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สรุปเชิงบริหาร 
 

เกาปหลังวิกฤตเศรษฐกิจ :  
ชุมชนทองถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงและไดเรียนรูอะไรบาง 

เอกสารชุดนี้ไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อประมวลภาพรวมปจจัยภายนอกที่เขามากระทบสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนทองถิ่นในชวงเกาปหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนทองถิ่นทั้ง
ดานบวก ดานลบ  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่ิงที่ชุมชนไดเรียนรู นวัตกรรมและความสามารถในการจัดการที่
เกิดขึ้น รวมทั้งสิ่งที่ยังคงเปนปญหาทาทายที่จะตองมีการปรับปรุงแกไข คิดหาวิธีการจัดการในชวงตอไป ใน
การดําเนินการเรื่องนี้ไดมีการประมวลขอมูลเอกสารในสวนของปจจัยภายนอกที่สงผลตอชุมชนทองถิ่นตาม
ชวงเวลาสิบป และผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากขบวนการเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น จากนั้นได
จัดเวทีระดมความเห็นแกนนําชุมชนทองถิ่นจากพื้นที่ และประเด็นการพัฒนาดานตางๆ จํานวน 32 คน เม่ือ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มารวมกันทบทวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสิบป บอกเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
ระดับพ้ืนที่ 

จากการประมวลภาพรวมพบวา หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจใหมๆ ในสวนของคนที่มีพ้ืนเพอยูชนบทและ
คนจนในเมือง ซึ่งสวนใหญอยูในเศรษฐกิจภาคนอกระบบ ไดรับผลกระทบนอยกวากลุมที่อยูในภาคเศรษฐกิจที่
เปนทางการ แมวาคนสวนหนึ่งถูกเลิกจางตองยายกลับไปอยูชนบท แตก็ยังมคีรอบครัวเดิมท่ีมีอาชีพดาน
การเกษตร ญาตพ่ีินองในครอบครัวรองรับ ในสวนของผูที่อยูอาศัยในชุมชนแออัดในเมือง ปญหาการถูกไลที่ก็
ชะลอลง ความเปนชุมชนทั้งในชนบทและเมืองถือเปนระบบโครงขายการคุมครองทางสังคม (Social Safety 
Net) ที่ชวยลดแรงกระแทกจากปญหาวิกฤตไปไดพอสมควร 

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจไปไดชวงหนึ่งแรงกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจระดับมหภาคไปสงผลตอเนื่องถึง
ระดับชุมชนมากขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไดมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และบรรเทาปญหาสังคม ผาน
โครงการสําคัญหลายอยาง เชน โครงการกระตุนเศรษฐกิจ (มิยาซาวา) โครงการลงทุนเพื่อสังคม (SIF) ฯลฯ 
ประกอบกับกระแสพระราชดํารัส เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 การกระจาย
อํานาจไปสูทองถิ่น รวมทั้งการจัดตั้งองคกรรัฐแนวใหมที่มีบทบาทในการสนับสนนุการพัฒนาความเขมแข็ง
ชุมชนทองถิ่น เชน สํานักงานการลงทุนเพื่อสังคม (SIF) สถาบนัพฒันาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
สํานักงานกองทุนสงเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวิจัย (สกว.) ฯลฯ ทาํใหชุมชนทองถิ่นมี
การตื่นตัว รวมกันเปนกลุม เครือขาย ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการแกไขปญหาดานตางๆ มากขึ้น เชน 
กลุมออมทรัพย การทําเกษตรแบบยั่งยืน การจัดสวัสดิการโดยชุมชน วิสาหกิจชุมชน การฟนฟกูารจัดการ
ทรัพยากร การแกไขปญหาที่อยูอาศัยโดยชุมชนเมือง ฯลฯ จนถึงยุคนายกทักษิณ  ชินวัตร  ทีไ่ดนําสิ่งที่
ชาวบานเสนอ หรือทําอยูแลวหลายเรื่องมาปรับเปนนโยบายที่สงผลตอทุกพื้นที่ อยางที่เรียกกันวานโยบาย
ประชานิยม เชน กองทุนหมูบาน การพักชําระหนี้เกษตร หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ฯลฯ ประกอบกับการฟนตัว
ของเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตนท่ีเขามาอยางรวดเร็ว ทําใหกระแสเงิน งบประมาณตางๆ ไหลไปที่หมูบาน
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ชุมชนอยางรวดเร็ว ชุมชนหมูบานท่ีมีรากฐานความเขมแข็งมีประสบการณการจัดการโดยชุมชนมาแลวสวน
หนึ่งก็สามารถรองรับกระแสการจัดการกับเงินทุนและนโยบายตางๆ ที่เขาไปใหเกิดประโยชนกับชุมชนและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนได ในขณะที่หมูบาน/ชุมชนที่ไมมีประสบการณและ
โอกาสในการจัดการการเงินโดยชุมชนมากอนทําใหมีโอกาสฝกการบริหารจัดการ แตบางพืน้ที่ก็เกิดผลทางลบ 
ทั้งในสวนของระบบอุปถัมภ  ปญหาการจัดการ หนี้สินการบริโภคเกินตัวและปญหาความขัดแยง 

ในสวนของผลกระทบดานลบตอชุมชนที่แกนนาํชุมชนไดสะทอนใหเห็น ไดแก ปญหาหนี้สิน การทีมี่
เงินจํานวนมากเขาไปในหมูบาน และรายจายที่เพ่ิมสูงขึน้จากการโฆษณากระตุนการบริโภค ทําใหยอดหนี้ตอ
ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นมาก เกิดการหมุนหนี้ ปญหาการแยงชิงทรัพยากร ดิน น้ํา ปา การสูญเสียท่ีทํากินหรือทํา
กินในที่ประกาศเขตปาทับ การสูญเสียอาชีพเนื่องจากการเปดเสรีทางการคา ระบบการศึกษาที่ทําใหคนทิ้งถิ่น
และปญหาส่ือตามกระแสทุนที่มีอิทธิพลสูง สรางคานิยมผิดๆ ทาํใหเกิดการลอกเลียนแบบอยางท่ีไมเหมาะสม 
ความขัดแยงในสังคมที่มาจากปญหาการเมือง 

การเปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีชุมชนไดเรียนรู และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในชวงเกาปหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ไดแก 

 การจัดสวัสดิการโดยชุมชน  ชุมชนสามารถฟนฟูทุนทางสงัคม ระบบชุมชนสวัสดิการจาก
ฐานตางๆ เชน กลุมออมทรัพย/กองทุนภายในชุมชน หลักการศาสนา การจัดการดูแลทรัพยากร ฯลฯ มาสูการ
จัดสวัสดิการทีชุ่มชนเปนทัง้ผูจัดและผูรับสวัสดิการ สูระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่นที่ทาํใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหันมาใหความสําคัญเร่ืองสวัสดิการมากขึ้น 

 องคกรการเงิน/การบูรณาการกองทุนในชุมชน กลุมออมทรัพย ซึ่งเปนฐานทุนที่มาจากการ
ออมของคนในชุมชน กองทุนตางๆ ที่เขามาตามนโยบายรัฐ โดยเฉพาะกองทุนหมูบานละลาน รวมทั้งแหลงเงิน
ปลอยกู เงินผอนที่เปนรูปแบบใหมๆ ของเอกชน (Non Bank) เงนิกูยืมเพื่อการศึกษา ทําใหการเงินสะพัด
เขาถงึครัวเรือนสวนใหญ ยอดหนี้ครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งมทีั้งหนี้เพ่ือการผลิตและหนี้เพ่ือการบริโภค หลายพื้นที่
มีการสํารวจขอมูลเพื่อทําแผนชุมชน ทําใหไดเห็นภาพรวมทั้งรายได-รายจาย-หนี้สิน นําไปสูการจัดการการเงิน
ดานรูปแบบตางๆ เชน การพัฒนารูปแบบกลุมออมทรัพย  กลุมสัจจะสะสมทรัพย  การบูรณาการกองทุน
ภายในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด การแกไขปญหาหนี้สิน การทําบญัชีครัวเรือน บัญชีตนทนุการผลิต ฯลฯ 

 กระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน  ถือเปนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่ง
พบวาคนในชุมชนสวนใหญไมรูจักชุมชนทองถิ่นของตนเอง กระบวนการจัดทําแผนชุมชนจึงเปนกระบวนการ
สรางการเรียนรูใหชุมชนรูขอเท็จจริง รูศักยภาพ รูปญหาของตนเอง เกิดการใชขอมูลในการวิเคราะหตัวเอง 
นําไปสูการกําหนดแผนจัดการแกไขปญหาและพัฒนาของชุมชน ซึ่งมีทั้งสิ่งท่ีสามารถทําไดโดยชุมชน ทํารวมกับ
ทองถิ่นและหนวยงาน การนําแผนชุมชนไปบรรจุในแผนขององคกรปกครองทองถิ่น หนวยงานรฐัทําใหเกิด
ความสัมพันธใหมระหวางชุมชนกับองคปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน  ปญหาการทําลายลางการแยงชิงทรัพยากรที่ตอเนื่องมาตั้งแต
ชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ สงผลใหชุมชนไดเช่ือมโยงกันเปนเครือขายรวมกันจัดการปาชุมชน ดูแลอนุรักษ 
ปาชายเลน แหลงเพาะพันธุสัตวน้ําชายฝง การจัดการที่ดินกันเขตที่อยูอาศัย/ที่ทํากินของชุมชนที่ชัดเจน สราง
กติการวมกันปองกันการขยายพื้นที่เพิ่ม นําที่ดินที่เปนหนี้เนา (NPL) ถูกปลอยใหทิ้งรางมาปฏิรูปที่ดินเปนที่ทํา
เกษตรของผูที่ไมมีที่ทํากิน การดูแลแมน้ําลําคลอง การฟนฟูระบบฝายแมว ซึ่งเกิดรูปธรรมที่จัดการทรัพยากร
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โดยชุมชนกระจายอยูทั่วไปหลายเร่ืองไดรวมกันเสนอเชิงนโยบายและกฎหมาย เพื่อรองรับส่ิงที่ชาวบานทาํแตก็
ยังไมบรรลุเปาหมาย เชน พ.ร.บ.ปาชุมชน พ.ร.บ.การปฏิรูปท่ีดิน ฯลฯ 

 การทําเกษตรย่ังยืน ปราชญชาวบาน/ชุมชน ไดมีการคิดคนรูปแบบการทําเกษตรยั่งยืนอยาง
หลากหลาย เชน วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรประณีต เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม กสิกรรมไรสารพิษ ฯลฯ 
การลด เลิก ใชสารเคมี ยาฆาแมลง การทําน้ําหมักชีวภาพ ปุยชีวภาพ สารไลแมลง เกิดการเชื่อมโยงเครือขาย
เกษตรยั่งยืน ศูนยเรียนรูดานเกษตรยั่งยืน เทคโนโลยีชีวภาพจากการทดลองปฏิบัติการวิจัยโดยชาวบาน 
กระจายอยูตามพื้นทีต่างๆ เกิดการขยายตัวอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามสัดสวนการนําเขาสารเคมีเพ่ือ
การเกษตรก็ยังไมลดลง 

 การแกไขปญหาที่อยูอาศัยโดยชุมชน   ในสวนของผูอยูอาศัยในชุมชนแออัดไดมีการรวมตัว
กันจัดการปญหาที่อยูอาศัยโดยชุมชน โดยใชนโยบายรัฐบาลเรื่องโครงการบานมัน่คงมาเปนเครื่องมือ ทําให
เกิดการขยายตัวไดอยางเปนขบวนการ จากการแกไขปญหารายชุมชน รายโครงการ สูการแกไขปญหาแบบทั้ง
เมือง ใชกระบวนการสํารวจชุมชนที่มีปญหาทั้งหมด ใชกลุมออมทรัพยเปนฐานในการจัดการการตั้งกลไกรวม
ระหวางเครือขายชุมชน เทศบาล หนวยงานดูแลที่ดิน สถาบนัการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน ทาํใหเกิดการ
ทํางานรวมกันในพื้นที ่ 214 เมือง/เขต ครอบคลุมการแกปญหาใน 773 ชุมชน ทาํใหครัวเรือนมีสิทธิ์การอยู
อาศัยที่ม่ันคงขึ้น 39,169 ครัวเรือน รวมทั้งทําใหเกิดการพัฒนาสภาพแวดลอม สวัสดิการ เกิดบานกลางสําหรับ
คนยากไรในชุมชน 

 การฟนฟูชุมชนทองถิ่น  สรางการเมืองสมานฉันท สูการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น
จากการเมืองในระบบเลือกตั้งที่มีการแขงขนั แพ ชนะ การเมืองทองถิ่นที่มีสายสัมพันธกับการเมืองแบบ
เลือกตั้งในระดับชาติ ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในชุมชนทองถิ่น การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น สวนใหญ
ยังคงเปนการกระจายไปอยูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งทาํงานแบบรัฐสวนกลาง ทําใหชุมชนทองถิ่นหลาย
แหงมีการตื่นตัว ที่จะทําใหเกิดระบบประชาธิปไตยตามรากฐานวัฒนธรรมแบบไทยๆ สูการจัดการตัวเองรวมกัน
ขององคกรชุมชน ผูนําอาวุโส พระครู องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชระบบการปรึกษาหารือสรรหาคนมารวมกัน
ทํางานพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น เกิดสภาผูนําหรือสภาองคกรชุมชนทองถิ่น เกิดนายก อบต. 
พันธใหม ที่ใหความสําคัญกับงานพัฒนาโดยชุมชน รวมถึงการเกิดเครือขายที่จะขยายการเรียนรูเร่ืองราวเหลานี้ 
 จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาดานตางๆ ตามสถานการณปญหา ทุนเดิมของชุมชนรวมท้ังนโยบาย/
ปจจัยภายนอกที่เขาไปกระจาย ทําใหเกิดรูปธรรมงานพัฒนา โดยชุมชนกระจายกวางขวางขึน้ สิ่งที่แกนนํา
ชุมชนสะทอนใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในชวงเกาป ปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนเขมแข็งขึ้นมาจากการ
ฟนฟูทนุทางสงัคม ภูมิปญญาที่เปนคุณคาเดิมของสังคมไทยมาปรับใช มีการเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย และ
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยูกวางขวาง แตอยางไรก็ตามสัดสวนคนภายในชุมชนที่สามารถ
จัดการตนเองได รวมทั้งจํานวนชุมชนที่เขมแข็งยังมีเพียงรอยละ 30 ของทั้งหมดเทานัน้ ยังคงมีปญหาอีก
หลากหลายอยางท่ีถาโถมเขามาแลวชุมชนยังจัดการไดไมมากนัก เชน ระบบการศึกษา กระแสการบริโภคตาม
แรงโฆษณา ฯลฯ ยังคงเปนเร่ืองที่ทาทายที่ชุมชนทองถิ่นจะตองรวมกันขยายประเด็นการพัฒนา และทําใหเกิด
การพื้นฟูชุมชนทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่ชุมชนทองถิ่นสามารถจัดการไดตอไป  
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Executive Summary 
 

9 Years After the Economic Crisis: What the  
Local Communities Changed and Learned? 

  
The objective of this report is to summarize the factors that have caused changes in 

local communities during the past nine years after the economic crisis. In this report, we will 
discuss the impacts of the economic crisis on the local communities in both positive and 
negative areas, the changes that have occurred in the communities, and what the communities 
have learned regarding innovation and management ability. This report will also discuss the 
challenges and problems that have yet to be solved and be managed in the future. 

In proceeding with this report, we have collected existing documentation for the 
external factors that have impacted the local communities during the past nine years, and the 
change from strengthening processes implemented in local communities. We then arranged a 
seminar with thirty two local community leaders on November 15, 2006 to discuss 
development issues and the changes that have occurred during the past nine years in local 
communities. 

We have found that at the early stage after the economic crisis, the poor people who 
reside in rural and urban communities and rely on the informal economy felt a smaller impact 
than those who rely on the formal economy. Even though they have been laid off and 
forced to move back to rural areas, they still have families working in agriculture as a back 
up. For the poor in the urban areas, the eviction had been delayed. The community, both in 
rural and urban areas, acts as a social safety net to relieve the impact of the crisis. 

 However, some time after the economic crisis, the macro economy has caused more 
impacts to the local communities. At the same time, there were some projects from the 
government to boost economy and relieve social problems, such as Miyasawa Plan, Social 
Investment Fund, etc. With the philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej on 
Sufficiency Economy, and the new Constitution B.E. 2540 (AD 1997), the new kind of 
government organizations and their role in supporting and strengthening development process 
by local communities. Communities have been helped to actively solve social problems by 
forming social networks, using local know-how. They have formed several groups such as 
sustainable agricultural saving groups, community welfare, small and micro community 
enterprise, natural resource management groups, etc. Under the government of Thaksin 
Shinnawatra, policies such as The Village Fund, debt moratorium on farmers and One 
Tambon One Product (OTOP) were put into practice. Moreover, economic recovery and 
globalization has resulted in capital flowing into villages. Strong communities with 
experience in management know how to deal with capital and policies, and can take 
advantage of it. Other villages and communities that have no experience and opportunity 
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before have new learning space, while other villages have much more problems, bad debts 
and conflicts. 

The negative impacts that the community leaders mention in the workshop such as: 
over debt problem, high expenditure for consumption, conflict in natural resource utilization, 
high influence from mass media (TV, internet), impact from FTA, the education system that 
made youth leave their hometown, conflict among people caused by political system, etc. 

The change and innovation after economic crisis that were initiated by local 
communities such as: 

 Community Welfare community people can recover social capital, former 
welfare community that based on saving groups/community fund, religious 
principle (Buddhism, Islam, Christ) national resource preservation, etc. . The 
local community welfare fund that get from three partners; community saving, 
local government and central government, are the new model of community 
welfare system. The important change—the local government takes much more 
role in welfare development. 

 Community finance saving group; fund from community saving, many kinds of 
fund from government policy (e.g. village fund, SML). The initiative of 
community finance are linked and integrated all kinds of fund in communities 
for efficiency of fund utilization, community credit bureau, new kind of saving 
group, e.g., Sajjasasomtrap (truthful saving) that focus on community welfare, 
daily saving for urban poor communities, household accounting, etc. 

 Community Plan: The innovation of community learning process. Community 
plan process that starts from community survey by community people, made 
they know and realize the fact and figure of the community, problem and 
potential. They analyze data and discuss so as to lead to form the community 
plan. Most of community plan were operated by community organizations, some 
were supported by local government or government agencies. The community 
plan movement made people in the community more powerful and change new 
relationship with local government and government agencies. 

 Management of natural resources by local communities. Ways of life of the 
people in rural communities depend on rich natural resources which reside in 
forest, rivers, coastal areas as these are the major sources of food. When natural 
resources are destroyed, the people’s lives and security are severely affected. 
There are many community networks in natural resources preservation and 
management, e.g. The community forest network that fights for community 
forest act, The community land reform network that tries to solve land problem 
in both public and private land that had wrong process of land title issuance and 
become non-performing loan. The revival of water management by local 
wisdom -Check Dam, mangroves preservation. 
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 Housing by urban poor network. Baan Mankong or secure housing is the nation 
programme for upgrading and securing tenure of the urban poor. Communities 
and their networks work with local governments, government agencies, 
professionals, universities and NGO in their city to survey all poor communities 
and then plan an upgrading programme to improve of the whole city. CODI 
channels the infrastructure subsidies and housing loans to communities. The 
process differs from conventional approaches: Urban poor organizations and 
networks are the key actors who control the funding and management, demand 
driven and wide scale and secure land tenure. Up to October 2006: works in 214 
cities/districts, cover 773 communities, secure tenure 39,169 households. 

 Communities Revival to local communities self-management and harmony 
politics. Competition in the election is the important factor of the conflict in 
local and national levels. Many local communities find out the new way of 
democracy at local level.  They try to revive the local election. Many sub-
districts can change the system from high-competition election to harmony 
seeking election and create assembly of local community consisting of all key 
formal and informal leaders such as local wisdom, monk and teacher. There are 
many sub-district administrations that work closely with community 
organizations and support development activities. They have network to share 
experiences and expand ideas. 

          Driving force in the local communities started from their problem and community 
capital and external factors, government policies made various form of development by local 
community people. The community leaders reflected that the revival of social capital and 
local wisdom is the important factor that strengthen communities. Community networks, 
community movement and horizontal learning process and the changing role of some 
government agencies and NGO are the key factors too. However, the proportion of the 
community people that have confidence in this way and are self-managed are about 30 
percent. There are many problems attacking local communities that they cannot manage well, 
e.g., educational system, over consumption, mass media, etc. These issues challenge local 
community movement to expand development issues and local community revival to expand 
area development.    
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เกาปหลังวิกฤตเศรษฐกิจ :  
ชุมชนทองถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูอะไรบาง 

 

พรรณทิพย เพชรมาก และคณะ* 

 
เกร่ินนํา 

จากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจรายแรงในป 2540 ที่ทําใหเงนิทนุสํารองของประเทศหมดไป 1 ลานลานบาท 
โดยไมมีวันกลับคืน คาเงินบาทลดลงจาก 25 บาท/ดอลลาร เปนเกือบ 50 บาท/ดอลลาร ทําใหหนี้สินทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพิ่มมูลคาจาก 2.4 ลานลานบาท เปน 4 ลานลานบาท สถาบันการเงินระดับชาติถูกปดกวา 60 แหง 
ที่เหลือจํานวนมากมีหนี้เนา ทําใหเกิดคนวางงานถึง 2 ลานคน คนในชนบทที่เขามาทาํงานในเมืองสวนหนึ่งก็
ตองยายกลับไปอยูที่บานกลายเปนแรงงานคืนถิน่ ทีต่องไปจัดปรับวิถีชีวิตตนเองใหม 

สถานการณปญหาวิกฤตในชวงดังกลาวไดสงผลกระทบตอทุกกลุมอยางทั่วหนา แตเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมแลว ในสวนของคนจน คนที่มีพื้นเพอยูชนบทถือวาไดรับผลกระทบนอยกวาคนที่อยูในภาคการเงิน 
ธุรกิจการคาและบริการ สวนหนึ่งกลับบานในชนบทก็ยังมีครอบครัวเดิมที่มีที่ทํากิน พอ แม มีอาชีพการเกษตร
รองรับ ยังมีระบบโครงขายการคุมครองทางสังคม (Social Safety Net) ที่เปนครอบครัว เครือญาต ิ ชุมชน 
รองรับอยูไดสวนหนึง่ ชุมชน/สังคมจึงไดหันมาสนใจบุคคล/ชุมชนจํานวนหนึ่งที่ไดฟนฟูภมิูปญญาทองถิน่ คิดคน 
หาวิธีการแกไขปญหาที่สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึน้ และวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนทองถิน่นัน้ๆ 

หลังจากชวงวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลในยุคที่นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี (2540–2543) ก็ไดมี
นโยบายหลายเรื่องท่ีชวยกระตุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ อยางเชน โครงการกระตุนเศรษฐกิจ (มิยาซาวา) 
โครงการลงทุนเพื่อสังคม (SIF) ฯลฯ จนถึงยุคนายกทักษิณ ชินวัตร (ป 2544) ที่ไดมีการประกาศนโยบายที่เปน
รูปธรรมสงผลตอคนฐานราก หรือท่ีเรียกวาเปนนโยบายประชานิยม ซึ่งหลายเร่ืองเปนขอเสนอหรือการปรับ
รูปแบบจากสิ่งท่ีชุมชนไดดําเนินการ แตไดนํามาทําใหเกิดกวางขวางทั่วประเทศในชวงเวลาอันรวดเร็ว เชน 
กลุมออมทรัพย    กองทุนหมูบานละลาน, ธุรกิจชุมชน    หนึง่ตาํบลหนึ่งผลิตภัณฑ ฯลฯ  

จนกระทั่งเศรษฐกิจฟนตัว กระแสโลกาภิวัตนเขามามีอิทธิพลตอสังคมไทยเปนอยางมาก นโยบายการ
เปดเสรีทางการคา (FTA) บริษัทคาปลีกขามชาติไดเขามามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมมากขึ้น รวมทั้ง
กิจการโทรคมนาคมที่เติบโตอยางรวดเร็ว อิทธิพลของส่ือโฆษณาลวนแลวแตสงผลกระทบตอสังคมโดยรวมและ
ชุมชนฐานรากอยางหลีกเลี่ยงไมได เปนการยากที่ลําพังบุคคลเดียวจะสามารถฝากระแสการโฆษณาเพื่อการ
บริโภคเกินพอดีไปได แตในสวนของชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันเปนกลุม เปนเครือขาย ไดมีความพยายามที่จะ
สรางความเขมแข็งของชุมชน ฟนฟูภูมิปญญาดั้งเดิมมาปรับใช ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสูการปฏิบัติ ก็สามารถจัดการชีวิตครอบครัว ชุมชนใหเกิดความมั่นคงไปไดระดับ
                                            
* สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
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หนึ่ง ซึ่งในชวงตอมาเครือขายชุมชนเห็นวาลําพังเพียงชุมชนก็ไมสามารถฝาปจจัยภายนอกตางๆ ที่สงผล
กระทบตอชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหชุมชนเกิดการประสานผนึกกําลังรวมกับทองถิ่น กิจกรรมการ
พัฒนาดานตางๆ ของชุมชน ไดนําไปสูเปาหมายการฟนฟูชุมชนทองถิ่น จัดความสัมพันธในการทํางานรวมกับ
หนวยงานทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐ สูความสัมพันธใหมที่มีความเทาเทียมเปนภาคีกันมากขึ้น รวมท้ังได
รวมกันสรางยุทธศาสตรการพัฒนาของเครือขายชุมชนทองถิ่น นํายุทธศาสตรการพัฒนาของเครือขายชุมชน
ทองถิ่นเขาสูยุทธศาสตรการทํางานของหนวยงานภาครัฐ มุงเนนใหเกิดการพัฒนาท่ีใชพ้ืนที่เปนตัวตั้ง ชุมชน
เปนแกนหลักในการดําเนินการ จัดปรับบทบาทใหหนวยงานภาครัฐเปนผูเอ้ืออํานวย และสนับสนุนการพัฒนา
โดยภาคชุมชน ซึ่งในหลายพ้ืนที่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นรูปธรรมชัดเจน แตเม่ือเทียบสัดสวนกับจํานวน
หมูบาน/ชุมชน โดยภาพรวมทั่วประเทศแลว ถือวาทําไปไดประมาณ 30% สวนชุมชน/กลุมคนที่ไมไดเขารวม
ขบวนการถือวาเปนเร่ืองทาทายที่ขบวนชุมชนทองถิ่นจะขยายการสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นใหเกิด
ความตอเนื่องและขยายใหครอบคลุมพ้ืนที่ที่กวางขวางขึ้น 

ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงของชมุชนทองถ่ิน  
ในชวง 9 ปที่ผานมา ถือไดวาเปนชวงทศวรรษแหงการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ อยางมหาศาล เทียบ

ไมไดกับการเปลี่ยนแปลงในชวงทศวรรษกอน เม่ือลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาในชวงป 2540–2549 
ก็จะพบวามีปจจัยภายนอกทั้งในสวนของนโยบายภาครัฐ การจัดตั้งองคกรหนวยงานตางๆ กระแสโลกาภิวัตน 
กับธรรมชาติ ที่สงผลทาํใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนทองถิ่นทั้งในดานบวก และดานลบอยางหลากหลาย 
ตามลาํดับเหตกุารณท่ีเกิดขึ้นตามชวงเวลาในแผนภูมิ 

ซึ่งเมื่อแยกชวงเวลาตามสมัยของรัฐบาลแลว นโยบายและปจจัยภายนอกที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนมีดังนี ้

1. สมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย (2540 – 2543) เปนชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลสบืเนื่องจาก
เศรษฐกิจฟองสบูที่ตอเนื่องมาตัง้แตป 2533 การเปดเสรีทางการเงิน การปนราคาที่ดิน ราคาหุนในตลาด
หลักทรัพย เม่ือเกิดวิกฤตฟองสบูแตกทําใหตองปดสถาบันการเงิน 56 แหงสถาบันการเงินที่เหลือก็เปนหนี้เนา 
คาเงินบาทลดลงจาก 25บาท /ดอลลาร เปนเกือบ 50 บาท/ดอลลาร สัดสวนคนจนเพิ่มขึ้นจากจํานวน 6.7 ลาน
คน หรือรอยละ 11.4 ในป 2539 เปนจาํนวน 7.9 ลานคน หรือเปนรอยละ 13.0 ในป 2541 คนตกงาน/วางงาน 
1 - 3 ลานคน  

มาตรการทางนโยบายที่ไดดําเนินเพื่อแกไขปญหา ไดแก โครงการกระตุนเศรษฐกิจ (งบมิยาซาวา) 
8.5 พันลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเงินสนับสนุนแบบใหเปลาเพื่อการกอสราง การทําใหเกิดการจางงาน ยกเวน
จํานวน 240 ลานบาท ท่ีจัดสรรสําหรับคนจนในเมือง ไดนํามาใชเปนสินเช่ือเพ่ือการแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
การจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ป 2541 โดยใชเงินกูจากธนาคารโลก 120 ดอลลารหรือประมาณ 
5,000 ลานบาทกวา สนบัสนนุโดยโครงการบรรเทาปญหาความเดือดรอน โครงการพัฒนาโดยชุมชน 4 ประเภท 
คือ การพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการและความปลอดภัยของชุมชน การอนุรักษฟนฟูจัดการ
ทรัพยากร การพัฒนาเสริมสรางความสามารถของกลุมและเครือขาย จากนั้นในป 2542 ไดเพ่ิม SIF เมนู 5 
สําหรับการจัดสวัสดิการผูยากลําบาก 
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ในชวงหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหม ชุมชนในชนบทและชุมชนผูมีรายไดนอยในเมือง ซึ่งอยูในระบบ
เศรษฐกิจภาคที่ไมเปนทางการ ยังไมไดรับผลกระทบรุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับผูที่อยูในเศรษฐกิจภาคที่เปน
ทางการ กลุมคนชนบทที่ยายเขามาทํางานในเมือง เม่ือถูกเลิกจางสวนหน่ึงก็กลับไปสูชุมชนชนบท บางสวนก็
ไดนําความรู ทักษะ ประสบการณ จากการทํางานในโรงงานในเมืองสรางงานที่บานเกิด บางสวนกลับไปทํางาน
ทําการเกษตรในพื้นที่ทีถู่กปลอยใหรกรางวางเปลาในชวงเศรษฐกิจเฟองฟู แตในสวนของชุมชนผูมีรายไดนอย
ในเมือง ก็ไดรับผลกระทบจากคนที่ตกงานจากระบบเศรษฐกิจที่เปนทางการมาประกอบอาชีพอิสระ อาชีพนอก
ระบบ ทําใหชองทางทํามาหากินนอยลง แตปญหาความเดือดรอนของชุมชนที่มาจากการถูกไลที่ก็ลดนอยลง 
ชุมชนที่ไดทําโครงการที่อยูอาศัยโดยการไปซื้อที่ดิน สรางชุมชนใหมนอกเมืองก็มีปญหาการชําระคืนสินเช่ือ
สหกรณ เนื่องจากมีคนในครอบครัวตกงาน หรือที่อยูใหมไกลแหลงงาน กลุมออมทรัพยที่ยังไมเขมแข็งก็ประสบ
ปญหาสมาชิกขาดการชําระคืนและการบริหารจัดการทําใหบางกลุมตองยุบเลิกไป แตในสวนของพืน้ที่ชุมชน
ชนบท กลุมออมทรัพยไมคอยไดรับผลกระทบมากนัก ยังมีการออมที่ตอเนื่อง และมีการขยายการจดัตั้งกลุม
ออมทรัพยในรูปแบบใหม คือ กลุมสัจจะสะสมทรัพยที่เนนเร่ืองการพัฒนาคนโดยใชกลุมออมทรัพยเปนเครื่องมือ 
ใหความสําคัญกบัสัจจะและจัดสวัสดิการ เกิดเครือขายพระสงฆในการขยายการจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย 

จากการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ภายใตธนาคารออมสิน ไดทําใหชุมชนตางๆ ไดมี
การรวมกลุม/เครือขายจัดทําโครงการแกไขปญหา/จัดการทํางานพัฒนาโดยชุมชนในมิตติางๆ ตามประเภท
โครงการที่ SIF สนับสนุนทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งสงผลใหชุมชนเกิดการตื่นตัว เช่ือมโยงกันเปนเครือขาย 
ขยายกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ไดเร่ิมเมนูการจัดสวัสดิการ
เรงดวนเพื่อผูยากลําบาก ไดทําใหคนในชุมชนไดมารวมกันวางหลักเกณฑวาใครคือผูยากลําบาก สํารวจขอมูล
ผูยากลําบาก วางแผนการแกปญหาซ่ึงมทีั้งการชวยแบบใหเปลาเพื่อบรรเทาปญหาความเดือนรอนเฉพาะหนา 
หรือสําหรับผูยากจนแบบที่ตองสงเคราะหชวยเหลือ กับประเภทที่เปนเงนิทุนหมุนเวียน นาํไปใชเปนสวัสดิการ
แลวตองคืนทุนทั้งเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ทําใหการจัดสวัสดิการโดยชุมชนเกิดขึ้นอยางกวางขวางประมาณ 
500 เครือขาย ผูรับประโยชนรอบแรกประมาณ 500,000 กวาคน ใชงบไปประมาณ 2,000 ลานบาท โดยคงเปน
เงินทุนหมุนเวยีนอยูที่เครือขาย ประมาณ 600 – 700 ลาน  

ชวงปลายของกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมในป 2543 ท่ีไดเร่ิมมีการนําเร่ืองการจัดทําแผนแมบท
ชุมชน จากพื้นที่ตนแบบทีต่ําบลไมเรียง จ. นครศรีธรรมราช ไปขยายการเรียนรูกระบวนการจัดทําแผนชุมชนสู
พ้ืนที่อ่ืนอยางกวางขวาง แตเนื่องจากมีชวงเวลาจํากัดบางพื้นที่จึงไมไดจัดทําแผนชุมชนอยางมีคุณภาพครบทุก
ขั้นตอน แตก็ถือวาไดทําใหชุมชนไดตื่นตัว นํากระบวนการจัดทําแผนชุมชนมาใชเปนเคร่ืองมือในการทําให
ชุมชนไดรูจักตนเอง รูขอเท็จจริง รูปญหา รูศักยภาพ เกิดการใชขอมูลเปนเครื่องมือในการวิเคราะหชุมชน วาง
แผนการแกไขปญหาและการพัฒนาในประเด็นตางๆ  

ในชวงปลายป 2543 ไดมีการจัดตั้งสถาบนัพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) โดยไดนํากองทุน
พัฒนาชนบททีธ่นาคารออมสินบริหาร และกองทุนพัฒนาคนจนในเมือง ซึ่งสาํนักงานพัฒนาชุมชนเมืองเปน
หนวยดําเนินการมารวมจัดตั้งเปนองคกรใหม ทําใหเกิดการสานตอการสนับสนุนการพัฒนาที่ชุมชนเปนหลัก 
จากนัน้ไดเกิดกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ป 2544 ซึง่เปนกองทุนที่มีแหลงงบประมาณที่
เปนสัดสวนของภาษี เหลา บหุร่ี มาสนับสนนุการสรางสุขภาวะ ซึ่งมีแผนงานสนับสนนุการสรางสุขภาวะชุมชน 
และในชวงดังกลาวสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดเร่ิมสนับสนุนใหชุมชนไดมีการศึกษาวิจัยดวย
ตนเอง หรือท่ีเรียกวา งานวิจัยทองถิ่น  



4 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น 
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2. ชวงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 1 (2544 – 2547) ซึ่งไดมีการ
นําขอเสนอ หรือแนวทางการพัฒนาที่ปราชญชาวบานหรือชุมชนเปนผูดําเนินการ มาสรางเปนนโยบายที่สงผล
ตอทุกหมูบาน/ทุกชุมชน ซึ่งรัฐบาลนายกทักษิณ 1 ไดดําเนินการนโยบายเศรษฐกิจแบบ Dual Track เพ่ือสราง
สมดุลใหเกิดการลดรายจาย เพ่ิมรายได สรางโอกาส ซึ่งประกอบดวย  

• มาตรการเพิ่มรายได ไดแก โครงการ หนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) การเพิ่มอัตรา
คาจางขั้นต่าํ การขยายเบี้ยยังชีพสําหรับคนชราและผูดอยโอกาส  

• มาตรการลดรายจาย ไดแก โครงการพักชําระหนี้เกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรไดฟนฟูอาชีพ 
โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค  

• มาตรการสรางโอกาส ไดแก โครงการกองทุนหมูบานละลานซึ่งไดแนวทางการดําเนนิการจาก
กลุมออมทรัพยชุมชน  โครงการธนาคารประชาชน 

การดําเนินนโยบายดังกลาว ทําเงินไหลไปสูหมูบาน ชุมชน เปนจํานวนมาก จนถึงป 2544 ไดมีการ
โอนเงินเขาสูกองทุนหมูบาน 66,188 ลานบาท (กองทุน) คิดเปนรอยละ 83.96 ของหมูบาน และชุมชนเมืองท่ัว
ประเทศ ทําใหกองทุนหมูบานกลางเปนแหลงเงินขนาดใหญของคนในหมูบาน/ชุมชน ทําใหชุมชนมีเงินหมุนเวียน
ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของรัฐ และมีการออมเพิ่มขึ้นบางสวน นอกจากนี้ยังสงผลใหสถาบันการเงินรัฐ ได
ขยายวงเงนิกูใหกับหมูบานท่ีสามารถบริการจัดการไดดี ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
กองทุน พบวามีกองทุนที่มีมาตรฐานดีเย่ียม รอยละ 33.82 มาตรฐานปานกลางรอยละ 63.33 มาตรฐานทีต่อง
ปรับปรุง รอยละ 2.85 

ในสวนของโครงการพักชําระหนี้ และลดภาระหนี้สินใหเกษตรกรรายยอย ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึง่มีชวงเวลาการดําเนนิการตั้งแตป 2544–2547 มีลูกคาที่มีสิทธิเขารวมโครงการ 
2,397,780 ราย หนี้คงเหลือ 97,807 ลานบาท เขารวมโครงการพักชําระหนี้ 878,555 ราย หนี้คงเหลือรวม 
41,006 ลานบาท และเขารวมโครงการลดภาระหนี้ 1,065,474 ราย หนี้คงเหลือ 34,470 ลานบาท หลังส้ินสุด
โครงการเกษตรกรสามารถชําระหนี้ไดรอยละ 86.30 ธ.ก.ส. ไดปรับบทบาทเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท 
มีโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จัดอบรมความรูเร่ืองเกษตรอินทรีย การพึ่งตนเอง การทําบัญชีครัวเรือน 
ทําแผนชุมชน สงผลใหเกิดศูนยเรียนรู โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรียทั่วประเทศ 251 ศูนยเกิดการปรับเปลี่ยน
วิถีการผลติเปนเกษตรพึ่งตนเอง 5,704 ครัวเรือน แตอยางไรก็ตามทีเ่กษตรกรสวนใหญไมไดเขารวมโครงการ 
เพราะระหวางการเขารวมโครงการ ไมสามารถกูเงนิเพิ่มได ในสวนของโครงการธนาคารประชาชน ซึ่งธนาคารออม
สินเปนผูดําเนินการไดปลอยกูใหผูมีรายไดนอย 1.1 ลานราย วงเงนิ 25,600 ลานบาท ในสวนของนโยบาย
สงเสริมธุรกิจรายยอย (SML) ไดอนุมัติสินเช่ือ 15,700 ลานบาท 

ในสวนของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เปนโครงการประชานิยมที่ประชาชนพึ่งพอใจสูงสุด ไดทําให
ประชาชนมีหลกัประกันสขุภาพเพิม่ขึน้ จากรอยละ 78.2 ในป 2543 เพ่ิมเปนรอยละ 96.25 ในป 2548 และรายจาย
สุขภาพของครัวเรือนไทยลดลงจาก 281 บาท ในป 2543 เปน 262 บาท ในป 2548 (www.social.nesdb.go.th) 
ในดานการศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่เร่ิมใหกูมาตั้งแตป 2539 ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 242,759 ลาน
บาท  จํานวนนักเรียนที่กูกวา 6 ลานคน 
 ในชวงปลายรัฐบาลทักษิณ 1 ไดเร่ิมนโยบายการบริหารจังหวัดบูรณาการ (ผูวา CEO) จัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งสวนใหญจะเปนยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ในชวงเดียวกันก็ไดเร่ิมนโยบายใหม คือ การ



พรรณทิพย  เพชรมาก และคณะ 5 

วันที่ 9 -10  ธันวาคม  2549 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 

แกไขปญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการ จัดตัง้ศูนยอํานวยการตอสูเพ่ือเอาชนะความยากจนแหงชาติ 
(ศตจ.) เปดใหคนจนและผูเดือดรอนมาลงทะเบียนปญหาความยากจน 7 เร่ือง ไดแก ปญหาหนี้สิน ปญหาที่ดิน
ทํากิน ปญหาท่ีอยูอาศัย ปญหาอาชีพและการมีงานทาํ ปญหาการถูกลอลวง ปญหาคนเรรอน ปญหาประกอบ
อาชีพผิดกฎหมาย ซึ่งมีผูจดทะเบียนทั้งส้ิน 8,771,815 ราย จํานวนปญหา 11,986,846 ปญหา (มี.ค. 47) ซึ่งใน
สวนของการจัดกลไกเพื่อแกปญหาความยากจน ไดเปดโอกาสใหชุมชนมีนสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหา 
โดยสนับสนุนใหเกิดศูนยประสานสนับสนนุการตอสูเพ่ือเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) ในป 
2547 ไดอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการแกไขปญหาสังคม และความยากจน รวม 15,000 ลานบาท เปน
งบประมาณที่จัดสรรใหภาคประชาชนดําเนนิการ 518.36 ลานบาท เพือ่สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน การจัด
สวัสดิการโดยชุมชน การจัดการทรัพยากรและเกษตรยั่งยืน การแกปญหาที่อยูอาศัยและท่ีดินทํากินชนบท การ
แกปญหาท่ีอยูอาศัยที่เดือดรอนเรงดวน และผานสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว.) ตามโครงการนํา
รองบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 12 จังหวัด 10 ลานบาท นอกจากนี้ยังมนีโยบายสําคัญของรัฐบาลใน
ดานการพัฒนาที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย 2 โครงการใหญ คือ โครงการบานเอ้ืออาทร และโครงการบานมัน่คง 
ซึ่งเร่ิมดําเนนิการตั้งแตป 2546  โครงการหวยบนดิน (ส.ค. 47) ซึง่มีเปาหมายเพื่อยุติปญหาหวยใตดิน 
ปราบปรามผูมีอิทธิพล และนํารายไดจากหวยบนดินมาใชในดานการกุศล สังคมสงเคราะห ทุนการศึกษา 
โครงการพิเศษตางๆ ฯลฯ โดยไมไดนํารายไดเขาระบบงบประมาณปกติ 

ปจจัยภายนอกในสวนที่ไมใชนโยบายของรัฐบาลโดยตรง แตเปนผลจากกระแสโลกาภิวัตน การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้น ประกอบกับนโยบายรัฐบาลบางสวน จากในชวงป 2544 ที่มีผูใชโทรศัพทมือถือ 
3,838,301 ราย ไดเพ่ิมขึ้นเปน 15,043,599 รายในป 2547 หรือ จํานวนโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากร 100 คน 
เพิ่มจาก 5.80 ในป 2544 เปน 28.59 ในป 2547 สถติิการทําบัตรเครดิตจํานวน 4.2 ลานใบ ในป 2542 เพ่ิมขึ้น
เปน 8.2 ลานใบ ในป 2547 คิดเปนเงิน 1.3 แสนลานบาท สินเช่ือจากบริษัทที่ไมใชธนาคาร (Non – Bank) เชน 
อิออน แคปตอลโอเค ฯลฯ ขยายตัวกวางขวางเขาสูระดับหมูบาน ชุมชนรายไดนอย รานคาปลีกขามชาติขนาด
ใหญเพิ่มเปนประมาณ 200 สาขา  ซึ่งถานบัรวมรานสะดวกซื้อ รวมเปนประมาณ 6,000 สาขา สัดสวนการคา
ปลีกแบบเดิมตอโมเดิรนเทรด 80:20 ในป 2545 เปลี่ยนเปน 55:45 ในป 2549 ในขณะท่ี ราง พ.ร.บ.คาปลีกที่
เร่ิมรางตั้งแตป 2542 ก็ยังไมมีความคืบหนา 

3. ชวงรัฐบาลนายกทักษิณ ชินวัตร สมัยท่ี 2 – ปจจุบัน (2548 – ก.ย. 49)  นโยบายสําคัญของ
รัฐบาล ไดแก  

 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน (SML) ซึ่งเปนโครงการที่สนับสนุนงบประมาณใหหมูบาน
จัดทําโครงการพัฒนาดานตางๆ โดยโอนงบประมาณใหหมูบาน เร่ิมตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 ไดโอน
งบประมาณสูหมูบานไปแลว 76,799 หมูบาน/ชุมชน เปนเงิน 18,385.60 ลานบาท สวนใหญไดนําไปทํา
โครงการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน (มต ิครม. 19 ก.ย. 49 www.thaigov.go.th)  

 โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน ไดจัดตั้งสํานักงานแปลงสินทรัพยเปนทุนขึ้น สนับสนุนให
ยกระดับสินทรัพย ซึ่งเดิมไมสามารถใชในการกูเงินได เชน สิทธิการเชา สิทธิครอบครองที่ดินที่ไมไดเปนโฉนด 
ทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งนโยบายในเร่ือง Sea food bank หรือโฉนดน้ํา การจัดสรรพื้นที่ในทะเล เพ่ือ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และนําสิทธิมากูเงินได 

 



6 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น 

วันที่ 9 -10  ธันวาคม  2549                          ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 

แทรกแผนผัง 
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 โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย บานเอื้ออาทร ซึ่งดําเนินงานโดยการเคหะแหงชาต ิ
โดยรัฐอุดหนุน 80,000 บาท/หนวย อนุมัติงบอุดหนุนสาธารณูปโภครวม 48,000 ลานบาท เปาหมาย 300,000 
หนวย โครงการบานมั่นคง สาํหรับการแกไขปญหาที่อยูอาศัยในชุมชนแออัด อนุมัติในหลักการจํานวน 19,367 
ลานบาท เปาหมาย 2,850,000 ครัวเรือน เปนงบอุดหนุนสาธารณูปโภค และชดเชยอัตราดอกเบี้ย 68,000 
บาท/ครัวเรือน แตอนุมัติเบิกจายจริงเพียงบางสวน โดยใหนําโครงการเรื่องการพัฒนาที่อยูอาศัยใหเปนสวน
หนึ่งของโครงการขนาดใหญ (Mega Project) 

 นโยบายการแกไขปญหาความยากจน รัฐบาลไดเดินหนานโยบายการแกไขปญหาสังคมและ
ความยากจน โดยใหนายอําเภอเปนหลักในการดําเนนิโครงการคาราวานแกจน ใหการจัดทําขอมูลครัวเรือน/
วางแผนการแกจนรายครัวเรือน (Family Folder) ปรับแนวทางการแกไขปญหาความยากจนดานทีด่ินโดยให
ชุมชนเปนแกนหลักมากขึ้น จัดใหมีคณะทํางานรวมการแกไขปญหาที่ดนิระดับอําเภอ แตบางหนวยงานก็ยังคง
ดําเนินการตามแนวทางของแตละหนวยงาน ในสวนของการสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนโดยภาค
ประชาชน ไดสนับสนุน ศตจ.ปชช. ตอเนื่อง โดยสนับสนุนงบประมาณในดานการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 
โครงการบูรณาการแกไขปญหาที่ดินระดับอําเภอ และ การจัดการทรัพยากร  
  ในสวนของนโยบายที่ตอเนื่องจากเดิมไดมีความคืบหนา ไดแก นโยบายกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง ไดจัดตั้งกองทุน รวม 78,829 หมูบาน/ชุมชน สมาชิกรวม 11.62 ลานราย ผูกูยืม 10.07 ลานราย 
ยอดเงินกูยืมหมุนเวียนสะสม 246,374 ลานบาท สวนใหญนําเงนิกูไปใชในการประกอบอาชีพรอยละ 81.3 
สมาชิก มีการถือหุน/ออม รวม 6,430.30 ลานบาท สามารถชําระคืนกองทุนไดทั้งหมดรอยละ 93.3 เกิดผลกําไร
จากการบริหาร รวม 15,578 ลานบาท นํามาจัดสรรเปนสวัสดิการ 3,349.27 ลานบาท (ขอมูล ณ 10 ก.พ. 49 
www.cdd.go.th/cddoc/fund) นโยบายกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ไดมีผูกูประมาณ 6 ลานราย เงินใหกู 
242,759 ลานบาท 
  ในสวนของแนวทางการทํางานของหนวยงาน ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนทองถิ่น 
ไดแก การสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน การจัดตั้งสถาบนัการเงินชุมชนของ ธ.ก.ส. การสงเสริมกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ใหมีการสมทบงบประมาณจาก 3 
ฝาย (อบต., ชุมชน, สปสช.) โดยมีโครงการนํารอง 55 แหง การบูรณาการกองทุนภายในชุมชน ที่เร่ิมจากการ
สนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน แลวเกิดการพัฒนารปูแบบตอโดยชุมชนและหนวยงานสนับสนุนอ่ืน การ
สงเสริมเร่ืองหลักสูตรทองถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการ การสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพชุมชน จากกองทุน 
สสส. ประมาณปละประมาณ 300-500 ลานบาท การสนับสนุนการฟนฟชุูมชนทองถิน่และงานพัฒนาตามประเด็น
ตางๆ จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ปละประมาณ 200-500 ลานบาท (ไมรวมโครงการบานมั่นคง) การ
สนับสนุนงานวิจัยทองถิ่นโดย สกว. ฯลฯ 
  ในดานสถานการณปจจัยภายนอกที่ไมใชสวนที่เปนนโยบายรัฐ ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนทองถิ่น ในชวง 2 ปนี้ ไดแก 

 ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน จากชวงสิ้นป 2547 ท่ีพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝงอันดามัน
ประสบภัยคลื่นสึนามิถลม ผูไดรับความเดือดรอน 58,550 คน เสียชีวิต 5,395 คน สูญหาย 1,924 คน บาดเจ็บ 
8,457 คน บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 3,615 หลัง เสียหายบางสวน 3,209 หลัง มูลคาความเสียหายรวม 17,480 
ลานบาท เหตกุารณอุทกภัยในป 2548 จงัหวัดที่ไดรับผลกระทบ 57 จังหวัด รุนแรงในพื้นที่ภาคใต ผูเดือดรอน 
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รวม 763,847 ครัวเรือน 2.87 ลานราย บานเสียหายทัง้หลัง 275 หลัง บางสวน 5,697 หลัง พ้ืนท่ีเกษตร 
1,701,450 ไร มูลคาความเสียหาย รวม 5,982 ลานบาท ในเดือน พฤษภาคม 2549 ไดเกิดน้ําปาและดินโคลน
ถลมพื้นที ่ 5 จังหวัดภาคเหนือ (อุตรดิตถ สุโขทัย แพร นาน ลําปาง) ผูไดรับผลกระทบ 108,542 ครัวเรือน 
เสียชีวิต 57 ราย สญูหาย 29 ราย บาดเจบ็ 17,288 ราย บานเสียหายท้ังหลัง 704 บางสวน 4,314 หลัง พ้ืนที่
เกษตรเสียหายรุนแรง และในชวงเดือน ส.ค. – พ.ย. น้าํทวมใหญภาคกลาง พ้ืนที่ไดรับผลกระทบ 47 จงัหวัด 
รุนแรง 12 จังหวัด ผูเดือดรอน 4.31 ลานคน 1.225 ครัวเรือน บานเสยีหายทั้งหลัง 54 หลัง บางสวน 12,957 
หลัง (www.disaster.go.th)  

 ปญหาวิกฤตน้าํมันแพง ราคาน้าํมันดีเซลไดเพ่ิมขึ้นจากลิตรละ 13.9 บาทในป 2545 เปน
ลิตรละ 23.5 บาทในป 2548 และลิตรละ 27.5 บาทในป 2549 สงผลใหคาครองชีพเพิ่มสูงขึ้น 

 การเปดเขตการคาเสรี (FTA) จากการเปดการคาเสรีไทยจีน จากขอมูล เดือน ต.ค. 48 ไทย
ไดนําเขาสินคาประเภทผัก ผลไม จากจีนสูงขึ้น 300% มูลคาประมาณ 3,000 ลานบาท 

 ปญหาความขัดแยงในสังคม สถานการณการเมืองในป 2549 ไดมีการแยกขั้วกันอยาง
รุนแรง ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงแตกแยกตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น พ้ืนที่/ภาค กลุมตางๆ ใน
สังคม จนนํามาสูเหตุการณยึดอํานาจการปกครองแบบสงบในเดือน ก.ย. 49 ความรุนแรงของสถานการณ 3 
จังหวัดภาคใตที่ยังมีเหตุการณรุนแรงอยางตอเนื่อง  

 งานฉลองครองราชย 60 พรรษา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนอมรับกระแสพระราช
ดํารัส เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท ไดทําใหคนในสังคมไดหยุดทบทวนตนเอง การนาํปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในระดับตางๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ไดวางตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุงพัฒนาสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลชวงหลังการยึด
อํานาจไดยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทาํใหหนวยงานรัฐไดปรับแนวทางทํางานมาสูทิศทางนี้มากขึน้ 

  จากนโยบายรฐัในชวงนี้ ประกอบกับสถานการณเศรษฐกิจโลก ทําใหเศรษฐกิจไทยมีการฟน
ตัวและขยายตวัอยางตอเนื่องทําใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8 แสนอัตรา รายไดเฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 
12,492 ตอคน/เดือนในป 2541 เพ่ิมเปน 17,122 บาท/ครัวเรือน/เดือนในป 2549 แตอยางไรก็ตามในสวนของ
หนี้สินก็เพิ่มขึน้จาก 69,674 บาท/ครัวเรือน ในป 2541 เปน 118,434 บาท/ครัวเรือน จาํนวนคนจนจาก 12.8 
ลานคนในป 2543 เปน 6.4% ในป 2547 

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนทองถ่ิน 
 จากการประมวลขอมูลเอกสารปจจัยภายนอกท่ีคาดวาจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงชุมชนทองถิ่น
ในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ป 2540 ดังกลาวขางตน รวมทั้งขอมูลสําคัญที่สะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในระดับชุมชนทองถิ่นบางสวน นําเสนอใหแกนนําชุมชน 32 คน ที่เขารวมประชุมระดมความเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองนี้เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 สามารถสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 

1. เร่ืองท่ีสงผลกระทบตอชุมชนทองถิ่นอยางเห็นไดชัดเจน 
1.1 การจัดต้ังหนวยงานใหม/การปรับบทบาทหนวยงานเดิม ไดแก การจัดตั้งกองทุนเพื่อการ

ลงทนุทางสังคม (SIF) ที่สงผลใหชุมชนตื่นตวัเกิดการเชื่อมโยงกันเปนกลุม/เครือขาย ทาํโครงการพัฒนาโดยชุมชน 
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เกิดการฟนฟูทนุทางสังคมและการจัดสวัสดิการโดยชุมชน การจัดตัง้สถาบนัพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ที่
สนับสนุนงานพฒันาโดยชุมชนเปนแกนหลักทําใหเกิดการเช่ือมโยงกันเปนเครือขาย เกิดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ขบวนการชุมชน ตอยอดงานพัฒนาโดยชุมชนตามประเด็นตางๆ สูการฟนฟูทองถิน่ เปดพื้นที่การทํางานของ
ภาคชุมชนและมีบทเช่ือมประสานระหวางชุมชนกับภาครัฐ การเกิดหนวยงานรูปแบบใหมที่สนับสนุนภาค
ประชาสังคมและชุมชน ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานปฏิรูประบบสาธารณสุข (สปรส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
การปรับบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน การบริหารแบบ
จังหวัดบูรณาการ (ผูวา CEO ในบางจังหวัด) พัฒนาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีแนวโนมสนับสนุน
งานพัฒนาโดยชุมชน และทํางานรวมกับชุมชนมากขึ้น สวนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญูที่มีผลตอชุมชน (แตไม
มากนัก) เชน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ศาลปกครอง 

1.2 นโยบายรัฐบาลท่ีสงผลตอชุมชนอยางชัดเจน ท้ังดานบวกและดานลบ ไดแก นโยบายกองทุน
หมูบาน การพักชําระหนี้เกษตร นโยบายการแกปญหาที่อยูอาศัยตามโครงการบานมั่นคง โครงการพัฒนา
ศักยภาพหมูบาน (SML) กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา นโยบายการแกไขปญหาความยากจนการเปดการคา
เสรี (FTA) การเปดใหบริษัทคาปลีกขามชาติ โดยไมมีการควบคุม การเปดสื่อเสรี การตลาดนําสื่อ ระบบ
การศึกษา ฯลฯ 

1.3 สถานการณ/ปจจัยท่ีไมใชเปนนโยบายรัฐโดยตรง กระแสโลกาภิวัตน ไดแก การขยายตัวของ
โทรคมนาคม การเติบโตของโทรศัพทเคลื่อนที่ สื่อวัฒนธรรมการบริโภค อินเตอรเน็ท ภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงขึ้น ปญหาความขัดแยงในสังคม สถานการณความรุนแรงในพื้นที่เฉพาะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

 เร่ืองสําคัญที่ชุมชนเห็นวาสงผลตอชุมชนเปนอยางมากคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกระแส 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จของพระเจาอยูหัวที่สงผลใหชาวบานปรับวิธีคิดและเช่ือม่ันในสิ่งท่ีได
ดําเนินการตามวิถีพอเพียง 

2. การเปลี่ยนแปลง/ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับชุมชนทองถิ่นในดานตางๆ 
2.1  ดานเศรษฐกจิ การทํามาหากิน 
1) ดานการเงนิ การที่มีแหลงเงินเขาไปถึงหมูบาน/ชุมชนเปนอยางมาก ซึ่ง  ในชวง 9 ปที่ผานมาที่

เคยพูดกันวา “คนจน คนรายไดนอย ขาดโอกาสที่เขาถึงแหลงเงินในระบบ” จะไมมีอีกแลว เพราะมีแหลงเงินทั้ง
ที่ตามนโยบายรัฐบาล ไดแก กองทุนหมูบาน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนตางๆ และแหลงเงินจาก
ธุรกิจการเงินเอกชน/การใหผอนชําระสินคา ประเภท Non Bank เกิดเพิ่มขึ้นจาํนวนมาก และเปาหมายลูกคา
เปนคนรายไดนอย ในหมูบาน/ชุมชน  สถาบันการเงินของรัฐ ท้ัง ธ.ก.ส. ออมสิน ก็ปลอยกูงายขึ้นทําใหเกิดการ
กูเพราะการโฆษณา การกูเพราะกูไดงาย การกูตามสิทธิ ์การกูเพื่อหมุนหนี้ การกูเพ่ือการบริโภค ทําใหหนี้สิน
ตอครัวเรือนในหมูบาน/ชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นสูงมาก ขอมูลจากการทําแผนชุมชนแตละตําบล มีหนี้สินรวมกัน ตั้งแต 
50 ลาน – 200 ลานบาท คาเฉลี่ยหนี้ตอครัวเรือน 100,000 บาทขึน้ไปเปนสวนใหญ ในสวนการขอกูเพ่ือนําไป
พัฒนาอาชีพ ซึ่งตามวตัถุประสงคของแหลงเงินประเภทตางๆ มีเร่ืองนี้คอนขางมาก ผลการนําเงินกูประกอบ
อาชีพ มีทั้งที่ไปไดดี (สัดสวนไมมากนัก) เอาไปลงทุนแลว โดยเฉพาะการลงทุนภาคเกษตรที่สามารถชําระคืน
ได แตตองเอาเงินจากที่อ่ืน เชน ไปทํางานรับจางหรือ ลูกสงมาใหชําระแทน การนาํเงนิกูไปใชผิดวัตถุประสงค 
การเพิ่มยอดเงินกูขึ้นเร่ือยๆ ทําใหเกิดภาพลวงตาวาไมมีปญหา เพราะกูเงินใหมมาจายหนี้เกา ซึ่งทําใหสามารถ
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ชําระคืนไดตรงเวลา แตก็มีสวนหนึ่งที่ถงึขั้นยดึที่ดินทํากินทีน่ําไปค้ําประกันเงินกู ทาํใหเกิดรวมตัวกันเปนเครือขาย
ปญหาหนี้สินเกษตรกร ประทวงเรื่องปญหาหนี้สินเปนชวงๆ 

เม่ือพูดถึงผลกระทบตอองคกรการเงินของชาวบานทีต่ั้งกันมากอน หรือตั้งขึน้ในชวง 9 ปนี้ แกนนาํ
ชุมชนสวนใหญเห็นวาถาเปนกลุมออมทรัพยท่ีตั้งมาจากเงินออมของสมาชิกจริง ไมใชตั้งเพื่อรองรับเงินกู
ภายนอก ยังคงเติบโตไดตอเนื่อง ชวงท่ีมีกองทุนหมูบานเขามาใหมๆ กก็ระทบกับกลุมที่เพ่ิงตัง้ใหม หรือยังไม
เขมแข็ง ทําใหตองยุบเลิกไปบาง เพราะสมาชิกเห็นวากูกองทุนหมูบานไดงายกวา มากกวา และไมตองออม
กอน การพิจารณาเงินกูของกลุมออมทรัพยจะเขมกวากองทุนจากภายนอก เพราะถอืวาเปนเงินของตนเอง ใน
ระหวางที่มีกองทุนตางๆ เขามา การจัดตั้งกลุมออมทรัพยที่เปนของชาวบานก็ยังเกิดขึ้นตอเนื่อง เชน กลุม
สัจจะสะสมทรัพย กลุมออมทรัพยในชุมชนเมือง ธนาคารหมูบาน ฯลฯ เพราะชาวบานเห็นวากลุมทีจ่ัดตั้งเองจะ
มีความรูสึกเปนเจาของ สามารถบริหารจัดการไดตามกติกาของกลุม 

ในหลายพื้นที่สามารถจัดการกับกองทุนท่ีเขามาจากภายนอกไดดี สามารถจัดปรับใหเขากับหมูบาน
ของตนเองได อยางเชน การบูรณาการกองทุน แมวากองทุนจากภายนอกจะมีวัตถุประสงคเฉพาะและระเบียบ
กติกาที่มาพรอมกับเงิน แตหลายที่ไดนํามาจัดปรับในเชิงการบริหารจัดการรวมกัน รับรูขอมูลการกูระหวางกลุม 
หรือนําเงินมาผสมกันในการใหกู แตยังคงตองทําบัญชีตามระบบของแตละกองทุน การใชกองทุนสวัสดิการเปน
ตัวเช่ือมโยงบูรณาการกองทุน 

2) ดานอาชีพ การทํามาหากิน ในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจใหมๆ ที่รัฐบาลไดมีงบกระตุนเศรษฐกิจลง
ชุมชน พื้นที่ในชนบทจํานวนมากไดทําโครงการโรงสีชุมชน รานคาชุมชน โรงปุย ซึง่บางพืน้ที่เกิดจากปญหา
ความตองการ ที่มีการวิเคราะหอยางรอบดาน ดูความเปนไปไดในการบริหารจัดการ แตในบางพืน้ที่เปน
โครงการที่ลอกเลียนแบบกันมา เงนิสนับสนุนสวนใหญก็มาจากเงนิกระตุนเศรษฐกิจแบบใหเปลาในการสราง
อาคารโรงส ี ซือ้เครื่องจักรขนาดกลาง แตไมมีเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อขาวเปลือก รวมทัง้ไมมีประสบการณ
ในการบริหารจดัการ และการแขงขันกับธุรกจิรายใหญไดยาก ทําใหในระยะตอมาโรงสีชุมชน โรงปุยจํานวนมาก
ประสบปญหา สวนหนึ่งชาวบานสะทอนใหเห็นวาเปนเพราะตั้งโรงสีตามคนอื่น ขนาดใหญเกินความตองการที่
จะใช และความสามารถของชาวบานในชุมชนไมไดบริโภคขาวที่ปลูกเองและไมไดกินขาวเก็บขาวไวตลอดป
เหมือนเมื่อกอน ในดานการลงทุนการทํามาหากินในเร่ืองตางๆ แมจะลงทุนใหกูในการประกอบอาชีพ แตผูที่กู
ไปลงทุนจํานวนมากไมประสบความสําเร็จ ตองการเงินจากแหลงอ่ืนมาชําระคืนเงินกู กิจการท่ีเปนอาชีพของ
ชาวบาน เชน รานขายของชํา ฯลฯ ก็ไดรับผลกระทบจากหางคาปลีกขามชาตขินาดใหญ ที่มีการขยายสาขา
อยางตอเนื่อง รวมทั้งการโฆษณากระตุนใหเกิดการบริโภคเกินความจําเปนทาํใหชาวบานมีภาระคาใชจาย
ประจําวันสูงขึ้น เกินรายไดซึ่งไมตอเนื่องแนนอน สินคาเกษตรสวนใหญราคาไมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
คาใชจายดานอ่ืนๆ ที่เพ่ิมสูงขึ้น ยกเวนพืชเชิงเดี่ยวบางชนิด เชน ยางพารา ฯลฯ ที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็ว ทํา
ใหเกษตรจํานวนมากหันมาปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกยางพารากันในทุกภาค  

ในดานการเกษตรชาวบานจํานวนหน่ึงไดมีการปรับวิถีการผลิตเปนเกษตรแบบยั่งยืน เนื่องจากราคา
ผลผลิตตกต่ําเมื่อไมสามารถเพิ่มราคาขายไดก็ตองหาทางลดตนทุนการผลิต แตอยางไรก็ตามยอดการนําเขา
สารเคมี ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ในพื้นที่ภาคเหนือ ชาวบานไดรับผลกระทบจากการเปดการคาเสรี (FTA) 
กับจีนชัดเจน เกษตรกรที่ปลูกกระเทียมตองลดพื้นที่เพาะปลูกลง จนถึงตองเลิกปลูก ลําไยจึงเปนพืชหลักที่คาด
วาเมื่อเปดการคาเสรีแลวจะสามารถสงขายจีนไดมากขึ้นแตก็ประสบปญหาราคาลําไยตกต่ําสุดในรอบหลายๆ ป  
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แตอยางไรก็ตามในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ แรงงานชนบทที่เขามาทํางานในเมืองสวนหนึ่ง ตองออก
จากงาน กลบัไปอยูบานไดนาํความรู ทักษะ ประสบการณงานอาชีพ รวมทั้งแหลงตลาดกลับที่หมูบานดวย ทาํให
เกิดการสรางงานที่หมูบาน เชน กลุมเย็บผาที่ตาํบลบานเสียว จ. ศรีษะเกษ บางสวนไดนําความรูเชิงการบริหาร
จัดการไปชวยบริหารกองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยที่มีอยูในชุมชน หรือไปปรับสภาพพื้นที่ถูกปลอยทิ้งรางอยู
ในหมูบานมาเปนการทําเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปรับวิถกีารผลิตเปนเกษตรอินทรีย 
เนนการปลูกเพื่อกินกอนปลูกเพื่อขาย เกิดเครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน การคิดคนการทําเกษตรรูปแบบตางๆ 
ของปราชญชาวบาน เชน การทําเกษตรประณีตในพื้นที่ 1 ไร การคิดคนน้ําหมัก ปุยชีวภาพสารไลแมลงสูตร
ตางๆ การวิจัยการพัฒนาวิธีการทํามาหากนิโดยชุมชน 

3) ดานสังคมวัฒนธรรม การศึกษา ส่ือ  ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจใหมๆ ชาวบานสวนหนึ่งก็ไดหันมา
ทบทวนตัวเอง ปรับเปลี่ยนวิธีคิดยึดแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แตหลังจากนัน้ 2-3 ปที่เศรษฐกิจเร่ิม
ฟนตัว กระแสการโฆษณาจูงใจกระตุนใหคนเกิดการบริโภคเกิดความพอดี รุกคืบถึงคนทุกชวงวัยในชุมชน 
รายจายที่มาจากการกระตุนการบริโภค ทําใหแตละครอบครัวตองทํางานหนักเพื่อหาเงินมาจับจายใชสอย มี
คาใชจายประจําที่เพ่ิมขึน้ เชน คาโทรศัพทมือถือของหลายคนในครอบครัว คาใชจายเก่ียวกับการศึกษาลูก ซึง่
มีคานิยมสงลูกไปเรียนโรงเรียนในเมืองทําใหตองเพิ่มทั้งคาเดินทางและคาใชจายอ่ืนๆ บางสวนมาอยูหอพักหา
วิธีการหาเงินงายๆ ดวยวิธีการที่ผิดๆ นักเรียนนักศึกษาสวนใหญสามารถเขาถงึแหลงเงินกูเพื่อการศึกษาทําให
ไมตองสนใจ พอแม มีความเปนอิสระสูง  

แกนนําชุมชนสวนใหญในเวทีสะทอนความเห็นวา เร่ืองสื่อและการศึกษา เปนเร่ืองที่มีผลกระทบตอ
ชาวบานมากทีสุ่ด โทรทัศนที่รายการสวนใหญแฝงดวยโฆษณาเพื่อกระตุนการบริโภค คานิยม พฤติกรรมซึ่ง
เปนแบบอยางในทางที่ไมถูกตอง ทําใหเด็กซึ่งสวนใหญใชเวลาอยูกับโทรทัศน มากกวาอยูกับพอแม ซึมซับ
เร่ืองราวตางๆ ไปเปนแบบอยาง อยางไรก็ตามหลังจากทีมี่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ในสวนของชุมชนไดมีการ
ตื่นตัวเร่ือง ส่ือชุมชน ไดเกิดวิทยุชุมชนขึ้นในพื้นทีต่างๆ อยางแพรหลาย ทําใหคนไดรับรูขาวสารที่เปนเร่ืองราว
ทองถิ่น ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น เปนเวทีแลกเปล่ียนความเห็น การรวมกันแกปญหา การพัฒนาที่เกิดใน
ทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่เกิดปญหาภัยพิบัติ เชน สึนามิ น้าํทวม ฯลฯ ระบบโทรศัพทลมเหลว 
สามารถใชวิทยุชุมชนในการแจงขาว ประสานงาน ระดมความชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพสูง หรือในบาง
พ้ืนที่เชน ผืนปาตะวันตก สามารถใชเครือขายวิทยุสื่อสารในการดูแลรักษาปา แตสวนหนึ่งก็กลายเปนวิทยุ
ชุมชนเทียม ท่ีเปนชองทางใหนักจัดรายการวิทยุ/บริษัทตางๆ ใชชองทางการโฆษณาผานวิทยุชุมชนซึ่งตนทุน
ต่ํา และเขาถงึกลุมเปาหมายไดอยางงายขึน้ 

ในสวนของดานการศึกษา แกนนําชุมชนเห็นวาเปนระบบท่ีไมคอยเห็นการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาในทิศทาง
ที่ดีขึ้น ไมไดมีการปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจัง สวนใหญเปนการจัดระบบเชิงอํานาจการบริหาร มากกวาเนื้อหา
สาระ เปาหมายการพัฒนาการศึกษา คุณภาพครูที่ดอยลง สงผลตอเด็กนักเรียน พอแมนิยมสงลูกไปเรียน
โรงเรียนในเมือง โรงเรียนในหมูบานไมคอยมีความสัมพันธกับชุมชน มีบางสวนที่ไดนําความรู ภูมิปญญาของ
ชุมชนเขาไปสอนในโรงเรียนจนเกิดเปนหลักสูตรทองถิ่น ทําใหเด็กหันมาสนใจเรียนรูชุมชนทองถิ่นของตนเอง
มากขึ้น แตหลักสูตรทองถิ่นบางแหงไดเฉพาะรูปแบบแตครูไมเขาใจเปาหมาย สาระสําคัญของหลักสูตรทองถิ่น 
ก็ไมสามารถเกิดกระบวนการเรียนรูที่เกิดผลจริง 
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4) ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม  ตอเนือ่งมาตั้งแตยุคเศรษฐกิจบูมที่ทําใหเกิดการปนราคากวานซื้อ
ที่ดินทํากิน เพ่ือเก็งกําไรการออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดินโดยมิชอบ นําที่ดินไปจํานองธนาคารแปรเปนเงิน ทาํให
เกิดการสูญเสียที่ดินทํากิน มีการบุกรุกขยายพื้นที่ทํากนิเพิ่มขึ้น รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาแวดลอม
ที่กันคนออกจากเขตปา การประกาศเขตปาทับที่ทํากนิ ทําใหผูไดรับผลกระทบรวมตัวเปนเครือขายใหญ อยาง 
“สมัชชาคนจน” ตั้งแต ป 2538  เม่ือเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจแรงงานที่อพยพเขามาทํางานในเมืองกลับสูบาน
เกิดที่ตางจังหวัด สวนหนึ่งท่ียังมีท่ีดิน ทีถู่กปลอยที่รกรางไวก็สามารถกลับไปฟนฟูเปนพื้นที่เพ่ือการเพาะปลูก 
แตก็มีที่ดินที่ถกูปนราคา ตดิจํานองธนาคาร สถาบันการเงินท่ีถูกปด ไดปลอยไวเปนที่รกรางวางเปลาเปน
จํานวนมาก ทาํใหเกษตรกรที่สูญเสียที่ดินทํากิน หรือไมมีที่ทํากินไดเขาไปยึดที่ดินมาใชเปนที่เพาะปลูก ทําให
เกิดเปนเครือขายปฏิรูปที่ดินภาคประชาชนขึ้นมาในพ้ืนทีภ่าคเหนือ  

จากสภาพที่ทรัพยากร ปาไม พ้ืนที่ชายฝงทะเล แมน้ําลาํคลอง ถูกทําลาย ทําใหสภาพความอุดม
สมบูรณลดลง กระทบตอการประกอบอาชีพของชาวบานหากินอยูกับปา ทําประมงพื้นบาน ทําใหเกิดกลุม
อนุรักษดูแลรักษาทรัพยากร ดิน น้าํ ปา ชายฝง เกิดขึ้น ชุมชนที่อยูในเขตปา หรือถูกประกาศพื้นที่ปาสงวน /
อุทยานทับที่ทํากินและหมูบานที่อยูอาศัย ไดมีการรวมตัวกันดูแลรักษาปาโดยชุมชน จากจํานวนปาชุมชน 400
กวาแหงในป 2539 ไดเพ่ิมขึน้เปน 400 แหง ในป 2542 และมีการเช่ือมโยงกันเปนเครือขายใหญ ราง พ.ร.บ. 
ปาชุมชน เสนอเปนกฎหมาย ใหเกิดสิทธิชุมชนในการดูแลรักษาปา ซึง่เปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม แต
กฎหมาย ก็ยังไมผานสภา  

ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยรวม สงผลใหเกิดภัยพิบัติที่
บอยครั้งและรุนแรงมากขึ้นดังที่ไดกลาวมาแลวในชวงตน ซึ่งสถานการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทําใหชุมชนไดมีการ
รวมตัวกันจัดการแกไขปญหาภัยพิบัต ิ มีการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดลอมโดยชุมชนเพิ่มมากขึ้น หลายพื้นที่ไดมี
การศึกษาวิจัยโดยชุมชน จัดเก็บขอมูล อาหาร สมุนไพรที่ไดจากปา ทําใหเห็นขอมูลประโยชนจากปาชัดเจน
นําไปสูการจัดกลุมดูแลรักษาปา  

5) ดานการเมอืง การปกครอง การกระจายอํานาจ ประเทศไทยไดมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้น
ในป 2540 ซึง่เปนปเดียวกับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในชวงกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ภาคชุมชนก็
ไดมีการตื่นตัวมีสวนรวมในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญบางสวน เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว ภาค
ชุมชนไดมีการตื่นตัวตระหนักในสิทธิการมีสวนรวมของชุมชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพ่ิมมากขึน้ ประกอบ
กับไดมีการจัดตั้งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ก็สงผลตอการเปดพื้นที่การมีสวนรวมของภาคชุมชนมากขึน้ 
ขอเสนอการพัฒนาตามแนวทางของชุมชน เชน เร่ืองปาชุมชน ไดมีการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม เสนอ
รางกฎหมายโดยภาคประชาชนเปนเร่ืองแรก  

ในป พ.ศ. 2542 ที่ไดมี พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งอํานาจหนาที่ของรัฐบาลกลางหลายเรื่อง ไดแก การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ ฯลฯ เตรียมถาย
โอนไปที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) กาํหนดจัดสรรงบประมาณสูทองถิ่นรอยละ 35 ในป 2551  แต
ในชวงตนของการกระจายอํานาจ รูปแบบ วิธีการทํางานของ อปท. ยังคงเหมือนหนวยงานรัฐสวนกลางที่ไป
ตั้งอยูที่ทองถิ่น มีการแขงขนัในการเลือกตัง้เขามาทาํหนาทีผู่บริหารทองถิน่กนัสูง มีสายโยงสัมพนัธกับการเมือง
ระดับชาติเปนสวนใหญ ใชเงินในการซื้อเสียงเชนเดียวกัน  จากการแขงขันที่สูงทาํใหเกิดความขัดแยงในชุมชน
ทองถิ่นเพิ่มขึน้ ระหวางฝายที่ชนะกับฝายท่ีแพเลือกตั้ง ในสวนของการจัดความสัมพันธระหวางอํานาจหนาที่
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ทองท่ี กับทองถิ่นก็มีปญหา หลายพื้นที่ที่เกดิปญหาความขัดแยง การไมยอมรับ แยกกันทํางานระหวางกํานัน
ผูใหญบานกับ นายก อบต. ซึง่ตางฝายตางก็มีอํานาจหนาทีข่องตนเอง  

บทบาทหนาที่ของ อปท. ในชวงตนสวนใหญไดใชงบประมาณในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะปญหาความเดือดรอนเปนจริง แตสวนหนึ่งเปนเพราะผูที่เขามาทาํ
หนาที่บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากผูรับเหมางานกอสราง การแขงขันมาทําหนาที่บริหารทองถิ่นที่
ตองใชเงินจํานวนมาก เม่ือมาเปนสวนใหญก็ไดถอนทุนคืนจากโครงการของทองถิ่น ภารกิจดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่กระจายมาใหดําเนินการจงึยังไมคอยเห็นเปนรูปธรรม  ทําใหมีการคัดคาน การถายโอนกิจการ 
บางดานมาสูทองถิ่น เชน ดานการศึกษา ดวยเหตุผลวาทองถิ่นยังไมความพรอม  

งานพัฒนาที่ดําเนนิการโดยกลุมตางๆ ของชุมชน หลายเรื่องก็เปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยตรง แตก็ยังไมไดมีการประสานทํารวมกัน  การจัดทําแผนของ อปท. ในชวงแรกก็เปนแผนงานโครงการที่
คิดจากผูบริหารทองถิ่น แมวาจะมกีารกาํหนดไวใหมีขั้นตอนของการประชาคม แตสวนใหญเปนการทําประชาคม
ใหครบตามขั้นตอน ไมไดเปนกระบวนการมีสวนรวมอยางจริงจัง  

ในชวงป 2543 – 2545 ที่ชุมชนไดมีการตื่นตัวเปนการจัดทําแผนชุมชน ไดมีการขยายจากพื้นที่
ตนแบบไปสูพ้ืนที่อ่ืน ซึง่ชวงตนเปนการทาํแผนเฉพาะในสวนของชุมชน แตเม่ือทําไปไดระยะหนึ่งพบวา ถา 
อปท. ไมไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนชุมชนทั้งแตตน ก็จะเปนการยากที่จะนําแผนชุมชนไป
บรรจุไวในแผนของทองถิ่น จึงทําใหเปนการประสานการทํางานกันมากขึ้น  เกิดการจัดทําแผนรวมกันตัง้แตตน 
ทําใหเกิดการจัดปรับความสัมพันธใหมในการทํางานรวมกันระหวางชุมชนกับทองถิ่น  รวมทั้งในการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นมากขึน้ ทําให อปท. ไดมีการปรับบทบาทวิธีการทํางานระบบใหมมากขึ้น 
 ในสวนของการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น ไดทําใหแกนนําชุมชนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวเรียกรองการ
แกไขปญหาดานนโยบายกับรัฐบาลกลาง โดยจัดชุมชนที่สวนกลางมาโดยตลอด ไดมีการปรับเปล่ียนไปลง
เลือกตั้ง อปท. มากขึ้น เม่ือมาทําหนาท่ีผูบริหาร อปท. ก็มีการเช่ือมโยงกับฐานงานพัฒนาโดยชุมชนเดิม เกิด
ความเช่ือม่ันวาสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงในระดับทองถิ่นได โดยไมตองมาเรียกรองที่สวนกลาง รวมทั้งได
เกิดเครือขาย อปท. ที่ทํางานใกลชิดกับชุมชน ทําใหเกิดการขยายงานแนวทางการพัฒนาที่ชุมชนทํารวมกับ
ทองถิ่น เพ่ิมมากขึ้น 
 ในขณะที่รัฐธรรมนูญไดมุงเนนใหเกิดการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น  แตในสวนของนโยบายรัฐบาลที่
มีคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบทวมทน ก็ไดมีนโยบายสําคัญหลายเรื่องที่เปนการสงตรงจากรัฐบาลกลาง
ไปสูหมูบาน/ชุมชนโดยตรง ทั้งในสวนของนโยบายกองทุนหมูบาน SML ซึ่งมีสวนใหชุมชนมีบทบาทในการ
บริหารจัดการไดเองโดยตรง แตสวนหนึ่งก็ทําใหเกิดการแยกกันทําระหวางชุมชนกับ อปท. ในสวนนโยบายการ
บริหารพื้นที่แบบบูรณาการ (ผูวา CEO) ก็เปนนโยบายที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได
คอนขางมาก เชนเดียวกัน   ในจังหวัดที่ชุมชนไดมีการวางยุทธศาสตรแผนงานของภาคชุมชน และมีการ
ประสานการทํางานรวมกับผูวา CEO อยางใกลชิด ก็ทําใหแผนของชุมชนบางเรื่องเขาไปอยูในยุทธศาสตร
จังหวัด และไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่จัดสรรผานผูวา CEO ทําใหเกิดการบริหารจัดการแผนงาน
โครงการภาคชุมชนโดยชุมชนมากขึ้น  แตบางสวนก็สะทอนวาเปนการตัดตอน/ทําลายระบบการกระจายอํานาจ
ไปสูทองถิ่น ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
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สิ่งที่ชุมชนไดเรยีนรูและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
 จากนโยบายรัฐบาลและปจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ และผลกระทบตอชุมชน

ทองถิ่นในมิติตางๆ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ไดทําใหชุมชนไดคิดคนวิธีการแกไข
ปญหา จัดการพัฒนาโดยชุมชนเปนแกนหลักในหลายๆ ดาน ทําใหเกิดกลุม/เครือขายที่มารวมกันทํางานพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นอยางหลากหลาย เกิดการฟนฟูวัฒนธรรมภูมิปญญาด้ังเดิมมาปรับใช ตอยอดการพัฒนาให
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดนวัตกรรมงานพฒันาโดยชุมชนในหลายๆ ดาน ซึ่งในท่ีนี้จะนําเสนอ
ภาพการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของชุมชนทองถิ่นที่เกิดขึ้นในแตละดานใหเห็นพอสังเขปดังนี้  

1. การจัดสวัสดิการโดยชุมชน พัฒนาการของระบบสวัสดิการของสังคมไทยตั้งแตอดีตมีลักษณะเปน
ชุมชนสวัสดิการฐานปจจัยสี่ บานและวัดมีบทบาทสําคัญในการดูแลเร่ืองจัดสวัสดิการของชุมชนมาสูยุคท่ีรัฐบาล
กลางมีบทบาทในการจัดสวัสดิการ ซึง่ชวงแรกเปนการจัดใหเฉพาะผูที่จาํเปนตองไดรับการสงเคราะห โดยมีนัก
สังคมสงเคราะหเปนผูตัดสิน สูการจัดสวัสดิการโดยรัฐที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่กวางขึน้ เชน พ.ร.บ. การ
ประกันสังคม ทําใหแรงงานในระบบสามารถไดรับสวัสดิการอยางทั่วถงึ ฯลฯ ในชวงที่เศรษฐกิจบูม บริษัทเอกชน
ไดมีบทบาทในการประกันดานตางๆ มากขึน้ ซึง่ผูที่สามารถเขาถงึก็เปนกลุมผูมีรายไดปานกลาง – รายไดสูง 
จนกระทั่งเมื่อประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ปราชญชาวบาน แกนนาํชุมชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดหันมาทบทวนเร่ืองระบบโครงขายการคุมครองทางสังคม (Social Safety Net) ที่มีอยูในสังคมไทย
ก็พบวามีความเปนเครือญาต ิ ชุมชน ทุนทางสังคมในดานตางๆ สามารถชวยรองรับแรงกระแทกจากภายนอก
ไดเปนอยางดี การจัดสวัสดิการโดยชุมชนที่มีฐานจากกจิกรรมการพัฒนาดานตางๆ เชน องคกรการเงิน 
วิสาหกิจชุมชน หลักการทางศาสนา การจัดการทรัพยากร ฯลฯ เปนทางเลือกที่จะชวยทําใหเกิดความมั่นคงของ
ชุมชนฐานราก ใหสามารถดํารงอยูในกระแสโลกาภิวัตนไดอยางมีศักด์ิศรี สามารถยืนหยัดเปนตัวของตัวเอง ลด
การพึ่งพาภายนอก  

จากการที่กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ไดสนับสนุนการจัดสวัสดิการเรงดวนเพื่อผูยากลําบาก
ในชวงป 2542–2543 ทาํใหเกิดเครือขายชุมชนที่มารวมกันจัดสวัสดิการผูยากลําบาก โดยที่ชุมชนเปนผูรวมกัน
กําหนดความหมายวา ใครคือผูยากลําบาก มีการจัดทําขอมูลกลั่นกรองพิจารณาการใหความชวยเหลือโดย
ชุมชน ทําใหเกิดเครือขายในการจัดสวัสดิการประมาณ 500 เครือขาย สามารถดูแลกลุมเปาหมายผูยากลาํบากใน
รอบแรกได 538,414 ราย ทัง้ในสวนของผูสูงอายุ ผูติดเช้ือเอดส คนพิการ เด็ก ผูยากไร ฯลฯ ใชงบประมาณ 
2,017 ลานบาท ซึ่งใชท้ังเปนงบสงเคราะหชวยเหลือแบบใหเปลา จัดเปนกองทุนสวัสดิการชุมชน หลังจากที่ได
ดําเนินการไปแลวมีเงินทุนท่ียังคงหมุนเวียนอยูในชุมชนประมาณ 700 ลานบาท  
 ในชวงตอมา ชุมชนจงึเกดิการตืน่ตัวในการจัดสวัสดิการชุมชนอยางกวางขวาง ไดมีการไปฟนฟแูนว
ทางการจัดสวัสดิการบนฐานทุนดานตางๆ ของชุมชน ไดแก  

• การใชองคกรการเงินกลุมออมทรัพยเปนฐาน ซึ่งกลุมออมทรัพยบางประเภทเชน กลุมสัจจะ
สะสมทรัพยไดจัดตั้งขึน้โดยมีเปาหมายเพื่อจัดสวัสดิการโดยเฉพาะ นาํผลกําไรขององคกรการเงินมาจัด
สวัสดิการ การสรางวินัยในการออมเพื่อใหไดสวัสดิการ การเช่ือมโยงบูรณาการกองทุนภายในชุมชนนําดอกผล
มาเปนกองทุนสวัสดิการ มีองคกรการเงินที่กิจกรรมสวัสดิการแลวประมาณ 20,000 องคกร จากการใชผลกําไร
ของกลุมมาจัดเปนสวัสดิการ ไดนําไปสูการออมเพื่อสวัสดิการหรือการออมเพื่อให กรณีตัวอยางรูปธรรมที่กลุม
ออมทรัพยเปนฐานในการจัดสวัสดิการมีคอนขางหลากหลาย เชน เครือขายกลุมออมทรัพยจากสงขลา (คลอง
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เปยะ นาหวา น้ําขาว คูเตา ฯลฯ ) เครือขายสัจจะสะสมทรัพย จ. ตราด เครือขายสัจจะสะสมทรัพย จ. จันทบุรี 
ศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน จ. พะเยา กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานขาม จ. ชัยภมิู ฯลฯ 

• วิสาหกิจชุมชน การผลิตเพื่อลดการพึ่งพาภายนอกเพิ่มมูลคาผลผลิต ใชผลกําไรและการลด
รายจายมาเปนสวัสดิการตัวอยางเชนในพืน้ท่ี ต. เขาคราม จ. กระบ่ี ฯลฯ  

• การจัดสวัสดิการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเปนผูจัดการปา ชายฝง แหลงน้ํา ฟนฟู
ทรัพยากรใหอุดมสมบูรณ ทําใหมีความมั่นคงดานอาหาร  

• การจัดสวัสดิการฐานศาสนา การใชหลักคําสอนทางศาสนาและผูนําศาสนาทั้งพทุธ คริสต 
อิสลาม เปนฐานดานการจัดสวัสดิการทั้งทางกายและจิตวิญญาณ ฯลฯ  

จากรูปแบบการจัดสวัสดิการโดยฐานทุนดานตางๆ ของชุมชนแลวในป 2547 เครือขายชุมชนดาน
สวัสดิการ ไดมีการสัมมนา “สวัสดิการชุมชนแกจนอยางย่ังยืน” มีการใหความหมายของสวัสดิการชุมชนคือ 
การสรางหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถงึทุกอยางท่ีจะทําใหคนในชุมชนมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งในรูปของส่ิงของ เงินทุน น้ําใจ การชวยเหลือเก้ือกูล เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต เกิด แก 
เจ็บ ตาย  

หัวใจของการจัดสวัสดิการชุมชน คือการพึ่งตนเองและการชวยเหลือเกื้อกูลกัน “ใหอยางมีคุณคา รับ
อยางมีศักดิ์ศรี” การจัดสวัสดิการตั้งอยูบนพื้นฐานของการเคารพและอยูรวมกันกบัธรรมชาติ อยางเห็นคุณคา 
อยูบนพื้นฐานของศาสนา ภมิูปญญาวัฒนธรรมทองถิ่น และการมีสวนรวมในทุกระดับ  

ผลของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การเกิดความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน การชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
ความรูสึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยูอยางมีศักดิ์ศรี และมีความสุขทั้งทางกาย และทางจิตใจ  

ซึ่งตอเนื่องจากการสัมมนาดังกลาวทําใหชุมชนไดมีสรุปแนวทางการขับเคลื่อนขบวนการสวัสดิการ
ชุมชน โดยมุงใหเกิด”กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล” ที่แหลงทุนมาจากการสมทบของ 3 ฝาย คือ จากชุมชน 
รัฐสวนกลาง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดนําเสนอเรื่องนี้ในเชิงนโยบาย ซึ่งศูนยอํานวยการตอสูเพ่ือ
เอาชนะความยากจนแหงชาติ (ศตจ.) กไ็ดอนุมัติงบประมาณสนับสนนุกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยผานทาง
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 32 ลานบาท ในป 2548 และ 75 ลานบาท ในป 2549 ซึ่งขณะนี้เครือขายสวัสดิการ
ชุมชนไดมีการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่น ไปแลวประมาณ 375 ตาํบล เปนตําบลไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณรวมกันจาก 3 ฝายแลว 191 ตาํบลใน 58 จังหวัด สมาชิกรวมประมาณ 130,000 
ครอบครัว กองทุนรวม 80 ลานบาท โดยเงินทุน 3 ใน 4 เปนทุนที่มาจากสมาชิก ซึ่งหลาย อปท. ไดตั้งงบ
สนับสนุนไวในแผนอยางตอเนื่อง รูปแบบกองทุนสวนใหญมาจากฐานการออมวันละบาท และผลกําไรจาก
องคกรการเงิน ผลจากการจัดสวัสดิการในรูปแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่น ไดทําใหชุมชนเกิดการตื่นตัว
เร่ืองสวัสดิการมากขึ้น พื้นที่ที่ทําในระดับหมูบานก็ไดขยายสูระดับตําบล ทําให อปท. หันมาสนใจการจัด
สวัสดิการ โดยในบางพื้นที ่ เชน จ. สงขลา จ. พังงา องคการบริหารสวนจังหวัดไดมีแผนสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนระดับตําบลทัว่ทั้งจังหวัด จากรูปธรรมความสําเร็จในแตละพื้นที่ไดมีการจัดการความรู และ
พัฒนาเปนศูนยเรียนรูดานการจัดสวัสดิการโดยชุมชนสงผลใหพ้ืนที่ใกลเคียง หรือพื้นที่อ่ืนที่มาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรูไดนํากลับไปทํา รวมทั้งในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มาไดเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองนี้ก็ไดนําไป
สนับสนุนในพืน้ที่ตนเอง  
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จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและทองถิ่น ไดสงผลใหเกิดการหารือเรื่องนี้ระดับนโยบาย 
หนวยงานรัฐไดหันมาใหความสําคัญกับกองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่น เชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งได
ประสานการจัดทํารางแผนพัฒนาระบบการเงินฐานรากไดบรรจุเร่ือง การพัฒนาสวัสดิการไวเปนสวนสําคัญของ
การพัฒนาองคกรการเงิน รวมทั้งไดมีการศึกษาและใหความรูเร่ืองการออมเพื่อการชราภาพ รวมทั้งการให
กองทุนสวัสดิการชุมชนเปนทางเลือกสําหรับการจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบ/แรงงานภาคเกษตร ซึ่งมีอยู
จํานวนถึง 21.75 ลานคน จากแรงงานทั้งหมด 35.5 ลานคน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ได
สนับสนุนกองทุนประกันสุขภาพระดับตําบลที่มีการสมทบจาก 3 ฝายเชนเดียวกัน รวมท้ังมีงานจัดการความรู
องคกรการเงินและสวัสดิการชุมชนท่ี สกว. สนับสนุน และการวิจัยนโยบายสาธารณะดานสวัสดิการสังคม ที่
มูลนิธิสาธารณะสุขแหงชาติสนับสนุน ในสวนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยก็ไดให
ความสําคัญและจะรวมสนับสนุนการจัดสวัสดิการโดยชุมชนเพิ่มขึ้น 

 

จากบทบัญญัติศาสนาอิสลามเรื่อง ซากาต สูกลุมออมทรัพย อัล–อามานะห บานบางโรง   
ขยายสูกองทุนสวัสดิการระดับตําบลปาคลอก จ. ภูเก็ต 

ชุมชนบานบางโรงเปนชุมชนมุสลิม ท่ีไดนําหลักศาสนา เรื่อง “ซากาต” มาใชในการจัดสวัสดิการดานตางๆ 
ของชุมชนเริ่มจากที่แกนนําชุมชน ซึ่งเปนกรรมการมัสยิดไดหารือแลกเปลี่ยนแนวทางแกปญหาชุมชน ยงัไดรับ
ผลกระทบจากกระแสบริโภคนิยมทําใหเกิดปญหาหนี้สิน บางรายตองสูญเสียที่ดิน จึงไดเร่ิมต้ังกองทุนเพ่ือรวม
ชวยเหลือกัน ใชกองทุนในการรวมทุนกับสมาชิก ขายสินคาแบบผอนชําระใหสมาชิก ลงทุนทําธุรกิจของกลุม และ
ใหยืมเงินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนรวมทั้งการบริหารจัดการทาเทียบเรือ จาก อบต. ทําใหเกิดรายไดนําไปจัด
สวัสดิการใหสําหรับสมาชิกและคนในชุมชนท่ีไมเปนสมาชิก ทําใหสามารถปลดหนี้สมาชิกไดสวนหน่ึงพัฒนาสราง
อาชีพสมาชิก สรางงานใหเยาวชนในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การนําเงินซากาตซึ่งท่ีอื่นจะกระจายใหกวางขวาง
เปนเบ้ียหัวแตก แตท่ีนี่จะใหไมกี่รายแตชวยใหเกิดการแกปญหาไดจริง ทําใหเกิดการเปลี่ยนจาก “มือลางเปนมือ
บน”  หรือเปลี่ยนจากผูรับ ซากาตเปนผูใหซากาต  

จากการทํากลุมออมทรัพยระดับหมูบานที่ประสบความสําเร็จไดนําไปสูการจัดทําแผนการฟนฟูชุมชน
ทองถ่ินในระดับตําบลก็เห็นรวมกันวา เรื่องสวัสดิการเปนเรื่องสําคัญสําหรับชุมชน จึงไดมีการจัดตั้งกองทุนทําบุญ 
หรือกองทุนสวัสดิการระดับตําบลมีสมาชิกมาจากหลายหมูบาน ปจจุบันมีสมาชิก 500 กวาคน ใชการออมวันละ
บาท โดย อบต. ไดมีงบประมาณสมทบ 100,000 บาท สมาชิสวนใหญเปนผูหญิง  และจากกลุมออมทรัพย 
อัลมานะหบานบางโรง ทําใหหมูบานอื่นไดมีการตั้งกลุมของตนเองเพิ่มข้ึน เชน หมู 6 ไดมีกลุมออมทรัพยของเด็ก
และเยาวชน ฯลฯ  

ชุมชนบางโรงสามารถใชฐานทุนภายในทั้งในเรื่องหลักศาสนา ทุนทรัพยากรที่มีการฟนฟูอนุรักษปาชายเลน
แลวนําไปสูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การพัฒนาอาชีพประมง การบริหารกิจการทาเรือ มาเปนทุนในการจัด
สวัสดิการ และเกิดการทํางานรวมกับ อบต. ใชสถานที่บริเวณมัสยิดซึ่งคนมาละหมาดรวมกันอยูแลว เปนศูนยรวม
การทํากิจกรรมดานตางๆ   

คุณจิรศักดิ์   ทอทิพย   
โทร. 081-892-9204 
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2. องคกรการเงิน กองทุนเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน จากการที่ในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 
รัฐบาลไดมีงบประมาณลงไปที่หมูบาน/ชุมชนโดยตรงเปนจํานวนมาก ทั้งในสวนของงบกระตุนเศรษฐกิจ กองทุน
หมูบาน งบ SML: ซึ่งสงผลกระทบตอชุมชนท้ังดานบวกและดานลบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน องคกรการเงิน
ชุมชนซึ่งมีรูปแบบหลากหลายที่ไดจัดตั้งขึ้นในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ยังคงเปนฐานทุนที่สําคัญของชุมชนอยู 
กลุมท่ีจัดตั้งขึ้นมาโดยฐานการออมภายในเปนหลักและมีการเติบโตแบบคอยเปนคอยไปอยางตอเนื่องไมคอย
ไดรับผลกระทบมากนัก แตกลุมที่ไมคอยเขมแข็งอยูแลว จะหยุดชะงักหรือยุบเลิกไปงายขึ้น เพราะมีแหลงเงิน
อ่ืนเขามาทดแทน  

จากการเกิดกลุม/เครือขายที่มาทํางานพัฒนาดานตางๆ รวมกันสวนใหญจะมีการสงเสริมใหเกิดการ
ระดมทุนหรือการออมควบคูกันไปบางสวนระดมทุนเปนครั้งคราว แตบางสวนก็มีการออมตอเนื่องจนกลายเปน
กลุมออมทรัพยในรูปแบบตางๆ ขึ้นมา องคกรการเงินที่มีการขยายตวัเติบโตอยางตอเนื่องในชวงหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ ไดแก กลุมสัจจะสะสมทรัพยซึ่งทําเรื่องการออมควบคูกับการจัดสวัสดิการ ชุมชนเมืองที่มีการแกไข
ปญหาที่อยูอาศัย ซึ่งตองมีการออมเปนหลัก ฯลฯ  
 ในชวงที่ชุมชนไดมีการจัดทําแผนชุมชน ตั้งแตป 2543 เปนตนมา เม่ือมีการสํารวจขอมูลในชุมชนก็จะ
ทําใหเห็นขอมูลตัวเลข รายได คาใชจาย หนี้สิน และกองทุนตางๆ ที่มีอยูในชุมชน ซึง่แตละหมูบานมีกองทุน
ตั้งแต 2–10 กองทุน สวนใหญมีการบริหารจัดการท่ีแยกจากกัน เนื่องจากเงนิกองทุนที่เขามาจากภายนอกจะ
มาพรอมกับกติกาเงื่อนไขและวัตถุประสงคเฉพาะ แมวากรรมการแตละกองทุนจะมีรายช่ือซ้ํากัน แตเม่ือทํางาน
กับกลุมกองทุนไหนก็จะดูเฉพาะในสวนของกองทุนนั้น สมาชิกสวนใหญก็กูเงินจากหลายกองทุน แตไมคอยได
มีการแลกเปลี่ยนใชขอมูลรวมกันระหวางกองทุน พืน้ที่ที่ไดมีการจัดทาํแผนชุมชนหลายพื้นที่ไดมีการหารือรวมกัน
ในเรื่องที่จะทําอยางไรใหสามารถใชกองทุนที่มีอยูภายในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหเกิดการบูรณาการ
การบริหารจัดการกองทุนรวมกัน หลายพื้นที่สามารถนํามาสูการจัดการรวมกันได แตยังคงตองทําเอกสารตาม
แบบเงื่อนไขของแตละหนวยงาน บางพื้นที่ยังคงแยกการบริหารจัดการ แตไดมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ แลว
ใหแตละกลุมกองทุน ตัดเงิน/ผลกําไรมาสูกองทุนสวัสดิการ ซึ่งการบูรณาการกองทุนไดทําใหเกิดการรับรูขอมูล
การใชเงินกูของสมาชิกแตละกองทุนรวมกันถือเปนระบบขอมูลการใหสินเช่ือ( Credit Bureau) ในระดับหมูบาน
หรือตําบล  เกดิการใชกองทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการใชเงินกูจากภายนอก  

จากขอมูลการทําแผนชุมชน หรือขอมูลการสํารวจปญหาหนี้สินของสมาชิกในชุมชน ที่แสดงเห็นถึง
ภาระหนี้สินที่เพ่ิมสูงขึ้นของคนในหมูบานเกิดการหมุนหนี้กูหนี้นอกระบบ มาสงคืนกองทุน หรือสงคืน ธ.ก.ส. ทํา
ใหกลุมออมทรัพยหลายแหงเกิดการตื่นตัวในการแกไขปญหาหนี้สินโดยการสํารวจขอมูลหนี้สินทั้งหมดใน
ชุมชน นําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน การวางแผนตั้งเปาหมายการแกปญหาหนี้สิน การเจรจาตอรองลดหนี้เงินกู
นอกระบบ การปรับระบบการออม และการชําระคืนเปนรายวัน หรือชวงเวลาที่สอดคลองกับที่มาของรายได 
จัดระบบกลุมยอยเปนกลุมครอบครัวที่ชวยกันดูแล/บริหารจัดการรวมกัน ตั้งเปาหมายการพัฒนาครอบครัว การ
ทําบัญชีครอบครัว ลดรายจายที่ไมจําเปน ควบคูกับการจัดสวัสดิการ  

ซึ่งผลจากการจัดกระบวนการแกไขปญหาหนี้สินโดยชุมชน ที่ไดมีการดําเนินการใน 126 ชุมชน 5,300 
ครอบครัว ในป 2548 ไดมีการขยายไปสูพื้นที่อ่ืนเพิ่มขึน้ ทาํใหสามารถปลดหนี้นอกระบบใหสมาชิกไปไดเปน
สวนใหญ แตสําหรับหนี้ที่เปนหนี้กอนใหญ เชน หนี้ ธ.ก.ส. บางพืน้ที่สามารถปลดหนี้ไดบางสวน โดยนําเงนิ
กลุมออมทรัพยไปชําระหนี้แลวใหสมาชิกมาเปนหนี้กับกลุมแทน บางพืน้ที่ไดเร่ิมเจรจากับ ธ.ก.ส. ที่จะรวมกัน
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จัดการปญหาหนี้สิน โดยใหสถาบันการเงินโอนหนี้มาใหชุมชนจัดการ พรอมกับไดมีการจัดการความรู
กระบวนการแกไขปญหาหนี้สินรวมกัน แตอยางไรก็ตามกระบวนการแกไขปญหาหน้ีสินยังคงเปนเร่ืองที่ตองมี
การกระตุนติดตามกนัอยางตอเนื่องลําพังปจเจกบุคคลเดียวๆ ไมสามารถฝากระแสกระตุนการบริโภคไปได 
จะตองอาศัยพลังกลุมในการชวยกัน และใชเงื่อนไขอ่ืนๆ เชน เร่ืองสวัสดิการ ฯลฯ ควบคูกันไป  

 

 

การจัดการกองทุนของบานบุกลาง ต.บุเปอย  อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 

บานบุกลางไดเริ่มจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตข้ึนเมื่อป 2542 จากจุดเริ่มตนที่มีสมาชิก 30 ราย
ปจจุบันมีสมาชิก 260 ราย เงินทุนหาแสนกวาบาท  เปนการออมแบบรายเดือน   เงินจากกลุมออมทรัพยกลายเปน
แหลงทุนสําคัญในการทําอาชีพ  เชน การปลูกผัก การแปรรูปอาหาร ฯลฯ รวมท้ังการใหสมาชิกกูไปซื้อท่ีดินทํากิน 
และอยูอาศัย ไดแลวถึง 16 ราย 

เมื่อกองทุนหมูบานเขามา ที่บานบุกลางไมมีปญหาในการจัดความสัมพันธกับกองทุนที่เขามาใหม เพราะ
สมาชิกและคณะกรรมการเปนกลุมเดียวกัน  และในบานบุกลางไดจัดใหมีคณะกรรมการกลางที่มาจากกลุม/กองทุน
ตางๆ ในหมูบาน เชน กองทุน กขคจ.  กลุมแมบาน กลุมแปรรูป  กลุมเยาวชน กลุมพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ มา
เปนกรรมการชวยดูขอมูลเงินกูดวยกัน ทําหนาที่เปนกรรมการสถาบันการเงินของหมูบาน 

เมื่อปท่ีแลวไดมีการตั้งกลุมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการออมสัจจะรายวัน จัดเปนกลุมยอย 20 กวากลุม 
ใหสมาชิกหยอดกะปุกออมสินทุกวัน     มีการประชุมรวมกันทุกวันท่ี 15 ของเดือน พรอมกับนําเงินออมของกลุม
ยอยมาสง ปจจุบันมีเงินออมประมาณสองแสนบาท ซึ่งขณะน้ีสมาชิกสามารใชเงินจากกลุมไปแกปญหาหนี้นอก
ระบบไดหมดแลวเปนสวนใหญ แตยังคงมีหนี้ ธ.ก.ส. ท่ีกูมาประกอบอาชพี  

 ผูใหญวิไลวรรณ  ธานี  โทร  045-333077 

เครือขายศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน องคกรการเงินและสวัสดิการชุมชน  อ.ดอกคําใต จ.พะเยา 

ธนาคารหมูบานใน อ.ดอกคําใต ไดเริ่มกอต้ังขึ้น 7 ธนาคารตั้งแตป 2534  และเพิ่มข้ึนเปน 37 ธนาคารใน
ป 2537  เชื่อมโยงกันเปนเครือขายศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบานของสี่ตําบล คือ ต.หนองหลม ต.บานถ้ํา  
ต.บานปน และ ต.คือเวียง  เมื่อป 2542 ไดรับงบสนับสนุนการจัดสวัสดิการจาก SIF ทําใหเครือขายสามารถ
ชวยเหลือผูท่ีติดเชื้อเอดส เด็กดอยโอกาส ผูสูงอายุ รวม 446 คน โดยคนเหลานี้ยังไมไดเปนสมาชิกธนาคารหมูบาน
มากอน  แตไดหักเงินใหเปลามาออมทําใหไดสวัสดิการตอเนื่องขึ้น  ในสวนท่ีเปนเงินทุนหมุนเวียน ก็ใหสมาชิกกูยืม
ไปลงทุนประกอบอาชีพ   นําผลกําไรมาจัดสวัสดิการ 

ปจจุบันเครือขายศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน 37 แหง มีสมาชิกรวมประมาณ 10,000 ราย เงินออม 6 
ลานกวาบาท  เงินหมุนเวียนใหสมาชิกูยืม 20 กวาลาน  ในสวนของการจัดสวัสดิการไดใชผลกําไรจากธนาคารมา
จัดสวัสดิการ  สวัสดิการที่จัดไดแก คารักษาพยาบาล  การศึกษา   ผูสูงอายุ   ฌาปนกิจ ฯลฯ จากกองทุนสวัสดิการ
ท่ีเปนเงินทุนหมุนเวียนจาก SIF ผลกําไรของธนาคาร  และเงินบริจาค  ไดจัดสรรเปนเงินเบ้ียยังชีพผูดอยโอกาส  
สวัสดิการผูนํา  สนับสนุนสาธารณประโยชน   ซ่ึงปจจุบันไดมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบลขึ้นโดย
ใหสมาชิกออมสมทบเพิ่ม  และไดงบสนับสนุนจาก อบต.  และ พอช.  ควบคูไปกับการสรางกองทุนหลักประกนั
สุขภาพระดับตําบล ที่ใชหลักการสมทบจาก 3 ฝายเชนเดียวกัน   

ครูมุกดา อินตะสาร  ท่ีปรึกษาศูนยรวมนํ้าใจธนาคารหมูบาน       
โทร.081-5531844 
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3. กระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน แผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเองไดเกิดขึ้นในชวงป 2542 จาก
การริเร่ิมของมูลนิธิหมูบานและเครือขายภูมิปญญาไทย โดย UNDP สนับสนุน ซึ่งมุงเนนใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูโดยการรูจักตนเอง รูปญหารูศักยภาพ รูเทาทันโลกใชการจัดทําขอมูล และเวทีวิเคราะหรวมกัน เกิดการ
เรียนรูนําไปกําหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชนโดยสรางความรวมมือกันทุกฝาย รูปธรรมท่ีเปนตวัอยางชัดเจน
ในชวงตน คือ ต.ไมเรียง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งตอมาในชวงป 2544 สํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม 
ไดสนับสนุนการขับเคลื่อนใหเกิดการขยายสูพ้ืนที่อ่ืนอยางกวางขวาง ประมาณ 2,000 ตําบล  

จากนัน้ในป 2545 การจัดทําแผนชุมชนไดรับการสนับสนนุใหเกิดการขยายในวงกวาง โดยที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดวางเปาหมายใหเกิดการจัดทําแผนชุมชนทั่ว
ประเทศ 7,405 แหง โดยม ี5 หนวยงาน ภาคีสนับสนนุการจัดทําซึง่แบงตามพืน้ที่จงัหวัด กระบวนการทาํน้าํหนัก
ยังอยูที่หนวยงานสนับสนุนคอนขางมาก ในสวนของเครือขายชุมชนที่มีประสบการณในการจัดทําแผนชุมชน
เห็นวา กระบวนการจัดทําแผนชุมชนท่ีชุมชนเปนหลักในการรวมกันอยางจริงจังไดสงผลใหชุมชนไดเกิด
กระบวนการเรียนรูตระหนักในปญหาและศักยภาพของชุมชน นําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาโดยชุมชน
เปนแกนหลัก  
 ในป 2546 แกนนาํที่มีประสบการณแผนชุมชนจึงไดรวมกันเปน ”เครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 
4 ภาค” โดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ไดสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อน พัฒนาพ้ืนทีต่นแบบแผน
ชุมชน 49 ตําบล และตําบลนํารอง 173 ตาํบล งานที่ไดดําเนินการไดแก การยกระดับพ้ืนทีต่นแบบใหเปนศูนย
เรียนรูแผนแมบทชุมชน ถอดบทเรียนองคความรูกระบวนการจัดทําแผนชุมชน และผลที่เกิดขึ้นจากแผนชุมชน 
ในการแกไขปญหาสังคมและลดปญหาความยากจน ในสวนของตําบลนํารองไดมีการบูรณาการแผนชุมชนกับ
แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลักดันใหแผนชุมชนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม พัฒนาวิทยากร
กระบวนการในการจัดทําแผนชุมชน 1,100 คน  
 ผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนแผนชุมชน 222 ตาํบลในป 2546–2547 ไดทําใหเกดิการสานตอการ
พัฒนาคุณภาพการจัดแผนชุมชนระดับตาํบลใหเกิดความตอเนื่อง มีการจัดเก็บขอมูลครบถวนขึน้ และดําเนนิการ
ทุกขั้นตอนของการจัดทําแผนชุมชน เกิดการบูรณาการแผนชุมชนกับแผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
ทําให อปท. สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมพัฒนาโดยชุมชน เชน สวัสดิการชุมชน วิสาหกิจชุมชน การจัดการ 
ฯลฯ ผูบริหาร/สมาชิก อปท. และผูนําทองถิ่นที่เขารวมกระบวนการมีความเขาใจ ปรับเปล่ียนแผนงานของ 
อปท. ใหมาหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากแผนชุมชน นําไปสูการแกไขปญหา และ
การพัฒนาดานตางๆ ของชุมชน 
 สิ่งสําคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนอีกประเภทหนึ่งก็คือ เกิดรูปธรรมการบริหารจัดการโดย
ภาคประชาชน คณะประสานงานแผนแมบทชุมชนซึ่งเปนชาวบานลวนๆ เปนกําลังหลกัในการวางยทุธศาสตร
แนวทางการขับเคลื่อนงาน การบริหารจัดการงบประมาณโดยชุมชน เกิดการบันทึกความรวมมือกับหนวยงาน
ภาคีสนับสนนุ และผลการขับเคลื่อนแผนแมบทชุมชนโดยเครือขายชุมชนไดนําเสนอในระดับนโยบายจนเปนที่
ยอมรับโดยศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาต ิ (ศตจ.) ไดอนุมัติงบสนับสนุนโครงการจัดการ
ความรูและขยายผลแผนชุมชนแกไขปญหาความยากจน 123 ตาํบล ซึ่งวางเปาหมายการทํางานในพืน้ที่ 2,000 
ตําบล โดยเปนการขยายสูพ้ืนท่ีตาํบลใกลเคียงตามภูมินิเวศน และขยายพื้นที่ใหครอบคลุมท้ังอําเภอ และทั้ง
จังหวัดใน 5 จงัหวัด  
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 ความคืบหนาและผลการขับเคลื่อนแผนแมบทชุมชน ในป 2548-2549 ไดทําใหเกิดกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชนเชิงคุณภาพ ในพื้นที่ 1,146 ตําบล โดยสามารถยกระดับเปนตําบลตนแบบได 114 ตําบล เกิดการ
เช่ือมโยงบูรณาการแผนชุมชนกับแผนจังหวัด 5 จังหวัด (พัทลุง, นาน, อุตรดิตถ, พะเยา, อํานาจเจริญ) รวม 
287 ตําบล เชน จ.พัทลุง แผนชุมชนไดเขาไปอยูในยุทธศาสตรจังหวัด โครงการที่เกิดขึ้นจากการทําแผนแมบท
ชุมชนไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานของรัฐและในการพัฒนาแผนงานโครงการของจังหวัดใหมี
การระบุวาเปนโครงการที่มาจากแผนชุมชน การบูรณาการแผนชุมชนในระดับอําเภอ 21 อําเภอ ครอบคลุม 
152 ตําบล เชน อําเภอโพธิ์ทอง จ.อุทัยธานี จากเดิมที่มีการทําแผนชุมชนแลวใน 8 ตําบล โดยมีตําบลบางเจา
ฉา เปนตําบลตนแบบ ไดขยายไปอีก 6 ตําบล โดยอําเภอโพธิ์ทองเปนอําเภอที่ไดรับการเลือกใหเปนหนึ่งใน
อําเภอที่มีการบริหารแบบบูรณาการโดยใชแผนชุมชนเปนเครื่องมือเช่ือมโยงการแกไขปญหาสูการกําหนด
ยุทธศาสตรอําเภอ ในเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร การฟนฟูวิถีชีวิตลุมน้ํานอยและการทองเที่ยว
การเกษตร ซึ่งลาสุดท่ีประสบปญหาน้ําทวม เครือขายแผนชุมชนก็เปนหลักในการประสานการแกไขปญหา  

 สวนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชุมชนในระดับภูมินิเวศนไดดําเนินการใน 13 ภูมินิเวศน เชน  
ภูมินิเวศนหวยทับทัน ซึ่งเปนลุมน้าํในพื้นที่ 14 อําเภอ 2 จังหวัด ไดมีการประสานความรวมมือกับกรม
ทรัพยากรน้ํา พัฒนาชุมชน กศน. พมจ. สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนเชิงคุณภาพระดับตําบล เช่ือมโยงการ
จัดการทรัพยากรโดยชุมชน อนุรักษปาชุมชน ฟนฟูวัฒนธรรม 4 ชนเผาทีอ่ยูในลุมน้าํ การแกไขปญหาทีด่ินทํากิน  
 การเปลี่ยนแปลงสําคัญและสิ่งที่ชุมชนไดเรียนรูจากการขับเคลื่อนแผนชุมชน โดยเครือขายแผนแมบท
ชุมชน 4 ภาค ก็คือ เม่ือชุมชนไดมีการลุกขึ้นมาจัดการตนเอง โดยประสานการทํางานรวมกับทองที่ ทองถิ่น 
(เครือขายมีเงื่อนไขการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนวาคณะทํางานจะตองประกอบดวย แกนนาํชุมชน อบต. 
กํานัน ผูใหญบาน) การทํางานรวมกันโดยใชเร่ืองการจัดทําขอมูล  การจัดเวทีวิเคราะหเปนเคร่ืองมือ ทําให
สามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธใหมในการทํางานในทองถิ่นได จากเดิมที่มีการจัดทําแผนชุมชนโดย อบต. 
ไมไดเขารวมดวย ทําใหการเสนอแผนชุมชนเขาไปบรรจุในแผน อบต. ไดยาก แตเม่ือ อบต. มารวมทําตัง้แตตน 
การนําแผนชุมชนสูแผน อบต. ก็จะเปนเร่ืองที่ทําควบคูกันในสวนของการจัดความสัมพันธใหมกับหนวยงานรัฐ
ก็เชนเดียวกัน เม่ือชุมชนมีแผนที่จากการจดัทําขอมูลวิเคราะหรวมกันของชุมชนแลว การประสานแผนกับ
หนวยงานก็สามารถทําไดสะดวกขึ้น  
 การจัดทําแผนชุมชนไดสงผลที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่ชุมชนไดจัดทําขอมูลและใชประโยชน
จากขอมูลเอง เปนการปรับเปลี่ยนจากยุคกอนที่ชุมชนจัดทําขอมูลตามความตองการของหนวยงาน มีพ้ืนท่ีที่
จัดทําแผนชุมชนแลวไดนําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลตําบล 219 ตําบล เชน ตําบลขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช 
อบต. ไดมีความสําคัญกับการพัฒนาระบบขอมูลอยางเต็มที่นําขอมูลจากแผนชุมชนเขาฐานขอมูลท่ี อบต. มี
การพัฒนาโปรแกรมเสริมตอที่จะใหขอมูลที่เปนเนื้อหากับขอมูลแผนที่เช่ือมโยงกัน ฯลฯ จากการที่ชุมชนมี
ขอมูลของตนเองชัดเจน ก็นําไปสูการแกไขปญหาดานอ่ืนๆ ไดสะดวกขึ้น โดยเฉพาะอยางอ่ืน การแกไขปญหา
ที่ดิน ซึ่งตองใชทั้งขอมูลครัวเรือน ขอมูลชุมชน และขอมูลแผนที่  พืน้ที่จัดทําแผนชุมชน จะสามารถขยายงาน
ไปสูการแกไขปญหาที่ดินไดรวดเร็วเพราะมีทุนเดิมเร่ืองการทําขอมูลโดยชุมชนมากอน ฯลฯ  
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จากแผนชุมชน สูการพัฒนาแบบบูรณาการของตําบลศรีษะเกษ อ.นานอย จ.นาน 

จากการที่ผูนําชุมชนทองถิ่น ท้ังกํานัน ผูใหญบาน อบต. และแกนนํากลุมตางๆ มาพูดคุยรวมกันแลว
นําไปสูกระบวนการทําแผนชุมชน โดยมีการเก็บขอมูลท้ังระดับครัวเรือนและระดับหมูบานอยางชัดเจนในป 2545  
ทําใหชาวบานไดเห็นขอมูล รายไดรายจาย หน้ีสิน กองทุน ศักยภาพ และปญหาตางๆ ของหมูบานชัดเจนขึ้น 
นําไปสูการวางแผนการแกปญหาดานตางๆ ของชมุชน เชน การบูรณาการกองทุนตางๆ ท่ีมีอยูในหมูบานมาจัดการ
รวมกัน  จัดปรับกติกาตางๆ ใหสอดคลองกับชุมชน กลายเปนธนาคารชุมชนที่เปนแหลงเงินในการประกอบอาชีพ
ตางๆ ที่ตอเนื่องจากการทําแผนชุมชน ซึ่งเปนกลุมอาชีพเล็กๆ ตามฐานอาชีพเดิม/เครือญาติ/เพ่ือนบาน หรือทําใน
ครัวเรือน เชน  การทําแหนม  ทํากระดาษสา  กลุมทําอาหาร  เลี้ยงวัว  เลี้ยงหมูหลุม  ฯลฯ เมื่อเก็บขอมูลซ้ําในป 
2546 พบวามีรายไดบางตําบลเพิ่มข้ึนจาก 107.53 ลานบาท เปน 113.67 ลานบาท คาใชจายรวมลดจาก 85.98 
ลานบาท เหลือ 69.02 ลานบาท หนี้สินลดจาก 97.79 ลานบาท เหลือ 91.97 ลานบาท มีกองทุนตางๆ ในชุมชน 58 
กองทุน เงินทุนรวม 25.66 ลานบาท 

เมื่อรัฐบาลเปดโอกาสใหคนจนมาลงทะเบียนปญหาตางๆ ในตําบลศรีสะเกษไดมารวมกันกลั่นกรองขอมูล
ผูที่ลงทะเบียน และชวยกันดูวามีคนจนที่ยังไมลงทะเบียนโดยกระบวนการชุมชน ซ่ึงทําใหไดขอมูลผูท่ีเดือดรอน
ปญหาท่ีอยูอาศัย 116 ครอบครัว  แกนนําชุมชนจึงชวยกันสํารวจที่ดินในตําบลวาจะนําที่ดินสวนไหนมาจัดเปนท่ีอยู
อาศัยไดบาง ซ่ึงในตําบลนี้เคยมีการจัดแบงเขตท่ีดินโดยชุมชนวาบริเวณไหนที่กันไวเปนปาชุมชนสวนไหนเปน 
ท่ีทํากิน ซึ่งไดขอตกลงรวมกันวาจะนําที่บางสวนของปาชุมชนที่ดินถนนมาเปนที่กอสรางบานของผูท่ีไมมีบานและ
ท่ีดิน โดยมีการเซ็นรับรองรวมกันระหวางกํานัน อบต. แกนนําชาวบาน ทําโครงการบานมั่นคงชนบท โดยไดมีการ
วางแผนเร่ืองตางๆ ควบคูกันไป เชน การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน การปลูกผัก การเลี้ยงหมูหลุม การชวยกัน
สรางบาน ฯลฯ เสนอการสนับสนุนจากโครงการบานมั่นคงชนบท  ท่ี ศตจ. อนุมัติงบให พอช. เปนหนวยงาน
ดําเนินการ หลังจากไดรับงบประมาณ เฉลี่ยครัวเรือนละ 61,000 บาทนํามาบริหารจัดการซื้อวัสดุรวมกัน/ใชวัสดุท่ีมี
อยูบางสวน ใชระยะเวลาเพียง 4 เดือน ก็สามารถชวยกันกอสรางบานไดเกือบแลวเสร็จท้ังหมด  และสามารถเพิ่ม
จํานวนจาก 116 หลัง เปน 122 หลังโดยใชงบประมาณเทาเดิม  เกิดการจัดสวัสดิการภายในกลุม มีเงินออมเพื่อ
สวัสดิการ 168,917 บาท และทําใหพ้ืนท่ีใกลเคียงใหความสนใจ และขยายไปสูการแกไขปญหาท่ีดินท่ีทํากินตอไป 

จากท่ีแกนนําแผนชุมชน ชวยกันจัดกระบวนการวางแผนรวมกับคนจนที่เดือดรอนเรื่องที่อยูอาศัยใน
ชวงแรก  การที่คนจนไดมารวมกันคิด รวมกันทํา ทําใหกลายเปนกลุมท่ีสามารถจัดการเรื่องตางๆ ไดดวยตนเอง
อยางมั่นใจ ปจจุบันไดมีการขยายผลจะเปนหมูบานที่อยูอาศัยดั้งเดิมอายุชุมชน 100 – 200 ป แตก็ไดมีการประกาศ
เขตปาทับ ชาวบานในพื้นที่ 6 อําเภอ จึงไดเริ่มสํารวจขอมูลปญหาท่ีดินทํากิน ท่ีไมมีเอกสารสิทธ์ิจัดรังวัดออก
เอกสารที่ดินท่ีรับรองโดยชุมชน และไดมีการประสานกับหนวยงานในการปกเขตที่ดินประเภทตางๆ ใหชัดเจน ซึ่ง
สามารถจัดการรวมกันระหวางชุมชนกับหนวยงานในทองถ่ิน แตในเชิงกฎหมายยังไมมีการกันเขตท่ีทํากินของ
ชุมชนออกจากเขตปาสงวนอยางชัดเจน 

    กํานันเกษตร  ยศบุญเรือง  
    โทร. 081-951-0669 
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4. การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนและเกษตรยั่งยืน จากสภาพที่ทรัพยากรท่ีถูกทําลายอยาง

รวดเร็วในยุคเศรษฐกิจเฟองฟู ที่ดินถูกกวานซื้อเพื่อเก็งกําไร ทําใหเกษตรกรสูญเสียที่ดินที่ถูกปลอยทิ้งใหรก
รางวางเปลา ชาวบานทีอ่ยูในเขตปาหรือถูกประกาศเขตปาทับที่ทํากิน ซึ่งเปนปญหาเดนชัดในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจ มีการเช่ือมโยงเครือขายทั่วประเทศในการเรียกรองใหเกิดการแกไขปญหาทรัพยากรจากรัฐบาลกลาง 
หลังจากชวงวิกฤตเศรษฐกิจและมีรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ชาวบานที่ประสบปญหาทรัพยากรไดใชชองทาง
รัฐธรรมนูญในการเสนอราง พ.ร.บ. ปาชุมชน ควบคูกับการเสนอกฎหมายชาวบานที่อยูอาศัยในเขตปา หรือฐาน
การทํามาหากินสัมพันธกับปา ก็ไดมีการจัดการดูแลปาควบคูกันไป จากในป 2537 ทีมี่ปาชุมชนประมาณ 400 
แหง ไดเพ่ิมขึ้นเปน 700 กวาแหงในป 2542 ชาวบานที่รวมกันจัดการปาชุมชนหลายแหงไดมีการวิจัยดวย
ตนเอง เก็บขอมูลสิ่งที่ไดรับจากปาในแตละเดือน พืช แมลง ท่ีใชเปนอาหาร สมุนไพรที่มีอยูในปา จากการวิจัย
โดยชาวบานทําใหคนในหมูบานและผูที่เกี่ยวของทราบวาปาเปนฐานทนุของชีวิต เม่ือดูแลรักษาปาทําใหเกิด
ความมั่นคงดานอาหาร ทําใหเกิดการตื่นตัวในการดูแลรักษามากขึน้ จากพื้นที่ปาชุมชน พืน้ที่ปาชายเลน ที่เปน
ศูนยเรียนรู เชน บานทุงยาว จ.ลําพนู บานก่ิวมวง จ.นาน บานเปร็ดใน จ.ตราด บานตาเสะ จ.ตรัง ฯลฯ ก็ได
ขยายการเรียนรู ไปสูพ้ืนท่ีอ่ืน ตามฐานเครือขายจัดการทรัพยากรโดยชุมชน  

จากแผนชุมชนสูการจัดการทุนในชุมชน ต.ลําสินธ  จ.พัทลุง 

 ตําบลลําสินธไดเร่ิมจัดทําแผนชุมชนจากการสนับสนุนของ SIF เมื่อจัดทําแผนชุมชนทําใหชุมชนไดเห็น
ขอมูลศักยภาพ ทุนตางๆ ท่ีมีอยูในตําบล ท้ังในสวนของทรัพยากรธรรมชาติ  กลุม/องคกร  กองทุนตางๆ  เครือขาย
ลําสินธแพรทองซึ่งเปนเครือขายองคกรชุมชนในตําบลไดเปนแกนในการเชื่อมประสานงานพัฒนาของกลุมตางๆ  ได
มีการปรับแผนการบริหารจัดการกลุมออมทรัพย จากเดิมที่มีการรับฝากกับปลอยกู  มาเปนการบริหารการเงินหลาย
รูปแบบขึ้น เชน การกูไปลงทุนประกอบอาชีพที่มีแผนงานโครงการชัดเจน  ไดมีการลดดอกเบี้ยให หรือบางรายก็ไม
เอาดอกเบี้ย  ใชเงินที่เหลือจากการปลอยกูทําวิสาหกิจชุมชน  ชวยหาชองทางการตลาดใหสมาชิก  ไดจัดใหมีการ 
บูรณาการกองทุนในตําบล  นํากําไรแตละกองทุนมาเปนกองทุนผูดอยโอกาส  จัดสวัสดิการชุมชน  เชื่อวากลุมออม
ทรัพยจะเขมแข็งไดจะตองมีสวัสดิการ สวัสดิการเปนตัวโยงใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
 ส่ิงท่ีตําบลลําสินธไดใหความสําคัญอีกเร่ืองหนึ่งก็คือการทําโรงเรียนผูนํา ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด  
สามารถวิเคราะหเร่ืองราวตางๆ ท่ีมากระทบตนเองและชุมชนได  รูวาชุมชนทองถิ่นตองตอสูกับกระแสทุน  ผูนําจะ
สามารถชวยขยายความคิดไปสูคนอื่นๆ ได       
           จากแผนชุมชนตําบลลาํสินธท้ัง 5 ดาน (เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอม  สังคมวัฒนธรรม การทองเที่ยว สุขภาพ
อนามัย)  รวม 36 โครงการ  ไดดําเนินการโดยชมุชนท้ังหมด 5 โครงการ  ดําเนนิการโดย อบต. สนับสนุน 14 โครงการ  
ดําเนินการโดยสวนราชการและผูวา CEO สนับสนุน  6 โครงการ แผน 3 ปของ อบต. สวนใหญเปนโครงการที่มา
จากแผนชุมชนเกือบท้ังหมด 
            ปจจัยสําคัญท่ีทําใหตําบลลําสินธสามารถจัดการตนเองไดดวยดี เน่ืองจากมีกลุม/องคกรที่มีการทํากิจกรรม
การพัฒนาดานตางๆ อยูแลว การใชวัฒนธรรมทองถิ่นและเครือญาติในการขับเคลื่อนงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมยังคงอุดมสมบูรณ เปนพ้ืนท่ีท่ีเคยมีความขัดแยงทางอุดมการณการเมือง  แกนนําท่ีเปนทางการทํางาน
รวมกับแกนนําธรรมชาติ  มีกระบวนการเชื่อโยงประสานใหกลุมตางๆ อบต. โรงเรียน วัด มาทํางานรวมกัน และการ
มีการสื่อสารประชาสัมพันธในทองถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ (มีวิทยุชุมชน) 

                                                               อุทัย  บุญดํา  โทร.081-798-1082 
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จนถึงป 2549 ไดมีเครือขายองคกรชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม โดย
แนวทางปาชุมชน 112 องคกร มีพื้นที่ปาชุมชนที่ชาวบานรวมกันปกปอง ดูแล และใชประโยชนรวมกัน 112 
แหง เนื้อที่ 317,525 ไร เปนศูนยเรียนรูการอนุรักษทรัพยากรปาไม 12 ศูนย ในสวนของกิจกรรมการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรชายฝง 56 องคกร โดยมีการดูแลอนุรักษฟนฟูปาชายเลน 41 แหง เนื้อที ่32,050 ไร จัดทํา
เขตอนุรักษและอนุบาลสัตวน้าํ 15 แหง เนื้อที่ 1,220 ไร การทําบานปู บานปลา ปะการงัเทียม 24 แหง (เฉพาะ
ขอมูลจากเครือขายจัดการทรัพยากรที่รับงบสนับสนุนจาก พอช.)  
 ในสวนของปญหาที่ดินทํากินซึ่งเปนปญหาที่หมักหมมมานานมีชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นท่ีที่ไมมี
เอกสารสิทธ์ิซึ่งสวนใหญเปนที่ดินที่ราชการประกาศเขตปาทับชุมชน หมูบานอยูอาศัยมากอน ทั้งในสวนของ
ชุมชนที่อยูในเขตปาเขา ชายฝง รวมประมาณ 3.5 ลานครัวเรือนและชาวบานที่สูญเสียท่ีดินทํากินเนื่องจากการ
กวานซื้อในชวงเศรษฐกิจบูม ที่ดินติดจาํนองแลวถูกยึดไป รวมทั้งพื้นท่ีที่ถูกใหยายออกจากเขตปา ในขณะเดียวกัน
มีพ้ืนที่ซึ่งติดจํานอง เปนหนี้ NPL ที่เปนผลตอเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจเปนจํานวนมากที่ถูกปลอยท้ิงรกรางวาง
เปลา สวนหนึ่งก็เปนที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ทําใหเกิดเครือขายปฏิรูปที่ดินภาคประชาชน เขาไปใชพื้นที่
ดังกลาวทําการเกษตรจัดเปนปาชุมชนอยูอาศัยโดยในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ลําพูน มีพ้ืนที่ที่ออกเอกสาร
สิทธ์ิโดยมิชอบและปลอยเปนที่รกรางวางเปลา ชาวบานไดเขาไปพัฒนาเปนที่ทํากิน ใน 20 พื้นที่  
 ในสวนของชุมชนที่ประสบภัยสึนาม ิ 412 หมูบาน เปนหมูบานที่อยูอาศัยมาดั้งเดิมแตไมมีเอกสารสิทธ์ิ
ในที่ดิน 89 หมูบาน จากประสบการณแกไขปญหาท่ีดินในพืน้ที่ประสบภัยสึนามิ ดวยวิธีการที่ทําใหชาวบาน
เปนแกนหลักในการแกปญหา เปนผูจัดทําขอมูลครัวเรือน ประวัติชุมชน แผนที่ ทํามือ จัดใหมีคณะทํางาน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพ้ืนที่ โดยมีคณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยธรณี
พิบัติ ที่แตงตัง้โดยคณะกรรมการแกไขปญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ ชวยเอ้ืออํานวยใหเกิดการแกไขปญหา ทําให
เกิดการแกไขปญหาไปไดใน 13 พ้ืนที ่ ซึ่งสงผลใหชุมชนตางๆ เกิดความมั่นใจ ในภาคใตก็ไดเกิดเครือขาย
ปญหาที่ดินโดยชุมชนนอกพ้ืนที่สึนาม ิ45 หมูบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของเห็นวาเปนแนวทางที่ทาํใหเกิดการ
แกไขปญหาที่ดินไดจริง จึงไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการแกปญหาความยากจนดานที่ดินขึ้นและในสวนของ
ชุมชนก็ไดขยายขบวนการแกไขปญหาที่ดินโดยชุมชนในพื้นท่ี 232 อําเภอ  มีการฝกอบรมการใชแผนที่ มาตรา
สวน 1:4000 ที่จะใชในการแกปญหา เพ่ิมความสามารถของชุมชนในการจัดทําขอมูลและแผนที่ 
 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ชุมชนไดเรียนรูจากกระบวนการแกไขปญหาปาไมและที่ดิน ในชวง 2-3 ปที่
ผานมา คือ จากการที่ชุมชนโยงกันเปนเครือขายนําเสนอประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนแลวเดินขบวนย่ืน
ขอเสนอใหรัฐบาลกลางดาํเนนิการแกไขปญหาหรือเสนอเปนกฎหมายเพื่อแกไขปญหา ซึ่งหลายเรื่องไดมีมติ 
ครม. รองรับ แตก็ไมสามารถแกไขปญหาใหลุลวงไปได แตถาหากชุมชนไดเร่ิมจากการแกไขปญหาโดยชุมชนที่
ระดับพ้ืนที่โดยประสานหนวยงานมารวมทํา หรืออาศัยการคาซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ท่ีมีอํานาจหนาทีเ่ปนการ
เฉพาะ ทําใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับพื้นที ่ ก็จะสามารถสรางขอตกลงรวม แกไขปญหาไปได แมวายัง
ไมไดขอยุติในทางกฎหมายแตก็ทําใหชุมชนสามารถอยูอาศัย/ทํากินไปได ในดานกฎหมายก็คอยติดตามกัน
ตอไป หรือใชการสรางรูปธรรมการแกไขปญหาใหเกิดผลควบคูไปกับการเสนอแกไขกฎหมาย  
 ในสวนของเกษตรยั่งยืน ตั้งแตหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การตืน่ตัวในการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชโดยการทําการเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปธรรมตางๆ ไดเกิดขึ้นมาก เครือขายสําคัญที่มีบทบาทใน
เร่ืองนี้ เชน เครือขายกสิกรรมไรสารพิษ เครือขายกสิกรรมธรรมชาติ เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก เครือขาย
ปราชญชาวบานอีสาน เครือขายอโศก ฯลฯ การสรางการเปลี่ยนแปลงเร่ิมตนตั้งแตตัวเกษตรกรที่ตองมีการปรับ
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วิธีคิด ทดลองทํา เรียนรูเพ่ิมเติมจากพื้นที่อ่ืน มาเช่ือมโยงกันเปนกลุม/เครือขาย เพ่ือเรียนรูซึ่งกันและกัน การ
ขยายการเรียนรูไปสูพ้ืนที่ขางเคียง/พ้ืนที่อ่ืน การพัฒนาศูนยการเรียนรูเกษตรยั่งยืน การรณรงคใชพ้ืนที่สื่อ
สาธารณะสรางความเขาใจเรื่องนี้ การเสนอการสนับสนุนเชิงนโยบาย  
 ซึ่งรูปธรรมการทําเกษตรกรรมยั่งยืน มีความหลากหลายมากไดแก วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรปราณีต ฯลฯ ซึ่งหลักคิดสวนใหญคลายคลึง แตจะมี
รายละเอียดการปฏิบัติท่ีแตกตางกันบางสวน โดยในชวง 9 ป ที่ผานมาถือวาชาวบานไดมีการคิดคน หาวิธีการ
เกี่ยวกับการทําเกษตรเปนอยางมาก เปนการเรียนรูจากการฝกปฏิบัตทิดลองทําเปนสวนใหญ เชน เครือขาย
ปราชญชาวบานอีสานไดคิดคนรูปแบบทําการเกษตรโดยใชพ้ืนที่เพียง 1 ไร หรือเกษตรปราณีต ศูนยเรียนรู
ดานการเกษตรที่ย่ังยืนหลายแหงไดคิดคนสูตรน้ําหมักชีวภาพ ปุยอินทรีย สารไลแมลง จุลินทรยีตางๆ ที่
สามารถนาํมาใชประโยชน รวมท้ังวิธีที่จะทําใหเกษตรกรเปลี่ยนแปลงมาทาํเกษตรยั่งยืน 
 เฉพาะจากขอมูลท่ี พอช. สนับสนุนการดําเนินงาน พบวา มีเครือขายองคกรชุมชนท่ีมีการปรับเปลี่ยน
วิถีการผลิต เปน การเกษตรยั่งยืน 130 องคกร มีเกษตรกรที่ไดรวมเรียนรูการทําเกษตรยั่งยืน 6,017 ราย 
ตัดสินใจ ปรับวิถีการผลิตเปนเกษตรยั่งยืน 2,000 ครอบครัว ซึ่งสงผลใหเกษตรกรสามารถลดคาใชจายเชิง
ปุยเคมี ยาฆาแมลง ประมาณครอบครัวละ 2,500 บาท มีรายไดจากแปลงเกษตรประมาณ 8,500 /ครอบครัวมี
การรวบรวมพัฒนาพันธุพืช พ้ืนบาน 125 พันธุ จัดตัง้ธนาคารพันธุพืชพ้ืนบาน 8 แหง มีตลาดและศูนยเรียนรู
เกษตรกรรมยั่งยืน 4 แหง และศูนยเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืน 12 ศูนย  

การเชื่อมโยงการแกไขปญหาทรัพยากร กับการทําเกษตรยั่งยืนในพ้ืนท่ี จ.กาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดท่ีมีขาวปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการใชสารเคมีในการเกษตร
เปนอยางมากจังหวัดหน่ึง คุณทิวาพร ศรีวรกุล ประธานคณะกรรมการอนุรักษพ้ืนท่ีปาตะวันตก  จ.กาญจนบุรี 
เห็นวาถาจะทําใหการแกไขปญหาทรัพยากรไดอยางยั่งยืนจะตองทําในหลายเรื่องใหเชื่อมโยงกัน เรื่องการดูแลปา  
การแกไขปญหาที่ดิน การแกไขปญหาอาชีพ การแกปญหาหนี้สิน ฯลฯ นอกจากจะไปสนับสนุนเชื่อมโยงใหพ้ืนที่
อื่นๆ ทําแลว ยังไดจัดตั้งศูนยกสิกรรมธรรมชาติและการอนุรักษปาตนน้ํา ทามะขาม ข้ึนท่ีบานของตนเองเพื่อ
ทดลองทําและเปนศูนยในการจัดฝกอบรมถายทอดความรูใหชาวบานที่สนใจ ส่ิงที่ไดทําในศูนยไดแก การปลูกผัก
อินทรียชนิดตางๆ ท้ังท่ีเปนผักพื้นบานและผักท่ีใชบริโภคทั่วไป หมุนเวียนการปลูกใหสอดคลองกับฤดูกาล เก็บ
เมล็ดพันธุเอง การทําโรงปุยชีวภาพ ท้ังปุยนํ้า ปุยแหง การผลิต พลังงานทางเลือก โครงการ    กาซชีวภาพจาก
เศษอาหาร และพืชผัก การทําเตานํ้าสมควันไมใชไลแมลง ฯลฯ ซึ่งมีการประสานเชื่อมโยงการทํางานรวมกันกับ
ศูนยกสิกรรมธรรมชาติและอนุรักษตนน้ําในพื้นท่ีอื่นอีก 6 ศูนย ไดแก บานทุงนางครวญ  อ.ทองผาภูมิ บานบึงชะ
โค  อ.ศรีสวัสดิ์ ฯลฯ ท่ีรวมกันทํางานการอนุรักษตนนํ้าและการทําเกษตรธรรมชาติ รวมท้ังการแกไขปญหาท่ีดิน
ของชุมชนกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในเขตปา รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหชุมชนจัดทําแผนที่ ปกเขตการ
อยูอาศัย/ท่ีทํากินปาชุมชนใหชัดเจน วางกติกาไมใหมีการขยายเพิ่ม และประสานระดับจังหวัดใหสนับสนุนการ
แกไขปญหา  

“ส่ิงจะทําใหเกษตรกรและสิ่งแวดลอมอยูไดจะตองมีการจัดกลุมการผลิตใหม ปลูกไมยืนตนรอบแปลง  ปลูก
กลวยรอบถัดมา  ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ผลิตปุยใชเอง เก็บเมล็ดพันธุใชเอง ซึ่งใหเก็บท่ีออกเปนรุนท่ี 3 ก็นํามา
ปลูกได รวมกลุมตลาดอินทรีย กระจายการปลกูใหพอ สวนบางเรื่อง เชน การประกันราคาขาวในทองถ่ิน โรงสีชุมชนก็
สามารถรวมกันทําไดถารัฐบาลสนับสนุน” 

      คุณทิวาพร  ศรีวรกุล  โทร. 081-857-2500 
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5. การแกไขปญหาที่อยูอาศัยโดยชุมชน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสวนของชุมชนผูมีรายไดนอย
หรือชุมชนแออัดที่เห็นไดชัดเจนคือในชวงของวิกฤตเศรษฐกิจชุมชนแออัด ซึ่งสวนใหญอยูในพื้นที่กรุงเทพฯ ได
มีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยแกไขปญหาที่อยูอาศัยไดบางสวน เปนรายชุมชน เม่ือไดรับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจ ทําใหกลุมออมทรัพยหลายแหงประสบปญหาเชนเดียวกัน บางกลุมตองยุบเลิกไป โดยยังคงมปีญหา
หนี้สินท่ีตองตดิตามแกไข บางกลุมกส็ามารถจัดกระบวนฟนฟูกลุมปรับระบบบริหารจัดการใหมได ไดมา
เช่ือมโยงกันเปนเครือขายในระดับเขต/ระดับเมือง แลวบางสวน แตยังไมไดมีการจัดการเชิงแกปญหาที่อยูอาศัย
รวมกัน  
 ในชวงป 2546 ที่รัฐบาลไดเร่ิมสนับสนุนการแกปญหาท่ีอยูอาศัยแออัดตามโครงการบานมั่นคง ซึง่เปน
การสนับสนุนชุมชนเปนแกนหลักในการแกปญหาท่ีอยูอาศัย จากการทําโครงการนํารอง 10 ชุมชนในป 2546 
ไดมีการขยายการดําเนินการออกไปในวงกวางโดยเครือขายชุมชนเมืองก็ไดมีการหารือรวมกันวา ทําอยางไรที่
จะสามารถใชนโยบายรัฐบาลที่เปนการสนับสนุนเร่ืองนี้โดยการตั้งเปาหมายที่จะบรรลุการแกปญหาท่ีอยูอาศัย
ชุมชนแออัดภายในป 2551 จึงไดมีการปรับกระบวนการทํางานจากเดมิที่เคยแกไขปญหาเปนรายชุมชน ราย
โครงการมาสูการแกไขปญหาแบบท้ังเมือง ไดรวมกันสรางกลไกการพัฒนาระดับเมือง ที่มีองคกรประกอบจาก
เครือขายชุมชน เทศบาล หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลเร่ืองที่ดิน สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน จัดใหมี
การสํารวจขอมูลและครัวเรือนที่มีปญหาท่ีอยูอาศัย (อาศัยอยูในที่ดินของคนอื่นซึ่งไมมีความมั่นคง) โดยแกนนํา
ชุมชนแตละแหงรวมกันสํารวจ นําขอมูลมาสรุปให เห็นภาพรวมของปญหาที่อยูอาศัย ทําแผนที่แสดงใหเห็น
ขอมูลชุมชนที่อยูอาศัยในลักษณะตางๆ ความเรงดวนของปญหา ควบคูกับการสนับสนุนใหจัดตั้งกลุมออม
ทรัพยโดยชุมชนที่มีประสบการณแลวผูไปชวยใหความรูชุมชนใหมโดยไมตองรอเจาหนาที่หนวยงานเหมือน
ชวงที่ผานมา  
 ตอดวยการจัดกระบวนการวางแผน คัดเลือกชุมชนที่จะดําเนินการแกไขปญหากอนตามจาํเปนและ
ความพรอม จัดกระบวนการวางแผนในระดับชุมชนดูทางเลือกในการแกไขปญหา ซึ่งสวนใหญเนนการแกไข
ปญหาโดยสรางความมั่นคงในที่ดินเดิม แตจัดปรับสภาพผังชุมชนกอสรางสาธารณูปโภค สรางบานใหมบางสวน
หรือท้ังหมด จัดใหมีพื้นที่สวนกลาง โดยมีสถาปนิกชุมชนจากสถาบนัการศึกษาไปรวมจัดกระบวนการผัง ควบคู
ไปกับการประสานหนวยงานรับผิดชอบดูแลที่ดินเพื่อขอเชาระยะยาว บางชุมชนที่จําเปนตองยายออกไปอยูที่
ใหมก็ตองรวมกันเลือกที่ดินที่อยูไมไกลแหลงงานจนเกนิไป ราคาที่ดินอยูในเงื่อนไขที่คนจนสามารถจายได จัด
กระบวนการผังออกแบบบานโดยมีสวนรวม ซึ่งสวนใหญจะมีหลายแบบ หลายราคาเพื่อใหสามารถรองรับคนทั้ง
ชุมชน ทําใหครอบครัวที่ยากจนมากก็สามารถทํารวมโครงการได แตถาหากมีคนยากไร/ผูสูงอายุที่ไมมีคนดูแล 
จะจัดใหมีบานกลางในชุมชน  
 ในชวงของการกอสราง บางชุมชนกอสรางโดยชางในชุมชนบางชุมชนจางชางจากภายนอก แตใช
แรงงานในชุมชน บางชุมชนจางเหมากอสราง แตมีคณะกรรมการของชุมชนการจัดซื้อวัสดุเอง เพ่ือใหสามารถ
กอสรางไดในราคาต่ําสุด โดยมีวิศวกร/ชางจากเทศบาลหรือจากสถาบันการศึกษาและตัวแทนเครือขาย
คณะกรรมการเมือง มารวมเปนกรรมการตรวจรับงานกอสรางในระหวางการดําเนินก็ไดมีการจัดอบรมชางชุมชน 
สถาปนิกชุมชน เพ่ิมทักษะคนในชุมชนใหมีความสามารถในการดูแลงานกอสรางตรวจสอบคุณภาพงานได 
นอกจากแกปญหาที่อยูอาศัยแลว ในชุมชนไดมีการวางแผนการพัฒนาดานตางๆ ควบคูกันไป เชน การจัด
สวัสดิการชุมชน การพัฒนาสิง่แวดลอม การพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯลฯ  
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 จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานตามโครงการบานมั่นคง ซึ่งไดเปดพื้นที่ใหคนจนท่ีมีปญหา
เดือดรอนเร่ืองที่อยูอาศัยมากเปนผูดําเนินการแกไขปญหาดวยตนเองมากที่สุด และเปนการทํารวมกันระหวาง
ชุมชน ประสานหนวยงานโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเร่ืองนี้อยูแลวใหมาทํางาน
รวมกัน รวมทั้งสถาบันการศึกษาซึ่งเดิมไมคอยมีบทบาทในการสนับสนุนชุมชน โดยเฉพาะสถาปนิก ซึ่งดู
เหมือน จะเปนวิชาชีพที่ไมคอยไดเกี่ยวของกับคนจนสนับสนุนการแกไขปญหาที่อยูอาศัย ไดมารวมทํางาน 
เกิดเปนเครือขายสถาปนิกชุมชนขึ้นมาจํานวนหนึ่ง  

เครือขายพัฒนาสิ่งแวดลอมคลองบางบัว “พัฒนาสิ่งแวดลอมสูการสรางความมั่นคงในการอยูอาศัย  
เกิดความรวมมือหลายฝายทําใหคนจนอยูริมคลองไดอยางมีศักด์ิศรี 

“เครือขายพัฒนาสิ่งแวดลอมคลองบางบัว รวมตัวกันทําเรื่องส่ิงแวดลอม ตั้งแต ป 2542 เน่ืองจากชาวบานที่
อยูอาศัยริมคลองบางบัว ซ่ึงมีท้ังผูที่อยูอาศัยดั้งเดิม ผูท่ียายเขามาทํางาน จนกลายเปนชุมชนแออัด 11 ชุมชน ปลูก
บานรุกล้ําเขาไปในคลอง มีปญหาน้ําเนา ขยะ จึงไดเร่ิมจากการแกปญหาเร่ืองน้ํา โดยการทําถังดักไขมันในแตละ
ครัวเรือน ทําน้ําหมักชีวภาพ การยกสวมใหพนคลอง เก็บขยะจากคลอง ทอดผาปาระดมทุนสรางเรือของเครือขาย 
ที่ใชประโยชนไดหลากหลาย เชน สูบสวม เก็บขยะ ดับเพลิง ฯลฯ จากกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม นํามาสูการ
จัดตั้งกลุมออมทรัพย การวางแผนการพัฒนาที่อยูอาศัย จัดผังชุมชนใหม ยายบานจากที่ปลูกย่ืนไปในคลอง จัดสิทธิ
การเชากับกรมธนารักษ ใหถูกตอง โดยไดเขาสูโครงการบานมั่นคงแลว 9 ชุมชน 2,881 ครัวเรือน ไดรับอนุมัติ
สนับสนุนการปรับปรุงสาธารณูปโภค จาก พอช. 129 ลานบาท ในกระบวนการทํางานของเครือขายพัฒนาส่ิงแวดลอม
คลองบางบัวไดมีการประสานการทํางานรวมกนักับหลายหนวยงาน ท้ังในสวนของสํานักเขตบางเขต กรุงเทพมหานคร 
กรมธนารักษซึ่งรับผิดชอบดูแลที่ราชพัสดุ คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มาชวยจัดกระบวนการวาง
ผังชุมชน/ออกแบบบานแบบมีสวนรวม จัดฝกอบรมสถาปนิกชุมชน ซึ่งขณะนี้ไดเร่ิมกอสรางที่อยูอาศัยใหมแลวใน 2 
ชุมชน คือ ชุมชนสามัคคีรวมใจ และชุมชนบางบัว 

ในดานการจัดการไดจัดโครงสรางเครือขายที่มีตัวแทนจากแตละชุมชน รวม 40 คน ในแตละชุมชนไดมีการ
จัดกลุมยอยดูแลซึ่งกันและกัน และไดมีการจัดต้ังสหกรณเพ่ือท่ีอยูอาศัยคลองบางบัว เพ่ือเชาท่ีดินจากกรมธนารักษ 
ในอัตราคาเชา ตรว.ละ 3 – 5 บาท/เดือน สัญญาเชา 30 ป จากการที่เครือขายไดดําเนินการงานพัฒนามาอยาง
ตอเนื่อง ทําใหมีหลายหนวยงานมารวมสนับสนุนและกลายเปนที่ศึกษาดูงาน เรียนรูของชุมชนอื่น เชน กทม. ได
อนุมัติงบประมาณทําเขื่อนริมคลอง 10 ลานบาท การเชื่อมโยงกันทํางานกับเครือขายคลองใน กทม. ท้ัง 9 คลอง 
การจัดกิจกรรมทองเท่ียว/ตลาดน้ําคลองบางบัว การจัดทําถึงกักไขมันแบบของชาวบาน ซึ่งใชตนทุนเพียง 300 
บาท เทียบกับราคาซึ่งภายนอก 1,500 บาท ซึ่งไดมีการจดสิทธิบัตร และสอนวิธีการทําใหชุมชนอ่ืน 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชวงเกือบ 10 ป ของเครือขายริมคลองบางบัว เห็นไดชัดทั้งในสวนของการเกิด
แกนนํามารวมกันทํางานชุมชนอยางจริงจัง เปนท่ียอมรับของหนวยงาน สามารถจัดปรับเง่ือนไขของหนวยงานให
เอื้อตอการสนับสนุนตามแนวทางของชุมชน และขยายการเรียนรูไปสูพ้ืนท่ีอื่นๆ ซึ่งในปที่ผานมาไดรับรางวัลดีเดน
ดวยความรวมมือในการพัฒนาที่อยูอาศัย จากสหประชาชาติ (UN – Habitat)  

 คุณประภาส แสงประดับ  
 เครือขายพัฒนาส่ิงแวดลอมคลองบางบัว 
 โทร. 087-503-4658 

Deleted: 
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 จากป 2546 – 2549 ทําใหเกิดการรวมกันแกไขปญหาที่อยูอาศัยในพื้นท่ี 214 เมือง/เขต มีครัวเรือนท่ี
เขารวมกระบวนการแกไขปญหา 45,504 ครัวเรือน ครอบคลุมการแกไขปญหาใน 773 ชุมชน ทําใหครัวเรือนมี
สิทธิการอยูอาศัยที่ม่ันคงขึ้นแลว 39,169 ครัวเรือน จาก 654 ชุมชน รอยละ 80 สามารถอาศัยอยูในที่เดิมหรือ
ใกลเคียงที่เดิม มีบานกลางสําหรับผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสใน 45 ชุมชน ทําใหคนทํางานรวมระหวางชุมชน
ทองถิ่นและภาคีหลายฝาย ใน 121 เมือง/เขต  
 การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้นในสวนของชุมชนเมืองและสิ่งที่ชุมชนไดเรียนรูก็คือ ชุมชนไดมีการ
ปรับวิธีการทํางานจากการทาํงานเฉพาะในชุมชนตนเองเปนหลัก มาเปนการทาํงานแบบเครือขาย ทาํใหสามารถ
หนุนชวยกันระหวางชุมชนไดมากขึ้น แกนนําสามารถใชความเช่ียวชาญเฉพาะดานของตนเองไปชวยชุมชนท่ี
ขาดทักษะในดานนั้น หรือมีการจัดฝกอบรมรวมกันในแตละเร่ือง ทําใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณของ
แตละคนทีเ่กิดการปฏิบัติที่ส่ังสมเปนความรูของขบวนการชุมชนเมือง ไดปรับเปล่ียนจากการรวมกลุมกนัย่ืน
ขอเสนอใหรัฐเปนผูแกปญหาให มาเปนการเริ่มทํางานที่ชุมชนและประสานการทํางานรวมกับหนวยงานรัฐที่
เก่ียวของไปพรอมกัน หาวิธีการที่จะทําใหเทศบาล/หนวยงานเจาของท่ีดินสนับสนุนการแกไขปญหาตามแนวทาง
ที่ชุมชนรวมกันทาํ ใชการจัดงานมหกรรมการเปดโครงการ ลงเสาเอก การยายเขาไปสูชุมชนใหม แสดงเห็นถึง
พลังการแกไขปญหาของชุมชน โดยเชิญรัฐมนตรี นักการเมือง ผูบริหารระดับสูงไปเปดงาน เชิญหนวยงาน
ทองถิ่น หนวยงานเจาของที่ดินและชุมชนตางๆ ที่อยูระหวางการทําโครงการมารวมงาน ซึ่งทาํใหเกิดการ
ยอมรับ การเรียนรูซึ่งกันและกัน ในสวนชุมชนที่มารวมก็เกิดความเช่ือม่ันในการแกปญหาโดยชุมชนมากขึ้น  

6. การฟนฟูชุมชนทองถิ่น สูการสรางการเมืองสมานฉันทและการจัดการตัวเองของชุมชน
ทองถิ่น ในชวงตั้งแตหลังวิกฤตเศรษฐกิจ จนถึงป 2546 ขบวนองคกรชุมชนไดมาสรุปทบทวนรวมกันในป 
2547 พบวา ชุมชนสามารถเปนแกนหลักในการพัฒนางานประเด็นตางๆ จนเกิดรูปธรรมการพัฒนาโดยชุมชน
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย แตอยางไรก็ตามพบวาความเปนชุมชนทองถิ่นไดถูกกระแสภายนอกเขาไปทําใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ทรัพยากร วัฒนธรรม/ทุนทางสังคมถูกทําลาย ชุมชนสูญเสียบทบาทในการ
จัดการตัวเอง การเลือกตั้งทองถิ่นเต็มไปดวยการแขงขัน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง วิธีคิด/วิถีชีวิตไปตาม
กระแสทุนนิยม งานพัฒนาโดยชุมชนที่เกิดขึ้น ทาํใหชุมชนเกิดความเชื่อม่ันในวิถีของชุมชนทองถิ่นมากขึ้น แต
คอนขางกระจัดกระจายตามประเด็นไมสามารถทําใหเกิดพลังรวม ท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนฐานราก
ไดอยางเปนองครวม  

ขบวนการองคกรชุมชนจึงไดปรับแนวทางการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งตนเอง
พ่ึงซึ่งกันและกัน ใชกระบวนการเรียนรูทําใหรูเทาทันตนเอง และรูเทาทันภายนอก เนนการใชทุนภายใน ทุน
ทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เช่ือมกับความรูจากภายนอก และประสานพลังกันทุกภาคสวน โดย
ชุมชนเปนตัวตั้งในการรวมกันขับเคลื่อนการฟนฟูชุมชนทองถิ่นโดยใชพ้ืนที่มีงานพัฒนาตามประเด็นตางๆ อยู
แลวมาวางแผนการฟนฟูใหครอบคลุมในหลายมิติขึ้น ใชคุณคารวมดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร สํานึกรัก
ทองถิ่น ทุนชุมชน พลิกฟนความสัมพันธระหวางชุมชน โรงเรียน วัด อบต. หนวยงาน รวมกันตั้งเปาหมายการ
ฟนฟูในระยะ 2-5 ป เพ่ือใหงานพัฒนาโดยชุมชนนําสูเปาหมายนั้น แทนการทํางานพัฒนาตามแหลงงบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอกเปนสําคัญ  
 ในป 2549 ไดมีพื้นที่ที่มีการปฏิบัติฟนฟูชุมชนทองถิ่นใน 318 พ้ืนที่ ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ระดับตําบล 
บางสวนเปนพืน้ทีต่ามภูมินิเวศน จากกระบวนการฟนฟูชุมชนทองถิ่นพบวาปจจัยสาํคัญที่จะทําใหการฟนฟูชุมชน
ทองถิ่นไปไดดี เกิดการเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมกับพัฒนาดานตางๆ ไปสูเปาหมายการฟนฟูชุมชนทองถิ่น
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รวมกันจะตองมีการจัดความสัมพันธใหกลุม/องคกรที่มีอยูภายในพืน้ที ่แกนนาํทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานนั ผูใหญ เห็นเปาหมายรวมและเกิดการทํางานรวมกัน ซึ่งในบางพื้นที่มีฐาน
ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ผูอาวุโส ซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกันก็สามารถจัดความสัมพันธไดดี แตในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการแขงขันการเลือกตั้งทองถิ่นกันคอนขางสูงมีการขัดแยงระหวางทองถิ่น (อบต.) กับทองที่ 
(กํานัน ผูใหญบาน) ทําใหเปนอุปสรรคสําคัญในการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น งานพัฒนาบางเรื่องกําลัง
ไปไดดีแตเม่ือมีการเลือกตั้งใหม ผูบริหารทองถิ่นใหมก็ตองมีการคิดงานใหม งานของชุมชนก็ตองชะงักไป หรือ
บางครั้งการเมืองในระดับชาติก็สงผลใหเกิดความขัดแยงในทองถิ่น  
 ในชวงป 2549 เครือขายชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายพื้นที่ไดมาพูดคุยหารือถึงการเมือง
สมานฉันท ซึง่เห็นรวมกันการเมืองสมานฉันทคือการที่สามารถจัดการใหคนอยูรวมกันไดดวยดี ใชระบบการ
ปรึกษาหารือฉันทามต ิ สรางขอสรุปท่ีตกลงกันได เม่ือเกิดความขัดแยงขึ้นภายในชุมชนก็สามารถหยิบเอามิติ
ทางวัฒนธรรมขึ้นมาหาทางออกใหกับชุมชนทองถิน่ได ไดมีรูปแบบการจัดการตนเองของชุมชนทองถิน่ตาม
แนวทางนี้ โดยมีโครงสรางการทํางานที่มีสวนรวมจากทุกสวน เชน ตําบลน้ําเกี๋ยน ที่มีแกนนาํ 42 คน ซึ่งมาจาก
กลุม/ชุมชน กํานนั ผูใหญบาน พระ ครู อบต. มาทาํงานพฒันาชุมชนทองถิ่นรวมกัน นายก อบต. คนปจจุบันก็
มาจากแกนนําทาบทามใหสมัครรับตําแหนง ตําบลศิลาลอย จ.ประจวบคีรีขันธ ไดจัดโครงสรางการทํางาน
รวมกันของชุมชนทองถิ่นในรูปสภาผูนํา 59 คน ซึ่งมาจากแกนนํากลุมในชุมชนกลุมละ 4 คน ผูใหญบาน อบต. 
เขารวมดวย มีการจัดประชุมรวมกันทุกเดือน ทํางานทัง้ในระดับปจเจก ระดับกลุมและระดับทองถิ่น ตําบลควน
รู จ.สงขลา เปนพื้นที่ที่มีคนประสบปญหาความขัดแยงจากการเลือกตั้ง เม่ือมีการเลือกตั้งคร้ังหลังสุด กํานันได
ประสานใหผูสมัครเลือกตั้ง อบต. ไดเขามารับรูและแลกเปลี่ยนกัน รวมท้ังเปดโอกาสใหชุมชนไดสะทอนขอดี
ขอดอยของผูสมัคร จนเกิดกระบวนการคัดสรรไดคนที่เปนที่ยอมรับรวมกันซึ่งในการทาํงานก็ไดประสาน พระ 
และครู ซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือในทองถิ่นมารวมกันทํางาน ใชเวทีศูนยประสานงานองคกรชุมชน (ศอชต.) และ
กิจกรรมสรางสํานึกรักทองถิ่นในการทํางานรวมกัน 

การจัดปรับการทํางานของ อบต. ใหเอื้อตอการสนับสนุนชุมชน สูชมรม อบต. ภาคประชาชน 30 แหง 
ในภาคอีสาน 

 จากการที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หลายแหงไดทํางานใกลชิดชุมชนในเรื่องตางๆ เชน การจัดทํา
แผนชุมชน สวัสดิการชุมชน ฯลฯ หรือแกนนําที่มีประสบการณงานชุมชนสมัครเขาไปทําหนาที่ผูบริหาร อบต. ได
ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน และความสัมพันธใหมระหวางชุมชนกับ อบต.   อบต. ไดทํางานโดยเสนอ
แนวนโยบาย  เอาแผนงาน งบประมาณที่มีอยูของ อบต. ไปเปดใหชาวบานเห็น  กอนใชแผนตองขอความเห็นจาก
ประชาชนจริงๆ ไมใชทําแคใหครบขั้นตอน  การเมืองทองถิ่นจะตองตัดตอนการเมืองระดับชาตอิอกไป  จึงจะสามารถ
อิสระไดจริง 
   อบต.ตองชวยกันสรางความสมานฉันทในทองถ่ิน การมีโครงสรางสภาองคกรชุมชนทองถ่ินท่ีประกอบดวย
แกนนําจากทุกสวนในทองถิ่น นาจะชวยใหชุมชนทองถ่ินสามารถจัดการตัวเองไดมากขึ้น  ปจจุบันที่อําเภอภูเรือก็มี
การประชุมรวมกันระหวาง อบต. ทุกเดือนใครมีวิธีการทาํงานอยางไรก็นํามาแลกเปลี่ยนกัน ในสวนของภาคอีสานมี 
อบต. ท่ีทํางานสนับสนุนงานพัฒนาโดยชุมชนประมาณ 200 อบต. ไดมีชมรม อบต. ภาคประชาชนที่มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันตอเนื่อง 30 อบต. 

สุพัฒน   ภูมิทักษ   นายก อบต.บานฝอ  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแกน  
โทร.043-299075 
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สิ่งที่ชุมชนทองถิน่ไดเรียนรู สูแนวทางการขบัเคลื่อนในชวงตอไป 
จากปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งดานบวกและดานลบตอชุมชนทองถิ่น 

การคิดคนหาวิธีการแกปญหาของชุมชนไดทําใหเกิดการเรียนรูในหลายเรื่องดังที่ไดกลาวมาแลว ขบวนการ
องคกรชุมชนเช่ือม่ันวา ถาหากสามารถสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นไดอยางตอเนื่อง และขยายการ
เรียนรูใหกวางขวางกวาที่เปนอยู ก็จะสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางใหชุมชนทองถิ่นเปนหลักใน
การจัดการตัวเอง เกิดความมั่นคง ยั่งยืนในการพัฒนา จากเวทีประชุมแกนนําชุมชนเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2549 
และเวทีประชุมของขบวนองคกรชุมชน เชน เวที ศตจ.ปชช. เวทีเครือขายเพ่ือการปฏิรูปสังคมและการเมือง  
เวทีประชุมเครือขายองคกรชุมชนระดับจังหวัด ฯลฯ ตางก็เห็นรวมกันวาแนวทางการขับเคลื่อน โดยใชยุทธศาสตร 
“รวมฟนฟูชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง” จะเปนแนวทางสําคัญของชุมชนทองถิ่นและประเทศไทย เนื่องจาก
ชุมชนทองถิ่นเปนโครงสรางสังคมพื้นฐาน เปนแหลงผลิต เปนที่อยูอาศัยของประชาชนกวา 60% ของประเทศ 
การที่จะสรางสังคมไทยใหเขมแข็งอยางแทจริง จะตองฟนฟูระบบของชุมชนทองถิ่นขึน้มาใหม ฟนระบบนิเวศน
และทรัพยากรธรรมชาติใหกลับมาอุดมสมบูรณ ฟนอํานาจและความเชื่อม่ันในการจัดการตัวเองของชุมชนทองถิ่น 
ฟนความสัมพันธของคนและกลไก สถาบันตางๆ ที่มีอยูใหเช่ือโยงกัน โดยมีเปาหมายแนวทางงานทีจ่ะทําตอดังนี ้

จากแผนชุมชนสูการเมืองสมานฉันท  ตําบลเสียว จ.ศรีสะเกษ 

 ตําบลเสียวไดเริ่มทําแผนชุมชนตั้งแตป 2543 ซึ่งในกระบวนการทําแผนไดอาศัยหลักเชื่อมโยงคน  ชุมชน 
และสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน  จากทําแผนชุมชนในปแรกทําใหผูเขารวมไดเห็นขอมูลรายได รายจาย หนี้สิน 
ทรัพยากร  นําไปสูการจัดทํากิจกรรมเพื่อแกปญหา  เชนการปลูกผักปลอดสารพิษ การทําปุยชีวภาพใชเอง ขุดบอ
เลี้ยงปลา  ฟนฟูอาชีพทอผา  ฟนฟูหมอพื้นบาน แกไขปญหายาเสพติด  การดูแลรักษาปาโนนใหญ ฯลฯ เม่ือเก็บ
ขอมูลครั้งท่ีสองก็พบวา รายจายรวมลดลงจาก 44 ลานบาทเหลือ 33 ลานบาท หนี้สินรวมลดลงจาก 67 ลานบาท
เหลือ 60 ลานบาท   กลุมอาชีพเย็บผาที่บานหนองโรง ต.เสียว ก็เกิดจากแกนนําที่เคยไปทํางานที่กรุงเทพฯ หลัง
ชวงวิกฤตเศรษฐกิจก็ไดกลับมาบาน รวมกลุมเย็บผา  ซึ่งฝมือไดมาตรฐานและมีชองทางการตลาดประจํา  สามารถ
สรางรายไดใหสมาชิกได 2,000-3,000 บาท/สัปดาห  เยาวชนที่ยังเรียนหนังสือก็มาฝก  มาทํางานวันหยุดชวย
สรางรายไดและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 การพัฒนาที่เกิดข้ึนในตําบลเสียว มาจากฐานระบบเครือญาติท่ีเขมแข็ง  ในการเลือกต้ัง อบต. ท่ีเปนการ
เลือกตั้งคร้ังแรกก็ใชกระบวนการปรึกษาหารือ  คัดสรรจากหมูบานเขามาใชการพูดคุยกันในระดับตําบล  เม่ือเลอืกตั้ง
ผานไปก็ไมเคยมีปญหาความขัดแยง  แผนงานของ อบต. สวนใหญมาจากแผนของชุมชน  จากระบบการทํางานที่
มีสวนรวมจากทุกสวน  ทําใหกิจกรรมการพัฒนาดานตางๆ สามารถตอยอดเชื่อมโยงกันไดหมด เชน เมื่อชุมชน
ดูแลรักษาปาโนนใหญ อบต. สนับสนุนงบทําแนวกันไฟ  ปาโนนใหญกลายเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและครูใน
โรงเรียน   การทําโรงสีชุมชนก็มีการเชื่อมโยงกันกับธนาคารขาวแตละหมูบาน  และสามารถใชงบ SML ทําเรื่องปุย
ชีวภาพอัดเม็ด  ผูรับเหมาท่ีประมูลงานจาก อบต. ก็มีเง่ือนไขใหใชแรงงานในหมูบาน  ท่ีผานมา อบต. สามารถ
สนับสนุนงบประมาณไปใหกลุมท่ีทําเรื่องนั้นๆ อยูแลวเปนผูทํา บริหารจัดการกันเอง 

 ประสาน  ขันติวงศ  นายก อบต. ตําบลเสียว 
 จ.ศรีสะเกษ    โทร.089-580-0997 
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1. ใหมีการจัดทาํแผนพัฒนาของชุมชนทองถิน่เอง หรือแผนชุมชนในทุกที ่ เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา
ของชุมชนในทุกเร่ือง และใหหนวยงานตางๆ ที่ไปสนับสนุนตองพิจารณาใชแผนและการมีสวนรวมของชุมชน
เปนพื้นฐานใหมากที่สุด 

2. ทําแผนของชุมชนใหครอบคลุมเร่ืองการจัดการทนุภายในชุมชน  การสรางองคกรการเงนิของชุมชน
ใหเขมแข็ง ใหสามารถเปนฐานทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการพึ่งตนเองและมีความพอเพียง 

3. การฟนฟูระบบสวัสดิการ การชวยเหลือเกื้อกูล ใหชุมชนทองถิ่นสามารถดูแลคนทุกคน ตั้งแตเกิด
จนตาย ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส เพ่ือใหเกิด Local social safety net โดยชุมชนเปนผูสรางระบบ พัฒนาการออม 
และรัฐบาลสมทบการสนับสนุน 

4. แผนในการฟนฟูระบบนิเวศน ความสมบูรณของทรัพยากร ใหกลับคืนมา โดยชุมชนทองถิ่น
รวมกันจัดการ ดูแลรักษา ใชประโยชน  รวมทั้งแผนการแกไขปญหาและจัดการท่ีดินระดับทองถิ่น ทําใหขอมูล
การครอบครองที่ดินเปนระบบเปดที่ทุกคนรับรู ปองกันการบุกรุกหรือกวานซื้อโดยคนภายนอก  จัดการรับรอง
สิทธ์ิ ผูที่อยูอาศัยเดิม วางแนวทางการดูแลเร่ืองกรรมสิทธิ์ ใหเปนลักษณะการจัดการรวม “โฉนดชุมชน” 

5. การฟนฟูปฏิรูประบบการศึกษาเรียนรู มุงเนนการสราง พัฒนาภูมิปญญาท่ีสัมพันธกับระบบการ
จัดการศึกษาในทองถิ่นทั้งระบบ การจัดการความรูทองถิ่น พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจัดระบบการสื่อสารชุมชน 
จดัทําส่ือที่มีคุณภาพ สรางภมูิคุมกันสื่อที่สงเสริมคานิยมการบริโภคเกินพอดี 

6.  การผลักดันใหเกิด ”สภาองคกรชุมชนทองถิ่น” ทั้งในสวนท่ีเปนการเสนอกฎหมาย กับการรวมกัน
สรางรูปธรรมใหปรากฏชัดเจนที่ระดับพ้ืนที่  สรางเครือขายขยายการเรียนรูเร่ืองสภาองคกรชุมชนทองถิ่น การ
สรางการเมืองสมานฉันท เช่ือมโยงกลไกราชการ สถาบันในทองถิน่ใหเปนหลักในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
รวมกัน 

จากการประมวลสถานการณโดยภาพรวมแลว การพัฒนาในชวงตอไปควรใหน้ําหนักกับการเชื่อมโยง
การพัฒนาที่เกิดขึ้นใหเปนแนวการพัฒนาที่เขมแข็งของชุมชนทองถิ่นโดยชุมชนทองถิ่น ซึ่งควรจะดําเนนิการ
ไปพรอมๆ กับการจัดโครงสรางการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และการสรางระบบการเมืองของประเทศไทยใหม 
โดยใหมีโครงสรางการจัดการของชุมชนฐานรากและระบบชุมชนทองถิ่นใหมากที่สุด 
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