นของการดําเนินงานจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนในลักษณะนี ้ม ักเก ิดจาก
ปรากฏการณ์ปัญหาและวิกฤติด้านต่างๆ ของคนในชุมชน (by crisis) โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาความ
เดือดร้อนทางเศรษฐกิจครัวเรือน คนรายได้น้อย มีความยากจน ปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบ
อาชีพ (เช่น ต้นทุนในการทํานา รับจ้าง) ภาวะความเจ็บป่วย การตาย และการมีประชากรท่ีด้อยโอกาส
ในชุมชนมาก เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้พิการ เป็นต้น อันเป็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและรับรู้ร่วมกันของ
ผู้คนในสังคมว่าสภาพดังกล่าวได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ จําเป็นที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของสังคมหรือเป็นปัญหาในพ้ืนที่สังคมท่ีตนได้อาศัยอยู่  ลักษณะของวิกฤติการณ์โดย
สรุปแล้ว มักมาจากเร่ืองการทํามาหากิน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีหน้ีสินนอกระบบ และการได้ผลผลิตน้อย
จากการทําการเกษตรที่มีต้นทุนสูง ทําให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ไม่มีเงินที่จะมารักษาความป่วยไข้ 
และการส่งเสียบุตรหลานทางด้านการศึกษา ทําให้ไม่มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิต (life security) 

 ทั้งน้ีจุดเริ่มต้นของการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเองน้ี เกิดจากกระบวนการกลุ่มในชุมชน ไม่
ว่าจะเป็นการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา โดยผู้นําที่มีความคิด และบารมีเป็นจุดศูนย์รวม
ทางจิตวิญญาณและศาสนา เช่น พระสงฆ์  มีการใช้วัฒนธรรมประเพณีเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา เป็น
ต้น เช่น กลุ่มธนาคารชีวิต ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ริเริ่มขึ้นจากความเดือดร้อนความเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนในปี พ.ศ. 2527 ส่งผลให้การทํานาเริ่มจะไม่ได้ผลผลิตตามความต้องการ เพราะประสบกับ
ปัญหาน้ําท่วมบ้าง ปัญหาผลผลิตข้าวเป่ือย ทําให้ผลิตผลได้ไม่เต็มที่ และด้วยภาวะทางเศรษฐกิจดังกล่าว
มาส่งผลให้ชาวนาต้องซื้อข้าวกิน มีหน้ีสินทั้งจาก ธกส. หน้ีในระบบ และหน้ีนอกระบบ รวมทั้งขาด
เงินทุนในการประกอบอาชีพ จึงมีการรวมตัวกันที่วัด ในวันสําคัญทางศาสนาโดยมีพระสงฆ์เป็นจุดรวมใน
การหาทางแก้ไขปัญหา หรือในกรณีภาคอีสานที่มีทุนทางวัฒนธรรม “ฮีต 12 ครอง 14”  เมื่อมีความ
เดือนร้อน ก็ใช้กองทุนข้าว กองทุนเงินน้ันจัดสวัสดิการช่วยเหลือคนในชุมชน มีการจัดสวัสดิการออมวัน
ละบาท ที่เรียกว่าสัจจะสะสมทรัพย์ ที่มีนัยยะของการใช้ข้อธรรมทางศาสนาเข้ามาเป็นกลไกในการ
ดําเนินการของกลุ่ม เช่น กลุ่มสวัสดิการชุมชนใน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็นต้น 

 นอกจากน้ี ด้วยจิตสํานึกของการให้ ความเกื้อกูล เอ้ืออาทรของคนในชุมชนที่เมื่อมีคนเดือดร้อน จึง
มีการช่วยเหลือริเริ่มการรวมเงินต้ังเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในประเด็นและมิติต่างๆ เป็นต้น เช่น 
กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตําบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ กลุ่มโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัด
ประชาชุมพล ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร จัดสวัสดิการทางการศึกษาช่วยเหลือบุตรหลานในชุมชน เป็นต้น 
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

  โครงการวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research 
Framework) ดังภาพประกอบที่ 1    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากภาพประกอบที ่ 1 อธิบายได้ว ่าในกระบวนการวิจ ัยที ่เกิดขึ ้น ผู ้ว ิจ ัยได้ประยุกต์ใช้
หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาเป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งคําตอบในการวิจัยควบคู่กับ
การใช้หลักการทางสังคมสังเคราะห์และสวัสดิการสังคม  ซึ ่งการประยุกต์ใช้หลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวได้นํามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมและขั้นตอนการวิจัยซึ่งสามารถ
จําแนกออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก (รายละเอียดจะกล่าวในส่วนที่ 3)  

1. ขั้นตอนการ
ค้นหาปัญหา
และระบุความ
ต้องการ 

3. ขั้นตอนการ
ดําเนนิการ/ 
ปฏิบัติการเพือ่
แก้ไขปัญหา 

2. ขั้นตอนการ
วิเคราะห์
ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข 

4. ขั้นตอนการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ส่วนที่ 3 
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริม 

การจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน”ี 
วิธีวิทยาในการศึกษา 

 
ผู้วิจัยได้มีการนําแนวคิดหลักของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการออกแบบฐาน

คิดหลักและกระบวนเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งกล่าวได้ดังน้ี  

3.1 ฐานคิดหลักของการวิจัย 

ผู้วิจัยมีฐานคิดหลักของการวิจัยคร้ังน้ี โดยเช่ือว่า ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมีความสามารถและมี
ศักยภาพเพียงพอเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านสวัสดิการชุมชน ซึ่งหากกระบวนการวิจัยสามารภส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ด้วยการส่งเสริมยกระดับความรู้ สร้างการเรียนรู้ผ่านการ
คิดวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหา การกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา การลงมือปฏิบัติและการ
สรุปการเรียนรู้ของเขา/ เธอเหล่าน้ันเอง น่าจะก่อให้เกิดการนําเอาศักยภาพเหล่าน้ีมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาแนวทางการดําเนินสวัสดิการชุมชนได้ต่อไป  
  

3.2 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ภายใต้แนวคิดหลักของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้กําหนดกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยจําแนกออกเป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปน้ี  

ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการค้นหาปัญหาและระบุความต้องการ โดยเริ่มจากการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนผ่านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยวิธีการทําความรู้จัก และสร้างความ
เข้าใจ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยผ่านการพูดคุยแนะนําตัวเองเพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์อันจะช่วยให้เกิดความไว้วางใจ ต่อจากน้ัน ผู้วิจัยได้เริ่มต้นการสํารวจ ศึกษาชุมชน ใน
มิติต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ และแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ภายในชุมชน รวมถึงการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
ประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง เพ่ือทําความเข้าใจถึงคุณลักษณะและบริบทของ
พ้ืนที่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือทราบถึงประวัติความเป็นมา
ของชุมชน ตลอดจนความต้องการจําเป็น (Needs) ของชุมชนในเร่ืองของการจัดสวัสดิการชุมชนว่า 
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อะไรคือปัญหาอุปสรรค และมีความต้องการจําเป็นในเรื ่องของการดําเนินการด้านการ
สวัสดิการชุมชนอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาและกําหนดแนวทางแก้ไข ในขั้นตอนน้ี ผู้วิจัยให้ความสําคัญ
กับการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชนโดยเน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติ โดยวิธีการจะใช้การสัมภาษณ์และอภิปรายถกปัญหา  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัยและผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งที่เป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนระดับบุคคลและระดับกลุ่มบุคคล เพ่ือ
เป็นการประเมินปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ในด้านทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือใช้ในการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  

ขั้นตอนน้ีถือเป็นกระบวนการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจร่วมกันเพ่ือค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง โดยเน้นกระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยหลักเหตุผลควบคู่ไปกับหลักประชาธิปไตยที่ยอมรับเสียง
ข้างมากและการให้ความสําคัญด้วยการรับฟังเสียงข้างน้อย (Minority Power)  

ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการแก้ไขปัญหา  ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการติดสินใจร่วมกันเพ่ือ
คัดเลือกโครงการและกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการ โดยภายหลังจากได้ข้อตกลงร่วมกันของชุมชนหรือ
ความคิดเห็นของแกนนําตัวแทนชุมชนแล้ว ผู้วิจัยจะกําหนดบทบาทของตนเองในลักษณะของการ
กระตุ้นให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมีบทบาทหลักในการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ โดยเน้นการปฏิบัติการร่วมกันของชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นต่อจากกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและการดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยให้ชุมชนได้กําหนดประเด็นความสําเร็จหรือเครื่องชี้วัด
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวจะเป็นทั้งการประเมินที่เน้น
ผลลัพธ์และการประเมินเพื่อเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) โดยเน้นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยในการนําผลการวิจัยไปดําเนินการ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนต่อไป หรือวางแผนในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชนฯ  
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ส่วนที่ 4 
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริม 

การจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน”ี 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษา 

 ในส่วนของผลการศึกษา ผู้วิจัยได้นําเอาวัตถุประสงค์การวิจัยและขั้นตอนการวิจัยมากําหนดเป็น
ประเด็นหัวข้อการนําเสนอผลการศึกษา ซึ่งในที่น้ีสามารถจําแนกผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นใหญ่ 
ประกอบด้วย  
  

1. แนวคิดและรูปแบบกิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ตําบลลําลูกกา  
2. ปัญหา อุปสรรคและข้อจาํกัดในการดําเนินการด้านสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ตําบลลําลูกกา 
3. แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ตําบลลําลูกกา 
โดยนําเสนอผลการศึกษาได้ดังน้ี 
 
4.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคข์้อท่ี 1. แนวคิดและรูปแบบกิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชน

พื้นที่ตําบลลาํลูกกา 

 ที่มาและแนวคิด 

     กองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาก่อต้ังขึ้นมาเพ่ือสร้างความม่ันคงในชีวิตให้แก่ชาวบ้านที่ไม่มี
สวัสดิการของตนเอง ไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการของภาครัฐ ทางชุมชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ความมั่นคงในชีวิตของเพ่ือนบ้านที่อยู่ร่วมกันในชุมชน เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ีไม่สามารถเข้าถึงระบบ
สวัสดิการของภาครัฐที่ยังไม่สามารถจัดสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง กล่าวคือ สวัสดิการของภาครัฐที่จัดให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปน้ัน ปัจจุบันยังเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้
พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นต้น  
  ดังน้ัน ชาวบ้านในชุมชนตําบลลําลูกกาจึงได้ร่วมกันก่อต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนภายใต้ช่ือ 
“กองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกา” ขึ้น เพ่ือช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่สมาชิกของ
ชุมชนตําบลลําลูกกา ซึ่งสวัสดิการชุมชนตําบลลําลูกกาเป็นกองทุนสวัสดิการที่ก่อต้ังขึ้นโดยเงินทุนของ
สมาชิกของกองทุน สมาชิกของกองทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางกฎ ระเบียบ และบริหารจัดการ 
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กองทุนร่วมกัน เพ่ือร่วมกันสร้างกองทุนสวัสดิการที่เข้มแข็งและย่ังยืน รวมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ของกองทุนแบบครบรอบวงจรชีวิตนับต้ังแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต โดยกองทุนสวัสดิการลําลูกกาน้ันได้
จัดสวัสดิการครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน บนพ้ืนฐาน
ของความรักและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความเอ้ืออาทรต่อกัน ควบคู่กันไปพร้อมๆ กับ
ประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือทางศาสนา ซึ่งทางกองทุนสวัสดิการลําลูกกาให้มองเห็นว่าเป็นสิ่ง
สําคัญในการยึดโยงจิตใจองคนในชุมชนให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
  กองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกา ก่อต้ังอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2548 โดย
คณะกรรมการสวัสดิการชุมชนท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานี, ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี, สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.), ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 27 จังหวัดปทุมธานี, 
สํานักงานส่งเสริมวิชาการ 1, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี และสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ร่วมกันกับผู้นําชุมชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้าน
ตําบลลําลูกกา จัดทําประชาคมก่อต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาข้ึนอย่างเป็นทางการ 
  แต่เดิมกองทุนสวัสดิการลําลูกกา ได้เข้าร่วมกับกองทุนสวัสดิการลําไทร และกองทุนสวัสดิการ
บึงทองหลางในการดําเนินกิจกรรมของกองทุนร่วมกัน เน่ืองจากในช่วงเร่ิมแรกนั้นทางกองทุนสวัสดิการ
ลําลูกกายังไม่สถานที่ในการดําเนินกิจกรรมและการทํางานของกองทุนสวัสดิการยังไม่ลงตัว จึงได้อาศัย
ความร่วมมือและเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกองทุนสวัสดิการลําไทร กองทุนสวัสดิการบึงทองหลาง 
และกองทุนสวัสดิการลําลูกกา เมื่อดําเนินการมาได้สักระยะหน่ึงทั้ง 3 กองทุนเล็งเห็นว่าแต่ละกองทุนมี
ประสิทธิภาพมากพอที่จะบริหารกองทุนของตัวเองได้ รวมทั้งกองทุนสวัสดิการลําลูกมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น
อย่างมาก จึงได้แยกกองทุนทั้ง 3 กองทุนออกจากกัน และให้แต่ละกองทุนบริหารจัดการกองทุนด้วย
ตนเอง นับต้ังแต่น้ันทางกองทุนสวัสดิการลําลูกกาจึงได้บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนด้วยตนเอง 

แนวคิดและรูปแบบกิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชนของกองทุนสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี มีที่มาจากความต้องการด้านกองทุนช่วยเหลือตนเองของสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่
จังหวัดปทุมธานี โดยในช่วงระยะก่อนการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์ พ้ืนที่อําเภอลําลูกกามีการ
ดําเนินการลักษณะสวัสดิการที่เร่ิมจากการก่อต้ังเป็นเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งมีอาจารย์ศรีกมลฉัตร 
คุณพระร่วง เป็นเครือข่าย เป็นแกนนํา ในปี พ.ศ. 2547 เป็นการทําแบบรวมทั้งตําบล จากคูคต ลําไทร 
บึงทองหลาง ลําลูกกา ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นชมรมเล็กๆ แบ่งไปตามลักษณะ โดยมีการดําเนินกิจกรรม
ของกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเข้มแข็งในพ้ืนที่ของโรงพยาบาลลําลูกกามาต้ังแต่ปี พ.ศ.2547 ต่อมาทางแกนนํา
และคณะกรรมการของกลุ่มต่างมีความเห็นและต้องการที่ขยายกิจกรรมให้มีความเข้มแข็งและเกิด 
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เครือข่ายในระดับอําเภอ พ้ืนที่ตําบลลูกกาจึงเป็นพ้ืนที่นําร่องของอําเภอลําลูกกา แต่เน่ืองจาก
การเสียชีวิตของแกนนําสําคัญ (อาจารย์ศรีกมลฉัตร คุณพระร่วง) ทําให้การดําเนินการขยายกองทุน
สวัสดิการชุมชนในระดับอําเภอต้องยุติลง ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 “เดิมทีเรามา โรงพยาบาลลําลูกกา คือเป็นเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งมี
อาจารย์ศรีกมลฉัตร คุณพระร่วง เป็นแกนนํา ไปทําที่น้ัน ร่วมทั้งตําบล จากคูคต ลํา
ไทร บึงทองหลาง ลําลูกกา ก็ไปที่รพ.ลําลูกกา จัดต้ัง มาต้ังแต่ ปี2547 ก่อนหน้าน้ันก็
เป็นชมรมเล็กๆ ต่อมาทางกองทุนก็มีนโยบายลงมาให้แบ่งไปเลยว่าใครอยู่อําเภออะไร 
ก็ให้ไปทําอําเภอน้ันๆ ต่อมาภายหลังอาจารย์ก็คิดการใหญ่ที่ว่าจะทําทั้งอําเภอ ก็เลย
จัดต้ังศาลาสร้างสุขขึ้นที่บึงทองหลาง ก็ร่วมทุกตําบล ให้ไปรวมท่ีศาลาสร้างสุข ของ
อําเภอลําลูกกา แต่มันก็ไม่สําเร็จ เพราะอาจารย์เสียก่อน เลยมาเป็นอําเภอใครอําเภอ
มัน เราก็เลยกลับมาทําของเราแต่ละตําบล ก็เลยเป็นกองทุนแต่ละกอง การหา
บุคลากรลําบากมาก แต่ถ้าเราไปรวมกัน ตําบลน้ีมีบุคลากร ตําบลน้ันมีสถานที่ ตาม
เจตนารมณ์ของอาจารย์ ที่อยากให้เรารวมเป็นอําเภอ เป็นใหญ่ (เป็นกลุ่มก้อนข้ึน)”  

 “... ก็คือมันเป็นนโยบายของรัฐบาลเมื่อก่อนน้ี เป็นแนวคิดของพ่อหลวง ก็ให้
อยู่ได้ด้วยตัวเอง พ่ึงตัวเองก่อนที่จะพ่ึงรัฐบาล คือ นโยบายชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนต้อง
ดูแลกันเอง” 

     (สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2553) 

อย่างไรก็ดี ด้วยลักษณะที่น่าสนใจของพ้ืนที่ตําบลลําลูกกาซึ่งเป็นพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม กล่าวคือ
เป็นพ้ืนที่ที่มีการดําเนินชีวิตของสองวัฒนธรรมคือไทย-พุทธ และไทยมุสลิมมาอยู่ร่วมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกหรือแตกแยก ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ที่มีการต้ังบ้านเรือนแบบวิถีชนบทและบ้านจัดสรร และ
ความเข้มแข็งของพ้ืนที่ชุมชนเอง ทําให้เป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจเรื่องการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดสวัสดิการชุมชน
จนมีการถ่ายทอดออกรายการโทรทัศน์ ประกอบกับนโยบายชุมชนเข้มแข็งของหน่วยงานภาครัฐ จึงทํา
ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ลําลูกกาเป็นกองทุนนําร่องพ้ืนที่แห่งหน่ึงในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง ดังที่ผู้ให้
ข้อมูลกล่าวว่า 

“ศาสนาของที่น่ีจะมีอยู่ 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม  รูปแบบ
ความสัมพันธ์เป็นแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ถ้าเกิดไทยพุทธ เวลาทํากิจกรรม เราก็ทําร่วมกัน 
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 อย่างไทยพุทธ เวลามี งานบวช งานแต่งเขาก็เชิญพ่ีน้องมุสลิมมาร่วมงาน ส่วน
มุสลิมเวลาจัดการของทางศาสนามุสลิม อย่างงานสุหน่ัน ของเด็กผู้ชาย ชาวไทยพุทธก็
มาร่วม เวลามีผ้าป่า เวลาไปแจกซอง เขาก็ยังให้ คือ เวลาเป็นเพ่ือนกัน เขาก็คิดว่าทํากับ
เพ่ือน การอยู่ร่วมกันดี เวลามีประชุมอิสลามก็มาประชุม ก็โพกผ้ามา เป็นเพ่ือนกันได้” 

(สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2553) 

 

 วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกา 

 สําหรับความคาดหวังหรือสิ่งที่กองทุนสวัสดิการลําลูกกาต้องการให้เกิดข้ึนในการจัดสวัสดิการ
ชุมชน น้ันมีหลายประการด้วยกัน ดังน้ี 
  ประการที่หน่ึง ทางกองทุนมุ่งหวังให้กองทุนสวัสดิการลําลูกกาเป็นเสมือนกุญแจนําทางที่นํา
ประชาชนหรือชาวบ้านในชุมชนไปสู่ความเข้าใจและเข้าถึงเก่ียวกับความเป็นรัฐสวัสดิการท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต กล่าวคือ ทางกองทุนมุ่งหวังว่าอยากให้ชาวบ้านเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสวัสดิการพ้ืนฐาน
ที่พวกเขาควรจะได้รับนับต้ังแต่เกิดจนกระทั่งถึงเสียชีวิต เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมรัฐสวัสดิการใน
อนาคตประชาชนเหล่านี้จะมีคําตอบสําหรับตนเองในเบ้ืองต้นว่าสวัสดิการท่ีพวกเขาต้องการคืออะไร 
และต้องการในจํานวนมากน้อยเท่าใด ซึ่งคําตอบของประชาชนท่ีเกิดข้ึนจะเป็นเสียสะท้อนที่ส่งไปยังรัฐ 
เพ่ือให้รัฐจัดสวัสดิการได้ตรงความต้องการของประชาชน ซึ่งการดําเนินการจัดสวัสดิการในรูปแบบนี้เป็น
การจัดสวัสดิการแบบ Bottom-up มิใช่ Top- down ดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งการจัดสวัสดิการแบบ 
Bottom-up จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการของประชาชนมากกว่า 
ดังความเห็นที่ว่า  
 

 “ถ้าพูดตามแนวคิดที่รัฐบาล (คุณอภิสิทธ์ิ) เคยพูดไว้นะครับว่า เร่ืองของรัฐ
สวัสดิการนะครับ คือก่อนที่จะถึงรัฐสวัสดิการน้ัน ตัวน้ีจะเป็นตัวนําทาง ตัวกองทุน
สวัสดิการจะเป็นตัวนําทางตัวหน่ึงที่ทําให้ประชาชนหรือว่าชาวบ้านทั่วไปได้แตะต้องคํา
ว่ากองทุนก่อน เพราะคําว่าสวัสดิการของรัฐเราน้ันมันยังไม่เหมือนของต่างประเทศ มัน
ไม่ครบวงจรนะครับให้เขารู้ว่าสวัสดิการไหนบ้างที่รัฐจะต้องรับผิดชอบให้เขา” 
 “เพ่ือให้เขารู้ว่าในการเจ็บไข้ได้ป่วยน้ัน รัฐจะต้องดูแลเรา แต่ตอนนี้ที่เราดูแล
กันเอง เราดูแลได้แค่น้ีนะ ต่อไปข้างหน้าน้ันรัฐจะต้องดูแลเขาขนาดไหน เขาก็จะมี 
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ความคิดของเขา เขาก็จะเริ่มต้นจากท่ีได้รับจากเรา ว่าขนาดนี้มันเพียงพอไหม มันไม่
เพียงพอใช่ไหม เพราะฉะน้ันเขาต้องการเพ่ิมไปเท่าไหร่ เขาจะคิดออกเองว่าเป็นค่า
รักษาพยาบาลเท่าไหร่ ค่าห้องเท่าไหร่ อะไรพวกน้ี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรบ้าง
อย่างน้ี เขาก็จะมีความคิดขึ้นมา คือตัวเองพวกน้ีมันจะได้ไปเป็นตัวเลขที่ไปกําหนดให้
รัฐบาลที่เกิดจากระดับล่าง ไม่ใช่เกิดจากรัฐบาล จากระดับบนลงมา ไม่ใช่การกําหนดจาก
หมอหรือว่าสถานประกอบการ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่คิดจากคนจ่ายเงินข้ึนไปส่วนหน่ึง”  

(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 
    
  ประการที่สอง ทางกองทุนมุ่งหวังที่จะนําเสนอรูปแบบการจัดสวัสดิการของกองทุนเป็นข้อเสนอ
หน่ึงสําหรับภาครัฐในการจัดทําสวัสดิการให้แก่ประชาชน กล่าวคือ การจัดสวัสดิการของกองทุนที่เกิดข้ึน
ในปัจจุบันจะเป็นข้อเสนอแนะสําหรับภาครัฐในการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในอนาคต 
 

  “สิ่งที่เราทําอยู่น้ีเราจะทําเป็นข้อเสนอให้กับทางรัฐ เตรียมพร้อมไว้ อันน้ีถ้าหาก
มีการสวัสดิการภาครัฐเกิดขึ้นมานั้น หลายอย่างที่เราเป็นคนเตรียมการให้น้ัน มันจะไป
ทําให้ประชาชนระดับล่างมีคําตอบ เขาจะมีคําตอบขึ้นไปว่า คุณต้องการเท่าไหร่ 300 
ครับ อย่างน้ีนะครับ 500 ครับ อะไรแบบนี้”  

(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 
 
 ประการที่สาม ทางกองทุนสวัสดิการลําลูกกามีความพยายามที่จะจัดสวัสดิการของกองทุนให้
เช่ือมโยงกับนโยบายของภาครัฐในการก้าวเข้าสู่สังคมรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าในปี พ.ศ.2560 กล่าวคือ เมื่อ
รัฐก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการลําลูกกาจะเป็นแนวทางที่เช่ือมโยงกับระบบใหญ่
หรือเช่ือมโยงกับนโยบายของรัฐ หรือถึงแม้ว่าจะเช่ือมต่อกับความเป็นรัฐสวัสดิการไม่ได้ หรือถึงแม้ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมทางกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาก็ยังคงมี
ระบบสวัสดิการของชุมชนที่สามารถดูแลตัวเองได้ 
 

  “ของเราจะไปเช่ือมต่อปี 2560 ได้ ของเราจะเป็นรัฐสวัสดิการ ก็จะมีสวัสดิการ
ในเรื่องของการรักษาพยาบาล เป็นสวัสดิการช่วยในยามเจ็บป่วย แล้วก็เสียชีวิต แล้วก็
จะมีทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่เป็นเยาวชนท่ียังเป็นเด็กนักเรียนอยู่นะค่ะ แล้วก็จะมี
งบประมาณที่เก่ียวกับการอบรมฝึกอาชีพด้วย อันน้ีของเราคือเป็นพ้ืนฐานที่เราทํา 
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มาแล้ว แต่เราต้องการต่อยอดต่อไปอีก ตอนน้ีกําลังหางบประมาณอยู่ เพ่ือที่จะมาช่วย
หนุนเสริมส่วนน้ีต่อ” 

(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 
 
  สําหรับความคาดหวังทั้งในเบ้ืองต้นน้ัน อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าทางกองทุนสวัสดิการมีความ
มุ่งหวังที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมทั้งเตรียมความพร้อมของชุมชนของตนเอง เพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในอนาคตอันใกล้ ซึ่งทางกองทุนสวัสดิการชุมชน
ลําลูกกามีมุมมองเก่ียวกับการพัฒนาตนเองว่าควรจะเริ่มที่ตัวเองก่อน มากกว่าที่จะหวังการพ่ึงพาจาก
ทางภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาชุมชน และ
พัฒนาประเทศของเราเองให้ก้าวหน้ามากกว่าประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ 
 

 “ประชาคมโลกหลายๆ ประเทศที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าสู่สวัสดิการภาครัฐ
ส่วนใหญ่แล้ว ทีน้ีมันก็จะมีประเทศกําลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาที่กําลังจะผลัก
ตัวเองเข้าไป เพราะฉะนั้นการเตรียมการน้ัน อย่างเราเราคิดว่าเรากําลังพัฒนา การ
เตรียมการตรงนี้ก็คงจะเป็นตัวหน่ึงนะ คือจะรอให้รัฐเขามาเตรียมการให้น้ันมันก็จะ
เหมือนกับในอดีตที่ว่า ทุกอย่างรัฐคิดให้ก่อน คนข้างล่างไม่ได้คิดข้ึนไป เพราะฉะน้ันอัน
น้ีก็เป็นแนวทางหน่ึงเท่าน้ันนะครับ” 

(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 
 

 เป้าหมายของกองทุนฯ 

ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงเป้าหมายของกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาว่า วัตถุประสงค์หลักของ
กองทุนฯ ที่พยายามจัดต้ังและดําเนินการอย่างต่อเน่ืองน้ันต้องการที่จะให้กองทุนฯ ทําหน้าที่ในการ
ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ กล่าวคือเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือทั้งในการประกอบ
อาชีพ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาความต้องการ 
แต่ด้วยข้อจํากัดของกองทุนเองทั้งด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร และด้านความรู้ ความ
ชํานาญ จึงทําให้การบรรลุเป้าหมายเป็นไปอย่างยากลําบาก ดังข้อมูลที่ว่า 
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“กองทุนเราจะเข้าไปช่วยให้เกิดเอ้ืออํานวย คือ เราไม่ได้เพียงแต่ให้การสงเคราะห์ เอ้ืออํานวย แต่
เรากําลังจะทําให้เขาพ่ึงตัวเองได้ ให้ดํารงชีพอยู่ได้  ส่วนเรื่องที่อยู่อาศัย สุขภาพ อาหารการกิน โภชนาการ
ต่างๆ มันก็จะต้องเข้ามาเก่ียว แต่ในปัจจุบันเราอาจจะยังไปไม่ถึงตรงน้ัน แต่นโยบายจะต้องพาดพิงไปถึง 
เพราะว่าเรื่องของโภชนาการจะต้องเข้ามาอยู่ในระบบสวัสดิการก็เหมือนกัน เร่ืองที่อยู่อาศัยการดํารงชีพ
ต่าง คนพิการ คนด้อยโอกาส ผู้สูงอายุที่มีปัญหา เพ่ือให้เกิดการบูรณาการสวัสดิการสังคม” 

(สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2553) 

 
 รูปแบบกิจกรรม 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2554) การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี มี
จํานวนสมาชิกกว่า 400 คน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 17,000 คน  คิดเป็นร้อยละ2.35 โดยกําหนดให้
มีการประชุมและรับฝากเงิน วันที่ 9 ของทุกเดือน ซึ่งลักษณะการประชุมที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะของการ
ส่งตัวแทนมาพูดคุยและการรวมร่วมเงินของแต่ละหมู่ โดยฝากตัวแทนคณะกรรมการของแต่ละพ้ืนที่มา
ดําเนินการ โดยที่มาของสมาชิกจะเกิดได้จาก 3 ลักษณะคือ 1. การบอกต่อแบบปากต่อปากมากกว่า ซึ่งก็
คือการชักชวนพวกพ้องในพ้ืนที่ใกล้เคียง 2. สมาชิกด่ังเดิมจากการรวมกลุ่มเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ และ 
3. การเผยแพร่ความรู้ และหาสมาชิกด้วยการประชาคมอาจใช้เวลาหลายคร้ัง  

 

4.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคข์้อท่ี 2. ปญัหา อุปสรรคและข้อจํากัดในการดาํเนนิการ
ด้านสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ตําบลลาํลูกกา 

 เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี ที่ทางกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาได้มีการดําเนินการจัด
สวัสดิการชุมชนให้กับคนในท้องถ่ิน ซึ่งการดําเนินงานท่ีผ่านมาของกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาได้
เป็นไปตามเป้าประสงค์เร่ิมแรกของการจัดต้ังกองทุนมากถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตาม ทาง
กองทุนก็ยังคงมีความคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่ทางกองทุนได้กําหนดไว้ใน
เบ้ืองต้น โดยที่ผ่านมา การดําเนินงานของกองทุนฯ นอกจากจะเกิดกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็งและ
ต่อเน่ืองแล้ว การดําเนินงานยังสามารถส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมาย
อ่ืนๆ ที่มีความต้องการจําเป็นโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนในด้านการส่งเสริม 
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การศึกษาโดยมีการจัดสรรทุนการศึกษาควบคู่ไปกับการส่งเสริมการออมในกลุ่มดังกล่าวเพ่ือให้เข้า
มาร่วมเป็นสมาชิกสมทบที่ต่อเน่ือง ดังข้อมูลที่ว่า 
 

 “ก็ถ้าพูดถึงเป้าหมายที่เราต้ังไว้น้ัน ผมว่ามันเข้าถึงประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์
แล้วนะ เพราะว่าอย่างเร่ืองของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลน้ัน ทุกคร้ังที่เขามาเบิกเราก็
ไม่ขัดข้อง ก็ผ่านไปด้วยดี ฌาปนกิจทุกครั้งก็ไม่มีปัญหา มันมีปัญหาอยู่อย่างหน่ึงที่เราคิด
กันอยู่กําลังพูดกันอยู่ตอนน้ีก็คือ ในระดับเยาวชนในวัยเรียนน้ันเราคิดกันวันน้ัน ผมกับ
คุณสมศักด์ิก็คิดกันว่าในระดับของผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาน้ัน เรารับสมาชิกจากเขาเราเป็น
เงินออมได้ไหม เพราะว่าเรามีแนวคิดว่าหลังจากที่เขาเข้าประถม 1 ถึงประถม 6 น้ัน 
เราเก็บเขาตามอัตรา แต่เมื่อเขาจบประถม 6 น้ัน เราคืนให้เขาก่อน เป็นเงินทุนให้
เพ่ือให้เขาไปต่อมัธยม เมื่อเข้าระดับมัธยมเราก็เก็บมาอีก เพราะเขายังอยู่ในวัยเรียน 
เรียนจนถึงช้ันไหนก็ตาม หรือเขาจะจบช้ันไหนก็ตาม ถ้าเขาหลุดจากการเรียนไปแล้วเรา
คืนให้เขาก่อน แต่ความเป็นสมาชิกน้ันให้เขาเป็นต่อ ถ้าเขาเป็นต่อไปหลังจากที่เขาหมด
ภาระการเรียนแล้วน้ัน เขาจะเป็นสมาชิกแบบทั่วไป เป็นสมาชิกแบบที่เราไม่คืนเงินแล้ว 
อันน้ีคือสิ่งที่กําลังคิดกันอยู่ เพราะฉะนั้นในการที่เรามองไปที่เยาวชนในวัยเรียนเหล่าน้ี
น้ัน เพราะว่าตัวหน่ึงที่มันจะชักจูงไปถึงตรงน้ันก็คือทุนการศึกษาที่เราตังไว้น้ัน เพราะว่า
คนที่เป็นสมาชิกในวัยเรียนน้ันไม่มี แต่เราไปพิจารณาให้ทุน ดูแล้วมันจะเป็นการให้ไป
แบบไม่มีเป้าหมาย เพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุนของเรานั้นให้กับคนที่เป็นสมาชิก มันจะ
เข้าหลักกว่า เข้าเป้าหมายกว่า เร่ืองน้ีผมยังไม่ได้พูดในที่ประชุม” 

(สัมภาษณ์ 10 เมษายน 2553) 
 
 อย่างไรก็ดี ทางกองทุนได้มีการร่างข้อบังคับของกองทุน พร้อมทั้งข้อกําหนดสิทธิต่างๆ ที่สมาชิก
ของกองทุนพึงจะได้รับจากการเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาไว้อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรซึ่งปรากฏให้เป็นในข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมนตําบลลําลูกลาก อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ.25487 

                                           
 7 ข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2548 นี้ ได้รับการแก้ไข
ล่าสุดเม่ือปี พ.ศ.2553 ซ่ึงฉบับท่ีแสดงให้เห็นในรายงานฉบับนี้คือฉบับท่ีได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงข้อบังคับ
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลลําลูกกา แบ่งออกเป็น 8 หมวด ซ่ึงได้ชี้แจงถึงท่ีมาของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
ลําลูกกา วัตถุประสงค์ ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการและสมาชิก ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของกองทุน การ
ประชุม การบริหารจัดการเงินของกองทุน การจัดสวัสดิการสําหรับสมาชิกของกองทุน การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับ และอื่นๆ ซ่ึงข้อบังคับฉบับปี พ.ศ.2548 (แก้ไข พ.ศ.2553) นี้ เป็นเอกสารเบื้องต้นท่ีสามารถสร้างความรู้และ
ความเข้าใจให้แก่สมาชิกของกองทุนและบุคคลอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนของตําบลลําลูกกาได้เป็นอย่างดี 
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 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 ถึงแม้ว่าการดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชนลําลูกกาจะสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าประสงค์ของ
กองทุนได้มากถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์ดังที่กล่าวไว้ในเบ้ืองต้น แต่อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานของกองทุน
ก็ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยู่พอสมควร ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทําให้ทางกองทุน
สวัสดิการชุมชนลําลูกกายังไม่สามารถดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อัน
เน่ืองมาจากข้อจํากัด ด้านอาคารสถานท่ีที่ใช้ในการดําเนินการอย่างถาวร การขาดการได้รับความ
ช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การขาดการประชาสัมพันธ์และปัญหาเร่ืองการ
ดําเนินทางที่ห่างไกลระหว่างตําบลต่างๆ ในพ้ืนที่อําเภอลําลูกกา ทําให้การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
ตําบลต่างๆ ขาดการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 

   “... 1 .สถานที่ การขาดแคลนสถานที่ที่ใช้ในการประสานงาน หรือทํากิจกรรม
อย่างเป็นหลักเป็นแหล่ง 2. การขาดความช่วยเหลือจากบุคลากรทางภาครัฐ คือ 
หน่วยงานทางภาครัฐไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร อาจมาจากสาเหตุของการสื่อสารที่
ผิดพลาด หรือการพูดคุยที่ไม่เข้าใจกัน หรือภาระงานที่หนักและเยอะของหน่วยงาน
ราชการ 3. การขาดการประชาสัมพันธ์ หรือการประสานงานกับพ้ืนที่ เลยทําให้จํานวน
สมาชิกไม่เพ่ิมข้ึน และการไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆที่ต้ังไว้ อาจเกิดจากการ
ประชาสัมพันธ์ที่น้อย และการศึกษาข้อมูลที่น้อยสําหรับการทําความเข้าใจกลับ
กลุ่มเป้าหมาย  4. ความห่างระหว่างพ้ืนที่ เน่ืองจากพ้ืนที่แต่ละที่ห่างกันมากับที่ประชุม
ช่ัวคราว เลยทําให้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการทํางานที่ดี” 

(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 
 
นอกจากสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาดังกล่าวแล้ว 

ยังพบว่ายังมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคซึ่งสามารถกล่าวได้เป็นประเด็นได้ดังน้ี  
ประการที่หน่ึง คนในชุมชนไม่มีความรู้ความเข้าใจของเก่ียวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกา 

กล่าวคือ คนในชุมชนไม่เข้าใจว่าสวัสดิการคืออะไร และแตกต่างจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีการ
ดําเนินงานอยู่แล้วอย่างไร ซึ่งทางกองทุนมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าไปทําความเข้าใจกับคนในชุมชน 
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ในเรื่องน้ี เพราะมิเช่นน้ันก็ไมสามารถที่จะเช้ือเชิญหรือเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นส่วน
หน่ึงของกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาได้ ซึ่งปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้เน่ืองจากการทําประชาคม
ของชุมชนยังไม่สามารถดําเนินงานเต็มประสิทธิภาพ 
 

  “เขายังไม่เข้าใจเลยว่า สวัสดิการ คืออะไร แล้วทําไมจะต้องมีสวัสดิการในเมื่อ
เรามีฌาปนกิจสงเคราะห์แล้ว เราต้องไปทําความเข้าใจกับเขาก่อน” 

(สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2553) 
 

 “คือทั้งหมดทั้งมวลน้ีที่มันไม่เข้าใจน้ัน เพราะว่าการประชาคมของเรานั้นเราทํา
ได้ไม่เหมือนที่ใจนึก” 

(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 
 
 ประการที่สอง ประชาชนหรือคนในชุมชนขาดจิตสาธารณะ ไม่มีผู้ที่เสียสละตนเองมาทํางาน
ให้แก่ชุมชน จึงทําให้การทํางานของกองทุนเกิดความชะงักงันในบางคร้ัง เน่ืองจากไม่มีคนรุ่นใหม่หรือคน
กลุ่มใหม่เข้ามาช่วยขยับขยายเครือข่าย หรือดําเนินงานต่อ ซึ่งในปัจจุบันน้ันกลุ่มคนทํางานกองทุน
สวัสดิการชุมชนยังคงเป็นคนกลุ่มที่เสียสละตนเองมาทํางานเพ่ือชุมชน เพ่ือคนในชุมชน และเพ่ืออนาคต
ของชุมชนของพวกเขาเอง ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
 

 “คือผู้ที่เสียสละ ที่มีจิตศรัทธามีน้อย จิตเสียสละ จิตสาธารณะ มีจิตอาสาน้อย” 
(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 

 
 “แม้แต่ตัวเองเป็นสมาชิกเฉยๆ นะ ไม่ต้องมาเป็นแกนนํานะ ให้มาประชุมก็ยังไม่
มาแต่ถาม เวลาผ่านไปก็ถาม” 

(สัมภาษณ์ 10 ธันวาคม 2553) 
 

  “ถามว่าทําไมต้องมาส่งเงิน แล้วเงินออกแล้วจะได้เงินคืนไหม จะกู้ได้ไหม จะได้
เท่าไหร่ถ้าหากเสียชีวิตไปแล้ว อะไรประมาณน้ี” 

(สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2553) 
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  ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาในเบ้ืองต้นได้
นําไปสู่ข้อห่วงใยที่ทางคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาหลายๆ ท่านได้แสดงทัศนะไว้อย่าง
น่าสนใจนั่นคือ ประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือให้เข้ามาทํางานเพ่ือ
กองทุน แต่อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้แล้วในเบ้ืองต้นว่า จิตสาธารณะหรือจิตอาสาของคนในชุมชนยัง
ขาดแคลนอยู่มาก รวมทั้งคนในชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับการจัดสวัสดิการ
ชุมชน จึงส่งผลให้ไมม่ีคนที่เข้ามาสานงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนจากคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งทาง
คณะกรรมการชุดเดิมจึงได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาการขาดบุคคลากรในการทํางานด้วยการให้คณะ
กรมการชุดเดิมหมดวาระเพียงคร่ึงเดียว และสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาเพ่ิมอีกครึ่งหน่ึง เพ่ือให้
คณะกรรมการชุดเดิมคอยให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการชุดใหม่ในการดําเนินงาน เพ่ือไม่ให้การ
ดําเนินงานของกองทุนต้องหยุดชะงัก และสามารถดําเนินการต่อไปได้ 
 

 “อันน้ีก็เป็นห่วงเหมือนกัน เพราะว่าหาคณะกรรมการชุดใหม่ยากมากที่ว่ามีจิต
อาสาที่จะมาทําตรงน้ี คือทําวาระไปแล้วชุดหน่ึง ว่าวาระกี่ปีๆ แต่ว่ามันก็ลากยาวกันมา 
เพราะว่าหาคนไม่ได้ ถ้าหากเราหมดวาระพร้อมกันหมด ใครจะเข้ามาต่อ ก็ยังหายากอยู่ 
ก็คงจะใช้วิธีแบบน้ีนะครับ ถ้าจะออกก็คงจะออกคร่ึงหนึ่ง เลือกต้ังเข้ามาเพ่ิมอีกครั้งหน่ึง 
ช่วงแรกก็คงจะต้องเป็นแบบน้ีไปก่อน เพราะฉะน้ันการทํางานจะไม่ต่อเน่ือง” 

(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 
 

 ข้อจํากัดในการดําเนินงานของกองทุนฯ 

เมี่อวิเคราะห์ถึงข้อจํากัดที่ทําให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น พบว่า 
การดําเนินของกองทุนสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ลําลูกกายังขาดการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทั้งด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร และความร่วมมือจากหน่วยงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าว
ไว้อย่างสนใจว่า  

“หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและหน่วยงานในภาครัฐยังไม่ได้เข้าใจ หน่วยงานภาค
นอกยังไม่เข้าใจว่าที่น่ีกําลังทําอะไร ที่น่ีไปไกลเกินกว่าที่หน่วยงานน้ันจะตามทัน เพราะ
เขายังอยู่ในกรอบงบประมาณ เช่น งบประมาณ ผู้สูงอายุ อบต.ก็ต้องจัดสรรให้ถูกต้อง 
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ตามหลักเกณฑ์ ไม่ได้ถูกต้องตามงบประมาณ  แต่ไม่ได้รู้ว่า ความต้องการจริงๆ 
บางคนก็ขาดบางคนก็เกิน”  

     (สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2553) 

 
 ทั้งน้ีไม่ได้หมายถึง การเอาหลายๆหน่วยงานเข้ามา เอางบประมาณมาเยอะ 

แต่จะต้องเน้นที่บุคลากร ว่าทําอย่างไรให้คนเรียนรู้ ความรู้ที่มีอยู่จะเป็นทุนมากกว่าเงิน
ที่เราได้รับก็ได้ เช่น  เรามีบุคลากรท่ีเก่งมากในชุมชนซึ่งก็คือทุนบุคคล และชุมชนให้
ความรู้กับคนอ่ืนๆ มันจะดีกว่าการที่ทาง อบต. นําเงินไปซื้อยา ซื้อโต๊ะให้กับทางชุมชน 
อยากให้ความรู้ที่มันเกิดขึ้นได้ถูกกลั่นกรองมา แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ  หน่วยงาน
ในภาครัฐยังไม่ได้เข้าใจ หน่วยงานภาคนอกยังไม่เข้าใจว่าที่น่ีกําลังทําอะไร ที่น่ีไปไกล
เกินกว่าที่หน่วยงานน้ันจะตามทัน เพราะเขายังอยู่ในกรอบงบประมาณ เ ช่น 
งบประมาณ ผู้สูงอายุ อบต.ก็ต้องจัดสรรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ไม่ได้ถูกต้องตาม
งบประมาณ  แต่ไม่ได้รู้ว่า ความต้องการจริงๆ บางคนก็ขาดบางคนก็เกิน  น่ีคือปัญหา 
ซึ่งเป็นปัญหาทั้งระบบทั้งประเทศ ก็หวังว่าทุกท่านจะมาเป็นผู้ที่ให้ความรู้ให้กับสังคม 

(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 
 

 ปัญหาของชุมชน 

ด้วยสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมและชุมชนในบริบทสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สถานการณ์สังคมที่เกิดขึ้นที่พบว่า เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
เด็กและเยาวชนซึ่งกําลังกลายเป็นปัญหาที่ลุกลาม พ้ืนที่ชุมชนลําลูกกาเป็นอีกพ้ืนที่หน่ึงที่ได้รับผลกระทบ
ของปัญหาดังกล่าว ซึ่งพบว่าในพ้ืนที่ลําลูกกา ต่างก็ประสบกับปัญหายาเสพติดและปัญหาพฤติกรรมของ
วัยรุ่น ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 

 

           “เรื่องยาเสพติดมีอยู่ทุกที่ของชุมชน ซึ่งมีค่อนข้างจะหนาแน่น แต่เราไม่รู้จะ
ทําอย่างไร เน่ืองจากภาครัฐบางหน่วยงานก็ปล่อย ไม่สนใจ เมื่อเป็นอย่างน้ัน เราก็ต้อง
จัดการกันเอง ยกตัวอย่าง กรณีที่เราไปดู ที่ติดยาเสพติด เราก็จนปัญญา  ก็รักษากัน
ตามมีตามเกิด พ่อแม่ก็ล่ามโซ่ไว้เลย ลูกติดกาว เขาก็ล่ามไว้ที่บ้าน  พ่อแม่ /ผู้ปกครอง
ของเขา เอาไปรักษาแล้วหนีออกมา มาสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่และชาวบ้านคน 
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อ่ืนๆ ก็เลยต้องล่ามไว้ ตอนน้ีก็กําลังประสานกับการพัฒนาสังคม ว่าจะเอาอย่างไร จะ
เอาไปไว้ให้เขาออกมาไม่ได้ เอาไปไว้ทางจิต(โรงพยาบาลท่ีเกี่ยวกับจิตแพทย์)  และอีก
ปัญหาที่พบคือ ปัญหาเร่ืองเด็กนอกวัยเรียน ซึ่งเป็นเด็กที่ควรจะอยู่ในโรงเรียนแต่ไม่ได้
ไปโรงเรียน  มีเป็นจํานวนมาก และจะไปเกี่ยวข้องกับคนทีไม่ดี  ซึ่งเด็กพวกน้ีจะเป็น
ต้นกล้าของทางไม่ดีในอนาคตข้างหน้า”  

(สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2553) 

 กองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกากับการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 

หากวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกากับ
สภาพที่เป็นอยู่ของสังคม ที่พบว่า ในปัจจุบันประชาชนมีวิถีทางเลือกในการสร้างหลักประกันความมั่นคง
ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองอย่างหลากหลาย แต่กองทุนสวัสดิการชุมชนกลับเป็นคําตอบที่ดี
ย่ิงของประชาชนในตําบลลําลูกกาทั้งในแง่ของการเป็นหลักประกันคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ซึ่งสมาชิกของชุมชนตําบลลําลูกกาได้นําเสนอมุมมองเกี่ยวกับทางเลือกในการสร้าง
หลักประกันในการดํารงชีวิตในบ้ันปลายไว้อย่างน่าสนใจว่า 
 

 “ในฐานะที่ผมมีประกันชีวิต อะไรน่ีผมมีครบ แต่ข้างหลังผมละครับ ชาวบ้าน ตา
สี ตาสา ยายมี ยายมา เขาไม่มี ทีน้ีเราก็ต้องมารวมตัวกันว่า เราพอช่วยได้ใช่ไหมครับ 
เราจะช่วยเหลือคนข้างหลังเราน้ีเราจะทําอย่างไร ก็เลยเป็นสวัสดิการกองทุนเพ่ือช่วย
เขา ให้ความรู้เขาในด้านการทํามาหากิน ในด้านการค่าครองชีพ หรือช่วยเหลือ
สวัสดิการต่างๆ ที่เขายังไม่พร้อม” 

(สัมภาษณ์ 10 ธันวาคม 2553) 
   
 จากทัศนะในเบ้ืองต้นสะท้อนให้เห็นว่า ในสังคมท่ีทุกอย่างกําลังดําเนินไปด้วยระบบทุนนิยม ใน
มุมหน่ึงของสังคม มุมเล็กๆ มุมหน่ึง พ้ืนที่เล็กๆ ในสังคมไทยที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทุกคนต่าง
แก่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน แต่ในชุมชนตําบลลําลูกกากลับมีคนกลุ่มหน่ึงที่มีความคิดเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
และอาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ผู้อยู่ร่วมสังคม อยู่ร่วมชุมชนเดียวกัน ซึ่งความคิดแบบน้ีกําลังจะถูกลบเลือน
หายไปจากสังคมไทย แต่อย่างไรก็ตามการมีระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนกลับเป็นการชุบชีวิตของ
ความคิดที่ดีเหล่าน้ีให้กลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่าวันน้ีกองทุนสวัสดิการชุมชนจะเป็นเพียงจุด 
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เล็กๆ ของความเอ้ืออาทรที่มีให้เห็นกันในสังคม แต่สักวันหน่ึงจุดเล็กๆ เหล่าน้ีคงจะเติมเต็มเศษเสี้ยวของ
ความห่วงหาอาทรท่ีมันขาดหายไปในสังคมให้เต็มได้ในไม่ช้า ดังคํากล่าวที่สมาชิกของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนลําลูกกาได้กล่าวไว้ว่า หากมนุษย์ได้มาทําสิ่งที่ผูกพันร่วมกัน มนุษย์เหล่าน้ีจะเกิดความพันผูกกัน
อย่างลึกซึ้ง เพราะความผูกพันมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งสิ่งน้ีเป็นทุนทางสังคมท่ีมีความหมายอย่าง
ย่ิงของต่อสังคมในปัจจุบัน 
 

 “คืออย่างน้ีนะครับ โดยธรรมชาติองมนุษย์น้ัน การเกิด แก่ เจ็บ ตาย น้ัน เป็นสิ่ง
ที่ผูกพันกัน ถ้าเรามาทําเรื่องของพวกน้ีแล้วน้ันมันจะเกิดความผูกพันที่ลึกซึ้ง คือเราคิด
ต้ังแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงตาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย เจ็บก็หมายถึงเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่าง
น้ีนะครับ สิ่งพวกน้ีถ้าเราได้มาทําร่วมได้ ได้มารับผิดชอบร่วมกัน มันจะเกิดการผูกพันที่
ลึกซึ้ง มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์” 

(สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2554) 
 

 “ตัวอย่างเช่น เขาเจ็บป่วยอย่างน้ีนะครับ เราไปเย่ียมเขา เขาดีใจแล้ว น่ันคือ
ความผูกพัน คือเราอยากให้คนอ่ืนเขาย้อนคิดกลับมาที่เก่าบ้าง เราก้าวไปข้างหน้ามาก
เกินไปแล้ว พอเรามีสิ่งเหล่าน้ีเข้านะ ลําลูกกาใกล้ชิดกันนะ น่ีมันคือความผูกพัน เวลา
เขาเกิดเราไปเยี่ยม เวลาเขาเสียชีวิตเราไปช่วย เราต่างเช้ือชาติ ศาสนา แต่ว่าเรามีความ
ผูกพันกัน”   

(สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2554) 
 
 นอกจากกองทุนสวัสดิการลําลูกกาจะเป็นกองทุนสวัสดิการท่ีจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกของ
กองทุนแล้ว การที่มีการดําเนินงานกิจกรรมกอทุนสวัสดิการลําลูกกาเกิดขึ้นได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหา
อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การช่วยเฝ้าระวังลูกหลานให้ห่างไกลจากอบายมุข และ
ยาเสพติด เป็นต้น 
 

 “เราก็ให้คําแนะนําแก่ชุมชนต้ังแต่เด็กและก็ผู้ใหญ่เก่ียวกับปัญหาหน่ึงว่า ยาเสพ
ติดน้ันมันมีโทษนะ การพนัน คือสิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่ไม่ดีเราก็บอกเขาว่าอย่าไปทํา” 
  “เราจะช่วยปัญหานี้ได้มาก อย่างเช่นเราเจอเด็กเราก็เข้าไปพูดคุยกับเขา ให้
คําแนะนํา ถามไถ่ว่าเล่นกีฬาเป็นยังไง เล่นกีฬาอะไร ถนัดทางไหน เล่นฟุตบอล ปิงปอง  
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แบตมินตัน อะไรอย่างน้ีใช่ไหมครับ ถามว่าแล้วมีพรรคพวกกี่คน ออกกําลังกายที่ไหน 
แล้วเราก็ตามไปดู เราจะสังเกตเห็นว่า เขาจะมีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ เช่น สิ่งเสพติด 
อบายมุข อะไรต่างๆ กลุ่มพวกน้ีแหละนํามาหรือเปล่า ดูว่าสูบบุหรี่ไหม อะไรอย่างน้ี เรา
ก็จะเห็น ถ้าเราเห็นเขาทํา ก็จะบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีนะ อย่าไปริ อย่าเพ่ิง ใช่ไหม เขาก็จะ
หยุด เขาก็จะฟัง คืออย่างน้ีแหละครับเราจะช่วยในด้านน้ี เราเข้าถึงกลุ่มเยาวชน เพราะ
เราต้องปลูกฝังต้ังแต่เริ่มแรก เราค่อยๆ ทําไปเรื่อยๆ เราจะมีกองทุนที่เก่ียวกับเร่ือง
ทุนการศึกษาครับ” 

(สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2554) 
 
 จึงอาจกล่าวได้ว่า การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาเป็นแนวทางหน่ึงการเสริม
พลังให้กับชุมชน สร้างทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมอันเป็นทุนเชิงพ้ืนที่สู่ต้นทุนแห่งการพัฒนา ซึ่งเป็น
พลังจากการพัฒนาภายในที่เน้นการฟ้ืนฟูความสําคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ให้กับพ้ืนที่ชุมชนได้ลุก
ขึ้นมาจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง มากกว่าการรอคอยการช่วยเหลือหรือการพ่ึงพิงพ่ึงพาจากบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอก 
 

 สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ตําบลลําลูกกา 

 แม้ว่าที่ผ่านมา การดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชนลําลูกกาจะเกิดอุปสรรคหรือข้อจํากัดหลาย
ประการ แต่ทว่าผู้ให้ข้อมูลได้บอกเล่าถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินการเพ่ือจัดสวัสดิการชุมชนลํา
ลูกกาไว้อย่างน่าสนใจหลายประการด้วยกัน ดังเช่น 

 ประการที่หน่ึง สมาชิกของกองทุนสามารถพึ่งพาตนเองได้ กล่าวคือ สมาชิกของกองทุนที่เป็น
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ยากจน เมื่อเสียชีวิตลงก็ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินจากคนอ่ืน อันเป็นการก่อให้เกิดภาระ
หน้ีสินให้กับคนที่ยังอยู่ ทางกองทุนได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในการจัดการงานศพด้วยเงินจํานวนหน่ึง
ตามระเบียบและข้อบังคับของกองทุน นอกจากน้ันในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยกองทุนสวัสดิการก็ให้ความ
ช่วยเหลือด้วยการให้เงินสวัสดิการสําหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย อย่างน้อยเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปโรงพยาบาล และการพ่ึงพากันเองอีกประการหน่ึงที่สําคัญ คือ การให้สมาชิกกู้ยืมเงิน
สําหรับไปประกอบอาชีพ ซึ่งการให้กู้ยืมน้ีถือเป็นการช่วยเหลือกันภายในชุมชน เพ่ือให้คนที่ไม่มีทุนใน
การประกอบอาชีพมีทุนต่อ โดยท่ีไม่ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสภาพคล่องทาง
เศรษฐกิจในชุมชนได้อีกวิธีหน่ึง 
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 “มันก็มีดีนะ เพราะว่าผู้สูงอายุของเราหรือสมาชิกของเราท่ีเขายากจน อย่าง

น้อยเวลาที่เขาเสียชีวิตก็ไม่ต้องหยิบยืมเงินใครก่อนเลย เพราะอันดับแรกถ้าหากบ้านเรา
มีคนเสียชีวิตเงินหาไม่ได้แน่ ใช่ไหมคะ อย่างน้อยกองทุนไปช่วยแล้วคร่ึงหน่ึง โดยท่ีไม่
ต้องเป็นหน้ีเป็นสินเขา ไปโรงพยาบาลเราไม่มีเงินที่จะขึ้นรถเมล์เลย กองทุนก็ได้ช่วยเงิน
ตรงน้ีเป็นค่ารถเมล์ให้ แล้วก็เร่ืองของการประกอบอาชีพก็เหมือนกัน เรามีเร่ืองของเงินกู้ 
ที่อย่างน้อยก็ไปต่อยอดเรื่องอาชีพได้ เป็นการเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจได้” 

(สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2554) 
 

 ประการที่สอง การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาได้ก่อให้เกิดบุคลากรแกนนํา
ในการทํางานเพ่ือชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  
 

 “สิ่งที่เห็นชัดก็คือ เป็นตัวก่อกําเนิดบุคลากรทางด้านแกนนํา เกิดแกนนําจาก
กองทุนขึ้นเยอะ หลังจากที่เราไม่มีพวกจิตอาสาอะไรเหล่าน้ีในพ้ืนที่เท่าไหร่ เมื่อมี
กองทุนขึ้นมาน้ัน จํานวนคนที่กระโดดมาในเวลาของจิตอาสาหรือว่าแกนนําต่างๆ ก็มี
เพ่ิมข้ึนเยอะ เพราะฉะนั้นถ้ามีโครงการหรือมีอะไรแบบนี้ขึ้นมานอกจากกองทุนแล้วน้ัน 
มันก็ไม่พ้นเส้นทางของพวกเรา อย่างน้ีเช่นสภาองค์กรชุมชนเข้ามาก็ไม่พ้นเส้นทางของ
พวกเรา ก็พวกเราก็เป็นแกนนําอยู่ตามเดิม มันก็เป็นผลประโยชน์จาก ผลิตผลจาก
ชุมชน ที่สร้างบุคลากรขึ้นมาให้เป็นแกนนํา หรือว่าเป็นนักพัฒนาอิสระอะไรข้ึนมา ทําให้
หลายท่านที่ไมเคยเข้าสู่เวทีไหนเลย ได้เข้ามา ได้เป็นเป็นตัวแทน ตัวน้ีถือว่าเป็นผลผลิต
ที่เราได้เกินคาดจากกระบวนการที่เราได้ทํา เพราะถ้าหากขาดบุคลากรกลุ่มน้ีแล้วน้ัน 
มันจะเดินเคร่ืองไปหาเรื่องอ่ืนๆ ค่อนข้างยาก ซึ่งคนที่เข้ามาทํางานตรงนี้มีไม่ตํ่ากว่า 20 
คนหรอกครับ เด๋ียวน้ีก็แบ่งกันรับผิดชอบกันเป็นเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีนะครับ ซึ่งเป็นคนท่ีอยู่
ในชุมชนของเราเองด้วย ทั้งอยู่ใน อสม. หรือ อพปร. ซึ่งเขาไปเขาก็ค่อนข้างมีคุณภาพ 
เพราะเขาผ่านประสบการณ์จากการเป็นกรรมการ เป็นสมาชิก หรือว่าเป็นอะไรใน
กองทุนของเราน้ี มันก็พัฒนาแนวคิด พัฒนาอะไรหลายอย่าง พอเขาไปสู่องค์อ่ืน เขาก็
สามารถที่จะเป็นกลุ่มนําขององค์กรได้ น่ีถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้มาเกินคาด” 

(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 
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ประการที่สาม เกิดความเข้าใจ เอ้ืออาทรกัน ในหมู่สมาชิกของกองทุนและคนในชุมชนเพ่ิมมาก
ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพต่างๆ เช่น การทํานํ้ายาซักล้าง ซึ่งการรวมกลุ่มการ
ผลิตเหล่าน้ียังขาดตลาดรับซื้อ ดังน้ันสินค้าที่ผลิตข้ึนจึงนํามาจําหน่ายให้แก่คนในชุมชน คนในชุมนก็
อุดหนุนสินค้าของคนในชุมชนด้วยกันเอง ซึ่งความเอ้ืออาทรที่เกิดข้ึนได้นําไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต
ในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ผลิตสินค้าใช้กันเองในชุมชน มากกว่าที่จะผลิตเพ่ือการพาณิชย์ 

 
 “บางกลุ่มที่ว่าอยากจะมีการรวมตัวกันทําอาชีพ เพ่ือที่ว่าจะต่อยอดในกองทุน
ของเรา ก็คือมี แต่ว่าเราจะไปไม่ถึงดวงดาวเพราะว่าตลอดไม่มีให้เรา มันจะขายในชุมชน
ชนหรือขายตามบูธต่างๆ อะไรอย่างนี้มันจะไปยาก มันก็พอขายได้ แต่ว่ามันก็ขายยาก” 

(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 
  “เราคงจะมองกันอย่างน้ีว่า เราคงจะผลิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงก่อน 
เพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงน่ีหมายถึงเราลดการซื้อโดยการผลิตเอง ใช้กันในชุมชน ใช้
กันในสมาชิก มันเหลือเมื่อไหร่ก็ค่อยนําสู่ตลาดเท่าที่จําเป็น เพราะว่าถ้าจะผลิตเพ่ือ
พาณิชย์อย่างเดียวน้ัน มันไปไม่รอด เพราะว่าตลาดเราไม่มี เราไม่มีประสบการณ์” 

(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 
 
 ประการที่สี่ สิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึนเหนือความคาดหมายของการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกา 
ก็คือ การผสานกันเป็นหน่ึงเดียวของวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง (บ้านจัดสรร) และวิถีชีวิตชุมชนแบบด้ังเดิม 
(ชุมชนด้ังเดิม) นอกจากน้ันยังเป็นการผสานความเช่ือ ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม เข้าด้วยกันอย่างไม่เห็นความแตกต่างและความขัดแย้งในการดําเนินชีวิตร่วมกันภายใต้
บริบทของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ในทางตรงกันข้างกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกากลับเป็นตัวเช่ือม
ร้อยร้อยวิถีที่แตกต่างเหล่าน้ีเข้าด้วยกันอย่างแยบคาย อันนําไปสู่เป้าหมายเดียวกันน่ันคือ การจัด
สวัสดิการเพ่ือคนในชุมชนโดยคนในชุมชน เพ่ือช่วยเหลือให้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการในรูปแบบ
อ่ืนๆ ได้มีหลักประกันในการดําเนินชีวิต 
 

 “มีอีกอย่างที่เห็นคือ โดยธรรมชาติทั่วไปนะ ชุมชนไหนถ้ามีหมู่บ้านจัดสรร
เกิดขึ้นน้ัน ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรไม่ค่อยจะเป็นเน้ือเดียวกับชุมชนด้ังเดิม แต่พอมีกองทุน
น้ีขึ้นมา กองทุนบุกเข้าไปทั้งสองพ้ืนที่ ทั้งบ้านจัดสรร ทั้งชุมชนปกติ ทําให้มีสมาชิกของ
ทั้งสองพ้ืนที่ได้พบปะหารือ ได้พูดคุยกัน ได้รู้จักกัน คือพูดง่ายๆ ว่าพ้ืนที่เราน้ัน อาจจะ 
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แตกต่างกับพ้ืนที่อ่ืนๆ อยู่บ้าง คือ ชุมชนในพ้ืนที่ปกติ กับชุมชนในบ้านจัดสรรน้ันรู้จักมัก
คุ้นกัน ร่วมกิจกรรมกัน ทําอะไรต่างๆ ร่วมกัน ผิดปกติ โดยมากมักจะเห็นว่าแยกกัน
ค่อนข้างจะเห็นชัด น่ีเราเห็นชัดเลยครับ อย่างพวกผมน่ีผมมาจากบ้านจัดสรรนะครับ 
ส่วนคุณสันติตานี่มาจากหมู่บ้านด้ังเดิม”  

(สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2553) 
 
 

4.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3. แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่
ตําบลลําลูกกา 

 ขณะน้ีกองทุนสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ตําบลลําลูกกาได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งที่อาจ
กล่าวได้ว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกากําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของ
กองทุนฯ ก็ได้นําเสนอทัศนะเก่ียวกับการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกาให้เจริญเติบโตและดี
ย่ิงขึ้นกว่าเดิมไว้หลากหลายมุมมองด้วยกัน 

1.) ขยายฐานสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนลําลูกกา เพราะทางกองทุนต้องการท่ีจะจัด
สวัสดิการให้ครอบคลุมทุกะดับ นับต้ังแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

 
 “อยากทําที่สุดคือตอนน้ีอยากขยายฐานสมาชิก เพราะหน่ึงเราต้องให้ครอบคลุม
ใช่ไหม ทั้งตําบล ทั้งครัวเรือน และรวมไปถึงทุกบุคคลเลย และจะเข้าสู่รัฐสวัสดิการพอดี
เลยในปี 2560 ตอนน้ีเราทําได้ยากมาก เพราะคนไม่เข้าใจ” 

(สัมภาษณ์ 10 ธันวาคม 2553) 
 

 2.) มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการชุมชนให้แก่เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน รวมทั้งต้องการการสนับสนุน
จากภาครัฐเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชน 
 

  “คือสิ่งที่คิดไว้ก็คือเรื่องเยาวชนนะครับ ในวัยเรียนนะครับ เราไม่รู้เหมือนกันว่า
ในส่วนน้ัน รัฐเขาจะเสริมให้เราไหม เหมือนกับสมาชิกปกติไหม ตรงน้ีคือสิ่งที่จะต้อง
ถามไปว่าถ้าไม่มีตรงไหน เราเปิดขึ้นมาจะลําบากไหม” 

(สัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2553) 
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  “ใช่คะ ตรงนี้ก็คือยังไม่มีใครยืนยันได้แน่ชัดเลยว่า ให้หรือไม่ให้ แต่ว่าถ้าเป็น
สมาชิกครบ 1 ปีนะคะ รัฐบาลให้แน่ ที่ว่าจะสนับสนุนให้เรานะคะ หน่ึงไม่ว่าจะเป็นเด็ก
เล็กหรือเยาวชนนะคะ ถ้าหากครบ 1 ปี เขาให้เราแน่ แต่ว่าเขาให้แค่ 3 ปีเอง ไม่ให้ยืด
ยาวไง ไม่ให้ยืด น่ีแหละคือปัญหา” 

(สัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2553) 
  
 3.) มุ่งเน้นให้ภาครัฐนําเสนอและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม และให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
 

 “ตอนนี้อยากให้ทั้งรัฐทั้งชุมชนทําสื่อประชาสัมพันธ์มากที่สุด คือเราสามารถ
ทําได้เลย แต่ว่าเรายังขาดงบประมาณบางส่วนที่ว่าจะทําพวกแผ่นพับ ไวนิว สื่อ
โฆษณาต่างๆ อย่างน้ี ออกท้ังวิทยุ ทีวี อยากให้รัฐบาลทําตรงน้ีมากด้วย เหมือนกับ
สื่อเรื่อง อสม. เห็นไหมค่ะ อสม. น้ัน 600 บาทต่อเดือน เห็นไหมคะ ทุกคนเลย มัน
เป็นที่ติดหูเลย เราอยากให้สวัสดิการเป็นอย่างนี้บ้าง”  

(สัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2553) 
 
 4.) การปลูกจิตสํานึกจิตอาสาให้เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือสร้างบุคคลากรที่เป็นแกนนําในการทํางาน
เพ่ือชุมชนให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น โดยผ่านกระบวนการเติมเต็มจากทางภาครัฐ กล่าวคือ ภาครัฐควรจะเข้ามา
ให้การอบรม และให้การสนับสนุนแก่ชุมชนที่มีการดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชน เน่ืองจากทางกองทุน
สวัสดิการชุมชนเองเพียงลําพังยังคงไม่สามารถที่จะผลักดันพลังและศรัทธาของความเป็นจิตอาสาให้
เกิดขึ้นได้หากขากการสนับสนุน กระตุ้นเตือน จากทางภาครัฐด้วย 
 

  “ถ้าหากแกนนําไม่เข้าใจ แกนนําไม่มีจิตอาสา มันก็ไปไม่รอด” 
(สัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2553) 

 
  “พูดง่ายๆ มันก็คือ มันค่อนข้างที่จะขาดตัวแทนรุ่นใหม่เหมือนกัน ตัวแทนก็จะ
ไปจมแต่ก็แค่รุ่นเก่าเท่าน้ัน ถ้ารุ่นเก่าออกไปแล้วรุ่นใหม่ไม่เข้ามาแทน มันก็เหมือนนํ้า 
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ไหลออกไป ไม่มีอะไรมาเติม มันก็แห้ง ก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับว่ากรรมการน่ีก็ราก
งอกไปหมด” 

(สัมภาษณ์ 10 ธันวาคม 2553) 
  

5.) การส่งเสริมความรู้และการจัดการด้านกองทุนสวัสดิการโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของกองทุนมีความหมายมากกว่าการออมทรัพย์ หากแต่ต้องให้ความรู้ด้านสวัสดิการ การสังคม
สงเคราะห์ การฝึกอาชีพและการส่งเสริมการเรียนรู้แนวคิดด้านสวัสดิการในรูปแบบอ่ืนๆ ผ่านการดูงาน 
การเผยแพร่ความรู้ การค้นหาสมาชิก หรือการประชาคมเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดย
กิจกรรมดังกล่าวควรเริ่มจากการที่ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า  

 “อยากให้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้  และก็มีวิทยากรภายนอกเข้ามาช่วยเสริม 
เรียนรู้ การประกอบอาชีพ  การดูแลสุขภาพ  เราจะได้ดูแลของเราได้ทั้งตําบล..  

... อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ เพราะในการช่วยเหลือภาครัฐจะมีพลัง
มากกว่า และถ้าเราจัดต้ังกลุ่มต่างๆมันก็ต้องมีค่าใช่จ่าย มีอะไรต่างๆมากมาย พวกแกน
นําเราไม่มีต้นทุน ไม่มีอะไร เพราะฉะนั้นภาครัฐ ต้องเข้ามาอํานวยความสะดวกน้ันๆ 
ส่วนในเร่ืองประชาคม เรื่องการขยายความคิดต่างๆน้ัน พวกแกนนํา เราพอช่วยเหลือ
กันได้ แต่ส่วนเรื่องที่จะทําให้เกิดความเช่ือมั่น หรือมีความร่วมมือน้ัน ความช่วยเหลือ
ภาครัฐน่าจะเข้ามาช่วยเหลือดําเนินการด้วย ก็อย่าลืมว่า คนไทยเราติดนิสัย การรับ
มากกว่าการให้ เพราะฉะนั้นทุกอย่างพอเราเข้าไปพูด เขาจะถามว่าแล้วจะได้อะไร”  

(สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2554) 
 

  “มันน่าจะเป็นหน้าที่ของภาครัฐไหมที่จะต้องเข้ามาทําการอบรม หรือเข้ามาชัก
จูง สนับสนุนเรา มาทําแรงจูงใจอะไรสักอย่างหน่ึง เพ่ือให้เกิดแกนนําอะไรขึ้นมาใน
ส่วนน้ี เพราะลําพังเราเองน้ัน เราก็ไม่มีความสามารถมากนักนะที่จะไปกระตุ้นเตือน 
หรือว่าไปชักจูงให้มาอยู่ในระดับน้ันได้”  

(สัมภาษณ์ 10 ธันวาคม 2553) 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ส่วนที่ 5 
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริม 

การจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน”ี 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 สรุปผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือที่จะ
ศึกษาถึงแนวคิดและรูปแบบกิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชน ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินการ
ด้านสวัสดิการชุมชน และศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ในพ้ืนที่ตําบลลําลูกกา   

สําหรับขอบเขตของการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตพ้ืนที่การวิจัยในพ้ืนที่อําเภอลําลูกกาอัน
เป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านการดําเนินงานสวัสดิการในลักษณพหุวัฒนธรรมและมีความเป็นเมืองก่ึงชนบทใน
บริเวณพ้ืนที่ภาคกลางซึ่งได้รับการยอมรับและได้รับการแนะนําจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าเป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านสวัสดิการที่มีความน่าสนใจแห่งหน่ึง  

ในส่วนขอบเขตด้านเน้ือหา ผู้วิจัยที่มุ่งศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
ว่าเป็นอย่างไร โดยเร่ิมจากการทําความเข้าถึงลักษณะกองทุนสวัสดิการชุมชน กระบวนการดําเนินงาน
และรูปแบบวิธีการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด และค้นหาแนวทางในการ
ส่งเสริมการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างเป็นระบบ  

วิธีการที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็น
แนวทางในการวิจัยร่วมกับการใช้เทคนิควิธีการได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือตอบคําถามในการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการ
สัมภาษณ์บุคคล การสัมภาษณ์กลุ่ม การถอดบทเรียนการทํางาน การสะท้อนผลการปฏิบัติ โดยเน้น
ความเป็นหุ้นส่วนการทํางาน (Partnership) การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing and 
Process of Learning) โดยที่ผู้ให้ข้อมูล ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย หรือผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ประกอบด้วย
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน แกนนําชุมชน เจ้าหน้าที่บุคลากรหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัด
สวัสดิการสังคมและการส่งเสริมการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน  
 สําหรับเน้ือหาในส่วนที่ 5 ซึ่งเป็นการสรุปผลการวิจัยพร้อมทั้งอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นการนําเสนอเน้ือหาในส่วนน้ีโดยแยกออกเป็น 3 ประเด็น อันได้แก่ 
การวิเคราะห์จุดเริ่มต้นของการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ตําบลลูกกา การวิเคราะห์ถึงบทบาท
ของหน่วยงานภาครัฐกับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ตําบลลูกกา ข้อเสนอแนะสําหรับแนว 
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ทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นที่ตําบลลูกกา และข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป ซึ่ง
กล่าวได้ดังน้ี  
 

5.1 จุดเริ่มต้นของการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นที่ตําบลลูกกา 

กองทุนสวัสดิการตําบลลําลูกกาเริ่มต้นจากการชักชวนของแกนนําคณะกรรมการ ซึ่งได้ชักชวน
คนที่มาทําบุญที่วัดธัญยะผลเข้าร่วมกองทุนดังกล่าว โดยมีการกําหนดกฎเกณฑ์ว่าผู้ที่จะเข้าร่วมจะต้อง
ออมเงินวันละ 1 บาท เดือนละ 30 บาท ซึ่งเมื่อเป็นสมาชิกแล้วได้เงินค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยคร้ัง
ละ 300 บาท และหากเสียชีวิตจะได้เงินค่าฌาปนกิจคนละ 3,000 บาท ซึ่งในช่วงเร่ิมแรกมีสมาชิกไม่
มากนัก และใช้พ้ืนที่บริเวณศาลาท่านํ้าของวัดธัญญะผลในการดําเนินการ แต่เมื่อการดําเนินงานของกลุ่ม
ได้ดําเนินไประยะหน่ึง กลุ่มก็ได้มีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน ทั้งจากการชักชวนของเพ่ือนบ้าน การเห็นรูปธรรม
ในการได้รับเงินค่ารักษาและค่าฌาปนกิจ ผนวกกับระยะหลังหน่วยงานรัฐและท้องถิ่นได้เข้ามาหนุนเสริม
ทําให้การดําเนินงานมีความน่าเช่ือถือ ส่งผลให้มีคนเข้าร่วมมากขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก 300 กว่าคน  
 ในส่วนของสมาชิก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มักมาทําบุญที่วัดเป็นประจํา ปัจจุบัน
หลายคนไม่มีอาชีพแน่นอน หากแต่จะถูกมอบหมายจากครอบครัวให้ช่วยเลี้ยงดูหลานในวัยเยาว์  ดังน้ัน
การมารวมกลุ่มเพ่ือทํากิจกรรมหรือจ่ายเงินสวัสดิการเดือนละ 1 คร้ังจึงเปรียบเสมือนการได้ออกมาเจอ
เพ่ือน มีการสร้างสังคม และการจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมส่งผลให้เกิดการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าให้แก่
ผู้สูงอายุ  
 การเดินทางมีทั้งการเดินทางมาทางเรือ ขับรถมาและจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยหากสมาชิกคน
ไหนที่ไม่สามารถเดินทางมาชําระเงินแต่ละเดือนด้วยตัวเองได้น้ันก็จะนําเงินมาฝากไว้กับหัวหน้าหมู่ หรือ
ฝากไว้กับชาวบ้านที่ตนรู้จักที่รู้ว่าคนๆนั้นจะมาจ่ายเงินที่กองทุนทุกเดือน   

เป็นที่น่าสังเกตว่า สมาชิกบางคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพราะต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
ต้องการที่จะมีเงินเก็บไว้ให้ลูกหลานยามตัวเองตาย แต่ไม่ใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งที่ตัวเองมี
สิทธิที่จะเบิกได้ ซึ่งคนในกลุ่มน้ีมักจะได้รับสวัสดิการการรักษาอย่างอ่ืนเช่น สิทธิการรักษาฟรีจาก
โรงพยาบาล สิทธิข้าราชการของลูก เป็นต้น โดยเขากล่าวว่า ในเมื่อไม่ต้องเสียอยู่แล้ว ก็เลยไม่มาเบิกจาก
ทางน้ี เอาไว้ให้คนที่เขาเดือดร้อนกว่าดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงมิติด้านสวัสดิการในความหมายท่ีเป็น
สวัสดิการของชุมชนที่ว่า “กองทุนสวัสดิการชุมชน8 เป็นกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนใน 

                                           
8 บางกรณีอาจเรียกว่าเป็นกองทุนสวัสดิการชาวบ้านหรือกองทุนสวัสดิการไทบ้าน นอกจากน้ี สวัสดิการชุมชนยังถูก
อธิบายเชิงเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะของ “สวัสดิการชาวบ้าน” ท่ีให้ความหมายถึงสวัสดิการท่ีคนในชุมชนได้จัดทําขึ้น
เพ่ือเป็นหลักประกันในการดําเนินชีวิต โดยมุมมองท่ีมีต่อการจัดสวัสดิการก็คือ พวกเขาเหล่านั้นมองว่ากลุ่มคนบางกลุ่ม
ในสังคมมีสวัสดิการ มีค่ารักษาพยาบาลท่ีได้รับอุดหนุนจากรัฐ สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้จากบทบาทหน้าท่ีการงานท่ีมี
อยู่ หรือมี “สิทธิ” ในสวัสดิการ แต่ชาวบ้านซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หาเช้ากินค่ํา ไม่ได้มีหลักประกันใด 
ๆ หรือไม่มีสวัสดิการอะไรมารองรับ จึงจําเป็นต้องสร้างหลักประกันขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือกันและกันภายในชุมชน (ไพรัช 
บวรสมพงษ์และคณะ, 2552) 
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พ้ืนที่หน่ึงๆ ด้วยความสมัครใจ เช่น ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เน้นการ
พ่ึงพาตนเองภายในชุมชนเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันต้ังแต่เกิดจนตายหรือมุ่งแก้ไขปัญหา
สังคมที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาด้านการศึกษา เป็นต้น โดยที่มาของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในลักษณะดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวของชุมชนผ่านระบบการออมโดยการสมทบของ
สมาชิก ซึ่งมีคณะกรรมการทําหน้าที่ในการบริหารจัดการภายใต้กฎกติกาที่ชุมชนกําหนดขึ้นและผ่าน
ความเห็นชอบของสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการจะทําหน้าที่ในการดูแลและการแจกจ่ายผลประโยชน์ไปยัง
สมาชิก โดยกองทุนสวัสดิการดังกล่าวมีฐานคิดเน้นที่ “ความเป็นเจ้าของร่วมกัน”  

หากวิเคราะห์ถึงการเกิดขึ้นหรือที่มาของกองทุนสวัสดิการชุมชน จะพบว่าฐานคิดที่สําคัญของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนมุ่งเน้นที่การให้การช่วยเหลือผู้ประสบกับปัญหาความต้องการจําเป็นโดยเน้นการ
ระดมความร่วมมือในรูปเงินทุนมาจัดต้ังเป็นสวัสดิการ ซึ่งฐานคิดดังกล่าวไม่ต่างจากการสร้างทุนทาง
สังคมให้เกิดขึ้นในสังคม เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากตัวเงินแล้ว ยังเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจใน
การดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเสียสละ รวมถึงความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในชุมชน ขณะเดียวกัน การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนก็ได้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จาก
การทํางานอย่างมีส่วนร่วม อันเป็นการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมชุมชนให้เกิดความย่ังยืน
ต่อเน่ือง9 ซึ่งสอดคล้องกับที่ วันทนีย์ วาสิกะสิน, สุรางค์รัตน์ วศินารมย์ และ กิติพัฒน์ นนท์ปัทมะดุล 

                                           
9 การจัดสวัสดิการของชุมชนทําให้เห็นมิติท้ังในเชิงพ้ืนท่ี เชิงกลุ่มเป้าหมาย และเชิงประเด็นท่ีมีความหลากหลาย และมี
การบูรณาการเนื้อหาท้ังสามประเด็นในหลายพื้นท่ี โดยในส่วนของประเด็นเนื้อหาด้านสวัสดิการพบว่ามีขอบเขตเน้ือหาท่ีถูก
ขยายความเพิ่มเติมไปจากเนื้อหาประเด็นหลักในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 กล่าวคือในบาง
พ้ืนท่ีมีการกล่าวถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความอุดมสมบูรณ์ไว้เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถเก็บ
หาหน่อไม้ เห็ดโคน น้ําผึ้ง ผักป่ามาเป็นอาหารบริโภค และเป็นรายได้เสริม โดยแนวทางการอนุรักษ์ก็คือการสร้างความ
เข้าใจ ความตระหนักให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าไปยังบุคคลใกล้เคียง เพ่ือให้เข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
และยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยกันดูแลแล้วยังสนับสนุนให้เกิดการฟ้ืนฟูธรรมชาติด้วย อาทิ  การทํา
แนวกันไฟการดับไฟป่า การปลูกป่าเสริม ปลูกกล้าไม้ในป่าบางชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อชาวบ้าน และต่อสัตว์ป่า เช่น มะขาม 
มะขามเทศ กระถิน หว้า ฯลฯ รวมถึงผักพ้ืนบ้าน เช่น ผักหวาน ผักอีนูน มีการสร้างข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากป่า 
โดยเฉพาะหน่อไม้และเห็ดโคน ซ่ึงเป็นรายได้เสริมของชุมชน และเพื่อท่ีจะเอ้ือต่อการพัฒนากิจกรรมการทํางานของ
เครือข่าย ชุมชนมีการสนับสนุนให้ครูนําเร่ืองการอนุรักษ์ป่าของชาวบ้านไปเป็นบทเรียน ปรับปรุงวิชา และหลักสูตรการ
เรียนการสอน นํานักเรียนไปเรียนรู้ในป่าเพ่ือท่ีจะได้ปลูกจิตสํานึกให้แก่เยาวชน  
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 (2541) ได้กล่าวถึง ที่มาของ “สวัสดิการชุมชน” หรือ “สวัสดิการชาวบ้าน” ว่า เน้นการอยู่
แบบช่วยเหลือเก้ือกูล มีนํ้าใจต่อกัน โดยภาพรวมของสังคมไทยจึงเป็นสังคมท่ีมีการหล่อหลอมให้คนใน
สังคมได้เรียนรู้จักการให้ การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก กล่อมเกลาให้คนไทยมีความเมตตากรุณาต่อกัน 
เอ้ืออาทร โดยท่ีระบบวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นวัฒนธรรมพ้ืนบ้านหรือวัฒนธรรมชุมชนที่ทําให้เกิดการ
ดูแลประชาชนในระดับพ้ืนฐานที่สุดที่ครอบคลุมในมิติต่างๆ ทั้งการเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และ
สวัสดิภาพความเป็นอยู่โดยมีจุดเร่ิมต้นที่สําคัญจากครอบครัวและขยายตัวออกไปสู่ระบบเครือญาติ 
ชุมชนสังคม จนถึงระหว่างชุมชนหรือต่างชุมชนที่ถักทอ ยึดโยงสังคมให้มีความกลมเกลียวเหนียวแน่น มี
การช่วยเหลือ แบ่งปัน พ่ึงพาอาศัย 

ในส่วนของการบริหารจัดการกองทุน พบว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ตําบลลําลูกกา จะมี
การเลือกต้ังคณะกรรมการจํานวน 15 คน ตามวาระการประชุมใหญ่ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่ง
คณะกรรมการจะประกอบไปด้วยประธาน รองประธาน เหรัญญิก คณะกรรมการ ทั้งน้ีในการบริหารงาน
ก็จะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการจํานวน 6 คนเป็นคณะกรรมพิจารณาเงินกู้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมใหม่
ที่ต่อยอดจากการกิจกรรมเดิม 
 รายได้ของกองทุนเกิดจากสมาชิก ผ่านกิจกรรมการออมทรัพย์ที่สามารถจะออมเงินเดือนละ 30 
บาทหรือวันละบาทต่อคน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 300 คน มีกฎระเบียบในการเป็นสมาชิกคือ ต้องเป็นผู้ที่
มีทะเบียนบ้านอยู่ในตําบล เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะได้สิทธิพิเศษดังน้ี 

- สิทธิในการับค่ารักษาพยาบาลหรือที่เรียกว่าค่าเย่ียมไข้ โดยค่ารักษาที่จะได้ขึ้นอยู่กับอายุ
สมาชิก กล่าวคือ เป็นสมาชิก 1-2 ปี ได้รับครั้งละ 300 บาท เป็นสมาชิกมากกว่า 2 ปี 
ได้รับครั้งละ 500 บาท ทั้งน้ีโดยกําหนดให้สมาชิกสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 3 
ครั้งต่อปี 

- สิทธิในการรับค่าฌาปณกิจยามเสียชีวิต โดยหากเป็นเป็นสมาชิก 1-2 ปี ทายาทจะได้รับค่า
ฌาปนกิจ 3,000 บาท หากมีอายุสมาชิกมากกว่า 2 ปีขึ้น ทายาทจะได้รับ 5,000 บาท 

- สิทธิในการรับเงินทุนการศึกษา เน่ืองจากปัจจุบันกองทุนมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่เด็ก
และเยาวชน  ซึ่งในส่วนสิทธิของสมาชิกที่เป็นเด็กน้ันนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าฌาปนกิจแล้วยังมีเงินในส่วนทุนการศึกษา โดยจะมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปตาม
ความเหมาะสม(ไม่ได้ให้ทุกคน) 
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- สิทธิในกู้เงินจากกองทุน การกู้เงินจากกองทุนกําหนดให้สมาชิกที่จะทําการกู้ต้องเป็น

สมาชิกและส่งเงินติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยจะทําการกู้ได้ครั้งละ 10,000 บาท โดย
จะมีการทําสัญญาและต้องมีคนค้ําประกันจํานวน 2 คน ซึ่งในการกู้เงินน้ันทางกองทุนได้มี
การแต่งต้ังคณะกรรมพิจรณาเงินกู้ขึ้นจํานวน 6 คน ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ จะถูกหักดอกเบ้ีย
ล่วงหน้า 600 บาท กล่าวคือ หากกู้เงินจํานวน 10,000 บาท จะถูกหักดอกเบ้ียไว้ ทําให้ผู้กู้
จะได้รับเงิน 9,400 บาท และผู้กู้จะต้องชําระเงินส่งคืนเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 10 
เดือน โดยหากทําผิดสัญญาก็จะทําการฟ้องร้องผู้กู้และผู้ค้ําประกัน แต่ปัจจุบันยังไม่เคยมีผู้
กู้รายใดทําผิดสัญญา 

- สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ทั้งกิจกรรมท่ีจัดโดยท้องถ่ิน กิจกรรมการอบรม 
ให้ความรู้และกิจกรรมการเข้าร่วมงานสัมมนา ศึกษาดูงานของกลุ่ม 
 

 นอกจากน้ีกลุ่มยังกําหนดให้สมาชิกสามารถชําระเงินสวัสดิการล่วงหน้าได้ แต่สมาชิกห้ามขาด
ส่งเงินติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยหากสมาชิกคนใดขาดส่งเกิน 3 เดือน จะถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิก 
และจะไม่ได้รับเงินที่เคยส่งเมื่อคร้ังเป็นสมาชิกคืน แต่หากค้างส่งเงินสวัสดิการไม่เกิน3เดือน สามารถนํา
เงินที่ค้างชําระมาจ่ายย้อนหลังได้  
 การส่งเงินค่าสวัสดิการ หากสมาชิกทําการออมครบ 10 ปี จะได้รับสิทธิสมาชิกถาวร โดยไม่ต้อง
ทําการชําระเงินออมสวัสดิการอีก แต่จะได้รับสิทธิเช่นสมาชิกทั่วไป 
 ในส่วนของเงินที่กองทุนจัดเก็บได้จากการส่งเงินออมของสมาชิกจะถูกนํามาทําการบริหารด้วย
การปล่อยกู้และการลงทุนในสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น การลงทุนกับ ธกส. เป็นต้น อันเป็น
บริหารรายได้ให้มีมูลค่าเพ่ิม 

 นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ยังได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐอาทิ เงินผู้สูงอายุ 500 
บาทต่อเดือน สิทธิในการรักษาพยาบาล 30 บาท สิทธิในการรักษาพยาบาลฟรี ฯลฯ 
 จากแนวทางการบริหารจัดการดังกล่าว ทําให้เห็นว่า มีความสอดคล้องกับลักษณะการ
ดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ปรากฎอยู่ทั่วไป ที่มักมีลักษณะสําคัญดังน้ี  

1. การออม ปรากฏในรูปของสัจจะออมทรัพย์ 
2. การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ โดยนําเอาเงินรายได้หรือผลกําไรจากการกู้ยืม ประกอบกับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มาจัดทําสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ทุนการศึกษา  
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ค่ารักษาพยาบาลหรือเบ้ียยังชีพในยามเจ็บป่วย หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนในชุมชน   
3. การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมตามเทศกาลประเพณีที่สําคัญ โดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริม 
หรือยังประโยชน์ให้กับสังคม 
 

ฐานคิดที่สําคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชนมุ่งเน้นที่การให้การช่วยเหลือผู้ประสบกับปัญหา
ความต้องการจําเป็นโดยเน้นการระดมความร่วมมือในรูปเงินทุนมาจัดต้ังเป็นสวัสดิการ ซึ่งฐานคิด
ดังกล่าวไม่ต่างจากการสร้างทุนทางสังคมให้เกิดข้ึนในสังคม เพราะสิ่งที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากตัวเงินแล้ว 
ยังเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจในการดูแล ช่วยเหลือเก้ือกูลกันด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความ
เสียสละ รวมถึงความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ขณะเดียวกัน การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนก็ได้
ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการทํางานอย่างมีส่วนร่วม อันเป็นการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สังคมชุมชนให้เกิดความย่ังยืนต่อเน่ือง10 

 
5.2 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐกับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 

 จากปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ตําบลลําลูกกา 
พบว่า แม้ว่าการดําเนินของกองทุนฯ จะเป็นไปตามเป้าหมายและเติบโตอย่างต่อเน่ือง หากแต่การ
ดําเนินการดังกล่าวยังคงมีอุปสรรคและข้อจํากัด ซึ่งต้องการการเสริมหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ต้องมีบทบาทในการเสริมหนุนการทํางานของคณะกรรมการกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม 

                                           
10 การจัดสวัสดิการของชุมชนทําให้เห็นมิติท้ังในเชิงพ้ืนท่ี เชิงกลุ่มเป้าหมาย และเชิงประเด็นท่ีมีความหลากหลาย และมี
การบูรณาการเนื้อหาท้ังสามประเด็นในหลายพื้นท่ี โดยในส่วนของประเด็นเนื้อหาด้านสวัสดิการพบว่ามีขอบเขตเน้ือหาท่ีถูก
ขยายความเพิ่มเติมไปจากเนื้อหาประเด็นหลักในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 กล่าวคือในบาง
พ้ืนท่ีมีการกล่าวถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความอุดมสมบูรณ์ไว้เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถเก็บ
หาหน่อไม้ เห็ดโคน น้ําผึ้ง ผักป่ามาเป็นอาหารบริโภค และเป็นรายได้เสริม โดยแนวทางการอนุรักษ์ก็คือการสร้างความ
เข้าใจ ความตระหนักให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าไปยังบุคคลใกล้เคียง เพ่ือให้เข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
และยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยกันดูแลแล้วยังสนับสนุนให้เกิดการฟ้ืนฟูธรรมชาติด้วย อาทิ  การทํา
แนวกันไฟการดับไฟป่า การปลูกป่าเสริม ปลูกกล้าไม้ในป่าบางชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อชาวบ้าน และต่อสัตว์ป่า เช่น มะขาม 
มะขามเทศ กระถิน หว้า ฯลฯ รวมถึงผักพ้ืนบ้าน เช่น ผักหวาน ผักอีนูน มีการสร้างข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากป่า 
โดยเฉพาะหน่อไม้และเห็ดโคน ซ่ึงเป็นรายได้เสริมของชุมชน และเพื่อท่ีจะเอ้ือต่อการพัฒนากิจกรรมการทํางานของ
เครือข่าย ชุมชนมีการสนับสนุนให้ครูนําเร่ืองการอนุรักษ์ป่าของชาวบ้านไปเป็นบทเรียน ปรับปรุงวิชา และหลักสูตรการ
เรียนการสอน นํานักเรียนไปเรียนรู้ในป่าเพ่ือท่ีจะได้ปลูกจิตสํานึกให้แก่เยาวชน  
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เป้าหมายของกองทุนที่ได้กําหนดไว้โดยเน้นที่มิติด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพ่ึงตนเองได้
ของชุมชน  

 ดังน้ัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องจึงควรมีหน้าที่เก่ียวกับ 

 การเป็นผู้ส่งเสริมความรู้ เอ้ืออํานวยด้านความรู้ (Knowledge Facilitator) เก่ียวกับการ
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถดําเนินการได้เอง ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวอาจเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกหรือผู้รู้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้ หรือ
อาจอยู่ในรูปของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ ประสบการณ์ หรือการศึกษาดูงานเพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่ดี  

 การส่งเสริมและปลูกฝังกระบวนการสร้างจิตสาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาต้นทุนมนุษย์
ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ ชุมชนอันเป็นการสร้างต้นทุนทางสังคมที่สําคัญให้กับชุมชนทั้งน้ี
กระบวนการดังกล่าวต้องเน้นที่การส่งเสริม ปลูกฝังในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือคนกลุ่มใหม่เข้ามา
ช่วยขยับขยายเครือข่าย หรือดําเนินงานต่อ  

 การบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ในความหมายที่ว่าหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรที่จะให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานของกลุ่มคนในระดับท้องที่
ชุมชนในรูปของความร่วมมือและการประสานงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรและ
บูรณาการร่วมกันทั้งด้านแนวความคิด ทรัพยากร และงบประมาณ อันเป็นรูปแบบสําคัญใน
การส่งเสริมการจัดการตนเองของพ้ืนที่หรือพ้ืนที่จัดการตนเอง  

   
5.3 แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นที่ตําบลลําลูกกา 

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเห็นได้ว่า ความต้องการสวัสดิการที่นับวันจะมีมากข้ึนเรื่อยๆ 
ขณะที่ทรัพยากรด้านสวัสดิการเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจํากัด ทําให้เห็นว่าสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการโดยรัฐ
อาจไม่สิ่งที่เพียงพออีกต่อไป แนวคิดด้านสวัสดิการชุมชน การจัดสวัสดิการโดยชุมชนอันหมายรวมไปถึง
กองทุนสวัสดิการชุมชนจึงได้เกิดขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันในการตอบสนองความจําเป็นและสร้างความมั่นคง
ในความเป็นมนุษย์ที่เน้นการพ่ึงตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชนต้ังแต่เกิดจนตาย  “เป็นการ
จัดสวัสดิการของชาวบ้าน โดยชาวบ้าน เพื่อชาวบ้าน เป็นการให้อย่างมีคุณค่า การรับอย่างมีศักด์ิศรี” 
การอยู่ร่วมกันของคน ชุมชน และธรรมชาติอย่างเคารพซึ่งกันและกัน มีกระบวนการดําเนินการที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ใช้หลักศาสนา และการมีส่วนร่วมของคนอย่างกว้างขวาง โดยรัฐมี
หน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริม 
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ในขณะท่ีสวัสดิการชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือเป็นหลักประกันให้ประชาชนในชุมชนมีความ
มั่นคง โดยที่ได้มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการจัดทํากองทุนสวัสดิการชุมชนทุกตําบลท่ัวประเทศ 
เพราะเช่ือว่าสวัสดิการดังกล่าวจะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการสมานฉันท์ รวมทั้งเป็นการให้อย่างมีคุณค่า
และรับอย่างมีศักด์ิศรี ภายใต้แนวคิดและหลักการที่ว่า รัฐบาล 1 บาท ประชาชน 1 บาท และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 บาท  

จะเห็นได้ว่า ระบบสวัสดิการชุมชน จึงมีมิติทางสังคมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับชุนชน เป็นระบบสวัสดิการท่ีเน้นการออม การช่วยเหลือ
พ่ึงพากันในรูปของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยนําเงินออมมาจัดสรรเป็นสวัสดิการในรูปต่างๆ ทั้งด้าน
การศึกษา ด้านการรักษาพยาบาล การยังชีพ และการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ดี การส่งเสริมการดําเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนพ้ืนที่ตําบลลําลูกกา มี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพิจารณาดังน้ี  

1. กองทุนฯ ควรมีการทบทวนแนวคิดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ ควรมี
การสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และปรับวิธีการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวคิดหลักของกองทุนว่าด้วยการออมและการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือการพ่ึงตนเองมากกว่าพ่ึงพาภายนอก ภายใต้ข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความเห็นว่า การดําเนินงานของกองทุนฯ จําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ 
เทคนิคความรู้ และคําปรึกษาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการในฐานะหน่วยงาน
พ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษาที่คอยให้คําแนะนํา ช่วยเหลือและเช่ือมประสานการทํางานระดับพ้ืนที่ชุมชนให้เช่ือมโยง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแกนนํา/ 
คณะกรรมการของกองทุนฯ เพ่ือให้มีความรู้ที่เพียงพอและสามารถถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ ให้สืบทอดไปยังคนรุ่นอ่ืนทั้งในแง่ความรู้ และความทักษะที่ฝังลึก (Tacit Knowledge and 
Tacit Skill) นอกจากน้ี ควรมีกระบวนการสร้างการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทั้ง
ภายในพ้ืนที่และข้ามพ้ืนที่ กล่าวคือเป็นการเรียนรู้เชิงเครือข่ายกับพ้ืนที่หรือกลุ่มกองทุนสวัสดิการอ่ืนๆ ที่
ประสบความสําเร็จหรือเป็นต้นแบบการดําเนินการที่ดี เพ่ือให้เกิดการยกระดับการทํางาน  

3. คณะกรรมการกองทุนควรมีการสํารวจความต้องการด้านสวัสดิการเพ่ือให้เกิดการออกแบบ
กิจกรรมสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ และตรงกับ 
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ความต้องการจําเป็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยคํานึงถึงการประสานความร่วมมือและยึดหลักการ
ระดมทรัพยากรจากภาคส่วนที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจเอกชนซึ่งถือเป็นจุดเด่นของพื้นที่
และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ีควรมีการสร้างร่วมมือกันอย่างต่อเน่ืองและวางรูปแบบ
การทํางานที่เป็นระบบในลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ท้องถ่ิน ละเครือข่ายความร่วมมือ  

 
5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือให้เป็น
สวัสดิการที่สามารถรองรับความต้องการของคนในชุมชนพ้ืนที่โดยเน้นที่ปฏิบัติการร่วมกันของชุมชนเอง 
ภายใต้หลักความคิดที่ว่าเน้นให้พ้ืนที่ได้จัดการตนเองตามความต้องการและปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งนี้การ
พัฒนาศักยภาพดังกล่าวควรเน้นที่การสร้างความรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง  

2. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือเป็นต้นทุนในการ
ดําเนินงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือให้เกิดการขยายขอบเขตของทุน
หรือกองทุนที่มิได้จํากัดเพียง “ตัวเงิน” เท่าน้ัน 

3. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแกนนําคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยกลางคนเพ่ือให้เป็นทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

4. ควรมีการศึกษาแนวทางการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของกองทุนสวัสดิการชุมชนในตัวแบบ
ต่างๆ ด้วยลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน (Bonding Network) เพ่ือให้เกิดการยกระดับการเรียนรู้  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ข้อบังคบักองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลลาํลูกกา 
อําเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2548 

 
         สวัสดิการ คือความม่ันคงในชีวิตที่ใครๆใฝ่หา และแสวงหา ลูกจ้าง พนักงาน บริษัทห้างร้านต่างๆ
ก็มีสวัสดิการที่มั่นคง หลากหลาย จากระบบประกันสังคม ก็เพ่ือให้มีความมั่นคงอุ่นใจในอนาคตของ
ตนเองและครอบครัวแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคนของรัฐแล้ว ยังมีช่องว่างห่างไกลกันมาก 
        ชาวบ้านที่ไม่มีสวัสดิการให้กับตนเองไม่ได้อยู่ในระบบหรือกฎเกณฑ์ จึงไม่มีหน่วยงานไหนมาหยิบ
ย่ืนสวัสดิการให้ ครั้นจะไปหวังสวัสดิการจากธรรมชาติก็นับวันจะหมดไป ส่วนภาครัฐก็ยังให้สวัสดิการไม่
ทั่วถึง จะมีก็แต่เพียงการจัดการสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เท่าน้ันเอง 

        ดังนั้นชาวบ้านตําบลลําลูกกาจึงต้องลุกข้ึนมาร่วมกันสร้างสวัสดิการชุมชน หรือ สวัสดิการชาวบ้าน 
จากทุนของชาวบ้านเอง จากทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนมาจัดสวัสดิการให้กับตนเอง เพ่ือความมั่นคงใน
ชีวิต โดยเป็นผู้คิดผู้ทําร่วมกันวางกฎระเบียบ และร่วมบริการจัดการกองทุนสวัสดิการให้เข้มแข็ง และ
ย่ังยืน จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกแบบครบวงจรชีวิต ต้ังแต่เกิดจนตายครอบคลุมคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
ภัยพิบัติ บนพ้ืนฐานของความรัก ความเห็นอกเห็นใจกัน ความเอ้ืออาทรต่อกัน ควบคู่กับประเพณี 
วัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนา ซึ่งเป็นแกนหลักสําคัญในการยึดเหน่ียวจิตใจของคนให้เป็น “หน่ึงใจ
เดียวกัน” 

       จังหวัดปทุมธานี โดยคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานี ขบวนองค์กรชุมชน
จังหวัดปทุมธานี สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.) ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วย
ที่ 27 จังหวัดปทุมธานี สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) (พอช.) จึง
ร่วมกับผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชาวบ้านตําบลลําลูกกา ร่วมกันจัดประชุมประชาคม
ก่อต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนน้ันเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2548 
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ข้อ 1. ข้อบังคบัน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลลําลูกกา” 
ข้อ 2. ข้อบังคับน้ีให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลงคม พ.ศ.2548 
ข้อ 3. กองทุนสวัสดิการชุมขนตําบลลําลูกกา มีสํานักงานช่ัวคราวต้ังอยู่ที่ห้องสมุด โรงเรียน
ธัญญะผล หมู่ที่ 5 ตําบลลําลูกกา 
ข้อ 4. บรรดา กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่ขัดแย้ง กับบทบัญญัติแห่งข้อบังคับน้ี ไม่มีผลบังคับใช้
และให้ใช้ข้อน้ีแทน 
ข้อ 5. ตราสัญลักษณ์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลลําลูกกา มีลักษณะดังน้ี 
 
ข้อ 6. นิยามศัพท์ ในระเบียบน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูก

กา จังหวัดปทุมธานี 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลลําลูกกาที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุต้ังแต่

แรกเกิดถึงอายุ 90 ปีขึ้นไป 
“ผู้ด้อยโอกาส” หมายถึง บุคคลยากจน ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ติดเช้ือ เอส.ไอ.วี (เอดส์) เด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ในตําบลลําลูกกา 
“สาธารณภัย” หมายถึง ความเสียหายที่เกิดข้ึนเน่ืองจากนํ้าท่วมความเสียหายที่เกิดขึ้น     

เน่ืองจากพายุ ความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้และที่เกิดกับทรัพย์สินของสมาชิก 
 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก่ผู้นํา สมาชิกที่เข้าร่วมกระบวนการเมื่อมีปัญหาหรือ 

    ความจําเป็นเร่งด่วน 
7.2 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือ แรงจูงใจให้แก่ผู้นํา/สมาชิก ในการปฏิบัติงาน

เพ่ือสังคมและส่วนรวม 
7.3 เพ่ือสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมระหว่างผู้นํา/สมาชิก ในการเก้ือหนุนช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน 
7.4 เพ่ือช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสาธารณภัยในชุมชน 
7.5 เพ่ือส่งเสริม/ปลูกฝังนิสัยแก่เด็ก เยาวชนให้รู้จกออม การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
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7.6 เพ่ือฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่นด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี/วัฒนธรรม/ความเช่ือ/ศาสนา 
7.7 เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงสู่กองทุนชุมชน อําเภอ จังหวัด 
 

ข้อ 8. ทุนและที่มาของทุน ให้กองทุน มีทุนที่มาจาก 

8.1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
8.2. เงินสมทบจากสมาชิก 
8.3. เงินที่มีผู้บริจาคให้กับกองทุนสวัสดิการ โดยไม่มีข้อผูกพัน 
8.4. เงินที่ได้รับการเสริมหนุนจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ องค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้าน 
8.5. เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมของกองทุน 

 
 

หมวดที่ 3 
คณะกรรมการและสมาชิก 

          ข้อ 9 คณะกรรมการ 
           กองทุนสวัสดิการชุมชนตําลําลูกกา กําหนดให้มีคณะกรรมการจํานวน 15 คน ไม่เกิน 25 คน 
ซึ่งมาจากผู้แทนของทุกหมู่บ้าน หรือ ร้อยละ 50 % ของหมู่บ้าน โดยการเลือกต้ังของสมาชิกกองทุนมี
ตําแหน่งอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

9.1 ประธานกรรมการ  ทําหน้าที่ควบคุม และกํากับดูแลกิจการกองทุน ให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับ ระเบียบของกองทุน 

9.2 รองประธาน อาจมีมากกว่าหน่ึงคนได้ ทําหน้าที่แทนประธาน เมื่อประธานไม่อยู่ หรือ 
ประธานมอบหมาย ทําหน้าที่อ่ืนตามที่ประชุมมอบหมาย. 

9.3 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  ทําหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม เก็บรวบรวมรายงาน 
การประชุม แจ้งนักประชุมกรรมการ แจ้งนัดประชุมใหญ่ และทําหน้าที่อ่ืนตามที่ประชุมมอบหมาย 
ผู้ช่วยเลขานุการ ทําหน้าที่ช่วยงานของเลขานุหรือตามที่เลขานุการมอบหมายงาน ทําหน้าที่อ่ืนตามที่
ประชุมมอบหมาย 

9.4 เหรัญญิก/ผู้ช่วยเหรัญญิก  ทําหน้าท่ีควบคุมเบิก-จ่ายเงินของกองทุนให้ เป็นไปตาม 
ข้อบังคับ ระเบียบของกองทุน และทําหน้าที่อ่ืนตามที่ประชุมมอบหมาย ผู้ช่วยเหรัญญิกทําหน้าที่
ช่วยงานของเหรัญญิก หรือตามเหรัญญิกมอบหมาย ทําหน้าที่อ่ืนตามที่ประชุมมอบหมาย 
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9.5 ผู้ทําบัญชี ทําหน้าที่บันทึกรายการเงินจ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม 

ความเป็นจริง เก็บหลักฐานการเบิก-จ่าย เรียบเรียงไว้ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ร่วมกับเหรัญญิก เพ่ือ
รายงานสถานะการเงินของกองทุนต่อที่ประชุมกรรมการ และที่ประชุมใหญ่ทําหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีประชุม
มอบหมาย 

9.6 กรรมการประชุมสัมพันธ์  ทําหน้าที่เผยแพร่กิจการของกองทุนแสวงหาข่าวที่เป็นความรู้ 
สวัสดิการและเร่ืองราวของชุมชนที่เป็นประโยชน์เสนอต่อสมาชิกและบุคคลท่ัวไป ทําหน้าที่อ่ืนตามที่
ประชุมมอบหมาย 

9.7 นายทะเบียน ทําหน้าที่บันทึก ควบคุมทะเบียนสมาชิกและข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้องเป็น
ประโยชน์แก่กิจกรรมของกองทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทําหน้าที่อ่ืนตามที่ประชุมมอบหมาย 
           

ข้อ 10.อํานาจหน้าที่และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
           ให้กรรมการที่อํานาจออกระเบียบการบริหาร เพ่ือความมั่นคงของกองทุน หรือ ก่อประโยชน์
งอกเงยแก่สมาชิก 

10.1  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
10.2  มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัครรับเลือกต้ัง 
10.3  เป็นสมาชิกกองทุนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันรับสมัครรับเลือกต้ัง 
10.4  ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเสียทางการเงิน 
10.5  เป็นผู้สนใจและร่วมมือ และพร้อมเสียสละต่อกิจกรรมและส่วนรวมในชุมชน 
10.6 เป็นผู้พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติของกองทุนสวัสดิการ 

 
           ข้อ 11.การดํารงตําแหน่ง 
           ให้กรรมการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี การนับวาระการดํารงตําแหน่งให้นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
เมื่อครบ 4 ปี ให้กรรมการลาออกจากตําแหน่งกึ่งหน่ึงและมีสิทธ์ิได้รับการเลือกต้ังได้อีก แต่ต้องไม่เกิน 2 
วาระต่อเน่ืองกัน หรือ อาจได้รับการเลือกต้ังด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
           คณะกรรมการกองทุนพ้นจากตําแหน่งในกรณี 

- ครบวาระการดํารงตําแหน่งในวาระที่กําหนด 
- ตาย 
- ลาออก 
- ต้องคําพิพากษา/ต้องโทษ/ให้เป็นบุคคลล้มละลาย/เสพติดยาเสพติด ฯลฯ 
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- ถูกให้ออกโดยมติคณะกรรมการหรือมติที่ประชุม 
- ประพฤติตนไม่สมควร/การทําการใดๆ หรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความเสียหายแตกแยก 

    ความสามัคคีในกองทุน 
- เป็นบุคคลวิกลจริต ไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ 
- ขาดการประชุมต่อเน่ืองกันเกินกว่า 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลสมควร 

             
ข้อ 12. สมาชิก และ คุณสมบัติของสมาชิก 

  12.1 เป็นบุคคลธรรมดา อายุต้ังแต่แรกเกิดเป็นต้นไป 
12.2 ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในตําบลลํากา ตามเอกสารทะเบียนบ้านในกรณีที่ผู้อาศัยในตําบลลําลูก

กาแต่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านนอกเขตตําบลลําลูกกา ต้องให้ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. 
หรือ ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นน้ันๆเป็นผู้รับรองการอยู่อาศัย 

12.3 ย่ืนใบสมัครตามแบบฟอร์มของกองทุน พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตร
ประชาชนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว 2 รูป  พร้อมแนบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยใน
กรณีที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเขตตําบลลําลูกกา ส่วนผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี ให้ใช้สําเนาสูติบัตรแทน
สําเนา บัตรประชาชน 

12.4 ผู้สมัครจะมีสถานภาพเป็นสมาชิกกองทุน เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและรับรอง
เรียบร้อย 
             

ข้อ 13. การพ้นจากการเป็นสมาชิก 
13.1 ตาย เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายจะพ้นจากการเป็นสมาชิกทันที ญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต 

สามารถเป็นสมาชิกต่อเน่ืองได้เลย แต่การนําส่งเงินสมทบต้องคิดตามอายุของสมาชิกใหม่ 
13.2 ลาออก เมื่อสมาชิกลาออกกองทุนไม่จ่ายเงินสมทบคืน 
13.3 สมาชิกขาดจากการส่งเงินสมทบต่อเน่ืองเกิน 3 เดือน 

 
ทั้งน้ีคณะกรรมการจะพิจารณาตามสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ข้อ 14. การนําส่งเงินสมทบและสมัครสมาชิก 
14.1  สมาชิกต้องชําระค่าสมัครสมาชิกแรกเข้ากับกองทุนจํานวน ........บาท (ถ้ามี) 
14.2 สมาชิกต้องนําส่งเงินสมทบเดือนละ 30 บาท (วันละ 1 บาท) 
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14.3 สมาชิก หรือตัวแทนกลุ่มสมาชิก นําส่งเงินสมทบให้คณะกรรมการกองทุนในวันที่ 9ของทุก

เดือน ณ ที่ต้ังสํานักงานกองทุน ห้องสมุดโรงเรียนวัดธัญญะผล หมู่ที่ 5 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 

ระยะเวลาการนําส่งเงินสมทบของสมาชิก 
- อายุต้ังแต่แรกเกิด – 40 ปี นําส่งเงิน  15  ปี 
- อายุระหว่าง 41 ปี – 59 ปี นําส่งเงิน  12 ปี 
- อายุระหว่าง 60 ปี – 69 ปี นําส่งเงิน  10 ปี 
- อายุระหว่าง 70 ปี – 79 ปี นําส่งเงิน   8  ปี 
-   อายุระหว่าง 80 ปี – 89 ปี นําส่งเงิน  6 ปี 
-   อายุ 90 ปีขึ้นไป (ผู้สมัครต้องแข็งแรง) สมัครสมาชิกโดยส่งเงินสมทบเพียง 1 ปีเท่าน้ัน 
สมาชิกที่นําส่งเงินครบตามกําหนดแล้ว ยังมีสิทธ์ิได้รับสวัสดิการต่างๆตามที่กองทุนกําหนดไว้ 

  
หมวดที่ 4 

 ข้อ 15. สวัสดิการน้ีอาจเป็นเงิน สิ่งของ หรือการบริการคืนๆตามความเหมาะสม สมาชิกที่ผ่าน
มาสมทบแล้ว 6 เดือน จะมีสิทธ์ิได้รับสวัสดิการ ดังน้ี 

15.1  สวัสดิการรับขวัญเด็กแรกเกิด รายละ 500 บาท 
15.2 กรณีการเจ็บป่วย สมาชิกเข้ารับการรักษาประเภทคนไข้ในจะได้รับเงินสวัสดิการในการ

เย่ียมไข้ดังน้ี และจะมีการปรับอัตราความก้าวหน้าของกองทุน 
 
 
 
 
 

15.3 กรณีการเสียชีวิตจะได้รับสวัสดิการช่วยงานศพ(สงเคราะห์ครอบครัว) ดังน้ี 
 

15.4   

ระยะเวลาที่สมทบ สวัสดิการที่ได้รับ หมายเหตุ 
6 เดือน – 2ปี 300 3 ครั้ง/ปี 
2 ปีขึ้นไป – 4 ปี 500 3 ครั้ง/ปี 
4 ปี ขึ้นไป 800 3 ครั้ง/ปี 

ระยะเวลาที่สมทบ สวัสดิการที่ได้รับ หมายเหตุ 
6 เดือน – 2ปี 3,000  
2 ปีขึ้นไป – 4 ปี 5,000  
4 ปีขึ้นไป –6ปี 8,000  
8 ปี ขึ้นไป 10,000  
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15.4 เงินทุนการศึกษา สําหรับเยาวชน รายละ 500 บาท ปีละ4-5 ทุน 
15.5  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติครั้งละ 2,000 บาท 
15.6  สวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
15.7 สวัสดิการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ สําหรับสมาชิกที่ขาดสภาพคล่องรายละ 1,000 บาท 

 15.8 สวัสดิการทัศนศึกษา สันทนาการแก่สมาชิกที่ให้ความร่วมมือกับกองทุนอย่างสมํ่าเสมอ 
 15.9 สวัสดิการให้แก่คณะกรรมการจ่ายเบิกค่าบริหารจัดการคนละ 100 บาท/ครั้ง ในรอบ 3 

เดือน 
 15.10 สวัสดิการจะมีการพิจารณาปรับปรุงทุก 2 ปี ตามความก้าวหน้าของกองทุน 

 
หมวดที่ 5 
การประชุม 

ข้อ 16.การประชุมกรรมการ 
           คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง เว้นแต่มีเหตุเร่งด่วน ให้เรียกประชุม
ได้ องค์ประชุมจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 
           ข้อ 17. การประชุมใหญ่สามัญ และองค์ประชุม 
           การประชุมใหญ่สามัญ หมายถึง เมื่อสิ้นปีทางการบัญชีให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่
ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีทางบัญชีให้เหรัญญิกช้ีแจ้งสถานะทางการเงินต่อที่ประชุม 
           การประชุมใหญ่วิสามัญ หมายถึง การประชุมที่มีสมาชิกร้องขอโดยการเข้าช่ือร่วมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู่ในขณะนั้น พร้อมแจ้งเรื่องที่ขอประชุมใหญ่มาด้วยให้
คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่ ภายใน 45 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับหนังสือขอเปิดประชุม 

 
หมวดที่ 6 

การบริหารจัดการเงินกองทุน 
ข้อ 18 การเบิก-จ่ายเก็บรักษาเงิน 
18.1 เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนให้นําฝากธนาคารกรุงไทยในนาม “ กองทุน 

สวัสดิการชุมชนตําบลลําลูกกา” 
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18.2 ให้คณะกรรมการแต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบการเปิดบัญชี 3 คน ในการเบิก-จ่าย 2 ใน 3 

และมีประธานเป็นผู้ลงนามในการเบิกจ่ายทุกครั้ง 
 

หมวดที่ 7 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 

           ข้อ 19 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ  จะกระทําได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากมิติที่ประชุม
ใหญ่ของสมาชิกและบุคคลร้องขอในการเสนอพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่มีบุคคลขอร้อง
ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันรับการร้องขอนําผลสรุปการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่เพ่ือลงมติเห็นชอบต่อไปและให้ถือข้อบังคับใช้หลังจากมีมติจากการประชุมใหญ่ 

 
หมวดที่ 8 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 20 ข้อบังคับน้ีได้ประกาศให้สมาชิกทราบโดยเปิดเผยให้ถือว่าสมาชิกทุกคนได้รับทราบและ

เข้าใจข้อบังคับน้ีแล้วและตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามความท่ีกําหนดในข้อบังคับน้ีสมาชิกยอมสละสิทธ์ิ
เรียกร้องหรือดําเนินการใดๆทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญากับกองทุน หรอืคณะกรรมการกองทุนที่ได้
ดําเนินการอันชอบด้วยกฎระเบียบแห่งข้อบังคับที่ประกาศใช้น้ี 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2548 
 
 

(นาย เทียบ โสมศุภผล) 
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลลําลูกกา 

อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
โทรศัพท์ 086-9815518 
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