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การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนในชุมชน
โดยใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาบ้านตราดตวน
ตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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A Study of Integrative Models for Solving the Poverty Problem
in Community Using the Sufficiency Economy
Philosophy: A Case Study of Tradtoun Village,
Chumhed Sub-district, Muang District, Buriram Province
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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้
เกีย่ วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชน
บ้านตราดตวน 2) ศึกษาแนวทางการประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินชีวติ และการประกอบอาชีพ
ของประชาชนชุมชนบ้านตราดตวน และ 3) ศึกษารูปแบบ
การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการแก้
ปัญหาความยากจนของประชาชนชุมชนบ้านตราดตวน กลุม่
ตัวอย่างคือ ตัวแทนประชาชน จำ�นวน 180 คน และกลุม่ ผูน้ �ำ
ชุมชนบ้านตราดตวน จำ�นวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า
1. ประชาชนชุมชนบ้านตราดตวน มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง

และมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการ
ลดรายจ่าย การประหยัดอดออม และการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า โดยเริ่มปฏิบัติจากตัวเอง และครอบครัว
2. แนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงด้านการดำ�เนินชีวติ โดยการลดการใช้-จ่ายในครัวเรือน
ลดปริมาณการซือ้ จากภายนอก เน้นผลิตใช้ดว้ ยตนเอง และ
แนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้านการประกอบอาชีพ คือ ผลิตผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับใช้ในครัว
เรือน และนำ�ไปจำ�หน่าย เช่น เพาะเห็ดจากผักตบชวา
3. รูปแบบ (Model) การแก้ปัญหาความยากจนที่
เหมาะของชุมชนบ้านตราดตวน ต้องเริ่มจากคนในชุมชนมี
องค์ความรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับ
การมีส่วนร่วมของชุมชน
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ABSTRACT
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 into their occupation were that they
produce the products using in their own households
and selling for money such as mushroom cultivation
from water hyacinth.
3. The appropriate model for solving the
poverty problem in Tradtoun community  should  
initiate from people in community having body
of knowledge, providing the sufficiency economy
learning source in community, and receiving the
participation from community.
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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
180 representatives and 10 community leaders.  
The research instruments included questionnaire
and structured interview. The quantitative data
were analyzed by descriptive statistics 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,

Keywords : sufficiency economy, poverty,  Buriram

บทนํา

ปัญหาความยากจนในปัจจุบนั เป็นปัญหาในเชิงระบบ
และโครงสร้างระดับชาติทสี่ งั่ สม มานาน จนกลายเป็นอุปสรรค
สำ�คัญต่อความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะ
ให้ความสนใจในการแก้ปญ
ั หาความยากจนมาโดยตลอด แต่
ก็ยงั ไม่สามารถแก้ไขให้บรรลุผล อย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่
สภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้สง่ ผลให้ปญ
ั หาความยากจนมีความสลับ
ซับซ้อนยิง่ ขึน้ ช่องว่างของรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยยัง
อยูใ่ นระดับสูงส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทัง้ เศรษฐกิจ
และการเมืองของกลุม่ คนในสังคม ดังนัน้ ปัญหาความยากจน
จึงจำ�เป็นต้องได้รับการแก้ไขแบบองค์รวม โดยเชื่อมโยง
กับมิติต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบครบวงจร ซึ่งแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550
–2554) ได้กำ�หนดพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศ
ทั้งทุน ทางสังคม ทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมให้เข้มแข็งต่อเนือ่ ง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
(สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2550)
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงชีแ้ นะเพือ่ การดำ�เนินชีวติ แก่พสกนิกรชาว
ไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี จนกระทั่งเกิดวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจ ก็ยังทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเศรษฐกิจ
เพื่อความอยู่รอด และดำ�รงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภาย
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ให้ญาติพี่น้องคนที่รู้จัก ไม่มีการจัดลําดับครัวเรือนที่มีความ
ยากจน คนยากจนจริง ๆ ไม่กล้ายืมเงิน เพราะกลัวจะใช้คืน
ไม่ได้ ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินไปไม่นําเงินยืมไปทําตาม
โครงการที่เสนอไว้ แต่กลับนําไปใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ส่งใช้
เงินยืมคืนเพราะกลัวเสียเปรียบคนอืน่ คณะกรรมการทําตัว
เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี (ศิรินทิพย์ รักษาชนม์. 2550)
บุรรี มั ย์ถอื เป็นจังหวัดหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ทีม่ พี นื้ ทีท่ งั้ หมด 718,235 ตารางกิโลเมตร
หรือ 437,807 ไร่ การปกครองแบ่งออกเป็น 21 อำ�เภอ 2 กิง่
อำ�เภอ 189 ตำ�บล 2,460 หมู่บ้าน 312,898 หลังคาเรือน 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 184 องค์การบริหารส่วนตำ�บล
และ 24 เทศบาล ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และ
มีสภาพความจนเป็น ส่วนใหญ่ ซึ่งสาเหตุความยากจนมา
จาก 1) มีอาชีพไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง 2) มีการบริหารใช้จา่ ย
เงินในชีวิตประจำ�วันไม่เป็น 3) มีการใช้จ่ายเงินไปในสิ่งที่ไม่
เกิดประโยชน์ 4) คิดแต่เรื่องรายจ่ายเพื่อความสนุกไม่คิดใน
เรือ่ งของการลงทุน และ 5) ว่างจากการทำ�นามักจะปล่อยให้
พืน้ ทีน่ าว่างเปล่าและพักผ่อนอยูบ่ า้ น เป็นต้น (สำ�นักงานการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์. 2548 : 2)
จากข้อมูลข้างต้นส่งผลให้คณะผู้วิจัยต้องการศึกษา
ถึงองค์ความรู้ของชุมชนที่มีต่อทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาวิธกี ารประยุกต์ใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษา
รูปแบบการบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนชุมชนบ้านตราดตวน
หมู่ 4 อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบทและมีฐานะยากจน และเพือ่ ต้องการให้ชมุ ชนในจังหวัด
บุรีรัมย์เกิดความเข็มแข็ง มีหลักปฏิบัติที่สามารถพึ่งตนเอง
ได้และมีฐานะเศรษฐกิจในระดับครอบครัวทีด่ ขี นึ้ และยัง่ ยืน
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ใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
พัฒนาสูก่ ารพึง่ ตนเองในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขัน้ ตอน โดย
ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือ การ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียร
และความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
อย่างมีคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่า
ทฤษฎีใหม่ เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่
ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะที่
แนวพระราชดำ�ริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่
เป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขัน้ ตอนนัน้ เป็น
ตัวอย่างการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบตั ิ ทีเ่ ป็น
รูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม
ถึงแม้ว่าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทาง
การพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นระบบ แต่การจะนำ�ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพือ่ การลดความยากจนได้
อย่างเป็นรูปธรรม จำ�เป็นต้องศึกษาสาเหตุของความยากจน
ซึง่ สามารถสรุปได้หลายประการ (ฤทัยวรรณ ศุภเกษตร 2535 :
บทคัดย่อ) (อุดม ทุมโฆสิต. 2536 : บทคัดย่อ) (อภิชยั พันธเสน.
2545 : บทคัดย่อ) ดังนี้ ด้านครัวเรือนขาดการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ ขาดแคลนแหล่งนํ้าผิวดิน ขาดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ทำ�กิน สภาพพื้นดินไม่อำ�นวย ผลิตภาพตํ่า อาชีพไม่มั่นคง
การศึกษาตํ่า รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย มีภาวะหนี้สิน
ตกทอด จำ�นวนสมาชิกในครอบครัวมาก ด้านภาครัฐบาลมี
บทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายการคลังเพื่อการกระ
ตุ้นเศรษฐกิจ เน้นการลงทุนและการบริโภคของประชาชน
ในประเทศตลอดจนระดับท้องถิ่น โดยเชื่อว่าถ้าคนชนบท
มีการจับจ่ายแล้ว เศรษฐกิจโดยรวมก็จะเคลื่อนตัวตามด้วย
เช่น โครงการพักชำ�ระหนีแ้ ละภาระหนีข้ องเกษตรกรรายย่อย
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการธนาคาร
ประชาชนรักษาทุกโรค เป็นต้น แต่เมือ่ มีการประเมินผลการ
ดำ�เนินการโดยประชาชน และผูน้ �ำ ชุมชน พบว่า ความยากจน
ของประชาชนยังคงอยู่ ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างต่อเนือ่ ง
ด้านการจัดการ เจ้าหน้าทีย่ งั ขาดทักษะในการ ฝึกอบรมและ
ยังขาดการติดตามอย่างจริงจัง ชาวบ้านไม่มสี ว่ นร่วมในการ
จัดตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินยืม
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาองค์ความรูข้ องชุมชนทีม่ ตี อ่ ทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนบ้านตราดตวน ตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
2. ศึกษาวิธกี ารประยุกต์ใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
แบบบูรณาการโดยให้ชมุ ชนในท้องถิน่ มีสว่ นร่วม ชุมชนบ้าน
ตราดตวน ตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

มห
Bur าวิท
ira ยาล
m R ัย
aja ราช
bha ภัฏบ
t U ุรีร
niv ัมย
ers ์
ity

3. ศึกษารูปแบบการบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอ ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�รงชีวิต
เพียงเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน ชุมชน ของประชาชนชุมชนบ้านตราดตวน หมู่ 4
บ้านตราดตวน ตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลที่เก็บจากแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา ได้วิเคราะห์ข้อมูลของข้อคำ�ถามลักษณะปลายปิดด้วยการ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิธกี ารประยุกต์ใช้ของประชาชนชุมชน แจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ ในกรณีที่เป็นคำ�ถามปลาย
บ้านตราดตวน จากการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาบริบททีเ่ กีย่ วข้องกับวิธี เปิดจะทำ�วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจัด
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชน ประเด็นคำ�ตอบเข้าด้วยกันแล้วแจกแจงความถีห่ าค่าร้อยละ
บ้านตราดตวน ตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ข้อมูลที่ทำ�การสัมภาษณ์ และจัดประชุมกลุ่มได้
ศึกษาเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นศึกษาจาก นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นบุคคลทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาในเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนบ้าน
ตาดตรวน ตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ โดยการ ผลการวิจัย
จำ�แนกตามกลุ่มอาชีพต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่ม
การนำ�เสนอผลการวิจยั จะเสนอตามวัตถุประสงค์การ
ประชากรที่ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม จำ�นวน 105 คน วิจัยแต่ละข้อตามลำ�ดับดังนี้
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ประชากรทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม จำ�นวน
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพือ่ ศึกษาองค์ความรูข้ องชุมชน
75 คน
ที่มีต่อทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านตราดตวน ตำ�บล
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบการบูรณาการทฤษฎี ชุมเห็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ การแก้ ปั ญ หาความยากจนของ ตัวอย่างส่วนใหญ่ซงึ่ เป็นตัวแทนผูม้ รี ายได้นอ้ ยของชุมชนบ้าน
ประชาชน ชุมชนบ้านตราดตวน ตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง ตราดตวน หมู่ 4 มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอ
จังหวัดบุรีรัมย์ จาก กลุ่มผู้นำ�ชุมชนทุกระดับ ประกอบด้วย เพียงร้อยละ 50.6 ส่วนใหญ่รบั รูอ้ งค์ความรูท้ ฤษฎีเศรษฐกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลชุมเห็ด กำ�นันตำ�บลชุมเห็ด พอเพียงจากผูน้ ำ�ในชุมชน และเพือ่ นบ้าน ร้อยละ 88.0 โดย
ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีร่วมที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 10 คน
มีความรู้ต่อแนวทางของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับ
เรือ่ งความอดทนและความเพียรมากทีส่ ดุ ร้อยละ 94.3 และ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลดราย
1. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ แ บบสอบถามเก็ บ รวบรวม จ่าย ร้อยละ 98.7 การประหยัดอดออม ร้อยละ 94.3 และ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ชาวบ้านประกอบอาชีพพาณิช การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและ เกิดประโยชน์สงู สุดทัง้ ด้าน
ยกรรม จำ�นวน 105 คน และกลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ ส่วนตัวและส่วนรวม ร้อยละ 88.6 โดยเริ่มปฏิบตั ิจากตัวเอง
เกษตรกรรม จำ�นวน 75 คน
และครอบครัว ตามลำ�ดับ
2. ทำ�การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้น�ำ ชุมชน การ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้ทฤษฏี
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลชุมเห็ด เศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการโดยให้ชุมชนในท้องถิ่น
กำ�นันตำ�บลชุมเห็ด ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีร่วมที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมชุมชนบ้านตราดตวน ตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง
จำ�นวน 10 คน
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยมีดังนี้
3. จากนั้นจัดประชุมกลุ่มผู้นำ�ชุมชน และตัวแทน
ด้านการดำ�เนินชีวิต ลักษณะการดำ�เนินชีวิตของ
ชาวบ้าน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ได้ข้อสรุปแนวทาง ประชาชนชุมชนบ้านตราดตวน หมู่ 4 แต่ละครัวเรือนส่วน
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

71

72 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
จาน ผักสวนครัว นำ�มาเป็นส่วนประกอบในการทำ�อาหาร
และจำ�หน่าย แต่อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ของชาวบ้านที่น�ำ
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ไม่สามารถทำ�ได้อย่างต่อเนื่องและ
ไม่ได้มาตรฐาน ต้องอาศัยองค์ความรู้ วิธีการจากบุคคล/
หน่วยงานภายนอกชุมชน เช่น นักวิชาการการเกษตร พัฒนา
ชุมชน สถาบันการศึกษา เป็นต้น จากประเด็นปัญหาที่ค้น
พบ สามารถเสนอแนวทางการแก้ปญ
ั หาด้านเศรษฐกิจ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านสิ่ง
แวดล้อมของชุมชนบ้านตราดตวน หมู่ 4 ดังนี้
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ : เกิดจากคนในชุมชนไม่มที ดี่ นิ
ทำ�กินเป็นของตนเอง ส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนการผลิต
บางฤดูผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณที่ต� 
่ำ อีกทั้งตลาดใน
การรองรับผลผลิตทีผ่ ลิตได้ยงั แคบทำ�ให้ไม่สามารถจำ�หน่ายได้
แนวทางการแก้ปัญหา : หน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ผูน้ �ำ ในชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน จะ
ต้องร่วมมือกันเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเสริม มี
ความรู้เกี่ยวกับการทำ�บัญชีครัวเรือน ฯลฯ
ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน : ถนนภายในหมูบ่ า้ น
ชำ�รุด
แนวทางแก้ปัญหา : องค์การบริหารส่วนตำ�บล และ
ประชาชน หน่วยงานในพืน้ ทีต่ อ้ งร่วมกันดูแลรักษาให้มสี ภาพ
ที่ดี
ปัญหาด้านการศึกษา : เนื่องจากสมาชิกในชุมชน
ส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย
แนวทางแก้ปญ
ั หา : จึงต้องสร้างความตระหนักและให้
ความสำ�คัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ อีกทัง้
องค์การบริหารส่วนตำ�บลต้องให้ความสำ�คัญในการส่งเสริม
และผลักดันให้ประชาชนในชุมชนมีทกั ษะและความสามารถ
ในการสร้างอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ได้
ปัญหาด้านสังคม : สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับน้อย และเยาวชนในชุมชนมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การทะเลาะวิวาท มัว่ สุม ติดเกม
และไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เป็นต้น
แนวทางการแก้ปัญหา : องค์การบริหารส่วนตำ�บล
และผูน้ �ำ ในชุมชน ควรส่งเสริมให้มกี จิ กรรมทีช่ ว่ ยสร้างความ
สามัคคี และเป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชม เช่น กีฬา
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ใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภค
มากกว่าการผลิตด้วยตนเองจึงส่งผลให้เกิดค่าครองชีพที่สูง
ขึ้น และมีเงินออมน้อยตามไปด้วย จากสภาพปัญหาดังที่
กล่าวไปแล้ว สามารถนำ�ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในการดำ�เนินชีวติ ด้วยการลดการใช้-จ่ายในครัวเรือน โดย
การลดปริมาณการซือ้ จากภายนอกและทำ�การผลิตใช้ในครัว
เรือนด้วยตนเอง ซึ่งองค์ประกอบของทฤษฎีเศรษฐกิจพอ
เพียงสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ ดังนี้
หลักความพอประมาณ : สามารถปฏิบตั ไิ ด้โดยลด/หลีก
เลีย่ งการกูเ้ งินทัง้ ในและ นอกระบบ โดยพยายามควบคุมการ
ใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับด้วยระบบการทำ�บัญชี
ครัวเรือนเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้จา่ ยให้เพียงพอต่อ
การดำ�รงชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งเงินกู้ยืม
หลักความมีเหตุผล : สามารถปฏิบัติได้โดย ชุมชน
ควรให้ความสำ�คัญกับการนำ�คุณธรรมมาใช้ในการดำ�เนินชีวติ
ทุกด้าน เช่น ด้านความสัมพันธ์ในชุมชน ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้านการประกอบ
อาชีพ ด้านการอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้วยการเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
เคารพผูอ้ าวุโสและนำ�ประสบการณ์ของผูอ้ าวุโสมาเป็นแบบ
อย่างที่ดี
หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี : สามารถปฏิบัติได้โดย
ระดับครอบครัวต้องสร้างความใกล้ชิดให้กับสมาชิก สร้าง
ความสามัคคีในชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดี ลด
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย
ด้านคุณธรรม : สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่
ชุมชน/สังคมกำ�หนดไว้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เช่น การงด
สุรา การพนันในงานพิธตี า่ ง ๆ การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ด้านการประกอบอาชีพ จากการที่ประชาชนชุมชน
บ้านตราดตวน หมู่ 4 บางครัวเรือนมีองค์ความรู้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สำ�หรับใช้ในครัวเรือน อีกทั้งในชุมชนมีวัตถุดิบ
สำ�หรับนำ�มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์บางชนิดสำ�หรับใช้ใน
ชีวิตประจำ�วัน และนำ�ไปจำ�หน่าย เพื่อการเพิ่มรายได้ให้
กับครัวเรือน เช่น ผักตบชวา ซังข้าวโพด นำ�มาเป็นวัตถุดิบ
ในการเพาะเห็ด มะนาว นำ�มาเป็นส่วนผสมของนํ้า ยาล้าง
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จำ�เป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนของตนเองทั้ง 5
ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้าน
การศึกษา ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ จะได้น�ำ มาใช้
ใน การวิเคราะห์สภาพบริบทของชุมชน ซึง่ จะสะท้อนให้เห็น
ถึงสภาพปัญหา และอุปสรรคในการดำ�เนินชีวติ นอกจากนัน้
สามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน และภายนอก
ชุมชน ซึ่งแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนมีทั้งตัวบุคคล และครัว
เรือนทีด่ �ำ เนินชีวติ ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบให้กับบุคคลในชุมชนได้ สำ�หรับ
แหล่งเรียนรูภ้ ายนอกชุมชนนัน้ ใช้หลักการพิจารณาจากชุมชน
ทีม่ ลี กั ษณะการดำ�เนินชีวติ ด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจาก
เขตพื้นที่ใกล้เคียง เช่น บ้านโคกเพ็ก อำ�เภอเมือง และบ้าน
หนองตาเข้ม อำ�เภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จากแหล่งเรียนรูท้ งั้ ภายในและภายนอกชุมชนสามารถ
นำ�มาบูรณาการด้วยกระบวนการ มีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
ประกอบด้วย ผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�ทางศาสนา ตัวแทนชาวบ้าน
ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมสะท้อน
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ด้านประเพณีวฒ
ั นธรรม โครงการปฏิบตั ธิ รรมสำ�หรับเยาวชน
เป็นต้น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม : เกิดจากการใช้สารเคมีใน
ภาคการเกษตร และไม่มสี ถานทีเ่ ก็บกักนาํ้ ไว้ใช้ในช่วยฤดูแล้ง
แนวทางการแก้ปัญหา : ควรส่งเสริมความรู้เกี่ยว
กับผลกระทบของการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร อีกทั้ง
เกษตรกรให้ความสำ�คัญต่อการลดการใช้สารเคมีในภาค
การเกษตร และเกษตรกรหรือหมู่บ้านควรขุดสระในพื้นที่
เพือ่ เก็บกักนาํ้ ไว้ใช้ในฤดูแล้งและทุกภาคส่วนต้องมี ส่วนร่วม
แก้ปัญหาในด้านระบบการบริหารจัดการนํ้าร่วมด้วย
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 ศึกษารูปแบบการบูรณาการ
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การแก้ปญ
ั หาความยากจนของ
ประชาชน ชุมชนบ้านตราดตวน ตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยดังภาพ
จากภาพอธิบายได้วา่ การน้อมนำ�ทฤษฎีเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใช้แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนชุมชนบ้าน
ตราดตวน หมู่ 4 ให้ประสบความสำ�เร็จได้สมาชิกในชุมชน

ภาพที่ 1 รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจน บ้านตราดตวน หมู่ 4 โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ชุมชนกึง่ เมือง ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ไม่มที ดี่ นิ เป็น
ของตนเอง และมีระดับการศึกษาน้อย ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในวัย
ทำ�งานต้องประกอบอาชีพรับจ้างนอกพื้นที่ และคนที่อยู่ใน
พืน้ ทีจ่ งึ มีแต่ผสู้ งู อายุซงึ่ มิได้ประกอบอาชีพใด ๆ แต่มรี ายได้
จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายได้จากบุตรหลานส่งมาให้
ในแต่ละเดือน ดังนั้น ความรู้และความเข้าใจในเรื่องทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีไม่มากนัก
อย่างไรก็ตามผูน้ �ำ ชุมชนได้มนี โยบายการส่งเสริมและ
เผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชน มีองค์ความรูใ้ นทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างไม่หยุดนิง่ ดังจะเห็นได้จากการทีป่ ระชาชนส่วน
ใหญ่มกี ารรับรูอ้ งค์ความรูด้ งั กล่าวจากผูน้ �ำ ชุมชนและเพือ่ น
บ้าน และนำ�มาซึง่ การปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำ�วันในด้านการลด
รายจ่าย การประหยัดอดออม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และ เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านส่วนตัวและส่วนรวม โดย
เริม่ ปฏิบตั กิ บั ตัวเอง และครอบครัว เป็นต้น ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล/
ครอบครัวและระดับชุมชน (ก่อเกียรติ วิรยิ ะกิจพัฒนา. 2550
: 89-93) โดยเริ่มจากการเสริมสร้างคนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีการเรียนรู้วิชาการ และทักษะต่าง ๆ ที่จำ�เป็นเพื่อ
ให้สามารถรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่ง
ผลต่อการเสริมสร้างคุณธรรม มีความเข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่าของการอยูร่ ว่ มกันของคนในสังคม สามารถพึง่ ตนเอง
ได้ และเกิดการรวมกลุม่ ทำ�กิจกรรมต่างๆ ทีส่ อดคล้องเหมาะ
สมกับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วม
แรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ�การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคล
หลายฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องบนฐานของความซือ่ สัตย์สจุ ริตอดกลัน้
ต่อการแระทบกระทัง่ ขยันหมัน่ เพียรและมีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่
แผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปันกันระหว่างสมาชิกในชุมชน นำ�ไปสู่
ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึง่ เป็นภูมคิ มุ้ กันทีด่ ขี องชุมชน
และนำ�ไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สมดุล พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ
		
2. การประยุกต์ใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การดำ�เนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
ชุมชนบ้านตราดตวน หมู่ 4
จากผลการศึกษา พบว่า การที่ประชาชนชุมชนบ้าน
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สภาพของชุมชน ค้นหาปัญหา ความต้องการของชุมชน วาง
แนวทางในการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงทีส่ อดคล้องกับบริบทของชุมชนบ้านตราดตวน หมู่
4 โดยชุมชนมีความต้องการในด้านการประกอบอาชีพเสริม
ด้วยการนำ�ทรัพยากรทีม่ ใี นพืน้ ทีม่ าใช้เป็นวัตถุดบิ เป็นต้นทุน
การผลิตเพือ่ การบริโภคและ การจำ�หน่าย เช่น การเพาะเห็ด
ฟาง การทำ�นํ้ายาเอนกประสงค์ และผลิตภัณฑ์อื่นที่จำ�เป็น
สำ�หรับการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา
ความยากจนของคนในชุมชนบ้านตราดตวน หมู่ 4 อย่าง
ยั่งยืน

สรุปผลการวิจัย
1. ประชาชนชุมชนบ้านตราดตวน มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง
และมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการ
ลดรายจ่าย การประหยัดอดออม และการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า โดยเริ่มปฏิบัติจากตัวเอง และครอบครัว
2. แนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงด้านการดำ�เนินชีวติ โดยการลดการใช้-จ่ายในครัวเรือน
ลดปริมาณการซือ้ จากภายนอก เน้นผลิตใช้ดว้ ยตนเอง และ
แนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้านการประกอบอาชีพ คือ ผลิตผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับใช้ในครัว
เรือน และนำ�ไปจำ�หน่าย เช่น เพาะเห็ดจากผักตบชวา
3. รูปแบบ (Model) การแก้ปัญหาความยากจนที่
เหมาะของชุมชนบ้านตราดตวน ต้องเริ่มจากคนในชุมชนมี
องค์ความรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับ
การมีส่วนร่วมของชุมชน
การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่ง
มีการอภิปรายผล ดังนี้
1. ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอ
เพียงของประชาชนชุมชนบ้านตราดตวน หมู่ 4 พบว่า
ชุมชนบ้านตราดตวนมีความรูค้ วามเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ นือ่ งจากชุมชนบ้าน
ตราดตวน หมู่ 4 มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป็น
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จากการแก้ปญ
ั หาความยากจนของไทย ซึง่ มี 2 แนวทางหลัก
(วิโรจน์ ณ ระนอง. 2544 อ้างใน จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร.
2546) คือ (1) แนวทางแก้ปญ
ั หาความยากจนโดยการเจาะจง
ทีก่ ลุม่ คนจนและ (2) แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
องค์รวม ซึ่งแนวทางหลักเองนั้นแยกย่อยออกได้เป็นสอง
แนวทางคือ แนวทางของผู้ที่เชื่อว่าปัญหาความยากจนเป็น
ปัญหาโครงสร้างและแนวทางของผูท้ เี่ ชือ่ ว่าความยากจนเกิด
จากการขาดศักยภาพหรือประสบเหตุการณ์ทมี่ คี วามรุนแรง
โดยเฉพาะแนวทางที่ 1 คือ การแก้ปัญหาความยากจนโดย
การเจาะจงที่คนจนนั้น คณะผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนซึ่งเป็นผู้
มีรายได้ตํ่าที่สุดของสมาชิกในหมู่บ้านมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ของการศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ อดคล้องและตรงกับ
สภาพปัญหาของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
3. รูปแบบการบูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนชุมชนบ้าน
ตราดตวน หมู่ 4
จากรูปแบบ (Model) การแก้ปัญหาความยากจน
ชุมชนบ้านตราดตวน หมู่ 4 ดังที่ได้น�ำ เสนอในภาพที่ 1 ซึ่ง
ให้ความสำ�คัญกับการทีช่ มุ ชนต้องเข้าใจถึงทุนทางสังคมของ
ชุมชนตนเองอันประกอบด้วย ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสังคม และ ด้านสิ่ง
แวดล้อม เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนรับรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อย
ของชุมชนตนเอง และจัดเก็บเป็นข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้
ในชุมชนตนเอง และพัฒนาไปถึงระดับศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชนที่จะถ่ายทอดให้กับบุคคลทั้งจากภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนได้เข้ามาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตาม
การที่จะยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีศักยภาพได้ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้นำ�ชุมชน
ผู้นำ�ทางศาสนา ตัวแทนชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจน
ในพื้นที่อย่างยั่งยืนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรุณา
เชิดจิระพงษ์ และคณะ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา
เรื่อง “การวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการบู
รณาการการบริหารจัดการงานพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กรณี
ศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล ถนนโพธิ์อําเภอโนนไทย
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ตราดตวนมีความรูค้ วามเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับปานกลาง ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดิน
เป็นของตนเอง ผู้มีที่ดินเป็นของตนเองซึ่งเป็นส่วนน้อยยัง
คงประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ ทำ�นาข้าว แต่พื้นที่บาง
ส่วนได้ทดแทนโดยภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่พักอาศัย
เช่น โรงงานผลิตน้ำ�ดื่ม บ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้ง
ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
อภิชยั พันธเสน (2545) มองว่าความยากจนมีสาเหตุมาจาก
การที่คนไม่มีเงินหรือมีรายได้ไม่พอเพียง การที่คนมีรายได้
น้อย เพราะมีผลิตภาพหรือ Productivity ตํ่า สาเหตุของ
การทีม่ ผี ลิตภาพตาํ่ เกิดจากคนไม่มกี ารศึกษามากพอ ซึง่ ฟัง
ดูงา่ ย แต่จะทำ�ให้ได้จริงเริม่ เป็นเรือ่ งยากมากขึน้ นอกจากนี้
ยังได้กล่าวถึงการอธิบายของนักเศรษฐศาสตร์อกี กลุม่ หนึง่ ที่
วิเคราะห์ปญ
ั หา ความยากจนว่า เกิดจากการขาดแคลนหรือ
การเข้าไม่ถึงบริการและสินค้าที่จำ�เป็นทั้งๆ ที่อาจจะมีเงิน
ก็ได้อย่างไรก็ตาม อภิชัยมองว่า ความยากจน สิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาที่แท้จริงแล้วคือ เรื่องเดียวกัน แต่มีจุดเน้น
อยู่ที่การพัฒนา จะต้องเป็นการพัฒนาในความหมายที่แท้
จริง คือ การพัฒนาสติและปัญญาของมนุษย์ การพัฒนา
ในลักษณะเช่นนี้จะแก้ปัญหาความยากจนและสิ่งแวดล้อม
พร้อมกันไป นอกจากนั้นประชาชนผู้ที่อยู่ในวัยทำ�งานของ
บ้านตราดตรวน หมู่ 4 ส่วนใหญ่จะออกไปรับจ้างนอกพื้นที่
ทำ�ให้คนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีม่ แี ต่ผสู้ งู อายุ จึงเป็นมูลเหตุการนำ�ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพือ่ การดำ�เนินชีวติ และการ
ประกอบอาชีพยังไม่แพร่หลายและต่อเนื่อง ทั้งที่เศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่เป็นแนวทาง
การพัฒนาที่นำ�ไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ทุก
ระดับอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความผันแปรของธรรมชาติ โดยอาศัยความพอประมาณและ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียร
และความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
และความสามัคคี
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น หากจะส่งเสริมให้
ประชาชนชุมชนบ้านตราดตวน หมู่ 4 ได้เข้าใจในทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนิน
ชีวติ และประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนือ่ งนัน้ ควรนำ�แนวทาง
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75

76 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ระดับนโยบายซึ่งรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ลงสูผ่ รู้ บั นโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ จะผลักภาระให้กบั บุคคล/หน่วย
งานฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ คงมิได้ มิเช่นนัน้ จะทำ�ให้ไม่เกิดความต่อ
เนือ่ งในการนำ�มาใช้ในชีวติ ประจำ�วันและการประกอบอาชีพ
ของคนในชุมชน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป	 
1. ควรศึกษา Best practice จากชุมชนอืน่ ๆ เพือ่ นำ�
มาเปรียบเทียบและบูรณาการการแก้ปญ
ั หาซึง่ กันและกันได้
เนือ่ งจากบริบทของชุมชนบางด้านจะมีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึง
กัน
2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยแห่งความสำ�เร็จและสาเหตุ
แห่งความล้มเหลวของการแก้ปญ
ั หา ความยากจนแต่ละพืน้ ที่
อย่างแท้จริงและนำ�มาบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
และนำ�เสนอผลการศึกษาสู่ระดับนโยบาย
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จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า คนจนกลุม่ เป้าหมายทีศ่ กึ ษาใน
องค์การบริหารส่วนตาํ บลถนนโพธิ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยการทํานาเป็นหลักซึง่ อาศัยฝนจากธรรมชาติ
สาเหตุความยากจนเกิดจากนาข่าวเสียหาย อันเนือ่ งมาจาก
แหล่งนาํ้ ไม่เพียงพอต่อการเกษตร ประกอบกับเกิดภาวะฝน
แล้งติดต่อกันทาํ ให้ดนิ เค็ม ผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่เต็มที่
ทําให้นาข่าวเสียหายจากการลงทุน ในเวลาต่อไปจึงต้องกู้
เงินมาลงทุน จึงเกิดภาวะหนี้สินพอกพูน สำ�หรับผู้ที่ไม่มีที่
ดินทํากินเป็นของตนเอง มักประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไปหรือ
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง
และพิการหรือสูงอายุ จากเวทีประชาคมคนจนควรมีการส่ง
เสริมอาชีพเพือ่ เพิม่ รายได้และได้เลือกโครงการแปรรูปพริก
เป็นโครงการทดลองปฏิบตั กิ ารสาํ หรับด้านการบริหารจัดการ
งานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ์ ชาวบ้าน
ได้มีส่วนร่วมในการนําเสนอความต้องการจากการจัดเวที
ประชาคมของหมู่บ้านบ้างแต่คนจนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนา
แผนปฏิบัติ การขององค์การบริหารส่วนตําบลควรเกิดจาก
การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นของทุกคน โดยเฉพาะให้
โอกาสคนจนมีสว่ นร่วมอย่างทัว่ ถึง และควรให้ความรูแ้ ก่ชาว
บ้านในเรื่องอาชีพที่ ส่งเสริมก่อนนําเสนอโครงการเพื่อการ
เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน เมื่อคณะผู้วิจัยได้จัดเวทีประชาคม
เพื่อค้นหาความต้องการอาชีพเสริมที่เหมาะกับบริบทของ
ชุมชนบ้านตราดตรวน หมู่ 4 ได้มี การคัดเลือกตัวแทนที่มา
จากทุกภาคส่วนของพืน้ ที่ มีขอ้ สรุปว่าอาชีพเสริมทีช่ าวบ้าน
สนใจและสามารถนำ�มาเป็นอาชีพเสริมได้ภายใต้ข้อจำ�กัด
เรื่องพื้นที่ทำ�กินน้อยนั่นคือการเพาะเห็ดฟางตระกร้า และ
การทำ�นาํ้ ยาอเนกประสงค์ส�ำ หรับใช้ในครัวเรือนเพือ่ ลดราย
จ่าย และจำ�หน่าย เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนนั่นเอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลการศึกษาไปใช้
ในการแก้ปญ
ั หาความยากจนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอ
เพียงของชุมชนแบบบูรณาการนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
องค์การบริหารส่วนตำ�บล พัฒนาชุมชน เกษตรตำ�บล สถาบัน
การศึกษาทุกระดับในพื้นที่ ตัวแทนภาคประชาชน/ทุกครัว
เรือนจะต้องจับมือกันเพื่อสร้างพลังใน การขับเคลื่อนตั้งแต่
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