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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบสวัสดิการแบบดั้งเดิมผ่านฐานวัฒนธรรม ระบบ
สวัสดิการชุมชนที่ด าเนินการในปัจจุบัน และเสนอแนวทางการจัดระบบสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการที่
เหมาะสมกับชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการในช่วงวันที่ 19 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ 2560 ใช้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือศึกษาในกลุ่ม
ประชากรจ านวน 180 ครัวเรือน ได้แก่ผู้น าชุมชนท้องที่และท้องถิ่น กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องผู้รู้และทรงคุณวุฒิ
และประชาชนทั่วไป ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane จ านวน68 ครัวเรือนและคัดเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง วิเคราะห์ด้วย Content Analysis มีข้อค้นพบ ดังนี้ 

1.การจัดสวัสดิการแบบดั้งเดิมผ่านฐานวัฒนธรรมของชุมชนได้แก่ การระดมทุน (ลงขัน) การระดม
แรง (ลงแขก) การระดมปัญญา (ลงปัญญา) เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อสังคม  

2.การจัดสวัสดิการชุมชนในปัจจุบันของชุมชนในรูปแบบกองทุนต่างๆแบ่งได้ 3 แบบ คือ กองทุนได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐ (แบบพ่ึงรัฐ) กองทุนที่รัฐสนับสนุนร่วมกับการระดมทุนของชุมชน (แบบร่วมรัฐ) และ
กองทุนชุมชนระดมทุนกันเอง (แบบพึงตนเอง) 

3.แนวทางการบูรณาการระหว่างสวัสดิการชุมชนแบบดั้งเดิมกับสวัสดิการชุมชนในปัจจุบันที่เหมาะสม
กับบริบทของชุมชน ควรจัดสวัสดิการจากสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น จารีต วัฒนธรรมประเพณี ความรู้ 
ภูมิปัญญา การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การสร้างจิตส านึกของคนในชุมชน มาร่วมจัดสวัสดิการทีใ่ห้สอดรับกับ
ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของคนในชุมชน/สังคม 

 

ค าส าคัญ:สวสัดิการชุมชน,การบูรณาการ 
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Abstract 

this study The purpose is to study the old-fashioned community welfare system 
through the cultural base, the current community welfare system. And propose an 
integrated community-based approach to community welfare. Qualitative Research Valid 
from June 19 to October 31, 2560. In-depth interviews Observation, non-participation, and 
group discussion as tools.A total of 180 households were selected, including local and local 
community leaders. Related Organizations Knowledge and qualifications and the general 
public.Size of the sample was 68 samples from Taro Yamane. Analysis with Content Analysis 
has the following findings: 

1. Traditional welfare through community culture, such as fundraising , mobilization , 
brainstorming to create a sense of self-esteem towards others and society. 

2. There are three types of community welfare: state-funded, state-funded, and 
community-based funding. And the community fundraiser. 

3. A guideline for integrating the traditional community welfare with the current 
community welfare that is appropriate to the context of the community. It should provide 
welfare from the identity of the community, such as tradition, culture, tradition, knowledge, 
wisdom, help, support each other. Creating the consciousness of people in the 
community.Participating in the welfare of the people in the community. 
Keywords :Community Welfare, Integration 

 

ที่มาและความส าคัญ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ว่า เป็น
ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคง
ทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้อย่าง
ทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การ
ท างาน และการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับไม่ว่ากลุ่ม
บุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากล าบากหรือท่ีจ าต้องได้รับความช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ให้
หน่วยงานของรัฐเข้ามาด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนเข้ามาร่วมกันจัดสวัสดิการสังคมชุมชนร่วมกัน (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560) ซึ่ง
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สอดคล้องกับสังคมสวัสดิการ ที่หมายถึง ระบบการจัดสวัสดิการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคี เอกชน และภาคชุมชน 
สะท้อนให้เห็นว่า การจัดสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการสังคมมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน การ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนจึงมุ่งส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง สร้างการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น ให้มีความสามารถพ่ึงตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของชุมชนในส่วน 
“สวัสดิการสังคม” เป็นระบบสวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ แต่ “สวัสดิการชุมชน” เป็นการ
จัดการโดยชุมชนเป็นกองทุนที่ไปฟ้ืนระบบความสัมพันธ์ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถือ เป็นนวัตกรรมใหม่ทาง
สังคมที่พ่ีน้องช่วยกันสร้างขึ้นมา โดยมีหลักคิด 3 เรื่องคือ 1) หลักประกันความมั่นคงของชุมชนโดยชุมชน ที่
ออมเอง บริหารจัดการเอง และจัดระบบสวัสดิการเอง ไม่ต้องไปรอหน่วยงานภายนอก ซึ่งถ้าทั้ง 2 ระบบผนวก
กันจะเข้มแข็งมากขึ้น โดยเป็นทิศทางใหญ่ที่ชุมชนจะร่วมสร้างไปสู่หมู่บ้านต าบลที่เข้มแข็ง 2) เป็นการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ฟ้ืนความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นทุนที่ส าคัญของสังคม เป็นเกราะที่
หนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และ 3) เป็นกองทุนที่ “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” ให้เพ่ือการช่วยคนใน
ชุมชน รับอย่างมีการบริหารจัดการของชุมชนเอง(สุพัฒน์ จันทนา,2560) ในขณะที่ สวัสดิการชุมชนที่มิได้เป็น
ตัวเงิน นั้นนับเป็นระบบชุมชนในอดีตที่ด ารงอยู่บนพ้ืนฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งสิ้น นับตั้งแต่วิถีชีวิต
การด ารงอยู่ บนฐานอาชีพเกษตรกรรมที่ด ารงฐานะเป็นผู้ผลิต ที่ต้องพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการ
ด ารงชีวิต การจัดการทรัพยากรในชุมชนบนฐานการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีกฎกติกาการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การใช้ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษา ป่าชุมชน การอนุรักษ์พันธ์ปลา การช่วยเหลือ
กันในงานบุญประเพณี การช่วยเหลือแรงงาน การเฝ้าไข้เมื่อยามเจ็บป่วย การยึดถือระบบเครือญาติและการ
เกื้อกูลกันระหว่างกลุ่มเครือญาติ งานบุญงานประเพณีที่สื่อถึงการดูแลชุมชน  เช่น ประเพณีข้าวใหม่ปลามัน 
การลงแขกเกี่ยวข้าว การศึกษาเรียนรู้โดยชุมชนจัดการเรียนรู้กันเอง เหล่านี้ล้วนเป็นระบบสวัสดิการของชุมชน
แบบดั้งเดิม ที่เลือนหายไปจากชุมชนสังคมปัจจุบัน(สรรณ์ญา กระสังข์,2554) 

ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล หมู่ที่ 1 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ถือเป็น หนึ่งหมู่บ้านที่มี
การจัดระบบสวัสดิการชุมชนควบคู่ไปกับการจัดสวัสดิการสังคม และยังพบเห็นการช่ วยเหลือเกือกูลกันบน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีมาแต่ในอดีต จึงเป็นอีกแรงบันดาลใจที่ส าคัญว่าระบบสวัสดิการชุมชนแบบ
ดั้งเดิมก าลังจะกลายเป็นสิ่งที่ชุมชนลืมเลือนจางหายไปจากชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล เนื่องจากที่ผ่านมาชุมชน
บ้านทุ่งโพธิ์ทะเลเป็นชุมชนที่มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน สังเกตได้จากการท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชนในปัจจุบัน
ซึ่งแตกต่างจากที่ผ่านมาปัจจุบันสิ่งที่ร้อยรัดคนในชุมชนเข้าด้วยกันก็ล้วนแต่เป็นตัวเงินที่ไม่ยั่งยืนทั้งนั้น ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้น าประเด็นนี้ มาศึกษาเพ่ือหาแนวทางการฟ้ืนฟูระบบของชุมชนที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อย่าง
สม่ าเสมอ และน าระบบสวัสดิการชุมชนดั้งเดิมมาบูรณาการร่วมกับระบบสวัสดิการที่รัฐจัดให้ชุมชน ให้เป็น
ชุมชนแห่งความเอ้ืออารีย์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และยังสร้างรากฐานให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาสวัสดิการแบบดั้งเดิมผ่านฐานวัฒนธรรมของชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล 
2.เพ่ือศึกษาสวัสดิการชุมชนที่ด าเนินการในปัจจุบันของชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล 
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3.เพ่ือเสนอแนวทางการจัดระบบสวัสดิการชุมชนที่ผสมผสานกันระหว่างสวัสดิการชุมชน 
แบบดั้งเดิมผ่านฐานวัฒนธรรม กับระบบสวัสดิการชุมชนในปัจจุบันให้เหมาะสมกับชุมชน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการการวิจัยเชิงคุณภาพได้ก าหนดหน่วยในการศึกษาในครั้งนี้เป็น ครัวเรือนมี
ระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้  

ประชากรประชาชนที่อาศับอยู่ในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร จ านวน 180 หลังคาเรือน ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 31 ตุลาคม พ.ศ 2560 ใช้
หลักคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของ ศ. นพ.ประเวศ วศี ครอบคลุมผู้แทนภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาค
การเมือง,ท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถเสนอให้ข้อมูลได้อย่างรอบด้านแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน (ท้องที่
และท้องถิ่น) กลุ่มผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน กลุ่มคณะกรรมการกองทุนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มประชาชนทั่วไป  

กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกตัวอย่างดังต่อไปนี้  

1.กลุ่มผู้น าชุมชน(ท้องที่) ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 25 คน 
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านให้รับหน้าที่ดูแลชุมชน ซึ่งจะ
สามารถเป็นตัวแทนที่ดีในการให้ข้อมูล 

2.กลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล(ท้องถิ่น) จ านวน 2 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจงเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าวได้รับการคัดเลือกตามกระบวนการของหน่วยงานราชการแล้ว ซึ่งจะสามารถเป็นตัวแทนที่ดีในการให้
ข้อมูล 

3.กลุ่มผู้รู้และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิของชุมชน 
คัดเลือกจากบุคคลที่เป็นข้าราชการเกษียณที่อาศัยอยู่ในชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 6 คนเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมีองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชน มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน 
และได้รับการยอมรับและนับถือจากคนในชุมชน ซึ่งจะสามารถเป็นตัวแทนที่ดีในการให้ข้อมูล 

4.กลุ่มคณะกรรมการกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 12 คน 
คณะกรรมการกองทุนวิสาหกิจชุมชน จ านวน 10 คน คณะกรรมการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ จ านวน 12 คน 
คณะกรรมการกองทุนปุ๋ย จ านวน 12 คน คณะกรรมการกองทุนผู้ใช้น้ า 8 คน คณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ 
จ านวน 8 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจงเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้รับการคัดเลือกและไว้วางใจจาก
ชาวบ้านให้รับหน้าที่ด าเนินการในกองทุนต่างๆ ซึ่งจะสามารถเป็นตัวแทนที่ดีในการให้ข้อมูล 

5. ประชาชนทั่วไปของหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล ฯ จ านวน 180 ครัวเรือน โดยใช้สูตรของ Taro 
Yamane ค่าความคาดเหลื่อนที่ 5% ได้จ านวน 68 หลังคาเรือน คัดเลือกโดยใช้การจับสลากแบบไม่คืยที่ และ
เป็นสมาชิกคนใดคนหนึ่งของครอบครัวที่สามารถให้ข้อมูลได้และต้องไม่ซ้ ากับบุคคลในข้อ. 1- 4  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วม เป็น
เครื่องมือส าคัญในการเก็บรวบรมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและสื่อ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความต่างๆ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

การประสานงานกับผู้น าชุมชน ในการขอความร่วมมือโดยการแจ้งให้ทุกครัวเรือนที่ชุมชนหมู่
ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ให้ทราบโดยทั่วกันเพ่ือขอข้อมูลในการท า
วิจัยครั้งนี้ 

3. ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
3.1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งแรก 
3.2 ลงไปเก็บซ้ า ในกรณีที่ครั้งแรกเก็บข้อมูลไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย 
3.3 ถ้าหากครัวเรือนที่เราจะเก็บข้อมูล ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ให้มาวันถัดไป 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนโดยใช้หลักการ 
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(Tribulations) ก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้การตีความ การจ าแนกชนิดหมวดหมู่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะข้อมูล การหาความเกี่ยวโยงของ
ปรากฏการและข้ันตอนต่างๆ การหาค าอธิบาย การสังเคราะห์ และการสร้างข้อสรุป 
 

ผลการวิจัย 

1. การจัดสวัสดิการแบบดั้งเดิมผ่านฐานวัฒนธรรมของชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ตั้งแต่เกิดจนตายโดยคนในชุมชน มีข้อค้นพบใน 3 ด้าน ดังนี้  

1.1 การระดมทุน(ลงขัน) เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อมีเหตุที่จ าเป็นจะต้องใช้ทุนที่เป็นตัวเงินใน
ชุมชน เช่น การรับขวัญเด็กแรกเกิด การเยี่ยมไข้ การจัดงานประเพณีชุมชน การจัดกิจกรรมส่ วนรวมที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ของชุมชนรวมไปถึงการพัฒนาระบบสาธารณูประโภคของชุมชนเช่น ถนน น้ าประปา ล า
คลอง ถังขยะ และร่วมกันท าบุญในงานศพ 

1.2 การระดมแรง(ลงแขก) เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยผ่านวิธีการแลกเปลี่ยนแรงงานในการท า
กิจกรรมเฉพาะคนบุคคลในชุมชน และรวมไปถึงกิจกรรมของกลุ่ม ของชุมชน และเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงามกับคนในชุมชน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การเอาแรงกันในงานบวช งานแต่ง งานศพ 
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การร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน การร่วมกันจัดงานประเพณีตัวอย่างเช่น ร่วมกันจัดงานกฐิน ผ้าป่า งานตักบาตรเท
โว งานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ หรือที่เรียกว่าการร่วมด้วยช่วยกัน 

1.3 การระดมปัญญา(ลงปัญญา)เพ่ือการสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
 1) การสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อตนเอง โดยคนชุมชนมีการตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเองควรจะต้อง

มีความขยันหมั่นเพียรอดทน รับผิดชอบและพ่ึงตนเอง 
2)การสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อผู้อื่น โดยที่คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ต่อกลุ่ม หรือสังคม  

ที่แสดงออกมาผ่านความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามัคคี ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาจาก
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม 

3)การสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อชุมชนสังคม โดยที่คนในชุมชนจะช่วยสานความสัมพันธ์ 
ของคนในกลุ่มและเห็นผลประโยชน์ของกลุ่มมาก่อนผลประโยชน์ของตน เช่น การร่วมกันรักษา และ
รับผิดชอบสาธารณสมบัติของส่วนรวม การเคารพสิทธิหรือการแบ่งปันในการใช้สาธารณสมบัติของผู้อ่ืน การ
อาสาปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่วนรวม 
 
2. การจัดสวสัดิการชุมชนที่ด าเนินการในปัจจุบันของชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล พบว่า มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือคนในชุมชนแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้   

2.1 กองทุนได้รับการสนับสนุนจากรัฐ (พ่ึงรัฐ)  จ านวน2 กองทุน ได้แก่ 
1) กองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) เป็นกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนโดย

จะให้ทุนในรูปแบบงบประมาณมาให้ชุมชนบริหารจัดการ ซึ่งชุมชนมีการเปิดให้สมาชิกมีการกู้ยืมโดยต้องมีการ
รวมกลุ่มมา 5 คน และแบ่งสันปันส่วน โดยดอกเบี้ยจะอยู่ร้อยละ 5% ต่อปี วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้จ่าย
ในภาคครัวเรือน หรือภาคการเกษตร  

2) กองทุนปุ๋ย เป็นกองทุนที่รับงบประมาณจากภาครัฐ ชุมชนมีการจัดซื้อปุ๋ย ยา ในขนาดปริมาณ
มากๆ เพ่ือให้ต้นทุนนั้นถูกลง เราสามารถจ าหน่ายให้สมาชิกกลุ่มในราคาถูกกว่าท้องตลาด 

2.2 กองทุนที่รัฐสนับสนุนร่วมกับการระดมทุนของชุมชน (ร่วมรัฐ) จ านวน 1 กองทุน คือ 

1) กองทุนวิสาหกิจชุมชน เป็นกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และชุมชนจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือกับสมาชิก รายได้ของกองทุนจะน ามาแปรเป็นทุนเพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมเพ่ือใช้จ่ายในภาคเกษตร ส่วน
ดอกเบี้ยของกองทุนๆจะสมทบค่าใช้จ่ายส่วนรวมของชุมชน 

2.3 กองทุนชุมชนระดมทุนกนัเอง (พ่ึงตนเอง) จ านวน 3 กองทุน ได้แก่ 
1) กองทุนฌาปนกิจ เป็นกองทุนที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นมาสืบเนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน โดยจะมี

การเก็บเงิน ครอบครัวละ 30 บาท เพื่อช่วยเหลือเจ้าภาพในงานศพ 
2) กองทุนผู้ใช้น้ า เป็นกองทุนที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นมาเอง โดยจะมีการจัดเก็บกลุ่มผู้ใช้น้ าของชุมชน ไร่ละ 

5 บาท ต่อปี เพ่ือน าเงินไปพัฒนาแหล่งน้ าให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ า 
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 3) กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เป็นกองทุนที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือให้คนในชุมชนมีนิสัยรักการออม โดย
จะให้สมาชิกออมเงินขั้นต่ า 20 บาท ต่อเดือน กองทุนนี้ก็เปิดให้สมาชิกสามารถกู้ยืมได้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้จ่ายภาคครัวเรือน ดอกเบี้ยของกองทุนๆจะสมทบค่าใช้จ่ายส่วนรวมของชุมชน  

3. แนวทางในการบูรณาการระหว่างสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับชุมชน  
 3.1 ลักษณะเด่นที่พบ  

การจัดสวัสดิการชุมชน/สังคม ลักษณะเด่น 
1.การจัดสวัสดิการแบบดั้งเดิมผ่านฐาน
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล 

เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น จารีต วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา ที่สะท้อนให้เห็นผ่านกิจกรรมที่
เกิดข้ึนในชุมชน  
1.การระดมทุน(ลงขัน)  
2.การระดมแรง (ลงแขก)) 
3.การระดมปัญญา (ลงปัญญา)  

2.การจัดสวัสดิการชุมชนที่ด าเนินการใน
ปัจจุบันของชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล 

1.การกู้ยืมเพ่ือใช้จ่ายในภาคครัวเรือน หรือภาค
การเกษตร 
2. พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันภัยพิบัติที่ส่งผลต่อพ้ืนสาธารณะของชุมชน 
3.เพ่ือให้คนในชุมชนมีนิสัยรักการออม 
4.ลดต้นทุนของค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร 
5.ช่วยเหลือและให้ก าลังกับครอบครัวผู้เสียชีวิตของ
คนในชุมชน 

         

3.2 แนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการ 

1.ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงเด็กที่ก าลังจะเติบโตเป็น
อนาคตของชุมชนในการพัฒนาชุมชน เช่น การสอดแทรกการปลูกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดีกับชุมชน/
สังคม การร่วมสร้างความรู้สึกรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน/สังคม หรือการท ากิจกรรมที่บ่งชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของทรัพยากร สาธารณสมบัติของส่วนร่วม การฝึกให้คนในชุมชนรู้จักการแบ่งปัน การให้ เช่นการ
แจกทุนการศึกษา การปันน้ าใจให้กับคนในชุมชน 

2.ควรจะจัดให้มีพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ภายในชุมชน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือต่อยอดและสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับสังคมพลวัตใน
ปัจจุบัน เช่นการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้รวมไปถึงการสร้าง
นวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างรายได้ และลดรายจ่ายของคนในชุมชน 
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3.ส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนากรมนุษย์ที่เชื่อว่ามนุษย์คือศูนย์กลางในการพัฒนาในทุกด้านตามมา 
เช่นการเรียนรู้ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ที่มีบทบาทต่อตัวมนุษย์ในปัจจุบัน 

4.ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สะท้อนความต้องการขั้นพ้ืนฐานของสังคมไทย เช่นการดูแล
สุขภาพให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดี ช่วยเหลือคนชุมชนให้มีที่อยู่อาศัย มีความรู้ มีการศึกษา มีรายได้ และปลูกฝัง
ค่านิยมไทย 

5.ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในการปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปโภคในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เช่นการขุด
ลอกคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ซ่อมแซมถนน ตรวจสอบศักยภาพ คุณภาพของน้ าประปาชุมชน และคอย
ดูแลสอดส่อง ป้องกันทรัพยากรส่วนรวมขงชุมชน เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองในทุกด้าน  

6.การจดัตั้งกองทุนทีม่ีวัตถุประสงค์ให้สอดรับกับแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน เช่นการ
จัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือฝึกนิสัยรักการออมเพ่ือใช้จ่ายในยามจ าเป็น กองทุนฌาปนกิจเพ่ือช่วยเหลือ
คนในชุมชนที่เสียชีวิตและสร้างก าลังใจให้กับผู้ที่ยังอยู่ กองทุนปุ๋ยเพ่ือการบรรเทารายจ่ายของต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร 

7.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน เพ่ือให้คนในชุมชนมีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ในกิจกรรม 

อภิปรายผล 

การศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชนแบบดั้งเดิมผ่านฐานวัฒนธรรมและสวัสดิการชุมชนในปัจจุบันสู่การ
จัดสวัสดิการแบบบูรณาการ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชรนี้เป็นไปตาม
แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ของส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560) ที่กล่าวว่าความมั่นคงของมนุษย์คือ ความปลอดภัยจากภาวะคุกคามที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น ความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ และการกดขี่ปราบปราม การได้รับการปกป้อง 
คุ้มครอง จากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นต่อการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในการท างาน หรื อในสังคม มี 7 
องค์ประกอบดังนี้1) ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2)ด้านความมั่นคงทางอาหาร 3) ด้านความมั่นคงด้าน
สุขภาพ  4) ด้านความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม 5) ด้านความมั่นคงส่วนบุคคล 6) ด้านความมั่นคงของชุมชน 7) 
ด้านความมั่นคงทางการเมืองในบางองค์ประกอบเนื่องจากปัจจุบันสังคมเป็นสังคมที่มีความเป็นพลวัตรอยู่
ตลอดเวลาท าให้ส่งผลกระทบต่อสภาพบริบทของสังคมไทย เช่นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดความเป็นเสถียรภาพและความมั่นคงในรูปแบบของสังคมกระแสหลักที่ไม่
สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมไทย จึงเกิดปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่เรื้อรังมานาน ก็คือ ปัญหาความ
ยากจน ที่เกดิความเหลื้อมล้ าระหว่างคนรวยกับคนจน ส่งผลต่อความมั่นคงดังกล่าวทั้งในด้านสุขภาพ เช่นสิทธิ
ในการรักษาพยาบาล เป็นต้น จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ ใน
สังคมไทยนั่นยังไม่รอบด้าน และสมบูรณ์ นอกจากนี้ ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเลยังมีวัฒนธรรมที่ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดทุนทางสังคม อันได้แก่ 1) ทุนมนุษย์ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย 
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และความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการท างาน และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 2) ทุนที่เป็นสถาบัน ได้แก่ 
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทั้งองค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรชุมชน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ 3) ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม 
วินัย จิตส านึกสาธารณะ วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภากร เอ่ียมเสือ 
เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม พบว่ารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 2 
รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน 
แนวทางที่เกิดจากการวิเคราะห์ร่วมกันในการจัดสวัสดิการชุมชนฐานวิถีชีวิต  ในส่วนของประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาชุมชน คือ การจัดกิจกรรมร่วมกันของคนทั้งชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ กิจกรรมทอดผ้าป่าระดมทุนเข้ากองบุญสวัสดิการชุมชนและ 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนแก่เด็ก เยาวชนและผู้สนใจ 2)รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนบน
ฐานการออม เน้นการรื้อฟ้ืนระบบการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนทั้งยังเป็นการส่งเสริมค่านิยม
ในการออม สร้างคุณค่าของการให้และการรับอย่างมีศักดิ์ศรี ด าเนินการโดยให้สมาชิกออมเงินผ่านองค์กร
ชุมชนโดยใช้ชื่อว่า “กองบุญสวัสดิการชุมชนต าบลหนองโน” เพ่ือน าเงินออมที่ได้มาจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 6 
ประเภท ได้แก่ 1) การเกิด 2)การเจ็บป่วย 3) การเสียชีวิต 4) ทุนการศึกษา 5) คนชรา 6) คนพิการ ผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน บริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองบุญฯ ซึ่งได้จากการคัดเลือกตามระเบียบ
ข้อบังคับของกองบุญฯ(สุภากร เอ่ียมเสือ, 2553) และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัศวิน จุมปาเรื่องการพัฒนา
รูปแบบสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนฐานทุนทางสังคมต าบลแม่สลองนอกอ าเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย พบว่า
รูปแบบสวัสดิการชุมชนของท้องถิ่นคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกผ่านศูนย์
การเรียนรู้ของท้องถิ่นเป็นแบบของการขยายและพัฒนาชุมชน ผู้น าสู่การเรียนรู้และเชื่อมโยงระบบการจัด
สวัสดิการเข้าด้วยกัน ประเภทสวัสดิการที่จัดขึ้นต้องปรับให้มีความเหมาะสมกับสถานะกองทุน ในการจัด
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานและวิถีชีวิตต้องปรับให้มีการเรียนรู้เพ่ือการป้องกันมากกว่าการแก้ไข เน้นการสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เละวัฒนธรรมประเพณีส่วนการสมทบเพ่ือจัดสวัสดิการของสมาชิก ให้ก าหนดเป็น
บรรทัดฐานเดียวกันสร้างการเชื่อมโยงกับองค์กรสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนของท้องถิ่นและบูรณาการ
ท างานกับทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างแรงสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนแบบมีหุ้นส่วนร่วมกันรับผิดชอบร่วมกัน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสวัสดิการชุมชนจัดการโดยพัฒนาสถานะกองทุนและจัดขบวนสวัสดิการชุมชนระหว่าง
ภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่กรส่งเสริมกรจัดสวัสดิการสังคม(อัศวิน 
จุมปา,2555) 
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ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 

 1. ในการจัดสวัสดิการควรค านึงถึงสิ่งที่ชุมชนมีเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการให้
เกิดความม่ันคงในตัวมนุษย์ในชุมชน 

2. ในการจัดสวัสดิการอาจจะต้องมีกระบวนการที่ท าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการ เพ่ือให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

1.ควรจะสนับสนุน และส่งเสริมชุมชนให้มีศักยภาพในสิ่งที่ชุมชนถนัด เพื่อสร้างคุณค่าในตัวคน และ
ชุมชน ให้รู้สึกนึกรัก และภูมิใจในตัวเองและชุมชน 

2. ควรจะส่งเสริม และสนับสนุนในสิ่งที่นอกเหนือศักยภาพของชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชนผ่านฐานวัฒนธรรมจากพ้ืนที่อ่ืนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือ 
เปรียบเทียบถงึข้อแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น 

2.ควรศึกษาปัจจัย องค์ประกอบที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการสังคมในปัจจุบัน 
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