
สูหน่ึงทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจสูหน่ึงทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  ::
ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบางไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง??

เสนอโดย  ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ
ผูอํานวยการวิจัย, การพัฒนาแรงงาน

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)



กลุมท่ีกลุมท่ี  44  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่นการสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น

ประธานกลุม : รมต. ไพบูลย วัฒนศิริธรรม  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

รองประธานกลุม : คุณพรรณทิพย เพชรมาก
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) -พอช.

ผูประสานงาน : 1) รศ.ดร. ยงยุทธ แฉลมวงษ  ผูอํานวยการวิจัย, TDRI
2) ดร.สราวุธ ไพฑูรยพงษ ผูเชี่ยวชาญอาวุโส, TDRI
3) ดร.วิศาล บุปผเวส ท่ีปรึกษาอาวุโส, TDRI
4) คุณชนิดา ชัยชาต ิ นักวิจัย, TDRI



กลุมท่ีกลุมท่ี  44  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถ่ินการสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถ่ิน

เอกสารประกอบ
1. เกาปหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ชุมชนทองถ่ินเกิดการเปล่ียนแปลงและเรียนรู

อะไรบาง  
โดย พรรณทิพย  เพชรมาก และคณะ, พอช.

2. บทบาททองถ่ินกับการสรางชุมชนนาอยู และเมืองนาอยู  
โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย, ผอ.วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น 

สถาบันพระปกเกลา

3. ฐานขอมูลชุมชนท่ีใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต  
โดย ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ, ผอ.สถาบันไทยพัฒน 

มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ



กลุมท่ีกลุมท่ี  44  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถ่ินการสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถ่ิน

เอกสารประกอบ
4. เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกหรือทางหลักเพื่อการบริหารจัดการนโยบาย

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

โดย ดร.วิชัย ตุรงคพันธุ, ผอ.โครงการปริญญาเอกเศรษฐศาสตร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

5. สูเศรษฐกิจพอเพียง : การออมของครัวเรือนในจังหวัดสงขลา  
โดย ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา, คณบดี

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6. หลักประกันสุขภาพของคนไทย : เสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา  
โดย ดร.วิโรจน  ณ ระนอง, ผูเชี่ยวชาญอาวุโส  

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย



1. เกาปหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ชุมชนทองถ่ินเกิด
การเปล่ียนแปลงและเรียนรูอะไรบาง 

โดย พรรณทิพย  เพชรมาก และคณะ, พอช.

วัตถุประสงค เพื่อประมวลภาพรวมปจจัยภายนอกที่เขามา
กระทบตอการเปล่ียนแปลงชุมชนทองถ่ินเกาปหลังวิกฤต ทั้ง
ดานบวกและดานลบ ใหประสบการณกับชุมชนไดเรียนรู
อะไร ปรับตัวอยางไร และจะทําอะไรตอไปในอนาคต



9 ป เรียนรูอะไร!
1. มีความสามารถในการจัด

สวัสดิการในชุมชน
2. มีองคกรการเงินและการ

บริหารกองทุนในชุมชน
3. กระบวนการจัดทําแผน

แมบทชุมชน
4. การจัดการทรัพยากรโดย

ชุมชนเอง

5. การทําการเกษตรแบบ
ย่ังยืน

6. การแกปญหาท่ีอยูอาศัยโดย
ชุมชน

7. การฟนฟูชุมชนทองถิ่น 
การสรางเมืองสมานฉันท 
สูการจัดการตนเองของ
ชุมชนทองถิ่น



สิ่งท่ีไดเรียนรูสูการขับเคล่ือนตอไป...

1. มุงเนนสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนทองถิ่นตอไป 
โดยใชยุทธศาสตร “รวมฟนฟูชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง”

2. มุงปรับโครงสรางทองถิ่นเปนหลักในการจัดการตนเองเพื่อให
เกิดความมั่นคงย่ังยืน และการพัฒนา

3. แนวทางทํางานในอนาคต
• ทําแผนชุมชนในทุกท่ีเอง
• ฟนฟูสวัสดิการชุมชน ดูแล
กันเองตั้งแตเกิดจนตาย

• ฟนฟูนิเวศน.. “โฉนดชุมชน”

• ผลักดันใหเกิด “สภาองคกรชุมชน
ทองถิ่น”

• ทําแผนเนนการจัดการทุนในชุมชน
• ฟนฟูการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู



2. บทบาททองถิ่นกับการสรางชุมชนนาอยู เมืองนาอยู

วัตถุประสงค 

ตองการเห็นสังคมดีงาม อยูเย็นเปนสุขและเขมแข็ง ซ่ึงเปน
อุดมการณเปาหมายที่ตองไปใหถึง ดวยหลัก 8 ประการ

โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
ผูอํานวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา



อุดมการณเปาหมายอุดมการณเปาหมาย  88  ประการประการ
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ชุมชนและประชาสังคมมีความเขมแข็ง



องคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ::  องคกรหลักสรางความเขมแข็งองคกรหลักสรางความเขมแข็ง  
ความนาอยูชุมชนและเมืองความนาอยูชุมชนและเมือง

องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

องคกร
การเมือง

องคกร
ของประชาชน

องคกร
ก่ึงราชการ



ยทุธศาสตรเพ่ือใหการพัฒนาชมุชนใหนาอยูและเมืองนาอยูยทุธศาสตรเพ่ือใหการพัฒนาชมุชนใหนาอยูและเมืองนาอยู  
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สังคมไมทอดทิ้งกัน สังคมเขมแข็ง สังคมคุณธรรม

เกื้อกูล ยั่งยืน ดีงาม

ระดับปจเจก
ระดับครอบครัว (ครัวเรือน)
ระดับชุมชน / สังคม



3. ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินชีวิต 

วัตถุประสงค เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะของชุมชนที่ใช
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและดํารงอยูของ
ชุมชน ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมบริโภค
นิยม ปญหาความยากจน ความเส่ือมโทรมของสังคมและ
ส่ิงแวดลอม

โดย ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ 
ผอ.สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ



ทําอยางไร!
1. นําเสนอในรูปแบบของฐานขอมูลชุมชนท่ีใชหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดํารงชีวิต
2. ครอบคลุมฐานขอมูลกลุม องคกร พื้นท่ี ท่ีใชเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดํารงชีพ 
สนับสนุนการเงินโดย สกว. และ สศช.

3. ขอมูล 3 ลําดับแรก ครอบคลุม 80.4% ของขอมูลท้ังหมด
• ขอมูลเครือขายชุมชน 339 กลุม
• ขอมูลจากสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา 100 กลุม
• ขอมูลมูลนิธิเกษตรย่ังยืน (ประเทศไทย) 64 กลุม



นาสนใจมาก!
จําแนกตามความเก่ียวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 หมวดหลัก
• หมวดเขาขายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 488 กลุม (78%)
• หมวดที่ มีความเข าใจและปฏิบั ติตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 126 กลุม (20.1%)
• หมวดกรณีศึกษาตัวอยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 12 กลุม (1.9%)



การนําเสนอขอมูลตามเขตภูมิศาสตร



4. เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกหรือทางหลักเพ่ือการบริหาร
จัดการนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

วัตถุประสงค
1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวนําทางนโยบาย(จริง)หรือ
2. เนนเศรษฐศาสตรกับการดําเนินนโยบายกองทุนหมูบาน
3. เชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับนโยบายกองทุนหมูบาน

และชมุชนเมอืง
4. สรุป เศรษฐกิจพอเพียงเปนทางเลือก หรือ ทางออกหลักของนโยบาย

กองทุนหมูบาน

โดย ดร.วิชัย ตุรงคพันธุ 
ผอ.โครงการปริญญาเอกเศรษฐศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร



เสนอโมเดลการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การบริหารความเส่ียง

การลงทุน

การซ้ือสินคาประจําวัน
การซ้ือสินคาคงทน
การใชเงินลวงหนา (กอหนี)้

การดําเนินชวีิตสวนตวั

การดํารง
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การตัดสินใจ



เศรษฐกิจพอเพียงไมใชทางเลือกเศรษฐกิจพอเพียงไมใชทางเลือก  
แตเปนทางหลักเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชนแตเปนทางหลักเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน

1. นโยบายกองทุนหมูบานตองมีเหตุมีผลดวยการควบคุม “ความสมดุล” 
ระหวางความตองการขยายธุรกรรม กับ การสนับสนุนท่ีมิใชการเติมเงิน 
(เหมือนบัตรเติมเงิน) อยางไมมีท่ีส้ินสุด

2. นโยบายกองทุนหมูบานตอง “พอประมาณ” ซ่ึงตองไปเชื่อมโยงกับหลัก
ความรู คู คุณธรรม  จึงจะมีแนวทางท่ีดีจนเกิดความคิดเร่ืองความ
พอประมาณข้ึนมาในชุมชน

3. นโยบายกองทุนหมูบานตองคํานึงถึง “ภูมิคุมกัน” ท่ีดี ดวยการยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มีกลไกควบคุมท่ีดี



5. สูเศรษฐกิจพอเพียง :
การออมของครัวเรือนในจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใชเคร่ืองมือตรวจสอบโดยสังคม (Social Audit) ในนโยบาย

สาธารณะในระดับจังหวัด
2. ตรวจสอบการดําเนินนโยบายพัฒนาจังหวัดเพื่อนําไปใช

ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

โดย ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา,
คณบดี คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

(ผลงานรวมระหวางคณะรัฐศาสตร จฬุาฯ, คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร และ TDRI)



5. สูเศรษฐกิจพอเพียง :
การออมของครัวเรือนในจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงคของรายงานฉบับน้ี
1. ทบทวนนโยบายวาดวยการสงเสริมการออมของจังหวัดสงขลา
2. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการสงเสริมการออม
3. สรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย



เราเรียนรูอะไรบางจากการศึกษาน้ี ?
1. เศรษฐกิจพอเพียงไปเกี่ยวอะไรกับการออมภาคครัวเรือน

(รายได – การออม = รายจาย)
2. ใครทําอะไรในการสงเสริมการออมภาคครัวเรือนในจังหวัด

สงขลา
3. ผลท่ีเกิดขึ้นมีชุมชนไมมีการออมเพียง 2 ชุมชนจาก 35 ชุมชน 

ทําไมประสบผลสําเร็จเชนน้ัน และอีก 2 ชุมชนไมเปนสมาชิก 
เขาคิดอยางไร

4. ไดขอเสนอแนะอะไรท่ีจะนําไปใชท่ีอ่ืนๆไดบาง



สิ่งท่ีนาสนใจเปนพิเศษมีมากมายสิ่งท่ีนาสนใจเปนพิเศษมีมากมาย  แตจะยกตัวอยางแตจะยกตัวอยาง  11  เร่ืองเร่ือง

อะไรคือ “โครงการกองทุนสัจจะวันละหน่ึงบาท” 
โครงการน้ีปลูกฝงนิสัยการออมภาคประชาชนได
อยางไร ไปมีความสัมพันธกับกองทุนเงินออม
ชุมชนอยางไร



สิ่งที่นาสนใจเปนพิเศษสิ่งที่นาสนใจเปนพิเศษ  ((ตอตอ))

50% จายสวัสดิการ 8 เร่ือง คือ เกิด แก เจ็บ ตาย 
ทุนการศึกษา ผูดอยโอกาส สวัสดิการคนทํางาน
กองทุน และสวัสดิการเงินฝาก

30% สวัสดิการเงินกู คือ กูยืมเพ่ือการศึกษา ลงทุน
ในวิสาหกิจและธุรกิจ

20% เปนกองทุนสวนกลาง

แนวคิดและการบริหารกองทุนสัจจะวันละบาท



6. หลักประกันสุขภาพของคนไทย:
เสนทางสูหลักประกนัสุขภาพถวนหนา

วัตถุประสงคของโครงการ ทบทวนประวัติศาสตรโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ท่ี รัฐบาลพยายามใหทองถิ่น
รับภาระดานการรักษาพยาบาลเอง โดยศึกษาถึงขอดีขอเสีย 
อุปสรรคและผลกระทบ ของรูปแบบการรวมรับภาระคาใชจาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบ ริการด าน
รักษาพยาบาล

โดย ดร.วิโรจน  ณ ระนอง,
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย



วิกฤต 2540 ยังไมโดงดังเทา “ย่ีหอ 30 บาทรักษาทุกโรค”

• ระบบบริการสุขภาพและระบบประกันสุขภาพของภาครัฐไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤต 2540 ไมมาก

• การเปลี่ยนแปลงในการใหบริการก็ไมมาก เชน ADB อยากให
รพ. ออกนอกระบบ ก็ทําไปเพียงแหงเดียวคือ รพ.บานแพว

• การเปลี่ยนแปลงท่ีย่ิงใหญคือ หลักประกันสุขภาพถวนหนา : 
เสนทางแหงหอยทาก (ฝากผีฝากไขไดจริงไหม?)

• บทบาทของชุมชนและทองถิ่นในดานหลักประกันสุขภาพชวย
แบงเบาภาระทางการเงินไดไหม? (แคเฉลี่ยความเสี่ยง?)



ระบบบริการสุขภาพจะไปทางไหนดี?

• ระบบบริการสุขภาพน้ีจะรวมศูนยฯ  หรือกระจายศูนยฯ
(เปนแตเพียงการแยงชิงคะแนนเสียงประชาชนหรือเปนการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพท้ังระบบ)

• ถาจะกระจายไปยัง อปท. จะลดความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพการ
บริการไดอยางไร?



ขอบคุณขอบคุณ


