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๑ กระบวนการเรียนรูและการสรางสรรควัฒนธรรมของชุมชน 

๑.๑  การกอตัวและพัฒนาการของกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนในจังหวัดสงขลา 
 กองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชน เปนคําใหม เร่ิมใชกันอยางแพรหลายในชวงไมเกิน 
๑๐ ปมานี้เอง โดยเริ่มขึ้นในชวงที่กองทนุเพื่อการลงทนุทางสังคม (SIF) หรือกองทุนชุมชนไดเขา
มาสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมหรือองคกรชุมชนที่มีกิจกรรมทางดานการเงนิ ตลอดจนการจัด
สวัสดิการใหแกสมาชิก  ซ่ึงกอนหนานี้กลุมหรือองคกรเหลานี้มีช่ือเรียกแตกตางกนั ขึ้นอยูกับการ
กอตั้งและพัฒนาการของแตละชุมชน เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสัจจะออมทรัพย 
ธนาคารหมูบาน ธนาคารชีวติ และกองทุนกลุมอาชีพตางๆ เปนตน  กองทุนการเงินชมุชนจึงเปนคํา
ที่ถูกนํามาใชในความหมายกวางเพื่อใหครอบคลุมกลุมหรือองคกรชุมชนดังกลาว  สวนสวัสดิการ
ชุมชนหรือกองทุนสวัสดิการชุมชน เปนคําที่นํามาใชแทนกองทนุสวัสดิการ ซ่ึงแตเดิมกลุมหรือ
องคกรชุมชนจะเรียกชื่อตามลักษณะสวัสดิการที่จัดใหแกสมาชิก เชน กองทุนคารักษาพยาบาล 
กองทุนฌาปนกิจ และกองทนุสงเสริมอาชีพ เปนตน 
 ปจจุบันผูนํากลุมหรือองคกรชุมชนตางยอมรับ และเขาใจความหมายของกองทุนดังกลาว 
และใชคํานีใ้นการสื่อสารกับภายนอก  สวนภายในนั้นชมุชนยังคงใชช่ือกลุมหรือองคกรเดิมของตน
ในการติดตอสัมพันธและทํากิจกรรมรวมกบัสมาชิก  ขณะเดยีวกนับุคคลและองคกรภายนอกก็
ยังคงพัฒนาและสรางคําใหมอยูตลอดเวลา สถาบันการเงินชุมชนก็เปนอีกคําหนึ่งทีม่ีการนํามาใชกับ
กลุมหรือองคกรชุมชนเหลานี้ ในอนาคตคงจะมีคําใหมๆ ออกมาอีกไมมากก็นอย และคําหรือการ
สรางคําใหมนีน้าจะมีความหมายหรือส่ือถึงความพยายามที่จะผลักดันกลุมหรือองคกรชุมชนแบบนี้
ใหกาวเดนิไปในทิศทางของชื่อหรือคําที่ถูกสรางขึ้น 
 การใชช่ือหรือคําเรียกกองทนุการเงินและสวัสดิการชุมชนอยาไรนัน้ คงไมใชสาระสําคัญ
นัก แตส่ิงสําคัญยิ่งกวาคือ การเรียนรูและเขาใจกลุมหรือองคกรชุมชนเหลานี้ เพื่อจะไดนํามาเปน
แนวทางในการจัดความสัมพันธอยางเทาเทียมกัน และตองไมคาดหวังวากลุมหรือองคกรชุมชน
ทั้งหลายจะตอบสนองความตองการหรือทิศทางที่บุคคลหรือองคกรภายนอกรวมกันกําหนดขึ้น 
 กลาวไดวาการกอตัวของกองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชนในจงัหวดัสงขลา ไดรับ
อิทธิพลทางความคิดและแรงกระตุนจากนโยบายของกรมการพัฒนาชมุชน กระทรวงมหาดไทย ใน
การสงเสริมและสนับสนุนใหชาวบานในชนบทรวมตวักันตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต โดยมี
วัตถุประสงคใหสมาชิกของกลุมสะสมเงินรวมกันเพื่อเปนทุนในการผลิต กรมการพัฒนาชุมชนได



วางหลักเกณฑการทํางานและมุงหวังใหเกดิคุณธรรม ๕ ประการขึ้นในกลุมออมทรัพย อันไดแก 
ความซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไววางใจซึ่งกนัและกนั กลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตตามแนวคิดดังกลาวนี้ไดกอตั้งขึน้ครั้งแรกที่อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เมื่อป พ.ศ.
๒๕๑๗ และขยายออกไปทั่วประเทศในเวลาตอมา 
 สําหรับพื้นที่ในจังหวัดสงขลา แนวคิดเกีย่วกับการออมทรัพยเพื่อการผลิตไดรับการ
เผยแพรมาตั้งแตเร่ิมตนนโยบายนี้ โดยพัฒนากรที่ประจําอยูในตําบลตางๆและผูบริหารระดับสูง
ของกรมการพฒันาชุมชนที่ลงมาตรวจราชการในพืน้ที่ แตในชวง ๒-๓ ปแรกนาจะเปนชวงเผยแพร
และขยายความคิดนี้ของหนวยราชการ และนาจะเปนชวงของการเรียนรูและปรับแนวคิดของชุมชน 
ดวยเหตนุี้จึงไมปรากฏวามีการกอตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในพื้นที่นี้  จนกระทั่งวันที ่ ๑  
มกราคม ๒๕๒๐ ชาวบานในชุมชนคลองหวะ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ ไดกอตั้งกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองหวะ นับเปนกลุมออมทรัพยกลุมแรกของจังหวดัสงขลา และเริม่
ดําเนินงานตามแนวทางของตน กลาวคือกลุมออมทรัพยนี้ไดนําเงินที่ไดจากการสะสมรวมกันในแต
ละเดือนใหสมาชิกที่มีความจาํเปนกูยืมไปเปนทุนในการประกอบอาชพี หรือแกปญหาเรงดวนใน
ชีวิตประจําวัน นับเปนการแหกคอกออกจากกรอบแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนในขณะนั้นที่
กําหนดใหกลุมออมทรัพยเพื่อการผลตินําเงินที่ไดจากการสะสมไปฝากธนาคาร และใหสมาชกิกูยมื
เงินผานธนาคาร โดยใชเงนิฝากของกลุมเปนหลักประกนัเงินกู 
 หลังจากการกอตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองหวะแลว ไดมีการกอตั้งกลุมออม
ทรัพยขึ้นในชมุชนตางๆกระจายไปทกุพื้นที่ในจังหวดัสงขลา รวมทั้งกลุมหรือองคกรชุมชนบาง
ประเภทที่ตั้งขึน้กอนหนานี ้ ก็ไดนําแนวคิดการออมทรัพยเขาไปผนวกไวเปนสวนหนึ่งในกิจกรรม
ของตน เชน กลุมพัฒนายางแผนและขายยางบานพรุ ตาํบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ ไดผนวกที่เหน็
ความสําคัญแนวคิดนี้และเปลี่ยนชื่อเปน กลุมพัฒนายางแผนและออมทรัพยเพื่อการผลิตตําบลบาน
พรุ เปนตน 
 ในชวงเวลาเกอืบ ๓๐ ปที่ผานมา กองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนในจังหวัดสงขลาได
เติบโตอยางรวดเร็ว ผูมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร กระจายแนวคดินี้ออกสูชุมชน พอจะแบงออก
ได ๔ กลุมคือ กลุมแรก ขาราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทกุตําบล  
กลุมท่ีสอง ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและผูนําตามธรรมชาติที่เห็นความสําเร็จของกลุมออมทรัพย
ในชุมชนอื่น และนํามาเปนแบบอยางในชมุชนของตน  กลุมท่ีสาม ครู พระภิกษุ และปญญาชนใน
ทองถ่ิน  และกลุมท่ีสี่ นักพฒันาในองคกรเอกชนพัฒนาชนบท หรือ เอ็น จี โอ  กลาวไดวากรมการ
พัฒนาชุมชนเปนผูริเร่ิมแนวคิดกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต แตการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวถีิ
ชีวิตนั้นในระยะแรกมักเกิดในชุมชนที่มีบคุคลกลุมที่สอง สาม และสี่เขาไปมีบทบาท 



 ปรากฏการณที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้ สงผลใหกลุมออมทรัพยในจังหวดัสงขลามีความ
หลากหลาย และวางรากฐานใหกลุมเหลานี้ไดพัฒนาเปนองคกรชมุชนที่แข็งแกรงที่สุดในพื้นที่นี้
และในประเทศไทย และเปนพื้นฐานใหกจิกรรมอื่นในชุมชนในเวลาตอมา 
 ในชวง ๕ ปแรกของการดําเนินงาน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในจังหวดัสงขลามีทั้ง
ประสบความสําเร็จและลมเหลว แตทั้งสองกรณีไดใหประสบการณและบทเรียนแกชุมชนในการ
พัฒนาและปรบัเปลี่ยนกลุมเหลานี้ใหเหมาะสมตอไปในอนาคต 
 ความลมเหลวของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตของชุมชนหนึ่งในตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ 
นําไปสูการกอตั้งกลุมออมทรัพยแบบใหม คือกลุมสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิต หรือ
กลุมสัจจะออมทรัพย หรือกลุมออมทรัพยแบบมีสวัสดิการขึ้นในตําบลนี้ และกลายเปนตนแบบ
ใหกับกลุมออมทรัพยตางๆในจังหวัดสงขลาและพื้นที่อ่ืนทั่วประเทศ ไดเรียนรูและนําไปปรับใชใน
เวลาตอมา 
 ในขณะที่กลุมสัจจะออมทรพัยแบบพัฒนาครบวงจรชีวติ กําลังดําเนนิงานอยางเขมแข็งใน
พื้นที่ตําบลน้ําขาว  ชวงเวลาไลเล่ียกันนีพ้ระอธิการทอง  เตชปุญโญ (ปจจุบันคือพระครูพิพัฒนโชติ 
เจาอาวาสวดัดอน ตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ ) แหงวัดอูตะเภา ตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญไดรับ
แนวคดิ ธนาคารชีวิต จาการเขารวมสัมมนาทางวิชาการ และนํามาพัฒนาเปนธนาคารชีวิตกลุมวัดอู
ตะเภาในป พ.ศ.๒๕๒๗ วัตถุประสงคสําคัญของธนาคารแหงนี้คือ การใหสมาชิกนําชีวิตมาฝากไว
รวมกัน คิดทีจ่ะใหมากกวาที่จะรับจากกลุม ในทางปฏิบัติสมาชิกตองละลดอบายมขุคิดเปนเงินให
ไดวนัละ ๑ บาท ครบ ๑ เดือนนําเงินที่ไดคนละ ๓๐ บาทมาฝากไวรวมกัน ใหสมาชิกที่มีความ
เดือดรอนจําเปนกูยืมไปแกปญหาในชวีิตประจําวนั ลักษณะเดนของธนาคารแหงคอื ไมมีดอกเบี้ย
เงินฝากหรือเงนิปนผลใดๆใหสมาชิก ดอกเบี้ยทั้งหมดที่ธนาคารไดรับจากการกูเงนิของสมาชิกจะ
ถูกนํามาจัดสวสัดิการ เชน คารักษาพยาบาล การศึกษาเรยีนรู และการสงเสริมอาชีพ เปนตน  
 การปรากฏตัวของกลุมสัจจะแบบพัฒนาครบวงจรชีวิตตําบลน้ําขาว เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และธนาคารชีวิตกลุมวดัอูตะเภา ตําบลคูเตา เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๗ นับเปนจดุเริม่ตนของกองทุน
การเงินและสวัสดิการชุมชนอยางสมบูรณทั้งในสวนของจังหวดัสงขลาและประเทศไทย 
 
๑.๒  รากฐานของกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชน 
 กระบวนการเรียนรู คือรากฐานของกองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชน การกอตั้งกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตในจังหวัดสงขลาดังที่ไดกลาวขางตน ไดแสดงใหเห็นวากลุมเหลานี้ไมได
เกิดจากการสั่งการของเจาหนาที่ กรณีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองหวะภายใตการนําของ
ลัภย  หนปูระดิษฐ ไดใชเวลาเรียนรูถึง ๒ ป  ผานการวิเคราะหถกเถียงอยางหนกัระหวางผูนําชุมชน
และเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ โดยเฉพาะประเด็นการนําเงินฝากหรือเงินออมไปฝากธนาคาร ซ่ึงชุมชน
มองวาเปนการสรางความร่ํารวยใหธนาคาร และเสนอใหสมาชิกสามารถกูเงินจากกลุมไดโดยตรง 



หากมีเงินเหลือจากการกูยืมแลวจึงจะฝากธนาคาร ขอเสนอนี้ขัดแยงกับแนวทางที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกําหนดขึ้นในขณะนัน้ เจาหนาที่จึงไมเห็นดวยและทัดทานแนวคิดของชุมชนไว การกอตั้ง
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในจังหวดัสงขลาจึงตองลาชาออกไปจนกระทั่งรองอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชนในขณะนั้นไดลงมารับฟงความคิดเห็นของชาวบานในชุมชนคลองหวะ และเหน็ชอบ
ใหตั้งกลุมตามแนวคดิและความตองการของชุมชน  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตจึงไดถือกําเนดิขึ้น
ในจังหวดัสงขลานบัแตนั้นมา  
 โดยทั่วไป กระบวนการเรียนรูในวิถีของชุมชนเกิดขึน้ภายใตระบบความสัมพันธของ
ชุมชน ซ่ึงประกอบดวยความสัมพันธ ๓ ระบบ ดังนี ้

๑)ความสัมพนัธระหวางคนกับคน เกดิการเรียนรูในการอยูรวมกนัในสังคม ระบบ
ครอบครัว เครือญาติ กลุม/องคกร และสถาบันทางสังคม การจัดระเบยีบและการควบคุมทางสังคม 
และการแกปญหาความขัดแยงระหวางกนั ฯลฯ 

๒)ความสัมพนัธระหวางคนกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เกิดการเรยีนรูดานการจดัการ
ทรัพยากร การผลิต การแปรรูป รวมถึงกิจกรรมอื่นๆทางเศรษฐกิจ 

๓)ความสัมพนัธระหวางคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เกิดการเรียนรูระบบคุณคา หรือคานิยม 
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 
 กระบวนการเรียนรูของชุมชนภาคใตระบบความสัมพันธดังกลาว มีหลักสําคัญอยูที่การ
เชื่อมโยงคน ความรู และทรพัยากรหรือผลผลิตเขาดวยกนั แสดงใหเหน็ไดดังภาพตอไปนี ้
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  กระบวนการเรียนร
         กิจกรรมเรียนรู 
         - การออมทรัพย 
                 ฯลฯ 

ทรัพยากร/ 
ผลผลิต 



 
 
 
 
 
 
การเชื่อมโยงคน คือสมาชิกของกลุม  ทรัพยากร คือเงินคนละเล็กคนละนอย และใชความรู

ดานการจดัการเงินทุน กอใหเกดิกจิกรรมออมทรัพยการเรียนรูแบบนี้เปนการเรยีนจากการปฏบิัติ
จริง คอยๆสะสมประสบการณ วิเคราะหและสังเคราะหเปนความรูใหม ซ่ึงเปนความรูที่สอดคลอง
กับความเปนจริงของชุมชน เปนการเรียนทีง่าย ตรง และใชประโยชนไดจริง 
 นอกจากนั้นการเรียนรูตามหลักขางตนไดรวมเอาความสัมพันธทั้ง ๓ ระบบเขาไวใน
กิจกรรมเดยีวกัน เปนการเรยีนรูแบบองครวม ไมแยกสวน เมื่อคนจดัความสัมพันธระหวางกันก็จะ
เกิดระบบกลุม/องคกรชุมชนเกิดบริการหรอืกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเกดิการพึ่งพาอาศัยกัน ซ่ึง
เปนคุณคาสําคญัของสังคมชุมชน 
 การเรียนรูแบบกลุม/องคกรชุมชนนี้ ใชส่ิงใหม ชุมชนในอดตีมีการเรียนรูแบบนีม้ากอน 
เชน กลุมแลกเปลี่ยนแรงงานในรูปของ แชรแรงงาน ลงพรรค และลงซอ เปนตน  อยางไรก็ตาม 
กลุม/องคกรชุมชนในอดตีใชสังคมวัฒนธรรมชุมชนเปนตัวกําหนดโครงสราง สวนกลุม/องคกร
ชุมชนยุคใหมจะมีโครงสรางการบริหารจดัการซับซอน มีสายบังคับบัญชา ซ่ึงเปนสิ่งที่ชุมชนไดรับ
มาจากระบบราชการ หลายชุมชนคนพบวาโครงสรางแบบใหมนี้ไมสอดคลองกับวิถีชีวิต แต
จําเปนตองมีไวเพื่อติดตอสัมพันธกับหนวยงานราชการและองคกรภายนอก อันเปนชองทางที่จะ
ไดรับการสนบัสนุนดานตางๆจากหนวยงานเหลานั้น 
 การวิเคราะหกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนบนฐานคิดนี้ อาจมีขอโตแยงไดวา 
แทจริงแลวการเกิดขึ้นของกลุม/องคกรชุมชนเหลานี้เปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายและ
แนวทางการพฒันาของรัฐ โดยเฉพาะการนําแนวคิดการพัฒนาชมุชนแบบมีสวนรวม ซ่ึงเริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๙) และ
คอยๆเขมขนขึ้นตามลําดับ ดังจะเห็นไดจากกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตแหงแรกของไทยไดเกิดขึ้น
ตอนกลางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓  และเริ่มขึ้นในจังหวัดสงขลาตอนตนแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๔ 
(พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔)  และกระจายตวัอยางรวดเร็วในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๒๕-
๒๕๒๙)  
 ปจจัยดานแนวนโยบายของรัฐดังกลาวขางตน ยอมสงผลตอการเกิดและเติบโตของกลุม/
องคกรชุมชนอยางไมตองสงสัย แตจุดสนใจและนํามาเปนประเดน็ในการวิเคราะหในที่นี้ คือ
กระบวนการเรียนรูที่สงผลตอการเกิด พฒันาการ และการสรางสรรคส่ิงใหม กลาวงายๆคือ การ
คนหากระบวนการเรียนรูและผลที่เกิดจากการเรียนรูที่หนวยงานราชการ นักวิชาการ และองคกร
เอกชนไมไดแนะนํา  สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรในขณะนั้น และหลายกรณีส่ิงที่เกิดจากการ



เรียนรูนี้ถูกสกดักั้นและไมยอมรับจากบุคคลและหนวยงานภายนอกในระยะเริ่มแรก เชน กลุมออม
ทรัพยแบบมีสวัสดิการ เปนตน เพราะถูกมองวาอยูนอกกรอบงานที่วางไว 
 กระบวนการเรียนรูดังกลาวนี้เองทําใหกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ที่กรมการพัฒนาชุมชน
มุงหวังเพียงใหเกษตรกรสะสมเงินคนละเล็กคนละนอยสําหรับเปนทนุในการผลิต เติบโตอยาง
รวดเร็ว เพราะชุมชนเรียนรูมากวานัน้ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตไดพัฒนาเปนระบบการจดัการ
ทุนของชุมชน เปนระบบสวสัดิการชุมชน ดังที่ อัมพร  ดวงปาน ประธานบริหารกลุมออมทรัพย
ตําบลคลองเปยะ อําเภอจะนะเคยกลาวกับผูบริหารระดับสูงของกรมการพัฒนาชมุชนวา “ถา
กรมการพัฒนาชุมชนจะคนหากลุมออมทรัพยตามแบบที่ริเร่ิมขึ้นเมื่อ ๒๐ ปกอน คงไมมีใหเห็นอกี
แลว เพราะกลุมแบบนั้นลมเลิกไปหมด สวนที่เหลือก็พัฒนาไปจากเดิมจนแทบจะจําไมได...”  
อยางไรก็ตาม คุณูปการของกรมการพัฒนาชุมชนนั้นไมไดอยูท่ีรูปแบบการดําเนินงานของกลุมออม
ทรัพย แตกรมนี้เปนผูวางแนวคิดและรปูแบบการกระจายอํานาจ หรือการพัฒนาจากลางขึน้บน
อยางเปนรูปธรรม และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวติคนและชุมชนอยางไมเคยมีมากอน 
 
๑.๓  การสรางสรรควัฒนธรรมชมุชน 
 วัฒนธรรมชุมชน หมายถึงวิถีชีวิตของชมุชน เปนการมองแบบภาพรวม ไมใชการนําวิถี
ชีวิตของคนแตละคนมารวมกัน ประกอบดวยวิถีการผลิต การอยูรวมสัมพันธกัน และระบบคุณ๕ที่
ชุมชนยึดถือ 
 การพัฒนาประเทศตามแนวนิยมตะวนัตกที่สะทอนใหเห็นในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาตติอดมานั้น สงผลใหวิถีการผลิตของชุมชนเปลี่ยนไป ทั้งในดานพนัธุพืช –สัตว 
เทคโนโลยี การใชแรงงาน การจดัการและการกระจายผลผลิต ความสัมพันธของผูคนในสังคม
ชุมชนไดหางออกจากกนั เพราะตองทํางานหนกั แขงกับเวลา เพื่อผลิตและขายใหไดเงินมากๆ ซ่ึง
เปนคุณคาใหมของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของวถีิชีวิตในทกุดานนี้ทําใหชุมชนสูญเสียพลังทาง
วัฒนธรรมของตนลงไปมาก ประกอบกบัการพัฒนาทีมุ่งสรางความเติบโตของภาคเมือง เกิดการ
พรากคนออกจากชนบท ชุมชนจึงไดรับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐจนแทบลมสลาย 
 การกอตัวของกองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนในจังหวดัสงขลาในระยะแรก เกิดจาก
คนจํานวนนอยในชุมชนไดนําเงินคนละเล็กละนอยมาจดัการรวมกนั แตพลังของชุมชนไมไดอยูที่
จํานวนคนและเงินตรา  กระบวนการเรียนรูมีความสําคัญยิ่งกวา โดยเฉพาะกระบวนการที่อยูภายใต
ระบบความสมัพันธของชุมชนดังกลาวขาวตน ไดฉุดดึงและผูคนใหหันหนาเขาหากัน จัด
ความสัมพันธกันใหม จากการพึ่งพาพอคา ขาราชการและคนนอกมาพึ่งพาอาศัยกนัภายในชุมชน 
เงิน ซ่ึงเปนทรัพยากรที่ชุมชนทํามาหาได แมไมมากนัก แตเมื่อนํามาจัดการรวมกันก็สามารถ
แกปญหาของชุมชนไดระดบัหนึ่ง ทําใหผูคนและชุมชนเห็นคณุคาของการพึ่งพาอาศัยกันและการ
พึ่งตนเอง ซ่ึงถือไดวาเปนวัฒนธรรมใหมทีชุ่มชนสรางสรรคและสรางรูปธรรมขึ้นในชุมชนของตน 



 วัฒนธรรม เปนผลผลิตของชุมชน ยิ่งหนวยงานของรัฐเปดหรือกระจายโอกาสใหชุมชน
เขาถึงทุน ทรัพยากรธรรมชาติ และความรูไดมากเทาไหร  วัฒนธรรมใหมก็จะถกูสรางขึ้นอีกมาก 
ไมเฉพาะกองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชนเทานั้น แตยังมีวัฒนธรรมอื่นอีกมาก 
 ชุมชนในจงัหวัดสงขลา มพีัฒนาการแตกตางกันคอนขางมาก ชุมชนชาวนาในทุงระโนด
และคาบสมุทรสทิงพระนาจะเปนชุมชนรุนแรกที่เขาสูการพัฒนาตามแนวคดิทุนนยิม เพราะขาว
เปนสินคาออกกอนพืชชนิดอื่น ชุมชนชาวนาจึงมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากอน เมื่อรถไถนาคัน
แรกและระบบชลประทานปรากฏขึ้นในทองทุงระโนด การผลิตแบบทุนนิยมของชาวนากย็ิ่งเขมขน
ขึ้น สุดทายความเสื่อมโทรมก็มาถึงชาวนากอนพื้นที่อ่ืน เพราะถูกสูบสวนเกนิขิงการผลิตไปหลอ
เล้ียงภายนอก แมลูกหลานชาวนาเปนผูไดรับการศึกษาสูง แตการศกึษาในระบบรฐัก็ไดพรากคน
เหลานี้ออกไปจากชุมชน ทิ้งใหคนแกและเด็กอยูกันเพยีงลําพงั 
 ชาวสวนยางพาราก็เปนอีกตวัอยางหนึ่งที่เปลี่ยนระบบการผลิตจากปายางเปนสวนยางตาม
ระบบเกษตรกรรมแผนใหม โดยเฉพาะภายหลังการออกพระราชบญัญัติกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง พ.ศ.๒๕๐๓ การหนัมาปลูกพืชเดี่ยวทําใหชาวสวนยางมวีิถีชีวิตไมตางไปจากชาวนา 
 อยางไรก็ตาม วิถีการผลิตของชาวนาและชาวสวนยางมีความแตกตางกนัในรายละเอยีด ซ่ึง
เปนประเด็นทีส่งผลตอการเรียนรูและการสรางสรรควัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิง่
ระยะเวลาหรือชวงเวลาของการผลิตที่มีความแตกตางกัน 
 ฤดูกาลผลิตของชาวนามีชวงวางระหวางการไถหวาน การปกดํา และเก็บเกีย่วหางกัน
พอสมควร ทําใหชาวนาเกิดการยายถ่ินไปทํางานในเขตเมือง ซ่ึงมีทั้งแบบชั่วคราวตามฤดูกาลและ
แบบไป-กลับ สวนชาวสวนยางมีฤดูกาลผลิตหรือตองทํางานในพื้นที่คอนขางยาวพอสมควร 
ชาวสวนเหลานี้จึงไมมีการเคลื่อนยายแรงงานตามฤดูกาล ทําใหมีโอกาสเรียนรูและสรางสรรค
วัฒนธรรมใหมมากกวาชาวนา 
 ดวยเหตนุี้ กองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชน รวมทั้งกลุม/องคกรชุมชนแบบอื่นทีม่ีความ
เขมแข็ง จึงเกิดขึ้นในชุมชนชาวสวนยางมากกวาชาวนา ไมใชเพราะชาวสวนยางมีเงินหรือรํ่ารวย
กวาชานาอยางที่เขาใจกนั 
 สําหรับชุมชนชาวประมงนัน้ โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบานที่ถูกแยงชิงทรัพยากรจาก
ประมงพาณิชย ก็เร่ิมแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัชุมชนอื่น และเขาสูการจดัการทรัพยากรของตนไดมาก
ขึ้น 
 ส่ิงที่ควรนํามาอภิปรายเพิ่มเติมในที่นี ้ เพื่อความกระจางในประเดน็การสรางสรรค
วัฒนธรรมใหม ซ่ึงหมายถึงการฟนฟูระบบความสัมพนัธเชิงพึ่งพาอาศัยกันใหกลับมารับใชวิถีชีวิต
ของผูคนในชมุชนอีกครั้งหนึ่ง  เดิมทีการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชน เชน การแลกเปลีย่น
แรงงาน ผลผลิต และการหยิบยืมเงินทองหรือทรัพยสินมีคาอ่ืนๆนั้น เปนการพึง่พากันโดยตรง 
ระหวางบุคคลหรือครอบครัว ไมตองผานองคกรหรือระบบที่ซับซอน แตเมือ่สังคมชุมชน



เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นในชัน้หลัง ประกอบกับการพฒันาประเทศที่ทําลายรากฐานชีวิตของผูคน 
ครอบครัว และชุมชนไปมาก สงผลใหแตละคนแตละครอบครัวไมมีพลังเพียงพอที่จะโอบอุมผูอ่ืน 
การพึ่งพาอาศยักันโดตรงจึงไมอาจดํารงอยูได  องคกรการเงินและสวัสดิการชุมชนจึงเปนองคกร
หรือระบบการจัดการใหมที่ชุมชนสรางขึ้นเพื่อทําหนาที่ดงักลาวนี้ การสรางสรรควัฒนธรรมใหม
ของชุมชนจึงไมใชการนําเสนอสิ่งที่เปนนามธรรม ตรงกันขาม ชุมชนเริ่มตนจากรูปธรรม คือการ
สรางองคกรการเงินหรือระบบความสัมพนัธที่ใชเงินเปนสื่อ และพฒันารูปธรรมหรือองคกรที่วานี้
ใหเขมแข็ง เปนที่ยอมรับของสมาชิกในชมุชน และสืบทอดไปสูคนรุนหลัง 
 ภารกิจของชุมชนในการพัฒนาองคกรการเงินและสวัสดกิารชุมชน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการสรางสรรควัฒนธรรมใหม จึงอยูทีก่ารวางรากฐานใหองคกรดังกลาวมีความมั่นคง 
และพัฒนาใหเปนสถาบันทางสังคมของชุมชน 
 โดยทั่วไป สถาบันทางสังคมสามารถสรางได ๒ วิธี วิธีแรก คือการสรางจากบนลงลาง โดย
การออกกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑตางๆเพื่อตั้งสถาบัน เชน พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย 
สงผลใหธนาคารที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้มีฐานะเปนสถาบันทางเศรษฐกิจ ไดรับการยอมรับ
และความเชื่อถือจากประชาชน ดวยเหตุนีเ้มื่อลูกคาเขาไปใชบริการของธนาคารพาณชิยจึงไมสนใจ
ที่จะถามวาผูจดัการธนาคารชื่ออะไร เปนลูกเตาเหลาใคร แตลูกคาที่ใชบริการเพราะเชื่อมั่นในความ
เปนสถาบันและมีกฎหมายรองรับ สถาบันทางสังคมแบบนี้เกิดขึน้มากมาย และเหมาะสมกับสังคม
สมัยใหม โดยเฉพาะสังคมเมอืงที่ผูคนสัมพันธกันแบบเหนิหาง อยูใกลแตไมรูใจ 
 วิธีท่ีสอง คือการสรางจากลางขึ้นบน โดยการพัฒนาแบบแผนพฤตกิรรมที่คนในชุมชน
ยอมรับปฏิบัติใหมีความมัน่คง และมีระบบคุณคาหรือคานิยมรองรับ กองทุนการเงนิและสวัสดกิาร
ชุมชนเปนสถาบันทางสังคมที่ชุมชนสรางขึ้นจากฐานคิดนี้ ดังนั้นตวับุคคลหรือผูนํากองทุนจึงมี
ความสําคัญมากกวาระบบในระยะแรกเริ่ม การที่คนในชุมชนจะสมัครเปนสมาชิกของกองทนุ
หรือไม ไมไดอยูที่วากองทุนมีระบบบริหารจัดการอยางไร แตส่ิงที่คํานึงถึงเปนอันดบัแรกคือ ใคร
เปนประธานหรือผูดําเนินการของกองทุนนี้ 
 ชุมชนจํานวนมากในจังหวัดสงขลา เร่ิมจากกลุมออมทรัพยขนาดเล็ก สมาชิกเพียงไมกี่คน 
คอยๆพัฒนาโดยการสรางระบบและความเชื่อมั่นใหแกสมาชิกเปนลําดับแรก และขยายไปสูคนใน
ชุมชน พรอมกับสรางระบบคุณคาหรือคานิยมแหงการพึ่งพาอาศัยกนัและการพึ่งตนเองทางดาน
เงินทุนและสวสัดิการ เพื่อศักดิ์ศรีของความเปนคน และปลูกฝงระบบคุณคาเหลานี้อยางคอยเปน
คอยไป จนกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนมีความมั่นคงขึ้นเปนลําดับ หลายชุมชนไดผานชวง
ของการเปลี่ยนผูนําจากรุนพอสูรุนลูก และกิจกรรมของกองทุนเหลานี้สามารถดําเนินการตอไปได
อยางมั่นคง 



 การทําความเขาใจกองทนุการเงินและสวัสดิการชุมชนในแงที่ตองสัมพันธกับผูนําหรือตัว
บุคคล เล่ียงไมพนที่จะตองทําความเขาใจวัฒนธรรมหรอืคติความเชื่อของคนในชุมชนควบคูกันไป 
รวมทั้งความคดิและวิธีการของผูนําแตละคนที่ไมเหมือนกัน 
 อัมพร  ดวงปาน ประธานบริหารกลุมออมทรัพยตําบลคลองเปยะ ไดพยายามกาวลงจาก
ตําแหนงนี้ตลอดมา แตไดรับการทัดทานจากกรรมการคนอื่นๆ จนตองตั้งคําถามตอคนเหลานั้นวา 
“ถาผมตายจะทําอยางไร” คําตอบที่เขาไดรับคือ “ใหตายเสียกอนแลวจะมีคนทํางานแทน...ไมเชือ่
ลองตายดูซิ” เมื่ออัมพร  ดวงปานยังไมตายก็ตองอยูในตาํแหนงนี้ตอไป 
  ตรงกันขามกบั ชบ  ยอดแกว ผูผลักดันชุมชนตางๆในตําบลน้ําขาวตั้งกลุมสัจจะ
ออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิต และทําหนาที่ที่ปรึกษาใหกลุมเหลานี้เปนเวลา ๔ ป จากนั้นจงึ
ประกาศ “ครูชบตายแลว” เปนการยุติบทบาทในกลุมเหลานั้นอยางสิ้นเชิง 
  พระครูพิพัฒนโชติ  ลัภย  หนูประดษิฐ  เคลา  แกวเพชร และคนอื่นๆ ตางก็มีวิธีคิด
และวิธีการของตนเอง ซ่ึงเปนสิ่งที่คนเหลานี้หลอหลอมมาจากประสบการณที่ยาวนานในชุมชน 
  กระบวนการเรียนรูและการสรางสรรควัฒนธรรมชุมชน สงผลใหกองทุนการเงิน
และสวัสดิการชุมชนในจงัหวัดสงขลาไดพฒันามาอยางตอเนื่อง มีความมั่นคงและไดรับการยอมรับ
อยางกวาขวาง ที่นายินดีก็คือ ในรอบ ๑๐ ปมานี้ไมมีกองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชนในจงัหวดั
สงขลาลมเลิกการดําเนนิงาน กลุมลมจึงเปนเพียงเรื่องเลาของชุมชนในอดีต   

๒  นวัตกรรมจากชุมชน  และการคุกคามจากภายนอก 

๒.๑  ความรู การบริหารจดัการ และคุณคาใหมของชุมชน 
๑) ความรูใหม   การเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง  ผานกจิกรรม   หรือการดําเนนิงานของ 

กลุมออมทรัพย   สงผลใหผูนํา/คณะกรรมการและสมาชิกของกลุมเหลานี้มีขอมูลจํานวนมากจาก
การปฏิบัติงานและการเขารวมกิจกรรม    ตลอดจนขอมลูและขอเท็จจริงในการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชน  เมื่อขอมูลเหลานี้ถูกนํามาแลกเปลีย่นกนัระหวางผูนําและ หรือสมาชิก    กจ็ะเกิดการไกล
ของขอมูลจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง   เรียกวาขาวสาร   การวเิคราะหก็คือการเชื่อมโยงขอมูลและ
ขาวสารเขาดวยกัน  ความรูใหมก็จะเกิดขึ้น    ความรูที่ไดนี้สอดคลองกับวิถีชีวิตและใชประโยชน
ไดจริงในชุมชน 
 ชุมชนไดความรูใหมผานกระบวนการเรียนรูดังกลาวขางตน   จากการออมเงินคนละเล็ก
คนละนอยเพื่อเปนทุนในการผลิต   พัฒนาเปนการสะสมและจัดการทุน    เปนสวัสดิการชุมชนและ
สรางองคความรูในการพึ่งพาอาศัยกันและการพึ่งตนเอง   นอกจากนัน้ชุมชนจํานวนมากไดพัฒนา



ความรูที่มีฐานจากกลุมออมทรัพยไปสูประเด็นอืน่ ๆ  อีกมากมาย  เชน  สุขภาพ   การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ   วิสาหกิจชุมชน และศิลปวัฒนธรรม  เปนตน 
 จุดเดนของความรูใหมนี้   มีลักษณะเปนองครวม  เชื่อมโยงทุกมติิในชีวติเขาดวยกัน  
ยืดหยุนและหลากหลายไปตามสภาพของชุมชนในแตละพื้นที ่
 ๒)  การบริหารจัดการ  กองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชนมีกิจกรรมเดน ๒ อยาง  คือ  
การจัดการเงินทุน   และการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและชุมชน   ดังนั้นโครงสรางหรือระบบการ
บริหารจัดการของกองทุนประเภทนี้จะครอบคลุมหรือเชื่อมโยงกิจกรรมทั้งสองสวนนี้เขาดวยกนั 
 ๒.๑)  โครงสรางการบริหารจัดการ   กองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนจะมีโครงสราง
การบริหารจัดการอยางไรขึน้อยูกับประวตัิและพัฒนาการของแตละกองทุนหรือแตละพื้นที่   ใน
กรณีกองทนุทีต่ั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงคในการจัดสวัสดกิารชัดเจนตั้งแตแรกเริ่ม   เชน  กลุมสัจจะ
ออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิตชุมชนน้ําขาว  และธนาคารชีวิตกลุมวัดอูตะเภา  เปนตน   การ
จัดโครงสรางการบริหารจัดการก็จะถูกกําหนดใหมทั้งหมด    ภายใตอุดมการณและคุณคาที่กองทนุ
ตองการสรางขึ้นในหมูสมาชิกและชุมชน    สวนกองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชนที่พัฒนามา
จากกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตก็มักจะคงรูปแบบการบริหารเงินทุนตามที่เคยปฏิบัติมาแตเดิมและ
ผนวกการจัดการสวัสดิการชุมชนเขาไป   โดยไมใหกระทบตอโครงสรางเดิม 
 หากพิจารณาโครงสรางการบริหารจัดการกองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนในจังหวัด
สงขลาพบวามี  ๓  รูปแบบ  ดังตอไปนี ้
 แบบที่  ๑  พัฒนาขึ้นโดยกลุมสัจจะอมทรพัยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิตชุมชนน้ําขาว  อําเภอ
จะนะ  เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 หลักสําคัญในการบริหารจัดการแบบนี้   คอื  การแยกคนและเงนิของกลุมสัจจะออมทรัพย
และกองทุนสวัสดิการชุมชนออกจากกัน   โดยใหมีคณะกรรมการบรหิารกลุมสัจจะออมทรัพยคณะ
หนึ่งบริหารเงนิทุน  การออมการใหกูยืม   และปนผลกําไรใหแกสมาชิกตามหลักเกณฑทีก่ําหนด
ขึ้น  คือรอยละ ๕๐ ของผลกําไร  สวนทีเ่หลืออีกรอยละ ๕๐  ใหนาํไปสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน   ซ่ึงดแูลโดยคณะกรรมการบริการกองทุนสวัสดิการ   เงินสมทบดังกลาวนี้จะกลายเปนทุน
ของกองทุนสวัสดิการ  และคณะกรรมการบริหารกองทุนนี้ตองบรหิารจัดการใหเกิดผลกําไรเพือ่
นํามาเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกและชุมชน   พอจะสรุปภาพรวมของโครงสรางการบริหารจัดการ
แบบนี้ไดดังภาพตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   รอยละ ๕๐  

 

คณะกรรมการบริหาร 
กลุมสัจจะออมทรัพย 

บริหารจัด
          คณะกรรมการบริหาร 

กองทุนสวัสดิการชุมชน 

 ๐            กําไร กองทุนสวัสดิการชุมชน 

บริหารจัดก  
(ใหสม

 

คณะกรรมการบริหาร 
กลุมสัจจะออมทรัพย 

 
  

ปนผล 
แกสมาชิก 

 

          ผล
 
 

 

จัดสวัสดิก
และ

 

หลักประกันชีว ะ
ช

 
 
 
 
 
 
แผนภาพแสดง  โครงสรางการบริหารจัดการกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนตําบลน้ําขาว
 
 แบบที่ ๒  พัฒนาขึ้นโดยธนาคารชีวิตกลุมวดัอูตะเภา   ตําบลคูเตา   อําเภ
๒๕๒๗  โดยพระครูพิพัฒนโชติ (ทองเตชปุญโญ)   มุงใหสมาชิกนําชวีิตมาฝากไ
อุดมการณใหสมาชิกคิดจะใหมากกวาจะรบัจากกลุม    สมาชิกของธนาคารชีวิต
๓๐ บาท  ตอเดือนที่ไดมาจากการลดละอบายมุขมาออมรวมกัน    และกูย
เดือดรอนจาํเปน   ธนาคารมีรายไดจากดอกเบี้ยเงินกูที่จัดใหแกสมาชิก   สว
ดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินปนผลกําไรใด ๆ  ทั้งสิ้น   ผลกําไรทั้งหมดทีธ่นาคารไดร
นํามาจัดเปนสวัสดิการดานตาง ๆ  แกสมาชิกและชุมชน    นับเปนธนาคารที่แป
หนึ่งในโลก   แตดวยอุดมการณหรือระบบคุณคาที่ปลูกฝงใหสมาชิกทําใหธน
กอตั้งกลุมเพิ่มขึ้น  ไดแก   ธนาคารชีวิตกลุมวัดดอน  และกลุมวดัคูเตา  รวมเปน  ๓
 

ารเงินกองทุน
าชิกกูยืม) 
 

การเงินออม 
กําไร 

 

ารแกสมาชิก 
ชุมชน 
 

ิตของสมาชิกแล
ุมชน 
 
รอยละ ๕
  อําเภอจะนะ 

อหาดใหญ  เมื่อป 
วรวมกัน  ปลูกฝง
ตองนําเงินคนละ  
ืมเงนิจากกลุมยาม
นสมาชิกจะไดรับ
ับในแตละปจะถูก
ลกประหลาดแหง
าคารชีวิตสามารถ
  กลุมในปจจุบนั 



 สําหรับโครงสรางการบริหารจัดการกองทนุการเงินและสวัสดิการชุมชน  แบบที่ ๒  นี้มี
คณะกรรมการบริหารชุดเดยีว    ทําหนาที่บริหารเงินฝากหรือเงินออมของสมาชิกใหกูยืม  และนาํ
ผลกไรมาจัดสวัสดิการ  ซ่ึงพอสรุปภาพรวมไดดังนี ้
 
  

สมาชิก 
ธนาคารชีวิต 

 

คณะกรรมการบริหารธนาคารชีวิต  
 
 
 
 

 

การบริหารจัดการเงินฝาก/ออมและใหกูยืม  
 
 
 

 

ผลกําไร  
 
 
 
 

 

จัดสรรสวัสดิการแกสมาชิกและชุมชน   

หลักประกันชีวิต 
ของสมาชิกและชุมชน 

 
 
 
 
 
แผนภาพแสดง   โครงสรางการบริหารจัดการกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนธนาคารชีวิตกลุมวัดอูตะเภา 
 
 แบบที่  ๓  พัฒนาขึ้นโดยกลุมออมทรัพยตําบลคลองเปยะ   เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕  เปน
โครงสรางที่เกิดจากการผสมผสานการบริหารจัดการของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และกองทนุ
สวัสดิการชุมชนเขาดวยกนั    อันเปนผลจากการเรยีนรูรวมกนัของเครือขายองคกรชาวบานใน
จังหวดัสงขลา   ซ่ึงเริ่มตนในปลายป ๒๕๓๒  ภายใตการสนับสนุนของมูลนิธิหมูบานและสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษณิ  กอนหนานี้กลุมออมทรัพยแบบมีสวัสดิการจํากัดอยูภายใน
เขตพื้นที่ตําบลน้ําขาวเทานัน้  ภายหลังการเรียนรูรวมกนัดังกลาว  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตใน
เครือขายนี้ไดนําแนวคิดสวสัดิการชุมชนผนวกเขาไปในการดําเนินงานของกลุมที่มีอยูเดิม 
 หลักสําคัญในการออกแบบโครงสรางการบริหารจัดการกองทุนการเงนิและสวัสดกิาร
ชุมชนแบบที ่ ๓  นี้  คือการแยกกองทุนการเงนิและกองทนุสวัสดิการชุมชนออกจากกนัและ
มอบหมายใหคณะกรรมการกลุมออมทรัพยตําบลคลองเปยะทําหนาทีบ่ริหารจัดการกองทุนทั้งสอง
นี้   ขอที่นาสังเกตในโครงสรางการบริหารจัดการแบบนี้   คือการไมกําหนดสัดสวนที่ตายตวัในการ
จัดสรรผลกําไรของกลุมออมทรัพยใหกับกองทุนสวัสดกิารชุมชน   แตจะใชเงินที่เหลือจากการปน



ผลกําไรจัดตั้งและสมทบกองทุนสวัสดิการ   ทําใหสมาชิกไดรับประโยชนไมต่ํากวาเดิมและมี
สวัสดิการเพิ่มขึ้น   ซ่ึงเหมาะกับกลุมออมทรัพยหรือกองทุนการเงินที่ตั้งขึ้นกอน  แลวนําแนวคดิ
เร่ืองสวัสดิการเพิ่มขึ้น   ซ่ึงเหมาะกับกลุมออมทรัพยหรือกองทุนการเงินที่ตั้งขึ้นกอน   แลวนํา
แนวคดิเรื่องสวัสดิการเขามาผนวกในตอนหลัง   ซ่ึงพอจะสรุปภาพรวมของโครงสรางการบริหาร
จัดการแบบนีไ้ด ดังนี ้
 
 
   

คณะกรรมการบริหาร 
กลุมออมทรัพยตําบลคลองเปยะ 

 

สมาชิก 
กลุมออมทรัพย 

 
 
 
 
 
  

บริการจัดการเงินออม  เงินกู  
 
 
 
          สมทบ 

 

กองทุนสวัสดิการชุมชน 
(ฝากไวกับกลุมออมทรัพย) 

 

กําไร 
 
 
 
 
  

ปนผล 
 

ดอกผลจากเงินฝาก  
 
 
 

 

จัดสวัสดิการ 
แกสมาชิกและชุมชน 

 
 
 

 

หลักประกันชีวิต  

 
 
 
 
แผนภาพแสดง   โครงสรางการบริหารจัดการกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนตําบลคลองเปยะ 
 
 
 ๒.๒)  การบริหารจัดการกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชน    ประสบการณของผูนํา
กองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนในจังหวัดสงขลาบอกตรงกันวา  “การบริหารคนยากกวา
บริหารเงิน”    หรือ “ถาบริหารคนได  ก็ไมยากท่ีจะบริหารเงิน”   แสดงใหเหน็วาผูนํากองทนุ



เหลานี้ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการคนมากกวาเงนิ    อยางไรก็ตาม บทความนี้จะแยกการ
บริหารจัดการกองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนในจังหวัดสงขลาออกเปน ๓  มติิ  และชี้ใหเห็น
หลักสําคัญบางประการที่ปรากฏในการบรหิารจัดการ 
  ๒.๒.๑)  การบริหารจัดการคน   คนในบริบทของกองทุนการเงินและสวัสดิการ
ชุมชน  สามารถจําแนกออกไดเปน  ๒  กลุม  คือ  คณะกรรมการบริหารกองทุน  ซ่ึงไดรับ
มอบหมายภารกิจในการบริหารจดัการกองทุนจากสมาชกิ   และสมาชิกกองทุน  กองทุนการเงนิ
และสวัสดิการชุมชนมีหลักในการบริหารจดัการคนทั้งสองกลุมเหมือนกัน   คือการสรางแรงจูงใจ
ใหคนเหลานี้มคีวามภกัดีและทุมเทความสามารถใหแกกองทุน   แรงจูงใจดังกลาวมีทั้งการให
รางวัลและการลงโทษ   ซ่ึงเปนหลักการบริหารบุคคลที่ไมตางไปจากองคกรสมยัใหมทั้งในภาค
ราชการและธุรกิจเอกชน 
 คณะกรรมการบริหารกองทุน   ไดรับแรงจูงใจหลายอยางจากกองทุนเพื่อใหคนเหลานี้
เสียสละและทาํงานใหกองทนุอยางเต็มความสามารถ  พอสรุปไดดังนี ้

ระบบคาตอบแทน   คณะกรรมการบรหิารกองทุนไดรับคาตอบแทนตามระบบที่กองทุน
กําหนดขึ้น  แมวาเงินคาตอบแทนมีจํานวนไมมาก   แตระบบคาตอบแทนแบบกาวหนา   หมายถึง  
เงินคาตอบแทนมีความสัมพนัธกับเงินทุนและผลกําไรทีไ่ดรับในแตละป   สงผลใหคณะกรรมการมี
กําลังใจที่จะทาํงานใหกองทนุ  และเมื่อกองทุนเติบโตขึ้นก็จะไดเปนมรดกตกทอดไปสูลูกหลาน 
 ขอนาสังเกตเกีย่วกับระบบคาตอบแทนนี ้   พบวากองทนุการเงินและสวัสดิการชุมชนที่มี
ระบบคาตอบแทนชัดเจนจะสามารถดึงคนทุกเพศทุกวัยเขามาเปนกรรมการบริหารกองทุนได  
ตรงกันขามกบักองทุนที่มีคาตอบแทนไมเปนระบบหรือเนนใหกรรมการบริหารเสียสละจะไม
สามารถดึงคนรุนหนุมสาวเขามารวมงาน   ผูสูงวัยมักจะรบัหนาที่นีแ้ละคอนขางโดดเดี่ยว 

ระบบเกษียณอายุกรรมการและการจายบํานาญเลี้ยงชพี    กลุมออมทรัพยตําบลคลองเปยะ   
เปนผูบุกเบิกแนวคิดนี้   โดยกําหนดใหกรรมการบริหารกลุมเกษยีณอายุเมื่ออายุครบ  65  ป  และให
รับบํานาญเลี้ยงชีพเปนรายป   ซ่ึงจะกําหนดวงเงนิบํานาญดังกลาวตามฐานะทางการเงินของกลุมใน
ปที่กรรมการเกษียณอายุ   พรอมกับยกยองใหเปนทีป่รึกษาของกลุม 
 การพัฒนาระบบคาตอบแทน  และระบบเกษยีณอายุกรรมการและการจายบํานาญเลี้ยงชีพ
เปนการใหรางวัลแกคนเหลานี้ใหทุมเทความสามารถเพื่อกองทุน   ควบคูไปกับการดํารงไวซ่ึงความ
ซ่ือสัตย   สุจริต   และยุติธรรมในการใหบริการสมาชิก  หากกรรมการคนหนึ่งคนใดไมประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑทีก่องทนุกําหนดขึ้นกจ็ะถูกลงโทษโดยการปลดออกจากตําแหนงทันที 
 สมาชิก  แรงจูงใจหรือรางวัล ที่สมาชิกผูปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนการเงินและ
สวัสดิการชุมชนไดรับคือสวัสดิการ  ตั้งแตคารักษาพยาบาล  คาฌาปนกิจ  สงเสริมอาชีพ สงเคราะห
ผูประสบภัย และอ่ืนๆ อีกมาก  สวนสมาชิกที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบยีบของกองทุนกจ็ะงดสวัสดิการ  
เปนการลงโทษผูขาดวินยั 



 สมาชิก สําหรับแรงจูงใจหรือรางวัลที่สมาชิกผูปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนการเงนิและ
สวัสดิการชุมชนไดรับคือ  สวัสดิการ  ตั้งแตคารักษาพยาบาล  คาฌาปนกิจ  สงเสริมอาชีพ
สงเคราะหผูประสบภัยและอื่น ๆ อีกมาก   สวนสมาชิกที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบยีบของกองทุนจะงด
สวัสดิการ  เปนการลงโทษขาดวินยั  
 หลักสําคัญในการบริหารจัดการสมาชิก  ไมไดอยูทีก่ารทําใหทุกคนเปนคนดี  แตจะให
ความสําคัญกับการปลูกฝงใหสมาชิก  “ไมแตกแถว”  หรือกระทําการละเมิดกฎเกณฑในการอยู
รวมกัน  ดวยเหตุนี้กองทนุการเงินในจังหวดัสงขลาจึงใชสวัสดิการเปนเครื่องยึดเหนี่ยวหรือควบคุม
พฤติกรรมสมาชิกซึ่งไดผลมาก  เพราะสวัสดิการที่กองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนจัดขึ้นนัน้  
ตรงกับความตองการของสมาชิก  และเปนสิ่งที่ขาดหายไปจากการพัฒนาของรัฐ 
 สําหรับกฎเกณฑในการจดัสวัสดิการใหสมาชิกนั้น   สัมพันธกับความถี่ในการออม   การ
ใชคืนเงินกู และ/หรือดอกเบี้ย   ซ่ึงพอสรุปใหเห็นไดดังนี้ 
 กลุมออมทรัพยตําบลคลองเปยะ   สมาชกิที่มีสิทธิรับสวัสดิการตองออมเงิน  จายคนืเงินกู 
และ/หรือดอกเบี้ยไมนอยกวาปละ  ๑๐ เดือน 
 กลุมออมทรัพยบานนาหวา  สมาชิกที่มีสิทธิรับสวัสดิการตองเปนผูที่ออมเงิน  จายคืนเงินกู
และ / หรือดอกเบี้ยไมนอยกวาปละ  ๑๑ เดอืน 
 กลุมสัจจะออมทรัพยแบบพฒันาครบวงจรชีวิตชุมชนน้าํขาว  สมาชิกที่มีสิทธิรับ
สวัสดิการตองเปนผูที่ออมเงิน   จายคืนเงินกู และ / หรือ ดอกเบี้ยไมนอยกวาปละ ๑๒ เดือน 
 หลักเกณฑการจายนี้เองที่เปนตัวควบคุมพฤติกรรมสมาชิกในระยะแรกเริ่ม   นานเขาการ
กระทําเหลานีก้็จะเขาไปเปนสวนหนึ่งในตวัของสมาชิก   วินัยก็จะเกดิขึน้และเปนพฤติกรรมที่ถาวร 
 นอกจากนั้น กองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนในจังหวัดสงขลาเกอืบทั้งหมดจะมีระบบ
ยอยภายในโครงสรางใหญ  กลาวคือ  กองทุนตาง ๆ  จะแบงสมาชิกออกเปนกลุมยอย   อาจแบงตาม
กลุมบาน/หมูบาน ตามอุดมการณที่ยดึถือรวมกัน   และตามระบบหมายเลขสมาชิก   ทําใหกรรมการ
และสมาชิกในกลุมยอยเหลานี้มีโอกาสดูแลและควบคุมพฤติกรรมของกันและกัน   ตลอดจนการ
เรียนรูรวมกันเพื่อแกปญหาหรือแสวงหาทางออกในกลุมของตน 
 ๒.๒.๒)  การบริหารจัดการทุน   บทบาทโดยตรงของกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชน  
คือ  การบริหารจัดการทุนเงินตรา  ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะในชวงแรกเริ่มดําเนนิงาน  
เพราะสมาชิกเกือบทั้งหมดเปนเกษตรกร   ตองการเงินทุนไปใชในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิตความตองการกูยืมเงินจึงสูงกวาจาํนวนเงินทุนที่หมุนเวียนเขามาในแตละเดือน   หรือเปน
ภาวะที่เงินไมเพียงพอกับความตองการของสมาชิก   คณะกรรมการบริหารกองทุนการเงินและ
สวัสดิการชุมชนอาจกังวลใจบางที่ไมอาจตอบสนองความตองการของสมาชิกไดทั้งหมด    แตการ
คํานวณผลตอบแทนที่จะใหกับสมาชิกตอนสิ้นปจะไมผิดพลาด   เพราะเงินที่ผานมาจะปลอยกูได
ทั้งหมด 



 ระยะเวลาที่ผานไป   กองทนุตาง ๆ  สะสมทุนไดมากขึ้น  เงินทุนมมีากกวาความตองการ
ของสมาชิก  ภาวะเงินลนเกนิเชนนี้  จะสรางความกังวลใจอยางมากใหแกผูบริหารกองทุนเหลานี ้ 
เพราะตองนําเงินสวนเกินไปฝากสถาบันการเงิน   ซ่ึงใหผลตอบแทนต่ํา  สงผลกระทบตออัตราการ
ปนผลใหแกสมาชิก  และกระทบตอจํานวนเงินที่จะสมทบใหกับกองทุนสวัสดิการชุมชนดวย 
 สําหรับกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนที่พบปญหาเงินลนเกนิจะมีวิธีแกปญหา  2  วิธี
ดังนี ้
 วิธีแรก   กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองหวะไดนําการคุมกําเนิดกลุมออมทรัพย เขา
มาใชเพื่อจํากดัขนาดของกลุมไมใหใหญเกินไป   โดยการอนุญาตใหสมาชิกถอนเงินฝากได
คร่ึงหนึ่งเมื่อฝากเงินครบ 20,000 บาท  หรือสมาชิกที่ประสงคจะกูเงินในวงเงินไมเกนิเงินฝากที่มีอยู
ก็จะอนุญาตใหถอนเงินฝากแทนการกู   ดวยวิธีการเชนนี้ทําใหกลุมออมทรัพยนีส้ามารถควบคุม
ขนาดของตนไวได   ไมมีเงนิมากหรือนอยเกินไป 
 วิธีท่ีสอง  เปนวิธีที่กองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนสวนใหญนยิมใช   คือการเปลี่ยน
ทุนเงินตราที่ลนเกินไปเปนทุนโภคทรัพย  ซ่ึงหมายถึงทรัพยที่มีไวเพื่อกนิเพื่อใช เชน ที่ดิน  
เรือกสวน  ไรนา  วัว ควาย  และอื่น ๆ  เปนตน   โดยการสงเสริมสมาชิกกูเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อซ้ือทรัพยสินเหลานี้   หรือกองทุนอาจซื้อส่ิงเหลานี้มาเปนทรัพยสินของตนเอง   ในกรณีหลังนี้
ผลประโยชนหรือรายไดจากทรัพยสินตาง ๆ  จะนํามาปนผลใหแกสมาชิกหรือสมทบเขากองทุน
สวัสดิการขึ้นอยูกับขอตกลงภายในแตละกองทุน 
 สําหรับการบริหารจัดการทนุในสวนของกองทุนสวัสดิการ  ไมมีปญหามากนกัเพราะ
กองทุนเหลานีจ้ายเงินสวัสดกิารใหแกสมาชิกและชุมชนภายในวงเงินที่เปนรายไดหรือผลกําไรของ
กองทุนนี้เทานัน้   ไมจายเงินทุนหรือเงินตน   ในกรณีทีก่องทุนสวัสดกิารชุมชนมีเงนิทุนนอย   ดอก
ผลหรือกําไรก็จะนอย  กองทุนเหลานี้กจ็ะออกระเบียบที่รัดกุมในการจายสวัสดิการโดยเฉพาะคา
รักษาพยาบาล   ซ่ึงสวนใหญจะจายเปนรอยละของคาใชจายจริงและกําหนดวงเงนิควบคูกันไปดวย  
เชน  จายรอยละ ๘๐ แตไมเกิน ๓,๐๐๐ บาทตอป  เปนตนการจายเงินสวัสดิการในแบบนี้จะไม
กระทบตอเงินทุนของกองทนุสวัสดิการเงนิชุมชน   เวนแตกลุมออมทรัพยตําบลคลองเปยะเทานัน้ที่
จายคารักษาพยาบาลใหสมาชิกเต็มจํานวน  เพราะเปนกลุมขนาดใหญมีกองทุนสวัสดิการหลายลาน
บาทรองรับ 
  ๒.๒.๓)  การบริหารจัดการกิจกรรม    กิจกรรมของกองทุนการเงินและสวัสดิการ
ชุมชน  แบงเปน  ๒  สวน  สวนแรก   เปนกิจกรรมของกองทุนการเงิน ประกอบดวยการรับฝากเงิน  
ใหกูยมื ตดิตาม  และการจดัการผลตอบแทนใหสมาชิก   หลักในการบริหารจัดการในสวนนี้มุงให
เกิดการรวมกันคิด  แยกกนัทํา  โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเหลานี้รวมกนัคิดอาน  กําหนด
นโยบาย  ระเบียบและกฎเกณฑปฏิบัติและมอบหมายใหกรรมการทีม่าจากกลุมยอย ๆ  ไดนําไปใช
กํากับและควบคุมกิจกรรมของตน   หลักรวมกันคิดแยกกันทํากําลังไดรับความนยิมเผยแพรหลาย



ในเกือบทกุกจิกรรมของชุมชนในจังหวัดสงขลา   ทั้งทางดานการเงนิ   วิสาหกิจชุมชน และอื่น ๆ  
ทําใหกองทนุและกลุมกจิกรรมทั้งหลายบริหารจัดการงานของตนงายขึน้  เพราะกิจกรรมแตละจดุ
แตละพื้นทีไ่มใหญเกนิไป  เมื่อเปรียบเทียบกับหลักรวมกันคดิรวมกันทําที่ใชอยูเดิม    พบวา
หลักการใหมมีความคลองตัวมากกวา 
 สวนที่สอง  เปนกิจกรรมของกองทุนสวสัดิการชุมชน  คือ การบริหารจัดการใหสมาชิก
และชุมชนไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึงและเปนธรรมตามระเบียบและกฎเกณฑของแตละกองทนุ  
หลักสําคัญในสวนนี้ประกอบดวย ๑) ความเร็ว   คือ  ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนของสมาชิกและชุมชนไดทันทวงที  ๒)  ความยืดหยุน  คือ ไมติดยึดขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ตายตัว  เพราะปาหมายในการจัดสวัสดิการชมุชนอยูที่การชวยเหลือสมาชิก   ไมใชการ
ทําถูกหรือผิดระเบียบอยางที่ปฏิบัติในงานของทางราชการ    และ ๓)  ความหลากหลาย   คือ มี
รูปแบบความชวยเหลือมากมายที่กองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนจัดใหคนในชุมชนไมวาจะ
เปนสมาชิกหรือไมก็ตาม 
 การบริหารจัดการทั้ง ๓ มิตทิี่กลาวขางตน   เปนหัวใจของการดําเนนิงานกองทุนการเงิน
และสวัสดิการชุมชนในจงัหวัดสงขลาในปจจุบัน   และเปนแบบอยางที่ดีใหแกชุมชนตาง ๆ  ทัว่
ประเทศไดเรียนรูและนาํไปประยุกตใหเหมาะกับแตละพื้นที่ตอไป 
  ๒.๒.๓)  การจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและชุมชน   กลาวไดวากองทุนการเงิน
และสวัสดิการชุมชนมีการจดัสรรสวัสดิการใหแกสมาชิกของกองทุน  และจัดสรรใหแกชุมชน  ซ่ึง
หมายถึงสวัสดิการที่ใหแกทุกคนในชุมชนไมวาจะเปนสมาชิกหรือไม    เชน กองทนุอาหาร
กลางวัน  และกองทุนผูสูงอายุ  เปนตน   และอีกประเภทหนึ่งคือ กองทนุที่เกีย่วของกับศาสนาและ
สาธารณะประโยชน   พอจะสรุปใหเห็นโครงสรางของการจัดสวัสดกิารของกองทุนเหลานี้  ไดดัง
แผนภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กองทุนสวัสดิการชุมชน -  คารักษาพยาบาล 
-  คาฌาปนกิจ 
-  คาประสบภัยพิบัติ 
-  ทุนสงเสริมอาชีพ 

ฯลฯ 

 
 
 
 
 

สวัสดิการสําหรับสมาชิก  
 
 

-  สงเคราะหผูสูงอายุ 
-  ทุนอาหารกลางวัน 
-  ทุนสาธารณประโยชน 
-  ทุนศาสนา   ประเพณี 
              ฯลฯ 

 
 
 
 
 

 
สวัสดิการสําหรับชุมชน 

 
 
 
 
 
แผนภาพแสดง  การจายสวัสดิการของกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนในจังหวัดสงขลา 
 
 
 ๒.๒.๔)  หลักเกณฑการจายสวัสดิการแกสมาชิก   กองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชนใน
จังหวดัสงขลา  มิไดจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกในรูปการสงเคราะหเพยีงอยางเดยีว   การสงเคราะห
ก็มีบางในยามเดือดรอนจากเหตุการณทีไ่มอาจคาดเดาได  เชน  คารักษาพยาบาล   และการสงเสริม
อาชีพ  เปนตน  มุงใหเกิดพันธะหรือขอผูกพันระหวางกองทุนในฐานะผูใหกับสมาชิกหรือผูรับ
หลักเกณฑสําคัญในการจายสวัสดิการ  สรุปไดดังนี ้
 เพิ่มทุน   สมาชิกที่มีสิทธิรับสวัสดิการตองฝากหรือออมเงินตามหลักเกณฑทีก่องทุน
การเงินและสวัสดิการชุมชนกําหนด   โดยทั่วไปกําหนดจํานวนครั้ง/เดือน   ในรอบป  เชน  ไมนอย
กวา  ๑๐  เดอืน ใน ๑ ป  เปนตน (ดูรายละเอียดในขอ ๒.๒.๑)  การเพิ่มทุนนอกจากกอใหเกดิ
ประโยชนแกสมาชิกแลว  กองทุนสามารถนําเงินเหลานี้ไปทําประโยชนหรือสรางผลกําไรและนาํ
ผลกําไรที่ไดมาเปนสวัสดิการ    ถาสมาชิกฝากหรือออมเงินนอยไป  ไมสม่ําเสมอกองทุนก็จะไมมี
ผลกําไรสําหรับจายสวัสดกิารใหสมาชิก 
 ลดหนี้   หลักการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชนขอหนึง่  คือ  ทุนเพิ่มหนี้ลด   การลดหนี้
ของสมาชิกในกองทุนตาง ๆ  นอกจากจะใชวิธีเรงรัดหนีสิ้นแลว   การสงเสริมใหเกดิการเพิ่มพนูก็
จะเปนอกีวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาใชได  และเปนวิธีที่ไมกอใหเกิดความเครียดระหวางเจาหนาและ
ลูกหนี ้



 มีสวัสดิการ  ระบบสวัสดิการเปนสิ่งทีข่าดหายไปจากงานพัฒนาของรัฐ  จึงเปนสิ่งที่
เกษตรกร  ซ่ึงเปนคนสวนใหญในชนบทโหยหา   เมื่อกลุมออมทรัพยหรือกองทุนการเงินและ
สวัสดิการชุมชนตาง ๆ  นําเสนอสิ่งที่ขาดหายไปจากชวีติใหแกคนในชุมชน   การตอบรับยอมมีมาก
แมตองแลกกบัเงื่อนไขหรือพันธะสัญญาที่กองทุนตาง ๆ  กําหนดขึ้น  สวัสดิการเปนเครื่องยึด
เหนีย่วคนจํานวนมากใหอยูกบักลุมหรือองคกรพวกเขา 
 สรางวินัยทางการเงิน   เงื่อนไขที่กอใหเกดิพันธะสัญญาระหวางกองทุนการเงนิและ
สวัสดิการชุมชนในฐานะผูใหและสมาชิกในฐานะผูรับสวัสดิการตามที่กลาวมาขางตน   ใน
ระยะแรกอาจถูกมองวาเปนสิ่งลอใจแตระยะยาวแลววิจยัก็จะเกดิขึ้นในตัวสมาชิก  และกลายเปน
แบบแผนพฤตกิรรมที่มั่นคง 
 ๓)  ระบบคณุคาใหม   นับตั้งแตการเกิดขึ้นของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตกลุมแรกใน
จังหวดัสงขลาและพัฒนาเขาสูกรอบคิดกองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชน   รวมแลวเกือบ ๓๐ ป  
กลุมหรือกองทุนเหลานี้ไดพัฒนาระบบคณุคาใหมใหแกสมาชิก  ผูคนในชุมชนและสังคมสงขลา
อยางมาก 
 คําวา คุณคา  ในทีน่ี้   หมายถึงการใหความหมายตอการกระทําและสิ่งแวดลอมที่ตอง
สัมผัสสัมพันธดวย  เชน  การใหความหมายตอการทํางานในกองทนุเพื่อไดเงินหรือเพื่อการเรียนรู   
การใหความหมายตอสมาชิกและคนในชุมชน   การใหความหมายตอธรรมชาติรอบตัวและสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ  เปนตน 
 ในมิติของความสัมพันธระหวางคนกับคนทั้งในระดับคณะกรรมการและสมาชิกการเรียนรู 
คือคุณคาที่ถูกสรางขึ้นบนความสัมพันธดงักลาว  ระบบคุณคาแบบนี้กอใหเกิดความสัมพันธ
แนวราบสมาชิกและคณะกรรมการมีความเทาเทียมกนั  และพรอมที่จะแลกเปลีย่นเรียนรูเพื่อพัฒนา
งานใหดีขึ้น   นอกจากนัน้ระบบคุณคายังถูกนําไปใชนอกเหนือไปจากกิจกรรมของกองทุนการเงนิ
และสวัสดิการชุมชนอีกดวย 
 จิตใจที่เปดกวางอันเปนผลมาจากการจดัความสัมพนัธใหม  ระหวางผูคนในชุมชน  
ความสัมพันธแนวดิ่งหรือระบบสั่งการ  ซ่ึงเปนวัฒนธรรมหลักในองคกรแบบราชการที่ใชมาแต
เดิมไดรับการเปลี่ยนแปลง   และคุณคาของการเรียนรูที่ไดกอใหเกิดการไปมาหาสูกันระหวาง
ชุมชนและ/หรือกลุม/กองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนตาง ๆ  เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ซ่ึงกันและกันเกิดขึ้นอยางกวาง  และไมเคยปรากฏมากอนในจังหวัดสงขลาในชวงกอนหนานี้   
ความเปนเพื่อน   พีน่องที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรูนี้เอง   ที่กลายมาเปนรากฐานที่แข็งแกรง
ของเครือขายสวัสดิการชุมชนในจังหวัดสงขลา 
 การพึ่งพาอาศัยกันหรือความเอื้ออาทร  เปนอีกระบบคณุคาหนึ่งที่เปนผลจากการ
ดําเนินงานของกองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนในจังหวัดสงขลา   ที่ไดสรางรูปธรรมฝายระบบ
การบริหารจัดการกองทุนเหลานี้ 



 ระบบกูยืมเงินของธนาคารชีวิตทุกกลุมวัดเปนกรณีศกึษาที่นาสนใจ  และแสดงออกถึงการ
พึ่งพาอาศัยหือการเอื้ออาทรที่ชุมชนและกองทุนรวมกันสรางขึ้น   สมาชิกของธนาคารชีวิตที่
ประสงคจะกูยมืเงินไมจําเปนตองยื่นคํารองขอกูเงินแตใหแสดงความจาํนงในวันออมหรือฝากเงิน   
และธนาคารพจิารณาใหกูในวันเดียวกัน  ในกรณีที่เงนิไมพอกับความตองการ   ผูขอกูเงินในเดือน
ตองลอมวงจับเขาคุยกันเพื่อตัดสินวาใครมีความจําเปนตองใชเงินมากกวากนั   ผูนัน้ก็จะไดสิทธใิน
การกูเงิน   เหตุผลที่ธนาคารชีวิตไมนําวธีิยื่นคํารองลวงหนามาใชในการกูเงิน  เพราะหนาที่ความ
เดือดรอนจําเปนบางอยางเปนเรื่องแสนสาหัสและไมสามารถวางแผนลวงหนาได  เชน การประสบ
อุบัติเหตุ  เปนตน   การนําความเดือดรอนจําเปนเขามาเปนหลักเกณฑในการใหกูยืมเงนิจึงจาจะ
สอดคลองกับวิถีชีวิตในชุมชน 
 ในสวนของกองทุนสวัสดิการชุมชน   ความเอื้ออาทรสะทอนใหเหน็ในระบบสวสัดิการที่
กองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนจัดขึน้  คารักษาพยาบาล  คาฌาปนกิจ  และอืน่ ๆ ที่จัดใหแก
สมาชิกนั้นเปนการใหอยางเทาเทียมกนั  ไมคํานงึวาสมาชิกคนนั้นจะฝากหรอืออมเงินเดือนละ
เทาไร  มีเงินสะสมไวกับกองทุนมากหรือนอยไมสําคัญ  ส่ิงสําคัญคือการเอื้ออาทรเอาใจใสและดูแล
ซ่ึงกันและกัน 
 ระบบคุณคาใหมทั้งสองประการ  คือ  การเรียนรู และความเอื้ออาทรที่กลาวมานี้  เปนสิ่งที่
กองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนตั้งขึ้น  และพัฒนาจนกลายเปนคณุคาหลัก ไมเฉพาะในจังหวดั
สงขลา  แตกลายเปนสิ่งยดึถือของคนสวนใหญในประเทศไทย 
 
๒.๒  กลุมเถ่ือน :  มมุมองจากภายนอกและทัศนะที่ขัดแยง 

“กองทุนท่ีไมไดจดทะเบียนตามกฎหมายเปนกองทุนเถือ่นท้ังสิ้น   แมวากองทนุนั้นจะ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐอยูก็ตาม...”   ขอความนี้เปฯสวนหนึ่งในคําบรรยายของ
ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน สํานักผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ในการสัมมนาเรื่อง ประสบการณ
กองทุนหมูบาน   ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวางมูลนิธิหมูบาน   ศูนยฝกอบรมและ
พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน และมูลนิธิฟรีดริช  เนามัน   เมือ่วันที่ 20  กุมภาพันธ  2531 
ผูเชี่ยวชาญดานการเงินคนเดียวกันนี้   ไดช้ีใหเห็นผลเสียของการไมจดทะเบยีนกองทุนใหถูกตอง 
ตามกฎหมาย  คือ เกิดปญหาในการติดตามหนี้สินคนื  และปญหาในการนําเงนิไปลงทุนและได
เสนอทางออกในการแปรสภาพกองทุนใหถูกตองตามกฎหมาย   ซ่ึงสามารถทําได ๒ ทาง คือ  จด
ทะเบียนเปนสหกรณออมทรพัย   หรือไมกจ็ดเปนสหกรณเครดิตยูเนยีน  
 ทัศนะที่ตรงขามกับทัศนะทีก่ลาวขางตน   เปนของนายบุญชู  โรจนเสถียร  ที่ไดกลาวใน
งานสัมมนาเดยีวกันนีใ้นวันถัดมา  โดยกลาววา ”ทานกําลังสรางสถาบันท่ีสําคัญของประเทศนี้ ซ่ึง
ประเทศอื่นเขามีกันมานาน และมีพลังสูง...” และกลาวอีกตอนหนึง่วา “อาจมีบางคนหรือแมแต
ฝายราชการ กลาวหาวาทานกําลังสรางองคกรเถื่อน ดังนั้นแทนที่จะชวยกันสงเสริมสนับสนุน ทํานุ



บํารุงใหเติบใหญขึ้นไป ก็กลายเปนจะตองทําใหถูกตองตามกฎหมาย ตองทําอยางโนนอยางนี้ โดยที่
ยังไมไดบอกวาหากทําถูกตองตามกฎหมายแลวจะไดประโยชนอะไร ถาหากมีปญหาเหลานี้ผม
พรอมท่ีจะรวมมือแกปญหา เพราะผมถือวาองคกรนีไ้มเถื่อน และในความเปนจริงรัฐบาลก็มี
กองทุนเถื่อนอยูมากมาย...”  

ทัศนะที่ตรงขามกันที่ยกมากลาวขางตนนี ้    มุงใหเหน็ความแตกตางของแนวคดิ  และ
บรรทัดฐานในการตัดสินหรือทําความเขาใจปญหาหรือปรากฏที่เกิดขึน้ 
 การใชกฎหมายมาเปนบรรทดัฐานในการตดัสินใจ  กจ็ะเห็นทุกสิ่งอยางที่ไมเปนไปตาม
กฎหมายเปนส่ิงผิด   ทางแกก็คือทําใหถูกกฎหมาย   ดงัคําเปรียบเทียบวาตดัตนีใหเขากับเกือก    การ
ยึดถือกฎหมายเปนแนวทางอาจไมผิด  เพราะผูยดึถือแนวนี้มักมีความคิดวากฎหมายคือความ
ยุติธรรม  กฎหมายหามทั้งคนรวยและคนจนขโมยทรพัยสินของคนอื่นมาเปนของตัว   แตปญหามี
อยูวาระหวางคนรวยและคนจนใครมีโอกาสเปนขโมยมากกวากัน  
 นอกจากนั้น การนํากฎหมายมาเปนตัวกําหนดในการตัดสินปญหาหรือทําความเขาใจ
ปรากฏการณ มีความสัมพนัธกับอํานาจในการตีความกฎหมาย   นั่นคือการผิดหรือถูกไมใชส่ิง
ตายตัว  แตขึ้นอยูกับใครเปนผูตีความปญหาหรือปรากฏการณนั้น 
 หากพิจารณาในแงนี้  ทัศนะที่วาวดวยเถื่อนหรือไมเถื่อน   อาจเกดิขึ้นกอนการออกมากลาว
ของผูเชี่ยวชาญดานการเงนิ   ธนาคารแหงประเทศไทย   เจาหนาทีข่องสวนราชการที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมกลุมออมทรัพยก็เคยใชคําพูดนี้กับกลุมที่ไมปฏิบัติตามแนวคิด  แนวปฏิบัติ  และขึ้น
ทะเบียนกับหนวยงานราชการวาเปนกลุมเถื่อนเชนกัน   สวนทัศนะทีข่ัดแยง  มีจุดยืนหรือมุมมอง
จากขอเท็จจริงที่ปรากฏในวถีิชีวิตของผูคนและสังคม  ทัศนะเชนนี้นาํไปสูการตัดเกือกใหเขากับตีน   
และเหน็วากองทนุทั้งหลายที่ชุมชนสรางขึ้นแลวนัน้ เปนหนาที่ของรัฐที่ตองเขาไปปกปองและเขา
ไปคุมครองอยางเทาเทียมกนั 
 ในทัศนะของชุมชนกลับมองวา ชุมชนมีสิทธิที่จะจดัการกับทรัพยากรหรือเงนิทองของ
ตนเอง  ใชความรู  ภูมิปญญามาพัฒนาระบบบริหารจดัการใหสอดคลองกับวิถีชีวติและดูเหมือนวา
ชุมชนไมไดดือ้ดึงที่จะทําผิดกฎหมายหรือไมยอมรับราชการ   “แตท่ีไมจดทะเบียนเพราะไมมี
กฎหมายกลุมออมทรัพย” หรือ ผูนําชุมชนบางทานกลาววา “ราชการก็ชวยเรามาก แตไมก็เหมือน
เราทําเอง”  นี่คือเสียงสะทอนของผูนาํกองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนในจังหวัดสงขลาตอ
ทัศนะดังกลาวขางตน 
 ทุกวันนี้กองทนุการเงินและสวัสดิการชุมชนรวมทั้งกองทุนอื่น ๆ  ที่ชุมชนไดจดัตั้งและ
ดําเนินการเองก็ยังไมมกีฎมายใดรองรับ  หรือไมถูกตองตามกฎหมาย   แตกลับมีความถูกตองเชงิ
นโยบาย   คือเปนสิ่งที่รัฐบาล และหนวยงานตาง ๆ  ของรัฐใหการสงเสริมและสนับสนุน  เฉพาะใน
กรณีจังหวดัสงขลา  อาจกลาวไดวาแทบจะไมมชุีมชนใดในชนบทที่ไมมีกองทุนการเงินและ
สวัสดิการชุมชน 



 การนําขอถกเถียง  โตแยงที่เกิดขึ้นในอดตีมากลาวในทีน่ี้   ไมประสงคที่จะนํามาซึง่ความ
ขัดแยงใหม   หรือฟนฝอยหาตะเข็บ   แตตองการชี้ใหเห็นประเด็นการตอสู  ความมานะพยายาม
ของคนรุนกอนและรุนปจจบุัน    ซ่ึงเปนประสงคความเปนมาของกองทุนเหลานี้   เพื่อเปนการให
สติ   ไมใหหลงลืมรากเหงาของตนเอง   เพราะการลืมรากเหงาจะทําใหกองทุนทั้งหลายอาจถูกชัก
จูงไปในทิศทางที่ไมใชอุดมการณของตนไดงาย 
 
๒.๓  การประนีประนอมและทางออก 

หลังจากมีประเด็น กลุมเถื่อน  เกิดขึ้นกรมการพัฒนาชมุชนในฐานะหนวยงานที่ริเร่ิมและ
สงเสริมสนับสนุนใหชาวบานในชนบทรวมตัวกันกอตัง้กลุมออมทรัพยก็ไดพยายามประนีประนอม
และหาทางออกในเรื่องนี้   โดยการจัดตัง้สมาคมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  เพื่อใหกลุมออม
ทรัพยตางๆ  ที่ไดรับการสนับสนุนจากกรมนี้สมัครเปนสมาชิก ปรากฏวากลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตจํานวนมากไดสมัครเปนสมาชิกของสมาคมดังกลาว   กลางป พ.ศ. ๒๕๓๒    สถาบันพัฒนา
ชนบท  มูลนิธิหมูบานไดศึกษาและสํารวจความเหน็ของกลุมออมทรัพยในจังหวัดสงขลา จํานวน  
๒๒ กลุม  พบวาสวนใหญเห็นดวยและสมัครเปนสมาชิก  รวมทั้งจายเงินคาสมาชิก   โดยคาดหวงั
วาสมาคมดังกลาวจะชวยแกปญหาใหกลุมได   สวนกลุมออมทรัพยที่ ไมไดสมัครเปนสมาชิกเพราะ
ตองการดูผลการดําเนินงานของสมาคมวาจะแกปญหาและทํางานไดตามที่ตั้งเปาหมายไวหรือไม   
 ปรากฏการที่ยกมากลาวขางตน  เพื่อแสดงใหเห็นวาไมมีองคกรหรือหนวยงานใดตองการ
ละเมิดกฎหมายของรัฐ  รวมทั้งกลุมองคกรของชาวบาน  ดวยเหตุนีแ้นวคดิและวธีิประนีประนอม
จึงเกิดขึน้เรื่อยมา 
 อยางไรก็ตาม การกอตั้งสมาคมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ไมใชทางออกที่สมบูรณ   
เพราะมีขอติดขัดทางกฎหมายที่ไมเอื้อใหสมาชิกของสมาคมสามารถดําเนินงานตามอดุมการณ และ
เปาหมายของกลุมออมทรัพยไดเตม็ที่  การเจรจาและทําขอตกลงระหวางกรมการพฒันาชุมชนกับ
กระทรวงการคลัง จึงเปนทางออกสุดทายที่จะทําใหความกังวลใจในการดําเนินงานและการสงเสริม
กลุมออมทรัพยผอนคลายลง 
 สาระสําคัญของขอตกลงขางตน   มุงให  ๑)  กลุมออมทรัพยตองรับสมาชิกที่มีภูมลํิาเนาใน
ชุมชน/หมูบานที่กลุมตั้งอยูเทานั้น  ๒)  การฝากเงินและใหกูยืมจะทําไดภายในหมูสมาชิกและ  ๓)  
การคิดดอกเบีย้เงินกูตองไมเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด 
 การประนีประนอมและทางออกในรูปขอตกลงขางตน  ไดรับการยอมรับและปฏิบัติทั่วไป
ในกลุมออมทรัพยหรือกองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชนในจงัหวดัสงขลา    อาจมีบางที่ไมได
ดําเนินการตามขอตกลงนี้ทั้งหมด   แตการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนกบัเจาหนาที่รัฐและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  ชวยใหกองทุนตาง ๆ  ดําเนินตอไปได เติบโตและแข็งแรงมาจนทุกวันนี ้  ทั้ง 
ที่ไมมีกฎหมายฉบับใดรองรบั 



๓  การคุกคามใหมและการปรับตัว 

ในชวง ๒๕ ปแรกของการกอตั้งกองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชนในจงัหวดัสงขลา
แมวาอุปสรรคตางๆเกิดขึ้นมาโดยตลอด แตระบบการเรยีนรูที่ชุมชนสรางสรรคขึ้นไดชวยใหปญหา
ตางๆคลี่คลายลงไปได ความขัดแยงกับเจาหนาที ่ หนวยงานของรัฐที่กระทบกระทั่งกันเกือบ
ตลอดเวลา แตก็ไมใชปญหาใหมเพราะทกุฝายที่เกีย่วของมีเปาหมายรวมกัน คือ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนดอยโอกาสในชมุชนชนบท จะตางกนับางก็เพียงวิธีการเทานั้น กระบวนการที่ทกุฝาย
นํามาใชในการเรียนรูรวมกนัจึงทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดมา 

 
๓.๑  การคุกคามใหม วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในชวงกลางปพ.ศ. ๒๕๔๐ กลายเปน
โอกาสและความหวังของชุมชน เพราะวกิฤติที่เกิดขึ้นไดนําไปสูการวิพากษและวจิารณแนวทางการ
พัฒนาประเทศในชวงที่ผานมา การสรางความเขมแข็งใหชุมชนจึงเปนขอเสนอที่ไดรับการขานรับ
อยางกวางขวาง การสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและกลไกการเรียนรูเกิดขึ้นมากมาย แผนแมบท
ชุมชน ประชาคม ประชารัฐและเครือขายตางๆเกิดและกระจายไปในชุมชนและทองถ่ิน 
 ๓.๑.๑) นโยบายและแนวทางของรัฐ การเลือกตั้งทั่วไปในปพ.ศ. ๒๕๔๔ และการจัดตั้ง
รัฐบาลบริหารประเทศ นโยบายของพรรคการเมืองที่ไดรับเสียงขางมากในการเลือกตั้งถูกนํามาใช
ตามที่ไดสัญญาไวกับประชาชน เชน ๓๐ บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมูบานละ ๑ ลาน และการพกั
หนี้เกษตรกร เปนตน รวมทัง้การปรับเปลี่ยนบทบาทหรอืแนวทางการทํางานใหม จากบทบาทของ
ผูสงเสริมและสนับสนุนมาเปนผูกระทํา 
 บทบาทหรือแนวทางการทํางานใหมนี้เอง ที่กอใหเกิดการคุกคามกองทุนการเงินและ
สวัสดิการชุมชนคอนขางรุนแรงอยางไมเคยเกิดขึน้มากอน 

 การกอตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองหรือกองทุนหมูบานละ ๑ ลาน เร่ิมตนจากการสั่ง
การพรอมกันทั่วประเทศ ไดกอใหเกิดความตืน่ตระหนกและกงัวลใจแกผูนํากองทุนการเงนิและ
สวัสดกิารชุมชน โดยเฉพาะกองทุนที่มีขนาดเล็กและกอตั้งไมนานนกั เพราะการทุมเงินกอนใหญ
ของรัฐบาลลงสูหมูบานสงผลกระทบตอระบบคุณคาที่ชุมชนและกองทุนทั้งหลายสรางขึ้น การ
พึ่งพาอาศัยกนัและการพึ่งตนเองถูกทําลาย และหันไปพึ่งพาเงินทุนจากรัฐ ภายใตวิธีการที่รัฐบาล
เปนผูกําหนด สําหรับคนจํานวนหนึ่งในชุมชนหมูบานวิธีนี้ดเูหมือนงายและไดเงนิเร็วกวา จงึมี
สมาชิกบางสวนของกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนลาออกจากกลุมหรือองคกรของตน 
 นอกจากกองทุนหมูบานละ ๑ ลานแลว โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคก็เปนอีกนโยบาย
หนึ่งที่สงผลกระทบโดยตรงตอกองทุนและสวัสดิการชมุชน โดยเฉพาะกองทุนสวสัดิการชุมชนที่มี
สวัสดิการคารักษาพยาบาลที่เนนหลักประกันดานสุขภาพของคนยากจนในชนบท เมื่อรัฐบาลมี



โครงการนี้ขึ้นสมาชิกจํานวนหนึ่งของกองทุนการเงินจงึเห็นวาสวัสดกิารดานนีห้มดความจําเปน 
กองทุนการเงนิจํานวนหนึ่งจึงไมอาจเดินหนาและบางแหงตองเลิกจดัสรรเงินเพื่อการนี้   
 การเปลี่ยนบทบาทหรือแนวทางการดําเนนิงานของรัฐจากผูสนับสนุน สงเสริมเปนพี่เล้ียง 
หรือ ผูเชื่อมประสานมาเปนผูกระทําหรือดาํเนินงานเอง นาจะถือไดวาเปนการคุกคามใหมตอชุมชน 
การวิเคราะหในแงมุมนี้ตองไมสับสนระหวางภารกจิและบทบาทของรัฐ ประเดน็ไมไดอยูที่วารัฐ
ควรทําหรือไมควรทําอะไร แตส่ิงที่ควรพจิารณาคืออยางไร หรือ วิธีการแบบไหนจงึจะทําใหชุมชน
เขมแขงและพึง่ตนเองไดอยางแทจริง 
 ในกรณีจังหวดัสงขลา เคยมีตัวอยางการคุกคามของรัฐตอชุมชนในลกัษณะนี้มากอน กลุม
พัฒนายางแผนและขายยางบานพรุ อําเภอหาดใหญ ภายใตการนําของลุงพริ้ม  นันทรัตน ไดใช
ความพยายามอยางยิ่งในการสรางตลาดประมูลยางแผนดบิ โดยเริ่มตนมาตั้งแตปพ.ศ.๒๕๑๒ มีการ
สรางระบบองคกรเครือขาย การประมูล และการบรหิารจัดการของตนเอง จนเปนที่ยอมรับของ
พอคายางในอาํเภอหาดใหญและใกลเคียง อยางไรก็ตาม ตลาดยางแหงนี้ยืนหยดัอยูไดราว ๒๐ ปเศษ
ก็ตองลมสลายลงเมื่อรัฐบาลไดจัดตั้ง ตลาดกลางยางพารา ขึ้นที่ศูนยวจิัยยาง ตําบลคอหงส ทําหนาที่
แทนและเบียดตลาดประมูลยางแผนดิบตําบลบานพรุจนหมดบทบาทในที่สุด ทุกวันนี้ชาวสวนยาง
บานพรุไดเปลีย่นบทบาทจากเจาของตลาดประมูลยางแผนดิบมาเปน คนกรีดยาง และขายยางใน
ตลาดกลางยางพาราที่ตัวเองไมมีสิทธิ์ที่จะออกระเบียบหรอืกฎเกณฑใดๆไดอีก 
 ดวยเหตนุี้การนํานโยบายและแนวทางของรัฐบาลมากลาวในทีน่ี้ โดยเฉพาะการกลาวหาวา
เปนการคุกคามตอชุมชนนั้นจึงไมใชเปนความวิตกกังวล แตมีขอเท็จจริงรองรับ ส่ิงเหลานี้ควรจะได
นํามาเปนบทเรียนและปองกนัไมใหเกดิซ้ําแลวซํ้าอีก 
 ๓.๑.๒ การดาํเนินงานของสถาบันการศึกษา องคอิสระ และองคกรเอกชน เดิมทอีงคกร
เหลานี้มีลักษณะการทํางานที่คอนขางอิสระ มีอุดมการณและแนวคิดที่ชัดเจน แมมีทุนในการ
ดําเนินงานไมมากนัก พืน้ทีท่ํางานไมกวางแตการทํางานมีความตอเนือ่ง โดยยึด กระบวนการเปน
หลักในการทํางาน 
 นับจากวิกฤติเศรษฐกิจเปนตนมาถึงปจจุบนั การทํางานของหนวยงานของหนวยงานและ
องคกรดังกลาวนี้เร่ิมเปลี่ยนแปลง โดยหันมาทํางานตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาลมากขึ้น 
หลายโครงการไดหันมาใชโครงการเปนเครื่องมือในการทํางานแทนกระบวนการ พืน้ที่ทํางานกวาง
ขึ้นและใชเงินมากขึ้น สวนใหญเงนิทุนก็จะมาจากการสนับสนุนของรัฐบาล จึงตองใชจายตาม
ระเบียบของสาํนักงบประมาณ การเรงรัดงานใหเสร็จทนัตามเวลาจึงเปนสิ่งไมอาจหลีกเลี่ยงได 
 ประเด็นทีน่ํามาอภิปรายในทีน่ี้ คือ รูปแบบการทํางานทีเ่ปลี่ยนไป สาระสําคัญไมไดอยูที่
สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ และองคกรเอกชนควรทํางานตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาล
หรือไม แตส่ิงที่ควรคํานึงคือ รูปแบบหรือวิธีทํางาน ซ่ึงปจจุบันมหีลากหลายมาก ทุกวันนี้ชุมชน
ตองเผชิญหนากับการบันทึกขอมูล แผนแมบทชุมชน แผนชีวิต การถอดประสบการณ วิจัยชุมชน 



ประชาคม ประชารัฐ และลาสุดคือการจัดการความรู และอื่นๆอีกมาก ซ่ึงเปนสิ่งที่นําไปจาก
ภายนอก นอกจากนัน้หนวยงานและสถาบันอีกหลายแหงไดนําผลสําเร็จของเทคนิคเหลานี้มาเปน
เคร่ืองชี้วัดการพัฒนา เชน มีประชาคมหมูบานแปลวาชุมชนเขมแขง็ หรือ มีแผนแมบทแปลวา
ชุมชนเรียนรู เปนตน 
 ส่ิงที่พึงระลึกเสมอ คือ ไมใชหนวยงานหรือองคกรทั้งหมดที่กลาวขางตนจะเปลี่ยนไปอยาง
ส้ินเชิง ยังมหีนวยงานหรือองคกรอีกจํานวนหนึ่ง และผูนําชุมชนอีกมาก ที่ยงัคงมุงมั่นสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน สวน เหลือบ นั้นมีบาง แตคงจะหมดบทบาทไปในที่สุด ทั้งนีด้วย
การเรียนรูและตัดสินใจของชุมชนเอง 
 
๓.๒  หนึ่งชมุชน สองระบบ: การปรบัตัวและการจัดความสัมพันธกับภายนอก 
 การเขาสูความสัมพันธกับภายนอกทั้งในสวนของหนวยงานรัฐ สถาบันการศึกษา องคกร
อิสระและองคกรพัฒนาเอกชน หรือ เอ็นจีโอ สงผลใหกองทนุและสวัสดิการชมุชนในจงัหวดั
สงขลาตองปรับตัวเองดวยเหตุผลที่ไมอาจหลีกเลี่ยงความสัมพันธที่วา และเล็งเห็นประโยชน
โดยเฉพาะการเรียนรูรวมกับหนวยงานและองคกรภายนอกเหลานี ้ ขณะเดยีวกันความสมัพันธ
ดังกลาวตองไมทําใหกองทนุหรือชุมชนตองไมสูญเสียอิสระในการตดัสินใจ ในการดําเนินงานของ
ตน 
 กอนหนาการกอตั้งกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชน หมูบานตางๆในจังหวัดสงขลามี
การรวมกลุมหรือองคกรดั้งเดิมอยูแลว โดยมีกลุมแลกเปลี่ยนแรงงานเปนพื้นฐานทีสํ่าคัญ ซ่ึงในแต
ละทองที่อาจเรียกแตกตางกนัไป เชน แชรแรงงาน พรรค หรือ ทํา-พัก และซอแรง เปนตน เมื่อมี
การกอตั้งองคกรการเงินและสวัสดิการชุมชน เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตขึ้นมา หนวยงานที่มี
หนาที่สงเสริมและสนับสนนุก็ไดนํารูปแบบองคกรสมยัใหมหรือองคกรแบบราชการเขามาพรอม
กับวัฒนธรรมการทํางานในองคกรใหม องคกรแบบนีป้ระกอบดวยการกําหนดตําแหนงหนาที่ของ
บุคคลในองคกร และสายบงัคับบัญชาที่แสดงใหเห็นอํานาจในการสั่งการ หรือตัดสินใจตามลําดบั
ช้ัน ดังจะเห็นไดจากกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่กรมการพัฒนาชุมชนสงเสริมและสนับสนนุมี
การจัดองคกรเหมือนกนัทั้งประเทศ มีประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม และ
ประชาสัมพันธ รวมทั้งคณะกรรมการก็ถูกแบงเปนฝายตางๆเหมือนกันหมด 
 วัฒนธรรมองคกรแบบใหมนี้ไดปะทะกับวัฒนธรรมองคกรแบบดั้งเดมิในชุมชน ที่ให
ความสําคัญกับ ผูนํา ระบบอาวุโส และระบบคุณคาของชุมชน หนวยงานราชการตองใชความ
พยายามอยางมากในการกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงเขาสูความเปนองคกรแบบใหม ในสวนของกลุม
หรือชุมชนเองก็ไดตระหนกัดีในเรื่องนี ้ ดานหนึ่งกลุมหรือชุมชนตองการสรางความสัมพันธกับ
ระบบราชการ แตอีกดานหนึ่งก็เกรงวาการเปลี่ยนแปลงจะกระทบตอระบบการดําเนินงานของตน 



กลาวอีกนยัหนึ่งการที่กลุมหรือชุมชนไมยอมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรและรูปแบบการจัดการ
องคกรไมใชเพราะโง แตไมรูจะเปลี่ยนไปทําไม หรือไมเห็นประโยชนที่จะไดจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว 
 อยางไรก็ตาม  ความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาทีก่ับผูนํากลุมหรือชุมชนจะสงผลตอการ
ปรับตัวของชุมชนไดมาก การขอ หรือยอมกันในบางเรื่องเพื่อรักษาความสัมพันธจึงไดแสดงพลัง
ออกมา ปายขนาดใหญทีแ่สดงแผนภูมกิารบรหิารองคกรจึงปรากฏขึ้นในที่ทําการกลุมออมทรัพย
ทั่วไป เพื่อบอกใหคนนอกรูวาใครมีตําแหนงอยางไรในกลุม สวนการดําเนนิงานยังคงตองรักษา
ระบบของงานไว 
 ภูมิปญญาชาวบาน นาจะเปนคําอธิบายไดดีที่สุดที่กลุมหรือชุมชนตางๆ นํามาเปนเหตุผล
ในการวางระบบบริหารจัดการของตนไว และดูเหมอืนวาเปนคําอธิบายที่เปนยอมรับของทุกฝาย 
ความแตกตาง และหลากหลายในการบรหิารจัดการกองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชนจึงดํารงอยู
ไดจนถึงทกุวนันี ้
  การปรากฏตัวของกองทุนหมูบานละ ๑ ลาน ที่เกิดขึน้อยางรวดเร็วเมื่อไมกี่ปมานี ้ เปน
ปจจัยสําคัญอกีประการหนึ่ง ที่สงผลตอทาทีและการปรับตัวของกองทุนการเงนิและสวัสดกิาร
ชุมชนในพืน้ทีจ่ังหวดัสงขลา ซ่ึงพอจะแยกใหเห็นทาทีและการปรับตัวได ๓ รูปแบบ ดังนี ้

รูปแบบแรก  กองทุนการเงินและสวัสดกิารชุมชนปฏิเสธที่จะเขาไปเกี่ยวของกับกองทุน
หมูบานละ ๑ ลาน ปลอยใหชุมชนคดัเลือกกรรมการชุดใหมเขาไปบริหารกองทุนดังกลาวตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดขึ้น 

รูปแบบที่สอง  กองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนเปนผูบริหารกองทุนหมูบานละ ๑ ลาน  
แตแยกบัญชีออกจากันอยางชัดเจน และไดนําวิธีการบางอยางของกองทุนการเงนิและสวัสดกิาร
ชุมชนเขาไปใชเพื่อลดผลกระทบของกองทุนหมูบานตอประชาชน โดยเฉพาะการใชคืนเงินกู 

รูปแบบที่สาม  กองทุนการเงินและสวัสดกิารชุมชนเปนผูบริหารกองทุนหมูบานละ๑ ลาน  
และเชื่อมโยงระบบการเงินบางสวนเขาหากัน โดยใชกองทนุการเงินที่มีอยูเดมิเปนฐานรองรับ
กองทุนหมูบาน เพราะความหวงใยตอสมาชิกของกองทุนทั้งสองนี้เนื่องจากเปนคนในชุมชน
เดียวกัน และคนสวนใหญก็เปนสมาชิกของทั้งสองกองทุน 

หนึ่งชุมชน สองระบบ จึงเปนผลจากการเรียนรู ทาที และการปรับตวัของกองทุนการเงิน
หรือชุมชน โดยสรางระบบหนึ่งขึ้นมาเพื่อการติดตอและสัมพันธกบัภายนอก และอีกระบบหนึ่ง
สําหรับจัดความสัมพันธระหวางสมาชิก เนนการพึ่งพาอาศัยกันและการพึ่งตนเอง ตลอดจนความ
เอื้ออาทรเปนดานหลัก 

 



๔  การเคลื่อนยายฐานคิดและเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๑  จากเงินตราสูการสรางสรรคทุนของชุมชน 
 การดําเนนิงานของกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนในระยะแรกเริ่ม โดยเฉพาะกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตมักถูกมองในแงลบวา ชุมชนกําลังถลําลึกเขาสูระบบทุนนยิมหรือถือเงินเปน
ใหญ และสรางหนี้ใหแกประชาชน ในสวนของกลุมออมทรัพยเองก็ตระหนักในเรื่องนี้เปนอยางดี 
แตกว็างเฉยกบัขอครหาขางตน ประกอบกับไมมีทางเลอืกอื่นจึงตองดาํเนินการตอไป การสะสมทนุ
เงินตราเพื่อใหสมาชิกนําไปแกปญหาหรือตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานในชวีติ จึงเปนภารกิจ
หลักในระยะนี้ ขณะเดียวกันก็พยายามอธิบายแกสมาชิกใหเห็นวาการเปนหนี้ตวัเองนั้นดีกวาการ
เปนหนี้บุคคลและองคกรภายนอก 
 ภายหลังจากการสะสมทุนและแกปญหาความขาดแคลนทุนเงินตราใหกับสมาชิกไดระดับ
หนึ่ง กองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนจึงกาวไปสูการดําเนินงานขั้นตอไป นั่นคือการเปลี่ยนทุน
เงินตราใหเปนทุนโภคทรัพย ในระยะนีก้ลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตไดกําหนดเงื่อนไขหรือสราง
แรงจูงใจใหสมาชิก เชน เงินกูดอกเบี้ยต่าํสําหรับซื้อวัว ทรัพยสิน และที่ดิน เปนตน นอกจากนี้
พบวา กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตจํานวนหนึ่งในจังหวัดสงขลาไดนําเงินทนุไปซื้อที่ดินและ
ทรัพยสินตางๆเปนของกลุม เปนทุนที่จะสรางความมั่นคงใหแกกลุมทั้งในปจจุบนัและอนาคต 
 ปจจุบันภารกจิของกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนไมไดหยดุอยูที่การรับฝากเงิน การ
ใหกูยืม และแสวงผลกําไร แตกองทุนการเงินสวนใหญในจังหวัดสงขลากําลังเปลี่ยนเงินตราที่มีให
เกิดการสรางสรรคทุนของชุมชน การจัดสรรสวัสดิการใหแกสมาชิกที่ปลูกตนไม ดูแลปา และ
รักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสรางและรักษาทุนทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยูตอไป 
 การนําทุนชุมชนมาเปนประเด็นในการอภปิรายในทีน่ี้ มุงเนนไปที่ทนุโภคทรัพยเปนสําคัญ 
สวนทุนประเภทอื่นยังไมประสงคที่จะอภปิราย เพราะยงัมีความเหน็แตกตางกันคอนขางมากในการ
แบงประเภทและชนิดของทนุ แตจะตั้งขอสังเกตวา การแบงประเภทหรือชนิดของทุนนั้นควรแยก
ใหชัดเจนวาอะไรคือทุน และอะไรคือทีม่าของทุน รวมทั้งการนําทุกอยางเขาสูมิติของทุนอาจ
กอใหเกิดความผิดพลาดและสงผลรายตอการพัฒนาชุมชนไดเชนกัน จึงควรระมดัระวังขอนีไ้วให
มาก 
 
๔.๒  จากมูลคาสูคุณคา 
 กองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนในจังหวัดสงขลาทกุวันนี้  ไดกาวผานยุคของมลูคา คือ
การสะสมและแสวงหาเงินตราเขาสูยุคที่ใหความสําคัญกับคุณคา เงนิตราเปนเพยีงสื่อกลางในการ
ฉุดดึงคนเขาหากัน และมุงเพิม่เติมคุณคาในสวนที่ขาดหายไปในชุมชน 



 สวัสดิการที่กองทุนการเงินตางๆจัดขึ้น สะทอนใหเหน็การกาวผานยุคสมัยดังกลาวไดเปน
อยางดี เปาหมายของสวัสดิการชุมชนไมไดอยูที่จํานวนเงนิที่จายใหแกสมาชิก จิตใจ ความเอื้ออาทร 
และการดแูลทุกขสุขซึ่งกันและกันตางหากคือเปาหมายทีแ่ทจริง 
 การยึดถือระบบคุณคาแทนมลูคาที่มีมาแตเดิม สงผลใหกองทุนการเงินและสวสัดิการ
ชุมชนไดพัฒนาขึ้นมาอกีระดับหนึ่ง เปลี่ยนสถานะจากองคกรการเงนิเปนองคกรหรือสถาบันทาง
สังคมอยางแทจริง 
 
๔.๓  เศรษฐกิจพอเพียงรากฐานของชีวิตและชุมชน 
 กาวใหมของกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนในฐานะองคกรหรือสถาบันทางสังคม จึง
ไมอาจจํากดับทบาทเฉพาะการเปนองคกรการเงินเพยีงอยางเดยีว 
 โดยทั่วไป กองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนไดถูกออกแบบใหมีความพอเพยีงในตัวเอง
มาตั้งแตเร่ิมตน นับตั้งแตการฝากหรือการออมเงิน การกูยืม การปนผลกําไร และการจัดสวัสดิการ 
จํานวนเงินทนุสะสมของแตละกองทุนไมใชดัชนีช้ีวดัความพอเพียง แตความสามารถในการอุมชู
ตนเองของแตละกองทุนจะเปนตัวกาํหนด ซ่ึงจะสัมพันธกับพื้นที่ จํานวนสมาชิก ระบบการผลิต 
และพัฒนาการของแตละพืน้ที่ เมื่อสามารถอุมชูตัวเองไดแลวกองทนุการเงินและสวัสดิการชุมชนก็
จะสรางกลไกใหมเพื่อรักษาความสามารถนั้นไว ดังที่กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองหวะได
ดําเนินการมากอนแลว 
 นอกจากนี้ กองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนในจังหวัดสงขลา ไดใหความสําคัญกับ
แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงตลอดมา โดยนําแนวคดินี้มาใชผานระบบกูยมืเงิน และการจัดสวัสดิการ
ใหแกสมาชิก ตลอดจนการดาํเนินงานของกองทุนเองในสวนที่สามารถปฏิบัติไดในระดับองคกร 
 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานนาหวา มีความโดดเดนมากในการจัดสวัสดิการเพื่อ
สงเสริมการผลิตระดับครัวเรือน โดยเฉพาะพืชและสัตวที่เปนอาหารในชุมชน การจายเงิน
สวัสดิการใหแกสมาชิกที่ปลูกออย สับปะรด กลวย พริก ขมิ้น และตะไคร รวมทั้งการเลี้ยงวัว และ
ไก เปนกจิกรรมที่ไดรับสวสัดิการในชุมชนแหงนี้ เชนเดียวกับกลุมออมทรัพยตําบลคลองเปยะ ที่
ไดเร่ิมใชเงนิกองทุนสวัสดิการชุมชนสงเสริมการปลูกไมยืนตนเพื่อสรางพื้นที่สีเขียวในชุมชน 
 สําหรับกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนในพืน้ที่อ่ืน แมวาไมไดจัดสวัสดกิารชุมชน
แบบเดยีวกับบานนาหวา แตก็ไดจัดเงินกูดอกเบีย้ต่ําไวสําหรับสมาชิกกูยืมไปใชในกิจกรรมแบบ
เดยีวกันนี ้
 ในสวนขององคกรนั้นพบวา กองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนในจังหวัดสงขลาเปนผู
ริเร่ิมวิสาหกิจชุมชนมาตั้งแตชวงหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไดไมนานนัก โรงน้ําปลา โรงสีขาว 
และโรงงานน้าํดื่มที่มีขนาดหรือกําลังการผลิตเพียงพอสําหรับการบริโภคในชุมชนจงึไดถูกสราง



ขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๒ และกลายเปนแบบอยางในการศึกษาเรียนรูของชุมชนอื่นทัง้ในภาคใตและ
ตางภาค 
 

๕   พัฒนาการและทิศทางกองทุนการเงินและสวัสดกิารชุมชน 

          ในจังหวัดสงขลา 
 
๕.๑ การเคลื่อนตัวของชุมชนในจังหวัดสงขลา 

หากพิจารณาพัฒนาการของชุมชนตางๆในจังหวัดสงขลา ภายใตบริบทของกองทุนการเงิน
และสวัสดิการชุมชน  พบวาชุมชนไดเคล่ือนตัวผานชวงสําคัญของการพัฒนามา ๓ ยคุ ดังนี ้

๑) ยุคสะสมทุน  นับจากการกอตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองหวะ ในป พ.ศ.
๒๕๒๐ จนถงึป พ.ศ. ๒๕๒๕ หรืออยูในชวง ๕ ปแรกของการกอตั้งกอตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิต  ซ่ึงเปนเวลาที่กลุมตาง ๆ เร่ิมสะสมทุนเพื่อแกปญหาของตน  ไมเฉพาะดานการผลิต  แตจะ
ครอบคลุมมิติอ่ืน ๆ ทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมไปพรอม ๆ กัน 

๒) ยุคทุนสวสัดิการ  นับจากการปรากฏขึ้นของกลุมสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจร
ชีวิตตําบลน้ําขาว ในป พ.ศ. ๒๕๒๖ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนชวงทีก่ลุมออมทรัพยเพือ่การผลติ
ไดนําดอกผลที่ไดจากทนุทีส่ะสมไวมาพฒันาระบบสวสัดิการชุมชน หรือพัฒนาระบบกองทุนเพื่อ
การผลิตเขาสูระบบทุนสวัสดิการ สงผลใหกลุมออมทรัพยในจังหวัดสงขลาไดเปลี่ยนสถานะเขาสู
กองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชน 

๓) ยุคชุมชนสวัสดิการ  นับจากการกอตั้งกลุมสัจจะวนัละ ๑ บาท เพื่อสวัสดิการภาค
ประชาชนตําบลน้ําขาว ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน  เปนพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของชุมชนที่
ฝากหรืออมเงินไวเพื่อสวัสดกิารของตน  ไมใชกูยืมแลวนําดอกผลมาเปนสวัสดิการอยางที่เคยทํามา
กอน  ระบบและการดําเนนิงานจึงตางจากกองทุนในยุคสะสมทุนและยุคทุนสวัสดกิารอยางชัดเจน 

อยางไรก็ตาม การแบงพัฒนาการ หรือการเคลื่อนตัวของชุมชนในจงัหวัดสงขลา เปน ๓ 
ยุคนี้ เปนกรอบกวาง ๆ เทานั้น ไมตายตัว  เพราะในรายละเอียดของชมุชนตาง ๆ  มีความแตกตาง
กันในชวงเวลาของการเขาสูพัฒนาการในแตละยุค  เชน ขณะที่ชุมชนหนึ่งเขาสูยุคทนุสวัสดิการ  
อีกชุมชนกําลังเริ่มตนสะสมทุน เปนตน  นอกจากนีพ้ัฒนาการของยุคหนึ่งจะเปนพื้นฐานใหแกยุค
ตอไป  การแบงยุคดังกลาวจงึเปนเพยีงการแนวทางใหสามารถศึกษากองทุนการเงินและสวัสดิการ
ชุมชนงายขึ้นเทานั้น 

 



๕.๒  การเคลื่อนตัวสูนโยบายสาธารณะ 
การพิจารณากองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนในฐานะนโยบายสาธารณะจะแบงเปน ๒ 

สวน คือสวนที่เปนกองทุนการเงินชุมชน  ซ่ึงเปนนโยบายที่ถูกกําหนดโดยรัฐบาล  กระทรวง และ
กรม  หรือกําหนดจากขางบนลงสูลาง  และกองทุนสวสัดิการที่ริเร่ิมโดยชุมชนหรือภาคประชาชน  
หรือการกําหนดจากลางสูบน 

ในสวนกองทุนการเงินชุมชนนั้นถือวาประเด็นนี้เปนนโยบายสาธารณะมาแตตน  นบัตั้งแต
กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชนบท
รวมตัวกันกอตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อเพื่อการผลิต เพื่อรวบรวมเงินคนละเล็กละนอยมาเปนทุนในการ
ผลิต  เพราะสถานการณของประชาชนในชนบทในขณะนั้นสวนใหญเปนเกษตรกรขาดแคลน
เงินทุน และเปนหนี้สถาบนัการเงินเปนจํานวนมาก  นโยบายดังกลาวจึงมุงแกปญหาหรือสงผล
กระทบตอคนสวนใหญของประเทศ 

ความลาชาในการนํานโยบายนี้ไปสูการปฏิบัติจะอยูทีว่ธีิการ  แมวากรมการพัฒนาชุมชน
ไดสรางแนวทางและมาตรการที่ชัดเจนในการขยายผลเชงินโยบาย  แตในระยะแรกวิธีปฏิบัติ
ดังกลาวไดลงลึกไปถึงรูปแบบการบริหารจัดการและวิธีดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
ซ่ึงมีบางสวนขัดแยงกับแนวคิด วิถีชีวิต และสภาพปญหาของชุมชน เมื่อกรมการพัฒนาชุมชน
รวมกับชุมชนคลี่คลายปญหานี้ไดโดยใชกระบวนการมสีวนรวม และเปดรับภูมปิญญาชาวบาน 
นโยบายนี้จึงขยายตวัอยางรวดเร็ว และนําไปสูการแกไขปญหาของชุมชนไดมากกวาทีเ่จาของ
นโยบายคาดไวแตตน 

สําหรับกองทุนสวัสดิการชมุชน เปนนวัตกรรมหรือความรูใหมของชุมชนที่เกิดจากการ
เรียนรูในยุคสะสมทุน และเปนการเคลือ่นไหวภาคประชาชนอยางแทจริง เปนกระบวนการที่
นาสนใจและตดิตามศึกษา 

หากนําสาระของกองทุนสวสัดิการชุมชนมาพิจารณา พบวาเนื้อหาของกองทนุนี้มีความ
เปนนโยบายสาธารณะในตัวเอง เพราะสวัสดิการหรือการสรางหลักประกันชวีิตของคนในชนบท
เปนมิติที่ขาดหายไปจากงานพัฒนาของรฐั การนําเสนอและขับเคลือ่นงานในประเด็นนีจ้ึงกระทบ
ตอคนสวนใหญตั้งแตระดับชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ  แตดวยเหตุที่แนวคิดนี้ไมไดริเร่ิมโดยรัฐ
หรือหนวยงานของรัฐตั้งแตเร่ิมตน จึงเปนสิ่งที่ควรศึกษาวาชุมชนเคลื่อนประเด็นนี้ใหเขาสูนโยบาย
สาธารณะไดอยางไร  จากการศึกษาเบื้องตนพบสาระสําคัญของการขับเคลื่อน ดังนี ้

๑)  การสรางแนวคดิและลงมือปฏิบตัิใหเปนแบบอยาง  เปนการขยายผลโดยการปฏิบัติ 
หรือทํากอนพดู ไมใชพูดกอนทํา กองทุนสวัสดิการทุกแหงนําวิธีนี้มาใช เมื่อมีแบบอยางใหเห็นจริง
การขยายตวัภายในและนอกชุมชนจริงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

๒)  การยึดครองพื้นที่สาธารณะ  ในชุมชนมีพื้นที่สาธารณะ เปนที่ทีทุ่กคนสามารถแสดง
ความคิดเหน็ แสดงออก และสรางสรรคกิจกรรม เชน โรงเรียน วัด มัสยิด รานน้ําชา รวมทั้งส่ือ



ชุมชนที่มีบทบาทมากขึ้นในระยะหลัง และอาจรวมถงึแนวคดิหรือแนวทางการพฒันาแบบใดแบบ
หนึ่งดวย คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชมุชนทุกแหงจะใชพืน้ที่เหลานี้นําเสนอแนวคิด 
และสรางกิจกรรมใหกองทนุนี้เปนที่รับรู และแสดงใหเห็นวามีบทบาทตอวิถีชีวติของคนในชมุชน 
การมอบสวัสดิการฌาปนกจิ มอบทุนการศึกษา ทนุอาหารกลางวัน ทนุสาธารณะประโยชน 
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาเปนกิจกรรมที่ถูกสรางขึ้น สงผลใหพื้นทีส่าธารณะตางๆในชมุชนถูกยึด
ครองโดยกองทุนสวัสดิการชุมชน 

๓)  การเขาสูนโยบายสาธารณะ คําวา สาธารณะ ในความเหน็ของผูนํากองทุนสวสัดิการ
ชุมชน หมายถงึชุมชนหมูบานที่คนเหลานัน้อาศัยอยู ซ่ึงเปนบริบทที่ใกลตัวที่สุด เมื่อกองทุนเหลานี้
ยึดครองพื้นทีส่าธารณะสําเร็จ สวัสดิการชุมชนก็จะกลายเปนนโยบายสาธารณะในหมูบานนัน้ 

 ในกรณีจังหวดัสงขลา การเคลื่อนตัวหรือการเขาสูนโยบายสาธารณะของสวัสดกิารภาค
ปะชาชน จึงเกิดขึ้นเมื่อกองทุนตางๆยึดครองพื้นที่สาธารณะไวทั้งหมด โดยไมตองรอวาจังหวัดจะ
เห็นดวยหรือไมกับแนวคิดหรือนโยบายของตน ไมตองรอโครงการหรือคําส่ังแตงตั้งจากจังหวดั ซ่ึง
มักเกิดขึน้หลังความสําเร็จของชุมชนเสมอ  แตในแงของชุมชนการประสานกับสวนราชการและ
ทองถ่ินก็เปนสิ่งจําเปน เพราะตองการรักษาความสัมพนัธและการเรยีนรูรวมกนั 

บทเรียนจากจงัหวัดสงขลา นาจะเปนขอคิดและชวยใหชุมชนในพื้นที่อ่ืนไดนาํไปใช
ประโยชน โดยเฉพาะการยดึครองพื้นที่สาธารณะนาจะเปนเงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จของภาค
ประชาชน ไมใชอยูที่การยอมรับหรือตราประทับจากหนวยงาน 

 
๕.๓  บทบาทขององคกรภาครัฐ ทองถิ่น และประชาสังคม 
 กอนที่จะพิจารณาวาองคกรภาครัฐ ทองถ่ิน และประชาสังคมควรจะมีบทบาทอยางไรตอ
กองทุนการเงนิและสวัสดกิารชุมชนในปจจุบัน ควรจะไดตรวจสอบธรรมชาติขององคกรเหลานี้
เพื่อสรางความเขาใจรวมกนั และบทความนี้จะไดเสนอบทบาทขององคกรเหลานี้ไวเปนเบื้องตน 
ดังนี ้
 องคกรภาครัฐ  ในที่นี้หมายถึงจังหวัด ซ่ึงกํากับดแูลหนวยงานตางๆที่เปนตัวแทนของ
ราชการสวนกลางที่ประจําอยูในพื้นที่ แมจังหวดัเปนองคการบริหารสวนภูมิภาค แตตองทําหนาที่
ตามนโยบายของสวนกลางเปนหลัก เพือ่สรางความเปนเอกภาพหรือความเปนอนัหนึ่งอันเดยีวกัน
ของประเทศ รูปแบบและวธีิการทํางานของจังหวดัจึงเหมือนกนัทั้งประเทศ สวนที่ตางกันออกไป
บางนั้น มักขึ้นอยูกับบุคลิกภาพและความมุงมั่นของผูวาราชการจังหวัดเปนสําคัญ 
 องคกรภาครัฐจึงนาจะคงบทบาทที่เปนอยูในขณะนี้ไว นั่นคือบทบาทของผูสนับสนุน ผู
เชื่อมประสาน พี่เลี้ยง หรือผูอํานวยความสะดวก โดยใชกลไกตางๆทีม่ีแลวใหเกดิประโยชนสูงสุด 
ขณะเดียวกนัการสรางกระบวนการเรยีนรูรวมกับกองทนุการเงินและสวัสดิการชุมชน เพื่อจะได



เขาใจแนวคดิและธรรมชาติขององคกรเหลานี้ก็ตองเพิ่มความเขมขนขึน้ อันจะสงผลใหการแสดง
บทบาทขององคกรภาครัฐมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
 องคกรทองถิน่  ในที่นี้หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.) เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล(อบต.)  ถือเปนกลไกหนึ่งของการบริหารราชการสวนทองถ่ิน นอกจากการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลแลว องคกรทองถ่ินตองคนหาและพัฒนาอัตลักษณของตน และ
นํามาเปนพืน้ฐานในการพัฒนาทองถ่ิน ดงันั้นความแตกตางของทองถ่ินตางๆ ไมใชอยูที่ความเปน
เมืองหรือชนบท เกษตรหรืออุตสาหกรรม แตอยูตรงอัตลักษณนี้เอง และอัตลักษณจะทําใหทองถ่ิน
มีการพัฒนาทีแ่ตกตาง หลากหลาย และสวยงาม 
 เนื่องจากองคกรนี้อยูใกลชิดประชาชนและมีธรรมชาติตางจากองคกรรัฐ ดังนั้นบทบาทที่
ควรจะเปนและเนนหนกัคือ การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับกองทุนการเงนิและสวัสดกิาร
ชุมชน และนาํส่ิงที่ไดจากการเรียนรูมาวิเคราะหและสังเคราะหเปนนโยบายพัฒนาทองถ่ิน องคกร
เหลานี้จึงตองสรางและพัฒนากลไกหรือวธีิการจัดการทีก่อใหเกิดการเรียนรู การวเิคราะห และ
สังเคราะหผลของการเรียนรู รวมทั้งส่ังสมความรู และพฒันาเชิงนโยบาย 
 การที่จะบรรลุขอเสนอขางตน องคกรทองถ่ินตองเปลี่ยนจากการทําโครงการมาเปน
กระบวนการ คอยๆแสวงหาและพัฒนากลไกหรือวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตัวเอง สวนบทบาทที่
เปนอยูในปจจบุันคือ การสงเสริมและสนับสนุนนั้นอาจตองคงไวระยะหนึ่งและคอยๆลดลงเปน
ลําดับ 
 ประชาสงัคม หรือ สังคมพลเมือง เปนคําที่แสดงใหเหน็ถึงสังคมแบบหนึ่งที่พลเมอืงมีสิทธิ
ในการตัดสนิใจใชทรัพยากร หรือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกับภาครัฐและทนุอยางเทาเทยีม
กัน การพัฒนาประชาสังคมหรือการสรางสังคมพลเมืองจึงไมใชการลมลางรัฐหรือทุนอยางที่เขาใจ
กัน แตเปนประเด็นของการมีสวนรวม ตอรอง และลดอํานาจรัฐและทุนที่ผูกขาดการตัดสินใจมา
กอนหนานี ้
 ประชาสังคมจึงควรเนนหนักดานการเรียนรูและสรางพลังของเครือขาย ภาคประชาสังคม
จึงตองเรียนรูบนฐานขอมูล ขาวสาร และสรางความรูของตนเพื่อใหเกิดการพฒันาที่ตอเนื่อง โดย
การเขาไปสูการแกปญหาที่เผชิญอยูใหลุลวง ส่ิงนี้เปนดัชนีช้ีวัดพลังของภาคประชาสังคมอยาง
แทจริง 
 ในสวนของการประสานหรือสรางความสัมพันธกับองคกรภาครัฐและทองถ่ิน เปนสิ่งที่
ภาคประชาสังคมตองทํา แตตองไมใชเพื่อขอโครงการ หรือขอรับการสนับสนุน หรือรับใช เพราะ
เปาหมายสุดทายของภาคประชาสังคมคือ การสรางสังคมพลเมือง ไมใชเงิน องคกรภาครัฐและ
ทองถ่ินเองก็ตองเขาใจในสวนนี้เชนกัน เงินนัน้เปนเพียงสัญลักษณหรือส่ือกลางที่กอใหเกิดการ
เรียนรูรวมกัน 
  



๖ การพัฒนากองทนุการเงินและสวัสดิการชุมชนในจังหวัดสงขลา: ขอเสนอ     

      เชิงนโยบาย 
 

การศึกษาและวิเคราะหสถานการณกองทนุการเงินและสวัสดิการชุมชนในจังหวัดสงขลา 
ดังไดกลาวในตอนตน จะนําไปสูขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนา
กองทุนเหลานีใ้หมีความเขมแข็ง และเปนองคกรสําคัญในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวดัสงขลา 
 
๖.๑  การพัฒนากระบวนการเรียนรูและเครือขาย 
 ๑.๑) สนับสนุนกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชน จัดกระบวนการเรียนรูใหแกสมาชิก
บนฐานขอมูลและขอเท็จจรงิของครอบครัวและชุมชน 
 ๑.๒) สนับสนนุกระบวนการเรียนรูของกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชน บนฐานขอมูล
และขอเท็จจรงิของตนเอง เพื่อพัฒนาความเขมแข็งขององคกร 
 ๑.๓) พัฒนากองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชน ใหเปนสถาบันการเรียนรูดานการจัดการ
ทุนและสวัสดกิารชุมชน 
 ๑.๔) สนับสนุนกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนในแตละพืน้ที่พฒันาความสัมพันธใน
รูปเครือขาย เนนเครือขายขนาดเล็ก กระจายไปตามสภาพทางภูมิศาสตร เชน ลุมน้ํา เปนตน  
 ๑.๕) พัฒนาเครือขายกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชน ใหเปนสถาบันการเรียนรูดาน
การจัดการทนุและสวัสดิการของแตละพื้นที่ 
 
๖.๒  การพฒันาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิต 
 ๒.๑) สนับสนุนกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนใหมีบทบาทในการจัดการผลผลิตและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สรางผลิตภัณฑ เพื่อกินเพื่อใชในพืน้ที่ของตน ซ้ือขาย แลกเปลี่ยนกันภายใน
เครือขาย 
 ๒.๒) สนับสนุนกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชน    ใหเปนองคกรขับเคลื่อน และ/หรือ
สรางกลไกขับเคลื่อนแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนหมูบาน 
 ๒.๓) สนับสนุนเครือขายกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชน จัดตั้งองคกร หรือสถาบัน
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่กําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาระดับพื้นที ่
 



๖.๓  การพฒันาเชิงนโยบาย 
 ๓.๑)  สนับสนุนองคกรปกครองทองถ่ินทุกระดับ จัดตัง้ และพัฒนาองคกรหรือสถาบันทํา
หนาที่สงเสริมและเรียนรู สะสมประสบการณ และความรูเพื่อวางแผนพัฒนากองทนุการเงินและ
สวัสดิการชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับทองถ่ิน 
 ๓.๒)  สนับสนุนสถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐ องคกรทองถ่ิน และองคกรเอกชนไดเขา
ไปมีบทบาทในการเรียนรูและพัฒนากองทุนการเงินและสวัสดิการชมุชน และเศรษฐกิจพอเพยีง 
และนําผลที่ไดจากการนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 ๓.๓) สนับสนุนองคกรทองถ่ินทุกระดับ พัฒนาเครือขายและเรยีนรูรวมกัน เพื่อกําหนด
นโยบาย วางแผน และพัฒนากองทุนการเงินและสวัสดกิารชุมชน และเศรษฐกจิพอเพียงในพื้นที่
ของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


