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หวัขอ้ท่ีจะพดู

สวสัดิกำรกบัควำมจ ำเป็นในชีวิตประจ ำวนั - วนันีแ้ละวนัต่อไป

สวสัดิกำรโดยรัฐ / โดยเอกชน / โดยชมุชน

กำรพึง่ตนเอง - กำรจดักำรโดยชมุชน
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# 1
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สวสัดิกำรกบัควำมจ ำเป็นในชีวิตประจ ำวนั - วนันีแ้ละวนัต่อไป



4

ในปี 2583 
คนวยัท ำงำน 1 คน 
จะต้องเลีย้งดคูนสงูวยั
0.6 คน

ในปี 2553 
คนวยัท ำงำน 1 คน 
จะต้องเลีย้งดคูนสงูวยั
0.3 คน
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กบัดกัของประเทศท่ีมีลกัษณะ
เศรษฐกิจติดอยูก่บัสภำวะรำยได้ปำน
กลำง (นำนเกินไป)

กบัดกัควำมสมดลุของกำรพฒันำ 
(อตุสำหกรรม/ระบบนิเวศ, เมือง/
ชนบท, เมืองหลวงกบัตำ่งจงัหวดั ฯลฯ

กบัดกัควำมเหลื่อมล ำ้ (รวยยิง่กระจกุ/
จนยิ่งกระจำย/และโอกำสท่ีไมเ่ทำ่)

สวสัดิกำรเพ่ือ
ประชำชน

สว่นของสงัคมท่ี
พึง่พิง ก็ย่อมขดั
สนตำมไปด้วย
อยำ่งหลีกเล่ียง
ไมไ่ด้

Social Risk # 1
สถำนกำรณ์ท่ีมำก่อนท่ีจะเข้ำสูศ่ตวรรษท่ี 21



Social Risk # 2
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สถำนกำรณ์ท่ีมำกบัควำมใหมข่องศตวรรษท่ี 21

ควำมผนัผวน

ควำมไมแ่น่นอน

ควำมซบัซ้อน

ควำมคลมุเครือ

เศรษฐกิจ

ควำมรู้จำกสถำบนั ??

ควำมยำกจน/ ผู้อพยพ/ ควำมมัน่คง

ประชำธิปไตย รัฐ เอกชน และ
ประชำสงัคม

สวสัดิกำรเพือ่
ประชำชน

สว่นของสงัคมที่
พึง่พิง ก็ยอ่มขดั
สนตำมไปด้วย
อยำ่งหลีกเลีย่ง
ไมไ่ด้



ปัญหาแบบวบิติัซ ้ากรรมซดั
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ปัญหำสุขภำพของผู้ คนในอนำคต 
ไม่ใช่มำจำกควำมอดอยำก/หิวโหย แต่
มำจำกกำร  “มี/กิน” – ท่ีไม่ถกูหลกั
โภชนำกำร อันเป็นผลมำจำกกำรท่ี
สังคมร่วมสร้ำง เ ป็นพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ ำวัน (อำหำรรสจัด หวำน / 
มนั/ เค็ม+ ไม่ออกก ำลงักำย /พกัผ่อน
น้อย ฯลฯ = โรคแบบไม่ติดต่อ NCD
ตำมมำ

โรคท่ีคนชัน้กลำง  (กลำง -ล่ำง ) มี
ขีดจ ำกดัในกำรรับมือ

“…ใ น ช่ ว ง เ ร่ิ ม ต้ น ข อ ง
ศตวรรษท่ี 21 อตัรำกำรตำย
โดยเฉลี่ยของคนมำจำกกำร
กินอำหำรขยะท่ีมำกเกินไป มี
มำกกว่ำกำรตำยจำกควำม
แห้งแล้ง โรคระบำด และกำร
โจมตีของกำรก่อกำร ร้ำย
รวมกนั…”



8

ผลของการท างานรว่มกนั 
ท าใหม้วลกายและขอ้มลูอืน่
ของเดก็ ดขีึน้

Tufts University
มหำวิทยำลยั – ข้อมลู/
วิชำกำร เป็นแกนกลำงของ
กำรรณรงค์เร่ืองเดก็อ้วนเกินท่ี
เมืองนี ้

โรงเรียน / ภตัตำคำร – ลดอำหำรไขมนั ฯลฯ

เทศบำลสนบัสนนุแคมเปญ + มำตรกำร

ฟิตเนต / ธรุกิจกีฬำ – ลดรำคำ ฯลฯ

บ้ำน / ภตัตำคำร – ร่วมลดตำมโครงกำร ฯลฯ



Stephan Ritz
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ครูวิชำช่ำงของโรงเรียนในเขตเซ้ำท์บรองซ์ /นครนิวยอร์ค ท่ีใช้กำรจดัสวนกระตุ้นควำมสนใจกำรเรียนและร่วม
แก้ไขปัญหำควำมขดัสนคำ่ใช้จ่ำยในระหวำ่งเรียน

ทกุๆปี เดก็ในชัน้เรียนของ
เขำ จะขำดหำยไปช่วง

กลำงๆปี จนเหลือ
ประมำณ 30-40 % 

เขำเห็นวำ่ ล้วนแตม่ำจำก
ควำมยำกจน/ไม่มีโอกำส 

(ควำมเหลื่อมล ำ้ทำง
สงัคม)

ปลกูผกัส ำหรับบริโภค/ขำย

ติดต่อร้ำนอำหำร ภตัตำคำรรับซือ้/พฒันำ “เมน”ู

ขอรับกำรสนบัสนนุจำกมหำวิทยำลยั - แนวตัง้

ขอใช้พืน้ท่ีว่ำงของเทศบำล / ผู้อยู่อำศยั

เด็กนกัเรียนในโครงกำรมีอำหำร มีรำยได้ใน
ระหว่ำงกำรเรียน เด็กเข้ำเรียนในหลักสูตร
ของเขำเพิ่มขึน้โดยเฉลี่ยแล้ว อยู่ในอัตรำ
มำกกว่ำ 90 % รวมทัง้มีโอกำสฝึกงำนใน
ด้ำนตำ่งๆไปพร้อมกนัด้วย



Experience Sharing
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เดก็

โรคเด็กอ้วนเกินท่ีเมืองซอมเมอร์วิลล์

โรงเรียนบ้ำน/ครอบครัว

ภตัตำคำร/ร้ำนอำหำร

เทศบำล

กำรด ำรงร่วมของปัญหำ “ควำมยำกจน”

ละทิง้กำรเรียน

ไมมี่เงิน
สขุภำพและ
คณุภำพของ

ชีวิต
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สวสัดิกำรโดยรัฐ / โดยเอกชน / โดยชมุชน

# 2



สวสัดิการสงัคมบนทางเสน้ทางสายใหญ่

โดยชมุชน (ตำมวิถี
ของกำรพึง่ตนเอง
และเกือ้กลู)

โดยรัฐ (ตำมขัน้
พืน้ฐำนที่จ ำเป็น)

โดยเอกชน(ตำม
ควำมสำมำรถทำง

เศรษฐกิจ)
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1 2 3

สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ต ำ ม
สถำนภำพของกำรเป็น
บคุลำกรของรัฐ

กำรจัดกำรตำมกฎหมำย
ป ร ะ กั น สั ง คม  /  ต ำ ม
วิธีกำรแบบควำมสำมำรถ
ปัจเจกเอกชน
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กรณีศกึษำของประเทศฟินแลนด์ กรณีศกึษำของประเทศไทย

[สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงต่อสวสัดิกำรสงัคม/ประชำชน]



กองทุนสวสัดิการชุมชน - การริเริ่มท่ีรอการพฒันา

กำรพฒันำ ?
กำรรวมตวั
ของชมุชน
สมำชิก

กำรจดับริกำร
สวสัดิกำร
เบือ้งต้น
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Organizations

Services

Development

สร้ำงควำมสำมำรถใหม ่(new capability)ของสงัคมในกำรจดักำรควำมเส่ียงทำงสงัคมของชมุชน

สว่นท่ีไม่ใช่รัฐสว่นท่ีเป็นรัฐ

สว่นที่ขำดอยู่นี ้
จะจดักำรอย่ำงไร จงึจะดี ?



ทิศทางท่ีจะไปต่อ (ของการพฒันา)
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สมำชิกกองทนุ

ควำมสำมำรถของกองทนุ ?

Scaling up
Community Welfare 
Fund

(โดยสนบัสนนุของรัฐ /สนบัสนนุโดยผู้ อ่ืน /ด้วยตนเอง)



เร่ิมประกอบรปูร่างขึ้ นดว้ยทุนทางสงัคม
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กองทนุ

สมำชิกรวมกนัจำกควำมสมคัรใจ
ร่วมปันสขุ/เฉลี่ยทกุข์ในกำรยงัชีพ

กรรมกำร/ตวัแทนร่วมงำนแบบ 
Semi-volunteer

น ำทนุควำมซ่ือสตัย์ต่อตนตำม
พนัธะท่ีมีต่อกองทนุ สร้ำงควำม

เกือ้กลูต่อเพื่อนร่วมชมุชน

กองทุนสวสัดิการชุมชน 

กำ
รร
วม
ตวั
ขอ
งส
มำ
ชิก

สมทบเป็นบริกำร ร่วมจดักำรท่ีต้นตอ

รักษำพยำบำล/เฝ้ำไข้

พิธีกำรศพ

ทนุกำรศกึษำ

แม่วยัใส / ผู้สงูวยั

ทกัษะอำชีพ

สำธำรณะประโยชน์ สำธำรณปูโภค /ภยัพิบตัิ

จดักำรงำนให้เป็นเร่ือง
เดียวกนัของท้องถ่ิน

กำรร่วมรณรงค์ด้ำน
อำหำร อำกำศ และ
พฤติกรรมท่ีเสี่ยง/เลี่ยงต่อ
กำรเป็นโรค NCD



เป้าประสงคอ์ยูท่ี่การจดัการความเส่ียงของสงัคม/ชุมชน
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กองทนุ

รัฐบำล

เอกชนขนำดใหญ่
และเอกชนใน

ท้องถ่ิน

วิสำหกิจชมุชน

กลุม่ออมทรัพย์

กำรประกอบกำร
ของสมำชิก

กองทุนสวสัดิการชุมชน 
กำ
รป
ระ
สำ
นง
ำน
สน
บัส
นนุ
ภำ
ยน
อก

สมทบเป็นบริกำร ร่วมจดักำรท่ีต้นตอ

รักษำพยำบำล/เฝ้ำไข้

พิธีกำรศพ

ทนุกำรศกึษำ

แม่วยัใส / ผู้สงูวยั

ทกัษะอำชีพ

สำธำรณะประโยชน์ สำธำรณปูโภค /ภยัพิบตัิ

กำรร่วมรณรงค์ด้ำน
อำหำร อำกำศ และ
พฤติกรรมท่ีเสี่ยง/เลี่ยงต่อ
กำรเป็นโรค NCD

จดักำรงำนให้เป็นเร่ือง
เดียวกนัของท้องถ่ิน



เงินกูร้ายยอ่ยเพื่อคนจน

กองทนุขนำด
เลก็

ส ม ำ ชิ ก กู้ ไ ป
ล ง ทุ น แ บ บ
เล็กน้อยๆ ท่ีพอ
เลีย้งตวัได้

กรรมกำร
วิเครำะห์งำน

ประกอบกำร

คืนเงินต้นท่ีกู้ ไป

ปล่อยกูไ้ม่มีดอกเบีย้

กำรแก้ไขปัญหำคนจนไมใ่ช่กำร
จ้ำงงำน แตเ่ป็นกำรสร้ำงให้เขำ
ประกอบกำร
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แนวทำงส ำหรับกำรจดักำรเงินช่วยเหลือเพื่อกำรพฒันำทกัษะอำชีพ
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กำรพึง่ตนเอง - กำรจดักำรโดยชมุชน

# 3



การริเริ่มประกอบการของชุมชน - ความสามารถท่ีสรา้งขึ้ นใหม่
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กองทนุ

วิสำหกิจชมุชน

กลุม่ออมทรัพย์

กำรประกอบกำร
ของสมำชิก

การประสานงาน
สนบัสนนุภายนอก

วิสำหกิจชมุชนบ้ำนนำตีน ต.
อ่ำวนำง อ.เมือง จ.กระบี่

วิสำหกิจชมุชนกลุม่ทอผ้ำบ้ำนนำ
ต้นจัน่ ต.บ้ำนตกึ อ.ศรีสชันำลยั 
จ.สโุขทยั

รายไดปี้ 2560

วิสำหกิจชมุชนศนูย์ข้ำว
ชมุชนบ้ำนอุ่มแสง (เกษตร
ทิพย์) ต.บ้ำนดู่ อ.รำศไีศล 
จ.ศรีสะเกษ

9 ล้ำนบำท

17 ล้ำนบำท

100 ล้ำนบำท



การริเริ่มประกอบการของชุมชน - เครือขา่ยท่ีควรสรา้งขึ้ นใหม่

21

กองทนุ
วิสำหกิจชมุชน

กลุม่ออมทรัพย์

กำรประกอบกำรของสมำชิก

กิจกำรเอกชน

ข้ำรำชกำร

กิจกำรสง่เสริมแบบ CSR

คนท่ีมีหลกัประกนัใน
ชมุชน

คนท่ีมีควำมเสี่ยง/ไม่
มีหลกัประกนัใน
ชมุชน

งำนท้องที่

งำนท้องถ่ิน

งำน รพ.สต.



Community governance

งบประมำณ
ภำครัฐ

กระทรวงมหำดไทย
และสว่นรำชกำรท้องถ่ิน

กำรจดัสรร
โดย พอช.

กระทรวงพฒันำ
สงัคมและควำม
มัน่คงของมนษุย์

ฐำนท่ีมำของกำรได้รับกำร
สนับสนุนจำกรัฐ - ควำม
จ ำ เ ป็นของกำรจัดกำร
แก้ไขปัญหำของสงัคม

กำรผสำนทนุและควำมร่วมมือเพ่ือควำมเข้มแข็งและกำรจดักำรตนเองของชมุชน

บนพืน้ฐำนกำรจดักำรชมุชนท่ีมีหลกัสงัคมรองรับ

เอกชน
กำรประสำนควำมร่วมมือ
กบัธรุกิจในชมุชน หรือ
CSR

วิสำหกิจ
ชมุชน

By structure lead to participation

โดยบทบำทของคณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดั
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เงินออมสมำชิก

Outcomes

Outcomes


