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บทสรุปผูบริหาร
โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนากลุมองคกรฐานราก
เพื่อรองรับตอการจัดการปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม
ความสำคัญ
การศึกษานี้มุงศึกษาถึงความเปนไปไดในการแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม
ของไทย โดยมุงที่จะศึกษาความเปนไปไดที่จะพัฒนาความสามารถขององคกรชุมชนในระดับฐานรากที่ประกอบ
กิจการดานวิสาหกิจชุมชน จัดบริการสวัสดิการชุมชน และการใหบริการทางการเงินในชุมชน ซึ่งมีผลประกอบ
กิจการที่ดี เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานที่มีอยูแลวเปนเบื้องตน ถือไดวาเปน
ตัวอยางขององคกรชุมชนที่มีความเขมแข็ง เพื่อจัดทำเปนขอเสนอแนะวาดวยการปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูที่
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากความยากจน ความเหลื่อมล้ำของสังคม และเปนผูที่ถูกละทิ้งไวขางหลัง ใหเปน
“หัวขบวนใหม” ในการแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม เปนแนวทางเลือกที่ 3 เพิ่มเติม
จากแนวทางเดิม ๆ ที่เคยมีการอธิบายไวกอนหนานี้ 2 แนวทาง คือ หนึ่ง แนวทางที่เชื่อวา ความเหลื่อมล้ำของ
สังคม (ดานรายได) เปนสภาวะปกติทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา เมื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ขยายตัวไปจนถึงจุดสูงสุด และสภาวะเศรษฐกิจที่มีความแข็งแรง จะรับผิดชอบตอความเหลื่อมล้ำของสังคม
เพื่อปรับสมดุลใหเขาสูสภาวะปกติดวยตัวเอง และ สอง แนวทางที่ใหความสำคัญตอบทบาทของรัฐบาลผานการ
กำหนดนโยบายของเศรษฐกิจมหภาคแบบ Inclusive Growth และโครงการเพื่อสังคมทั้งแบบ Social Protection,
Social Insurance และ Social Assistance
การศึกษานี้มุงคนหาความสำเร็จของการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชน ซึ่งเปนการดำเนินงาน
ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่รวมเอาหนี้ของสมาชิกแตละครัวเรือนที่มีหนี้ผูกพันอยูหลายสัญญากับกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) กองทุนแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) และ
กองทุนหรือโครงการสนับสนุนทางการเงินอื่น ๆ ในพื้นที่ชุมชนมาบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ดวยการจัดทำเมนูบริการเงินกูใหมที่รวมหนี้เขาดวยกัน พรอมกับพิจารณาปรับเงินตน (เทาเดิมหรือลดลง)
ดอกเบี้ย (ลดลง) และจัดระยะเวลาการผอนชำระที่เหมาะสม (มีทั้งขยายเวลาเพิ่มขึ้นและปรับระยะเวลาการ
ผอนชำระที่ลดลง) โดยนำเอาความสำเร็จที่คนพบจากผลของการดำเนินงานนี้ ไปบวกรวมเขากับการศึกษาวาดวย
องคกรชุมชนเขมแข็งประเภทอื่น ๆ เพื่อจัดทำเปนขอเสนอวาดวยความเปนไปไดในการแกไขปญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ำของสังคมที่ริเริ่มดำเนินงานแกไขไดโดยองคกรฐานราก
ขอคนพบ
1. การบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
การปรับโครงสรางหนี้สินภาคครัวเรือนตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา สมาชิก
ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนสมาชิกของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) และกองทุนแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) จะมีบางแหงที่รวมเอากองทุน
(1)

สนับสนุนอื่นมารวมโครงการดวย จากการศึกษาพบวา กอนการปรับโครงสรางหนี้ สัดสวนหนี้สินของสมาชิกตอ
รายไดครัวเรือน (ตามตัวเลขของ จปฐ.) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น คือ เพิ่มขึ้นจากสัดสวนรอยละ 21.1 ในป พ.ศ. 2560
และรอยละ 21.7 ในป พ.ศ. 2561 เปนรอยละ 24.6 ในป พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนทิศทางตรงกันขามกับหนี้ครัวเรือน
แบบมหภาคที่สำรวจโดยธนาคารแหงประเทศไทย ที่พบวา สัดสวนหนี้ครัวเรือนของระบบเศรษฐกิจโดยรวม
(สัดสวนหนี้สวนบุคคลในระบบสถาบันการเงินกับผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ) มีแนวโนมลดลงจากรอยละ
79.3 ในป พ.ศ. 2560 เปน 79.1 ในป พ.ศ. 2562
ผลโดยรวมของโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ในระหวางป พ.ศ. 2560-2562
ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน จำนวน 924 แหง สามารถลดภาระหนี้สินของประชาชนที่มีตอกองทุนตาง ๆ ใน
ชุมชน ไดจำนวน 40,790 ครัวเรือน คิดเปนเงินที่ลดลง 872 ลานบาท เฉลี่ยปละ 290.6 ลานบาท ลดสัดสวน
หนี้สินภาคครัวเรือนตอรายไดครัวเรือนลงไปอยางมีนัยสำคัญ กลาวคือ จากรอยละ 43.3 เปนรอยละ 30.0 ในป
พ.ศ. 2560 จากรอยละ 35.0 เปนรอยละ 23.0 ในป พ.ศ. 2561 และจากรอยละ 24.9 เปนรอยละ 20.7 ในป
พ.ศ. 2562 ในขณะเดียวกันโครงการนี้ยังทำใหผูกูที่เขารวมโครงการปรับการรับรูเกี่ยวกับการกอหนี้ การเชื่อมโยงหนี้
กับการจัดการเศรษฐกิจ และการริเริ่มสรางอาชีพใหม สรางรายไดใหมเพิ่มเติมในรูปแบบตาง ๆ
การศึกษาขอมูลภาคสนามจากพื้นที่ตัวอยาง 4 พื้นที่ ในป พ.ศ. 2562 พบวา ทุกพื้นที่ที่ศึกษามีอัตราสวน
ของหนี้ตอรายไดครัวเรือนลดลงจากเดิม (กอนเขารวมโครงการ) ประกอบดวยศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย
ลดลงจากรอยละ 29.7 เปนรอยละ 21.6 ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง ลดลงจากรอยละ 22.3 เปนรอยละ
16.8 ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก ลดลงจากรอยละ 26.2 เปนรอยละ 22.8 และศูนยจัดการกองทุน
ชุมชนบานยางกระเดาลดลงจากเดิมรอยละ 40.5 เปนรอยละ 31.6
การปรับปรุงอัตราสวนหนี้ตอรายไดใหลดลงขางตน ถือไดวาเปนผลงานเชิงปฏิบัติการของศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนที่ปรับปรุงการลดภาระคาใชจายของครัวเรือนลง และทำใหทิศทางของอัตราสวนของหนี้ภาคครัวเรือน
กับหนี้ครัวเรือนแบบมหภาค เคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน
2. กลไกขับเคลื่อนความสำเร็จ
2.2.1 บทบาทของผูนำ และการจัดการประสานงานที่ใกลชิดระหวางกลไกภาครัฐกับองคกรชุมชน
ในระดับฐานราก คือ การประสานงานของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐและเปนผูริเริ่มงาน
นโยบาย กับศูนยจัดการกองทุนชุมชน ซึ่งเปนองคกรจัดตั้งของชุมชน และเปนผูทำงานในภาคปฏิบัติโดยมีตัวแทน
มาจากกองทุนหรือแหลงทุนตาง ๆ มาเปนคณะกรรมการรวมกัน
2.2.2 การสอดประสานการทำงานกันขององคกรชุมชน 2 รูปแบบ คือ แบบแนวตั้งซึ่งเปนกระบวนการ
ทำงานตามกลไกของกองทุนตาง ๆ เปนไปตามบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ คณะบริหาร กฎ ระเบียบ
และสมาชิกของกองทุนหรือองคกร และแบบตัดขาม-ตัดขวางเขตแดนองคกรเดิมของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ซึ่งถือเอาสมาชิกหรือผูกูเปนตัวตั้งโดยจัดความสัมพันธกับกองทุนหรือแหลงทุนตาง ๆ ผานบทบาทของคณะกรรมการ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน ลดความเปนเขตแดนความเปนองคกรแบบองคกรใครองคกรมันลงไป และเปลี่ยนเปน
การทำงานขององคกรชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่เดียวกัน มีสมาชิกเปนคน ๆ เดียวกัน และทำงานใหเปนขบวนเดียวกัน
(2)

2.2.3 กระบวนการที่นำเอาเรื่องหนี้กับการจัดการเศรษฐกิจมาพิจารณารวมกัน (และออกแบบเปน
เมนูบริการ) ทั้งกอนและหลังปรับโครงสราง มุงทำความเขาใจตอทัศนะของการกอหนี้แบบกูหลายที่เปนหนี้
หลายทาง (ซึ่งโดยทั่วไปเขาใจกันวาเปนการสรางหลักประกัน สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน) พูดคุยและ
แสดงขอมูลใหเห็นวาภาระของการกูวน ไดสรางภาระที่จะตองรับผิดชอบตอดอกเบี้ยโดยไมจำเปน และผลักภาระ
ตอหนี้สินไปขางหนาโดยหวังพึ่งราคาสินคาจากผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีความไมแนนอนสูง และเปนการจัดการ
ชีวิตที่ไมสอดคลองกับรายไดทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนทัศนคติตอการจัดการหนี้ที่ไมตางไปจากการเปนหนี้
บัตรเครดิตของคนในเมือง
2.2.4 การจัดความสัมพันธระหวางหนี้กับรายไดทางเศรษฐกิจแบบใหม อันเปนการริเริ่มปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงคของการกอหนี้หรือเงินทุนจากการใชจายเพื่อบริโภค ไปเปนการริเริ่มการสงเสริมอาชีพ สรางรายได
ใหม ๆ ไมวาจะเปนการจัดตั้งกองทุนสำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได หรือการจัดตั้ง และ/หรือประสานงานของ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางรายไดเปนหลักประกันที่จะนำไปชำระหนี้ของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา
ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนปมน้ำมัน โรงสีชุมชน โรงงานน้ำดื่ม และกลุมอาหารแปรรูป นอกจากนั้นยังริเริ่มใหผูกูเงินจาก
กองทุนหมูบาน จัดเก็บออมเปนบัญชีเงินฝากรายเดือนกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อใชเปนทุนในการชำระหนี้
รายปตอกองทุนหมูบาน ซึ่งเปนการใชกลไกของกองทุนในชุมชนใหเกิดประโยชนตอสมาชิก
3. ความสามารถขององคกรชุมชน
การศึกษานี้พบวา ความสำเร็จในการดำเนินงานขององคกรชุมชนในกิจการตาง ๆ ไมวาจะเปน “วิสาหกิจ
ชุมชน” จำนวน 3 แหง คือ บานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย บานน้ำเกี๋ยน จังหวัดนาน และบานอุมแสง จังหวัด
ศรีสะเกษ “กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต” จำนวน 2 แหง คือ บานสระยายชี จังหวัดพิจิตร และบานดอนคา
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ “กองทุนสวัสดิการชุมชน” จำนวน 2 แหง ที่ตำบลหวยเตย จังหวัดมหาสารคาม
และตำบลเขาพระ จังหวัดสงขลา พบวา วิสาหกิจชุมชนนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย สรางรายไดใหกับชุมชนปละ
มากกวา 10 ลานบาท วิสาหกิจชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดนาน 7 ลานบาท และ วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชน
บานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) จังหวัดศรีสะเกษ 90 กวาลานบาท ซึ่งตางเปนเศรษฐกิจเม็ดใหมของชุมชน กลาวคือ
ที่บานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย เปนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากแตเดิมที่ทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว
(ซึ่งสวนใหญตองพึ่งพาแรงงานผูชาย) มาเปนกิจการสรางสรรคจากงานทอผา บริการทองเที่ยว รานกาแฟ ของฝาก
และที่พักแบบโฮมสเตย (ซึ่งสวนใหญเปนงานที่ใชแรงงานผูหญิง) ที่บานน้ำเกี๋ยน จังหวัดนาน และบานอุมแสง
จังหวัดศรีสะเกษ เปนการนำเอางานมาตรฐานผลิตภัณฑไปพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ
เพื่อเขาสูระบบตลาด การปรับเปลี่ยนเหลานี้ลวนเปนการแสดงถึงความเขมแข็งและความสามารถขององคกร
ชุมชนในระดับฐานรากที่พัฒนาตนเองเขามาผนวกรวมกับระบบเศรษฐกิจตลาดทั่วไป (หรือระบบเศรษฐกิจ
ตลาดกระแสหลัก) เปนสิ่งบงชี้ถึงการสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพาการสนับสนุน
ในเรื่องพื้นฐานทั่วไปจากองคกรสนับสนุน (ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม)
การดำเนินงานของกลุ มออมทรั พยเ พื ่อการผลิต บานสระยายชี และกลุมออมทรัพยเ พื ่อการผลิ ต
บานดอนคา ทั้ง 2 กลุมไดนำเอากำไรในแตละปไปจัดตั้งเปนกองทุนพัฒนาอาชีพ เพื่อสรางงาน สรางรายได และ
เศรษฐกิจขึ้นในชุมชน โดยที่บานสระยายชี เปนกิจการรายยอยของวิสาหกิจครัวเรือน แตที่บานดอนคาเปนการ
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ประกอบกิจการโรงงานทำแปงขนมจีน โรงรมยางอบแหง และโรงปุยอินทรีย ซึ่งเปนรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน
ที่เรียกไดวาเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบที่สรางสรรคขึ้นโดยองคกรไมแสวงหากำไร ในขณะที่การดำเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย จังหวัดมหาสารคาม และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ จังหวัด
สงขลา ซึ่งเปนกิจกรรมบริการทางสังคมนั้น พบวา ที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย จังหวัดมหาสารคาม
มีการเจาะจงแกปญหาของชุมชนจำนวน 12 ครัวเรือน (คนจนอีหลี) ซึ่งเปนครัวเรือนที่มักจะตกสำรวจขอมูล
ของทองที่ (ผูใหญบาน กำนัน และอำเภอ) และองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) เนื่องมาจากเปนครัวเรือนที่
ไมมีที่ดินทำกิน เปนแรงงานรับจางทั้งในหมูบาน ละแวกใกลเคียง และสัญจรไปตามการวาจางตางถิ่น (นอก
พื้นที่) ไมคอยมีปฏิสัมพันธโดยกิจวัตรประจำวันกับสมาชิกและงานในชุมชน ทำใหขาดการติดตอสื่อสารและไมได
รั บ การจั ด ระบบการดู แล ในขณะเดี ย วกัน ครัว เรือนเหลานี้ก็ไมมีความมั่น ใจในความสามารถของตนเอง
ที่จะสะสมเงินวันละบาทเปนกองทุนสวัสดิการชุมชนเชนคนอื่น ๆ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
หวยเตย จังหวัดมหาสารคาม จึงไดประสานงานไปยังกลุมวิสาหกิจชุมชนใหวาจางคนเหลานี้เปนคนงานในกิจกรรม
ตาง ๆ แลวใหวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ หักเงินคาจาง (วันละบาท) สมทบเขากองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อใหครอบครัว
เหลานั้นไดเขาถึงซึ่งบริการเชนเดียวกับสมาชิกในชุมชนโดยทั่วไป ในขณะทีก่ องทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ
จังหวัดสงขลา ดูแลสมาชิกที่เปนแมเลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ของตำบล จำนวน 1,000 ครัวเรือน ชนเผามานิ จำนวน 28
ครัวเรือน และผูดอยโอกาส จำนวน 13 ครัวเรือน ซึ่งลวนเปนบทบาทของการเกื้อกูลและความมุงมั่นที่จะชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันของคนในชุมชนโดยองคกรของชุมชน อันเปนคุณลักษณะที่ไมมีในองคกรประเภทอื่น
กรณีศึกษาขางตนเปนตัวอยางของความสำเร็จของการพึ่งพาตนเองขององคกรชุมชน และการสราง
ความเปนองคกรขึ้นเปนหัวขบวนของการพัฒนาในระดับชุมชน เปนการริเริ่มจากศักยภาพและความสามารถ
ของทุนทางสังคมที่มีอยูไปสรางเปนงานที่เกิดประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน หรือเรียกเปนภาษาวิชาการวา
การเคลื่อนยายทุนทางสังคม
ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนางานของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
1.1 ขยายพื้นที่การดำเนินงานใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ควรขยายขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ให
กระจายไปตามจำนวนหมูบาน (ชุมชนภาคชนบททั่วประเทศ) จำนวน 75,032 หมูบาน จากที่ดำเนินงานไปแลว
ในระหวางป พ.ศ. 2560-2562 จำนวน 924 ศูนย (หมูบาน) ซึ่งกระจายไปตามจำนวนอำเภอตาง ๆ ไปเปนศูนย
ที่มีการจัดการหนี้ของสมาชิกในระดับตำบล ซึ่งมีอยู 7,255 ตำบล แลวขยายจากหนวยตำบลใหครอบคลุม
หมูบานในระยะถัดไป โดยใหคำนึงถึงกลไกขับเคลื่อนความสำเร็จที่จะเปนเครื่องมือหลักที่จะนำไปใชงานในทาง
ปฏิบัติ กระบวนการทำงานแบบสอดประสานจัดการตามความรวมมือระหวางองคกรของชุมชน และการขับเคลื่อน
งานรวมกันเปนขบวนทั้งองคกรชุมชนและองคกรสนับสนุน เพื่อมุงตอการแกปญหาหนี้สินครัวเรือน การจัดการ
เศรษฐกิจ การปรับทัศนคติการใชจาย การใชชีวิตประจำวันใหมีความสอดคลองกัน การสรางผลลัพธที่มีตอการ
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บริหารหนี้สินของสมาชิกกองทุน (ผูกูยืม) และการขยายความสามารถในการใหบริการของกองทุนที่มีตอสมาชิก
ใหกวางขวางออกไป
1.2 ขยายความรวมมือระหวางองคกรชุมชนเพื่อรวมจัดการหนี้
กระตุน ชักชวน และพัฒนาความรวมมือกับองคกรชุมชนที่มีบริการในระดับชุมชน ทั้งการใหกูยืม
การสนับสนุนงานสรางอาชีพ สรางรายไดทางเศรษฐกิจ และการจัดการทางสังคม เชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ
กองทุนสวัสดิการชุมชน และกองทุนตาง ๆ ซึ่งตางเปนองคกรที่มีบุคลากรของชุมชนมารวมกันทำหนาที่เปน
กรรมการ คณะบริหาร และมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชน เพื่อนำเอาศักยภาพ
และความสามารถในการใหบริการขององคกรเหลานั้น มาสรางสรรคเปนขบวนการจัดการหนี้สิน การจัดการ
เศรษฐกิจ และการปรับทัศนคติในการใชชีวิตประจำวันของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายบทบาทไปรวม
บริหารหนี้ของสมาชิกที่มีตอสถาบันการเงิน เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารของรัฐ สหกรณการเกษตร ธนาคารพาณิชย และสหกรณประเภทอื่นในชุมชน ที่ไดรับผลลัพธ
เชิงบวกจากการปรับโครงสรางหนี้ของศูนยจัดการกองทุนชุมชนที่ปรับหนี้ของสมาชิกลดลง ปรับทัศนติ และ
สรางวินัยทางการเงิน ยอมจะทำใหสมาชิกเหลานั้น มีความสามารถที่จะชำระคืนหนี้ใหแกสถาบันการเงินไดมากขึ้น
กวาเดิม
การขยายขอบเขตความรวมมือของการจัดการหนี้ขางตน เปนไปจากความรูความเขาใจในพื้นฐานของ
ความสัมพันธระหวางความจำเปนในการกอหนี้ (เงินตน ดอกเบี้ย และเงื่อนไขการผอนชำระ) ของกองทุนในชุมชน
กับการจัดการเศรษฐกิจ ซึ่งเปนเรื่องที่มาของรายไดที่จะไปชำระคืนเงินกูในแตละงวด แตละป และการปรับเปลี่ยน
ความเขาใจเรื่องการเขาถึงและการใชประโยชนจากแหลงทุน ซึ่งจะเปนประโยขนตอการพัฒนาคุณภาพของการ
เปนลูกหนี้การลงทุน (Investment Loan) ของสถาบันการเงิน ซึ่งเปนหนี้สวนใหญของประชาชนในระดับชุมชน
2. การพัฒนาไปสูขบวนของแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม
2.1 พัฒนาความรวมมือดวย “แกน” ของชุมชนที่เขมแข็ง
รวบรวมองคกรชุมชนในระดับฐานรากที่ประสบความสำเร็จในงานแตละดาน เพื่อทำหนาที่เปน
ตนแบบและตัวคูณ ไมวาจะเปนศูนยจัดการกองทุนชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และกองทุน
สวัสดิการชุมชน อาจจะรวมความไปถึงสหกรณการเกษตร สหกรณประเภทอื่น และกลุมองคกรประเภทอื่น
ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนและมีความสำเร็จในการแกไขปญหา เปนตนแบบและตัวคูณทั้งในมิติของการสรางความเขมแข็ง
ขององคกร และการประกอบวิสาหกิจที่สรางงาน สรางรายได และสรางเศรษฐกิจขึ้นในพื้นที่ชุมชน โดยเริ่มจาก
งานที่ดำเนินงานตามนโยบายและความเกี่ยวของของกรมการพัฒนาชุมชนแลวขยายความรวมมือไปยังหนวยงานอื่น
โดยมีแผนงานเชิงปริมาณของการขยายผลความสำเร็จออกไปในวงกวาง เชน ตนแบบ 1 องคกร ใหทำหนาที่
เปนตัวคูณรวมสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาความสำเร็จกับองคกรชุมชนเครือขายอีก 10 แหงตอป และรวมกัน
สรางตัวคูณรวมกันตอไปอีก
การดำเนินงานตามขอเสนอนี้ ยังสามารถพัฒนาการจัดการแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่จังหวัดยากจน
10 อันดับของประเทศ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความเปนเมืองนอย แหลงงานนอย และมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
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กระแสหลักนอย ซึ่งเปนสถานการณที่สะทอนถึงขีดจำกัดของประสิทธิผลของนโยบายเศรษฐกิจแบบมหภาค
ความสามารถของระบบตลาด และบทบาทที่มีอยูของรัฐ
2.2 ขยายผลการดำเนินงานรวมเปนสวนหนึ่งของพื้นที่-ทองถิ่น
ขยายผลลัพธของความสำเร็จของศูนยจัดการกองทุนชุมชน ที่ปรับ ลด และปลดหนี้ของสมาชิก
กองทุน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของกองทุนตาง ๆ ไปรวมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาในดาน
คุณภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของทองที่และทองถิ่น และการรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม “เปาหมายการ
พัฒนาอยางยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) อีกมิติหนึ่งดวย

….........................................…………….
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รายนามคณะทำงาน
โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนากลุมองคกรฐานราก
เพื่อรองรับตอการจัดการปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม

ผูชวยศาสตราจารย วีรบูรณ วิสารทสกุล
หัวหนาโครงการ

ดร.สุนทร คุณชัยมัง
นักวิจัยรวมโครงการ

นางสาวพิมพชฎา ธนกุลดำรง
นักวิจัยรวมโครงการ

นางสาวอารีย คงแจม
นักวิจัยรวมโครงการ

นางสาวทัศนีย ขัดสืบ
ผูชวยนักวิจัย
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สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
รายนามคณะทำงาน
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บทที่ 1
ความสำคัญและกรอบการศึกษา
1.1 ความสำคัญ
โดยทั่วไปแนวความคิดเกี่ยวกับการแกปญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม ไดรับการอธิบายไวเปน 2 แนวทาง
ใหญ คือ แนวทางที่หนึ่ง เปนการยึดโยงกับแนวความคิดของ ไซมอน คุซเนตส (Simon Kuznets) นักเศรษฐศาสตร
ชาวอเมริกันเจาของรางวัลโนเบล เมื่อป ค.ศ. 1972 ที่เชื่อวา ความเหลื่อมล้ำของสังคม (ดานรายได) เปนสภาวะ
ปกติทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา โดยสภาวะความเหลื่อมล้ำนี้จะเกิดขึ้นสูงสุด เมื่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไปถึงจุดสูงสุดเชนเดียวกัน ตอจากนั้นสภาวะเศรษฐกิจที่มีความแข็งแรง จะรับผิดชอบตอความ
เหลื่อมล้ำของสังคมเพื่อปรับสมดุลใหเขาสูสภาวะปกติดวยตัวเอง ซึ่งเปนแนวความคิดที่เชื่อมั่นตอระบบทุนนิยม
แบบเสรี ตามรูปที่ 1-1

รูปที่ 1-1 ความสัมพันธระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเหลื่อมล้ำของสังคม
อีกแนวทางหนึ่งมีความเห็นวา การปรับตัวโดยตัวเองของระบบเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำของสังคม
ไมไดเกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่กำลังพัฒนา มิหนำซ้ำในระหวางที่รอคอยกลไก
การทำงานของระบบเสรีนานเขา ๆ กลับทำใหเศรษฐกิจและสังคมเผชิญกับ Stabilization Gap กลาวคือ
เศรษฐกิจไมเคยดำเนินไปถึงจุดสูงสุดที่วานั้นเลย ดังนั้นรัฐบาลจึงตองแสดงบทบาทการดำเนินงานทางดาน
เศรษฐกิจดวยนโยบายและมาตรการตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเหลื่อมล้ำของสังคมในดานรายได เขน การขยายตัวแบบเติบโตรวมกันของเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคสวน
(Inclusive Growth) ของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ที่เนนการสรางรายไดเพิ่มในระดับครัวเรือน
ของผูมีรายไดต่ำ ขยายโอกาสการเขาถึงการจางงานและชองทางการสรางรายไดทางเศรษฐกิจมากขึ้น และ
ดำเนินการขยายตัวทางเศรษฐกิจดวยการคำนึงถึงการลดความเหลื่อมล้ำเปนสำคัญ รวมทั้งนโยบายทางการคลัง
และงบประมาณของรัฐบาลในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ ที่มุงดำเนินงานตามนโยบาย Social Protection
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report): 1

เชน การจายเงินอุดหนุนราคาสินคาการเกษตร การจางงานในชนบท การจัดทุนการศึกษา และการรักษาพยาบาล
ฯลฯ นโยบาย Social Insurance เชน การประกันสุขภาพ การประกันรายไดจากการวางงาน และสงเสริมระบบ
บำนาญ และ Social Assistance เชน การดำเนินงานใหประชาชนมีรายไดเปนขั้นต่ำ และโครงการชวยเหลือ
เปนเงินสดผานเงื่อนไข หรือ Conditional Cash Transfer ของรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโก ที่ดำเนินการผานทุนการศึกษา
ของครัวเรือน เพื่อใหระบบการศึกษานำไปสูการสรางงานและรายไดของครัวเรือน ซึ่งประสบความสำเร็จและ
ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ
อยางไรก็ตาม ยังมีแนวทางที่ 3 อีกแนวทางหนึ่ง ที่เปนทางเลือกสำหรับการแกไขปญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ำของสังคมในดานรายได ซึ่งเปนตัวอยางของการจัดการเศรษฐกิจใน 2 ประเทศที่ประสบ
ความสำเร็จในการแกไขปญหาความยากจน คือ นโยบายการสรางเศรษฐกิจแบบการประกอบการรายยอย และ
การสนับสนุนแบบพึ่งตัวเองขององคกรชุมชนในระดับฐานราก ตามแนวทาง Microfinance ของสาธารณรัฐ
ประชาชนบังคลาเทศ ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหลุดพนไปจากการเปนประเทศยากจน
ที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับ 40 ปกอน และกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลทองถิ่นไดจัดระบบ
การบริหารงานโดยมีเปาหมายที่รับมอบจากรัฐบาลกลางเพื่อสรางเศรษฐกิจ โดยเนนการประกอบการเพื่อลด
ความยากจนรวมกัน จนนำไปสูการปรับเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรเพียง 193 ดอลลาร
สหรัฐตอหัวตอป ในป ค.ศ. 1980 เปนประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 6,091 ดอลลารสหรัฐตอหัวตอป ในป ค.ศ. 2012
โดยมีผูมีรายไดเฉลี่ยตอวันที่ต่ำกวาเสนแบงความยากจนของธนาคารโลก คือ 1.9 ดอลลารสหรัฐตอวัน (หรือ
1,318 ดอลลารสหรัฐตอป) เพียง 200 ลานคน (จากประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,350 ลานคน ซึ่งแตเดิมตัวเลข
รายไดเฉลี่ยตอหัวในป ค.ศ. 1980 อาจจะกลาวไดวาเขาเหลานั้นเปนคนจน)
การศึกษานี้ประสงคที่จะนำเอาการแกไขปญหาความยากจนหรือความเหลื่อมล้ำของสังคมในดานรายได
ตามแนวทางที่ 3 ซึ่งเปนแนวทางที่ดำเนินการโดยองคกรชุมชนในระดับฐานราก ที่จัดตั้งขึ้นเองตามตัวแบบของ
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และการบริหารจัดการแบบมีเปาหมายรวมที่จะแกไขปญหาเดียวกันระหวาง
กลไกของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน มาปรับใชเปนกรอบการศึกษาความเปนไปได
ที่จะแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมของไทย ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางเรื้อรังที่ทาง
รัฐบาลไดใหความสำคัญ โดยการกำหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ และบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ
แกไขปญหาความยากจนเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศ ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยกำหนดความเกี่ยวของทั้งความเหลื่อมล้ำในดานรายไดและดานอื่น ๆ
รวมไวดวยกัน สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดกำหนดนโยบาย
การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐไวเปนหนึ่งในนโยบายสำคัญที่มุงหวัง
แกไขปญหาเกี่ยวกับปากทองของประชาชนในระดับฐานรากที่เปนคนสวนใหญของประเทศ โดยมีแผนงานที่
สำคัญคือ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยที่มี
กรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานหลักบูรณาการไปสูการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาในการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสรางและพัฒนาผูนำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูในการ
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พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงิน รวมทั้งสนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวม
ในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรในชุมชน
แตสถานการณที่เปนอยูของชุมชนในปจจุบัน ปรากฏวามีการจัดตั้งองคกรขึ้นจากการรวมตัวกันของ
ประชาชนในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ในรูปแบบองคกรแบบเปนทางการและองคกรแบบไมเปนทางการ
ทั้งที่เปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล โดยเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นดวยการสนับสนุน และประสานงานขององคกร
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อจัดบริการทั้งดานการเงิน (ทั้งการออม และการกูยืม) เศรษฐกิจ (วิสาหกิจ
ครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม) บริการสังคม (สวัสดิการชุมชน) และการรณรงคดานสิ่งแวดลอม
แตการดำเนินงานขององคกรชุมชนที่มีอยูเปนจำนวนมากในชุมชนหนึ่ง ๆ นั้น มักจะทำงานแบบตางคนตางทำ
แมวาจะมีกรรมการขององคกรเปนคน ๆ เดียวกัน หรือคนในกลุมเดียวกันก็ตาม ก็ไมปรากฏเปนการทำงานเชิง
บูรณาการขององคกรชุมชน จึงสงผลตอประสิทธิภาพของการบริการขององคกรชุมชนเปนไปดวยความไมมี
ประสิทธิภาพ และสงผลไปในทางตรงกันขาม เชน ผลที่เกิดขึ้นตอองคกรที่ใหบริการทางการเงินในชุมชน ไดแก
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) และโครงการแกไขปญหาความยากจน
(กข.คจ.) เปนตน ทั้งนี้ก็เพราะผูกูรายหนึ่งจะกูเงินไดจากหลายแหลง แตจะยึดโยงกับความสามารถทางเศรษฐกิจ
ในการผอนชำระคืนในเรื่องเดียวกัน คือ การพึ่งพารายไดจากผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีความไมแนนอนสูง
และเปนการกูจากแหลงเงินกูหรือกองทุนหนึ่งเพื่อไปชำระหนี้ของอีกกองทุนหนึ่ง หรือที่เรียกกันวา กูวน เปน
พฤติกรรมที่สรางเปน “วงจรของการเปนหนี้แบบหมุนเวียน” (Turnover Debt Cycle) และเมื่อมีการติดขัด
มากขึ้น ก็จะนำไปสูการกูเงินนอกระบบ ในขณะเดียวกันมีการศึกษาของ Townsend Thai Project พบวา
การกูยืมเงินจากกองทุนหมูบานและพัฒนาชุมชนเมือง ผูกู/ครัวเรือนตาง ๆ ไมไดนำไปลงทุนในธุรกิจใหม หรือ
ขยายกิจการเดิมที่มีอยู ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของกรมการพัฒนาชุมชน ที่สรุปวา หนี้ครัวเรือนในพื้นที่ชนบท
ประกอบไปดวย (1) คาใชจายสนับสนุนการผลิต (2) คาใชจายในการใชชีวิตประจำวัน ไดแก คาอาหาร เสื้อผา
ของใชที่จำเปน ยารักษาโรค คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนและคาใชจายของบุตร คาน้ำ คาไฟฟา คาน้ำมันรถ
คาผอนรถ และ (3) คาใชจายฟุมเฟอย เชน บัตรเครดิต เงินกูสวนบุคคล โทรศัพทมือถือ คาเคเบิลทีวี อินเตอรเน็ต
เหลา บุหรี่ คาเลี้ยงสังสรรค ทองเที่ยว และสันทนาการ ฯลฯ ดวยเหตุดังกลาว ในระหวางป พ.ศ. 2560-2562
กรมการพัฒนาชุมชน จึงไดจัดใหมีการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
เพื่อสรางประสิทธิภาพการใหบริการทางการเงินตอประชาชน (หรือผูกู) โดยไดประสานงานรวมกับองคกรชุมชน
หรือกองทุนตาง ๆ ที่มีบริการทางการเงินเพื่อจัดตั้ง “ศูนยจัดการกองทุนชุมชน” ขึ้น จำนวน 924 แหง ใน 76
จังหวัด 878 อำเภอ ซึ่งเปนโครงการที่มุงตอการจัดการปญหาหนี้สินของภาคครัวเรือนโดยตรง
การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนากลุมองคกรฐานราก เพื่อรองรับตอการจัดการปญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ำของสังคมนี้ มีความประสงคที่จะศึกษาถึงบทบาทและความสามารถของกลุม องคกรชุมชน
ในระดับฐานรากที่ดำเนินการอยูในแบบตาง ๆ มีการริเริ่มจัดการแกไขปญหาของตนเองไดทั้งแบบพึ่งตนเอง และ
แบบผสมผสานการสนับสนุนชวยเหลือจากภาคสวนตาง ๆ โดยศึกษาตามลักษณะกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
เชน การจัดการปญหาหนี้สินของครัวเรือน การจัดการเศรษฐกิจ และการจัดระบบความคิดในการใชชีวิตประจำวัน
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เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององคกรเหลานี้ใหรองรับตอความเปนไปไดในการแกไขปญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำของสังคมตอไป
1.2 นิยามศัพท
1.2.1 องคกรฐานราก หมายถึง องคกรที่จัดตั้งขึ้นในระดับชุมชนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันตาม
ความไววางใจ และใหความเชื่อถือซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน จัดตั้งเปนกลุมหรือองคกรในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการตอการใดเพื่อการหนึ่ง ทั้งที่เปนแบบทางการและ/หรือไมเปนทางการ
แบบถาวร และ/หรือชั่วคราว
1.2.2 ความยากจน หมายถึง การดำรงชีพของประชาชนที่มีรายไดต่ำกวาระดับรายไดที่เหมาะสมตอการ
ใชจายเพื่อคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ไดกำหนดไวเปนมาตรฐานขั้นต่ำ หรือตามขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
โดยกรมการพัฒนาชุมชนไดสำรวจไวครั้งลาสุดในป พ.ศ. 2562 และกำหนดระดับรายไดไวที่ 38,000 บาทตอคน
ตอป หรือ 3,167 บาทตอคนตอเดือน หรือ 105.5 บาทตอคนตอวัน ซึ่งเปรียบเทียบไดเทากับ 3.29 US$ ตอวัน
1.2.3 ความเหลื่อมล้ำของสังคม หมายถึง ความแตกตาง ความไมเทาเทียมของการกระจายทรัพยากร
และฐานะความเปนอยูของประชากรในประเทศ หรือสถานที่ที่คนหนึ่งไดรับบางอยางโดยที่คนอื่นไมไดรับ โดยที่
ความเหลื่อมล้ำมีความเกี่ยวของในหลายมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความยุติธรรม และการเมือง ซึ่งเปนความหมาย
เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกำหนดไว และในการศึกษานี้จะหมายถึง
ความเหลื่อมล้ำของสังคมจากรายไดทางเศรษฐกิจเปนหลัก
1.2.4 การบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา หมายถึง โครงการตามนโยบายของกรมการ
พัฒนาชุมชน ที่บริหารจัดการหนี้ใหกับประชาชนที่เปนลูกหนี้ของกองทุนหรือแหลงบริการทางการเงินในชุมชน
ที่ซ้ำซอนกันหลายสัญญาเงินกู และหลายกองทุน/แหลง ใหเหลือเพียงหนึ่งสัญญาเงินกูตอหนึ่งครัวเรือน โดยการ
จัดการของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
1.2.5 ศูนยจัดการกองทุนชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันเปนองคกรของสมาชิกที่เปนผูกูเงินจากกองทุน
และแหลงบริการทางการเงินที่มีอยูในชุมชน ซึ่งประกอบไปดวย กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) และกองทุนหรือโครงการตาง ๆ
ที่สนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ เพื่อบูรณาการขอมูลในพื้นที่ และเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชน
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูกู และการบริการที่มีประสิทธิภาพของกองทุนหรือแหลงบริการทางการเงินซึ่งเปน
ผูใหกู
1.2.6 ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนซึ่งอาศัยเปนประจำในบาน หรือ สถานที่อยูเดียวกัน
ทั้งนี้ ไมคำนึงถึงวาบุคคลเหลานั้น จะมีความสัมพันธฉันญาติหรือไมก็ตาม โดยบุคคลเหลานั้นจัดหา หรือใชสิ่ง
อุปโภค บริโภค อันจำเปนแกการครองชีพรวมกัน
1.2.7 ขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) หมายถึง ขอมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเปน
พื้นฐานของคนในครัวเรือนในดานตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ไดกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว วาคนควรจะมี
คุณภาพชีวิตในแตละเรื่องอยางไร ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ สำหรับเครื่องชี้วัดขอมูล จปฐ. ประกอบดวยขอมูล
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5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ไดแก หมวดสุขภาพ หมวดสภาพแวดลอม หมวดการศึกษา หมวดการมีงานทำและรายได
และหมวดคานิยม
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ของกลุมองคกรในชุมชน
(ศูนยจัดการกองทุนชุมชน) รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน และบูรณาการการทำงานขององคกรชุมชน
ใหเปนกลไกเพื่อสรางความยั่งยืนรวมกันในการจัดการเศรษฐกิจชุมชน
1.3.2 เพื่อสรางกลไกการบริหารจัดการผสมผสานแบบใหมท่ีเหมาะสมสำหรับการทำงานขององคกรชุมชน
1.3.3 เพื่อเปนกลไกนำรองจัดการปญหาความเหลื่อมล้ำโดยการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
1.4.1 ศึกษาขอมูล แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับทุนทางสังคม และการรวมตัวกันจัดตั้งเปน
องคกรขึ้นในสังคมและสรางความสามารถของชุมชน การแกปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำของสังคม
1.4.2 ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาในการรวมแหลงเงิน ทุน การสนับสนุน รวมทั้งคนหาแนวทาง
การบริหารงานขององคกรในชุมชนที่เหมาะสม เชน การนำเอาแนวคิดการจัดการแบบ Collective Impact
มาสรางการจัดกลไกรองรับความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ หรือแนวคิดแบบ Participatory Budgeting ซึ่งเปน
กระบวนการรวมงบประมาณจากแหลงตาง ๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนำไปใชในการจัดการแกไข
ปญหาของชุมชน ตามลำดับความสำคัญที่ชุมชนตองการ
1.4.3 ศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินภาคครัวเรือนของกลุมองคกรในชุมชน (ศูนยจัดการกองทุนชุมชน)
การพัฒนาอาชีพ การสรางรายไดทางเศรษฐกิจ รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนในบริบทแตละพื้นที่
และบูรณาการการทำงานขององคกรที่มีความเกี่ยวของระหวางกันและกันขององคกรในระดับชุมชน
1.4.4 ศึกษาตัวอยางการดำเนินงานขององคกรฐานรากที่แกไขปญหาของชุมชนในดานตาง ๆ ทั้งดาน
การจัดการหนี้ การจัดการเศรษฐกิจ การสรางรายได การสรางอาชีพ ดวยกระบวนการจัดการองคกรแบบรวมกลุม
ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “ชุมชนเขมแข็ง”
1.4.5 การศึกษานี้เจาะจงศึกษาการจัดการหนี้ของชุมชน ตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน
1 สัญญา ซึ่งเปนการดำเนินงานของ “ศูนยจัดการกองทุนชุมชน” ภายใตการสนับสนุนของสำนักพัฒนาทุนและ
องคกรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 4 แหงดวยกัน ประกอบดวย (1) ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย
หมูที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (2) ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง หมูที่ 6 ตำบล
ปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย (3) ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก หมูที่ 5 ตำบลเขาตอ
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (4) ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา หมูที่ 10 ตำบลทาเมือง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
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การรวมกลุม่

ความเข้มแข็งของ
องค์กรฐานราก

จัดการหนี ้

จัดการเศรษฐกิจ

จัดการทางสังคม

รูปที่ 1-2 ความสำเร็จของการแกปญหาดวยความสามารถขององคกรฐานราก
1.4.6 จัดใหมีนักวิจัยลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 เพื่อรวบรวมปจจัยของ
ความสำเร็จของการจัดการหนี้ตาม 1.4.5 เชน (1) ปจจัยของความสำเร็จของการตัดสินใจเขารวมโครงการ
(2) กระบวนการ/วิธีการหารือ/การทำความตกลงรวมกับแหลงทุน (3) มาตรการรวมหนี้/กระบวนการรวมหนี้
ของแตละศูนยจัดการกองทุนชุมชน (4) ความเขมแข็งในการจัดการชุมชน (5) นโยบาย และปจจัยที่สงเสริม
ตามนโยบายขององคกรสนับสนุนอื่น ๆ ที่มีตอชุมชนในพื้นที่ (ถามี)
1.4.7 นำเอาขอมูลตาม 1.4.6 ไปสังเคราะหกับการศึกษาขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เศรษฐกิจ และการจัดการประเด็นทางสังคม ดวยกระบวนการจัดการแบบรวมกลุม (กระบวนการเดียวกันกับ
การจัดการหนี้) และพัฒนาเปน “ตัวแบบการขยายผลขององคกรฐานราก” เพื่อการพัฒนาการแกไขปญหา
ในมิติตาง ๆ ของชุมชนดวยองคกรฐานราก
1.4.8 ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 2 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
นำเสนอแนวคิดเบื้องตนที่มีตอการจัดการเศรษฐกิจ ธุรกิจ และคุณภาพชีวิตตามผลการศึกษา “ตัวแบบการ
ขยายผลขององคกรฐานราก” ที่จะนำไปสูการแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชน
1.4.9 นำผลที่ไดจากการลงพื้นที่ตาม 1.4.8 มาประมวลผล เพื่อจัดทำเปนขอแนะนำวาดวยการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนดวยการทำงานขององคกรฐานราก ที่จะนำไปสูการจัดการปญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำของสังคม
1.5 ระยะเวลาดำเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562-วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาศึกษา 180 วัน
1.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ตัวแบบของการขับเคลื่อนการจัดการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
1.6.2 ตัวอยางของการสรางความสามารถของศูนยจัดการกองทุนชุมชน และองคกรชุมชนในระดับฐานราก
ใหเปนเครื่องมือของการพึ่งตนเองในการจัดการปญหาหนี้ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
1.6.3 ตัวอยางของการจัดการแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ริเริ่มในระดับชุมชน
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กรอบและขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาขอมูล แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม
รวมทั้งความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 2
ศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเรื่องความสำเร็จของการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ดวยความสามารถของชุมชนและองคกรชุมชน-จัดประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
การจัดตั้งกลุม การจัดตั้ง
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน

การจัดการเศรษฐกิจและ
ชีวิตประจำวัน

การจัดการหนี้ครัวเรือน
ของสมาชิก

ผลการดำเนินงาน/ปจจัยความสำเร็จ/ประมวลเปนความสำเร็จของกรณีศึกษา

(Outputs & Outcomes Evaluation, Key Success Factors)
ขั้นตอนที่ 3
ขอเสนอเพื่อการจัดการความสามารถใหมที่เกิดขึ้นจากการจัดการหนี้สิน/เศรษฐกิจ/ชีวิต
(ทุนกอนใหม)-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
โอกาสใหมที่คนพบและความ
ตั้งใจที่ขยายผลความสำเร็จ/
ความเขมแข็งไปสูวงกวาง

การปรับเปลี่ยนวิธีคดิ
ความเชื่อที่มีตอหนี้
และการจัดชีวิตของสมาชิก

การบริหารงานของผูนำ
กรรมการ องคกรเครือขาย
และองคกรสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 4
จัดทำขอแนะนำตอกรมการพัฒนาชุมชน
รูปที่ 1-3 กรอบและขั้นตอนการศึกษา
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1.7 แผนการดำเนินงาน
ตารางที่ 1-1 แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ศึกษาขอมูล แนวคิด ทฤษฎี
2. จัดทำรายงานเบื้องตน
3. การลงพื้นที่ Workshop ครั้งที่ 1
4. วิเคราะหและสรุปขอมูลเบื้องตน
5. จัดทำรายงานฉบับกลาง
6. การลงพื้นที่ Workshop ครั้งที่ 2
7. ประมวลและสังเคราะหขอมูล
8. จัดทำรางรายงานฉบับสมบูรณ
9. นำเสนอผลการศึกษา
10. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ

มกราคม

กุมภาพันธ

W1

W2

W3

W4

x

x

x

x
x

มีนาคม

W1

W2

W3

W4

x

x

x
x

x

W1

W2

x

x

เมษายน

W3

W4

W1

W2

W3

x

x

x
x

x
x

x

พฤษภาคม
W4

W1

W2

W3

x

x

มิถุนายน
W4

W1

W2

x

x

x

W3

W4
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการศึกษา
การศึกษานี้ขอนำเอาแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการรวมกลุมกันขึ้นเปนองคกร
ของชุมชน ความเขมแข็งขององคกรฐานราก และการจัดการหนี้ (เศรษฐกิจ รวมทั้งการจัดระบบและระเบียบ
การคิดและการใชชีวิตประจำวัน) ของประชาชนหรือของครัวเรือน มารวมประกอบเปนกรอบในการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูล รวมทั้งจัดทำการศึกษาใหเปนไปตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ตองการศึกษาถึงความเปนไปได
ในการพัฒนาแหลงเงิน ทุน และการสนับสนุน ซึ่งเปนองคประกอบสำคัญที่จะชวยศึกษาถึงความเปนไปไดในการ
พัฒนากลุมองคกรฐานราก เพื่อรองรับตอการจัดการปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม
2.1 แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการประกอบการ
2.1.1 การจัดกลุมแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการวาดวยวิสาหกิจเพื่อสังคม ของ ฌาคส เดอโฟรนี
(Jacques Defourny) และ มารเธ นีสเสนส (Marthe Nyssens)
ฌาคส เดอโฟรนี เปนผูบริหารสูงสุดของ The Centre for Social Economy ที่ University of Liege
เปนอาจารยสอนประจำในวิชาเศรษฐกิจของภาคสวนที่สาม (Third Décor Economics) และ มารเธ นีสเสนส
เปนศาสตราจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร สังคมศาสตร รัฐศาสตร และการสื่อสารของ Economics School
of Louvain ทั้งสองไดประมวลแนวคิดและทฤษฎีวาดวยการประกอบการเพื่อสังคมที่มีการดำเนินงานในยุโรป
และอเมริกา ซึ่งสรุปวา มี 3 สำนัก คือ
(1) สำนักคิดที่เนนการสรางรายไดใหกิจการ (The Earned Income School of Thought)
(2) สำนักคิดที่เนนการสรางกิจการดวยนวัตกรรมสังคม (The Social Innovation School of
Thought)
(3) ลั กษณะร ว มของการประกอบการเพื ่ อสั ง คมในยุโ รป (The EMES Approach of Social
Enterprise) (Defourny & Nyssens, 2010)
สำนักคิดแรก แบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ (1) วิสาหกิจขององคกรไมแสวงหากำไรที่ไปทำการค า
(Commercial non-profit Approach) เปนการหารายไดขององคกรพัฒนาเอกชน สมาคม และมูลนิธิ ซึ่ง
โดยทั่วไปจะมีการจัดหารายไดอยูบาง แตเปนครั้งคราว กลุมนี้เนนใหทำเปนกิจการตอเนื่องเพื่อนำเอารายได
ไปดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เชน การเปดรานขายหนังสือ ของที่ระลึก ของชำรวยของ Oxfam หรือธุรกิจของ
มูลนิธิแมฟาหลวง (2) การกำหนดพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนแบบเพื่อสังคมของภาคธุรกิจ (Mission-driven Business
Approach) โดยพันธกิจของธุรกิจที่กำหนดขึ้นจะรวมการแกไขปญหาสังคมเขาเปนสวนหนึ่งของกิจการ เปนหนวย
การลงทุนที่มุงหวังตอการจัดการปญหาสังคม (Social-purpose Venture) รวมไปถึงจัดสรรกำไรของธุร กิจ
ใหเปนไปเพื่อกิจการสังคม ตัวอยางกรณีของ Greyston Bakery ซึ่งเปนรานไอศกรีม นำกำไรไปจัดตั้งเปน Greyston
Bakery Foundation เพื่อใชในกิจการสงเสริมการจางงาน สรางรายไดใหชุมชนในนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
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สำนักคิดที่สอง เนนการสรางกิจการและการแกไขปญหาสังคมดวยนวัตกรรมสังคม เชน ผลิตภัณฑ
อุปกรณระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตรของ บริษัท Driptech ที่สรางสรรคขึ้นเปนเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับ
เกษตรกรในพื้นที่ที่ไมมีโอกาสใชบริการจากระบบประปาขนาดใหญ เชน พื้นที่บางสวนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินเดีย และอาฟริกา หรือ Proximity Design ที่สรางสรรคเครื่องมือทางการเกษตรแบบปมน้ำที่ใช
เทาเหยียบ ระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต พืชผักสวนครัว
เพื่อสรางรายไดเพิ่มใหกับเกษตรกร ใหคำแนะนำการออมเงิน จัดระบบการผอนชำระเครื่องมือทางการเกษตร
โดยสัมพันธกับรายไดจากผลผลิตทางการเกษตรแตละชนิด
สำนักที่สาม เปนคุณลักษณะของการประกอบการเพื่อสังคมในยุโรป เปนการประกอบการขององคกร
เอกชนแบบไมแสวงหากำไร (Not for Profit Private Organizations) โดยมีองคประกอบในมิติทางเศรษฐกิจ
และการประกอบการ 4 ประการ คือ
(1) ความตอเนื่องของกิจการการผลิตและ/หรือการขายบริการ
(2) การดำเนินการดวยตนเอง (หรือมากกวาการรับสนับสนุน)
(3) คำนึงและรับรูในความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
(4) มีการจางงานในราคาคาจางตามระบบธุรกิจปกติ
ในขณะที่มิติทางสังคม จะมีองคประกอบ 5 ประการ คือ
(1) กำไรของกิจการเปนไปเพื่อสนับสนุนตอสังคม
(2) ริเริ่มโดยการรวมกลุมของพลเมือง
(3) อำนาจการตัดสินใจไมตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนเจาของทุน
(4) การมีสวนรวมเปนคุณสมบัติเบื้องตน-ผันแปรไปตามกลุมกิจกรรม
(5) จำกัดการแบงปนผลกำไร
2.1.2 แนวคิดวาดวยธุรกิจเพื่อสังคม ของ มูฮัมหมัด ยูนูส (Muhammad Yunus)
มูฮัมหมัด ยูนูส เปนนักเศรษฐศาสตรเจาของรางวัล Nobel Peace Prize ป ค.ศ. 2006 รวมกับ Grameen
Bank นำเอามาตรการทางการเงินแบบ Microfinance ไปแกไขปญหาเศรษฐกิจและความยากจนของสาธารณรัฐ
ประชาชนบังคลาเทศ เคยเปนศาสตราจารยประจำที่ Middle Tennessee State University กอนที่จะลาออก
ไปรวมงานการวางแผนเศรษฐกิจของรัฐบาลบังคลาเทศ พรอมกับเปนอาจารยสอนวิชาเศรษฐศาสตรที่ Chittagong
University ยูนูส จัดตั้งโครงการพัฒนาชนบทขึ้นในคณะเศรษฐศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานแบบ
กึ่งวิจัยภาคสนามและรณรงคเพื่อแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจชนบทขึ้น ในป ค.ศ. 1975
ในโครงการที่เรียกวา “การผลิตเกษตรกรรมแบบปนสาม” (Three Share Farm, New Era) ซึ่งเปนโครงการ
ที่ริเริ่มขึ้นแลวใหรัฐบาลนำไปปรับปรุงเปน Packaged Input Programme สนับสนุนเปนงบประมาณและรับชวง
ตอเปนงานพัฒนาชุมชน โครงการผลิตเกษตรกรรมแบบปนสาม เปนหลักของการจัดประโยชนจากการปรับวิถี
การผลิตทางการเกษตรแบบใหม โดยเพิ่มการผลิตในฤดูแลง นำเอาที่ดินจากเจาของที่ซึ่งไมไดทำประโยชนใน
ฤดูแลงมาใชประโยชน ถือวาเปนการรวมทุนในสวนที่หนึ่ง สวนที่สองเปนการลงแรงของกลุมคนจนในพื้นที่
ที่เขารวมงาน และสวนที่สามเปนงานในโครงการของนักศึกษาของยูนูส พรอมกับการสนับสนุนตนทุนคาน้ำมัน
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ดีเซลจากการสูบน้ำ เมล็ดพันธุพืชที่มีคุณภาพสูง ปุย ยากำจัดวัชพืช ความรูและเทคโนโลยี รายไดที่รับจากการ
ขายจะแบงปนกันไปตามสัดสวนของการลงทุนและขอตกลงของผูรวมลงทุนทั้งสามสวน ในระหวางพัฒนา
โครงการนี้ ยูนูส ไดพัฒนากิจกรรมยอยในโครงการที่เรียกวา Microfinance ขึ้น จากการใหกูยืมเริ่มตนจำนวน
27 US$ ตอผูกูจำนวน 42 คน และเขาไดรับคืนเงินเหลานั้นโดยไมตกหลน ในขณะที่กลุมผูหญิงในหมูบาน Jobra
ที่เขาศึกษามีการกูยืมเงินจากนายทุนเงินกูทั่วไป เพื่อไปซื้อไมไผมาใชทำกิจการสานไมไผนำไปจำหนาย และชำระคืน
เงินกูไปยังผูใหกู ยูนูส พัฒนาการจัดการเงินกูชวยเหลือชุมชนแบบเล็ก ๆ นอย ๆ เหลานั้นแลวปรากฏวาสามารถ
สรางงานสรางอาชีพทำใหเขาเหลานั้นหลุดพนจากวงจรของความยากจนได ยูนูส ไดรบั การสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจสำหรับคนจนจาก Janata Bank ในการปลอยสินเชื่อชวยเหลือคนจนที่ Jobra
ในป ค.ศ. 1976 และไดพัฒนามาเปน Grameen Bank: GB (Village Bank) ในป ค.ศ. 1983 (ขอมูล ณ ป ค.ศ. 2008
Grameen Bank มีวงเงินที่ใหคนจนกูยืมไปทั้งสิ้น 7.5 ลานราย ในจำนวนนี้รอยละ 97.0 เปนสตรี มีสาขาทั้งสิ้น
2,515 สาขา ครอบคลุมการบริการชุมชนหมูบานในชนบททั้งสิ้น 82,072 หมูบาน วงเงินปลอยกูรวมมากกวา
7.0 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการชำระคืนเกือบรอยละ 100.0)
ยูนูส พัฒนางานในโครงการหมูบานตามโครงการปรับวิถีการผลิตทางการเกษตรแบบใหมไปทั้ งสิ้น
40,392 หมูบาน แตเปนที่นาเสียดายที่รัฐบาลบังคลาเทศในชวงตอมา ไดเสนอตอศาลสูงใหอาศัยกฎหมาย
Bangladesh Legal Aids and Services Trust (Blast) ยกเลิกการรับรองและสนับสนุนงบประมาณนี้ไปในป
ค.ศ. 2005 โดยอางวาไมใชหนวยงานตามโครงสรางของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ ในขณะที่กระบวนการตามการ
ดำเนินงานของยูนูส และ Grameen Bank ไดทำใหทั้งสองไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรวมกัน ในป ค.ศ. 2006
และยูนูสไดสรุปการทำงานของเขาเปนแนวคิดวาดวย Social Business Model ในบทความเรื่อง Creating a
World Without Poverty, Social Business and the Future of Capitalism ในป ค.ศ. 2008 และสร า ง
เครือขายขยายแนวทางการดำเนินงานนี้ไปทั่วโลก

รูปที่ 2-1 ตัวแบบของธุรกิจเพื่อสังคมแบบไมแบงปนผลกำไรสำหรับผูลงทุน
ที่มา: พัฒนาโดยงานวิจัย
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ยูนูส นำเอาความสำเร็จขางตน ไประดมการสนับสนุนเงินทุนจากภาคเอกชนที่สนใจสนับสนุนชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส/คนจน เพื่อทำหนาที่เหมือนกับ Grameen Bank ตามหลักการของ Non-loss/non-dividend
เพื่อขยายความสามารถการจัดการแกไขปญหาความยากจน (รวมทั้งปญหาเศรษฐกิจและสังคมในดานตาง ๆ)
ใหกวางขวางออกไป โดยมี Yunus Foundation เปนองคกรประสานงาน ยูนูสเรียกการรวมงานของเอกชน
เพื่อการนี้วา “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business) โดยเงินทุนที่นำมารวมงานจะถือเปน “การลงทุน” (Investment)
ไมเรียกวาเปนเงินบริจาคเพื่อการกุศลแบบใหเปลา (Charity) เปนการลงทุนที่ไมมุงหวังผลตอบแทนจากเงิน
ปนผล แตจะมุงหวังผลตอบแทนเปนความสำเร็จของการแกไขปญหาสังคม/ความยากจนที่ขยายวงออกไปแทน
ยูนูสเรียกตัวแบบของการจัดการนี้วา Social Business Type 1 Model เปนตัวแบบที่เหมาะสมตอการเปน
แหลงทุนและแหลงสนับสนุนตอการประกอบอาชีพและงานเศรษฐกิจของครัวเรือนสมาชิกผูรวมโครงการในฐานะ
ผูกูยืม (และเปาหมายของการแกไขปญหาความยากจน)
ในขณะเดียวกัน จะมีโครงการลงทุนบางโครงการที่เปนงานบริการทั่วไป เชน การบริการไฟฟา ประปา
รานคาชุมชน ฯลฯ ที่ดำเนินงานในรูปแบบขององคกรที่แสวงหากำไรและเปนโครงการโดยความรวมมือของ Yunus
Foundation โครงการเหลานี้จะเปดโอกาสใหชุมชนเขามาถือหุนเพื่อรับประโยชนจากการปนผล แตเอกชน
ผูรวมทุนจะตองนำเอาสวนแบงจากการปนผลนั้นไปลงทุนเพื่อขยายผลตอการแกไขปญหาความยากจนใหกวางขวาง
ออกไปอีก ยูนูสเรียกตัวแบบของการจัดการนี้วา Social Business Type 2 Model ตัวแบบที่สองนี้มีเอกชน
ขนาดใหญที่รวมงานกับยูนูส และขับเคลื่อนการทำธุรกิจตาง ๆ ทั้งในและนอกสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
เ ช  น Grameen Phone, Grameen Shakti, Grameen Fund, Grameen Textile, Grameen Knitwear,
Grameen Education, Grameen Agriculture, Grameen Fisheries and Livestock, Grameen Business
Promotion, Grameen Danone Foods Ltd, and Grameen Healthcare Services อนึ่ง ธุรกิจเพื่อสังคม
ตามตัวแบบของยูนูสขางตน ยูนูส (Yunus, 2008) ระบุวา “...เปนสวนหนึ่งของการประกอบการเพื่อสั งคม
(Social Business is a Subset of Social Entrepreneurship)”

รูปที่ 2-2 ตัวแบบของธุรกิจเพื่อสังคมแบบชุมชนรวมลงทุนและแบงปนผล
ที่มา: พัฒนาโดยงานวิจัย
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2.1.3 การจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
กลุ  มออมทรั พย เ พื ่ อ การผลิ ต (Saving for Production Group: SPG) เปน กระบวนการรวมกลุ ม
การออมเงินของประชาชนเพื่อนำไปเปนทุนกูยืมสำหรับสมาชิกที่จะนำไปใชจายในการผลิตทางเศรษฐกิจและ
ใชจายในชีวิตประจำวัน รวมทั้งจัดสรรเปนบริการสวัสดิการของสมาชิก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตจัดตั้งขึ้น
ในป พ.ศ. 2517 ที่บานในเมือง หมูที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล และที่บานขัวมุง หมูที่ 6 ตำบลขัวมุง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ตามแนวคิดของศาตราจารย ดร.ยุวัฒน วุฒิเมธี ที่ผสมผสานแนวคิดจากการ
ดำเนินงานของสหกรณการเกษตร เครดิตยูเนียน และสินเชื่อเพื่อการเกษตรเขาดวยกัน โดยเปนงานการสงเสริม
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในสมัยนายพัฒน บุญยรัตพันธุ ดำรงตำแหนงเปนอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยมีปรัชญาในการทำงานวา “ใชหลักการออมทรัพยเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน” การจัดตั้ง
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จะยึดโยงการรวมกลุมคนและการจัดตั้งองคกรดวยหลักคุณธรรม 5 ประการ
ประกอบดวย
(1) ความซื่อสัตยตอกัน หมายถึง การสรางสัจจะตอตนเองในการประหยัด อดออมอยางสม่ำเสมอ
และการซื่อสัตยตอกลุมในการถือหุนหรือฝากเงินในกลุมอยางตอเนื่อง เมื่อกูเงินไปแลวก็ใชคืนเงินตามสัญญา
(2) ความเสียสละ หมายถึง ความมีน้ำใจเอื้อเฟอ แบงปนสิ่งที่ดีใหแกกัน ไมมีจิตใจคับแคบ
(3) ความรับผิดชอบ หมายถึง การรวมมือกับกลุมในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยการเขารวม
ประชุมการแสดงความคิดเห็น และขอเสนอตอการบริหารงานกลุม ความรับผิดชอบดังกลาวจะทำใหกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตสามารถแกปญหาของสมาชิกไดอยางมีพลัง
(4) ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง เปนความรูสึกรวมถึงความรูสึกภายในใจของเพื่อนสมาชิก
หากเกิดความเขาใจตอกันแลวจะทำใหกิจกรรมที่ทำรวมกันทุกอยางราบรื่นไปไดดวยดีความเห็นอกเห็น ใจ
อาจแสดงออกดวยการกลาวคำรูสึกที่ดี
(5) ความไววางใจกัน หมายถึง การแสดงความรูสึกทางบวกตอความคาดหวังที่มีตอการเขารวมเปน
สมาชิกกลุม เชน การไววางใจเพื่อนสมาชิกที่กูเงินไปวานำเงินไปใชในทางที่เปนประโยชนและจะนำเงินมาชำระ
คืนได ความไววางใจตอการทำหนาที่ของคณะกรรมการ เปนตน ความไววางใจดังกลาวจะนำมาซึ่งความยุติธรรม
ที่สมาชิกทุกคนจะไดรับบริการจากกลุมโดยเทาเทียมกัน
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ไมเพียงแตจะสรางแหลงเงินทุนใหกับชุมชนเปน “เงินทุนภายใน” เปนแหลง
กูยืมเงินเพื่อการตาง ๆ เทานั้น ยังกอใหเกิดการรวมกลุมสินคาของชาวบาน มีการซื้อขายดวยราคาที่เปนธรรม
รวมทั้งลดการพึ่งพา “เงินทุนภายนอก” ทำใหกระแสการเงินหมุนเวียนของการใชจายภายในชุมชนเปนไปดวย
ความเปนธรรม ฝกฝนใหประชาชน รูจักประหยัด อดออม เก็บสะสมเงินทุนที่เหลือจากการใชจายมาฝากไวกับ
กลุมเปนประจำและสม่ำเสมอเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น บนพื้นฐานของ
การพึ่งพาตนเอง การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และหลักคุณธรรม ซึ่งเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปจจุบันกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีการจัดตั้งกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 23,212 กลุม
มีจำนวนสมาชิกทั่วประเทศ จำนวน 3,488,958 คน รวมเงินสัจจะสะสม 29,827 ลานบาท มีการจัดตั้งขบวนการ
เปนเครือขายระดับตำบล เครือขายระดับอำเภอ และเครือขายระดับจังหวัด
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2.2 แนวคิด และทฤษฎีวาดวยการมีสวนรวมของชุมชนในระดับทองถิ่น
2.2.1 แนวคิดวาดวยการบริหารผลลัพธรวมกัน (Collective Impact)
การบริหารผลลัพธรวมกัน เปนทฤษฎีที่พัฒนาโดย จอหน คาเนีย (John Kania) กรรมการผูจัดการ
องคกร FSG (องคกรไมแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการที่ปรึกษา) และมารค เครเมอร (Mark
Kramer) อาจารยประจำที่ Harvard University และเปนผูกอตั้ง FSG รวมกับ ไมเคิล พอรเตอร (Michael
Porter) โดยเผยแพรเปนบทความตีพิมพใน Stanford Social Innovation Review ฉบับ Winter 2011 ทั้งสอง
ใหความสนใจตอกระบวนการทำงานขององคกรภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่เจาะจงตอการแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีความซับซอน หลากหลาย และถูกละทิ้งไวแบบไมใชเรื่อง
ของใครคนใดคนหนึ่งโดยตรง แตการจัดการแบบมุงเนนการบริหารผลลัพธรวมกัน โดยมีผูริเริ่มจัดใหมีการประสาน
ความรวมมือ จัดวางบทบาทที่เหมาะสม และปรับปรุงกระบวนการทำงานใหสอดคลองตอกันและกัน ปรากฏวา
สามารถจัดการแกไขปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปได ซึ่งนำไปสูการตั้งสมมติฐานเบื้องตนวา การจัดการแกไขปญหา
ที่มีความซับซอนหลากหลาย มีลักษณะของการดำรงอยูแบบ Adaptive Problem มีตนสายปลายเหตุแบบ
สงตอกันมาจากหลายปญหาดวยกัน ยอมจะตางไปจากการจัดการแกไขปญหาแบบ Technical Problem ที่รู
สาเหตุ ตำแหนง และขนาดของความจำเปนที่ตองการเครื่องมือที่จะไปแกไขเปนที่แนนอนชัดเจน และการตั้ง
สมมติฐานดังกลาวนี้ จึงเปนที่มาของการศึกษาและคนพบแนวคิดวาดวยการบริหารผลลัพธรวมกัน
ทั้งสองไดสรุปความสำเร็จจากการแกไขปญหาความไมสนใจเรียนหนังสือและคุณภาพของการศึกษา
ของเด็กมัธยมของเมือง Cincinnati รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ที่มี Strive Together ซึ่งเปน NGOs ทำหนาที่
เปนแกนกลางประสานงานความรวมมือกับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และแหลงงาน พรอมกับยอนกลับไป
พิจารณาถึงหวงโซที่ทำหนาที่สงเด็กเขามายังโรงเรียนมัธยม ไดแก โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล
รวมทั้งครอบครัว ชุมชน ฯลฯ โดยจัดเปนโครงการที่รับมือกันตามความเกี่ยวของของเรื่อง โดยเรียกเปนโครงการ
เชื่อมโยงกันวา “จากอูไกวเปลสูประตูโรงงาน” ปรากฏวาการจัดความรวมมือแบบนี้ไดนำไปสูการเปลี่ยนแปลง
ของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น การดำเนินงานการจัดการแกไขปญหาความเนาเสียของแมน้ำอลิซาเบธ ที่รัฐจอรเจีย
ก็เชนเดียวกับเรื่องการแกไขปญหาเด็กนักเรียนขางตน ดวยเปนเพราะวาทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ำเสีย
ของเมืองตาง ๆ ของแมน้ำอลิซาเบธตางฝายตางพูดวาตัวเองทำดีแลว เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบ
ที่มีอยูแลว แตโดยขอเท็จจริงที่ปรากฏก็คือแมน้ำเนาเสีย Elizabeth River Project เปนองคกร NGOs ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อการรณรงคฟนฟูแมน้ำแหงนี้โดยตรง โดยเริ่มจากการประสานงานกับผูมีสวนไดเสียและหนวยงานของทองถิ่น
ที่เกี่ยวของ ใหเขามารวมในบทบาทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อรวมฟนฟูแมน้ำแหงนี้เปนเปาหมายรวมกัน มีการ
ประสานงานโรงงานใหจัดประกวดรางวัล CSR เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม ประสานงานทองถิ่นเพื่อจัดฟนฟู
พื้นที่ที่เคยเสียหายจากไฟไหม รณรงคความรวมมือกับบานเรือนที่อยูอาศัยไมใชสารเคมีในการดูแลสนามหญา
กิจกรรมเหลานี้ดำเนินงานรวมกันมาอยางตอเนื่องกันมาตั้งแตป ค.ศ. 1993 จนถึงป ค.ศ. 2008 ปรากฏวา
โครงการนี้ไดคืนลุมน้ำและระบบนิเวศ 2,500 ไร ลดสิ่งแขวนลอยในน้ำลงไป 215 ลานปอนด ซึ่งมีการประเมิน
กันวาการลดลงของสิ่งแขวนลอยเหลานั้นไดลดสารกอมะเร็งลงไป 6 เทาตัว และฟนฟูสายพันธุปลาและหอย
กลับมา 27 สายพันธุ ตัวอยางทั้ง 2 กรณีขางตน มีองคกรเขามารวมการดำเนินงานเปนจำนวนมากและหลาย
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ประเภท (กรณีแรกมากกวา 300 องคกร กรณีที่สองมากกวา 100 องคกร) มีวัตถุประสงคของการรวมงานที่
แตกตางกันไป มีระยะเวลาการรวมงานที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของแตละกรณี
จอห น คาเนี ย (John Kania) และ มารค เครเมอร (Mark Kramer) สรุ ป ลั กษณะของการจัด การ
ความหลากหลายขององคกรที่มาสรางความรวมมือรวมกัน โดยเอาผลลัพธของความสำเร็จของการแกไขปญหา
รวมกันเปนตัวตั้ง พบวา มีปจจัยของความสำเร็จ 5ประการดวยกัน คือ (1) การกำหนดวาระของความสำคัญ
รวมกัน (Common Agenda) (2) การสนับสนุนมาตรการซึ่งกันและกัน (Shared Measurement Systems)
(3) การเติมพลังใหกันและกัน (Mutually Reinforcing Activities) (4) การสื่อสารทำความเขาใจอยางตอเนื่อง
(Continuous Communication) (5) การทำหนาที่ประสานงานแบบแกนประสาน (Backbones Support
Organizations)
2.2.2 การจัดการงบประมาณแบบมีสวนรวม (Participatory Budgeting)
การจัดการงบประมาณแบบมีสวนรวม (Participatory Budgeting) หรือที่เรียกกันโดยยอวา PB เปน
กระบวนการที่พลเมืองมีสวนรวมโดยตรง และเปนสวนหนึ่งของการจัดการงบประมาณของรัฐบาล เปนกระบวนการ
ที่ริเริ่มขึ้นจัดการตามอำนาจที่มีของรัฐบาลทองถิ่น (Local Government) โดยดำเนินงานรวมกับกลุมชุมชน
(Community Group) องคกรภาคประชาสังคม (Civil Society Organizations: CSOs) และ/หรือพลเมือง
ที่รวมแสดงการตัดสินใจที่มีตองบประมาณและการใชงานของทรัพยากรสาธารณะ ไมวาจะเปนเรื่องของ
สาธารณสุข (ศูนยสุขภาพ) การศึกษา (โรงเรียนและศูนยเด็กเล็ก) การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ถนน,
น้ำ, ของเสีย, ที่อยูอาศัย, สถานบริการสำหรับการสรางสรรค) การชวยเหลือเฉพาะทาง (โครงการชวยเหลือ
คนจน, ความเทาเทียมทางเพศ) ฯลฯ
โมเดลของการจัดการงบประมาณแบบมีสวนรวมที่เปนที่รูจักกันดี และเปนตนกำเนิดของแนวคิดนี้ คือ
The Porto Alegre Model ที่สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ซึ่งริเริ่มขึ้นโดยพรรคคนงาน (Worker’s Party) ที่ชนะ
การเลือกตั้งในป ค.ศ. 1989 แลวขยายตัวออกไปยังเทศบาลตาง ๆ ทั่วสหพันธสาธารณรัฐบราซิลมากถึง 100 แหง
และเปนเครื่องมือการบริหารงานในระดับรัฐของ Rio Grande do Sul โดยนิยามแลว PB เปนกระบวนการ
ที่เปลี่ยนวิถีความสัมพันธระหวางพลเมืองกับรัฐในการจัดการบริการสาธารณะและสาธารณูปโภค ใชระยะเวลา
สำหรับการดำเนิ นการตามกระบวนการ Mass Citizen Forums เปนป (A Year-long Cycle) มีการจัดตั้ง
คณะบุคคลขึ้นมาทำหนาที่ Participatory Budgeting Council เพื่อทำรายงานเลมสมบูรณของขอเสนอวาดวย
งบประมาณ มีขั้นตอนรวม 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ (1) จัดลำดับงบประมาณความเหมาะสมของการใชจายตาม
เหตุอางอิงและความจำเปนบนพื้นฐานของจำนวนเชิงปริมาณ (2) จัดการถกเถียงแลกเปลี่ยนเพื่อเรียงลำดั บ
ความสำคัญตามความเหมาะสมของเศรษฐกิจและสังคม (3) รวมติดตามการใชจาย
ปจจุบัน Participatory Budgeting มีการนำไปใชในทางปฏิบัติในการบริหารจัดการงบประมาณในระดับ
ทองถิ่นอยางแพรหลาย เชน ที่เมืองแมนเชสเตอร ในแควนเวลลและสก็อตแลนด (สหราชอาณาจักร) กรุงปารีส
และโคโลญจน (สาธารณรัฐฝรั่งเศส) และ Rete del Nuovo Municipio (สาธารณรัฐอิตาลี) เปนตน ซึ่งการจัดการ
จะแตกตางกันไปตามบริบท ทั้งประเด็นปญหา คุณลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งเงื่อนไขทางการ
บริหารจัดการทางการเมือง อนึ่ง เรื่องของ PB นี้ ไมไดเกิดขึ้นจากผลงานวิจัยของนักวิชาการ แตเปนการปฏิบัติ
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ของรัฐบาลทองถิ่นและภาคพลเมือง จากการศึกษาทฤษฎีในเรื่องนี้ของ โคโรลินา จอหนสัน (Carolina Johnson)
เขาอธิบายวา Participatory Budgeting เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและการ
ปรึกษาหารือ และตั้งอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติการแบบรวมกลุมของสังคม (Johnson, 2017)
2.3 แนวคิดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.1 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)
การพัฒนาที่ยั่งยืนไดรับการยกยองอยางกวางขวาง จากการนิยามของรายงานชื่อ “อนาคตของเรารวมกัน”
(Our Common Report) ซึ่งตีพิมพเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
เปนการเผยแพรในชวงที่มีการตื่นตัวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจำกัดและผลกระทบจากการกระทำ
ของมนุษยตอสิ่งแวดลอม ซึ่งในรายงานฉบับนี้ไดใหความหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืนไววา “เปนวิธีการพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองตอความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมลดศักยภาพในการตอบสนองตอความตองการ
ในคนรุนตอไป” โดยไดมีการอธิบายถึงความสัมพันธระหวาง “สิ่งแวดลอม” หมายถึง “ที่ที่เราอยูอาศัย” กับ
“การพัฒนา” หมายถึง “สิ่งที่เราทำ เพื่อพยายามปรับปรุงพื้นที่ที่เราอยูอาศัย” ทั้งนี้ยังเปนการแสดงถึงการรักษา
ความสมดุลในระดับโลกเพื่อคนรุนหลัง ดวยการหาทางจัดสรรทรัพยากร เพื่อการกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสรางความเปนน้ำหนึ่งเดียวกันในการผสานวัฒนธรรมที่แตกตางมาผนึกรวมกัน ซึ่งการบรรลุความเทาเทียมกัน
ทางสังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการมีสิ่งแวดลอมที่สมบูรณไปพรอม ๆ กัน ไดมีปจจัยสำคัญในการพัฒนา
ที่สมดุล 3 กลุมหลัก ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม โดยองคประกอบทั้งสามนี้ ไดกลาววาเปน “เสาหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน” (มูลนิธิมั่นพัฒนา, 2562)
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น หากปราศจากซึ่งเปาหมายและเปาประสงคที่เฉพาะเจาะจงแลว การพัฒนา
ก็อาจจะเปนแคภาพความคิดที่ไมมีความสอดคลองกับความเปนจริงของสังคม ซึ่งเปาหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนนั้น องคการสหประชาชาติ พ.ศ. 2558 สะทอนใหเห็นวาการพัฒนาตองเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาในระดับนานาชาติไปจนถึง พ.ศ. 2573
ซึ่งเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดมีผลมาจากเปาหมายของการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals: MDGs) โดยเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ประกอบดวย 17 เปาหมาย รวมถึงเปาประสงค 169 ขอ
ซึ่งสามารถอธิบาย “เปาหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประกอบดวย 17 เปาหมาย ดังตอไปนี้
(1) เปาหมายที่ 1 การขจัดความยากจน เพื่อยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ โดยมีความ
ทาทายคือ การไมทิ้งใครไวขางหลัง
(2) เปาหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย เพื่อยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ สงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน “การสรางหลักประกันความมั่นคงทางอาหารดวยการสราง
ครัวโลก ที่ยั่งยืน” ความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง ภาวะของการมีอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอที่จะ
สงเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี ขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรโลก
ไดกลายเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงทางอาหาร การผลิตแบบอุตสาหกรรมเองก็ไมไดปรับตัวใหสอดคลองหรือ
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ชวยบรรเทาปญหาดังกลาวลงได แตกลับกลายเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
(3) เปาหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี เพื่อสรางหลักประกันวาทุกคนมีชีวิตสุขภาพดี
และสงเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย “ความสำเร็จที่ตองสานตอ” การสงเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพและ
สรางหลักประกันวาทุกคนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขได
(4) เปาหมายที่ 4 การศึกษาที่เทาเทียม เพื่อสรางหลักประกันวาทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางครอบคลุม เทาเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
(5) เปาหมายที่ 5 ความเทาเทียมทางเพศ เพื่อบรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ อำนาจของผูหญิง
และเด็กผูหญิง
(6) เปาหมายที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล เพื่อสรางหลักประกันเรื่องน้ำและสุขาภิบาลใหมี
การจัดการอยางยั่งยืน พรอมใชสำหรับทุกคน
(7) เปาหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได เพื่อสรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงาน
(8) เปาหมายที่ 8 การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน มีการจางงานเต็มที่และมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน
(9) เปาหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน เพื่อสรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความ
ทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่คอรบคลุมและยั่งยืน พรอมทั้งสงเสริมนวัตกรรม
(10) เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ
(11) เปาหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน เพื่อทำใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย
มีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
(12) เปาหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อสรางหลักประกันใหมีแบบแผนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน
(13) เปาหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการตอสูกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
(14) เปาหมายที่ 14 การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(15) เปาหมายที่ 15 การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก เพื่อปกปอง ฟนฟู และสนับสนุน
การใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืน หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม
พรอมทั้งหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
(16) เปาหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก เพื่อสงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม
ทุกระดับ
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(17) เปาหมายที่ 17 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลไก
การดำเนินงานและสรางความรวมมือสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้โอกาสในการพัฒนาของประเทศไทยที่ไดรับ และเปนสิ่งทาทายที่เผชิญอยูนั้น โดยในทุกปญหา
และทุกเปาหมายของการพัฒนามีความเกีย่ วของสัมพันธกัน การบรรลุเปาหมายหนึ่งก็จะชวยใหบรรลุเปาหมาย
อื่นดวย สิ่งสำคัญของทุกเปาหมาย คือ กระบวนการทางความคิดในการปฏิบัติตอเปาหมายอยางจริงจังและจริงใจ
หรือเมื่อเรานึกถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บางเปาหมายจะบรรลุไดตองมุงถึงความเห็นอกเห็นใจกัน หรือ
การแสวงหาหนทางใหมในการแกปญหา อยางไรก็ตาม การจะบรรลุเปาหมายใด ๆ ก็ตาม จะปราศจากการใช
คุณธรรมควบคูไปกับความรูไมได ดวยเหตุนี้จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมุงเนน “การลงมือทำเพื่อใหบรรลุเปาหมาย”
ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงการหาทางไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งจะชวยปกปองสิ่งแวดลอมของประเทศ
พรอมทั้งสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมั่นคง รักษาโครงสรางทางสังคมและความสมดุลทางวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน
2.3.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ซึ่งความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปนที่ตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ทั้งนี้ตองอาศัยความรอบรู
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนำวิชาการมาวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้
ในขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติใหมีสำนึกในคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต และมี
ความรอบรูที่เหมาะสม อดทน ปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก (มูลนิธิมั่นพัฒนา, 2562) กลาวไดวา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนกรอบแหงการดำเนินชีวิตไปสูความเจริญกาวหนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมกับ
ความสมดุลและมั่นคง โดยคำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล และความจำเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีพอสมควร บนพื้นฐานของคุณธรรมและความรูตาง ๆ ทั้งนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนความสมดุล
ในการใชทุนทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียงเปนสภาวะที่ทำใหคน ครอบครัว องคกร และชาติบานเมือง มีความสุขกับการดำรง
อยูกับสถานการณความเปนจริง ทั้งนี้ตองรักษาความสมดุลระหวางวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมรวมดวย
ซึ่งการตัดสินใจจะเกิดขึ้นโดยอาศัยความรูและคุณธรรม ตั้งอยูบนพื้นฐานของ 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร โดยผลของการตัดสินบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงควรคำนึงไปพรอม ๆ กับความสมดุล ที่จะนำไปสูความยั่งยืนใน 4 มิติ คือ มิติวัตถุ มิติสังคม มิติ
สิ่งแวดลอม และมิติวัฒนธรรม
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รูปที่ 2-3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มา: มูลนิธิมั่นพัฒนา, 2562
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนสวนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูความยั่งยืน โดยมี
จุดเดนหลักสำคัญที่กอใหเกิดวิถีการพัฒนามุงสูความยั่งยืนมี 4 ประการ (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช
ธรรมปยา, 2557) ดังนี้
(1) การใหความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
โดยการใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูอยางสมดุล ทั้งทรัพยากรทางกายภาพ ที่เปนวัตถุ เงินทุน ระบบนิเวศวิทยา
ตาง ๆ ไปจนถึงทรัพยากรทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเปนอยู คานิยม และการกำหนด
เปาหมายการพัฒนาใหกาวหนาพรอมกับความสมดุล
(2) การใหความสำคัญกับเปาหมายของกิจกรรมพัฒนาที่มุงเนนประโยชนสวนรวม เปนลักษณะ
การมองโลกอยางองครวม ซึ่งจากองครวมนั้น กลาวคือ การกระทำของแตละบุคคล ยอมสงผลกระทบตอผูอื่น
และสังคมสวนรวม ดังนั้นแตละคนจึงควรที่จะใสใจกำหนดเปาหมายสวนบุคคล ในทิศทางที่สอดคลองกับเปาหมาย
ที่เปนประโยชนตอสวนรวม และในขั้นปฏิบัติควรดำเนินภารกิจตนใหดี เพื่อบรรลุเปาหมายนั้น ๆ ภายใตบริบท
และขอจำกัดของแตละคนเพื่อใหเกิดประโยชนทั้งสวนตนและสวนรวมไปพรอม ๆ กัน
(3) การใหความสำคัญกับการพัฒนาที่กาวหนาไปอยางมั่นคง โดยเริ่มจากฐานรากของสังคม คือ
การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครอบครัวใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได และจึงเพิ่มระดับการพัฒนา
อยางเปนขั้นเปนตอน เชน การพัฒนากลุมอาชีพ การจัดการระบบการออม และสวัสดิการชุมชนตาง ๆ ไปจนถึง
ระดับเครือขายที่ขยายสูสังคมและประเทศ
(4) การใหความสำคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งใหมีคุณธรรมกำกับความรู
ในการดำเนินชีวิต
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การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงนำมาสูการวางแนวทางเพื่อการพัฒนาคน ในการแกไข
ปญหาความยากจน ดวยการมุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จนนำมาสูการเกิดแนวคิดกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต ซึ่งเปนแนวทางที่เปนสวนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูความยั่งยืนที่เริ่มจาก
ฐานราก คือ คนในชุมชน ที่คำนึงถึงความเปนองครวมของทุก ๆ ดานอยางสมดุล บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย ดวยการมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุม ดวยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน
เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเทาเทียม
2.4 สรุปแนวคิดและทฤษฎี
จากแนวคิดและทฤษฎีทั้ง 7 เรื่อง ที่นำมารวมพิจารณากำหนดเปนกรอบในการศึกษานี้ จะเห็นไดวา
กลุมแนวคิดและทฤษฎีที่จะนำไปประกอบการวิเคราะหเครื่องมือหรือคนหาปจจัยที่นำไปสูการสรางความเขมแข็ง
และความสำเร็จขององคกรชุมชน จากกลุมแนวคิดและทฤษฎีดานการประกอบการที่เนนการประกอบการ
เพื่อสังคม ทั้งแบบที่มาจากองคกรไมแสวงหากำไรแลวไปทำการคาขาย และแบบที่บริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจอยูแลว
ปรับปรุงวัตถุประสงคของกิจการโดยการแกปญหาสังคมรวมไวดวย จะเห็นวาการประกอบการเพื่อสังคมทั้ง 2 แบบ
จะเปนทางออกสำคัญสำหรับการแกไขปญหาความยากจนดวยการสรางอาชีพและการประกอบธุรกิจ และหาก
พิจารณาตัวแบบของการริเริ่มธุรกิจจากภาคชนบทและระดับฐานรากของมูฮัมหมัด ยูนูส จะพบวาการรวมกัน
ของทุนจากเอกชน การสนับสนุนโดยมีความแนวแนที่จะพัฒนาความสามารถของชุมชนและการมีประสิทธิภาพ
ขององคกรสนับสนุน เชน Yunus Foundation จะทำใหการรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อจัดการตนเองของชุมชน
และการสรางความรวมมือกับเอกชน เปนเครื่องมือสำคัญตอการแกไขปญหาของระบบเศรษฐกิจของชุมชนฐานราก
ทั้งตามแบบ Social Business Type 1 หรือ Type 2 อนึ่ง การดำเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิ ต
ของไทย เปนไปในทำนองเดียวกันกับพัฒนาการของ Microfinance ของยูนุส เพียงแตยูนุสไดพัฒนาการทำงาน
Microfinance ออกไปสรางความรวมมือกับธุรกิจเอกชนเปน Social Business เพื่อขยายความสามารถที่จะ
แกไขปญหาความยากจนของประชาชนใหมากขึ้น
สำหรับแนวคิดและทฤษฎีวาดวยการมีสวนรวมของชุมชนในระดับทองถิ่น จะเปนแนวคิดที่อธิบายถึงการ
ทำงานแบบมีสวนรวมระหวางองคกรตาง ๆ ในชุมชนทั้งภาครัฐ (สวนกลาง และทองถิ่น) เอกชน องคกรภาค
ประชาสังคม (มหาวิทยาลัย หรือองคกรพัฒนาเอกชน) รวมทั้งครัวเรือนหรือประชาชนผูอยูอาศัย โดยแนวคิด
วาดวยการบริหารผลลัพธรวมกัน จะเปนการทำงานการมีสวนรวมที่ยึดเอาจุดหมายปลายทางขององคกรภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในความเกี่ยวของกับปญหาหนึ่ง ๆ ของพื้นที่ (เขต เมือง หรือลุมน้ำ ฯลฯ) เปน
เปาหมายรวมกันแลวนำเอาแผนงาน วิธีการ กระบวนการ และมาตรการตาง ๆ มาสื่อสารทำความเขาใจรวมกัน
โดยที่การปฏิบัติตามแผนงานและเปาหมายของแตละคน แตละองคกร ยังดำเนินการไปเหมือนเดิม แลวนำผลงาน
ที่เกิดขึ้นมาอธิบายถึงความสัมฤทธิ์ผลรวมกัน ในขณะที่แนวคิดแบบการจัดการงบประมาณแบบมีสวนรวม จะเปน
กระบวนการทำงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับตัวแทนของประชาชนที่เขามารวมงานจัดสรร
งบประมาณ พิจารณาเรียงลำดับความจำเปนของการแกปญหาและการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งรวมเปนกลไกกำกับ
และติดตามการใชจายงบประมาณ
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สำหรับแนวคิดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถใชเปนกรอบอธิบายการยึดโยงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินงานองคกรฐานราก และการสรางความรวมมือขององคกรฐานรากกับภาคสวนอื่น
อันเปนการแสดงถึงความสามารถขององคกรฐานรากที่จะมีสวนรวมพัฒนาความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมรวมไปกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในขณะที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะใชเปนกรอบการ
วิเคราะหเพื่อคนหาปจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จและเปนจุดมุงหมายของการพัฒนาในระดับครัวเรือนและชุมชน

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report): 21

บทที่ 3
การจัดการความยากจน ความเหลื่อมล้ำของสังคม และหนี้ครัวเรือนของตางประเทศ
3.1 กรณีศึกษาการจัดการนโยบาย
3.1.1 สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เปนประเทศที่มีปญหาเรื่องความยากจนมาเปนระยะเวลายาวนาน ในป ค.ศ. 1990
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เคยเปนประเทศที่มี GDP ต่ำที่สุดในสหภาพโซเวียตและดำรงอยูไดดวยความชวยเหลือ
จากสหพันธรัฐรัสเซีย ปญหาความไมสงบทางการเมืองและวิกฤตทางเศรษฐกิจทำใหประเทศไมมีโอกาสปฏิรูป
ทางเศรษฐกิจไดสำเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองที่อยูบริเวณชายแดนซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความซับซอนของปญหา
หลายอยาง ทั้งความยากจน สิ่งแวดลอม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ความมั่นคงทางอาหาร ไปจนถึงเรื่อง
ความขัดแยงและยาเสพติด แรงงานอพยพออกไปทำงานนอกพื้นที่ซึ่งสะท อนปญหาการขาดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เปนตน โครงการที่นาสนใจของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน คือ โครงการริเริ่มการลดความยากจน ชื่อ
Tajikistan-Afghanistan Poverty Reduction Initiative (TAPRI) ของ UNDP Communities Programme
โดย TAPRI เปนเครื่องมือที่สรางทักษะ ชวยสนับสนุนและวิธีการเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางการเกษตร
เพิ่มจำนวนงานและแหลงรายไดของคนในพื้นที่ โครงการนี้มีเปาหมาย 3 ประการ ไดแก (1) การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Economic Development) คือ การลดความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มการเขาถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่กลุมเปาหมายใหดีขึ้น (2) การกำกับดูแลที่ดี (Good Governance)
เชน การพัฒนาคุณภาพโครงสรางพื้นฐานในชุมชน พัฒนาขีดความสามารถในพื้นที่ รวมทั้งการสรางความรวมมือ
ระหวางชุมชนพื้นที่ชายแดนสาธารณรัฐทาจิกิสถาน และสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เพื่อพัฒนาแผนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความยากจนรวมกัน และ (3) ความรวมมือระหวางชายแดนสองประเทศ (Crossborder Cooperation) เชน การสรางสภาพชุมชนชายแดนที่ดีเพื่อใหเขาถึงปญหาที่มีรวมกัน รวมทั้งการปองกัน
ปญหาเกี่ยวกับความขัดแยงและภัยพิบัติ เปนตน
ปญหาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐทาจิกิสถานมาจากมีการจางงานหรือจำนวนงานนอย มีปญหาดาน
สิ่งแวดลอม และพลังงาน ซึ่งลวนมีผลตอการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โครงการ
Tajikistan-Afghanistan Poverty Reduction Initiative (TAPRI) ไดสงเสริมใหมีการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
และการเพิ่มความหลากหลายทางการเกษตร มีการศึกษาและประยุกตใชแผนงานที่จะทำใหสามารถใชทรัพยากร
เชน ประสิทธิภาพของการใชที่ดิน สนับสนุนการเลี้ยงผึ้งในบริเวณพื้นที่ที่เหมาะแกการเลี้ยงผึ้ง เพื่อมุงตอการแกไข
ปญหาความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มจำนวนงาน ซึ่งจะหมายถึงการเพิ่มแหลงรายได ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ขอมูล ความรู และทักษะในกลุมผูผลิตทางการเกษตร และการเกษตรสมัยใหม เปนตน นอกจากนี้ยังสนับสนุน
ใหมีการจัดการและการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) สรางความรวมมือระดับสถาบันในเขตชายแดน
ระหวางสาธารณรัฐทาจิกิสถาน และสาธารณรัฐอิสลามอาฟกานิสถาน อีกทั้งทำใหเกิดแผนงานที่ชัดเจนมากขึ้น
สงผลใหเกิดการพัฒนาที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงระหวางสถาบันและระหวางประเทศทั้งสองเกิดขึ้น
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ทั้งในระหวางภาคเอกชน ประชาสังคม และหนวยงานของรัฐเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกันอีกดวย
นำไปสูการบูรณาการรวมกันระหวางชายแดนสองประเทศ (Cross-border Cooperation)
ปญหาเศรษฐกิจโดยภาพรวมของสาธารณรัฐทาจิกิสถานที่เกี่ยวของกับความยากจน คือ ประเทศไมได
มีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่มากอน ประวัติศาสตรการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ทาจิกิสถานชี้ใหเห็นวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนทางออกของการแกไขปญหาความยากจน สามารถลด
อัตราการวางงาน สาธารณรัฐทาจิกิสถานมีประสบการณความไมมีประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน และการดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามขอบังคับของทางการ การเคลื่อนยายงานที่มีทักษะ รวมทั้งการโยกยายถิ่ นฐาน
การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ และธุรกิจรายยอยในพื้นที่ชนบท
3.1.2 สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สหสาธารณรัฐแทนซาเนียคลายกับประเทศอื่น ๆ ในทวีปแอฟริกา ที่มีปญหาเรื่องความยากจนมาอยาง
ยาวนานและแพรกระจายอยูในประชากรหลายกลุม โดยสหสาธารณรัฐแทนซาเนียเริ่มวางแผนและปฏิบัติการ
ระดับนโยบายอยางจริงจังเพื่อลดความยากจนในประเทศ หลังจากที่ไดเขารวมในงานประชุม World Social
Summit 1995 ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดยแผนการลดความยากจนถูกปรับปรุงใหเปนวิสัยทัศน
ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว (Tanzania Development Vision 2025) เปนแผนยุทธศาสตรที่เรียกวา
National Poverty Eradication Strategy of 1998 และนโยบายระยะกลาง หรื อ National Strategy for
Growth and Reduction in Poverty (NSGRP) การดำเนินนโยบายดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการจัดการความ
ยากจนนี้ยังมีการผลักดันใหมีการปฏิบัติการในระดับเมือง เชน ที่เมือง Zanzibar โดยจัดทำเปน Zanzibar
Strategy for Growth and Reduction of Poverty (ZSGRP)
ในแผน National Strategy for Growth and Reduction in Poverty (NSGRP) ซึ่งเปนยุทธศาสตร
ระยะกลาง จะแบงสาระสำคัญเปน 3 สวน ไดแก (1) การลดความยากจนในดานรายได ดวยการสรางการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มการจางงาน การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานสำหรับการผลิต (2) การลดความรุนแรง
ของผลกระทบจากความยากจน เนนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เชน การสนับสนุนหรือจัดทำโครงการ
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา สาธารณสุข การเขาถึงน้ำสะอาด และ (3) การพัฒนาและปรับปรุงสถาบันที่เกี่ยวของ
กับการขจัดปญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต เชน การทำใหแนใจวากลุมเปาหมายหรือคนยากจนนั้นสามารถ
เขาถึงสถาบันตาง ๆ เพื่อจะพัฒนาสูผลลัพธของเปาหมายสองขอแรกได การดำเนินงานใหบรรลุในสวนแรกนั้น
จะมีนโยบายหลัก ๆ เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคและการสรางบรรยากาศการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน เชน อัตราเงินเฟอ อัตราการจางงาน การเติบโตของ GDP ที่เนนใหความสำคัญกับภาคสวนที่เกี่ยวของ
กับกลุมเปาหมาย คือ คนจน เชน ภาคการเกษตร เปนตน มีโครงการและแผนงานสนับสนุนตาง ๆ เชน แผนงาน
Mini Tiger Plan 2020 ที่สนับสนุนเศรษฐกิจ สวนการเกษตรสนับสนุนสินคาและสงออกไปจนถึงการผลิตเพื่อลด
การนำเขา เปนตน สำหรับสวนที่สองจะเกี่ยวของกับการสรางโครงการที่เกี่ยวของกับการคุมครองทางสังคม
(Social Protection) ตาง ๆ เชน การกระจายความเทาเทียมในการเขาถึงการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการ
สำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีเบื้องตน เชน นโยบาย National Health Policy 2003 (พื้นฐานปรับปรุงจากของป
ค.ศ. 1990) ที่มุงลดภาระการรักษาโรคและการเกิดโรค เชน สนับสนุนการเขาถึงการรักษา เพิ่มการเขาถึ ง
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ยารักษาโรค เพิ่มจำนวนผูเชี่ยวชาญ สนับสนุนการแพทยทางเลือก เปนตน และสุดทายนโยบายหลักจะพัฒนาขึ้น
เพื่อเกิดการบูรณาการทำงานของภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อเอื้อใหแผนงานภายในเปาหมายทั้งสองประเด็นขางตน
ดำเนินไปไดอยางรายอื่น โดยอาศัยผานการออกแบบและสนับสนุนการทำงานของสถาบันตาง ๆ ตามแตโจทย
ของตัวเองแตมุงเปาหมายเดียวกัน เชน การพัฒนาโครงสรางของสถาบันที่เกี่ยวของใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
การเขาถึงกลุมเปาหมาย เปนตน
สำหรับ National Poverty Eradication Strategy ซึ่งเปนยุทธศาสตรในระยะยาว จะเปนอีกแผนงาน
หนึ่งที่เปนประเด็นศึกษาเกี่ยวกับความยากจนในสหสาธารณรัฐแทนซาเนียที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยรวมความตองการ
ที่จะลดความยากจนกับความทาทายอยางเชนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจเขาดวยกัน มีลักษณะเปนแมแบบใหกับ
แผนงานระยะกลางและระยะสั้นอื่น ๆ จึงครอบคลุมเปาหมายในลักษณะเดียวกันกับ NSGRP ดังที่ไดกลาวถึง
ขางตน จะประกอบไปดวยยุทธศาสตรยอย ๆ เชน ยุทธศาสตรการสนับสนุนการลดความยากจน ยุทธศาสตร
การสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาความยากจน เปนตน การรวบรวมขอเสนอและจัดทำนโยบายโดยการ
จัดกระบวนการและการอบรบเชิงปฏิบัติ (Workshop) เริ่มมาตั้งแตป ค.ศ. 1996 โดยจัดใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ทั้งเอกชน รัฐบาล และประชาสังคม เปนการจัดกระบวนการแบบ Top-down ที่รัฐทำหนาที่เปนเหมือนตัวกลางหลัก
ในการรางนโยบาย และทาทายการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมอยางแทจริง
3.1.3 สหรัฐเม็กซิโก
ความเหลื่อมล้ำในสหรัฐเม็กซิโกนั้นเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตป ค.ศ. 1989 และเริ่มลดลงตั้งแตป
ค.ศ. 1994 จนกระทั่งป ค.ศ. 2010 การศึกษาเกี่ยวกับพลวัตของความเหลื่อมล้ำทางรายไดที่ลดลงนั้น นักวิชาการ
สวนมากใหความเห็นวาเปนเพราะนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย อันเปน
ผลมาจากการปฏิรูปนโยบายการศึกษาของรัฐบาลตั้งแตชวงทศวรรษ 1990s
ในชวงป ค.ศ. 1994 ถึงประมาณชวงป ค.ศ. 2006 เปนชวงที่ความเหลื่อมล้ำทางรายไดของสหรัฐเม็กซิโกนั้น
ลดลงอยางมีนัยยะสำคัญ เปนจังหวะที่รัฐบาลเริ่มปฏิรูปนโยบายโดยเนนความมั่นคงทางสังคมของประชาชนและ
นโยบายประเภท Conditional Cash Transfer หรือ CCT อยางเชน Procampo ในป ค.ศ. 1995 และ Progresa
ในป ค.ศ. 1997 ซึ่งตอมาถูกเปลี่ยนชื่อเปน Oportunidades (Raymundo Campos-Vazques, 2014)
นอกจากสหรัฐเม็กซิโกจะมีปญหาเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางรายไดแลว ยังมีปญหาเกี่ยวกับสถิ ติ
การเขารับการศึกษาของเด็กนักเรียนที่อยูในชนบทที่ไมนิยมเรียนหนังสือตอ รัฐบาลจึงเริ่มโครงการ Progresa
ในป ค.ศ. 1997 เพื่อแกไขปญหาการศึกษาระดับมัธยมตนโดยใหเงินตอบแทนตอนักเรียนและครอบครัวของ
นักเรียนเพราะมีขอมูลวานักเรียนมักจะลาออกในปสุดทายของระดับชั้นประถมศึกษา และเลือกที่จะไมเรียนตอ
หลังจากจบแลว ขณะเดียวกันรัฐบาลไดเพิ่มงบประมาณสำหรับการเพิ่มจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
(Gerardo Esquivel, 2010) ผลของโครงการ Progresa ไดลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การเขาถึงการศึกษา
และเพิ่มจำนวนปการศึกษาของเด็กนักเรียนแตละคนมากขึ้นกวาเดิม ทำใหสมาชิกในครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากเงินอุดหนุนจากโครงการดังกลาว และสมาชิกของครัวเรือนสามารถที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยรวมแลว
ยังถือไดอีกวาเปนการลดตนทุนในการลงทุนสรางศักยภาพเพิ่มเติม เมื่อนักเรียนจากครัวเรือนที่มีรายไดนอยเริ่ม
เขาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลมากขึ้นนั้น สงผลทำใหเด็ก ๆ ในครัวเรือนที่พอจะมีรายไดสูงกวาเริ่มยายออกไปเรียน
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ที่โรงเรียนเอกชน ดังนั้นผลจากการดำเนินงานตามนโยบายดังกลาว นอกจากจะแกไขปญหาการศึกษาของครัวเรือน
ที่มีรายไดนอยแลว ยังสรางการไหลเวียนเศรษฐกิจขึ้นอีกวงจรหนึ่ง นับวาเปนหนึ่งในปจจัยหลักทำใหความ
เหลื่อมล้ำทางรายไดในสหรัฐเม็กซิโก ลดลงอยางเห็นไดชัด ในป ค.ศ. 2000-2006
ตอมาในป ค.ศ. 2002 โครงการ Progresa หรือที่เปลี่ยนชื่อเปน Oportunidades ไดขยายโครงการไปยัง
ครัวเรือนยากจนในเขตชนบท ดวยการสนับสนุนงาน 3 รูปแบบ คือ (1) การศึกษา (2) สารอาหาร และ (3) สุขภาพ
โดยเรื่องการศึกษานั้นครัวเรือนจะไดรับเงินตามจำนวนการเขาเรียนของนักเรียนไปจนจบการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย และไดรับการสนับสนุนอุปกรณการเรียน การสนับสนุนเรื่องสารอาหารและสุขภาพ ครัวเรือน
อาจไดรับเงินหรือของที่มีมูลคา เชน การฉีดวัคซีนตาง ๆ ตามจำนวนการเขาตรวจสุขภาพที่คลินิก ผลดำเนินงาน
ตามโครงการนี้มีการศึกษายืนยันวาไดสงผลดีตอแรงงานในชนบท กลาวคือการศึกษาทำใหแรงงานมีโอกาสพัฒนา
ทักษะมากขึ้น การรักษาสุขภาพชวยลดตนทุนที่จะมาพรอมกับการเจ็บปวย โดยรวมแลวไดชวยเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน เพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกแรงงาน และสุดทายหมายถึงการลดความเหลื่อมล้ำทางรายไดนั่นเอง
ผลของโครงการ Progresa หรือ Oportunidades ยังสะทอนใหเห็นผานตัวเลข เงินออม การใชจาย และการลงทุน
ของครัวเรือนที่มีรายไดนอย ซึ่งสงผลตอระดับความเหลื่อมล้ำทางรายไดของสหรัฐเม็กซิโกโดยรวมอีกดวย โดยผล
จากโครงการนี้ทำใหคาสัมประสิทธิ์ Gini ของสหรัฐเม็กซิโก ในป ค.ศ. 2004 ลดลงจาก 0.502 เปน 0.494
(Gerardo Esquivel, 2010)
3.1.4 สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
ความเหลื่อมล้ำทางรายไดและความยากจนในสหพันธสาธารณรัฐบราซิล ระหวางป ค.ศ. 1992 ถึงป
ค.ศ. 2013 ลดลงเปนประวัติการณคลายกับสหรัฐเม็กซิโก ทั้งนี้เปนผลมาจากสภาพทางเศรษฐกิจมหภาคที่มี
เสถียรภาพและเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งชวยสนับสนุนทั้งปจจัยที่เกี่ยวของกับการจางงานเต็มอัตราไปจนถึง
การเอื้อใหรัฐบาลสามารถที่จะหารายไดและมุงความสนใจไปที่นโยบายทางสังคม ซึ่งเปนผลดีตอการลดความ
เหลื่อมล้ำทางรายไดและความยากจนผานการกระจายความเทาเทียมทางการศึกษา การจัดการความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาในสหพันธสาธารณรัฐบราซิลนั้นลดลงกอนที่ความเหลื่อมล้ำทางรายไดจะลดลงตามมา รวมทั้ง
การลดลงของความเหลื่อมล้ำทางรายไดระหวางเพศหญิงและเพศชาย ระหวางเชื้อชาติตาง ๆ และระหวางเขตเมือง
และชนบท (Paiva, 2016)
สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายคุมครองทางสังคม (Social Protection) ในสหพันธสาธารณรัฐ
บราซิล มีมาตั้งแตชวง 1920s ปรับเปลี่ยนไปบางตามโครงสรางทางการเมืองและกฎหมาย โดยเริ่มตนจากเรื่องของ
สุขภาพไปจนถึงการปองกันความเสี่ยงทางสังคม (และเศรษฐกิจ) จนกระทั่งมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหมเมื่อป
ค.ศ. 1988 นโยบายทางสังคมจึงเริ่มมีความชัดเจนขึ้นและครอบคลุมทั้งเรื่องของสุขภาพ ชาวนารายยอย และ
กลุมผูสูงอายุและผูพิการ โดยผลประโยชนที่จะไดรับจากรัฐบาลนั้นมีคาเทียบเทาคาจางขั้นต่ำ จากนโยบาย
คุมครองทางสังคมขางตนทำใหความยากจนในกลุม ประชาชนผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 65 ปลดลงเปนอยางมาก
มากกวาความยากจนในวัยแรงงานซึ่งยังคงมีปญหาอยู รัฐบาลจึงไดออกโครงการ Conditional Cash Transfers
หรือ CCT เพื่อรับมือกับปญหานี้โดยเฉพาะ เชน โครงการ Bolsa Familia เปนโครงการที่ไดรับการศึกษาและ
ยอมรับวาเปนหนึ่งในโครงการ Conditional Cash Transfers ที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง โดยมีเปาหมายสำหรับครัวเรือน
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ที่ยากจนขั้นสุด ดวยการสนับสนุนการศึกษาและการรักษาสุขภาพ (Hellman, 2015) ซึ่งนับวาเปนหนึ่งในโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะสามารถชวยเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนที่ตกอยูในสภาวะยากจน
ขั้นสุดและความเหลื่อมล้ำทางรายไดโดยรวมแลว ยังมีตนทุนเพียงรอยละ 0.5 ของ GDP เทานั้น (Paiva, 2016)
สหพันธสาธารณรัฐบราซิลยังมีประเด็นเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมที่นาสนใจอีกประเด็น คือ นโยบาย
เกี่ยวกับคาจางขั้นต่ำ โดยในชวงระหวางป ค.ศ. 2003 และป ค.ศ. 2010 คาจางขั้นต่ำที่แทจริงของสหพันธ
สาธารณรัฐบราซิลเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 80 และมีสวนทำใหความเหลื่อมล้ำทางรายไดลดลงถึง 2 ใน 3 เทาของการ
ลดลงทั้งหมด ในขณะที่อีก 1 ใน 3 นั้นเปนผลงานของโครงการที่เกี่ยวกับ Cash Transfers (United Nations
Development Programme, 2013 ) ดังนั้นแมวาในตอนเริ่มตนรัฐบาลจะเพียงแคตองการปรับคาจางขั้นต่ำ
เพื่อปรับสมดุลในระบบเศรษฐกิจมหภาค แตผลกระทบเรื่อยมาชี้ใหเห็นวานโยบายที่เกี่ยวของกับคาจางขั้นต่ำนั้น
มีผลสำคัญตอการลดความเหลื่อมล้ำทางรายไดและความยากจน
3.1.5 สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย
สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปยเปนประเทศที่จัดอยูในลักษณะทางภูมิศาสตรแบบที่เรียกวา
Landlocked คือ ไมมีพื้นที่ติดกับทะเล และเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ระหวางป ค.ศ. 2000
ถึงป ค.ศ. 2011 สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปยเปนประเทศที่มี GDP เติบโตรอยละ 8.0 ระดับ
ความยากจนมีทิศทางลดลง (Cornia & Martorano, 2017) สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปยนำประเทศ
เขาสูการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดวยการเริ่มพัฒนาภาคสวนอุตสาหกรรมแบบที่มุงเปาไปที่การ
พัฒนาทางการเกษตร ถือไดวาเปนการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจแบบหนึ่ง โดยการนำเอาโมเดลการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจนี้มาประยุกตใช ทำใหนโยบายทางเศรษฐกิจนั้นสามารถมุงเปาการพัฒนาไปที่ครัวเรือนชนบทและ
ภาคสวนการเกษตร ทั้งการสนับสนุนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในภาคสวนการเกษตรไปจนถึงการขยายฐาน
สินคาเกษตร เพิ่มความหลากหลายในการเก็บเกี่ยวมากยิ่งขึ้น การปฏิรูปทางเศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นควบคูกับการปฏิรูป
ทางการเมืองภายในประเทศ ดังนั้นจึงทำใหระบบเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวและเติบโตอยางมีนัยสำคัญ
ผลจากการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการออกนโยบายปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสถาบัน
ในชนบท สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการรัฐประหารของรัฐบาล Coordinating
Committee of the Armed Forces, Police and Territorial Army : DERG ซึ่งประกอบไปดวยการปฏิรูป
ที่ดิน ซึ่งกอนหนาการรัฐประหาร ระบบเศรษฐกิจและการจัดสรรที่ดินเต็มไปดวยการเอารัดเอาเปรียบ และเอื้อ
ผลประโยชนโดยตรงตอราชวงศ คือ ครัวเรือนรายเล็กไมมีโอกาสเปนเจาของที่ดิน แตรัฐบาล DERG นั้นเปลี่ยนให
ครัวเรือนมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดินไดไมเกิน 10 เฮคเตอร การปฏิรูปที่ดินนี้ไดชวยเหลือครัวเรือนหรือเจาของ
ที่ดินรายยอย แตผลลัพธกลับไมเปนอยางที่ควรจะเปน เนื่องจากเมื่อมีผูถือที่ดินรายยอยเปนจำนวนมาก
การถือครองที่ดินที่แยกออกจากกันเปนจำนวนมากจนเกินไป เกิดเปนความยุงยากและเพิ่มตนทุนในการลงทุน
ทำใหไมคอยมีการลงทุนในการทำการเกษตรอีก (Cornia และ Martorano, 2017)
การปฏิรูปที่ดินยังคงดำเนินตอไปในรัฐบาลตอมา คือ รัฐบาล Ethiopian People’s Revolutionary
Democratic front: EPRDF แตรัฐบาลชุดนี้เปลี่ยนความสนใจมาเนนการมุงเปาไปที่นโยบายทางสังคมมากขึ้น
การจัดสรรงบประมาณสำหรับการใชจายของรัฐถูกนำไปลงทุนกับปจจัยเรื่องของการเกษตร การศึกษาและสุขภาพ
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มากขึ้นกวาเดิม ในป ค.ศ. 2005 รัฐบาลจึงไดเริ่มโครงการทางเศรษฐกิจหลายโครงการที่มีสวนชวยสนับสนุน
ครัวเรือนที่ยากจนและเนนการลงทุนไปยังภาคการเกษตร เชน โครงการ Productive Safety Net Programme
(PSNP) ที่ชวยลดความยากจนลงไปไดถึงรอยละ 2.0
โดยโครงการ PSNP นี้เปนโครงการที่มีเปาหมายสำหรับความมั่นคงทางอาหาร ดวยการสรางการเขาถึง
โอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความยืดหยุนตอวิกฤติ โครงการจะอุดหนุนเงินสนับสนุนเพื่อยายแรงงานเขาสู
ภาคสวนที่เนนแรงงาน และในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนเงินโดยตรงเปนระยะเวลา 6 เดือนตอป ใหกับแรงงาน
ที่มีรายไดนอย กลุมคนสูงอายุหรือครัวเรือนที่มีปญหา (DG International Cooperation and Development,
2015) นอกจากนี้รัฐบาลยังไดพยายามแกไขปญหาการกระจายตัวของการถือครองที่ดินโดยการออกโฉนดที่ดิน
อยางเปนทางการให เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความแนนอนใหกับการทำธุรกรรมหรือการลงทุนที่อาจตองใชที่ดิน
จากหลายผูถือครองดวย
3.1.6 สรุป
ความเหลื่อมล้ำและความยากจนเปนปญหาเชิงโครงสรางที่ไมสามารถแกไขไดบนพื้นฐานของการพัฒนา
ในมิติใดมิติเดียว แมวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะไดรับการพิสูจนแลว และมีกรณีศึกษาที่ชี้ใหเห็นวาการสราง
ชองทางและการสรางรายไดของประชาชน การพัฒนาและความสามารถในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้น
ประเทศสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพิ่มผลิตภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ และลดความยากจน
ของครัวเรือนไปพรอมกันได ไมวาจะเปนการสรางเศรษฐกิจขึ้นใหมในพื้นที่ที่ขาดแคลนการพัฒนาเศรษฐกิจมากอน
ของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งเปนความสำเร็จจากการผสมผสานนโยบายมหภาคของรัฐบาลกลาง และการสราง
ความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งการสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
ในกรณีที่เปนพื้นที่ชายแดน (พื้นที่แหงแลง ขาดแคลน และยากจน) การประสบความสำเร็จอันเนื่องมาจากการ
มีแผนพัฒนาในระยะกลางและระยะยาวเพื่อการจางงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
การแกไขปญหาความยากจนผานการจัดการแกไขปญหาทรัพยากรมนุษยตามโรงเรียน ซึ่งเปนการแกไขปญหา
รายไดและการศึกษาของเยาวชนไปพรอมกันของสหรัฐเม็กซิโก การใหความสำคัญตอคนจนในภาคชนบทที่ใช
หนวยครัวเรือนเปนจุดรวมของการแกไขปญหาความยากจนของคนสูงอายุ การเจ็บปวยของคนในวัยแรงงาน
และการศึกษาของเยาวชนผานการปรับปรุงคาจางขั้นต่ำของสหพันธสาธารณรัฐบราซิล และการปฏิรูปที่ดินและ
การริเริ่มสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรของสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย
3.2 กรณีศึกษาการจัดการหนี้ครัวเรือน
3.2.1 สหรัฐอเมริกา
หนี้ครัวเรือนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีความสำคัญอยางยิ่งตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจภายในขนาดใหญ และมี GDP ที่เติบโตจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเปนหลัก ดังนั้นวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกายอมสงผลตอสภาวะของเศรษฐกิจทั้ง
ในประเทศและตางประเทศควบคูกันไป โดยมีความสัมพันธกับหนี้ครัวเรือนไปพรอมกันดวย เชน วิกฤตเศรษฐกิจ
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ตกต่ำครั้งใหญ (The Great Depression) ที่เกิดขึ้นเมื่อ ป ค.ศ. 1930 หรือวิกฤตการณการเงินโลก (Global
Financial Crisis) เมื่อป ค.ศ. 2008
ในชวง Great Depression มีกรณีศึกษาการจัดการนโยบายที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือ
การจัดการหนี้ครัวเรือนที่เปนผลสำเร็จ ดวยการมีนโยบายการปองกันการยึดทรัพยหรือยึดอสังหาริมทรัพย
(Foreclosure) เนื่องจากในชวงเศรษฐกิจตกต่ำครัวเรือนที่มีปญหาจะไมมีความสามารถใชหนี้ไดมักจะถูกยึด
อสังหาริมทรัพย สถานการณดังกลาวไดสงผลไปสรางความปนปวนตอราคาในตลาดอสังหาริมทรัพย เปนการ
ซ้ำเติมสถานการณทางเศรษฐกิจใหมีความตึงเครียดมากขึ้นไปอีก รัฐบาลจึงไดมีนโยบายที่จะชวยลดปริมาณ
การยึดอสังหาริมทรัพยลง โดยกอตั้งบริษัท U.S. Home Owners’ Loan Corporation (HOLC) ในป ค.ศ. 1933
เพื่อเปนกลไกชะลอการยึดอสังหาริมทรัพย
สิ่งที่ U.S. Home Owners’ Loan Corporation (HOLC) ทำคือ การเขาซื้อสัญญาจำนองที่มีความเสี่ยง
ในการผิดนัดชำระหนี้สูง หรือสัญญาจำนองประเภทดอยคุณภาพจากธนาคารตาง ๆ โดยที่ U.S. Home Owners’
Loan Corporation (HOLC) มีพันธบัตรรัฐบาลรับประกันการจายดอกเบี้ยและเงินตนสำหรับผูซื้อพันธบัตร
ตอจากนั้น U.S. Home Owners’ Loan Corporation (HOLC) จะทำหนาที่ปรับโครงสรางหนี้เพื่อใหครัวเรือน
มีความสามารถจายคืนหนี้ได พรอมกับพัฒนาและชวยเหลือใหผูกูสรางรายไดเพิ่มอีกทางหนึ่งดวย
U.S. Home Owners’ Loan Corporation (HOLC) เขาซื้อสัญญาจำนองกวา 1,000,000 ฉบับ โดยใน
จำนวนทั้งหมดนี้ มีสัญญาจำนองที่มีการยึดทรัพยไปเปนจำนวนเพียง 200,000 ฉบับเทานั้น หมายความวา U.S.
Home Owners’ Loan Corporation (HOLC) สามารถชวยใหผูกูสามารถชำระหนี้คืนไดเปนจำนวนสัญญาถึง
800,000 ฉบับดวยกัน โดยทั้งหมดที่กลาวมานี้เปนการดำเนินนโยบายทามกลางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ที ่ ซบเซา มี ข อจำกั ดทางนโยบายการคลังอยูมาก แต U.S. Home Owners’ Loan Corporation (HOLC)
ก็สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลงานของ U.S. Home Owners’ Loan Corporation (HOLC) นั้น
ถูกยกใหเปนกรณีศึกษาการจัดการปญหาหนี้ครัวเรือนและหนี้เสีย โดยเรียกกันวา HOLC-style และมีการใชเปน
คำเรียกแทนนโยบายรูปแบบทีม่ ีประสิทธิภาพในการจัดการหนี้ครัวเรือน
ผลลัพธของการลดการยึดอสังหาริมทรัพยและหยุดวงจรที่ไปซ้ำเติมความปนปวนในระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของ U.S. Home Owners’ Loan Corporation (HOLC) ไดสรางเปนผลลัพธแบบลำดับสอง (Double Impact)
ตอการแกไขปญหาของระบบเศรษฐกิจที่ไมมีผลแตเพียงการชวยเหลือผูกูใหสามารถจัดการหนี้ของตัวเองไดเทานั้น
การแกไขปญหานี้เทากับเปนการจัดการการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจของกลุมคนที่มีแนวโนมในการใชจาย
คอนขางสูงใหคงอยูตอไปได อันเปนการพยุงไวซึ่งอุปสงคมวลรวมของระบบเศรษฐกิจ
3.2.2 สาธารณรัฐไอซแลนด
ในป ค.ศ. 2008 สาธารณรัฐไอซแลนดประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ทำใหหนี้ครัวเรือน
เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น หลายครัวเรือนตกอยูในสภาวะที่ไมสามารถชำระหนี้คืนได เพื่อปองกันไมใหเกิดความ
รุนแรงมากขึ้นและลดจำนวนการเขายึดอสังหาริมทรัพย รัฐบาลจึงไดออกแบบนโยบายเพื่อเขาแทรกแซงและให
ความชวยเหลือตอการปรับโครงสรางหนี้ทั้งการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ และลดจำนวนหนี้ลง (International
Monetary Fund, 2012)
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การปรับโครงสรางหนี้ดวยการขยายระยะเวลามีขึ้นเพื่อที่จะปองกันไมใหหนี้ครัวเรือนขยายตัวอยางไมมี
การวางแผน ไมวาจะเปนจากหนี้สิน เชน อัตราดอกเบี้ยหรือในสวนที่เกี่ยวของอื่น ๆ จากเศรษฐกิจโดยรวม
อยางเชน อัตราเงินเฟอ จนทำใหครัวเรือนไมสามารถชำระคืนและกลายเปนหนี้เสียในระบบ โดยขั้นตอนแรก
จะอนุญาตใหพักชำระหนี้ชั่วคราว และหลังจากนั้นสถาบันการเงิน หรือรัฐบาลจะเขาชวยเหลือในการปรับ
โครงสรางหนี้ เชน ระยะเวลาการชำระหนี้ การผอนชำระ ใหอยูในวิสัยของการผอนชำระได การดำเนินงานตาม
นโยบายนี้ทำใหสัญญาจำนองกวารอยละ 50.0 ไดประโยชนจากการชวยเหลือ ซึ่งเปนผลอยางมีนัยสำคัญตอการ
ลดอัตราการเขายึดอสังหาริมทรัพยของระบบเศรษฐกิจ
สำหรับนโยบายการลดปริมาณหนี้ที่คางอยูลง ถูกออกแบบโดยแบงเปน 4 สวน ไดแก (1) การใชอำนาจ
การตัดสินใจของตุลาการ (Court-administrated Solutions) คือ การใชอำนาจที่เกี่ยวของกับการตัดสินคดีความ
และขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตัดสินคดีในคดีความที่เกี่ยวของกับหนี้ครัวเรือน ตัวอยางเชน การที่ปรับการ
พิจารณาคดีความและขอกฎหมายการเปนบุคคลลมละลาย เพื่อใหครัวเรือนสามารถที่จะเรียกรองขอความชวยเหลือ
สำหรับหนี้ที่มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชำระของตนได นอกจากนี้ยังมีกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่จะชวยลดจำนวน
หนี้คางชำระของครัวเรือนลง เชน การขอยกเลิกหนี้ที่มีความเสี่ยงผิดนัดชำระมาก ๆ หรือไมมีความมั่นคง (เปนไปได)
หรือการขอลดจำนวนการใชคืนในชวงเวลาหนึ่ง ๆ เปนตน (2) การจัดทำขอตกลง (Sector Agreement) คือ
สนับสนุนใหมีการพูดคุยกันระหวางสถาบันทางกฎหมายและสถาบันทางการเงิน เปนการรวมมือกับบุคคลที่สาม
ที่จะสรางแนวทางในการชำระหนี้และเพิ่มความเปนไปไดในการชำระหนี้คนื ของครัวเรือน โดยครัวเรือนไดรับจาก
นโยบายนี้คือ ความเปนไปไดที่จะปลอยสินทรัพยที่ไมมีประโยชนออกไปแลวนำเงินมาชำระหนี้บางสวนเพื่อลด
ภาระหนี้ ทำใหจากหนี้ที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระ กลายเปนหนี้ที่มีความนาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น (3) ผูตรวจสอบ
(The Debtor’s Ombudsman) โดยหนวยงาน Debtor’s Ombudsman หรือ DO จะทำหนาที่คอยใหคำปรึกษา
และใหความรูทั้งทางกฎหมายและทางการเงินสำหรับครัวเรือนที่มีปญหา และหาตัวแทนใหหากตองการที่จะทำ
การเจรจาตาง ๆ และ (4) การลดหนี้แบบเรงดวน (Fast-track Write-down) คือ การชวยลดหนี้ (สวนหนึ่ง)
แบบเรงดวนใหกับครัวเรือนที่มีปญหาหนัก และลดใหอยูในระดับที่ครัวเรือนสามารถชำระคืนได ซึ่งนโยบายนี้
ถูกออกแบบมาเพื่อลดครัวเรือนที่มีความคาดหวังวาจะสามารถหารายไดมาชำระหนี้คืนได แตจริง ๆ แลวยังมี
ความเสี่ยง การชวยลดหนี้ใหเลยตั้งแตตนจะชวยลดความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้ได หากปลอยใหปญหา
บานปลายตามระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นไปเรื่อย ๆ มีครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากนโยบายนี้มากกวารอยละ 15.0
การจัดการหนี้ครัวเรือนกับสถาบันการเงินของสาธารณรัฐไอซแลนด ตามนโยบายของรัฐบาลขางตน ถือวาเปน
กรณีหนึ่งในชวงหลังของวิกฤตเศรษฐกิจของโลก 1930 ที่ประสบความสำเร็จ (International Monetary Fund,
2012)
3.2.3 สาธารณรัฐโครเอเชีย
ในระหวางป ค.ศ. 2011-ค.ศ. 2014 ระดับหนี้ครัวเรือนของสาธารณรัฐโครเอเชีย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 17.0
เปนรอยละ 41.0 ตอ GDP และระบบเศรษฐกิจก็ถดถอย ซึ่งเพิ่มปญหาหนี้เสียและทำใหครัวเรือนไมสามารถ
ชำระหนี้คืนได ระดับสินเชื่อดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.0 ในป ค.ศ. 2008 เปนรอยละ 12.0 ภายในระยะ
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เวลา 6 ป นอกจากนั้นปญหาหนี้เสียยังกระทบและสะทอนไปยังการขาดการชำระคาสาธารณูปโภค และบัญชี
ธนาคารกวา 313,830 บัญชี ถูกปดไปในป ค.ศ. 2014
รัฐบาลสาธารณรัฐโครเอเชียไดกำหนดนโยบายและมาตรการเฉพาะกิจหลายประการ เพื่อรับมือกับ
ปญหาหนี้ครัวเรือน โดยเนนไปที่การบรรเทาผลกระทบจากปญหาหนี้ครัวเรือน อนุมัติโครงการ Fresh Start
Program เพื่อที่จะแกไขปญหาบัญชีธนาคารไมใหถูกระงับ โดยใหการชวยเหลือในการปลดหนี้ครัวเรือนที่ยากจน
ที่สุด มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย/ความนาเชื่อถือของผูกู (Consumer Credit Act) เพื่อลดผลกระทบ
จากการแข็งคาของคาเงินฟรังกสวิส เนื่องจากหนี้สวนมากอยูในรูปแบบของสกุลเงินตางชาติ เชน ยูโร และฟรังกสวิส
ซึ่งตอมารัฐบาลไดคงอัตราแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินฟรังกสวิสนี้ไวชั่วคราวสำหรับหนี้ในตอนนั้น ประเด็นหนึ่งในการ
ศึกษาหนี้ครัวเรือนของสาธารณรัฐโครเอเชีย คือ เรื่องกฎหมายการลมละลายของผูกู (Consumer Bankruptcy
Laws) โดยปกติแลวกฎหมายจำพวก Bankruptcy จะมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะทำใหเกิดการรับผิดชอบรวมกัน
ระหวางผูกูและสถาบันการเงิน โดยจะเอื้อใหผูกูสามารถที่จะเริ่มตนชำระหนี้ไดใหมจากการมีหนี้คางเปนจำนวนมาก
หลังจากที่ไดจายหนี้ไปแลวจำนวนหนึ่ง แลวที่เหลือที่ไมมีความสามารถก็จะขอใหสถาบันการเงินยกเลิกหนี้ที่เหลือ
ทั้งหมดทิ้ง ซึ่งเปนที่นิยมใชในหลายประเทศ ซึ่งจะทำใหผูกูและสถาบันการเงินจัดการหนี้รวมกัน และสถาบัน
การเงินเองจะไดรับประโยชนมากกวาที่จะตองรับเปนหนี้เสียแลวไปสรางมาตรการจัดการตอ (Buchen, Marcus,
Oesingmann, & wollmershauser, 2016)
แตสาธารณรัฐโครเอเชียไมมีกฎหมายเกี่ยวกับ Bankruptcy สำหรับผูกูรายยอยหรือครัวเรือน กฎหมาย
Bankruptcy ที่มีอยู ครอบคลุมเฉพาะกิจการของบริษัทกับสถาบันการเงิน ทั้ง ๆ ที่หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นในระดับ
สูงมากจนเกิดเปนปญหากระทบตอเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นรัฐบาลจึงไดออกกฎหมาย Bankruptcy สำหรับ
ครัวเรือนโดยตรง กฎหมายลักษณะนี้โดยทั่วไปจะยึดหลักการใหญ 2 แบบดวยกัน คือ แบบที่นิยมของประเทศ
ในโลกตะวันตก มักจะใชหลักการในการชวยเหลือใหผูกูสามารถเริ่มตนใหมไดทันที นั่นคือการที่ผูกูยอมกลายเปน
บุคคลลมละลาย เพื่อใหสถาบันการเงินยกเลิกหนี้ที่เหลืออยูทั้งหมด เชน ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร อีกแบบหนึ่งจะยกเลิกหนี้ไดก็ตอเมื่อผูกูไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ เสียกอน ซึ่งจะแตกตาง
กันไปในแตละที่ สำหรับสาธารณรัฐโครเอเชียเริ่มรางขอกฎหมายนี้โดยศึกษาจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
โดยในขั้นแรกผูกูจะตองพยายามเจรจาไกลเกลี่ยกับผูใหกูกอน โดยมีบุคคลที่สามคือสถาบันหรือเจาหนาที่ที่ให
คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินเปนผูรวมเจรจา หากวาไมสามารถหาขอสรุปไดก็จะเขาสูขั้นตอนที่สอง คือนำเรื่องไป
พิจารณาตอหนาชั้นศาล และหากยังไมไดขอสรุป ศาลจะสั่งใหทำการแบงอสังหาริมทรัพยของผูกูออก หนี้ที่เหลือ
จะถูกยกเลิก ในกรณีที่ผูกูมีงานประจำศาลจะสั่งใหลดรายรับลงเหลือเทาที่พอใช และใหนำที่เหลือไปทยอยชำระหนี้
โดยที่ผูกูจะตองรายงานจำนวนทรัพยสินของตนตอผูจัดการทรัพยสินซึ่งศาลจะเปนคนแตงตั้งขึ้น ทั้งนี้ผูกูที่มีสิทธิ์
เขารวมในกฎหมายลมละลายนี้จะตองมีหนี้คางชำระมากกวา 30,000 คูนา (สกุลเงินโครเอเชีย) และผิดนัดชำระหนี้
ตอกัน 3 เดือนเปนตนไป (Buchen, Marcus, Oesingmann, & wollmershauser, 2016)
3.2.4 สรุป
การจัดการหนี้ครัวเรือนของประเทศตาง ๆ ที่ศึกษาขางตน จะผูกโยงกับการกูเงินจากสถาบันการเงิน
ที่ใชบานและที่ดิน (อสังหาริมทรัพยของครัวเรือน) เปนหลักทรัพยค้ำประกัน โดยมีภาครัฐใชนโยบายทางการเงิน
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กลไกของภาครัฐ และกฎหมายวาดวยการลมละลาย เขามาใชเปนเครื่องมือ ไมใชการชวยเหลือโดยนโยบาย
ทางการคลัง หรือการพึ่งพางบประมาณแผนดิน ไมวาจะเปน การจัดตั้ง U.S. Home Owners’ Loan Corporation
(HOLC) ขึ้นเปนองคกรเพื่อรับเอาอสังหาริมทรัพยของระบบสถาบันการเงินมาบริหารจัดการ พรอมกับพัฒนา
และชวยเหลือใหผูกูสรางรายไดเพิ่มขึ้นของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประสบความสำเร็จมากกวารอยละ 80.0 การปรับ
โครงสรางหนี้ดวยการขยายระเวลาและการปรับลดหนี้โดยมีศาลและที่ปรึกษาทางกฎหมายเขามามีสวนรวมของ
สาธารณรัฐไอซแลนด การตรากฎหมายวาดวยการลมละลายของสาธารณรัฐโครเอเชีย โดยกำหนดขั้นตอนวาดวย
การจัดการหนี้เปนลำดับกอนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายลมละลาย
การจัดการหนี้ครัวเรือนจะเปนการจัดความสัมพันธเรื่องที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน (ผูใหกู) ครัวเรือน
(ผูกู) และรัฐบาล (ผูกำหนดนโยบาย กฎหมาย และกลไก รวมทั้งจัดตั้งองคกรขึ้นเปนกรณีพิเศษ) ใหมีความสมดุล
ทั้งนี้ก็เพราะครัวเรือนเปนกลไกระดับ Micro ของระบบเศรษฐกิจ ที่สรางการไหลเวียนทางเศรษฐกิจเปนวงจร
การใชจายครัวเรือนและหนี้ครัวเรือนที่มีความสัมพันธที่เหมาะสมกับรายไดยอมจะเปนผลเชิงบวกตอการขับเคลื่อน
ในระบบเศรษฐกิจ เพราะการใชจายของครัวเรือนในฐานะผูบริโภค คือที่มาของความตองการสินคาและบริการ
ของผูผลิต ดังนั้นหากเกิดการสะดุด/หยุดลงของการไหลเวียนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากปญหาของหนี้ครัวเรือน
(ความไมเหมาะสมของคาใชจาย หรือหนี้สินตอรายได) ยอมจะเปนสิ่งที่ซ้ำเติมกับสถานการณทางเศรษฐกิจที่
ซบเซา ถดถอย และประสบภาวะวิกฤต ทั้งนี้ก็เพราะอุปสงคโดยรวมของระบบเศรษฐกิจเกิดภาวะหดตัว
อยางไรก็ตาม การจัดการหนี้ครัวเรือนที่ประสบความสำเร็จของตางประเทศทั้ง 3 กรณี โดยนโยบาย
ของรัฐบาลและสถาบันการเงิน จะมุงไปยังการรักษาอุปสงคโดยรวมของระบบเศรษฐกิจ เปนการรักษาระบบ
เศรษฐกิจเดิมใหยังคงดำเนินและทำหนาที่พัฒนาตนเองตามระบบตอไป ไมใชการมุงสรางการจัดการหนี้ของ
ครัวเรือน ที่มุงไปยังการสรางสรรคความสามารถในการประกอบกิจการใหมของครัวเรือน หรือการสรางสรรค
เศรษฐกิจขึ้นใหมของชุมชน ซึ่งเปนเรื่องที่ไมเคยมีมากอน อันเนื่องมาจากการขาดแคลนการเขาถึงแหลงเงินทุน
ซึ่งเปนประเด็นสำคัญของการศึกษานี้
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บทที่ 4
กรณีศึกษาวาดวยชุมชนเขมแข็งของไทย
4.1 วิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจั่น ตำบลบานตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
หมูบานนาตนจั่น มีจำนวนประชากร 1,100 คน 374 ครัวเรือน เปนหมูบานหมูที่ 5 ของตำบลบานตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ทั้งตำบลมี 14 หมูบาน) ซึ่งเปนจังหวัดที่มีรายไดครัวเรือนตอปเฉลี่ย 208,162
บาท ต่ำกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 231,076 บาทตอครัวเรือนตอป (จากการสำรวจขอมูลความจำเปนพื้นฐาน
(จปฐ.) ของ กรมการพัฒนาชุมชน ป พ.ศ. 2562) บานนาตนจั่นหางจากตำบลบานตึก ประมาณ 17 กิโลเมตร
หางจากอำเภอศรีสัชนาลัย 32 กิโลเมตร และหางจากตัวเมืองสุโขทัย 89 กิโลเมตร (ตามระยะทางของการ
เดินทางโดยรถยนต) เปนหมูบานชายปาติดกับอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย และติดกับตำบลแมพูล อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ ดวยสภาพของหมูบานที่ติดกับอุทยานและปาสงวนแหงชาติจึงทำใหประชาชนมีการทำกิน
ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เพียงรอยละ 20.0 เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมดานพืชไรและพืชสวน มากกวาการทำนา
ปลูกขาว พืชสวนและไมผลสวนใหญ ไดแก ลองกอง ทุเรียน มะนาว สมโอ กาแฟ และกลวย มีการใชประโยชน
จากของปาและงานหัตถกรรม เชน การจักสาน และการกลึงไม รวมทั้งการทอผา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต
พื้นบาน ประกอบกับคนบานนาตนจั่นและตำบลบานตึกโดยสวนใหญเปน “คนเมือง/คนลานนา” (เหมือนกับ
คนอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ) จึงทำใหชาวบานตึกและบานนาตนจั่นมีทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ตางไปจาก
คนตำบลอื่นของอำเภอศรีสัชนาลัย
ดวยลักษณะของการประกอบอาชีพที่พึ่งพาการเกษตรเปนหลัก และมีรายไดตอบแทนเปนไปตามรอบ
ระยะเวลาของการเพาะปลูก จึงเปนแรงผลักดันใหชุมชนรวมตัวกันขึ้นเพื่อสรางรายไดเสริม โดยการจัดตั้งกลุม
ทอผาบานนาตนจั่น ในป พ.ศ. 2534 ดวยการตอยอดกระบวนการรวมกลุมมาจาก “กลุมแมบานเกษตร” ที่จัดตั้ง
ขึ้นมากอนหนานี้ตั้งแตป พ.ศ. 2527 โดยมีนางเสงี่ยม แสวงลาภ เปนประธานกลุม ปจจุบันมีสมาชิกจำนวน 308 คน
(264 ครัวเรือน) สมาชิกสวนใหญเปนสตรี โดยกลุมจะแบงงานไปตามขั้นตอนของการผลิต คือ กลุมจัดหาวัสดุ
ยอม ทอ ออกแบบ ตัดเย็บ และการจัดจำหนาย ในป พ.ศ. 2540 ไดรับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรูเทคนิคใหม ๆ ในการทอผา เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการยอมสีผา
การตลาด และการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญมาจากการดำเนินงานตามโครงการ “หมูบานอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการทองเที่ยว”
ของ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณตามโครงการประมาณ
2 ลานบาท และการสรางศูนยแสดงสินคาชุมชนฝกอบรมและเพิ่มพูนความรูการบริหารจัดการกลุม ซึ่งเปนการ
สนับสนุนของธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation:
JBIC) นอกจากจะไดรับคัดเลือกใหรับรางวัลการบริหารจัดการชุมชนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2546 แลว ยังไดมี
ตัวแทนของกลุมไปศึกษาดูงานพัฒนาผลิตภัณฑหมูบานและการจัดการทองเที่ยวชุมชนที่เมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุน
กลุมจึงไดริเริ่มกิจกรรมทองเที่ยวโดยชุมชน โดยสรางความรวมมือกับเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติเพื่อจัดทำ
จุดชมวิวบนภูเขาในเขตอุทยาน มีบริการโฮมสเตย จำนวน 30 หลัง มีบริการนวดสปา 6 คน มีการจัดใหมีบริการ
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ดานการละเลน การแสดงพื้นบาน มีมัคคุเทศกชุมชนเปนผูนำเที่ยวไปในที่ตาง ๆ ควบคูไปกับการผลิตและ
จำหนายผาทอมือ ซึ่งเทากับเปนการสรางชองทางจำหนายผลิตภัณฑจากเดิมที่มีการจำหนายผานงานแสดงสินคา
ในตัวอำเภอ จังหวัด ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และตลาดนัดจตุจักร
กลุมอาชีพทอผาบานนาตนจั่น ไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 เปน “วิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจั่น” เมื่อป พ.ศ. 2549 โดยมีผาหมักโคลน (ผลิตภัณฑ
OTOP ระดับ 5 ดาว) เปนผลิตภัณฑโดดเดน เปนผาพื้นเมืองที่ยอมสีจากสีธรรมชาติผสมกับการหมักโคลน ซึ่งเปน
การคนพบวิถีการใชชีวิตของชาวบานที่พบวาผาที่เปอนโคลน (ซึ่งมีสวนประกอบของธาตุเหล็ก) เมื่อนำมาซักและ
ตากแหงแลวจะนุมกวาปกติ มีการพัฒนาสียอมผาดวยวัสดุธรรมชาติ (การผสมของใบไมและเปลือกไม) เชน
สีเขียวแก-ใบมะมวง, สีเขียวออน-ใบจั่น, สีโอลดโรส-ใบสะเดา, สีเขียวครีม-ใบหูกวาง สีเหลือง-แกนขนุน, สีมวงเปลือกมังคุด, สีกะป-เปลือกสะเดา, สีดำ-ลูกมะเกลือ, สีเหลืองใบไผ-ไมเพกา, สีแดงอมฝาด-ไมฝาง เปนตน
หากจะเปรียบเทียบวาจังหวัดสุโขทัยเปนที่รูจักวาเปนถิ่นกำเนิดของผาตีนจก บานนาตนจั่นก็จะเปนที่รูจักกัน
ในเรื่องผาหมักโคลน นอกจากนั้นการทอผาที่บานนาตนจั่นยังอนุรักษการทอผาแบบดั้งเดิมที่ใช “กี่พื้นเมือง”
มีการทอผาตามลวดลายตาง ๆ ที่พัฒนาขึ้นเพิ่มเติม เชน ลายดอกพิกุล ลายดอกบัว และลายสารภี เปนตน
ผลประกอบการของวิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจั่น จากผลิตภัณฑผาทอและการทองเที่ยวโดย
ชุมชน ทำใหมีการจางงานขึ้นใหมในกิจการทอผา มีรายไดเพิ่มจากการขายผลิตภัณฑผาทอ บานพักโฮมสเตย
การเชาพาหนะ การขายของที่ระลึก ฯลฯ จากการรวบรวมรายไดจากกิจการเหลานี้ในระหวางป พ.ศ. 25592562 พบวา ป พ.ศ. 2559 มียอดขาย 3,158,159 บาท, ป พ.ศ. 2560 มียอดขาย 4,332,400 บาท, ป พ.ศ. 2561
มียอดขาย 12,544,200 บาท และป พ.ศ. 2562 มียอดขาย 10,924,100 บาท หรือคิดเปนรายไดเฉลี่ยตอป คือ
7,739,715 ลานบาท
จากผลประกอบการของวิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจั่น จำนวน 7,739,715 ลานบาทตอป นับตั้งแต
ป พ.ศ. 2559 เปนตนมา ยอมถือไดวาเปนรายไดเพิ่มจากอาชีพเกษตรกรรมเดิมที่มีอยู และเปนรายไดที่มีความ
เกี่ยวของกับสมาชิกจำนวน 264 ครัวเรือน ซึ่งคิดเปนรอยละ 70.0 ของประชากรครัวเรือนในหมูบาน รายไดสวนที่
เพิ่มขึ้นนี้หากคิดเปรียบเทียบเปนรายไดตอครัวเรือนโดยเฉลี่ยจะเปนเงินทั้งสิ้น 29,317 บาทตอครัวเรือนตอป
ซึ่งคิดเปนรอยละ 14.0 ของรายไดครัวเรือนตอปของคนในจังหวัดสุโขทัย ในขณะเดียวกันยังอธิบายไดอีกวา รายได
สวนที่เพิ่มขึ้นนี้เปนการสรางรายไดใหมของระบบเศรษฐกิจในชุมชน เปนรายไดทางเศรษฐกิจที่ไมยึดโยงกับการ
ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเหมือนกับเศรษฐกิจการเกษตร เปนรายไดที่สรางขึ้นจากผลงานสรางสรรคของกำลัง
แรงงานที่เปนสตรี ไมเหมือนกับการจัดการเกษตรกรรมที่จะใชแรงงานชายเปนหลัก รวมทั้งเปนผลงานเชิงประจักษ
ของความสำเร็จจากการนำเอาอัตลักษณของชุมชนไปบวกรวมเปนผลิตภัณฑและบริการเพื่อสนองตอบความ
ตองการทางการตลาด
4.2 วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน
วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2550 จากแนวคิดของชุมชนจำนวนหนึ่ง
ที่ตองการทำน้ำยาลางจานใชเองเพื่อลดรายจายและลดการใชสารเคมีในครัวเรือน หลังจากโรงพยาบาลสงเสริม
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สุขภาพตำบลน้ำเกี๋ยน จัดโครงการศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดนาน
การประกอบธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน เริ่มจากการทำน้ำยาอเนกประสงคชีวภาพผลิตจาก
น้ำมะกรูด-มะนาว น้ำเกลือ น้ำขี้เถา และหัวเชื้อแชมพู เพื่อใชลางจาน ซักเสื้อผา ทำความสะอาดหองน้ำ ลางรถ
และอื่น ๆ ตอมากลุมเห็นวาชุมชนมีสมุนไพรอยูจำนวนมาก มีภูมิปญญาที่ใชประโยชนจากสมุนไพรกับสุขภาพ
มาแตโบราณและยังมีการใชงานอยู เชน การนำสมุนไพรใบหมี่ผสมดอกอัญชันและน้ำซาวขาวมาสระผม จึงได
เริ่มทดลองทำแชมพูสมุนไพรจากใบหมี่และดอกอัญชันเพื่อใชกันเองในครัวเรือนและพัฒนาสูตรใหดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จนเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับสมุนไพรในปจจุบัน
วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ไดเริ่มตนระดมทุนจากสมาชิกจำนวน 79 คน ไดเงินทุนจำนวน
59,900 บาท เพื่อผลิตแชมพูสมุนไพรใบหมี่ดอกอัญชัน น้ำยาอเนกประสงคชีวภาพ สบูเหลว และสบูกอน โดยใช
สมุนไพรที่มีในทองถิ่นเปนวัตถุดิบ เชน ใบหมี่ อัญชัน มะเฟอง มะขาม มะกรูด มะนาว ฟกขาว สมปอย วานหาง
จระเข ใบบัวบก ขิง ขมิ้น เปนตน กิจการของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ
และควบคุมคุณภาพการผลิตจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลน้ำเกี๋ยนและใหยืมใชอาคารสถานที่เพื่อปรับปรุง
เปนสถานที่ผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนาน ในการสรางอาคารผลิตเครื่องสำอาง
สมุนไพร และที่สำคัญยิ่งกวานั้น คือ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ไดพัฒนางานจนไดรับมาตรฐาน GMP
(Good Manufacturing Practice) และไดรับการสงเสริมการปลูกและพัฒนาพันธุสมุนไพรจากศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำเกี๋ยน จนทำใหการพัฒนาผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
มีการจางงานคนในชุมชน จำนวน 35 คน คิดเปนงบประมาณคาจาง 2,500,000 บาทตอป และยังสงเสริมให
เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรแบบธรรมชาติ โดยจัดตั้งกลุมสมาชิกปลูกสมุนไพรขึ้น มีจำนวนสมาชิก 252 หลังคาเรือน
ปลูกสมุนไพรตามธรรมชาติ ไมใชสารเคมี สวนใหญปลูกตามริมรั้วหนาบาน หลังบาน ตามหัวไรปลายนา และ
ปลูกเปนแปลงขนาดเล็ก เชน มะกรูด มะนาว ตะไครแกง ตะไครหอม ดอกอัญชัน ใบหมี่ ใบบัวบก มะเฟอง
วานหางจระเข ขมิ้น ไพล ใบเชียงดา สามารถสรางรายไดเปนมูลคาถึง 500,000 บาทตอป หรือเฉลี่ยคนละ 3003,500 บาทตอคนตอเดือน
ปจจุบันวิสาหกิจแหงนี้ มีสมาชิก 750 คน (250 หลังคาเรือน) มีทุนเรือนหุน 150,000 บาท มีสินทรัพย
2.1 ลานบาท มีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม มาตรฐานรางวัล OTOP 5 ดาว จากกรมการพัฒนาชุมชน มาตรฐาน Primary GMP จากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และไดตรารับรอง BIO Economy จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
เปนธุรกิจของชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ลงทุนถือหุนเปนเจาของธุรกิจรวมกัน มีการคัดเลือกคณะกรรมการ
บริหาร จำนวน 20 คน มีการจางงานประจำซึ่งเปนคนในชุมชน และจัดใหมีสมาชิกปลูกสมุนไพรเปนแหลงวัตถุดิบ
เปนผูสนับสนุนวัตถุดิบ ซึ่งจะไดประโยขนจากการซื้อขายวัตถุดิบกันไปตามราคาของการซื้อขาย ปจจุบันมีผลิตภัณฑ
สมุนไพร 3 ประเภท ไดแก (1) เครื่องสำอางสมุนไพร จำนวนทั้งสิ้น 35 รายการ ภายใตแบรนด 2 ยี่หอ คือ Chewa
และ Chewana โดย Chewa วางจำหนายทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด รานสะดวกซื้อ 7-11 โรงแรม รีสอรท
ในจังหวัดนานจำนวน 30 แหง สวน Chewana เปนผลิตภัณฑเกรดพรีเมียม ผลิตเพื่อวางจำหนายในหางสรรพสินคา
Tops Supermarket ในเครือบริษัท เซ็นทรัลฟูด รีเทล จำกัด 30 สาขาทั่วประเทศ และยังสงออกไปจำหนาย
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ที่ประเทศมัลดีฟส อีกดวย (2) สมุนไพรอบแหง บดผง และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เชน ลูกประคบ ยาหมอง
สมุนไพร ยาดมสมุนไพร น้ำมันไพล สมุนไพรอบตัว สมุนไพรแชเทา เปนตน (3) ชาชงสมุนไพร ไดแก ชาเชียงดา
ชาเจียวกูหลาน และชาอัญชันใบเตย การจัดการทางการตลาดของผลิตภัณฑทั้ง 3 ประเภทของวิสาหกิจชุมชน
ชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน แบงเปน (1) จัดจำหนายเอง โดยขายหนาราน ผานออนไลน ผานตัวแทน และ Modern
Trade คิดเปนรอยละ 60.0 (2) รับจางการผลิตแบบ OEM ใหกับบริษัทตาง ๆ จำนวน 34 บริษัท คิดเปนรอยละ
40.0
ในระยะ 12 ปที่ผานมา วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑสมุนไพร
ขางตนจำนวน 60 ลานบาทหรือเฉลี่ยปละ 5 ลานบาท ซึ่งถือวาเปนรายไดที่เกิดจากการสรางสรรคเศรษฐกิจ
แขนงใหมของชุมชน จากงานแปรรูปผลิตภัณฑจากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบาน และความสามารถของการบริหาร
จัดการใหไดมาซึ่งมาตรฐาน รายไดของวิสาหกิจนี้หากคิดเปรียบเทียบเปนรายไดตอครัวเรือนตอป จะเทากับ
20,000 บาทตอครัวเรือนตอป หรือคิดเปนรอยละ 9.7 ของการสรางรายไดเพิ่มสำหรับครัวเรือน (รายไดครัวเรือน
ตอปของคนในจังหวัดนาน เทากับ 205,260 บาท ขอมูลจากสำนักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2562) ยังไมนับรวม
การจางงานพนักงาน การซื้อวัตถุดิบสมุนไพร และการจัดซื้อจัดจางอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนั้นผลพวง
จากความสำเร็จของการประกอบการของวิสาหกิจชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ยังสงผลตอไปยังการริเริ่มกิจการใหม
ดานทองเที่ยวชุมชน การบูรณาการกับกลุมทอผา กลุมผลิตชาเมี่ยง กลุมโฮมสเตย ฯลฯ ซึ่งลวนแตเปนการสราง
ความสามารถของชุมชน
4.3 วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) ตำบลดู อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) เปนวิสาหกิจของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นที่หมูบาน
อุมแสง ตำบลดู อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มี
นายบุญมี สุระโคตร เปนประธาน เมื่อป พ.ศ. 2549 เปนกลุมที่มีการรวมตัวกันผลิตปุยอินทรีย เพื่อลดตนทุน
ทางการผลิต สงเสริมใหสมาชิกในกลุมทำการเกษตรดวยระบบเกษตรอินทรีย รักษาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
และพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 แรกเริ่มกอตั้งดวยสมาชิก 74 คน และระดม
เงินกองทุนได 608,000 บาท สถานการณรายไดครัวเรือนของคนในจังหวัดศรีสะเกษ จากการสำรวจขอมูลความ
จำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2562 เปนจังหวัดที่มีรายได
ครัวเรือน 212,474 บาทตอครัวเรือนตอป ซึ่งต่ำกวาตัวเลขเฉลี่ยของประเทศ ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับขาว มันสำปะหลัง หอมแดง กระเทียม ขาวโพด ถั่วลิสง และปอแกว
วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) มีสมาชิก 918 ราย ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก
17,692.5 ไร 22 หมูบาน 5 ตำบล 2 อำเภอ (อำเภอราศีไศล และอำเภอศิลาลาด) มีกรรมการ 17 คน มีเจาหนาที่
ประจำ 5 คน แบงงานออกเปนฝายประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายประสานงาน ฝายตรวจสอบแปลงขาว
ฝายรับรองแปลงขาว และมี “ผูตรวจสอบภายใน” จำนวน 91 คน เพื่อทำหนาที่ดูแลและเปนพี่เลี้ยงใหกับสมาชิก
โดยมีอัตราสวน 1:10 หรือ 1:12 คน โดยประมาณ การจัดสมาชิกเปนกลุมและมีผูตรวจสอบภายในนี้เปนไปตาม
กลไกของการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากลวาดวยขาวอินทรีย ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป เพื่อเปน
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หลักประกันในการดำเนินงานตามเงื่อนไขของมาตรฐานและเปนกลไกเอื้อตอการทำงานของผูตรวจสอบภายใน
วิสาหกิจชุมชนแหงนี้ไดจัดกลุมสมาชิกขึ้นตามเครือญาติ ซึ่งเปนการนำเอาสายใยความสัมพันธทางสังคมเขามา
รวมเปนกลไกกำกับติดตามและควบคุมมาตรฐาน และอีกกรณีหนึ่งสภาพพื้นที่แปลงนาของคนที่เปนญาติพี่นอง
มักจะอยูในพื้นที่ติดกัน มีความเกี่ยวของทั้งการจัดการดูแลสภาพแวดลอม แหลงน้ำ และปองกันการปนเปอน
ดวยความมุงมั่นที่จะแกไขปญหาของการทำนาแบบอินทรียอยางยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชน
บานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) จึงไดประสานความรวมมือจากสมาคมการคาเกษตรอินทรียไทย และบริษัท
ไบโออะกริเสิรช (ไทยแลนด) จำกัด เพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องระบบเกษตรอินทรียสากล การสงออก และ
สถานการณการคาขาวของโลก จนพัฒนาผลิตภัณฑขาวใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตาง ๆ และเปนที่ยอมรับ
ของสากล เชน สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications: GI) ผลิตภัณฑอินทรียไทย (Organic Thailand)
International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM การรับรองผลิตภัณฑอาหารและ
ออรแกนิคของสหรัฐอเมริกา (USDA) FLO ID 27806 ของ FAIRETRADE มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียของ
สหภาพยุ โรป (EU-NOP) มาตรฐานขา วหอมมะลิไทย และการรับ รองมาตรฐานของผลิตภัณฑห นึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ
การประกอบธุรกิจซื้อขายขาวอินทรียมาตรฐานสากลของวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง
(กลุมเกษตรทิพย) จะเริ่มจากการเจรจาจำนวน ราคา มาตรฐาน และเงื่อนไขอื่น ๆ กับผูซื้อตางประเทศกอน
แลวจะพิจารณาความสามารถในการแปรรูปของตนเองและการผลิตของสมาชิกที่ผลิตขาวเปลือกภายใตเงื่อนไข
มาตรฐานที่มีการกำหนด เปนปจจัยที่จะตองพิจารณาควบคูกัน เทากับวา ดานหนึ่งทำสัญญาขายขาวไวลวงหนา
แลวมารับซื้อขาวเปลือกจากสมาชิกในฤดูเก็บเกี่ยว แลวไปผลิตเปนขาวอินทรียชนิดตาง ๆ ประกอบดวย ขาวหอม
มะลิ105 ขาวมะลิแดง ขาวมะลินิล ขาวเหนียวดำ ขาวไรซเบอรรี และขาวชัยนาท1 เพื่อสนองตอบตอความตองการ
ทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ (โดยมีตลาดภายในประเทศ รอยละ 30.0 และตลาดตางประเทศ รอยละ
70.0) นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) ยังจัดตั้งเครือขายการแปรรูป
ขาวเปลือกเปนขาวสารใหเปนไปตามมาตรฐาน เรียกวา“กลุมวิสาหกิจโรงสีขาวอินทรีย” รวมกับโรงสีของสหกรณ
การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ศรีสะเกษ จำกัด (สกต.)
ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกลเคียง เชน โรงสีเกษตรอินทรียสุรินทร โรงสีเกษตรอินทรียน้ำออมยโสธร
ผลประกอบการของวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) ในป พ.ศ. 2560-2562
มีปริมาณการขายขาวเพิ่มขึ้น จากป พ.ศ. 2560 จำนวน 3,000 ตัน เปน 3,900 ตัน และ 4,500 ตัน ในป พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2562 ตามลำดับ และมีรายได 87, 93 และ 98 ลานบาท ตามลำดับ มีกำไรจากการประกอบธุรกิจ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน คือ ป พ.ศ. 2560 มีกำไร 1.75 ลานบาท เพิ่มเปน 2.074 ลานบาท และ 2.3 ลานบาท
ในป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามลำดับโดยมีการนำเอากำไรนี้ รอยละ 30.0 ไปจัดสรรเปนเงินปนผลใหกับ
สมาชิก สวนที่เหลือนำไปจัดการเพื่อการตาง ๆ เชน ประกันความเสี่ยง สมทบสวัสดิการของกลุมสมาชิก
ทุนการศึกษาของบุตรหลานสมาชิก สมทบทุนเพื่อสาธารณะประโยชนของชุมชน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการนำเอา
รายไดพิเศษ (Premium) ที่ไดรับจากองคกร Fair Trade ไปสนับสนุนเปนคาใชจายสำหรับการตรวจสอบแปลงนา
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ใหเปนไปตามมาตรฐาน จัดทำกองทุนเมล็ดพันธุและปุย ผลิตน้ำดื่มชุมชน รวมทั้งการจัดการเพื่อสาธารณกุศล
ในชุมชนอีกสวนหนึ่งดวย
กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาการรวมกันเปนวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย)
และการจัดการขาวแบบมีมาตรฐานสามารถสรางรายไดจากการขายขาวของวิสาหกิจ เฉลี่ยปละ 93 ลานบาท
เปนรายไดทางเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ 2 อำเภอ (อำเภอราศีไศล และอำเภอศิลาลาด) ของจังหวัดศรีสะเกษ
อนึ่ง โดยทั่วไปราคาขาวอินทรียที่มีมาตรฐานจะสูงกวาราคาขาวแบบทั่วไปอยางนอยที่สุดรอยละ 25.0 จึงเทากับวา
ราคาขาวที่วิสาหกิจแหงนี้ขายไดในแตละป ยอมเปนการสรางรายไดเพิ่มใหกับสมาชิกในอัตรารอยละ 25.0 ไปดวย
เชนกัน เมื่อคิดจากยอดขายเฉลี่ยตอป (93 ลานบาท) ก็จะเทากับการสรางรายไดเพิ่มใหกับชุมชน 23 ลานบาท
ตอป เปรียบเทียบไดวาเปนรายไดเพิ่มตอครัวเรือน ๆ ละ 25,055 บาท หรือคิดเปนรอยละ 11.8 ของรายได
ครัวเรือนของคนจังหวัดศรีสะเกษ
4.4 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานสระยายชี ตำบลเนินปอ อำเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานสระยายชี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2525 จากการรวมตัว
ของประชาชนหมูที่ 5 และหมูที่ 6 ในตำบลเนินปอ อำเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร สวนใหญประกอบอาชีพเกษตร
ทำนา และมักจะประสบปญหาเรื่องเงินทุน จึงมีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตขึ้นดวยมติของเวทีประชาคม
หมูบาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมของสมาชิก สรางความสามัคคีในชุมชน เปนแหลงเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ และขยายไปสูกิจการสรางรายไดในรูปแบบอื่น ๆ ของชุมชน เริ่มจากสมาชิกจำนวน 74 คน
ดวยทุนเพียง 2,400 บาท ปจจุบันมีสมาชิก 1,475 คน ครอบคลุมทุกครัวเรือนในหมูที่ 5 และหมูที่ 6 (มีครัวเรือน
ประมาณ 500 ครัวเรือน) และมีเงินสัจจะสะสม 42,776,713 บาท
ปจจุบันมีกิจกรรมบริการสมาชิกทั้งการออมและการกูยืมของสมาชิก ใหสมาชิกรูจักคิด รูจักออม รูจัก
พึ่งพาตนเอง มีการเปดดำเนินการทุกวันที่ 28 ของเดือน มีบริการตาง ๆ สำหรับสมาชิก โดยจัดใหมีการบริการ
เปนกลุม ๆ ประกอบดวย (1) การจัดบริการสินเชื่อเกษตรลอยฟา เปนรูปแบบการรวมกลุมซื้อสินคาในปริมาณมาก
ซึ่งจะไดสินคาราคาถูกลง มีสมาชิกเขารวมในบริการนี้มากกวา 1,000 คน (2) การบริการศูนยสาธิตการตลาด
บานสระยายชี ซึ่งจัดใหมีการขายสินคาอุปโภค บริโภค ใหสมาชิกในราคาที่ต่ำกวาทองตลาด มีสมาชิก 854 คน
(3) โรงสีขาวสวัสดิการชุมชน ชวยใหสมาชิกไดขายขาวสารแทนการขายขาวเปลือกทำใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และ
รณรงคใหมีการทำเกษตรปลอดภัย มีสมาชิก 938 คน ในกิจการนี้มีการจางงานคนในชุมชนประมาณ 35 คน
หมุนเวียนกันทำงาน โดยมีรายไดวันละ 250 บาท (4) ตลาดนัดชุมชน เพื่อใหสมาชิกไดมีที่ขายผลผลิตทางการเกษตร
มีสมาชิกรานคาประมาณ 100 รานคา
ผลการดำเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานสระยายชี ที่จัดใหบริการรายการตาง ๆ ขางตน
สามารถสรางรายไดใหกลุมในระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) มีรายไดเพิ่มขึ้นโดยตอเนื่องจาก 2,097,207 บาท
(ป พ.ศ. 2558) เปน 2,516,665 บาท (ป พ.ศ. 2559) และ 2,872,367 บาท (ป พ.ศ. 2560) ตามลำดับ คิดเปน
รายไดเฉลี่ยตอป 2,495,413 บาท โดยกลุมจะนำเอากำไรจากการประกอบการนี้ไปจัดสรรเปนการปนผลตอ
สมาชิก เปนสวัสดิการสำหรับสมาชิก เปนคาตอบแทนกรรมการ และสำรองไวเพื่อการบริหารงาน แตที่โดดเดน
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ไปจากกลุมอื่น คือ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานสระยายชีไดจัดสรรเงินจากกำไรไปจัดตั้งเปนกองทุนสนับสนุน
เงินกูดอกเบี้ยต่ำใหผูสนใจประกอบอาชีพตาง ๆ เชน กลุมทอผา กลุมพริกแกง กลุมกลวยฉาบ และกลุมไมกวาด
จำนวนเงินกลุมละ 40,000 บาท ซึ่งเปนการริเริ่มสำหรับการสรางอาชีพสรางรายไดเพิ่ม ใหเปนวิสาหกิจชุมชน
ที่เปนวงจรตอเนื่องออกไป
4.5 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานดอนคา ตำบลทอนหงส อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
บานดอนคา เปนชุมชนหมูบานหมูที่ 2 ตำบลทอนหงส อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปน
จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต และมีพื้นที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ แตมีรายไดครัวเรือน
เฉลี่ย 192,910 บาทตอครัวเรือนตอป ต่ำกวารายไดเฉลี่ยทั่วประเทศอยูที่ 231,076 บาทตอครัวเรือนตอป (จากการ
สำรวจขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2562) การประกอบ
อาชีพของประชาชนบานดอนคาคืออาชีพสวนยางพาราและสวนผลไม มีรายไดพอที่จะเก็บออม แตไมสะดวก
ที่จะใชบริการรับฝากเงินธนาคาร ในป พ.ศ. 2526 มีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานอายเขียว ซึ่งอยู
ใกลกัน จึงเปนแรงจูงใจใหกลุมแมบานบานดอนคาริเริ่มรวมกลุมเพื่อการดังกลาว โดยเริ่มตนจากสมาชิกเริ่มแรก
จำนวน 37 คน เงินสะสมกอนแรกจำนวน 2,857 บาท จัดตั้งเปน “กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต” เมื่อวันที่ 4
เมษายน พ.ศ. 2526 ดวยการสนับสนุนจากนายณรงค ปรีชา ประธานอำนวยการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานอายเขียว ทำหนาที่เปนประธานชั่วคราว มีนายชวน ศรีอินทร ทำหนาที่เปนประธานคนแรก และนายวิโรจน
คงปญญา เปนประธานกลุมคนตอมาจนถึงปจจุบัน
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานดอนคา มีคณะกรรมการ 3 คณะ ประกอบดวย (1) คณะกรรมการบริหาร
มี 9 คน มีหนาที่ผลัดเวรมากลั่นกรองเอกสารเพื่อประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะ
ประชุมอนุมัติเงินกูของสมาชิกทุกวันพฤหัสบดี (2) คณะอนุกรรมการ มีทั้งสิ้น 35 คน ทำหนาที่เปนผูรับเงินออม/
คืนเงินกูของสมาชิกประจำเดือน ทุกวันที่ 3 และ 4 ของเดือน โดยมีการจัดแบงสมาชิกผูกูใหกรรมการแตละคน
รับผิดชอบดูแล (3) คณะกรรมการสาขา จำนวน 17 คน เปนกรรมการที่ทำหนาที่เหมือนกับคณะอนุกรรมการ
แตมีพื้นที่ที่รับผิดชอบตามเขตปกครองที่อยูนอกเหนือตำบลดอนหงส ประกอบดวย ตำบลไทยบุรี ตำบลโพธิ์ทอง
ตำบลนบพิตำ ตำบลกะหรอ และตำบลทาศาลา จึงเทากับวากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตนี้มีพื้นที่ใหบริการ
ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอพรหมคีรี อำเภอนบพิตำ และอำเภอทาศาลา)
มีสมาชิกรวมใชบริการมากถึง 14,000 คน
การบริการของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตนี้ จัดใหมีการระดมเงินออม และบริการเงินกูสำหรับสมาชิก
ใหความสำคัญตอการชวยเหลือเกื้อกูลมากกวาการออมเพื่อหวังผลในกำไร (แบบลงทุนเพื่อหวังปนผล) ใหสมาชิก
ไดใชจายเพื่อการประกอบอาชีพ และใชจายตามความจำเปนของการใชชีวิตประจำวัน ปลูกฝงใหสมาชิกยึดหลัก
คุณธรรม 5 ประการ คือ (1) ซื่อสัตยตอตนเอง ตอองคกร (2) เสียสละตอเพื่อนสมาชิก (3) รวมรับผิดชอบตอ
องคกร สมาชิก และเพื่อนรวมงาน (4) คำนึงถึงชีวิตในอนาคตของเพื่อนสมาชิก เพื่อนรวมงาน และผูยากลำบาก
(5) ยึดมั่นในหลักการเกื้อกูล วางมาตรการในการติดตามหนี้ ในกรณีที่สมาชิกขาดการสงเงินตามกำหนด โดย
กำหนดเปนมาตรการไว 5 ขั้นตอน ประกอบดวย (1) จดหมายเตือน (2) ใหกรรมการติดตาม (3) ใหทนายแจงเปน
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หนังสือ (4) ใหทนายความเจรจาตกลง (5) ใหดำเนินฟองคดีตอศาล ซึ่งตั้งแตมีการจัดตั้งกลุมมีผูที่ตองดำเนินการ
ตามขั้นตอนเหลานี้ ไปทั้งสิ้น 65 ราย แตไมมีรายใดที่จะตองอาศัยการตัดสินโดยศาล
การบริการเงินกูสำหรับสมาชิก ประกอบดวย (1) เงินกูสำหรับการประกอบอาชีพ เชน วัสดุอุปกรณ
ทางการเกษตร (2) เงินกูเพื่องานพิธีกรรม เชน การจัดงานบวช งานแตงงาน (3) เงินกูเพื่อที่อยูอาศัยและที่ดิน
ทำกิน (4) เงินกูลอยฟา-กูเพื่อซื้อสินคาอุปโภค เชน มอเตอรไซค โทรทัศน รถยนต นอกจากนี้ยังมีบริการกูยืม
ฉุกเฉิน (ซึ่งมีวงเงินไมเกิน 3,000 บาท สมาชิกจะค้ำประกันดวยสมุดเงินฝาก) การกูเงินจะตองมีสมาชิกค้ำประกัน
และบางกรณีจะตองมีหลักทรัพยประกอบการค้ำประกันดวย แตหากเปนการกูยืมเพื่อที่อยูอาศัยและที่ดินทำกิน
จะจัดเปนการกูแบบจำนอง คือวิสาหกิจเปนเจาของทรัพยสินนั้นกอนแลวจึงใหสมาชิกผอนชำระตามวิธีการของ
การออม/การชำระคืน
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานดอนคา ไดจัดตั้งเปน “วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานดอนคา” ตามพระราชบัญญัติส งเสริ มวิส าหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ผลประกอบการในป พ.ศ. 2561 มียอดเงินฝาก 171,186,432.57 บาท เงินปลอยกูใหกับสมาชิก 123,396,472 บาท
มีกำไรจากการดำเนินงาน 10,571,360 บาท มีสินทรัพยรวม 190,722,041.04 บาท (รวมทุนเรือนหุน) ถือไดวา
เปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย ที่มีการระดมเงินเปนทุนสำหรับการใชจาย
ในชีวิตประจำวันที่มี การบริหารจัด การที่ผสมผสานกัน ทั้งมาตรการทางสังคมของชุ มชน หลักเกื้อกูล ของ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มาตรการทางกฎหมาย การค้ำประกันโดยหลักทรัพย และการจัดบริการเงินกูยืม
ที่พัฒนาไปตามความตองการของสมาชิก การจัดสรรกำไรของผลการดำเนินงานในแตละป ประกอบไปดวย
การปนผลตอสมาชิก รอยละ 60.0, สวัสดิการสำหรับสมาชิก รอยละ 20.0, คาตอบแทนกรรมการ รอยละ 10.0,
สำรองตามกฎหมาย รอยละ 5.0 และจัดสรรเพื่อการลงทุน รอยละ 5.0
นอกจากจะเปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตขนาดใหญแลว จุดเดนของวิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตบานดอนคา คือ การจัดสรรกำไรที่นำไปลงทุนตอ รอยละ 5.0 ในลำดับสุดทายของรายการขางตน
ซึ่งจะเปนความแตกตางออกไปจากการจัดการของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตโดยทั่วไป มีการรวมลงทุนในกิจการ
ตาง ๆ ในชุมชน ประกอบดวย (1) รวมลงทุนและรวมบริหารในกิจการโรงแปงขนมจีน (2) รวมลงทุนกับเทศบาล
ตำบลทอนหงส ในกิจการโรงปุยชีวภาพ (3) รวมลงทุนกับกลุมเกษตรกรในกิจการโรงรมยางพาราและอบแหง
ซึ่งลวนแตเปนวิสาหกิจชุมชนที่รวมแกปญหาความเดือดรอนของชุมชน เปนการสรางรายได และสรางการจางงาน
ในชุมชนขึ้นเปนวงจรเศรษฐกิจใหขยายตัวตอไปอีกลำดับหนึ่ง
4.6 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย ตำบลหวยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 เนื่องจากประชาชน
ในชุมชนตำบลหวยเตย รอยละ 90.0 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไรมันสำปะหลัง ไรออย เลี้ยงโค-กระบือ
ปลูกขาวนาป เปนพื้นที่ที่ไมมีระบบชลประทาน ทำใหประสบปญหาดานเศรษฐกิจ คือมีรายไดที่ไมแนนอน
ไมมั่นคง และไมสามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมโดยระบบที่มั่นคงไดเชนเดียวกับคนที่มีอาชีพรับราชการ ทำงาน
ในองคกรรัฐวิสาหกิจ และลูกจางในบริษัทเอกชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) หรือ พอช. จึงได
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ริเริ่ม/สงเสริมใหประชาชนในระดับชุมชนสรางความเขมแข็งจากการรวมกลุม โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่อมุงใหบริการสวัสดิการ 4 ดาน ไดแก เกิด แก เจ็บ และเสียชีวิต ซึ่งไดรับความรวมมือที่ดีจากองคการบริหาร
สวนตำบลหวยเตย
ปจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย มีสมาชิกจำนวน 1,506 คน (ซึ่งมีคนจนที่มีรายไดต่ำกวา
เสนความยากจนรวมอยูในนี้จำนวน 12 คน) จากประชากร 5,636 คน คิดเปนรอยละ 26.7 ของจำนวนประชากร
รวมขององคการบริหารสวนตำบล (เริ่มกอตั้งมีสมาชิก 384 คน) โดยมีการบูรณาการดานงบประมาณรวมกับ
หนวยงานภาคีเครือขายทั้งภาครัฐทองถิ่น และรัฐสวนกลาง ปจจุบันมีกองทุนสะสม จำนวน 4,765,915 บาท
แบงออกเปน (1) รายไดจากเงินสมทบของสมาชิก คนละ 360 บาท/ป จำนวน 3,089,236 บาท (คิดเปนรอยละ
64.8) (2) รายไดจากเงินสมทบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 100,000 บาท (คิดเปนรอยละ 2.1)
(3) รายไดจากเงินสมทบของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) หรือ พอช. จำนวน 1,163,905 บาท
(คิดเปนรอยละ 24.4) (4) รายไดอื่น จำนวน 412,774 บาท (คิดเปนรอยละ 8.7)
ผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย สามารถใหบริการสวัสดิการแกสมาชิก ไดถึง
9 ดาน ประกอบดวย (1) การคลอดบุตร/เด็กแรกเกิด (2) การเจ็บปวย/รักษาพยาบาล (3) การชวยเหลือผูสูงอายุ
(4) การเสียชีวิต (5) การศึกษา (6) การชวยเหลือคนพิการ/ดอยโอกาส (7) การพัฒนาอาชีพ (8) การสนับสนุน
ประเพณีวัฒนธรรม (9) การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ โดยมีสมาชิกรับบริการไปแลว จำนวน 762 คน (คิดเปน
รอยละ 50.6) รวมเปนเงิน 3,568,087 บาท ผลลัพธจากการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย
ในระยะเวลา 12 ป ถือเปนกลไกที่ชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมใหกับประชากรในตำบลไดรอยละ 26.7
ของจำนวนประชากรรวม
นอกจากนี้แลวกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตยไดชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ในหมูบานวังทอง
อายุระหวาง 13-15 ป จำนวน 4 คน โดยการสรางงานใหกับเด็ก/เยาวชน ทำงานในวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชน
บานวังทอง ซึ่งเปนงานในเครือขายของการรวมกลุมในชุมชนตำบลหวยเตย เชน รานคาประชารัฐ ปมน้ำมัน
ลานรับซื้อมัน โรงน้ำดื่ม และบริการรถไถนา ในโครงการนาแปลงใหญ ไดคาจางคนละ 5,000 บาทตอคนตอเดือน
และใหเด็ก/เยาวชน สมัครเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการตำบลหวยเตย ในขณะเดียวกันก็ไดนำเอาความสามารถ
ของกองทุนไปชวยเหลือคนจนที่มีรายไดต่ำกวาเสนความยากจน ตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ มีรายไดต่ำกวา 2,000 บาทตอคนตอเดือน และไมไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
(ต่ำกวา 6,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน) จำนวน 12 คน
4.7 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กอตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548
โดยมูลนิธิครูชบ-ปราณี ยอดแกว ซึ่งมี ดร.ชบ ยอดแกว และทีมคณะ เปนผูใหขอมูลแนวคิด โดยเห็นวาสวัสดิการ
ของบุคคลเปนสิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม ซึ่งทุกคนจะตองเขาถึงและไดรับเพื่อเปนหลักประกันในความมั่นคง
ของชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งคนในชนบทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานนอก
ระบบ ซึ่งไมมีสวัสดิการเหมือนคนในระบบการจางงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยการสงเสริม
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สวัสดิการ ประกอบไปดวยการสงเสริมการประกอบอาชีพ การศึกษา ความเปนอยู ประเพณีวัฒนธรรม การชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน การแบงปนกัน การมีน้ำใจสามัคคีกันและในรูปแบบของวงจรชีวิตตั้งแตเกิด แก เจ็บ ตายและหลังตาย
แนวทางของการกอตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ ใชแนวทางรณรงคลดรายจายวันละ 1 บาท
และนำเงินมารวมกันจัดเปนสวัสดิการรวมกัน สมาชิกตองสงเงินเขาสมทบกับกองทุนสวัสดิการชุมชน คนละ 1 บาท
ตอวัน ในเวลา 1 เดือน จะตองสงเงินเขากองทุน 1 ครั้ง ปจจุบันมีสมาชิกจำนวน 8,781 คน จากประชากร
13,863 คน คิดเปนรอยละ 63.3 ของจำนวนประชากรรวมขององคการบริหารสวนตำบล (เริ่มกอตั้งมีสมาชิก
779 คน) มีกองทุนสะสม จำนวน 47,922,477 บาท แบงออกเปน (1) รายไดจากเงินสมทบของสมาชิก คนละ
365 บาทตอป จำนวน 35,040,905 บาท (คิดเปนรอยละ 73.1) (2) รายไดจากเงินสมทบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จำนวน 340,000 บาท (คิดเปนรอยละ 0.7) (3) รายไดจากเงินสมทบของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) หรือ พอช. จำนวน 7,624,760 บาท (คิดเปนรอยละ 15.9) (4) รายไดอื่น จำนวน 4,916,812
บาท (คิดเปนรอยละ 10.3)
ผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ สามารถใหบริการสวัสดิการแกสมาชิกได 8 ดาน
ประกอบดวย (1) การคลอดบุตร/เด็กแรกเกิด (2) การเจ็บปวย/รักษาพยาบาล (3) การเสียชีวิต (4) การศึกษา
(5) การชวยเหลือคนพิการ/ดอยโอกาส (6) การพัฒนาอาชีพ (7) คาตอบแทนคณะกรรมการ (8) อื่น ๆ ไดแก
สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต เชน สวัสดิการชวยปลดหนี้ และการชวยเหลือเงินฝาก ผลการดำเนินในระยะ
เวลา 13 ป มีสมาชิกรับบริการไปแลว จำนวน 5,875 คน คิดเปนรอยละ 66.7 รวมเปนเงิน 26,347,058 บาท
ผลลัพธของการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระถือไดวาเปนกลไกแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม
ใหกับประชากรในตำบลไดรอยละ 63.3 ของจำนวนประชากรรวม
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ ยังไดชวยเหลือดูแลสมาชิกที่เปนหญิงหมาย จำนวน 1,000 คน
ผูดอยโอกาส จำนวน 13 คน และชนเผาพื้นเมืองมานิ จำนวน 28 คน ถือเปนการสรางกลไกการพึ่งพา/การเกื้อกูล
ที่สำคัญอีกอยางหนึ่งของกองทุนฯ
นอกจากนี้ยังมีการใหยืมเงินเพื่อการลงทุนวิสาหกิจหรือประกอบอาชีพ โดยมีเงื่อนไขวา วงเงินที่จะกูยืม
จะตองไมเกินรอยละ 30.0 ของทุนที่จะใชประกอบการ รวมแลวไมเกิน 30,000 บาทตอราย เปนเงินกูยืมที่จะตอง
ชำระคืนภายใน 1 ป โดยจะเฉลี่ยคืนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 10.0 ของวงเงินที่ยืมไป การค้ำประกันเงินยืม
จะเปนไปตามหลักสัจจะ และสมาชิกไมสามารถถอนตัวจากการเปนสมาชิกจากกองทุนได
4.8 สรุปกรณีศึกษาวาดวยชุมชนเขมแข็งของไทย
กรณีตัวอยางการจัดการตนเองของชุมชนที่เขมแข็งของไทยทั้ง 7 กรณี แตละแหงลวนแตสรางงานใหม
สรางรายไดใหม และสรางเศรษฐกิจขึ้นใหมในระดับชุมชน ไมวาจะเปนวิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจั่น ที่สราง
รายไดใหกับชุมชนโดยเฉลี่ย 7.7 ลานบาทตอป วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ที่สรางรายไดจากผลิตภัณฑ
สมุนไพร เวชสำอาง เครื่องดื่ม และสินคาอุปโภคที่มีมาตรฐานและสงออกขายไปยังตางประเทศ และสรางรายได
ใหกับชุมชนเฉลี่ยปละ 5 ลานบาท วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) ที่รับซื้อขาว
และสงเสริมชาวนาสมาชิกทำนาอินทรียที่มีมาตรฐาน จัดจำหนายทั้งในและตางประเทศ สรางรายไดใหกับ
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ชุมชนเฉลี่ยปละ 93 ลานบาท ในขณะที่กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานสระยายชี เปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ที่มีสมาชิก 1,475 คน สามารถระดมเงินสัจจะสะสมมาตั้งแตป พ.ศ. 2525 มาจนถึงปจจุบัน มีเงินออมมากถึง
42 ลานบาทเศษ แลวนำเอาเงินเหลานั้นไปจัดสรรเพื่อการตาง ๆ สำหรับการสรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชน
และยังนำเอากำไรสุทธิของกลุมไปจัดสรรเปนกองทุนพัฒนาอาชีพอีกลำดับหนึ่ง สำหรับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานดอนคา สรางรายไดจากการระดมเงินออมของชุมชนเชนเดียวกับบานสระยายชี แตกรณีบานดอนคา มีสมาชิก
มากถึง 14,000 คน เปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตขนาดใหญ ที่ครอบคลุมประชาชนมากถึง 3 อำเภอ ปจจุบัน
มีเงินออมและวงเงินปลอยกูใหกับสมาชิกไหลเวียนมากกวา 100 ลานบาทตอป มีกำไรตอป 10 ลานบาทโดยประมาณ
และนำเอากำไรสุทธิไปจัดสรรเพื่อการลงทุนสรางวิสาหกิจตอเนื่องในชุมชนทั้งโรงแปงขนมจีน กิจการปุยชีวภาพ
และโรงรมยางพาราและอบแหง
การสรางงาน สรางรายได และสรางเศรษฐกิจในระดับชุมชนขางตน เปนสิ่งบงชี้ถึงความสามารถของ
การจัดการตนเองของชุมชน อันเปนผลมาจากการนำของผูนำชุมชนที่มีความเปนผูนำสูง มีความคิดสรางสรรค
มีความอดทน มีทักษะในการประสานงานและสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน ผสมผสานระหวาง “ทุนสนับสนุน”
ที่มาจากองคกรภายนอก ซึ่งสวนใหญมาจากการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ กับ “ทุนความรู” ซึ่งทำใหเกิดการ
จัดการผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มีมูลคาสูงกวาเดิม เชน การรับรองขาวอินทรียตามมาตรฐานตาง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน
ศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) และผลิตภัณฑสมุนไพรที่ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ของ
วิสาหกิจชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน และ “ทุนทางสังคม” ซึ่งเปนทุนดั้งเดิมที่มีอยูแลวแบบเกื้อกูล แบบญาติพี่นองที่
ดูแลกันในสังคมชุมชน แลวไดนำมาใชเปนกลไกในการจัดการงานออมทรัพยที่กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานสระยายชีและกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานดอนคา รวมทั้งเปนกลไกสอดประสานเขากับงานตรวจสอบ
ภายในของการควบคุมมาตรฐานการผลิตขาวอินทรียของวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย)
ที่สามารถสรางรายไดจากยอดขายไดเกือบ 100 ลานบาทตอป
สำหรับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ
ตางสะทอนถึงรายละเอียดบางประการที่องคกรทองที่และทองถิ่นมักจะละเลยไป แตบทบาทขององคกรชุมชน
สามารถจะเก็บรายละเอียดเหลานั้นแลวนำไปสูการจัดการแกไข ไมวาจะเปนคนจนอีหลี 12 ครัวเรือนในตำบล
หวยเตย การเปนกลไกที่พึ่งพิงของชนเผามานิ หรือหญิงหมาย (ในความของแมเลี้ยงเดี่ยว) ในตำบลเขาพระ
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บทที่ 5
การศึกษาวาดวยการจัดการหนี้สินภาคครัวเรือน
การจัดการของศูนยจัดการกองทุนชุมชนเปนงานตามโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ไดกระตุนให
องคกรชุมชนในพื้นที่ เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) และ
กองทุนแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อใหชุมชนสมาชิกนำเอาปญหาภาระหนี้สินที่มีอยูกับกองทุน/
แหลงเงินทุนตาง ๆ มาจัดการรวมกัน ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2562 มีการจัดตั้งศูนยจัดการกองทุนชุมชนนี้ไปแลว จำนวน
924 แหง จากผลการศึกษาโดยภาพรวมของโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ที่ดำเนินงาน
ในระหวางป พ.ศ. 2560-2562 ของศูนยการจัดการกองทุนชุมชน พบวา กระบวนการที่นำเอาวงเงิน อัตราดอกเบี้ย
และเงื่อนไขการใหบริการเงินกูของกองทุนตาง ๆ มาจัดเปนบริการที่เหมาะสมกับความจำเปนในการใชจายและ
ความสามารถในการชำระคืน พรอมกับทำความเขาใจถึงความสอดคลองกับรอบระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตร เปนผลทำใหผูกูยืมที่กูเงินแบบหลายสัญญา จำนวนทั้งสิ้น 40,790 ราย ไดลดหนี้ลงไปจากเดิม
872 ลานบาท ลดสัดสวนหนี้สินภาคครัวเรือนตอรายไดครัวเรือน (ขอมูล จปฐ.) ในแตละปลดลงไปอยางมีนัยสำคัญ
กลาวคือ จากรอยละ 43.3 เปนรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2560 จากรอยละ 35 เปนรอยละ 23 ในป พ.ศ. 2561
และจากรอยละ 24.9 เปนรอยละ 20.7 ในป พ.ศ. 2562 ในขณะที่กอนปรับปรุงโครงสรางหนี้ หนี้สินภาคครัวเรือน
ตอรายไดครัวเรือนเปนไปในทิศทางตรงกันขาม คือ เพิ่มขึ้นจากสัดสวนรอยละ 21.1 ในป พ.ศ. 2560 และรอยละ
21.7 ในป พ.ศ. 2561 เปนรอยละ 24.6 ในป พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวกที่ 1
ในการศึกษานี้ไดคัดเลือกศูนยจัดการกองทุนชุมชนมาใชเปนตัวแทนในการศึกษา 4 แหง ประกอบดวย
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย, ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง, ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก
และ ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา
ตารางที่ 5-1 รายชื่อศูนยจัดการกองทุนชุมชนที่ศึกษาและการลงพื้นที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1
4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

1. ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย หมู 4
ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
2. ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง หมู 6
17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
3. ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก หมู 5
13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ตำบลเขาตอ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
4. ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา หมู 10 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ตำบลทาเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 2
10 มีนาคม พ.ศ. 2563
12 มีนาคม พ.ศ. 2563
16 มีนาคม พ.ศ. 2563
18 มีนาคม พ.ศ. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลการขับเคลื่อนงานของศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน รวมแลกเปลี่ยนความรู ความตองการ และประเมินความเปนไปไดในการพัฒนางานเศรษฐกิจ สำหรับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวคิดเบื้องตนสำหรับการจัดการ
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ปญหาความยากจน และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ การรวมแหลงทุน ทรัพยากร และการสนับสนุนในพื้ น ที่
เขาดวยกัน สามารถสรุปผลการศึกษาการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนทั้ง 4 แหง ดังนี้
5.1 ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
5.1.1 ขอมูลเบื้องตน
ตำบลชากไทย เปนตำบลหนึ่งซึ่งตั้งอยูในเขตปกครองของอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี พื้นที่สวนใหญ
เปนที่ราบลุม ลูกคลื่นและที่ลาดชัน ตั้งอยูในเขตอากาศรอนชื้น มีฝนตกติดตอกันประมาณ 6 เดือนตอป อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดป 28.46 องศาเซลเซียส ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทำใหมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอนตั้งแต
เดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวตั้งแต
เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ จึงเหมาะสมตอการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชสวน
เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง ฯลฯ จากการสำรวจขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของ กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2562 พบวา จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีรายไดครัวเรือน 298,517 บาทตอครัวเรือน
ตอป ซึ่งเปนตัวเลขที่สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งอยูที่ 231,076 บาทตอครัวเรือนตอป แตขอมูลของชุมชน
บานชากไทยซึ่งเปนหมูบานหมูที่ 4 ของตำบลชากไทย กลับมีรายไดครัวเรือนเพียง 212,817 บาทตอครัวเรือน
ตอป ต่ำกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดและคาเฉลี่ยของประเทศ
หมูบานชากไทย เปนหมูบานขนาดเล็กมีจำนวนครัวเรือน 199 ครัวเรือน และมีประชากรจำนวน 576 คน
เปนคนพื้นเมือง คือ ชาวชอง ประมาณรอยละ 35.0 สวนที่เหลือเปนคนชนชาติลาวและไทยที่อพยพเขามาอาศัย
ทำกินในภายหลัง กลาวโดยสรุปไดวาประชากรบานชากไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมดานพืชสวน มีรายได
ขึ้นอยูกับการจำหนายผลไมตามฤดูกาล ซึ่งราคามักจะผันผวนไปตามการเคลื่อนไหวของระบบตลาด กลาวโดยรวม
ไดวาบานชากไทยมีรายไดครัวเรือนที่ต่ำกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดและประเทศ
5.1.2 การจัดตั้งศูนยจัดการกองทุนชุมชน
การกอตั้งศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย มาจากการดำเนินงานตามนโยบายของกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการจัดการการเงินของชุมชนในระดับครัวเรือนที่ไปกูยืมจากแหลงเงินทุนตาง ๆ
ทั้งในชุมชนและสถาบันการเงินที่เพิ่มมากขึ้นไปตามลักษณะกิจกรรมการประกอบอาชีพและการใชชีวิตประจำวัน
ตามความจำเปนของแตละครอบครัว ทั้งความจำเปนในการดูแลพืชสวน การสงบุตรหลานเรียนหนังสือ และ
การใชจายรักษาพยาบาลยามเจ็บปวย ฯลฯ ทำใหครัวเรือนในชุมชนตกอยูในสภาวะตองพึ่งพาแหลงเงินทุนเหลานี้
ครัวเรือนละหลายกองทุน/แหลงเงินกู และเริ่มติดขัดการผอนชำระหากมีรายไดจากผลิตผลทางการเกษตร
ไมเพียงพอ จึงเทากับไปซ้ำเติมสภาวะการขัดสนทางเศรษฐกิจและลดทอนคุณภาพชีวิตใหดอยลงไปอีก กรมการ
พัฒนาชุมชน จึงไดมีการประชุมตัวแทนชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และชุมชน โดยใชระยะเวลาในการประชุม
ชี้แจง หารือ และหาบทสรุปรวมกันประมาณเกือบหนึ่งป เริ่มจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานชากไทย
เมื่อปลายป พ.ศ. 2554 (โดยกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานชากไทย ไดรับการรับรองเปนองคกรมาตรฐาน
SSG โดยกรมการพัฒนาชุมชน) ปรับเปน “ศูนยจดั การกองทุนชุมขนบานชากไทย” ในป พ.ศ. 2560 โดยมีนายก
องคการบริหารสวนตำบลชากไทยทำหนาเปนที่ปรึกษา เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสวนรวมของ
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report): 44

ประชาชน สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคง และมีการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพ
การจัดตั้งศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย เริ่มขึ้นโดยมีเปาหมายที่จะหาแนวทางจัดการหนี้ที่มีอยู
ของสมาชิกใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ มีการจัดวางระเบียบ สำรวจและจัดทำทะเบียน
ลูกหนี้คนในชุมชน วิเคราะหขอมูลลูกหนี้ โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่กูยืมเงินจากกองทุนเดียว และกลุมที่กูยืม
มากกวา 1 กองทุนขึ้นไป จัดประเภทลูกหนี้ที่กูยืมเงินมากกวา 1 สัญญา โดยคำนึงถึงวงเงิน อัตราดอกเบี้ย และ
การผอนชำระ แลวคณะกรรมการจัดประสานความรวมมือ และจัดหาแหลงเงินทุนของชุมชน (แหลงอื่น) ที่มี
อัตราดอกเบี้ยต่ำกวามาปดบัญชีของแหลงเงินกูเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง หรือมีงวดการผอนชำระไมสอดคลองกับ
ความสามารถของสมาชิก ซึ่งเปนแนวทางของการปรับโครงสรางหนี้ของครัวเรือนที่มักจะมีหลายบัญชี ใหเปน
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
จากการดำเนินงานตามแผนงานของการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา พบวา มีชุมชน
ที่รวมเปนสมาชิกในโครงการนี้ทั้งสิ้น 133 ครัวเรือน (คิดเปนรอยละ 67.0 ของประชากรหมูบาน) จำนวนทั้งสิ้น
8,035,080 บาท วงหนี้ตอรายจะอยูระหวาง 11,000-97,000 บาท เปนหนี้กับกองทุนในชุมชนแหลงตาง ๆ
ประกอบดวย (1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จำนวน 4,033,080 บาท (รอยละ 50.0 ของจำนวนหนี้รวม)
(2) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) จำนวน 3,673,000 บาท (รอยละ 46.0 ของจำนวนหนี้รวม)
(3) กองทุนแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 329,000 บาท (รอยละ 4.0 ของจำนวนหนี้รวม) ในจำนวนนี้มี
ครัวเรือนที่เปนหนี้มากกวา 1 สัญญา จำนวน 62 ครัวเรือน (คิดเปนรอยละ 32.0 ของประชากรหมูบาน และ
รอยละ 47.0 ของสมาชิกศูนย) ขอมูลนี้ยังไมรวมหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
สหกรณการเกษตร ญาติ พี่นอง และเพื่อนบาน
คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย จัดใหมีการนำเอาขอมูลของการบริการวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย การเปดใหบริการ และระยะเวลาการชำระคืนของแหลงเงินกูในชุมชนแตละกองทุนมาพิจารณา
ลำดับจัดสรรเปน “เมนู” เพื่อบริการ และการทำความเขาใจสรางเปนทางเลือกในการใชบริการสำหรับการปรับ
โครงสรางหนี้ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5-2
ตารางที่ 5-2 แสดงรายละเอียดของเมนูการใหบริการของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย
อัตราดอกเบี้ย
การเปด
แหลงกูยืม
ตอป (รอยละ)
ใหบริการ
จำนวน 30,000-50,000 บาท
1 ไมเกิน 30,000
3.0
กข.คจ.
ทุกเดือน
2 30,000-50,000
6.0
กทบ.
ปละ 1 ครั้ง
จำนวน 50,000 บาทขึ้นไป ใหเลือก “แพ็คเกจ 3 5 7”
3 > 50,000
10.0
กลุมออมทรัพย ทุกเดือน
เมนู

5

วงเงินกูตอราย

> 50,000

12.0

กลุมออมทรัพย

ทุกเดือน

เงื่อนไข
การชำระเงินตน

เงื่อนไขการ
ชำระดอกเบี้ย

ชำระคืน 1 ป
ชำระคืน 1 ป

ทุกเดือน
ทุกเดือน

ชำระคืนภายใน 3 ป
(รอยละ 35.0 ตอป)
ชำระคืนภายใน 5 ป
(รอยละ 20.0 ตอป)

ทุกเดือน
ทุกเดือน
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เมนู
7

วงเงินกูตอราย
> 50,000

อัตราดอกเบี้ย
ตอป (รอยละ)
15.0

แหลงกูยืม
กลุมออมทรัพย

การเปด
ใหบริการ
กูไดทุก
เดือน

เงื่อนไข
การชำระเงินตน
ชำระคืนภายใน 7 ป
(รอยละ 15.0 ตอป)

เงื่อนไขการ
ชำระดอกเบี้ย
ทุกเดือน

5.1.3 ผลของการดำเนินงาน
ณ สิ้นป พ.ศ. 2562 ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย ไดปรับบัญชีหนี้ครัวเรือนที่เปนหนี้หลายสัญญา
ตอครัวเรือนเขาโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยเลือกใชบริการตามเมนูทางเลือกตาง ๆ
ที่จัดใหเปนบริการขางตน ไดทั้งสิ้น จำนวน 41 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 66.0 ของครัวเรือนที่เปนหนี้หลายสัญญา
(ครัวเรือนที่เปนหนี้มากกวา 1 สัญญา มีจำนวน 62 ครัวเรือน) หรือรอยละ 31.0 ของครัวเรือนที่เปนหนี้ของชุมชน
(ครัวเรือนที่เปนหนี้รวมจำนวน 133 ครัวเรือน)
จากการดำเนินงานปรับโครงสรางหนี้ขางตน สามารถปรับปรุงสิทธิประโยชนตาง ๆ ในการใชบริการ
จากแหลงเงินทุนของชุมชนในแตละกองทุนใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นกวาเดิม กลาวคือ ลดหนี้และปลดหนี้ใหกับ
สมาชิกจำนวน 30 ราย (ปรับลดหนี้ 27 ราย ปลดหนี้ 3 ราย) ของจำนวนสมาชิกที่เปนหนี้ 41 ราย โดยมีวงเงิน
ที่เปนมูลหนี้นำมาจัดการทั้งสิ้น 2,590,534 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 32.0 ของปริมาณหนี้ของชุมชน การจัดการ
ของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทยสามารถลดหนี้/ปลดหนี้ไดเปนเงิน 706,270 บาท คิดเปนรอยละ 27.3
ของวงหนี้ โดยมีสมาชิกจำนวน 41 รายจะไดประโยชนจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและไดรับเงื่อนไขการผอนชำระคืน
ที่ผอนปรนมากขึ้นกวาเดิม รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5-3
ตารางที่ 5-3 แสดงผลการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย
ผลลัพธ
บริหารจัดการหนี้ (1 ครัวเรือน 1 สัญญา)
ลดหนี้
ปลดหนี้
รวมลดหนี้และปลดหนี้
หมายเหตุ: ป พ.ศ. 2560 มีการพักชำระหนี้ใหกับสมาชิก

จำนวนครัวเรือน
41
27
3
30

จำนวนเงิน
2,590,534
571,270
135,000
706,270

ขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ทำใหทราบวา ขอจำกัด
ของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทยในการจัดการหนี้ใหแกสมาชิกที่มีแผนการปรับโครงสรางหนี้แบบ 1
ครัวเรือน 1 สัญญา ไมสามารถจะจัดการปญหาหนี้ของครัวเรือนที่มีสัญญาเงินกูหลายบัญชีไดครบทั้ง 62 ราย
เนื่องจาก (1) จำนวนเงินทุนของแหลงเงินทุนโดยเฉพาะที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำมีไมเพียงพอที่จะใหบริการ (2) สมาชิก
บางสวนยังมีความลังเลใจที่จะใชบริการเงินกูแบบสัญญาเดียว เพราะยังมีความเชื่อวาการมีแหลงเงินกูหลายแหลง
จะรองรับความเสี่ยงในยามฉุกเฉินไดดีกวา
5.1.4 ตัวอยางของการปรับ ลด ปลดหนี้
จากการศึกษาขอมูลการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย จำนวน 10 ตัวอยาง พบวา
เปนการบริหารหนี้โดยปรับจากลูกหนี้แบบหลายสัญญามาเปน 1 สัญญา เลือกใชเมนูบริการตาง ๆ ซึ่งในที่น้ี
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จะขอเรียกวา “โปรแกรม” (Program) 3 แบบดวยกัน คือ (1) ปรับเงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลา
ผอนชำระคืน ลดลง (2) ปรับเงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม (3) ปรับเงินตน
ลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 5-4 แสดงผลการวิเคราะหผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บานชากไทย จังหวัดจันทบุรี จำนวน 10 ตัวอยาง
ลูกหนี้

เลือกเปนลูกหนี้กองทุน
ออม
กทบ. กข.คจ.
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

โปรแกรม (Program)

ออม
กทบ. กข.คจ.
1 2 3
ทรัพย
1
√
√
2
√
√
3
√
√
4
√
√
√
5
√
√
6
√
√
7
√
√
8
√
√
9
√
√
10
√
√
หมายเหตุ-Program
1. Program 1
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
2. Program 2
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
3. Program 3
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
ลำดับ

4.
5.
6.
7.

Program 4
Program 5
Program 6
Program 7

4

5

6

7

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมเทาเดิม/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม

รายละเอียดของการปรับปรุงและการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ในแตละรายจะปรากฎ
ตามเอกสารภาคผนวกที่ 2
5.1.5 การสงเสริมตอเนื่อง
กรมการพัฒนาชุมชน ไดจัดงบประมาณสนับสนุนใหกับศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย ปละ
40,000 บาท ตั้งแตป พ.ศ. 2560-2562 เพื่อจัดตั้งเปน “กองทุนสำนึกดี บริหารหนี้ได” รวมเปนเงินทั้งสิ้น
120,000 บาท ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทยไดนำงบประมาณดังกลาวไปสงเสริมการประกอบอาชีพ
ตาง ๆ ของสมาชิก เพื่อลดตนทุนในการประกอบอาชีพ และการสรางรายไดเสริมใหกับสมาชิก รวม 90 ครัวเรือน
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เปนสมาชิกที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญาแลวจำนวน 41
ครัวเรือน และสมาชิกทั่วไป (รวมสมาชิกที่รอปรับโครงสรางหนี้) จำนวน 49 ครัวเรือน
การดำเนินงานของกองทุนสำนึกดี บริหารหนี้ได ภายใตคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บานชากไทย ไดจัดอบรมใหความรูเรื่องการผลิตฮอรโมนไขและอาหารเสริมคุณภาพสูงสำหรับการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว เปนการสงเสริมแบบสรางกิจกรรมสาธิต ความรูตัวอยางเพื่อใหสมาชิกมีความรู
และรูจักใชประโยชนของฮอรโมนไข ซึ่งจะมีสวนทำใหการดูดซับสารอินทรียที่มีประโยชนไปใชงานของรางกาย
ของพืชและสัตวจะมีประสิทธิภาพสูง และสาธิตวิธีการทำ โดยนำไขไกจำนวนหนึ่งตามสูตรมาใสภาชนะแบบ
มีฝาปดเขยาใหแตกละเอียดทั้งเปลือก เติมยาคูลทลงไปผสมใหเขากันแลวนำไปผสมกับขาวหมากหรือแปงขาวหมาก
ที่บดละเอียด ตามดวยน้ำตาลทรายแดง คนใหน้ำตาลละลาย เติมน้ำลงไป ผสมทั้งหมดใหเขากันอีกครั้งหนึ่ง ปด
ฝาถังหมักทิ้งไวในที่รม 2 สัปดาห โดยตองเปดฝาถังเพื่อกวนน้ำหมักทุกวันจนกวาจะครบกำหนดแลวกรองเอา
กากออก (นำกากที่กรองไดไปทำปุยหมักตอ) แลวนำน้ำหมักที่ไดไปใชกับพืชหรือสัตวตามวัตถุประสงคที่ตองการ
ผลการดำเนินงานในกิจกรรมโครงการนี้ที่บานชากไทยสามารถลดตนทุนการผลิต (จากคาปุย) ลงไปไดรอยละ
89.0 ตอป อีกทั้งยังนำผลผลิตฮอรโมนไขไปจำหนายเพื่อสรางรายไดของกลุมปละ 20,000 บาทโดยประมาณ
นอกจากนี้ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย ยังเปนศูนยกลางของการดำเนินงานในกิจกรรมตาม
โครงการตาง ๆ ทั้งที่เปนโครงการที่ริเริ่มขึ้นเองและเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ เชน
กลุมเกษตรกรรมยั่งยืน, ธนาคารขยะ, กลุมปรับปรุงคุณภาพผลไม, กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชากไทย, กองทุน
สวัสดิการออมวันละ 1 บาท, กองทุนแมของแผนดิน, กองทุนปุย, รานคาชุมชน, กลุมบริหารจัดการน้ำ และ
กลุมเลี้ยงไสเดือน ผลจากการดำเนินงานทั้งการปรับโครงสรางหนี้และกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยจัดการกองทุน
ชุมชนบานชากไทย ทำใหไดรับรางวัลมาโดยตลอด และลาสุดไดรับรางวัล “ศูนยจัดการกองทุนชุมชนดีเดน” ของ
กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อป พ.ศ. 2561
5.1.6 สรุป
จากผลการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี ที่มีสมาชิกขององคกรในระดับชุมชน 3 หนวย คือ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) และกองทุนแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ซึ่งตางมีสมาชิกเปนรายเดียวกัน
ที่เปนผูกูเงิน จึงเปนที่มาของการกูเงินแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน จำนวน 41 ราย จากจำนวนผูกู (ลูกหนี้)
รวมทั้งหมด 133 ราย ในจำนวนนี้ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย ไดจัดทำเมนูทางเลือกรายการกูเงิน
ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระคืนตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ซึ่งผลจาก
การดำเนินงานมาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การดำเนินงานตามโครงการดังกลาวไดชวยลดหนี้ในชุมชน
ลงไปได 706,270 บาท หรือรอยละ 27.3 ของวงหนี้เดิม ผลของการดำเนินงานนี้ยอมสงผลตอการลดภาระ
การใชจายของครัวเรือน (รวมทั้งยังสงผลตอคุณภาพชีวิตโดยรวม) ซึ่งมีสมาชิกผูเขารวมโครงการที่ไดรับผลประโยชน
โดยตรงจำนวน 41 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 21.0 ของประชากรหมูบาน ในขณะเดียวกันก็ทำใหปริมาณเงิน
ของแหลงเงินทุนในชุมชนมีเหลือพอที่จะไปจัดสรรเพื่อการอื่นเพิ่มขึ้น (เพิ่มความสามารถใหกับชุมชนโดยรวม)
ผลของความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการและการสรางผลลัพธตอสมาชิกและชุมชนขางตน
เปนผลมาจากการจัดการแบบรวมกลุมของชุมชน ที่ผูนำทำหนาที่เปนแกนนำในการบริหารจัดการ ประสาน
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ความรวมมือระหวางกรรมการของแหลงเงินทั้ง 3 แหลง ซึ่งเปนบุคคลเดียวกันมากกวารอยละ 80.0 ประกอบกับ
กรมการพัฒนาชุมชน ไดมีการประสานหนวยงานที่รับผิดชอบตอเงินทุนทั้ง 3 แหลง ในระดับนโยบายไวดวยแลว
จึงเอื้ออำนวยตอการจัดการในระดับปฏิบัติการของการรวมการจัดการหนี้
ผลของการจัด “เมนูบริการ” โดยเรียงลำดับความสำคัญของอัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขการกู และการผอนชำระ
สรางเปนความรูความเขาใจตอสมาชิกผูรวมโครงการ ดานหนึ่งเปนการนำเอาทรัพยากรของชุมชนที่มีอยูมาจัดสรร
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งตอสมาชิกผูกูและกองทุนของชุมชน อีกดานหนึ่งเปนการทำใหชุมชนสมาชิกไดเรียนรู
และพัฒนาระบบการคิดที่เปนเหตุเปนผลตามไปกับการพิจารณาเมนูเหลานั้นไปดวย ซึ่งถือวาเปนการเรียนรูทาง
สังคมที่เรียนรูไปพรอม ๆ กัน ผลของความสำเร็จของการจัดการในโครงการนี้ ยอมเปนตัวบงชี้ถึงความสามารถใหม
ของชุมชนตามไปดวยอีกเรื่องหนึ่ง
5.1.7 ขอเสนอแนะเบื้องตนจากทีมวิจัย
(1) จัดระบบงานของกองทุนประเภทสนับสนุนที่มีอยูจำนวน 10 กองทุน โดยแบงเปนงานพัฒนา
2 แบบ ไดแก 1) งานที่สรางความสามารถจัดการหนี้ใหมีคุณภาพมากขึ้น (สนับสนุนทางตรง) เชน กลุมปรับปรุง
คุณภาพผลไม ธนาคารขยะ และกลุมทองเที่ยวชุมชนบานชากไทย 2) งานที่สรางความสามารถในการสรางวินัย
หรือพฤติกรรม (สนับสนุนทางออม) เชน กองทุนสวัสดิการออมวันละ 1 บาท เปนตน
(2) เพิ่มกระบวนการสรางเศรษฐกิจ เพิ่มแหลงรายไดเพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ โดยเริ่ม
จากการจัดการอาชีพที่ทำอยูใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น หรือสงเสริมการแปรรูปใหเปนรูปแบบวิสาหกิจ
(3) พัฒนากิจกรรมของกองทุนสำนึกดี บริหารหนี้ได ใหเปนกิจการ (ไมใชกิจกรรม) เพื่อสงตอเรื่อง
เศรษฐกิจและอาชีพหลักที่ทำกันอยูคือเกษตรกรรมไมผล ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน ควรมีการเก็บขอมูล
กิจกรรมลดตนทุน เชน การใชฮอรโมนไขที่ทำเอง ลดตนทุนการใชสารเคมี/การผลิตเทาใด เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิตเทาใด เพื่อนำมาวิเคราะหขอมูลและพัฒนางานใหสงผลตอกิจการระยะยาว
(4) การกูยืมเงินจากกองทุนที่มีอยูควรมีการระบุวัตถุประสงคการกูใหชัดเจน เชน กูเพื่อทำการเกษตร,
เพื่อการศึกษาบุตร, เพื่อซื้อรถ ฯลฯ เพื่อใหทราบวัตถุประสงคการกูอยางแทจริง เพื่อจะไดใชเปนขอมูล ไปวางแผน
การจัดการการเงิน
(5) สรางความรวมมือกันระหวางศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย กับสำนักงานกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) เพื่อนำเอาความสำเร็จนี้เปนตัวอยาง และขยายผลไปยังหมูบานอื่นในระดับตำบล
และอำเภอ ขยายวงใหกวางออกไป เปนการขับเคลื่อนแบบสรางขบวนความรวมมือเพื่อลดภาระหนี้สินของ
ภาคครัวเรือนและเสริมสรางอาชีพ สรางรายไดเพิ่มใหกับชุมชน
5.2 ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
5.2.1 ขอมูลเบื้องตน
ชุมชนบานโปง เปนหมูบานหมูที่ 6 ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตำบลปาแดด มีจำนวน
22 หมูบาน (5 หมูบาน เปนชุมชนชาวเขาเผาลาหูและเผาอาขา) เปนตำบลที่ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะ
การปกครองทองที่ พ.ศ. 2475 ตอมาไดรับการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการจัดตั้งองคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2539 พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา และบางสวน
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เปนที่ราบ มีปาไมคอนขางสมบูรณเปนตนกำเนิดแมน้ำแมตาชาง ซึ่งเปนแมน้ำสำคัญของตำบล ทิศเหนือติดกับ
ตำบลบานหลวง อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม และตำบลวาวี อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ทิศใตติดกับ
ตำบลแมพริก และตำบลศรีถอย อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออกติดกับตำบลแมพริก อำเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย และทิศตะวันตกติดกับตำบลศรีถอย อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และตำบลแมคะ อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม
ขอมูลทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย จากการสำรวจขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของ กรมการ
พัฒนาชุมชน ป พ.ศ. 2562 เปนจังหวัดที่มีตัวเลขรายไดครัวเรือน 205,104 บาทตอครัวเรือนตอป ต่ำกวาคาเฉลี่ย
ของประเทศ ที่อยูในระดับ 231,076 บาทตอครัวเรือนตอป รายไดครัวเรือนของประชาชนในตำบลปาแดด
221,724 บาทตอครัวเรือนตอป ซึ่งสูงกวารายไดเฉลี่ยของจังหวัด
บานโปง มีจำนวนครัวเรือน 129 ครัวเรือน มีประชากร 359 คน (ขอมูลป พ.ศ. 2561) มีรายไดครัวเรือน
247,926 บาทตอครัวเรือนตอป ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดและตำบล โดยประชาชนสวนใหญของบานโปง
ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม เชน ทำไร ทำนา ทำสวน
5.2.2 การจัดตั้งศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ปญหาการจัดการหนี้ที่มีตอแหลงเงินทุนสนับสนุน (แหลงเงินกู) ของชุมชนบานโปง เกิดขึ้นเพราะมีทุน
สนับสนุนของภาครัฐและองคกรภาคประชาสังคม ซึ่งเริ่มใหการสนับสนุนมาตั้งแตป พ.ศ. 2530 จากการสำรวจ
ขอมูลเมื่อป พ.ศ. 2547 พบวา มีจำนวนทั้งสิ้น 11 แหลงทุนดวยกัน ประกอบดวย (1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ที่ไดรับการสงเสริมจัดตั้งโดยกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2541 วงเงินที่เปนหนี้ 152,780 บาท
(2) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2544 จำนวนหนี้ 1,760,000 บาท และ
(3) กองทุนและโครงการสนับสนุนของภาครัฐ จำนวน 9 แหลงดวยกัน คือ กองทุนยูนิเซฟ-กระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. 2530), กองทุนฉางขาว-กระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2535), โครงการสงเคราะห-กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย (พ.ศ. 2537), โครงการเลี้ยงสุกร-กรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2539), โครงการ
พืชไมผล-กรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2543), โครงการเลี้ยงกบ-กรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2543), โครงการ
เลี้ยงปลากระชัง-กรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2543), โครงการปุยอินทรีย-กรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2543) และ
กลุมเพาะเห็ด-องคการบริหารสวนตำบลปาแดด (พ.ศ. 2546) วงเงินที่เปนหนี้จำนวน 423,880 บาท รวมทั้งสิ้น
ทั้ง 3 กลุม (11 แหลง) เปนเงินจำนวน 2,338,660 บาท
กรมการพัฒนาชุมชน ไดเล็งเห็นปญหาของผูที่ไดรับการสนับสนุนในโครงการตาง ๆ แลวไมชำระคืนเงิน
สนับสนุนกลับไปใหกองทุนของชุมชนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการชวยเหลือสมาชิกคนอื่น ซึ่งเปนปญหา
ที่มาจากหลายสาเหตุ ทั้งผลผลิตตามโครงการตาง ๆ ไมประสบความสำเร็จตามแผนงาน และการละเลยจากการ
ติดตามของเจาของโครงการ รวมทั้งความเขาใจของชุมชนสมาชิกที่คิดวาเปนเงินชวยเหลือของรัฐแบบใหเปลา
อันเปนผลทำใหชุมชนไมสามารถจัดการแหลงเงินทุนสำหรับการพึ่งพาตนเองได ในขณะเดียวกันก็สงผลตอ
ความนาเชื่อถือที่มีตอการบริหารจัดการแหลงเงินทุนที่จัดตั้งขึ้นใหมทั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) กรมการพัฒนาชุมชน จึงไดแนะนำใหความรูเพื่อหาแนวทางจัดการปญหา
ดังกลาวรวมกัน โดยจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานโปง ในป พ.ศ. 2553 และปรับเปลี่ยนเปน “ศูนย
จัดการกองทุนชุมชนบานโปง” ในป พ.ศ. 2560
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ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง มีเปาหมายที่จะหาแนวทางจัดการหนี้ที่มีอยูของสมาชิกใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ มีการจัดวางระเบียบ สำรวจและจัดทำทะเบียนลูกหนี้คนในชุมชน
วิเคราะหขอมูลลูกหนี้ มีการจัดขอมูลสมาชิกเรียงลำดับตามบานเลขที่เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและใชงาน
สรางความรูเขาใจตอการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และสิทธิประโยชน
ของผูที่มีหนี้อยูหลายสัญญาและหลายกองทุนจะไดปรับโครงสรางหนี้ พรอม ๆ กับการแนะนำการสรางอาชีพ
และสรางความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.), สำนักงาน
เกษตรอำเภอแมสรวย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, องคการบริหารสวนตำบลปาแดด และสำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ฯลฯ เพื่อแนะนำสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดเพิ่มและ
เปนหลักประกันในการชำระหนี้คืน โดยจัดการประชุมแบบกลุมยอยรวมกับสมาชิกในโครงการที่เปนหนี้ทั้ง 3 กลุม
(11 แหลงขางตน) ซึ่งมีหนี้กับแหลงเงินกู/กองทุน/โครงการตาง ๆ ขางตน โดยเลือกบริการ “เมนู” สำหรับการ
ปรับโครงสรางหนี้ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5-5
ตารางที่ 5-5 แสดงรายละเอียดของเมนูการใหบริการของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง
เมนู วงเงินกูตอราย
1

< 100,000

2

< 100,000

อัตราดอกเบี้ย
แหลงกูยืม
ตอป (รอยละ)
12.0
กลุมออมทรัพย

10.0

กลุมออมทรัพย

3

ไมจำกัดวงเงิน
เปนมติ
คณะกรรมการ

6.0

กลุมออมทรัพย

4

<75,000

7.0

กองทุนหมูบาน

เงื่อนไข
มีเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนเมื่อ
ครบสิ้นป
หากผิดนัดจะถูก
ปรับดอกเบี้ยเปน
เมนู 1

เงื่อนไข
เงื่อนไขการ
การชำระเงินตน ชำระดอกเบี้ย
จายตาม
ทุกเดือน
ความสามารถ
ระยะเวลา 1 ป
รอยละ 1 ของ
ทุกเดือน
วงเงินหนี้ทุกเดือน

ไมมีการจำกัด
หากเปนการกูเพิม่ ระยะเวลาการ
จะเปนดุลยพินจิ
ชำระคืน
ของกรรมการที่จะ
ดูจากหนี้ที่เหลือ
และพฤติกรรม
ตองจัดทำบัญชี
ระยะเวลา 5 ป
ครัวเรือน บัญชี
เงินตนหารเฉลี่ย
60 เดือน
ตนทุนการผลิต
เปนโครงการ
ตนแบบ แตหาก
ผิดนัดเกิน 3 ครั้ง
จะถูกปรับ
ดอกเบี้ยเปนเมนู
1
บริการปละครั้ง
ชำระคืน 1 ป

ทุกเดือน

ทุกเดือน
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เมนู วงเงินกูตอราย

อัตราดอกเบี้ย
ตอป (รอยละ)

แหลงกูยืม

เงื่อนไข
การชำระเงินตน

เงื่อนไข

เงื่อนไขการ
ชำระดอกเบี้ย

ไมมเี งินปนผล
หรือเฉลีย่ คืน

5.2.3 ผลของการดำเนินงาน
ป พ.ศ. 2561 ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง ไดปรับบัญชีหนี้ครัวเรือนที่เปนหนี้อยูหลายสัญญาตอ
ครัวเรือน (จากแหลงเงินทุนทั้ง 11 แหลง) เขาโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยเลือกใช
บริการตามเมนูทางเลือกตาง ๆ ที่จัดใหเปนบริการขางตนไดทั้ง 88 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 68.0 ของประชากร
หมูบาน ในวงเงินหนี้รวม 3,667,289 บาท
การดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง สามารถปรับลดหนี้ของประชาชนลงไปไดถึงรอยละ
21.4 ของหนี้ที่มีอยู ซึ่งเปนภาระของประชาชนรอยละ 68.0 ของหมูบาน พรอมกันนั้นยังไดรับการชำระคืนเงิน
สนับสนุนของชุมชนจากโครงการชวยเหลือชุมชนกอนหนานี้อีกจำนวน 423,880 บาท หลังจากที่ทุนกอนนี้เปนหนี้
เรื้อรังของชุมชนและเกิดสภาพการไดเปรียบเสียเปรียบจากการชวยเหลือของภาครัฐ ที่กัดกรอนความเชื่อมั่นของ
สมาชิกในชุมชนที่มีตอการทำงานของกองทุนหรือการรวมกลุมของชุมชน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5-6
ตารางที่ 5-6 แสดงผลการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง
ที่
1
2

3

ผลลัพธ
จำนวนหนี้รวมแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน จาก 11 แหลง
บริหารจัดการหนี้ (1 ครัวเรือน 1 สัญญา)
2.1 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (รอยละ 55.0)
2.2 กองทุนหมูบาน (รอยละ 45.0)
2.3 หนี้จากแหลงเงินกูประเภทที่ 3 (รอยละ 0.0)
ปรับโครงสรางหนี้
3.1 ลดหนี้
3.2 ปลดหนี้
3.3 รวมลดหนี้และปลดหนี้

จำนวนครัวเรือน
88
88

จำนวนเงิน
3,667,289
3,667,289
2,015,370
1,651,919
0

80
8
88

599,669
185,000
784,669

5.2.4 ตัวอยางของการปรับ ลด ปลดหนี้
จากการศึกษาขอมูลการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง จำนวน 10 ตัวอยาง พบวา
เปนการบริหารหนี้โดยปรับจากลูกหนี้แบบหลายสัญญามาเปน 1 สัญญา เลือกใชเมนูบริการตาง ๆ ซึ่งในที่น้ี
จะขอเรียกวา “โปรแกรม” (Program) 4 แบบดวยกัน คือ (1) ปรับเงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลา
ผอนชำระคืน ลดลง (2) ปรับเงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น (3) ปรับเงิน
ตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง (4) ปรับเงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลา
ผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 5-7 แสดงผลการวิเคราะหผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บานโปง จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 ตัวอยาง
ลูกหนี้

เลือกเปนลูกหนี้กองทุน
ออม
กทบ. กข.คจ.
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

โปรแกรม (Program)

ออม
กทบ. กข.คจ.
1 2 3
ทรัพย
1
√
√
2
√
√
3
√
√
4
√
√
5
√
√
6
√
√
7
√
8
√
√
9
√
√
10
√
√
หมายเหตุ-Program
1. Program 1
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
2. Program 2
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
3. Program 3
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
ลำดับ

4.
5.
6.
7.

Program 4
Program 5
Program 6
Program 7

4

5

6

7

√
√
√
√
√
√
√
√

เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมเทาเดิม/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม

รายละเอียดของการปรับปรุงและการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ในแตละรายจะปรากฎ
ตามเอกสารภาคผนวกที่ 3
5.2.5 การสงเสริมตอเนื่อง
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปงไดนำเอางบประมาณประเภทสนับสนุนใหเปลา (แหลงเงินทุนประเภท
ที่ 3 ของหนี้เดิม) ที่ไดยอดหนี้คืนกลับมาจากการปรับปรุงหนี้ ไปรวมกับเงินสนับสนุนกอนใหมจากกรมการพัฒนา
ชุมชน ที่ใหการสนับสนุนเพื่อการสรางอาชีพของสมาชิก (ปละ 40,000 บาท ตั้งแตป พ.ศ. 2560-2562) ไปจัดตั้ง
เปน “กองทุนสำนึกดีบานโปง” คิดเปนเงินกองทุนทั้งสิ้น 464,516 บาท เพื่อเปนกองทุนสนับสนุนการประกอบ
อาชีพและสรางรายไดใหแกสมาชิกผูเขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ซึ่งเปนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของสมาชิกทีท่ ำในนามกองทุนสำนึกดี โดยใหสมาชิกกูยืม (เปนเงินกูแบบไมคิดดอกเบี้ย) ไปในวงเงิน
ไมเกิน 20,000 บาทตอครัวเรือน (ตอสัญญา) แลวมีกำหนดใชคืนหลังฤดูเก็บเกี่ยวของชนิดพืชผล และกิจกรรม
ทางการเกษตร ปจจุบันมีสมาชิกจำนวน 13 ครัวเรือน ขอกูไปทำสวนลำไย 9 ราย, เลี้ยงหมู 2 ราย, คาขาย 1 ราย
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และตัดเย็บเสื้อผา 1 ราย โดยมีขอตกลงวา เงินกูที่ยืมไป ผูยืมจะตองบริจาคสมทบเขากองทุน รอยละ 5.0 ของ
จำนวนเงินที่ยืมไปเปนเบื้องตนกอน และเมื่อนำเงินกูยืมที่เหลือไปประกอบการในกิจการตาง ๆ แลวมีกำไร จะ
แบงปนกำไรที่เกิดจากการประกอบการนั้น เปน 3 สวน คือ รอยละ 70.0 เปนของผูยืม (ใหผูยืมนำไปเพิ่มเปน
ความสามารถในการชำระหนี้เดิมที่มีกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตหรือกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
(กทบ.)) รอยละ 15.0 จายเปนคาตอบแทนกรรมการ และเหลือเก็บไวเปนทุนสำหรับการทำงานของกองทุนตอไป
รอยละ 15.0
ผลจากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จขางตน ทำใหศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปงไดรับรางวัล
มาแลวหลายรางวัล และลาสุดในป พ.ศ. 2561 ไดรับรางวัล “ศูนยจัดการกองทุนชุมชนดีเดน” ของ กรมการพัฒนา
ชุมชน รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และรางวัลโครงการจัดการปญหาหนี้สินของคน
ในชุมชน โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5.2.6 สรุป
ผลการดำเนินงานขางตนที่โดดเดนของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง นอกจากความสามารถในการ
ปรับลดหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในหมูที่ 6 บานโปง ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
ที่ลดลงไปไดรอยละ 21.4 จากหนี้เดิม ซึ่งเปนประโยชนสำหรับสมาชิกมากถึงรอยละ 68.0 ของหมูบาน ตามโครงการ
บริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญาไดอยางเปนรูปธรรมแลว ยังสามารถจัดการปญหาเกาที่คั่งคางของ
หนี้คงคางชำระแตเดิมใหยอนกลับเปนทุนของชุมชน จัดตั้งเปนกองทุนสำนึกดีบานโปง เพื่อสงเสริมการประกอบการ
สำหรับสมาชิก การเปลี่ยนหนี้คงคางชำระใหเปนทุนของชุมชน ปรับเปลี่ยนทัศคติของการแสวงหาประโยชน แบบ
Free Rider ของสมาชิกที่ไมรับผิดชอบชำระคืน เปนสำนึกตอความรับผิดชอบที่มีตอทรัพยสินสวนรวม
อนึ่ง ผลความสำเร็จของการปรับลดหนี้และการจัดการหนี้เกาคางชำระจากกองทุน/โครงการแบบสนับสนุน
ชุมชนโดยศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปงขางตน เปนการสะทอนถึงความเขมแข็งของผูนำ การนำ และ
กระบวนการทำงานแบบรวมกลุมของชุมชน หรือ Self-help Group ที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนสมาชิก
ซึ่งจะเห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของการกูยืมเงินของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตามตัวเลขในป พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบ
กับป พ.ศ. 2547 ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 12 เทาตัว รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5-6 เพราะการเพิ่มขึ้นของการกูเงิน
ยอมจะยึดโยงกับการระดมเงินออมของสมาชิก (กลุมจะตองมีเงินเพียงพอ) ซึ่งเปนการสะทอนความเชื่อมั่นของ
สมาชิกและชุมชนโดยรวมที่มีตอกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และการทำงานแบบรวมกลุมของชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 5-8 แสดงการเปรียบเทียบวงเงินกูของกองทุนตาง ๆ ของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง
ที่
1
2
3

แหลงเงินกู
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (กทบ.)
กองทุน/โครงการสนับสนุน

ป พ.ศ. 2547
152,780
1,762,000
423,880
2,338,660
หมายเหตุ: วงเงินกูของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ขยายตัวจากเดิม 12 เทาตัว

ป พ.ศ. 2560
2,015,370
1,651,919
0
3,667,289

+/+1,862,590
-110,081
-423,880
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5.2.7 ขอเสนอแนะเบื้องตนจากทีมวิจัย
(1) ขยายการดำเนินงานออกไปยังหมูบานอื่นในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อขยายฐานชุมชนใหเกิดผลลัพธ
ในวงกวาง นำไปสูการพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจเพื่อยกระดับหรือสรางระบบเศรษฐกิจใหม โดยคนหาความสามารถ
ของบุตรหลาน หมูบานใกลเคียง ตลอดจนหนวยงานที่สามารถสนับสนุนกิจการใหพัฒนาตอยอดขึ้นไปได เชน
การพัฒนาผลิตภัณฑ เชน การแปรรูปลำไย จากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เปนตน
(2) สรางความรวมมือและรับการสนับสนุนแหลงเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME D Bank)
เพื่อขยายฐานแหลงเงินกูใหสมาชิกสามารถมีโอกาสพัฒนาอาชีพไดมากขึ้น
(3) นำเอาความสามารถในการจัดการภาระหนี้สินครัวเรือนและการออมของชุมชนที่มีอยูแลวไปพัฒนา
เปนงานความรวมมือกับองคกรชุมชนอื่น ๆ ที่อยูในพื้นที่ทั้งในระดับหมูบาน ตำบล และอำเภอ เพื่อสรางฐาน
ชุมชนใหเขมแข็ง เชน กองทุนสวัสดิการชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
5.3 ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก ตำบลเขาตอ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
5.3.1 ขอมูลเบื้องตน
ชุมชนบานบางโสก เปนหมูบานหมูที่ 5 ในตำบลเขาตอ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เคยเปนหมูบาน
ยากจนมากอน มักจะประสบสภาวะน้ำแลง ขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ และราคาผลผลิตปาลมตกต่ำ
ขอมูลสถิติทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ จากการสำรวจขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของ กรมการพัฒนา
ชุมชน ป พ.ศ. 2562 พบวาจังหวัดกระบี่มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 247,104 บาทตอครัวเรือนตอป ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย
ของประเทศ 231,076 บาทตอครัวเรือนตอป สำหรับตำบลเขาตอซึ่งมีจำนวน 7 หมูบาน มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย
242,460 บาทตอครัวเรือนตอป สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศแตต่ำกวาคาเฉลี่ยของจังหวัด ในขณะที่ชุมชน
บานบางโสกมีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 219,571 บาทตอครัวเรือนตอป ซึ่งต่ำกวาตัวเลขเฉลี่ยของตำบล จังหวัด และ
ประเทศ ประชาชนสวนใหญของหมูบานประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ทำสวน และทำไร
ดวยลักษณะพื้นฐานที่เปนหมูบานยากจนมากอน และประสบกับปญหาการขาดแคลนน้ำในการทำมา
หากิน จึงทำใหสภาวะการครองชีพของชุมชนบางสวนตองพึ่งพาการกูยืมเงินจากนายทุนเอกชนมาลงทุนทำให
เกิดเปนหนี้นอกระบบ ในขณะเดียวกันชาวบานไมมีเงินออม ผูนำชุมชนในทองที่ ไดแก กำนัน และคณะกรรมการ
หมูบาน จึงริเริ่มจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (ออมเดือนละ 20 บาท) ขึ้น ประกอบกับมีกองทุนแกไข
ปญหาความยากจน (กข.คจ.) และกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) เขามาในหมูบาน จึงเกิดการ
รวมกลุมการเงินในชุมชนขึ้นทุกครัวเรือน และไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหจัดตั้ง “ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บานบางโสก” ในป พ.ศ. 2560 เพื่อแกไขปญหาหนี้สิน และสงเสริมการบริหารกองทุนชุมชน ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยกรมการพัฒนาชุมชน
5.3.2 การจัดตั้งศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ดวยการเปนองคกรชุมชนที่มีการริเริ่มจัดตั้งขึ้นใหมในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม (ชุมชนชายเขา) นอกจาก
คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นจะไดมีการดำเนินงานตามแบบแผนและขั้นตอนการดำเนินงานจัดตั้งศูนยจัดการกองทุน
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ชุมชน ซึ่งเปนโครงการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน ที่จะตองสำรวจขอมูลกลุม/กองทุนตาง ๆ ในชุมชน
ขอมูลลูกหนี้ เจาหนี้ และทำความตกลงในการบริหารหนี้ใหเปนไปตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน
1 สัญญาแลว ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสกยังปรับใชความรูจากศาสตรพระราชา วาดวยการเขาใจ
เขาถึง และพัฒนา โดยมีเปาหมายใหครัวเรือน ลด ปลดหนี้ ตามโครงการ ดำเนินการดวยงานกระบวนการ และ
ขับเคลื่อนไปตอเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสมาชิก มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐที่รวม
สนับสนุนงานในพื้นที่เดียวกัน เชน องคการบริหารสวนตำบลเขาตอ สำนักงานเกษตรตำบล และสาธารณสุขตำบล
เปนตน
ขอมูลโดยทั่วไป ชุมชนบานบางโสกมีครัวเรือนทั้งสิ้น 184 ครัวเรือน เปนครัวเรือนที่มีหนี้จำนวน 97
ครัวเรือน (คิดเปนรอยละ 53.0 ของจำนวนครัวเรือนในชุมชน) จำนวนหนี้ 3,664,064 บาท เปนหนี้ที่นำมาจัดการ
รวมกัน 3 แหลง คือ (1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จำนวน 2,200,000 บาท (รอยละ 50.0 ของวงหนี้รวม)
(2) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) จำนวน 1,974,631 บาท (รอยละ 44.0 ของวงหนี้รวม) และ
(3) กองทุนแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 280,000 บาท (รอยละ 6.0 ของวงหนี้รวม) จากการ
สอบถามขอมูลจากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางทีมวิจัยกับผูนำชุมชน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
พบวา ชุมชนยังมีหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) (รอยละ 90.0 ของประชากร
หมูบานโดยประมาณ) เงินกูเอกชน (หรือเงินกูนอกระบบ) (รอยละ 30.0 ของประชากรหมูบานโดยประมาณ)
และยังมีชุมชนอีกสวนหนึ่งที่เปนหนี้กับสหกรณการเกษตร (ไมมีการเก็บขอมูลไววามีจำนวนมากนอยเพียงใด)
นอกจากนี้ยังมีบางสวนที่เปนหนี้บัตรเครดิต (บัตรเครดิต มักจะไดมาจากการแนะนำของธนาคารในตัวเมือง
เมื่อชาวบานไปใชบริการ)
การดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก ไดทำความเขาใจตอการปรับโครงสรางหนี้
ของชุมชนใหเปนไปตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยมีขอกำหนดเกี่ยวกับวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการชำระคืนไมเกิน 2 ป โดยจัดเปน “เมนู” บริการ 3 เมนู โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 5-9
ตารางที่ 5-9 แสดงรายละเอียดของเมนูการใหบริการของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก
เมนู
1

วงเงินกู
< 30,000

อัตราดอกเบี้ยตอป
(รอยละ)
12.0

แหลงกูยืม
กข.คจ.

เงื่อนไข

ชำระเงินตน

ชำระคืน
ทุกเดือน
ภายใน 2 ป
2 30,000-50,000
12.0
กลุมออมทรัพย ชำระคืน
ทุกเดือน
ภายใน 2 ป
3 50,000-75,000
12.0
กทบ.
ชำระคืน
ทุกเดือน
ภายใน 1 ป
หมายเหตุ: กรณีที่วงเงินเกิน 75,000 บาท ใหใชจายหนี้สวนที่เกินกอนเขารวมศูนยจดั การกองทุนชุมชน

ชำระดอกเบี้ย
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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5.3.3 ผลของการดำเนินงาน
สิ้นป พ.ศ. 2561 ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก สามารถรวมครัวเรือนที่เปนหนี้แบบหลายสัญญา
หรือมีวงเงินหนี้เกินกวา 75,000 บาท และมีอัตราดอกเบี้ยสูงกวารอยละ 12 ตอป มารวมงานตามโครงการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ไดจำนวน 41 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 42.0 ของครัวเรือนที่เปนหนี้ทั้งหมด
97 ครัวเรือนของชุมชน และคิดเปนรอยละ 22.0 ของประชากรหมูบานบางโสก โดยมีวงเงินที่เปนมูลหนีน้ ำมา
จัดการทั้งสิ้น 2,054,424 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 56.0 ของปริมาณหนี้ของชุมชน การจัดการของศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนบานบางโสกสามารถปรับลด/ปลดหนี้ลงไปไดเปนเงิน 305,420 บาท คิดเปนรอยละ 14.9 ของวงหนี้
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5-10
ตารางที่ 5-10 แสดงผลการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก
ผลลัพธ
บริหารจัดการหนี้ (1 ครัวเรือน 1 สัญญา)
ลดหนี้
ปลดหนี้
รวมลดหนี้และปลดหนี้

จำนวนครัวเรือน
41
40
1
41

จำนวนเงิน
2,054,424
277,820
27,600
305,420

สำหรับครัวเรือนที่เหลืออีก 57 ครัวเรือน ที่ไมเขารวมโครงการ สวนใหญคิดวาการเขารวมโครงการ
โดยการเปดเผยสถานะการกูยืมเงินจากแหลงตาง ๆ มีโอกาสที่จะทำใหตนเองเสียประโยชนจากการเขาถึงแหลง
เงินทุน
5.3.4 ตัวอยางของการปรับ ลด ปลดหนี้
จากการศึกษาขอมูลการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก จำนวน 10 ตัวอยาง พบวา
เปนการบริหารหนี้โดยปรับจากลูกหนี้แบบหลายสัญญามาเปน 1 สัญญา เลือกใชเมนูบริการตาง ๆ ซึ่งในที่น้ี
จะขอเรียกวา “โปรแกรม” (Program) 2 แบบดวยกัน คือ (1) ปรับเงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลา
ผอนชำระคืน เทาเดิม (2) ปรับเงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมเทาเดิม/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
ตารางที่ 5-11 แสดงการวิเคราะหผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บานบางโสก จังหวัดกระบี่ จำนวน 10 ตัวอยาง
ลูกหนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ออม
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√

กทบ.

กข.คจ.

√
√
√
√
√
√
√

√

เลือกเปนลูกหนี้กองทุน
ออม
กทบ. กข.คจ.
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√

โปรแกรม (Program)
1

2

3

4

5

6

7

√
√
√
√
√
√
√
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ลูกหนี้

เลือกเปนลูกหนี้กองทุน
ออม
กทบ. กข.คจ.
ทรัพย
√
√
√

โปรแกรม (Program)

ออม
กทบ. กข.คจ.
1 2 3
ทรัพย
8
√
√
9
√
√
10
√
√
√
หมายเหตุ-Program
1. Program 1
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
2. Program 2
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
3. Program 3
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
ลำดับ

4.
5.
6.
7.

Program 4
Program 5
Program 6
Program 7

4

5

6

7
√

√

เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมเทาเดิม/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม

รายละเอียดของการปรับปรุงและการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ในแตละรายจะปรากฎ
ตามเอกสารภาคผนวกที่ 4
5.3.5 การสงเสริมตอเนื่อง
กรมการพัฒนาชุมชน ไดจัดงบประมาณสนับสนุนใหกับศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก ปละ
40,000 บาท ตั้งแตป พ.ศ. 2560-2562 เพื่อสงเสริมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนโครงการที่รูจักกัน
ในนาม “กองทุนสำนึกดี บริหารหนี้ได” โดยศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสกไดนำเงินดังกลาวไปสงเสริม
อาชีพครัวเรือนใหแกสมาชิก 1 ครัวเรือน 1 สัญญา แบบเงินสนับสนุนเสริมสรางสัมมาชีพเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการชำระหนี้ของสมาชิก โดยมีสมาชิกไดรับประโยชนจากกิจกรรมดังกลาว จำนวน 39 ครัวเรือน ประกอบดวย
เลี้ยงหมู จำนวน 26 ครัวเรือน, เลี้ยงปลาดุก จำนวน 5 ครัวเรือน, เลี้ยงไกพันธุไข จำนวน 4 ครัวเรือน และ
เพาะเห็ดฟาง/ทะลายปาลม จำนวน 4 ครัวเรือน นอกจากนี้ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสกยังริเริ่มขยาย
บทบาทของกระบวนการทำงานแบบรวมกลุม โดยริเริ่มสรางงานดานเศรษฐกิจ เชน กลุมวิสาหกิจชุมชนเทปาลม
(พัฒนาอาชีพ) การแนะนำการปลูกผักสรางรายไดเสริม และการจัดการดานสวัสดิการชุมชน เชน กองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห
ผลของการดำเนินงานและความสำเร็จของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก ทำใหไดรับรางวัล
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนดีเดน โดย กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อป พ.ศ. 2561
5.3.6 สรุป
ปจจัยที่นำไปสูการสรางความสำเร็จดวยกระบวนการของการทำงานแบบรวมกลุม ซึ่งเปนกลไกสนับสนุน
การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของ กรมการพัฒนาชุมชน จนบรรลุ
เปาหมาย ทั้ง ๆ ที่เปนชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐไมมากนัก (ตางจากชุมชนบานชากไทย
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ที่เปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่เขมแข็งมากอน และตางจากชุมชนบานโปง ที่มีการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2530) ดวยบทบาทของผูนำทองที่ ที่มีกำนันและทีมงานผูบริหารที่ริเริ่มงาน
การรวมกลุม สรางตัวอยางความสำเร็จของงานรวมกลุมใหเห็นเปนตัวอยางเชิงประจักษ ทั้งการจัดการแกไขปญหา
แหลงน้ำ การทำถนน และการจัดการเศรษฐกิจพืชสวนพืชไร ที่เสริมรายไดนอกเหนือจากการพึ่งพายางพารา
แตเพียงอยางเดียว
5.3.7 ขอเสนอแนะเบื้องตนจากทีมวิจัย
(1) งานดานการบริหารจัดการภาระหนี้ครัวเรือน ซึ่งหนี้สวนใหญเปนหนี้เพื่อการใชจายตามความ
จำเปนของครอบครัว เชน การศึกษาของบุตร และการใชจายในชีวิตประจำวัน เปนกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดรายได
จึงควรจัดระบบการบริหารจัดการโดยแบงวัตถุประสงคในการกูใหชัดเจน เพื่อจะไดจัดระบบการบริหารจัดการ
ไดตรงตามวัตถุประสงคของการกู เพราะการชำระคืนการกูยืมนั้นจะไปพึ่งพารายไดทางการเกษตรที่มีอยู หากปไหน
ราคาดีก็จะมีเงินเพียงพอที่จะชำระคืน หากปไหนราคาไมดี ก็จะเปนภาระหยิบยืมหรือกูที่อื่นมาปดบัญชีแลว
คอยกูรอบใหม
(2) หาหนวยงานพันธมิตรเพื่อพัฒนาการตลาดพืชผักใหเปนเศรษฐกิจและอาชีพของชุมชน เชน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โรงแรม รานอาหาร ในจังหวัดหรือจังหวัดใกลเคียง เนื่องจาก
จังหวัดกระบี่เปนฐานเมืองทองเที่ยวที่มีความตองการสินคาเหลานี้อยูแลว
(3) ควรดึงคนรุนใหมในชุมชนกลับเขามาเปนกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ใหเขมแข็งและสรางความยั่งยืนในอนาคต
5.4 ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา ตำบลทาเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
5.4.1 ขอมูลเบื้องตน
บานยางกระเดา เปนหมูบานหมูที่ 10 ของตำบลทาเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่
ของตำบลทาเมืองเปนที่ลุมและมีลำเซไหลผานเหมาะแกการเพาะปลูก มีประวัติศาสตรของการกอตั้งเปนชุมชน
มาตั้งแต พ.ศ. 2430 จากการสำรวจขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อป พ.ศ. 2562
จังหวัดอุบลราชธานีมีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 220,996 บาทตอครัวเรือนตอป ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ยของประเทศ
231,076 บาทตอครัวเรือนตอป ในขณะที่รายไดครัวเรือนของตำบลทาเมือง มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 232,204 บาท
ตอครัวเรือนตอป ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดและคาเฉลี่ยของประเทศ
สำหรับชุมชนบานยางกระเดามีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 259,303 บาทตอครัวเรือนตอป ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย
ของตำบล จังหวัด และประเทศ โดยประชาชนสวนใหญของบานยางกระเดาประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
ทำนา รับจาง อาชีพเสริม คือ ทำไร ทำสวน
แมวาจะมีรายไดตอครัวเรือนที่สูง แตชุมชนบานยางกระเดาซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 95 ครัวเรือน ยังมีภาระ
หนี้สินครัวเรือนอันเนื่องมาจากความจำเปนในการใชจายสำหรับการศึกษาของบุตรหลาน การประกอบอาชีพ
และการกูยืมเงินจากกองทุนในชุมชนหลายแหลงตามสิทธิที่มี แตไมมีการจัดการที่เหมาะสมจนทำใหมีปญหา
การผอนชำระ และพึ่งพาการกูนอกระบบ คณะกรรมการชุมชนจึงไดมีการประชุมหารือเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
และจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยระดมทุนจากกองทุนในหมูบาน
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ตาง ๆ ของตำบล รวม 14 กลุม/กองทุน โดยมีประชาชนในหมูบานรวมกันจำนวน 112 คน จัดสรรเปนหุนเพื่อ
ระดมเงินทุน 7,000 หุน ๆ ละ 100 บาท คิดเปนเงินกองทุนตั้งตน 700,000 บาท ตอมาในป พ.ศ. 2560 มีสมาชิก
เพิ่มเปน 13 กลุม/กองทุน และสมาชิกรายบุคคล 186 คน มีเงินทุนจำนวน 7,198,900 บาท มีผลกำไรจากการ
ใหสมาชิกกูยืม 780,000 บาท ในป พ.ศ. 2561 ไดเปลี่ยนชื่อเปนศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา มีสมาชิก
จำนวน 12 กลุม/กองทุน และสมาชิกรายบุคคล ไดเปลี่ยนเปนสมาชิกของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ตามแนวทาง
ของกรมการพัฒนาชุมชน
5.4.2 การจัดตั้งศูนยจัดการกองทุนชุมชน
กองทุนของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา จำนวน 12 กลุม/กองทุน ประกอบไปดวย
(1) กองทุนที่ใหกูยืม ประกอบดวย
1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต1
2) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต2
3) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) กองทุนหมูบาน
5) กลุมวิสาหกิจแมบานแปรรูปอาหาร
(2) กองทุนเสริมอาชีพ-ไมมีการปลอยกู
1) กลุมวิสาหกิจโรงสีชุมชน
2) กลุมวิสาหกิจปมน้ำมันชุมชน
3) กลุมธนาคารขาว
4) กลุมเพาะเห็ด
5) กลุมฌาปนกิจออมทรัพย
6) กลุมฌาปนกิจสภาหมูบาน
7) กลุมวิสาหกิจน้ำดื่มตรายางกระเดา
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา โดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นไดจัดแบงงาน และจัดทำขอมูล
สมาชิกรายบุคคล จัดประเภทหนี้ เจรจาลูกหนี้/กองทุน เพื่อปรับเปลี่ยนสัญญาใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน
การบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ตามเมนูและหลักเกณฑที่คณะกรรมการจัดทำขึ้น พรอมกับ
การสรางความรูความเขาใจตอสมาชิกและผูเกี่ยวของ จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการสำนึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได ดวยการอบรมวินัยทางการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน การลดรายจาย และเพิ่มรายได ฯลฯ มีการ
ประสานความรวมมือกับองคกรเครือขายตาง ๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.),
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี, สาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง
จากการสำรวจขอมูลของสมาชิกแตละกองทุนจำนวน 12 กองทุนขางตน สมาชิกจำนวน 94 ครัวเรือน
(รอยละ 99.0 ของประชากรของชุมชน) มีหนี้สินรวมกันทั้งสิ้น 11,489,000 บาท โดยเปนหนี้กับแหลงเงินกูของ
กองทุนที่ใหยืมทั้ง 5 กองทุนขางตน ซึ่งยังไมนับรวมหนี้อีกสวนหนึ่งที่สมาชิกยังผูกพันกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน และเงินกูนอกระบบ
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การออกแบบ “เมนู” เพื่อบริการเปนทางเลือกสำหรับการปรับโครงสรางหนี้ ตามโครงการบริหารจัดการหนี้
ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 5-12
ตารางที่ 5-12 แสดงรายละเอียดของเมนูการใหบริการของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา
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5.4.3 ผลของการดำเนินงาน
การดำเนินงานในป พ.ศ. 2560 ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา สามารถรวมครัวเรือนที่เปนหนี้
อยูจำนวน 54 ครัวเรือน เขาโครงการบริหารจัดการหนีไ้ ปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา คิดเปนรอยละ 58.0 ของครัวเรือนที่
เปนหนี้ทั้งหมด 94 ครัวเรือน (รอยละ 56.0 ของประชากรหมูบาน) โดยมีวงเงินที่คิดเปนหนี้ ที่นำมาจัดการ
รวมกัน 5,675,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.0 ของมูลหนี้รวมที่สมาขิกมีอยูกับ 5 กองทุน โดยสามารถปรับลด/
ปลดหนี้ไปไดทั้งสิ้น 1,252,500 บาท คิดเปนรอยละ 22.1 ของมูลหนี้ที่นำมารวมจัดการ ซึ่งเปนประโยชนตอสมาชิก
ทั้ง 54 ราย โดยในนั้นมี 13 ราย ที่สามารถปลดหนี้เปน 0 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5-13
ตารางที่ 5-13 แสดงผลการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา
ผลลัพธ
จำนวนครัวเรือน
บริหารจัดการหนี้ (1 ครัวเรือน 1 สัญญา)
54
ลดหนี้
41
ปลดหนี้
13
รวมลดหนี้และปลดหนี้
54
หมายเหตุ: ขอมูลจากการประชุม Workshop เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

จำนวนเงิน
5,675,000
882,500
370,000
1,252,500

5.4.4 ตัวอยางของการปรับ ลด ปลดหนี้
จากการศึกษาขอมูลการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา จำนวน 10 ตัวอยาง
พบวา เปนการบริหารหนี้โดยปรับจากลูกหนี้แบบหลายสัญญามาเปน 1 สัญญา เลือกใชเมนูบริการตาง ๆ ซึ่งในที่นี้
จะขอเรียกวา “โปรแกรม” (Program) 2 แบบดวยกัน คือ (1) ปรับเงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลา
ผอนชำระคืน เทาเดิม (2) ปรับเงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 5-14 แสดงการวิเคราะหผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บานยางกระเดา จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 ตัวอยาง
ลูกหนี้

เลือกเปนลูกหนี้กองทุน
ออม
กทบ. กข.คจ.
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

โปรแกรม (Program)

ออม
กทบ. กข.คจ.
1 2 3
ทรัพย
1
√
√
2
√
√
3
√
√
4
√
√
5
√
√
6
√
√
7
√
√
8
√
√
9
√
√
10
√
√
หมายเหตุ-Program
1. Program 1
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
2. Program 2
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
3. Program 3
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
ลำดับ

4.
5.
6.
7.

Program 4
Program 5
Program 6
Program 7

4

5

6

7

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมเทาเดิม/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม

รายละเอียดของการปรับปรุงและการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ในแตละรายจะปรากฎ
ตามเอกสารภาคผนวกที่ 5
5.4.5 การสงเสริมตอเนื่อง
จากการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหกับศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา ปละ 40,000 บาท
ตั้งแตป พ.ศ. 2560-2562 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ “กองทุนสำนึกดี บริหารหนี้ได” ของ กรมการ
พัฒนาชุมชน ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา ไดนำเงินดังกลาวไปสงเสริมอาชีพครัวเรือนใหแกสมาชิก
แบบหนุนเสริมการสรางสัมมาชีพ รวมจำนวน 95 ครัวเรือน ประกอบดวย เลี้ยงไกพันธุไข จำนวน 13 ครัวเรือน,
เลี้ยงเปด จำนวน 12 ครัวเรือน, เลี้ยงกบ จำนวน 7 ครัวเรือน, เลี้ยงปลา จำนวน 5 ครัวเรือน, ซื้อเครื่องดักปลา
(แห อวน) จำนวน 8 ครัวเรือน, เสริมสวย จำนวน 2 ครัวเรือน, ทำพรมเช็ดเทา จำนวน 20 ครัวเรือน และทำไม
กวาดทางมะพราว จำนวน 14 ครัวเรือน
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ในป พ.ศ. 2562 ไดพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนสำนึกดีจากการสนับสนุน เปนการจัดการ “กองทุน
หมุนเวียน” โดยใหชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนไปประกอบอาชีพทั้งแบบเปนราย ๆ หรือในนามกลุมเพื่อสราง
รายไดเพิ่มของครัวเรือน ใหมีการเชื่อมโยงนำเงินที่ไปใชลงทุน/คาใชจายในกิจกรรมตาง ๆ คืนกลับมาเปนกองทุน
เพื่อใหเปนประโยชนสำหรับสมาชิกคนอื่น ๆ ถัดไป โดยในเบื้องตนสมาชิกที่ทำพรมเช็ดเทา และไมกวาดทางมะพราว
ไดเริ่มนำรายไดกลับเขามาในกองทุนสำนึกดี บริหารหนี้ได
นอกจากนี้แลว ดวยลักษณะของการดำเนินงานตามกระบวนการรวมกลุมของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บานยางกระเดา ตั้งอยูบนกิจกรรมตาง ๆ มากถึง 12 กลุม ซึ่งจัดแบงเปน 2 สาขา คือ สาขาที่เกี่ยวของกับการ
กูยืม และสาขาที่เปนงานเสริมอาชีพ สรางงาน สรางรายไดเพิ่มใหกับกลุมและสมาชิก ที่นี่จึงไมมีงานในลักษณะ
ของการริเริ่มงานขึ้นใหมหลังจากการปรับโครงสรางหนี้ แตกลับเปนไปในทางตรงกันขาม คือ กิจกรรมของกลุม
หรือกองทุนทั้ง 2 สาขามีการดำเนินการอยูกอนแลว การปรับโครงสรางหนี้ไดเขามาเปนกลไกเพิ่มเติมเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยรวม (ทั้ง 12 กลุม ประชาชนหมูบาน และศูนยจัดการกองทุนชุมชน) ในขณะเดียวกัน
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา ยังไดปรับปรุงเงื่อนไขการเขารวมงานตามโครงการเงินลานปลอดดอกเบี้ย
2 ปของรัฐบาลที่จัดสรรผานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) โดยนำเอาหลักการออมทรัพยจากการ
สงเสริมของธนาคารออมสิน มาสรางเปนแบบแผนการออมของสมาชิกผูเขารวมโครงการของกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) เพื่อสรางเปนหลักประกันในการชำระคืน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5-15
ตารางที่ 5-15 แสดงรายละเอียดของการกูเงินโครงการเงินลานปลอดดอกเบี้ย 2 ปของรัฐบาล
วงเงินกู
10,000
20,000
30,000

อัตราเงินออมที่ ยอดเงินสะสม
สมาชิกจะตอง จากการออม
ออมเปนรายเดือน 7 ป/84 เดือน
200
16,800
400
33,600
600
50,400

นำไป
ชำระหนี้

คงเหลือ
เงินคืนสมาชิก

10,000
20,000
30,000

6,800
13,600
20,400

หมายเหตุ
นำเงินออมไปฝากกับ
กลุมออมทรัพยฯ
นำดอกเบี้ยไปจายให
สมาชิกและประกัน
ความเสีย่ ง

ผลของการดำเนินงานและความสำเร็จของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา ทำใหไดรับรางวัล
จากหนวยงานตาง ๆ มาโดยตลอด เชน รางวัลศูนยจัดการกองทุนชุมชนดีเดน ของ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อป
พ.ศ. 2562 และรางวัลที่ทำการผูใหญบานยอดเยี่ยม ในป พ.ศ. 2560 รวมทั้งไดรับการคัดเลือกใหเปนศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนตนแบบ เพื่อเปนศูนยเรียนรูของคนในชุมชนและนอกชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1
ครัวเรือน 1 สัญญา
5.4.6 สรุป
ความสำเร็จของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดาในการจัดการหนี้ ดวยการปรับโครงสรางหนี้
ของสมาชิกที่มีอยูแบบหลายสัญญาไปสูการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เปนเพราะชุมชนมีองคประกอบ
ของการดำเนินงานแบบกระบวนการรวมกลุมเพื่อจัดการตนเองมากอน กอนที่จะมาจัดตั้งเปนศูนยจัดการกองทุน
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ชุมชน และเปนกิจกรรมที่ประกอบไปดวยงานสนับสนุนทางการเงิน การเปนแหลงกูยืม กับการเปนแหลงสนับสนุน
การสรางงานสรางอาชีพ ซึ่งมีจำนวนมากถึง 12 กลุม/กองทุน นั่นยอมสะทอนถึงลักษณะของการมีทรัพยากร
ผูนำชุมชนที่มีจำนวนมากเพียงพอตอการทำงานแบบรวมกลุม นอกจากนั้นผูนำชุมชนของกลุมยังสามารถทำงาน
รวมกับผูนำทองที่ และทองถิ่น จึงทำใหการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐที่ทำงานดานพัฒนาชุมชนเปนไปดวย
ความราบรื่น
ประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของผูนำและการนำของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา คือ การริเริ่ม
การคิดสรางสรรค เชน การนำเอาหลักการออมทรัพยจากการสงเสริมของธนาคารออมสินมาปรับเปนกลไกรวมงาน
ของสมาชิกกับกองทุนหมูบาน หรือการลงทุนการประกอบการในชุมชน ทั้งโรงสีชุมชน โรงผลิตน้ำดื่ม และ
ปมน้ำมัน ตางเปนตัวอยางงานที่สามารถสรางงาน สรางรายได และเปนตัวอยางของการเรียนรูเรื่องการประกอบการ
ในระดับชุมชน ซึ่งจะเปนทุนทางสังคมที่สำคัญของชุมชนบานยางกระเดาในอนาคต
5.5 สรุปผลการศึกษา: ความสำเร็จที่คนพบจากการบริหารงานของโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน
1 สัญญา
ปจจัยความสำเร็จประการสำคัญของโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา คือ การทำงาน
แบบสอดประสานของการจัดการองคกรแนวตั้งกับองคกรแนวนอนขององคกรชุมชนที่มีอยูดวยกันอยางหลากหลาย
ในพื้นที่เดียวกันใหเกิดเปน “ความรวมมือ” (Collaboration) และ “ทำงานรวมกันเปนขบวน” (Collective
Action) มีการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน สอดประสานกับการปฏิบัติจริงขององคกรชุมชน มีการพัฒนา
การทำงานขององคกรแบบไมเปนทางการไปสูประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยกระดับเปนความสามารถที่นำไปสู
การแกปญหาการขัดสนทางเศรษฐกิจ และการใชชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพดีขึ้นมากกวาเดิมของผูคนในชุมชน

รูปที่ 5-1 ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
การทำงานความรวมมือ เปนการสรางความรวมมือระหวางองคกรชุมชนหลายแหง (หลายกองทุน) ที่มี
บริการทางการเงิน และสนับสนุนงานเศรษฐกิจในชุมชน และตางทำหนาที่เปนกลไกสนับสนุนชุมชนไปตามสถานภาพ
เกี่ยวของที่มีสมาชิก และผูกู ฯลฯ โดยแตละองคกรมีวัตถุประสงค หลักการ แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
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และคณะกรรมการบริหารองคกรของตนเอง การประสานงานกับกองทุนตาง ๆ ดังกลาว เมื่อเห็นพองกันและยินดี
ที่จะทำงานรวมกัน จึงเปนการสรางความรวมมือ และนำไปสูการทำงานรวมกันเปนขบวน โดยมีการแจงความ
ประสงคเขารวมโครงการของสมาชิก/ผูกูของแตละองคกร ภายใตความรวมมือของคณะกรรมการกองทุนนั้น ๆ
โดยมี“คณะกรรมการของศูนยจัดการกองทุนชุมชน” ซึ่งเปนองคกรชุมชนคณะหนึ่ง ที่ทำหนาที่เปนผูรับผิดชอบ
แผนงาน
การทำงานความรวมมือ และการทำงานรวมกันเปนขบวนขางตน จึงเปนการทำงานที่อยูภายใตการ
กำกับงานขององคกร 2 รูปแบบ หนึ่ง เปนองคกรเดิม คือ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ (กทบ.) กองทุนแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ฯลฯ ซึ่งเปนรูปแบบขององคกรแบบแนวตั้ง
และมีกรอบพันธกิจของตนเอง สอง ศูนยจัดการกองทุนชุมชน เปนองคกรใหมที่ยึดโยงกับสมาชิก/ผูกูของกองทุน
ตาง ๆ จึงเปนองคกรในรูปแบบของแนวนอนหรือตัดขวางไปตามสมาชิก/ผูกูของแตละกองทุน เปนการทำงาน
ขององคกร 2 รูปแบบที่มีลักษณะ “สอดประสาน” ที่จะทำใหทุกฝายไดรับรูถึงขอมูลเชิงพฤติกรรมที่มีตอความ
เดือดรอน ความจำเปน ความสามารถของสมาชิก/ผูกูที่มีตอการอนุมัติเงินกูและการชำระคืนไดดีกวาการพิจารณา
ของกองทุนใดกองทุนหนึ่งตามลำพัง อันจะนำไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพของการใชจายครัวเรือนของสมาชิก/
ผูกู และการใหบริการทางการเงินของกองทุนแตละกองทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งกองทุนที่ไดรับการชำระหนี้คืน
ก็ยอมจะนำเอาเงินที่ไดรับการคืน ไปใหบริการกับสมาชิก/ผูกูรายอื่นที่มีความจำเปนรายตอไป อันเปนการขยาย
ประสิทธิภาพของการใหบริการที่มีตอชุมชนใหกวางขวางออกไป กลาวโดยสรุปไดวาการทำงานความรวมมือ
ระหวางกองทุนกับศูนยจัดการกองทุนชุมชนไดนำไปสูการจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพของทั้งฝายผูกู และกองทุน
รวมทั้งยังสงผลตอการขยายประสิทธิภาพไปสูการบริการใหกับสมาชิก/ผูกูในจำนวนโดยรวมที่มากขึ้นกวาเดิม
ซึ่งเปนผลประโยชนตอชุมชนอันเนื่องมาจากการทำงานที่ดำเนินรวมกันมาเปนลำดับ และสรางผลตอกันและกัน
เปนขบวน
จากประสบการณจริงของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานรวมกันแบบสอดประสาน ยังนำไปสูการ
จัดการงานในดานเศรษฐกิจใหกับสมาชิก/ผูกู เชน การนำเอากิจกรรมและวิสาหกิจชุมชน มารวมขบวนเปนเครื่องมือ
ในการสรางอาชีพ สรางรายไดเพิ่ม เพื่อเปนหลักประกันในการชำระหนี้ที่มีอยูกับกองทุน (หลังจากการปรับ
โครงสรางหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญาแลว) เชน กรณีของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา มีการ
แปรผลจากเงินสนับสนุนการสรางอาชีพที่ศูนยจัดการกองทุนชุมชนไดรับจากกรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้ง “กองทุน
สำนึกดี บริหารหนี้ได” ในปแรก ๆ เงินสนับสนุนนี้ใชจายแบบเปนคาใชจาย ซื้อวัสดุ อุปกรณ เมล็ดพันธุพืช ตอมา
พัฒนาขึ้นเปน “กองทุนหมุนเวียน” (Revolving Fund) บางแหงยังนำเอาเงินกองทุนอื่นของชุมชนที่มีอยูเขามา
รวมเปนกองทุนนี้ไปดวย เชน กรณีของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง นอกจากนั้นที่ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บานยางกระเดายังนำเอาโครงการ “การออมเพื่อสรางหลักประกันหนี้” โดยใหผูกูที่กูเงิน เปดบัญชีฝากเงินออม
แบบสะสมเปนรายเดือนกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อนำเอาเงินตนและดอกเบี้ยไปใชชำระหนี้ของกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) ซึง่ มีรอบระยะการชำระคืนเปนรายป กิจกรรมสนับสนุนทางเศรษฐกิจ
เหลานี้ ยืนยันในความเกี่ยวของของเรื่องเศรษฐกิจกับหนี้ครัวเรือนมีความเกี่ยวโยงกันอยางใกลชิด การนำเอา
เรื่องการจัดการหนี้มาพิจารณารวมกัน ทั้งในขั้นตอนของการปรับโครงสราง และการชำระคืน จึงถือไดวา เปนการ
สอดประสานของกระบวนการทำงานรวมกันอีกรูปแบบหนึ่ง
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บทที่ 6
การประมวลผลวาดวยความเขมแข็งและความสามารถขององคกรชุมชนในระดับฐานราก
การศึกษานี้เปนการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนากลุมองคกรฐานราก เพื่อรองรับตอการจัดการ
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม ในบทที่ 6 นี้จะเปนการประมวลผลการศึกษาถึงปจจัยและ
องคประกอบที่องคกรฐานราก (หรือองคกรชุมชนในระดับฐานราก) สามารถที่จะทำหนาที่เปนกลไกของการ
แกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยองคกรฐานรากในที่นี้ไดรวมเอา “ศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน” ไวดวย
6.1 ภาพรวม (Macro Level)
6.1.1 กลไกใหมของระบบเศรษฐกิจและสังคม
จากการศึกษานี้ พบวาการดำเนินงานตามนโนบายเศรษฐกิจแบบ Inclusive Growth ที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงเปนไปตามโจทยของพื้นที่ ตามกลุมเปาหมายที่มีความชัดเจน จะนำไปสูความสำเร็จที่แกไขปญหา
ควบคูกันทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม และการสรางรายไดของเมืองหรือพื้นที่และครัวเรือน เชน การพัฒนา
เศรษฐกิจเมืองชายแดนของสาธารณรัฐทาจิกิสถานที่ติดกับสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับเมือง และโครงการที่เจาะจงตอการแกปญหาภาคเกษตรกรรม และคุณภาพชีวิตดานสาธารณสุขของ
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย โครงการชวยเหลือทุนการศึกษาเพื่อสรางรายไดทางเศรษฐกิจ (โครงการ Oportunidades)
ของสหรัฐเม็กซิโก โครงการ Bolsa Familia ของสหพันธสาธารณรัฐบราซิล ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับการยอมรับ
กันวาเปนโครงการ Conditional Cash Transfer: CCT ที่ดีที่สุด และการปฏิรูปประเทศดวยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดานอุตสาหกรรมการเกษตรของสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย ผลงานตามความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาเหลานี้ ชี้ใหเห็นวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจสามารถ
เติบโตไปพรอมกับการมุงตอการจัดการแกไขปญหารายไดทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตทางสังคมไดตามแนวคิด
วาดวย Inclusive Growth และบทบาทที่เหมาะสมของรัฐบาล (ตามแนวคิดของ United Nations Development
Programme: UNDP) ไมจำเปนที่จะตองรอผลจากการสงเสริมใหเศรษฐกิจเติบโตไปขางเดียวตามลำพังแลวปลอยให
ระบบเศรษฐกิจและสังคมจัดการแกไขปญหาการกระจายตัวของรายไดครัวเรือนและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
ซึ่งนอกจากจะเปนสถานการณที่ไมเคยเกิดจริงแลว ยังนำมาซึ่งความขัดแยงและการไมมีเสถียรภาพของสังคม
นโยบายและโครงการขางตนจะเทียบเคียงไดกับนโยบายเศรษฐกิจหลายเรื่องของไทยในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา
เชน นโยบายการจัดการเศรษฐกิจชุมชน, วิสาหกิจชุมชน, หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ, หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน, 30 บาท
รักษาทุกโรค, วิสาหกิจเพื่อสังคม, โครงการประชารัฐ และโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ฯลฯ แตกรณี
ของไทยมักจะผันผวนแปรเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงเปนการดำเนินงานที่สรางความเปนไปไดแคเพียง
สรางเปนกิจกรรมแนะนำและกระแสนิยมทางการเมือง ในขณะทีโ่ ครงการของตางประเทศขางตนสามารถสราง
ผลลัพธตอการเปลี่ยนแปลงรายไดทางเศรษฐกิจ และอธิบายไดเปนความสำเร็จในการแกปญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ำของสังคม
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ประเด็นสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสูการปฏิบัติที่เปนจริงของไทย เพื่อแกปญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม ถือวาเปนโจทยใหมที่นโยบายและการบริหารแบบเดิมแกไขไมได
หรือไมแลวเสร็จ เปนนโยบายที่ควรเจาะจงตามระดับความเดือดรอนของปญหาและจัดการเปนพื้นที่เฉพาะ เชน
พื้นที่ชายแดน พื้นที่ยากจนซ้ำซาก มุงเนนไปตามการพัฒนาผลิตภัณฑและการเขาสูระบบเศรษฐกิจตลาดของ
เศรษฐกิจชุมชน ทองถิ่น และ SMEs การพัฒนาทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนอาชีพจากงานในระบบอุตสาหกรรม
ไปสูเศรษฐกิจภาคบริการและดิจิทัล ในขณะเดียวกันควรเชื่อมโยงการดำเนินงานของภาครัฐใหไปดำเนินงาน
รวมกับองคกรชุมชนในระดับฐานรากที่มีความเขมแข็ง แลวสรางกลไกการบริหารจัดการแบบใหมควบคูและรองรับ
การบริหารงานใหเปนนโยบายใหม ๆ ตามแนวความคิดแบบ Co-production มากกวาจะเปนโครงการที่เปนไป
แบบสนับสนุนโดยรัฐแบบตามลำพัง และทำเปนเพียงแคกิจกรรมแนะนำเบื้องตนเหมือนกันหมดในทุกพื้นที่ ทั้งนี้
ก็เพราะหากไมมีกลไกที่สรางขึ้นใหมเพื่อรวมสนับสนุนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายจะเปนไปเหมือนกับ
รูปแบบของการจัดการตามระบบทุนนิยมเสรี ที่ตองอาศัยผลพวงของประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
บริหารงานของภาคเอกชน
6.1.2 ความสามารถใหมขององคกรชุมชน
การศึกษาบทบาทและผลการดำเนินงานขององคกรชุมชนในระดับฐานรากเพื่อปจจัยและกลไกขับเคลื่อน
ความสำเร็จนี้ ตั้งอยูบนกรอบแนวคิดวาดวยการทำงานรวมกับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกที่เขาไปสนับสนุน
และรวมทำงานแบบพันธมิตร มีการปรับใชความรูและเทคโนโลยีใหมเขาไปรวมดำเนินการทางเศรษฐกิจของชุมชน
ซึ่งทำใหองคกรชุมชนในระดับฐานรากมีความเขมแข็ง มีความพรอมที่จะรับผิดชอบตอการประกอบการวิสาหกิจ
เพื่อสรางรายไดใหกับสมาชิกหรือสรางปริมาณทางเศรษฐกิจใหม ๆ ใหกับชุมชน ทั้งที่เปนเศรษฐกิจแบบใหม
ที่ไมเคยมีมากอนในชุมชน เชน การทองเที่ยวโดยชุมชน การสรางสรรคผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค ของที่ระลึก
และแบบที่ปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรแบบเดิมเปนเกษตรแบบอินทรียซึ่งเปนที่ตองการของตลาด
(รวมทั้งสรางวิถีของความสัมพันธทางการผลิตขึ้นใหม) เชน วิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย
วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดนาน และวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย)
จังหวัดศรีสะเกษ เปนการยืนยันไดถึงการสรางกิจการและเศรษฐกิจขึ้นตามแนวคิดของ พอล โรเมอร (Paul
Romer) ซึ่งเปนเจาของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ป ค.ศ. 1996 ที่อธิบายวาการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไมไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขของการลงทุนและความสามารถของเงินออม (ตามความเชื่อเดิมที่มีมากอน) แตมีสวนประกอบ
ที่สำคัญที่มาจากสวนที่เปนทุนมนุษยและทุนทางสังคม ในขณะเดียวกันการศึกษานี้ก็พบวาองคกรชุมชนในระดับ
ฐานรากที่มีความเขมแข็ง มีความสามารถที่จะสรางผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคเบื้องตนของการรวมตัวกัน
เปนกลุม อันเปนการบงชี้ถึงผลของการเปลี่ยนศักยภาพของทุนทางสังคมไปใชเปนงานที่เกิดประโยชนอยางใด
อยางหนึ่งตอสังคมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเห็นไดจากผลการดำเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานสระยายชี จังหวัดพิจิตร และกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นอกจาก
จะมีการระดมเงินออมในชุมชนเพื่อจัดสรรเปนเงินกูเพื่อการใชจายในชุมชนแลว ยังมีการริเริ่มนำเอากำไร
จากการดำเนินงานไปจัดตั้งเปนกองทุนสรางอาชีพ และสรางรายไดขึ้นใหม หรือกรณีบริหารจัดการหนี้ไปสู
1 ครัวเรือน 1 สัญญาของศูนยจัดการกองทุนชุมชน ที่สามารถปรับ ลด ปลดหนี้ของสมาชิกลงไปไดปละเกือบ
300 ลานบาท และยังมีการสงเสริมการสรางอาชีพและรายไดใหม ๆ ทั้งโดยการจัดตั้งกองทุน ประสานงานกับ
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report): 67

วิสาหกิจชุมชน และองคกรอื่น ๆ ในชุมชน และการบริการสวัสดิการชุมชนของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ใชเปน
ตัวอยางในกรณีศึกษานี้ จำนวน 2 แหง คือ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย จังหวัดมหาสารคาม และ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ จังหวัดสงขลา ที่เพิ่มบทบาทของการจัดบริการสวัสดิการชุมชนตาม
กรอบพันธกิจแลว ยังริเริ่มสงเสริมการสรางอาชีพใหกับสมาชิกกองทุนทั้งโดยตรงและโดยการประสานกับ
วิสาหกิจชุมชนตาง ๆ
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย ที่สรางรายไดมากกวา 10 ลานบาท
วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดนาน 7 ลานบาท และวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุม
เกษตรทิพย) จังหวัดศรีสะเกษ 90 กวาลานบาท เปนการสรางเศรษฐกิจเม็ดใหมของพื้นที่ชุมชน ที่วิสาหกิจทอผา
บานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย เปนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากแตเดิมที่ทำการเกษตร ทำนา ทำไร
ทำสวน และเลี้ยงสัตว (ซึ่งสวนใหญตองพึ่งพาแรงงานผูชาย) มาเปนกิจการสรางสรรคจากงานทอผา บริการทองเที่ยว
รานกาแฟ ของฝาก และที่พักแบบโฮมสเตย (ซึ่งสวนใหญเปนงานที่ใชแรงงานผูหญิง) ที่ตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดนาน
และบานอุมแสง จังหวัดศรีสะเกษ เปนการนำเอางานมาตรฐานผลิตภัณฑไปพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป
ผลิตภัณฑเพื่อเขาสูระบบตลาด การปรับเปลี่ยนเหลานี้ลวนแตเปนการแสดงถึงความเขมแข็งและความสามารถ
ขององคกรชุมชนในระดับฐานรากที่พัฒนาตนเองเขามาผนวกรวมกับระบบเศรษฐกิจตลาดทั่วไป (หรือระบบ
เศรษฐกิจตลาดกระแสหลัก) เปนสิ่งบงชี้ถึงการสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และการลดการพึ่งพา
การสนับสนุนในเรื่องพื้นฐานทั่วไปจากองคกรสนับสนุน (ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม) อนึ่ง การประกอบการ
วิสาหกิจที่สรางสรรคทั้งธุรกิจและเศรษฐกิจใหมของวิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย วิสาหกิจ
ชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดนาน และวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) จังหวัด
ศรีสะเกษ เปนกิจการที่นำเอาความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยี เขาไปรวมเปนปจจัยประกอบตามคุณลักษณะ
ของ “การประกอบการเพื่อสังคม” (Social Entrepreneurship) ประเภทที่เปนวิสาหกิจที่ริเริ่มสรางสรรคธุรกิจขึ้น
โดยองคกรแบบไมแสวงหากำไร ตามแนวคิดของ ดีโฟนีส และ นีเสนส (Defourny & Nyssens)
กลาวไดวา วิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน
จังหวัดนาน และวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) จังหวัดศรีสะเกษ เปนตัวอยางของ
องคกรชุมชนที่มีความเขมแข็งและสรางรายไดจากการประกอบการแบบธุรกิจ ไมวาจะอธิบายโดยนิยามของ
วิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม เปน Role Model ที่ควรจะเปนตนแบบของการสงเสริมการสรางอาชีพ
สรางรายได และการประกอบกิจการ ที่องคกรชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ไดริเริ่ม สงเสริม ไมวาจะเปนศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน และกองทุนสวัสดิการชุมชน
6.2 กลไกขับเคลื่อนความสำเร็จ (Mechanism Driving Force)
6.2.1 การบวกรวมเขาดวยกัน
การศึกษาในบทที่ 4 และ 5 กรณีของศูนยจัดการกองทุนชุมชน (ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก และศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน
ยางกระเดา) ทำใหพบวาการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเปนองคกรของประชาชนในระดับฐานราก หรือที่การศึกษานี้
เรียกวา “องคกรชุมชนในระดับฐานราก” ไดนำไปสูการสรางกลไกที่ขับเคลื่อนไปสูความสำเร็จจากการประกอบ
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report): 68

เขาดวยกันของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ กรณีของศูนยจัดการกองทุนชุมชน เปนการประกอบรวมของการประสานงาน
การแปรผลแนวทางและนโยบายการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงของ
องคกรชุมชนในระดับฐานราก การสอดประสานการทำงานระหวางกลไกขององคกรชุมชน 2 แบบเขาดวยกัน
คือ แบบที่ปฏิบัติตามกรอบตามหนาที่ของแตละองคกร กับแบบตัดขวางไปตามการบริการสำหรับสมาชิกที่สังกัด
กับองคกรหลายองคกร พรอมทั้งการบวกรวมเรื่องของงานที่มีความเชื่อมโยงกันอยางใกลชิด ระหวางหนี้ การจัดการ
เศรษฐกิจ และการใชชีวิตใหมีความสอดคลองกัน ในขณะที่กรณีศึกษาของวิสาหกิจชุมชนและกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต (บานนาตนจั่น, บานน้ำเกี๋ยน, บานอุมแสง, บานสระยายชี และบานดอนคา) มีขอสรุปสอดคลองกับ
กรณีศึกษาของศูนยจัดการกองทุนชุมชนวา ปจจัยบงชี้ถึงความสามารถของการจัดการตนเองของชุมชน ที่สรางงาน
สรางรายได และสรางเศรษฐกิจขึ้นในชุมชน เปนผลมาจากการนำของผูนำชุมชนที่มีลักษณะความเปนผูนำสูง
มีความคิดสรางสรรค มีความอดทน มีทักษะในการประสานงานและสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน ผสมผสาน
ระหวาง “ทุนสนับสนุน” ที่มาจากองคกรภายนอก (สวนใหญมาจากการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ) กับ
“ทุนความรู” ที่ตามมากับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน ทำใหเกิดผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มีมูลคาสูงกวาเดิม
เชน การรับรองขาวอินทรียตามมาตรฐานตาง ๆ ของวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย)
จังหวัดศรีสะเกษ หรือผลิตภัณฑสมุนไพรที่ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบล
น้ำเกี๋ยน จังหวัดนาน และ “ทุนทางสังคม” ซึ่งเปนทุนดั้งเดิมที่มีอยูแลวแบบเกื้อกูล แบบญาติพี่นองที่ดูแลซึ่งกัน
และกันในสังคมแบบชุมชนชนบท มาใชเปนกลไกสำคัญในการจัดการของตนเอง เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานสระยายชี จังหวัดพิจิตร และกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งการ
นำเอาความเปนเครือญาติและการเปนเพื่อนบานที่มีความใกลชิดสนิทสนมกัน มารวมเปนองคประกอบของการ
รวมกลุมสมาชิกผลิตขาวอินทรียที่จะตองเครงครัดในการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชน
บานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) จังหวัดศรีสะเกษ ที่สามารถสรางรายไดจากยอดขายไดเกือบ 100 ลานบาทตอป
การบวกรวมเขาดวยกันของทุนทางสังคมกับเรื่องอื่น ๆ จนนำไปสูการสรางความสามารถขึ้นใหมในการ
บริหารงานและนำไปสูความสำเร็จในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่มีอยูของสังคมในระดับชุมชนทั้ง 11 กรณีขางตน
นับไดวาเปน “การบวกรวมเพื่อสรางนวัตกรรมสังคม” (Social Innovation As Combination) และเปนการ
เคลื่อนยายทุนทางสังคมหรือศักยภาพความสามารถที่มีอยูไปสรางใหเปน “งาน” ที่เปนประโยชนจริงในพื้นที่
ตาง ๆ ในแตละดาน ทั้งเรื่องการปรับ ลด ปลดหนี้ ตามโครงการการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
และการริเริ่มสรางรายไดกอนใหมของชุมชน ลักษณะของการบริหารงานเปนไปตามแบบแผนของการจัดการแบบ
Co-production ที่รวมกันระหวางหนวยงาน ไปตามบทบาทความเกี่ยวของของสถานภาพของแตละภาคสวน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนโดยรัฐและองคกรชุมชน ซึ่งเทากับยืนยันไดอีกวา ความสำเร็จที่เกิดขึ้นขางตน
ไมไดเ กิด จากการทำงานแบบองคกรเดี่ยว (Single Organization) ขององค กรใดองค กรหนึ ่ง ภาคสว นใด
ภาคสวนหนึ่งตามลำพัง แตเปนไปตามสายพานกระบวนการของการทำงาน (By Process) เปนความรวมมือ
ระหวางภาคสวนหรือขามภาคสวน (Cross-sector Collaboration)
กลไกขับเคลื่อนความสำเร็จอันเนื่องมาจากการบวกรวมเขาดวยกันของเรื่องตาง ๆ เพื่อสรางกลไกใหม
ของการบริหารจัดการขององคกรที่เกิดขึ้นจากการทำงานขององคกรชุมชนระดับฐานรากขางตน ถือไดวาเปน
สวนประกอบหรือคุณลักษณะสำคัญขององคกร ที่สรางความเปนองคกรขึ้นพรอม ๆ กับการพัฒนาประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลของงาน ซึ่งตางไปจากการจัดตั้งองคกรในรูปแบบตาง ๆ ที่มีมากอน ไมวาจะเปนแบบราชการ
เอกชน สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรไมแสวงหากำไรตาง ๆ ที่มักจะจัดตั้งความเปนองคกรขึ้นกอน แลวไปพัฒนา
การทำงานเพื่อสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภายหลัง
6.2.2 การขับเคลื่อนที่ไปจากทุนทางสังคม
ประเด็นสำคัญที่คนพบจากการศึกษานี้ คือ การทำงานที่ทรงพลังของทุนทางสังคมที่เปนองคประกอบ
พื้นฐานขององคกรชุมชนฐานรากที่องคกรประเภทอื่นไมมี ทั้งนี้ก็เพราะตามการอธิบายของ โรเบิรต ดี พุตนัม
(Robert D. Putnam) ที่วาทุนทางสังคมจะเปนเรื่องของการอยูรวมกันเปนกลุมกอนที่โยงเขากับหลักของคุณธรรม
ปทัสถาน และคุณคาทางสังคม (หรือ Bonding) กับการจัดใหมีปฏิสัมพันธระหวางกันและกันของคนในสังคม
(หรือ Bridging) จากการบริหารจัดการขององคกรชุมชน 11 แหง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตบานสระยายชี จังหวัดพิจิตร กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) จังหวัดศรีสะเกษ ที่ไดกลาวถึงตาม 6.1.2 ตางยืนยัน
ไดถึงความสัมฤทธิผลของการดำเนินงานไดเปนอยางดี และยังมีตัวอยางที่สะทอนบทบาทและความสามารถ
ของทุนทางสังคมที่ถูกนำไปปรับใชเปนแนวทาง แนวปฏิบัติ และเครื่องมือตาง ๆ ในการแกไขปญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ำของสังคม เชน กรณีของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย จังหวัดมหาสารคาม ที่เจาะจง
แกปญหาของชุมชนจำนวน 12 ครัวเรือน (คนจนอีหลี) ซึ่งเปนครัวเรือนที่มักจะตกสำรวจขอมูลของทองที่
(ผูใหญบาน กำนัน และอำเภอ) และองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) อันเนื่องมาจากเปนครัวเรือนที่ไมมีที่ดิน
ทำกิน เปนแรงงานรับจางในหมูบานหรือละแวกใกลเคียง ไมคอยจะมีปฏิสัมพันธโดยกิจวัตรประจำวันรวมกับ
ใครตอใครในชุมชนมากนัก รวมทั้งมักจะสัญจรไปตามการวาจาง ทำใหขาดการติดตอสื่อสารและไมไดรับการ
จัดระบบการดูแล ครัวเรือนเหลานี้ไมมีความมั่นใจที่จะสะสมเงินวันละบาทเปนกองทุนสวัสดิการชุมชนเชนคนอื่น ๆ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดประสานงานไปยังกลุมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ใหวาจางคนเหลานี้เปน
คนงานในกิจกรรมตาง ๆ แลวใหวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ หักเงินคาจาง (วันละบาท) นำไปสมทบเขากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนแทน เพื่อใหครอบครัวเหลานั้นไดเขาถึงซึ่งบริการของกองทุนสวัสดิการชุมชนเชนเดียวกับสมาชิกคนอื่น ๆ
ในชุมชน อีกกรณีหนึ่งเปนผลลัพธของการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ จังหวัดสงขลา
ที่มีสมาชิกของกองทุนเปนแมเลี้ยงเดี่ยว จำนวน 1,000 ครัวเรือน ชนเผามานิ จำนวน 28 ครัวเรือน และผูดอยโอกาส
จำนวน 13 ครัวเรือน ซึ่งถือเปนผลงานหรือบทบาทของการเกื้อกูลชวยเหลือซึ่งกันและกัน (เปนเรื่องของ Bonding)
และการสรางปฏิสัมพันธของการอยูรวมกัน (เปนเรื่องของ Bridging) ของทุนทางสังคม
กลาวโดยสรุป ความสำเร็จของการชวยเหลือคนจนอีหลีของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย
จังหวัดมหาสารคาม และการบริการที่ครอบคลุมไปยังกลุมคนที่เปราะบางของชุมชนของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลเขาพระ จังหวัดสงขลา เปนผลมาจากการทำงานของทุนทางสังคม หรือหลักเกื้อกูลที่ “ผนึกแนน”
(Embeddedness) อยูในองคกรชุมชนในระดับฐานราก จึงทำใหบริการที่มีไปครอบคลุมการมีอยู และการดำรงอยู
ในชุมชนของคนจนอีหลีและคนเปราะบางในชุมชน หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา การทำงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่รวบรวมสมาชิกขึ้นตามหลักของการเกื้อกูล เก็บออมวันละบาท เพื่อใชเปนทุนสำหรับการจัดบริการตอ
สมาชิกของชุมชน โดยหลักการจะเปนการนำเอาศักยภาพของความสามารถที่มีอยูของชุมชนไปสรางเปนบริการ
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(สวัสดิการ) ตอสมาชิก ซึ่งทำใหทุนนั้นสรางสรรคเกิดเปนงานที่เปนประโยชนตอสังคมชุมชน ตามการอธิบายวาดวย
เรื่องการเคลื่อนยายทุนทางสังคมที่ไปสรางเปนความสามารถของการแกปญหาของอมาตยา เซ็น (Amartya Sen)
6.2.3 การบริการ การนำ และผูนำ
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนสวัสดิการชุมชน ศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน (ซึ่งเปนองคกรที่เกิดจากการประสานงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ (กทบ.) กองทุนแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) และกองทุน/โครงการที่ใหทุนสนับสนุนแบบกูยืม
ที่เปนแหลงทุนในระดับชุมชน) จำนวน 11 แหงที่ศึกษานี้ ถือไดวาเปน “องคกรชุมชนในระดับฐานราก”
(Grassroots/Community-based Organization) ซึ่งเปนองคกรที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการตาง ๆ การใดการหนึ่ง
ตามเจตนารมณรวมกันของสมาชิกที่มารวมตัวกัน โดยมีตัวแทนของชุมชนที่ไดมาจากการเลือกตั้งโดยวิธีการทาง
ประชาธิปไตย หรือคัดสรรดวยหลักของการเห็นพองและการมีสวนรวมของสมาชิก มาทำหนาที่เปนคณะกรรมการ
และบริหารจัดการองคกร ลักษณะของผูแทนของชุมชนทั้ง 11 แหง มีลักษณะความเปนผูนำสูง มีความคิด
สรางสรรค มีความอดทน และมีทักษะในการประสานงานและสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน เปนผูประกอบรวม
การทำงานของ “ทุนสามกอน” ประกอบดวย “ทุนสนับสนุน ทุนความรู และทุนทางสังคม” เขาดวยกัน มีการ
ผสมผสานความเปนผูนำองคกรทั้งแบบการบริหารแบบมืออาชีพตามคุณลักษณะขององคกรทั่วไป ในขณะเดียวกัน
ก็มีความสามารถ ประสานงาน และมีความยืดหยุนในการที่รวมสมาชิกเขาดวยกันเพื่อระดมความรวมมือและ
การแกไขปญหาของสมาชิกในชุมชน
คุณลักษณะของผูนำและ/หรือผูบริหารขององคกรชุมชนในระดับฐานรากที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ
เปนผูเสียสละ ทั้งนี้ก็เพราะการจัดการองคกรฐานรากเหลานี้ เปนงานที่เปนรูปแบบงานอาสาสมัคร (Volunteer)
และกึ่งอาสาสมัคร (Semi-volunteer) กลาวคือ แบบอาสาสมัคร จะไมมีการจายคาตอบแทนของกรรมการเลย
เชน กองทุนสวัสดิการชุมชน และศูนยจัดการกองทุนชุมชน ในขณะที่วิสาหกิจชุมชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
และกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะจัดเปนคาตอบแทนแบบรายป ก็จะถือวาเปนกึ่งอาสาสมัคร อยางไรก็ตาม
ทั้งแบบอาสาสมัครและกึ่งอาสาสมัคร จะคลายคลึงกับการจัดรูปแบบองคกรของสมาคม มูลนิธิ และสหกรณ
แตจะแตกตางโดยสิ้นเชิงกับการจัดองคกรของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน
ผูนำ มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค และรับผิดชอบตอการนำพาองคกรไปสูความสำเร็จ เหมือนกับผูนำ
และการนำขององคกรภาครัฐและธุรกิจเอกชน ที่สำคัญไปกวานั้น คือ ผูนำขององคกรฐานรากในระดับชุมชน
เกือบทัง้ หมด เปนคนละคนกับผูนำทองที่และผูนำทองถิ่น แตจะมีผูนำบางคนที่บานยางกระเดา จังหวัดอุบลราชธานี
เปนผูใหญบาน ที่บานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย เคยเปนสมาชิกองคการบริการสวนตำบล ทีต่ ำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดนาน
เปนผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเปนอดีตขาราชการครู และโดยสวนใหญ
จะประสานงานกับผูนำในภาคสวนตาง ๆ ในระดับชุมชนใหเขามารวมการสนับสนุนงานขององคกรชุมชนอยางใด
อยางหนึ่ง เชน เปนประธานที่ปรึกษา และเปนองคกรพันธมิตรรวมกิจกรรม
การทำงานขององคกรชุมชนในระดับฐานราก ที่มีผูนำจากการเลือกตั้ง/คัดสรรจากสมาชิก ไมใชคนของรัฐ
ทั้งแบบทองที่และทองถิ่น และมีการจัดการทั้งแบบอาสาสมัครและกึ่งอาสาสมัคร รวมทั้งมีความสามารถในการ
ประสานงานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ และสามารถจัดบริการใหกับสมาชิกขององคกร หรือประชากรของ
แตละพื้นที่อยางมีนัยสำคัญ กลาวคือ ที่บานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย มีสมาชิกที่คิดเปนรอยละ 70.0 ของประชากร
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หมูบาน บานดอนคา มีสมาชิก จำนวน 14,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช
บานอุมแสง มีสมาชิก 1,258 คน ในพื้นที่ 2 อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ที่บานสระยายชี มีสมาชิกทุกครัวเรือนของ
2 หมูบานในตำบลเนินปอ อำเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในขณะเดียวกันการดำเนินงานตามโครงการปรับ ลด
ปลดหนี้ หรือการบริหารจัดการหนีไ้ ปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ก็เปนบริการสำหรับสมาชิกของศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน ที่คิดเปนอัตราเฉลี่ยรอยละ 72.0 ของประชากรหมูบาน (รวม 4 หมูบาน คือ บานชากไทย บานโปง บานบางโสก
และ บานยางกระเดา)
6.3 ประสบการณจากการดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
6.3.1 การตัดหนี้เปนศูนย ตาม “เมนูบริการ”

รูปที่ 6-1 ผลลัพธของการตัดหนี้เปนศูนยกับการบริการสมาชิก
การตัดหนี้เปนศูนยของสมาชิกหรือผูกูเงินจากกองทุนหรือแหลงเงินทุนที่เปนสถาบันทางการเงินของชุมชน
ซึ่งเปนหนี้การใชจายเพื่อการบริโภค (Consumption Loan) ไมใชหนี้เพื่อการลงทุน (Investment Loan) แมวา
จะมีบางรายการนำไปใชจายเพื่อเปนวัสดุอุปกรณทางการเกษตร ก็จะเปนสัดสวนที่ไมมากนัก หรือไมใชการใชจาย
โดยตรงเหมือนกับเงินกูเพื่อการลงทุนที่กูจากธนาคาร ฯลฯ ดังนั้นการตัดหนี้เปนศูนยหรือการปดบัญชีเงินกูประเภท
หนี้ ยอมแสดงผลที่เปนพฤติกรรมเชิงบวกของระเบียบวินัยทางการเงินของสมาชิกผูรวมในโครงการบริหารจัดการหนี้
ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ทั้งนี้ก็เพราะวาบางรายการของหนี้เพื่อการใชจายบริโภคนี้จะเปนรายการที่ถือไดวาเปน
“หนี้พึงระวัง” เชน บัตรเครดิต การเปลี่ยนโทรศัพทมือถือ และการเพิ่มรายการคาใชจายที่เพิ่มขึ้น หรือการใชจาย
ที่เปนคาเลาเรียนของบุตร ดังนั้นหากครัวเรือนใดสามารถปดบัญชีเหลานี้ลงไปได ยอมจะแสดงนัยการใชจายของ
หนี้พึงระวังที่ลดลง และความจำเปนในการสงบุตรหลานเรียนหนังสือไดสิ้นสุดลงหรือผอนคลายลง
การตัดหนี้เปนศูนยหรือการปดบัญชีของผูกู ถือไดวาเปนผลการทำงานของคณะทำงานหรือกรรมการของ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน ที่ทำความเขาใจในความจำเปนของการกอหนี้ ผลประโยชนที่จะไดรับ กับการรักษาไว
ซึ่งสิทธิ์ในวงเงินที่กูไปแลว แตไมมีความจำเปนหรือความจำเปนในการใชจายลดลงไปแลว หรือการปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมการใชจายที่ไมจำเปน การทำความเขาใจนี้ถือไดวาเปนการนำเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในเรื่องรูประโยชน รูประมาณ ไปปฏิบัติใชในชีวิตจริง
การตัดหนี้เปนศูนยของสมาชิกผูกูของกองทุนหรือแหลงทุนที่เปนสถาบันการเงินของชุมชนขางตน ไมได
สงผลเชิงบวกที่เกิดขึ้นเฉพาะแตสมาชิกผูกูรายนั้น ๆ เทานั้น เงินตนและดอกเบี้ยที่ชำระคืน จะนำไปสู “กระแส
การไหลเวียนของกองทุน” ที่มากขึ้น ยอมจะทำใหกองทุนเพิ่มความสามารถในการใหบริการตอสมาชิกรายอื่น
ซึ่งมีความจำเปนที่จะใชจายเงินเพื่อการตาง ๆ หรือเทากับวาการปดบัญชีนั้น ดานหนึ่ง ทำใหกองทุนมีประสิทธิภาพ
ในการบริการที่มากขึ้น อีกดานหนึ่ง เพื่อนบาน/เพื่อนสมาชิกรายอื่นที่มีความจำเปนในการใชจายเงินก็สามารถ
เขาถึงแหลงทุน หรือใชประโยชนจากกองทุน แหลงทุน และสถาบันการเงินของชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม
นอกจากนั้น ยังสามารถกลาวโดยสรุปไดอีกมิติหนึ่งไดวา การตัดหนี้เปนศูนยของสมาชิกหรือผูกูรายหนึ่ง
จะชวยทำใหเพื่อนสมาชิกผูกูที่มีความจำเปนไดรับสิทธิในการรับบริการทางการเงินเปนลำดับถัดไป เสมือนหนึ่ง
เปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเปนการสงผลตอเนื่องแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
6.3.2 การเลือกปรับ/ลดหนี้ ตามโปรแกรมตาง ๆ ของ “เมนูบริการ”
โดยหลักการของการจัดเมนูบริการของการรวมหนี้เขาจากหลายกองทุนมาจัดการรวมกัน จะเปนไปเพื่อ
ลดภาระตอการชำระคืนของผูกูเปนสำคัญ นอกจากการตัดหนี้เปนศูนยแลว จะมีการรวมมูลหนี้ที่เกิดจากเงินตน
ดอกเบี้ย และเงื่อนไขระยะการผอนชำระ แบงเปน 7 โปรแกรม ดังนี้
(1) Program 1 เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
(2) Program 2 เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
(3) Program 3 เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
(4) Program 4 เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
(5) Program 5 เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
(6) Program 6 เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
(7) Program 7 เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมเทาเดิม/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
การเลือกใชบริการตามโปรแกรมตาง ๆ ของเมนูบริการของแตละศูนยจัดการกองทุนชุมชน จะมีความ
แตกตางกันไป โดยที่องคประกอบหรือองคประกอบตามบริการทั้ง 7 โปรแกรมขางตน ลวนนำไปสูการปรับลด
มูลหนี้โดยรวม (เงินตนและดอกเบี้ย) ของผูกูลดลง รวมทั้งลดการผอนชำระของผูกูลดลง (หรือรายจายครัวเรือน)
ตามไปดวยอีกลำดับหนึ่ง ในที่นี้จะขออธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดจากรายการของลูกหนี้ที่เขารวมโครงการของ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย (ในชื่อวา ครัวเรือนที่ 1) หากไมมีโครงการนี้ หรือผูกูรายนี้ไมเขารวม
โครงการฯ ผูกูรายนี้จะเปนหนี้กับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ในวงเงินตน 20,500 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 15.0
แบงชำระเปน 3 ป คิดเปนมูลหนี้ที่จะเปนภาระโดยรวมเมื่อครบ 3 ป ทั้งสิ้น 26,650 บาท สำหรับหนี้ของกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) เปนหนี้ระยะสั้นที่จะตองชำระภายใน 1 ป ทั้งเงินตนและดอกเบี้ย วงเงิน
31,800 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 6.0 (1,908 บาท) ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยนี้ ผูกูจะตองชำระพรอมกันปละ 33,708
บาท ในกรณีที่ผูกูรายนี้มีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้ดังกลาวในปลายปนั้น ๆ สถานการณของหนี้จะไมรุนแรงและ
ไมมีความจำเปนที่จะตองพิจารณาปรับโครงสรางการบริหารจัดการหนี้ แตโดยทั่วไปหากกรณีของผูกูรายนี้
เปนพฤติกรรมการกอหนี้ที่เรียกวา “กูวน” กลาวคือ เมื่อครบสิ้นป ผูกูไมมีเงินพอที่จะไปชำระทั้งเงินตนทั้งดอกเบี้ย
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รวมในจำนวน 33,708 บาท ก็จะไปกูยืมเงินจากที่อื่นมาชำระหนี้จำนวนนี้ไปกอน แลวขอใชสิทธิกูใหมเปนลูกหนี้
ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) ในรอบปถัดมาคืนเงินที่กูชั่วคราวนั้นไป เปนการผลักภาระ
หนี้ไปขางหนาเปนป ๆ ไป
ตารางที่ 6-1 แสดงขอมูลสมาชิกกรณีไมเขารวมโครงการและกูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
20,500 6,834
6,834
6,832
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 15%
3,075
2,050
1,025
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
31,800 31,800 (31,800) (31,800)
ดอกเบี้ย 6%
1,908 (1,908) (1,908)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
52,300 43,617 (42,592) (41,565)

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
20,500
6,150
26,650
95,400
5,724
101,124
127,774

ในที่นี้ (ตามตารางที่ 6-1) จึงขอนำเอายอดเงินตนและดอกเบี้ยของระยะเวลา 3 ปมาคิดเปนมูลหนี้กอน
เขารวมโครงการ รวมเปนเงิน 101,124 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับหนี้ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตขางตน จะเปน
มูลหนี้รวมทั้งสิ้น 127,774 บาท
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญาของผูกูรายนี้ จะรวม
เงินตนของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) เขาดวยกัน เปนเงิน
จำนวน 52,300 บาท โดยเปนลูกหนี้ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตเพียงบัญชีเดียว โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ตกลง
ในอัตรารอยละ 12.0 ระยะเวลาการผอนชำระ 5 ป ซึ่งเมื่อรวมเปนจำนวนเงินตามมูลหนี้ดังกลาวจะเปนภาระ
คาใชจายทั้งสิ้น 71,127 บาท จะลดลงไปจากกรณีไมเขารวมโครงการทั้งสิ้น 56,647 บาท (127,774-71,127=
56,647 บาท)
การจัดการขางตน เปนไปตามหลักของการบริการ โปรแกรม 6 วาดวยการปรับเงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหม
ลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น คำวาเงินตนลดลงในที่นี้ เปนผลมาจากการยุติการกูเงินเปนปตอไปจาก
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) และเปนการยุติพฤติกรรมการกูวน หรือการผลักภาระหนี้ไป
ขางหนาแบบไมมีหลักประกันในการจัดการความเสี่ยง
ตารางที่ 6-2 แสดงขอมูลสมาชิกกรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
52,300 10,460 10,460 10,460
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
6,275
5,021
3,766
ระยะเวลา 5 ป

ปที่ 4

ปที่ 5

10,460
2,510

10,460
1,255

รวม
52,300
18,827
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ที่
รวม 1 สัญญา

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
16,735

ระยะเวลา
ปที่ 2
ปที่ 3
15,481 14,226

ปที่ 4
12,970

ปที่ 5
11,715

รวม
71,127

กลาวโดยสรุป การบริหารหนี้แบบรวมหนี้และภาระเขาดวยกันขางตน ดานหนึ่ง ไดลดภาระคาใชจาย
ของผูกูลงไป ในอีกดานหนึ่ง จะทำใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) ไดรับการชำระเงินตนและ
ดอกเบี้ยคืน และสามารถจะนำไปเปนบริการเงินกูยืมใหแกสมาชิกรายอื่น ๆ ตอไป (หรือขยายการบริการให
ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ใหกวางขวางมากขึ้น) ยิ่งไปกวานั้นผูกูรายนี้ซึ่งไดลดภาระคาใชจายหนี้ตอปลงไป
จากเดิม ยอมจะมีเงินคงเหลือ (จากรายไดปกติที่มีอยูเดิม) และสามารถใชจายเงินเพื่อการตาง ๆ ไดตามความ
จำเปน อันเปนการสรางกระแสการไหลเวียนของเงินทุนในชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม
6.3.3 ปจจัยความสำเร็จ
การศึกษาโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยศูนยจัดการกองทุนชุมชน ทั้งโดย
ภาพรวม และที่ใชเปนกรณีศึกษาจำนวน 4 พื้นที่ ประมวลปจจัยความสำเร็จที่นำไปสูความสำเร็จของการ
ดำเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชน ซึ่งเปนการจัดตั้งองคกรแบบตัดขวางไปตามจำนวนกองทุน/แหลงทุน
ในชุมชนที่เขามารวมงานจัดการหนี้รวมกัน ดังนี้
(1) การประสานงานระหวางกลไกภาครัฐกับองคกรชุมชนในระดับฐานราก คือ การประสานงาน
ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐและเปนผูริเริ่มงานนโยบายกับศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ซึ่งเปนองคกรจัดตั้งของชุมชน เปนผูทำงานในภาคปฏิบัติโดยมีตัวแทนมาจากกองทุนหรือแหลงทุนตาง ๆ มาเปน
คณะกรรมการรวมกัน
(2) การสอดประสานการทำงานกันขององคกร 2 รูปแบบ คือ แบบแนวตั้ง ซึ่งเปนกระบวนการ
ทำงานตามกลไกของกองทุนตาง ๆ กับแบบตัดขวาง ซึ่งเปนการทำงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชน ซึ่งถือเอา
สมาชิกหรือผูกูเปนตัวตั้งในการจัดระบบความสัมพันธกับกองทุนหรือแหลงทุนตาง ๆ ลดความเปนเขตแดน
ความเปนองคกรแบบองคกรใครองคกรมันลงไป และเปลี่ยนเปนการทำงานขององคกรชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่
เดียวกัน มีสมาชิกเปนคน ๆ เดียวกัน และมีกรรมการขององคกรโดยสวนใหญซ้ำซอนกันอยู ใหเปนขบวนเดียวกัน
(3) เปนกระบวนการที่นำเอาเรื่องหนี้กับการจัดการเศรษฐกิจมาพิจารณารวมกัน (และออกแบบ
เปนเมนูบริการ) ทั้งกอนและหลังปรับโครงสราง ขณะเดียวกันก็มุงทำความเขาใจตอทัศนะในการจัดการหนี้แบบ
กูหลายที่ เปนหนี้หลายทาง ซึ่งโดยทั่วไปเขาใจวาเปนการสรางหลักประกัน สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน
เอาไวกอน ดวยการพูดคุยและแสดงขอมูลใหเห็นวาภาระของการกูวน ไดสรางภาระที่จะตองรับผิดชอบตอดอกเบี้ย
โดยไมจำเปน และผลักภาระตอหนี้สินไปขางหนาโดยหวังพึ่งตอราคาสินคาจากผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีความ
ไมแนนอนสูง หากปใดราคาไมดีจะกระทบตอภาระหนี้สินอยางรุนแรง พฤติกรรมของการกอหนี้แบบนี้ไมตางอะไร
กับการเปนหนี้บัตรเครดิตของคนในเมือง และเปนการจัดการชีวิตที่ไมสอดคลองกับรายไดทางเศรษฐกิจ
การทำความเขาใจความสัมพันธระหวางหนี้กับรายไดทางเศรษฐกิจตามกระบวนการปรับโครงสรางหนี้
ขางตน ยังสงผลตอเนื่องใหสมาชิกหรือผูกู ตางเล็งเห็นความสำคัญที่จะตองจัดการหนี้ใหมีสวนสัมพันธกับรายได
ทางเศรษฐกิจ หรือการกอหนี้เพื่อการลงทุนทางการผลิตทางเศรษฐกิจ มากกวาจะกอหนี้เพื่อการใชจายเพื่อบริโภค
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ซึ่งโดยหลักการแลวจะเปน “หนี้พึงระวัง” พรอมกันนั้นก็ริเริ่มการสงเสริมอาชีพ สรางรายไดใหม ๆ ไมวาจะเปน
การจัดตั้งกองทุนเพื่อการดังกลาวนี้โดยตรง เชน สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได การจัดตั้ง และ/หรือประสานการ
ดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางรายไดเปนหลักประกันที่จะนำไปชำระหนี้ตามงวดตาง ๆ จะเห็นตัวอยาง
ของชุมชนในลักษณะนี้ที่บานยางกระเดา จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนหมูบานที่มีวิสาหกิจชุมชนปมน้ำมัน โรงสี
ชุมชน โรงงานน้ำดื่ม และกลุมอาหารแปรรูป นอกจากนั้นที่บานยางกระเดายังมีการริเริ่มใหผูกูเงินจากกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง (กทบ.) จัดเก็บออมเปนบัญชีเงินฝากรายเดือนกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อใชเปน
ทุนในการชำระหนี้รายปตอกองทุนหมูบาน ซึ่งเปนการใชกลไกของกองทุนในชุมชนทั้งกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) และกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตใหเกิดประโยชนตอสมาชิก กลาวไดวาผลของการ
บริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน นอกจากจะทำใหผูกู (ชุมชนที่เปน
สมาชิกกองทุน) ลดภาระหนี้ที่มีตอกองทุนลงไดเฉลี่ยปละ 290.6 ลานบาท (ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน จำนวน
924 แหง) ยังทำใหผูกูที่เขารวมโครงการปรับการรับรู และการคิดเชื่อมโยงหนี้กับการจัดการเศรษฐกิจเขาดวยกัน
อยางใกลชิด รวมทั้งนำเอาความเกี่ยวของกันนี้ไปปรับใชตอการสรางอาชีพใหม สรางรายไดใหมเพิ่มเติมในรูปแบบ
ตาง ๆ ทั้งตามการสงเสริมของกองทุนสำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได กลุมวิสาหกิจตาง ๆ รวมทั้งการออมเพื่อเปน
ประกันชำระหนี้
6.3.4 กับดักของการพัฒนาความสามารถปรับลดหนี้ของชุมชน
ดวยลักษณะของการปรับโครงสรางหนี้ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน เปนโครงการริเริ่มที่จัดการหนี้
เงินกูของสมาชิกกองทุนแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน เปนหนี้กองทุนหรือแหลงทุนที่มีตัวแทนของชุมชนรวมเปน
คณะกรรมการเปนหลัก ภายใตความรวมมือของกรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) ซึ่งทำหนาที่เปนองคกรสนับสนุนและกำกับดูแล เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) กองทุนแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) และกองทุน/โครงการ
สนับสนุนใหกูยืมเพื่อสรางอาชีพสรางรายได (ซึ่งมีสัดสวนของการกูยืมเพียง รอยละ 32.0) (สำนักงานสถิติแหงชาติ,
2560: 6) ยังไมรวมการสรางความรวมมือไปยังหนี้ที่ชุมชนกูยืมกับสถาบันการเงิน เชน ธนาคารพาณิชย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารของรัฐ สหกรณการเกษตร และสหกรณประเภทอื่น
ในชุมชน ซึ่งมีความสำคัญตอการสรางเศรษฐกิจในชุมชนโดยตรง (ซึ่งมีสัดสวนการกูยืม รอยละ 68.0) (สำนักงาน
สถิติแหงชาติ, 2560: 6) และจะมีขอจำกัดในการขยายประสิทธิภาพของผลจากการดำเนินงานนี้ไปเปนสูการ
ปรับปรุงหนี้รวมกับหนี้สถาบันการเงิน เพราะจะเปนหนี้กอนใหญ และผูกพันกับกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ
ตาง ๆ มากกวาหนี้กองทุน
แตผลลัพธที่เกิดจากการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของสมาชิกกองทุนที่เขาโครงการ
ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน จะสงผลเชิงบวกตอคุณภาพของการเปนลูกหนี้ของสถาบันทางการเงินเพราะ
(1) มาจากภาระทางการเงินที่ลดลง (2) จะเปนผลจากความเขาใจตอความจำเปนในการกอหนี้ การจัดการเศรษฐกิจ
รอบระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการชำระหนี้ รวมทั้งวินัยทางการเงิน จึงเปนเรื่องที่กรมการพัฒนาชุมชน
ควรจะไดมีการพัฒนาทำความเขาใจและหารือเพื่อจัดทำโครงการความรวมมือกับสถาบันทางการเงินขางตน
โดยเฉพาะสถาบันการเงินของภาครัฐ
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อยางไรก็ตาม การปรับหนี้ของกองทุนที่ดำเนินการโดยศูนยจัดการกองทุนชุมชนที่ไดปรับความรู
ความเขาใจที่มีตอความจำเปนในการกอหนี้กับความสามารถในการชำระคืน ดวยการพิจารณาถึงเรื่องวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชำระ เปรียบเทียบกันจากการบริการของกองทุนแตละแหง เพื่อบริการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสมาชิก และมีความสอดคลองกับรอบระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร เปนการ
ปรับโครงสรางหนี้ที่อยูภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปนปกติ เปนการปรับตามความประสงค ความรู และ
ความเขาใจของฝายผูกูเปนสำคัญ แตในทางปฏิบัติของการปรับโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน ตางมีประสบการณ
ในแบบอื่น ๆ อีก เชน การปรับปรุงโครงสรางหนี้อันเนื่องมาจากการไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งมักจะ
ไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาลเปนกรณี ๆ ไป เชน กรณีของสหรัฐอเมริกาที่ไดรับผลกระทบจากภาวะตกต่ำทาง
เศรษฐกิจหลังป 1930s และวิกฤตสินเชื่อซับไพรม (Subprime Mortgage Crisis) เมื่อป ค.ศ. 2008 รัฐบาลจะสราง
กลไกทางการเงินขึ้นมาเพื่อนำเอาหนี้ดังกลาวออกมาจากสถาบันการเงินแลวไปจัดการผอนชำระกับลูกหนี้
แตละรายดวยการขยายระยะเวลา พรอมกับมาตรการอื่น ๆ กรณีของสาธารณรัฐไอซแลนดที่จัดการตอหนี้ครัวเรือน
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากเศรษฐกิจทางการเงินเมื่อป ค.ศ. 2008 ก็เปนไปในทำนองเดียวกัน โดยจะปรับ
มาตรการผอนชำระของผูกูไปจากปกติ เชน พักชำระหนี้ชั่วคราว การขยายระยะเวลา ใหอยูในวิสัยที่ผูกูจะชำระได
รวมทั้งการนำไปสูการใชอำนาจศาลเพื่อดำเนินงานตามขอกฎหมายและการชวยเหลือเกี่ยวกับการลมละลาย
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามมาตรการตาง ๆ ของสถาบันการเงิน เปนเรื่องที่ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ควรจะไดทำความเขาใจ เพื่อนำมาปรับใชตอการบริหารงานกองทุน และอาจจะเปนชองทางที่จะสรางความรวมมือ
ระหวางการจัดการหนี้กองทุนและหนี้สถาบันการเงินที่อยูพื้นที่ชุมชนเดียวกัน และมีสมาชิกเปนผูกูคนเดียวกัน
และไดรับผลกระทบจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากเรื่องเดียวกัน
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บทที่ 7
ขอเสนอแนะการพัฒนาองคกรชุมชนในระดับฐานรากเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ำของสังคม
ขอเสนอที่จะกลาวถึงในบทนี้เปนการนำเสนอแนวทางการพัฒนาองคกรชุมชนในระดับฐานราก จาก
ประสบการณการทำงานขององค กรชุ มชนประเภทตาง ๆ รวมทั้งศูนยจัดการกองทุนชุ มชน ใหเปน กลไก
ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น และขยายวงกวางไปสูระดับประเทศ เปนการ
พัฒนากระบวนการทำงานแบบมุงเนนผลลัพธในระยะยาว โดยขยายผลจากประสิทธิภาพและความสามารถ
การดำเนินงานขององคกรชุมชน ใหเปนกลไกสำคัญในการจัดการปญหาในการสรางงาน สรางรายได และสราง
เศรษฐกิจและสังคม อันเปนสวนหนึ่งของกลไกในการรวมจัดการปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม
โดยมีรายละเอียด ตอไปนี้
7.1 กาวเดินไปจาก “แกน” (Node) ของชุมชนเขมแข็ง
แนวทางของการแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ (ทางรายได) ตามแนวคิดแบบทุนนิยมเสรี
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติการของกิจการเอกชน มุงเนนสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจในระดับมหภาค ภายใต
การกีดกันบทบาทของรัฐ ในขณะที่แนวทางแบบ Inclusive Growth ของ United Nations Development
Programme (UNDP) จะตั้งอยูบนพื้นฐานบทบาทใหมของรัฐบาลที่เอาใจใสตอการสงเสริม ซอมแซม และเปน
ตัวกลางใหมในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจแบบเจาะจงไปยังภาคสวนของสังคมที่ประสบความเดือดรอน
แตก็มีแนวโนมที่อิงการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติแบบ Top-down Management ซึ่งขอเสนอจากการศึกษานี้
เปนการมุงเนนไปยังการอุบัติขึ้นขององคกรชุมชนในระดับฐานราก เพื่อเขามาทำหนาที่รวมปฏิบัติการแกไข
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม (ที่เริ่มจากการจัดการความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและรายได
และขยายไปยังประเด็นความเหลื่อมล้ำดานอื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่) เปนการปฏิบัติการแบบ From The
Bottom-up Management
การศึกษาความเขมแข็งและความสามารถขององคกรชุมชนในระดับฐานรากนี้ เริ่มจากการจัดการหนี้
ของชุมชนตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน การประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน การจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และกองทุนสวัสดิการชุมชน เปนการศึกษาจากเรื่องหนี้
การจัดการเศรษฐกิจ และการใชชีวิตประจำวัน ไมวาจะเปนการเขาถึงซึ่งคุณภาพของสังคม สาธารณสุข และ
การบริการของสาธารณะตาง ๆ โดยรัฐ เพื่อคนหาปจจัยที่เปนกลไกที่ทำใหองคกรชุมชนสามารถทำงานประสบ
ความสำเร็จ สรางประสิทธิภาพขององคกรไดเชนเดียวกับองคกรของภาคสวนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นมาอยางยาวนานแลว
กอนหนานี้ ไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่สำคัญอยางยิ่งคือความสำเร็จขององคกร
ชุมชนขางตน เปนความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการแกไขปญหาหนี้ การสรางรายไดทางเศรษฐกิจ และการจัดสวัสดิการ
สังคม ที่สามารถจะนำไปใชเปนตัวอยางของการริเริ่มการแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม
และมีตัวอยางของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศที่ประสบความสำเร็จในการแกไขปญหาความยากจนดวยการ
สงเสริมใหประชาชนริเริ่มการประกอบการในกิจการเล็ก ๆ ผานโครงการเงินกู Microfinance โดยมีองคกรที่
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ทำงานในดานนี้ทั้งองคกรของรัฐบาล และองคกรไมแสวงหากำไร (องคกรพัฒนาเอกชน) มีทั้งสงเสริมสำหรับ
ประชาชนทั่วไป Grameen Bank และ มูฮัมหมัด ยูนูส (Muhammad Yunus) ที่เจาะจงไปยังผูที่มีรายไดต่ำ
กวาเสนแบงความยากจน
ดังนั้นองคกรชุมชนในระดับฐานรากที่มีผลงานเชิงประจักษของการประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน
และการแกไขปญหาสังคม จึงเปนองคกรที่สะทอนถึงการเปนองคกรชุมชนที่มีความเขมแข็ง และอีกดานหนึ่ง
สะทอนถึงความสามารถของกลไกใหมในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในระดับฐานราก ซึ่งเปนที่ที่ระบบ
ราชการ และระบบเศรษฐกิจการตลาดไมสามารถจะทำหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนการสมควรที่จะได
มีการนำเอาองคกรชุมชนในระดับฐานรากที่ประสบความสำเร็จนี้ ไปทำหนาที่เปน “ตนแบบ” (Role Model) และ
เปน “ตัวคูณ” (Multiplier) เพื่อขยายบทบาทและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกไปจากพื้นที่ชุมชน
เขาสูระบบเศรษฐกิจตลาด เชื่อมโยงพื้นที่ของเศรษฐกิจชุมชนในภาคชนบท/ทองถิ่น/ตางจังหวัดเขากับระบบเมือง
ดวย “ความสามารถทางการแขงขัน” (Competitiveness) ของชุมชน เชน กรณีของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบล
น้ำเกี๋ยน จังหวัดนาน และวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามขอเสนอขางตน ควรรวบรวมองคกรชุมชนในระดับฐานรากที่ประสบ
ความสำเร็จในงานแตละดานเพื่อทำหนาที่เปนตนแบบและตัวคูณ ไมวาจะเปนศูนยจัดการกองทุนชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และกองทุนสวัสดิการชุมชน อาจจะรวมความไปถึงสหกรณการเกษตร
สหกรณประเภทอื่น และกลุมองคกรประเภทอื่นที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนและมีความสำเร็จในการแกไขปญหา ดวยการ
พัฒนาองคประกอบของการประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) ทั้งในมิติของการสรางความ
เขมแข็งขององคกรและการประกอบวิสาหกิจที่สรางงาน สรางรายได และสรางเศรษฐกิจขึ้นในพื้นที่ชุมชน ซึ่ง
องคกรชุมชนตาง ๆ ขางตนดำเนินการอยูแลวทั้งที่เปนกิจการหลักและกิจกรรมตอเนื่อง ทั้งนี้ควรเริ่มจากงาน
ที่ดำเนินงานตามนโยบายและความเกี่ยวของของกรมการพัฒนาชุมชนกอน แลวขยายความรวมมือไปยังหนวยงาน
สนับสนุนอื่น ไมวาจะเปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต, หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ, วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม โดยมีแผนงานเชิงปริมาณของการขยายผลความสำเร็จออกไปในวงกวาง เพื่อรวมกันแกไขปญหา
เศรษฐกิจ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำของสังคม เชน องคกรตนแบบ 1 องคกร ใหทำหนาที่เปนตัวคูณ
รวมสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาความสำเร็จกับองคกรชุมชนเครือขายอีก 10 แหงตอป และรวมกันสรางตัวคูณ
รวมกันตอไปอีก หรือขยายขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ใหกระจายไปตามจำนวนหมูบาน (ชุมชนภาคชนบททั่วประเทศ) จำนวน 75,032 หมูบาน จากที่ดำเนินงานไปแลว
ในระหวางป พ.ศ. 2560-2562 จำนวน 924 ศูนย ซึ่งกระจายไปตามจำนวนอำเภอตาง ๆ จำนวน 878 อำเภอ
โดยขยายเพิ่มตามหนวยอำเภอไปเปนตำบล ซึ่งมีอยู 7,255 ตำบล
พรอมกันนั้นควรเพิ่มการจัดการแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่จังหวัดยากจน 10 อันดับของประเทศ ซึ่ง
สวนใหญจังหวัดเหลานี้จะเปนพื้นที่ยากจนซ้ำซาก เปนพื้นที่หางไกลจากเมือง จากแหลงงาน และการเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจกระแสหลัก ที่สะทอนถึงขีดจำกัดของประสิทธิผลของนโยบายเศรษฐกิจแบบมหภาค ความสามารถ
ของระบบตลาด และบทบาทที่มีอยูของรัฐ
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7.2 การพัฒนาการสอดประสานและความรวมมือ
การประมวลผลขอมูลในบทที่ 6 ชี้วา ปจจัยความสำเร็จจากการทำงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
มาจากการบวกรวมศักยภาพที่มีอยูแลวสรางเปนความสามารถในการทำงานแบบใหมขึ้น 3 มิติดวยกัน เปนการ
บวกรวมจากการแปรผลงานนโยบายและการกำกับของกรมการพัฒนาชุมชน (เปนองคกรแบบทางการ) ไปทำงาน
รวมกับศูนยจัดการกองทุนชุมชนซึ่งเปนองคกรชุมชน (เปนองคกรแบบไมเปนทางการ) โดยที่ศูนยจัดการกองทุน
ชุมชนนี้มาจากการประสานความรวมมือกันระหวางกองทุนในชุมชนที่บริการสมาชิกคน ๆ เดียวกันอยู โดยมี
เปาหมายรวมกันที่จะลดภาระหนี้ใหกับสมาชิกของกองทุน ซึ่งเปนการสลายเขตแดนความเปนองคกรของกองทุน
ตาง ๆ ลงไป เปนการรวมมือซึ่งกันและกัน หรือที่ในการศึกษานี้เรียกวาเปนการจัดองคกรแบบตัดขวาง ยิ่งไปกวานั้น
ยังมีมิติของการบวกรวมประเด็นการทำความเขาใจในความจำเปนของการกอหนี้กับความสามารถในการชำระคืน
ของสมาชิกมาเปนองคประกอบสำคัญในการเชิญชวนสมาชิกของกองทุนตาง ๆ มาเขารวมในโครงการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ดังนั้นการทำหนาที่เปนองคกรตนแบบที่จะขยายตัวออกไปสรางเครือขาย
องคกรชุมชนเขมแข็งในระดับฐานราก ตามขอ 7.1 ควรจะไดคำนึงถึงปจจัยความสำเร็จทั้ง 3 มิติขางตนเปนสำคัญ
นั่นยอมหมายความวาการที่จะนำเอาองคกรชุมชนในระดับฐานรากไปทำหนาที่เปนกลไกของการแกไขปญหา
เศรษฐกิจ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำของสังคมในจำนวนที่มากเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากเพียงพอ
ตอการแกปญหานั้น จะตองบริหารงานรองรับดวยการสอดประสานความรวมมือเพื่อสรางพลังขับเคลื่อนใหม
ดังนั้น องคกรชุมชนตนแบบที่จะมารวมทำหนาที่เปน “หัวขบวน” (Engine) เพื่อสรางพลังขับเคลื่อนใหม
จะตองยึดโยงประเด็นปญหาของพื้นที่ชุมชนเปนตัวตั้ง (เชนเดียวกับที่ศูนยจัดการกองทุนชุมชนยึดเอาการลด
ภาระหนี้ของผูกูเปนตัวตั้ง) แลวเชื่อมโยง/ชักชวนองคกรชุมชนที่มีอยูในชุมชนมาทำงานเพื่อแกปญหาที่มีอยูรวมกัน
ไมวาจะเปนวิสาหกิจชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุมและสหกรณ ดวยการจัดองคกรรวมในแบบใดแบบหนึ่ง
ขึ้นมาเปนกลไกรองรับ เชน การสอดประสานการทำงานรวมกันระหวางองคกรแบบศูนยจัดการกองทุนชุมชน
หรือ แบบ Collective Impact ซึ่งเปนรูปแบบความรวมมือการดำเนินงานขององคกรภาคสวนตาง ๆ ตามหวงโซ
ความเกี่ยวของของการแกปญหาการศึกษากับการวางงานที่เมืองซินซินแนติ (Cincinnati) การฟนฟูแมน้ำ Elizabeth
การแกไขปญหาเรื่องเด็กอวนของเมืองซอเมอรวิลล (Somerville) สหรัฐอเมริกา (รายละเอียดของตัวอยางปรากฏ
อยูในบทที่ 2) อันเปนการยกระดับการทำงานตามความรวมมือกันเพื่อนำไปสูการสรางประสิทธิภาพขึ้นใหม
แลวอาศัยประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นใหมนั้นเปนกลไกของการทำงานและการแกไขปญหาของขบวนองคกรชุมชน
ขอเสนอแนะเพื่อใหการรวมกันขององคกรชุมชนในระดับฐานรากประเภทตาง ๆ เกิดขึ้นเปนจริงได
ควรจะตองปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององคกรชุมชนจากตางฝายตางทำเพียงเพื่อรองรับวัตถุประสงค
ในระดับองคกร ไปเปนการสนองตอบตอ “จุดหมาย” (Goals) ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่
มารวมเปนสมาชิกของแตละองคกรซึ่งสวนใหญจะเปนคน ๆ เดียวกัน โดยที่การสรางจุดหมายรวมนี้ไดสราง
ผลความสำเร็จขึ้นเปนผลงานเชิงประจักษแลวในกรณีของศูนยจัดการกองทุนชุมชน รวมทั้งตัวอยางของกรณี
ตาง ๆ ของการอธิบายแนวคิดวาดวย Collective Impact
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7.3 การสรางความรวมมือแบบขามภาคสวน (Cross-sector Collaboration)
ดวยแนวทางของการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยใชองคกร
ชุมชนในระดับฐานรากเปนหัวขบวน เปนแนวทางเลือกที่สรางสรรคขึ้นใหม ทีต่ างไปจากแนวทางแบบทุนนิยมเสรี
ที่ปลอยใหเปนไปตามกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเอกชนโดยที่รัฐบาลเขาไปยุงเกี่ยวนอยที่สุดและผาน
ไปตามนโยบายเศรษฐกิจแบบมหภาค และตางไปจากแนวทางของ Inclusive Growth โดยที่รัฐบาลมีบทบาทรวม
ดำเนินงานที่เขมขน ในขณะที่องคกรชุมชนในระดับฐานรากเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหม และมีประสบการณของ
การเรียนรูและประสบการณของการพัฒนานอยกวาองคกรแบบราชการและเอกชน ดังนั้นจึงมีความจำเปน
อยางยิ่งที่องคกรชุมชนในระดับฐานราก จะตองสรางยุทธศาสตรของการดำเนินงานขึ้นใหม เพื่อสรางเปน
แนวทางเลือกที่ทรงพลังในประสิทธิภาพ เชน การสรางความรวมมือกับธุรกิจภาคเอกชนในการพัฒนางานแบบ
Social Business Model ของ มูฮัมหมัด ยูนูส (Muhammad Yunus) ที่แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากขบวนการ
พัฒนาที่มาจากสังคมสวนลางหรือฐานราก ทั้งนี้ก็เพราะการจัดการวาดวยการสรางอาชีพตามกระบวนการสนับสนุน
ขององคกรชุมชนที่รวมงานกับ Grameen Bank ตามวิธีการของ Microfinance จะตองเก็บออมเงินรวมกัน
ตามกระบวนการทำงานของการจัดตั้งกลุมเพื่อพึ่งตนเอง (Self-help Group) และเมื่อไดเงินมาก็จะนำเงินเหลานั้น
ไปปลอยกูสำหรับการสรางอาชีพของสมาชิก ซึ่งจะเกิดขอติดขัดจากการระดมเงินของสมาชิกกลุม (เพราะเปน
กลุมคนจนที่มีระดับรายไดต่ำกวาเสนแบงความยากจน) จะขอพึ่งงบประมาณก็ติดขัดกับกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติ มูฮัมหมัด ยูนูส (Muhammad Yunus) จึงนำเสนอตัวแบบใหมเพื่อขยายขีดความสามารถในการแกไข
ปญหาความยากจนในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ดวยการสรางความรวมมือกับภาคธุรกิจที่มีความประสงค
จะทำงานเพื่อรวมแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยนำเอาเงินทุนจากเอกชนมารวมเปนการลงทุนแบบใหม
ที่เรียกวา “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business) กระบวนการใหมที่ มูฮัมหมัด ยูนูส (Muhammad Yunus)
สรางขึ้นนี้ แทที่จริงก็คือกระบวนการสรางความรวมมือขามภาคสวน (Cross-sector Collaboration) ระหวาง
ภาคธุรกิจกับองคกรชุมชน ซึ่งไมเคยทำงานอยางเปนระบบ มีแผนการลงทุน แผนการใชจาย และแผนวาดวย
ความแลวเสร็จของการแกปญหาของชุมชนในเรื่องนั้น ๆ ทั้งในระดับผลประกอบการและผลลัพธที่มีตอการแกไข
ปญหาสังคม ซึ่งเปนเรื่องที่ไมเคยมีมากอน ในขณะเดียวกันก็มีความรวมมือของภาคสวนที่สาม คือ Yunus
Foundation ในฐานะที่เปนองคกรภาคประชาสังคมเขามารวมเปนกลไกสมทบ ดังนั้นธุรกิจเพื่อสังคมของมูฮัมหมัด
ยูนูส (Muhammad Yunus) จึงเปนตัวอยางของการสรางความรวมมือขามภาคสวน (ความรวมมือจากหลาย
ภาคสวน มาทำงานรวมกันเพื่อรวมสรางกลไกและสรางประสิทธิภาพของการทำงานขึ้นใหม)
ดังนั้น การที่จะพัฒนาองคกรชุมชนในระดับฐานรากไปเปนกลไกของระบบเศรษฐกิจและสังคม และ
ไปทำหนาที่แกไขปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำของสังคมนั้น นอกจากจะตองสรางความเขาใจตอองคกร
ชุมชนดวยกันเพื่อทำหนาที่รวมเปนหัวขบวน และเขาไปทำงานแทนที่ที่เปนจุดอับขององคกรภาครัฐและเอกชน
(รวมทั้งระบบของราชการและระบบเศรษฐกิจการตลาด) ซึ่งเปนงานในระดับยุทธศาสตร องคกรชุมชนที่จะนำพา
ขบวนไปรวมจัดการปญหาเชิงโครงสรางของเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเปนที่จะตองพัฒนาการดำเนินงานในระดับ
ยุทธศาสตรความรวมมือ เชน การสรางความรวมมือขามภาคสวน (ความรวมมือจากหลายภาคสวน) เปนองคประกอบ
รวมเขาไปดวย
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7.4 การริเริ่มความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น
ขอเสนอแนะวาดวยการพัฒนาองคกรชุมชนในระดับฐานรากใหมาทำหนาที่เปนหัวขบวนเศรษฐกิจ
ที่ริเริ่มขึ้นใหมในการแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคมนี้ เปนแนวทางของการพัฒนาที่ไม
ยึดติดอยูกับขอเรียกรองแบบแข็งทื่อที่ผูกติดกับรัฐ พรรคการเมือง และการเคลื่อนไหวทางการเมือง กรณีตัวอยาง
ของการศึกษาตามการศึกษานี้ทั้งในและตางประเทศ ตางยืนยันแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามขอเสนอขางตน
กรณีรายไดจากการทองเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย จากการขายผลิตภัณฑสมุนไพร
มาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดนาน และขาวอินทรียมาตรฐานสากลของวิสาหกิจชุมชน
ศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) จังหวัดศรีสะเกษ ยิ่งเปนการยืนยันในความเปนอิสระของการเขาสู
วิถีของระบบเศรษฐกิจตลาดดวยความสามารถของชุมชนเอง ไมใชเกิดจากการอุดหนุนหรือจากการต อรอง
ผอนปรนโดยรัฐ (กับคูคา) เชนเดียวกับการยินดีที่จะเขารวมบริการปรับโครงสรางหนี้ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บานชากไทย จังหวัดจันทบุรี ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง จังหวัดเชียงราย ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บานบางโสก จังหวัดกระบี่ และศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา จังหวัดอุบลราชธานี ตางเปนไปดวย
ความสมัครใจและรวมกระบวนการดวยความรูความเขาใจที่มีตอเงื่อนไขของการดำเนินงาน กรณีการขยายมิติ
ของการชวยเหลือสวัสดิการชุมชนของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย จังหวัดมหาสารคาม และกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ จังหวัดสงขลา ก็เปนไปตามหลักของการเกื้อกูลของคนในชุมชน ไมใชเกิดขึ้นจาก
การดำเนินงานโดยรัฐ
การที่องคกรชุมชนในระดับฐานรากเหลานี้ ไดแสดงออกซึ่งผลประกอบการที่สามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจ
และสังคมไดเปนที่นาพอใจทั้งในระดับผลประกอบการ และการสรางผลลัพธตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้ง ๆ
ที่องคกรเหลานี้เปนองคกรแบบไมเปนทางการ และมีการบริหารงานจากตัวแทนของชุมชนที่เลือกสรรกันเขามา
ทำงาน แมวาจะจัดตั้งขึ้นตามการริเริ่มสงเสริมขององคกรสนับสนุนที่เปนหนวยงานภาครัฐ ซึ่งโดยสวนใหญจะเปน
กลไกของสวนราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค จะมีกรณีที่เปนความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ เชน กรณีของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวยเตย จังหวัดมหาสารคาม
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ จังหวัดสงขลา และศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย จังหวัดจันทบุรี
แตบทบาทของภาครัฐจะทำหนาที่สนับสนุนชวยเหลือ เปนที่ปรึกษา และกำกับทิศทางการดำเนินงาน ในขอเสนอนี้
จึงขอเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งก็คือ องคการบริหารสวนตำบลและเทศบาล จัดทำแผนการพัฒนา
ความรวมมือระหวางองคกรปกครองทองถิ่นกับองคกรชุมชนในระดับฐานรากในพื้นที่ปกครอง เพื่อรองรับตอการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำของสังคม จะเปนการสรางสรรคการบริหารงานแบบ
บวกรวมความสามารถเขาดวยกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนโดยตรง (ซึ่งเปนผูใชบริการ) ซึ่งเปนแนวทาง
ที่ประสบความสำเร็จมาแลวในสหพันธสาธารณรัฐบราซิลที่ภาคประชาชนไดเขามารวมวิเคราะหปญหา จัดเรียงลำดับ
ความสำคัญเพื่อจัดสรรงบประมาณ และมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการจัดการงบประมาณแบบมีสวนรวม
ของ Participatory Budgeting ที่เปนตัวอยางของประสิทธิภาพของการบริหารการมีสวนรวมที่ริเริ่มขึ้นและ
สรางตนแบบจาก The Porto Alegre Model ของสหพันธสาธารณรัฐบราซิล
อนึ่ง การเขามามีบทบาทของทองถิ่นในการแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม
ดวยการสรางเศรษฐกิจและการสรางรายไดของประชาชนนี้ มีตัวอยางของความสำเร็จที่เปนยอมรับกันโดยทั่วไป
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ในกรณีการแกไขปญหาความยากจนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีกลไกของการบริหารของมณฑล เขตปกครอง
ตนเอง และจังหวัดหรือเมืองตาง ๆ ที่รับมอบหมายจากรัฐบาลกลางทั้งงบประมาณสนับสนุนและ KPI ที่วัดผล
ความสำเร็จของการขยายตัวของเศรษฐกิจ การจางงาน และการเพิ่มรายไดครัวเรือน ซึ่งสงผลใหสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนปรับเปลี่ยนสถานภาพจากประเทศที่ยากจนที่สุดในลำดับ 2 ของโลกรองจากสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ เปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเติบใหญเปนที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา
อยางไรก็ตาม เพื่อใหขอเสนอที่เปนรูปธรรมสำหรับการบวกรวมบทบาทขององคกรชุมชนในระดับฐานราก
ที่ตั้งอยูในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และบางแหงก็มีความรวมมือระหวางกันและกันเปนเบื้องตน
อยูแลว หากขอเสนอวาดวยการเสนอตัวเพื่อรวมกันทำหนาที่การขยายตัวของเศรษฐกิจ การจางงาน และการ
เพิ่มรายไดครัวเรือน จะเปนเรื่องที่ทาทายมากเกินไปตอการปรับตัวของกลไกการทำงานภายในของทั้งสองฝาย
ในเบื้องตนนี้ขอเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรชุมชน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับประชากรที่เปนคน ๆ
เดียวกัน เชนเดียวกับกรณีของศูนยจัดการกองทุนชุมชนกับกองทุนตาง ๆ ที่มาเขารวมในโครงการปรับโครงสรางหนี้
จัดทำโครงการความรวมมือรวมกันที่จะนำเอาผลการดำเนินงานประจำปมารวมประเมินผลผลิตและผลลัพธตอการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจ การจางงาน การเพิ่มรายไดของครัวเรือน และการสรางผลลัพธตอการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจและสังคมรวมกัน แลวจัดทำเปนรายงานผลของการพัฒนาทองถิ่นเพื่อรองรับตอการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ Sustainable Development Goals: SDGs 2030 ซึ่งเปนงานที่ตองการของทั้งทองถิ่น
รัฐบาล และองคการสหประชาชาติ ในขณะเดียวกันก็สามารถนำมาปรับใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาการทำงาน
รวมกัน การยกระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของทั้งองคกรชุมชนและหนวยงานสนับสนุน
7.5 การพัฒนาบทบาทขององคกรสนับสนุน (กรมการพัฒนาชุมชน) และ Ecosystem
การที่องคกรชุมชนในระดับฐานรากจะมีบทบาทตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเปนกำลัง
สำคัญในการแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคมไดนั้น แมวาในทางหลักการจะมีความเปนไปได
แตในทางปฏิบัติยังจะตองมีการพัฒนาในหลาย ๆ ดานไปพรอมกัน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ทั้งองคกรชุมชน องคกรสนับสนุนทั้งโดยภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และสถาบันการศึกษาในทองถิ่น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการทำความเขาใจความแตกตางที่มีตอประเด็นความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่มีอยูในปจจุบัน กับ
ความทาทายใหมในเรื่องของการแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม ซึ่งเปนเรื่องที่ในบางพื้นที่
หรือบางภาคสวนยังไมเคยทำความเขาใจกันมากอน ยังไมมีพื้นฐานการสรางความรู แนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ
การเรียนรูในการแกไขปญหาในระดับนี้มากอน ทั้งองคกรชุมชนและองคกรสนับสนุน โดยทั่วไปจะพิจารณางาน
ที่ทำอยูเปนงานที่มีความเกี่ยวของกับการแกไขปญหาที่เผชิญอยูเฉพาะหนาและผูกพันกับการทำงานแบบราชการ
ที่ติดกับดักการทำงานตามแผนงบประมาณประจำป ทำใหละเลยตอการพิจารณาประเด็นความสัมพันธของงาน
ที่ทำซ้ำ ๆ กันอยูในแตละปนั้นวาเปนผลมาจากความสัมพันธในระดับใดของระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
จึงทำใหขาดโอกาสที่จะเชื่อมโยงงานที่ทำอยูเขากับแนวคิด ทฤษฎี บทเรียน และประสบการณการจัดการตอปญหา
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของสังคม ไมมี
การเชื่อมโยงระหวางงานการจัดการหนี้ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ และวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามผลของการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ไปรวมประมวลผล
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เปนความสำเร็จของการแกไขปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไมมีการเชื่อมโยงแนวทางของ
การพัฒนาไปสนับสนุนเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของ Development Bank ซึ่งเปน
พันธกิจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของสถาบันการเงินของรัฐ องคกรในเครือขายของธนาคารโลก และองคการ
สหประชาชาติ รวมทั้งองคกรพัฒนาเอกชนในระดับสากล
เพื่อใหขอเสนอนี้เปนรูปธรรมที่จะเปนประโยชนตอการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชนในปจจุบัน
และการพัฒนาในอนาคต รวมทั้งการสรางความรู ความเขาใจ การประสานเครือขาย การสนับสนุนการทำงาน
ซึ่งกันและกัน ทั้งโดยตรงและโดยออม จึงขอเสนอใหมีการพัฒนางานในหัวขอนี้ เปน 3 ระดับ คือ
7.5.1 ระดับการพัฒนางานของกรมการพัฒนาชุมชน
(1) เพิ่มพูนความรูความเขาใจแกบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีตอแนวคิด ทฤษฎี บทเรียน
และประสบการณการจัดการระบบเศรษฐกิจ รวมถึงกรณีศึกษาตาง ๆ และแนวทางการจัดการวิกฤตทาง
เศรษฐกิจในสวนที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน
(2) ริเริ่มการประเมินผลแบบเนนผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของการดำเนินงานตาม
แผนงานและโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน
7.5.2 ระดับการพัฒนางานของพื้นที่
(1) สำหรับผูนำขององคกรชุมชน ควรจัดใหมีโครงการพัฒนาความรู ความเขาใจที่มีตอบทบาท
ของงานในระดับโครงการกับความเกี่ยวของกับการพัฒนาและโอกาสที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงของสังคม
(2) สรางความรวมมือ และประสานการทำงานกับโครงการอื่น (ของกรมการพัฒนาชุมชน) และ
หนวยงานอื่นในองคกรสนับสนุนงานพัฒนา เพื่อรวมงานเขาเปนเครื่องมือสนับสนุนการไปสูจุดหมายเดียวกัน
ของการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่
(3) สรางความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรวมเอางานพัฒนาไปเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารงานปกครอง รวมทั้งเปนงานในระดับพื้นที่จังหวัด
(4) สรางเครือขายการทำงานตามเครือขายของชนิดงาน (หนี้, วิสาหกิจชุมชน, หนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ฯลฯ)
7.5.3 ระดับเครือขายการพัฒนาชุมชน
(1) สรางพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน, การสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน, หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ, วิสาหกิจชุมชน, สหกรณ, SMEs, วิสาหกิจเพื่อสังคม, การบริหาร
องคกรพัฒนาเอกชน, องคกรไมแสวงหากำไร และการจัดการเศรษฐกิจในภาคสวนที่ 3 (Third Sector) เพื่อนำเอา
เครือขายพันธมิตรเหลานี้กลับไปสนับสนุนการดำเนินงานทั้งโดยตรงและโดยออมในแตละพื้นที่
(2) นอกจากจะพัฒนางานพัฒนาชุมชนใหเปนสวนหนึ่งของการรองรับงานการขับเคลื่อน SDGs
2030 แลว ควรนำเอางานพัฒนาชุมชนไปรวมเปนเครือขายที่มีนัยของการพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับยอยลงไป
เชน Eco Industrial Town, Smart City, และงานนวัตกรรมสังคม
(3) สรางเครือขายแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และผลงานทั้งในประเทศและสากล รวมทั้ง
ริเริ่มที่จะนำเอาผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนไปนำเสนอในเวทีการพัฒนาในระดับสากล
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1
ความสามารถในการปรับโครงสรางหนี้ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน 4 พื้นที่
รายละเอียด
สถานการณรายไดครัวเรือน

จำนวนครัวเรือน
สมาชิกของศูนยฯ
รอยละตอประชากรหมูบาน
หนี้จากการสำรวจ (บาท)
สมาชิกเปนหนี้แบบหลาย
สัญญาที่รวมโครงการ
(ครัวเรือน)
หนี้ที่ปรับโครงสราง (บาท)
จำนวนหนี้ที่ปรับลด
จำนวนหนี้ที่ปรับลดลงเมื่อ
เทียบกับหนี้เดิม (รอยละ)
ผูที่เปนหนี้ที่ไดรับประโยชน
จากโครงการ (ครัวเรือน)
รอยละตอคนที่เปนหนี้
แบบหลายสัญญา
รอยละตอชุมชนสมาชิกศูนย
รอยละตอจำนวนประชากร
รวมของชุมชน

ชากไทย
มีรายไดตำ่ กวา
คาเฉลี่ยของจังหวัด

บานโปง
มีรายไดสูงกวา
คาเฉลี่ยของจังหวัด

บางโสก
มีรายไดตำ่ กวา
คาเฉลี่ยของจังหวัด

ยางกระเดา
มีรายไดสูงกวา
คาเฉลี่ยของจังหวัด

คาเฉลี่ยของจังหวัด
สูงกวาคาเฉลีย่ ของ
ประเทศ
199
133
67.0
8,035,080
41

คาเฉลี่ยของจังหวัด
ต่ำกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศ
129
88
68.0
3,667,289
88

คาเฉลี่ยของจังหวัด
สูงกวาคาเฉลีย่ ของ
ประเทศ
184
97
53.0
3,664,064
41

คาเฉลี่ยของจังหวัด
ต่ำกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศ
95
94
99.0
11,489,000
54

2,590,534
706,270
27.3

3,667,289
784,669
21.4

2,054,424
305,420
14.9

5,675,000
1,252,500
22.1

41

88

41

54

66.0

100.0

42.0

58.0

31.0
21.0

100.0
68.0

42.0
22.0

57.0
56.0
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ภาคผนวกที่ 2
การวิเคราะหผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย จังหวัดจันทบุรี (จำนวน 10 ตัวอยาง)
ลูกหนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ออม
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

หมายเหตุ-Program
1. Program 1
2. Program 2
3. Program 3
4.
5.
6.
7.

Program 4
Program 5
Program 6
Program 7

กทบ.

กข.คจ.

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

เลือกเปนลูกหนี้กองทุน
ออม
กทบ. กข.คจ.
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

โปรแกรม (Program)
1

2

3

4

5

6

7

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมเทาเดิม/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
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ตารางแสดงตัวเลขขอมูลหนี้ของสมาชิก
ลำดับลูกหนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบ
หลายสัญญาตอครัวเรือน (บาท)
127,774
138,330
222,712
201,092
215,776
44,800
67,200
82,960
73,700
76,600
1,250,944

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการ
หนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (บาท)
71,127
112,880
149,600
131,783
131,920
24,000
36,000
33,920
37,100
30,900
759,230

ภาระที่ลดลง
(บาท)
56,647
25,450
73,112
69,309
83,856
20,800
31,200
49,040
36,600
45,700
491,714
คิดเปนรอยละ 39.3
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 1
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
20,500 6,834
6,834
6,832
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 15%
3,075
2,050
1,025
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
31,800 31,800 (31,800) (31,800)
ดอกเบี้ย 6%
1,908 (1,908) (1,908)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
52,300 43,617 (42,592) (41,565)

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
52,300 10,460 10,460 10,460 10,460
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
6,275
5,021
3,766
2,510
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
16,735 15,481 14,226 12,970

รวม
20,500
6,150
26,650
95,400
5,724
101,124
127,774

10,460
1,255

52,300
18,827

11,715

71,127
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 2
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
66,000 22,000 22,000 22,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 15%
9,900
6,600
3,300
ระยะเวลา 3 ป
กข.คจ.
วงเงินตน
17,000 17,000 (17,000) (17,000)
เงินบริจาค 3%
510
(510)
(510)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
83,000 49,410 (46,110) (42,810)

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
83,000 16,600 16,600 16,600 16,600
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
9,960
7,968
5,976
3,984
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
26,560 24,568 22,576 20,584

รวม
66,000
19,800
85,800
51,000
1,530
52,530
138,330

16,600
1,992

83,000
29,880

18,592

112,880
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 3
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
67,600 22,534 22,534 22,532
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 15%
10,140
6,760
3,380
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
42,400 42,400 (42,400) (42,400)
ดอกเบี้ย 6%
2,544 (2,544) (2,544)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
110,000 77,618 (74,238) (70,856)

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
110,000 22,000 22,000 22,000 22,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
13,200 10,560
7,920
5,280
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
35,200 32,560 29,920 27,280

รวม
67,600
20,280
87,880
127,200
7,632
134,832
222,712

22,000
2,640

110,000
39,600

24,640

149,600
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 4
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
37,500 12,500 12,500 12,500
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 15%
5,625
3,750
1,875
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
42,400 42,400 (42,400) (42,400)
ดอกเบี้ย 6%
2,544 (2,544) (2,544)
ระยะเวลา 1 ป
กข.คจ.
วงเงินตน
17,000 17,000
เงินบริจาค 3%
510
ระยะเวลา 1 ป
รวม 3 สัญญา
96,900 80,579 (61,194) (59,319)

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
96,900 19,380 19,380 19,380 19,380
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
11,628 9,302
6,977
4,651
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
31,008 28,682 26,357 24,031

รวม
37,500
11,250
48,750
127,200
7,632
134,832
17,000
510
17,510
201,092

19,380
2,325

96,900
34,883

21,705

131,783
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 5
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
49,300 16,433 16,433 16,434
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 15%
15% 7,395
4,930
2,465
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
47,700 47,700 (47,700) (47,700)
ดอกเบี้ย 6%
2,862 (2,862) (2,862)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
97,000 74,390 (71,925) (69,461)

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
97,000 19,400 19,400 19,400 19,400
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
11,640 9,312
6,984
4,656
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
31,040 28,712 26,384 24,056

รวม
49,300
14,790
64,090
143,100
8,586
151,686
215,776

19,400
2,328

97,000
34,920

21,728

131,920
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 6 **ปลดหนี้ (เสียชีวิต)
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
10,000 3,333
3,333
3,334
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 15%
1,500
1,000
500
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
10,000 10,000 (10,000) (10,000)
ดอกเบี้ย 6%
600
(600)
(600)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
20,000 15,433 (14,933) (14,434)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
20,000 6,667
6,667
6,666
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 10%
2,000
1,333
667
ระยะเวลา 3 ป
รวม 1 สัญญา
8,667
8,000
7,333

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
10,000
3,000
13,000
30,000
1800
31,800
44,800

20,000
4,000
24,000
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 7 **ปลดหนี้
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
15,000 5,000
5,000
5,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 15%
2,250
1,500
750
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
15,000 15,000 (15,000) (15,000)
ดอกเบี้ย 6%
900
(900)
(900)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
30,000 23,150 (22,400) (21,650)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
30,000 10,000 10,000 10,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 10%
ระยะเวลา 3 ป
3,000
2,000
1,000
รวม 1 สัญญา
13,000 12,000 11,000

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
15,000
4,500
19,500
45,000
2,700
47,700
67,200

30,000
6,000
36,000
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 8
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
10,000 3,333
3,333
3,334
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 15%
1,500
1,000
500
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
22,000 22,000 (22,000) (22,000)
ดอกเบี้ย 6%
1,320 (1,320) (1,320)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
32,000 28,153 (27,653) (27,154)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
32,000 32,000
ดอกเบี้ย 6%
1,920
ระยะเวลา 1 ป
รวม 1 สัญญา
33,920

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
10,000
3,000
13,000
66,000
3,960
69,960
82,960

32,000
1,920
33,920
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 9
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
20,000 6,667
6,667
6,666
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 15%
3,000
2,000
1,000
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
15,000 15,000 (15,000) (15,000)
ดอกเบี้ย 6%
900
(900)
(900)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
35,000 25,567 (24,567) (23,566)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
35,000 35,000
ดอกเบี้ย 6%
2,100
ระยะเวลา 1 ป
รวม 1 สัญญา
37,100

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
20,000
6,000
26,000
45,000
2,700
47,700
73,700

35,000
2,100
37,100
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 10
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
10,000 3,333
3,333
3,334
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 15%
1,500
1,000
500
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
20,000 20,000 (20,000) (20,000)
ดอกเบี้ย 6%
1,200 (1,200) (1,200)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
30,000 26,033 (25,533) (25,034)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
30,000 30,000
ดอกเบี้ย 3%
900
ระยะเวลา 1 ป
รวม 1 สัญญา
30,900

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
10,000
3,000
13,000
60,000
3,600
63,600
76,600

30,000
900
30,900
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ภาคผนวกที่ 3
การวิเคราะหผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง จังหวัดเชียงราย (จำนวน 10 ตัวอยาง)
ลูกหนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ออม
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

หมายเหตุ-Program
1. Program 1
2. Program 2
3. Program 3
4.
5.
6.
7.

Program 4
Program 5
Program 6
Program 7

กทบ.
√
√
√
√
√
√
√

กข.คจ.

เลือกเปนลูกหนี้กองทุน
ออม
กทบ. กข.คจ.
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

โปรแกรม (Program)
1

2

3

4

5

6

7

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมเทาเดิม/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
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ตารางแสดงตัวเลขขอมูลหนี้ของสมาชิก
ลำดับลูกหนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบ
หลายสัญญาตอครัวเรือน (บาท)
132,600
69,772
176,800
124,000
207,236
136,100
46,500
145,000
37,200
76,860
1,152,068

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการ
หนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (บาท)
70,800
38,704
94,400
118,000
109,622
21,240
34,775
74,900
32,100
27,820
622,361

ภาระที่ลดลง
(บาท)
61,800
31,068
82,400
6,000
97,614
114,860
11,725
70,100
5,100
49,040
529,707
คิดเปนรอยละ 46.0
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 1
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
30,000 10,000 10,000 10,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
3,600
2,400
1,200
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
30,000 30,000 (30,000) (30,000)
ดอกเบี้ย 6%
1,800 (1,800) (1,800)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
60,000 45,400 (44,200) (43,000)

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
60,000 12,000 12,000 12,000 12,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 6%
3,600
2,880
2,160
1,440
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
15,600 14,880 14,160 13,440

รวม
30,000
7,200
37,200
90,000
5,400
95,400
132,600

12,000
720

60,000
10,800

12,720

70,800
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 2
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
17,800 5,933
5,933
5,934
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
2,136
1,424
712
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
15,000 15,000 (15,000) (15,000)
ดอกเบี้ย 6%
900
(900)
(900)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
32,800 23,969 (23,257) (22,546)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
32,800 6,560
6,560
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 6%
1,968
1,574
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
8,528
8,134

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
17,800
4,272
22,072
45,000
2,700
47,700
69,772

6,560
1,181

6,560
787

6,560
394

32,800
5,904

7,741

7,347

6,954

38,704
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 3
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
40,000 13,333 13,333 13,334
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
4,800
3,200
1,600
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
40,000 40,000 (40,000) (40,000)
ดอกเบี้ย 6%
2,400 (2,400) (2,400)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
80,000 60,533 (58,933) (57,334)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
80,000 16,000 16,000 16,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 6%
4,800
3,840
2,880
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
20,800 19,840 18,880

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
40,000
9,600
49,600
120,000
7,200
127,200
176,800

16,000
1,920

16,000
960

80,000
14,400

17,920

16,960

94,400
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 4
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
100,000 33,333
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
12,000
ระยะเวลา 3 ป
รวม 1 สัญญา
100,000 45,333

ปที่ 2
33,333
8,000

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

33,334
4,000
รวม

41,333

37,334

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
100,000 20,000 20,000 20,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 6%
6,000
4,800
3,600
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
26,000 24,800 23,600

รวม
100,000
24,000
124,000
124,000

20,000
2,400

20,000
1,200

100,000
18,000

22,400

21,200

118,000
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 5
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
38,900 12,966 12,967 12,967
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
4,668
3,112
1,556
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
50,000 50,000 (50,000) (50,000)
ดอกเบี้ย 6%
3,000 (3,000) (3,000)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
88,900 70,634 (69,079) (67,523)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
92,900 18,580 18,580 18,580
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 6%
5,574
4,459
3,344
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
24,154 23,039 21,924

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
38,900
9,336
48,236
150,000
9,000
159,000
207,236

18,580
2,230

18,580
1,115

92,900
16,722

20,810

19,695

109,622
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 6
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
20,000 6,666
6,667
6,667
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
2,400
1,600
800
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
35,000 35,000 (35,000) (35,000)
ดอกเบี้ย 6%
2,100 (2,100) (2,100)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
55,000 46,166 (45,367) (44,567)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
18,000 3,600
3,600
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 6%
1,080
864
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
4,680
4,464

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
20,000
4,800
24,800
105,000
6,300
111,300
136,100

3,600
648

3,600
432

3,600
216

18,000
3,240

4,248

4,032

3,816

21,240
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 7
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
37,500 12,500
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
4,500
ระยะเวลา 3 ป
รวม 1 สัญญา
37,500 17,000

ปที่ 2
12,500
3,000

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

12,500
1,500
รวม

15,500

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
32,500 32,500
ดอกเบี้ย 7%
ระยะเวลา 1 ป
2,275
รวม 1 สัญญา
34,775

14,000

รวม
37,500
9,000
46,500
46,500

32,500
2,275
34,775

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report): 111

ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 8
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
40,000 13,333 13,333 13,334
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
4,800
3,200
1,600
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
30,000 30,000 (30,000) (30,000)
ดอกเบี้ย 6%
1,800 (1,800) (1,800)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
70,000 49,933 (48,333) (46,734)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
70,000 70,000
ดอกเบี้ย 7%
4,900
ระยะเวลา 1 ป
รวม 1 สัญญา
74,900

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
40,000
9,600
49,600
90,000
5,400
95,400
145,000

70,000
4,900
74,900
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 9
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
30,000 10,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
3,600
ระยะเวลา 3 ป
รวม 1 สัญญา
30,000 13,600

ปที่ 2
10,000
2,400

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

10,000
1,200
รวม

12,400

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
30,000 30,000
ดอกเบี้ย 7%
2,100
ระยะเวลา 1 ป
รวม 1 สัญญา
32,100

11,200

รวม
30,000
7,200
37,200
37,200

30,000
2,100
32,100
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 10
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
3,000 1,000
1,000
1,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
360
240
120
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
23,000 23,000 (23,000) (23,000)
ดอกเบี้ย 6%
1,380 (1,380) (1,380)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
26,000 25,740 (25,620) (25,500)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
26,000 26,000
ดอกเบี้ย 7%
1,820
ระยะเวลา 1 ป
รวม 1 สัญญา
27,820

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
3,000
720
3,720
69,000
4,140
73,140
76,860

26,000
1,820
27,820
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ภาคผนวกที่ 4
การวิเคราะหผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานบางโสก จังหวัดกระบี่ (จำนวน 10 ตัวอยาง)
ลูกหนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ออม
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

หมายเหตุ-Program
1. Program 1
2. Program 2
3. Program 3
4.
5.
6.
7.

Program 4
Program 5
Program 6
Program 7

กทบ.

กข.คจ.

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

เลือกเปนลูกหนี้กองทุน
ออม
กทบ. กข.คจ.
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

โปรแกรม (Program)
1

2

3

4

5

6

7

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมเทาเดิม/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
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ตารางแสดงตัวเลขขอมูลหนี้ของสมาชิก
ลำดับลูกหนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบ
หลายสัญญาตอครัวเรือน (บาท)
30,530
52,738
100,300
130,980
121,540
106,200
105,020
123,664
126,142
42,616
939,730

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการ
หนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (บาท)
30,444
51,920
88,500
88,500
88,500
88,500
88,500
88,500
88,500
42,616
744,480

ภาระที่ลดลง
(บาท)
86
818
11,800
42,480
33,040
17,700
16,520
35,164
37,642
0
195,250
คิดเปนรอยละ 20.8
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 1
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
10,500 5,250
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
1,260
ระยะเวลา 2 ป
กทบ.
วงเงินตน
8,000 4,000
ดอกเบี้ย 12%
960
ระยะเวลา 2 ป
กข.คจ.
วงเงินตน
8,500 8,500
เงินบริจาค
200
ระยะเวลา 1 ป
รวม 3 สัญญา
27,000 20,170

ปที่ 2

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

5,250
630
รวม
4,000
480
รวม

รวม
10,360

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
25,800 12,900 12,900
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
3,096
1,548
ระยะเวลา 2 ป
รวม 1 สัญญา
15,996 14,448

รวม
10,500
1,890
12,390
8,000
1,440
9,440
8,500
200
8,700
30,530

25,800
4,644
30,444
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 2
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
24,000 12,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
2,880
ระยะเวลา 2 ป
กทบ.
วงเงินตน
20,693 10,346
ดอกเบี้ย 12%
2,483
ระยะเวลา 2 ป
รวม 2 สัญญา
44,693 27,709

ปที่ 2

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

12,000
1,440
รวม
10,347
1,242
รวม
25,029

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
44,000 22,000 22,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
5,280
2,640
ระยะเวลา 2 ป
รวม 1 สัญญา
27,280 24,640

รวม
24,000
4,320
28,320
20,693
3,725
24,418
52,738

44,000
7,920
51,920
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 3
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
10,000 5,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
1,200
ระยะเวลา 2 ป
กทบ.
วงเงินตน
75,000 37,500
ดอกเบี้ย 12%
9,000
ระยะเวลา 2 ป
รวม 2 สัญญา
85,000 52,700

ปที่ 2

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

5,000
600
รวม
37,500
4,500
รวม
47,600

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
75,000 37,500 37,500
ดอกเบี้ย 12%
9,000
4,500
ระยะเวลา 2 ป
รวม 1 สัญญา
46,500 42,000

รวม
10,000
1,800
11,800
75,000
13,500
88,500
100,300

75,000
13,500
88,500
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 4
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
41,000 20,500
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
4,920
ระยะเวลา 2 ป
กทบ.
วงเงินตน
70,000 35,000
ดอกเบี้ย 12%
8,400
ระยะเวลา 2 ป
รวม 2 สัญญา
111,000 68,820

ปที่ 2

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

20,500
2,460
รวม
35,000
4,200
รวม
62,160

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
75,000 37,500 37,500
ดอกเบี้ย 12%
9,000
4,500
ระยะเวลา 2 ป
รวม 1 สัญญา
46,500 42,000

รวม
41,000
7,380
48,380
70,000
12,600
82,600
130,980

75,000
13,500
88,500
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 5
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
33,000 16,500
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
3,960
ระยะเวลา 2 ป
กทบ.
วงเงินตน
70,000 35,000
ดอกเบี้ย 12%
8,400
ระยะเวลา 2 ป
รวม 2 สัญญา
103,000 63,860

ปที่ 2

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

16,500
1,980
รวม
35,000
4,200
รวม
57,680

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
75,000 37,500 37,500
ดอกเบี้ย 12%
9,000
4,500
ระยะเวลา 2 ป
รวม 1 สัญญา
46,500 42,000

รวม
33,000
5,940
38,940
70,000
12,600
82,600
121,540

75,000
13,500
88,500
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 6
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
20,000 10,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
2,400
ระยะเวลา 2 ป
กทบ.
วงเงินตน
70,000 35,000
ดอกเบี้ย 12%
8,400
ระยะเวลา 2 ป
รวม 2 สัญญา
90,000 55,800

ปที่ 2

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

10,000
1,200
รวม
35,000
4,200
รวม
50,400

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
75,000 37,500 37,500
ดอกเบี้ย 12%
9,000
4,500
ระยะเวลา 2 ป
รวม 1 สัญญา
46,500 42,000

รวม
20,000
3,600
23,600
70,000
12,600
82,600
106,200

75,000
13,500
88,500
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 7
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
19,000 9,500
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
2,280
ระยะเวลา 2 ป
กทบ.
วงเงินตน
70,000 35,000
ดอกเบี้ย 12%
8,400
ระยะเวลา 2 ป
รวม 2 สัญญา
89,000 55,180

ปที่ 2

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

9,500
1,140
รวม
35,000
4,200
รวม
49,840

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
75,000 37,500 37,500
ดอกเบี้ย 12%
9,000
4,500
ระยะเวลา 2 ป
รวม 1 สัญญา
46,500 42,000

รวม
19,000
3,420
22,420
70,000
12,600
82,600
105,020

75,000
13,500
88,500
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 8
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
34,800 17,400
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
4,176
ระยะเวลา 2 ป
กทบ.
วงเงินตน
70,000 35,000
ดอกเบี้ย 12%
8,400
ระยะเวลา 2 ป
รวม 2 สัญญา
104,800 64,976

ปที่ 2

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

17,400
2,088
รวม
35,000
4,200
รวม
58,688

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
75,000 37,500 37,500
ดอกเบี้ย 12%
9,000
4,500
ระยะเวลา 2 ป
รวม 1 สัญญา
46,500 42,000

รวม
34,800
6,264
41,064
70,000
12,600
82,600
123,664

75,000
13,500
88,500
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 9
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
36,900 18,450
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
4,428
ระยะเวลา 2 ป
กทบ.
วงเงินตน
70,000 35,000
ดอกเบี้ย 12%
8,400
ระยะเวลา 2 ป
รวม 2 สัญญา
106,900 66,278

ปที่ 2

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

18,450
2,214
รวม
35,000
4,200
รวม
59,864

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
75,000 37,500 37,500
ดอกเบี้ย 12%
9,000
4,500
ระยะเวลา 2 ป
รวม 1 สัญญา
46,500 42,000

รวม
36,900
6,642
43,542
70,000
12,600
82,600
126,142

75,000
13,500
88,500
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 10
ที่

รายละเอียด

บาท

ปที่ 1
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
2,000 1,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
120
ระยะเวลา 2 ป
กทบ.
วงเงินตน
35,643 17,821
ดอกเบี้ย 12%
2,139
ระยะเวลา 2 ป
รวม 2 สัญญา
37,643 21,080

ปที่ 2

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

1,000
120
รวม
17,822
2,139
รวม
21,081

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
37,643 18,821 18,822
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 12%
2,259
2,259
ระยะเวลา 2 ป
รวม 1 สัญญา
21,080
21,08

รวม
2,000
240
2,240
35,643
4,278
39,921
42,161

37,643
4,518
42,616
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ภาคผนวกที่ 5
การวิเคราะหผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา จังหวัดอุบลราชธานี (จำนวน 10 ตัวอยาง)
ลูกหนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ออม
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

หมายเหตุ-Program
1. Program 1
2. Program 2
3. Program 3
4.
5.
6.
7.

Program 4
Program 5
Program 6
Program 7

กทบ.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

กข.คจ.

เลือกเปนลูกหนี้กองทุน
ออม
กทบ. กข.คจ.
ทรัพย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

โปรแกรม (Program)
1

2

3

4

5

6

7

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
เงินตนเทาเดิม ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน ลดลง
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมลดลง/ระยะเวลาผอนชำระคืน เพิ่มขึ้น
เงินตนลดลง ดอกเบี้ยใหมเทาเดิม/ระยะเวลาผอนชำระคืน เทาเดิม
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ตารางแสดงตัวเลขขอมูลหนี้ของสมาชิก
ลำดับลูกหนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบ
หลายสัญญาตอครัวเรือน (บาท)
156,400
75,280
44,000
88,000
44,000
57,420
122,200
322,400
180,800
44,000
1,134,500

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการ
หนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (บาท)
81,280
40,320
22,400
44,800
22,400
34,720
76,200
321,000
160,500
22,400
826,020

ภาระที่ลดลง
(บาท)
75,120
34,960
21,600
43,200
21,600
22,700
46,000
1,400
20,300
21,600
308,480
คิดเปนรอยละ 27.2
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 1
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
50,000 16,666 16,667 16,667
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 11%
5,500
3,667
1,833
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
30,000 30,000 (30,000) (30,000)
ดอกเบี้ย 6%
1,800 (1,800) (1,800)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
80,000 53,966 (52,134) (50,300)

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
80,000 16,000 16,000 16,000 16,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 9%
7,200
5,760
2,880
1,440
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
23,200 21,760 18,880 17,440

รวม
50,000
11,000
61,000
90,000
5,400
95,400
156,400

64,000
17,280
81,280
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 2
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
20,000 6,666
6,667
6,667
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 11%
2,200
1,467
733
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
16,000 16,000 (16,000) (16,000)
ดอกเบี้ย 6%
960
(960)
(960)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
36,000 25,826 (25,094) (24,360)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
36,000 12,000 12,000 12,000
ดอกเบี้ย 6%
2,160
1,440
720
ระยะเวลา 3 ป
รวม 1 สัญญา
14,160 13,440 12,720

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
20,000
4,400
24,400
48,000
2,880
50,880
75,280

36,000
4,320
40,320
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 3
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
10,000 3,333
3,333
3,334
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 11%
1,100
733
367
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
10,000 10,000 (10,000) (10,000)
ดอกเบี้ย 6%
600
(600)
(600)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
20,000 15,033 (14,666) (14,301)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
20,000 6,666
6,667
ดอกเบี้ย 6%
1,200
800
ระยะเวลา 3 ป
รวม 1 สัญญา
7,866
7,467

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
10,000
2,200
12,200
30,000
1,800
31,800
44,000

6,667
400

20,000
2,400

7,067

22,400
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 4
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
20,000 6,666
6,667
6,667
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 11%
2,200
1,467
733
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
20,000 20,000 (20,000) (20,000)
ดอกเบี้ย 6%
1,200 (1,200) (1,200)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
40,000 30,066 (29,334) (28,600)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
40,000 13,333 13,333 13,334
ดอกเบี้ย 6%
2,400
1,600
800
ระยะเวลา 3 ป
รวม 1 สัญญา
15,733 14,933 14,134

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
20,000
4,400
24,400
60,000
3,600
63,600
88,000

40,000
4,800
44,800

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report): 132

ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 5
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
10,000 3,333
3,333
3,334
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 11%
1,100
733
367
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
10,000 10,000 (10,000) (10,000)
ดอกเบี้ย 6%
600
(600)
(600)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
20,000 15,033 (14,666) (14,301)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
20,000 6,666
6,667
ดอกเบี้ย 6%
1,200
800
ระยะเวลา 3 ป
รวม 1 สัญญา
7,866
7,467

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
10,000
2,200
12,200
30,000
1,800
31,800
44,000

6,667
400

20,000
2,400

7,067

22,400
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 6
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
21,000 7,000
7,000
7,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 11%
2,310
1,540
770
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
10,000 10,000 (10,000) (10,000)
ดอกเบี้ย 6%
600
(600)
(600)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
31,200 19,910 (19,140) (18,370)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
31,000 10,333 10,333 10,334
ดอกเบี้ย 6%
1,860
1,240
620
ระยะเวลา 3 ป
รวม 1 สัญญา
12,193 11,573 10,954

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
21,000
4,620
25,620
30,000
1,800
31,800
57,420

31,000
3,720
34,720
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 7
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
35,000 11,666 11,667 11,667
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 11%
3,850
2,567
1,283
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
25,000 25,000 (25,000) (25,000)
ดอกเบี้ย 6%
1,500 (1,500) (1,500)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
60,000 42,016 (40,734) (39,450)

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม วงเงินตน
60,000 12,000 12,000 12,000 12,000
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 9%
5,400
4,320
3,240 2,160
ระยะเวลา 5 ป
รวม 1 สัญญา
17,400 16,320 15,240 14,160

รวม
35,000
7,700
42,700
75,000
4,500
79,500
122,200

12,000
1,080

60,000
16,200

13,080

76,200
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 8
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
160,000 53,333
53,333
53,334
ทรัพยฯ ดอกเบี้ย 11%
17,600
11,733
5,867
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
40,000 40,000 (40,000) (40,000)
ดอกเบี้ย 6%
2,400
(2,400)
(2,400)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
200,000 113,333 (107,466) (101,601)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม
ปที่ 1
ปที่ 2
ทรัพยฯ
วงเงินตน
200,000 20,000 20,000
ดอกเบี้ย 11%
22,000 19,800
ระยะเวลา 10 ป
ปที่ 6
ปที่ 7
วงเงินตน
20,000 20,000
ดอกเบี้ย 11%
11,000 8,800
ระยะเวลา 10 ป
รวม 1 สัญญา
ปที่ 1
ปที่ 2
42,000 39,800
ปที่ 6
ปที่ 7
31,000 28,800

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
160,000
35,200
195,200
120,000
7,200
127,200
322,400

ปที่ 3
ปที่ 4
20,000 20,000
17,600 15,400

ปที่ 5
20,000
13,200

ปที่ 8
20,000
6,600

ปที่ 9
20,000
4,400

ปที่ 10
20,000
2,200

121,000

ปที่ 3
37,600
ปที่ 8
26,600

ปที่ 4
35,400
ปที่ 9
24,400

ปที่ 5
33,200
ปที่ 10
22,200

321,000

200,000
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 9
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
70,000 23,333 23,333 23,334
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 11%
7,700
5,133
2,567
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
30,000 30,000 (30,000) (30,000)
ดอกเบี้ย 6%
1,800 (1,800) (1,800)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
100,000 62,833 (60,266) (57,701)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กลุมออม
ปที่ 1
ปที่ 2
ทรัพยฯ
วงเงินตน
100,000 10,000 10,000
ดอกเบี้ย 11%
11,000
9,900
ระยะเวลา 10 ป
ปที่ 6
ปที่ 7
วงเงินตน
10,000 10,000
ดอกเบี้ย 11%
5,500
4,400
ระยะเวลา 10 ป
รวม 1 สัญญา
ปที่ 1
ปที่ 2
21,000 19,900
ปที่ 6
ปที่ 7
15,500 14,400

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
70,000
15,400
85,400
90,000
5,400
95,400
180,800

ปที่ 3
ปที่ 4
10,000 10,000
8,800 7,700

ปที่ 5
10,000
6,600

ปที่ 8
10,000
3,300

ปที่ 9
10,000
2,200

ปที่ 10
10,000
1,100

60,500

ปที่ 3
18,800
ปที่ 8
13,300

ปที่ 4
17,700
ปที่ 9
12,200

ปที่ 5
16,600
ปที่ 10
11,100

160,500

100,000
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ชื่อ-สกุล ครัวเรือนที่ 10
ที่

รายละเอียด

บาท

ระยะเวลา
ปที่ 3

ปที่ 1
ปที่ 2
กรณีไมรวมโครงการ_กูแบบหลายสัญญาตอครัวเรือน
กลุมออม วงเงินตน
10,000 3,333
3,333
3,334
ทรัพยฯ
ดอกเบี้ย 11%
1,100
733
367
ระยะเวลา 3 ป
กทบ.
วงเงินตน
10,000 10,000 (10,000) (10,000)
ดอกเบี้ย 6%
600
(600)
(600)
ระยะเวลา 1 ป
รวม 2 สัญญา
20,000 15,033 (14,666) (14,301)
กรณีที่เขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
กทบ.
วงเงินตน
20,000 6,666
6,667
ดอกเบี้ย 6%
1,200
800
ระยะเวลา 3 ป
รวม 1 สัญญา
7,866
7,467

ปที่ 4

ปที่ 5

รวม

รวม

รวม
10,000
2,200
12,200
30,000
1,800
31,800
44,000

6,667
400

20,000
2,400

7,067

22,400
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