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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงปฎิ บตั ิการครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาองค์ ความรู้ เกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน 2) ศึกษาแนวทางการประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ย งในการดําเนิ น ชีวิตและการประกอบอาชี พของประชาชนชุม ชนบ้ านตราดตวน
และ 3) ศึกษารู ปแบบการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหาความยากจน
ของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน กลุ่มตัวอย่าง จําแนกออกเป็ น กลุ่ม คือ ตัวแทนประชาชน
ผู้มีรายได้ น้อยจํานวน 180 คน และกลุม่ ผู้นําชุมชนบ้ านตราดตวน จํานวน 10 คน เครื องมือทีใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง ข้ อมูลที
ได้ จากข้ อมูลเชิงปริ มาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพืนฐาน (ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน) ส่วนข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์เชิงเนือหา
ผลการศึกษา พบว่า
. ประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับปานกลาง ซึงส่วนใหญ่ รับรู้ องค์ความรู้ หลัก ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้นําในชุมชน
และเพือนบ้ าน โดยความรู้ ต่อแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี ยวกับเรื องความอดทนและ
ความเพียร และมีการประยุกต์ใช้ หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลดรายจ่าย การประหยัด
อดออม และการใช้ ท รั พยากรอย่างคุ้มค่าและ เกิ ดประโยชน์สูงสุดทังด้ านส่วนตัวและส่วนรวม
โดยเริ มปฏิบตั ิจากตัวเอง และครอบครัว
. แนวทางการประยุก ต์ใช้ ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพี ยงในการดําเนิน ชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน
2.1 แนวทางในการประยุก ต์ใช้ ห ลัก ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการดําเนิน ชีวิต :
โดยการลดการใช้ -จ่ายในครัวเรื อน ลดปริ มาณการซือจากภายนอกและทําการผลิตใช้ ในครัวเรื อน
ด้ ว ยตนเอง ซึ งองค์ ป ระกอบของหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใน
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ชีวิตประจําวัน ได้ ด้ วยหลักความพอประมาณ หลัก ความมีเหตุผ ล หลักการมีภูมิค้ มุ กัน ที ดี และ
ด้ านคุณธรรม
2.2 แนวทางในการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้ านการประกอบอาชีพ :
บางครั วเรื อนมีองค์ ความรู้ ในการผลิตผลิ ตภัณ ฑ์ สํา หรับใช้ ในครั วเรื อน อีกทังในชุมชนมีวตั ถุดิ บ
สํ าหรั บ นํ ามาใช้ ในการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ บ างชนิ ดสํ าหรั บ ใช้ ในชี วิตประจําวัน และนํ าไปจําหน่าย
เพือการเพิ มรายได้ ให้ กับครัวเรื อน เช่น ผักตบชวา ซังข้ าวโพด นํามาเป็ น วัตถุดิบในการเพาะเห็ด
มะนาว นํ า มาเป็ นส่ ว นผสมของนํ ายาล้ างจาน ผั ก สวนครั ว นํ า มาเป็ นส่ ว นประกอบใน
การทําอาหาร และจําหน่าย แต่อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ ของชาวบ้ านทีนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์นัน
ไม่ สามารถทํ าได้ อ ย่ างต่ อเนื องและไม่ ได้ ม าตรฐาน ต้ อ งอาศัย องค์ ค วามรู้ วิธี ก ารจากบุค คล/
หน่วยงานภายนอกชุมชน เช่น นักวิชาการการเกษตร พัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา เป็นต้ น
. รูปแบบ (Model) การแก้ ปัญหาความยากจนทีเหมาะสําหรับการนํามาใช้ ในการขยาย
ผลในพื นทีชุมชนบ้ านตราดตวน จะต้ องเริ มจากการให้ ความสําคัญทีต้ องให้ คนในชุมชนเข้ าใจถึง
ทุ น ทางสั งคมของชุม ชนตนเองอัน ประกอบด้ ว ย ข้ อ มูล ด้ านเศรษฐกิ จ ด้ า นโครงสร้ างพื นฐาน
ด้ านการศึกษา ด้ านสังคม และด้ านสิงแวดล้ อม เพือให้ ทุก คนได้ มีส่วนรับ รู้ ถึงจุดเด่นและจุดด้ อย
ของชุมชนตนเอง และจัดเก็ บเป็ นข้ อมูลทีเป็ นองค์ ความรู้ ในชุมชนตนเองซึงสามารถพัฒนาไปถึง
ระดับศูนย์การเรี ยนรู้ ของชุมชนทีจะถ่ายทอดให้ กับบุคคลทังจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชน
ได้ เข้ ามาแลกเปลียนเรี ยนรู้ แต่อย่างไรก็ตาม การทีจะยกระดับให้ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ทีมีศกั ยภาพ
ได้ ต้องอาศัยความร่ วมมือจากบุคคลหลายฝ่ าย ได้ แก่ ผู้นําชุมชน ผู้นําทางศาสนา ตัวแทนชาวบ้ าน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ปั ญหาความยากจนในพื นที
อย่างยังยืนได้
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ABSTRACT
This action research aimed: 1) to study the body of knowledge about the
sufficiency economy philosophy of people in Tradtoun village; 2) to investigate the
guidelines in applying the sufficiency economy philosophy into daily life and occupation
of people in Tradtoun village; and 3) to ascertain the integrative models of the
sufficiency economy philosophy in order to solve the poverty problems of people in
Tradtoun village. The samples were purposively selected from two groups, namely, 180
representatives of low income people and 10 community leaders. The research
instruments included questionnaire and structured interview. The quantitative data were
analyzed by descriptive statistics (percentage, mean and standard deviation) while the
qualitative data obtained were analyzed by content analysis technique. The results were
as follows.
1. People in Tradtoun village understood the sufficiency economy philosophy at
a moderate level. Most of them perceived the sufficiency economy philosophy from their
community leaders and neighbors. They had knowledge about the sufficiency economy
philosophy in the aspects of tolerance and perseverance, and applied the sufficiency
economy philosophy by reducing the expenses, economizing and saving money, and
utilizing the resources worthily and utmost both in private and public beginning with
individuals and households.
2. The guidelines in applying the sufficiency economy philosophy into daily life
and occupation of people in Tradtoun village;

ง

2.1 The guidelines in applying the sufficiency economy philosophy into daily
life of people in Tradtoun village were that people try to reduce their household
expenses, lower to buy the amount of products outside, and produce the products using
in their own households. The components of the sufficiency economy philosophy
applying in daily life were moderation, reasonableness, self-immunity, and ethics and
virtues.
2.2 The guidelines in applying the sufficiency economy philosophy into
occupation of people in Tradtoun village were that some households have body of
knowledge about creating products used in their households. In addition, the community
had the sources of raw materials for producing some products used in daily life and
distributed in order to increasing the household incomes, such as, water-hyacinth and
corn straw which are as the raw materials for mushroom cultivation, lime for making
the admixture of dishwashing liquid, vegetables for cooking food for sale. However,
the body of knowledge taken to develop the products cannot do continually and lower
than the standard. Therefore, the agriculturists, developers and experts from the
educational institutions should help them in that case.
3. The plausible models for solving the poverty problems of people in Tradtoun
village should start with the people awareness in social capitals in their community,
including economic information, basic structure, education, social and environment.
People should be acknowledged the strengths and weaknesses of their community,
store and file them as the body of community knowledge and develop to be
the community learning center for passing them to people both inside and outside
the community who have a chance to learn and exchange their knowledge. However,
developing to be the learning center excellence should be cooperated from many
people, for example, community leaders, religious leaders, people representatives, and
private and public sectors for participating in sustainable solving poverty problems in
the community.
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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ปั ญหาความยากจนในปั จจุบนั เป็ นปั ญหาในเชิงระบบและโครงสร้ างระดับชาติทีสังสม
มานาน จนกลายเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อความยังยืนในการพัฒนาประเทศ แม้ ว่าภาครัฐจะให้
ความสนใจในการแก้ ปัญหาความยากจนมาโดยตลอด แต่กย็ ังไม่สามารถแก้ ไขให้ บรรลุผลอย่างเป็น
รูปธรรม ในขณะทีสภาพแวดล้ อมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิงแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไปได้
ส่งผลให้ ปัญหาความยากจนมีความสลับซับซ้ อนยิงขึน ช่องว่างของรายได้ ระหว่างคนจนกับคนรวย
ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกันทังด้ านเศรษฐกิจ และการเมืองของกลุม่ คนต่างๆ
ในสังคม ดังนัน ปั ญหาความยากจนจึงจําเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขแบบองค์รวม โดยเชือมโยงมิติ
ต่างๆ เข้ าด้ วยกันอย่างเป็ นระบบครบวงจน ซึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 0
(พ.ศ. 50 –2554) ได้กําหนดขึนบนพืนฐานการเสริ มสร้ างทุนของประเทศทังทุนทางสังคม
ทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมให้ เข้ มแข็งต่อเนือง ยึดคนเป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550)
การพัฒนาประเทศทีผ่านมาแม้ จะมีการวางแผนแนวทางการพัฒนาทีชัดเจนก็ตาม
แต่ในทางปฏิบตั ินโยบายต่าง ๆ ทีออกมาในบางครังกลับไม่ประสบความสําเร็จ ไม่สามารถแก้ ไข
ปั ญหาความยากจนได้อย่างเป็ นรูปธรรม ทีผ่านมานโยบายของรัฐไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของ
คนจน เช่น นโยบายด้ านการศึกษาทีรัฐส่งเสริ มเป็ นนโยบายเน้ นความรู้ตามทีกําหนดไว้ ในหลักสูตร
ตายตัวหรื อเป็ นความรู้ แง่ทฤษฏีทไม่
ี สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ งหรือไม่มีประโยชน์ตอ่ การ
ดําเนินชีวิตประจําวันของคนจน พระราชบัญญัติป่าสงวนทีทําให้ คนจนไม่สามารถเข้ าถึงทรัพยากร
ในท้ องถินของตนหรื อเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้ องถินได้ นอกจากนันรัฐยังมี
นโยบายทีสร้ างความไม่สมดุลระหว่างภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่น แนวทางการพัฒนาที
ให้ ความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรม ทําให้ คนจนโดยเฉพาะอย่างยิ งใน
ชนบทไม่เห็นความสําคัญของการทําการเกษตร อันเป็ นอาชีพหลักของประชากรในประเทศ
แนวทางการพัฒนามุง่ สร้ างความเจริ ญในเมืองมากกว่าในชนบท ทําให้ คนจนในชนบทส่วนใหญ่
อพยพเข้ ามาทํางานในเมืองทําให้ เกิดความไม่สมดุลและเป็ นปั ญหาต่อการพัฒนา ตลอดจนมี
นโยบายทีไม่เป็ นธรรม เช่น นโยบายเอือประโยชน์ตอ่ นักลงทุนรายใหญ่ดงั กรณีของนโยบาย
ด้ านแรงงานต่างด้ าวทีรัฐมุ่งสนองผลประโยชน์ของนักลงทุนรายใหญ่ทีต้ องการให้ มีการโยกย้ าย
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แรงงานต่างด้ าวอย่างเสรี เพือลดต้ นทุนการผลิต ทําให้ แรงงานเหล่านี มาแย่งชิงโอกาสของ
แรงงานคนจนทีเป็ นคนไทย รวมทังนโยบายเอือประโยชน์ต่อผู้มีอทิ ธิพลและนักการเมือง อีกทังรัฐ
ยังมีนโยบายทีไม่ยงยื
ั น ซึงเป็ นนโยบายทีก่อให้ เกิดความเสือมโทรมต่อทรั พยากรธรรมชาติ เช่น
นโยบายส่งออกพืชเชิงเดียว ทําให้ ชาวบ้ านหันมาปลูกพืชเชิงเดียวเพือผลกําไรทางเศรษฐกิจ
ก่อให้ เกิดความเสือมโทรมของทรัพยากรดิน นโยบายทีขาดการวางแผนระยะยาว เนืองจากการ
ดําเนินงานของรัฐส่วนใหญ่ขาดการติดตามประเมินผล และขาดการางแผนแก้ ปัญหาระยะยาว
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐขาดมาตรการในการควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
ร่วมกัน นโยบายทีสร้ างนิสยั “การขอรับความช่วยเหลือ” จากภาครัฐในหมู่คนจนในกรณีให้ ความ
ช่วยเหลือแบบให้ เปล่า หรื อการช่วยเหลือด้ วยการสนับสนุนด้ านเงินทุนเพียงอย่างเดียว ร่ วมทัง
การบริ หารจัดการของรัฐขาดการบูรณาการในการแก้ ไขปั ญหาระหว่างหน่วยงาน ทําให้ การ
ดําเนินงานแก้ ปัญหาของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สอดคล้ องหรื อซําซ้ อนกัน งบประมาณช่วยเหลือมีจํากัด
หรือมีการเล่นพรรคเล่นพวกในการจัดสรรงบประมาณ วิธีการเผยแพร่ ข้อมูลไม่มปี ระสิทธิภาพในการ
เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย การดําเนินการของรัฐไม่เอือต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชน เนืองจากรัฐเคยชิน
กับบทบาทของการเป็ นผู้สงการ
ั
การแก้ ปัญหาของรัฐทีผ่านมาจึงเป็ นการแก้ ปัญหาทีไม่ตรงจุด โดยเฉพาะถ้ ามองจาก
สภาพความเป็ นจริ งทีไม่ใช่เพียงตัวเลข เนืองจากปกติรัฐมักมองความสําเร็จทีเป็ นตัวเลข ไม่ว่าจะ
เป็ นตัวเลขของการปล่อยสินเชือ ตัวเลขของงบประมาณทีใช้ ไปเพือโครงการต่าง ๆ แต่รัฐแทบไม่เคย
ประเมินเลยว่าโครงการต่าง ๆ เหล่านัน ผลประโยชน์ทีแท้ จริ งตกอยู่กับคนจนมากน้ อยเพียงใด
(ศิรินทิพย์ รักษาชนม์. 2550) ซึงต่อมาเมือรัฐธรรมนูญได้ กําหนดสิทธิขันพืนฐานของคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาสไว้ ชัดเจนการแก้ ไขปั ญหาความยากจนจึงได้ เปลียนแปลงไป รัฐบาลจึงได้ ดําเนินการ
แก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจโดยให้ ความสําคัญกับนโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้ นการลงทุน
และการบริ โภคของประชาชนในประเทศโดยเฉพาะให้ ความสําคัญระดับท้ องถินโดยเชือว่าถ้ าคน
ชนบท ซึงเป็ นคนส่วนใหญ่ของประเทศมีการจับจ่ายแล้ ว เศรษฐกิจโดยรวมก็จะเคลือนตัวตามด้ วย
ดังนันจึงเริ มให้ มีนโยบายหลายโครงการ ได้ แก่ โครงการพักชําระหนีและภาระหนีของเกษตรกรราย
ย่อย โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการธนาคารประชาชนรักษาทุกโรค เป็ นต้ น
แต่จากการประเมินความยากจนโดยการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในประเทศ ผู้นําชุมชนให้
ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าถึงแม้ ว่าโครงการทุกโครงการเป็ นโครงการทีดี แต่ไม่มีโครงการใดที
จะสามารถแก้ ไขความยากจนทีตนเองรู้จกั ให้ ภาวะความยากจนหมดไป อย่างมากทีจะทําได้ ก็คือ
การบรรเทาความเดือดร้ อนเป็ นการชัวคราว ซึงผู้นําชุมชนเห็นว่าโครงการแต่ละโครงการมีจดุ เด่น
จุดด้ อยแตกต่างกัน เช่น โครงการพักหนีเกษตรกรของ ธกส. ผู้นําชุมชนชนบทส่วนใหญ่เห็นว่า
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เป็ นโครงการทีช่วยให้ เกษตรกรมีกําลังใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป แต่หลายคนเห็นว่า
เป็ นโครงการทีดีทีสุด เพราะเป็ นการแก้ ไขปัญหาหนีสินของเกษตรกรทีนับวันจะกระทบกับเกษตรกร
อย่างรุนแรงมากขึนในชนบท คนทัวไปแม้ แต่ผ้ นู ําชุมชนยังคงเห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็ นอาชีพ
สําคัญสําหรับคนในชนบทส่วนใหญ่ เพราะคนในชนบทไม่มที างเลือกมากนักในการประกอบอาชีพ
โครงการนีมีจดุ ด้ อยตรงทีผลประโยชน์จะตกแก่เกษตรกรรายทีมีหนีสินมากกว่าหนึงแสนบาท
ซึงปัญหา คือ คนจนจํานวนน้ อยรายทีจะทําเกษตรโดยมีหนีสินถึงหนึงแสนบาท คนจนทีทําเกษตร
จํานวนน้ อยและมีหนีสินไม่มากจึงไม่ได้ รับผลประโยชน์ นอกจากนีคนจนทีทําเกษตรมักจะกู้ยืมเงิน
นอกระบบซึงไม่มีองค์ใดให้ ความช่วยเหลือ และทีสําคัญ คือ คนจนกลุ่มใหญ่เป็ นคนทีรับจ้ างและ
ไม่ได้ ทําการเกษตร คนกลุ่มนีเลยไม่ได้ รับผลประโยชน์ใดๆ จากโครงการพักหนี นอกจากนีบางคน
เห็นว่าน่าจะลดอัตราดอกเบียมากกว่าการพักหนี
ท่ามกลางกระแสการเปลียนแปลง และความพยายามของรัฐในการปรับกระบวนทัศน์
เพือแก้ ไขปั ญหาความยากจน โดยใช้ แนวทางการเพิมพลังงานและให้ สทิ ธิแก่ประชาชนในท้ องถิน
ในปี พ.ศ.
คณะรัฐมนตรี จงึ มีมติให้ ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ การแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจนแบบยังยืน โดยแนวทางหนึงทีมีความสําคัญและมีความจําเป็ นเร่งด่วน คือ การบริ หาร
จัดการภาครัฐเพือแก้ ไขปั ญหาความยากจน เนืองจากการดําเนินงานแก้ ไขปั ญหาความยากจนที
ผ่านมาพบว่า ระบบการบริหารจัดการของภาครัฐยังไม่มปี ระสิทธิภาพ ขาดความชัดเจนในการ
วางแผนและการบริ หารจัดการในระดับพืนที ขาดเอกภาพในการบริ หารจัดการ ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินยังไม่มีบทบาทชัดเจน ดังนัน จึงจําเป็ นต้ องมีการปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐกับแผนงานโครงการของท้ องถิน โดยยึดความต้ องการของชุมชนเป็ นหลัก และให้ มี
การบูรณาการในทุกระดับตังแต่ระดับกระทรวง กรมในส่วนกลางจนถึงระดับภูมิภาคและท้ องถิน
ภายใต้ การบริ หารงานยุคใหม่ทีมุง่ เน้ นการบริ หารงานแบบบูรณาการทีเรี ยกว่า “การบริ หารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (Chief Executive Officer : CEO)” ซึงมีผ้ วู ่าราชการจังหวัดเป็ นผู้นําทีมใน
การพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเป้าหมายทีผลลัพธ์ เป็ นหลักในการพัฒนา (ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ. 2546)
ยุทธศาสตร์ การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลได้
กําหนดนโยบายการแก้ ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตทีดี อยูด่ ี มีสุขอย่างยังยืนบนพืนฐานของความสมดุล ความพอดีและความพอประมาณอย่างมี
เหตุผลด้ วยการปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริ หาร ส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้
เข้ มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีวิถีชีวิตอย่างเป็ นสุขควบคู่กบั นโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการของหน่วยงานสําคัญระดับชาติ
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ภาพที 1. แผนทีจังหวัดบุรีรัมย์
ทีมา : (โครงการชลประทานบุรีรัมย์. 2552)
บุรีรัมย์เป็ นจังหวัดหนึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพืนทีทังหมด
718,235 ตร.กม. หรื อ , ไร่ จังหวัดบุรีรัมย์แบ่งการปกครองออกเป็ น 21 อําเภอ 2
กิงอําเภอ 189 ตําบล 2,460 หมู่บ้าน 312,898 หลังคาเรื อน 1 องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
184 องค์การบริ หารส่วนตําบล และ 24 เทศบาล (สํานักงานการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์. 2548 : 2)
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่างๆ ดังนีคือ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม
และสุรินทร์ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ ว และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ทิศตะวันออก ติดต่อ
กับจังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา ติดกับประเทศกัมพูชา
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บุรีรัมย์เป็ นจังหวัดทีกําลังมีความเจริ ญเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจ โดยดูได้ จาก GPP
(ผลิตภัณฑ์จงั หวัด) ในปี 50 คือ 51,007 ล้ านบาท ซึงมีความเจริ ญเติบโตขึนจากปี 9 คือ 44,808
ล้ านบาท ในปี 50 มีประชากรจํานวน , , คน เป็ นผู้ทีมีอายุ ปี ขนไป
ึ
, ,
เป็ นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน , คน ผู้มีงานทํา , คน ผู้วา่ งงาน , คน ผู้ทรอ
ี
ฤดูกาล คน และผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน , คน นอกจากนีเป็ นผู้ทีมีอายุตากว่
ํ า ปี
, คน การมีงานทําของประชากรในจังหวัดบุรีรัมย์ ทํางานในภาคเกษตรกรรม ,
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนผู้ทีทํางานนอกภาคเกษตรกรรมมีจํานวน , คน คิดเป็ น
ร้ อยละ . โดยกลุม่ ผู้ทีทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการขายส่ง ขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์ฯ มากทีสุดมีจํานวน , คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาคือ
สาขาการผลิตมีจํานวน , คน คิดเป็ นร้ อยละ . และสาขาการก่อสร้ างมีจํานวน
, คน คิดเป็นร้ อยละ . ของผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมทังหมด ผู้มีงานทําส่วนใหญ่
มีการศึกษาตํากว่าประถมศึกษาจํานวน , คน คิดเป็ นร้ อยละ . ของผู้มีงานทํา
(รายงานแรงงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์. 2551)
สภาพเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ ดัชนีราคาผู้บริ โภค เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และ
กันยายน
เท่ากับ .
. และ . ตามลําดับ การเปลียนแปลงดัชนีราคาผู้บริ โภค
ของจังหวัดบุรีรัมย์เดือนกันยายน
เมือเปรี ยบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2551 สูงขึนร้ อยละ .
(เดือนสิงหาคม
เปรี ยบเทียบกับเดือนกรกฎาคม
ลดลงร้ อยละ . ) จากการสูงขึนของ
ดัชนีหมวดอาหารและเครื องดืมร้ อยละ . ขณะทีดัชนีหมวดอืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื องดืมลดลง
ร้ อยละ . ดัชนีหมวดอืนๆ ทีไม่ใช่อาหารและเครื องดืมลดลงร้ อยละ . ปัจจัยสําคัญมาจากการ
ลดลงของราคานํามันเชือเพลิงในตลาดโลก ประกอบกับผลจากการดําเนินนโยบาย มาตรการ
เดือนของรัฐบาล ส่งผลให้ ดชั นีหมวดนํามันเชือเพลิงลดลงร้ อยละ . นอกจากนีฟิ ล์มถ่ายรูป
มีราคาลดลงตามภาวะตลาด ขณะทีผลิตภัณฑ์ รองเท้ า เช่น รองเท้ าแตะฟองนําบุรุษและสตรี
มีราคาสูงขึนตามวัตถุดบิ และค่าขนส่ง พิจารณาดัชนีช่วงระยะ เดือน (มกราคม – กันยายน)
ปี
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ดัชนีสูงขึนร้ อยละ . จากการสูงขึนของดัชนี
หมวดอาหารและเครื องดืมร้ อยละ . เนืองจากอาหารประเภทข้ าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
เนือสัตว์ เป็ ด ไก่และสัตว์นํา ไข่และผลิตภัณฑ์นมมีราคาสูงขึน และสินค้ าประเภทอาหารทีปรับ
ราคาสูงขึนตามต้ นทุนการผลิต เช่น นมสด นมเปรี ยว นมถัวเหลือง นําปลา ซีอิว แยมผลไม้
นําตาลทราย ขนมหวาน และนํามันถัวเหลืองบริ สทุ ธิ เป็ นผลให้ อาหารบริ โภคในบ้ านปรับราคา
สูงขึนตามต้ นทุนวัตถุดบิ สําหรับหมวดอืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื องดืมร้ อยละ 4.1 ทังนีจาก
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การปรับสูงขึนของราคานํามันเชือเพลิงอย่างต่อเนืองตามภาวะตลาดโลก ส่งผลให้ ค่าโดยสาร
สาธารณะและสินค้ าอุปโภคบริ โภคมีราคาสูงขึน รวมถึงการปรั บภาษี สรรพสามิตบุหรี เบียร์ และสุรา
เป็ นต้ น (รายงานแรงงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์. 2551)
ในจังหวัดบุรีรัมย์มีปัญหาหลายอย่างทีเกิดขึนในชุมชนท้ องถิน เช่น ปั ญหาสังคม
ปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจ ปั ญหาทางด้ านการเมือง ปั ญหาทางด้ านการศึกษา แต่ปัญหาทีใกล้ ตวั
และเกิดขึนประจําคือ ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในฐานราก บุรีรัมย์ถือว่าเป็ นจังหวัด
หนึงทีมีจํานวนประชากรยังอยู่ในสภาพแห่งความเป็ นคนจนค่อนข้ างสูง ความยากจน (Poverty)
ถือว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ระดับประเทศ และเป็ นปั ญหาสําคัญทีกัดกร่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยมาช้ านานแล้ ว เพราะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงยุคใดสมัยใด ก็ยงั มีประชาชนในเขตต่างๆ ประสบกับ
ปั ญหาความยากจนอยู่ ถึงแม้ วา่ ในปั จจุบันโลกจะมีความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีมากเพียงใดก็
ตาม ความยากจนแสดงถึงสภาพสังคมทีไม่สามารถเพิมเติมให้ สมบูรณ์ได้ ในปั จจัยขันพืนฐานของ
การดํารงชีพ เมือสังคมใดยังมีระดับการเป็ นอยูท่ ีตําเป็ นไปอย่างต่อเนือง สังคมนันอาจกล่าวได้ ว่า
เป็ นสังคมทีเกิดความยากจนอย่างรุนแรง ส่วนใหญ่ประเทศในโลกทีสาม จะยังคงมีความยากจนที
รุนแรงอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามแม้ แต่ประเทศทีพัฒนาแล้ วอย่างเช่น ประเทศในยุโรปและ
สหรัฐอเมริ กาก็ยงั มีความยากจนปรากฏให้ เห็นอยู่เหมือนกัน และในการแก้ ปัญหาความยากจนนัน
มีทฤษฏีหลายทฤษฏีทีสามารถทําความเข้ าใจและนําไปสู่การปฏิบัติเพือการแก้ ปัญหาความยากจน
แต่มที ฤษฏีทีเกิดขึนใหม่ซงเป็
ึ นทฤษฏีทีเหมาะกับสังคมไทยเป็ นอย่างยิง หากมองตามสภาพ
สิงแวดล้ อม เศรษฐกิจ ประเพณี สังคม และการเมือง นันคือ ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economics) ซึงเป็ นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัสชีแนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมือภายหลังได้ ทรงเน้ นยําแนวทางการแก้ ไขเพือให้ รอดพ้ น และสามารถดํารงอยู่ได้ อย่างมันคง
และยังยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์และความเปลียนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
ปฏิบตั ิของ ทฤษฎีใหม่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาทีนําไปสูค่ วามสามารถในการพึงตนเอง ในระดับ
ต่าง ๆ อย่างเป็ นขันตอน โดยลดความเสียงเกียวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลียนแปลง
จากปั จจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้ างภูมิค้ มุ กันทีดี มีความรู้
ความเพียรและความอดทน สติและปั ญญา การช่วยเหลือซึงกันและกัน และความสามัคคี เศรษฐกิจ
พอเพียงมีความหมายกว้ างกว่าทฤษฎีใหม่โดยทีเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นกรอบแนวคิดทีชีบอกหลักการ
และแนวทางปฏิบตั ขิ องทฤษฎีใหม่ในขณะที แนวพระราชดําริเกียวกับทฤษฎีใหม่หรื อเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ซึงเป็ นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็ นขันตอนนัน เป็ นตัวอย่างการใช้ หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในทางปฏิบัติ ทีเป็ นรู ปธรรมเฉพาะในพืนทีทีเหมาะสม
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ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ อาจเปรี ยบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึงมีอยู่ 2 แบบ
คือ แบบพืนฐานกับแบบก้ าวหน้ า 1) ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร
เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืนฐาน เทียบได้ กบั ทฤษฎีใหม่ขนที
ั 1 ทีมุง่ แก้ ปัญหาของเกษตรกรทีอยู่
ห่างไกลแหล่งนําต้ องพึงนําฝนและประสบความเสียงจากการทีนําไม่พอเพียง แม้ กระทังสําหรับ
การปลูกข้ าวเพือบริ โภค และมีข้อสมมุติวา่ มีทีดินพอเพียงในการขุดบ่อเพือแก้ ปัญหาในเรื องดังกล่าว
จากการแก้ ปัญหาความเสียงเรื องนํา จะทําให้ เกษตรกรสามารถมีข้าวเพือการบริ โภคยังชีพในระดับ
หนึงได้ และใช้ ทีดินส่วนอืน ๆ สนองความต้ องการพืนฐานของครอบครัว รวมทังขายในส่วนทีเหลือ
เพือมีรายได้ ทีจะใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีไม่สามารถผลิตเองได้ ทังหมดนีเป็ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันใน
ตัวให้ เกิดขึนในระดับครอบครัว อย่างไรก็ตามแม้ กระทัง ในทฤษฎีใหม่ขนที
ั 1 ก็จําเป็ นทีเกษตรกร
จะต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม
2) ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กรเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ า ซึงครอบคลุม
ทฤษฎีใหม่ขนที
ั 2 เป็ นเรื องของการสนับสนุนให้ เกษตรกรรวมพลังกันในรู ปกลุ่มหรื อสหกรณ์ หรือ
การทีธุรกิจต่าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เมือสมาชิกในแต่ละครอบครัว
หรือองค์กรต่าง ๆ มีความพอเพียงขันพืนฐานเป็ นเบืองต้ นแล้ วก็จะรวมกลุม่ กันเพือร่ วมมือกันสร้ าง
ประโยชน์ให้ แก่กลุม่ และส่วนรวมบนพืนฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึงกัน
และกันตามกําลังและความสามารถของตนซึงจะสามารถทําให้ ชุมชนโดยรวมหรื อเครือข่ายวิสาหกิจ
นัน ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบตั ิอย่างแท้ จริ ง
ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ า ซึงครอบคลุมทฤษฎี
ใหม่ขนที
ั 3 ซึงส่งเสริ มให้ ชมุ ชนหรื อเครือข่ายวิสาหกิจสร้ างความร่ วมมือกับองค์กรอืนๆ ในประเทศ
เช่น บริ ษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจยั เป็ นต้ น การสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือในลักษณะเช่นนี
จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมปิ ั ญญา แลกเปลียนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการ
พัฒนา หรือร่ วมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ ประเทศอันเป็ นสังคมใหญ่อนั
ประกอบด้ วยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่าง ๆ ทีดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงกลายเป็ นเครื อข่ายชุมชน
พอเพียงทีเชือมโยงกันด้ วยหลัก ไม่เบียดเบียน แบ่งปั น และช่วยเหลือซึงกันและกันได้ ในทีสุด
จากการศึกษาข้ อมูลเบืองต้ นในหมูบ่ ้ านนี ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพคือเกษตรกร ผู้คนใน
หมู่บ้านส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพแห่งความจน ทังนีเกิดจากสาเหตุคอื ) มีอาชีพไม่เป็ นหลักเป็ น
แหล่ง ) มีการบริหารใช้ จ่ายเงินในชีวิตประจําวันไม่เป็ น ) มีการใช้ จ่ายเงินไปในสิงทีไม่เกิด
ประโยชน์ ) คิดแต่เรื องรายจ่ายเพือความสนุกไม่คดิ ในเรื องของการลงทุน ) ว่างจากการทํานา
มักจะปล่อยให้ ทีนาว่างเปล่าและพักผ่อนอยูบ่ ้ าน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ปั ญหาทีผู้วจิ ัยได้ ค้นพบ
และเป็ นปั ญหาทีใหญ่มาก ซึงนําไปสู่ความเป็ นคนจนเป็ นอย่างมากในหมูบ่ ้ าน ซึงชาวบ้ านส่วนใหญ่
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ไม่ดําเนินชีวิตตังอยู่บนพืนฐานแห่งความพอเพียง มีการใช้ จ่ายเงินทีไม่มกี ารวางแผน ไม่มีวิธีคิด
เพือทีจะพึงตนเองโดยใช้ ความสามารถ ความรู้ของตน ส่วนใหญ่มคี วามต้ องการทีจะไปรับจ้ างบุคคล
อืนเพือเลียงชีพเท่านัน ซึงปั ญหาอันนี หากปล่อยให้ ชาวบ้ านคิดเอง ทําเอง ชาวบ้ านในหลายๆ
หมู่บ้านอาจมีการดําเนินชีวิตด้ วยวิธีทีผิด ๆ และอาจนําไปสูค่ วามเป็ นสังคมทีแตกแยก และ
ครอบครั วไม่มคี วามสุขเพราะมีเศรษฐกิจทียําแย่ มีหนีสินในครัวเรือนเพิมมากยิงขึน ด้ วยเหตุนีเอง
ผู้วิจยั จึงต้ องการทีจะศึกษาถึงองค์ความรู้ ของชุมชนทีมีตอ่ ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการ
ประยุกต์ใช้ ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการโดยให้ ชมุ ชนในท้ องถินมีส่วนร่ วมทังนี
เพือต้ องการให้ ชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์เกิดความเข็มแข็ง มีหลักปฏิบตั ิ สามารถทีจะพึงตนเองได้ และ
มีฐานะเศรษฐกิจในระดับครอบครัวทีดีขึนและยังยืน
1.2 คําถามการวิจัย
1.2.1 ประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 มีองค์ความรู้ เกียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
มากน้ อยเพียงใด
1.2.2 การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 ควรมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
1.2.3 การบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหาความยากจนขอประชาชน
ชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 ควรมีรูปแบบเป็ นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.3.1 ศึกษาองค์ความรู้ เกียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชน
บ้ านตราดตวน หมู่ 4
1.3.2 ศึกษาแนวทางการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
1.3.3 ศึกษารู ปแบบการบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหาความยากจน
ของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
1.4 ความสําคัญของการวิจยั
1.4.1 ชาวบ้ านเข้ าใจทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสํานึกในการแก้ ปัญหาความยากจน
ของตน
1.4.2 ได้ แผนแม่บทชุมชนทีมาจากชาวบ้ านอย่างแท้ จริ งเพือแก้ ปัญหาในชุมชนองค์กรรัฐ
เช่น ศตจ. อบจ. อบต. สามารถนําผลวิจยั ไปใช้ วางแผนแก้ ไขปั ญหาความยากจนได้
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1.4.3 ทําให้ นกั วิจยั ใหม่ในท้ องถินได้ เรี ยนรู้ วธิ ี การทํางานวิจัยแบบบูรณาการร่ วมกับชุมชน
1.5 ขอบเขตของการวิจยั
1.5.1 ขอบเขตด้ านเนือหา มีขอบเขตตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี คือ
1) ศึกษาบริ บทของคนจน เพือจําแนกกลุ่มคนจน และคนด้ อยโอกาสต่างๆ
ด้ วยเกณฑ์ทีกําหนดโดยชุมชนเอง
2) ศึกษาสถานภาพชีวิตของกลุม่ คนจนและคนด้ อยโอกาสรวมทังสาเหตุแห่งปั ญหา
ชีวิตของคนเหล่านัน
3) ศึกษาวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการขององค์การบริ หารส่วน-จังหวัด
องค์การบริ หารส่วนตําบลทีเกียวข้ องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกียวกับคนจนและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในแผนงานและโครงการดังกล่าว
4) ศึกษาแนวทางในการจัดกระบวนการจัดเวทีประชาคม เพือบูรณาการแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินเพือแก้ ไขปั ญหาความยากจน
5) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนและภาคี ในการกําหนด วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์
แผนงาน และโครงการแก้ ไขปั ญหาคนจน
6) วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระหว่างประชาชนที
ยากจนและภาคีทีเกียวข้ อง เพือแก้ ไขปั ญหาความยากจน
7) สรุปบทเรี ยน โครงการแก้ ไขปั ญหาความยากจนขององค์การปกครองส่วนท้ องถิน
1.5.2 ขอบเขตพืนที ได้ แก่ องค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด หมูบ่ ้ านตราดตวน
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้วจิ ยั เลือกองค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ดเป็ นชุมชนพืนที
เป้าหมายของการวิจยั ด้ วยเหตุผลดังนี
1) ตําบลชุมเห็ดเป็ นตําบลขนาดกลาง ไม่ใหญ่ ไม่เล็กจนเกินไป ซึงทําให้ คณะผู้วิจยั
สะดวกต่อการเดินทางมาร่วมศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิแบบมีส่วนร่ วมกับประชากรกลุ่มเป้าหมายใน
การวิจยั ครังนี
2) องค์การบริหารส่วนตําบลชุมเห็ดได้ รับความร่ วมมือในการทํางานแบบบูรณาการ
ทังภาครัฐและองค์กรเอกชนมาด้ วยดี
1.5.3 ขอบเขตประชากร ได้ แก่ ผู้ทีเกียวข้ องภาคี คนจนประเภทต่างๆ อบต. กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํากลุ่มองค์กรต่าง ๆ
1.5.4 ขอบเขตด้ านเวลา เป็นการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม เริ มตังแต่มกราคม- กันยายน 2552
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1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความยากจน หมายถึง สภาพการเป็ นอยู่ทางด้ านเศรษฐกิจทียําแย่ในสังคมหรื อ
การเป็ นอยู่ทีขาดปั จจัยสีอันใดอันหนึงหรือทังหมด
คนยากจน หมายถึง บุคคลทีได้ จดทะเบียน (จดทะเบียนคนจน) ไว้ กบั กระทรวงมหาดไทย
การพัฒนา หมายถึง การทําให้ ดขี นึ เจริ ญขึน และมีความก้ าวหน้ าเป็ นไปในทิศทางทีดี
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัส
แนะแนวทางการดําเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาชีถึงการดํารงและปฏิบตั ิตนของ ประชาชนในทุก
ระดับ ตังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทังในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือให้ ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นทีจะต้ องมี
ระบบภูมิค้ มุ กันในตัวทีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลียนแปลงทังภายนอก
และภายใน ทังนีจะต้ องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิงในการนํา
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและการดําเนินการ
การแก้ ไขปั ญหาแบบบูรณาการ หมายถึง การแก้ ไขปั ญหาความยากจนให้ แก่ประชาชน
ต.ชุมเห็น อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยใช้ ยทุ ธศาสตร์ การขจัดความยากจน ซึงเป็ นการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู้เพือเอาชนะความยากจน
แห่งชาติ หรื อ ศตจ.

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิจยั ในครังนี คณะผู้วิจยั มุง่ ศึกษาถึงสถานภาพ และองค์ความรู้ เพือแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจนในชุมชนโดยใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ ซึงมีส่วนสําคัญในการแก้ ไขปั ญหา
ความยากจนระดับรากหญ้ า โดยคณะผู้วจิ ยั ได้ ดําเนินการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ตามลําดับดังต่อไปนี
2.1 บริ บทขององค์การบริหารส่วนตําบลชุมเห็ด
2.2. เอกสารเชิงหลักการและแนวคิดเกียวกับการแก้ ปัญหาความยากจน
2.2.1 แนวคิดเกียวกับปั ญหาความยากจน
2.2.2 แนวคิดการแก้ ไขปั ญหาความยากจนแบบบูรณาการ
2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการมีส่วนร่ วม
2.2.4 ตัวชีวัดความยากจนในอดีต
2.2.5 ตัวชีวัดความยากจนในปัจจุบนั
2.3 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ยุทธศาสตร์ การแก้ ปัญหาความยากจนในประเทศไทย
2.4.1 ยุทธศาสตร์ การแก้ ไขปั ญหาความยากจนในปั จจุบนั
2.4.2 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินในการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
2.4.3 การจัดทําแผนแม่บทชุมชนกับการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
2.4.4 กลยุทธ์ในการลดความยากจนในประเทศไทย
2.4.5 ข้ อสังเกตต่อกลยุทธ์และกระบวนการแก้ ปัญหาความยากจนของไทย
(Poor targetin program)
2.5 แหล่งเรี ยนรู้
2.6 งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
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2.1 บริบทขององค์ การบริ หารส่ วนตําบลชุมเห็ด
องค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ดได้ รับการยกฐานะจากสภาตําบลชุมเห็ดเป็ นองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลชุมเห็ด เมือวันที 19 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. 2537และปรับขนาดเป็ นองค์การบริ หารส่วนตําบลขนาดใหญ่
เมือวันที 21 มีนาคม พ.ศ.
ตามประกาศขององค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด
2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศและทีตัง
ลักษณะภูมิประเทศโดยทัวไปมีลกั ษณะพืนทีเป็ นทีราบสูงโดยอยู่สงู กว่าระดับนําทะเล
ประมาณ 150 – 180 เมตร สภาพพืนทีส่วนใหญ่ใช้ ประโยชน์ทางด้ านเกษตรกรรมตังอยูห่ ่างจาก
ทีว่าการอําเภอเมืองบุรีรัมย์ ไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร มีพืนทีประมาณ 46 ตาราง
กิโลเมตร หรื อ 28,750 ไร่ โดยมีทีทําการตังอยู่ห่างจากทีว่าการอําเภอระยะทางประมาณ 9
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริ หารส่วนตําบลอืน ๆ (องค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด
จังหวัดบุรีรัมย์. 2552 : 9 - 25) ดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ องค์การบริ หารส่วนตําบลกลันทา อําเภอเมืองบุรีรัมย์
ทิศใต้
ติดต่อกับ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์และเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านยาง และองค์การบริหารส่วนตําบลบัวทอง อําเภอเมืองบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองตาด อําเภอเมือง
บุรีรัมย์
2.1.2 ลักษณะโครงสร้ างพืนฐาน
2.1.2.1 การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างตําบลและหมู่บ้านใช้ การคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์
เป็ นหลักในการติดต่อและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร โดยมีเส้ นทางทีสําคัญ ดังนี
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 219 เชือมการคมนาคมระหว่างตําบลชุมเห็ด
ตําบลบ้ านยาง ตําบลอิสาณ ตําบลบัวทอง ตําบลเสม็ด ตําบลสะแกซํา อําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2074 เชือมการคมนาคมระหว่างตําบลชุมเห็ด
ตําบลกลันทา ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2151 เชือมการคมนาคมระหว่าง ตําบลชุมเห็ด
ตําบลอิสาณ ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

13
2.1.2.2 การโทรคมนาคม
1) โทรศัพท์
แม้ การให้ บริ การโทรศัพท์พืนฐานยังไม่ทวถึ
ั ง เนืองจากการทีประชาชนใช้
โทรศัพท์ เคลือนทีกันอย่างแพร่ หลาย และเครื อข่ายครอบคลุมพืนทีทังตําบล ทําให้ การติดต่อสือสาร
ทางโทรศัพท์ เป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ ว
2) ศูนย์อินเทอร์ เน็ตตําบล
องค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ดได้ จดั ตังศูนย์ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต (ความเร็วสูง)
ให้ แก่ประชาชนทัวไปไม่เว้ นวันหยุดราชการ ณ ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด
3) การประปา
สํานักงานการประปาภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถให้ บริ การนําประปาได้
ครอบคลุมพืนที หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ที , , , , , , , , , , และหมู่ที ส่วนหมู่บ้านทีอยู่
ห่างไกลออกไปให้ ใช้ บริ การระบบนําประปาหมูบ่ ้ าน และจากแหล่งนําธรรมชาติซงทํ
ึ าให้ บางพืนทีมี
ปั ญหาการขาดแคลนนําในฤดูแล้ ง
4) การไฟฟ้า
โดยทัวไปพืนทีทีอยู่ใกล้ ตวั เมืองและมีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
บุรีรัมย์ตงอยู
ั ่ในพืนทีทําให้ สามารถให้ บริ การไฟฟ้าได้ ครอบคลุมแทบทุกหลังคาเรื อน
2.1.2.3 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ
1) ทรัพยากรดิน
สภาพดินส่วนใหญ่เป็ นดินชุดร้ อยเอ็ด ดินบางส่วนเป็ นดินชุดโคราช
และดินชุดสตึก
1.1) ดินร้ อยเอ็ด เป็ นดินทีเกิดจากตะกอนลํานําเก่า มีการระบายนําแล้ ว
นําซึมผ่านได้ ช้าถึงปานกลาง เนือดินเป็ นดินร่ วนปนทราย ดินร่ วนเหนียวปนทราย ดินเหนียวเหมาะ
สําหรับการทํานาสวนผลไม้
1.2) ดินโคราช เป็ นดินทีเกิดจากตะกอนลํานําเก่า เป็ นดินทีมีการระบายนําดี
ปานกลาง ความสามารถให้ นําซึมได้ ปานกลางถึงเร็ ว เนือดินเป็ นดินร่วนปานทราย ดินทรายร่ วน
ดินร่ วนเหนียว เหมาะสําหรับปลูกพืชไร่และผักสวนครัว
1.3) ดินสตึก เป็ นดินทีเกิดจากตะกอนลํานํา เป็ นดินลึกมีการระบายนําดี
นําสามารถซึมผ่านได้ ปานกลาง เนือดินเป็ นดินร่ วนปนทราย ดินทรายร่ วน ดินร่ วนเหนียวปนทราย
เหมาะสําหรับปลูกพืชไร่
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2) ทรัพยากรนํา
ตําบลชุมเห็ดไม่มีแหล่งนําตามธรรมชาติขนาดใหญ่ ต้ องอาศัยแหล่งนําทีสร้ างขึน
แหล่งนําใต้ ดิน และนําจากลําห้ วย ทัง 4 สาย ได้ แก่
. ) ลําห้ วยโกรกขีหนู ไหลผ่าน หมูท่ ี 3, 8,10,14, 20, 21
2.2) ลําห้ วยชุมเห็ด ไหลผ่าน หมูท่ ี , 4, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 19
2.3) ลําห้ วยชุมแสง ไหลผ่าน หมูท่ ี 5, 9, 15
2.4) ลําห้ วยลุง
ไหลผ่าน หมูท่ ี 3, 4, 5, 11, 15, 17
2.1.2.4 ลักษณะสภาพแวดล้ อม
พืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลชุมเห็ด มีลกั ษณะผสมผสานระหว่างสภาพสังคมเมือง
และชนบทประกอบกับมีพืนทีติดกับเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงมีความเจริญเติบโตและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในอัตราสูง ซึงความเจริ ญเติบโตดังกล่าวหากไม่มีมาตรการควบคุมทีถูกต้ องย่อมจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
คุณภาพอากาศ โดยทัวไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีปัญหาด้ านมลพิษจากโรงสีข้าว
และโรงงานอุตสาหกรรมบ้ าง แต่ไม่มากนัก
คุณภาพนํา ปั ญหานําเน่าเสียจากหมูบ่ ้ านและชุมชนเริ มมีมากขึน ซึง อบต.ชุมเห็ด
ได้ ยกร่ างข้ อบัญญัติ เรื อง การติดตังบ่อดักไขมันและบําบัดนําเสียในอาคาร พ.ศ.
เพือเป็ น
การควบคุมคุณภาพนําทิงจากอาคารบ้ านเรื อน
ขยะมูลฝอย มีปริ มาณขยะมูลฝอยเกิดขึนประมาณ 5 ตันต่อวัน สามารถเก็บขน
เพือนําไปกําจัดได้ ประมาณ 4 ตันต่อวัน โดยนําไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบ ณ ศูนย์กําจัดขยะรวมของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สําหรับขยะส่วนทีเหลือเป็ นขยะในหมูบ่ ้ านรอบนอกทีสามารถกําจัดได้ โดยวิธี
ธรรมชาติหรื อย่อยสลายเองได้
2.1.2.5 ลักษณะสภาพทางเศรษฐกิจ
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานาข้ าว แต่โดย
ศักยภาพด้ านพืนทีทีอยู่ชานเมืองติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึงเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญ
ของจังหวัดทําให้ การขยายตัวด้ านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริ การเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
1) ด้ านการอุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรมทีสําคัญหลายแห่ง อาทิเช่น โรงงานตัดเย็บเสือผ้ า
โรงงานยาสูบ โรงงานทําคอนกรี ต โรงงานผลิตนําดืม และโรงงานผลิตไอศกรี ม เป็ นต้ น
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2) ด้ านพาณิชย์
มีการประกอบกิจการด้ านการพาณิชยกรรม และการบริ การจํานวนมาก อาทิเช่น
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ ธุรกิจบ้ านจัดสรร ธุรกิจโรงแรมทีพัก ภัตตาคาร ร้ านอาหาร สถานีบริการ
นํามัน
3) ด้ านเกษตร
ปัจจุบนั ราษฎรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ แก่ การทํานาข้ าว
แต่พืนทีบางส่วนได้ ทดแทนโดยภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจทีพักอาศัย เช่น โรงงานผลิตนําดืม
บ้ านจัดสรร
2.1.2.6 ลักษณะทางด้ านสังคม
1) ด้ านประชากร
องค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด มีประชากรตามสําเนาทะเบียนบ้ านทังสิน
16,564 คน (สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองบุรีรัมย์. 2551) เป็ นชาย 7,918 คน หญิง 8,646 คน
จํานวน 3,648 หลังคาเรื อน จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตัง 12,037 คน เป็ นชาย 5,752 คน หญิง 6, คน
2) ด้ านสาธารณสุข และอนามัย
โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ ตังอยู่หมูท่ ี 2
บ้ านมะค่า ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง คือ ศูนย์สขุ ภาพชุมชนโกรกขีหนู ตังอยูห่ มู่ที 3
บ้ านโกรกขีหนู ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
3) ด้ านการศาสนาและวัฒนธรรม
ราษฎรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 4 นับถือศาสนาคริ สต์ และ
ศาสนาอืนร้ อยละ 1 มีศาสนสถานทีสําคัญ ดังนี
3.1) วัด จํานวน 4 แห่ง ได้ แก่
วัดไตรภูมิวนาราม
ตังอยู่หมูท่ ี 2 บ้ านมะค่า
วัดโกรกขีหนู
ตังอยู่หมูท่ ี 3 บ้ านโกรกขีหนู
วัดหนองไผ่น้อย
ตังอยู่หมูท่ ี 5 บ้ านหนองไผ่น้อย
วัดหนองตราดน้ อย
ตังอยู่หมูท่ ี 10 บ้ านหนองตราดน้ อย
3.2) สํานักสงฆ์ จํานวน 3 แห่ง ได้ แก่
สํานักสงฆ์รุ่งอรุ ณ
ตังอยู่หมูท่ ี 4 บ้ านตราดตรวน
สํานักสงฆ์หนองไผ่ใหญ่ ตังอยู่หมูท่ ี 6 บ้ านหนองไผ่ใหญ่
สํานักสงฆ์หนองม่วง
ตังอยู่หมูท่ ี 8 บ้ านหนองม่วง
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3.3) โบสถ์คริ สตจักร
ตังอยู่หมูท่ ี 18 บ้ านหมืนพิทักษ์
4) ด้ านการศึกษา
4.1) สถานศึกษา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลชุมเห็ด จํานวน 7 แห่ง ประกอบด้ วย
- โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ตังอยู่หมูท่ ี 19 บ้ านเมืองใหม่
- โรงเรียนไตรภูมิวทิ ยา
ตังอยู่หมูท่ ี 2 บ้ านมะค่า
- โรงเรี ยนบ้ านโกรกขีหนู
ตังอยู่หมูท่ ี 3 บ้ านโกรกขีหนู
- โรงเรี ยนสามัคคีมีชยั วิทยา ตังอยู่หมูท่ ี 5 บ้ านหนองไผ่น้อย
- โรงเรี ยนบ้ านหนองไผ่ใหญ่ ตังอยู่หมูท่ ี 6 บ้ านหนองไผ่ใหญ่
- โรงเรี ยนบ้ านหนองตราดน้ อย ตังอยู่หมูท่ ี 10 บ้ านหนองตราดน้ อย
- โรงเรี ยนบ้ านตราดหนองพลวง ตังอยู่หมูท่ ี 19 บ้ านเมืองใหม่
4.2) ศูนย์เด็กเล็ก (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา ) จํานวน 2 ศูนย์ ได้ แก่
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั หนองม่วง ตังอยู่หมู่ที 8 บ้ านหนองม่วง
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั หนองไผ่น้อย ตังอยู่หมูท่ ี 5 บ้ านหนองไผ่น้ อย
2.1.3 วิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ การพัฒนา
วิสยั ทัศน์ องค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด
“ชุมเห็ดเป็ นเมืองน่ าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี ส่ งเสริ มเกษตร
อินทรี ย์ การศึกษา ภูมิปัญญาท้ องถิน”
2.1.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน
2.1.4.1 แนวทางการพัฒนา
1) ก่อสร้ างปรับปรุ งบํารุงรักษา ซ่อมแซมถนน ทางระบายนํา สะพาน
และท่อระบายนํา
2) ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า
3) ติดตังสัญญาณไฟจราจร เครื องหมายจราจร และป้ายบอกทาง
4) ขยายเขตประปาภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน
2.1.5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม และความเข้ มแข็งของชุมชน
2.1.5.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและส่งเสริ มอาชีพให้ แก่ประชาชน
2) ส่งเสริ มการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ ปุ๋ ยชีวภาพแทนปุ๋ ยเคมี
3) ส่งเสริ มพัฒนาความสามารถการเพิมผลผลิตทางการเกษตร
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4) ส่งเสริ มการกระจายรายได้
5) ส่งเสริ มการพัฒนาการตลาด
2.1.6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและความเข้ มแข็งของชุมชน
2.1.6.1 แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริ มความเข็มแข็งของชุมชน
2) ส่งเสริ มสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาส
3) การต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน
4) การเชิดชูคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
5) การจัดเก็บข้ อมูลวิเคราะห์ข้อมูล
6) ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของประชาชน
7) ป้องกันและควบคุมโรค
8) ส่งเสริ มพัฒนาสถานประกอบการ
9) เสริ มสร้ างความมันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10) ส่งเสริ มสุขภาพและอนามัย
2.1.7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิน
2.1.7.1 แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
2) สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนทีขาดแคลน
3) ส่งเสริ มและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิน
4) ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย
5) ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ข้อมูลข่าวสาร
2.1.8 ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการบ้ านเมืองทีดี
2.1.8.1 แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจ และการมีส่วนร่ วมในการปกครองท้ องถิน
2) ปรับปรุ งและจัดหาวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ทีจําเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
3) นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพือลดขันตอนการปฏิบตั งิ าน
4) ก่อสร้ างปรับปรุงสถานทีปฏิบตั ิงาน
5) ปรับปรุ งประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
6) ปรับปรุ งและเพิมช่องทางการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
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2.1.9 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสิงแวดล้ อม และการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
2.1.9.1 แนวทางการพัฒนา
1) สร้ างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม
2) ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู
3) ปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมและพัฒนาภูมทิ ศั น์ของบ้ านเมือง
4) การดูแลทีสาธารณะ
2.1.10 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้ องถิน
2.1.10.1 นโยบายด้ านโครงสร้ างพืนฐาน
ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ประเภทสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพือให้ ประชาชนได้ รับความสะดวก สบาย โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี
1) ดําเนินการก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทีจําเป็ น เช่น
ถนน ท่อระบายนํา ไฟฟ้า แหล่งนํา สะพานข้ ามคูคลอง ในส่วนทีจําเป็ น และยังขาดอยู่
2) ดําเนินการปรับปรุ งซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคทีมีอยู่ให้ มสี ภาพ
สมบูรณ์ ใช้ การได้ดี
3) ดําเนินการเร่งรัดปรับปรุ งไฟฟ้าแสงสว่าง และขยายเขตไฟฟ้าให้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน
2.1.10.2 นโยบายด้ านสังคม
ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
1) ด้ านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนในเขตองค์การบริ หารส่วนตําบล จัดสรรงบประมาณเป็ นทุนการศึกษา และอุปกรณ์
การศึกษาให้ แก่เด็กนักเรียนทีด้ อยโอกาส
- จัดให้ มีการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมพืนบ้ านใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทําโครงการลานดนตรี ลานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมงานประเพณีตา่ ง ๆ
รวมทังการสนับสนุนทุกหมูบ่ ้ านในการร่วมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ร่ วมมือกับทางวัดในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพือเป็ นศูนย์รวมใจของ
ประชาชน
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- พัฒนาปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ให้ มสี ภาพแวดล้ อมทีดี
- มีการจัดการเรี ยนการสอนทีดีมคี ณ
ุ ภาพ และเพียงพอต่อความต้ องการ
ของประชาชน
2) ด้ านสาธารณสุข
- สนับสนุนการเสริ มสร้ างสุขภาพของประชาชน สนับสนุนการจัดตังกลุม่
ชมรมออกกําลังกาย
- ร่ วมมือกับศูนย์สขุ ภาพชุมชน ในการปรับปรุ งให้ บริ การด้ านสาธารณสุข
ให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
- พัฒนาปรับปรุ งงานด้ านการรักษาความสะอาด การกําจัดขยะมูลฝอย
ให้ ทวถึ
ั ง ริ เริ มโครงการคัดแยกขยะจากครัวเรื อน โครงการธนาคารขยะในโรงเรี ยน
- ดําเนินการป้องกันโรคติดต่อ พร้ อมอบรมให้ ความรู้ในเรื องการป้องกัน
- พัฒนาปรับปรุ งสภาพแวดล้ อม ในหมู่บ้านโดยสนับสนุนส่งเสริ มให้
ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา เช่น โครงการบ้ านน่ามอง
3) ด้ านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สนับสนุนส่งเสริ มกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนตําบล
ชุมเห็ด (อปพร.) เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้ านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
มีเจ้ าหน้ าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 คน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ ายพลเรื อน จํานวน
251 คน และมีรถยนต์ดบั เพลิง 1คัน รถบรรทุกนําขนาด 6,000 ลิตร 1 คัน เพือช่วยเหลือใน
ด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่ วมกับองค์การบริ หารส่วนตําบล
- สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านเข้ มแข็ง เพือให้ การป้องกันและ
ปราบปรามยา เสพติดเป็ นไปอย่างต่อเนือง และเอาชนะยาเสพติดได้ อย่างเด็ดขาดและยังยืน
- สนับสนุนโครงการขับขีปลอดภัย โดยการจัดอบรมให้ ความรู้
ด้ านการขับขีอย่างถูกต้ องและปลอดภัย
4) ด้ านส่งเสริ มสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาส
ดูแลและส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที ขาดผู้ดูแลให้ มี
ความเป็ นอยู่ขนพื
ึ นฐานทีดีพอ
2.1.10.3 นโยบายด้ านเศรษฐกิจ
1) การพัฒนารายได้ ขององค์การบริ หารส่วนตําบล เพือให้ มีรายได้ เพียง
พอทีจะนําไปพัฒนาในด้ านต่าง ๆ ตามนโยบายทีวางไว้ ในส่วนการจัดเก็บรายได้ จะดําเนินการให้ มี
การจัดเก็บอย่างทัวถึงและเป็ นธรรม ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บรายได้ โดยนําเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาใช้ ในการจัดทําระบบแผนทีภาษี ให้ สมบูรณ์ครบถ้ วน เพือให้ ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกในการชําระภาษีมากขึน ในขณะเดียวกันก็จําเป็ นต้ องจัดหางบประมาณจากภายนอก
มาสนับสนุนการดําเนินงาน โดยทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงต่าง ๆ
2) การพัฒนารายได้ ของประชาชน
- ส่งเสริ มจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนกลุม่ อาชีพต่างๆ สนับสนุน
ส่งเสริ มการผลิตภาคเกษตรกรรม โดยเน้ นเกษตรอินทรี ย์ การใช้ ปยชี
ุ๋ วภาพแทนปุ๋ ยเคมี
เพือลดรายจ่ายและเพิมรายได้ ให้ แก่เกษตรกร
- สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการผลิตสินค้ าหนึงตําบลหนึง
ผลิตภัณฑ์ เพือให้ สามารถแข่งขันในท้ องตลาดได้ พร้ อมทังช่วยจัดหาตลาดในการจัดจําหน่าย
จัดอบรมให้ ความรู้ ในด้ านการวางแผนและการลงทุนให้ กบั ประชาชนผู้ต้องการประกอบธุรกิจ
2.1.10.4 นโยบายด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
1) ดําเนินโครงการชุมเห็ดสีเขียว ส่งเสริ มให้ ประชาชนปลูกต้ นไม้ โดยจัด
กิจกรรมเพือให้ มกี ารปลูกต้ นไม้ อย่างต่อเนือง จัดให้ มสี วนหย่อม สวนสาธารณะในตําบล
2) ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์สองข้ างทางตลอดทังตําบล โดยเฉพาะถนนสาย
หลักเพือให้ มีสภาพภูมิทศั น์ทีสวยงาม
3) สนับสนุนส่งเสริมให้ ประชาชน องค์กรเอกชนเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
2.1.10.5 นโยบายด้ านการเมืองและการบริ หาร องค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด
ประกอบด้ วย 22 หมูบ่ ้ าน ได้ แก่
หมู่ที บ้ านรังกา
หมูท่ ี บ้ านมะค่า
หมู่ที 3 บ้ านโกรกขีหนู
หมูท่ ี บ้ านตราดตวน
หมู่ที บ้ านหนองไผ่น้อย
หมูท่ ี บ้ านหนองไผ่ใหญ่
หมู่ที 7 บ้ านเล็บเหยียว
หมูท่ ี บ้ านหนองม่วง
หมู่ที 9 บ้ านกุง
หมูท่ ี บ้ านตราดหนองพลวง
หมู่ที บ้ านชุมเห็ด
หมูท่ ี บ้ านโคกเพ็ก
หมู่ที บ้ านยายอ่อน
หมูท่ ี บ้ านหนองถนน
หมู่ที บ้ านสระขีตุ่น
หมูท่ ี บ้ านฟันปลา
หมู่ที บ้ านชุมทอง
หมูท่ ี บ้ านหมืนพิทกั ษ์
หมู่ที บ้ านเมืองใหม่
หมูท่ ี บ้ านโกรกขีหนูใหม่
หมู่ที บ้ านหนองไทรงาม
หมูท่ ี บ้ านพรหมนิมิต
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1) สภาองค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด มีหน้ าทีเป็ นฝ่ ายนิติบัญญัติและ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารประกอบด้ วยสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล
หมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็ น 44 คน
2) นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด ทําหน้ าทีบริ หารกิจการของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด โดยมาจาการเลือกตังโดยตรงของประชาชน และสามารถแต่งตัง
รองนายกฯ อีก 2 คน เลขานุการนายกฯ อีก 1 คน เพือช่วยเหลือการบริ การราชการขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลตามทีนายกฯ มอบหมาย
3) ฝ่ ายพนักงานประจํา มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผู้บงั คับบัญชา
สูงสุดของพนักงานประจํารวมตลอดรวมถึงลูกจ้ าง แบ่งส่วนราชการบริ หารออกเป็ น 6 ส่วน ดังนี
- สํานักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม
- ส่วนส่งเสริ มการเกษตร
2.1.10.6 แนวทางในการดําเนินนโยบายด้ านการเมืองและการบริ หาร มีดงั นี
1) การดําเนินการทางการเมือง จะใช้ แนวทางในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ เสนอความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ ทักท้ วงติติงการทํางานของผู้บริหารได้ ตลอดเวลา ตลอดจนเปิ ดโอกาสของประชาชน
สามารถใช้ สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการยืนเรื องถอดถอนผู้บริ หาร และเสนอข้ อบัญญัติท้องถินได้
2) ยึดหลักการบริ หารจัดการบ้ านเมืองทีดี โดยเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามา
มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่วนตําบล ในทุกขันตอนของการบริ หารงานเป็ นไป
อย่างโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ ปรับปรุ งและลดขันตอนการปฏิบตั ิงานเพือให้ บริ การประชาชนได้
รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพยิงขึน ปรับปรุ งประสิทธิภาพ และเพิมช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ แก่ประชาชน
3) เร่ งรัดพัฒนา เครื องมือ เครื องใช้ ในการปฏิบตั ิงาน นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ ามาใช้ เพือการบริ การประชาชนได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ จัดให้ มี
การฝึกอบรมพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้ างอย่างต่อเนือง เพือเพิมขีดความสามารถและพัฒนาให้
เกิดจิตสํานึกในการให้ บริ การ
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4) พัฒนาระบบศูนย์รวมการให้ บริ การ (One Stop Service) เพือให้
ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาในการไปติดต่อราชการในหลาย ๆ ที อันเป็ นการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้ จ่ายของประชาชน
2.1.11 การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตองค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด แบ่งออกเป็ น 22 หมูบ่ ้ าน โดยแต่ละหมู่บ้าน
เข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการเมืองและการบริ หารขององค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด
อย่างสมําเสมอ เช่น การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตําบล เป็ นผลให้ การพัฒนาใน
ด้ านต่างๆ องค์การบริ หารส่วนตําบลสอดคล้ องกับปั ญหาความต้ องการของประชาชนบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีกําหนด
องค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ดถือว่าเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถินทีใกล้ ชิด
ประชาชนมากทีสุดโดยประชาชนเป็ นผู้เลือกสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง และนายกฯ
จะเป็นผู้เลือกรองนายกฯ และเลขานุการนายกฯ มาช่วยในการบริ หารงาน การบริ หารงานของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด จึงอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยทัวไปว่าผู้บริ หารจะสามารถ
ปฏิบตั ิตามนโยบายทีได้ ให้ กบั ประชาชนได้ เพียงใด
2.2 เอกสารเชิงหลักการและแนวคิดเกียวกับการแก้ ปัญหาความยากจน
2.2.1 แนวคิดเกียวกับปั ญหาความยากจน
แนวคิดเกียวกับปั ญหาความอยากจน มีผ้ ใู ห้ ความหมายทีหลากหลาย ดังนัน
คณะผู้วจิ ยั ขอเรี ยงลําดับ ความหมายของความยากจน และประเภทของคนจนกลุ่มต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย สรุปได้ ดงั นี
2.2.1.1 ความหมายของความยากจน
1) ความยากจนในความหมายของธนาคารโลก คือ สภาวะทีอัตคัด
อย่างทีไม่อาจยอมรับได้ (Unacceptable Deprivation) ของมนุษย์ปถุ ชุ นสามารถพิจารณา
ความอัตคัดทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม ซึงมีความเกียวพันธ์กับความไม่สมบูรณ์
ของสิงจําเป็ นพืนฐานทางวัตถุหรื อชีววิทยา ซึงหมายถึง โภชนาการ สาธารณสุข การศึกษาและทีพัก
อาศัย และยังหมายรวมไปถึงการขาดแคลนโอกาส และสิงจําเป็ นพืนฐานของชีวิต เช่น โอกาส
การศึกษาชันประถมศึกษาโอกาสมีสขุ ภาพทีดี ซึงสิงเหล่านีจะนําไปสู่โอกาสในการมีงานทํา และ
การสร้ างรายได้ ในอนาคต (World Bank. 2000 อ้ างถึงใน พลเดช ปิ นประทีป. 2547 : 7)
2) ความยากจนในความหมายของนักวิจยั และสถาบันวิชาการของไทย
ซึงมี ความพยายามจําแนกความยากจนคืออะไร โดยรวมมี 2 แนวทาง คือ
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3) ความยากจนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Poverty) โดยความหมายของคน
จนว่า เป็ นคนทีมีน้อยกว่าทีจําเป็ นจะต้ องมี เช่นรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ ทีอยู่อาศัย การศึกษา
สุขภาพตลอดจนวิถีชีวิต ซึงวิธีการนี มักพิจารณาว่า ปัจเจกชน หรือครัวเรือนทียากจนนัน ไม่สามารถ
จะมีความมันคงในการเสาะหาสินค้ า หรือบริ การทีพอเพียงแก่ความจําเป็ นพืนฐานในการดํารงชีวิต
ซึงแนวคิดนีมักจัดอยู่ในประเภท “ความอัตคัดทางกายภาพ” รวมถึงตัวเงิน หรื อระดับการบริ โภคและ
ความอัตคัดนีควรรวมไปถึง “ความอัตคัดทางสังคม” ได้ แก่ ความเสียง (Risk) ความอ่อนไหว
(Vulnerability) การขาดความนับถือตนเอง (Lack of Self-Respect) การขาดความสามารถใน
การปกป้องตนเอง (Lack of Autonomy) ความไร้ อํานาจในการต่อรอง (Powerless)
4) ความยากจนเชิงสัมพันธ์ (Relative Poverty) หมายถึง คนจนทีมีน้อย
กว่าคนอืนโดยเปรี ยบเทียบประเด็นทีจะต้ องพิจารณาคือ กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ ความยากจนทีตังอยู่
บนพืนฐานของนิยามทีแตกต่างกันจะนําไปสู่การกําหนดแนวยุทธศาสตร์ การแก่ปัญหาทีแตกต่างกัน
ในทางเศรษฐศาสตร์ ถือว่า ปั ญหาความยากจนเป็ นตัวสะท้ อนสังคมว่ายังไม่เกิดสวัสดิการสูงสุด
เพราะสังคมทีมีคนจนจํานวนมาก เป็ นสิงทีชีว่ามีคนกลุม่ หนึงทีไม่อาจมีชีวิตทีมีเกียรติ หรือมีศกั ดิศรี ได้
แสดงว่าสวัสดิการของสังคมโดยส่วนรวมยังจะสามารถเพิมขึนได้ มีการจัดสรรทรัพยากรใหม่ (นิธินนั ท
วิศเวศวร และศุภชัย ศรี สชุ าติ. 2547 : 7 อ้ างถึงใน พลเดช ปิ นประทีป. 2547 : 7)
2.2.1.2 ความหมายของความยากจน อีกหนึงความหมาย
ความยากจน หมายถึง สภาพการเป็ นอยูท่ างด้ านเศรษฐกิจทียําแย่ใน
สังคม หรือการเป็ นอยู่ทีขาดปัจจัยสีอันใดอันหนึงหรื อทังหมด
ความยากจนในความหมายใหม่ (จตุรงค์ บุณญรัตนสุนทร. 2546 : 80)
ในระดับสากลแนวคิดในการวิเคราะห์ความยากจนในยุคปั จจุบนั มีการเปลียนแปลงไปจากเดิมมาก
โดยมีลกั ษณะทีมองความยากจนหลากหลายมิติมากขึน จากการศึกษาแนวคิดขององค์กรระหว่าง
ประเทศทีให้ ความสําคัญกับการแก้ ปัญหาความยากจน เช่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) ธนาคารโลกคณะกรรมการเพือความร่วมมือในการแก้ ปัญหาความยากจนในยุโรป กล่าวถึง
ความยากจนว่ามีลกั ษณะดังต่อไปนี
) มีรายได้ ไม่เพียงพอ หรื อไม่สามารถสนองความต้ องการพืนฐานที
จําเป็นขันตํา สําหรับอาหารทีมีคณ
ุ ค่า ทีอยู่อาศัย และเครื องอุปโภค บริ โภค ทีเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตทีมีคุณค่าในเกณฑ์มาตรฐานได้ เช่น เกษตรกรรมย่อยทีผลผลิตตํา และหาอาหารเอง
ไม่ค่อยได้ ไม่มฝี ี มอื ทีไม่มีงานประจํา ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย คนตกงาน คนด้ อยโอกาส ฯลฯ
การมองในมิตนิ ีจึงเป็นการมองทีรายได้ เป็ นสําคัญ จึงมีการกําหนดเส้นความยากจน (Poverty Line)
ขึน หากผู้ใดมีรายได้ ตํากว่าเส้ นความยากจนก็จะถูกนับว่าเป็ นคนจน
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ในกรณีของประเทศไทย เส้ นความยากจนทีนักเศรษฐศาสตร์ กําหนด คือ
บาท ต่อคนต่อเดือน ในปี
น่าจะตําเกินกว่าความจริ งเพราะรายได้ ขนตํ
ั าตามที
คณะกรรมการไตรภาคีแรงงานทีคํานวณว่าพอให้ คนมีรายได้ ยงั ชีพอยู่ที – บาทต่อวัน
(แล้ วแต่จังหวัด) หรื อราว , – , บาทต่อเดือน
2) มีความสามารถในการตอบสอนงความต้ องการในชีวิตทีตํากว่าเกณฑ์
เฉลียของคนในสังคมเดียวกัน หากมองในแง่นี ในกรณีประเทศไทยจะกินความหมายกว้ าง ถึงคนทีมี
รายได้ ตําสุด % ซึงมีสดั ส่วนในรายได้ เพียง . % ของรายได้ ของคนทังประเทศ และคน % นี
ก็เป็ นคนมีรายได้ เฉลียต่อคนต่อเดือน ตํากว่ารายได้ เฉลียของคนทังประเทศ 3, บาทต่อคนต่อ
เดือนในปี 2542
) มีอํานาจต่อรองทางการเมืองและสังคม ตํากว่าสมาชิกคนอืนๆ
รวมทังคนทีสังคมมีอคติหรื อความเชือทีกีดกันพวกเขาให้ ไม่ได้ รับสิทธิเสมอภาค เช่น เป็ นชนชาติส่วน
น้ อย คนในชุมชนแออัด คนอยู่ชนบทห่างไกล คนอพยพ คนทีไม่มีทะเบียนบ้ าน ผู้หญิง (โดยเฉพาะ
ผู้หญิงทียากจนหรือการศึกษาตํา) คนทีมีอาชีพทีสังคมถือว่าตําต้ อย ฯลฯ
) ไม่มีสทิ ธิหรื อขาดโอกาสทีจะได้รับบริ การขันพืนฐาน เช่น การศึกษา
โอกาสในการประกอบอาชีพ โอกาสทีจะได้ รับบริ การทางสาธารณสุข และบริ การต่างๆ ทัดเทียมกับ
คนอืนๆ เช่น เป็ นคนพิการ คนบ้ า คนป่ วยเรื อรัง คนชรา เด็กกําพร้ า ทีไม่มีญาติพีน้ องดูแล หรื อ
มีญาติทีพีน้ องบ้ างก็ยากจน เด็กเร่ ร่อน ฯลฯ
ดังนัน จากความหมายของความยากจนดังกล่าว ผู้วจิ ยั จึงขอสรุ ปว่า
ความยากจนคือ การทีบุคคลขาดปั จจัยขันพืนฐานในการดํารงชีพ
2.2.2 ประเภทของคนจนกลุ่มต่ างๆ ในประเทศไทย
คนจนกลุม่ ต่างๆ ในประเทศไทย (พลเดช ปิ นประทีป. 2547 : 8) มีดงั นี
2.2.2.1 คนจนพืนฐานหรื อคนจนเชิงกายภาพ (Basis/Physical Poor) คนจน
พืนฐานหรือคนจนเชิงกายภาพ หมายถึง คนทีขาดปัจจัยในการดํารงชีพขันพืนฐาน คนกลุม่ นีมักไม่
เป็ นทีรู้ จกั กันของสังคมหาตัวได้ ยาก สาเหตุแห่งปั ญหาบางส่วน เกิดจากทีดินทํากินมีจํากัดในขณะที
ครอบครัวขยายตัว ไม่มีทีดินเพียงพอทีจะทํากิน เด็กรุ่นใหม่ไม่มีทกั ษะอาชีพด้ านการเกษตรไม่มีทไป
ี
และ เกือบไม่มีทนุ ทางสังคม อย่างไรก็ตามกลุ่มคนจนพืนฐานเหล่านี มีจํานวนลดน้ อยลง
อย่างรวดเร็วในรอบ 50 ปี ทีผ่านมาของการพัฒนาประเทศ คนจนพืนฐานสามารถแบ่งออกเป็ น
2 กลุม่ ใหญ่ ๆ คือ
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1) กลุม่ คนจนทัวไป (Basic Poor) หมายถึง กลุ่มคนจนทีมีทีดินทํากิน
บ้ าง แต่มีน้อยไม่พอเพียง หรื อไม่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ไม่มีเงินออมและไม่มีทรัพย์สินถาวร
หรื ออาจมีทรัพย์สินถาวรบ้ าง แต่ก็มลู ค่าตํา มักเป็ นแรงงานทีมีทกั ษะขันพืนฐานเท่านัน อาจได้ รับ
ค่าจ้ างขันตํา แต่ต้องมีภาระเลียงดูในครอบครัวมาก เช่น มีสมาชิกครอบครัวตังแต่ 3 คนขึนไป
เป็ นสาเหตุทําให้ ไม่พ้นสภาพยากจน การศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และกลุม่ หาบเร่ ที
ขายสินค้ าประเภทอาหารและมีปริมาณการขายไม่มาก ต้ องขายให้ หมดวันต่อวัน เป็ นต้ น
2) กลุม่ คนจนเรื อรัง (Chronic Poor) หมายถึง กลุ่มคนทีมีสภาพความ
เป็ นอยู่แร้ นแคลน ขาดแคลนปั จจัยพืนฐานการศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษา ไม่มีเงินออม และ
ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ทังทรัพย์สินถาวร และไม่ถาวร มีภาระครอบครัวสูง เช่น ภายในบ้ านมีเด็ก และ
คนชรา ผู้ป่วยเรือรังและรุนแรง คนพิการ หรื อเป็ นเกษตรกรทีไม่มที ีทํากิน เป็ นแรงงานรับจ้ าง
หมุนเวียนในภาคเกษตรหรื อรับจ้ างทัวไป ค่าแรงงานตํา หรือเป็ นแรงงานจากเด็ก ต้ องขาดโอกาสใน
การศึกษา มีภาระเลียงดูบุคคลในครอบครัว 3 คนขึนไป เป็ นบุคคลว่างงาน ซึงทังหมดขาดโอกาสใน
การทีจะแก้ ไขปั ญหาให้ หลุดพ้ นจากความยากจน
2.2.2.2 คนเสียงจน คนใกล้ จน คนเกือบจน (Conjectural Poor) คนเสียงจน
คนใกล้ จน คนเกือบจน หมายถึง กลุ่มคนจนมีความอ่อนไหว หรือมีความเป็ นไปได้ ทีจะกลายเป็ นคน
จนได้ อย่างง่ายดาย เพราะสาเหตุหรื อปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็ นดิน ฟ้า อากาศ แผ่นดินไหว
นําท่วม หรือหัวหน้ าครอบครัวเสียชีวติ คนกลุ่มนีไม่ขาดแคลนสิงทีจําเป็ น หรื อไม่ได้ มีปัจจัยพืนฐาน
น้ อยกว่าคนอืนมากนัก คนกลุม่ นีมักป็ นเกษตรกรทีมีททํี ากินเพียงพอ แต่ผลผลิตอาจมีคุณภาพตํา
หรืออยู่ในสภาพภูมิประเทศไม่ดีนกั และขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน บุคคลทีมีอาชีพไม่มนคง
ั เช่น
ลูกจ้ างชัวคราวทีมีอายุมาก หรือไม่มีทกั ษะแรงงานทีเหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความเสียง
ต่อการถูกปลดออกจากงานสูงกว่าแรงงานทัวไป ผู้ทีทํางานทีมีความเสียงต่ออุบตั ิเหตุสงู มักขาด
ความรู้ในการวางแผนชีวิต และการวางแผนบริ โภคทีดี และกลุม่ อาชีพแผงลอยทีไม่มีหลักแหล่งทีตัง
แน่นอน ต้ องเปลียนทีขายไปเรื อย ๆ ก็อยู่ในกลุม่ นี
2.2.2.3 คนจนเชิงเปรียบเทียบ คนจนเชิงสัมพันธ์ คนจนเชิงโครงสร้ าง คนจน
เชิงสังคม (Relative Poor) หมายถึง กลุ่มคนทีไม่ถงึ กับขาดปั จจัยพืนฐาน แต่ขาดโอกาสในการเข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสารเทคโนโลยี และประโยชน์ทีควรได้ รับจากการพัฒนาต่าง ๆ เป็ นกลุ่มทีมีการศึกษาไม่
สูงนัก คุณภาพหลักสูตรไม่เหมาะสม เป็ นสาเหตุส่วนหนึงทําให้ ขาดข้ อมูลข่าวสาร ภายในชุมชนมีทนุ
ทางสังคมอยู่บ้าง แต่เป็ นระบบอุปถัมภ์มอี ํานาจต่อรองตํา กลุม่ นีจะมีจํานวนเพิมขึนตราบใดทีการ
กระจายรายได้ ในสังคมแย่ลง จํานวนของกลุ่มนี มักไม่ตอบสนองต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และมักจะมีการรวมตัวกันมากขึนเรี ยกร้ องสิทธิมากขึน และสังคมมักรับรู้ นอกจากคนจน
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สามกลุ่มนียังมีคนจนอีกกลุม่ หนึงทีมักจะตกสํารวจจากฐานข้ อมูลเพือการพัฒนา ทังในระดับชาติ
ระดับท้ องถินและระดับชุมชน เนืองจากไม่มีหลักแหล่งทีอยูอ่ าศัยทีแน่นอน แต่เห็นตัวกันได้ ยาก
โดยเฉพาะอย่างยิงในเมืองใหญ่ ๆ คนกลุ่มนี คือ คนเร่ ร่อน จรจัด รวมทังคนขอทาน ไม่มีบ้านอยู่
อาศัย ในปี 2544 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ เสนอตัวเลข
การสํารวจจํานวนเด็กเร่ร่อนและคนอายุ 18-60 ปี ทีไม่มีทอยู
ี ่อาศัยถาวร และไม่มีผ้ เู ลียงดู โดยแยก
เป็ นรายภาคดังนี
ภาคใต้ เด็กเร่ร่อน 188 คน คนไร่ ทีอยู่อาศัย 2,024 คน
ภาคอีสาน เด็กเร่ร่อน 227 คน คนไร่ ทีอยูอ่ าศัย 8,597 คน
ภาคกลาง เด็กเร่ร่อน 183 คน คนไร่ ทีอยูอ่ าศัย 4,296 คน
ภาคเหนือ เด็กเร่ร่อน 606 คน คนไร่ ทีอยูอ่ าศัย 10,838 คน
จากปั ญหาความยากจนซึงเป็ นปั ญหาเรื อรังในสังคมไทยมานานทําให้ ภาครัฐและเอกชน
ต้ องร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาความยากจนอันเกิดจากเหตุดงั กล่าว จึงต้ องแสวงหาแนวคิดเกียวกับ
ยุทธศาสตร์ ในการแก้ ไขปั ญหาจากนักวิชาการต่างๆ อันมีเป้าหมายเดียวกันคือ การแก้ ไขปั ญหา
ความยากจนของคนในประเทศอย่างยังยืนต่อไป
2.2.3 แนวคิดการแก้ ไขปั ญหาความยากจนแบบบูรณาการ
แนวคิดจากโครงการบูรณาการแบบชุมชนพึงตนเอง เพือความเข้ มแข็งของชุมชน และ
เอาชนะความยากจน โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส.ศ.ช.)
ได้ จดั ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เรื อง “ยุทธศาสตร์ การแก้ ไขปั ญหาความยากจน” ขึน
เมือวันที 6 มิถนุ ายน 2545 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานที
ประชุมมีมติเห็นชอบต่อกรอบยุทธศาสตร์ ในการแก้ ไขปั ญหาความยากจนอย่างยังยืนรวมทัง
ผู้ด้อยโอกาสซึงประกอบด้ วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ
2.2.3.1 การส่งเสริ มนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้ เอือต่อการแก้ ไขปั ญหา
ความยากจน
2.2.3.2 การเพิมศักยภาพและโอกาสของคนจน
2.2.3.3 การพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส
2.2.3.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.2.3.5 การปรับปรุ งระบบบริ หารภาครัฐเพือแก้ ไขปั ญหาความยากจน
รัฐบาลได้ มอบหมายให้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็ นหน่วยงานหลักในการประสานการจัดทําแผนปฏิบตั ิการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
ร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้ องและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ประกอบกับรัฐบาลได้ ให้ ความสําคัญกับ
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นโยบายปฏิรูประบบราชการ และการแก้ ไขปั ญหาความยากจนเป็ นนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลที
ต้ องรี บเร่งดําเนินการ และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหjงชาติได้ กําหนดเป้าหมายทีชัดเจน
ในเรื องของการลดสัดส่วนความยากจนให้ เหลือ ร้ อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2546 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคีการพัฒนาตjาง ๆ รjวมกันจัดทําโครงการ
บูรณาการแผนชุมชน เพือความเข้ มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน โดยมีเป้าหมายให้ มี
การบูรณาการแผนชุมชนขยายผลให้ ครอบคลุมทุกตําบลทัง 75 จังหวัดภายในปี 2548 ซึงได้ มกี าร
ดําเนินการไปแล้ ว และนําผลจากการดําเนินการทําแผนชุมชนมาสรุ ปบทเรี ยนในการทําแผนชุมชน
ร่วมกัน เพือค้ นหาแนวทางและรู ปแบบการบริ หารจัดการแผนชุมชนให้ ประสบผลสําเร็ จ อันจะนําไปสู่
แผนการปฏิบตั ิงานหรื อคูม่ ือการดําเนินการในพืนทีทียังไม่ได้ มกี ารจัดทําแผนชุมชน ซึงโครงการนี
มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1) เพือสํารวจข้ อมูลเกียวกับแผนชุมชนทีได้ ดําเนินการไปแล้ วทังเชิงปริมาณ
และคุณภาพของแผนชุมชนเพือนําไปสูก่ ารขยายผลและพัฒนาคุณภาพให้ ดียิงขึนต่อไป
2) เพือถอดบทเรียนการทําแผนชุมชนทีผ่านมา และนํารูปแบบการบริ หาร
จัดการแผนชุมชนทีประสบผลสําเร็จมาเป็ นแบบอย่างในการเตรี ยมการกําหนดแนวทางที จะนําไปสู่
การขยายผลต่อไป โดยจัดทําเป็ นเอกสารแนวทางการปฏิบตั ิงานในพืนที เช่น การจัดทําคูม่ ือ
การปฏิบตั ิงานของภาคีเจ้ าภาพ การจัดทําคู่มือวิทยากรกระบวนการ และการจัดทําเอกสารแนวทาง
การติดตามประเมินผล และสร้ างองค์ความรู้ ใหม่
3) เพือสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทภารกิจของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
ทีเกียวข้ องรวมทังซักซ้ อมกระบวนการการทํางานในการบูรณาการแผนชุมชน เพือความเข้ มแข็งของ
ชุมชนและเอาชนะความยากจนทังในระดับนโยบาย และระดับปฏิบตั ิผลจากการดําเนินงานโครงการ
เตรี ยมการบูรณาการแผนชุมชนเพือความเข้ มแข็งของชุมชน และเอาชนะความยากจน ได้ รับองค์
ความรู้ ใหม่ ๆ คือ
3.1) ในการดําเนินการบูรณาการแผนชุมชนให้ ประสบผลสําเร็ จ ภาคีที
เกียวข้ องต้ องคํานึงถึงการใช้ พนที
ื เป็ นตัวตังในการบูรณาการ ทุกคนทีทํางานร่ วมกันต้ องมีความเอือ
อาทร มีศีลธรรมใช้ ปัญญาในการทํางานร่วมกัน มีความโปร่ งใส ช่วยเหลือกันด้ วยใจ ให้ คุณค่าซึงกัน
และกัน ผู้บริ หารจังหวัด และหัวหน้ าหน่วยงานระดับจังหวัดได้ รับรู้ และให้ ความสําคัญสนับสนุนเอา
ภารกิจเป็ นตัวตังชุมชนเป็ นศูนย์กลาง มีเลขานุการร่ วมในการทําแผนชุมชนโดยเอาผู้ปฏิบตั งิ านจริ ง
ของแต่ละภาคส่วนมาเป็ นเลขานุการร่ วมกัน ต้ องเข้ าใจในวัฒนธรรมขององค์กรทีมีความแตกต่างกัน
และท่าทีตวั บุคคลโดยนําเอาจุดดี และจุดเด่นของทุกฝ่ ายมาใช้ ผสมผสานกัน ต้ องมีการสรุ ปบทเรี ยน
ทีผ่านมาเพือค้ นหาทีเกียวข้ องและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
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3.2) การดําเนินงานบูรณาการแผนชุมชนในระยะตอไป ควรมุงเน
นการประชุมชีแจง และทําการประชาสัมพันธไปยังกลุ มเปาหมายที เปน อบต. แกนนํา
ชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนใหมากขึน เพือสรางความเขาใจใน
กระบวนการทํางานของโครงการฯ และบทบาท หนาทีของแตละภาคสวน รวมทังการสังเคราะห
องคความรู เกียวกับแผนชุมชนเพือนําไปเผยแพรตอไป
3.3) ผลทีไดรับจากโครงการฯ ในการวางแผนระดับตําบล ชุมชน โดย
ใหประชาชน หรือชุมชน ซึงเปนผูทีใกลชิดกับปญหา มีสวนรวมในการวางแผน
และมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาความยากจนของตนเอง จะทําใหการแกไขปญหาความยากจนเป
นไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี กระบวนการจัดทําแผนชุมชน มีการวิเคราะหขอมูลใน
ทุก ๆ ดาน
อยางเปนองครวม ทําใหการบริ หารจัดการการพัฒนา และแกไขปญหาโดยใชพืน
ทีเปนตัวตัง และ
ใชคนเปนศูนยกลางมีความครอบคลุมทุกดาน อยางเปนองครวม อันเปนพืน
ฐานสําคัญทําใหการแกไขปญหาความยากจนทีมีมมุ มองในมิติตางๆ นอกจากนียังมีศนู ย
อํานวยการตอสู
เพือเอาชนะความยากจน แหงชาติ (ศตจ.) ไดมีการเสนอใหคณะรัฐมนตรี เห็นชอบใน
หลักการยุทธศาสตร และแนวทาง การดําเนินงานการแกไขปญหาความยากจน โดยได
มีการจัดประชุม
ในวันที 8 ธันวาคม 2546 และวันที 23 ธันวาคม 2546 ผลการดําเนินการไดดังนี
(1) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน รัฐบาลมี
นโยบายทีจะแกไขปญหาความยากจนและยําระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให
อยูดีมสี ุขอยางยังยืน บนพืนฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณอยางมีเหตุผล
ภายใต “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
(2) เปาหมายรัฐบาลไดกําหนดเปาหมายที จะขจัดปญหา
ความเดือด รอนของประชาชนอันเกียวกับความยากจนให หมดสินไปโดยนายกรัฐมนตรี ได
มีการมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ การจดทะเบียนปญหาความเดือดรอน
ความตองการของประชาชนรวม 8 ประการ ไดแก่ ปั ญหาเรื องทีดินทํากิน ปญหาคนเรร
อน ปญหาผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
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ปญหาการใหความชวยเหลือนักเรี ยน นักศึกษา ใหมีรายไดจากอาชีพทีเหมาะสม ป
ญหาการ
ถูกหลอกลวง ปญหาหนีสินภาคประชาชน และปญหาทีอยูอาศัยของคนจน นอกจากนี
ศตจ.จะไดกําหนดใหขจัดปญหาอืนทีเกียวกับความยากจนเปนเพิมเติมอีกสวนหนึงด
วย
(3) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
(3.1) ยุทธศาสตรพระราชทาน ศตจ.ไดเทอดหลักการพัฒนา
ทีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงพระราชทานไวเหนือเกลาและในฐานะข
าแผนดินจะมุงมันดําเนินการตามรอยเบืองพระยุคลบาท นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระ
ราชดํารัสของพระองค ทานมาเปนแนวทางในการแกไขปญหาความยากจนให
บรรลุผลสําเร็ จ
(3.2) ยุทธศาสตรในการดําเนินการ ศตจ.ไดยึดกรอบ
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนตามทีคณะรัฐมนตรี ไดให ความเห็นชอบไป
แลวเมือ 30 มกราคม 2545 และยุทธศาสตรการพัฒนาเพือแกไขปญหาความยากจน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหง ชาติฉบับที 9 (พ.ศ.2545-2549) สรุ ปเป
นยุทธศาสตรในการดําเนินงานของ ศตจ. 5 ประการ ดังนี
- แสดงความมุงมันของรัฐบาลทีมีปณิธานแนวแนจะ
แกไข
ปญหาความยากจนใหหมดสินไป และรณรงคเสริ มสรางใหประชาชนทุกหมูเหล
า และเจาหนาทีของรัฐทุกฝายมีความเชือมันวา ปญหาความยากจนเปนเรื องที
สามารถรวมกันแกไขได
- ขจัดปญหาเรงดวนทีไดสรางความเดือดร
อนใหกับประชาชนมาอยางยืดเยือยาวนาน โดยเฉพาะปญหาหนีสินทังในระบบ และนอก
ระบบ ปญหาเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ทีทํากิน นํา ทีอยูอาศัย และปญหา
เกียวกับอาชีพและการมีงานทํา
- แกไขปญหาโครงสรางทางเศรษฐกิจการศึกษา
กฎหมาย และระเบียบการปฏิบตั ิตาง ๆ ทีเกียวของมิใหเปนอุปสรรคตอการแกไขป
ญหาความยากจน โดยมุง เนนการสรางเสริ มนโยบาย เศรษฐกิจมหภาคที
เอืออํานวยตอการแกไขปญหาและการพัฒนาการอุตสาหกรรมการเกษตรและการบริ การ
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- สรางระบบคุมครองและประกันทางสังคม เพือสงเส
ริ มคนยากจน และผูดอยโอกาสปองกันมิใหปญหาความยากจนทีไดรับการแกไข
แลวกลับคืนมาอีก
- พัฒนาระบบราชการในทุกระดับ มิใหเปนภาระตอป
ระชาชน ประเทศชาติสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลียนแปลง และเปนกลไกสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ โดยยึดหลักการบริ หารราชการเพือประโยชนสุขของประชาชน
(3.3) งบประมาณการแกไขความยากจนป 2547 มีจํานวน
เงินทังสิน 18,163,780,000 บาท (หนึงหมืนแปดพันหนึงรอยหกสิบสามลานเจ็ดแสนแปดหมืน
บาทถวน) โดยมีหนวยงานรับผิดชอบและไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 13 กระทรวง
(26 หนวยงาน) แบงไดดังนี
- การเพิมศักยภาพ และโอกาสคนจน มีหนวยงานรับผิดชอบ
2 กระทรวง 13 หนวยงาน งบประมาณ 6,006,820,000 บาท
- การแกไขปญหาหนีสินเกษตรกรมีหนวยงาน
รับผิดชอบ 2
กระทรวง 3 หนวยงาน งบประมาณ 6,825,920,000 บาท
- การสาธารณูปโภคและโครงสรางพืนฐานเพือคนจนมีหน
วยงานรับผิดชอบ 4 กระทรวง 7 หนวยงาน งบประมาณ 4,644,700,000 บาท
- การบรรเทาปญหาวางงานและพัฒนาฝมือแรงงานมี
หนวยงานทีรับผิดชอบ 1 กระทรวง 3 หนวยงาน งบประมาณ 686,340,000 บาท
(3.4) ภารกิจสําคัญทีจะตองดําเนินการเกียวกับการสงเส
ริ มอาชีพ และการมีงานทํา มีการแตงตังผูดําเนินงานโดยใหรองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต
 ฉายแสง เปนประธานและปลัดกระทรวงแรงงานเปนอนุกรรมการและเลขานุการการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ ทีทํากิน นําและทีอยูอาศัยไดแตงตังผูดําเนินงานโดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนประธาน และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนอนุ
กรรมการและเลขานุการ การแกไขปญหาหนีสินของประชาชน แตงตังรองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ
เปนประธาน และปลัดกระทรวงการคลังเปนอนุ
กรรมการและเลขานุการ การสงเสริ มใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน เพือแกไขปญหาความยากจน อยางยังยืนและการปรับปรุ งแกปญหาโครงสร
างทางเศรษฐกิจ ระบบการศึกษากฎหมาย ระเบียบ และการปฏิบตั ิ ตาง ๆ ใหเอือตอการ
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แกไขปญหาความยากจน ซึง ศตจ.ไดแตงตังคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึงมารับผิดชอบ
ดําเนินการในเรื องนี
(3.5) กลไกการดําเนินงาน ศตจ. ไดยึดถือตามแนวนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี โดยจัดใหมีเจาภาพรับผิดชอบในทุกพืนทีการทํางานในเชิงบูรณาการดังนี
- ระดับชาติ มี ศตจ. และคณะอนุกรรมการเฉพาะดานที ศตจ.
แตงตัง มีหนาทีบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรในภาพรวม
- ระดับกรุงเทพมหานคร ศตจ. ได จัดตังศูนย อํานวยการ
ปฏิบตั ิการตอสู เพือการเอาชนะความยากจน กรุงเทพมหานคร (ศตจ.กทม.) มีผ
ู วา
ราชการกรุ งเทพมหานครเปนผูอํานวยการและมีปลัดกรุงเทพมหานครเปนกรรมการ และ
เลขานุการ รับผิดชอบบูรณาการในระดับกรุงเทพมหานคร
- ระดับจังหวัด ศตจ.ไดจัดตังศูนยอํานวยการปฏิบตั ิ การต
อสูเพือเอาชนะความยากจนจังหวัด (ศตจ.จ.) มีผ
ู วาราชการจังหวัดเปนผู
อํานวยการ และปลัดจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการรับผิดชอบบูรณาการในระดับจังหวัด
- ระดับอําเภอ กิงอําเภอ ศตจ. ไดจัดตังศูนยอํานวยการ
ปฏิบตั ิ การตอสู เพือการเอาชนะความยากจน อําเภอกิงอําเภอ (ศตจ.อ./กิงอ.) มีนายอําเภอ/
ปลัดอําเภอ ผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอเปนผูอํานวยการ และปลัดอําเภอทีไดรับ
มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการรับผิดชอบบูรณาการในระดับอําเภอ/กิงอําเภอ
- ระดับตําบล/เทศบาล ใหองคกรปกครองสวนทองถิน
ในพืนที นัน ๆ พิจารณาจัดตังศูนยปฏิบตั ิการตอสูเพือเอาชนะความยากจน ตามความจําเป
นทีเห็นสมควรรับผิดชอบการบูรณาการในระดับ ตําบล /เทศบาล /เขตนอกจากนียังไดสังการให
กระทรวงและ
หนวยงานสวนกลางทีมีหนาทีเกียวของกับการแกไขปญหาความ
ยากจน พิจารณาจัดตังศูนยอํานวยการตอสู เพือเอาชนะความยากจนของสวนราชการนัน
อีกสวนหนึงเพือบูรณาการและกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของหนวยงานในสังกัด ใหเปนไป
ตามที ศตจ.กําหนด โดยในสวนของกระทรวงมหาดไทยไดจัดตังศูนยอํานวยการตอสูเพือ
เอาชนะความยากจนกระทรวงมหาดไทย (ศตจ.มท.) ทําหนาทีบูรณาการกํากับการและตรวจสอบ
ติดตามการปฏิบตั ิงานตอสูเพือเอาชนะความยากจนในพืนทีตาง ๆ
(3.6) แนวทางการตอสู เพือเอาชนะความยากจนได
กําหนดแนวทางการตอสูเพือเอาชนะความยากจนไวเปน 3 ระยะ
- ระยะที 1 ป พ.ศ. 2547 เปนขันตอนการบูรณาการ
แนวคิด
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จดทะเบียน สํารวจตรวจสอบ วิเคราะหปญหาความเดือดรอนของประชาชน และเรงแก
ไขปญหาความเดือดรอนทีสําคัญของประชาชนโดยเฉพาะการแกไขปญหาหนีสินของ
ประชาชนการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ทีทํากิน นํา ทีอยูอาศัย และการสงเสริ มอาชีพและ
การมีงานทํา
- ระยะที 2 ป พ.ศ. 2548-2549 เปนขันตอนของการขยาย
ผลการแกไขปญหาความเดือดรอนตาง ๆ ของประชาชนใหหมดสินไปโดยเร็ ว
- ระยะที 3 ป พ.ศ. 2550-2551 เปนขันตอนการสราง
ความยังยืน ในการแกไขปญหาความยากจน และปญหาอืน ๆ ทีเกียวของ
(3.7) การอํานวยการของฝายเลขานุการรวม ศตจ. ได
มอบหมายหนาทีความรับผิดชอบใหเลขานุการรวม ศตจ.รับผิดชอบดําเนินการดังนี
(www.thairakthai.or.th : 2 ตุลาคม 2547)
- ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง
รับผิดชอบงานการติดตามการทํางาน และการรายงานผลการดําเนินการของ ศตจ.
- เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
รับผิดชอบงานการกําหนดยุทธศาสตรของศูนยอํานวยการตอสูเพือเอาชนะความยากจน
แหงชาติ
- รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติทีไดรับมอบหมาย รับผิดชอบงานติดตามประเมินผลการแกไขปญหาความ
ยากจนในภาพรวมของ ศตจ.
- ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนรับผิดชอบงาน
การประสานการปฏิบัติของ ศตจ. กับองคกรภาคประชาชน
2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการมีสวนรวม
ในการวิจยั ครังนี ผูวิจยั ไดศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีทีเกียวของกับ
กระบวนการมี
สวนรวมเกียวกับความหมายของการมีสวนรวม ทฤษฎีการมีสวนรวม และการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวมดังรายละเอียด ตอไปนี
2.2.4.1 ความหมาย
(1) จากรายงานการประชุมของ The Ad Hoc Group of Experts เรื อง “Populist
Participation as a strategy for promoting community - level action and national development”
ไดกลาวไววา “ คําวา การมีสวนรวมของประชาชนนันจะตองดูบริ บท (Context)

33
ของแตละประเทศ และสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศนัน” (Department of
International Economic and Social Affairs,United Nations. 1981 : 5 อางถึงใน พัชริ นทร แก
วขาว. 2543 : 24) และทีประชุมไดเสนอความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไว
กวาง ๆ คือ การมีสวนรวมของประชาชนจะนํามาซึงโอกาสทีจะทําใหสมาชิกของชุมชนและ
สังคมสามารถเขามามีสวนรวมอีกทังมีอิทธิพลในกระบวนการพัฒนาและในการแบงสรรผล
ของการพัฒนาอยางเปนธรรม ซึงหมายถึง การเขามามี
สวนรวมของประชาชนอยางเทาเทียมกันในประเด็นของ
(1.1) การสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
(1.2) การแบงสรรผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม
(1.3) การตัดสินใจในรูปของการกําหนดเปาหมาย การวางนโยบาย
การวางแผน และการปฏิบตั ิตามทังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(2) อลาสเตียร (Alastair. 1982 : 18 อางถึงใน พัชริ นทร แกวขาว.
2543 : 27) ไดใหคําจํากัดความวาการมีสวนรวมจะตองประกอบดวย 4 มิติ ดังนี
(2.1) มิติที 1 คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาอะไรควรทํา
(2.2) มิติที 2 คือ การมีสวนรวมลงมือปฏิบัติการตามทีตัดสินใจ
(2.3) มิติที 3 คือ การมีสวนรวมในผลประโยชนทีเกิดจากการ
ดําเนินการ
(2.4) มิติที 4 คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล
(3) การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสให
ประชาชนได้
เขามีสวนรวมในการคิดริ เริ มการพิจารณาตัดสินใจการรวมปฏิบตั ิ และการรวม
รับผิดชอบในเรื อง
ตางๆ อันมีผลกระทบ มาถึงตัวของประชาชนเอง (ยุวฒ
ั น วุฒิเมธี. 2534 : 75) การมีสวนร
วมในชุมชนในการพัฒนา หมายถึง กระบวนการทีรัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา สนับสนุน และ
สรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนทังในรูปสวนบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและ
องคการอาสาสมัคร รูปแบบตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื องใด
เรื องหนึงหรื อหลายเรื องรวมกันใหบรรลุตามวัตถุประสงค และนโยบายการพัฒนาทีกําหนด
ไว (ไพรัตน เตชะริ นทร. 2527 : 24)
(4) การมีสวนรวม คือ การทีประชาชนหรื อชุมชนพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนในการจัดการ ควบคุมการใช และการกระจายทรัพยากรทีมีอยู เพือประโยชนต
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อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิศรี ในฐานะสมาชิกใน
สังคม ในการมีสวนรวม ประชาชนไดพัฒนาการรับรู  และภูมิปญญา ซึงแสดงออกใน
รูปของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนเอยางเปนตัวของตัวเอง (ทวีทอง หงสวิวฒ
ั น
. 2527 : 2)
(5) องคการสหประชาชาติไดให ความหมายของคําวา การมีสวนร
วมไววาจะ
ตองครอบคลุมถึงประเด็นตอไปนี (ไพโรจน สุขสัมฤทธิ. 2517 : 16)
(5.1) การทีประชาชนมีสวนรวมในผลประโยชนทีเกิดขึนใน
โครงการ
(5.2) การทีประชาชนมีสวนรวมชวยเหลือในการปฏิบตั ิตาม
โครงการ
(5.3) การทีประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจตลอดกระบวนการ
และไดแสดงระดับ การมีสวนรวมของประชาชนไว 7 ระดับดังนี
- ระดับที 1 ถูกบังคับ ไมมีสวนรวมเลย
- ระดับที 2 ถูกลอ มีสวนรวมนอย
- ระดับที 3 ถูกชักชวน มีสวนรวมนอย
- ระดับที 4 ถูกใหสัมภาษณความตองการ มีสวนรวม
ปานกลาง
- ระดับที 5 มีโอกาสเสนอความเห็น มีสวนรวมปานกลาง
- ระดับที 6 มีโอกาสเสนอโครงการ มีสวนรวมระดับสูง
- ระดับที 7 มีโอกาสตัดสินใจดวยตนเอง มีสวนรวมในอุดมคติ
(6) ปเตอร โอคเลย (Peter. 2533 : 19-20) ไดสรุ ปรวบรวม
ความหมายทีเจาะจงของคําวา การมีสวนรวมไวดังนี
(6.1) การมีสวนรวม คือ การพิจารณาถึงการมีสวนรวมชวย
เหลือโดยความสมัครใจของประชาชนตอโครงการใดโครงการหนึงทีคาดวาจะสงผลต
อการพัฒนาชาติ
แตไมไดหวังวาจะใหประชนชนเปลียนแปลงโครงการหรื อ
วิจารณเนือหาของโครงการ
(6.2) การมีสวนรวม ในความหมายทีกวาง หมายถึง การให
ประชาชน รู  สึกตืนตัวเพือทีจะทราบถึงการรับความชวยเหลือและตอบสนองตอโครงการ
พัฒนา ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความริ เริ มของคนในทองถิน
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(6.3) การมีสวนรวม คือ การใหประชาชนเขามาเกียวของ
ในกระบวนการของการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินโครงการ แตรวมรับผลประโยชนจาก
โครงการพัฒนา นอกจากนี ยังเกียวของกับความพยายามทีจะประเมินผลโครงการนัน ๆ ดวย
(6.4) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนานัน คือ การที
ประชาชนไดเขารวมอยางแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจตางๆ ในเรื องทีจะมี
ผลกระทบตอเขา
(6.5) การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง การทีประชาชนจะมีทังสิทธิ
และสํารวจตรวจสอบ ความจําเปนเรื องสุขภาพอนามัย และระดมทรัพยากรทองถินและเสนอ
แนวทาง
แกไขใหมๆ เชนเดียวกับการกอตัง และดํารงรักษาองคกรตาง ๆ ในทองถิน
(6.6) การมีสวนรวมนัน จะตองเปนมีกระบวนการดําเนินอย
างแข็งขัน ซึงหมายถึงวา บุคคล หรือกลุมทีมีสวนรวมนันไดเปนผูมีความคิด
ริ เริ มนัน
(6.7) การมีสวนรวมคือ การทีไดมีการจัดการทีจะใช ความ
พยายามทีจะเพิมความสามารถทีจะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตาง ๆ ในสภาพ
สังคมนัน ๆ ดังนี โดยทีกลุมทีดําเนินการและความเคลือนไหวทีจะดําเนินการนี ไมถูกควบคุม
โดยทรัพยากร และระเบียบตางๆ
2.2.4.2 ทฤษฎีการมีสวนรวม
(1) ลอวเดอรมิค และ ลารโตส (Lowdermick and Lartos. 1980 :
694-700 อางถึงใน พัชริ นทร แกวขาว. 2543 : 31) ไดเสนอขันตอนของยุทธศาสตร
การมีสวนรวมเพือพัฒนาชนบทไว 7 ขันตอน คือ
(1.1) การสํารวจขันตอน (Preliminary Reconnaissance)
(1.2) การศึกษาเพือจัดลําดับความ หรือเรี ยงลําดับความสําคัญของป
ญหา (Priority Probleindentification Studies)
(1.3) การแสวงหาแนวทางแกไข (Search of Solutions)
(1.4) การกําหนดทางแกปญหา (Assessment of Solution)
(1.5) การปฏิบตั ิตามโครงการ (Project Implementation)
(1.6) การประเมินผลโครงการ (Formal Project Evaluation)
(1.7) การพิจารณาทบทวนโครงการหรื อดําเนินการใหบรรลุผล
(Project
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Reconsideration of Completion)
(2) นอรแมน (Norman Uphoff. 1980 : 213-218 อางถึงใน ธวัช
สุทธิกลุ สมบัติ. 2537 : 36) ไดกลาวถึงทฤษฎีนีวา การมีสวนรวมขององคการเป
นสวนสําคัญใน การทําใหองคกรมีความเจริ ญและประสบผลสําเร็จมากยิงขึนกวาเดิม
และการมีสวนรวมของ Norman Uphoff ไดแบงขันตอนในการทํางานรวมกัน รวมถึง
การมีสวนรวมในทุกขันตอนแสดงได ดังแผนภาพตอไปนี
(A)
DECISION MAKING
รวมคิด รวมตัดสินใจ รวม
วางแผน

(B)
IMPLEMENTATION
รวมกระทํา รวมปฏิบตั ิ

(C)
BENEFITS
รวมไดรับผลประโยชน
(D)
EVALUATION
รวมประเมินผล

แผนภูมทิ ี 1 แสดงขันตอนในการทํางานรวมกัน รวมถึงการมีสวนรวมในทุกขันตอน
ทีมา : นอรแมน ( Norman Uphoff. 1980 : 213 อางถึงใน ธวัช สุทธิกลุ สมบัติ. 2537 : 36)
จากแผนภูมิที 1 เห็นไดวา นอรแมน แบงชนิดของการมีสวนรวม
ออกเปน 4 ชนิด
ดังนี
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- การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด
วย 3 ขันตอน คือ ริ เริ มการตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบตั ิการ
- การมีสวนรวมในการปฏิบตั ิการ (Implementation) ประกอบด
วย การสนับสนุนดานทรัพยากรการบริ หาร และการประสานความรวมมือ
- การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefit) อันไดแก ผลประ
โยชนทางวัตถุ
ผลประโยชนทางสังคม หรื อแมแตผลประโยชนในสวนบุคคล
- การมีสวนรวมประเมินผล (Evaluation) จากการปฏิบตั ิการรวม
กันนําผลทีไดรับมาประเมินผลความสําเร็จหรื อไมสําเร็จ เพือหาผลสัมฤทธิโดยมีเครื องมือ
วัดผลสัมฤทธิ
(3) หลักการและโดยการปฏิบตั ิการมีสวนรวมของประชาชน (พัชริ นทร
แกวขาว. 2543 : 32) ไดกลาววา ทังโดยหลักการและโดยการปฏิบตั ิการมีสวนรวม
ของประชาชน คือ สิงทีสวนทางกับการรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจ และการลดบทบาทของ
ประชาชนทังในเมืองและในชนบทให้ เปนเพียงผูถูกกําหนดในการพัฒนา แตแกนของ
เนือหาการมีสวนรวมของประชาชนนัน ไมแตกตางกัน คือ
(3.1) ประชาชนเปนผูตัดสินใจหรื อเปนผูกําหนดการพัฒนาอย
างเปน
ตัวของตัวเอง
(3.2) การพัฒนามุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน
เพือลดการพึงพา และการพัฒนาตนเอง
(3.3) กระบวนการพัฒนานันเปนการพัฒนาทีเริ มจากประชาชน โดยรัฐ
จะตองกระจายอํานาจใหแกชุมชน
(4) กระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน จากหลักการของ UNDP
โดยแบงการมีสวนรวมเปน 6 ขันตอน (กฤษณา วงษาสันต์. 2543 : 6) คือ
(4.1) ขันตอนที 1 รวมคนหารวมเรี ยนรู 
(4.2) ขันตอนที 2 รวมคิด
(4.3) ขันตอนที 3 รวมตัดสินใจ
(4.4) ขันตอนที 4 รวมปฏิบตั ิ
(4.5) ขันตอนที 5 รวมแกไขปญหา
(4.6) ขันตอนที 6 รวมติดตามประเมินผล
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2.2.4.3 การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม (Participatory Action
Research: PAR)
(1) ความหมาย และความสําคัญของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนร
วม (PAR)
(1.1) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวมเปนการวิจยั ทีเปนก
ระบวนการทางประชาธิปไตย อยางหนึงทีบุคคลจํานวนหนึงนําความรู ทีได จากการ
ศึกษาวิจยั และการปฏิบตั ิ ดวยตนเองสามารถแกไข ปญหาหรื อปรับเปลียนพฤติกรรมของ
คนในสังคม
(1.2) การวิจยั ปฏิบตั ิการอยางมีสวนรวม (PAR) เปนแน
วทางการพัฒนาตนเองขององคกร และชุมชน โดยองคกรหรื อชุมชนจําตองวิเคราะหและรู
จักตัวตนของตนเอง และรวมมือกับผูวิจยั ในการกําหนด เปาหมาย วิธีการในการ
พัฒนาอยางเปนระบบโดยอาศัยกระบวนการสรางการมีสวนรวมเปนวิธีการทีจะช
วยใหประชาชนสามารถควบคุมวิถีชีวิตของตนเอง โดยสรางองค์ความรูทีเปนทางการ
และไมเปนทางการ และนําองคความรู ใหมทีไดรับมาปรับปรุ ง แกไขปญหา
ซึงอาจจะมีการเปลียนแปลง โดยสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนนัน ๆ
(2) หลักการวิจยั ปฏิบตั ิการอยางมีสวนรวมยึดหลักการสําคัญ ดังนี
(2.1) ใหความสําคัญและเคารพตอภูมิรูของชาวบาน โดย
ยอมรับวาความรู พืนบานตลอดจนระบบการสรางความรู และกําเนิดความรู ในวิธีที
แยบยลแตกตางจากนักวิชาการยังเปนสิงทีปฏิบตั ิและยอมรับกันแพรหลายในหมูชาวบ
าน คนดอยโอกาสในสังคม เพือเปนหนทางการแกปญหาในการดํารงชีวิต
(2.2) ปรับปรุงความสามารถ และศักยภาพของชาวบาน ดวยการส
งเสริ มยกระดับและพัฒนาความเชือมันในตัวเอง ใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะห
สถานการณปญหาซึงเปนการนําเอาศักยภาพเหลานีมาใชประโยชนแทนทีจะ
เพิกเฉยละเลย เหยียดหยามวาเปนสิงไร คุณคา
(2.3) ใหความรู ทีเหมาะสมแกชาวบานและคนดอยโอกาสใน
สังคม โดยใหไดรับความรู ทีเกิดขึนในระดับสังคมของเขาและสามารถทีจะทําความเขาใจ
แปลความหมายตลอดจนนําไปใชไดอยางเหมาะสม
(2.4) สนใจในปริทศั นของชาวบาน โดยการวิจยั ปฏิบตั ิการอยาง
มีสวนรวมจะชวยเปดเผยใหเห็นคําถามทีตรงกับปญหาของชาวบาน เชน การ
ถูกกีดกันหรื อแปลกแยก (Alienated) จากผืนดินและทรัพยากรธรรมชาติอืน ๆ การตองดินรนต
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อสูกับแรงบีบคันจากผูมีอิทธิพล ซึงสิงเหลานี เปนคําถามทีนักวิจยั รูปแบบเกาไม
ใครนึกถึงและไมเคยเปนจุดเนนใน การคนหาความรู มากอน
(2.5) ปลดปลอยความคิดการวิจยั ปฏิบตั ิการอยางมีสวนรวม
จะชวยใหชาวบานและคนดอยโอกาสในสังคม สามารถใชความคิดเห็นของตนอย
างเสรี ในการมองภาพเหตุการณ และปญหาของตนเอง สามารถยืนหยัดตอตานพลัง
อิทธิพลจากภายนอก หรือจากอํานาจกดขีของผูมีอํานาจ
(3) แนวคิดเกียวกับการวิจยั ปฏิบตั ิการอยางมีสวนรวม
(3.1) มาแกวร (Maguire. 1987 : 26) ไดกลาวถึง การวิจยั
ปฏิบตั ิการ
อยางมีสวนรวมวา เปนรูปแบบของการวิจยั ทีประกอบดวยกระบวนการคนคว
าทางสังคม (Social Investigation) การใหการศึกษา (Education) และการกระทํา (Action) เพือ
จะใหกลุมผูถูกกดขีหรือผูดอยโอกาสในสังคม ไดมีสวนรวมในการสรางองค
ความรู ของสังคมนัน ๆ
(3.2) สุภางค จันทวานิช (2531 : 26) กลาววา การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ
แบบมีสวนรวมหมายถึง วิธีการทีใหผูถูกวิจยั (ชาวบาน) เขามามีสวนรวม
วิจยั เปนการเรียนรูจากประสบการณ โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายทีเกียวข
องกับกิจกรรมวิจยั นับตังแตการระบุ ปญหาการดําเนินการ การใหขอมูลและวิ
เคราะหขอมูล ตลอดจนหาวิธีแกไขปญหาหรื อสงเสริมกิจกรรมนัน ๆ กระบวนการวิจยั
ดําเนินไปในลักษณะของการแลกเปลียนความเห็นระหวางชาวบานกับผูวิจยั เพือให ได
ขอสรุปเปนขัน ๆ ชาวบานจะคอย ๆ เรี ยนรู ดวยตนเองดวยวิธีการวิจัยแบบมี
สวนรวมนี ขอมูลทีไดจะมีความชัดเจน สะทอนความคิดอานของชาวบ
าน ตลอดจนนิสยั
ใจคอ ความตองการและแบบแผนการดําเนินชีวิตของชุมชนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอยางมี
สวนรวม ใชวิธีการเชนเดียวกับการวิจยั เชิงคุณภาพเปนสวนใหญ เริ มตังแต
การเขาสนาม และสรางความสัมพันธ การสังเกต การสัมพันธ และการวิเคราะห ซึง
จะเนนการมีสวนรวมของชาวบาน
แตมีขนตอนมากกวาการวิ
ั
จยั เชิงคุณภาพเพราะตองมีการปฏิบตั ิ หรือกิจกรรมเพิมเขามา
ตลอดจนการติดตามและปรับปรุ งแกไขกิจกรรมนัน
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(3.3) อมรา พงศาพิชญ (2537 : 32) ไดใหคํานิยามของการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการ โดยทีประชาชนเขามามีสวนรวม คือ การศึกษาวิจยั เกียวกับชุมชน โดยนักวิจยั
และ ชาวบานรวมกันศึกษาชาวบานตังคําถาม ชวยใหขอมูลและอยูในทีมวิจยั ด
วย เนนการใหความสําคัญกับขอมูล และความคิดชาวบาน การเก็บขอมูล เป
นการแลกเปลียนขาวสารแบบ Two-way Communication และการสนทนาแลกเปลียนความ
คิดเห็นซึงกันและกัน นักวิจยั และชาวบานศึกษาสภาพชุมชนรวมกันรวมทังแสวงหาแนวทาง
แกไขปญหาในการศึกษาชุมชนจึงศึกษาชุมชนโดย เนนการศึกษาปญหา และศึกษา
ทรัพยากรในทองถินเพือชวยแกปญหา
(3.4) อุทยั ดุลยเกษม (2536 : 14) กลาวถึง การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการโดย
ประชาชนมีสวนรวมวาเปนรูปแบบของการวิจยั ทีประชาชนผูเคยเปนประชากรทีถูก
วิจยั กลับบทบาทเปลียนเปนผูรวมในการทําวิจยั โดยการมีสวนรวมนีจะตองมี
ตลอดกระบวนการวิจยั นับแต
การตัดสินวาควรมีการศึกษาวิจยั ในชุมชนนัน หรือไม
การประมวลเหตุการณ หลักสูตรและขอมูล เพือกําหนดปญหาวิจยั การเลือกระบุ
ประเด็นปญหา การสรางเครื องมือ การเก็บขอมูล วิเคราะห และเสนอสิงทีคนพบ
จนกระทังถึงการกระจายความรู ทีได จากการวิจัยไปสูการปฏิบตั ิ
(3.5) กรุนดี และ เคมมิส (Grundy and Kemmis. 1981 : 65 อางถึงใน
พัชริ นทร แกวขาว. 2543 : 24) ชีวาในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ คนทีรวมวิจยั ตองมีส
วนรวมใน
การกําหนดเปาหมายของการเปลียนแปลงสถานการณ และลักษณะการดําเนินงานในการวิจยั
อยางเหมาะสม โดยมีการรวมกันวิเคราะหสถานการณ วางแผน การกระทําตามแผน
และประเมินผลทุกกิจกรรมอยางเปนระบบ มีการรวมประเมินตัวเองไปพรอมกับการรับฟ
งความคิดเห็นของเพือนรวมงาน เมือเวลาทีดําเนินงาน อาจขยายแวดวงของผูรวมวิจยั ใน
โครงการไปอีก แตก็ตองมีกระบวนการทีพยายามรักษาการมีสวนรวมอยางเท
าเทียมกันระหวางทีมงานทุกคนไวใหได
(4) แนวคิดพืนฐานและวัตถุประสงคของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอยางมีส
วนรวม
(4.1) ขนิษฐา กาญจนรังสี (2544 : 80) ไดเสนอแนวคิดพืนฐานใน
การดําเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม ดังตอไปนี
1) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการ
ที ไม่หยุดนิงอยูกับที การวิจยั เริ มตนจากสถานการณทีเปนจริงในขณะหนึง เคลือนที
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ไปยังสถานการณ ทีควรจะ เปนอนาคต ซึงไมอาจทํานายได โดยการเคลือนทีดังกลาว
เกิดขึนไดทังจากการเปลียนแปลงเองในสถานการณนัน ถูกกระทบจากเหตุการณแวดล
อมนอกกระบวนการวิจยั และเกิดจากกระบวนการวิจัย รวมทังผูรวมในการวิจยั เอง การเกิดขึน
ของการเปลียนแปลงจะตองถูกเก็บมา เปนสวนหนึงของการวิเคราะห และตัดสินใจใน
การเคลือนไหวของกิจกรรมตอ ๆ มาในกระบวนการวิจยั เสมอ ดังนันกระบวนการวิจยั จึงตองมี
ลักษณะยืดหยุน และปรับเปลียนไดกําหนดเวลาอาจคลาดเคลือนไมมีความแนนอน
สภาพปญหา แนวทางการแกไขปญหา และกิจกรรมแกไขปญหาไมสามารถกําหนด
ไวลวงหนาได
2) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวมจะประสบ
ความสําเร็ จได เมือนักวิจัยและผูเกียวของมีความเชือวา คนทุกคนมีศกั ยภาพและ
ความสามารถในการคิดและ
การทํางานรวมกันเพือชุมชนทีดีขึน ภูมปิ ญญาทองถินมีความสําคัญเชนเดียวกับภูมปิ 
ญญาของนักวิจยั นักวิชาการ หรือนักพัฒนา และทุกสิงทุกอยางในชุมชน ทังเรืองของความรู 
ความชํานาญ ทรัพยากรทีมีอยู และจะหาไดในอนาคตจะตองไดรับการจัดสรรอยางเท
าเทียมกัน
3) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม จะตองเริ มจาก
ความรู สึกของคนทีมีปญหา หรือความตองการของชุมชน แลวเคลือนสูการสราง
ความเขาใจ และการกระทําที
กอใหเกิดการเปลียนแปลงในตนเองและชุมชน ทังในมิติของปญญา จิตใจ และกายภาพ
4) กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม เปนกระ
บวนการ
ทีตองดําเนินการ อยางตอเนืองและไมสินสุดในวงจร แตเปนการเริ มเพือนําไปสู
วงจรใหม
ซึงเปนวงจรของการแสวงหาความรู และการกระทํา โดยวงจรนีจะดํารงอยู และดําเนินต
อไปไดตราบเทาทีคนในชุมชนยังสามารถมีสวนรวมกันวิจยั อยูได
(4.2) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอยางมีสวนรวมนี มีเปาหมายกา
รสงเสริ มใหคนในชุมชนไดเรี ยนรู  ไดพัฒนาตนเองในการนําไปสูการพัฒนาชุมชน
และสังคมทุกทาน ซึงสามารถจําแนกวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี
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1) เพือปลุกจิตสํานึกใหคนในชุมชนไดตระหนักในปญหา
ของตนเองและเกิดความตระหนักในบทบาทหนาทีความรับผิดชอบของตน มีสวนรวมแก
ไขปญหาของตนเองและชุมชน
2) เพือดําเนินการวิจยั โดยเนนการวิเคราะหการเก็บรวบรวม
การวิเคราะหอยางเปนวิทยาศาสตร เพือชวยในการตัดสินใจกําหนดปญหา และ
แนวทางในการแกไขปญหารวมทังดําเนินการแกไขปญหาดวยตนเอง โดยอาจรวม
กับองคกรและหนวยงานตาง ๆ ซึงมีหนาทีรับผิดชอบในเรื องนัน ๆ
3) เพือรวมกับชุมชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
4) เพือสงเสริ มการรวมกลุมและการทํางานรวมกันในการ
แกไข ปญหาและการพัฒนาชุมชน อีกทังผลักดันใหกิจกรรมทังหมดดําเนินไปไดอย
างตอเนือง
(5) ขันตอนในการดําเนินงานวิจัยแบบ PAR มีขนตอนที
ั
สําคัญ ๆ
ในการดําเนินการอยู 2 ขันตอนหลัก (สุริยา วีรวงศ. 2538 : 49) ดังตอไปนี
(5.1) ขันตอนการเตรี ยมการ (Pre-Research Phase)
1) การคัดเลือกชุมชน พืนทีเปาหมายและการเขาสูชุมชน
(Selecting and Entering Community) ขอมูลชุมชนเปนสิงสําคัญและเปนประโยชนอย
างยิงใน การนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกพืนทีดําเนินการ ขอมูลดังกลาวควร
เปนขอมูลทุก ๆ ดาน อาทิ กายภาพ ชีวภาพ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การสือสาร การ
ใชเทคโนโลยี ฯ
ในการรวบรวมขอมูลดังกลาวควรรวบรวมทังขอมูลทีเป
นเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ สําหรับ แหลงขอมูลในขันตอนนีจะเปนแหลงขอมู
ลจากพืนทีหรื อหนวยงานราชการ อาทิ กชช. 2 ค จปฐ. และขอมูลองคกรพัฒนาเอกชนที
เกียวของกับหัวเรื องวิจยั และพัฒนาทีกําหนดไว หรือนักวิจยั จะดําเนินการจัดเก็บเองโดยการ
สํารวจชุมชน (Survey) มีการติดตอกับผูนําและบุคคลสําคัญในชุมชนเปนเบืองตนไว
2) การสรางความสัมพันธ (Building-up Rapport) การเริ ม
วางโครงการวิจยั และพัฒนาในชุมชนมิไดขึนอยูกับเจตจํานงของผูวิจยั ฝายเดียว ย
อมตองขึนอยูกับปจจัยความพรอมของชุมชนดวย นักวิจยั จะตองเริ มดําเนินการสร
างความสัมพันธกับชาวบาน ดวยการแนะนําตนเองชีแจงวัตถุประสงคของโครงการ
ทังในรูปของการพูดคุยอยางไมเปนทางการ และการจัดประชุมกึงทางการรวมทังการประชา
สัมพันธโครงการใหชุมชนไดรับรู 
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3) การไปพักอาศัยอยูกับชาวบานเปนวิธีสราง
ความสัมพันธ์
ขันตนทีดีทีสุด ประเด็นสําคัญ คือ การปฏิบตั ิตนของนักวิจยั ตองสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน
นักวิจยั ควรรวมกิจกรรมทุกอยางของชุมชน โดยไม แสดงความรังเกียจหรื อไมเต็มใจ การ
กระทําดังกลาว เปนเครื องชวยใหนักวิจยั เขาใจโลกทัศนของชาวบานไดเร็ ว
ขึน และพรอมกันนันชาวบานก็ยอมรับนักวิจยั เปนสมาชิกของชุมชนได โดยสนิทใจ เมือ
นักวิจยั ไดสรางความคุนเคยกับชาวบานแลว จะวางตัว เปนคนนอกไมยุ
งเกียวกับชีวิตของชุมชนไมได เพราะชาวบานจะคาดหวังใหเขามา
มีสวนร
วม ถาไมทําจะขาดความศรัทธา และไมตรี นักวิจยั ตองแสดงความเปนผูมีนําใจทีเอือ
อาทร ตอชาวบาน เชน รับปากทําภารกิจทีชาวบานขอรองรับฟงเรื องราวทุกขร
อน ใหคําปรึกษาในเรื องทีชาวบานตองการ สิงเหลานีชวยโครงการพัฒนาดําเนิน
ไปดวยดี
4) ในบางกรณีนกั วิจยั อาจสรางความสนิทสนมกับคนในชุมชน
คนใดคนหนึงเปนพิเศษและใหคนนันเปนกุญแจแนะนําคนอืน ๆ ตอไป ซึงนักสังคมวิทยา
เรียกวิธีการนีวา Snow Ball Sampling Technique คือ การเริ มจากคน ๆ หนึงไปสูกลุมคนที
ศึกษาคอย ๆ พอกพูนขันเหมือนกอนหิมะทีกลิงไปแลวมีขนาดใหญขึนเรือย ๆ การเข
ากลุมตามเพศและวัย เชน กลุมแมและเด็ก กลุมคนชรา กลุมสมาชิกสภากาแฟ
ก็ชวยใหสรางความสัมพันธไดดี และไดขอมูล ทีดี โดยเฉพาะขอมูลเกียวกับ
การเมืองในทองถิน และโครงสรางความสัมพันธในชุมชนนัน ๆ
(5.2) ขันดําเนินการวิจยั (Research Phase)
1) การศึกษาและการวิเคราะหปญหาชุมชน (Problem
Identification and Diagnosis) ในขันตอนนีเปนการเนนเกียวกับการศึกษาวิเคราะหชุมชน
และ การใหการศึกษากับชุมชน (Community Education Participation-CEP) พรอมๆ กันไป
โดยเนน กระบวนการเรียนรู ดวยการฝกปฏิบัติวิธีการจะเปนการอภิปรายถกปญหา
(Dialoque)
เพือแลกเปลียนความคิดเห็นกับชาวบานทังทีเปนการสนทนา
แลกเปลียนระดับบุคคลและระดับกลุม เพือเปนการประเมินปญหาและความตองการของ
ชุมชน (Needs Assessment) พรอมกันไปกับ การประเมินความเปนไปได เกียวกับด
านทรัพยากร (Resource Assessment) ทีมีอยูทังในชุมชนและนอกชุมชน ทังทีเปนทรัพยากร
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มนุษย โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถิน ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรจากหนวยงานต
างๆ ทังภาครัฐและเอกชน ทังนีเพือจะไดนําทรัพยากรตาง ๆ ดังกลาวมาใชในการ
กําหนดแผนเพือการจัดทําโครงการตอไป
2) การพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
โครงการ (Project Appraisal and Identification) ตามทีโครงการ “PAR” เนนยําใหสมาชิกใน
ชุมชนเปนผูมี
สวนรวมอยางจริ งจังในการกําหนดปญหาความตองการของชุมชน การประเมิน
ทรัพยากรทีมีอยู
เพือนําทรัพยากรเหลานันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนการตัดสินใจ การเจรจาต
อรอง และการจัดการเพือการทําโครงการใหม ดังนันเมือมีการวิเคราะหโดยการประเมินจาก
ความตองการของชุมชนและจากการประเมินทรัพยากรชุมชนจะทําใหชาวบานและนักวิจยั
ไดเกิดทางเลือกหรื อโครงการทีควรดําเนินการในเงือนไขของทรัพยากรทีมีอยู อยางไรก็ตาม
การหาแนวทางแกไขปญหานีในความเปนจริงจะมีหลายแนวทาง เพราะปญหาในชุมชน
มักมีอยูหลายปญหาซอนกันอยู ซึงสภาพเชนนีเปนสภาพปกติธรรมดาของปรากฏ
การณสังคม ชาวบานและนักวิจยั จึงจําเปนตองพิจารณา
รวมกันวา ปญหาใดเรงดวนกวากัน และวิธีแกไขปญหาดวยวิธีใดจึงจะ
เหมาะสมกับพืนที
ความเขากันไดกับขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชน โครงการ
พัฒนาทีเหมาะสมแกปญหาได
แตตองลงทุนสูงมากก็อาจถือวาเป
นโครงการทีไมเหมาะสม หรือมีความเปนไปไดนอย โครงการที ขัดตอคานิยมของ
ชาวบานก็จะมีความเปนไปไดนอยเชนกัน การพิจารณาในขันนีจึงเปนการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ เงือนไขอีกประการหนึงทีสําคัญมากคือ ชาวบานควรมีบทบาท
เปนตัวหลักในการเลือกกําหนดลําดับความสําคัญของปญหาแนวทางแกไข และกําหนด
โครงการหรื อกิจกรรมพัฒนาทีจะทํา หนวยงานใดก็ตามไมวาจะเปนของรัฐหรื อเอกชนที
ไดเขามาถึงหมูบานจะมาพยายามชักจูงชาวบานใหรวมกิจกรรมพัฒนาทีหน
วยงานนันกําหนดไวแลว โดยไมสนใจกับปญหาทีแทจริ ง หรื อความสอดคลองกับ
สภาพของชุมชนนัน ๆ ไมนับวาเปนโครงการทีชาวบานมีสวนรวม อยางแท
จริ ง
3) กําหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase)
กิจกรรมในชวงนีจะเปนกระบวนการตัดสินใจรวมกันเพือคัดเลือกโครงการ และกิจกรรมที
จะตองดําเนินการ ดังนันเพือความมันใจวาโครงการทีไดรับการคัดเลือกมานันเป
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นโครงการทีประชากรในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในทุกขันตอน ดังนันหลังจากทีมีการ
ดําเนินการผานขันตอนที 1 มาแลว ผูวิจยั ควรจะตองมีวิธีการทีจะกระตุนใหชาวบ
านไดเขามามีสวนรวมใหมากยิงขึนโดยการสนับสนุนและชวยเหลือจาก
นักวิชาการ / นักปฏิบตั ิทีเชียวชาญเฉพาะดานการพัฒนาทีกําหนดในโครงการ อาทิ นักพัฒนาด
านโภชนาการ ดานการเกษตร ดานการพัฒนาอาชีพ ฯลฯ และ เพือทีนําไปสู การนํา
โครงการไปปฏิบตั ไิ ด โดยจะตองใหมีการตอบคําถามรวมกันของกลุมผูดําเนินงาน
ในประเด็นทีเกียวกันวา โครงการนันเปนโครงการทีมีกิจกรรมอะไร ใครเปนผูทํา และ
ทําอยางไร อาทิ จะตองมีการกําหนดบทบาทหนาที ความรับผิดชอบในโครงการดังกลาว
เชน การแสวงหางบประมาณ และหนวยงานสนับสนุนจะตองมีการกําหนดใหชัดว
าใครจะเปนผูรับผิดชอบในการเจรจาตอรอง และ ดึงทรัพยากรทังภายในและภายนอก
มาใชตามทีกําหนดไวในแผนหรื อโครงการ ในขันตอนนีควรใหชาวบานจัดใหมีแกนนํา
เปนกลุมทํางานหรื อองคกร เพือรองรับการทําโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา และมีการสร
างขอตกลงระหวางชาวบานหรื อกลุมทํางานองคกรทีจะรองรับโครงการทีคัดเลือก
ในขอ 3 อาจเปนองคกรทีมีอยูแลวในหมูบานหรื อในพืนทีขอเสนอแนะ คือ
พยายามใชองคกรทีมีอยูแลวในหลายพืนทีองคการบริ หารสวนทองถิน (อบต.)
ไดทําบทบาทหนาทีทางดานนีอยางเหมาะสม แตถาพิจารณาจะเห็นวาองคกร
ทีมีอยูแลวไมเหมาะสมกับวัตถุประสงค และวิธีการทํางาน ก็อาจจัดตังองคกรชุมชน
ขึนใหมเพือใหสอดคลองกับงานทีจะทําใหมากทีสุด ไมวาจะเปนองคกรใหม
หรื อองคกรเดิม รายละเอียดของการทํางานในโครงการทีคัดเลือกในขอ 3 จะตองเปนที
รู กันดีในหมูสมาชิก บทบาทของนักวิจยั และหรื อนักพัฒนาในระยะนีคือ การชีแจงรายละเอียด
ของโครงการ และประสานงานใหชาวบานตกลงกันใหไดวาใครจะตองรับผิดชอบใน
เรื อง อะไรบาง กําหนดขอตกลงกันในรายละเอียดเกียวกับการดําเนินงานในทุกขันตอน ให
ทุกคนรับรู ความรับผิดชอบซึงกันและกัน ขอตกลงทุกเรื องจะตองเปนทียอมรับของ
ทุกฝาย มีความโปรงใสและตรวจสอบได
4) การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase) ขันตอนของ
การนําแผนไปปฏิบตั ิ เปนขันตอนทีสําคัญอีกขันตอนหนึง ซึงคําถามทีผูวิจยั จะตองนําไปใช
ถามกันในกลุมหรื อคณะทํางานเพือการดําเนินงานในขันนี คือ ทําอะไร ทีไหน ใครทํา ทําเมือไร
และ ทําอยางไรเนืองจากขันตอนนีเปนการตัดสินใจปฏิบตั ิงานตามโครงการ ซึงมีสวน
เกียวของกับ ความรับผิดชอบดานการเงิน วัสดุ และเทคนิค ฯลฯ ซึงเปนปจจัยนําเข
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าของโครงการ ตามทีไดมี
การติดตอเจรจาตอรองขอมาเพือการทําโครงการขันตอนที
3 โดยบุคคลทีเกียวของทังนักวิจยั ชาวบาน /องคกรชุมชน และนักพัฒนาทีเกียวของ
5) การติดตามประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation
Phase)การติดตาม และประเมินผลโครงการ นับเปนกิจกรรมทีจําเปน และขาดไมไดใน
กระบวนการวิจยั แบบ “PAR” การติดตามผล หมายถึง การตรวจสอบของชาวบาน หรื อองคกร
ชาวบานตลอดเวลา วางานหรื อกิจกรรมทีไดเริ มทําไปในขันตอนที 4 นัน สามารถ
ดําเนินงานไปไดอยางตอเนืองหรื อไม ในการตรวจสอบผูติดตามประเมินผลควรใช
การตรวจสอบโดยคําถามชุดเดิมคือ ทําอะไร ใครทํา ทําเมือไรทําทีไหนและทําอยางไร เพือ
ตรวจสอบวาในระยะหลังจากทีไดเริ มดําเนินงานแลวงานไดดําเนินตอไปอยาง
เหมาะสมหรื อมีปญหาอุปสรรคอยางไรหรือไม เพือทีจะไดมีการจัดการแกไขหรื อ
ปรับเปลียนวิธีการใหเหมาะสมไดทันการณ์ สําหรับกลไกในการติดตามประเมินผลนัน อาจ
จะเปนทังลักษณะของการติดตามประเมินผลในรูปแบบทีมีการกําหนดระยะเวลา วิธีการ หรือมี
แบบฟอรมเพือใชในการตรวจสอบงานอยางเปนระบบ เพือเปนแนวทางใหชาวบ
าน องคกรชาวบานนําไปใชได หรือเปนการติดตามประเมินผล โดยการ จัดกลุมอภิ
ปรายถึงกระบวนการของการดําเนินโครงการเพือหาขอบกพรองจะไดแกไขไดทันกา
รณ และในขณะเดียวกันก็เพือจะหา ขอดีซงจะไดเปนบทเรี
ึ
ยนในการทีจะนําไปปฏิบตั ิใน
โครงการเดิมทีจะทําตอไป หรือโครงการใหม่
(6)เทคนิค วิธีการ ทีใชในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวมการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวมจะมีเทคนิควิธีการทําใหไดขอมูลทีเปนจริ ง และ
ประชาชน หรื อ
กลุมเปาหมายเปนผูมีสวนรวมทุกขันตอน รวมถึงผูวิจยั ทีทําการศึกษารวมกับ
ชุมชนตองมีความ
เขาใจในการจัดกระบวนการสงเสริ มการมีสวนรวมไดอยางเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลในกิจกรรมการพัฒนากลุมตาง ๆ ซึงเปนพืนฐานสําคัญของการ
เสริ มสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ดังนันจึงมีเทคนิควิธีการในการทํากิจกรรมรวมกัน
กับชุมชน เพือใหไดมาซึงขอมูลทีเปนจริงและสามารถนําไปสูการวางแผนปฏิบตั ิ และ
แกไขปญหาได โดยใชเทคนิควิธีการดังตอไปนี
(6.1) เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม Appreciation
Influence Control : A-I-C) และการระดมความคิดเพือสรางอนาคตรวมกัน (Future Search
Conference : F-S-C) เปนรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทีใชในการพัฒนาชุมชนทีนําไปสู
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การพัฒนาทียังยืน โดยเปดโอกาสใหบุคคล ผูแทน องคกรทีอยูในชุมชน ไดมีส
วนรวมในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน ตังแตรวมคนหาแลกเปลียนเรี ยนรู  ร
วมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบตั ิ รวมรับประโยชน และมีการติดตามประเมินผลใน
สิงทีวางแผนไว โดยมีความเขาใจยอมรับในฐานะสมาชิกของชุมชน เกิดความเปนเจาของ
เกิดความภาคภูมใิ จ มีความกระตือรือรนในการเขารวมพัฒนาชุมชนทองถินมากขึน ทํา
ใหเห็นศักยภาพและพลังของชุมชน โดยมีการเรี ยนรู  ทีจะประสานงานกับหนวยงานของรัฐ
องคกรตาง ๆ เปนภาพของกระบวนการทีชวยใหมีการระดมพลังสมองในการศึกษาวิ
เคราะหพัฒนาทางเลือกเพือใชในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนในอนาคต
กระบวนการ A-I-Cและ F-S-C เปนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเปนการเปดเวทีใหมีการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ซึงกันและกัน ทําใหเกิดความเขาใจถึงสภาพปญหา ความตองการ ข
อจํากัดตาง ๆ และทราบถึงศักยภาพของชุมชนเนนทีกระบวนการเพือการระดมความคิด
และสรางการยอมรับใหเกิดขึนภายในเวที โดยมีบรรยากาศของกัลยาณมิตรอันเปนพลังเชิง
สรางสรรคในการพัฒนา ซึงมีขนตอนในการทํ
ั
ากระบวนการ A-I-C และ F-S-C ดังตอไปนี
(6.2) กระบวนการ A-I-C มีขนตอนในการแบงกิ
ั
จกรรม ดังนี
1) ขันตอนการสรางความรู และเรี ยนรู  รวมกัน
(Appreciation : A) คือ การแลกเปลียนเรี ยนรู เกียวกับความรูประสบการณเปดโอกาสให
ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันใน ดานความคิด การรับ ฟงความคิดเห็นของผูอืน การ
หาขอสรุปรวมกันอยางสรางสรรค มีความเปนประชาธิปไตยสวนมากจะใช
การวาดรูปเพือเปนสือในการแสดงความคิดเห็น เชน การเขียนภาพชุมชนในฝน ชุมชนในป
จจุบนั เปนอยางไร เปนตน และจะตองมีการนําเกมตาง ๆ เกียวกับการละลาย
พฤติกรรมกลุม มาใชในการสรางความพรอมกอนการระดมความคิด
2) ขันตอนในการสรางแนวทางการพัฒนารวมกัน
(Influence: I) เพือเสนอทางเลือกในการพัฒนาตามทีสรางภาพไววาจะทํากิจกรรมอะไรร
วมกันไดบาง เพือจะพัฒนาทองถินของตนเอง คนหาเหตุผลทีจะทํางานรวมกันได
อยางมี ประสิทธิภาพ มีการสรางภาคีเครือขายในงานพัฒนา
3) ขันตอนในการสรางแนวทางปฏิบัติงานรวมกัน (Control:
C) เปนการยอมรับ และการทํางานรวมกันโดยเนนกระบวนการมีสวนรวม มีการติดต
อประสานงานกับภาคี เครื อขาย เชน องคกรปกครองสวนทองถิน หนวยงานของ
ภาครัฐที ทํางานหรื อสนับสนุนชุมชน มีการแสวงหาทรัพยากรเพือนํามาสูการพัฒนาชุมชนให
เขมแข็ง เขาใจถึงบทบาทหนาทีของตนเอง เปนตน
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(6.3) กระบวนการ F-S-C เปนกิจกรรมโดยใชเวทีเพือรวมกันทํา
ความเขาใจสถานการณ ในอดีต และปจจุบนั ซึงมีความเชือมโยงและสงผลกระทบต
ออนาคต ทราบถึงปจจัยองคประกอบหรื อเหตุการณในอดีตซึงสงผลตอสภาพป
จจุบนั และมีแนวโน มทีกระทบตออนาคตใหเปนภาพเดียวกัน ทําใหทุกคนตระหนักใน
เหตุการณและผลกระทบทีเกิดขึน นําไปสูการวางแผนแกไขปญหา และสรางภาพ
อนาคตรวมกัน กิจกรรมทีใชสวนใหญจะใชกิจกรรม เสนแบงเวลา (Timeline) เช
น การเสนอภาพรวมของสถานการณในอดีต และปจจุบนั สวนภาพของอนาคตรวมกัน
คาดการณวาจะเกิดอะไรขึนบางมีผลดีอะไรบางผลเสียอะไรบาง เปนตน การใช
เทคนิค วิธีการกระบวนการ A-I-C และ F-S-C จะใชควบคูกันไปในการจัดเวทีแตละครัง
และ
ตองเปนขันตอนอยางเหมาะสมกับสถานการณหรื อเปาหมายในการ
ตรวจสอบขอมูลนัน ๆ จะขามขันตอนไมได เชน การทํากิจกรรม เสนแบงเวลา
จะตองมีการเตรียมความพรอม และตองใหผูรวมประชุมรู จักตนเอง สราง
ความซาบซึง ความเขาใจ การยอมรับฟงความคิดเห็นผูอืนกอนเปรี ยบเทียบกับใหรู 
เขารู เรากอนจึงจะทํากิจกรรมสรางการมีสวนรวมอืนๆ ไดเปนตน
(6.4) เทคนิคการวิเคราะหศักยภาพขององคกร (SWOT ANALYSIS)
เปนการประเมินสภาพภายในองคกร และการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ซึงเทคนิคนี
เปนทีนิยมนํามาใชในวงการพัฒนาองคกรมีสวนชวยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธใน
การปรับปรุงภารกิจขององคกร และเห็นภาพขององคกรในภาพรวมไดดีภายใตกรอบกา
รวิเคราะห โดยมีองคประกอบดังนี
1) การประเมินภายใน หรือศักยภาพขององคกร โดยการศึกษา
วิเคราะห (ธีระพงษ์ แกวหาวงษ. 2544 : 269-270) คือ
1.1) จุดแข็งขององคกร (Strength : S) เปนการ
ศึกษาพัฒนาการเชิงแนวคิดและกระบวนทัศนคนในองคกร รวมทังวิวฒ
ั นาการในการบริ หาร
จัดการ ระบบการบริ หารจัดการ ทีมงานศักยภาพของทรัพยากรทีมีอยู เงิน คน เทคโนโลยี วัสดุอปุ
กรณ เปนตน
1.2) จุดออนขององคกร (Weakness : W) เป
นการศึกษากระบวนการพัฒนาทีผานมา เปรี ยบเทียบกับการเปลียนแปลงทางการพัฒนา รวมทัง
สภาพของขอจํากัดเชิงแนวคิด การบริ หารจัดการ ขอจํากัดทีทําใหองคกรไมบรรลุเป
าหมายหรื อวัตถุประสงค โดยวิเคราะห จุดทีเปนอุปสรรค และถือเปนจุดออนทีต
องแกไขหรื อปรับปรุ งเปลียนแปลงใน
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การพัฒนา
2) การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก โดยการวิเคราะห
จาก
2.1) โอกาส (Opportunities) วิเคราะหความตอง
การ หรื อทิศทางในการพัฒนา โอกาสในความเปลียนแปลง และแหลงทรัพยากรใหม ๆ ความต
องการใหม ๆ อีกทังศึกษาองคความรู ใหม ๆ ดานเทคโนโลยีทีจะนํามาใช
2.2) ภาวะคุกคาม (Threats) ศึกษาสภาพการ
เปลียนแปลงและกระบวนการพัฒนา ทีเปนปจจัยขัดขวางหรื อปญหาอุปสรรคใน
ความสําเร็ จของการพั ฒนาองคกรหรื อเปาหมายงาน อีกทังวิเคราะหถึงนโยบาย และการ
เปลียนแปลงในระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ อันเปนปจจัยแวดลอมภายนอก ทีมีผลกระทบต
อองคกรหากองคกรมี จุดแข็ง และโอกาสทีเอืออํานวยตอการพัฒนามากกวาจุดอ
อน และภาวะคุกคาม โอกาสของความสําเร็จ และความงายในการพัฒนาก็จะมีมากขึนดวย
แตถามีจดุ ออนหรื อภาวะคุกคามมากกวาการพัฒนาก็ กอใหเกิดความสําเร็ จได
 ยากการพิจารณาถึงจุดแข็งชวยใหเห็นศักยภาพทีแท จริ งขององคกรและ
วิเคราะหไปถึงปญหาอุปสรรคทีมีอยูเมือเทียบกับจุดออน ซึงจะทําให เห็ นชองว
างหรื อชองทางที จะแกไขได เมือมองไปถึงโอกาสก็จะชวยใหพิจารณาได วามี
โอกาสในการพัฒนามากนอยแคไหนมีเทคโนโลยีใหม ๆ อะไรทีจะใช มีทรัพยากรใหม
ๆ หรือความตองการใหม ๆ ของคนในองคกร
ผูเกียวของหรื อชุมชนอยางไรบาง และหากมองถึงภาวะคุกคามก็จะชวยใหพิจารณา
เพือควบคุม
ปองกันปญหาหรื อภาวะคุกคามดังกลาวทีจะมีผลตอการพัฒนา ซึงจะชวยใหมีการ
นําขอมูลที
เปนขอเท็จจริ งมาประกอบใช และเปดโอกาสใหผูทีเกียวของไดรวมกันวิ
เคราะหเพือสรางพันธกิจ และสรางกลยุทธทีแทจริ งนําไปสูการปฏิบตั ิได
(6.5) เทคนิคการใช การสังเกต (Observation) เปนการใช้ ประสาท
สัมผัสทังหา ไดแก ตา หู จมูก ลิน และกาย เปนการศึกษาพฤติกรรม หรือปรากฏการณ
 ตาง ๆ ทีเกิดขึน โดยแบงการสังเกตเปน 4 ลักษณะ (ธีระพงษ์  แกวหาวงษ.
2544 : 221-226) คือ
1) ลักษณะทีหนึง เปนการสังเกตทีเปนทางการกับไมเป
นทางการ (Formal and informal Observation) การสังเกตแบบเปนทางการ เปนการสังเกตที
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มีระเบียบกฎเกณฑทีกําหนดไว เปนโครงสรางแนนอนวาจะสังเกตอะไรบาง
และตองบันทึกผลการสังเกตอยางไร การสังเกตแบบไมเปนทางการ เปนการสังเกตทีมี
โครงสรางนอยใหอิสระกับผู้สงั เกตอยางเต็มทีจะบันทึกขอมูลอะไรและอยางไรก็ได
 แตจะตองสังเคราะห สรุปและจัดระเบียบขอมูลทีไดมาอยางชัดเจน
2) ลักษณะทีสอง เปนการสังเกตแบบมีโครงสรางกับแบบไม
มี โครงสราง (Structured and Unstructured Observation) การสังเกตแบบมีโครงสรางเป
นการสังเกตทีกําหนดสิงตาง ๆ ทีจะสังเกตไวอยางแนนอนเปนการเฉพาะเชน
พฤติกรรมหรื อปรากฏการณตาง ๆ เปนตน และมักจะมีเครื องมืออุปกรณชวยการ
สังเกต ซึงทําเปนแบบฟอรมเตรียมไวลวงหนา สวนการสังเกตแบบไมมีโครงสร
างนัน เปนการปลอยใหผูสังเกต สังเกตอยางอิสระ ไมไดกําหนด วาจะต
องสังเกตอะไรกอนหลัง และตองสังเกตอะไรเปนการเฉพาะบาง แตจะใหสังเกต
พฤติกรรม หรือปรากฏการณทีเกิดขึนทังหมดภายในระยะเวลาทีกําหนดเทานัน
3) ลักษณะทีสามเปนการสังเกตแบบมีสวนรวมกับแบบ
ไมมี สวนรวม (Participant and Non Participant Observation) การสังเกตแบบมีส 
วนรวม ผูสังเกตตองเขาไปปะปนรวมอยูกับถูกผูสังเกตและทํากิจกรรมรวมกัน
โดยผู ถูกสังเกตไมรู ตัวและสรางการยอมรับเสมือนเปนพวกเดียวกันสวนการสังเกต
แบบไมมีสวนรวมมีความแตกตางคือ ผูสังเกตไมไดแสดงออกหรื อความคิดเห็นร
วมดวยแตยังอยูในฐานะพรรคพวกเดียวกัน
4) เปนการสังเกตในสภาพแวดลอมที มีการควบคุมกับใน
สภาพธรรมชาติ (Laboratory and Field Observation) การสังเกตในสภาพแวดลอมทีมีการ
ควบคุม เปนการสังเกตในหองปฏิบตั ิการทีมีการควบคุมตัวแปรภายนอกอืน ๆ และสังเกต
อยางเฉพาะเจาะจง มีโครงสรางกําหนดเปนระเบียบระบบเอาไวกอนลวงหนา ส
วนการสังเกตในสภาพธรรมชาติเปน การสังเกตในสนามตามสภาพทีเกิดขึนในธรรมชาติ ไม
มีการควบคุมตัวแปรภายนอก ไมมีโครงสรางทีจะใชสังเกตแนนอน คงปลอยให
เปนตามธรรมชาติ มีพฤติกรรมหรือปรากฏการณอะไรเกิดขึนก็สงั เกตจดบันทึกไวเทานัน
5) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interviews) การ
สัมภาษณแบบเจาะลึก ใชในการวิจัยเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Research) จะเป
นการสัมภาษณแบบเจาะลึก ซึงแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
6) การสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth
Interviews) เปนการซักถามพูดคุยระหวางผูสัมภาษณ และผูใหสัมภาษณ เป
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นการถามเจาะลึก ลวงใหไดคําตอบอยางละเอียด ครบถวน การถามนอกจากจะให
อธิบายแลวจะตองถามถึงเหตุผล ดวย ทังในลักษณะทําไม อยางไร การสัมภาษณ
แบบเจาะลึกนี จะใชไดดีกบั การศึกษาวิจยั เรื องทีเกียวกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ
ความตองการ ความเชือ คานิยม บุคลิกภาพในลักษณะตาง ๆ
7) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
เปนการสัมภาษณ และสนทนาแบบเจาะประเด็น ดวยการเชิญผูรวมสนทนามารวมเป
นกลุม
กลุมละประมาณ 5 - 7 คน แลวเปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนาแลกเปลียนทัศนะ
กันอยางกวางขวางในประเด็นตาง ๆ ทีเราตองการ แลวพยายามหาขอสรุ ปการ
สนทนากลุมนีเหมาะกับการวิจยั ทีตองการหารู ปแบบโครงสรางแนวคิดใหม ๆ รวมทังค
นหาตัวกําหนดพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์
2.2.5 ตัวชีวัดความยากจนในอดีต
การพิจารณาตัวชีวัดความยากจนมีหลายลักษณะดังนี
2.2.5.1 การวัดความยากจนเชิงสัมบูรณ (Absolute Poverty) และสถานการณแนวโน
มทีพบดวยวิธีการใชเสนความยากจนเปนเครืองมือวัดงานวิจยั ในชวงปตาง ๆ
พบแนวโนมสถานการณของความยากจนเชิงสัมบูรณทีสําคัญในภาพรวมวา
1) จํานวนและสัดสวนประชากรในภาวะความยากจนมีแนวโนมลดลง
2) คนจนสวนมากจะอยูในชนบทหรื อภาคเกษตร
3) คนจนสวนมากจะอยูในพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4) ภาวการณกระจายรายไดมีแนวโนมแยลง
2.2.5.2 สถานการณหนีครัวเรื อนไทยทีชีใหเห็นวา ครัวเรือนไทยมีหนีสินเพิมขึนอย
างรวดเร็ว
จาก 3.1 หมืนบาทตอครัวเรื อน หรื อคิดเปน 3 เทาของรายไดตอเดือนในป 2537 เป
นเกือบ 8.5 หมืนบาทตอครัวเรื อน (เพิมขึน 170%)
2.2.5.3 ปจจัยทีกอใหเกิดความยากจนไดแก เหตุปจจัยทางเศรษฐกิจ ทาง
โครงสรางประชากรทางสังคม และวัฒนธรรม
2.2.6 ตัวชีวัดความยากจนในปจจุบัน
การศึกษาเกียวกับตัวชีวัดความยากจนในปจจุบนั สามารถพิจารณาไดจากแนวคิด
เกียวกับ
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เสนความยากจน (Poverty Line) เปนเครื องมือสําหรับการประเมินสถานะความยากจน และ
ภาครัฐนักวิชาการดานการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ใชในการประเมินสถานะความยากจน
ระดับ
ปจเจกชนในแตละครัวเรื อน จําแนกรายพืนทีจังหวัด และภูมิภาค และใหคํา
จํากัดความวา เสนความยากจน คือ เกณฑรายไดเฉลียตอคนตอเดือนทีคนเรา
สามารถใชหาอาหารและสินคาพืนฐานที
จําเปนแกการดํารงชีพ (ทีอยูอาศัย ยา เสือผา) ไดอยางพอเพียง ซึงโดยเฉลียทัง
ประเทศจะคํานวณ
วาคนทีมีรายไดเฉลียตอเดือนตํากวา 822 บาท และ 922 บาทในป 2543 ถึงป
2545 ตามลําดับ
ถือวาเปนคนจนการจัดทําเสนความยากจนทีใชกันอยูในปจจุบนั ใชหลักแนวคิด
ความยากจน
เชิงสัมบูรณ (Absolute Poverty) เพือเปนเครื องชีวัดทีสะทอนความตองการขันพืนฐานที
จําเปน
ตอการดํารงชีวิตขันตําสุด (Cost of Basic Need) โดยใชแบบแผนการบริ โภคของคนไทยในป
 พ.ศ. 2535 เปนปฐาน ซึงในปจจุบนั กําลังจะปรับปฐานใหมเปนป พ.ศ. 2545
แทน เพราะแบบแผนการบริ โภคของคนไทยเปลียนไปมากในรอบ 10 ปทีผานมา การคํานวณ
เสนความยากจนปจจุบนั ใชคาของรายจายการบริ โภคทีแทจริ งตอหัว ทีสอดคล
องกับกลุมประชากรทีมีรายจายนอยทีสุด โดย
แบงปนรายจายการบริ โภคดานอาหาร 60% และสวนทีเหลือสําหรับรายจายบริ โภค
ทีไมใชอาหาร การคํานวณเสนความยากจนทีใชขอมูลพืนฐานทีเรี ยกวา “ตะกร
าสินคา” ซึงปจจุบนั ประกอบดวย สินคา 14 รายการ ไดแก ขาว ผลิตภัณฑ
แปง เนือสัตว อาหารทะเล ไข ผลิตภัณฑ นม ผัก ผลไมนําตาล นํามัน เครื องปรุงรส
เครื องดืมทีไมมีแอลกอฮอล อาหารสําเร็จรูป และอาหารนอกบาน นอกจากนียังใช ดัชนี
ราคาสินคารายพืนทีมาประกอบเปนการเปรี ยบเทียบระหวางพืนที และมีเกณฑของการ
วัดการดํารงชีวิตของคนไทยโดยมีเกณฑพืนฐาน ดังตอไปนี เกณฑพืนฐาน 10 ประการใน
การดํารงชีวิตของคนไทย โดยมีกรอบแนวคิดเกณฑพืนฐาน 10 ประการในการดํารงชีวิตของคน
ไทย มาจากหลักคิด 3 ประการ คือ ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป
2540 การสนองตอความตองการพืนฐานในการดํารงชี วิตในสังคมภายใต้ กระแสโลกาภิ
วัตน และการมี ชีวิตทีมีความมันคง และความปลอดภัย ซึงคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบต
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อเกณฑพืนฐาน 10 ประการในการดํารงชี วิตของคนไทยในการประชุมเมือวันที 30 กันยายน
2546 (พลเดช ปนประทีป. 2547 : 24-25) ดังนี
2.2.6.1 ทุกคนไดรับการศึกษาในระบบโรงเรี ยนไมน อยกวา 12 ป และมี
โอกาสเรี ยนรู ตลอดชีวิต เพือพัฒนาความรูทักษะฝมือ และวิชาชีพทีจําเปนในการ
ดํารงชีวิต
2.2.6.2 ทุกคนไดรับการประกันสุขภาพทีไดมาตรฐาน
2.2.6.3 ผูทีมีอายุเกินกวา 60 ป และไมมีรายไดเพียงพอในการยังชีพ ได
รับหลักประกัน
ความมันคงในการดํารงชีวิต
2.2.6.4 ทุกคนไดรับอาหารเพียงพอตอความตองการของรางกาย
2.2.6.5 ทุกคนมีความมันคงในทีพักพิง
2.2.6.6 ทุกคนมีนําสะอาดเพือดืมอยางนอย 5 ลิตร/คน/วัน และมีน้ ◌ําใชอย
างนอย 45 ลิตร/คน/วัน
2.2.6.7 ทุกครั วเรื อนมีไฟฟาใช
2.2.6.8 ทุกคนมีโอกาสรับรู ขอมูลขาวสารทีจําเปนตอการประกอบอาชีพ
2.2.6.9 ทุกคนมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและแหลงทุนในการประกอบอาชีพ
2.2.6.10 ทุกครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวิตและปลอดจากยาเสพติด

2.3 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มีนกั วิชาการหลายท่านศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ มากมาย โดยขอนําเสนอแนวคิด
ของก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2550 : 50-51) ดังนี
2.3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดเวลากว่าครึ งศตวรรษ นับตังแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ เสด็จขึนเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติ พระองค์ได้ ทรงทุ่งเทพระวรกายและพระสติปัญญา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพสกนิกรของ
พระองค์อย่างไม่เคยย่อท้ อ ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้ านต่างๆ ทังด้ านเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรและสิงแวดล้ อม โดยคํานึงถึงประโยชน์สขุ ของพสกนิกรเป็ นทีตัง ทรงอาศัยหลักการพัฒนา
ทีอยู่บนพืนฐานของคุณธรรม ความรู้ ความเข้ าใจ ความชํานาญและประสบการณ์เกียวกับ
วัฒนธรรม หลักวิชา ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีทีเหมาะสมกับภูมสิ งั คมไทย เป็ นแนวทางใน
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การพัฒนาและแก้ ไขทีต้ นเหตุของปั ญหา เพือให้ เป็ นพืนฐานทีมันคงในการเสริ มสร้ างประโยชน์สขุ
ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าของประเทศ
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค์ นับตังแต่ปี
เป็ นต้ นมา พบว่า
พระองค์ได้ ทรงเน้ นยําแนวทางการพัฒนาทีอยู่บนพืนฐานของการพึงตนเองความพอมีพอกิน พอมี
พอใช้ การรู้ จักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร้ างภูมิค้ มุ กันทีดีในตัวและ
ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับทีถูกต้ องตามหลักวิชา
ตลอดจนมีคณ
ุ ธรรมเป็ นกรอบในการดํารงชีวิต ซึงรู้จกั กันภายใต้ ชอว่
ื า เศรษฐกิจพอเพียง
2.3.2 แนวคิดหลัก
เป็นปรัชญาทีชีถึงแนวการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับ ตังแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทังในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ ดําเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือให้ ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ดังแสดงในภาพ 2.1
ประชาคมโลก
ประเทศ / รัฐ
หมู่บ้าน ชุ มชน บริษัทมูลนิธิ
ครอบครัว
ภาพที 2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ ได้ ทกุ ระดับ
ทีมา : ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (
: 51)
1) เป้าหมาย
มุ่งให้ เกิดความสมดุลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว และ
กว้ างขวางทังทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้ อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
ดังแสดงในภาพ .
ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล

เงือนไขความรู้

มีภูมคิ ้ ุมกัน
ในตัวทีดี
เงือนไขคุณธรรม
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ภาพที 2.2 แสดงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทีมา : ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (
: 51)
2.3.3 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดําริ
เนืองจากพระราชดํารัสและพระราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงแสดงให้
เห็นว่าทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่สิงเดียวกัน แต่มคี วามเกียวข้ องสัมพันธ์ กนั แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิคทฤษฎีใหม่มีความเชือมโยงกันในเชิงความคิดและหลักปฏิบตั ิ
กล่าวคือ เศรษฐกิจพอเพียงนัน มีความหมายกว้ างกว่าทฤษฎีใหม่ในแง่ทีว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
ปรัชญาหรื อกรอบแนวคิดทีชีบอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะทีแนว
พระราชดําริ เกียวกับทฤษฎีใหม่หรื อเกษตรทฤษฎีใหม่นนเป็
ั นตัวอย่างภาคปฏิบัติของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึงทังทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงนี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในบริ บทอืนๆ
ได้ นอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม
จากการค้นคว้ าพระบรมราโชวาทองค์ต่างๆ พบว่า เเนวความคิดเรื องเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ มกี ารพัฒนามาโดยลําดับจนอาจกล่าวได้ ว่า เศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ 2 แบบ (ก่อเกียรติ วิริยะกิจ
พัฒนา. 2550 : 61-65) คือ
2.3.3.1 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน สามารถพึงตนเองได้ โดย
ไม่โลภมากและไม่เบียดเบียนคนอืน
2.3.3.2 เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ า คือ การแลกเปลียนร่ วมมือ ช่วยเหลือซึงกัน
และกัน เพือทําให้ ส่วนรวมได้ รับประโยชน์และนําไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนและสังคมให้ เจริ ญอย่างยังยืน
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และสามารถสรุ ปได้ ว่า เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ าสามารถดําเนินควบคูไ่ ปกับเศรษฐกิจพอเพียง
แบบพืนบ้ านได้ ในลักษณะทีเกือกูลกันอย่างสมดุล
ในขณะเดียวกัน แนวพระราชดําริ ทฤษฎีใหม่เป็ นแนวทางในการพัฒนาทีนําไปสู่
ความสามารถในการพึงตนเองได้ อย่างพอเพียงในระดับต่าง ๆ อย่างเป็ นขันตอน โดยไม่ต้องกังวลกับ
ความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลียนเเปลงจากปัจจัยภายนอกต่างๆ โดยอาศัยความ
พอประมาณและความมีเหตุผล ความเพียรและความอดทน สติปัญญา และความสามัคคี ทฤษฎี
ใหม่ชนที
ั 1 ได้ แก่ การพึงตนเองได้ ในระดับบุคคลจึงเปรียบเทียบได้ กบั เศรษฐกิจพอเพียง
แบบพืนฐาน ในขณะทีทฤษฎีใหม่ขนที
ั 2 ความร่ วมมือกันระดับชุมชนเป็ นกลุม่ หรื อสหกรณ์
เพือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ และท้ ายทีสุด เมือกลุม่ หรื อชุมชนเข้ มแข็ง จึงก้ าวไปสูข่ นที
ั 3 เป็ นการสร้ าง
ความเข้ มแข็งในขันที 3 ระดับสังคมและประเทศสามารถเปรียบเทียบได้ กบั เศรษฐกิจพอเพียง
แบบก้ าวหน้ า
อนึง ในความเป็ นจริงการดํารงชีวิตไม่สามารถดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
แบบใดแบบหนึงได้ เพียงแบบเดียว ต้ องดําเนินไปในลักษณะทีเกือกูลกันอย่างสมดุล กล่าวคือ คนใน
สังคมไม่สามารถดําเนินชีวิตทีเน้ นการพึงตนเองได้ เพียงอย่างเดียว ต้ องนําหลักการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ าทีมุง่ เน้ นเสริ มหลักเเห่งการแบ่งปั นกัน และร่ วมมือกัน อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสขุ และมีไมตรี ตอ่ กันด้ วย
ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ ว่า เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดํารงอยู่และ
ปฏิบตั ิตนให้ สมคุล ไม่มากไปไม่น้อยไป และพร้ อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
กว้ างขวาง ทังด้ านวัตถุ สิงแวดล้ อม สังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ซึงมีเงือนไขเบืองต้ นก่อน
นําเอาปรัชญาไปใช้ คือ ต้ องมีการเสริ มสร้ างพืนฐานของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าทีของรัฐ
นักทฤษฎี นักธุรกิจในทุกระดับให้ มีสํานึกในคุณธรรม ความซือสัตย์สจุ ริ ต และให้ มีความรอบรู้ที
เหมาะสม ซึงหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลางและความมีเหตุผล มีหลักวิชา
เกือหนุนความมีเหตุผล คือ ต้ องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิงในการนําวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ ไนการวางเเผนและดําเนินการทุกขันตอน
แนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม่” เป็ นแนวทางในการบริ หารการจัดการทีดินและนํา
เพือการเกษตรในทีดินขนาดเล็กให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยได้ ทรงทําการศึกษาและวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
เกียวกับทฤษฎีใหม่มาเป็ นเวลานาน ตังแต่ปี พ.ศ. 2532 ในพืนทีส่วนพระองค์ขนาด 16 ไร่ 2 งาน
23 ตารางวา ใกล้ วดั มงคลชัยพัฒนา ตําบลห้ วยบง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในการดําเนินการ
ทฤษฎีใหม่ได้ ทรงพระราชทาน 3 ขันตอน และจากวารสารมูลนิธิชยั พัฒนา ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.
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2540 ได้ กล่าวถึง การดําเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทฤษฎีใหม่ทงั 3 ขันตอน
รวมทังความเกียวพันกันระหว่างทฤษฎีแต่ละขัน ดังนี
1) ทฤษฎีใหม่ขนที
ั 1 : ผลิตอาหารบริ โภคเอง เหลือเอาไว้ ขาย ทําให้ มีกินอิม
ไม่ติดหนี มีเงินออม ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครั วโดยเฉพาะเกษตรกร เป็ นเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพืนฐาน เทียบได้ กบั ทฤษฎีใหม่ขนที
ั 1 ทีมุง่ เน้ นแก้ ปัญหาของเกษตรกรทีอยู่หา่ งไกล
แหล่งนํา ต้ องพึงนําฝนและประสบความเสียงจากการทีนําไม่พอเพียง แม้ กระทังสําหรับปลูกข้ าว
เพือบริ โภค และมีข้อสมมติว่า มีทีดินพอเพียงในการขุดบ่อ เพือแก้ ปัญหาในเรืองดังกล่าว จากการ
แก้ ปัญหาความเสียงเรื องนําจะทําให้ เกษตรกรสามารถมีข้าว เพือการบริ โภคยังชีพในระดับหนึงได้
และทีดินส่วนอืน ๆ สนองความต้ องการพืนฐานของครอบครัว รวมทังขายในส่วนทีเหลือ เพือมีรายได้
ทีจะใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีไม่สามารถผลิตเองได้ ทังหมดนีเป็ นการสร้ างภูมิค้ ุมกันในตัวให้ เกิดขึน
ในระดับครอบครัว หลักสําคัญของขันที 1 คือ ให้ เกษตรกร มีความพอเพียงสามารถเลียงตัวเองได้
(Self Sufficiency) ในระดับชีวิตทีประหยัดก่อน โดยจัดสรรพืนทีอยู่อาศัยและทีทํากินออกเป็น 4
ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี
1.1) พืนทีส่วนทีหนึง ประมาณ 30% ให้ ขุดสระเก็บกักนํา เพือใช้ เก็บกักนําฝนใน
ฤดูฝนเเละใช้ เสริ มการปลูกพืชในฤดูเเล้ ง ตลอดจนการเลียงสัตว์นําและพืชนําต่างๆ
1.2) พืนทีส่วนทีสอง ประมาณ 30% ให้ ปลูกข้ าวในฤดูฝน เพือใช้ เป็ นอาหาร
ประจําวันสําหรับครอบครัวให้ เพียงพอตลอดปี เพือตัดค่าใช้ จ่ายและสามารถพึงตนเองได้
1.3) พืนทีส่วนทีสาม ประมาณ 30% ให้ ปลูกไม้ ผล ไม้ยืนต้ น พืชผัก พืชไร่
พืชสมุนไพร เพือใช้ เป็ นอาหารประจําวัน หากเหลือบริ โภคก็นําไปจําหน่าย
1.4) พืนทีส่วนทีสี ประมาณ 10% เป็ นทีอยู่อาศัย เลียงสัตว์ และโรงเรื อนอืน ๆ
อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวเป็ นสูตรโดยประมาณเท่านัน สามารถปรับเปลียนได้ ตามความ
เหมาะสม ขึนอยู่กบั สภาพของพืนทีดินปริ มาณนําฝนและสภาพแวดล้ อม เช่น กรณีภาคใต้ ทีมีฝนตก
ชุกกว่าภาคอืน ก็อาจลดขนาดของสระนําให้ เล็กลงได้ อนึงในทฤษฎีใหม่ขันที 1 เกษตรกรจําเป็ นต้ อง
ได้ รับความช่วยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชนตามความเหมาะสมด้ วย
2) ทฤษฎีใหม่ขนที
ั 2 : รวมตัวกันเป็ นองค์กรชุมชน ทําเศรษฐกิจชุมชนในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น เกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทําธุรกิจปั มนํามัน ขายอาหาร
ขายสมุนไพร ตังศูนย์การแพทย์แผนไทย จัดการท่องเทียวชุมชน มีกองทุนชุมชนหรื อธนาคาร
หมู่บ้าน ความพอเพียงในระดับชุมชน และระดับองค์กรเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ า
ซึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขนที
ึ 2 เป็ นเรื องของการสนับสนุนให้ เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรื อ
สหกรณ์ หรื อการทีธุรกิจต่าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ
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กล่าวคือ เมือสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรื อองค์กรต่าง ๆ มีความพอเพียง ขันพืนฐาน
เป็ นเบืองต้ นแล้ ว ก็จะรวมกลุ่มกันเพือร่วมมือกันสร้ างประโยชน์ให้ แก่กลุ่มและส่วนรวมบนพื นฐาน
ของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปั นช่วยเหลือซึงกันและกันตามกําลังและความสามารถของตน
ซึงจะสามารถทําให้ ชุมชนโดยรวมหรื อเครื อข่ายวิสาหกิจนัน ๆ เกิดความพอเพียงในวิธีปฏิบตั ิอย่าง
แท้ จริง การรวมกลุ่มเพือดําเนินกิจกรรมร่ วมกัน มีดงั นี
2.1) การผลิต : ร่วมมือในการหาพันธุ์พืช ปุ๋ ย การหานําฯลฯ เพือการเพาะปลูก
2.2) การตลาด : รวมกันจัดหายุ้งรวบรวมข้ าว เตรี ยมหาเครื องสีข้าว เพือลด
ค่าใช้ จ่าย
2.3) ความเป็ นอยู่ : มีอาหารการกินต่างๆ เช่น กะปิ นําปลา เสือผ้ าทีพอเพียง
2.4) สวัสดิการ : มีสถานีอนามัยเมือยามป่ วยไข้ หรือมีกองทุนไว้ ก้ ยู ืมในชุมชน
2.5) การศึกษา : มีกองทุนเพือการศึกษาเล่าเรี ยนให้ แก่เยาวชนของชุมชนเอง
3) ทฤษฏีใหม่ขนที
ั 3 : ติดต่อประสานงานเพือจัดหาทุนหรื อแหล่งเงิน เช่น
ธนาคารพาณิชย์ ธ.ก.ส. ตลอดจนเชือมโยงกับบริ ษัทห้ างร้ านเอกชนมาช่วยในการลงทุนเพือทําธุรกิจ
ร่วมกัน รวมทังการส่งออก ความพอเพียงในระดับประเทศเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ า
ซึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขนที
ั 3 ซึงส่งเสริ มให้ ชมุ ชนหรื อเครื อข่ายวิสาหกิจสร้ างความร่ วมมือกับ
องค์กรอืนๆ ในประเทศ เช่น บริ ษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจยั เป็ นต้ น การสร้ างเครื อข่าย
ความร่วมมือในลักษณะเช่นนี จะเป็ นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญาแลกเปลียนความรู้
เทคโนโลยีและบทเรี ยนจากการพัฒนาหรือร่วมมือกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้
ประเทศอันเป็ นสังคมใหญ่ซงประกอบด้
ึ
วยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่างๆ ทีดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
กลายเป็ นเครื อข่ายชุมชนพอเพียงทีเชือมโยงกันด้ วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปันและช่วยเหลือซึงกัน
และกันได้ ในทีสุด ขันที 3 นี ฝ่ ายเกษตรกรธนาคาร และบริษัทห้ างร้ านเอกชนจะได้ รับประโยชน์
ร่วมกัน กล่าวคือ
3.1) เกษตรกรขายข้ าวได้ ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)
3.2) ธนาคารกับบริ ษัทห้ างร้ าน สามารถซือข้ าวหรื อผลผลิตทางการเกษตรได้ ใน
ราคาตํา (เพราะซือตรงจากตัวเกษตรกร)
3.3) เกษตรกรซือเครื องอุปโภคบริ โภคได้ ในราคาถูก เพราะร่ วมกันซือเป็ นจํานวน
มากกล่าวโดยสรุ ป 3 ขันตอนของการทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ คือ ต้ องการให้ ประชาชนพออยู่
พอกินสมควรแก่อตั ภาพในระดับทีประหยัด ไม่อดอยากและเลียงตนเองได้ ในหน้ าแล้ งมีนําน้ อยก็
สามารถเอานําทีเก็บไว้ มาปลูกพืชผักต่างๆ โดยไม่ต้องไปเบียดเบียนชลประทาน
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ทฤษฎีใหม่ทงั 3 ขันตอนมีความสัมพันธ์ เกียวโยงกันอย่างไร เราสามารถพิจารณา
ได้ จากหลักสําคัญทีพระองค์ท่านทรงระบุเองในทฤษฎีใหม่ขนที
ั 1 คือ “ให้ เกษตรกรมีความพอเพียง
โดยเลียงตัวได้ ” สามารถสรุ ปได้ ทฤษฎีใหม่ขนที
ั 1 นําไปสู่ตวั เองหรื อครอบครัวพอเพียง
ในทฤษฎีขนที
ั 2 พระองค์ทรงระบุว่าให้ รวมกลุ่มกันเพือดําเนินการ 6 ด้ าน
(การผลิต การตลาต การเป็ นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา) เเสดงถึงกรอบความคิด
ระดับการจัดการกลุ่มหรื อชุมชนให้ เกิดการช่วยเหลือกันจนสามารถจัดการคุณภาพชีวิตของกลุ่มหรือ
ชุมชนและความมันคงทางเศรษฐกิจของกลุ่มหรื อชุมชนได้ อย่างพอเพียง
ในขันที 3 พระองค์ท่านได้ กล่าวถึง “ความร่วมมือ” จากภายนอกกลุ่มหรื อชุมชน
ทังจากภาคธุรกิจ ภาคการเงิน ภาคราชการ ในลักษณะทีได้ ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ าย โดย
ความร่วมมือดังกล่าวนัน จะต้ องสอดคล้ องกลมกลืนกับวัตถุประสงค์ 6 ด้ านของการรวมกลุ่มกัน
ตามทฤษฎีขนที
ั 2 ทังนีเราจะเห็นได้ ว่าในขันตอนนี สามารถนําทฤษฎีใหม่และแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงเชือมโยงเข้ าสูก่ ลไกการผลิตและการตลาดในปัจจุบนั หรือกล่าวอีกนัยหนึง คือ การเชือมโยง
เศรษฐกิจพอเพียงให้ เป็ นรูปธรรมระดับสากลหรื อระดับภาพรวมในประเทศ
จะเห็นได้ ว่าทัง 3 ขันตอนเป็ นรูปธรรมทีสามารถเชือมโยงกับนามธรรมแนวคิด
“เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ อย่างสอดคล้ องกลมกลืน คือ ครอบครัวพอเพียง (ขันที 1) ชุมชนพอเพียง
(ขันที 2) และเศรษฐกิจของชาติพอเพียง (ขันที 3)
ซึงจากโครงสัน ๆ ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 3 ขันตอนนี ต่อมา
มีนกั คิด นักพัฒนาจํานวนมาก ได้ นํามาพัฒนาเนือหารายละเอียดออกไปอีกอย่างกว้ างขวาง
เป็ นการประยุกต์ตามประสบการณ์ความคิดทีหลากหลาย

เศรษฐกิ จพอเพี ย ง เป็ นกรอบแนวคิ ด ที ชี บอกหลัก การและแนวทางปฏิ บัติ ข องทฤษฎี ใ หม่
ทฤษฎีใหม่หรื อเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็ นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิ จพอเพียงในทางปฏิบตั ิ
ความพอเพียงระดับบุคคล
ความพอเพียงระดับชุมชน / องค์การ
ความพอเพียงระดับประเทศ

เศรษฐกิจพอเพียง
แบบพืนฐาน

=

ทฤษฎีใหม่ขนที
ั

เศรษฐกิจพอเพียง
แบบก้าวหน้า

=

ทฤษฎีใหม่ขนที
ั

=

ทฤษฎีใหม่ขนที
ั

60

ภาพที 2.3 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
ทีมา : ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (
: 65)
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็ นเกษตรยังยืนรู ปแบบหนึง นอกเหนือจากเกษตรผสมผสาน
วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ ซึงเน้ นการจัดระบบการผลิตทางการเกษตรทีสามารถ
คงอัตราการผลิตระดับสูงให้ ได้ ในระยะยาว โดยใช้ ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างเหมาะสมและเกิคประโยชน์
สูงสุด พร้ อมกับคํานึงถึงคุลยภาพของสิงแวดล้ อม นอกจากนียังจะให้ ความสําคัญกับการผลิตทีไม่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริ โภค อันจะนําไปสูก่ ารผลิตทียังยืนและรักษาอาชีพ
เกษตรกรรมให้ เป็ นอาชีพทีมันคงสําหรับเกษตรกรตลอดไป
แนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่หรื อเกษตรทฤษฏีใหม่ มุ่งเน้ นการบริ หารจัดการทีดิน
และนําเพือการพัฒนาทางการเกษตร เพือความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็ นเบืองต้ น และ
ความมันคง สงบสุขเป็ นอิสระของประเทศเป็ นเป้าหมายสุดท้ าย
ดร. ธันวา จิตต์สงวน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ กล่าวถึง การเกษตรแบบ
ยังยืนว่า “กระบวนการพัฒนาและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ของการเกษตรแบบยังยืน ล้ วนแล้ วแต่อยู่
ภายใต้ ปรัชญาทีว่าด้ วยเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทีว่าด้ วย
กระบวนการพัฒนาทีมีเหตุมีผล พอดีพอประมาณ เป็ นระบบขันตอน ยึดทางสายกลาง ไม่รีบร้ อน
ก้ าวกระโดด และมีการสร้ างภูมคิ ้ มุ กัน ความเสียงภัยอันอาจเกิดขึนได้ ในยามวิกฤติ”
2.3.4 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรั พยากรในการผลิตและการบริโภค
อย่ างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ า
แนวคิดพืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ของทุกสํานักเห็นตรงกันว่า เศรษฐศาสตร์ คือ ศาสตร์
ทีว่าด้ วยการเลือกหนทางทีจะใช้ ทรัพยากร (ปั จจัยการผลิต) หรื อการจัดสรรทรัพยากรทีมีอยู่ในโลก
ซึงมีอยู่อย่างจํากัดให้ ค้ มุ ค่าในการผลิตสินค้ าหรื อบริ การ เพือตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ทีมี
อยู่อย่างมากมายนับไม่ถ้วนและไม่จํากัด แต่ปัจจุบนั โลกมนุษย์มีความวุน่ วายเพราะมีความไม่
สมดุล (Imbalance) เกิดขึนในหลาย ๆ ด้ านตามส่วนต่าง ๆ ของโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา
มีประชากรแค่
ล้ านคน แต่ใช้ ทรัพยากรของโลกไปประมาณ % เป็ นต้ น ส่วนประเทศไทย
เดินตามเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจตะวันตก ด้ วยโครงสร้ างทีไม่มคี วามพร้ อมและไม่มีความ
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แข็งแกร่ง จึงทําให้ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจต้ มยํากุ้งเมือวันที
วิริยะกิจพัฒนา.
: 66)

ทรัพยากรจํากัด

กระบวนการผลิต

กรกฎาคม

สิ นค้าและบริ การ

(ก่อเกียรติ

ความต้องการ
ของมนุษย์ที
ไม่จาํ กัด

รูปที .4 แนวคิดพืนฐานทางเศรษฐศาสตร์
จึงถึงเวลาแล้ วทีคนไทยทุกภาคส่วนต้ องน้ อมรับแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ
พระองค์มาประยุกต์ใช้ เนืองจากเป็ นหนทางเดียวทีจะทําให้ ประเทศไทยหลุดพ้ นจากกับดักทาง
เศรษฐกิจได้ อย่างถาวรยังยืน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ สอนให้ มนุษย์ร้ ูจกั การจัดการทรัพยากรใน
การผลิต และการบริ โภคอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทังนี เพราะเศรษฐกิจพอเพียงมี
องค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน คือ ความพอดี ความเสียง และการพึงตนเอง จะขาดส่วนใดส่วนหนึงเสีย
ไม่ได้ โดยความพอดี ซึงตรงกับความหมายเรื องดุลยภาพ (Equitibrium) ในทางเศรษฐศาสตร์
แต่เน้ นดุลยภาพทีเป็นพลวัตร (Dynamic) คือ มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาขึนอยู่กบั สถานการณ์และ
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ในส่วนทีเกียวกับความเสียง คือ การสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ ปลอดภัย
จากความแปรผันมากทีสุด และมีลกั ษณะทียังยืน (Sustainability) การพึงตนเอง คือ การพยายาม
เพิมขีดความสามารถในการควบคุมปั จจัยทีก่อให้ เกิดความไม่แน่นอนต่างๆ ในส่วนทีแต่ละคน
สามารถควบคุมได้ ด้วยตัวเองให้ มากทีสุด โดยใช้ สติ ความรู้ และความเพียร ดังนันจึงสรุปว่า
สิงทีกํากับความพอดี คือ ความเสียง และสิงทีกํากับความเสียง คือ การพึงตนเอง
2.3.5 การบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริ หารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ มปี ระสิทธิภาพจําเป็ นต้ องมีการ
สํารวจการรับรู้ (Perception) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสียก่อน โดยแบ่งได้ ประเภท คือ
(1) คนทีรู้และเข้ าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน และสามารถนําไปใช้ ในการดําเนิน
ชีวิตได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม ตัวอย่างของการรับรู้ ได้ แก่ ความพอดี พอประมาณ พอยู่ พอกิน
พอมีพอกิน การเดินสายกลาง การเน้ นความสมดุล ไม่โลภ ไม่ตระหนี ไม่สรุ ุ่นสุร่าย ประหยัด
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(2) คนทีไม่เข้ าใจปรัชญานีอย่างลึกซึงเพราะไม่ได้ รับข้ อมูลทีถูกต้ อง กลุ่มคนพวกนีจําเป็ นต้ องได้ รับ
สาร (Message) ทีถูกต้ องครบถ้ วนโดยช่องทางการสือสาร (Channel) ต่าง ๆ อย่างผสมผสาน
2.3.5.1 การบริ หารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้ านต่าง ๆ (ก่อเกียรติ
วิริยะกิจพัฒนา.
: 67) มีดงั นี
) ความพอดีด้านเศรษฐกิจ
1.1) ต้ องลดรายจ่าย เพิมรายได้ ใช้ ชีวติ อย่างพอควรไม่ประมาท
1.2) คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มีภมู ิค้ มุ กัน
1.3) ไม่เสียงเกินไป ต้ องเผือทางเลือกสํารองเอาไว้
) ความพอดีด้านเทคโนโลยี
2.1)รู้ จกั ใช้ เทคโนโลยีทีเหมาะสมสอดคล้ องกับความต้ องการและสภาพแวดล้ อม
2.2) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้ านของตนเองก่อน
2.3) เทคโนโลยีนนั ๆ ต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์กบั คนหมู่มาก
) ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
3.1) ต้ องรู้จกั ใช้ และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ
3.2) เลือกใช้ ทรัพยากรทีมีอยู่ให้ เกิดความยันยืนสูงสุด
4) ความพอดีด้านสังคม
4.1) ช่วยเหลือเกือกูลกัน
4.2) ต้ องรู้รักสามัคคี
4.3) สร้ างความเข้ มแข็งให้ ครอบครัวและชุมชน
) ความพอดีด้านจิตใจ
5.1) มีจิตใจเข้ มแข็ง แน่วแน่ มันคง พึงตนเองได้
5.2) มีจิตสํานึกทีดี
5.3) ต้ องเอืออาทร ประนีประนอมต่อสิงแวดล้ อมทีเป็ นอยู่
5.4) นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก
2.3.6 ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ปรัช าู เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ มีส่วนสัมพันธ์กนั โดยมีข้อสรุป
เบืองต้ นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชือมโยงกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทีสําคัญหลาย
ทฤษฎี ทังในแง่ทีสอดคล้ องกับบางทฤษฎีและในแง่ทีแตกต่างออกไป และพบว่า ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุมถึงหลักการสําคัญทีเป็ นหัวใจของวิชาเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ดี ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงชีถึงแนวคิดระบบเศรษฐกิจทีมีความซับซ้ อนและลึกซึงมากกว่าทีจะอธิบายได้
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ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทีมีอยู่ในปั จจุบนั นี ในเชิงทฤษฎีสามารถแยกองค์ประกอบทังสามของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพลเพียงออกเป็ น 2 กลุม่ (ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.
: 68) คือ (1) ส่วนที
สร้ างให้ เกิดความยังยืนของการใช้ ทรัพยากรในสถานการณ์ทีปราศจากผลกระทบภายนอก
(Deterministic Optimality) ซึงประกอบด้ วย ความพอประมาณ และความมีเหตุผล (2) ส่วนทีเป็ น
องค์ประกอบทีเสริ มประสิทธิภาพของการใช้ ทรัพยากรให้ พร้ อมต่อ การรองรับผลกระทบจาก
ภายนอก ซืงมีความไม่แน่นอน (Stochastic Optimality ) อันได้ แก่ การมีภูมคิ ้ มุ กันในตัว
แนวคิดเรื องความพอประมาณ มี 2 แนวทางหลัก ได้ แก่ ความพอประมาณ
โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ทางสังคมทีถูกกําหนด และความพอประมาณโดยเปรี ยบเทียบกับ
ศักยภาพของตนเอง ซึงแนวคิดดังกล่าวมีความหมายครอบคลุมกระบวนการ Optimization
ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้ ข้อจํากัดต่างๆ หรือใกล้ เคียงกับแนวคิดเรื อง Bounded Rationlity
นอกจากนี ความพอประมาณยังสามารถนํามาซึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน หรื อ
การสร้ างประสิทธิภาพในเชิงพลวัตได้ ด้วย
2.3.6.1 แนวคิดเรื องความมีเหตุมีผล ในบริบทของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน
มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนืองด้ วยมีปัจจัยในเรื องคุณธรรม กํากับควบคูก่ บั การดําเนินทาง
สายกลางในขณะทีคําจํากัดความทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เกี ยวกับความมีเหตุมีผล เช่น
Rationality หรื อ Rational Expectation และ Common Knowledge ไม่สามารถอธิบายความมีเหตุ
มีผลในบริ บทของเศรษฐกิจพอเพียงได้ อย่างสมบูรณ์
2.3.6.2 แนวคิดเรื องระบบภูมิค้ มุ กัน ในตัวของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ นนมี
ั ลกั ษณะคล้ ายคลึงกันโดยรวม กล่าวคือ มีลกั ษณะในการบริ หารความเสียง
การกระจายความเสียง การป้องกันความเสียง การลดความเสียง และการสร้ างกลไกทีก่อให้ เกิด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เมือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ยังมีข้อแตกต่างในด้ านของหลักการ
ตัดสินใจ ซึงทางสายกลางเป็ นทางเลือกหนึงทีสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการตัดสินใจได้ แทนหลัก
Optimization และอาจจะเหมาะสมกว่าภายใต้ ข้อจํากัดของความไม่แน่นอนจากอนาคต
สําหรับเงือนไข 2 ประการ คือ ความรู้ และคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนันเงือนไข
ความรู้ (Knowledgc) ประกอบด้ วยความรู้ 3 ด้ าน คือ รอบรู้ ในวิชาการต่างๆ รอบคอบใน
การเชือมโยง และระมัดระวังในการนําความรู้ไปใช้ ส่วนเงือนไขคุณธรรม (Morality) ทีต้ องมี
คุณธรรมในมิติของจิตใจ และการกระทําทีเน้ นความซือสัตย์สจุ ริ ต ความอดทน ความเพียร
มีสติปัญญา และแบ่งปั น ยังจําเป็ นต้ องวิเคราะห์เพิมเติมว่า เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ มีความคล้ ายคลึงหรี อแตกต่างกันอย่างไร นอกจากนีแล้ ว ยังต้ องมีการค้ นคว้ าเพิมเติม
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ถึงบทบาทของรัฐ บทบาทของกลไกตลาด และบทบาทขององค์กรและชุมชนต่างๆ ในระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง อีกด้ วย
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทีอ้ างถึงในการเปรี ยบเทียบข้ างต้ นนัน ล้ วนมีความสําคัญอย่างยิงต่อ
การอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ จนทําให้ นกั เศรษฐศาสตร์ ผ้ บู กุ เบิกทฤษฎีดงั กล่าว
เหล่านันได้ รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ดังนัน จึงถือได้ ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครอบคลุมถึงหลักการสําคัญทีเป็ นหัวใจของวิชาเศรษฐศาสตร์ นอกจากนีแล้ ว ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ ชีให้ เห็นถึงจุดอ่อน หรือข้ อจํากัดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มีอยู่ในขณะนีหลายข้ อ
แม้ ว่าในขณะนีอาจจะยังไม่สามารถจะสร้ างทฤษฎีทีอธิบายแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างสมบูรณ์ แต่สามารถชีถึงทิศทางของงานวิจยั ทีควรมีขนึ เพือบุกเบิกสร้ างเสริ มองค์ความรู้ให้
แก่วงการ วิชาการเศรษฐศาสตร์ ต่อไป
2.3.7 แนวทางการประยุกต์ ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปใช้ ในระดับบุคคล ครอบครั ว
และชุมชน โดยมีรายละเอียดังนี (ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา. 2550 : 89-93) คือ
การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล /ครอบครัว
อาจมีคําถามการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล /ครอบครั วเริมต้ นจากทีใด
ท่านก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา ให้ คําตอบโดยเริ มต้ นจากการเสริ มสร้ างคนให้ มีการเรียนรู้วิชาการ
และทักษะต่าง ๆ ทีจําเป็ น เพือให้ สามารถรู้ เท่าทันการเปลียนแปลงในด้ านต่าง ๆ พร้ อมทังเสริ มสร้ าง
คุณธรรม จนมีความเข้ าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับ
ระบบนิเวศวิทยาอย่างสมดุล เพือจะได้ มีความเกรงกลัวและละอายต่อการประพฤติผิดมิชอบ
ไม่ตระหนี เป็ นผู้ให้ เกือกูลแบ่งปั น มีสติยงั คิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนทีจะตัดสินใจ หรื อกระทํา
การใด ๆ จนกระทังเกิดเป็ นภูมิค้ มุ กันทีดีในการดํารงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทําบนพืนฐานของ
ความมีเหตุมีผลพอเหมาะ พอประมาณกับสถานภาพ บทบาทและหน้ าทีของแต่ละบุคคลในแต่ละ
สถานการณ์แล้ วเพียรฝึ กปฏิบตั ิ จนสามารถทําตนให้ เป็ นทีพึงของตนเองได้ และเป็ นทีพึงของผู้อืนได้
ในทีสุด
การแก้ ไขความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เริ มต้นจากการส่งเสริ มให้ ประชาชนพึงพาตนเอง และลดการพึงพิงปัจจัยภายนอก
เพือกระจายความเสียงต่อสภาวะยากจน และลดความเสียงทีไม่จําเป็ นลง ทังนีประชาชนต้ อง
ประยุกต์ใช้ ความรู้ และความสามารถในการจัดการอย่างรอบคอบ และมีความอุตสาหะใน
การประกอบอาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวต่อตนเองและสังคม ยกตัวอย่างเช่น
“เกษตรทฤษฎีใหม่” ซึงเป็ นรู ปแบบหนึงในการสร้ างความสามารถในการพึงพาตนเอง ทังในระดับ
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ครอบครัว และสังคมชนบทนันประกอบด้ วย 3 ขันตอน ได้ แก่ (1) การบริ หารพืนทีเพาะปลูกและ
แหล่งนํา (2) การรวมพลังกันในรู ปกลุ่มหรื อสหกรณ์ (3) การร่ วมมือกับเเหล่งเงินและแหล่งพลังงาน
เช่นสถาบันการเงิน และบริ ษัทนํามัน เป็ นต้ น และประโยชน์ทีได้ จากการปฏิบตั ิตามเกษตรทฤษฎี
ใหม่นี จะทําให้ เกษตรกรและครอบครัวมีความมันคงด้ านอาหารมากขึน และสามารถพึงพาตนเองได้
มากขึน นอกจากนีแล้ วการรวมกลุ่มกันในระดับชุมชน และสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์กับองค์กร
และสถาบันต่าง ๆ ภายนอกชุมชนจะช่วยส่งเสริ มให้ ชุมชนมีความเข้ มแข็งขึน อันจะเป็ นการสร้ าง
ภูมคิ ้ มุ กันในตัวให้ แก่ชุมชนอีกด้ วย
2.3.8 การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
ชมชนพอเพียง ประกอบด้ วย บุคคล/ครอบครัวต่าง ๆ ทีมีความพอเพียงแล้ ว คือ มีความรู้
เเละคุณธรรมเป็ นกรอบในการดําเนินชีวิต จนสามารถพึงตนเองได้ บุคคลเหล่านีมารวมกลุ่มกันทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ทีสอดคล้ องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมสิ งั คมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ทีมีอยู่ในชุมชนให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ผ่านการร่ วมแรง ร่ วมใจ ร่วมคิด ร่ วมทํา
แลกเปลียนเรี ยนรู้ กบั บุคคลหลายสถานภาพ ในสิงทีจัดสร้ างประโยชน์สขุ ของคนส่วนรวม และ
ความก้ าวหน้ าของชุมชนอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยสติ ปั ญญา ความสามารถของทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง
และบนพืนฐานของความซือสัตย์สจุ ริ ต อดกลันต่อการกระทบกระทัง ขยันหมันเพียร และมีความ
เอือเฟื อเผือแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปั นกันระหว่างสมาชิกชุมชน จนนําไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน
ซึงเป็ นภูมคิ ้ มุ กันทีดีของชุมชน จนนําไปสู่การพัฒนาของชุมชนทีสมดุล และพร้ อมรับต่อการ
เปลียนแปลงต่างๆ จนกระทังสามารถพัฒนาไปสู่เครื อข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ
2.3.9 สาระสําคัญทีเกียวข้ องกับปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมาชิกทุกคนดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดมันหลัก 3 ประการร่ วมกัน
ได้ แก่ การใช้ ชีวิตบนพืนฐานของการรู้ จกั ตนเอง การคิดพึงพาตนเองและพึงพาซึงกันและกัน และ
การใช้ ชีวิตอย่างพอเพียงระดับปฏิบตั ิผ้ นู ําชุมชน แต่ละพืนทีสามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในระดับปฏิบตั ิโดยสามารถแบ่งเป็ น 4 ขัน ได้ เเก่
2.3.9.1 การพึงตนเองได้ คือ ต้ องพยายามพึงตนเองให้ ได้ ในระดับครอบครัวก่อน
ให้ แต่ละครอบครัวมีการบริ หารจัดการอย่างพอดี
2.3.9.2 การอยู่อย่างพอเพียง คือ ดําเนินชีวติ โดยยึดหลักทางสายกลางให้ ตนเองอยู่ได้
อย่างสมดุล คือ มีความสุขทีแท้ จริ งโดยไม่ให้ ร้ ู สกึ ขาดแคลนจนต้ องเบียดเบียนตนเอง หรื อดําเนิน
ชีวิตอย่างเกินพอดีจนต้องเบียดเบียนสิงแวดล้ อม
2.3.9.3 การอยูร่ วมกันอย่างเอืออาทร คือ รู้จกั การให้ และแบ่งปั น ซึงจะทําให้ เกิด
วัฒนธรรมทีดี อีกทังเป็ นการช่วยลดความเห็นเเก่ตวั และสร้ างความพอเพียงให้ เกิดขึนในจิตใจ
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2.3.9.4 การอยู่ดียิงขึนด้ วยการเรี ยนรู้ คือ ต้ องรู้ จกั พัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู้จาก
ธรรมชาติและประสบการณ์ เพือให้ เกิดการระมัดระวังในการกระทําการใด ๆ ต่อไป
2.3.9.5 ระดับปฏิเวธ (ผลทีเกิดจากการปฏิบตั ิ) คือ การวัดผลจากการปฏิบตั ิตามหลักการ
ข้ างต้ นกล่าวคือ สมาชิกในแต่ละชุมชนได้ พฒ
ั นาชีวิตของตนเองให้ ดีขึน โดยเริ มจากการพัฒนาจิตใจ
ให้ เกิดความพอเพียงในทุกระดับของการดําเนินชีวิต ทังในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
ชุมชนจากแต่ละภาคมีความเข้ าใจในเรื องปรัชญาของเศรษฐกิจในมุมมองทีหลากหลาย
โดยส่วนใหญ่เเล้ วชุมชนมักจะกล่าวถึงเรื องหลักของความพอประมาณ โดยไม่ได้ กล่าวถึงเรื องของ
ความมีเหตุผลเเละเรื องภูมิค้ มุ กันในตัวอย่างชัดเจนนัก ทังนีมิได้ หมายความว่าชุมชนดําเนินชีวิตโดย
ขาดหลักความมีเหตุผลและภูมิค้ มุ กันในตัวแต่อย่างใด แต่หมายความว่าชุมชนอาจจะยังไม่สามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในสองเรื องดังกล่าวได้ อย่างชัดเจนนัก ดังนัน จึงเห็นควรว่าในอนาคตน่าจะมี
การสร้ างความเข้ าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื องของความมีเหตุผล และภูมคิ ้ มุ กัน
ในตัวให้ เป็ นทีตระหนักได้ ชดั เจนยิงขึนแก่ชุมชนด้ วย
2.3.10 การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
มีแผนการบริ หารจัดการประเทศทีส่งเสริ มให้ บุคคล/ชุมชนต่างๆ มีวิธีปฏิบัติ
มีความร่ วมมือและการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และดําเนินการตาม
แผนดังกล่าวอย่างรอบคอบ เป็ นขันตอน เริ มจากการวางรากฐานของประเทศให้ มคี วามพอเพียง
โดยส่งเสริ มให้ ประชาชนส่วนใหญ่สามารถอยู่อย่างพอมีพอกินและพึงตนเองไต้ ด้ วยมีความรู้ และ
ทักษะทีจําเป็ นในการดํารงชีวิตอย่างเท่าทันต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ และมีคณ
ุ ธรรม ซือสัตย์สจุ ริ ต
ขยันหมันเพียร เอือเฟื อแบ่งปั น และใช้ สติปัญญา ในการตัดสินใจและดําเนินชีวิต พร้ อมทังส่งเสริ ม
การแลกเปลียนเรี ยนรู้ ระหว่างกลุม่ คนต่างๆ จากหลากหลายภูมสิ งั คม หลากหลายอาชีพ
หลากหลายความคิด ประสบการณ์ เพือสร้ างความเข้ าใจ และรู้ ความเป็ นจริ งระหว่างกันของคนใน
ประเทศ จนนําไปสู่ความสามัคคี และจิตสํานึกทีจะร่วมแรงร่ วมใจกันพัฒนาเประเทศให้
เจริ ญก้ าวหน้ าไปอย่างสอดคล้ องสมดุลกับสถานภาพความเป็ นจริ งของคนในประเทศอย่างเป็ น
ขันเป็ นตอนเป็ นลําดับๆ ต่อไป
2.3.11 การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร
การแก้ ปัญหาในภาคเกษตรกรรม ซึงเกิดจากการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดียว และปั ญหา
ความไม่แน่นอนของราคาสินค้ าเกษตรซึงทําให้ เกษตรกรมีความเสียงทังด้ านรายจ่ายและรายรับ
อันดับแรก เกษตรกรควรมุง่ สร้ างภูมิค้ มุ กันด้ านอาหารสําหรับบริ โภคภายในครั วเรื อน จากนัน
เลียงสัตว์ ปลูกผักและผลไม้ เพือบริ โภคเอง และส่วนทีเหลือสามารถนําไปขายในตลาดได้ โดยเน้ น
หลักพอประมาณ คือ ไม่ทําเพือตอบสนองความต้ องการของตลาดทีไม่แน่นอน และเกิดขึนเพียง
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ระยะเวลาอันสันเท่านัน ทังนีเกษตรกรจําเป็ นต้ องมีความรอบคอบและมีเหตุผลในการดําเนิน
กิจกรรมอืน ๆ เพือกระจายความเสียงจากปั จจัยภายนอกและอยู่เหนือการควบคุมของเกษตรกร
ขันตอนที 1 เป็ นแนวทางการจัดการพืนทีเกษตรกรรมในระดับครอบครั ว
ทีสอดคล้ องสมดุลกับระบบนิเวศวิทยา เพือให้ พออยู่ พอกิน สมควรแก่อตั ภาพในระดับทีประหยัด
และเลียงตนเอง/ครอบครัวได้
ขันตอนที 2 การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ ร่ วมมือกันในการผลิต จัดการตลาด และ
พัฒนาสวัสดิภาพของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็ นการสร้ างความสามัคคีภายในท้ องถิน เเละเตรี ยม
ความพร้ อมก่อนก้ าวสู่โลกภายนอก
ขันตอนที 3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพือจัดหาทุน วิชาการ ความรู้
เทคโนโลยีจากธุรกิจเอกชน เช่น ธนาคาร บริ ษัท ห้ างร้ าน เอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ
ต่าง ๆ มาช่วยในการลงทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยสรุ ป แนวพระราชดําริ ส่งเสริ มให้ เกษตรกรสามารถพึงตนเองได้ และมี
การรวมกลุ่มกันและเชือมโยงเครื อข่ายในด้ านต่างๆ เพือให้ เกิดความก้ าวหน้ าไปอย่างสมดุลกับ
สภาพแวดล้ อมในแต่ละท้ องถินทีมีการพัฒนาอย่างต่อเนืองและเป็ นขันตอน โดยประยุกต์ใช้ ความรู้
ภูมปิ ั ญญาและทรัพยากรด้ านต่าง ๆ ทีมีอยู่อย่างเหมาะสม บนพืนฐานของคุณธรรม ความซือสัตย์
สุจริต ขยันหมันเพียร เอือเฟื อแบ่งปั น และใช้ สติปัญญาในการตัดสินใจและดําเนินชีวิต
2.3.12 การพัฒนาการเกษตรแบบยังยืน
อาชีพเกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลักของไทย แต่เกษตรกรยังต้ องเผชิญกับปั ญหา
ความยากจนซําซาก ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ในระบบทุนนิยม
“ความยากจน” เป็ นปั ญหาใหญ่ของประเทศทีเผชิญมาเป็ นเวลาช้ านาน ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตตกตําเรื อรังกลายเป็ นปั ญหาระดับชาติ เเละถูกจัดเป็ นหนึงใน “วาระแห่งชาติ”
ทีต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่างเร่งด่วน ซึงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ร่วมดําเนินการจัดตัง
ศูนย์อํานวยการต่อสู้เพือเอาชนะความยากจน (ศตจ.) ขึนมาเพือบูรณาการการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และจัดให้ มีโครงการแก้ ไขปั ญหาควาามยากจนตาม
พระราชดําริ ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานให้ เป็ นแนว
ทางการดําเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย คือ แนวพระราชดําริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ก่อเกียรติ
วิริยะกิจพัฒนา.
: 92-95)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ กระตุ้นเตือนให้ คนไทยหันกลับมามองตนเองว่าในอดีตเคย
มีความเป็ นอยู่อย่างมีความสุข ความสงบ มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ และตระหนักถึงความ
ยากจน ทีเกิดขึนว่าเป็ นเพราะการก้ าวกระโดดทีเกินกําลัง ถึงเวลาแล้ วทีคนไทยต้ องกลับไปสูช่ ีวติ ที
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เหมาะสมกับตนเอง คือ “อยู่ กิน ใช้ อย่างพอเพียง” ขณะเดียวกันต้ องรู้จกั นําเทคโนโลยีและสิงทีเป็ น
ประโยชน์จากภายนอกมาปรับประยุกต์ใช้ เพือสร้ างความแข็งแกรงภายใน
กระทรวงเกษตรได้ ร่วมแก้ ไขปั ญหาความยากจนของเกษตรกร โดยศึกษาปั ญหาที
เกษตรกรประสบ จัดทําโครงการเพือแก้ ไขปั ญหาการจัดการทรัพยากรดินและนํา โดยยึดหลัก
ปรัชญาการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยังยืน เมือต้ นและนํามีความอุดมสมบูรณ์อนั นําไปสูก่ ารสร้ าง
โอกาสด้ วยแหล่งทุนและตลาด โดยพัฒนา “องค์ความรู้ ” เป็ นปัจจัยทีสําคัญทีจะช่วยส่งเสริ ม
ความเจริ ญก้ าวหน้ าในระยะยาวและมุง่ สร้ างเครื อข่าย เพือให้ เกษตรกรเกิดความเข้ มแข็งด้ วยการ
รวมพลังภายในชุมชนของตนเอง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภายนอกเเละภายในชุมชน จะนําไปสู่
ความเข้ มแข็งของระบบเกษตรกรรมและสามารถขจัดปั ญหาความยากจนได้
การพัฒนาอย่างยันยืน

1. การจัดการ
ทรัพยากร

. การจัดการ
ทุน

. องค์ความรู ้

. การสร้าง
เครื อข่าย

ภาพที .5 วงจรแห่งความยันยืนทางการเกษตร
1) การจัดการทรัพยากรดินและนํา
1.1) ดินแก้ จน ทรัพยากรดินมีประโยชน์มหาศาลต่อสิงมีชีวิต เป็ นแหล่ง
ก่อกําเนิด ดํารงชีพ และย่อยสลายซากสิงมีชีวิตต่าง ๆ ให้ กลับสู่วฏั จักรสารอินทรีย์ซงก่
ึ อกําเนิด
การเกษตรแบบยังยืน หมายถึง การเกษตรทีมีการเกือหนุนและพึงพาอาศัยธรรมชาติ และระบบนิเวศ
เช่นเดียวกับการเจริ ญเติบโตของพันธุ์ไม้ และพันธุ์สตั ว์ป่า กล่าวคือ ต้ นไม้ ดิน นํา และสัตว์
มีการหมุนเวียนในลักษณะห่วงโซ่อาหารอย่างต่อเนือง และด้ วยปรัชญาการเกษตรยังยืน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จึงได้ กําหนดยุทธศาสตร์ “ดินแก้ จน” และกิจกรรมต่อเนืองเพือพัฒนาทีดิน
อย่างบูรณาการ โดยเริ มจากการขจัดปั ญหาเรื องพืนทีทํากินด้ วยการจัดสรรทีดินทํากินให้ กบั
เกษตรกรเพือให้ มีทีดินทํากินเป็ นของตัวเอง และใช้ ทีดินให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และเพือให้ เกษตรกร
ยังชีพได้ อย่างยังยืน จึงได้ สง่ เสริ มเกษตรกรทีสนใจมุง่ สู่วถิ ี ของ “เกษตรอินทรีย์” อันเป็ นระบบทีเน้ น
การเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อมเพือให้ เกษตรกรสามารถใช้ ประโยชน์จากพืนได้ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
ทีสุด
1.2 นําแก้ จน ประเทศไทยมีพนที
ื ทําการเกษตรรวมประมาณ 131 ล้ านไร่ พืนที
การเกษตรทีอาศัยนําตามฤดูกาล ผลผลิตทางการเกษตรในปั จจุบนั จึงขึนอยู่กบั แหล่งนําธรรมชาติ
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ตามฤดูกาล หรือนําฝนเป็ นสําคัญ สําหรับการแก้ ป้ญหาเรื องนํา กรมชลประทานได้ จดั ทําแผนการ
พัฒนาแหล่งนําแบบบูรณาการ 25 ลุม่ นํา โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินงานระหว่างปี 2548 ถึงปี
2551 เพือให้ พืนทีทัง 25 ลุม่ นําทัวประเทศ มีนําใช้ อย่างเพียงพอเเละทัวถึง ซึงจะส่งผลให้ เกษตรกรมี
ผลผลิต และรายได้ เพิมมากขึน
2) การจัดการทุนและการตลาด
2.1) ทุน การขจัดปั ญหาความยากจนคงไม่อาจเป็ นไปได้ ถ้าเกษตรกรยังไม่ได้ รับ
การปลดเปลืองหนีสินรัฐบาล จึงมุ่งแก้ ปัญหาหนีสินของเกษตรกรอย่างเร่ งด่วน เริ มจากการโอนหนี
นอกระบบให้ เข้ ามาอยู่ในความดูแลของธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
โดยคิดอัตราดอกเบียตํา รวมทังมีโครงการพักชําระหนีให้ กบั เกษตรกร เพือเป็ นการต่อลมหายใจ
ให้ กับเกษตรกร และเมือผ่อนคลายจากภาระหนีสินแล้ ว จึงกระจายแหล่งเงินทุนให้ กว้ างขวางมากขึน
รวมทังเพิมโอกาสและศักยภาพของเกษตรกรซึงเป็ นหนึงในนโยบายสําคัญ คือ การแปลงสินทรัพย์
เป็ นทุน ซึงเป็ นการสร้ างโอกาสให้ ผ้ ยู ากไร้ เข้ าถึงแหล่งทุนในระบบ เพือพัฒนาอาชีพโดยการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ทีมีอยูใ่ นการพัฒนาอาชีพต่อไป
2.2) การตลาด เนืองจากสินค้ าเกษตรส่วนใหญ่ขึนอยู่กบั สภาพดินฟ้าอากาศ
ผลผลิต ในแต่ละปี จงึ ไม่แน่นอน ทําให้ ราคาผลผลิตไม่มีเสถียรภาพ เกษตรกรต้ องเผชิญกับ
ความผันผวนของราคาซือขาย อีกทังเกษตรกรไทยไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
สินค้ าเกษตรหรือระบบตลาด การแก้ ไขสถานการณ์การตลาด รัฐบาลได้ จดั หาตลาดมารองรับ
ผลผลิต โดยจัดทําโครงการรับจํานําพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาระบบตลาดสินค้ าเกษตร
รวมทังจัดตังตลาดซือขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า เพือเป็ นศูนย์กลางการขายสินค้ า พร้ อมกันนีได้
พัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารให้ ตรงกับความต้ องการและศักยภาพการผลิตของเกษตรกรร่ วมด้ วย
3) องค์ความรู้
การทําการเกษตรอย่างยังยืนไม่ได้ อาศัยแต่เพียงแรงงานอย่างเดียว แต่ต้องใช้ ทงั
แรงใจผนวกกับความรู้ ความชํานาญในการผลิต เพือให้ ทันต่อการเปลียนแปลงในสภาพปั จจุบนั และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ “คน” จึงเป็ นทรัพยากรทีลําค่าหากได้ รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม จะสามารถนํา
ความรู้ความสามารถมาปรับใช้ และสร้ างคุณประโยชน์ได้ อย่างมหาศาล อีกทังยังสามารถพัฒนาต่อ
ยอดได้ อย่างไม่สินสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาองค์
ความรู้ให้ กบั เกษตรกร จึงจัดตังศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชนขึนเพือเป็นการพัฒนาศักยภาพให้ กบั เกษตรกร
ให้ สามารถนําความรู้ ไปใช้ ในการพัฒนาการผลิตได้ อย่างยังยืน
4) เครื อข่าย
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พืนฐานของสังคมไทยมีการรวมพลังกันมานานแล้ ว เป็ นลักษณะรวมตัวเพือ
ช่วยเหลือทํากิจกรรมเป็ นครังคราว เมือมีเหตุจําเป็ นก็จะรวมกลุม่ ช่วยกันในสังคมเกษตรกรรม เช่น
การลงแขก งานบุญ ฯลฯ กล่าวได้ ว่าการรวมตัวเป็ นธรรมชาติของเกษตรกรไทยอยู่แล้ ว ดังนัน
“ระบบสหกรณ์” ได้ ถกู จัดตังขึนโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ เกิดการรวมตัวกันของสมาชิก ซึงมุ่งเน้ นให้
สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความเป็ นเจ้ าของและลูกค้ าซึงเป็นบุคคลคนเดียวกัน สมาชิกจึงต้ องทํา
หน้ าทีทังผู้สมทบทุน ผู้ควบคุมและผู้อดุ หนุนหรื อผู้ใช้ บริ การของสหกรณ์ ซึงระบบสหกรณ์เป็ นจุด
ศูนย์รวมทังการผลิต การตลาดและผลประโยชน์ต่างๆ ในชุมชน ส่งผลให้ สมาชิกมีการเรี ยนรู้และ
อาศัยพึงพาอาศัยกันเป็ นเครื อข่ายและสามารถพัฒนาอาชีพในชุมชนได้ อย่างต่อเนืองเเละมันคง
ต่อไป
การพัฒนาทีสมดุลและยังยืนเกิดขึนได้ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันหมายถึง
การพัฒนาทีตังอยู่บนพืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลและการสร้ างภูมิค้ มุ กันทีดี ตลอตจนการใช้ ความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและการกระทําซึงเกิดจากความพยายาม
ทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นของรัฐบาล นับเป็ นมิติใหม่ทีดีทีแสดงถึงความห่วงใย และจะนําพาประชาชน
ให้ ก้าวพ้ นปัญหาความยากจนได้ ในทีสุด
2.3.13 เศรษฐกิจชุมชนการเกษตรภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บรรยากาศของสังคมเกษตรกรรมไทยในอดีตไม่มรี ู ปแบบ แนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม
ในการดําเนินชีวิต แบบพึงตนเอง พึงพาอาศัยซึงกัน มีนําใจไมตรี เอืออาทร เกือกูลกันตามภาวะ
ความเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ มีปฏิสมั พันธ์ในกระบวนการผลิต กระบวนการแลกเปลียนและซือขาย
สินค้ าหรื อผลผลิตทีหาได้ในชุมชน มีการเรี ยนรู้ ร่วมคิด ร่ วมทํา โดยสมัครใจ สังสมองค์ความรู้ และ
ถ่ายทอดสืบต่อ มีอสิ ระเสรี ภาพ ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ตามอัตภาพและสงบสุข วัฒนธรรมชุมชน
ดังกล่าวในอดีตของสังคมเกษตรไทย คือ วัฒนธรรม “เศรษฐกิจชุมชนภายใต้ แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ทีภาครัฐและองค์กรต่างๆ กําลังเริ มดําเนินการตามแนวพระราชดําริในปัจจุบนั
(ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา. 2550 : 95-104)
ราว 1 ศตวรรษเศษทีแล้ วมา ประเทศต่าง ๆ ทีอยู่ภายใต้ อิทธิพลการปกครองของประเทศ
ทียึดถือแนวคิดทุนนิยมในยุคจักรวรรดินิยม เริ มมีความเข้ มข้ นและความชัดเจนทีจะยึดถือรูป
แบบเศรษฐกิจชุมชนเป็ นแนวทางเพือความอยู่รอดในชาติของตนในไทยเริ มปรากฏการเคลือนไหว
ของกระแสแนวคิดนี เมือประมาณปี พ.ศ. 2516 ด้ วยเหตุผลเพือความอยู่รอดของสังคมไทย
เช่นเดียวกัน โดยกลุ่มนักคิคนักพัฒนาสังคมในเชิงคุณค่า หรื อ “สายสํานักวัฒนธรรมชุมชน”
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ปั จจุบนั “เศรษฐกิจชุมชน” มีหน้ าตาต่างไปจากอดีตขึนอยู่กบั บริ บทของเศรษฐกิจเเละ
สังคมในปั จจุบัน ซึงกระบวนการของเศรษฐกิจชุมชน มีการพัฒนาในเรื องของเทคโนโลยีและ
กลุม่ เครื อข่าย (หรื อทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน) ของการผลิตการตลาดทังทาง
ด้ านการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป และการบริการซึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง เช่น การบริ โภค
การแลกเปลียน การซือขาย การกระจายผลผลิต การคัดเกรด การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง ตลอดจน
การเก็บรักษาและการจัดระบบบัญชี แต่หลักการและแนวคิคนันยังคงเป็ นวัฒนธรรมชุมชนแบบเดิม
ในอดีต คือ การร่วมคิดร่วมทําโดยสมัครใจ ใช้ ทนุ ของชุมชนเป็ นสําคัญ เเละเกือกูลกันระหว่าง
ครัวเรื อน ระหว่างชุมชนด้ วยนําใจไมตรี ทีเอืออาทร เน้ นการอยู่ได้ แบบพอเพียง ตามอัตภาพ
พึงตนเองได้ พึงพากันในชุมชนและต่างชุมชนได้ เป็ นหลักการแนวคิดทีสําคัญ แท้ จริ งเเล้ วเศรษฐกิจ
ชุมชน คือ วิธีการ กระบวนการของการดําเนินชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หรื อจะพูดว่า
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนันมีรูปแบบ วิธีการ กระบวนการ คือ เศรษฐกิจชุมชนเป็ น
เครื องมือและวิถีทางก็ได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย ใช้ แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ทรงงานแก้ ไขปัญหาความยากจนตลอด 60 ปี ทีครองราชย์ พระองค์ได้
พระราชทานพระบรมราโชวาท แนวคิดนีแก่พสกนิกรตังแต่ปี 2517 เป็ นต้ นมา และปี 2542
ทรงพระราชทานแนวคิดดังกล่าวแก่ประชาชนชาวไทยปฏิบตั ิโดยทัวกัน พระองค์ไม่เห็นด้ วยกับ
แนวทางพัฒนาประเทศทีเน้ นขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก ซึงเป็นแบบอย่างการพัฒนาจาก
ตะวันตก ทรงเห็นว่า การพึงตลาดต่างประเทศเป็ นหลักนันเราควบคุมไม่ได้ ไม่มีความแน่นอน
เป็ นความเสียงในการพัฒนาประเทศควรสร้ างความมันคงทางเศรษฐกิจขันพืนฐานก่อน ช่วยให้
ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อน เป็ นการกระจายรายได้ เพือสร้ างพืนฐานความมันคง
ของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงค่อยพัฒนาในขันสูงขึนไป มีพระประสงค์ทีจะให้ ปรับเปลียน
การพัฒนาเศรษฐกิจทีพระองค์ทรงเรี ยกว่าเศรษฐกิจแบบค้ าขาย (Trade Economy) ให้ เป็ น
เศรษฐกิจแบบพอเพียง (Suffeciency Economy) คําว่า “พอเพียง” ของพระองค์นนั หมายถึง
“ตามอัตรภาพ” ไม่โลภ มีความพอประมาณ มีเหตุผล ไม่เบียดเบียน และรู้ทนั การเปลียนแปลง
ภายในและภายนอกของสังคม
โดยสรุ ป พอเพียง คือ พอเพียงด้ วยจิตสํานึก และเพียงพอด้ วยความมีเหตุผล
ดังพระราชดํารัสตอนหนืง “คือ คําว่า พอก็เพียงพอ เพียงนีก็พอ ดังนันเอง........”
วัฒนธรรมชุมชนในรู ปแบบและกระบวนการ “เศรษฐกิจชุมชน” นันจึงเป็ นแนวทางพัฒนา
ประเทศทีเป็ นไปตามพระราชดําริ และพระประสงค์มาตังแต่ต้น และเป็ นแนวทางที “ค่อยเป็ นค่อย
ไป” ตามทีพระองค์ได้ เคยมีพระราชดํารัสไว้ ตัวอย่างของเศรษฐกิจชุมชนทีน่าสนใจติดตามศึกษา
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และสามารถใช้ เป็ นแบบอย่างการศึกษาดูงานได้ ดใี นประเด็นของวัฒนธรรมชุมชนตัวอย่างหนึง ได้ แก่
การผลิตและการแปรรูปนํามันงาในจังหวัดเเม่ฮ่องสอน เป็ นการผลิตงาดําอินทรี ย์ และแปรรูป
นํามันงาแบบภูมิปัญญาไทยใหญ่ โดยใช้ แรงงานสัตว์ คือ วัว ควาย (ภาษาไทยใหญ่เรี ยกการแปรรูป
นํามันงาหรื อการสกัดนํามันงาว่า อีดงา) มีการรวมกลุ่มโดยสมัครใจ ร่ วมคิด ร่วมทํา ตังแปลงทดลอง
ปลูกงาดําอินทรี ย์ มีกระบวนการเรี ยนรู้ ในเขตละขันตอน ใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถินในการแปรรู ปซึง
ปัจจุบนั มีการเรี ยนรู้ ทดลองพัฒนาการแปรรู ปนํามันงาด้ วย “กังหันนํา” และแบบประยุกต์ใช้
“พลังงานไฟฟ้า” จุดประสงค์ของกลุ่มในการรวมกลุ่มครังนี.....เนืองจากชุมชนเป็ นแหล่งผลิตงา และ
มีการสกัดนํามันงาด้ วยวิธีการแบบไทยใหญ่มาตังแต่โบราณ จึงมีความพร้ อมใจกันทีจะอนุรักษ์
ภูมปิ ั ญญาท้ องถินไว้ และเพือพัฒนาชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งพึงตนเองได้ โดยใช้ แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนเป็ นผู้คิด ผู้ทํา ใช้ วตั ถุดิบ ทุน แรงงาน ภูมปิ ั ญญา ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
เป็ นหลัก ลดรายจ่ายเพิมรายได้ สร้ างเครื อข่าย สร้ างองค์ความรู้ ตลอดจนรักษาธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อมทังหมดนี เป็ นจุดประสงค์และเป็ นกระบวนการดําเนินงานของกลุม่ ซึงขณะนียังเป็ น
ก้ าวแรกของการพัฒนาอยู่ในขันของกระบวนการเรียนรู้สงสมองค์
ั
ความรู้ในขันตอนการผลิต
การแปรรูป ยังต้ องการเวลาเพือทบทวนและก้ าวต่อไปในเรื องของการตลาด
2.3.13.1 สร้ างภูมคิ ้ มุ กันทีดีให้ กบั สังคมไทยและภาคการเกษตรด้ วยเศรษฐกิจ
พอเพียง
สังคมไทยนับเป็ นสังคมทีมีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีรากแก้ วสําคัญ 3 รากเป็ นฐาน
คือ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริ ย์ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริ ย์นนั ถือว่า
สังคมไทยโชคดีอย่างมากทีมีพระมหากษัตริ ย์ผ้ ทู รงเสียสละ และทรงงานหนักเพือสังคมไทยอย่าง
แท้ จริง ดังจะเห็นได้ จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั พระราชทานแก่
ประชาชนชาวไทย ซึงเป็ นสิงทีประชาชนชาวไทยรู้ จกั แต่ยงั ไม่ได้ นําแนวคิดนีมาใช้ อย่างแท้ จริ ง
ส่วนหนึงนันเป็ นเพราะทีผ่านมาเรายังไม่เชือมันในความสามารถของคนไทยด้ วยกันเอง แต่กลับเชือ
หรื อคิดทีจะพึงคนอืนมากกว่า ดังนันในสภาวการณ์ทีเป็ นอยูข่ ณะนีจึงเป็ นหน้ าทีของประชาชน
ทุกคนทีจะต้ องช่วยกันสร้ างกระบวนการผลักดันให้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนีให้ เป็ นทีเข้ าใจและ
ถูกนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวติ ของทุกคนได้ ภาครัฐจึงได้ นําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็ น
ปรัชญาหลักในการพัฒนาประเทศตังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับที 9 (พ.ศ. 2545 2549) เป็ นต้ นมา เพือให้ เกิดการพัฒนาทีเป็ นสายกลาง นําไปสูค่ วามสมดุลและยังยืน มีระบบ
ภูมคิ ้ มุ กันทีดีและก้ าวทันโลกทีเปลียนแปลงตลอดเวลา ผ่านการเสริ มสร้ างพืนฐานจิตใจของคนใน
ประเทศให้ มีความรู้ควบคู่กบั คุณธรรม
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เมือพิจารณาถึงสภาวะปั จจุบนั ของโลกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วทังใน
ด้ านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้ อม และเทคโนโลยี ซึงการเปลียนแปลงเหล่านีมีผลกระทบทังใน
ทางบวกและทางลบต่อการดําเนินชีวิตของคนในโลก โดยเฉพาะกับประเทศทีกําลังพัฒนา
ผลกระทบทีควรให้ ความสนใจคือ ผลกระทบทางด้ านลบ เช่น ราคานํามันในตลาดโลกเพิมขึน
อย่างรวดเร็ ว ส่งผลต่อต้ นทุนการผลิตและราคาสินค้ า ตลอดจนค่าครองชีพของประชากรในทุก
ประเทศทีจะต้ องเพิมขึน กลุ่มคนทีเดือดร้ อนมากทีสุดจึงได้ เเก่ กลุ่มคนมีรายได้ น้อยหรื อคนยากจน
ซึงเป็ นคนส่วนใหญ่ในสังคมของประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนียังมีภยั ธรรมชาติทีรุ นแรงมากขึน
สาเหตุหนึงอาจมาจากสภาวะโลกร้ อนทีเกิดจากนํามือมนุษย์ในการเบียดเบียนธรรมชาติ ทําลายป่ า
ไม้ และมีการทําอุตสาหกรรมทีมีกิจกรรมสร้ างมลพิษทําลายชันบรรยากาศ ทําให้ เสียความสมดุลใน
สภาพแวดล้ อมการเปลียนแปลงของฤดูกาลทีผิดปกติ เหล่านีได้ กลายเป็ นภัยพิบัติตอ่ มนุษย์มาก
ยิงขึน แม้ ว่าความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีจะทําให้ มนุษย์ มีความสะดวกสบายมากขึน แต่ก็ทําให้
ประเทศทีไม่สามารถผลิตเทคโนโลยีทีก้ าวหน้ าได้ เอง ต้ องมีการพึงพาจากภายนอกมากเกินไปจนเกิด
การเสียเปรี ยบ หากไม่ร้ ูจกั นํามาใช้ อย่างเหมาะสมพอประมาณและรู้ เท่าทัน ดังนัน การพัฒนา
ประเทศทีมีความมุ่งมันให้ คนส่วนใหญ่ “อยู่ดีมีสขุ ” ซึงเป็ นการพัฒนาสูค่ วามยังยืน
มีการเจริ ญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพมากขึนนันจําเป็ นต้ องสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ ประเทศ และคนในประเทศ
ให้ มีความเข้ มแข็ง รองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึนในโลกให้ ได้ มากทีสุด
เพราะ การสร้ างภูมิค้ มุ กันทีดีจะเป็ นการลดความเสียง และเป็ นเกราะป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
ให้ ประชากรในประเทศอยู่รอดปลอดภัยได้ การสร้ างภูมิค้ มุ กันมีเรื องทีเกียวข้ องทังด้ านการพัฒนา
ประเทศโดยรวม และการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลทีจะส่งผลดีต่อตนเองและต่อสังคมโดยรวม
เรื องทีเกียวข้ องและมีความสําคัญซึงสามารถใช้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
เพือสร้ างภูมิค้ มุ กันทีดีในภาพรวม และในการพัฒนาภาคการเกษตรด้ วย ได้ แก่ เพิมการพึงตนเองให้
มากขึน การดําเนินชีวิตในปั จจุบนั เกียวข้ องและพึงพาปั จจัยทีต้ องนําเข้ ามาจากต่างประเทศ
อย่างมาก เช่น นํามันทีต้ องนําเข้ ามาเป็ นปั จจัยสําคัญในการขนส่งการผลิต สาธารณูปโภค และ
การผลิตอืน ๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินชีวิต การทีนํามันมีราคาสูงขึนอย่างรวดเร็ วจะมีผลกระทบต่อ
ต้ นทุนการผลิตและการขนส่งอย่างมาก การหาพลังงานทดแทนนํามันนําเข้ าเป็ นเรื องทีมีความ
จําเป็นอย่างยิงและต้ องทํากันอย่างจริ งจังเร่งด่วน โดยเฉพาะการส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผลิตนํามันจาก
วัตถุดิบภายในประเทศ เช่น ปาล์มนํามัน มันสําปะหลัง เป็ นต้ น ซึงมีต้นทุนในการผลิตถูกกว่านํามัน
ทีนําเข้ าจากต่างประเทศ แต่ประเทศไทยยังคงผลิตทดแทนการนําเข้ าทังหมดไม่ได้ จึงควรส่งเสริ ม
สินค้ าทีประเทศไทยสามารถทําเองได้ และสร้ างนวัตกรรมการผลิตสินค้ าใหม่ทีมีเอกลักษณ์
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มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานทีดี ไม่ใช่เพียงการส่งเสริ มให้ นิยมใช้ ของไทย แต่ต้องทําให้ สินค้ าไทยเป็ นที
นิยมทังในไทยและตลาดโลก
การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สิงทีต้ องทําคือ การประหยัดและใช้ จ่าย
ในสิงทีจําเป็ น ต้ องปรับพฤติกรรมการบริ โภคทีฟุ้งเฟ้อให้ ลดลง สิงทีน่าห่วง คือ สภาพแวดล้ อมของ
สังคมทีมีลกั ษณะบริ โภคนิยมในปัจจุบนั ซึงส่งเสริ มให้ คนใช้ จา่ ยเงินเกินตัว ผู้คนย่อหย่อนในระเบียบ
วินยั จึงเป็ นการสวนทางกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที เน้ นให้ คนรู้ จกั พอ ไม่โลภมาก และ
เสริ มสร้ างภูมปิ ั ญญาในการเลียงชีพอย่างซือสัตย์สจุ ริ ต ดังนัน การรณรงค์ให้ คนมีสํานึก มีศรัทธา
มีคา่ นิยม และปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ นเรื องทีต้ องทําอย่างต่อเนือง
เพือให้ คนไทยมีความรู้ สกึ ว่าอยู่ในวิถีชีวิตทีดําเนินอยู่ตามปกติ
การพัฒนาคนให้ มคี ุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์เป็ นปัจจัยทีสําคัญทีสุดในการพัฒนา
ประเทศภาครัฐได้ ให้ ความสําคัญในการพัฒนาคนมาโดยตลอด โดยชัดเจนมากขึนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 8 (พ.ศ. 2540 - 2545) ทีพัฒนาโดยมีคนเป็ นศูนย์กลาง ทีสําคัญ
คือ ต้ องเน้ นทีคุณภาพ คนทีมีคุณภาพไม่เฉพาะทีมีความรู้ มปี ระสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมี
จิตใจทีดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีวินยั และมีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตทีดีด้วย ในการพัฒนาคนให้ มี
สุขภาพดีนนเกี
ั ยวข้ องกับการส่งเสริ มการผลิตและการบริ โภคอาหารทีปลอดสารพิษ รวมทังมีนําดืม
และอากาศ สําหรับหายใจทีสะอาด ปราศจากมลพิษด้ วย
การพัฒนาสภาพแวดล้ อมให้ น่าอยู่ และลดความเสียงจากภัยธรรมชาติ เป็ นเรื อง
เกียวกับการพัฒนาพืนทีทังในชนบทและในเมืองให้ มีความน่าอยู่อาศัย การสร้ างระเบียบวินยั ทีต้ อง
ทําให้ คนมีสํานึกและปฏิบตั ิตามระเบียบ กติกาของสังคมทีดี และร่ วมกันรักษาประโยชน์ของ
สาธารณะ ส่วนเรื องการลดความเสียงภัยจากภัยธรรมชาติจะเกียวกับเรื องการสร้ างระบบการเตือน
ภัย ระบบป้องกัน และการใช้ ประโยชน์ของพืนทีทีไม่เสียงกับโอกาสทีจะเกิดภัยธรรมชาติทีรุ นแรงได้
การรักษาป่ าไม้ ต้ นนําลําธาร ซึงเรื องเหล่านีไม่เพียงต้ องดูแลภายในประเทศเท่านัน แต่เกียวข้ องกับ
เรื องระหว่างประเทศ และประเทศเพือนบ้ านทีต้ องทําความเข้ าใจและร่ วมมือกันแก้ ไขป้องกัน
เพือสร้ างภูมิค้ มุ กันโดยรวมด้ วย
การพัฒนาภาคการเกษตร ต้ องเน้ นในการสร้ างความสมดุลของ 3 ทุน คือ
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม เเละทุนทางทรั พยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ซึงจะเห็นว่า
ปัจจุบนั เน้ นในเรื องทุนทางเศรษฐกิจหรื อการสร้ างรายได้ เป็ นหลัก จึงควรให้ ความสนใจกับทุน
ทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมากขึน เนืองจากเป็ นทุนทีมีค่ากว่า
ทุนทางเศรษฐกิจ ซึงได้ แก่ ป่ าไม้และความเอือเฟื อเผือแผ่แบ่งปั นกันในชุมชนชนบท ซึงนับเป็ นฐาน 1
ใน 4 ฐานของการทําเกษตรอย่างยังยืน อันประกอบด้ วยฐานทรัพยากร ฐานองค์ความรู้ ฐานอาชีพ
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และฐานสวัสดิการ โดยในการจะนําฐานทังสีนีมาใช้ นนั เกษตรกรแต่ละคนจะต้ องกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการของตนเองให้ ชดั เจนก่อน สิงสาคัญคือ ต้ องรู้ จกั ตนเองและทรัพยากรทีมีอยู่
การสร้ างภูมิค้ มุ กันทังในระดับบุคคล ครัวเรื อน ชุมชน และประเทศชาติ ใดย
การขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้ องเริ มจากการสร้ างความเข้ าใจ
สร้ างความตระหนักให้ ชดั เจนก่อนนําไปประยุกต์ใช้ ดังนันการขับเคลือนต้ องสร้ างเครื อข่ายตาม
กลุม่ เป้าหมาย คือ เกษตรกรให้ ได้ ร้ ู และเข้ าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปปฏิบตั ิ
และทีสําคัญ คือ การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์นนั ผู้แนะนํา ได้ แก่
เจ้ าหน้ าทีของรัฐจะต้ องชัดเจน เกษตรกรจะต้ องเปิ ดใจไตร่ ตรองว่าเรื องเศรษฐกิจพอเพียงนันดีและมี
ประโยชน์ อย่างไร จึงจะทําให้ การประยุกต์ใช้ มคี วามหลากหลายโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นันไม่ได้ ม่งุ ด้ าน การทําการเกษตรอย่างเดียว แต่ม่งุ ทีจะให้ เกษตรกรประยุกต์ใช้ สิงรอบ ๆ ตัว
ทังด้ านเศรษฐกิจสังคม สิงเเวดล้ อมและเทคโนโลยี เพือปรับเปลียนนิสยั และพฤติกรรมของคนให้
เป็ นไปตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หารายได้ อย่างเต็มกําลังความสามารถและใช้ ให้ เป็ น
การพัฒนาการเกษตรนอกจากการเพิมรายได้ แล้ ว ควรมุง่ ทีความพอดีพอเพียงในการ
ดํารงชีวิตการลดรายจ่ายและการบริ โภค รวมทังการออม จะเป็ นกลไกสําคัญในการสร้ าง
ความพอเพียงในชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นอีกตัวอย่างหนึงทีจะสร้ างความสุขได้ อย่างชัดเจนมาก
คือ ผู้ผลิตก็พยายามผลิตอย่างพอดี หรือไม่ได้ เร่งผลิตมากเกินไปหรื อเกินกําลังความสามารถจน
ก่อให้ เกิดความเครี ยดแล้ วผลทีเกิด คือ ได้ ไม่ค้ มุ เสีย เพราะทําให้ ไม่มีความสุขในการผลิต เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นเศรษฐกิจทีมีความสมดุลระหว่างการผลิต การสร้ างมูลค่าเพิม กับการสนองตอบต่อ
ความต้ องการของตลาด ซึงถ้ าสังคมมีเศรษฐกิจทีมีความสมดุลการแก่งแย่งกันก็จะลดลง
ความเครี ยดก็จะลดลง และก่อให้ เกิดความสุขเพิมขึนได้ ด้วยอีกทางหนึง

2.3.13.2 การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับนักธุรกิจ
นักธุรกิจพอเพียงจะคํานึงถึงความมันคงและยังยืนของการดําเนินธุรกิจมากกว่าการ
แสวงหาผลประโยชน์ระยะสัน ฉะนันจึงต้ องมีความรอบรู้ ในธุรกิจทีตนดําเนินการอยู่ และมีการศึกษา
ข้ อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เพือให้ สามารถก้ าวทันต่อการเปลียนแปลงต่างๆ มีความรอบคอบใน
การตัดสินใจในแต่ละครัง เพือป้องกันข้ อบกพร่ องเสียหายต่าง ๆ ไม่ให้ เกิดขึน และต้ องมีคุณธรรม คือ
มีความซือสัตย์สจุ ริ ตในการประกอบอาชีพ ไม่ผลิตหรื อค้ าขายสินค้ าทีเป็ นโทษหรื อสร้ างปั ญหาให้ กบั
คนในสังคมและสิงแวดล้ อม มีความขยันหมันเพียร อดทน ในการพัฒนาธุรกิจไม่ให้ มีความบกพร่อง
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และก้ าวหน้ าไปอย่างต่อเนือง โดยมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการปรับปรุงสินค้ าและคุณภาพ
ให้ ทนั กับความต้ องการของตลาดและการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีและในขณะเดียวกันต้ องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศวิทยา ในทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจ โดยการรักษา
สมดุลในการแบ่งปั นผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล
ตังแต่ผ้ ูบริ โภค พนักงาน บริ ษัทคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมวงกว้ าง รวมถึงสิงแวดล้ อม
ปัจจุบนั ยังมีคนจํานวนมากทียังเข้ าใจผิดว่า หากองค์การธุรกิจนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในการทําธุรกิจ จะทําให้ องค์กรไม่สามารถแข่งขันกับผู้อืนได้ ในโลกเสรี เพราะองค์กร
จะอยู่กนั แบบพออยู่พอใช้ ไม่ต้องมีการลงทุนใหม่เพิมเติม ข้ อกล่าวอ้ างเหล่านีล้ วนไม่เป็ นจริ งเป็ น
ความเข้ าใจทีผิด ๆ และถ้ าหากนักธุรกิจลองไปพิจารณาวิเคราะห์หลักการบริ หารธุรกิจสมัยใหม่ของ
ทางตะวันตกทีหลายๆ บริ ษัทกําลังนิยมนํามาปรับใช้ ในองค์กรของตนนัน จะเห็นได้ ว่าหลักการหรื อ
แนวคิดเหล่านันไมได้ แตกต่างจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี ยังสอดคล้ องกัน
อย่างกลมกลืน เนืองจากไม่เน้ นการแสวงหากําไรสูงสุดในช่วงสันๆ แต่เพียงอย่างเดียว เช่น
1) การทํา Balanced Scorecard คือ การบริ หารธุรกิจในหลายมิติให้ สมดุลตาม
หลักการพอประมาณ
2) Corporate Social Responsibility (บรรษัทภิบาล) หรือทีเรี ยกกันติดปากว่า
CSR ก็ไม่ต่างจากหลักการแบ่งปันผลประโยชน์ให้ สงั คม เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืนบ้ านและ
ก้ าวหน้ า
3) Good Corporate Governance สอดคล้ องกับเงือนไขคุณธรรมในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทีกล่าวถึงเรื องความซือสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
4) Risk Management สอดคล้ องกับหลักการสร้ างภูมิค้ มุ กันทีดี ซึงหมายถึง
การวางแผนการดําเนินงานในทุกขันตอน จะกระทําอย่างระมัดระวังรอบคอบ มีการเตรี ยมแนวทาง
รองรับความเสียง หรือความผันผวนทีอาจเกิดขึน จากการดําเนินธุรกิจ ไม่การวางระบบภูมิค้ มุ กัน
หรือระบบป้องกันความเสียง)
5) lnternaI Rate of Return : IRR (ผลตอบแทนจากการลงทุน) เรื องนีก็สอดคล้ อง
กับหลักของการมีเหตุมผี ล ซึงหมายถึง การทําธุรกิจต้ องมีการนําความรู้ ต่างๆ มาใช้ ในการตัดสินใจ
อย่างมีสติ อยู่บนพืนฐานของการใช้ เหตุผล ไม่ใช้ อารมณ์ ช่วยกัน และไม่ลงทุนเกินตัว
6)Core Competency การดําเนินธุรกิจให้ ประสบความสําเร็จ ต้ องคํานึงถึง
สมรรถนะหลักของตน ความรู้ความสามารถและศักยภาพของตน ซึงสอดคล้ องกับหลัก
ความพอประมาณ
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7) Cluster Development ธุรกิจจะดําเนินไปได้ ด้วยดีต้องมีการพัฒนาเป็ นกลุ่ม
รวมกันเป็ นกลุม่ เพือเพิมอํานาจในการเจรจาต่อรองและให้ ความช่วยเหลือซึงกันและกันภายในกลุ่ม
(Cluster) เดียวกัน ซึงก็สอดคล้ องกับหลักการมีภูมิค้ มุ กัน
8) Learning Organization (องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ) ปั จจุบนั องค์กรธุรกิจทุกแห่ง
ต้ องพยายามเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ ได้ ทังนี เพือไม่ให้ องค์กรของตนตกยุค ซึงสอดคล้ องกับ
เงือนไขความรู้ (Kowledgc) ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ต้ องมีความรอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง ในการนําหลักวิชามาใช้ ต้ องมีความรู้จริ ง รอบรู้ มีการทดสอบครังแล้ วครังเล่าจนได้ ผล
เป็ นทีน่าพึงพอใจ จึงจะยอมรับนําไปปฏิบตั ิ
9) Organization of Choice (องค์กรแห่งทางเลือก) หน่วยธุรกิจต้ องรู้ จักเลือก
ทางเลือกทีจะทําให้ องค์กรของตนอยู่รอดปลอดภัย ต้ องมีการพัฒนาอย่างยังยืนและมันคง
การนําปรัช าู เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิหรื อการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ นนั เราต้ องเข้ าใจหัวใจปรัชญานีอย่างถ่องแท้ เสียก่อน การสร้ างความเข้ าใจร่ วมกันและตรงกัน
เกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็ นสิงสําคัญในการสนับสนุนให้ มกี ารนําหลักปรัชญาฯ
ไปประยุกต์ใช้ ตัวอย่างผลงานทีเกียวข้ องของคณะทํางานฯ ในการประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ฉบับ เพือสร้ างความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาฯ ให้ เพิมมากขึนจากมุมมองต่าง ๆ คือ
ผลงานแรกเป็นของ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.กอบศักดิ ภูตระกูล
“การพัฒนาอย่างยังยืน”
ผลงานที 2 เป็ นผลงานของ ดร.ปรี ยานุช พิบูลสราวุธ “ความเปราะบางทาง
เศรษฐกิจและสังคม: ประสบการณ์จากประเทศไทย (Socioeconomic Vulnerablity : Expeniences
from Thailand)” (2544) ซึงเสนอแนะการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
สร้ างภูมิค้ มุ กันต่อความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิงคนจน ซึงได้ มีการนํา
ผลงานนีไปเผยแพร่ ในเวทีวิชาการระหว่างประเทศ (Global Development Nework Confercnce)
ผลงานที 3 “การประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (2545) เป็ นบท
สังเคราะห์ทีได้จากการสัมมนาเรื อง การประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพีอแก้ ไขปั ญหา
ความยากจนทีจัดขึนโดยคณะทํางานฯ เพือระดมความคิดเป็ นเเละประสบการณ์ของผู้นําชุมชนใน
แต่ละภาคของประเทศในการแก้ ไขปั ญหาอันหลากหลายทีชุมชนประสบอยู่ บนพืนฐานของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนา มีความเห็นว่าในสังคมมนุษย์
สินค้ าทีนํามาบริ โภคทุกอย่างต้ องผลิตมาจากวัตถุดิบทีมาจากทรัพยากรธรรมชาติทีนํามาแปรรู ป
เพือให้ ใช้ งานได้ ขณะเดียวกันเมือมีการบริ โภคก็ก่อให้ เกิดของเสียออกมาในปริ มาณเกือบจะเท่ากัน
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ฉะนันโลกจะต้ องรับภาระอย่างมาก คือ จะต้ องป้อนวัตถุดิบเพีอการบริ โภคและหลังจากนันต้ องแบก
รับภาระขยะของเสียทีมาจากการบริ โภค โดยทีการจัดการเรื องกําจัดขยะของเสียยังทําได้ น้อยมาก
การนํากลับมาใช้ ใหม่มีแค่ 19% ยิงเวลานีมีการอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้บริ โภคจะเห็นว่าสินค้ า
ประเภทใช้ ครังเดียวทิงมีจํานวนมาก ปั ญหาคือ ทรัพยากรธรรมชาติจะแบกรับไหวหรื อไม่ คําตอบก็
คือ ไม่ไหว เพราะเวลานีทัวโลกมีการบริ โภคในอัตรา 3 : 1 คือ ทรัพยากรธรรมชาติถกู บริ โภคไป 3
ส่วน แต่สามารถชดเชยกลับมาได้ เพียง 1 ส่วน ซึงถ้ ายังคงมีการบริ โภคกันในอัตรานีต่อไป ก็จะต้ อง
พบกับปั ญหาในทีสุด อย่างไรก็ตาม ได้ เริ มมีกระแสของกลุ่มคนทีมีปัญญาเกิดขึน เพราะเริ มมองเห็น
ถึงอันตรายทีจะเกิดขึนต่อสภาวะโลกปั จจุบนั
อย่างไรก็ตาม เมือมีการมองหาว่าอะไรคือ สาเหตุของวิกฤตการณ์ฟองสบู่เเตก
เมือปี พ.ศ. 2540 จะพบว่า เป็ นเพราะการเติบโตของไทยอยู่บนฐานทียังไม่มีความพร้ อม
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงรับสังเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่าการพัฒนาบ้ านเมืองเสมือน
การสร้ างบ้ าน เวลาทีมีการสร้ างบ้ านสิงแรกทีต้ องทําคือ ต้ องวางฐานรากฝั งเสาเข็ม และเสาเข็ม
แต่ละต้ นจะถูกคํานวณมาแล้ วว่าต้ องแบกนําหนักเท่าใดแล้ วจึงสร้ างบ้ าน แน่นอนว่าถ้ าเสาเข็มวางไว้
สําหรับบ้ านสองชัน ก็จะแบกรับไว้ เเค่บ้านสองชันเท่านัน การพัฒนาประเทศก็เช่นกัน แต่ทีผ่านมา
ประเทศไทยเหมือนการย่างก้ าวเข้ าสู่การพัฒนาโดยทีไม่ได้ คํานึงถึงฐานรากของประเทศ ซึงน่าจะ
เน้ นฐานในภาคการเกษตรแต่กลับมุ่งไปสู่การเป็ นประเทศอุตสาหกรรมทีมีความต้ องการปั จจัย
สําคัญ 3 เรื อง คือ 1) เงิน ซึงประเทศไทยอาจมีไม่พอก็ไปกู้มาเพิม 2) เทคโนโลยี ถ้ าประเทศไทย
ไม่สามารถสร้ างขึนมาเองก็จะนําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศมาใช้ เเละ 3) คนซึงมาตรฐานการศึกษา
ของไทยตําลง มหาวิทยาลัยมีจํานวนมากขึน แต่คณ
ุ ภาพลดลง โดยผู้ทีรู้ภายในประเทศไม่มี
ก็จ้างต่างชาติเข้ ามา จะเห็นได้ ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยตังอยูบ่ นฐานของคนอืน
ทังสิน และเมือมีการย้ ายฐานการลงทุนออกไป เศรษฐกิจก็ล้มในทีสุด สถานการณ์นีเป็ นวัฏจักรของ
การพัฒนาเหมือนกับวัฏจักรเชิงพุทธ คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงยึด
หลักการพอดีตงแต่
ั แรกโดยให้ มีการพัฒนาไปตามขันตอนเป็ นระยะ ๆ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจสําหรับคนยากคนจน ไม่ใช่เศรษฐกิจทีจะต้ องมาห่อ
ตัวพระองค์ท่านให้ รํารวยแต่รํารวยแล้ วต้ องรักษาให้ คงอยู่ รํ ารวยเเละต้ องยังยืน และต้ องกระจาย
อย่างทัวถึง พระองค์ท่านระสังให้ คําไว้ สามคําเป็ นหลักสามประการและฐานใหม่ไว้ หนึงฐานเป็ น
แนวทางของการพัฒนาประเทศ และจะนําไปใช้ ในการบริ หารงานในองค์กรใด ๆ ก็ได้ ดังนี
1) ให้ ใช้ เหตุผล อย่าใช้ กิเลสตัณหาเป็ นเครื องนําทาง อย่าเอาแต่กระแส ต้ องมี
ความกล้ าหาญเพียงพอทีจะเลือกทิศทางว่าประเทศไทยต้ องการพัฒนาไปทางไหน ไม่จําเป็ นต้ อง
ตามกระแสของโลก ยึดหลักความมีเหตุมีผล

79
2) ทําอะไรพอประมาณ การพอประมาณ คือ ตรวจสอบศักยภาพของตนเองก่อน
ฐานะของตนเองอยู่ตรงไหน การจะพัฒนาอะไรต้ องดูจากศักยภาพทีมีความเข้ มแข็งก่อน ดังนัน
การทําอะไรก็ตามต้ องพิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร พอประมาณ ยึดหลักสายกลาง
3) ทําอะไรให้ มภูมิค้ มุ กันตลอดเวลา เพราะไม่ร้ ู พรุ่ งนีจะมีอะไรเกิดขึน ปัจจุบนั
สถานการณ์ต่าง ๆ มีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทําให้ การวางแผนพัฒนาทําได้ ยาก มีปัจจัย
ความเสียงอยู่ตลอดเวลา จึงต้ องมีวิสยั ทัศน์ ตัวอย่างเช่น เรื องราคานํามันต้ องมองในอนาคตว่า
ถ้ านําไบโอดีเซลมาใช้ จะช่วยลดความเสียงด้ านราคานํามันได้ หรื อไม่ เป็ นต้ น
นอกจากนี ยังเน้ นการพึงพาตนเองเป็ นหลัก การทําอะไรก็ตามต้ องทําอย่างเป็ น
ขันเป็ นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง มีความรอบรู้ สร้ างความสามัคคีให้ เกิดขึนบนพืนฐานของความ
สมดุลในแต่ละระดับ มีความอดทน ความเพิยร มีสติปัญญา ต้ องมีความระมัดระวังในการนํา
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ ได้ โดยวิชาการนัน ๆ ต้ องผ่านการทดสอบมาแล้ วอย่างละเอียดจนได้ ข้อสรุป
เสียก่อน พระองค์ท่านทรงให้ มฐี านรองรับทีสําคัญอีกคําหนึงคือ คนต้ องดีด้วย ต้ องมีคณ
ุ ธรรม
ซือสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรม มีธรรมมาภิบาล พระองค์ท่านทรงวางหลักการไว้ ดีมาก แต่ปัญหาเกิดจาก
ยังไม่มคี วามพยายามทีจะสร้ างความเข้ าใจกัน
สุดท้ าย คงต้ องอัญเชิญเป้าหมายในการครองแผ่นดินของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั เมือ 60 ปี ทีแล้ วว่า เป้าหมายในการครองแผ่นดินของพระองค์ท่านคือ เพือประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ซึงคนไทยทุกคนควรยึดคํานีเป็ นคํามัน ประโยชน์ สขุ ทีว่านันคือ ไม่ว่าจะมี
การสร้ างความรํ ารวยหรื อการสร้ างประโยชน์ใดๆ ต้ องให้ นําไปสู่ “ความสุข” ของประชาชน
ทังประเทศเป็ นเป้าหมายหลักเท่านัน
2.3.13. เจ็ดขันตอนของการปฏิบตั สิ ู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (
: 210-215) “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ ได้ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินําไปเผยแพร่ เพือให้ เป็ นแเนวทางปฏิบตั ขิ อง
ทุกฝ่ ายและประชาชนทัวไป จะเห็นได้ ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางพัฒนา
ประเทศไทยไปสูก่ ารเป็ น “สังคมฐานปั ญญา” อันเป็ นลําดับขันทางตรรกะของการพัฒนาที
เหนือกว่า “สังคมฐานความรู้ ” ในขณะทีโลกทุกวันนีกําลังพูดถึง “สังคมฐานความรู้ ” เพราะแข่งขัน
กันใช้ ความรู้ และเทคโนโลยีมาช่วยสร้ างมูลค่าเพิมของสินค้ าและบริการต่างๆ แต่เมือทรัพยากรของ
โลกเริ มลดน้ อยลง (ตัวอย่างเช่น ปริ มาณนํามันทีเริ มไม่เพียงพอต่อความต้ องการบริ โภคของมนุษย์
จนมีราคาสูงขึนอย่างต่อเนือง เป็ นต้ น) ได้ สง่ ผลให้ ทิศทางการพัฒนาของสังคมมนุษย์ในลําดับขัน
ถัดไปจาก “สังคมฐานความรู้ ” จําเป็ นต้ องก้ าวไปสูก่ ารเป็ น “สังคมฐานปั ญญา” ซึงหมายถึง
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การพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์ ให้ ร้ ูจกั วิธีนําความรู้ ทีมีอยู่มาใช้ วางแผนและดําเนินการ
ด้ วยความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม เพือให้ การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของ
สังคมเป็ นไปอย่างพอเพียงพอประมาณ บนพืนฐานของความเป็ นเหตุเป็ นผล เพือให้ สามารถใช้
ทรัพยากรทีมีเหลือจํานวนจํากัดได้ อย่างยังยืน ตลอดจนมีระบบภูมิค้ มุ กันต่อผลกระทบต่างๆ อันเกิด
จากการแข่งขันทางเศรษฐกิจทีเป็ นไปอย่างรุ นแรงในโลกยุคโลกาภิวตั น์
เนืองจาก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ ได้
พระราชทาน เพือเป็ นแนวทางพัฒนาประเทศสู่การเป็ น “สังคมฐานปั ญญา” นัน มีเนือหาทีลุ่มลึก
และลําหน้ า อันส่งผลให้ หน่วยงานต่าง ๆ บางแห่งยังไม่สามารถพัฒนาวิธีการทีจะประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ดําเนินการได้ อย่างเป็ นรูปธรรม และเป็ นขันเป็ นตอน เพือให้ บรรลุ
ผลสัมฤทธิตามเป้าหมายของปรัชญาการพัฒนาดังกล่าวได้ เท่าทีควร
ขณะทีพระบรมราโชวาทเรื องคุณธรรม 4 ประการ ซึงพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ
ทรงมีพระราชดํารัสในวาระสําคัญยิงของพระพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยาธิราชเจ้ า
เมือวันที 5 เมษายน 2525 เเละมีการเผยแพร่ อย่างกว้ างขวางมาก่อนหน้ านีนัน ถ้ าพิจารณาให้ ดีจะ
เห็นได้ ว่าเป็ นกระบวนการทางปั ญญาชุดหนึงทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อันสามารถจะประยุกต์พฒ
ั นาให้ เป็ นเครื องมือในการปลดปล่อยศักยภาพทางปั ญญาของผู้คน
เพือนําไปสู่การสร้ าง “สังคมฐานปั ญญา” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ อย่างเป็ น
รูปธรรมยิงขึน เนือหาของคุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดํารัสทีคนไทยทุกคนควรศึกษาและ
น้ อมนํามาปฏิบตั ิมี ดังนี
1) การรักษาความสัจ ความจริงใจ ต่อตัวเองทีจะประพฤติปฏิบตั แิ ต่สิงทีเป็ น
ประโยชน์และเป็ นธรรม
2) การรู้จกั ข่มใจตนเอง ฝึ กใจตนเอง ให้ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี
3) การอดทน อดกลันและอดออมทีจะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สจุ ริ ต ไม่ว่าด้ วยเหตุ
ประการใดก็ตาม
4) การรู้จกั ละวางความชัว ความทุจริ ต และรู้ จักประโยชน์ส่วนน้ อยของตน
เพือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้ านเมือง
“สิงทีเป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม” (โดยเป็ นการลงมือปฏิบตั ิจริงไม่ใช่สกั แต่ว่ารู้
หรือนึกคิดเฉยๆ) ซึงการจะปฏิบตั ิใน “สิงทีเป็ นประโยชน์” ได้ อย่างเหมาะสม ก็ต้องอาศัยความรู้
ความรอบคอบ และนําวิชาการต่างๆ มาใช้ ดําเนินการในทุกขันตอนด้ วยความระมัดระวัง
ขณะเดียวกัน การจะปฏิบัติใน “สิงทีเป็ นธรรม” ได้ ก็ต้องอาศัยความสํานึกในคุณธรรมต่าง ๆ
เป็ นกรอบการทํางานควบคูไ่ ปด้วย ผลของการปฏิบตั ิ “สิงทีเป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม” นัน ๆ
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ก็จะนําไปสู่การพัฒนาทียังยืนแข็งแรง มีความพอดีพอประมาณบนพืนฐานของความเป็ นเหตุเป็ นผล
อันจะก่อให้ เกิดระบบภูมิค้ มุ กันต่อความเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีมากระทบ (เหนือต้ นไม้ ทีใส่ปยบํ
ุ๋ ารุ ง
ดิน ได้ นําและแสงแดดอย่างพอเพียงพอเหมาะ ก็จะเติบโตอย่างแข็งแรงและมีภูมิต้านทานต่อโรค
รวมทังแหล่งต่าง ๆ ทีมารบกวน เป็ นต้ น) ซึงก็คือ สารัตถะสําคัญแห่งปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นันเอง แต่การจะสามารถประพฤติปฏิบตั ิ “สิงทีเป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม” จนนําไปสูว่ ิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ จะต้ องเข้ าใจความหมายของ “สิงทีเป็ นประโยชน์” และความหมายของ “สิงทีเป็ นธรรม”
เสียก่อน รวมทังในขณะทีมีสิงทีเป็ นประโยชน์ และเป็ นธรรมมากมายอันควรปฏิบตั ิ ซึงเป็นไปไม่ได้ ที
ทุกคนจะสามารถปฏิบัติทุกเรื องได้ หมดในเวลาเดียวกัน จึงจําเป็ นต้ องมีกระบวนการวิเคราะห์ ด้วย
เหตุด้วยผลนํามาก่อนว่าภายใต้ เงือนไขข้ อจํากัดของแต่ละคนหรือแต่ละชุมชน เราควรจะเลือกปฏิบตั ิ
สิงทีเป็ นประโยชน์และเป็ นธรรมในเรื องไหน อย่างไร และเท่าใด ถึงจะเหมาะสมสอดคล้ องกับการ
แก้ ปัญหาสําคัญเร่งด่วนของผู้คนได้ อย่างมีความ “พอเพียง” (ไม่มากไม่น้อยเกินไป) ด้ วยเหตุนีทําให้
สามารถขยายกระบวนการประพฤติปฏิบัตติ ามแนวพระบรมราโชวาทเรื องคุณธรรม 4 ประการ
เพือนําไปสู่วถิ ีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ เป็ น 7 ขันตอน กล่าวคือ
1.1) จับประเด็นปั ญหา
1.2) วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
1.3) กําหนดขอบเขตเป้าหมายในการแก้ ปัญหา
1.4) กําหนดแผนการปฏิบตั ิหรือตังปณิธาน
1.5) มุ่งมันรักษาความมุ่งหมาย
1.6) ใช้ ความอดทนอดกลัน และอดออม
1.7) สรุปประเมินผล (ในการละวางความชัวความทุจริ ต)
หลัก 7 ข้ อ ของการประพฤติปฏิบตั ิตามแนวพระบรมราโชวาทเรื องคุณธรรม 4
ประการ เพือนําไปสู่วิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนันสามารถจะประยุกต์ใช้ ได้ อย่าง
กว้ างขวางทังในระดับของการพัฒนาชีวิตปัจเจกบุคคลเเต่ละคน รวมถึงการพัฒนาหมูบ่ ้ าน/ชุมชน
ตลอดจนการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ โดยมีแนวทางการดําเนินการแต่ละขันตอน ดังนีคือ
(1) จับประเด็นปั ญหาชีวิต คือ การเผชิญหน้ ากับปั ญหาและการแก้ ไขปั ญหา
ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น เมือหิวก็เป็ นปั ญหา เมือเจ็บป่ วยก็เป็นปั ญหา เมือสอบตกก็เป็ นปั ญหา
ฯลฯ ถ้ าเราสามารถแก้ ไขปัญหาเหล่านีได้ อย่างเป็ นปกติทุกวัน มีอาหารกินอิม นอนหลับ ขับถ่ายปกติ
ไม่เจ็บไข้ ได้ ป่วย เราก็ไม่ร้ ูสกึ ว่าเป็ นปั ญหาอะไร เพราะสามารถแก้ ไขปั ญหาในชีวิตประจําวันเหล่านี
ได้ โดยไม่ยาก แต่ถ้าหากมีปัญหาบางเรื องทีเราแก้ ไขไม่ถูกจุด เนืองจากไม่ตระหนักว่าสิงนัน ๆ
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เป็ นประเด็นปั ญหาสําคัญ ส่งผลทําให้ ไม่ได้ เริ มต้นคิดแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างจริ งจังตรงจุด ปั ญหา
ของชีวิตก็จะไม่ได้ รับการแก้ ไข และขยายตัวกว้ างออกไป จนบีบคันให้ เราเป็ นทุกข์กงั วลต่าง ๆ นานา
การจับประเด็นปั ญหาให้ ถกู ต้ อง จึงเป็ นจุดเริ มต้ นสําคัญในการแก้ ปัญหาชีวิต
ของมนุษย์แต่ละคน เหมือนกับตังหางเสือหรื อในทิศทางทีถูกต้ อง จะเป็นจุดเริ มต้ นสําคัญทีช่วยให้
เรื อสามารถแล่นไปสูจ่ ุดหมายปลายทางทีอยากจะไปให้ ถึงได้ อย่างถูกทาง แต่วา่ ตังหางเสือเรื อผิดทิศ
เสียแต่ต้น ชีวิตก็อาจจะจมปลักอยู่กบั ปัญหา เหมือนเรื อทีแล่นวนอยู่กลางมหาสมุทรกว้ างโดยหาฝั ง
ไม่พบ
(2) วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา ปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนแต่ละเรื องนัน จะมี
องค์ประกอบ 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ เกิดจากตัวแปรของเหตุปัจจัยภายนอกทีเราควบคุมไม่ได้ อาทิ
นําท่วม ภัยแล้ ง ราคาผลผลิตตกตํา ฯลฯ กับตัวแปรของเหตุปัจจัยภายในทีขึนอยู่กบั พฤติกรรม
ทางกาย วาจา ใจ ของตัวเราเอง อันเป็ นสิงทีเราสามารถควบคุมกําหนดและเปลียนแปลงแก้ ไขได้
ด้ วยเหตุนีคนทีเผชิญชะตากรรมอย่างเดียวกัน ประสบภัยพิบัตจิ ากสาเหตุของปัจจัยภายนอก
เรื องเดียวกัน แต่สําหรับคนทีรู้จกั ปรั บเปลียนพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ของตนเองได้ อย่าง
เหมาะสมในการเผชิญกับปั ญหาเหล่านัน ก็อาจจะสามารถพลิกวิกฤติให้ เป็นโอกาส โดยนอกจากจะ
แก้ ปัญหาดังกล่าวได้ แล้ ว ยังสามารถอาศัยอุปสรรคปั ญหานัน ๆ ช่วยยกระดับการพัฒนาชีวิตและ
ชุมชนของตัวเองให้ เจริ ญงอกงามยิงขึนกว่าเดิมด้ วย ในขณะทีคนซึงปรับตัวไม่ได้ ก็จะจมปลักอยู่กบั
ปั ญหาดังกล่าวอย่างสินหวัง
ฉะนัน เมือจับประเด็นปั ญหาของชีวิตทีพึงแก้ ไขได้ แล้ ว จะต้ องวิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญหาให้ ถกู ต้ องต่อไป จากมิตขิ องเหตุปัจจัยภายในเกียวกับพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ของตัว
เราเอง เพือจะได้ มองเห็นช่องทางในการแก้ ไขปั ญหาเหล่านัน จากกรอบของเหตุปัจจัยภายในทีเรา
สามารถควบคุมกําหนดและเปลียนแปลงแก้ ไขได้ ไม่ใช่มองปั ญหาจากกรอบของเหตุปัจจัยภายนอก
ทีเราควบคุมกําหนดอะไรไม่ได้ มากนัก แล้ วเกิดความท้ อแท้ สินหวังกับการแก้ ปัญหาในชีวิต
(3) กําหนดขอบเขตเป้าหมายในการแก้ ปัญหา เมือวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
จากในมิติของสิงทีเราสามารถควบคุมการเปลียนแปลงแก้ ไขได้แล้ ว ก็ต้องกําหนดขอบเขตทิศ
ทางการแก้ ปัญหาให้ อยู่ในกรอบของ “สิงทีเป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม” ด้ วย เพือให้ เป็ นไปในทิศทาง
ทีเกิดประโยชน์ทงในระยะสั
ั
นและระยะยาวอย่างยังยืน หรือเป็ นประโยชน์ทังต่อตนเองและผู้อืน
(Win-Win Situation) ไม่ใช่เราได้ ประโยชน์ฝ่ายเดียว แต่ทําให้ สงั คมส่วนรวมเสียประโยชน์ ทังนี
เพราะถ้ าสังคมส่วนรวมเสียประโยชน์แล้ ว สุดท้ ายก็จะส่งผลกระทบกลับมา เป็ นปั ญหาทีทําให้ ตวั เรา
ซึงเป็ นส่วนหนึงของสังคม ต้ องได้ รับความเดือดร้ อน และเสียประโยชน์บางอย่างในระยะยาว เช่นกัน
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การแก้ ปัญหาในทิศทางที “เป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม” จึงเป็ นแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาทีมีความยังยืน และจะเสริ มสร้ างให้ เกิดระบบภูมิค้ มุ กันต่อผลกระทบอันเกิดจาก
ความเปลียนแปลงต่างๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(4) เขียนคําปณิธานหรื อทําแผนปฏิบตั ิ เมือสามารถกําหนดขอบเขตเป้าหมาย
ในการแก้ ปัญหาอย่างกว้ าง ๆ ได้ แล้ ว ขันต่อไปก็เลือกประเด็นของสิงทีตังใจจะประพฤติปฏิบตั ิหรื อ
ทําแผนปฏิบตั ิเพือนําไปสู่วถิ ีเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป โดยมีหลักการคือ
- กําหนดสิงทีตังใจปฏิบตั ิหรื อทําเป็ นแผนปฏิบตั ิให้ สอดคล้ อง “พอเพียง” กับ
การแก้ ปัญหาสําคัญเร่ งด่วนทีเผชิญก่อน เช่น คนทีติดยาบ้ าหรื อชุมชนทีมีปัญหายาบ้ าระบาดรุ นแรง
โดยชีวิตและชุมชนนัน ๆ กําลังจะล้ มละลายเพราะยาบ้ า ปัญหาสําคัญเร่ งด่วนทีพึงตังใจปฏิบตั ิ
สําหรับบุคคลหรื อชุมชน คือ การหาทางขจัดปั ญหายาบ้ าให้ หมดไปก่อน เป็ นต้ น
- กําหนดเป้าหมายของการปฏิบตั ิให้ พอเหมาะกับศักยภาพทีมีอยู่
ถ้ าตังเป้าหมายไว้ หย่อนเกินไปก็จะไม่ได้ ผลในการพัฒนาเปลียนเเปลง แต่ถ้าตังเป้าหมายไว้ สงู
เกินไป หากทําตามสิงทีตังใจดังกล่าวไม่ได้ ในทีสุดก็อาจเกิดความท้ อแท้ หมดกําลังใจ และสูญเสีย
ความเชือมันทีจะดําเนินการในขันต่อ ๆ ไป
- กําหนดขอบเขตและกรอบเวลาของสิงทีตังใจประพฤติปฏิบัติ เพือให้
สามารถวัดผลสัมฤทธิได้ ไม่ใช่กําหนดเป้าหมายอย่างกว้ างๆ จนวัดผลการประพฤติปฏิบตั ิยาก
ขณะเดียวกันในการทําแผนปฏิบัตติ ่างๆ ก็ต้องคํานึงถึงวิธีการวัดผลหรือประเมินผลของแผนดังกล่าว
อย่างเป็ นรูปธรรมด้ วย
ขันตอนการปฏิบัติส่วู ิถีเศรษฐกิจพอเพียงขันตอนนีจะเป็ นไปตามพระบรม
ราโชวาทคุณธรรม 4 ประการ ข้ อแรก คือ “การรักษาความสัจ ความจริ งใจต่อตนเองทีจะประพฤติ
ปฏิบตั ิแต่สิงทีเป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม”
(5) มุ่งมันรักษาความมุ่งหมาย เมือกําหนดปณิธานหรื อเขียนแผนปฏิบตั ิในสิงที
ตังใจจะประพฤติปฏิบตั ิแล้ ว ก็ต้องพยายามมุ่งมันรักษาความมุ่งหมายทีจะประพฤติปฏิบัติให้ ได้ ตาม
ปณิธานหรื อแผนนัน ๆ โดยอาจจะใช้ เทคนิควิธีการต่าง ๆ ช่วยเตือนตัวเองหรื อชุมชนมุง่ มันรักษา
ความมุ่งหมายทีจะปฏิบตั ิตามสิงทีตังใจไว้ อย่างต่อเนืองจนบรรลุผล เช่น เขียนคําปณิ ธานตัวโต ๆ
ติดไว้ ข้างฝาผนังห้ องนอนทีบ้ าน หรือเขียนคําขวัญติดในทีต่าง ๆ ของชุมชน เพือกระตุ้นเตือนผู้คนให้
ช่วยกันปฏิบตั ิตามปณิธานทีตังใจไว้ หรือตังสัจจะอธิษฐานต่อสิงศักดิสิทธิทีตนเคารพบูชา หรือ
อาจจะจัดเป็ นพิธีกรรมประกาศตังปณิธานร่วมกันต่อหน้ าสิงทีผู้คนเคารพนับถือ อาทิ
ต่อหน้ าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เป็ นต้ น การปฏิบตั ิในขันตอนนีจะ
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เป็ นไปตามพระบรมราโชวาทเรื องคุณธรรม 4 ประการ ข้ อทีสอง คือ “การรู้ จกั ข่มใจตนเอง ฝึ กใจ
ตนเอง ให้ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนน”
ั
(6) ใช้ ความอดทน อดกลัน และอดออม นอกเหนือจากการข่มใจตนเองให้ มงุ มัน
รักษาความมุง่ หมายทีจะประพฤติปฏิบตั ติ ามปณิธานทีวางไว้ ให้ ต่อเนืองแล้ ว เมือประพฤติปฏิบตั ิไป
ถึงจุด ๆ หนึง โดยปกติมกั จะเผชิญกับอุปสรรค ปั ญหาต่าง ๆ มากบ้ างน้ อยบ้ างเป็ นธรรมดาใน
การต่อสู้กบั อุปสรรคปั ญหาจะต้ องอาศัย “กําลังของจิตใจ” นันคือ ความอดทนอดกลันเข้ าช่วย ควบคู่
กับการอาศัย “กําลังของปัญญา” นันคือ ความอดออมเข้ าเสริ ม (เหมือนเช่นทีเราเก็บออมเงินไว้ ได้
ก็เพราะมีปัญญามองเห็นความจําเป็ น อาจต้ องใช้ จ่ายเงินดังกล่าวในอนาคต จึงตังใจไม่ใช้ เงิน
ตามใจตัวเองจนหมด เป็ นต้ น )
การใช้ “กําลังของจิตใจ” โดยอาศัยความอึด ความอดทน อดกลันเข้ าสู้กบั
ปั ญหา ควบคู่กบั การใช้ “กําลังของปัญญา” พิจารณาให้ เห็นคุณค่าของสิงทีกําลังประพฤติปฏิบตั ิ
จนสามารถเอาชนะอุปสรรคปั ญหาต่าง ๆ ทีเผชิญได้ เป็ นผลสําเร็ จ คือ ขันตอนการปฏิบตั ิสวู่ ิถี
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรมราโชวาทคุณธรรม 4 ประการในข้ อทีสาม ได้ แก่ “การอดทน อดกลัน
และอดออมทีจะไม่ประพฤติลว่ งความสัจสุจริ ตไม่วา่ ด้ วยเหตุประการใด”
(7) ละวางความชัวความทุจริต ถ้ าสามารถประพฤติปฏิบตั ิมาได้ ถึงขันสุดท้ าย
บรรลุเป้าหมายตามปณิธานทีกําหนดไว้ ในแต่ละเรี อง ความชัวความทุจริ ตหรื อ “สิงทีไม่เป็ น
ประโยชน์และไม่เป็ นธรรม” (ทีสัมพันธ์ในมุมตรงข้ ามกับประเด็นเรื องทีประพฤติปฏิบตั ิใน “สิงทีเป็ น
ประโยชน์และเป็ นธรรม” ดังกล่าว) ก็จะถูกสํารอกกําจัดให้ หมดไปเป็ นลําดับ ๆ เหมือนความมืดกับ
ความสว่างทีเป็ นด้ าน 2 ด้ านของสิงเดียวกัน ถ้ าสามารถทําให้ ความสว่างเกิดขึนได้ มากเท่าใด
ความมืดก็จะลดลงไปเองมากเท่านัน สุดท้ ายเมือสามารถคลีคลายแก้ ไขปั ญหาของชีวิตตนเองหรือ
ชุมชนให้ ลดน้ อยลงได้ เเล้ ว เราก็จะมีเวลา แรงงาน เงินทอง หรื อสติปัญญา เหลือสําหรับการ
ช่วยเหลือเกือกูลคนอืนได้ มากขึน (เช่น ถ้ าหากตนเองยังมีปัญหาชีวิตทีทําให้ กลุ้มใจในเรื องใดเรื อง
หนึงอย่างหนัก ถึงแม้ จะเป็ นข้ าราชการทีมีหน้ าทีโดยตรงต้ องทํางานช่วยเหลือประชาชน จะเอาสมาธิ
ทีไหนไปทํางานช่วยเหลือคนอืนได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
คนทีสามารถแก้ ไขปั ญหาชีวิตส่วนตัวให้ หมดไปได้ มากเท่าไร มีปัญหาชีวิต
ส่วนตัวลดน้ อยลงเท่าไร ก็จะยิงมีเวลา แรงงานเงินทอง หรื อสติปัญญาเหลือสําหรับการช่วยสังคม
ส่วนรวมได้ มากยิงขึนเท่านัน เป็ นสัดส่วนทีสัมพันธ์กนั การพัฒนาสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จึงต้ อง
เริ มต้ นทําทีตนเองก่อน (อันถือเป็ นขันเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืนฐาน) แล้ วค่อยขยายไปสูส่ งั คมที
กว้ างขึน (อันถือเป็ นขันเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ า)
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การหมันทบทวนประเมินผลเป็ นระยะๆ ว่าเราสามารถปฏิบตั ิตามปณิธานหรื อ
แผนทีวางไว้ได้ แค่ไหน มีจุดอ่อนทีต้ องปรับปรุ งแก้ ไขในข้ อใด คือ ขันตอนการปฏิบตั ิสวู่ ิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระบรมราโชวาทคุณธรรม 4 ประการ
จากขันตอนของการประพฤติปฏิบตั ิ 7 ขันตามแนวพระบรมราโชวาทเรื อง
คุณธรรมสีประการสูว่ ิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังทีกล่าวมา จะเห็นได้ ว่ากระบวนการ
ประพฤติปฏิบตั ิตามแนวพระบรมราโชวาทนมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ซึงอาศัยการสังเกตปรากฏการณ์ การตังสมมติฐาน การลงมือทดลองปฏิบตั ิเพือพิสจู น์สมมติฐาน
และการสรุ ปผลโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ง่าย ๆ ทีมีเพียงไม่กีขันตอน แต่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม มีศกั ยภาพอันยิงใหญ่ทีสามารถเปลียนแปลงอารยธรรมของมนุษย์อย่าง
ไพศาลมาได้ ฉนั ใด การประพฤติปฏิบตั ิตามแนวพระบรมราโชวาททีเป็ น “วิทยาศาสตร์ ของชีวิตและ
สังคม” ดังทีกล่าวมาก็เป็ นกระบวนการทีมีพลังอันไพศาลดุลเดียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที
เราคุ้นเคยกัน ซึงถ้ าปฏิบตั ิได้ สําเร็ จก็จะเป็นไปตามบทสรุปในพระบรมราโชวาทคุณธรรม 4 ประการ
ทีว่า “คุณธรรมสีประการนีถ้ าแต่ละคนพยายามปลูกฝั งและบํารุงให้ เจริ ญงอกงามขึนโดยทัวกันแล้ ว
จะช่วยให้ ประเทศชาติบงั เกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสทีจะปรับปรุ งพัฒนาให้ มนคง
ั
ก้ าวหน้ าต่อไปได้ ดงั ประสงค์”
2.4 ยุทธศาสตร์ การแก้ ปัญหาความยากจนในประเทศไทย
2.4.1 ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนในปจจุบัน
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนมีหลากหลายยุทธศาสตร ในทีนีผูวิจยั
จะกลาวถึงทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรของศูนย อํานวยการตอสูเพือเอาชนะ
ความยากจนแหงชาติ ศตจ.)และยุทธศาสตร ศตจ. 7 ประการ ภายใตคณะกรรมอนุกรรมการ
จัดทําแผนและพัฒนาชุมชนฯ ดังนี
2.4.1.1 ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเปนทฤษฎีทีมีกําเนิดมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทีได
ทรง
ทําการทดลองดวยพระองคเอง และไดมีผ
ู รวบรวมแนวคิดจากทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงดัง
กลาวไวหลายทาน ซึงสามารถสรุปได (พลเดช ปนประทีป. 2547 : 4-7) ดังนี
1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระบรมราโชวาท
1.1) พระราชดํารัสเนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที 4 ธันวาคม
2541 “ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําไดเศษหนึงสวนสีก็พอนัน ไมไดแปลว
าเศษหนึง
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สวนสีของพืนที แตเศษหนึงสวนสีของการกระทํา”
1.2) พระราชดํารัสเนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที 4 ธันวาคม
2541 “ถาพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนัน ไมใชเศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจ
สมัยหิน”
1.3) พระราชดํารัสเนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที 4 ธันวาคม
2543 “เศรษฐกิจพอเพียงทีไดยําแลวยําอีก แปลเปนภาษาอังกฤษวา Sufficiency
Economy
หมายความวา ทําอะไร ดวยความอะลุมอลวยกัน ทําอะไรดวยเหตุและผล”
สาระสําคัญโดยสรุ ปของปรัชญาพอเพียงทีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติไดสรุปไวในเอกสารประกอบการสัมมนา “การพัฒนากรอบแนวคิด และการประ
ยุกตใช ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 16-17 พฤษภาคม 2546 ความวา
(1) กรอบแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส ชีแนวทางการดําเนินชีวติ แกพสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอด
นานกวา 25 ป ตังแต กอนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ และเมือภายหลังไดทรงยําแนว
ทางการแกไข
เพือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมันคง และยังยืนภายใตกระแสโลกาภิ
วัตน และ ความเปลียนแปลงตาง ๆ
(2) คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชีถึงการดํารงอยูและ
ปฏิบตั ิ
ตนของประชาชนในทุกระดับ ตังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทังในการพัฒนา
และการบริ หารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือใหก
าวทัน
ตอโลกยุคโลกาภิวตั น
(3) คํานิยาม ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
รวมถึงความจําเปนทีจะตองมีระบบภูมิค
ุ มกันในตัวทีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจาก การเปลียนแปลงทังภายนอกและภายในทังนีจะตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวัง
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อยางยิงในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขันตอน และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริ มสรางพืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาทีของรัฐ นัก
ทฤษฎีและนักธุรกิจใน
ทุกระดับ ใหมีสํานึกคุณธรรมความซือสัตย สุจริต และใหมีความรอบรู ที เหมาะสมในการ
ดําเนินชีวิต
ดวยความอดทน ความเพียรมีสติปญญา และความรอบคอบ เพือใหสมดุลและพรอมต
อการรองรับ
การเปลียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทังดานวัตถุ สังคม สิงแวดล อมและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกไดเปนอยางดีตามเงือนไข แนวปฏิบตั ิและผลทีคาดหมาย
2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในมิติต
าง ๆ
2.1) ความพอประมาณ คือ ทางสายกลาง ซึงครอบคลุมกระบวนการทีเรี ยกว
า
การรู จักใชเหตุผล (Optimization) และใกลเคียงกับขอบเขตการใชเหตุผล (Bounded
Rationality)
2.2) ความมีเหตุผล มีเอกลักษณ มีปจจัยความรู  และคุณธรรมกํากับยืด
หยุน
เรียนรู  ซึงทฤษฎีหลักการใชเหตุผล (Rationality) ไมสามารถอธิบายไดอยางสมบูรณ

2.3) ระบบคุมกันในตัว มีความคลายคลึงกับหลักการการจัดการความ
เสียง (Risk Management)
2.4) เงือนไขดานความรู ใหมีความรอบรู  รอบคอบ ระมัดระวัง และเน
นกระบวนการเรียนรู  ซึงตางจากทฤษฎีความพึงพอใจ (Perfectionism) และ การเรี ยนรู 
พืนฐาน (Common Knowledge) ดานคุณธรรม มี 2 ระดับ คือ จิตสํานึกและการปฏิบตั ิการ มี 2
มิติ คือ ไมเบียดเบียนตนและผูอืน แบงปน และเอืออาทร
3) ยุทธศาสตรของศูนยอํานวยการตอสูเพือเอาชนะความยากจนแหงชา
ติ (ศตจ.) ตามทีรัฐบาลไดออกคําสังสํานักนายกรัฐมนตรี ที 271/2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546
เรื อง การดําเนินการตอสูเพือเอาชนะความยากจน และเรื องการจัดตังศูนยอํานวยการตอสู
เพือเอาชนะ
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ความยากจนแหงชาติ (ศตจ.) ซึงมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนประธาน ฝายเลขานุการ ฯ ได
นําเสนอยุทธศาสตรการทํางานของ ศตจ. (8 ขอ) ดังทีกลาวมาแลวขันตนเป
นยุทธศาสตรเพือนําไปปฏิบตั ิในพืนทีตามทีไดรับมอบหมาย อีกทังทางรัฐบาลไดพิจารณาจาก
นโยบายและมาตรการใหมไดมี การปฏิบตั ิไป
พรอมกัน ซึงทางรัฐบาลไดมีนโยบายเพิมเติม (พลเดช ปนประทีป. 2547 : 20-30) ดังตอไป
นี
2.4.1.2 นโยบายเพิมโอกาสและศักยภาพคนจน
1) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
1.1) หลักคิดเกียวกับการขาดโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนของคนจน เป
นสาเหตุหนึงของความยากจนรัฐจึงจัดหาเงินทุนหมุนเวียนใหแกหมูบานและชุมชนเมือง
ทัวประเทศ
1.2) ลักษณะของนโยบายสนับสนุนเงินทุนใหกับประชาชนโดยมอบให
ชุมชนดูแล บริ หารจัดการกันเองภายใตระเบียบขอบังคับหลัก ๆ ทีสวนกลางกําหนดและ
ระเบียบ
เฉพาะทีกําหนดกันขึนมาเองในชุมชน มีเงินทุน 1 ลานบาทตอหมูบานตอชุมชน เพือ
การลงทุน
ประกอบอาชีพ และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน เนนกระบวนการเรี ยนรูของชุมชนในการจัดการเงินทุน
1.3) วิธีการดําเนินการ มีกลไกคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง แหงชาติคณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด คณะทํางานสนับสนุนระดับอําเภอและ
คณะทํางานประชารัฐระดับพืนทีเปนกลไกสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู
บานและชุมชนเมืองแตละกองทุน
1.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ สํานักคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชน
เมืองแหงชาติ (สทบ.) ในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
2) หนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ
2.1) หลักคิดเกียวกับ ความตองการยกระดับผลิตภัณฑหลักของแตละ
หมูบานทีใชวัตถุดิบ และภูมิปญญาทองถินใหมีคณ
ุ ภาพในระดับมาตรฐานสากล
2.2) ลักษณะของนโยบาย มุงสรางงาน สรางรายไดและเสริ มสร
างความ
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เขมแข็งแกชุมชนใหพึงตนเองได โดยภูมิปญญาและความคิดริ เริ มสรางสรรคของ
ตนเอง
2.3) วิธีการดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการอํานวยการโครงการหนึงตําบลหนึง
ผลิตภัณฑแหงชาติ (กอ.นตผ.) และคณะอนุกรรมการ 5 ชุด และคณะอนุกรรมการระดับ
ภูมภิ าค อําเภอ จังหวัด ทําหนาทีบริ หารงาน
2.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ คณะกรรมการ กอ. นตผ.กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ การเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
3) พักชําระหนีเกษตรกรรายยอย
3.1) หลักคิดจากภาระหนี ของครัวเรื อนของเกษตรกรเพิมขึนเรื อย ๆ
จาก 12,772 บาท ตอครัวเรื อนในป พ.ศ. 2534 ในป พ.ศ. 2535 เปน 32,231 บาท ต
อครัวเรื อน
ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายพักชําระหนี และลดภาระหนีสิน
3.2) ลักษณะของนโยบาย มุงบรรเทาและลดภาระหนี เพิมขีด
ความสามารถเกษตรกรในการพักชําระหนี เมือสินสุดโครงการฟนฟูตนเองในการประกอบ
อาชีพ เพิมรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู
3.3) วิธีการดําเนินงานธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธกส.) รับภาระ พักชําระหนี และลดภาระหนี (ดอกเบีย) กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร
รับผิดชอบในการฟนฟูอาชีพหลังการพักชําระหนี
3.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร
และธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

4) ธนาคารประชาชน
4.1) หลักคิดจากรัฐบาลเล็งเห็นวาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ส
งผล
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ใหเกิดการวางงานเรื อยมาจนถึงป พ.ศ. 2544 ประกอบกับผูประกอบการรายยอยขาด
เงินทุนหมุนเวียนและตองพึงพาแหลงเงินกูนอกระบบ เนืองจากความเขมงวดในการปล
อยกูของสถาบันการเงิน
4.2) ลักษณะนโยบายเปนการบริการสินเชือแกผูประกอบการอาชีพ
อิสระ รายยอยนําไปลงทุน และการลดการพึงพาเงินกูนอกระบบ สงเสริ มอาชีพเพิมราย
ได เสริ มระบบ การออมและการมีวินยั ทางการเงิน
4.3) วิธีการดําเนินงาน ใหเงินกูยืมแกผูประกอบการรายยอยผู
ตองการประกอบอาชีพเสริ ม หรือผู้ทียังไมมีอาชีพ และประสงคจะเปนผูประกอบ
อาชีพแนนอน ตองมีบญ
ั ชีเงินฝากธนาคารอยางนอย 2 เดือน ใชบุคคลหรื อหลักทรัพย
คําประกันเงินกูได ลูกคาโครงการ คําประกันกันเองได กูครังแรกไมเกิน 30,000
บาท ชําระภายใน 25 งวด และครังตอไปไมเกิน 50,000 บาท ชําระไมเกิน 37 งวด อัตรา
ดอกเบียคงที ตลอดอายุสญ
ั ญา (รอยละ 1 บาทตอเดือน) ขาดชําระหนีโดยไมมีเหตุผล
สมควรจะปรับรอยละ 1.5 ตอเดือน มีประกันอุบัติเหตุใหทุกราย
4.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ ธนาคารออมสิน
5) โครงการเสริ มสรางผูประกอบการใหม (SMEs)
5.1) หลักคิดจากกลุมคนวางงานจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ
มผูถูกเลิกจาง ซึงเปนผูมีความรู  ทักษะและประสบการณ กรมสงเสริ ม
อุตสาหกรรมจึงเริ มทําโครงการเสริ มสรางนักลงทุนใหม
5.2) ลักษณะของนโยบายสนับสนุนบัณฑิตใหม ผูวางงาน ผูถูก
ออกจากงานและพนักงาน ลูกจางทีมีพืนฐานการศึกษาดี และมีศกั ยภาพใหมีโอกาสเปนผู
ประกอบการผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหม ๆ เปนแหลงจางงาน
5.3) วิธีการดําเนินงาน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนแกนกลางในการ
บริหารโครงการโดยรวม มีคณะกรรมการบริ หารโครงการ และหนวยงานสนับสนุน 4 หนวยงาน
คือ
หนวยงานจัดฝกอบรม หนวยงานบมเพาะธุรกิจ หนวยงานใหบริ การที
ปรึกษาและหนวยงานสนับสนุนการเงิน
5.4) หนวยงานทีรับผิดชอบกรมสงเสริ มอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม
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6) แปลงสินทรัพยเปนทุน
6.1) หลักคิดเกียวกับการสรางความมังคงทางเศรษฐกิจและสราง
โอกาสใหแกประชาชน คนยากจนใหสามารถเขาถึงแหลงทุนในระบบ โดยการแปลงสิ
นทรัพยทีตนมีอยูใหเปนทุน โดยมีหลักการ ทีสําคัญคือ
(1) เอกสารสิทธิของสินทรัพยแตละประเภทตองเปนเอกสาร
แสดงสิทธิ
แบบมีเงือนไข (Conditionalz Right on Legal Document)
(2) รัฐสามารถกํากับและควบคุมการถอนสิทธิได
(3) สินทรัพยแตละประเภทตองมีการประเมินราคาทีเหมาะสม
6.2) ลักษณะของนโยบายในโครงการ มีการกําหนดสินทรัพยทีจะแปลงเป
นทุน 5 ประเภท คือ ทีดินทรัพยสินทางปญญา เครื องจักรทีสาธารณะ สิทธิการเชา โดย
สามารถนําไปเป็ นหลักทรัพยคําประกัน ขอสินเชือจากสถาบันการเงินได
6.3) วิธีการดําเนินการ กําลังอยูในระหวางการจัดทําโครงการนําร
องสินทรัพยทีเปนทีดินสิทธิการถือครองทีดิน ส.ป.ก. ทียังไมสามารถคําประกันสินเชือได
ใหกรมทีดินและสํานักงานปฏิรูปทีดินเพือการเกษตร (ส.ป.ก.) ตรวจสอบการถือครองสิทธิ และ
จัดทําเอกสารแสดงสิทธิใหเปนปจจุบนั และแกไขระเบียบใหสามารถใชคําประกันเงินกู
ได
(1) สินทรัพยทางปญญา ในสวนกฎหมายไมบังคับใหจด
ทะเบียนไดแก สิทธิสิงบงชีทางภูมิศาสตร ความลับทางการคา และภูมิปญญาท
องถิน
(2) สินทรัพยประเภทเครื องจักร ใหกรมโรงงานพัฒนาระบบขอมูล
เกียวกับทะเบียนทีสาธารณะ สิทธิชัวคราวในการใชประโยชนจากทีสาธารณะ
(3) สิทธิการเชา 4 ประเภท ไดแก สิทธิการเชาทีดินของราชพัสดุ
การจัด ประโยชนทีดินศาสนสมบัติ สิทธิการเชาอาคารการเคหะแหงชาติ และการจัด
ระเบียบการเชาทีดิน อาคารพาณิชยของการทาเรือแหงประเทศไทย
6.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ สํานักงานบริ หารการแปลงสินทรัพยเป
นทุน และสํานักนายกรัฐมนตรี
7) ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล
7.1) หลักคิดโดยใหศูนยบริ การและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจํา
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ตําบลเปนศูนยกลาง ใหเกษตรกรไดเขามามีสวนรวมคิดวิเคราะห วางแผน
และบริ หารจัดการดวยตนเอง โดยภาครัฐจะสนับสนุนดานบริ การและถายทอดเทคโนโลยี
ทังดานพืช ปศุสัตว ประมง ณ
จุดเดียวภายในตําบล
7.2) ลักษณะของนโยบาย มีการปรับเปลียนกระบวนการในการพัฒนาการ
เกษตรให องคกรปกครองสวนทองถินและสวนราชการเพิมศักยภาพของชุมชนในการ
วางแผนและพัฒนาตนเอง
7.3) วิธีการดําเนินงานดังนี
(1) เตรี ยมความพรอมชุมชน
(2) ทําฐานขอมูล แผนที แบบจําลอง
(3) จัดทําแผนตําบล
(4) การถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริมกระบวนการเรียนรู 
7.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร
8) คอมพิวเตอรเอืออาทร
8.1) หลักคิด โดยมุงสรางสังคมไทยใหเปนสังคมฐานความรู 
และสามารถใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหมผานระบบคอมพิวเตอร
8.2) ลักษณะของนโยบายจําหนายคอมพิวเตอรราคาถูก ทังราคาเงิน
สด
และเงินผอนดอกเบียตําผานธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน โดยมีเปาหมาย 1 ล
านเครื อง
8.3) วิธีการดําเนินงานโครงการคอมพิวเตอรเอืออาทร
(1) ระยะที 1 คอมพิวเตอรไอซีทีแบบตังโตะรุน “สินสมุทร” ราคา
10,900 บาทตอเครือง เครื องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค “สุดสาคร” ราคา 19,500 บาทต
อเครื อง
(2) ระยะที 2 คอมพิวเตอรโนตบุค IBM 5 รุน ราคา 27,40037,489 บาท
ตอเครื อง ผอนชําระ 24 เดือน ดอกเบียรอยละ 6.25 ตอป
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8.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร (ICT) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (Nectec) และการ
สือสารแหง
ประเทศไทย
9) e-citizen (บัตรสมารทการด) กับการจัดระเบียบคนจน
9.1) หลักคิดเปนการปฏิวั ติงานทะเบียนและบัตรจะสงผลให
ประเทศไทย
กาวเขาสูยุคใหม e-citizen พรอมออกบัตรประชาชนแบบตัวอัจฉริ ยะ ตังแตแรกเกิด
และถือบัตรเดียว
ติดตอกับหนวยงานราชการทุกหนวย จายคาบริการสาธารณะประเภทตาง ๆ การ
จับจายซือของและซือบริ การในรูป e- purse และนํามาใชในการจัดทะเบียนความเดือดร
อนของประชาชนเพือการวางแผนและพัฒนา
9.2) ลักษณะของนโยบายโครงการ คือ ออกบัตรสมารทการดให
ประชาชน
ตังแตแรกเกิด และเอืออํานวยในการใชบัตรแบบ One-Stop Service
9.3) วิธีการดําเนินการตามโครงการ กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนคน
ไทย
ทุกคน ทุกกลุม ทุกระดับชัน ทุกชนชัน เปนบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส ตังแตแรกเกิด 10 ป จะมีรูปติดบัตรหรื อไมก็ได แตเมืออายุ 11 ปขึนไป หรือเมือทําบัตรประจําตัวรอบ
ที 2 จะตองถายรู ปติดบัตรทุกคน เริ มป พ.ศ. 2547 โดยมีแผนออกบัตรปละ 20 ล
านคน รัฐออกคาใชจายใหสําหรับครังแรก และกรณี บตั รหมดอายุเทานัน ในกรณีอืน
เสียคาธรรมเนียม 100 บาท
9.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ คือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2.4.1.3 นโยบายเพิมภูมคิ 
ุ มกันความเสียงและระบบคุมครองทางสังคม
1) หลักประกันสุขภาพดีถวนหนา (30 บาทรักษาทุกโรค)
1.1) หลักคิดของโครงการหลักประกันสุขภาพดีถวนหนา เป
นไปอยาง
สอดคลองกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิของประชาชนชาวไทยทีมีสิทธิใน
การไดรับ
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การบริ การทางสาธารณสุขทีไดมาตรฐาน มีความเทาเทียมและทัวถึงกัน นอกจากนี ผูยากไร
มีสิทธิไดรับการบริ การทางสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย รัฐบาลมีหลักการ
และเหตุผลในการเสนอนโยบายนีเพือลดภาระคาใชจาย ดานสุขภาพของประชาชนที
ยากจนและมีรายไดนอย
1.2) ลักษณะของนโยบายในโครงการหลักประกันสุขภาพ โดยให
ประชาชน จายคารักษาพยาบาลเพียงครังละ 30 บาท สําหรับการปวยทุกโรค โดยรัฐบาล
เปนผูสนับสนุนงบประมาณคารักษาพยาบาล แบบตอหัวประชากร เพือให เกิดระบบ
การกระจายบุคลากรที
เปนธรรมสําหรับพืนที
1.3) วิธีการดําเนินการ ในระยะแรกดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข
ซึงแตงตังคณะทํางาน 10 คณะ ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับวาดวยการสร
างหลักประกันสุขภาพถวนหนา ป พ.ศ. 2544 ทดลองดําเนินการแบบนํารองใน 6 จังหวัด
และขยายไปทัวประเทศเมือออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2546 มี
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เป
นกลไกดําเนินการเปน การเฉพาะแตมีบทเฉพาะกาลใหกระทรวงสาธารณสุขดูแล
งบประมาณทังหมดไปกอนเปนเวลา 3 ป
1.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
2) ตลาดซือขายสินคาเกษตรลวงหนา
2.1) หลักคิดโครงการมาจากสินคาการเกษตรมีปญหาดานการผลิต
อันเนืองมาจากสภาพดินฟาอากาศไมแนนอน และมีผลตอตลาดทําใหไม
เสถียรภาพดานราคา รายไดของเกษตรจึงไมแนนอน ในอดีตรัฐบาลตองใช
วิธีการเขาแทรกแซงตลาดตลอดเวลาเมือราคา สินคาสูงหรื อตําผิดปกติ เชน การรับจํานํา สิ
นคาเกษตร การจัดตังตลาดกลาง สนับสนุนทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบียตํา แตวิธีการดังกล
าวทําแบบเฉพาะกิจเทานัน จึงมีนโยบายจัดตังตลาดซือขายลวงหนา เพือแกความผัน
ผวนของราคาและทราบราคาในอนาคตดวย
2.2) ลักษณะของนโยบายโครงการฯ จัดตังตลาดซือขายสินคาเกษตร
ลวงหนาเพือเพิมประสิทธิภาพการตลาด ลดภาระการแทรกแซงของรัฐบาล ลดการผูกขาด
อํานาจ เปนแหลงขอมูลขาวสาร สถานการณสินคาการเกษตร

95
2.3) วิธีการดําเนินการ โดยเริ มดําเนินการในป 2547 โดยจะเริ มจากสินค
าทางการเกษตร 4 ชนิด ไดแก ขาวขาว ยางพารา กุงกุลาดํา และมันสําปะหลัง กลุมเป
าหมายคือ เกษตรกรรายใหญ ผูแปรรูป ผูสงออก ผูนําเขาและนักลงทุน
2.4) วิธีการดําเนินการ จะมีหลักการเหมือนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
ผูทีจะเขามาซือขาย สินคาทางการเกษตรในตลาดจะตองเปนสมาชิกของตลาดทีผ
านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารการตลาด และตองมีฐานทางการเงินดีตองวางเงิน
ประกันไวกับทางตลาด 5 -10 % ของมูลคาทีทําการซือขาย
2.5) หนวยงานทีรับผิดชอบ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาจะเป
นองคกรอิสระทีจัดตังขึนโดย กรมการคาภายในกระทรวงพาณิชย
3) กองทุนชวยเหลือเกษตรกร
3.1) หลักคิดเพือใหการชวยเหลือเกษตรกรเปนไปอยางมีระบบ
และครอบคลุมถึงพืชเศรษฐกิจทุกชนิด
3.2) ลักษณะนโยบาย เปนกองทุนชวยเหลือเกษตรกรตังอยูใน
กรมบัญชีกลาง
มีคณะกรรมการ นโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรเปนผูพิจารณาเสนอนโยบาย
และมาตรการเกียวกับการวางแผน ระบบชวยเหลือเกษตรกร
3.3) วิธีการดําเนินการ มีคณะกรรมการนโยบายกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการชวยเหลือเกษตรกร โดยพิจารณาสินคาเกษตร และราคาทีควรจะเปน (หมายถึง
ระดับราคาที
จะทําใหเกษตรกรมีรายไดทีเหมาะสม และมีเสถียรภาพในระยะยาว โดยดูจากราคาเฉลียราย
เดือน
ยอนหลัง 3 ป ไมรวมราคาทีสูงหรื อตําเกินไป) กรมบัญชีกลางกําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเงือนไขในการใชจายหรือขอรับจัดสรรเงินกองทุน และหนวยงานราชการทีรับผิดชอบกลุ
มผูผลิตสินคาการเกษตรเปนผูเสนอโครงการ เขามาเพือขอรับเงิน กลุมเป
าหมาย คือ กลุมเกษตรกรรวมทังชาวประมง
3.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ คือ กรมบัญชีกลาง

4) กฎหมายคุมครองแรงงานเกษตร
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4.1) หลักคิดเนืองจากลูกจางในภาคการเกษตรมีประมาณ 2,322,500 คน
ซึงไมเคยมีกฎหมายฉบับใดทีใหการคุมครองมากอนควรไดรับการดูแล
4.2) ลักษณะนโยบาย ออกกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานใน
ภาค
การเกษตรกรรม ซึงจะมีความแตกตางจาก พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพราะงาน
เกษตรกรรมจะมีสภาพการจาง และการทํางานทีตางไปจากการจางงานทัวไป
4.3) วิธีการดําเนินงานโครงการฯ มีการออกกฎกระทรวงซึงจะบังคับใช้ กบั
นายจางทีมีลูกจาง ตังแต 1 คนขึนไป ลูกจางจะไดรับสิทธิในการลาปวยเทาที ป
วยจริ งโดยไดรับเงิน
คาจาง แตไมเกิน 15 วัน ลูกจางทีทํางานครบ 180 วันจะไดรับสิทธิวนั หยุดพักผ
อนใหไดไม
นอยกวา 3 วัน หากนายจ างใหทํางาน ในวันหยุดพักผอนจะตองไดรับคาจ
างเพิมขึนอีกไมนอยกวา 1 เทาของคาจางในวันปกติ กลุมเปาหมาย
ครอบคลุมงานประเภทเพาะปลูก งานประมง งานปาไม งานเลียงสัตว งานทํานาเกลือ
แรงงานทีเขาขายของการบังคับตามกฎกระทรวงนี ตองไมใชลูกจางในงาน
เกษตรกรรมตลอดป และไมมีงานลักษณะอืนรวมอยูดวย (ถาเปนลูกจางตลอดป
จะไดรับ
การคุมครองตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
4.4) หนวยงานทีรับผิดชอบในการดําเนินงาน กระทรวงแรงงานและ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
5) ศูนยบริหารการไปทํางานตางประเทศ
5.1) หลักคิด เนืองมาจากมีแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศปละ
ประมาณ
200,000 คน ซึงสงเงินเขาประเทศปละประมาณ 50,000 - 60,000 ลานบาท นอกจากลด
ภาวะการณวางงานในประเทศแลว ยังชวยนําประสบการณความรู และเทคโนโลยีที
ไดรับจาก
การทํางานกลับมาดวย แตแรงงานเหลานีถูกหลอกลวงจากผูจัดหาคนงาน และไมได
รับความสะดวกจากภาครัฐเทาทีควร
5.2) ลักษณะนโยบายใหมีการจัดตั ง “ศูนยบริ การการไปทํางานตาง
ประเทศ” (ศบท.) ในลักษณะเปนการปรับยุทธศาสตรการบริ การจัดหางานตางประเทศใน
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เชิงรุกเพือลดปญหาการหลอกลวง ลดคาใชจายการเดินทางไปทํางานและลดเวลา
ขันตอนในการติดตอหนวยงานทีเกียว ของหลายหนวยงาน และขยายตลาดแรงงานใหม
ๆ
5.3) วิธีการดําเนินงาน มีการจัดตังศูนยบริ การ การไปทํางานตาง
ประเทศทีอาคารเลาเปงงวน ถนนวิภาวดี-รังสิต ใหบริการขอมูลขาวสาร ตรวจ
สุขภาพคนงาน บริ การหนังสือเดินทางทดสอบฝ มือแรงงาน จําหนายตัวเครื องบิน บริ การให้
สินเชือและตรวจสอบประวัติ
อาชญากร ตังคณะกรรมการอํานวยการปราบปราม การหลอกลวงคนงาน สวนกลางทีกระทรวง
แรงงาน สวนภูมิภาคทีสํานักงานจัดหางานจังหวัด
5.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน ดวยการสนับสนุนรวม
มือ
จากกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ธนาคาร และสมาคมจัดหางานตาง
ประเทศ
6) บานเอืออาทร
6.1) หลักคิด เนืองมาจากนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตร
เห็นความสําคัญของการมีบาน ซึงเปนสวนหนึงในปจจัยสี และประชาชนสวนมากต
องการทีอยูอาศัย แตไมกําลังซือ โครงการนีจะทําให ผูทีมีรายไดนอยไดมี
ทีอยูอาศัยอยางมีความหวัง และ
คาดวาบานเอืออาทรยังสามารถทดแทนการเกิดชุมชนแออัด ในพืนทีกรุงเทพฯ สวนในได
6.2) ลักษณะของนโยบาย เปนการดําเนินงานดวยการสรางบานพร
อมทีดิน
และอาคารชุด ใหคนมีรายไดนอย และผูทีไมมีทีอยู
่ อาศัยเปนของตนเอง
สามารถผอนชําระไดในราคาถูกดอกเบียตํา
6.3) วิธีการดําเนินงาน โดยกลุมเปาหมายคือ คนมีรายไดประมาณ
10,000-15,000 บาทตอเดือน ความสามารถในการผอน 1,000-1,500 บาท ตอเดือน
(1) ราคาบานเดียวสองชันพรอมทีดินเนือที 20 ตารางวา ราคา
370,000 บาท
(2) แฟลต 5 ชันเนือทีหอง 24 ตารางเมตร ราคา 250,000 บาท สร
างในป พ.ศ. 2547 จํานวน 120,000 หนวย ป พ.ศ. 2548-2550 ปละ 150,000 หนวย
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โดยการเคหะแหงชาติและธนาคารออมสินอีก 400,000 หนวย ปลอยกูใหประชาชน
ปลูกบานในทีดินของตนเอง รวมทังสิน1,000,000 หนวย
(3) บานเอืออาทรมี การจัดสาธารณูปโภคครบครัน มีตลาดชุมชน
และศูนยชุมชน หองสมุด ลานกีฬา ผูซือไมมีสิทธิโอนใหผูอืนใน 5 ปแรก หากผู
ซือจะยายหรือเปลียนทีอยูสามารถขายคืนใหการเคหะได
(4) การคัดเลือกผูมีสิทธิ ผูทีบานถูกไฟไหมหรือถูกไลทีจะ
ไดสิทธิกอน
แตไมเกินรอยละ 25 ของแตละโครงการบุคคลทัวไป โดยใชวิธีจบั ฉลาก ผูจับฉลาก
ไมได การเคหะ
จะนําไปพิจารณาจัดทําโครงการตอไป
6.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ การเคหะแหงชาติ กระทรวงพัฒนาสังคม
และ
ทรัพยากรมนุษย ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห

7) บานมันคง
7.1) หลักการจากการเจริ ญเติบโตของเมืองได กอใหเกิดความแออัด
และ
เสือมโทรมของสิงแวดลอม เกิดชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุกทีสาธารณะกระจัดกระจายในเมืองต
าง ๆ
ซึงทีผานมาการแกปญหาของรัฐไมสามารถรองรับไดอยางมีประสิทธิภาพพอ จึง
นํามาสูแนวคิดการ
จัดการทีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย โดยใหชุมชนและกลไกในทองถินเปนผู
จัดการปญหานีเอง
สวนรัฐเปนผูเสริ มสนับสนุน
7.2) ลักษณะนโยบาย สนับสนุนให กลไกองคกรชุมชน และหนวยงาน
ระดับทองถินเปนกลไกหลักในการแกปญหาดานทีอยูอาศัยผูมีรายไดนอย
ในชุมชนของตนโดย
รัฐบาลเปนเพียงผูสนับสนุนทางนโยบาย และงบประมาณผานองคการมหาชนของรัฐ
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7.3) วิธีการดําเนินการ มีกลุมเปาหมายเปนชุมชนแออัดทียากจนกว
าชุมชนทัวไป ชุมชนทีมีปญหาและจําเปนตองมีการเปลียนแปลง และเนนโครงการใน
ทีดินของรัฐซึงดําเนินการงาย และเปนแบบอยางในการแกปญหาในพืนทีอืน ๆ ต
อไป โดยมีวิธีการดังนี
(1) การปรับปรุ งชุมชนใหมันคงในทีดิน (Slum - Upgrading)
(2) การปรับผังแปลงทีดินใหมแตคงโครงสรางเดิม (Re - Blocking)
(3) การแบงปนทีดิน (Land Sharing)
(4) การกอสรางรูปแบบใหมในทีเดิม (Re - Construction)
(5) การรื อยายชุมชนออกไปอยูในพืนทีใหม
7.4) หนวยงานทีรับผิดชอบโครงการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน)
8) ประกันภัยเอืออาทร
8.1) หลักคิดโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถทําประกันภัยคุ
มครอง
การเสียชีวิต หรื อ ทุพพลภาพถาวรจากอุ บัติเหตุไดในราคา 365 บาทตอป หรือวันละ 1 บาท
โดยผานกลไกทางราชการระดับรากหญา (กํานันผูใหญบาน)
8.2) ลักษณะของนโยบาย เปนการประสานความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื อทําโครงการและสรางระบบการประกันภัยสําหรับประชาชนผูมีรายไดน
อยครอบคลุมทัวประเทศ
8.3) วิธีการดําเนินงาน ซึงมีกลุมเปาหมาย คือ ประชาชนในระดับรากหญ
า
อายุตงแต
ั
15 - 70 ป เริ มขยายประกันภัยเอืออาทรในงาน “เอืออาทร และหวงใยดวย
ประกันภัยวันละบาท” เมือวันที 13 กันยายน 2546 ทีศูนยแสดงสินคาอิมแพค เมืองทองธานี คุ
มครองในวงเงิน 300,000 บาทตอกรมธรรม โดยคูสมรสตามกฏหมายเสียชีวิตหรื อทุพพล
ภาพในอุบตั ิเหตุเดียวกันจะจายคาทดแทนใหพิเศษอีก 100,000 บาท ระยะเวลาคุมครอง
นาน 1 ป กํานันหรือผูใหญบาน ทีเปนผูขายประกันจะไดคาบําเหน็จ 16 %
หรื อ 56.48 บาท สําหรับเบียประกัน 365 บาทตอป ใชทีทําการปกครองอําเภอ และ
จังหวัดเปนกลไกในการสงเบียประกัน
8.4) หนวยงานทีรับผิดชอบ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และบริ ษัทประกันวินาศภัย และบริ ษัทประกันชีวิตเอกชน
2.4.1.4 นโยบายแกไขปญหาความยากจนเชิงโครงสราง
1) หลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักคิดเนืองดวยรัฐธรรมนูญ
แหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดเปดโอกาสใหประชาชน ไดเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองมากทีสุด
โดยเฉพาะอยางยิง ในมาตรา 76 ระบุวา “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนร
วมของประชาชน
การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน พัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองรวมทังการตรวจสอบ การใชอํานาจรัฐทุกระดับ” รัฐบาลไดประกาศใหธรรมาภิบาล
(Good Governance) เปนวาระแหงชาติ และครม.ไดกําหนดระเบียบสํานักงาน
นายกรัฐมนตรี วาดวย
การ สรางระบบบริหารกิจการบานเมือง และสังคมทีดี ป พ.ศ. 2542
2) ลักษณะของนโยบายเนนหลักการมีสวนรวมเปนกระบวนการที
เปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิงในดาน
การทํางานทีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมิติการมีสวนรวมของประชาชนสามารถแบงไดเปน
4 สวน คือ
2.1) ระดับของการมีสวนรวมตัดสินใจปฏิบตั กิ าร
2.2) ขันตอนการมีสวนรวม ตอนไหน อยางไร
2.3) ลักษณะ และกลไกการมีสวนรวมรูปแบบ วิธีการ
2.4) องคประกอบของผูมีสวนรวมเปนใคร ผูทีมีสวนได
สวนเสีย
ประชาชนทัวไป โดยไดแบงการมีสวนรวมไว 6 ประการ คือ การมีสวนรวมรับรู 
(มาตรา 58, 59) การมีสวนรวมใหความเห็น (มาตรา 39, 59) การมีสวนรวมริ เริ ม
(มาตรา 170, 287)
การมีสวนรวมคิดตัดสินใจ (มาตรา 46, 56, 76,289,290) การ
มีสวนรวมดําเนินการ (มาตรา 46, 56, 76,289,290) และการมีสวนรวมตรวจสอบ
(มาตรา 60, 61, 62,288,289,304)
3) หนวยงานทีรับผิดชอบ สํานักนายกรัฐมนตรี และทุกสวนราชการ
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2.4.2 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถินในการแกไขปญหาความ
ยากจน
ปญหาความยากจนเปนปญหาฐานรากของสังคมไทย การวิเคราะห และ
เชือมโยง
ปญหาความยากจนจึงจําเปนตองอาศัยมุมมองหลากหลายมิติ
เนืองจากสังคมมีองคประกอบเชิงโครงสรางทีซับซอน ดังนันแนวทางการแกปญหา
ความยากจนจึงตองดําเนินควบคูกันทังสวนกลาง
สวนภูมิภาคและสวนทองถิน อีกทังตองมีความหลากหลายของการมีสวนรวมของ
ประชาชนกลุม
ตาง ๆ ทังรู ปแบบเนือหา และวิธีการของการแกปญหาความยากจน เพือเพิมศักยภาพ และ
โอกาสใหแกคนจนในการเขารับการศึกษาหรือบริ การตาง ๆ ของรัฐ และความอยูดีกิน
ดี เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึนในสวนของการแกปญหาความยากจนในระดับทอง
ถิน องคการบริ หารสวนตําบล (อบต.) ถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลือนงานพัฒนาต
างๆ ในพืนทีของตนเอง เนืองจาก อบต.มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และมีอาํ นาจในการ
บริหารจัดการพืนทีของตนเอง เพือตอบสนองความตองการของประชาชนในพืนทีตามแผนชุมชน
ทีจัดทําขึน โดยผานกระบวนการมีสวนรวม (Participation) อันนําไปสูการพัฒนาความ
เปนอยูทีดีขึนของประชาชนในพืนที ตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผน และขันตอนการกระจาย
อํานาจใหกับทองถินโดยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน พ.ศ. 2542 หมวด 2
ไดกําหนดอํานาจหนาทีในการจัดระบบ การบริ การสาธารณะซึงเกียวกับการแกไข ป
ญหาความยากจนไวในมาตรา 16 โดยมีเนือความวา ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองค
การบริ หาร สวนตําบลมีอํานาจและหนาทีในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ เพือประโยชน
ของประชาชนใน ทองถินของตนเอง การจัดทําแผนพัฒนาทองถินของตนเองดังนี
2.4.2.1. การจัดใหมีและบํารุ งรักษาทางบก ทางนําและทางระบายนํา
2.4.2.2 การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและทีจอดรถ
2.4.2.3 การสาธารณูปโภคและการกอสรางอืน ๆ
2.4.2.4 การสาธารณูปการ
2.4.2.5 การสงเสริ มการฝกและประกอบอาชีพ
2.4.2.6 การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน
2.4.2.7 การสงเสริ มการทองเทียว
2.4.2.8 การจัดการศึกษา
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2.4.2.9 การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูด
อยโอกาส
2.4.2.10 การบํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมปิ ญญาทองถินและวัฒนธรรม
อันดีของทองถิน
2.4.2.11 การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกียวกับทีอยูอาศัย
2.4.2.12 การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานทีพักผอนหยอนใจ
2.4.2.13 การสงเสริ มกีฬา
2.4.2.14 การสงเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิ เสรี ภาพของประชาชน
2.4.2.15 สงเสริ มการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิน
2.4.2.16 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรี ยบรอยของบานเมือง
2.4.2.17 การกําจัดมูลฝอย สิงปฏิกลู และนําเสีย
2.4.2.18 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
2.4.2.19 การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
2.4.2.20 การควบคุมการเลียงสัตว
2.4.2.21 การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
2.4.2.22 การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรี ยบรอยและการอนามัย
โรงมหรสพและสาธารณสถานอืน ๆ
2.4.2.23 การจัดการ การบํารุงและการใชประโยชนจากปาไม ทีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอม
2.4.2.24 การผังเมือง
2.4.2.25 การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
2.4.2.26 การดูแลรักษาทีสาธารณะ
2.4.2.27 การควบคุมอาคาร
2.4.2.28 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.4.2.29 การรักษาความสงบเรี ยบรอย การสงเสริ ม และสนับสนุนการปองกัน
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.4.2.30 กิจการอืนใดทีเปนประโยชนของประชาชนในทองถินตามที
คณะกรรมการประกาศหรื อกําหนด
2.4.3 การจัดทําแผนแมบทชุมชนกับการแกไขปญหาความยากจน
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ในชวงป 2543 เปนตนมาไดมีนกั วิชาการ ตลอดจนองคกรทังรัฐ และ
เอกชนทีเกียวของ
กับงานพัฒนาชุมชนไดกลาวถึงแนวคิดเรื อง “วิสาหกิจชุมชน” โดยรัฐบาลในชุดปจจุบนั ก็ให
ความสําคัญ ในฐานะเปนนโยบายการพัฒนาศักยภาพชุมชน นอกจากนียังเปนแนวคิดทีเป
น
เปาหมายหลักอยางหนึงของการพัฒนาทองถินของสถาบันราชภัฏทัวประเทศ
การทีนําแนวคิดเรื องนีมากลาวถึงในทีนี เนืองจากมีความเกียวเนืองกับกระบวนการวางแผน
พัฒนาทองถินทีนาสนใจ เรื องหนึง คือ การจัดทํา “แผนแมบทชุมชน” สาระสําคัญของการ
จัดทําแผนแมบทชุมชนเปน ประโยชน์ตอการอภิปรายและใหขอเสนอแนะ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาของ อบต. ตามสภาพทีเปนอยูในปจจุบนั สาระสําคัญ
โดยสังเขปของแนวคิด ทัง 2 มีดงั นี (เสรี พงศ์พิศ. 2546 : 1-34)
2.4.3.1 ความหมายและลักษณะของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการเพือการจั ดการ “ทุน” ของชุมชนอยางสรางสรรค เพือ
การพึงตนเอง โดยทุนในทีนีไมได หมายถึง แตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากรผลผลิต
ความรู  ภูมปิ ญญา
ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม (สภาพความสําคั ญของผูคนทีอยู รวมกันเปนชุม
ชน) วิสาหกิจ
ชุมชนมีลกั ษณะสําคัญ 7 ประการ คือ
ประการที 1 ชุมชนเปนเจาของและผูดําเนินการ
ประการที 2 ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน
ประการที 3 ทรัพยากรหรื อวัตถุดิบมาจากชุมชนหรือภายนอก
ประการที 4 ริ เริ มสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน
ประการที 5 มีฐานภูมิปญญาทองถินผสมผสานภูมปิ ญญาสากล
ประการที 6 มีกระบวนการเรียนรู เปนหัวใจ
ประการที 7 มีการพึงตนเองของครอบครัวและชุมชนเปนเปาหมายการจัดการ
แบบวิสาหกิจตองจัดการ “แบบประสานพลัง” (Synergy) ทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมแบบ
เสริ มกัน ไมใชทําแยกกันเปนเรื อง ๆ การจัดการแบบวิสาหกิจอาจเปรี ยบไดกับการทํา
เกษตรผสมผสานแบบ “ฉลาดทํา” การปลูกพืช เลียงสัตว เลียงปลา ลวนแตเสริ มกันหมด
โดยการรู จักเลือกชนิดของพืชสัตวเล็กใหญทีเสริ มกันหัวใจสําคัญของการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนอยูทีการเรียนรู  เริ มจากการเรี ยนรู วิธีคิดใหม คิดใหรอบดาน คิดใหทวีคูณ
คิดแบบบูรณาการ หรือประสานพลัง และคิดใหบรรลุใหได วาจะพึงตนเองไดอยาง
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ไร จะคนหาทุนทีแทจริงอยางไร และจะจัดการใหผลทวีคณ
ู ไดอยางไรการทีวิสาหกิจ
ชุมชนตองมี “การเรี ยนรู ” เปนหัวใจและ “พึงตนเอง” เปนเปาหมายนําไปสู
ความสําคัญเรื อง การทําแผนแม บทชุมชน ซึงชุมชนเปนผูดําเนินการเองทุกขันตอน โดยมีพี
เลียงคอยใหคําแนะนํา และจะตองมีการทําวิจยั โดยชาวบานเองทีเรี ยกวา “ประชาพิจัย”
2.4.3.2 การจัดทําแผนแมบทชุมชน
1) แผนแมบทชุมชน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชน (ระดับตําบล)
ทีชุมชนรวมกันพัฒนา ขึนมาโดยกระบวนการเรี ยนรู ที ทําใหเขาใจศักยภาพทีเปน
“ทุน” ทีแทจริ งของตนเองและพบแนวทางในการพัฒนา ทุนดังกลาวไปสูการพึงตนเอง
2) กระบวนการเรียนรู นี มูลนิธิหมูบานเรี ยกกันวา “การทําประชาพิจยั ”
ซึงหัวใจ
ของการทําประชาพิจยั คือ การสรางกระบวนการเรียนรู ใหกับคนในชุมชน หรื อใหชุมชน
หลุดพน
จากวิธีการคิด แบบพึงพา และขอความชวยเหลือจากรัฐ หรื อภายนอก หลักประชาพิจยั คือ
2.1) รู จักโลก รู จักชุมชน รูจักตัวเอง
2.2) รู จักรากเหงาและเอกลักษณ
2.3) รู จักศักยภาพและทุน
2.4) รู จักรายรับ รายจาย หนีสิน
2.5) เรี ยนรู จากตัวอยางและความสําเร็ จของชุมชนอืน
2.6) วิเคราะหขอมูลและคนหาทางเลือกใหม
2.7) รางแผนแมบทและประชาพิจารณ
ผูกระทําวิจยั หลัก คือ ตัวแทนชาวบานทุกหมูบานในตําบลหนึง หมู
บานละ 5-6
คน ไปเรี ยนร่วมกับตัวแทนจากหมูบานอืน ๆ เดือนละหนึงครัง แลวกลับไปดําเนินการวิจยั ใน
ชุมชนของตนเองเพือจะได “ขอมูล” ทีจะนํามาวิเคราะหรวมกับหมูบานอืน ๆ และเป
นฐานในการวางแผนแมบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในตําบลของตนเอง
2.4.3.3 ผลของการทําแมบทชุมชน
1) หลุดพนจากวิธีคิดแบบพึงพา มาเปนตัวของตัวเอง
2) หลุดพนจากวัฒนธรรมอุปถัมภเขาสูวัฒนธรรมขอมูล
3) หลุดพนจากวัฒนธรรมการเรี ยนรู แบบรับมาเรี ยนรู แบบรุ ก สืบคน
สํารวจ วิจยั
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แสวงหา พัฒนาองคความรู ใหมดวยตนเอง
5) หลุดพนจากวิธีคิด และวิธีจดั การแบบแยกสวน มาคิดแบบเชือมโยง หรือ
บูรณา
การและจัดการแบบประสานพลัง (Synergy) กอใหเกิดผลไมเพียงบวกแตทวีคณ
ู มาก
ยิงขึน
6) ชุมชนเกิดความเชือมันในตนเอง ภูมิใจในรากเหงาวัฒนธรรม คนพบ “ทุน”
และ
ศักยภาพทีแทจริงของตนเอง จนกลา “ลงทุน” โดยไมตองการรัฐชวยถาชวยก็เป
นการ “ตอยอด - สมทบ”
7) แสดงวงจรชีวิตใหมของชุมชน จัดการชีวิตของตนเองเปนระบบ ตัดสินใจได
เอง
วาจะกิน จะอยู จะทําอะไร อยางไร
8) เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนทีสรางหลักประกัน ความมันคงและระบบสวัสดิการ
ให
ครอบครัววันนี และวันหนา เมือยามแกเฒาดังเชน กรณีการทําแผนแมบทของพอป
ระยงค รณรงค ชุมชนไมเรี ยง ตําบลไมเรี ยง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึง
ประสบผลสําเร็จในการแกไข
ปญหาของชุมชนไดเปนอยางดี โดยการสรางการมีสวนรวมของชุมชนทุกขันตอน
ชุมชนไมเรี ยงไดใชประสบการทีเจ็บปวดจากภัยธรรมชาติบวกกับความเดือดรอนจาก
อาชีพการทําสวนยางมาเปน บทเรี ยน ในตอนแรกรวมกันคิดวิเคราะหหาทางวาแกป
ญหา แนวทางปองกัน และแนวทางการพัฒนาอาชีพการทําสวนยาง จึงเห็นวาควรทํารายได
ใหเพิมลดรายจาย จึงรวมกันลงทุนทําโรงอบยางขึนในป พ.ศ. 2527 เพือผลิตยางทีมี
คุณภาพขึนในป พ.ศ. 2536 ไดรวมกันตังกลุมพัฒนาชุมชนไมเรี ยงขึนในป พ.ศ.
2538 ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที 8 เห็นดวยกับการพัฒนาคนใหมองเห็นตัวเองวา ตนกลาย
เปนเครื องมือสนองความตองการของรัฐบาลจึงรวมกันกําหนดทิศทางป พ.ศ. 2539 ทํา
แผนแมบทชุมชนขึน เพือพัฒนาการศึกษาเรี ยนรู ของชุมชนโดยสรางเครื อขายกับ
สถาบันตาง ๆ หนวยงานของรัฐ ปราชญชาวบานทัวประเทศ และมีแผนแมบทที 2
ในป พ.ศ. 2545-2549 โดยการแกปญหาความยากจนควรเริ มจากชุมชนนันความพรอม
ของชุมชนหากนอกเหนือจากความสามารถของชุมชนจึงขอความรวมมือจากภายนอกโดยสรุป
จากการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ มุงเนนเพือแกไข
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ป ญหา และเอาชนะความยากจนใหไดอยางยังยืนโดยทุกภาคสวนของสังคมไม ว
าจะเปนทางภาครัฐ เอกชน ชุมชนรวมถึงปจเจกชนและปราชญชาวบานตางรวม
มือ รวมใจ แลกเปลียนเรียนรู  และแกไขปญหาพรอม ๆ กัน โดยมีการสนับสนุนดาน
เงินทุน เทคโนโลยี และความรู  เพือใหเปนฐานในการพัฒนาในทุกระดับ กอใหเกิดประ
โยชนแกประชาชนทุกคนในประเทศ ใหมีความอยูดี กินดี สุขภาพดีบนฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึงพิงตนเองไดอยางยังยืน
2.4.4 กลยุทธ์ ในการลดความยากจนในประเทศไทย
ปั ญหาความยากจนในสังคมไทยเป็ นปั ญหาทีสังสมมาเป็ นเวลานานจากการวิเคราะห์ใน
ระดับมหาภาคพบว่า กลยุทธ์ทีรัฐบาลใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาความจากจนของประเทศไทยแบ่งเป็ น
ช่วงคือ
2.4.4.1 เน้ นการสร้ างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลดช่องว่างทาง
รายได้
กลยุทธ์ในการแก้ ปัญหาความยากจนเมือวิเคราะห์จากแผนพัฒนาตังแต่ฉบับที
เป็ นต้ นมาพบว่า ทศวรรษแรกของกาวางแผนในช่วงแผนพัฒนาฉบับที - (พ.ศ.
- )
เป็ น ทศวรรษแห่งการปูพืนฐานลดความยากจน ในบริ บทของการส่งเสริ มความเจริ ญในภูมิภาค
และลดช่องว่างระหว่างรายได้ ด้วยการกระจายรายได้ สร่งงานในภูมิภาคและชนบท เนืองจากได้ เริ ม
ตระหนักถึงปั ญหาความเหลือมลําของรายได้ ของประชาชนในภูมิภาค และชนบททีทวีความรุ นแรง
ขึน โดยแผนพัฒนาฉบับที เป็ นแผนแรกทีเริ มกําหนดเป้าหมายหลักและกลยุทธ์การลดช่องว่าง
ระหว่างรายได้ และความเป็ นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคและชนบทไว้ อย่างกว้ างๆ เป็ นการสร้ าง
พืนฐานเพือลดความเหลือมลําลงเป็ นลําดับโดยอาศัยมาตรการและโครงการพัฒนาส่งภูมิภาคต่างๆ
ภายใต้ แนวทางการพัฒนาทีมุ่งเน้ นการเร่ งรัดพัฒนาการเกษตรให้ สอดคล้องกับภาวะการตลาด
การเพิมรายได้ ในชนบทด้ วยการขยายโครงการก่อสร้ างขันพืนฐานทีใช้ แรงงานในชนบท รวมทัง
การลดอัตราเพิมของประชากรและส่งเสริ มการมีงานทํา โดยก่อให้ เกิดศูนย์กลางความเจริ ญใน
ภูมภิ าคเพือรองรับแรงงานภาคเกษตรและการขยายโครงการพัฒนาชนบท
ส่วนแผนพัฒนาฉบับที เป็ นแผนทีมุง่ เน้ นการสร้ างความเป็ นธรรมในสังคมด้ วย
การลดความเหลือมลําของฐานนะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรให้ น้อยลงมากกว่าเน้ นการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาส่วนรวมทีเน้ นการกระจายรายได้ และการ
พัฒนาภาคและท้ องถินอย่างเป็ นระบบขึนเป็ นครังแรกมีเป้าหมายทีจะขจัดความยากจนในพืนที
ชนบทและเขตเมืองทีมีปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงานสูง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ รวมทังการพัฒนาพืนทีเฉพาะทีมีปัญหาความยากจน ปั ญหาสังคม และความมันคงด้ วย
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มาตรการปรั บปรุ งโครงสร้ างการผลิตทังการกระจายและการเพิมผลผลิตในภาคเกษตรการเชือมโยง
ภาคเกษตรกับอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและใช้ วตั ถุดบิ ในท้ องถินทีจะก่อให้ เกิดการมีงานทํา
แม้ ว่าการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฉบับที - แผนพัฒนาฉบับที จะมุง่ เน้ นการวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจเพือเร่งรัดให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่วนรวม และเริ มให้ ความสําคัยกับการลด
ช่องว่างระหว่างรายได้ ควบคูก่ บั การสร้ างความเป็ นธรรมในสังคมก็ตาม แต่ผลการพัฒนาใน
ทศวรรษแรกของการวางแผน (พ.ศ.
- ) บ่งชีให้ เห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ นําไปสู่
การเปลียนแปลงในลักษณะทีขาดความสมดุล ประกอบกับลักษณะของการวางแผนในช่วงทีเป็น
การกําหนดจากส่วนกลางและเทคนิคการวางแผนคงจํากัดเฉพาะการพัฒนารายสาขาและการจัดทํา
โครงการ ทําให้ การปฏิบตั ติ ามแผนไม่บรรลุผลเท่าทีควร แม้ จะทุ่มเทการพัฒนาจนสามารถลด
สัดส่วนประชากรทีอยู่ในข่ายยากจนทังประเทศ จากร้ อยละ ในปี พ.ศ.
เหลือเพียง
ร้ อยละ ใน ปี พ.ศ.
และร้ อยละ ในปี พ.ศ.
แต่ก็ยงั มีประชากรที
ยังยากจนอยู่อกี ใน ของประชากรทังประเทศและกว่าร้ อยละ อยู่ในชนบท
2.4.4.2 เน้ นพืนทีเป้าหมาย และกระจายรายได้
ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที –7 (พ.ศ.
- ) เป็ นช่วงทีปรับการพัฒนา
ประเทศเป็ นแนวใหม่ ยึดพืนทีเป็ นหลักในการวางแผนมีการกําหนดนโยบายที มุ่งแก้ ไขปั ญหา
ความยากจน และกําหนดแผนงานทีมีผลในทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบและต่อเนืองจนกระทังเริ มเห็น
ถึงความจําเป็ นของการนําแนวคิดการพัฒนาอย่างยังยืนมาใช้ ในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที
แผนพัฒนาฉบับที เป็ นระยะของการปรับกลยุทธการพัฒนาทีหันมายึดพืนทีเป็ น
หลักในการสร้ างดุลของการพัฒนา เน้ นการกระจายรายได้ และความเจริ ญเติบโตไปสู่ภมู ิภาคใน
การแก้ ปัญหาความยากจนในชนบทโดยเริ มมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาชนบทแนวใหม่ ทีมุ่ง
แก้ ไขปั ญหาความยากจนและการยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในพืนทีเป้าหมายชนบทยากจนใน
จังหวัดขึนเป็ นครังแรกและได้ เริ มใช้ ระบบการบริ หารการพัฒนาชนบทภายใต้ “คณะกรรมการพัฒนา
ชนบทแห่งชาติ (กชช.) ซึงเป็ นองค์กรประสานงานระดับชาติเป็นระบบทีมีการจัดโครงสร้ าง
การบริ หารงานและประสานแปลงแผนไปสูป่ ฏิบตั ิ ตังแต่ระดับชาติลงไปจนถึงระดับตําบล
การดําเนินงานในช่วงนีเป็ นช่วงการปรับระบบการดําเนินงานทําให้ เกิดการปรับปรุ งทังแนวทาง
การบริ หารการพัฒนาระบบข้ อมูลการกําหนดนโยบายการจัดสรรโครงการและการดําเนินโครงการ
พัฒนาชนบทในระดับต่างๆ เป็ นจุดเริ มต้ นของการดําเนินแผนงานโครงการอย่างเป็ นขันตอนและ
ต่อเนืองในแผนต่อๆ ไป
แผนพัฒนาฉบับที เริ มให้ ความสําคัญต่อการมีสว่ นร่วมในการวางแผนจากระดับ
ล่าง มุ่งการกระจายรายได้ และความเจริ ญเติบโตไปสู่ภมู ิภาค และชนบทมากขึน และต่อเนืองจาก

108
แผนพัฒนาฉบับที มีการขยายพืนทีเป้าหมายการพัฒนาชนบทเพือลดความยากจนให้ ครอบคลุม
ชนบททัวประเทศ โดยสนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาของตนเองและชุมชนให้
มากขึน และให้ ความสําคัญกับการแก้ ไขปั ญหาการผลิตด้ านเกษตรกรรม การส่งเสริ มการตลาด
การจ้ างงานเพือให้ ประชาชน มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค มีรายได้ เพิมขึน สามารถเข้ าถึงบริการ
พืนฐานทางสังคมในการดํารงชีวิต และสามารถพึงตนเองได้มากทีสุด นอกจากนีได้ ดําเนินการ
บริหารการพัฒนาชนบทภายใต้ ระบบ กชช. เริ มเป็ นระบบมากยิงขึน มีการพัฒนาเครื องมือทีใช้ ใน
การบริ หารงาน เช่น มีระบบข้ อมูล กชช. ค. และเริ มใช้ ระบบข้ อมูล จปฐ. เพือเพิมหน่วยงาน
ดําเนินการเป็ น กระทรวงหลักภายใต้ ระบบ กชช. และใช้ แผนพัฒนาจังหวัดเป็ นเครื องมือ โดย
กระจายอํานาจให้ จงั หวัดกําหนดพืนทีเป้าหมายของตน
ในระยะ ปี ของแผนพัฒนาฉบับที - ( พ.ศ.
- ) นับได้ ว่าได้ มีการ
แปลงแผนและนโยบายทีเกียวข้ องกับการกระจายความเจริ ญไปสูภ่ ูมิภาคและชนบทรวมทังการลด
ความยากจนให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิ เป็ นช่วงทีหน่วยงานต่างๆ นําแผนไปใช้ ในการดําเนินงานเป็ น
อย่างมาก แม้ ว่านโยบายและการดําเนินงานยังคงมีลกั ษณะแยกส่วนเป็ นรายสาขาและพืนทีอยู่มาก
ไม่มีการประสานเชือมโยงสนับสนุนกันและกันเท่าทีควร แต่ผลจากการวางรากฐานการแก้ ไขปั ญหา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนืองและมีความมันคงทางการเมือง ทําให้ เศรษฐกิจขยายตัวใน
ระดับสูง ช่วยคลีคลายปัญหาทีเรื อรังทังปั ญหาการว่างงาน ฐานะการคลังของประเทศมีเสถียรภาพ
ภาวะหนีสินของประเทศผ่อนคลายลงอย่างไรก็ตาม ปั ญหาความไม่สมดุลของการพัฒนายังคงมีอยู่
ทังความเหลือมลําของรายได้ มากขึน การขาดแคลนโครงสร้ างพืนฐานรุนแรง และเกิดความเสือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
แผนพัฒนาฉบับที จึงได้ เริ มมีแนวคิด “การพัฒนาอย่างทัวถึง” ขึนมีการกําหนด
วัตถุประสงค์การพัฒนาทีมุง่ ให้ เกิดความสมดุลของการพัฒนาด้ านการเติบโตทางเศรษฐกิจกับ
การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสิงแวดล้ อมโดยได้ กําหนด
กลุม่ เป้าหมายการกระจายรายได้ และกําหนดแนวนโยบายและมาตรการต่างๆ ที มีลกั ษณะ
ผสมผสานเชือมโยงระหว่างสาขาและพืนทีอย่างเป็ นระบบชัดเจนขึน รวมทังการดําเนินกลยุทธ์
การลดความยากจน โดยใช้ นโยบายแนวทางการกระจายรายได้ และการกระจายผลการพัฒนาสู่
ภูมภิ าคและชนบทควบคูไ่ ปกับการพัฒนาพืนทีเศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาค รวมทังการพัฒนา
สิงแวดล้ อมและบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อีกทังยังเป็ นครังแรกทีให้ ความสําคัญและเริ มมี
นโยบายในการพัฒนาแก้ ไขปั ญหาความยากจนในเมือง เน้ นการเพิมรายได้ และความมันคงทาง
อาชีพ ทีอยู่อาศัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิงแวดล้ อม ซึงสามารถผลักดันให้ เกิดผลในทาง
ปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยคณะรัฐมนตรี ได้ อนุมตั ิ “โครงการพัฒนาคนจนในเมือง” พร้ อมทุน
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ประเดิมจํานวน , ล้ านบาท เมือวันที มีนาคม
เป็ นผลให้ มกี ารจัดตัง “สํานักงานพัฒนา
ชุมชนเมือง (พชม.)” เป็นหน่วยงานพิเศษสังกัดการเคหะแห่งชาติ ดําเนินงานภายใต้ หลักการทีมี
องค์กรชุมชนเป็ นแกนหลัก ในการพัฒนาและมีกระบวนการออมทรัพย์ และสินเชื อมเป็ นเครื องมือ
สนับสนุนการพัฒนาควบคูไ่ ปกับการแก้ ไขปั ญหาความยากจนในชนบททีดําเนินการอย่างต่อเนืองมา
นับตังแต่แผนพัฒนาฉบับที ซึงในแผนพัฒนาฉบับที ก็ยงั มุง่ เน้ นไปทีการกระจายความเจริ ญ
พร้ อมการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานและบริ การทางสังคมไปสู่ภูมิภาค การเพิมการมีงานทําในภาค
นอกการเกษตร การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท รวมทังมีการปรับปรุ งกลไก
ระดับชาติจาก กชช. เดิมเป็ น “คณะกรรมการพัฒนาชนบทและกระจายความเจริ ญไปสูภ่ ูมภิ าคและ
ชนบท (กชช.ภ.)” ซึงต่อมาปรับเป็ น “คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริ ญไปสูภ่ ูมภิ าคและ
ท้ องถิน (กนภ.)” และดําเนินการมาจนถึงปัจจุบนั
โดยสรุ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีต นับตังแต่แผนพัฒนาฉบับ
ที -7 ได้ ให้ ความหมายสําคัญกับการดําเนินกลยุทธ์การลดความยากจนมาอย่างต่อเนือง โดยเน้ น
การกระจายรายได้ และความเจริ ญไปสูภ่ ูมภิ าคและชนบทมุง่ สร้ างโอกาสการมีงานทํา สร้ างรายได้
เป็ นสําคัญ รวมทังกระจายบริการโครงสร้ างพืนฐานและบริ การทางสังคมทังในด้ านการศึกษา
สาธารณสุขให้ ทัวถึง การมองปั ญหาความยากจนในระยะนี เน้ นการแก้ ปัญหาความยากจนด้ าน
รายได้ ในการยังชีพอีกทังยึดพืนทีเป็ นหลัก โดยเฉพาะพืนทีชนบท ซึงมีปัญหาความยากจนรุ นแรง
กว่าในเขตเมือง การดําเนินงานส่วนใหญ่จึงมีลกั ษณะแยกส่วนเป็ นแผนงานรายสาขาและพืนทีแม้ ว่า
ในช่วงแผนฉบับที จะเริ มมีลกั ษณะเชือมโยงระหว่างสาขาและพืนทีมากขึน แต่การกําหนดนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาส่วนใหญ่ยงั เป็ นการกําหนดจากส่วนกลางเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม ผลการพัฒนาในช่วง แผน ในระยะเวลากว่า ทศวรรษทีผ่านมา
สามารถสรุ ปตามการวิเคราะห์ผลการพัฒนาในบทนําของแผนพัฒนาฉบับที ได้ วา่ “เศรษฐกิจดี
สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยงยื
ั น” ดังจะเห็นได้ จากสถิติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแผนพัฒนาฉบับที ทีระบุการเติบโตทางเศรษฐกิจว่าสังคมไทย
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจมีอตั ราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง โดยเฉลียถึงร้ อยละ
. ต่อปี รายได้ ต่อหัวของคนไทยเพิมขึน สัดส่วนคนยากจนของประเทศลดเหลือเพียงร้ อยละ .
ในปี
เทียบกับเป้าหมายร้ อยละ ทีกําหนดไว้ ในแผนพัฒนา แต่กิจกรรมและความมันคงทาง
เศรษฐกิจยังกระตุ้นตัวอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล รายได้ ต่อหัวของคนไทยใน
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลยังสูงกว่าภูมิภาคอืนๆ อยู่มาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึงมีรายได้ ต่อหัวตําทีสุดประมาณ เท่า
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ผลการพัฒนาทีผ่านมาทําให้ คนไทยในชนบทและเมืองมีสภาพชีวิตทีดีขึนทังในด้ าน
โครงสร้ างพืนฐาน ไฟฟ้า คมนาคม สิทธิในทีดินทํากิน บริ การด้ านการศึกษา สาธารณสุขกระจายตัว
มากขึน เริ มเกิดกระบวนการพัฒนาร่ วมกันระหว่างรัฐและประชาชน และเริ มมีความตืนตัวในเรื อง
สิงแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ขณะเดียวกันสังคมไทยเริ มมีความเป็ นวัตถุนิยมมากขึน ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ าน
พฤติกรรมของคนในสังคม คือ การย่อหย่อนในศีลธรรม จริ ยธรรม ขาดระเบียบวินยั การเอารัดเอา
เปรี ยบส่งผลให้ วิถีชีวิตและค่านิยมดังเดิมทีดีงามของไทยเริ มจางหายไป
การเร่ งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาทีผ่านมาทําให้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อมเสือมโทรมลงเป็ นลําดับ ซึงการพัฒนาทีไม่ได้ คํานึงถึงต้ นทุนและการจัดการด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ มองข้ ามคุณค่าของความเป็ นคน ละเลยภูมปิ ั ญญาและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
บนพืนฐานของความเป็ นไทยย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาทียังยืนในอนาคตได้ ต่อไป
2.4.4.3 เน้ นคนเป็ นศูนย์กลาง
แผนพัฒนาฉบับที เป็ นจุดเปลียนแนวคิดและกระบวนทรรศน์การพัฒนาประเทศ
ใหม่เป็ นการพัฒนาทีเน้ น “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” และใช้ เศรษฐกิจเป็ นเครื องช่วยพัฒนา
ให้ คนมีความสุขและมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีขนึ พร้ อมทังปรับเปลียนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็ น
บูรณาการแบบองค์รวม มีกระบวนการพัฒนาทีเชือมโยงกันในทุกเรื อง และเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ฝ่ ายใน
สังคมมีส่วนร่ วมในทุกขันตอนของการพัฒนา นอกจากนียังเป็ นแผนแรกทีได้ กําหนดแนวทางการ
แปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิทียึดหลักการ พืนที ภารกิจ และการมีสว่ นร่ วม (Area Function –
Participation: AFP) ไว้ ในแผนอย่างชัดเจน
การกําหนดกลยุทธ์การลดความยากจนในแผนพัฒนาฉบับที แตกต่างไปจาอดีต
ทีผ่านมา โดยในแผนนีได้ กําหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวมและมีเป้าหมายชัดเจนทีมุง่ จะ
ลดลงความยากจนทังในเมืองและชนบท ทังนีเนืองมากจากการมองปั ญหาความยากจนในช่วงนีมิได้
เฉพาะความขัดสนด้ านรายได้ แต่มองครอบคลุมถึงความยากจนในเชิงโครงสร้ างทีเกิดจากความขัด
สนในหลายๆ ด้ านทีมีผลทําให้ คนขาดศักยภาพในการดํารงชีวิต โดยคนส่วนใหญ่ขาดการศึกษาหรื อ
ได้ รับการศึกษาน้ อย ขาดทีทํากินหรื อมีทีทํากินขนาดเล็ก ขาดการรวมกลุ่มและขาดข้ อมูลข่าวสาร
ความรู้เกียวกับการประกอบอาชีพขณะทีมีภาระการพึงพิงสูงและไม่สามารถเข้ าถึงบริ การของรัฐ
และความช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐ ยกเว้ นบริการด้ านสุขภาพทีนับว่าผลสําเร็ จอยู่ในระดับค่อนข้ างดี
ด้ วยเหตุทีปั ญหาความยากจนเกิดจากความขัดสนในหลายด้ านดังกล่าว การแก้ ไขปั ญหาจึงต้ อง
เชือมโยงกันในทุกๆ ยุทธศาสตร์ ของแผนฯ ซึงหากสามารถดําเนินการได้ อย่างบรรลุตาม
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาก็จะส่งผลต่อการลดความยากจนลงได้ โดยมียทุ ธศาสตร์ ทีเป็ น
แนวทางการดําเนินการดังนี
1) ใช้ ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาคน สภาพแวดล้ อมทางสังคม การเสริ มสร้ างศักยภาพ
การพัฒนาภูมภิ าคและชนบท และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพของคนแบบองค์รวม ทังด้ านร่ างกาย สติปัญญา และจิตใจไปพร้ อมกับ
ผลกระทบทีมีตอ่ กลุม่ ผู้ด้อยโอกาสด้ านการจัดการสวัสดิการ ประเภทต่างๆ และเพิมโอกาสการ
พัฒนาให้ เด็กเต็มศักยภาพ พร้ อมทังกระจายรายได้ และกระจายความเจริ ญไปสู่ภูมิภาคและชนบท
โดยเน้ นการเสริ มสร้ างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2) ใช้ ยทุ ธศาสตร์ การเสริ มสร้ างสมรรณะทางเศรษฐกิจ สร้ างคามแข็งแกร่ งและ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจเพือการเติบโตอย่างยังยืน เอือประโยชน์ต่อการพัฒนาคนและ
สร้ างความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมโดยเชือมโยงกับการพัฒนาด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานและการพัฒนาพืนทีและเมือง
3) ใช้ ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาประชารัฐและการบริ หารจัดการเพือการแปลงแผนสู่
ภาคปฏิบตั ิ ซึงเป็ นยุทธศาสตร์ ใหม่และหัวใจสําคัญในการปรับเปลียนกระบวนทรรศน์ การบริหาร
จัดการ โดยเน้ นการมีส่วนร่ วม เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างรัฐกับประชาชน ตลอดจนสร้ าง
การบรู ณาการในการแปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
เมือเริ มใช้ แผนพัฒนาฉบับที ปี แรกก็ได้ เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจขึนซึงส่งผล
กระทบต่อการลดความยากจนทําให้ ปัญหาคามยากจนกลับเพิมพูนอีกครังหนึง โดยในช่วงสิน
แผนพัฒนาฉบับที มีสดั ส่วนคนจนร้ อยละ . ของประชากรทังประเทศ หรื อมีจํานวน . ล้ าน
คน แต่หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ สัดส่วนคนจนกลับเพิมขึนร้ อยละ . คิดเป็ นคนจน . ล้ าน คนใน
ปี
หรือเพิมขึนจากระยะแผนฯพัฒนาฉบับที จํานวน . ล้ านคน โดยคนจนส่วนใหญ่ร้อยละ
ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คงเป็ นภาคทีมีสดั ส่วนคนจน
สูงสุด สําหรับสาเหตุสําคัญทีทําให้ เกิดความยากจนเพิมขึนในช่วงเวลาดังกล่าว มาจากปัญหา
เศรษฐกิจทีหดตัวลงอย่างมากในปี
ถึงแม้ เริ มฟื นตัวในปี ต่อมา แต่ประสบปั ญหาราคาสินค้ า
เกษตรในตลาดโลกทีตกตําลง ส่งผลต่อรายได้ และความเป็ นอยู่ของเกษตรกร ซึงส่วนใหญ่ยงั มีฐานะ
ไม่ดีอยู่แล้ ว ต้ องยากจนลงไปอีกทําให้ ปัญหาความยากจนในชนบทมีความรุ นแรงเพิ มขึนมาก ขณะที
คนจนในเมืองเองก็ต้องประสบกับภาวะยากลําบากขึนเช่นกัน ต้ องเผชิญกับปั ญหานานัปการ ทังใน
ด้ านอาชีพ รายได้ ทีไม่แน่นอน ขาดความมันคงในทีอยู่อาศัย
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จากวิกฤตเศรษฐกิจทีเกิดขึน ทําให้ ต้องปรับแผนพัฒนาฉบับที ให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป เปลียนวิกฤตทีเกิดขึนให้ เป็ นโอกาสและลดผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจต่อการพัฒนาคนและสังคม ทังในการลดผลกระทบการว่างงานในเมืองและชนบท
การช่วยผู้ด้อยโอกาสและการแก้ ไขปั ญหาทางสังคมการพัฒนากลไกการบริ หารจัดการเพื อปูพืนฐาน
การปฏิบตั ิภาคสังคมต่อไป ซึงครอบคลุมการปฏิบตั กิ ารศึกษา การปฏิรูประบบสาธารณสุข และ
การจัดระบบสวัสดิการทางสังคม
วิกฤตทีเกิดขึนเป็ นตัวเร่ งให้ เกิดการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาฉบับที
โดยเฉพาะเรื องใหม่ทีสามารถใช้ เป็ นเครื องมือพัฒนาสู่ความยังยืนได้ ต่อไป ก็คือ “การมีส่วนร่ วมใน
การกระบวนการพัฒนาในลักษณะพหุภาคี” ซึงสามารถขยายความร่ วมมือ มีเครื อข่ายการพัฒนา
มากขึน ดังจะเห็นได้ จากผลการดําเนินงาน อาทิเช่น
1) การสร้ างเครื อข่ายในภาคประชาสังคม มีความเข้ มแข็งและมีบทบาทมากยิ งขึน
เครื อข่ายการเรี ยนการรู้ ในรูป “ประชาคม” ขยายตัวทังในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยมี
การเชือมโยงถ่ายทอดแลกเปลียนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกันและกันอย่างกว้ างขวาง
พลังของเครื อข่ายเหล่านีมีบทบาทอย่างสําคัญในการแก้ ไขปัญหาในระดับพืนที
2) การใช้ วิกฤตเศรษฐกิจให้ เป็ นโอกาสในการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและ
เครื อข่ายประชาสังคมโดยผ่านกระบวนการพัฒนาแบบมีสว่ นร่ วมของชุมชนภายใต้ แผนงาน
ความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริ กา ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจชุมชนพึงตนเองระดับจังหวัดเป็ นต้ น ส่งผลให้
ชุมชนและประชาคมในระดับต่างๆ ได้ มโี อกาสเพิมพูนศักยภาพในการเรี ยนรู้และเลือกตัดสินใจหา
แนวทางแก้ ไขปั ญหาทีเหมาะสมสอดคล้ องกับศักยภาพของตนเองมากยิงขึน
การลดความยากจนในเขตเมืองเป็ นประเด็นสําคัญทีถูกหยิบยกมากําหนดเป็ น
นโยบายหนึงในแผนพัฒนาฉบับที นับเป็ นมิติใหม่ของการพัฒนาแก้ ไขปั ญหาคนจนในเมืองทีให้
“เจ้ าของปั ญหา “ ได้ มสี ่วนร่วมคิด ร่ วมพัฒนาแก้ ไขปั ญหาและร่ วมติดตามผลโดยแนวทางการ
พัฒนาคนจนในเมืองในแผนพัฒนาฉบับที ได้ ม่งุ เน้ นการพัฒนาแก้ ไขป้องกันปั ญหาชุมชนแออัด
และยกระดับคุณภาพชีวติ คนจนในเมืองครอบคลุมทังด้ านอาชีพ รายได้ การพัฒนาทีอยู่อาศัย
การบริ การสังคม และสุขาภิบาลสิงแวดล้ อม เพือให้ ชาวชุมชนแออัดและคนจนในเมืองสามารถ
ก่อสร้ างตัวและช่วยเหลือตนเองได้ อย่างยังยืนถาวร โดยมีแนวทางหลัก อาทิ การให้ มกี ลไกระดับชาติ
เพือประสานกํากับดูแลการดําเนินงานและงบประมาณในการพัฒนาคนจนในเมืองอย่างเป็ น
เอกภาพ การเพิมบทบาทภาครัฐในการแก้ ไขปั ญหา และการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน
แออัด เพือเพิมบทบาทการมีสว่ นร่ วมในการพัฒนา
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ผลการพัฒนาทีเกิดขึนในช่วงแผนพัฒนาฉบับที นับว่าก้ าวหน้ าไปพอสมควรมี
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิและยังชีให้ เห็นถึงศักยภาพการดําเนินงานของ “สํานักงานพัฒนา
ชุมชนเมือง” ซึงสามารถดําเนินโครงการพัฒนาคนจนในเมืองให้ เกิดผลโดย
1) มีการจัดทําแผนแม่บทการแก้ ไขและป้องกันปั ญหาชุมชนแออัดและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนจนในเมืองอย่างยังยืนบนพืนฐานหลักการพึงพาตนเอง และการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาให้ “เจ้ าของปั ญหาเป็ นผู้แก้ ไขปั ญหา” โดยผ่านความเห็นของของคณะรัฐมนตรี
เมือวันที กันยายน
2) คนจนเมือเริ มได้ รับการพัฒนาแก้ ไขและป้องกันปั ญหาอย่างครบวงจร
มีการรวมกลุม่ เป็ นองค์กรชุมชนและเครื อข่ายทีเข็มแข็ง เป็ นแกนในการพัฒนาแก้ ไขปั ญหาเกิด
กระบวนการเรี ยนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนือง ในการก่อสร้ างตนขยายผลได้ กว้ างขวางมากขึนส่งผล
ให้ คณ
ุ ภาพชีวิตดีขนึ สามารถเรี ยนรู้ช่วยเหลือกันได้ ยามขาดแคลน
สามารถดูได้ จากสถิติทีสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง (พชม.) ได้ สรุปว่าในปี พ.ศ.
พชม. ได้ ขยายพืนทีปฏิบตั ิงานครอบคลุม จังหวัด เขต/เมือง มีสมาชิกเป็ นกลุม่ ทีมี
กิจกรรมออมทรัพย์หรือองค์กรการเงิน กลุ่มอยู่ใน กทม. กลุ่ม ( % ) ปริ มณฑล กลุ่ม
(11%) และภูมิภาค กลุ่ม ( %) มีสมาชิกรวม , ราย มูลค่าเงินออม . ล้ านบาท
ด้ านสินเชือ ได้ อนุมตั ิให้ แก่องค์กรการเงินของชุมชน องค์กร วงเงินอนุมตั ิ
1,013. ล้ านบาท เป็ นสินเชือหมุนเวียน . ล้ านบาท สินเชือพัฒนาอาชีพ . ล้ านบาท
สินเชือพัฒนาทีอยู่อาศัยไม่เป็ นโครงการ . ล้ านบาท สินเชือทีอยู่อาศัยประเภทโครงการ
. ล้ านบาท
นอกจากนี ได้ อนุมตั ิสินเชือพิเศษทีพัฒนาองค์กรอีก ประเภท คือ สินเชือ
เพือเสริ มสร้ างความสามารถของเครื อข่าย . ล้ านบาท สินเชือพิเศษเพือการฟื นฟูกลุม่ .
ล้ านบาท สินเชือเพือพัฒนาธุรกิจชุมชน . ล้ านบาท สินเชือคําประกัน . ล้ านบาท และสินเชือ
ประกัน . ล้ านบาท และสินเชือโครงการแก้ ไขปั ญหาด้ านการเงินและสินเชือ . ล้ านบาท
มูลค่าสินเชือทีรับเงินรวม . ล้ านบาท รับชําระเงินคืนแล้ ว . ล้ านบาท
ดอกเบียรับสะสม . ล้ านบาท มีผ้ ทู ได้
ี รับประโยชน์จากสินเชือ , ครอบครั ว ใน
ชุมชน
ส่วนในด้ านการพัฒนากระบวนการชุมชนปัจจุบนั มีองค์กรชุมชนทัวประเทศ ,179
ชุมชน/องค์กร และเครือข่ายองค์กรชุมชนเมือง เครื อข่าย สมาชิก กลุ่ม เป็ นเครื อข่ายระดับ
พืนที/ เครื อข่ายออมทรัพย์ เครือข่าย กระจายอยู่ในทุกภาค และเครื อข่ายกิจกรรมธุรกิจชุมชนที
อยู่อาศัย สิงแวดล้ อม และอืนๆ เครื อข่าย โดยเครื อข่ายเหล่านีมีบทบาทสําคัญในการเป็ นเวที
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แลกเปลียนเรี ยนรู้ ร่วมกัน และมีส่วนร่ วมส่งเสริ มขบวนการพัฒนาชุมชนเมือง และประสบการณ์
พัฒนากับหน่วยงานทีเกียวข้ องในหลากหลายกิจกรรม อาทิ การมีส่วนร่ วมในการวางแผนแก้ ไข
ปั ญหาทีอยู่อาศัยเป็ นการล่วงหน้ า ในพืนทีนนทบุรี ปทุมธานี นครสวรรค์ ชุมชนริ มคลองในกทม.
ชุมชนในทีดินรถไฟกทม. ปริ มณฑล และภูมิภาค เป็ นต้ น
นอกจากนียังมีการกระจายงบประมาณลงสูช่ ุมชน สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ในการ
บริหารจัดการและเปิ ดโอกาสให้ ชาวชุมชนมีส่วนร่วมตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของตน มีการดําเนินการพัฒนาสภาพแวดล้ อมชุมชนในรู ปแบบทีมีการกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ มีการบริ หารจัดการแบบมีสว่ นร่ วม โดยชุมชน/เครื อข่ายเป็ นผู้ร่วมกันคิด ร่ วมกันวางแผน
และร่ วมกันดําเนินการ รวมทังบริ หารจัดการ ติดตามประเมินผลและดูแลรักษาด้ วยตนเอง ภายใต้
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้ อม ชุมชนเมืองของสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง ทีได้ ดําเนินการไปแล้ ว
โครงการทัวประเทศ วงเงิน . ล้ านบาท มีผ้ ไู ด้ ประโยชน์ ชุมชน มีผ้ ไู ด้ รับประโยชน์
ชุมชน , ครอบครัว
สําหรับหน่วยงานอืนๆ ของภาครัฐ มีการดําเนินมาตรการต่างๆ เพือบรรเทาปั ญหา
การว่างงานกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ การดําเนินงานตามแผนบรรเทาปั ญหาการว่างงานของกรม
ประชาสงเคราะห์ และแผนปฏิบัติการสร้ างชุมชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอยของกรุ งเทพมหานคร
ซึงมีผ้ ไู ด้ รับประโยชน์แล้ วกว่าแสนราย มีการดําเนินโครงการเสริ มสร้ างการแก้ ไขปั ญหาคนจนในเมืองใน
ภาวะวิกฤตของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ มาตรการเพิมค่าใช้ จ่ายภาครัฐโดยสนับสนุนงบประมาณ
จํานวน , ล้ านบาท เพือพัฒนาอาชีพและเสริ มสร้ างรายได้ แก่กลุ่มคนจนในเมือง
โดยกระจายงบประมาณจํานวนดังกล่าวไปทัวทุกจังหวัดตามปริ มาณปั ญหาทีเกิดขึน ภายใต้ หลักการมี
ส่วนร่ วมและตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างสอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชนโดยอนุมตั ิโครงการไป
แล้ วรวม จังหวัด , โครงการ งบประมาณ ล้ านบาท กทม. เขต 1, โครงการ
งบประมาณ ล้ านบาท รวมถึงโครงการของหน่วยงานภาครัฐ แห่ง โครงการ งบประมาณ
ล้ านบาท และโครงการแก้ ปัญหาด้ านการเงินและสินเชื องบประมาณ ล้ านบาท คาดว่า
เมือดําเนินการแล้ วเสร็ จสินในสินปี
จะมีคนจนในเมืองได้ รับประโยชน์ประมาณร้ อยละ ของ
คนจนเมืองทัวประเทศ
บทบาทของ พชม. มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาแก้ ไขปั ญหาคนจนในเมืองมิได้ หยุด
อยู่เพียงเท่านัน แต่กําลังปรับเข้ าสู่ทิศทางใหม่ทีดําเนินการได้ กว้ างขวางมากขึนในรู ปของการจัดตัง
องค์กรมหาชนทีชือว่า “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)” โดยออกพระราชกฤษฎีกา และประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา เมือวันที กรกฎาคม
และมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั วนั ที กรกฎาคม
เป็ นต้นไป
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พอช. มีสถานะทางกฎหมายเป็ นองค์การมหาชนโดยการรวมโครงการพัฒนาคนจนใน
เมือง สํานักงานคณะกรรมการชุมชนเมือง และโครงการสินเชือเพือพัฒนาชนบท สํานักงานกองทุน
พัฒนาชนบท สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้ าด้ วยกัน เพือส่งเสริ ม
พัฒนาองค์กรชุมชนทังในเมืองและชนบททัวประเทศโดยมีกองทุนแรกเริ มประมาณ , ล้ านบาท
วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้ าทีของ พอช. เป็ นกลไกในการพัฒนาและเป็ นสถาบัน
การเงินสําหรับองค์กรชุมชน/เครื อข่ายองค์กรชุมชนทังในเมืองและชนบทโดยสนับสนุนและให้ การ
ช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครื อข่ายองค์กรชุมชนเกียวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ
การเพิมรายได้ การพัฒนาทีอยูอ่ าศัยและสิงแวดล้ อม และการพัฒนาชีวิต ความเป็ นของสมาชิกใน
ชุมชนทังในเมืองและชนบทภายใต้ หลักการพัฒนาแบบองค์กรรวมและการมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ น
สําคัญเพือเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
นอกจากนี ยังให้ การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเงิน และการพัฒนาแก่องค์
กรมชุมชนและเครื อข่ายองค์กรชุมชน รวมทังประสานงานความร่วมมือขององค์กรชุมชนและ
เครื อข่ายชุมชนในทุกระดับ และทีสําคัญ พอช. จะทําหน้ าทีรับรองสถานะของการเป็ นองค์กรชุมชน
และเครื อข่ายองค์กรชุมชนด้ วย
2.4.4.4 เน้ นการพัฒนาแบบยังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาฉบับที เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ทีดําเนินการต่อเนืองจากแผนพัฒนาฉบับที
ซึงทิศทางการพัฒนาในแผนฉบับนีเป็ นช่วงเปลียนผ่านทีสําคัญทีสุดช่วงหนึงของประเทศที
จําเป็นต้ องเร่งปฏิรูประบบต่างๆ ทีเริ มวางพืนฐานไว้ แล้ วในแผนพัฒนาฉบับที ให้ เกิดผลในทาง
ปฏิบตั ิ และต้ องสร้ างพลังร่วมกันให้ เกิดค่านิยมใหม่ในสังคมไทยภายใต้ หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ทีจะผลักดันให้ เกิดการเปลียนแปลงการบริ หารจัดการประเทศใหม่ สู่ความมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ อย่างรู้ เท่าทันและก้ าวทันโลกได้
แผนพัฒนาฉบับที จึงมีจดุ มุง่ หมายทีมุง่ เน้ นให้ เกิด “การพัฒนาทียังยืนและความอยู่ดี
มีสขุ ของคนไทย” โดยให้ ความสําคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวมทียึดคนเป็ นศูนย์ กลางของการ
พัฒนาและการพัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ทังด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิงแวดล้ อม เพือให้
คนในสังคมมีความสุขถ้ วนหน้ า สามารถพึงตนเองและก้ าวทันโลก โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ
ความเป็ นไทย จึงกําหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศใหม่ จากเดิมทีมุ่งสร้ างความรํ ารวยด้ วย
การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นหลักไปสูก่ ารพัฒนาประเทศทีมีรากฐานทีเข้ มแข็ง มีการกระจาย
ผลประโยชน์ได้ อย่างทัวถึง สามารถแก้ ปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ รวมทังเพิมขีด
ความสามารถและโอกาสในการพึงตนเอง พร้ อมทังยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ อันจะทําให้ เกิดการพัฒนาทีมี “คนเป็ นศูนย์กลางอย่างแท้ จริ ง”
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สําหรับกลยุทธ์ทีสําคัญในแผนพัฒนาฉบับที คือ การผนึกพลังคามร่ วมมือของทุกฝ่ าย
ในการปฏิรูปสังคมไทยให้ เกิดระบบบริ หารจัดการการเปลียนแปลงไปสู่โครงสร้ างการพัฒนาทีได้ ดุลย
ภาพมุง่ สู่เป้าหมายหลักการแก้ ปัญหาความยากจนภายใต้ แนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
การปรับตัวเข้ าสู่ “เศรษฐกิจยุคใหม่” และการสร้ าง “ความเชือมโยงระหว่างเศรษฐกิจ มหาภาคและ
เศรษฐกิจชุมชนให้ เกือกูลกัน”
ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาฉบับที มุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายเดียว คือ การแก้ ไขความยากจน
เพือสร้ างความเป็ นธรรมให้ เกิดแก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมียุทธศาสตร์ การพัฒนาใน กลุ่มหลัก
คือ
กลุ่มแรก เป็ นการเสริ มสร้ างฐานของสังคมให้ เข้ มแข็ง โดยมุง่ พัฒนาคุณภาพคน
สร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนและสังคมเป็ นแกนหลัก รวมทังมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิงแวดล้ อมอย่างเกือกูลกัน
กลุ่มทีสอง เป็ นการปรับตัวทางเศรษฐกิจให้ เท่าทันโลกและเศรษฐกิจยุคใหม่ให้ สามารถ
แข่งขันและพึงตนเองได้ โดยบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคให้ เอือต่อการสร้ างความมันคงของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันบนพืนฐานความเข้ มแข็งของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มทีสาม เป็ นการปฏิรูปการบริ หารจัดการให้ เกิดธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน ซึงเป็ น
ยุทธศาสตร์ ทีมีความสําคัญสูงสุด และเป็ นเงือนไขสําคัญในยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่างๆ บรรลุได้
กล่าวโดยสรุ ป ในปั จจุบนั เรากําลังอยู่ในช่วงของการปรับทิศทางการพัฒนาประเทศมุง่
ไปสู่การพัฒนาทียังยืน โดยมีการพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวม เน้ นคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา แต่เรา
ยังคงไม่อาจหลุดพ้ นจากโครงสร้ างอํานาจของระบบทุนนิยมโลกได ทําให้ กลยุทธ์ ในการบริ หาร
จัดการเพือไปสู่เป้าหมายยังคงอยู่ในกรอบเดิม กล่าวคือเน้ นการสร้ างประสิทธิภาพ และการพึงพา
กลไกตลาด ซึงจะทําให้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและการแก้ ไขปั ญหาความยากจนไม่บรรลุผล
การแก้ ไขปั ญหาความยากจนจะต้ องให้ ความสนใจแก้ ปัญหาเชิงโครงสร้ างที เกิดจาก
การพัฒนาทีเหลือมลําในอดีต โดยหันมามุง่ เน้ นการกระจายรายได้ และสร้ างความเป็ นธรรมใน
สังคมมากกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดให้ มีระบบกฎหมายและระบบบริ หาร
จัดการทีดี เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู รี ายได้ น้อยสามารถเข้ าถึงและมีสิทธิ ได้ รับบริ การทัวถึงและทัดเทียมกัน
2.4.5 ข้ อสังเกตต่ อกลยุทธ์ และกระบวนการแก้ ปัญหาความยากจนของไทย
ปั ญหาความยากจนเป็ นปั ญหาทีเป็ นทีถูกกล่าวถึงมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาเกือบ
เจ็ดทศวรรษ หลังจากการเปลียนแปลงการปกครอง และในช่วงสีทศวรรษทีมีการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยม โดยในปั จจุบนั ทังฝ่ ายที
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เชือว่าการพัฒนาประเทศทีผ่านมาสามารถลดจํานวนคนจนลงได้ มาก และฝ่ ายทีเชือว่าปั ญหาความ
ยากจนเป็ นปั ญหาโครงสร้ างซึงถูกกระหนําซําเติมโดยแนวทางการพัฒนาทีผ่านมาต่างก็หยิบยก
ปั ญหาความยากจนและการแก้ ไขปั ญหาความยากจนเป็ นปั ญหาที มีความสําคัญเป็ นลําดับแรกๆ
ของประเทศ โดยเฉพาะสําหรับฝ่ ายหลังนัน มีความคิดเห็นว่าการแก้ ปัญหาความยากจนเป็ น
ยุทธศาสตร์ ทีใหญ่ทสุี ดในการพัฒนาประเทศ
ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ( ) นักวิชาการมูลนิธิสถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) วิเคราะห์แนวทางหลักๆ ในการแก้ ปัญหาความยากจนของไทย มี แนวทางหลัก คือ
( ) แนวทางแก้ ปัญหาความยากจนโดยการเจาะจงทีคนจน และ ( ) แนวทางแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจนแบบองค์รวม ซึงแนวทางหลักเองนันแยกย่อยออกได้ เป็ นสองแนวทาง คือ แนวทางของผู้ที
เชือว่าปัญหาความยากจนเป็ นปั ญหาโครงสร้ าง และแนวทางของผู้ที เชือว่าความยากจนเกิดจากการ
ขาดศักยภาพหรื อประสบเหตุการณ์ทีมีความรุนแรงโดยมีรายละเอียด ดังนี
2.4.5.1 แนวทางแก้ ไขปัญหาความยากจนโดยเจาะจงทีคนจน (Poor targetin
program)
แนวทางแก้ ไขปัญหาความยากจนโดยการะเจาะจงทีคนจนมักจะมีโครงสร้ าง หรือบริการ
พิเศษสําหรับคนจนโดยเฉพาะ ตัวอย่างของโครงการทียังใช้ ในปั จจุบนั ในประเทศไทยได้ แก่ โครงการ
สวัสดิการประชาชนด้ วยการรักษาพยาบาล หรื อ สปร. (เฉพาะส่วนทีเป็ นบัตรรักษาฟรี สาํ หรับผู้มี
รายได้ น้อย) ตัวอย่างในต่างประเทศได้ แก่ แสตมป์อากร ภาษี เงินได้ แบบติดลบ (negative income
tax) และสวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาลสําหรับคนจนในหลายประเทศ การใช้ วิธีหาตัวคนจนและ
เพิมรายได้ ให้ คนจน แนวทางนีอยู่บนพืนฐานความเชือทีว่าการช่วยเหลือแก่คนทียากจนเป็ นวิธีการ
แก้ ปัญหาทีตรงจุดและเป็นวิธีทีมีค่าใช้ จ่ายน้ อยกว่าวิธีอืน ถึงแม้ ว่าจะมีปัญหาดูแลให้ ผลประโยชน์
ตกอยู่กบั คนจนซึงทีผ่านมาพบว่ามีปัญหาค่อนข้ างมาก เพราะมีผ้ ทู ีมีรายได้ สงู กว่าเกณฑ์ต้องการ
ประโยชน์จากโครงการขณะทีคนจนจริ งๆ มักจะเข้ าไปถึงบริ การ
นอกจากโครงการทีเจาะจงทีตัวคนจนแล้ ว ยังมีโครงการทีพยายามเจาะจงพืนทียากจน
แทน ซึงความพยายามเจาะจง “พืนทียากจน” นีมีตงแต่
ั ระดับภาค (เช่น โครงการอีสานสีเขียวใน
อดีต) ไปจนถึงระดับหมู่บ้าน (เช่น โครงการ กขคจ. ในปั จจุบนั ให้ เงินทุนกับหมู่บ้านยากจนจํานวน
280, บาท เพือนําไปใช้ ให้ คนจนในหมูบ่ ้ านกู้) หรื อการอุดหนุนสินค้ าหรื อบริ การทีเชือว่าคนจนใช้
มาก (เช่น รถโดยสารประจําทางไม่ปรับอากาศ รถไฟชันสาม และสถานพยาบาลของรัฐ)
ปั ญหาทีสําคัญประการหนึง ความแตกต่างด้ านรายได้ ส่วนใหญ่เป็ นความแตกต่างใน
พืนทีเดียวกันเองมากกว่าความแตกต่างระหว่างพืนที ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างของรายได้ของ
ครัวเรื อนภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอืนๆ มากในทํานองเดียวกันความแตกต่างของ
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รายได้ ของครัวเรื อนในแต่ละจังหวัด (หรื อในแต่ละอําเภอ) ก็สงู กว่าความแตกต่างของรายได้ ระหว่าง
จังหวัด (หรื อระหว่างอําเภอ) มากเช่นกัน แม้ กระทังในระดับหมู่บ้านนัน ความแตกต่างของรายได้
ของครัวเรื อนในหมู่บ้านก็ยงั อยู่ในระดับพอๆ กัน กับความแตกต่างของรายได้ ระหว่างหมู่บ้าน ดังนัน
การมีโครงการทีเจาะจงพืนทีจึงยังคงมีจํากัด
ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึง การอุดหนุนรถเมล์ ขสมก. ซึงน่าจะเป็ นประโยชน์กบั คนจนใน
กทม. แต่ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของคนจนใน กทม. ตํากว่าสัดส่วนของคนจนในจังหวัดอืนๆ
ซึงมักจะเสียค่าบริ การรถโดยสารประจําทางในราคาทีแพงกว่า
เหตุผลสนับสนุนทีสําคัญสําหรับการใช้ แนวทางแก้ ไขปั ญหาความยากจนโดยเจาะจงทีตัว
คนจน คือ ทรัพยากร (โดยเฉพาะของภาครัฐ) มีจํากัด จึงต้ องมีการจัดลําดับความสําคัญในการใช้
ทรัพยากร และควรใช้ ทรัพยากรของภาครัฐไปช่วยเหลือผู้ทียังช่วยตัวเองไม่ได้ โดยให้ ผ้ ทู ีพอมีกําลัง
ความสามารถช่วยตนเอง ซึงวิธีดงั กล่าวจะทําให้ รัฐมีทรัพยากรมากพอในการช่วยเหลือคนจนได้
อย่างมีคุณภาพ ตัวอย่างทีผู้สนับสนุนแนวทางนีอาจจะหยิบยกขึนมาเสนอ คือ ถ้ ารัฐบาลตังเป้าทีจะ
ให้ บริการด้ านการรักษาพยาบาลฟรี กบั ประชาชนทังประเทศ ข้ อจํากัดทางด้ านงบประมาณทีมีอยู่
จํากัด จะทําให้ ไม่สามารถจัดโครงการทีมีคณ
ุ ภาพได้ ทําให้ คนจนได้ รับบริการทีมีคณ
ุ ภาพตําเช่นเดิม
แต่ถ้านํางบประมาณทีมีอยู่มาใช้ จ่ายในด้ านการรักษาพยาบาลของคนจน (และให้ คนไม่จนรับภาระ
ค่ารักษาพยาบาลตนเอง) ก็จะทําให้ มีเงินมากพอทีจะจัดบริ การด้ านการรักษาพยาบาลทีมีคุณภาพ
สําหรับคนจนได้ หรื อแม้ กระทังการมีบริ การทีดีสําหรับคนจนจะทําให้ คนไม่จนทีทําตัวเป็ นคนจน
เพือเข้ ามารับประโยชน์ แต่เมือรวมกันแล้ วก็น่าจะยังเป็นภาระของภาครัฐน้ อยกว่าในกรณีทีขยาย
ความช่วยเหลือไปครอบคลุมประชากรทังประเทศ ส่วนปัญหาทีโครงการอาจจะเข้ าไปถึงคนจนจริ งๆ
เนืองจากกระบวนการคัดเลือกคนเข้ าโครงการนันก็เป็นปั ญหาทีโครงการทีไม่ได้ เจาะจงคนจนอาจจะ
ประสบได้ เช่นกัน
2.4.5.2 แนวทางแก้ ไขปั ญหาความยากจนแบบองค์รวม
ในแง่หนึงการพยายามแก้ ไขปั ญหาความยากจนโดยควานหาคนจนและเพิมรายได้
ให้ คนจนเป็ นการแก้ ปัญหาแบบแยกส่วน เนืองมาจากความยากจนไม่ได้ เป็ นปั ญหาทีเกิดขึนโดดๆ
หรือในบางกรณีความยากจนเป็ นอาการมากกว่าที เป็ นโรค ดังนัน ผู้ทีเชือว่าปั ญหาความยากจนเป็ น
ปั ญหาโครงสร้ างก็มกั จะเชือต่อไปว่าการแก้ ไขปั ญหาความยากจน ก็จะต้ องมุ่งไปทีการแก้ ปัญหา
โครงสร้ างอย่างรอบด้ านส่วนกลยุทธ์ก็มีความหลากหลายโดยเน้ นทีการผลักดันให้ เกิดการ
เปลียนแปลงในเวทีต่างๆ ตังแต่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย สือวงวิชาการ การจัดทําแผนพัฒนาประเทศ
รวมไปถึงการสร้ างพลังอํานาจ (Empowerment) คนจน ตลอดจนต่อรองในเรื องสิทธิ ของชุมชนใน
การกําหนดและใช้ ทรัพยากร เป็ นต้ น แนวทางนีมักจะมองปั ญหาความยากจนในมุมของสิทธิ
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มนุษยชนและศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ และเห็นว่ามีความจําเป็ นต้ องยึดนโยบายแก้ ปัญหาความ
ยากจนและตัวคนจนเป็ นศูนย์กลางแนวทางนีจึงเน้ นบทบาทของชุมชน ประชาสังคม และการเมือง
ภาคประชาชนในปั จจุบนั แนวทางนีมีอทิ ธิพลทางความคิดในกลุ่มผู้ทีมีบทบาทผลักดันการปฏิรูป
สังคมและในวงการสือมวลชนเป็ นอย่างมาก
ในทางกลับกันผู้ทีเชือว่าปั ญหาความยากจนเกิดจากการขาดศักยภาพ
(เช่น การศึกษาตํา ทําให้ ขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ) หรื อประสบการณ์ทีมีความรุ นแรง
(เช่น การเจ็บไข้ ได้ ป่วย หรื อตกงาน หรื อสถานการณ์อืนๆ) นันก็มีแนวโน้ มทีจะเชือมต่อไปด้ วยว่า
การแก้ ปัญหาความยากจนในระยะยาวควรเน้ นไปทีการสร้ างโอกาสทางการศึกษา (เช่น การให้
การศึกษาฟรี ถึงระดับมัธยมหรื อสูงกว่า) แก้ ปัญหาการสินเนือประดาตัวเมือเจ็บป่ วย (เช่น การสร้ าง
หลักประกันสุขภาพ) และให้ หลักประกันการว่างงาน ส่วนโครงการทีเป็นสวัสดิการควรเป็ นโครงการ
แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าเสียมากกว่า (ตัวอย่างเช่น การช่วยเหลือเมือประสบภัยธรรมชาติ) สําหรับ
นโยบายช่วยเหลือคนจนนัน ผู้ทีเชือในแนวทางนีไม่สนับสนุนให้ มนี โยบายแก้ ไขปั ญหาความยากจน
ทีแยกออกมาจากนโยบายสาธารณะอืนๆ หรื อสนับสนุนมาตรการทีจําเพาะสําหรับคนจน (poor
targeting) แต่อาจจะเห็นด้ วยว่าการจัดสรรทรัพยากรในลักษณะทีมุง่ เน้ นบางพืนที (area targeting)
เพือให้ เกิดความเท่าเทียมกันในด้ านการเข้ าถึงบริ การต่างๆ มากขึน ตัวอย่างเช่น ในกรณี ประชาชน
ในบางพืนที (เช่น ในบางภาคหรื อบางจังหวัด หรื อในพืนทีเขตชนบท) ขาดโอกาสในการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลทีมีคณ
ุ ภาพทัดเทียมกับภูมิภาคอืนหรื อในเขตเมือง รัฐบาลก็สามารถเลือกใช้ วิธีการ
จัดสรรงบประมาณเพือสร้ างความทัดเทียมด้ านโอกาสให้ มากขึน
ผู้ทีเชือในแนวทางย้ อนหลังนี ยังมีแนวโน้ มเชือด้ วยว่าการทีคนจะมีจํานวนลดลงมี
ส่วนทําให้ การแก้ ปัญหาความยากจนมีความลําบากมากขึน เพราะแต่เดิมนัน เพียงแค่ทําให้
เศรษฐกิจเจริ ญเติบโต จํานวนคนจนก็ลดลงเอง (ถึงแม้ อาจจะมีคนบางส่วนจนลงจากการ
เจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจแต่ก็มีจํานวนน้ อยกว่าจํานวนคนจนทีลดลงมาก) แต่หลังจากทีคนจน
ลดลงมามากแล้ วคนทียังจนดักดาน (Ultra poor) มักเป็ นครัวเรื อนทีมีลกั ษณะเฉพาะ (เช่น ผู้พิการ
ไม่มีสมาชิกวัยทํางาน มีการหย่าร้ าง มีอาชีพบางอย่าง อยู่ในพืนทีทีการคมนาคมไม่สะดวก
การศึกษาตํา ติดเหล้ าหรื อการพนัน ฯลฯ) ซึงการแก้ ไขปัญหาจะต้ องวิธีทีเฉพาะเจาะจงมากขึนและ
นอกจากจะให้ สิทธิและบริการหรือความช่วยเหลือต่างๆ แล้ ว ในบางกรณีอาจต้ องหันมาใช้ นักสังคม
สงเคราะห์ช่วยด้ วย
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นอกจากนี การทีคนจนมีจํานวนน้ อยลง ก็มสี ่วนทําให้ การหาตัวคนทีจนจริ งๆ ทําให้
ลําบากขึน ซึงเป็นปัญหาใหญ่ของแนวทางหรื อโครงการพัฒนาทีออกมารองรับคนจนโดยเฉพาะ
(poor targeting program) และมีบ่อยครังทีมีคนพยายามทําตัวเป็ นคนจนเพือทีจะได้ รับ
ผลประโยชน์จากโครงการเหล่านัน
ในขณะเดียวกัน การทีจํานวนคนจนลดลงมากก็ทําให้ การกําหนดนโยบาย
สาธารณะของประเทศหรื อยุทธศาสตร์ การพัฒนาทียังยืนของประเทศในอนาคตมีความจําเป็ นต้ อง
หันมาสนใจคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึงไม่ใช่คนจนด้ วยซึงในหลายกรณี คนกลุ่มนีจะเป็น
กลุม่ เป้าหมายของการพัฒนาทีมีความสําคัญมากกว่าในอนาคต
ตัวอย่างของโครงการพัฒนาในแนวทางนี คือโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ซึงผลักดันโดยบุคลากรบางส่วนในกระทรวงสาธารณสุข โครงการนีมีจุดเริ มจากการใช้ หลักประกัน
สุขภาพแก่ผ้ ทู ีมีรายได้ น้อย ซึงเริ มมาตังแต่ปี พ.ศ.
แต่ค่อยๆ ขยายไปครอบคลุมผู้ทีสังคมควรให้
ความช่วยเหลือเกือกูลกลุ่มต่างๆ (ผู้พิการ ผู้สงู อายุ เด็ก นักเรี ยน ทหารผ่านศึก นักบวช และผู้นํา
ศาสนา) ปั จจุบนั โครงการนี (โครงการสวัสดิการประชาชนด้ านการรักษาพยาบาล หรื อ สปร.)
ครอบคลุมประชากรมากกว่าครึ งประเทศ และหลายฝ่ ายในกระทรวงสาธารณสุขพยายามใช้ โครงการนี
เป็ นตัวจักรทีจะนําไปสูก่ ารสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า สําหรับประชาชนทังประเทศต่อไป
ในปั จจุบนั กลุม่ ผู้ทีมีรายได้ น้อยกลายเป็ นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึงในบรรดาประชากรทีมีสิทธิในโครงการ
สปร. แต่ก็เป็ นกลุ่มทีกระบวนการออกบัตร สปร. มีปัญหามากทีสุด โดยมักจะปรากฏว่าผู้ทีมีรายได้
น้ อยซึงสมควรได้ รับบัตรนีกลับไม่ได้ รับ ขณะทีผู้ทีได้ รับรายได้ น้อยจํานวนมากมีรายได้ สงู กว่าเกณฑ์
ซึงในกรณีหลังอาจจะเกิดจากการมีเส้ นสายใหญ่ในหมู่บ้าน ทีสําคัญส่วนหนึงยังเกิดจากเจ้ าหน้ าที
ในระดับท้ องถินของกระทรวงมีปัญหาในการหาคน โดยในหลายพืนทีเจ้ าหน้ าทีไม่สนใจเกณฑ์รายได้
ของกระทรวง (ทีกําหนดให้ ออกบัตรให้ ครอบครัวทีมีรายได้ ไม่เกิน , บาท/เดือน และคนโสดทีมี
รายได้ ไม่เกิน , บาท/เดือน) เนืองมาจากเจ้ าหน้ าทีเห็นว่ารายได้ ทีกําหนดนันตําเกินไป ถ้ าใช้
เกณฑ์ดงั กล่าวก็แทบจะไม่มีคนทีเข้ าเกณฑ์ในหมูบ่ ้ านทีตนรับผิดชอบเลย เจ้ าหน้ าทีบางแห่งก็พลิก
แพลงวิธีพิจารณา โดยดูจากเงินออมของครัวเรื อนแทนการใช้ รายได้ ซึงเป็ นวิธีผิดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ แต่ปัญหาเหล่านีจะหมดไปทันทีถ้ากระทรวงสาธารณสุขปรับขยายโครงการมาเป็ น
โครงการประกันสุขภาพขันพืนฐานสําหรับประชาชนทังประเทศ
ปั ญหาใหญ่ของโครงการทีทําไม่เจาะจงทีคนจน คือ ค่าใช้ จ่ายของโครงการไม่ว่าจะ
เป็ นโครงการให้ การศึกษาฟรี ปี หรื อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ต่างก็เป็ นโครงการที
คาดว่าจะต้ องใช้ เงินจํานวนมากซึงจะเห็นได้ ว่าประเทศยุโรปทีมีโครงการเหล่านีมักจะเก็บภาษี ใน
อัตราทีสูงกว่าประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็ นภาษีมลู ค่าเพิมหรื อภาษี เงินได้ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั
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รัฐบาลเองก็ตงงบประมาณในด้
ั
านการศึกษา และสาธารณสุขในแต่ละปี เป็ นจํานวนมาก
งบประมาณทีภาครัฐต้ องใช้ ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าหลังจากทียุบรวมสวัสดิการด้ าน
การรักษาพยาบาลแบบต่างๆ เข้ าด้ วยกัน จะตกประมาณปี ละหนึงแสนล้ านบาท ซึงสูงกว่า
งบประมาณด้ านสาธารณสุขทีใช้ กนั อยูก่ ระจัดกระจายในปัจจุบนั (รวมประมาณ , ล้ านบาท)
ไม่มากนัก แต่ก็ยงั ต้ องตังงบเพิมขึน ,000-40,000 ล้ านบาทต่อปี ในระยะแรกและยอดเงินรวม
สําหรับโครงการมีแนวโน้ มเพิมขึนเป็ นประมาณ , ล้ านบาท ในปี 2553 (ข้ อมูลประมาณ
การเบืองต้ นโดย อัมมาร สยามวาลาและคณะ รายงานเสนอในทีประชุมกรรมการ/ คณะทํางานวิชา
ปฏิรูประบบสุขภาพ มกราคม
)
2.4.5.3 กระบวนการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
กระบวนการทีจะนําไปสูก่ ารกําหนดยุทธ์ในการลดหรื อแก้ ไขปัญหาความยากจนมี
ความเปลียนแปลงมากพอสมควร ก่อนเหตุการณ์ ตุลาคม
ผู้มอี ํานาจทางการเมืองไม่ค่อย
สนใจเสียงประชาชนมากนัก ถึงแม้ ว่าจะมีโครงการพัฒนาชนบทโดยเน้ นทีการสร้ างโครงสร้ าง
พืนฐานประเภทต่างๆ ก็ตาม ต่อมาในยุคแย่งชิงประชาชน การพัฒนาชนบทจึงได้ รับความสนใจมาก
ขึน เมือมาถึงยุคประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึงเน้ นการเมืองระดับจังหวัด ชาวชนบทกลายมาเป็ นฐาน
คะแนนเสียงทีสําคัญ นักการเมืองพยายามแย่งชิงงบประมาณมาให้ ท้องถิน ในช่วงทีมีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตสูงขึนการของบประมาณมาพัฒนาท้ องถินมักจะทําให้ ได้ ไม่ยากนัก โดยเฉพาะในช่วง
เศรษฐกิจฟองสบู่ซงมี
ึ งบประมาณมาพัฒนาท้ องถินมักจะทําให้ โดยไม่ยากนัก โดยเฉพาะในช่วง
เศรษฐกิจฟองสบู่ ซึงมีงบประมาณเกินดุลติดต่อกันค่อนข้ างมาก นอกจากโครงการของนักการเมือง
เอง แล้ วนักการเมืองยังประสบความสําเร็จในการผลักดันโครงการพัฒนาชนบทโดยรวม ถึงแม้ ว่า
โครงการหลักๆ จะยังเป็ นโครงการก่อสร้ างพืนบานทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีโครงการปรับปรุงทรัพยากร
มนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตอีกด้ วย ตัวอย่างเช่น การจัดการศึกษาฟรี จนถึงมัธยมต้ น การขยาย
โรงพยาบาลชุมชนจนในปั จจุบนั แทบทุกอําเภอมีโรงพยาบาลขนาด เตียงขึนไป และการจัดสรรงบ
สวัสดิการประชาชนด้ านการรักษาพยาบาล (สปร.) ซึงนักการเมืองมีบทบาททีสําคัญในการผลักดัน
ให้ ขยายการครอบคลุมจากประชากรผู้มีรายได้ น้อย มาครอบคลุมประชากรกลุ่มอืนๆ อันได้ แก่
ผู้พิการ ผู้สงู อายุ เด็ก นักเรี ยน ทหารผ่านศึก นักบวชและผู้นําศาสนา รวมเป็ นประชากรถึงครึ ง
ประเทศ โดยงบนีเพิมขึนอย่างรวดเร็ วหลายเท่าตัวในช่วงสองทศวรรษทีผ่านมา
แต่กระบวนการการกําหนดนโยบายหรื อกระบวนการแก้ ไขปั ญหาความยากจนของ
ภาครัฐในอดีต ไม่ว่าจะโดยการผลักดันของฝ่ ายการเมืองหรื อฝ่ ายข้ าราชการประจํา ต่างก็เป็ นการ
ดําเนินการจากเบืองบน (Top down) เป็ นหลัก และในการวางแผนพัฒนาประเทศนัน หน่วยงาน
วางแผนของรัฐก็เน้ นทีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติซงเป็
ึ นแผนระดับเป็ นสําคัญ โดยไม่
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ค่อยได้ ก้าวล่วงไปสูก่ ารจัดทําแผนท้ องถินมากนัก ขณะทีนักการเมืองมักจะสนใจโครงการและ
แผนงานเป็ นรายกระทรวงและข้ าราชการประจําในแต่ละกระทรวงก็มกั จะให้ ความสนใจสร้ าง
“แผนแม่บท” ขึนมาต่อรองกับนักการเมืองและสํานักงานงบประมาณเสียมากกว่า
ในระยะหลังหน่วยงานด้ านวางแผนของภาครัฐได้ หนั มาใช้ กระบวนการการมีส่วน
ร่วมมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิงในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที และ
แต่กระบวนการการมีสว่ นร่ วมทีถูกนํามาใช้ ก็มีปัญหาในตัวเองเช่นกันซึงอาจเป็ นโครงสร้ างของแผนฯ
ซึงเน้ นทีแผนระดับชาติ โดยในกระบวนการวางแผนนัน สคช. ได้ เปิ ดเวทีรับฟั งความคิดเห็นจาก
องค์กรพัฒนาเอกชนและสังคมแห่งชาติ ซึงแนวคิด (Concept และ idea) ทีเป็ นนามธรรมมักจะถูก
สังเคราะห์รวมเข้ ามาไว้ ในแผนฯ โดยไม่ยากนัก แต่ปัญหา ความต้ องการ หรื อข้ อเสนอทีเป็ นรูปธรรม
ของแต่ละชุมชนหรื อพืนทีมักจะค่อยๆ เลือนหายไปในกระบวนการสังเคราะห์ขึนมาเป็ นแผน
(ถึงแม้ ว่าความเห็นสิงเหล่านันจะได้ รับการบันทึกเอาไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในระหว่างการทําแผนก็
ตาม) หลังจากแผนไดผ่านกระบวนการ “สังเคราะห์” จนกลายเป็ น “แผนชีทาง” ทีค่อนข้ างเป็น
นามธรรมแล้ วทางภาครัฐก็นํากลับมาประกาศใช้ สําหรับทัวทังประเทศในนามของแผนพัฒนา
ประเทศทีเขียนขึนโดยประชาชน และสําหรับใช้ ในทุกพืนทีในขณะทีองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง
และตัวแทนชุมชนจํานวนไม่น้อยมองไม่เห็นรูปธรรมในส่วนทีตน “ร่ วมเขียน” อยู่ในแผน กระบวนการ
“การมีส่วนร่ วมของประชาชน” ในลักษณะนีจึงเป็นเรื องของการมี Outlet หรื อเป็ นเวที “รับฟั ง”
มากกว่าจะเป็ นเวทีทีเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (หรื ออีกนัยหนึงเป็ นเวที
สําหรับ Voice มากกว่า Choice) ในระยะแรกนัน กระบวนการดังกล่าวได้ รับการชืนชมจากองค์กร
พัฒนาเอกเชนหลายแห่ง แต่เมือเวลาผ่านไประยะหนึง องค์กรพัฒนาเอกชนและตัวแทนชุมชน
จํานวนไม่น้อยเริ มตระหนักว่ากระบวนการนีไม่เพียงพอทีจะผลักดันให้ เกิดการเปลียนแปลงที
ตอบสนองความต้ องการหรื อแก้ ปัญหาของชุมชน และหันมาผลักดันให้ เกิดแผนท้ องถิน (ตลอดจน
การกระจายอํานาจและงบประมาณไปสู่ท้องถิน ควบคูก่ ันไปโดยมีจดุ เน้ นทีแผนท้ องถินพัฒนา)
ในขณะทีองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งและตัวแทนชุมชนจํานวนไม่น้อยเริ ม (รวมทัง กป. อพช.) ได้
หันไปผลักดันวาระประชาชนเพือความเป็ นไทยแยกต่างหากจากการเข้ าร่ วมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที
ในประเด็นนี ถ้ าเราจะมาวิเคราะห์บทบาทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติก็จะเห็นได้ โดยไม่ยากนักว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะมีบทบาท
ค่อนข้ างมากยุคทีผู้นําประเทศมีบทบาทค่อนช้ างเด็ดขาด (เช่น ในยุคเผด็จการหรื อในยุค
ประชาธิปไตยครึ งใบ) แต่ในยุคทีรัฐบาลมาจากการเลือกตังในระบบรัฐสภานันการนําแผนปฏิบตั ิ
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มากน้ อยเพียงใดนอกจากจะขึนกับผู้นํารัฐบาลแล้ วก็ยงั ขึนกับนักการเมืองทีบริ หารกระทรวงต่างๆ
เป็ นสําคัญ
ข้ อสังเกตอีกประการหนึง คือ แผนพัฒนาประเทศ (หรื อทีรู้ จกั กันในนามของแผน
ปี ในหลายประเทศ) มักจะมีบทบาทสําคัญในประเทศสังคมนิยมและประเทศที เน้ นการวางแผน
ส่วนกลางมากกว่าในประเทศทีปกครองโดยระบบประชาธิปไตยมาเป็ นเวลายาวนาน ซึงมักจะใช้
นโยบายของพรรคการเมืองทีเข้ ามาบริ หารประเทศเป็ นหลัก ในประเทศไทยเองนัน ทีผ่านมาระบบ
พรรคการเมืองไม่ได้ มีความเข้ มแข็งและพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้ มนี โยบาย และมาตรการที
ชัดเจนแผนพัฒนาประเทศ (และองค์กรทีทําหน้ าทีวางแผน) จึงมีบทบาททีสําคัญในการถ่วงดุลกับ
นักการเมืองและพรรคการเมือง และทีผ่านมาบทบาทนีเป็ นบทบาททีน่าจะเป็ นประโยชน์กบั
ประเทศชาติค่อนข้ างมาก แต่ก็เป็ นไปได้ มากว่าในสถานการณ์ทีการเมืองในระบบรัฐสภาเริ มมีความ
แข็งแกร่งและอยู่ตวั มากขึน (โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็ นต้ นมา) วิวฒ
ั นาการทาง
การเมืองต่อจากนีไปจะยังผลให้ บทบาทในการกําหนดทิศทางของภาครัฐทังแผนพัฒนาประเทศและ
องค์กรทีทําหน้ าทีวางแผน (ในฐานะทีเป็ นหน่วยงานของหน่วยราชการ) จะค่อยๆ ลดความสําคัญลง
ไป ในขณะเดียวกัน การเมืองภาคพลเมืองหรื อภาคประชาชนก็เข้ ามามีบทบาทมากขึนเช่นกัน การที
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เริ มมีบทบาทในการอํานวยความ
สะดวกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการผลักดันการพัฒนา “ของประชาชน โดยประชาชน
เพือประชาชน” จึงเป็ นบทบาททีน่าจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทีสอดคล้องกับความ
ต้ องการของท้ องถินและประชาชนมากขึน แต่การทีจะมีบทบาทเป็ นผู้นําในด้ านนีได้ จริ งจังนัน สคช.
คงจะต้ องก้ าวลงผ่านการวางแผนบทบาทหน้ าทีของตนเองในการวางแผนชาติมาสู่บริ บทของการ
กระจายอํานาจ การสร้ างและขยายบทบาทของแผนท้ องถินและแผนชุมชนซึงย่อม หมายถึง
การลดความสําคัญของแผนชาติลงอย่างหลีกเสียงไม่ได้
2.5 แหล่ งเรียนรู้ ในชุมชน
2.5. ความหมายของแหล่ งเรียนรู้ในชุมชน
ลัดดา ศิลาน้ อย (
: 34-38) ได้ ให้ ความหมายของแหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชนว่า
หมายถึง แหล่งวิชาการหรื อแหล่งข้ อมูลในท้ องถินแต่ละแห่ง ซึงอยู่ใกล้ บริ เวณทีโรงเรี ยนตังอยู่
ประกอบไปด้ วยบุคคลในชุมชน ทีมีความชํานาญเฉพาะทาง สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้ แก่นกั เรียน
ได้ ซึงอาจจะเป็ นเจ้ าหน้ าทีของรัฐ เอกชนผู้ทีประกอบอาชีพต่าง ๆ ผู้นําทางศาสนาภูมิปัญญา
ท้ องถิน คือ ชาวบ้ านทีมีความรู้ ประสบการณ์ ทีได้ รับสังสมจากพ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย หรื อผู้ร้ ู ใน
หมู่บ้าน สถานทีทีสําคัญในชุมชน ทังภาครัฐและเอกชน เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานี
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ตํารวจ ทีว่าการอําเภอ วัสดุอปุ กรณ์ ทีมีอยู่ได้ แก่แผ่นพับ ม้ วนวิดีโอ สไลด์ หนังสือรูปภาพ
รวมทังกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ทีทางชุมชนจัดขึนสามารถนํามาจัดใน
การเรี ยนการสอน เพือก่อประโยชน์สงู สุดแก่ตวั นักเรี ยน และแหล่งเรี ยนรู้ มคี วามสําคัญอย่างยิงต่อ
การเรี ยนการสอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ดังนี
1) นักเรียนได้ ค้ นุ เคยมีสมั พันธ์กับธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม ซึงเป็นแนวทางใน
การปรับตัวและได้ รับประสบการณ์โดยตรงจากสภาพแวดล้ อม
) นักเรี ยนได้ สงั เกตค้ นคว้ า เก็บรวบรวมข้ อมูลเพือค้ นคว้ า หาข้ อเท็จจริ งจาก
แหล่งความรู้นนั ๆ
) นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ โดยเชือมโยงเนือหาวิชากับประสบการณ์ใน
ชีวิตประจําวัน ด้ วยสือหลายชนิด และนําไปแก้ ปัญหาทีเกิดขึนได้
) แหล่งเรี ยนรู้ ให้ ประสบการณ์ตรงในด้ านพฤติกรรม บทบาทอาชีพและปั ญหาที
เกิดขึนจากการกระทําของมนุษย์ในสังคม
) ทําให้ เกิดความเข้ าใจชัดเจนถูกต้ องในเนือหาวิชา ด้ วยการไปสัมผัสจริ ง กับ
แหล่งเรี ยนรู้ เป็ นการให้ ประสบการณ์ตรงแก่ผ้ เู รี ยน
) นักเรี ยนเห็นความสําคัญของสิงแวดล้ อมรอบตัวมากกว่าเดิม ในการนํามาใช้ ให้
เป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้
7) สร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกับโรงเรี ยนกับชุมชน
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษธิการ (
: ) กล่าวถึงแหล่งเรี ยนรู้ ได้ แก่
แหล่งข้ อมูลข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้ ทางวิทยาการและประสบการณ์ทีสนับสนุน ส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย โดยสามารถเรี ยนรู้
อย่างต่อเนืองจากแหล่งต่าง ๆ เพือเสริ มสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็ นบุคคล
แห่งการเรี ยนรู้
กู๊ด (Good . 1993 : 496) กล่าวถึง แหล่งชุมชน คือ สถาบัน องค์กรต่างๆ ตลอดจน
ทังบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถในชุมชน รวมทังวัตถุสงของที
ิ
มีอิทธิพลต่อนักเรี ยน โดยทังทางตรง
และทางอ้ อม
จากความหมายและประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนการเรี ยนรู้ เพือให้ ผ้ ูเรี ยน
สามารถเรี ยนรู้ได้ ดีทีสุด ผู้ทีเกียวข้ องในการจัดการศึกษา ต้ องใช้ แหล่งการเรียนรู้ ทกุ รู ปแบบ โดยจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ และระดมทรัพยากรทุกรูปแบบเพือการจัดการศึกษา
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2.5. ประเภทของแหล่ งเรียนรู้ในชุมชน
) แหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชนประเภทบุคคล หมายถึง บุคคล หรื อกลุ่มคน ที มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความชํานาญเฉพาะทาง ในเรื องใดเรื องหนึง หรื อหลายเรื อง และ
สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอน วิชาสังคมศึกษาได้ สามารถจัดประเภทบุคคลได้
ดังนี
. ) เจ้ าหน้ าทีของรัฐ ข้ อมูลทีได้ จากเจ้ าหน้ าทีของรัฐจะเน้ นเกียวกับการ
บริหารงานของหน่วยงาน ในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ปั ญหาการดําเนินชีวิต มลพิษ
จากสิงแวดล้ อม เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ปั ญหาเศรษฐกิจ อาชีพ ปั ญหาเศรษฐกิจ
การผลิต การบริ โภค การแลกเปลียน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ในครอบครัว ฯลฯ
. ) เจ้ าหน้ าทีจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจข้ อมูลทีได้ จะเกียวกับ
การดําเนินกิจการ ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ การดําเนินกิจการสหกรณ์ การจัดตังสหกรณ์
หลักการสหกรณ์ ระบบเศรษฐกิจในชุมชน ปั ญหาสิงแวดล้ อม วิธีการอนุรักษ์สิงแวดล้ อม
. ) ผู้นําทางศาสนา ข้ อมูลทีได้ จะเกียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ปฏิบตั ิการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ การอนุรักษ์ โบราณวัตถุ การจัดตังพิพิธภัณฑ์ในท้ องถิน
. ) ภูมปิ ั ญญาชาบ้ าน ข้ อมูลทีได้ จะเกียวกับขนบธรรมเนียม
จารี ตประเพณี วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ในท้ องถิน งานหัตถกรรมทีทํารายได้ และชือเสียงให้ กบั ท้ องถิน
การอนุรักษ์ เอกลักษณ์ของไทยการพึงตนเอง ค่านิยมในการผลิตและบริ โภค อย่างประหยัดและ
อดออม
) แหล่งความรู้ ในชุมชนประเภทสถานที เป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนและครู
ในการศึกษาหาความรู้ ความเข้ าใจในเนือหาวิชาได้ แก่
2.1) สถานทีธรรมชาติ จะให้ ข้อมูลเกียวกับสิงแวดล้ อม การประกอบอาชีพ
เศรษฐกิจ
. ) สถานศึกษาจะมีห้องสมุด ห้ องทดลองปฏิบัติสถานทีฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม
จะให้ ความรู้ ด้านการศึกษาทัวไปได้ สมั ผัสกับของจริ งในรู ปของการปฏิบัติการ
ด้ านการเกษตรอุตสาหกรรมหัตถกรรม
. ) สถานทีทางประวัติศาสตร์ เป็ นแหล่งความรู้ ด้ าน ศิลปวัฒนธรรม
ความรุ่งเรื องในอดีต ปลูกฝังจิตสํานึก ความรักความผูกพัน ความภูมิใจของคนในชาติ
การหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน กล่อมเกลาจิตใจในเรื องคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมแบบอย่าง
การดําเนินชีวิต และพิธีศาสนาทีถูกต้ อง
. ) สถานทีทางราชการ ในอําเภอ และจังหวัด
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. ) สถานทีองค์กรเอกชน เช่นธนาคาร โรงงาน ร้ านค้ า ตลาด ไร่นาสวน
ผสม ตามแนวเทคโนโลยีพนบ้
ื าน
) แหล่งความรู้ ในชุมชนประเภทวัสดุอปุ กรณ์ เช่น เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ จาก
หน่วยงานราชการ และในท้ องถิน ทีสามารถนํามาดัดแปลง ให้ เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน
ในรูปของแบบจําลองของจริ ง เกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การติดต่อสือสาร การปฏิบัติตามข้ อกฎหมายในชีวิตประจําวัน
) แหล่งความรู้ ชมุ ชนประเภทกิจกรรม แบ่งเป็ น ประเภท
. ) กิจกรรมเกียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานบุญในเทศกาลต่าง ๆ
สามารถนํามาใช้ สอนในเรืองของขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติความเป็ นมา การดําเนินชีวติ
ความรัก ความภูมใิ จ การเปลียนแปลงวัฒนธรรม ในชุมชนในท้ องถิน
. ) กิจกรรมทีทางราชการจัดขึนในชุมชน เช่น วันสําคัญต่าง ๆ สามารถ
นํามาใช้ สอนในเรื องพระราชประวัติ การพัฒนาเศรษฐกิจครอบครั วด้ านการเกษตร ค่านิยมใน
การผลิตการบริ โภค การพึงตนเอง การประหยัดและอดออม ตามพระราชดําริ ซึงในแต่ละท้ องถิน
ก็จะมีแหล่งความรู้ เป็ นของตัวเอง ซึงอาจจะแตกต่างและคล้ ายคลึงกัน ขึนอยู่กบั สภาพแวดล้ อม
ของแต่ละท้ องถิน และผู้รับผิดชอบในการศึกษาจะรวบรวมไว้ เป็ นระบบหรื อนํามาใช้ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพอย่างไร
สุวิทย์ มูลคําและอรทัย มูลคํา ( ) ได้ ศกึ ษาวิธีจดั การเรี ยนรู้เพือคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมและการเรี ยนรู้ โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ ให้ ความหมายคําเกี ยวกับ
แหล่งเรี ยนรู้ เกียวกับสาระเศรษฐศาสตร์ ว่า “แหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชน” หมายถึง สถานทีของชุมชนทีใช้
เป็ นทีทํามาหากินในชุมชน เช่น ตลาด ร้ านขายของชํา โรงงานขนาดเล็กในหมูบ่ ้ าน หรื อสถานที
หรือสถาบัน ทีรัฐและประชาชนจัดตังขึน เช่น ศูนย์หัตถกรรมชุมชน หรื อบุคลากรผู้ทีมีความรู้ ด้าน
ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น เกษตรกร เป็ นต้ น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน สุวทิ ย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา
(2545) ให้ ความหมาย คือ กระบวนการเรี ยนรู้ ทีใช้ ทกั ษะกระบวนการต่าง ๆ ในการวางแผนเพือ
แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนและชุมชนร่ วมกัน ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนอย่างเป็ น
ระบบ ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือ
) ฝึ กทักษะกระบวนการต่าง ๆ ให้ กับผู้เรียน
) ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้สภาพความเป็ นจริงจากแหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชนและ
ธรรมชาติ ทําให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ เจตคติทีดีต่อแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ
) ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเชือมโยงสิงทีได้ เรี ยนรู้ กับวิถีชีวิตจริ ง
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) เชือมโยงความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
) ปลูกฝังให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จกั และท้ องถินมองเห็นคุณค่าและปั ญหาของชุมชนของ
ตนเอง
) พร้ อมทีจะเป็ นสมาชิกทีดีของชุมชน ตลอดจนการมองเห็นคุณค่าและอนุรักษ์
ธรรมชาติ
) ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิงแวดล้ อมในท้ องถิน และให้
หลักการพืนฐาน ประการดังนี
. ) การเรี ยนรู้ เกิดขึนได้ ทุกคนในทุกสถานทีทุกเวลา
. ) แหล่งเรี ยนรู้ของชุมชนมีอยู่มากมาย ทังทีเป็ นองค์กร สถาบัน ชุมชน
วิถีชีวิต การทํามาหากิน ประเพณี พิธีกรรมและสิงแวดล้ อมทางธรรมชาติ
. ) การเรี ยนรู้ ทีดีเกิดขึนจากการทีทุกฝ่ ายสร้ างเครื อข่ายเชือมโยง
ประสบการณ์ให้ เกิดสังคมการเรี ยนรู้และสังคมคุณธรรม
. ) การเรี ยนรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนและธรรมชาติเป็ นกระบวนการ
เรียนรู้ทีมีความสุข สร้ างสรรค์ความคิดเป็นและประสบการณ์ชีวิตทีมีคณ
ุ ค่า
ในการจัดเตรี ยมแหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชนและธรรมชาติ เพือการเรี ยนรู้ การสอนสุวิทย์
มูลคํา และอรทัย มูลคํา ( ) กล่าวว่า ควรดําเนินการดังนี
) ควรมีการสํารวจ และจัดทําทะเบียน และผังหรื อแผนทีของแหล่งเรี ยนรู้ ทังที
เป็ นสถานที บุคลากรและสือต่าง ๆ เช่น แหล่งวิทยาการในชุมชน แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
สิงแวดล้ อม แหล่งเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมและศาสนา แหล่งเรี ยนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แหล่งเรี ยนรู้ จากสิงพิมพ์ สือโสตทัศน์และสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ เผยแพร่ ข่าวสาร เหตุการณ์ใน
ชุมชนวิถีการดําเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้ องถินหรื อปราชญ์ชาวบ้ าน
) ควรสร้ างความเข้ าใจและขอความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง โดยการจัด
ประชุมเสวนากันอย่างแพร่ หลายเกียวกับแหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชนและธรรมชาติ
) ควรจัดทําแนวทางการดําเนินงานเกียวกับ
. ) การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสถานศึกษากับแหล่งเรี ยนรู้
. ) การวางและการติดต่อประสานงาน
. ) การกําหนดจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้
. ) การวางเป็ นวิธีการศึกษาหาความรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
. ) การกําหนดบทบาทผู้บริหาร ครู บุคลากรอืน ๆ ทีเกียวข้ อง

128
. ) การกําหนดมาตรการป้องกันและการประกันความปลอดภัยโดยอาจ
แสวงหารูปแบบการประกันภัยทีประหยัดและมีประสิทธิภาพให้ กบั ผู้เรี ยน
2.6 งานวิจัยทีเกียวของ
งานวิจัยทีเกียวของดานการแกไขปญหาความยากจน มีดงั นีคือ
จุฑารัตน์ เอืออํานวย ( 8 : บทคัดยอ) ทําการศึกษา พบว่า นักอาชญาวิทยา
พยายามเชือมโยงปั ญหาความยากจนกับกระบวนการยุติธรรม โดยกล่าวว่า ความยากจนกับการ
เข้ าถึง ความยุติธรรม เป็ นปั จจัยทีต่างก็เป็ นเหตุและผลแก่กนั กล่าวคือ เพราะเหตุทียากจนจึงทําให้
ผู้คนเหล่านันไม่อาจเข้ าถึงความยุติธรรมได้ ตามสิทธิอนั ควรเฉกเช่น พลเมืองคนหนึงของรัฐหรื อไม่
เท่าเทียมกับผู้อืนทีไม่ยากจน ในทางตรงกันข้ าม เมือกลับเอาความยัติธรรมเป็ นเหตุจะพบ
ปรากฎการณ์ทีน่าสนใจอีกประการหนึงว่า เพราะเหตุทีผู้คนมีความต้ องการเข้ าถึงความยุติธรรม ซึง
มักเกิดความต้ องการนีขึนเมือได้ รับความอยุติธรรม หรื อประสบกับความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน
ผู้คนเหล่านันจะต้ องจ่ายทรัพย์สิน เงินทองจํานวนมากเพือการนัน ทําให้ ผลคือ ความยากจน ขาด
แคลน
ขาดสภาพคล่องตามมา ความยากจนกับ การเข้ าถึงความยุติธรรม จึงเป็ นสองสิงที
ต่างก็มีความสัมพันธ์ซงกั
ึ นและกัน
ทองมวน นาเสงียมและคณะ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “การส
งเสริ ม
ศักยภาพขององคการบริ หารสวนตําบลทาสองคอนในการพัฒนาทองถินแบบบูรณาการ
เพือแกไข
ปญหาความยากจน กรณี ศกึ ษาหมู 12 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”
ผลจากการศึกษาพบวา ปญหาของคนจนทีสําคัญทีสุดคือ การไมมีทีทํากินเปนของ
ตนเอง
การอพยพมาจากทีอืนไมสามารถที จะหาทีทํากินเปนของตนเองได การทําอาชีพรับจาง
ไปวัน ๆ
จึงเปนหนทางหนึงการใชชีวิตในปจจุบนั ปญหาหนีสินทังในระบบนอกระบบ ปญหา
อาชีพไมมันคงและปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย แนวทางการแกไข 2
ลักษณะ คือ การแกไขปญหาตองอาศัยการแกไขในเชิงโครงสรางของสังคม หรื อ
กฎหมายทีเกียวของเชนปญหาทีดินทํากิน รัฐตองมีการจัดสรรทีดินทํากินใหกับคนเหล
านี และอีกลักษณะหนึง คือ การแกไขปญหาโดยเจาของปญหาเอง เชน ปญหา
หนีสิน ปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจายจึงเกิดการรวมพลังชวยเหลือกัน จึงได
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รวมกลุมกันจัดตังกลุมเลียงปลาในกระชัง โดยใชของสาธารณะของหมูบานเปนพืน
ทีดําเนินการ
ซึงในขณะนีกําลังเคลือนไหวกันอยางคึกคักมีการจัดตังคณะกรรมการดูแลรวมลงหุนมีการ
พบปะ
ระหวางนักวิจยั ชาวบานและภาคีเปนประจําอยางตอเนือง
กรุ ณา เชิดจิระพงษและคณะ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “การวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวมโครงการบูรณาการการบริ หารจัดการงานพัฒนาขององคกร
ปกครอง สวนทองถินอยางยังยืนเพือแกไขปญหาความยากจน กรณีศกึ ษาองค
การบริ หารสวนตําบลถนนโพธิอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” ผลจากการศึกษาพบวา
คนจนกลุมเปาหมายทีศึกษาในองคการบริ หารสวนตําบลถนนโพธิ ชาวบานสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทํานาเปนหลักซึงอาศัยฝนจากธรรมชาติ สาเหตุความ
ยากจนเกิดจากนาขาวเสียหาย อันเนืองมาจาก แหลงนําไมเพียงพอตอการเกษตร
ประกอบกับเกิดภาวะฝนแลงติดตอกันทําใหดินเค็ม ผลผลิตทางการเกษตรไดไมเต็มที
ทําใหนาขาวเสียหายการลงทุนตอไปจึงตองกูเงินมาลงทุน จึงเกิดภาวะหนีสินพอกพูน
นอกจากนันเปนผูทีไมมีทีดินทํากินเปนของตนเองประกอบอาชีพรับจางทัวไปหรือรับจ
างในโรงงานอุตสาหกรรม ไมมีทีอยูอาศัยเปนของตนเองและพิการหรือสูงอายุ จากเวที
ประชาคมคนจนตองการ สงเสริมอาชีพเพือเพิมรายได และไดเลือกโครงการแปรรู ปพริ ก
เปนโครงการทดลองปฏิบตั ิการสําหรับดานการบริ หารจัดการงานพัฒนาขององคการ
บริ หารสวนตําบลถนนโพธิชาวบานไดมี
สวนรวมในการนําเสนอความตอง
การจากการจัดเวทีประชาคมของหมูบานบางแตคนจนไมไดมี สวนรวมอย
างแทจริ งไมไดรับขอมูลขาวสารอยางทัวถึง ดังนันการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการของ
องคการบริ หารสวนตําบลควรเกิดจากการมีสวนรวมเสนอความคิดเห็นของทุกคน โดย
เฉพาะใหโอกาสคนจนมีสวนรวมอยางทัวถึง และควรใหความรู แกชาวบานใน
เรื องอาชีพทีสงเสริ มกอนนําเสนอโครงการ เพือการเพิมรายไดอยางยังยืน
วัชริ นทร สายสาระ และคณะ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “การส
งเสริ มศักยภาพขององคการบริ หารสวนตําบลเพือแกไขปญหาความยากจนในเขตพืนที
จังหวัดเลย กรณีศกึ ษาองคการบริ หารสวนตําบลบานเพิม อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ผลจาก
การศึกษาพบวา มีกลุมคนจน 3 กลุม คือ กลุมที 1 กลุมคนจนโดยกําเนิด ไดแก
 กลุมทีถือกําเนิดมาในสภาพความ
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เปนอยูในตําบลบานเพิมทางครอบครัวไมมีทีทํากิน ตองพึงพาทรัพยากรธรรมชาติและ
พึงพิงกลุม ทุนในตําบลและในเมืองในรูปแบบการขายแรงงาน เมือตัวเองแตงงานสราง
ครอบครัวใหมจึงเปน ครอบครัวยากจน กลุมนีสวนใหญยังอยูในวัยหนุมสาว กลุ
มที 2 กลุมคนจนใหมไดแก กลุมทีขายทีดิน และใชเงินหมด ตัวเองจึงตอง
กลายเปนแรงงานรับจาง กลุมนีสวนใหญ เปนวัยกลางคนถึง คอนขาง
ชรากลุมที 3 กลุมคนจนอพยพ ไดแก กลุมทีอพยพมาจากจังหวัดอืน แตเมือเข
ามาแลว ไมสามารถมีที ดินทํากินเปนของตัวเองได จึงตองรับจางทัวไปกลุมนี
สวนใหญเปนวัยกลางคนถึง คอนขางชรา ดานศักยภาพในการบริ หารจัดการ
พัฒนาขององคการบริ หารสวนตําบลบานเพิม ทีมีอยูไมสามารถแกไขป
ญหาความยากจนไดอยางยังยืน และการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการพัฒนาของ
อบต.พบวามีขนตอนการเรี
ั
ยนรู ทีสําคัญคือ ระยะทีหนึง การปรับกระบวนทัศนของสมาชิก
อบต.และกลุมคนจน และระยะทีสอง การปฏิบตั ิการตามแนวทางทีวิเคราะห และ
การ
ปฏิบตั ิการ
ประชาพิจยั (PR&D) ผลจากการศึกษาวิจยั ครังนีไดบทเรียนวา การให สมาชิกองคการ
บริ หาร
สวนตําบลและกลุมคนจน มีสวนรวมเรี ยนรู ในกระบวนการวิจยั ทุก
ขันตอนทําใหสามารถบูรณาการแผนงานโครงการแกไขปญหาความยากจนไดสอดคล
องกับความตองการของกลุมคนจน
ทศพล สมพงษ และคณะ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง
“โครงการวิจยั การ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการความยากจนกรณี ศึกษาองค การบริ หารสวนตําบลนามอง
อําเภอ
กุดบากจังหวัดสกลนคร ผลจากศึกษาวิจัยพบวา การพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการความยากจน แบบบูรณาการ โดยใชกรอบแนวคิดสามเหลียมเขยือนภูเขา โดยเนนกระ
บวนการมีสวนรวมทัง 3 ภาคสวนและการเขาไปมีสวนรวมของกลุมคนจน นําไป
สูการสรางความเขมแข็งและเกิดกระบวนการในการแกไขปญหาตาง ๆ ของคนจน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอคนพบดังนี กลุมคนจนเกิดกระบวนการเรียนรู และ
มีสวนสําคัญอยางยิงในการแกไขปญหาความยากจน ขอคนพบคนจนมี การร
วมกันคนหาปญหาความยากจนของตนเอง จากการจัดเวที ประชาคมมีการคนหาทุนทาง
สังคมในหมู
่ บานและชุมชนของตนเอง เพือเพิมศักยภาพของตนเองและรวมกันนําเสนอแนว
ทางการแกไข ปญหาความยากจน ดวยวิธีการรวมกลุมการผลิตดานการเกษตรกรรม
เพือใหบรรลุยทุ ธศาสตร
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ลดรายจายเพิมรายได และการพออยูพอกิน ปจจัยทีสงผลตอความเขมแข็งใน
การบริ หารจัดการใน การแกไขปญหาความยากจนพบวา เกิดจากปจจัยดานปฏิบัติ
งานของภาคีนกั วิจยั และนักวิชาการ ทองถินปจจัยดานการสนับสนุนขององคการ
บริ หารสวนตําบล ปจจัยดานการเสริ มแรงจาก
ขาราชการในพืนที ปจจัยในด
านการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และปจจัยจูงใจทีกลุมคนจนมองเห็นประโยชน์
จากการไดเขารวมในกิจกรรม และโครงการซึงตอบสนองความตองการของกลุมคนจน
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2545 : บทคัดยอ) เป็ นนักวิชาการด้ านมานุษยวิทยาทีมอง
ปั ญหาความยากจนเชิงโครงสร้ าง ในการปาฐกถามตามคําเชิญของโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ
สําหรับคนจนและคนด้ อยโอกาสในสังคม เมือกลางเดือนเมษายน 2545 ณ บางแสนรี สอร์ ท จ.ชลบุรี
ฉลาดชาย มองปั ญหาความยากจนในบริ บทของการวิพากษ์ แนวคิดการพัฒนากระแสหลักตาม
ทฤษฏีของ Walt Rostow ซึงบอกว่าการพัฒนาคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ ถ้ าจะพัฒนาเศรษฐกิจก็ต้อง
เปลียนให้ เป็ นประเทศอุตสาหกรรม และการจะทําให้ เป็ นประเทศอุตสาหกรรมได้ ก็จะต้ องพึงพา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึงหมายความว่าจะทําให้ ประเทศไม่มีคนจนก็จะต้ องดําเนินกาพัฒนา
ตามแนวของประเทศตะวันตก หรื อการใช้ เทคโนโลยีเพือมุ่งหน้ าให้ เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ฉลาดชาย มองว่า เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2546 คือ ความพยายามแก้ ปัญหาคนจนทีมีลกั ษณะเป็ น
การแก้ ปัญหาเชิงโครงสร้ างแต่เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็ นกระแสของการหยุดไม่ให้ เกิดการ
แก้ ไขปั ญหาเชิงโครงสร้ าง ประสบการณ์ในงานวิจยั ของฉลาดชาย ทําให้ ได้ ข้อสรุ ปว่า ปั ญหาของ
ความยากจนคือปั ญหาของการเข้ าไม่ถงึ ทรัพยากร ดิน นํา ป่ า ไม่ใช่ปัญหาของความโง่ไม่ใช่ปัญหา
ของความไร้ สมรรถภาพหรื อไม่มคี วามสามารถในการบริ หารจัดการ แต่มนั เป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้ าง
เป็ นปั ญหาทีเกียวข้ องกับนโยบาย
อภิชยั พันธเสน (
: บทคัดยอ) นักเศรษฐศาสตร์ เชิงพุทธ กล่าวปาฐกถานําในการ
สัมมนาทางวิชาการเรื อง ความยากจน สิงแวดล้ อม และการพัฒนา จัดโดยโครงการปริญญาเอกสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ มีนาคม
วิเคราะห์ปัญหาความยากจนว่าสาเหตุ
หลักเกิดจากนักเศรษฐศาสตร์ เอ๋อหรื อ autistic economist ทีมองว่า ความยากจนมีสาเหตุมาจาก
การทีคนไม่มีเงินหรือมีรายไดไม่พอเพียง การทีคนมีรายได้ น้อย เพราะมีผลิตภาพหรื อ Productivity
ตํา สาเหตุของการทีมีผลิตภาพตํา เกิดจากคนไม่มีการศึกษามากพอ ซึงฟั งดูง่าย แต่จะทําให้ ได้ จริ ง
เริ มเป็ นเรืองยากมากขึน นอกจากนียังได้ กล่าวถึงการอธิ บายของนักเศรษฐศาสตร์ อกี กลุม่ หนึงที
วิเคราะห์ปัญหาความยากจนว่า เกิดจากการขาดแคลนหรื อการเข้ าไม่ถึงบริ การและสินค้ าทีจําเป็ น
ทังๆ ทีอาจจะมีเงินก็ได้ อย่างไรก็ตาม อภิชยั มองว่า ความยากจน สิงแวดล้ อมและการพัฒนาที
แท้ จริงแล้ วคือเรื องเดียวกัน แต่มีจดุ เน้ นอยู่ทีการพัฒนา จะต้ องเป็ นการพัฒนาในความหมายที
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แท้ จริง คือ การพัฒนาสติและปั ญญาของมนุษย์ การพัฒนาในลักษณะเช่นนีจะแก้ ปัญหาความ
ยากจนและสิงแวดล้ อมพร้ อมกันไป
สมบัติ พันธวิศิษฎ์ (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การอยูร่ อดของชุมชนชนบทไทย กรณีศกึ ษาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า ความพอเพียง
ทางเศรษฐกิจระดับครัวเรื อนและระดับชุมชนต่างมีความสัมพันธ์กนั และเกือกูลซึงกันและกัน
ความพอเพียงทางเศรษฐกิจของทังสองระดับยังขึนอยู่กบั ปั จจัยอืน ได้ แก่ ทีดิน เงินทุน เทคโนโลยี
ความอุดทสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ความเข้ วแข็งขององค์กรระดับชุมชน
การศึกษา วัฒนธรรมและความเชือ ความขยันหมันเพียรและอดทนของสมาชิกในครัวเรื อน ซึงพบว่า
ครัวเรื อนส่วนใหญ่ต่างมีหนีสินและดิรนเพือหารายได้ ให้ พอเพียงกับรายจ่าย ส่วนครัวเรือนทีมีระดับ
รายได้ พอเพียงจะมีลกั ษณะการประกอบอาชีพทังในภาคเกษตรและนอกเกษตร ซึงในส่วนครัวเรื อน
เกษตรทีมีรายได้ พอเพียงก็จะเป็ นการเกษตรแบบผสมผสาน มีปัจจัยการผลิตทีสําคัญเป็ นของตนเอง
โดยเฉพาะทีดินและแรงงานพอเพียง การส่งสริ มเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรื อนและชุมชนในชนบท
จําเป็นต้ องดําเนินไปในหลายด้ านและจําเป็ นต้ องร่ วมมือกันทังส่วนขิงรัฐ ครัวเรื อนและชุมชน
สมศรี จินะวงษ์  (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “การวิเคราะห์
กระบวนการเรี ยนรู้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ในชุมชนทีใช้ แนวทางการพัฒนา
แบบเศรษฐกิจพอเพียง” พบว่า ) แนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและในปั จจุบนั มี
ทังสิงทีเป็ น จุดร่วมและจุดต่าง สําหรับจุดร่ วม คือ การเน้ นในเรื องพออยู่ พอกิน การพึงตนเอง การ
พึงพาซึงกันและกัน การมีความสุขตามอัตภาพโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อืน และสิงแวอล้ อม จุด
ต่าง คือ ในสภาพปั จจุบนั การผลิตเป็ นไปเพือสนองความต้ องการในการบริ โภคของครัวเรื อน
และเพือการค้ า การบริ โภคเป็ นไปทังเพือสนองความต้ องการในการดํารงชีวิตและเพือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
การแลกเปลียนเป็ นไปทังในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก การ
จัดสรรหรื อแบ่งปั นเป็ น ทังในระดับชุมชนและระดับรัฐ ) กระบวนการเรี ยนรู้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทีเกิดขึนอาศัยปัจจัย การเรี ยนรู้ทงปั
ั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก และปัจจัยสภาพแวดล้ อม โดยมี
ลักษณะการเรี ยนรู้ ทังในระดับปั จเจกบุคคลและการรวมกลุม่ จากแหล่งเรียนรู้ทงจากภายในชุ
ั
มชน
และภานนอกชุมชน
วิโรจน์ ณ ระนอง (2544) (อ้ างใน ความยากจน สถานการณ์และบทบาท
ขององค์กรพัฒนาเอกชน, จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร. 2546) นักวิชาการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพือการ
พัฒนาประเทศ (TDRI) วิเคราะห์แนวทางหลักๆ ในการแก้ ปัญหาความยากจนของไทย มี 2 แนวทาง
หลัก คือ (1) แนวทางแก้ ปัญหาความยากจนโดยการเจาะจงทีคนจนและ (2) แนวทางแก้ ไขปั ญหา
ความยากจนแบบองค์รวม ซึงแนวทางหลักเองนันแยกย่อยออกได้ เป็ นสองแนวทางคือ แนวทางของ
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ผู้ทีเชือว่าปั ญหาความยากจนเป็ นปั ญหาโครงสร้ างและแนวทางของผู้ทีเชือว่าความยากจนเกิดจาก
การขาดศักยภาพหรื อประสบเหตุการณ์ทีมีความรุนแรง
นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2543 : บทคัดยอ) กล่าวไว้ ว่า ความยากจนในโลกปัจจุบนั ไม่ได้ เป็ น
ปั ญหาของปัจเจกชน ทีบางคนมีรายได้ น้อย บางคนมีรายได้ มากหากเป็นผลพวงมาจากนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ การครอบงํา จากประเทศมหาอํานาจ ทีได้ แย่งเอาทรัพยากรทีประชากร
ทัวไปเคยใช้ อยู่ แหล่งจับปลา ทรัพยากรชายฝั งไปให้ คนอืนใช้ เช่น ทําเป็นเขือนสร้ างกระแสไฟฟ้า
เอาไปทํานากุ้งปล่อยให้ เรือกระตักทําลายสิงแวดล้ อม ฯลฯ ทําให้ ประชาชนไร้ สมรรถภาพทีจะเข้ าถึง
ทรัพยากรในการดํารงชีพ จึงต้ องกลายเป็ นคนจน ไร้ อํานาจในการตัดสินใจ ทังในตลาดและใน
การเมืองไม่สามารถพึงพาตนเองได้ เหมือนเมือก่อน จึงต้ องกลายเป็ นคนจน
ประเวศ วะสี (2543 : บทคัดยอ) นักวิชาการและราษฏรอาวุโสทีให้ ความสนใจปั ญหา
คนจนกล่าวว่า ปั ญหาของคนจนเป็ นปั ญหาทางโครงสร้ างทีลึกมาก ไม่มีรัฐบาลใด ๆ สามารถแก้ ได้
ถ้ าแก้ ปัญหาเรื องคนจนไม่ได้ บ้านเมืองจะเจริ ญรุ ดหน้ าไปไม่ได้ เพราะปั ญหาเรื องคนจนเป็ นปั ญหา
ทางศีลธรรมพืนฐาน สังคมทีขาดศีลธรรมพืนฐานเป็ นสังคมทีเจริ ญไม่ได้
มาลินี สมงาม (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “แนวทางการแกป
ญหา ความยากจนของชาวนากับการพัฒนาดานเกษตรกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง”
ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของความยากจนในพืนทีศึกษา คือ ขาดแคลนแหลงนําผิวดิน
ขาดกรรมสิทธิทีดินทํากิน และปจจัยการผลิตขาดแคลนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ผลผลิตขาวตอไร แนวทางทีเหมาะสมสําหรับการแกปญหาความยากจน
ของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง คือ การพัฒนาแหลงนําผิวดิน ออกเอกสาร
สิทธิทีดินทํากินและ
สงเสริมปจจัยการผลิตพัฒนาสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และเพิมผลผลิต
ทางการเกษตร
ทรงชัย (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “การศึกษาทัศนะของเกษตรกรใน
การสร้ างความมันคงทางรายได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการศึกษา พบวา ประชากรที
ศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง - ปี ร้ อยละ . มีสภานภาพสมรสร้ อยละ . มีระดับ
การศึกษาชันประถมศึกษา ร้ อยละ . และส่วนใหญ่มีอาชีพเสริ ม คือ การเลียงสัตว์ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่เคยรับการอบรมเกียวกับการประกอบอาชีพ ร้ อยละ . และพบว่าเกษตรกรต้ องซือ
อาหารมาบริ โภค เนืองจากสามารถผลิตเองได้ น้อย ร้ อยละ . ความรู้ของเกษตรกรตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ส่วนใหญ่ร้ ูจกั แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ร้ อยละ . โดยรับทราบจาก
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แหล่งข้ อมูลโทรทัศน์ ร้ อยละ . ในการได้ รับการอบรมเรืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
ส่วนใหญ่ไม่เคยได้ รับการอบรม ร้ อยละ . รวมทังไม่เคยได้ ไปศึกษาดูงานด้ านเกษตรทฤษฎีใหม่
ร้ อยละ . เกษตรกรมีความรู้การทําการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ เกิดการงดใช้
สารเคมี ซึงเป็นการลดต้ นทุนการผลิต ร้ อยละ . ข้ อเสนอแนะ เกษตรกรเห็นด้ วยกับการประกอบ
อาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง
แต่การปฏิบตั ิกิจกรรมนันอยู่ในระดับน้ อย ซึงหน่วยงานของรัฐ และเอกชนทีเกียวข้ องควรมีการ
สนับสนุนส่งเสริ มให้ กยั เกษตรกรในด้ านการศึกษา เพิมพูนความรู้ ในการประอาชีพ
จากการศึกษางานวิจัยเกียวกับสาเหตุของความยากจนของประชาชน และแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา พบว่า ประชาชนทียากจนมีสาหตุจาก 1) สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดย
การทํานาเปนหลักซึงอาศัยฝนจากธรรมชาติ หลายแหล่งเกิดจากนาขาวเสียหาย แหลงนํา
ไมเพียงพอตอการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรไดไมเต็มที กูเงินมาลงทุน จึงเกิด
ภาวะหนีสินพอกพูน 2) ทรัพยากรทีประชาชนเคยใช้ เป็ นทีทํากิน ถูกนําไปใช้ อย่างอืน ) ชาวนา
ทีทํานาไม่มีทีดินเป็นของตนเอง 4) ขาดความรู้และทักษะใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ แนวทางแก้ ไข
คือ ใหรัฐบาลดําเนิน การแกไขปญหาความยากจนในชนบทอยางจริ งจังโดยในระยะสัน
ใหมุงแกไขเพือบรรเทาอาการความขาดแคลน สิงจําเปนในการดํารงชีพเฉพาะหนาไป
พลางกอน สวนระยะยาวใหมุงแกไขทีสาเหตุของความยากจน อันเปนการแกไข
โดยมุงถอนรากถอนโคนของรากเหงาแหงความยากจนใหหมดสินไป และทีสําคัญยิงคือ
ประชาชนตองการสงเสริมอาชีพเพือเพิมรายได้ และต้ องการวิธีการรวม กลุมการผลิตด
านการเกษตรกรรม

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
3.1 บทนํา
การวิจัยเรื อง การศึกษาแบบบูรณาการเพือแก้ ปัญหาความยากจนในชุมชนโดยใช้ ทฤษฎี
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง : กรณี ศึก ษาบ้ านตราดตวน ตําบลชุ มเห็ ด อําเภอเมื อง จังหวัดบุรีรัม ย์ ครังนี
เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่ วม (Participatory Action Research; PAR) โดยใช้ ระเบียบ
วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพร่วมกัน โดยมีวิธีดําเนินการทีสําคัญดังต่อไปนี
3.2 ขันตอนการวิจัย
ในการดํ า เนิ น การวิ จัย คณะผู้ วิจัย ได้ กํ า หนดกระบวนการและขันตอนของการวิ จั ย
ตามลําดับขัน ดังนี
3.2.1 ศึก ษาบริ บ ทที เกี ยวข้ อ งกับ วิธี ก ารประยุก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
ประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3.2.2 ศึก ษาเอกสารรายงานต่ าง ๆ ที เกี ยวข้ อ งกับ การประยุ ก ต์ ใช้ ท ฤษฎี เศรษฐกิจ
พอเพียง การแก้ ไขปั ญหาความยากจน และยุทธศาสตร์ ความยากจนและโครงการต่างๆ ทีเกียวกับ
การแก้ ไขปัญหาความยากจนในเขตพืนทีตําบลชุมเห็ด
3.2.3 ศึกษาการจัดทําข้ อมูลและลักษณะข้ อมูลคนจน การจัดทําแผนทีตังครัวเรือนคน
จน แผนทีหมูบ่ ้ าน แผนผังคนจน แยกแยะตามสาเหตุของความจน ผลกระทบ วิธีการแก้ ไขปั ญหาที
ผ่านมาขององค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด
3.2.4 จัด กระบวนการเรี ย นรู้ เชิ ญ วิท ยากรให้ ค วามรู้ เกี ยวกับ การประยุกต์ ใช้ ท ฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพีย ง เพื อการแก้ ปั ญ หาความยากจนเชิ งบูรณาการเชิงพืนที ให้ แก่ประชาชนชุมชน
บ้ านตาดตรวน
3.2.5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือหา วิเคราะห์กระบวนการเก็บข้ อมูล
เชิงคุณภาพและเสนอรายงาน เป็ นรายงานเชิงพรรณนาความและพรรณนาเชิงวิเคราะห์
3.2.6 สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มูล ให้ ชุม ชนและภาคีที เกียวข้ อง เพื อให้ ร่วมกัน สรุ ป
บทเรี ยน ผลการดําเนินงาน กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและครอบคลุมต่อประเด็น คําถามการ
วิจยั ได้ อย่างครบถ้ วน
3.2.7 จัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
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3.2.8 เผยแพร่ งานวิจยั และขยายเครื อข่ายงานวิจัยสูส่ าธารณะชน เพื อให้ หน่วยงานที
เกียวข้ องนําผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนางานต่อไป
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
เนืองจากการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึงเป็ นกระบวนการวิจัย
โดยการวิ จัย เชิ งคุณ ภาพ ใช้ วิธี การสังเกต การสัม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ร่ วมกับ การจัด เวที
แลกเปลียนเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นเวทีชุมชน เพือให้ ได้ ข้อมูลตามประเด็นวิจัย คณะผู้วิจัยจึงได้ จําแนก
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาครังนี ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
3.3.1 กลุ่มบุคคลทีมีภูมิลําเนาในเขตพืนทีชุมชนบ้ านตราดตวน ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจําแนกตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประกอบด้ วย
กลุม่ ที 1 กลุม่ ประชากรทีประกอบอาชีพพาณิชยกรรม จํานวน 105 คน
กลุม่ ที 2 กลุม่ ประชากรทีประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 75 คน
3.3.2 กลุม่ ผู้นําชุมชนทุกระดับ ประกอบด้ วย นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด
กํานันตําบลชุมเห็ด ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีร่วมทีเกียวข้ อง
3.4 เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาวิจยั ครังนี ประกอบด้ วย
3.4.1 ข้ อมูลเชิงปริมาณ : คณะผู้วิจัยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื องมือหลักในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล
3.4.2 ข้ อมูล เชิ งคุณ ภาพ : คณะผู้วิจัยได้ ใช้ วิธีก ารเก็ บรวบรวมข้ อ มูล โดยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ าง (Structured interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)
3.5 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.5.1 ข้ อมูลเชิงปริ มาณทีได้ จากแบบสอบถาม คณะผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
สําเร็จรูป (SPSS for Windows) (เพือหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน)
สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของระดับวิธีการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนตราดตวน โดยหาค่าเฉลียเป็ นรายด้ าน มีรายละเอียด ดังนี
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คะแนนเฉลียระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง
น้ อยทีสุด
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง
น้ อย
คะแนนเฉลียระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง
ปานกลาง
คะแนนเฉลียระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง
มาก
คะแนนเฉลียระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง
มากทีสุด
3.5.2 ข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที ได้ จากแบบสั ม ภาษณ์ เป็ นรายบุ ค คล (Depth interview)
คณะผู้วจิ ยั นํามาวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content analysis)
ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพือหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดย
ใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนัน คณะผู้วจิ ัยใช้ วิธีการปฏิบตั ิการจัดเวทีชุมชนแลกเปลียนเรี ยนรู้
ซึงมีกลุ่มตัวแทนชุมชน กลุ่มสมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบล (อบต.) ผู้นําหมูบ่ ้ าน นายกองค์การ
บริ หารส่วนตําบล และภาคีร่วม เพือระดมความคิดเห็นจากการอภิปรายกลุ่ม โดยใช้ การกําหนด
ประเด็นปั ญหาความยากจนของกลุ่มทีศึกษาจาก “SWOT Analysis” ซึงการจัดเวทีชุมชนนี จะทํา
ให้ ได้ ข้อมูลทีเกิดจากกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตามความต้ องการของคนในชุมชน
เพือนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน นําไปสู่การจัดทํายุทธศาสตร์ การแก้ ไขปั ญหาความยากจนโดยใช้
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพือแก้ ไขปั ญหาความยากจนในชุมชนอันจะนําไปสู่การพัฒนาทียังยืน
ต่อไป

บทที
ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
4.1 บทนํา
การวิจยั เรื อง การศึกษาแบบบูรณาการเพือแก้ ปัญหาความยากจนในชุมชนโดยใช้ ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้ านตราดตวน ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในบทนี
คณะผู้วิจยั มีผลศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์และคําถามการวิจยั ดังนี
4.1.1 วัตถุประสงค์การวิจยั มี 3 ประการ คือ
4.1.1.1 ศึกษาองค์ความรู้เกียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชน
บ้ านตราดตวน หมู่ 4
4.1.1.2 ศึกษาแนวทางการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
4.4.1.3 ศึกษารู ปแบบการบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหา
ความยากจนของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
4.1.2 คําถามของการวิจยั เรื อง การศึกษาแบบบูรณาการเพือแก้ ปัญหาความยากจนใน
ชุมชนโดยใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศกึ ษาบ้ านตราดตวน ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ มี 3 ประการ ดังนี
4.1.2.1 ประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 มีองค์ความรู้ เกียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง มากน้ อยเพียงใด
4.1.2.2 การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 ควรมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
4.1.2.3 การบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 ควรมีรูปแบบเป็ นอย่างไร
เพือตอบคําถามของการวิจยั และจุดประสงค์ของการวิจยั นัน คณะผู้วิจยั ได้ จดั ทําเครืองมือ
ทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเภท คือ
1) เครื องมือทีใช้ เก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณ คือ แบบสอบถามแบบ Checklist/Rating
Scale ซึงแบ่งออกเป็ น ตอน ประกอบด้ วย
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ตอนที ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 9 ข้ อ
ตอนที ข้ อมูลเกียวกับความรู้ และความเข้ าใจเกียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน
ตอนที ข้ อมูลเกียวกับการดําเนินชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน ซึงพิจารณาจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 ฐาน ได้ แก่
ด้ านความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และหลักการมีภมู ิค้ มุ กันทีดี ด้ านความรู้ ด้ านคุณธรรม
ตอนที แบบสอบถามปลายเปิ ดเพือแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะอืนๆ
2) เครื องมือทีใช้ เก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept
Interview) การประชุม การอบรม ศึกษาดูงาน และการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ในบทนี คณะผู้วิจยั
นําเสนอผลการศึกษา การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะตามลําดับ ดังนี
4.2 ผลการศึกษา
การนําเสนอผลการวิจยั จะเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยั แต่ละข้ อตามลําดับข้ อคําถาม
โดยเรี ยงตามลําดับดังนี
วัตถุประสงค์ ข้อที 1 ศึกษาองค์ความรู้เกียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
จากการเก็บ รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึงเป็ น ตัวแทนผู้มี
รายได้ น้อยของชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ . ) มีอายุระหว่าง
36-49 ปี มีสถานะภาพสมรส (ร้ อยละ 75.3) สํ าเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 4.6)
มี อาชี พรั บ จ้ าง (ร้ อยละ 0.8) มี จํ านวนสมาชิก ในครอบครั ว 4-7 คน (ร้ อยละ 0.8) รายได้ โดย
เฉลี ยต่ อเดื อน ประมาณ ,001-15, บาท (ร้ อยละ . ) มีร ายจ่ายในครั วเรื อ นต่อเดื อ น
ประมาณ ,001-15, บาท มีเงินออมแต่ละเดือนในครอบครัว (ร้ อยละ . )
สําหรับความรู้ ความเข้ าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างได้ พบว่า
มีความเข้ าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (ร้ อยละ . ) ส่วนใหญ่รับรู้ องค์ความรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพี ย งจากผู้ นํ าในชุม ชน และเพื อนบ้ าน (ร้ อยละ . ) โดยมี ค วามรู้ ต่ อแนวทางของทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงเกียวกับเรื องความอดทนและความเพียรมากทีสุด (ร้ อยละ . ) และมี
การประยุกต์ใช้ ท ฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียงโดยการลดรายจ่าย (ร้ อยละ . ) การประหยัดอดออม
(ร้ อยละ . ) และการใช้ ท รั พ ยากรอย่ างคุ้ม ค่าและ เกิ ด ประโยชน์ สูงสุด ทังด้ านส่วนตัวและ
ส่วนรวม (ร้ อยละ . ) โดยเริ มปฏิบตั ิจากตัวเอง และครอบครัว ตามลําดับ
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที 2 ศึ ก ษาแนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฏี เศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
ข้ อค้ นพบทีได้ จากการลงพืนที และเก็บข้ อมูลด้ วยกระบวนการจัดประชุมกลุ่ม
ซึงประกอบด้ วยผู้นําชุมชน และตัวแทนชาวบ้ าน เมือวันที ธันวาคม
ได้ ข้อสรุปแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน
หมู่ 4 ดังนี
ด้ านการดําเนินชีวิต ลักษณะการดําเนินชีวิตของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
แต่ละครัวเรื อนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซือผลิตภัณฑ์เพือการอุปโภคบริ โภคมากกว่าการผลิตด้ วย
ตนเองจึงส่งผลให้ เกิ ดค่าครองชีพทีสูงขึน และมีเงิน ออมน้ อยตามไปด้ วย จากสภาพปั ญ หาดังที
กล่ า วไปแล้ ว สามารถ นํ า ท ฤษ ฎี เ ศรษ ฐกิ จ พอเพี ยงมาประยุ ก ต์ ใช้ ในการดํ าเนิ นชี วิ ต
ด้ วยการลด การใช้ -จ่ายในครัวเรื อน โดยการลดปริ มาณการซือจากภายนอกและทําการผลิตของใช้
ในครั ว เรื อนด้ ว ยตนเอง ซึงองค์ ป ระกอบของทฤษฎี เศรษฐกิ จพอเพี ย งสามารถประยุก ต์ ใช้ ใ น
ชีวติ ประจําวันได้ ดังนี
หลักความพอประมาณ : สามารถปฏิบตั ไิ ด้ โดยลด/หลีกเลียงการกู้เงินทังในและ
นอกระบบ โดยพยายามควบคุมการใช้ จ่ายให้ สอดคล้ องกับรายได้ ทีได้ รับด้ วยระบบการทําบัญชี
ครัวเรื อนเพือปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้ จ่ายให้ เพียงพอต่อการดํารงชีวิตโดยไม่ต้องพึงเงินกู้ยืม
หลักความมีเหตุผล : สามารถปฏิบัตไิ ด้ โดย ชุมชนควรให้ ความสําคัญกับการนํา
คุณธรรมมาใช้ ในการดําเนินชีวิตทุกด้ าน เช่น ด้ านความสัมพันธ์ในชุมชน ด้ านการบริ หารจัดการ
ด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้ านการประกอบอาชีพ ด้ านการอบรมเด็กและเยาวชนในพืนที
ด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหมูบ่ ้ าน เคารพผู้อาวุโสและ
นําประสบการณ์ของผู้อาวุโสมาเป็ นแบบอย่างทีดี
หลักการมีภูมคิ ้ มุ กันทีดี : สามารถปฏิบตั ไิ ด้ โดยระดับครอบครัวต้ องสร้ างความ
ใกล้ ชิดให้ กบั สมาชิก สร้ างความสามัคคีในชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณีทีดี ลดพฤติกรรม
การบริ โภคสินค้ าฟุ่ มเฟื อย
ด้ านคุณ ธรรม : สามารถปฏิ บัติตามกฎ ระเบี ย บทีชุมชน/สังคมกําหนดไว้ เพือสร้ าง
ชุ ม ชนเข้ มแข็ ง เช่ น การงดสุ ร า การพนั น ในงานพิ ธี ต่ า ง ๆ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
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ด้ านการประกอบ อาชี พ จากการที ประชาชนชุ ม ชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
บางครั วเรื อนมีองค์ ความรู้ ในการผลิตผลิ ตภัณ ฑ์ สํา หรับใช้ ในครั วเรื อน อีกทังในชุมชนมีวตั ถุดิ บ
สํ าหรั บ นํ ามาใช้ ในการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ บ างชนิ ดสํ าหรั บ ใช้ ในชี วิตประจําวัน และนํ าไปจําหน่าย
เพือการเพิ มรายได้ ให้ กับครัวเรื อน เช่น ผักตบชวา ซังข้ าวโพด นํ ามาเป็ น วัตถุดิบในการเพาะเห็ด
มะนาวนํามาเป็ นส่วนผสมของนํายาล้ างจาน ผักสวนครัว นํามาเป็ นส่วนประกอบในการทําอาหาร
และจําหน่าย แต่อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ ของชาวบ้ านทีนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์นนั ไม่สามารถทํา
ได้ อย่างต่อเนื องและไม่ได้ มาตรฐาน ต้ องอาศัยองค์ความรู้ วิธีการจากบุคคล/หน่วยงานภายนอก
ชุมชน เช่น นักวิชาการการเกษตร พัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา เป็ นต้ น
จากประเด็ น ปั ญ หาที ค้ นพบ สามารถเสนอแนวทางการแก้ ปั ญหาด้ านเศรษฐกิ จ
ด้ านโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการศึกษา ด้ านสังคม และด้ านสิงแวดล้ อมของชุมชนบ้ านตราดตวน
หมู่ 4 ดังตาราง 4.1
ตาราง . แสดงประเด็นปั ญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ ปัญหาของของชุมชนบ้ านตราดตวน
หมู่ 4
ประเด็นปั ญหา
1. ด้ านเศรษฐกิจ

สาเหตุ
-ต้ นทุนการผลิตทาง
การเกษตรสูง
-ไม่มีทีทํามาหากิน
-มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การทําการเกษตร
-ผลผลิตทางการเกษตร
ตกตํา
-รายได้ ไม่แน่นอน และมีน้อย
กว่ารายจ่าย
-ขาดการรวมกลุ่มในการ
พัฒนาอาชีพ
-ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์

แนวทางการแก้ ปัญหา
- ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในพืนทีเพือสร้ างหรื อพัฒนาอาชีพเสริ ม
ให้ กบั คนในหมูบ่ ้ าน
- องค์การบริ หารส่วนตําบลควรเข้ ามา
ช่วยเหลือในด้ านความรู้ ทักษะ ส่งเสริ ม
การสร้ างอาชีพหลังการเก็บเกียวและ
ติดตามประเมินผล เพือร่วมกัน
แก้ ปัญหาอย่างต่อเนือง
- ผู้นําและชาวบ้ านในชุมชนร่วมกัน
ค้ นหาศักยภาพในพืนทีเพือนําไปสู่การ
สร้ างอาชีพทียังยืนในชุมชน
-ควรส่งเสริ มให้ ชาวบ้ านจัดทําบัญชี
ครัวเรื อน
-ควรส่งเสริ มอาชีพเสริ มทีชุมชนมีทกั ษะ
อยู่แล้ ว เช่น เพาะเห็ดฟาง เลียงหมู
ปลูกข้าวโพด เป็ นต้ น
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ตาราง . (ต่ อ) แสดงประเด็นปั ญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ ปัญหาของของชุมชน
บ้ านตราดตวน หมู่ 4
ประเด็นปั ญหา

สาเหตุ

2. ด้ านโครงสร้ าง
พืนฐาน

- ถนนภายในหมูบ่ ้ านชํารุ ด

3. ด้ านการศึกษา

- สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่
ไม่ได้ เรี ยนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา

4. ด้ านสังคม

- สมาชิกในชุมชนให้ ความ
ร่วมมือในการเข้ าร่วม
กิจกรรมในระดับน้ อย
- เยาวชนในชุมชนมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น
การทะเลาะวิวาท มัวสุม
ติดเกม และไม่เชือฟั งพ่อแม่
เป็ นต้ น
- การใช้ สารเคมีในภาค
การเกษตร
- ไม่มีสถานทีกักเก็บนํา
สําหรับทําการเกษตร
-ไม่มรี ะบบบริ หารจัดการนํา
ในการเกษตร

5. ด้ านสิงแวดล้ อม

แนวทางการแก้ ปัญหา
- องค์การบริ หารส่วนตําบลควรตรวจสภาพ
ของถนนและมีการซ่อมบํารุ ง รวมทังจํากัด
นําหนักรถบรรทุก
- สมาชิกในชุมชนควรมีสว่ นร่วมในการดูแล
รักษาถนนภายในหมูบ่ ้ าน
- ส่งเสริ มให้ เด็กและเยาวชนรวมทัง
ผู้ปกครองเห็นความสําคัญในการศึกษาต่อ
ในระดับทีสูงขึน
- องค์การบริ หารส่วนตําบลควรส่งเสริม
ความรู้ ทีเป็ นประโยชน์ในด้ านการดํารงชีวติ
และการส่งเสริ มอาชีพ อย่างต่อเนือง
- องค์การบริ หารส่วนตําบลและผู้นําใน
ชุมชน ควรส่งเสริ มให้ มีกจิ กรรมทีช่วยสร้ าง
ความสามัคคี และเป็ นกิจกรรมทีเป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชม
เช่น กีฬา ด้ านประเพณีวฒ
ั นธรรม
โครงการปฏิบตั ิธรรมสําหรับเยาวชน เป็ นต้ น

- ส่งเสริ มความรู้ เกียวกับผลกระทบของ
การใช้ สารเคมีในภาคการเกษตร
- เกษตรกรให้ ความสําคัญต่อการลดการใช้
สารเคมีในภาคการเกษตร
- เกษตรกรหรื อหมูบ่ ้ านควรขุดสระในพืนที
เพือเก็บกักนําไว้ ใช้ ในฤดูแล้ ง
-องค์การบริ หารส่วนตําบลและผู้นําชุมชน
ควรร่วมแก้ ปัญหาในด้ านระบบการบริ หาร
จัดการนํา
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จากตาราง 4.1 แสดงให้ เห็นว่า ชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 มีสาเหตุของปัญหาด้ านต่างๆ
ดังนี
ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ : เกิ ดจากคนในชุมชนไม่มีทีดินทํากินเป็ นของตนเอง ส่งผลต่อ
การเพิ มขึนของต้ น ทุ น การผลิ ต บางฤดู ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรมีป ริ ม าณที ตํ า อีก ทังตลาดใน
การรองรับผลผลิตทีผลิตได้ ยงั แคบ ทําให้ ไม่สามารถจําหน่ายได้
แนวทางการแก้ ปั ญ หา : จะต้ องร่ วมมือกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนทังภาครั ฐและ
ภาคเอกชน ผู้นํ าในชุมชน ตัวแทนชาวบ้ าน เพื อเพิมทัก ษะในการประกอบอาชีพ เสริ ม มีความรู้
เกียวกับการทําบัญชีครัวเรื อน ฯลฯ
ปั ญหาด้ านโครงสร้ างพืนฐาน : ถนนภายในหมูบ่ ้ านชํารุ ด
แนวทางแก้ ปัญหา : องค์การบริ หารส่วนตําบล และประชาชน หน่วยงานในพืนทีต้ อง
ร่ วมกันดูแลรักษาให้ มสี ภาพทีดี
ปั ญหาด้ านการศึกษา : เนืองจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มกี ารศึกษาน้ อย
แนวทางแก้ ปัญหา : จึงต้ อ งสร้ างความตระหนักและให้ ความสําคัญกับการศึกษาของ
เด็กและเยาวชนในพืนที อีก ทังองค์การบริ หารส่วนตําบลต้ องให้ ความสําคัญในการส่งเสริ มและ
ผลัก ดันให้ ประชาชนในชุมชนมีทัก ษะและความสามารถในการสร้ างอาชีพเสริ มที เหมาะสมกับ
บริ บทของพืนทีได้
ปั ญหาด้ านสังคม : สมาชิกในชุมชนให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกิจกรรมใน
ระดับน้ อยและเยาวชนในชุมชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การทะเลาะวิวาท มัวสุม ติดเกม และ
ไม่เชือฟั งพ่อแม่ เป็ นต้ น
แนวทางการแก้ ปัญหา : องค์การบริ หารส่วนตําบลและผู้นําในชุมชน ควรส่งเสริ มให้ มี
กิจกรรมทีช่วยสร้ างความสามัคคี และเป็ นกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชม เช่น กีฬา กิจกรรมที
ดํารงไว้ ซงประเพณี
ึ
วฒ
ั นธรรม โครงการปฏิบตั ิธรรมสําหรับเยาวชน เป็ นต้ น
ปั ญหาด้ านสิงแวดล้ อม : เกิดจากการใช้ สารเคมีในภาคการเกษตร และไม่มสี ถานที
เก็บกักนําไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ ง
แนวทางการแก้ ปัญ หา : ควรส่งเสริ มความรู้ เกี ยวกับ ผลกระทบของการใช้ สารเคมีใน
ภาคการเกษตร อีก ทังเกษตรกรต้ องให้ ความสํ าคัญ ต่อการลดการใช้ สารเคมีในภาคการเกษตร
และเกษตรกรหรื อหมู่บ้านควรขุดสระในพืนที เพือเก็บกักนําไว้ ใช้ ในฤดูแล้ งและทุกภาคส่วนต้ องมี
ส่วนร่ วมแก้ ปัญหาในด้ านระบบการบริหารจัดการนําร่ วมด้ วย

วัตถุประสงค์ ข้อที 3 ศึกษารู ปแบบการบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหาความยากจนของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ เป็ นรู ปแบบ (Model) การแก้ ปัญหาความยากจนของประชาชนดังนี
เศรษฐกิจ

ภายในชุมชน
โครงสร้ างพืนฐาน

องค์ ความรู้
ภายในชุมชน

การศึกษา

แหล่ งเรี ยนรู้
ภายนอกชุมชน

สังคม
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ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
สิงแวดล้ อม

ผู้นําศาสนา
ตัวแทนชาวบ้ าน
ตัวแทนหน่ วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน

ผู้นําชุมชน
กระบวนการ
มีส่วนร่ วมของชุมชน

การแก้ ปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ
อย่ างยังยืน

ภาพที 4. รูปแบบ (Model) การแก้ ปัญหาความยากจน บ้ านตราดตวน หมู่ โดยประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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จากภาพที 4.1 อธิบายได้ วา่ การน้ อมนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ แก้ ปัญหา
ความยากจนของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 ให้ ประสบความสําเร็ จได้ สมาชิกในชุมชน
จําเป็ นต้ องมีความรู้ พืนฐานเกียวกับชุมชนของตนเองทัง 5 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการศึกษา ด้ านสังคม และด้ านสิงแวดล้ อม เพือจะได้ นํามาใช้ ใน
การวิเคราะห์สภาพบริ บทของชุมชน ซึงจะสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพปั ญหา และอุปสรรคในการ
ดําเนินชีวิต นอกจากนันสามารถเรียนรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน ซึงแหล่ง
เรี ยนรู้ภายในชุมชนมีทงตั
ั วบุคคล และครั วเรื อนทีดําเนินชีวิตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมา
อย่างต่อเนือง และเป็ นต้ นแบบให้ กบั บุคคลในชุมชนได้ สําหรับแหล่งเรี ยนรู้ภายนอกชุมชนนันใช้
หลักการพิจารณาจากชุมชนทีมีลกั ษณะการดําเนินชีวติ ด้ วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจากเขตพืนที
ใกล้ เคียง เช่น บ้ านโคกเพ็ก อําเภอเมือง และบ้ านหนองตาเข้ ม อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จากแหล่งเรี ยนรู้ ทังภายในและภายนอกชุมชนสามารถนํามาบูรณาการด้ วยกระบวนการ
มีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน ประกอบด้ วย ผู้นําชุมชน ผู้นําทางศาสนา ตัวแทนชาวบ้ าน ตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครั ฐและเอกชน เพื อร่ วมสะท้ อนสภาพของชุมชน ค้ น หาปั ญ หา ความต้ องการของ
ชุมชน วางแนวทางใน การแก้ ปัญหาและพัฒนาตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงทีสอดคล้ องกับ
บริ บ ทของชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 โดยชุมชนมีความต้ องการในด้ านการประกอบอาชีพเสริ ม
ด้ ว ยการนํ าทรั พ ยากรที มี ใ นพื นที มาใช้ เป็ น วัต ถุ ดิ บ เป็ นต้ น ทุ น การผลิ ต เพื อการบริ โภคและ
การจําหน่าย เช่น การเพาะเห็ดฟาง การทํานํ ายาเอนกประสงค์ และผลิตภัณฑ์ อืนทีจําเป็ นสําหรั บ
การดําเนินชีวิตประจําวัน ซึงจะนํ าไปสู่การแก้ ปัญหา ความยากจนของคนในชุมชนบ้ านตราดตวน
หมู่ 4 อย่างยังยืน
. การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูล มีประเด็นทีน่าสนใจ ซึงมีการอภิปรายผล ดังนี
4.3.1 ข้ อมูลองค์ ความรู้เกียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชน
บ้ านตราดตวน หมู่ 4
ชุ ม ชนบ้ านตราดตวนมี ค วามรู้ ความเข้ าใจในทฤษฎี เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดับ
ปานกลาง ทีเป็ นเช่นนีเนืองจากชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 มีลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ ของพืนทีเป็ น
ชุมชนกึงเมือง ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีทีดินเป็ นของตนเอง และมีระดับการศึกษาน้ อย
ส่งผลให้ ผ้ ทู ีอยู่ในวัยทํางานต้ องประกอบอาชีพรับจ้ างนอกพืนที และคนทีอยู่ในพืนทีจึงมี
แต่ผ้ สู งู อายุซงมิ
ึ ได้ ประกอบอาชีพใด ๆ แต่มีรายได้ จากเบียยังชีพผู้สงู อายุ และรายได้ จากบุตรหลาน
ส่งมาให้ ในแต่ละเดือน ดังนันความรู้ และความเข้ าใจในเรื องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีไม่มากนัก
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อย่างไรก็ตามผู้นําชุมชนได้ มีนโยบายการส่งเสริ มและเผยแพร่ ให้ ประชาชนในชุมชน
มีองค์ความรู้ ในทฤษฎีเศรษฐกิ จพอเพียงอย่างไม่หยุดนิง ดังจะเห็นได้ จากการทีประชาชนส่วนใหญ่
มี ก ารรั บ รู้ องค์ ค วามรู้ ดั ง กล่ า วจากผู้ นํ า ชุ ม ชนและเพื อนบ้ าน และนํ า มาซึ งการปฏิ บั ติ ใ น
ชี วิต ประจํ าวัน ใน ด้ านการลดรายจ่าย การประหยัดอดออม การใช้ ท รัพ ยากรอย่างคุ้ม ค่าและ
เกิดประโยชน์สงู สุด ทังด้ านส่วนตัวและส่วนรวม โดยเริมปฏิบตั ิกบั ตัวเอง และครอบครัว เป็ นต้ น
ซึงสอดคล้ องกับ แนวทาง การประยุก ต์ ใช้ ทฤษฎี เศรษฐกิ จพอเพียงระดับบุคคล/ครอบครัวและ
ระดับชุมชน (ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.
: 89-93) โดยเริ มจากการเสริ มสร้ างคนให้ มีความรู้
ความเข้ าใจ มีการเรี ยนรู้วชิ าการ และทักษะต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้ สามารถรู้ เท่าทัน
การเปลียนแปลงในด้ านต่างๆ ซึงจะส่งผลต่อการเสริ มสร้ างคุณธรรม มีความเข้ าใจและตระหนัก
ถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม สามารถพึงตนเองได้ และเกิดการรวมกลุ่มทํากิจกรรม
ต่างๆ ทีสอดคล้ องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสงั คมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้ ทรัพยากร
ต่างๆ ทีมีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด ผ่ านการร่ วมแรง ร่ วมใจ ร่ วมคิด ร่ วมทําการแลกเปลียนเรี ยนรู้
กับ บุ ค คลหลายฝ่ ายที เกี ยวข้ อ งบนฐานของความซื อสัต ย์ สุ จริ ต อดกลันต่อ การกระทบกระทัง
ขยันหมันเพียรและมีความเอือเฟื อเผือแผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปั นกันระหว่างสมาชิกในชุมชน อันนําไปสู่
ความสามัคคีของคนในชุม ชน ซึงเป็ นภูมิค้ มุ กัน ทีดีของชุมชนและนํ าไปสู่การพัฒนาของชุม ชนที
สมดุล พร้ อมรับต่อการเปลียนแปลง และพัฒนาไปสู่เครื อข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ
4.3.2 การประยุกต์ ใช้ ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
จากผลการศึกษา พบว่า การทีประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวนมีความรู้ ความเข้ าใจใน
ทฤษฎี เศรษฐกิ จพอเพี ย งในระดับ ปานกลาง ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ ไ ม่มีที ดิ นเป็ น ของ
ตนเอง ผู้มี ทีดิ น เป็ น ของตนเองซึงเป็ นส่วนน้ อยยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํ านาข้ าว
แต่พื นที บางส่ วนได้ ท ดแทนโดยภาคอุตสาหกรรม และธุ รกิ จที พักอาศัย เช่น โรงงานผลิ ตนํ าดื ม
บ้ านจัดสรรเป็ นส่วนใหญ่ อีกทังประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาน้ อย ซึงสอดคล้ องกับอภิชัย
พันธเสน ( ) มองว่าความยากจนมีสาเหตุมาจากการทีคนไม่มีเงินหรือมีรายได้ ไม่พอเพียง
การทีคนมีรายได้ น้อย เพราะมีผลิตภาพหรื อ Productivity ตํา สาเหตุของการทีมีผลิตภาพตํา
เกิ ด จากคนไม่ มี ก ารศึ ก ษามากพอ ซึ งฟั ง ดู ง่ า ย แต่ จ ะทํ า ให้ ได้ จ ริ ง เริ มเป็ นเรื องยากมากขึ น
นอกจากนียังได้ กล่าวถึงการอธิบายของนักเศรษฐศาสตร์ อีกกลุ่มหนึงทีวิเคราะห์ปัญหา
ความยากจนว่า เกิดจากการขาดแคลนหรื อการเข้ าไม่ถึงบริ การและสินค้ าที จําเป็ นทังๆ ทีอาจจะมี
เงินก็ได้ อย่ างไรก็ตาม อภิชัย พันธเสน (
) มองว่าความยากจน สิงแวดล้ อมและการพัฒนาที
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แท้ จริ งแล้ วคื อ เรื องเดียวกัน แต่มี จุดเน้ นอยู่ที การพัฒนา จะต้ องเป็ น การพัฒนาในความหมายที
แท้ จริ ง คือ การพัฒนาสติและปั ญญาของมนุษย์ การพัฒนาในลักษณะเช่นนี จะแก้ ปัญหา
ความยากจนและสิงแวดล้ อมพร้ อมกันไป นอกจากนันประชาชนผู้ทีอยู่ในวัยทํางานของบ้ านตราด
ตรวน หมู่ 4 ส่วนใหญ่จะออกไปรับจ้ างนอกพืนที ทําให้ คนทีอยู่ในพืนทีมีแต่ผ้ สู งู อายุ จึงเป็ น
มูลเหตุการณ์นําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพือการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
แต่ยงั ไม่แพร่ หลายและต่อเนือง ทังทีเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบ ัติของทฤษฎีใหม่เป็ น แนว
ทางการพัฒนาทีนําไปสูค่ วามสามารถในการพึงพาตนเองได้ ทุกระดับอย่างเป็ นขันเป็ นตอน
โดยช่วยลดความเสียงเกียวกับความผันแปรของธรรมชาติ โดยอาศัยความพอประมาณและ
ความมีเหตุผล การสร้ างภูมคิ ้ มุ กันทีดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา
การช่วยเหลือซึงกันและกันและความสามัคคี
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น หากจะส่งเสริ มให้ ประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน
หมู่ 4 ได้ เข้ าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพได้ อย่างต่อเนืองนัน ควรนําแนวทางการแก้ ปัญหาความยากจนของไทย ซึงมี 2
แนวทางหลัก (วิโรจน์ ณ ระนอง. 2544; อ้ างถึงใน จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร. 2546) คือ
(1) แนวทางแก้ ปัญหาความยากจนโดยการเจาะจงทีกลุ่มคนจนและ (2) แนวทางแก้ ไขปั ญหา
ความยากจนแบบองค์รวม ซึงแนวทางหลักเองนันแยกย่อยออกได้ เป็ นสองแนวทางคือ แนวทางของ
ผู้ทเชื
ี อว่าปั ญหาความยากจนเป็ นปัญหาโครงสร้ างและแนวทางของผู้ทีเชือว่าความยากจนเกิดจาก
การขาดศักยภาพหรื อประสบเหตุการณ์ทีมีความรุ นแรง โดยเฉพาะแนวทางที 1 คือ การแก้ ปัญหา
ความยากจนโดยการเจาะจงทีคนจน ซึงคณะผู้วิจยั ได้ เลือกตัวแทนซึงเป็ นผู้มรี ายได้ ตําทีสุดของ
สมาชิกในหมู่บ้านมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครังนี เพือให้ ได้ ข้อมูลทีสอดคล้ องและตรงกับ
สภาพปั ญหาของกลุ่มตัวอย่างมากทีสุด
4.3.3 รู ปแบบการบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหา
ความยากจนของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
จากรูปแบบ (Model) การแก้ ปัญหาความยากจนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 ดังทีได้
นําเสนอในภาพที . ซึงให้ ความสําคัญกับการทีชุมชนต้ องเข้ าใจถึงทุนทางสังคมของชุมชนตนเอง
อันประกอบด้ วย ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ ด้ านโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการศึกษา ด้ านสังคม และ
ด้ านสิงแวดล้ อม เพือให้ ทุกคนได้ มีสว่ นรับรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้ อยของชุมชนตนเอง และจัดเก็บเป็ น
ข้ อมูลทีเป็ นองค์ความรู้ในชุมชนตนเองและพัฒนาไปถึงระดับศูนย์ การเรี ยนรู้ ของชุมชนทีจะ
ถ่ายทอดให้ กบั บุคคลทังจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชนได้ เข้ ามาแลกเปลียนเรี ยนรู้
แต่อย่างไรก็ตามการทีจะยกระดับให้ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ทีมีศกั ยภาพได้ ต้องอาศัยความร่ วมมือ
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จากบุคคลหลายฝ่ าย ได้ แก่ ผู้นําชุมชน ผู้นําทางศาสนา ตัวแทนชาวบ้ าน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เข้ ามามีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหาความยากจนในพืนทีอย่างยังยืนได้ ซึงสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ กรุ ณา เชิดจิระพงษและคณะ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวมโครงการบูรณาการการบริหารจัดการงานพัฒนาขององค
กรปกครอง สวนทองถินอยางยังยืนเพือแกไขปญหาความยากจน กรณี ศึกษา
องคการบริ หารสวนตําบล ถนนโพธิ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ”พบวา คน
จนกลุมเปาหมายทีศึกษาในองคการบริ หารสวนตําบลถนนโพธิ สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยการทํานาเปนหลักซึงอาศัย
ฝนจากธรรมชาติ สาเหตุความยากจนเกิดจากนาขาวเสียหาย อันเนืองมาจากแหลงนําไม
เพียงพอ ตอการเกษตร ประกอบกับเกิดภาวะฝนแลงติดต่อกันทําใหดินเค็ม ผลผลิต
ทางการเกษตรไดไมเต็มที ทําใหนาขาวเสียหายจากการลงทุน ในเวลาตอไปจึงต
องกูเงินมาลงทุนจึงเกิดภาวะหนีสินพอกพูน สําหรับผู้ทีไมมีทดิี นทํากินเปนของตนเอง
ประกอบอาชีพรับจางทัวไปหรื อรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ไมมีทอยู
ี อาศัยเปนข
องตนเองและพิการหรื อสูงอายุ จากเวทีประชาคมคนจนควรมีการสงเสริ มอาชีพเพือเพิมรายได
และไดเลือกโครงการแปรรูปพริ ก เปนโครงการทดลองปฏิบตั กิ ารสําหรับดานการบริ หาร
จัดการงานพัฒนาขององคการบริ หารสวนตําบล ถนนโพธิ ชาวบานไดมี สวนร
วมในการนําเสนอความตองการจากการจัดเวทีประชาคมของหมูบาน แตคนจนไม
ไดมี
สวนรวมอยางแทจริ งไมไดรับขอมูลขาวสารอยางทัวถึง
ดังนันการพัฒนาแผนปฏิบัติการของ องคการบริ หารสวนตําบล ควรเกิดจากการมีสวนร
วมเสนอความคิดเห็นของทุกคน โดยเฉพาะใหโอกาสคนจนมีสวนรวมอยางทัวถึง
และควรใหความรู แกชาวบานในเรื องอาชีพทีสงเสริ ม
กอนนําเสนอโครงการเพือการเพิมรายไดอยางยังยืน เมือคณะผู้วิจยั ได้ จดั เวทีประชาคม
เพือค้ นหาความต้ องการอาชีพเสริ มทีเหมาะกับบริ บทของชุมชนบ้ านตราดตรวน หมู่ 4 ได้ มกี าร
คัดเลือกตัวแทนทีมาจากทุกภาคส่วนของพืนทีมีข้อสรุ ปว่า อาชีพเสริ มทีชาวบ้ านสนใจและสามารถ
นํามาเป็ นอาชีพเสริ มได้ ภายใต้ ข้อจํากัดเรื องพืนทีทํากินน้ อย คือ การเพาะเห็ดฟางตระกร้ า และการ
ทํานํายาอเนกประสงค์สําหรั บใช้ ในครัวเรื อนเพือลดรายจ่าย และจําหน่ายเพือเพิมรายได้แก่
ครัวเรื อนนันเอง
4.4 ข้ อเสนอแนะเพือการนําผลการศึกษาไปใช้
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ในการแก้ ปัญหาความยากจนด้ วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนแบบบูรณาการนัน
หน่วยงานทีเกียวข้ อง เช่น องค์การบริ หารส่วนตําบล พัฒนาชุมชน เกษตรตําบล สถาบันการศึกษา
ทุ ก ระดั บ ในพื นที ตั ว แทนภาคประชาชน/ทุ ก ครั ว เรื อ นจะต้ องจั บ มื อ กั น เพื อสร้ างพลั ง ใน
การขับเคลือนตังแต่ระดับนโยบายซึงรับผิดชอบโดยองค์การบริ หารส่วนตําบล ลงสู่ผ้ ูรับนโยบายสู่
การปฏิบัติ จะผลักภาระให้ กับบุค คล/หน่ วยงานฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงคงมิได้ มิเช่นนันจะทําให้ ไม่เกิ ด
ความต่อเนืองในการนํามาใช้ ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน
4.5 ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยในครั งต่ อไป
1. ควรศึกษา Best practice จากชุมชนอืน ๆ เพือนํามาเปรี ยบเทียบและบูรณาการการ
แก้ ปัญหาซึงกันและกันได้ เนืองจากบริ บทของชุมชนบางด้ านจะมีลกั ษณะทีคล้ ายคลึงกัน
2. ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยแห่งความสําเร็ จและสาเหตุแห่งความล้ มเหลวของการ
แก้ ปัญหา ความยากจนแต่ละพืนทีอย่างแท้ จริ งและนํามาบรรจุเป็ นวาระเร่งด่วนของพืนทีนัน ๆ
และนําเสนอผลการศึกษาสู่ระดับนโยบาย
4.6 บทสรุ ป
การศึกษาแบบบูรณาการเพือแก้ ปัญหาความยากจนในชุมชนโดยใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศกึ ษาบ้ านตราดตวน ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สามารถสรุปได้ ว่าตัวแทน
ประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ ทีคณะผู้วิจยั เลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้ าใจใน
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง ซึงส่วนใหญ่รับรู้ องค์ความรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
จากผู้นําในชุมชน และเพือนบ้ าน โดยความรู้ ตอ่ แนวทางของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเกียวกับ
เรื องความอดทนและความเพียร และมีการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลดรายจ่าย
การประหยัดอดออม และการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทังด้ านส่วนตัวและ
ส่วนรวม โดยเริ มปฏิบัติจากตัวเอง และครอบครัว
แนวทางการประยุกต์ใช้ ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 มีแนวทางในการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้ านการดําเนิ น ชี วิตโดยการลดการใช้ -จ่ ายในครั วเรื อ น ลดปริ มาณการซือจากภายนอกและทํ า
การผลิ ต ใช้ ใ นครั ว เรื อ นด้ ว ยตนเอง ซึงองค์ ป ระกอบของทฤษฎี เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วัน ได้ ด้ ว ยหลัก ความพอประมาณ หลัก ความมี เหตุผ ล หลัก การมี
ภูมิค้ มุ กันทีดี และด้ านคุณธรรม สําหรับด้ าน การประกอบอาชีพนัน บางครัวเรื อนมีองค์ ความรู้ ใน
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ าหรั บ ใช้ ใ นครั วเรื อ น อี ก ทังในชุมชนมีวัตถุดิ บ สํ าหรั บ นํ ามาใช้ ในการผลิต
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ างชนิ ด สํ า หรั บ ใช้ ใ นชี วิต ประจํ าวัน และนํ าไปจําหน่ าย เพื อการเพิ มรายได้ ใ ห้ กั บ
ครัวเรื อน เช่น ผักตบชวา ซังข้ าวโพด นํามาเป็ นวัตถุดิบในการเพาะเห็ด มะนาว นํามาเป็ นส่วนผสม
ของนํายาล้ างจาน ผักสวนครัว นํามาเป็ น ส่วนประกอบในการทําอาหาร และจําหน่าย แต่อย่างไรก็
ตามองค์ความรู้ ของชาวบ้ านทีนํ ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์นนั ไม่สามารถทําได้ อย่างต่อเนืองและไม่ได้
มาตรฐาน ต้ อ งอาศัยองค์ ความรู้ วิธี ก ารจากบุค คล/หน่ วยงานภายนอกชุม ชน เช่น นัก วิชาการ
การเกษตร พัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา เป็ นต้ น
สําหรั บรู ปแบบ (Model) การแก้ ปัญหาความยากจนทีเหมาะสําหรับการนํามาใช้
ในการขยายผลในพืนทีชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 จะต้ องเริ มจากการให้ ความสําคัญทีต้ องให้ ค น
ในชุ ม ชนเข้ าใจถึ ง ทุ น ทางสั ง คมของชุ ม ชนตนเองอั น ประกอบด้ วย ข้ อมู ล ด้ านเศรษฐกิ จ
ด้ านโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการศึกษา ด้ านสังคม และด้ านสิงแวดล้ อม เพือให้ ทุกคนได้ มีส่วนรับรู้
ถึงจุดเด่นและจุดด้ อยของชุมชนตนเอง และจัดเก็ บเป็ นข้ อมูลทีเป็ น องค์ ความรู้ ในชุมชนตนเองซึง
สามารถพัฒนาไปถึงระดับศูนย์ การเรี ยนรู้ ของชุมชนที จะถ่ายทอดให้ กบั บุคคลทังจากภายในชุมชน
และภายนอกชุมชนได้ เข้ ามาแลกเปลียนเรี ยนรู้ แต่อย่างไรก็ตามการทีจะยกระดับให้ เป็ นศูนย์การ
เรี ย นรู้ ที มี ศัก ยภาพได้ ต้อ งอาศัย ความร่ วมมื อ จากบุค คลหลายฝ่ าย ได้ แก่ ผู้นํ าชุม ชน ผู้ นํ าทาง
ศาสนา ตัวแทนชาวบ้ าน หน่วยงานภาครั ฐและภาคเอกชน เข้ ามามีส่วนร่วมในการแก้ ปัญหา
ความยากจนในพืนทีอย่างยังยืนได้

บทที
บทสรุ ป
5.1 บทนํา
คณะผู้วิจยั สรุ ปผลการดําเนินการตังแต่บทที - ในประเด็นสําคัญตลอดจน
การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
2. คําถามการวิจัย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
5. ระเบียบวิธีวิจยั
6. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั
7. สรุ ปผลการวิจยั
8. แนวทางในการนําผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
9. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครังต่อไป
10. บทสรุ ป
5.2 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ปั ญหาความยากจนในปั จจุบนั เป็ นปั ญหาในเชิงระบบและโครงสร้ างระดับชาติทีสังสม
มานาน จนกลายเป็นอุปสรรคสําคัญต่อความยังยืนในการพัฒนาประเทศ แม้ ว่าภาครัฐจะให้
ความสนใจในการแก้ ปัญหาความยากจนมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ ไขให้ บรรลุผล
อย่างเป็ นรูปธรรม ในขณะทีสภาพแวดล้ อมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิงแวดล้ อมที
เปลียนแปลงไปได้ สง่ ผลให้ ปัญหาความยากจนมีความสลับซับซ้ อนยิงขึน ช่องว่างของรายได้
ระหว่างคนจนกับคนรวยยังอยูใ่ นระดับสูงส่งผลให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกันทังเศรษฐกิจ และ
การเมืองของกลุม่ คนในสังคม ดังนันปั ญหาความยากจนจึงจําเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขแบบองค์
รวม โดยเชือมโยงกับมิติต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันอย่างเป็ นระบบครบวงจร ซึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที (พ.ศ.
– ) ได้ กําหนดพืนฐานการเสริ มสร้ างทุนของประเทศ
ทังทุน ทางสังคม ทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมให้ เข้ มแข็งต่อเนือง
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ยึดคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบตั ิ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550)
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวคิดทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงชีแนะ
เพือการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี จนกระทังเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ก็ยงั ทรงเน้ นยําแนวทางการแก้ ไขเศรษฐกิจเพือความอยูร่ อด และดํารงอยู่ได้ อย่างมันคง
และยังยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาสู่การพึงตนเองใน
ระดับต่าง ๆ อย่างเป็ นขันตอน โดยลดความเสียงเกียวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือ
การเปลียนแปลงจากปั จจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้ างภูมิค้ มุ กัน
ทีดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปั ญญา การช่วยเหลือซึงกันและกันอย่างมี
คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้ างกว่าทฤษฎีใหม่ เนืองจากเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
กรอบแนวคิดทีชีบอกหลักการและแนวทางปฏิบตั ิของทฤษฎีใหม่ในขณะที แนวพระราชดําริ
เกียวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็ นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็ นขันตอนนัน
เป็ นตัวอย่างการใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบตั ิ ทีเป็ นรูปธรรมเฉพาะในพืนทีทีเหมาะสม
ถึงแม้ ว่าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็ นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็ นระบบ
แต่การจะนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพือการลดความยากจนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
จําเป็ นต้ องศึกษาสาเหตุของความยากจน ซึงสามารถสรุ ปได้ หลายประการ (ฤทัยวรรณ ศุภเกษตร
2535 : บทคัดย่อ) (อุดม ทุมโฆสิต. 2536 : บทคัดย่อ) (อภิชยั พันธเสน. 2545 : บทคัดย่อ) ดังนี
ด้ านครั วเรื อนขาดการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ ขาดแคลนแหล่งนําผิวดิน ขาดกรรมสิทธิทีดินทํา
กิน สภาพพืนดินไม่อํานวย ผลิตภาพตํา อาชีพไม่มนคง
ั การศึกษาตํา รายได้ ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้ จ่าย มีภาวะหนีสินตกทอด จํานวนสมาชิกในครอบครัวมาก ด้ านภาครัฐบาล มีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายการคลังเพือการกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้ นการลงทุนและการบริ โภคของ
ประชาชนในประเทศตลอดจนระดับท้ องถิน โดยเชือว่าถ้ าคนชนบทมีการจับจ่ายแล้ ว เศรษฐกิจ
โดยรวมก็จะเคลือนตัวตามด้ วย เช่น โครงการพักชําระหนีและภาระหนีของเกษตรกรรายย่อย
โครงการกองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมือง โครงการธนาคารประชาชนรักษาทุกโรค เป็ นต้ น
แต่เมือมีการประเมินผลการดําเนินการโดยประชาชน และผู้นําชุมชน พบว่า ความยากจนของ
ประชาชนยังคงอยู่ ไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างต่อเนือง ด้ านการจัดการ เจาหนาทียังขาด
ทักษะในการ ฝกอบรมและยังขาดการติดตามอยางจริ งจัง ชาวบานไมมีสวนร
วมในการจัดตังคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิเงินยืมใหญาติพีนองคนทีรู 
จัก ไมมีการจัดลําดับครัวเรื อนทีมีความยากจน คนยากจนจริง ๆ ไมกลายืมเงิน เพราะกลัว
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จะใชคืนไมได ครัวเรื อน เปาหมายทียืมเงินไปไมนําเงินยืมไปทําตามโครงการที
เสนอไว แตกลับนําไปใชจายในครัวเรื อน ครัวเรื อนเปาหมาย ไมสงใช
เงินยืมคืนเพราะกลัวเสียเปรี ยบคนอืน คณะกรรมการทําตัวเปน แบบอยางทีไมดี (ศิ
ริ นทิพย์ รักษาชนม์. 2550)
บุรีรัมย์ถือเป็ นจังหวัดหนึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทีมีพืนทีทังหมด
718,235 ตร.กม. หรือ , ไร่ การปกครองแบ่งออกเป็ น 21 อําเภอ 2 กิงอําเภอ 189
ตําบล 2,460 หมูบ่ ้ าน 312,898 หลังคาเรื อน 1 องค์การบริ หารส่วนจังหวัด 184 องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล และ 24 เทศบาล ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และมีสภาพความจนเป็ น
ส่วนใหญ่ ซึงสาเหตุความยากจนมาจาก ) มีอาชีพไม่เป็ นหลักเป็ นแหล่ง ) มีการบริ หารใช้
จ่ายเงินในชีวติ ประจําวันไม่เป็ น ) มีการใช้ จ่ายเงินไปในสิงทีไม่เกิดประโยชน์ ) คิดแต่เรื อง
รายจ่ายเพือความสนุกไม่คิดในเรื องของการลงทุน ) ว่างจากการทํานามักจะปล่อยให้ ทีนาว่าง
เปล่าและพักผ่อนอยู่บ้าน เป็ นต้ น (สํานักงานการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์. 2548 : 2) จากข้ อมูล
ข้ างต้ นส่งผลให้ คณะผู้วิจยั ต้ องการศึกษาถึงองค์ความรู้ของชุมชนทีมีต่อทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้ ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษารูปแบบการบูรณาการทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหาความยากจนของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพือต้ องการให้ ชมุ ชนในจังหวัดบุรีรัมย์เกิดความเข็มแข็ง มีหลักปฏิบตั ิ
ทีสามารถพึงตนเองได้ และมีฐานะเศรษฐกิจในระดับครอบครัวทีดีขนและยั
ึ
งยืน
5.3 คําถามการวิจัย
5.3.1 ประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 มีองค์ความรู้เกียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงมากน้ อยเพียงใด
5.3.2 การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนชุมชนบุ้านตราดตวน หมู่ 4 ควรมีรูปแบบอย่างไร
5.3.3 การบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 ควรมีรูปแบบเป็ นอย่างไร
5.4 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
5.4.1 ศึกษาองค์ความรู้ ของชุมชนทีมีต่อทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้ านตราดตวน
ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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5.4.2 ศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้ ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการโดยให้ ชุมชนใน
ท้ องถินมีสว่ นร่ วม ชุมชนบ้ านตราดตวน ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
5.4.3 ศึกษารู ปแบบการบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหา
ความยากจนของประชาชน ชุมชนบ้ านตราดตวน ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
5.5 วรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
มีวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการวิจยั เรื อง การศึกษาแบบบูรณาการเพือ
แก้ ปัญหาความยากจนในชุมชนโดยใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศกึ ษาบ้ านตราดตวน หมู่ 4
ตําบลชุมชมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
5.5.1 งานวิจัยทีเกียวของ
งานวิจยั ทีเกียวของดานการแกไขปญหาความยากจน มีดงั ต่อไปนีคือ
จุฑารัตน์ เอืออํานวย ( 8) ทําการศึกษา พบว่า นักอาชญาวิทยาพยายามเชือมโยง
ปั ญหาความยากจนกับกระบวนการยุติธรรม โดยกล่าวว่า ความยากจนกับการเข้ าถึงความ
ยุติธรรม เป็ นปั จจัยทีต่างก็เป็ นเหตุและผลแก่กนั กล่าวคือ เพราะเหตุทียากจนจึงทําให้ ผ้ คู นเหล่านัน
ไม่อาจเข้ าถึงความยุติธรรมได้ ตามสิทธิอนั ควรเฉกเช่น พลเมืองคนหนึงของรัฐหรือไม่เท่าเทียมกับ
ผู้อืนทีไม่ยากจน ในทางตรงกันข้ าม เมือกลับเอาความยุติธรรมเป็ นเหตุจะพบปรากฎการณ์ที
น่าสนใจอีกประการหนึงว่า เพราะเหตุทีผู้คนมีความต้ องการเข้ าถึงความยุติธรรม ซึงมักเกิดความ
ต้ องการนีขึนเมือได้ รับความอยุติธรรม หรื อประสบกับความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้คนเหล่านัน
จะต้ องจ่ายทรัพย์สิน เงินทองจํานวนมากเพือการนัน ทําให้ ผลคือ ความยากจน ขาดแคลน
ขาดสภาพคล่องตามมา ความยากจนกับการเข้ าถึงความยุติธรรม จึงเป็ นสองสิงทีต่างก็มี
ความสัมพันธ์ซงกั
ึ นและกัน
ทองมวน นาเสงียมและคณะ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “การส
งเสริ ม
ศักยภาพขององคการบริ หารสวนตําบลทาสองคอนในการพัฒนาทองถินแบบบูรณา
การ เพือแกไข
ปญหาความยากจน กรณีศกึ ษาหมู 12 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม”
ผลจากการศึกษาพบวา ปญหาของคนจนทีสําคัญทีสุดคือ การไมมีทีทํากินเปนของ
ตนเอง
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การอพยพมาจากทีอืนไมสามารถที จะหาทีทํากินเปนของตนเองได การทําอาชีพรับจ
างไปวันๆ
จึงเปนหนทางหนึงการใชชีวิตในปจจุบนั ปญหาหนีสินทังในระบบนอกระบบ ปญหา
อาชีพไมมันคงและปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย แนวทางการแกไข 2
ลักษณะ คือ การแกไขปญหาตองอาศัยการแกไขในเชิงโครงสรางของสังคม หรือ
กฎหมายทีเกียวของเชนปญหาทีดินทํากิน รัฐตองมีการจัดสรรทีดินทํากินใหกับคน
เหลานี และอีกลักษณะหนึง คือ การแกไขปญหาโดยเจาของปญหาเอง เชน ป
ญหาหนีสิน ปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจายจึงเกิดการรวมพลังชวยเหลือกัน
จึงไดรวมกลุมกันจัดตังกลุมเลียงปลาในกระชัง โดยใชของสาธารณะของหมูบ
านเปนพืนทีดําเนินการ
ซึงในขณะนีกําลังเคลือนไหวกันอยางคึกคักมีการจัดตังคณะกรรมการดูแลรวมลงหุนมีการ
พบปะ
ระหวางนักวิจยั ชาวบานและภาคีเปนประจําอยางตอเนือง
กรุ ณา เชิดจิระพงษและคณะ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวมโครงการบูรณาการการบริ หารจัดการงานพัฒนาขององค
กรปกครอง สวนทองถินอยางยังยืนเพือแกไขปญหาความยากจน
กรณีศกึ ษาองคการบริ หารสวนตําบลถนนโพธิอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” ผลจาก
การศึกษาพบวา คนจนกลุมเปาหมายทีศึกษาในองคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ
ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทํานา เปนหลักซึงอาศัยฝนจาก
ธรรมชาติ สาเหตุความยากจนเกิดจากนาขาวเสียหาย อันเนืองมาจาก แหลงนําไมเพียง
พอตอการเกษตร ประกอบกับเกิดภาวะฝนแลงติดตอกันทําใหดินเค็ม ผลผลิตทาง
การเกษตรไดไมเต็มที ทําใหนาขาวเสียหายการลงทุนตอไปจึงตองกูเงินมา
ลงทุน จึงเกิดภาวะหนีสินพอกพูน นอกจากนันเปนผูทีไมมีทีดินทํากินเปนของตนเอง
มักประกอบอาชีพรับจางทัวไปหรื อรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ไมมีทีอยูอาศัยเป
นของตนเองและพิการหรื อสูงอายุ จากเวทีประชาคมคนจนควรมีการสงเสริ มอาชีพเพือเพิมราย
ได และไดเลือกโครงการแปรรูปพริ ก
เปนโครงการทดลองปฏิบตั ิการสําหรับดาน
การบริ หารจัดการงานพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลถนนโพธิชาวบานได
มีสวนรวมในการนําเสนอความตองการจากการจัดเวทีประชาคมของหมูบานบ
างแตคนจนไมไดมีสวนรวมอยางแทจริ งไมไดรับขอมูลขาวสารอย
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างทัวถึง ดังนัน การพัฒนาแผนปฏิบตั ิการขององคการบริ หารสวนตําบลควรเกิดจากการ
มีสวนรวมเสนอ ความคิดเห็นของทุกคน โดยเฉพาะใหโอกาสคนจนมีสวนร
วมอยางทัวถึง และควรใหความรู แกชาวบานในเรื องอาชีพทีสงเสริ มกอน
นําเสนอโครงการ เพือการเพิมรายไดอยางยังยืน
วัชริ นทร สายสาระ และคณะ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “การส
งเสริ มศักยภาพขององคการบริ หารสวนตําบลเพือแกไขปญหาความยากจนในเขต
พืนทีจังหวัดเลย กรณีศกึ ษาองคการบริหารสวนตําบลบานเพิม อําเภอผาขาว จังหวัดเลย
ผลจากการศึกษาพบวา มีกลุมคนจน 3 กลุม คือ กลุมที 1 กลุมคนจนโดยกําเนิด
ไดแก กลุมทีถือกําเนิดมาในสภาพความ
เปนอยูในตําบลทางครอบครัวไมมีทีทํากิน ตองพึงพาทรัพยากรธรรมชาติและพึงพิงกลุ
ม ทุนในตําบลและในเมืองในรู ปแบบการขายแรงงาน เมือตัวเองแตงงานสราง
ครอบครัวใหมจึงเปน ครอบครัวยากจน กลุมนีสวนใหญยังอยูในวัยหนุมสาว
กลุมที 2 กลุมคนจนใหมไดแก กลุมทีขายทีดิน และใชเงินหมด ตัวเองจึงต
องกลายเปนแรงงานรับจาง กลุมนีสวนใหญ เปนวัยกลางคนถึง คอนขาง
ชรากลุมที 3 กลุมคนจนอพยพ ไดแก กลุมทีอพยพมาจากจังหวัดอืน แตเมือเข
ามาแลว ไมสามารถมีที ดินทํากินเปนของตัวเองได จึงตองรับจางทัวไปกลุ
มนี สวนใหญเปนวัยกลางคนถึง คอนขางชรา ดานศักยภาพในการบริ หาร
จัดการพัฒนาขององคการบริ หารสวนตําบลบานเพิม ทีมีอยูไมสามารถแกไขป
ญหาความยากจนไดอยางยังยืน และการพัฒนาศักยภาพในการบริ หารจัดการพัฒนาของ
อบต. พบวา มีขนตอนการเรี
ั
ยนรู ทีสําคัญคือ ระยะทีหนึง การปรับกระบวนทัศนของ
สมาชิก อบต.และกลุมคนจน และระยะทีสอง การปฏิบัติการตามแนวทางทีวิเคราะห และ
การปฏิบตั กิ ารประชาพิจยั (PR&D) ผลจากการศึกษาวิจยั ครังนีไดบทเรี ยนวา การให
สมาชิกองคการบริ หารสวนตําบลและกลุมคนจน มีสวนรวมเรี ยนรู ใน
กระบวนการวิจยั ทุกขันตอนทําใหสามารถบูรณาการแผนงานโครงการแกไขปญหาความ
ยากจนไดสอดคลองกับความตองการ ของกลุมคนจน
ทศพล สมพงษ และคณะ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง
“โครงการวิจยั การพัฒนาระบบบริ หารจัดการความยากจนกรณี ศึกษาองค การบริหารสวน
ตําบลนามอง อําเภอ
กุดบากจังหวัดสกลนคร ผลจากศึกษาวิจยั พบวา การพัฒนา
ระบบการบริ หารจัดการความยากจน แบบบูรณาการ โดยใชกรอบแนวคิดสามเหลียมเขยือน
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ภูเขา โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมทัง 3 ภาคสวนและการเขาไปมีสวนรวม
ของกลุมคนจน นําไปสูการสรางความเขมแข็งและเกิดกระบวนการในการแกไขป
ญหาตางๆ ของคนจนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอคนพบดังนี
กลุมคนจนเกิดกระบวนการเรี ยนรู และมีสวนสําคัญอยางยิงในการแกไขปญหา
ความยากจน
ขอคนพบคนจนมี การรวมกันคนหาปญหาความยากจนของ
ตนเอง จากการจัดเวทีประชาคมมีการคนหาทุนทางสังคมในหมู่บานและชุมชนของตนเอง
เพือเพิมศักยภาพของตนเองและรวมกันนําเสนอแนวทางการแกไข ปญหาความยากจน ด
วยวิธีการรวมกลุมการผลิตดานการเกษตรกรรม เพือใหบรรลุยทุ ธศาสตรลดรายจ
ายเพิมรายได และการพออยูพอกิน ปจจัยทีสงผลตอ
ความเขมแข็งใน การบริหารจัดการใน การแกไขปญหาความยากจนพบวา เกิดจากป
จจัย
ดานปฏิบตั ิงานของภาคีนกั วิจยั และนักวิชาการทองถินปจจัยดานการ
สนับสนุนขององคการบริ หารสวนตําบล ปจจัยดานการเสริ มแรงจากขาราชการใน
พืนที ปจจัยในดานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และปจจัยจูงใจทีกลุมคนจน
มองเห็นประโยชน์จากการไดเขารวมในกิจกรรม และโครงการซึงตอบสนองความตอง
การของกลุมคนจน
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2545) เป็ นนักวิชาการด้ านมานุษยวิทยาทีมองปั ญหา
ความยากจนเชิงโครงสร้ าง ในการปาฐกถามตามคําเชิญของโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ
สําหรับคนจนและคนด้ อยโอกาสในสังคม เมือกลางเดือนเมษายน 2545 ณ บางแสนรี สอร์ท
จ.ชลบุรี ฉลาดชาย กล่าวถึงปั ญหาความยากจนในบริบทของการวิพากษ์ แนวคิดการพัฒนาตาม
ทฤษฏีของ Walt Rostow ซึงบอกว่าการพัฒนาคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ ถ้ าจะพัฒนาเศรษฐกิจก็
ต้ องเปลียนให้ เป็ นประเทศอุตสาหกรรม และการจะทําให้ เป็ นประเทศอุตสาหกรรมได้ ก็จะต้ อง
พึงพาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึงหมายความว่าจะทําให้ ประเทศไม่มีคนจนก็จะต้ องดําเนิน
กาพัฒนาตามแนวของประเทศตะวันตก หรื อการใช้ เทคโนโลยีเพื อมุ่งหน้ าให้ เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ฉลาดชาย มองว่า เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2546 คือ ความพยายามแก้ ปัญหาคนจนทีมี
ลักษณะเป็ นการแก้ ปัญหาเชิงโครงสร้ างแต่เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็ นกระแสของการหยุด
ไม่ให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาเชิงโครงสร้ าง ประสบการณ์ในงานวิจยั ของฉลาดชาย ทําให้ ได้ ข้อสรุปว่า
ปั ญหาของความยากจนคือปั ญหาของการเข้ าไม่ถึงทรัพยากร ดิน นํา ป่ า ไม่ใช่ปัญหาของความโง่
ไม่ใช่ปัญหาของความไร้ สมรรถภาพหรื อไม่มีความสามารถในการบริ หารจัดการ แต่มนั เป็ นปั ญหา
เชิงโครงสร้ าง เป็ นปั ญหาทีเกียวข้ องกับนโยบาย
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อภิชยั พันธเสน ( ) นักเศรษฐศาสตร์ เชิงพุทธ กล่าวปาฐกถานําในการสัมมนาทาง
วิชาการเรื อง ความยากจน สิงแวดล้ อม และการพัฒนา จัดโดยโครงการปริ ญญาเอกสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ มีนาคม
วิเคราะห์ปัญหาความยากจนว่าสาเหตุหลักเกิด
จากนักเศรษฐศาสตร์ เอ๋อหรื อ autistic economist ทีมองว่า ความยากจนมีสาเหตุมาจากการทีคน
ไม่มเี งินหรือมีรายไดไม่พอเพียง การทีคนมีรายได้ น้อย เพราะมีผลิตภาพหรื อ Productivity ตํา
สาเหตุของการทีมีผลิตภาพตํา เกิดจากคนไม่มกี ารศึกษามากพอ ซึงฟั งดูง่าย แต่จะทําให้ ได้ จริ ง
เริ มเป็ นเรื องยากมากขึน นอกจากนียังได้ กล่าวถึงการอธิบายของนักเศรษฐศาสตร์ อีกกลุม่ หนึงที
วิเคราะห์ปัญหาความยากจนว่า เกิดจากการขาดแคลนหรื อการเข้ าไม่ถึงบริ การและสินค้ าที จําเป็ น
ทังๆ ทีอาจจะมีเงินก็ได้ อย่างไรก็ตาม อภิชัยมองว่า ความยากจน สิงแวดล้ อมและการพัฒนาที
แท้ จริ งแล้ วคือเรื องเดียวกัน แต่มีจดุ เน้ นอยู่ทีการพัฒนา จะต้ องเป็ นการพัฒนาในความหมายที
แท้ จริ ง คือ การพัฒนาสติและปั ญญาของมนุษย์ การพัฒนาในลักษณะเช่นนีจะแก้ ปัญหา
ความยากจนและสิงแวดล้ อมพร้ อมกันไป
สมบัติ พันธวิศิษฎ์ (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “เศรษฐกิจพอเพียง
กับ การอยู่รอดของชุมชนชนบทไทย กรณี ศกึ ษาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า ความ
พอเพียงทางเศรษฐกิจระดับครั วเรื อนและระดับชุมชนต่างมีความสัมพันธ์กนั และเกือกูลซึงกันและ
กัน
ความพอเพียงทางเศรษฐกิจของทังสองระดับยังขึนอยู่กบั ปั จจัยอืน ได้ แก่ ทีดิน เงินทุน
เทคโนโลยี ความอุดทสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ความเข้ วแข็งขององค์กร
ระดับชุมชน การศึกษา วัฒนธรรมและความเชือ ความขยันหมันเพียรและอดทนของสมาชิกใน
ครัวเรื อน ซึงพบว่าครัวเรื อนส่วนใหญ่ต่างมีหนีสินและดิรนเพือหารายได้ ให้ พอเพียงกับ
รายจ่าย ส่วนครัวเรื อนทีมีระดับรายได้ พอเพียงจะมีลกั ษณะการประกอบอาชีพทังในภาคเกษตร
และนอกเกษตร ซึงในส่วนครัวเรื อน เกษตรทีมีรายได้ พอเพียงก็จะเป็ นการเกษตรแบบผสมผสาน มี
ปั จจัยการผลิตทีสําคัญเป็ นของตนเองโดยเฉพาะทีดินและแรงงานพอเพียง การส่งสริ มเศรษฐกิจ
พอเพียงในครัวเรื อนและชุมชนในชนบทจําเป็ นต้ องดําเนินไปในหลายด้ านและจําเป็ นต้ องร่วมมือ
กันทัง ส่วนของรั ฐ ครัวเรื อนและชุมชน
สมศรี จินะวงษ์  (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “การวิเคราะห์
กระบวนการเรี ยนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ในชุมชนที ใช้ แนวทางการพัฒนา
แบบเศรษฐกิจพอเพียง” พบว่า ) แนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและในปั จจุบนั
มี ทังสิงทีเป็ น จุดร่ วมและจุดต่าง สําหรับจุดร่ วม คือ การเน้ นในเรื องพออยู่ พอกิน การพึงตนเอง
การพึงพาซึงกันและกัน การมีความสุขตามอัตภาพโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อืน และสิงแวอล้ อม
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จุดต่าง คือ ในสภาพปั จจุบันการผลิตเป็ นไปเพือสนองความต้ องการในการบริ โภคของครัวเรื อน
และเพือการค้ า การบริ โภคเป็ นไปทังเพือสนองความต้ องการในการดํารงชีวิตและเพือพัฒนา
คุณภาพชีวิต การแลกเปลียนเป็ นไปทังในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก การจัดสรร
หรื อแบ่งปันเป็ นทังในระดับชุมชนและระดับรัฐ ) กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที
เกิดขึนอาศียปั จจัย การเรี ยนรู้ ทงปั
ั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก และปั จจัยสภาพแวดล้ อม โดยมี
ลักษณะการเรี ยนรู้ ทงในระดั
ั
บปั จเจกบุคคลและการรวมกลุม่ จากแหล่งเรี ยนรู้ทงจากภายในชุ
ั
มชน
และภานนอกชุมชน โดยชุมชนบ้ านสุขใจ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ ศรัทธาที มีต่อบุคคล และชุมชน
พอเพียง จังหวัดมหาสารคามใช้ ความศรัทธาในตนและกระบวนการมีส่วนร่วม เป็ นเครื องหนุนนํา
การเรี ยนรู้
วิโรจน์ ณ ระนอง (2544 อ้ างใน จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร. 2546) นักวิชาการมูลนิธิ
สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศ (TDRI) วิเคราะห์แนวทางหลักๆ ในการแก้ ปัญหาความยากจน
ของไทย มี 2 แนวทางหลัก คือ (1) แนวทางแก้ ปัญหาความยากจนโดยการเจาะจงทีคนจนและ
(2) แนวทางแก้ ไขปั ญหาความยากจนแบบองค์รวม ซึงแนวทางหลักเองนันแยกย่อยออกได้ เป็ น
สองแนวทางคือ แนวทางของ ผู้ทีเชือว่าปั ญหาความยากจนเป็ นปัญหาโครงสร้ างและแนวทางของ
ผู้ทีเชือว่าความยากจนเกิดจากการขาดศักยภาพหรือประสบเหตุการณ์ทีมีความรุนแรง
นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2543) กล่าวไว้ วา่ ความยากจนในโลกปัจจุบนั ไม่ได้ เป็ นปั ญหาของ
ปั จเจกชน ทีบางคนมีรายได้ น้อย บางคนมีรายได้ มากหากเป็ นผลพวงมาจากนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้ การครอบงํา จากประเทศมหาอํานาจ ทีได้ แย่งเอาทรัพยากรทีประชากรทัวไปเคย
ใช้ อยู่ แหล่งจับปลา ทรัพยากรชายฝั งไปให้ คนอืนใช้ เช่น ทําเป็ นเขือนสร้ างกระแสไฟฟ้า เอาไปทํา
นากุ้งปล่อยให้ เรื อกระตักทําลายสิงแวดล้ อม ฯลฯ ทําให้ ประชาชนไร้ สมรรถภาพทีจะเข้ าถึง
ทรัพยากรในการดํารงชีพ จึงต้ องกลายเป็ นคนจน ไร้ อํานาจในการตัดสินใจ ทังในตลาดและใน
การเมือง ไม่สามารถพึงพาตนเองได้ เหมือนเมือก่อน จึงต้ องกลายเป็ นคนจน
ประเวศ วะสี (2543) นักวิชาการและราษฏรอาวุโสทีให้ ความสนใจปั ญหาคนจน
กล่าวว่า ปั ญหาของคนจนเป็ นปั ญหาทางโครงสร้ างทีลึกมาก ไม่มรี ัฐบาลใดๆ สามารถแก้ ได้
ถ้ าแก้ ปัญหาเรื องคนจนไม่ได้ บ้านเมืองจะเจริ ญรุ ดหน้ าไปไม่ได้ เพราะปัญหาเรื องคนจนเป็ นปั ญหา
ทางศีลธรรมพืนฐาน สังคมทีขาดศีลธรรมพืนฐานเป็ นสังคมทีเจริ ญไม่ได้
มาลินี สมงาม (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรือง “แนวทางการแกป
ญหา ความยากจนของชาวนากับการพัฒนาดานเกษตรกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง”
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ผลการศึกษา พบวา สาเหตุของความยากจนในพืนทีศึกษา คือ ขาดแคลนแหลงนําผิวดิน
ขาดกรรมสิทธิทีดินทํากิน และปจจัยการผลิตขาดแคลนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ผลผลิตขาวตอไร แนวทางทีเหมาะสมสําหรับการแกปญหาความ
ยากจนของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง คือ การพัฒนาแหลงนําผิวดิน ออก
เอกสารสิทธิทีดินทํากินและสงเสริ มปจจัยการผลิตพัฒนาสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา และ เพิมผลผลิตทางการเกษตร
ทรงชัย (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “การศึกษาทัศนะของเกษตรกร
ใน การสร้ างความมันคงทางรายได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการศึกษา พบวา
ประชากรทีศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง - ปี ร้ อยละ . มีสภานภาพสมรสร้ อยละ . มี
ระดับการศึกษาชันประถมศึกษา ร้ อยละ . และส่วนใหญ่มอี าชีพเสริ ม คือ การเลียงสัตว์
เกษตรกร ส่วนใหญ่ไม่เคยรับการอบรมเกียวกับการประกอบอาชีพ ร้ อยละ . และพบว่า
เกษตรกรต้ องซืออาหารมาบริ โภค เนืองจากสามารถผลิตเองได้ น้อย ร้ อยละ . ความรู้ของ
เกษตรกรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ส่วนใหญ่ร้ ูจกั แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ร้ อยละ
. โดยรับทราบจากแหล่งข้ อมูลโทรทัศน์ ร้ อยละ . ในการได้ รับการอบรมเรื องแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยได้ รับการอบรม ร้ อยละ . รวมทังไม่เคยได้ ไปศึกษา
ดูงานด้ านเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้ อยละ . เกษตรกรมีความรู้การทําการเกษตรตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงทําให้ เกิดการงดใช้ สารเคมี ซึงเป็ นการลดต้ นทุนการผลิต ร้ อยละ .
ข้ อเสนอแนะ เกษตรกรเห็นด้ วยกับการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง แต่การปฏิบตั ิกิจกรรมนันอยู่ในระดับน้ อย ซึง
หน่วยงานของรัฐ และเอกชนทีเกียวข้ องควรมีการสนับสนุนส่งเสริ มให้ กยั เกษตรกรในด้ าน
การศึกษา เพิมพูนความรู้ในการประอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
5.6 ระเบียบวิธีวิจัย
5.6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาครังนี ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มบุคคลทีมีภูมิลําเนาในเขตพืนทีชุมชนบ้ านตาดตรวน ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจําแนกตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประกอบด้ วย
กลุม่ ที 1 กลุม่ ประชากรทีประกอบอาชีพพาณิชยกรรม จํานวน
คน
กลุม่ ที 2 กลุม่ ประชากรทีประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 75 คน
2) กลุม่ ผู้นําชุมชนทุกระดับ ประกอบด้ วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชุมเห็ด
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กํานันตําบลชุมเห็ด ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีร่วมทีเกียวข้ อง จํานวน คน
5.6.2 เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครังนี ประกอบด้ วย
1) ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ : คณะผู้ วิจัย ใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื องมื อ หลัก ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล
2) ข้ อมูล เชิงคุณภาพ : คณะผู้วิจัย ได้ ใช้ วิธีการเก็บ รวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ าง (Structured interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)
ในการวิจยั ครังนี คณะผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลของข้ อคําถามลักษณะปลายปิ ดด้ วยการแจก
แจงความถีหาค่าร้ อยละค่าเฉลีย โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป SPSS/ PC+ ในกรณีทีเป็ นคําถาม
ปลายเปิ ดจะทําวิเคราะห์ เชิงเนือหา (Content Analysis) โดยจัดประเด็นคําตอบเข้ าด้ วยกันแล้ ว
แจกแจงความถีหาค่าร้ อยละและเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาโดยใช้ ตารางประกอบตาม
ความเหมาะสม
5.7 ประโยชน์ คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
5.7. ชาวบ้ านเข้ าใจทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสํานึกในการแก้ ปัญหาความ
ยากจนของตน
5.7. ได้ แผนแม่บทชุมชนทีมาจากชาวบ้ านอย่างแท้ จริ งเพือแก้ ปัญหาในชุมชนองค์กรรัฐ
เช่น ศตจ. อบจ. อบต. สามารถนําผลวิจยั ไปใช้ วางแผนแก้ ไขปัญหาความยากจนได้
5.7.3 ทําให้ นกั วิจยั ใหม่ในท้ องถินได้ เรี ยนรู้ วิธีการทํางานวิจัยแบบบูรณาการร่ วมกับชุมชน

5.8 สรุ ปผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจยั จะเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยั แต่ละข้ อตามลําดับดังนี
วัตถุประสงค์ ข้อที 1 ศึกษาองค์ความรู้ เกียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึงเป็ นตัวแทนผู้มี
รายได้ น้อยของชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ . ) มีอายุระหว่าง
36 - 49 ปี มีสถานะภาพสมรส (ร้ อยละ 75.3) สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 4.6)
มีอาชีพรับจ้ าง (ร้ อยละ 0.8) มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-7 คน (ร้ อยละ 0.8) รายได้ โดย
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เฉลียต่อเดือน ประมาณ ,001-15, บาท (ร้ อยละ . ) มีรายจ่ายในครัวเรื อนต่อเดือน
ประมาณ ,001-15, บาท มีเงินออมแต่ละเดือนในครอบครัว (ร้ อยละ . )
สําหรับความรู้ ความเข้ าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของกลุม่ ตัวอย่าง ได้ ข้อค้ นพบว่า
มีความเข้ าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (ร้ อยละ . ) ส่วนใหญ่รับรู้องค์ความรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงจากผู้นําในชุมชน และเพือนบ้ าน (ร้ อยละ . ) โดยมีความรู้ ต่อแนวทางของทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงเกียวกับเรื องความอดทนและความเพียรมากทีสุด (ร้ อยละ 94.3) และ
มีการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลดรายจ่าย (ร้ อยละ . ) การประหยัดอดออม
(ร้ อยละ . ) และการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สงู สุดทังด้ านส่วนตัวและ
ส่วนรวม (ร้ อยละ . ) โดยเริ มปฏิบตั ิจากตัวเอง และครอบครัว ตามลําดับ
วัตถุประสงค์ ข้อที 2 ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
จากข้ อ ค้ นพบที ได้ จ ากการลงพื นที และเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยกระบวนการจัด ประชุม กลุ่ ม
ซึงประกอบด้ วยผู้นําชุมชน และตัวแทนชาวบ้ าน เมือวันที ธันวาคม
ได้ ข้อสรุ ปแนวทางใน
การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
ดังนี
ด้ านการดําเนินชีวิต ลักษณะการดําเนินชีวิตของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
แต่ละครัวเรื อนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซือผลิตภัณฑ์เพือการอุปโภคบริ โภคมากกว่าการผลิตด้ วย
ตนเองจึงส่งผลให้ เกิดค่าครองชีพทีสูงขึน และมีเงินออมน้ อยตามไปด้ วย จากสภาพปั ญหาดังที
กล่าวไปแล้ ว สามารถนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิต ด้ วยการลด
การใช้ -จ่ายในครัวเรื อน โดยการลดปริ มาณการซือจากภายนอกและทําการผลิตใช้ ในครัวเรื อนด้ วย
ตนเอง ซึงองค์ประกอบของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจําวันได้ ดังนี
หลักความพอประมาณ : สามารถปฏิบตั ิได้ โดยลด/หลีกเลียงการกู้เงินทังในและ
นอกระบบ โดยพยายามควบคุมการใช้ จ่ายให้ สอดคล้ องกับรายได้ ทได้
ี รับด้ วยระบบการทําบัญชี
ครัวเรื อนเพือปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้ จ่ายให้ เพียงพอต่อการดํารงชีวติ โดยไม่ต้องพึงเงินกู้ยืม
หลักความมีเหตุผล : สามารถปฏิบัติได้ โดย ชุมชนควรให้ ความสําคัญกับการนํา
คุณธรรมมาใช้ ในการดําเนินชีวิตทุกด้ าน เช่น ด้ านความสัมพันธ์ในชุมชน ด้ านการบริ หารจัดการ
ด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้ านการประกอบอาชีพ ด้ านการอบรมเด็กและเยาวชนในพืนที
ด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหมูบ่ ้ าน เคารพผู้อาวุโสและนํา
ประสบการณ์ของผู้อาวุโสมาเป็ นแบบอย่างทีดี
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หลักการมีภูมคิ ้ มุ กันทีดี : สามารถปฏิบัตไิ ด้ โดยระดับครอบครัวต้ องสร้ าง
ความใกล้ ชิดให้ กบั สมาชิก สร้ างความสามัคคีในชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณีทีดี ลดพฤติกรรม
การบริ โภคสินค้ าฟุ่ มเฟื อย
ด้ านคุณ ธรรม : สามารถปฏิ บัติตามกฎ ระเบี ยบทีชุมชน/สังคมกํ าหนดไว้ เพือสร้ าง
ชุ ม ชนเข้ มแข็ ง เช่ น การงดสุ ร า การพนั น ในงานพิ ธี ต่ า ง ๆ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ด้ านการประกอบอาชีพ จากการทีประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 บางครัวเรื อนมี
องค์ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ ในครัวเรือน อีกทังในชุมชนมีวตั ถุดิบสําหรับนํามาใช้ ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์บางชนิดสําหรับใช้ ในชีวิตประจําวัน และนําไปจําหน่าย เพือการเพิมรายได้
ให้ กบั ครัวเรื อน เช่น ผักตบชวา ซังข้ าวโพด นํามาเป็ นวัตถุดิบในการเพาะเห็ด มะนาว นํามาเป็ น
ส่วนผสมของนํายาล้ างจาน ผักสวนครั ว นํามาเป็ นส่วนประกอบในการทําอาหาร และจําหน่าย
แต่อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ ของชาวบ้ านทีนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์นนั ไม่สามารถทําได้ อย่าง
ต่อเนืองและไม่ได้ มาตรฐาน ต้ องอาศัยองค์ความรู้ วิธีการจากบุคคล/หน่วยงานภายนอกชุมชน
เช่น นักวิชาการการเกษตร พัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา เป็ นต้ น
จากประเด็นปั ญหาทีค้ นพบ สามารถเสนอแนวทางการแก้ ปัญหาด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการศึกษา ด้ านสังคม และด้ านสิงแวดล้ อมของชุมชนบ้ านตราดตวน
หมู่ 4 ดังนี
ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ : เกิดจากคนในชุมชนไม่มีทีดินทํากินเป็ นของตนเอง ส่งผลต่อการ
เพิ มขึ นของต้ นทุ น การผลิ ต บางฤดู ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรมี ป ริ ม าณที ตํ า อี ก ทั งตลาดใน
การรองรับผลผลิตทีผลิตได้ ยงั แคบทําให้ ไม่สามารถจําหน่ายได้
แนวทางการแก้ ปัญ หา : หน่ วยงานภาคี ทุก ภาคส่วนทังภาครั ฐและภาคเอกชน ผู้นํ าใน
ชุม ชน ตัวแทนชาวบ้ าน จะต้ อ งร่ วมมื อ กั น เพื อเพิ มทัก ษะในการประกอบอาชี พ เสริ ม มี ค วามรู้
เกียวกับการทําบัญชีครัวเรื อน ฯลฯ
ปั ญหาด้ านโครงสร้ างพืนฐาน : ถนนภายในหมู่บ้านชํารุ ด
แนวทางแก้ ปัญหา : องค์การบริ หารส่วนตําบล และประชาชน หน่วยงานในพืนทีต้ อง
ร่ วมกันดูแลรักษาให้ มสี ภาพทีดี
ปั ญหาด้ านการศึกษา : เนืองจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มกี ารศึกษาน้ อย
แนวทางแก้ ปัญหา : จึงต้ องสร้ างความตระหนักและให้ ความสําคัญกับการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนในพืนที อีกทังองค์การบริ หารส่วนตําบลต้ องให้ ความสําคัญในการส่งเสริ มและผลักดัน
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ให้ ประชาชนในชุมชนมีทัก ษะและความสามารถในการสร้ างอาชีพเสริ มที เหมาะสมกับบริ บทของ
พืนทีได้
ปั ญหาด้ านสังคม : สมาชิกในชุมชนให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่วมกิจกรรมในระดับน้ อย
และเยาวชนในชุมชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การทะเลาะวิวาท มัวสุม ติดเกม และไม่เชือ
ฟั งพ่อแม่ เป็ นต้ น
แนวทางการแก้ ปัญหา : องค์การบริ หารส่วนตําบลและผู้นําในชุมชน ควรส่งเสริ มให้ มี
กิจกรรมทีช่วยสร้ างความสามัคคี และเป็ นกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชม เช่น กีฬา
ด้ านประเพณีวฒ
ั นธรรม โครงการปฏิบตั ิธรรมสําหรับเยาวชน เป็ นต้ น
ปั ญหาด้ านสิงแวดล้ อม : เกิดจากการใช้ สารเคมีในภาคการเกษตร และไม่มีสถานทีเก็บ
กักนําไว้ ใช้ ในช่วยฤดูแล้ ง
แนวทางการแก้ ปัญหา : ควรส่งเสริ มความรู้ เกียวกับผลกระทบของการใช้ สารเคมีในภาค
การเกษตร อี ก ทั งเกษตรกรให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การลดการใช้ ส ารเคมี ใ นภาคการเกษตร และ
เกษตรกรหรื อหมู่บ้ านควรขุด สระในพื นที เพื อเก็บ กัก นํ าไว้ ใ ช้ ในฤดูแล้ งและทุก ภาคส่วนต้ อ งมี
ส่วนร่ วมแก้ ปัญหาในด้ านระบบการบริหารจัดการนําร่ วมด้ วย

วัตถุประสงค์ ข้อที 3 ศึกษารู ปแบบการบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหาความยากจนของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ เป็ นรู ปแบบ (Model) การแก้ ปัญหาความยากจนของประชาชนดังนี
เศรษฐกิจ

ภายในชุมชน
โครงสร้ างพืนฐาน

องค์ ความรู้
ภายในชุมชน

การศึกษา

แหล่ งเรี ยนรู้
ภายนอกชุมชน

สังคม
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ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
สิงแวดล้ อม

ผู้นําศาสนา
ตัวแทนชาวบ้ าน
ตัวแทนหน่ วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน

ผู้นําชุมชน
กระบวนการ
มีส่วนร่ วมของชุมชน

การแก้ ปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ
อย่ างยังยืน

ภาพที . รูปแบบ (Model) การแก้ ปัญหาความยากจน บ้ านตราดตวน หมู่ โดยประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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จากภาพที 4.1 อธิบายได้ วา่ การน้ อมนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ แก้ ปัญหา
ความยากจนของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 ให้ ประสบความสําเร็ จได้ สมาชิกในชุมชน
จําเป็ นต้ องมีความรู้พืนฐานเกียวกับชุมชนของตนเองทัง 5 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการศึกษา ด้ านสังคม และด้ านสิงแวดล้ อม เพือจะได้ นํามาใช้ ใน
การวิเคราะห์สภาพบริ บทของชุมชน ซึงจะสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพปั ญหา และอุปสรรคในการ
ดําเนินชีวิต นอกจากนันสามารถเรี ยนรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน ซึงแหล่ง
เรี ยนรู้ภายในชุมชนมีทังตัวบุคคล และครัวเรื อนทีดําเนินชีวิตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมา
อย่างต่อเนือง และเป็ นต้ นแบบให้ กบั บุคคลในชุมชนได้ สําหรับแหล่งเรี ยนรู้ภายนอกชุมชนนันใช้
หลักการพิจารณาจากชุมชนทีมีลกั ษณะการดําเนินชีวิตด้ วทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจากเขตพืนที
ใกล้ เคียง เช่น บ้ านโคกเพ็ก อําเภอเมือง และบ้ านหนองตาเข้ ม อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จากแหล่งเรี ยนรู้ ทงภายในและภายนอกชุ
ั
มชนสามารถนํามาบูรณาการด้ วยกระบวนการ
มีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน ประกอบด้ วย ผู้นําชุมชน ผู้นําทางศาสนา ตัวแทนชาวบ้ าน ตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื อร่ วมสะท้ อนสภาพของชุมชน ค้ น หาปั ญ หา ความต้ องการของ
ชุมชน วางแนวทางในการแก้ ปัญหาและพัฒนาตามแนวทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียงทีสอดคล้ องกับ
บริ บทของชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 โดยชุมชนมีความต้ องการในด้ านการประกอบอาชีพเสริ ม
ด้ ว ยการนํ า ทรั พ ยากรที มี ใ นพื นที มาใช้ เป็ น วัต ถุ ดิ บ เป็ น ต้ น ทุ น การผลิ ต เพื อการบริ โภคและ
การจําหน่าย เช่น การเพาะเห็ดฟาง การทํานํ ายาเอนกประสงค์ และผลิตภัณฑ์ อืนทีจําเป็ นสําหรั บ
การดําเนินชีวิตประจําวัน ซึงจะนําไปสู่การแก้ ปัญหาความยากจนของคนในชุมชนบ้ านตราดตวน
หมู่ 4 อย่างยังยืน
5.9 การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีประเด็นทีน่าสนใจ ซึงมีการอภิปรายผล ดังนี
5.9.1 ข้ อมูลองค์ ความรู้ เกียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบ้ าน
ตราดตวน หมู่ 4 พบว่า ชุมชนบ้ านตราดตวนมีความรู้ ความเข้ าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับปานกลาง ที เป็ น เช่น นีเนื องจากชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 มีลัก ษณะทางภูมิศาสตร์ ของ
พื นที เป็ น ชุม ชนกึงเมื อง ประกอบกั บ ประชาชนส่ วนใหญ่ ไ ม่ มีที ดิน เป็ น ของตนเอง และมีระดับ
การศึกษาน้ อย ส่งผลให้ ผ้ ูทีอยู่ในวัยทํ างานต้ องประกอบอาชีพรั บ จ้ างนอกพื นที และคนทีอยู่ใ น
พืนทีจึงมีแต่ผ้ ูสงู อายุซงมิ
ึ ได้ ประกอบอาชีพใด ๆ แต่มีรายได้ จากเบียยังชีพผู้สูงอายุ และรายได้ จาก
บุตรหลานส่งมาให้ ในแต่ละเดือน ดังนัน ความรู้ และความเข้ าใจในเรื องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
จึงมีไม่มากนัก
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อย่างไรก็ตามผู้นําชุมชนได้ มีนโยบายการส่งเสริ มและเผยแพร่ ให้ ประชาชนในชุมชน
มีองค์ความรู้ ในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไม่หยุดนิง ดังจะเห็นได้ จากการทีประชาชนส่วนใหญ่
มีการรับรู้ องค์ความรู้ ดงั กล่าวจากผู้นําชุมชนและเพือนบ้ าน และนํามาซึงการปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจําวันในด้ านการลดรายจ่าย การประหยัดอดออม การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดทังด้ านส่วนตัวและส่วนรวม โดยเริ มปฏิบตั ิกบั ตัวเอง และครอบครัว เป็ นต้ น
ซึงสอดคล้ องกับแนวทางการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล/ครอบครัวและระดับ
ชุมชน (ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.
: 89-93) โดยเริ มจากการเสริ มสร้ างคนให้ มีความรู้
ความเข้ าใจ มีการเรี ยนรู้ วิชาการ และทักษะต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้ สามารถรู้ เท่าทันการ
เปลียนแปลงในด้ านต่าง ๆ ซึงจะส่งผลต่อการเสริ มสร้ างคุณธรรม มีความเข้ าใจและตระหนักถึง
คุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม สามารถพึงตนเองได้ และเกิดการรวมกลุ่มทํากิจกรรม
ต่างๆ ทีสอดคล้ องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสงั คมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้ ทรัพยากร
ต่าง ๆ ทีมีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ผ่านการร่ วมแรง ร่ วมใจ ร่ วมคิด ร่วมทําการแลกเปลียนเรี ยนรู้
กับบุคคลหลายฝ่ ายทีเกียวข้ องบนฐานของความซือสัตย์ สจุ ริ ตอดกลันต่อการแระทบกระทัง
ขยันหมันเพียรและมีความเอือเฟื อเผือแผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปันกันระหว่างสมาชิกในชุมชน นําไปสู่
ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึงเป็ นภูมิค้ มุ กันทีดีของชุมชนและนําไปสูก่ ารพัฒนาของชุมชนที
สมดุล พร้ อมรับต่อการเปลียนแปลง และพัฒนาไปสู่เครื อข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ
5.9.2 การประยุกต์ ใช้ ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
จากผลการศึกษา พบว่า การทีประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวนมีความรู้ ความเข้ าใจใน
ทฤษฎี เศรษฐกิ จพอเพี ย งในระดับ ปานกลาง ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ ไ ม่มีทีดิน เป็ น ของ
ตนเอง ผู้มี ที ดิ น เป็ น ของตนเองซึงเป็ น ส่ว นน้ อยยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมคื อ ทํ านาข้ าว
แต่ พืนที บางส่วนได้ ท ดแทนโดยภาคอุตสาหกรรมและธุ รกิ จที พักอาศัย เช่น โรงงานผลิต นํ าดื ม
บ้ านจัดสรรเป็ นส่วนใหญ่ อีกทังประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาน้ อย ซึงสอดคล้ องกับอภิชัย
พันธเสน (
) มองว่าความยากจนมี ส าเหตุมาจากการที คนไม่มีเงิน หรื อมีรายไดไม่พอเพีย ง
การที คนมี ร ายได้ น้ อ ย เพราะมี ผ ลิ ต ภาพหรื อ Productivity ตํ า สาเหตุของการที มี ผ ลิ ต ภาพตํ า
เกิ ด จากคนไม่ มี ก ารศึ ก ษามากพอ ซึงฟั ง ดู ง่ า ย แต่ จ ะทํ า ให้ ได้ จ ริ ง เริ มเป็ นเรื องยากมากขึ น
นอกจากนี ยั ง ได้ กล่ า วถึ ง การอธิ บ ายของนั ก เศรษฐศาสตร์ อี ก กลุ่ ม หนึ งที วิ เคราะห์ ปั ญหา
ความยากจนว่า เกิดจากการขาดแคลนหรื อการเข้ าไม่ถึงบริ การและสินค้ าทีจําเป็ นทังๆ ทีอาจจะมี
เงิน ก็ไ ด้ อย่ างไรก็ ตาม อภิ ชัย มองว่า ความยากจน สิ งแวดล้ อมและการพัฒ นาที แท้ จริ งแล้ วคื อ
เรื องเดี ย วกัน แต่ มี จุดเน้ น อยู่ ที การพั ฒ นา จะต้ อ งเป็ น การพั ฒ นาในความหมายที แท้ จริ ง คื อ
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การพัฒนาสติและปั ญญาของมนุษย์ การพัฒนาในลักษณะเช่นนีจะแก้ ปัญหาความยากจนและ
สิงแวดล้ อมพร้ อมกันไป นอกจากนันประชาชนผู้ทีอยู่ในวัยทํางานของบ้ านตราดตรวน หมู่ 4 ส่วน
ใหญ่จะออกไปรับจ้ างนอกพื นที ทําให้ คนทีอยู่ในพืนทีมีแต่ผ้ ูสูงอายุ จึงเป็ นมูลเหตุก ารนําทฤษฎี
เศรษฐกิ จพอเพี ยงไปประยุกต์ ใช้ เพือการดําเนิ นชีวิตและการประกอบอาชีพยังไม่แพร่ หลายและ
ต่อเนือง ทังทีเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบตั ิของทฤษฎีใหม่เป็ นแนวทางการพัฒนาทีนําไปสู่
ความสามารถในการพึงพาตนเองได้ ทุกระดับอย่างเป็ นขันเป็ นตอน โดยช่วยลดความเสียงเกียวกับ
ความผันแปรของธรรมชาติ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้ างภูมิค้ มุ กันที ดี
มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปั ญญา การช่วยเหลือซึงกันและกันและความสามัคคี
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น หากจะส่งเสริ มให้ ประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน
หมู่ 4 ได้ เข้ าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพได้ อย่างต่อเนืองนัน ควรนําแนวทางจากการแก้ ปัญหาความยากจนของไทย
ซึงมี 2 แนวทางหลัก (วิโรจน์ ณ ระนอง. 2544 อ้ างใน จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร. 2546) คือ
(1) แนวทางแก้ ปัญหาความยากจนโดยการเจาะจงทีกลุ่มคนจนและ (2) แนวทางแก้ ไขปั ญหา
ความยากจนแบบองค์รวม ซึงแนวทางหลักเองนันแยกย่อยออกได้ เป็ นสองแนวทางคือ แนวทาง
ของผู้ทีเชือว่าปั ญหาความยากจนเป็ นปั ญหาโครงสร้ างและแนวทางของผู้ทีเชือว่าความยากจนเกิด
จากการขาดศักยภาพหรื อประสบเหตุการณ์ทีมีความรุนแรง โดยเฉพาะแนวทางที 1 คือ
การแก้ ปัญหาความยากจนโดยการเจาะจงทีคนจนนัน คณะผู้วิจยั ได้ เลือกตัวแทนซึงเป็ นผู้มีรายได้
ตําทีสุดของสมาชิกในหมูบ่ ้ านมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครังนี เพือให้ ได้ ข้อมูลทีสอดคล้ อง
และตรงกับสภาพปั ญหาของกลุม่ ตัวอย่างมากทีสุด
5.9.3 รู ปแบบการบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพือการแก้ ปัญหาความ
ยากจนของประชาชนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4
จากรู ปแบบ (Model) การแก้ ปัญหาความยากจนชุมชนบ้ านตราดตวน หมู่ 4 ดังทีได้
นําเสนอในภาพที 4.1 ซึงให้ ความสําคัญกับการทีชุมชนต้ องเข้ าใจถึงทุนทางสังคมของชุมชนตนเอง
อันประกอบด้ วย ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ ด้ านโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการศึกษา ด้ านสังคม และ
ด้ านสิงแวดล้ อม เพือให้ ทุกคนได้ มีส่วนรับรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้ อยของชุมชนตนเอง และจัดเก็บเป็ น
ข้ อมูลทีเป็ นองค์ความรู้ในชุมชนตนเอง และพัฒนาไปถึงระดับศูนย์การเรี ยนรู้ของชุมชนทีจะ
ถ่ายทอดให้ กบั บุคคลทังจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชนได้ เข้ ามาแลกเปลียนเรี ยนรู้
แต่อย่างไรก็ตามการทีจะยกระดับให้ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ทีมีศกั ยภาพได้ ต้องอาศัยความร่ วมมือจาก
บุคคลหลายฝ่ าย ได้ แก่ ผู้นําชุมชน ผู้นําทางศาสนา ตัวแทนชาวบ้ าน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหาความยากจนในพืนทีอย่างยังยืนได้ ซึงสอดคล้ องกับ
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งานวิจยั ของ กรุ ณา เชิดจิระพงษและคณะ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื อง “การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวมโครงการบูรณาการการบริ หารจัดการงานพัฒนาขององค
กรปกครอง สวนทองถินอยางยังยืนเพือแกไขปญหาความยากจน กรณี ศึกษา
องค การบริหารสวนตําบล ถนนโพธิอําเภอโนนไทย จั งหวัดนครราชสีมา” พบวา คน
จนกลุมเปาหมายทีศึกษาในองคการบริ หารสวนตําบลถนนโพธิ สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทํานาเปนหลักซึงอาศัยฝนจากธรรมชาติ สาเหตุความ
ยากจนเกิดจากนาขาวเสียหาย อันเนืองมาจากแหลงนําไมเพียงพอตอการเกษตร
ประกอบกับเกิดภาวะฝนแลงติดต่อกันทําใหดินเค็ม ผลผลิตทางการเกษตรไดไมเต็มที
ทําใหนาขาวเสียหายจากการลงทุน ในเวลาตอไปจึงตองกูเงินมาลงทุน จึงเกิดภาวะ
หนีสินพอกพูน สําหรับผูทีไมมีทดิี นทํากินเปนของตนเอง มักประกอบอาชีพรับจางทัวไป
หรื อรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ไมมีทีอยูอาศัยเปนของตนเองและพิการหรื อสูงอายุ
จากเวทีประชาคมคนจนควรมีการสงเสริ มอาชีพเพือเพิมรายไดและไดเลือกโครงการแปร
รู ปพริ ก เปนโครงการทดลองปฏิบัติการสําหรับดานการบริ หารจัดการงานพัฒนาขององค
การบริ หารสวนตําบลถนนโพธิ ชาวบานไดมีสวนรวมในการนําเสนอความตอง
การจากการจัดเวทีประชาคมของหมูบานบางแตคนจนไมได้ มสี วนรวมอย
างแทจริ งไมไดรับขอมูลขาวสารอยางทัวถึง ดังนันการพัฒนาแผนปฏิบัติ การ
ขององคการบริ หารสวนตําบลควรเกิดจากการมีสวนรวมเสนอความคิดเห็นของทุกคน
โดยเฉพาะใหโอกาสคนจนมีสวนรวมอยางทัวถึง และควรใหความรู แกชาวบ
านในเรื องอาชีพที
สงเสริ มกอนนําเสนอโครงการเพือการเพิมรายไดอยางยังยืน
เมือคณะผู้วิจยั ได้ จดั เวทีประชาคมเพือค้ นหาความต้ องการอาชีพเสริ มทีเหมาะกับบริ บทของชุมชน
บ้ านตราดตรวน หมู่ 4 ได้ มี การคัดเลือกตัวแทนทีมาจากทุกภาคส่วนของพืนที มีข้อสรุปว่า
อาชีพเสริ มทีชาวบ้ านสนใจและสามารถนํามาเป็ นอาชีพเสริ มได้ ภายใต้ ข้อจํากัดเรื องพืนทีทํากิน
น้ อยนันคือการเพาะเห็ดฟางตระกร้ า และการทํานํ ายาอเนกประสงค์สําหรับใช้ ในครัวเรื อนเพือลด
รายจ่าย และจําหน่าย เพือเพิมรายได้ แก่ครัวเรือนนันเอง
5.10 ข้ อเสนอแนะเพือการนําผลการศึกษาไปใช้
ในการแก้ ปัญหาความยากจนด้ วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนแบบบูรณาการนัน
หน่วยงานทีเกียวข้ อง เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล พัฒนาชุมชน เกษตรตําบล สถาบันการศึกษา
ทุ ก ระดั บ ในพื นที ตั ว แทนภาคประชาชน/ทุ ก ครั ว เรื อ นจะต้ องจั บ มื อ กั น เพื อสร้ างพลั ง ใน
การขับเคลือนตังแต่ระดับนโยบายซึงรับผิดชอบโดยองค์การบริ หารส่วนตําบล ลงสู่ผ้ รู ับนโยบายสู่
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การปฏิบัติ จะผลักภาระให้ กับบุคคล/หน่วยงานฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงคงมิได้ มิเช่นนันจะทําให้ ไม่เกิด
ความต่อเนืองในการนํามาใช้ ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน
5.11 ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยในครั งต่ อไป
5.11.1 ควรศึกษา Best practice จากชุมชนอืนๆ เพือนํามาเปรียบเทียบและบูรณาการ
การแก้ ปัญหาซึงกันและกันได้ เนืองจากบริ บทของชุมชนบางด้ านจะมีลกั ษณะทีคล้ ายคลึงกัน
5.11.2 ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยแห่งความสําเร็ จและสาเหตุแห่งความล้ มเหลวของการแก้ ปัญหา
ความยากจนแต่ละพืนทีอย่างแท้ จริ งและนํามาบรรจุเป็ นวาระเร่ งด่วนของพืนทีนันๆ และนําเสนอผล
การศึกษาสู่ระดับนโยบาย
5.12 บทสรุ ป
การวิจยั เรื อง การศึกษาแบบบูรณาการเพือแก้ ปัญหาความยากจนในชุมชนโดยใช้ ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้ านตราดตวน ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในบทนีคณะผู้วิจยั
กล่าวถึงภูมิหลังความเป็ นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ คําถามการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ประโยชน์ทีคาดว่า
จะได้ รับ แนวทางในการนําผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ และข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครังต่อไป
และเพือเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งการพัฒนาสูก่ ารขับเคลือนตังแต่ระดับนโยบาย ซึงรับผิดชอบโดยองค์การ
บริ หารส่วนตําบล ลงสู่ผ้ รู ั บนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
เรือง
การศึกษาแบบบูรณาการเพือแก้ ปัญหาความยากจนในชุมชนโดยใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
: กรณีศึกษาบ้ านตราดตวน ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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แบบสอบถาม
เรื อง
การศึกษาแบบบูรณาการเพือแก้ ปัญหาความยากจนในชุมชนโดยใช้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
: กรณีศึกษาบ้ านตราดตวน ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
--------------------------------------ตอนที ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย / ใน ( ) หน้ าข้ อความทีตรงกับข้ อมูลส่วนตัวของท่าน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
ปัจจุบนั ท่านมีอายุ ……..ปี
3. สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หย่าร้ าง
( ) อืน ๆ (ระบุ)..........................................
4. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน
( ) ไม่ได้ เรี ยนหนังสือ
( ) ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
( ) มัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ( ) อนุปริ ญญา , ปวส.
( ) ปริ ญญาตรี
( ) สูงกว่าปริ ญญาตรี (ระบุ)..................................
5. อาชีพ
( ) 1. เกษตรกรรม
( ) 2. รับจ้ าง
( ) 3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) 4. ค้ าขาย
( ) 5. อืน ๆ (ระบุ).........................................................
4.จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผู้ตอบแบบสอบถาม).......คน
4.1 ว่างงาน.............คน
4.2 มีงานทํา.............คน
5. รายได้ ของครอบครัวเฉลียต่อเดือนประมาณ.......................บาท (รวมรายได้ ของทุกคน)
6. ท่านมีรายจ่ายในครัวเรื อนเป็นจํานวน................................บาท / เดือน
7. ครอบครั วของท่านมีเงินออมในแต่ละเดือนหรื อไม่
( ) มี จํานวน...................บาท / เดือน
( ) ไม่มี
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8. ภายหลังฤดูการเก็บเกียวท่านเคยเดินทางไปรับจ้ างนอกพืนทีหรื อไม่
( ) เคย ระบุจงั หวัด................................................. (ให้ ข้อมูลต่อในข้ อ 7 )
( ) ไม่เคย เพราะ.............................................................................................
9. จากข้ อ 8 ท่านมีรายได้ จากการไปรับจ้ างนอกพืนทีเป็ นจํานวน....................บาท/ปี
ตอนที แบบสอบถามความรู้และความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย / ลงในช่องทีตรงกับความเข้ าใจของท่าน
1. ท่านมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากน้ อยเพียงใด
( ) มาก
( ) น้ อย
( ) ไม่เข้ าใจ
2. ท่านได้ รับองค์ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งข้ อมูลใด
( ) 1 เข้ าร่ วมอบรมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น อบต. พัฒนาชุมชน ธกส. เป็ นต้ น
( ) 2 สือประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จุลสาร เป็ นต้ น
( ) 3 หอกระจายข่าว
( ) 4 ผู้นําในชุมชน และเพือนบ้ าน
( ) 5 เวทีประชาคม
( ) 6 โทรทัศน์ หรื อวิทยุ
( ) 7 อินเตอร์ เน็ต
( ) 8 การจัดอบรม สัมมนาโดยมีวิทยากรเป็ นผู้ให้ ความรู้
( ) นิทรรศการ เช่น โครงการในพระราชดําริ ฯลฯ
( ) การศึกษาดูงานสถานทีจริง
( ) การทดลองและเรี ยนรู้ ด้วยตนเองตามโครงการต่างๆ
( ) การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ วิทยุ สิงพิมพ์ประเภท แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็ นต้ น
( ) อ่านจากเอกสาร หรื อตํารา
( ) 14 อืน ๆ (ระบุ).........................................................................................
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3. ท่านคิดว่าข้ อใดต่อไปนี คือ แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เลือกตอบได้ มากกว่า
1 ข้ อ)
( ) ทางสายกลางและความพอเหมาะ-พอดี
( ) ความรอบคอบ รู้ จกั คิดพิจารณาใช้ สติปัญญาไตร่ ตรอง และมีความรู้ ความเข้ าใจที
ถูกต้ อง
( ) ความอดทนและความเพียร
( ) การพัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจากรากฐานทีมันคงของสังคมวัฒนธรรม
( ) การมีภูมคิ ้ มุ กันทีดี ไม่หลงไปตามกระแสหรื อความเปลียนแปลงของสังคม
( ) มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมทีดี
( ) ในขณะทีส่วนรวมได้ ประโยชน์ แต่เราคือ ผู้ได้ รับประโยชน์สงู สุดเสมอ
( ) เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นความรับผิดชอบของภาครัฐ ประชาชนเป็ นผู้กระตามนโยบาย
เท่านัน
( ) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นสูตรสําเร็จเมือนําไปใช้ แล้ วจะต้ องได้ ผลลัพธ์
แบบเดิมเสมอ
( ) อืน ๆ (ระบุ).........................................................................................
. การประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของท่าน สามารถทําได้ โดยวิธี
ใดบ้ าง (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) 1 การลดรายจ่าย
( ) 2 การเพิมรายได้
( ) 3 การประหยัด อดออม
( ) 4 การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงู สุดทังด้ านส่วนตัวและส่วนรวม
( ) 5 อืน ๆ (ระบุ).........................................................................................
5. ท่านคิดว่าการจะเริ มปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน ควรเริ มทีใดก่อน
(กรุ ณาใส่หมายเลข 1-7 ตามลําดับความสําคัญ 1 = สําคัญมากทีสุด 7= สําคัญน้ อยทีสุด)
(.......) 1 ตัวเอง
(......) 2 ครอบครัว
(.......) 3 สถานศึกษา
(......) 4 ทีทํางาน
(.......) 5 หน่วยงานภาครัฐ
(......) 6 หน่วยงานเอกชน
(.......) 7 อืน ๆ (ระบุ)....................................................................................
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6. ท่านคิดว่าข้ อใดต่อไปนีคือ แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับที
รายการ
6.1 การใช้ ทรัพยากรหรื อสิงของทีมีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและยังยืน
6.2 มีการดําเนินชีวิตแบบยึดทางสายกลางและความพอดี
6.3 มีความรอบคอบและรู้ จกั คิดพิจารณาใช้ สติปัญญาไตร่ ตรองและมี
ความรู้ความเข้ าใจทีถูกต้ อง
6.4 มีความอดทนและความเพียรอย่างสมําเสมอ
6.5 การพัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจากรากฐานทีมันคงของสังคมและ
วัฒนธรรม
6.6 การมีภูมคิ ้ มุ กันทีดี ไม่หลงไปตามกระแสหรื อความเปลียนแปลงของ
สังคม
6.7 การลดรายจ่ายหรือต้ นทุน การเพิมรายได้ ประหยัดและอดออม
6.8 ใช้ ลกั ศีล มาดํารางชีวิตประจําวัน
6.9 ในขณะทีส่วนรวมได้ ประโยชน์ แต่เราคือผู้ได้ ประโยชน์สงู สุดเสมอ
6.10 เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นความรับผิดชอบของภาครัฐ ประชาชนเป็ น
ผู้กระทําตามนโยบายเท่านัน
6.11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นสูตรสําเร็จเมือนําไปใช้ แล้ วจะต้ อง
ได้ ผลลัพธ์แบบเดิมเสมอ

ใช่

ไม่ ใช่

7. ท่านคิดว่าสิงใดต่อไปนีเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทังต่อส่วนตนและส่วนรวม
ลําดับ
รายการ
ที
7.1 มีการปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าและนําหลังจากเลิกใช้ งานทุกครัง
7.2 ถ้ าท่านต้ องใช้ บริการทีพัก เช่น โรงแรม รี สอร์ ท บ้ านเช่า ฯลฯ ท่านคิดว่า
ควรใช้ นํา ไฟฟ้า และเครื องอํานวยความสะดวกอย่างประหยัด
7.3 ควรเลือกซือสินค้ าอุปโภคบริ โภคตามกระแสความนิยมทีเกินความ
จําเป็ นต่อการใช้ ในชีวิตประจําวัน

ใช่

ไม่ ใช่
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ลําดับ
รายการ
ที
7.4 มีการวางแผนการใช้ จ่ายในแต่ละเดือนทังของตนเอง
7.5 มีการวางแผนการใช้ จ่ายในแต่ละเดือนทังของและครอบครัว
7.6 การใช้ สินค้ าประเภทใช้ แล้ วทิง มีความสะดวกกว่าสินค้ าทีนํากลับมาใช้
ซําหรื อรี ไซเคิล
7.7 มีอาชีพ ไม่มีเงินออม และไม่มหี นีสิน
7.8 ควรเลือกใช้ สินค้ าและผลิตภัณฑ์ทีไม่ทําลายสิงแวดล้ อม
7.9 ควรเลือกใช้ สินค้ าทีผลิตในประเทศเพราะราคาถูก มีคุณภาพ ทังยังช่วย
ให้ คนในชาติมีรายได้
7.10 มีการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจิตสํานึกเพือให้ มไี ว้ ใช้ ตลอดไป
7.11 คนในสังคมเมืองก็สามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้

ใช่

ไม่ ใช่
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ตอนที 3 แบบสอบถามการดําเนินชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบ้ าน
ตราดตรวน
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย /ลงในช่องทีตรงกับความเข้ าใจของท่าน
ระดับการปฏิบัติจริ ง
ข้ อที
ข้ อความ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
ทีสุ ด
1. ด้ านความรู้
1 มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการปรับปรุ งและพัฒนาอาชีพ
2 มีการนําความรู้จากการฝึ กอบรมมาใช้ ในการดํารงชีวิต
3 มีการอ่าน การค้ นคว้ า แสวงหา ติดตามข่าวสารข้ อมูล
จากสือและแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ ง ๆ อยู่เสมอ
4 มีการแลกเปลียนความรู้ และประสบการณ์กบั สมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชน
2. ด้ านคุณธรรม
1 มีการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของครัวเรื อนและชุมชน
2 ให้ ความร่ วมมือต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
3 ให้ ความร่ วมมือในการเข้ าประชุมกลุม่ และยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อืน
4 มีความรับผิดชอบในการทํางานทีได้ รับมอบหมายให้
เสร็ จตามกําหนดเวลา
5 ให้ ข้อมูลเป็ นจริ งทีเป็ นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
6 มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อืน
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ตอนที 3 (ต่ อ)
ข้ อที

ข้ อความ

3. หลักความพอประมาณ
1 มีการปลูกฝั งเรื องการประหยัดให้ แก่สมาชิกในครอบครัว
/ชุมชน
2 มีความคิดพึงพาตนเอง ก่อนทีจะขอความช่วยเหลือจาก
ผู้อืน
3 ครอบครัว/ชุมชน แสวงหาปัจจัยการดํารงชีวิตจาก
ทรัพยากรในท้ องถินโดยไม่ต้องซือหามารับประทาน เช่น
ปลาในแม่นําลําคลอง การปลูกพืชผักต่าง ๆ เป็ นต้ น
4 ครอบครัว/ชุมชน มีความต้ องการลดภาระหนีสิน/การใช้
สิงฟุ่ มเฟื อย และไม่จําเป็ นในครัวเรื อน/ชุมชนอย่างต่อเนือง
5 ให้ ความสําคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม
4. หลักความมีเหตุผล
1 สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่ วย จะเลือกเข้ ารับการรักษาจาก
โรงพยาบาลของรัฐบาล
2 เข้ าร่วมอบรมหรื อสัมมนา เพือพัฒนา และยกระดับความรู้
ความเข้ าใจของตนเอง
3 มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกับบุคคล ชุมชน หน่วยงานใน
ชุมชน เพือการตัดสินใจทีถูกต้ อง
4 มีอาชีพเสริ มนอกเหนือจากอาชีพปัจจุบัน เพือมีรายได้
ให้ แก่ครอบครัว
5 มีการวางแผนการดําเนินชีวิตและการใช้ จ่าย

ระดับการปฏิบัติจริ ง
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
ทีสุ ด
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ตอนที 3 (ต่ อ)
ข้ อที

ระดับการปฏิบัติจริ ง
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
ทีสุ ด

ข้ อความ

. ด้ านหลักการมีภูมิค้ ุมกันทีดี
1 สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความไว้ วางใจซึงกัน และมี
ความรับผิดชอบ
2 สมาชิกในครอบครัว/ชุมชน มีการช่วยเหลือซึงกันและกัน
เมือมีปัญหา
3 สภาพแวดล้ อมในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4 มีวิธีการออมทีหลากหลาย เช่น การฝากธนาคาร
การประกันชีวิต ฯลฯ
5 มีการทําบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรื อน
ข้ อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความร่ วมมือตอบแบบสอบถาม
ดร.สมหมาย ปะติตงั โข และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภาคผนวก ข
ภาพกิจกรรมในการวิจัย
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ภาพที การให้ ความรู้ แก่ตวั แทนชาวบ้ านเกียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศาลาวัดป่ ารุ่ งอรุ ณ บ้ านตราดตวน หมู่ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพที พาตัวแทนผู้นําชาวบ้ าน และตัวแทนชาวบ้ านศึกษาดูงาน ณ บ้ านหนองตาเข้ ม
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
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ภาพที 3 พาตัวแทนผู้นําชาวบ้ าน และตัวแทนชาวบ้ านศึกษาดูงาน ณ บ้ านหนองตาเข้ ม
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
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