บทควำมวิจัย

กำรพัฒนำรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน
ชำวประมงชำยฝั่งทะเลอันดำมัน
a

จิรัชยา เจียวก๊กa, วันชัย ธรรมสัจการb เกษตรชัย และหีมc อุทิต สังขรัตน์d

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
b,c
รองศาสตราจารย์ dอาจารย์ ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


jk.jirachaya@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน
ชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ แบบเจาะลึกจากผู้ที่ ได้รับ และไม่ได้รับสวัสดิการ ผู้จัดสวัสดิ การในชุมชน รวมจานวน 11 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ตามประเด็น ถอดรหัส ตีความ และเรียบเรียงข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน ตั้งแต่ริเริ่ม วางแผน ดาเนินการ รับผลประโยชน์ และประเมินผล ซึ่งมีทางานภายใต้หลักการ
ของชุมชน “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมได้ ร่วมรับผิดชอบ” ขณะที่ผู้นาเองจะต้องมีบทบาทสูงในการประสาน
ความคิดและกระตุ้นการทางานของคนในชุมชน ขับเคลื่อนผ่านกลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนโดยให้
ความสาคัญกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการพึ่งตนเอง รวมถึงการมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็น
ผู้ให้การสนับสนุน ฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐควรดาเนินพัฒนารูปแบบโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน จะทาให้คนในชุมชนได้แสดงศักยภาพและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
คำสำคัญ รูปแบบ การมีส่วนร่วม สวัสดิการชุมชน ชาวประมงชายฝัง่

22

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน

Research

Participatory Development Model for the
Community Welfare by Fishermen on the
Andaman Coast
Jirachaya Jeawkok a, Wanchai Dhammasaccakarnb Kasetchai Laeheemc Utit Sangkaratd
a

Student in Doctor of Philosophy in Human and Social Development department,
Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University
b,c
d
Associate Professor Lecturer, Doctor of Philosophy in Human and Social Development Department,
Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University

jk.jirachaya@gmail.com

Abstract
This study aimed to study the participation in the development of the fishing
community welfare model of Andaman coast in the southern Thailand. This study was
the qualitative research with the intensive interview and the observation as the research
instruments from 11 local community welfare receivers and non-receivers. The result
was analyzed from classifying, encoding, interpreting and compiling the data effectively.
The finding result was that the community developed a community welfare
model which based on the collaborative work of the people in the community from the
stage of initiating, planning, executing, receiving benefits, and evaluating under the
principle of "co-participate, participate and share responsibility" Leaders must play a
strong role in coordinating ideas and motivating people work in the community, drive
through the professional and community enterprise, which a focus on learning to
develop the self-reliant systems including the government and private agencies as the
supporters. Therefore, government agencies should develop the participation of people
model which showed their potential and self-sustainability.
Keywords: Participation, Model, Community welfare, Fishermen on the Andaman coast
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จิรัชยา เจียวก๊ก วันชัย ธรรมสัจการ เกษตรชัย และหีม และ อุทิต สังขรัตน์

บทนำ
“สวัสดิการ คือ การแจกจ่ายหรือจัดบริการดูแล” คากล่าวนี้เป็นความคิดของคนจานวนมากที่
มักมองสวัสดิการเป็นลักษณะการหยิบยื่นผลประโยชน์ให้ ความเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องเป็นบางส่วน แต่ใน
ความหมายทางวิชาการ “สวัสดิการ” มีความหมายกว้างกว่าที่เข้าใจกัน เพราะสวัสดิการมีทั้งมิติทาง
เศรษฐกิจและมิติทางสังคม เช่นเดียวกับคาว่า ความยากจน ซึ่งความหมายเข้าใจทั่วไปก็มักจะหมายถึง
ภาวะขาดแคลนวัตถุปัจจัยในการครองชีพ แต่ในทางวิชาการยุคปั จจุบั น ความยากจนมิได้มีขอบเขต
เฉพาะเรื่องความขาดแคลนวัตถุปัจจัยเท่านั้น แต่ยังกินขอบเขตไปถึงมิติทางสังคมอีกด้วย (Phetpasoet,
2003)
สวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน สาหรับประเทศที่พัฒนา
แล้ ว ระบบสวั ส ดิ การถือ เป็ น ระบบพื้ น ฐานของสั ง คมที่ ส ามารถสร้างหลั กประกั น ความเป็ น อยู่ ให้ กั บ
ประชาชนในประเทศทุกเพศทุกวัย การจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชน เป็นอีกหนึ่งแนวทางสาหรับชดเชย
การจัดสวัสดิการที่ภาครัฐไม่สามารถจัดให้ประชาชนได้ทั่วถึงและเพียงพอ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนที่ต้องเริ่มที่ตัวชุมชนเอง โดยชุมชนสามารถที่จะระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคคล เงินทุน ทุนทางสังคม
ทรั พ ยากรอื่ น ๆ มาใช้ ในการแก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในชุ ม ชน
รู้กระบวนการและแนวทางการขับเคลื่อนการทางาน เมื่อชุมชนรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง
จึงรู้ปั ญ หาและความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างดี จะเห็นได้ว่า แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นพัฒนาประเทศไปสู่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้การดาเนินการในรูปแบบประชา
รัฐ มี วิธีการด าเนิ น การ ป้ องกัน และแก้ไขปัญ หา จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งใน
ปัจจุบันพบว่ากระแสของการตื่นตัวของภาคประชาสังคมนั้น ทาให้ชุมชนมีบทบาทสูงขึ้นในการพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งนี้การรวมกลุ่มของชุมชนและเครือข่ายที่เข้มแข็ง ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การจัดสวัสดิการ
ชุ ม ชนประสบผลส าเร็จ ตลอดจนนโยบายภาครัฐ ที่ ป รับ กระบวนทั ศ น์ การพั ฒ นาที่ เน้ น ชุ ม ชนเป็ น
ศูน ย์กลางตั้งแต่แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบั บ ที่ 8 ท าให้ ชุมชนมี บทบาทที่ จะกาหนด
ทางเลือกในการจัดรูปแบบสวัสดิการ และสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตนเอง ฉะนั้น
การจัดสวัสดิการชุมชน นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดของมนุษย์ และพลังอันเข้มแข็งของชุมชน
เสริมด้วยความทันสมัย นับว่าเป็นความสมบูรณ์แบบทางความคิดที่สามารถแสดงถึงพลังและศักยภาพ
ของชุมชนให้สังคมภายนอกได้รับรู้
การดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการชุมชนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินงานแบบที่รัฐเป็นผู้
สั่งการ เป็นการสั่งให้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อดาเนินงานด้านสวัสดิการชุมชน ซึ่งชาวบ้านไม่ได้ทราบถึงที่มาที่
ไปและความสาคัญของการดาเนินงานไม่เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มสวัสดิการนั้นและวิธีการยังเป็น
การด าเนิ น งานที่ ยึ ด เงิ น เป็ น ตั ว ตั้ ง จึ งไม่ ต่ า งอะไรจากกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ ที่ ช าวบ้ า นท าอยู่ แ ล้ ว ที่ ส าคั ญ
หน่วยงานรัฐยังไม่จริงใจในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบสวั สดิการเป็นสวัสดิการชุมชนเพื่อชุมชนให้
ชุมชนแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องการเพียงผลงานการจัดสวัสดิการ
ในเชิงปริมาณเท่ านั้ น โดยมุ่งการเพิ่ มกลุ่มสวัสดิการให้มี จานวนมากขึ้น ในแต่ละปี และการสนั บสนุ น
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งบประมาณในแต่ละกลุ่มไม่สนใจผลเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นทาให้กลุ่มสวัสดิการชุมชนที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง
เช่ น เดี ย วกับ ชาวประมงชายฝั่ งทะเลอั น ดามั น ของไทย ที่ มี วิถีของคนที่ ต้ องพึ่ งพาธรรมชาติ
เมื่อระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมเข้ามาใช้เครื่องมือประมงที่ผิดประเภทและผิดกฎหมายมุ่งสร้างแต่กาไร
โดยไม่คานึงถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้ นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความเสื่อมโทรมและ
ความล่มสลายต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล ทาให้การประมงจับสัตว์น้าด้วยเครื่องมือประมงพื้ นบ้านที่ไม่
ทันสมัย หรือเครื่องมือประมงอย่างง่ายของชาวประมง จึงไม่สามารถจับสัตว์น้าได้อย่างในอดีต เมื่อสัตว์
น้าลดลงชาวประมงจับสัตว์น้าได้น้อยลง รายได้ลด การกระทาเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการประมงที่ส่งผลต่อ
ระบบนิเวศ จึงทาให้รัฐบาลมีการบังคับใช้กฎหมายประมงภายใต้ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
และพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่กาหนดกฎระเบียบและเงื่อนไขในการทาประมงเข้มงวดขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing ทาให้ชาวประมงบางส่วนหยุดทาการประมงซึ่ง
เป็นผลกระทบต่อเนื่อง (สานักบัญชีประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม,
2559) เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวประมงชายฝั่งที่ต้องอาศัยการประมงพื้นบ้าน หรือ
ประมงชายฝั่งในการประกอบอาชีพเป็นหลัก ทาให้ชาวประมงพื้นบ้านมีการรวมกลุ่มกันเพื่อ “เฉลี่ยทุกข์
เฉลี่ยสุข” เป้าหมายคือ การ “กินดีอยู่ดี มีสุข มีสิทธิ” นั่นคือการจัดสวัสดิการโดยชาวประมงเอง
จากปรากฏการณ์ ข้างต้น ผู้ วิจัยจึ งสนใจศึกษาการพั ฒ นารูป แบบในการจัดสวัสดิ การชุม ชน
ชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคใต้ของประเทศไทย ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน
เพื่อให้ชุมชนสามารถเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดระบบสวัสดิการชุมชนได้ด้วยตนเอง
และเอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดระบบสวัสดิการ
ชุมชนอย่างแท้จริง สู่สวัสดิการชุมชนที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒ นารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล
อันดามันในภาคใต้ของประเทศไทย

คำจำกัดควำม
รูปแบบการมีส่วนร่วม ก็คือ โครงสร้างของกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ
ระเบียบ ที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนพัฒนาโครงสร้าง ระบบ ระเบียบร่วมกัน ในบทความวิจัยนี้จะกล่าวถึง
การร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นการดาเนินการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ของคนในท้องถิ่นในการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคน หมายรวมถึง ทุกอย่างที่จะทาให้คนใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปแบบสิ่งของ เงินทุน น้าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล โดยใช้พื้นที่ชุมชน
ชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดสวัสดิการชุมชนของชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน
2. สามารถนาแนวทางการมีส่วนร่วมในพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนไปประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนอื่นๆ ที่มีบริบทคล้ายกันอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์
3. สามารถนาความรู้เกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝัง่ ทะเลอันดา
มันไปต่อยอดองค์ความรู้

วิธีดำเนินกำรวิจัย
ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยเน้นใช้แนวทางปรากฏการณ์นิยม
(Phenomenology) ซึ่ งใช้ วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมู ลด้ วย การสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview)
จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key-informant) ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
อาศัยเทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากบุคคล เวลา และ
สถานที่ที่แตกต่างกัน ควบคู่กับบริบทของสังคม (Context)
สำหรับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สามารถ
ตอบปั ญ หาในการวิ จั ย ได้ อ ย่ า งลุ่ ม ลึ ก และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวิ จั ย อี ก ทั้ ง เป็ น ผู้ รู้จ ริ ง ในเรื่ อ งนั้ น
ซึ่ ง แบ่ งเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม แรกเป็ น ชาวบ้ า นในชุ ม ชนประมงที่ ไ ด้ รับ สวั ส ดิ การ กลุ่ ม ที่ ส อง ได้ แ ก่
กรรมการชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการชุมชน และกลุ่มที่สาม ได้แก่ ผู้นากลุ่มอาชีพ ตัวแทน
กลุ่มอาชีพ รวมทั้ง 3 กลุ่ม จานวน 11 คน
ในส่ ว นเนื้ อ หำ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ แ นวคิ ด การจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ของ ปั ญ ญา เลิ ศ ไกร
(LoesKai, 2007) กล่าวถึงหลักการจัดสวัสดิการชุมชนตามภาวะทันสมัยว่ามีหลักในการจัดสวัสดิการที่มี
5 ประเด็น แต่ผู้วิจัยได้เลือกประเด็นการมีส่วนร่วม มาเพียงประเด็นเดียว โดยอาศัยแนวคิดกระบวนการ
การมี ส่ ว นร่ว มเพิ่ ม เติ ม ของ เสน่ ห์ จามริก (2541) และของ โกวิ ท ย์ พวงงาม (Phangngam, 2007)
ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการริเริ่มการพัฒนา
2) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนการพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา 4)
การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และ 5) การมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลการ
พัฒนา
สนำมวิจัย ชุมชนบ้านอ่าวน้า ตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และ ชุมชนแหลม
กรวด ตาบลคลองขนาน อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เครื่องมือในกำรด ำเนิ นกำรวิ จั ย ได้ แก่ 1) การสั ม ภาษณ์ จะสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้อมู ล ตามแนว
คาถามในการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น รวมถึงข้อคาถามที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการสังเกต โดยเลือก
สัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลเป็นสาคัญ ด้วยวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แนวคาถาม
ในการสัมภาษณ์จะใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล แต่ทั้งนี้ก็อาจมีการปรับแนวทางการสัมภาษณ์
ตามบริบทของเหตุการณ์ในภาคสนามด้วย 2) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม มีแนวทางใน

วารสารพั ฒ นาสั ง คม

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 / 2560

25

26

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน

การสังเกตคือ กาหนดวัตถุประสงค์ในการสังเกตไว้ล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่พื้นที่ในการศึกษา ผู้วิจัยจึงสังเกต
บริบทสภาพทั่วไปของพื้นที่ และเฝ้าสังเกตพฤติกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้วย
สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ความถูกต้องของข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการศึกษา
ด้ ว ยวิ ธี วิ เคราะห์ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis Method) ซึ่ ง เป็ น การน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
สัมภาษณ์มาสังเคราะห์และแยกเป็นประเด็นตามเนื้อหา (Phothisa,2006)
ผลกำรวิจัยและกำรวิเครำะห์
การจั ด สวั ส ดิ ก ารในอดี ต เป็ น การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อกู ล กั น อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการของครอบครั ว
เครือญาติ และชุมชน อันเป็นทุนทางสังคมที่สั่งสมมาเป็นเวลาช้านาน การช่วยเหลือเกื้อกูลบางอย่างก็
กลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ เช่น เมื่อเรือจอดเทียบท่าชาวประมงที่อยู่บริเวณท่าเรือจะรอรับ
เชือกจากเรือ ดึงเรือให้เทียบท่าเรือให้สนิท และผูกเชือกกับเสาท่าเรือ การช่วยเหลือดังกล่าวไม่มีสินจ้าง
ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นหน้าที่ของใคร จนกลายเป็นวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะนาพาให้
ชุมชนมีความสุข ชุมชนประมงชายฝั่งทะเลอันดามันโดยส่วนใหญ่ ยังคงยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักศาสนา
อิสลาม บางแห่งมีการผสมผสานแนวคิดที่ภาครัฐเข้าไปช่วยสนับสนุน บางแห่งก็ยังคงพึ่งพารัฐสวัสดิการ
สาหรับชุมชนบ้านอ่าวน้า ตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และ ชุมชนแหลมกรวด
ตาบลคลองขนาน อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีการจัดกลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการประมง
เกิดขึ้น ในชุมชนแหลมกรวดได้จัดเป็นกลุ่มอาชีพแปรรูปโดยแม่บ้านของชาวประมง ขณะที่ชุมชนบ้านอ่าว
น้าได้มีการพัฒนาจากกลุ่มอาชีพเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และคาดการณ์ว่าในอนาคตชุมชนแหลมกรวดก็
จะพัฒนากลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเช่นกัน เมื่อสอบถามข้อมูลจะพบว่าทั้ง 2 ชุมชน ซึ่ง จะซอฟี (สัมภาษณ์
9 กุมภาพันธ์ 2560) และน้องรีนา (สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2560) มีข้อมูลการเริ่มต้นที่คล้ายคลึงกันนั่น
คื อ เริ่ มจากการประมงเพื่ อยั งชี พ และค้ าขายในตลาดของชุ มชน เป็ นการท าการประมงเพื่ อป้ อนเข้ าสู่
อุตสาหกรรม เกิดการแข่งขันเพื่อช่วงชิงทรัพยากรสัตว์น้ากันมากขึ้นส่งผลต่อระบบนิเวศ เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสังคม เมื่อสัตว์น้าจับได้น้อยลง จึงเกิดการร่วมกันคิดแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกับคนในชุมชน
การแปรรูปสัตว์น้าและทากะปิ ซึ่งมีการหาสมาชิกเข้ามารวมกลุ่มเรื่อย ๆ ทางกลุ่มมีการแบ่งปัน
ผลและกาไรแก่สมาชิก และมีการแบ่งกาไรส่วนหนึ่งมาจัดสวัสดิการแก่ชุมชน คล้ ายกับชุมชนบ้านแหลม
กรวด ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนจะเรียกว่า “คืนกาไรให้กับสังคม” ในด้านสุขภาพ ด้านประกอบอาชีพ และด้าน
การศึกษา อย่างชัดเจนแต่ยังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
“...กลุ่ มนี้ มี ท าเคย ท าปลาเค็ม แห้ ง แล้ วก็หลายอย่ าง แต่ ที่ ท าบ่ อยคือเคย
มีการรวมกันมาไม่นานที สมาชิกไม่ค่อยมาก เหตุผลที่รวมเพราะหากแต่ละคนทาขาย
ได้ราคาไม่ดี และบางทีใช้การรุนกุ้งเคย ซึ่งผิดกฎหมาย เราก็เลยรวมกลุ่มกัน หลายๆ
คน ใช้วิธีการตัก ทาโรงเรือนเล็กๆ ไม่ให้แมงวันตอม จะได้สะอาด ตอนนี้กาลังขอ อย.
(ออ-ยอ) อยู่ ส่วนการแบ่งเงินจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือในร้อยหนึ่ง 45 ปันผลให้กับ
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สมาชิก 15 พัฒนากลุ่ม 10 คืนให้กับสมาชิกที่หากุ้งเคยมาให้กลุ่ม ใครหามามากก็จะได้
มาก แต่ต้องใช้วิธีการตักนะ ห้ามรุน เราจะต้องทาให้ถูกกฎหมาย หากรุนเราจะไม่รับ
กลิ่นโคลนมันจะติด จะรู้เลยว่ารุน เหลืออีก 15 คืนกาไรให้กับสังคม ...”
(บังหมาด แหลมสัก, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2560)
ผู้วิจั ยจึงได้ สอบถามประเด็นการคืน กาไรให้ กับสั งคมว่าทางกลุ่ม มีการจัด การอย่ างไร บั งดล
แหลมสัก (สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2560) ผู้เป็นชาวประมงในชุมชนกล่าวว่า “...เค้าขอเจ็บไข้ไม่บาย1 เรา
ก็ให้ เด็กขอซื้อหนังสือเรียน2 เราให้ ผู้ใหญ่ขอไปทาไหร่ๆ3 ในชุมชนเราก็ให้...” เมื่อผู้วิจัยได้สอบถามเจ้าที่
หน้าพัฒนาชุมชนของเทศบาลตาบลแหลมสัก เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ และสวัสดิการชุมชนที่ทางชุมชนร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบล และสอบถามชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชน โดย พี่ญา อบต. (สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์
2560); จะเป็ด (สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2560); จะนาหล๊ะ (สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2560) และบังแอ
(สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2560) ได้ข้อมูลที่ตรงกันว่าหลายกลุ่มอาชีพมีการเน้นเป็นลักษณะธุรกิจ และได้
ปิดตัวลงไปเนื่องจากขัดผลประโยชน์กัน สาหรับทางพัฒนาชุมชนของเทศบาลได้เข้าไปช่วยเหลือหลังจาก
ที่กลุ่มได้รวมตัวกัน และสามารถดาเนินการด้วยตนเองระยะหนึ่งแล้ว
สาหรับการสนับสนุนของภาครัฐ และการมีส่วนร่วมในสวัสดิการชุมชนของชาวประมงในชุมชน
พบว่า เน้นการสร้างความร่วมมือในภาคประชาชน และใช้กฎระเบียบ และการดาเนินงานในชุมชนตาม
หลักศาสนาอิสลาม มีการพึ่งพาจากรัฐน้อย ยกเว้นระบบโรงเรือนที่ ทางพัฒนาชุมชนเป็นผู้จัดสร้างให้
และระบบสาธารณูปโภคที่เป็นสวัสดิการสังคมที่ทุกคนควรจะได้อยู่แล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ชาวประมง
และ กรรมการหมู่บ้าน เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว รวมถึงสิ่งที่อยากให้พัฒนาความช่วยเหลือ

ภำพที่ 1 แสดง การตักตัวเคย เพื่อนามาทากะปิของกลุ่มอาชีพทากะปิ ชุมชนแหลมสัก กระบี่
1

ไม่บาย หมายถึง ป่วย ไข้ มีปัญหาด้านสุขภาพ
ซื้อหนังสือเรียน หมายถึง ซื้ออุปกรณ์ในการเรียน
3 ทาไหร่ๆ หมายถึง ทากิจกรรมต่างๆในชุมชน และทุนในการประกอบอาชีพ
2
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28

ภำพที่ 2 แสดงการตากตัวเคยของกลุ่มอาชีพทากะปิ ชุมชนแหลมสัก กระบี่
“...แรกก่อน 4 เราก็อยู่กัน ช่ วยกัน หวางนี้ 5 รุ่น ใหม่ ช่วยกัน น้ อย แต่ก็มี ให้เห็ นอยู่มั้ ง
เหมือนกลุ่มของบ่าว6 หมาด เค้าก็ชวนคนแถวนี้ ทาเคย 7 ขายกันเอง อบต.ไม่ได้เข้ามา
มั่ว8 แต่แรก9 พึ่งมาตอนหลัง เค้าลงหุ้น แบ่งปันผล กาไร ช่วยเหลือเด็กค่าหนังสือบ้าง
ตามที่มี สิ่งที่อยากให้พัฒนาบ้านเราก็ทาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะพอนักท่องเที่ยว
เข้ามา ทาง10 ก็จะสบาย น้าไฟ ก็ดีขึ้น...”
(หวาดีน, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2560)
สอดคล้องกับ ม๊ะหญิ ง แหลมกรวด (สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2560) ที่ให้ข้อมูลถึงการพึ่งพา
สวัสดิการจากภาครัฐ การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และสิ่งที่อยากให้พัฒนาความช่วยเหลือไว้ ดังนี้
“...กลุ่มไหนที่ อบต.เข้ามาช่วยตั้งแต่แรก ก็จะปิดไปหลายกลุ่มแล้ว มีบางกลุ่มที่ อยู่ได้
เพราะ เค้ามีคนทางานใน อบต.อยู่ในกลุ่มด้วย แต่กลุ่มไหนที่ทาเองแต่แรก อยู่ได้ถึงหวาง
นี้ แต่ก็พออยู่ได้ ไม่ถึงกับดีมาก แต่กาไรโด้11 ที่ให้สมาชิก แล้วยังให้คนบ้านเราเหลย12...”
4

แรกก่อน หมายถึง ในอดีต
หวางนี้ หมายถึง ในปัจจุบัน
6 บ่าว เป็น สรรพนามใช้เรียกบุคคลที่เป็นผู้ชาย
7 เคย หมายถึง กะปิ
8 เข้ามามัว่ หมายถึง เข้ามาให้ความช่วยเหลือ (เฉพาะในประโยคดังกล่าว)
9 แต่แรก หมายถึง ครั้งแรก
10 ทาง หมายถึง ถนน
11
โด้ เป็นคาสร้อยของภาษาพูด ในประโยค “แต่กาไรโด้” หมายความเช่นเดียวกับ “แต่ที่สาคัญกาไร นู้น!!”
12
เหลย หมายถึง อีก
5
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ข้อมู ล ดั งกล่ าวได้ รับ การยื น ยั น จาก พี่ ญ า อบต. เกี่ย วกับ การช่ วยเหลื อจากภาครัฐ ส าหรับ
สวัสดิการชุมชนของชาวประมง
“...ทางหน่วยงานจะไม่เข้าไปให้ความช่วยเหลือก่อน ให้ชาวบ้านดาเนินการไปสักระยะ
ก่อน แล้วพี่ และ พช.(พอ-ชอ)13 จะเข้าไปช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง เพื่อให้เค้า
สามารถยืนได้ด้วยขาตนเอง พยายามดูห่างๆ ช่วยเหลือเป็นระยะ ทาตามทางของใน
หลวงรัชกาลที่ 9...”
(พี่ญา อบต., สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2560)
สวัสดิการชุมชนของชาวประมงชายฝั่งทะเลในจังหวัดกระบี่ จะเน้นการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนมาสร้างสวัสดิการให้ชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นใจ เพื่อต่อรอง
ราคาของสินค้าที่ดีกว่าการขายเดี่ยว ๆ เมื่อได้ผลตอบแทนมาก็นามาปันผลให้สมาชิก และสร้างสวัสดิการ
ตามการร้องขอ ตามที่กลุ่มจะสามารถให้ได้ ในภาครัฐเองก็มีการสนับสนุนเมื่อชุมชนสามารถเดินได้ด้วย
ตนเองสั กระยะ ในบ้ างครั้งก็ได้ เข้าไปช่ วยเหลือ เมื่ อมีการร้องขอความช่วยเหลือ และประสานไปยั ง
หน่วยงานอื่น ๆ ให้กบั ชุมชน สาหรับบางกลุ่มอาชีพที่ได้ปิดตัวลงไปนั้นรอแต่การช่วยเหลือจากทางภาครัฐ
ประกอบกับผู้นากลุ่มที่ไม่เข้มแข็งต่อกระแสทุนนิยม ส่วนกลุ่มที่ยังคงดารงอยู่ได้ในปัจจุบันนั้นสามารถ
พัฒนาได้ด้วยตนเองใช้แนวทาง “พออยู่ พอกิน” พัฒนาบนพื้นฐานในสิ่งที่ตนเองมี รวมถึงความเอื้อเฟื้อ
แบ่งกันที่ไม่เพียงแต่สมาชิก แต่ยังคงจุนเจือไปถึงชุมชนของสมาชิกกลุ่มเอง ตามกาลังที่มี จึงเกิดเป็นความ
รักความสามัคคีกันในชุมชน ผู้วิจัยจึงได้สอบถามข้อมูลการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่ง บังหมาด แหลม
สัก (สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2560); ม๊ะหญิง แหลมกรวด (สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2560) ;สูเหละ แหลม
กรวด (สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2560)ได้ให้ข้อมูลที่ตรงกันและสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการริเริ่มการพัฒนา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกาหนดความต้องการของชุมชน
และมีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการด้วย จะเห็นได้ว่าชุมชนเสมือนเป็นองค์กร
อย่างหนึ่งที่มีบทบาท และการบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ ในสังคม อีกทั้งยังเป็นองค์กรลาดับต้น ๆ ที่เป็น
แหล่งขัดเกลาทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตเป็นไปตามครรลอง ครองธรรมของสังคมนั้นให้เป็นไปตามวิถี
ประชา ฉะนั้นการที่จะนานวัตกรรมทางสังคมใหม่ ๆ เข้ามาในชุมชนย่อมเป็นสิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่ตามมา
พร้อมกันคือความคาดหวังกับนวัตกรรมนั้น ในทางกลับกันความไม่เชื่อใจต่อนวัตกรรมที่ถูกนาเข้ามาก็มีไม่
น้อยเช่นเดียวกัน สิ่งที่ริเริ่มเป็นลาดับแรก ๆ ของการทางานของคณะทางานชุมชน คือ การสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อกระบวนการที่คณะทางานชุมชนจะนามาใช้ในการดาเนินงานในชุมชน รวมถึงการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม
13

พช. หมายถึง หน่วยงานพัฒนาชุมชน
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2) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนการพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการ กาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินงานตลอดจนกาหนดทรัพยากรและ
แหล่งทรัพยากรที่ใช้ การค้นหาจุดสนใจที่ดี และมีพลังต่อการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ในการระบุประเด็นปัญหา
หรือความน่าสนใจที่โดดเด่น และมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องถึงประโยชน์ และ
ผลกระทบต่อชุมชน เพื่อเป็นหัวข้อหลักในการเปิดตัวประเด็นความสนใจในการจูงใจไปสู่การสื่อสาร และ
นาเสนอถึงเรื่องราวต่างๆ ในการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมการสร้างชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้เป็นชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการ
เข้าไปมีส่วนร่วมของการจัดทาแผนไปสู่ขั้นของการปฏิบัติก็มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์โดย
การสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริ หาร ประสานงาน และดาเนินการขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก รวมถึงการระดมกลุ่มเพื่อจัดเวทีประชาคมในชุมชน เพื่อหารือถึงการดาเนินงาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนกาลังเผชิญอยู่ไปสู่การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการคิด ร่วมกันแสวงหาแนวทาง และปฏิบัติร่วมกัน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นหลักสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน
4) การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ประชาชนร่วมในการรับผลประโยชน์
ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ สาหรับการ
จัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกในชุมชนนั้น มีการระดมทุนของคนในชุมชน และมีกฎระเบียบคือสมาชิก
จะต้ องเข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่ ม เพื่ อให้ ได้ ซึ่งเงิน ปั น ผลและค่ าแรงในเบื้ องต้น พร้อมกัน นี้ จ ะได้ รับ
การดูแลร่วมกันในชุมชน โดยยึดคติของชุมชนที่ว่า “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมได้ ร่วมรับผิดชอบ”
5) การมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลการพัฒ นา ประชาชนเข้าร่วมประเมินการพัฒ นาที่ได้
กระทาไปนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมินผลย่อย
เป็นการประเมินผลก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ หรือกระทาในรูปของการประเมินผลรวม ซึ่งเป็นการประเมินผล
สรุป สุ ด ท้ าย ส าหรับ การประเมิ น ผลจะมี คณะท างานของชุ ม ชนร่ว มกับ คนในชุ ม ชนประเมิ น ผลการ
ดาเนิ นงาน โดยจะรายงานผลการด าเนิ น งานในที่ป ระชุ ม ประจาเดือน พร้อม ๆ กับ การแก้ไขปั ญ หา
ที่เกิดขึ้นร่วมกัน จากการนากระบวนการดังกล่าวมาใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเกิดขึ้นในช่วง
ที่ชุมชนกาลังประสบกับปัญหา ส่งผลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่เกิดจากการรวมตัวของแกนนา
ในชุมชนสามารถดาเนินงานได้ง่ายขึ้น
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ภำพที่ 3 แสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝัง่ ทะเลอันดามัน
อย่างไรก็ดีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนในชุมชนต่อกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นได้
อย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเป็นเครื่องมือไปสู่การขับเคลื่อน
กิจกรรมอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม สาหรับตัวผู้นากลุ่ม ควรมีความเข้มแข็ง มีทักษะความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นที่ศรัทธาของสมาชิก ชุมชนเองก็ควรใช้
คุณ ธรรมเป็นหลักการของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ที่อ ยู่ด้วยความรักสามัคคีและการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ส่วนผลผลิตของชุมชนควรกาหนดมาตรฐานเพื่อรับรองคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ ให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ ดังนั้น การให้ได้มาซึ่งสวัสดิการชุมชนของคนในชุมชนนั้น เริ่มจาก

วารสารพั ฒ นาสั ง คม

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 / 2560

31

32

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน

กระบวนการสร้างรายได้ให้ชุมชน จากกลุ่มอาชีพและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยให้ความสาคัญกับ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการพึ่งตนเอง การพัฒนาเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้จากการจัดการทรัพยากร
และผลผลิต แสวงหาและพัฒนาความรู้บนฐานความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน ด้านการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

สรุปและอภิปรำยผล
การพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักในประเทศไทย แม้จะประสบความสาเร็จในการสร้างความ
เติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย แต่มีปัญหาในการจัดสวัสดิการให้ทั่วถึงคนทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ที่เสียเปรียบมักเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบท ปัญหาดังกล่าวได้กระตุ้นให้
ชุมชนชนบทหลายชุมชนพยายามสร้างระบบสวัสดิการของตนเอง ด้วยการรวมกลุ่มระดมทรัพยากรจาก
สมาชิ ก (Masae, 2013) การมีส วัสดิ การชุม ชนเกิด ขึ้น ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี นั้ น ในอดีต นั้น จะ
ประสบปัญหาต่าง ๆ พอสมควรในระยะแรก แต่ด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเองก็
ได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยการเรียนรู้และปรับตัวอย่างน่าสนใจยิ่ง (Phetpasoet, 2003) จนปัจจุบันนี้
เป็ นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าการรวมกลุ่ม ของชุ มชนเป็น การเคลื่อนไหวทางสังคมในลักษณะของ
กิจกรรมร่วม เมื่อสาเร็จและเติบโตก็มีการขยายผลให้เกิดการผลิตซ้าในอุดมการณ์แห่งการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันของคนในชุมชนเอง
สิ่งสาคัญคือผลผลิตที่ได้จากการรวมกลุ่มเพื่อชุมชนไม่เพียงแต่ทาให้คนในชุมชน อยู่ดี กินดี มีสุข
แต่ยังมีการสร้าง “นวัตกรรมทางสังคม” ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชน ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
หรือแม้กระทั่งคนในชุมชนเอง รวมถึงแก้ไขปัญหาโดยคนในชุมชนเองอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ปัญหาที่แท้จริงของคนในชุมชน จะเห็นได้ว่าพลวัตของปัญหาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
ของสังคมโลกนั่นคือใช้ทุนนิยมมาเป็นตัวขับเคลื่อน ฉะนั้นชุมชนเองก็มีการพัฒนาเป็นสวัสดิการรูปแบบ
ใหม่ที่ต้องพึ่งพิงทุนนิยม นั่นก็คือ “เงิน” แต่มีวิธีการและเป้าหมายบางประการของการจัดการที่แตกต่างกัน
ซึ่งถือได้ว่าเป็น“สวัสดิการชุมชนแบบพัฒนา” ตามแนวคิดของ ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (Patamawadee, 2009)
ซึ่งได้กล่าวถึงระบอบสวัสดิการที่รัฐและภาคเอกชนบริการให้ไม่อาจจะครอบคลุมและจัดสรรได้อย่าง
เหมาะสมกับคนรากหญ้าในชนบทและแรงงานที่อยู่ในภาคที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งยังมีอยู่ในสัดส่วนที่สูง
ในขณะเดียวกันอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและความทันสมัย ทาให้ยากสาหรับคนเหล่านี้ที่จะ
ดาเนินชีวิตในทุกมิติโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินตรา
ฉะนั้น การพัฒนารูปแบบในการจัดสวัสดิ การชุมชนชาวประมงที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมกันนั้น
เริ่ม จากชุ ม ชนการได้ รับ ผลกระทบจากการพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้ น ทุ น จากภายนอก ท าให้ เกิ ด การท าลาย
ทรัพยากรชุมชนที่มีอยู่ในระยะยาว สู่การรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อวิเคราะห์ ปัญหา คิดหาทางออก
ร่ว มกัน หาแนวทางร่วมกัน ในการแก้ไขปั ญ หา ลองผิด ลองถูกใช้การเรียนรู้ร่วมกัน กาหนดเป็ น แผน
กิจกรรมการพัฒนาจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของคนในชุมชนเอง ร่วมกันรับผลประโยชน์และประเมินผล
ร่วมกัน สุดท้ายกาหนดอนาคตร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ระยะยาวที่ไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติส่งต่อ
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ให้รุ่นลูกหลาน อันจะทาให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดีและมีสุข ตลอดจนการเอื้อเฟื้อระหว่างกันของคนในชุมชน
อั นเป็ นลั กษณะส าคั ญ ของสั งคมที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ งสอดคล้ องกับ อาแว มะแส (Masae, 2011) ได้ อธิ บาย
คุณภาพ สังคมไว้ว่าเป็นผลลัพธ์ทเี่ กิดจากการตระหนักถึงศักยภาพของคนผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนิ น กิจ กรรมทางสั งคม และกิจ กรรมที่ เกี่ย วข้องกับ การพั ฒ นาศั กยภาพของประชาชน อี กทั้ งยั ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุพรรณี ไชยอาพร (Chaiyaporn, 2012) ที่พบว่า คุณภาพสังคมในทัศนะ
ของคนในชุมชน คือ สังคมที่มีความ เอื้อเฟื้อมีความสงบสุข สามัคคี พึ่งตนเองได้ มีความเป็นหนึ่งเดียว ไม่
แตกแยก และรู้จักให้อภัย นอกจากนี้การ ดาเนินกิจกรรมในรูปแบบของกลุ่มยังส่งเสริมความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ และการที่ผู้คนได้รับการพัฒนาศักยภาพทาให้สามารถพึ่งตนเองได้สูงขึ้นและเข้าถึงบริการจาก
รัฐ เช่น การศึกษาการมีรายได้ ฯลฯ ทั่วถึงมากขึ้ น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทที ขจรกิตติยา
(Kachonkitthiya, 2007) ที่ ได้ ศึกษาเรื่อง การจั ด การธุรกิจ ชุ ม ชนสู่ ค วามส าเร็จ อย่ างยั่ งยื น ซึ่ งพบว่ า
ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน คือ การทางานร่วมกันภายใต้หลักการร่วมคิด ร่วมทา และ
ร่วมกันรับประโยชน์ โดยที่ผู้นาจะต้องมีบทบาทสูงในการประสาน ความคิดและกระตุ้นการทางานของคน
ในชุมชน
จะเห็นได้ว่าการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปสู่การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก และคนในชุมชน
ได้แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนสามารถร่วมกันริเริ่ม วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ร่วมกันรับผลประโยชน์
และประเมินผลกับสิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกันทา จึงเป็นปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางสังคมที่น่าสนใจยิ่ง
ด้วยลักษณะและรูปแบบของการจัดสวัสดิการที่พยายามยึดปัญหาสาคัญของชุมชนเป็นที่ตั้ง แล้วแก้ไข
ปัญ หาของชุมชนร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และอนุรักษ์และหวงแหน
ทรัพยากร สร้างเป็นสินค้าและเพิ่มมูลค่าการผลิต ก่อเป็นระบบเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนให้คนในชุมชนมีการ
กินดี อยู่ดี และมีความสุข ถือว่าเป็นการพัฒนาแนวชุมชนนิยม ที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมและการ
สร้างพลังของคนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองของชุมชนให้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เพื่ อน าผลการวิจัยไปใช้ในงานพัฒ นา นักพัฒ นาสังคมควรด าเนิ น
กิจกรรมของชุมชนเป็นการทางานร่วมกันหลายฝ่ายอย่างเป็น กระบวนการ จึงควรเรียนรู้เชิงลึกและทา
ความเข้าใจให้ชัดเจน อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาความคิด ด้วยการกระตุ้น ให้คนในชุมชนรู้จักค้นหาปัญหา
ร่วมหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาด้วยตนเองควบคู่กับการปลูกจิตสานึกที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน
2. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย หน่ วยงานราชการทั้ งระดั บ ท้ องถิ่น และระดับ ประเทศที่ จ ะท า
การส่งเสริมให้ชุมชนขับเคลื่อนด้วยตั วเองนั้น ควรเน้นให้คนในชุมชนเห็นถึงความสาคัญของการพึ่งพา
ตนเองมากกว่าการพึ่งพาภาครัฐ เพื่อให้สามารถค้นหาความต้องการของชุมชนที่แท้จริง
3. ข้อเสนอแนะเพื่ อการวิจัยในอนาคต การศึ กษาครั้งนี้ เป็น การศึ กษาการมี ส่วนร่วมในการ
พัฒ นารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนของชาวประมง ที่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งอาจจะเลือกในจังหวัดอื่น ๆ
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เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและต่าง หรือแนะนาให้ศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อสวัสดิการชุมชนเป็นการต่อยอดองค์ความรู้
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