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 การวิจัยเรื่อง  “ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมในภาคเหนือ”  ตามที่ไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ตั้งแตกลางป 2546  สําเร็จเปนรูปเลมอยางสมบูรณในป 2548  ไดดวยความ
อนุเคราะหชวยเหลือและรวมมือจากคณะนักวิจัย หนวยงาน สถาบัน  และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะประชากรเปาหมายที่
เปนตัวแทนศึกษาทุกคนและทุกกลุมระดับที่ใหขอมูลดวยความเต็มใจและจริงใจ 
 บุคคลแรกที่คณะผูวิจัยใครขอคารวะและขอบพระคุณเปนอยางมาก  คือ ดร.สันทัด โรจนสุนทร  หัวหนาฝายวิจัย  มูลนิธิ
โครงการหลวงและประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ  ที่ไดเห็นความสําคัญของโครงการวิจัยเรื่องนี้ที่ทางภาครัฐและมูลนิธิ
โครงการหลวงระดับนโยบายจะไดใชประโยชนโดยตรง  เชนเดียวกับศาสตราจารยดร.เมธี ครองแกว  ผูอํานวยการศูนยศึกษาความ
ยากจน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภาวิจัยแหงชาติทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนําปรึกษาทาง
วิชาการแกโครงการดวยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะรองศาสตราจารย พิทักษสิทธิ์ ฉายะภูติ ที่ไดอุทิศเวลาใหกับงานนี้อยางมาก  ทาง
คณะนักวิจัยจึงใครขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้   
 กลุมบุคคลที่ชวยใหงานสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลสนามสําเร็จลุลวงดวยดี  กลุมแรก  คือ ผูชวยนักวิจัย ที่ประกอบดวย 
คุณรัลนา มณีประเสริฐ  สถาบันวิจัยชาวเขา  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  และคุณปาริสา สงวนธรรม  
มูลนิธิโครงการหลวง ที่ชวยงานภาคสนามรวมกับคณะนักวิจัยตลอดรายการ กลุมผูใหขอมูล ที่ประกอบดวยประชากรตัวอยางศึกษา
ทุกระดับรวม 1,241 ราย ตั้งแตประชากรระดับฐานราก เปาหมายยากจน ผูนําชุมชนและเจาหนาที่บริหารระดับทองถิ่น ประกอบดวย 
หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ/ตําบล/ทองถิ่น และผูบริหารระดับนโยบายทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  ซึ่งรวมทั้งตัวแทนหนวย
ราชการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง สส.ในพื้นที่ สส.ผูแทนพรรคในสวนกลาง และผูแทนองคกรเอกชน ซึ่งกลุมดังกลาวมีผู
ประสานงานสนามในทั้ง 3 จังหวัดพื้นที่ศึกษา ที่ไดใหความรวมมือและชวยเหลืออยางดีย่ิง จังหวัดเชียงใหม คือ คุณอุทัยวรรณ         
มินสุวรรณ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ คุณวรวิทย ทองทิพย เทศบาลนครเชียงใหม และคุณสมชาย ขัติยะ นายอําเภอฮอด  
จังหวัดลําพูน คือ คุณทนงศักดิ์ รัตนโสภณ เทศบาลเมืองลําพูน และนางวิไลวรรณ อาษากิจ ประธานชุมชนไกแกว และจังหวัดพะเยา 
คือ คุณสําเริง ตุมกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา  และคุณขนิษฐา บัติปน นักพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา นอกจากนี้ก็
คือ หัวหนา หรือผูแทนศูนยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง คุณสงบ ศิริวัฒน หัวหนาศูนยฯ หนองเขียว คุณพงศธร แสงดี หัวหนาศูนยฯ    
พระบาทหวยตม และคุณรักษพร พานเหล็ก เจาหนาที่ศูนยฯ พระบาทหวยตม  และคุณสุทัศน  ชุมวิชา เจาหนาที่ศูนยฯ หนองหอย 
และกลุมนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาขาภูมิภาคศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  และจาก
มูลนิธิโครงการหลวง  มีอาทิ  พิทยา ฟูสาย  สราวุธ รูปน  จุฆามาศ ลิ้มรัตนพันธ  วิระ โพธ์ิเรีย  วัชรศักดิ์ มัชฉิมภิโร  เดชา วิทยาบํารุง 
มะลิวัลย โสภา  และนิติ  เอ่ียมชื่น ฯลฯ  ที่ไดชวยงานภาคสนามอยางเขมแข็ง  ซึ่งคณะนักวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความชวยเหลือรวมมือ
ครั้งนี้เปนอยางย่ิง  
 กลุมบุคคลสุดทายที่คณะนักวิจัยขอขอบคุณในความชวยเหลือรวมมืออยางยิ่ง สําหรับการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร
และแปลขอมูล  คือ คุณครรชิต พีระภาค  ภาควิชาภูมิศาสตร  และคุณพัชร กัลยาณมิตร  สถาบันคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
คุณอุทัยวรรณ มินสุวรรณ  สํานักงานพัฒนาชุมชน  จังหวัดเชียงใหม  และคุณสุริยัน ธนะศรี  โครงการลดการติดเชื้อ เอช ไอ วี  จาก
แมไปสูลูก สวนงานแปลภาษาตางประเทศไดรับความอนุเคราะหจาก อาจารยสามารถ ศรีจํานงค    คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัย-
เชียงใหม  สําหรับการผลิตแผนที่  โมเดล  จัดทํา PowerPoint  และการจัดทํารูปเลมประกอบรายงาน  คือ คุณกิตติพจน  เชื้อวิโรจน  
ศูนยรีโมทเซนซิง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรภาคเหนือ  และกลุมจัดพิมพรายงาน  คือ  คุณพิทยา  ฟูสาย  คุณสุริยัน  ธนะศรี  และ 
คุณสมพิศ มะลิงาม และกลุมจัดการและประสานงานทั่วไป  คือ เจาหนาที่กองสงเสริมการวิจัย และคุณวันดี จีนสวัสดิ์ กองวิเคราะห
โครงการและประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  และ คุณพัชนี วรปรีชา ภาควิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมในภาคเหนือ” ที่เนนภาคเหนือลานนา 
นั้น เปนการวิจัยที่นําเสนอยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อแกไขปญหาความยากจนที่เอ้ือโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนมีสวนรวม
แกไขปญหาของตนและชุมชนอยางจริงจัง ดวยการวิเคราะหที่ (1) ใชประโยชนจากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็ง (2) ลบลางจุดออนโดย
อาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น (3) การหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็ง และ (4) การลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากโครงการพัฒนา
ตามนโยบายแกไขปญหาความยากจนของรัฐดานสังคมและเศรษฐกิจในอดีตและปจจุบันที่ดําเนินการอยู 

ผลการศึกษาชี้ชัดวายุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อแกไขปญหาความยากจนจากโครงการพัฒนาของรัฐดานสังคมที่เนนให
ความสําคัญกับเร่ืองสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต และเรื่องการศึกษา ตองใหบริการอยางเต็มที่ เทาเทียม ทั่วถึง และไมมีเงื่อนไข
ใดๆ แกกลุมประชากรเปาหมายยากจนมากหรือยากจนดักดานและดอยโอกาสในลักษณะตางๆ หรือมีเงื่อนไขนอยและเหมาะสม
สําหรับกลุมประชากรเปาหมายยากจนทั่วไปในทุกพื้นที่ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง โดยเนนยุทธศาสตรการปองกันให
หางไกลโรคและการรักษาฟรีทุกโรค การอบรมและเพิ่มการผลิตบุคลากรทางการแพทยและประสิทธิภาพสถานพยาบาลทุกระดับ 
การฝกอบรมอาชีพและหางานใหผูสูงอายุ ดอยโอกาส และผูหายจากการบําบัดยาเสพติด พรอมจัดตั้งศูนยดูแลผูสูงอายุที่ดูแลตนเอง
ไมได สวนเยาวชนผูกูยืมเงินทุนการศึกษา เนนยุทธศาสตรขยายโอกาสตอยอดจนถึงระดับสูงสุด และเตรียมความพรอมดานเกณฑการ
คัดเลือก แผนการใชเงิน การหาแหลงงาน และการฝกทักษะวิชาชีพเพิ่มเติมให นอกจากนี้ ยังตองเนนยุทธศาสตรการใชมาตรการทาง
สังคมและบทบาทของศาสนาในการดูแลเยาวชนและปราบปรามผูมีอิทธิพลในชุมชนใหมากขึ้น 

สวนยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อแกไขปญหาความยากจนจากโครงการพัฒนาของรัฐดานเศรษฐกิจ ที่เนนให
ความสําคัญกับเรื่องกองทุนเงินกูเพื่อพัฒนาอาชีพลักษณะตางๆ การสรางสิ่งสาธารณประโยชนที่ถาวรและมีสัดสวนการจางแรงงาน
ไดมากเทาที่จําเปน การพักชําระหนี้ฯ และการผลิตสินคาจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางอาชีพและรายไดใหย่ังยืนได
ตอไป ตองใหบริการโดยมีเงื่อนไขนอยที่สุดหรือไมมีในบางกรณี และเหมาะสมตามรายอาชีพสําหรับกลุมประชากรเปาหมายยากจน
มากหรือยากจนดักดาน หรือมีเงื่อนไขเหมาะสมกับอาชีพสําหรับกลุมประชากรเปาหมายยากจนทั่วไปในพื้นที่ชนบทที่สูง ชนบท
ทั่วไป และชุมชนเมืองตามเปาหมายและนโยบายที่กําหนดเปนการเฉพาะเจาะจงของแตละโครงการ เนนยุทธศาสตรสงเสริมการขยาย
เงินทุนดวยการรวมกลุมกับกองทุนอ่ืน และการรวมกลุมอาชีพในและนอกการเกษตร พรอมการอบรมการจัดทําและบริหารโครงการ 
การกูเงินภายในและระหวางหมูบาน ตลอดจนการวางแผนเตรียมความพรอม และจัดทําโครงการที่เอ้ือประโยชนตอกันในดาน       
การผลิต การตลาด และเทคโนโลยี และเนนยุทธศาสตรที่ใชเกณฑทางสังคมรวมพิจารณาคุณสมบัติของผูกูที่ยากจนมากหรือยากจน
ดักดาน  และหรือยากจนทั่วไปในกรณีพิเศษดานความซื่อสัตย ขยัน และประหยัด แทนเกณฑที่เขมงวดและปดกั้นโอกาส 

สรุปแลว รัฐจําเปนตองเรงดําเนินการตามยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมของกลุม
ประชากรเปาหมายยากจนมากหรือยากจนดักดานไปพรอมกันทั้งดานสังคมเพื่อคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทักษะความรูภูมิ
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The research on “The Government Strategies and Participatory Poverty Alleviation in Northern 
Thailand” which focuses on Northern Lanna is to form the alternative strategies for solving poverty problem by 
opening for the target group poor people to participate to really solve their and the community problems. The 
study employed the SWOT and TOWS Matrix techniques which would provide framework (1) to use the 
opportunity supporting by the strength, (2) to replace the weakness by using the opportunity occurred, (3) to avoid 
obstacles by applying the strength and (4) to decrease the weakness and avoid obstacles. The framework is 
applied to analyze the development programs, in the past and on-going, under the policy to sovle poverty problem 
in social and economic aspects. 
 The findings reveal that the alternative strategies to solve poverty problem through the government 
development programs must emphasize on the Health Care and Quality of Life Improving Project and Education, 
the full, equal, and inclusive service provision without any restrictions, or the fewest if any at all, to the target 
group of extremely or ultra-poor people and disadvantaged people of various types in rural highland, rural, and 
urban areas. The strategy is created in the areas of helping Thai to keep the disease away and free hospital care for 
any disease, training and increasing the number of medical personnel and effectiveness of the hospital at all 
levels, occupational training and job placement for the elderly, the disadvantaged, and those who recovered from 
the drug rehabilitation. The center to help in particular, elderly who could not take care of themselves should be 
set up. The strategy should also be used in providing education loan for the youths so that they could reach their 
peak potential. The loan procedures should include the revised eligibilty, selection, borrower’s money spending 
plan, job finding, and additional career training. Besides, there should be some strategies to apply social measures 
and religious role to look after the youths and suppress the godfather in the communities in a higher extent.  

Regarding the alternative for solving poverty problems in the government projects focusing on 
economic purpose which emphasize the provision of funds of various types, construction of public utilities and 
infrastructure with employment of local labor as much as it needed, debt suspension and debt burden reduction, 
and the production of products using local culture and wisdom to sustain occupation and generate income. The 
provision of all these services must be done with the least condition or none at all to suit the target extremely and 
ultra-poor people in rural highland, rural, and urban areas in the context of the project’s objectives and goals. The 
strategy should also cover the promotion of investment fund through the forming of credit union groups and 
coordination with other funds as well as forming occupational groups both on-farm and off-farm/non-farm. The 
target group people are to be trained to manage their own loan both individually and collectively, within and inter-
village.  The communities should be empowered to set up the plan to gain readiness and to initiate the projects 
which would help one another in regard to the production, marketing, and technology. Social criteria should be 
utilized to identify the borrowers from the target group of the poor in the aspects of honesty, diligence, and being 
economical instead of the strict and opportunity closing creteria.  



In short, it is urgent that the government should implement the development program using the 
alternative strategies to launch the participatory poverty alleviation or poverty problem solving campaign for the 
extremely and ultra-poor people along with the improvement of life quality, health care, and knowledge and skills 
on local wisdom. In economic aspect, the government should expand the capital and funds for occupational 
development and income generation. The government and other concerned organizations should recognize the 
importance of implanting sense of responsibility on the part of its personnel and the service recipients. Personnel 
should have a sense of devotion in providing social and economic sevices to the target group of ultra-poor people 
and various disadvantaged people, including ethnic minority. Borrowers and village/community loan committees 
should be encouraged to acquire sense of honesty in managing their loan and responsibility of paying back 
according to the schedule.   

Finally, the government should review all the existing funds either initiated by the past government or 
the on-going ones to reclassify them and put them under the same authority. The new reclassified funds are to 
have suitable conditions and could be tranfered to other funds if necessary to reach the highest efficiciency of loan 
management which would ultimately yield the best outcome for the target group of ultra-poor and poor people in 
the rural highland, rural, and urban areas.  
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 จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดพะเยา (พ.ศ.2546 - 2548) 
  3   รอยละของความสะดวกในการใชนํ้าดื่ม นํ้าใช และน้ําเพื่อการเกษตร: ชนบทที่สูง-ชนบททั่วไป-ชุมชนเมือง 36 
  4 สัดสวนของปริมาณน้ําดื่ม น้ําใช และนํ้าเพื่อการเกษตร ในฤดูฝนและฤดูแลง 37 
  5 รอยละของคุณภาพน้ําดื่ม น้ําใช และน้ําเพ่ือการเกษตรในพื้นท่ีชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง 46 
  6 รอยละของระดับความรุนแรงในดานการขาดแคลนน้ําดื่ม น้ําใช และน้ําเพื่อการเกษตร  46 
  7 วิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค  การใชประโยชนทรัพยากร  49 
     และสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีศึกษา: ชนบทที่สูง-ชนบททั่วไป-ชุมชนเมือง      
  8  จํานวนและรอยละของลักษณะครัวเรือนและประชากรตัวอยางศึกษา 61 

ในพ้ืนที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  พ.ศ. 2547 
    9   จํานวนและรอยละของการอพยพยายถิ่นของครัวเรือนและการเคลื่อนยายแรงงาน 71 

ของประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  พ.ศ. 2547 
 10  จํานวนและรอยละของสุขภาพอนามัยในครัวเรือนของประชากรตัวอยางศึกษา 73 

ในพ้ืนที่ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง พ.ศ. 2547 
 11   จํานวนและรอยละของบริการสาธารณูปโภคของประชากรตัวอยางศึกษา 78 

ในพ้ืนที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  พ.ศ. 2547 
 12   จํานวนและรอยละของความคิดเห็นตอการใหบริการดานสาธารณูปโภค 82 

แกประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  พ.ศ. 2547 
 13  จํานวนและรอยละของสภาพบาน  การครอบครอง และการใชพ้ืนที่บริเวณบาน 84 

ของประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง พ.ศ. 2547 
14  จํานวนและรอยละของทรัพยสินของครัวเรือนที่มีในปจจุบัน 88 

ของประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  พ.ศ. 2547 
  15 จํานวนและรอยละของประชากรเปาหมาย จําแนกตามการใหนิยามคําวา “คนจน” คืออยางไร 95 
16 จํานวนและรอยละของประชากรเปาหมาย  แสดงทัศนคติตอคุณธรรม/จริยธรรม 105 
       ของครอบครัวในปจจุบัน          

  17  จํานวนและรอยละของการปฏิบัติตัวตามประเพณีวัฒนธรรมในสังคมปจจุบัน 106 
  18  จํานวนและรอยละของประชากรเปาหมายที่ปฏิบัติตัวตามประเพณีในสังคมปจจุบัน 107 
  19   โอกาสเขารวมกิจกรรมพัฒนาหมูบานในชวงเวลา 1 ปท่ีผานมา 108 
  20  จํานวนครั้งที่มีโอกาสเขารวมกิจกรรมพัฒนาในหมูบานในชวง 1 ปที่ผานมา 108 
  21   จํานวนและรอยละของประชากรเปาหมาย  จําแนกตามความคิดเห็น 109 

เกี่ยวกับระบบการศึกษาชวยใหครอบครัวรอดพนความยากจน  



สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที่ หนา 
 
  22 จํานวนและรอยละของการรับรูขอมูลขาวสารที่ชวยเสริมความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 110 
  23 การมีสภาพความเปนอยูอยางปจจุบันนี้  จําแนกตามป 110 
  24 สาเหตุสําคัญที่ทําใหมีสภาพที่อยูอยางปจจุบันนี้ 112 
  25 ความรูสึกพอใจกับชีวิตความเปนอยูในชวงกอนและปจจุบัน 112 
  26 ความคาดหวังกับชีวิตความเปนอยูใน 3-4 ปขางหนา 113 
  27 ความคดิเห็นเก่ียวกับการจะมีสภาพความเปนอยูที่ดีกวาปจจุบัน 114 
  28 จํานวนและอัตราสวนจํานวนแปลงที่ดินท่ีมีถือครองทําประโยชนปจจุบัน 114 
  29 ที่ดินที่ถือครองตั้งอยูในพ้ืนที่ในหมูบาน/นอกหมูบาน 114 
  30 จํานวนและรอยละของลักษณะกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินที่มีอยูในปจจุบัน 115 
  31 อัตราสวนการใชประโยชนจากที่ดินถือครอง 116 
  32 ในชวง 1 ปท่ีผานมา  คนในครอบครัวและตนเองไดรับโอกาสเพิ่มพูนทกัษะในงานอาชีพ  116 
 (ไดรับการอบรมและสาธิต) ในการเกษตร       
  33 จํานวนและอัตราสวนที่นําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน 116 
  34  ในชวง 1 ปท่ีผานมา  คนในครอบครัวไดโอกาสเพิ่มพูนทักษะในงานอาชีพ  117 
  (อบรม-สาธิต) นอกการเกษตร 

35 จํานวนและรอยละของการมีกลุมและการเปนสมาชิกกลุมในพื้นท่ีศึกษาจังหวัดเชียงใหม-ลําพูน-พะเยา 118 
  36 ปญหาหลักของกลุมประชากรเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือตามลําดับความสําคัญ 121 
 จําแนกตามชมุชน ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
37 รายไดรวมเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม :  153 

ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง  
38 รอยละของรายไดรวมเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม 153 

จําแนกตามแหลงรายได : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ป 2547 
39 รายจายรวมเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม :  154 

ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง      
40 รอยละของรายจายรวมเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม 154 

จําแนกตามแหลงรายได  ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง      
41 รายไดสุทธิเฉล่ียตอครัวเรือนตอปของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม :  155 

ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ป 2547      
42 รอยละของครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม จําแนกตามความพอเพียง 156 

ของรายไดตอคาใชจายรวม :  ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ป 2547  
  43 รอยละของครัวเรือนที่มีภาระหนี้สินและคาเฉลี่ยหนี้สินตอครัวเรือนที่เปนหนี้ของประชากร 161 
 กลุมเปาหมายและกลุมควบคุม : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ป 2547   
  44  รอยละของครัวเรือนที่กูยืมและคาเฉลี่ยเงินกูยืมตอครัวเรือนที่กูยืมของ 163 
    ประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ป 2547   



  สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที่ หนา 
 
45 รอยละของการยอมรับโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนตามยุทธศาสตรของรัฐในอดีต 202 

และปจจุบันในทัศนะของประชากรเปาหมายและผูนําชุมชนของชนบนที่สูง-ชนบททั่วไป-ชุมชนเมือง  
  46  10 อันดับแรกและรอยละของโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและปจจุบันดานเศรษฐกิจและสังคม 205 
    ที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจน 
      ในชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง ตามทัศนะของผูบริหารระดับนโยบาย   
47 อันดับและรอยละของโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและปจจุบันดานเศรษฐกิจและสังคม 206 
 ที่มีศักยภาพแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากรยากจน  
 ตามทัศนะของประชากร-ผูนําชุมชน-ผูบริหารระดับนโยบาย    
48 การจดทะเบียนเพ่ือแกปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ป 2547 246 

 จังหวัดเชียงใหม – จังหวัดลําพูน – จังหวัดพะเยา        
49 อันดับ  จํานวนปญหา  และรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่จดทะเบียนคนจน 248 

ในพ้ืนที่ศึกษา ป 2547 ชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง      
  50 อันดับ  จํานวนปญหา  และรอยละของประชากรที่จดทะเบียนคนจน  251 
  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของตัวแทนผูบริหารระดับทองถ่ินพ้ืนที่ศึกษา ป 2547    

  51 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่ไดรับบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค 256 
  52 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่สามารถเลือกสถานพยาบาลเองได 257 
  53  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่เคยใชบริการสงตัว 257 
  54 (ก) จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาท่ีมีความคิดเห็นตอความคุมคาของบัตรทอง 30 บาท  258 
  54 (ข) จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่มีความคิดเห็นตอจุดแข็งและจุดออน 259 
             ของบัตรทอง 30 บาท          
55 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรคของโครงการ 30  บาทรักษาทุกโรค 260 

ในพ้ืนที่ศึกษา : ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง       
56 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษา ที่มีความคิดเห็นตอจุดแข็งและจุดออนของบัตร สปร. 262 
57 สรุปเปรียบเทียบจุดแข็ง – จุดออน ของโครงการ สปร. และโครงการบตัรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค 263 

  58 จํานวนและรอยละของตัวอยางที่รูเรื่องการดําเนินงานในโครงการ “พลังแผนดิน” 265 
  59 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษา ระบุลักษณะโครงการ “พลังแผนดิน” ที่ดําเนินการในชุมชน 266 
60 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่เขารวมกิจกรรมโครงการ “พลังแผนดิน” 266 
61 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่ตอบวา ชุมชนสามารถดูแลตนเอง  267 

เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด         
  62 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาใหเหตุผลที่ในชุมชนไมสามารถดูแลตัวเองได 267 
  63 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่เคยมีสวนรวมในโครงการปองกันและแกไข 268 
 ปญหายาเสพติดในระดับชุมชน          

64 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคของโครงการปองกันและแกไข 268 
ปญหายาเสพติดในพื้นท่ีตัวอยางศึกษา ชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง    



สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที่ หนา 

 
65 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่ไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 270 
  จําแนกตามการนําเงินไปใชประโยชน         
66 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรคของโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 270 

ในพ้ืนที่ตัวอยางชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง    
67 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดี 272 

ของโครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา         
68 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาเปรียบเทียบความรูสึกพอใจตอชีวิตความเปนอยู 272 

ในระยะกอนและปจจุบัน         
69 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรคของโครงการเงินทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 273 

ในพ้ืนที่ตัวอยางชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง      
70 จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่เขารวมโครงการกองทุนหมูบาน 274 

ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ป 2547    
71 จํานวนและรอยละของครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม 276 

จําแนกตามจํานวนครั้งที่กูยืมเงินกองทุนหมูบาน ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ป 2547    
72 จํานวนและรอยละของครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่กูยืมเงินกองทุนในครั้งแรก 276 

จําแนกตามปที่กู ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ป 2547     
73 จํานวนและรอยละของครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่กูยืมเงินกองทุนในครั้งแรก 281 

จําแนกตามกิจกรรมที่ใชเงินกูยืมที่ไดจากการกูยืมในครั้งที่ 1 ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ป 2547  
74 ประชากรตัวอยางศึกษาในโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละ 1 ลานบาท 285 

   75 ลักษณะอาชีพและรายไดของประชากรตัวอยางศึกษา ป 2547 286 
   76 จํานวนประชากรตัวอยางศึกษาของผูขอกูเงินระหวาง พ.ศ. 2544 – 2545 จําแนกตามจํานวนครั้งที่ขอกู 287 

77 จํานวนเงินกูและเงินที่ประชากรตัวอยางศึกษา ผูกูนํามาสมทบตามการใชประโยชนในการกูครั้งท่ี 1 291 
   78 จํานวนเงินกูและเงินที่ประชากรตัวอยางศึกษา ผูกูนํามาสมทบตามการใชประโยชน ในการกูครั้งที่ 2 292 
  79 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการกองทุนหมูบาน 296 
   และชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนละ 1 ลานบาท ในการใหความชวยเหลือประชากรตัวอยางศึกษา 
  ชนบทที่สูง  - ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง      
  80 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาในโครงการ  กข.คจ. ป 2547 : ชนบทที่สูง  และชนบททั่วไป 310 
  81 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค - โครงการแกไขปญหาความยากจน 317 
  82  จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่เขารวมโครงการ 325 
 หมูบานละหน่ึงแสนบาท : ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ป 2547    
83 จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามจํานวนครั้งที่กูยืมโครงการฯ 327 

  ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  ป 2547  
  84 จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามจํานวนเงินที่ขอกู  327 
   ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ป 2547       



สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที่ หนา 
  
 85 จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามจํานวนเงินที่ไดกู 328 
 ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ป 2547     

  86 จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามความคิดเห็นตอระดับ 330 
การบรรเทาความยากจนของโครงการฯ : ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ป 2547 

87 วิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการเศรษฐกิจชุมชน  333 
หรือโครงการหมูบานละหนึ่งแสนบาทในการใหความชวยเหลือประชากรตวัอยางศึกษา – ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป 

88 การใชประโยชนจากเงินกูตามโครงการเงินกูมิยาซาวา  339 
89 การใชประโยชนจากเงินกูตามโครงการเงินกูมิยาซาวา (ขอมูลจากแบบสอบถาม) 340 
90 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการเงินกูมิยาซาวา 342 
 กับการชวยเหลือประชากรเปาหมายชนบททั่วไปและชุมชนเมือง ของจังหวัดเชยีงใหม  ลําพูน  และพะเยา 

  91 ประชากรตัวอยางในการศึกษาโครงการธนาคารประชาชน 347 
  92 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการธนาคารประชาชนกับการ  350 
 ชวยเหลือประชากรเปาหมายยากจนชนบททั่วไปและชุมชนเมืองของจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และพะเยา 
  93 เกณฑลักษณะของธุรกิจที่จัดวาเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 354 
  94 จํานวนและรอยละของครัวเรือนตัวอยางศึกษาท่ีเขารวมโครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้ - ธ.ก.ส 358 
  ในพ้ืนที่ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป พ.ศ.2547      
95 จํานวนและรอยละของครัวเรือนตัวอยางศึกษาท่ีเขารวมโครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้- ธ.ก.ส 359 

 ในประเด็นการศึกษาตางๆ พ.ศ.2547       
96 การวิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของโครงการพักชําระหน้ีฯ – ธ.ก.ส. 366 
 กับการใหความชวยเหลือประชากรในพื้นที่ชนบทที่ 
97 การวิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของโครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้- 371 

ธ.ก.ส.  กับการใหความชวยเหลือประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไป 
98 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของโครงการพกัชําระหนี้และลดภาระหนี้ - 373 

ธ.ก.ส.  กับการใหความชวยเหลือ ประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูง และชนบททั่วไป  
99 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ป 2547 377 
 ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง    
100 การวิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค - โครงการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 395 
 ในพ้ืนที่ศึกษา :  ชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  
101 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานสังคม-สุขภาพอนามัยและ 411 

คุณภาพชีวิต   โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
 102 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานสังคม-สุขภาพอนามัยและ 412 

คุณภาพชีวิต   โครงการบัตร สปร.  : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
 
 



สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที่ หนา 

 
103 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานสังคม-สุขภาพอนามัยและ 413 

คุณภาพชีวิต   โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
104 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานสังคม-สุขภาพอนามัยและ 414 

คุณภาพชีวิต   โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
105 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานสังคม - การศึกษา 416 
  โครงการเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง    

 106 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ – กองทุนตางๆ 422 
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกองทุนละ 1 ลานบาท  
ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

107 การรวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ – กองทุนตางๆ 423 
  โครงการแกไขปญหาความยากจน - กข.คจ.  : ชนบทที่สูง และชนบททั่วไป  
108 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ – กองทุนตางๆ 424 
  โครงการหมูบานละหนึ่งแสนบาท : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
109 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ – กองทุนตางๆ 425 
  โครงการเงินกูมิยาซาวา : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
110 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ – กองทุนตางๆ 426 
  โครงการธนาคารประชาชน : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

 111 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ 428 
โครงการพักชําระหนี้/ลดภาระหน้ี  : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

 112 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ 431 
โครงการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
 

 



สารบัญรูป 
 
รูปที่ หนา 
 
1   แผนที่ภูมิศาสตรประเทศไทยและอาณาจักรลานนา  5 
2  แผนที่พื้นที่ศึกษาจังหวัดเชียงใหม  6 
3  แผนที่พื้นที่ศึกษาจังหวัดลําพูน  7 
4  แผนที่พื้นที่ศึกษาจังหวัดพะเยา  8 
5  แบบจําลองกรอบแนวคิดดานตัวชี้วดัความยากจน 4 ประการหลัก  12 
6  แผนที่พื้นที่ศึกษาศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม  23 
7  แผนที่พื้นที่ศึกษาศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว  24 
8  แผนที่พื้นที่ศึกษาศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  25 
9   แผนที่ภูมิศาสตรภาคเหนือ : แบงเขตรายจังหวัด ทางน้ํา พื้นที่ลุมน้ําหลัก 26 

อุณหภูมิและปริมาณฝนเฉลี่ยรายปคาบ 30 ป (พ.ศ. 2504 - 2533)  
10  ลักษณะทางกายภาพกับการเกษตรภาคเหนือลานนา  65 

 
 
 
 



1.  บทนํา 
 
    1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา 
            เหตุใดประเทศไทยของเราจึงยังคงตองเผชิญกับปญหาความยากจนและมีคนจนกระจายอยูในทุกภูมิภาคทั้งในชนบท
และในเมือง  ทั้งกอนและหลังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากกวา 40 ป (กอนและหลังป 2504 – จนถึงปจจุบัน)  แมวารอย
ละของความยากจนจะมีแนวโนมดีข้ึนหรือลดลงในแตละชวงของแผนพัฒนาฯ อยางตอเน่ือง ดังที่ปรากฏวาจํานวนคนที่มีรายได
ต่ํากวาเสนความยากจน  หรือ poverty line  ชวงแผน 1 (ป 2505/2506) และตนแผน 4 (ป 2521) มีรอยละ 32.6  สวนในปสุดทาย
ของแผน 4 (ป 2524) มีรอยละ 23   ถึงชวงครึ่งแผน 7 (ป 2537)  ซ่ึงเปนชวงเศรษฐกิจของประเทศเติบโตกาวหนา  ความยากจน
จึงเหลือเพียงรอยละ 10.3 หรือเกือบ 6 ลานคน นับวานอยที่สุด  และประมาณวาปสุดทายของแผน 7 (ป 2539) ตั้งเปาไววาจะให
มีความยากจนหรือคนจนนอยกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ  แตกลับไดพบวามีสัดสวนคนจนสูงข้ึนเปนรอยละ 11.4 
หรือประมาณ 6.8 ลานคน  ซ่ึงในจํานวนนี้รอยละ 90 อยูในเขตชนบท โดยเฉพาะชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
สูงสุดตามลําดับ และสถานการณเศรษฐกิจตกต่ําท่ีมีแนวโนมมาตั้งแต ป 2539 ไดมีสภาพวิกฤตอยางชัดเจน  ในปถัดมาหรือป
แรกของแผน 8 (ตั้งแตกลางป 2540) สงผลกระทบใหรอยละของความยากจนกลับเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 13 หรือประมาณ 8 ลานคน  
และลาสุดในครึ่งหลังของแผน 8 (ป 2543 สถิติที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ-  สศช. ไดใช
อางในป 2545)  พบวามีสัดสวนคนจนกลับเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 15 หรือ ประมาณ 9.3 ลานคน  แตแมกระนั้นก็ดี ตามเปาหมาย
หลักในกรอบยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ปจจุบัน (พ.ศ. 2545-2549)  จะลดสัดสวนคน
จนใหเหลือเพียงรอยละ 12 ในปสุดทายของแผน (ขาวการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กุมภาพันธ 2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544  และฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549  เมธี 
ครองแกว รศ. ดร. 2543  และวันเพ็ญ สุรฤกษ ศ. ดร. 2543)  แตตัวเลขนี้นาจะตองสูงขึ้น  เนื่องจากในปลายป 2547  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดปรับปรุงเสนความยากจนใหม1)ตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนา – TDRI (ที่ไดรับชวยเหลือและสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ – UNDP) เพื่อใหทันสมัยและเปนที่
ยอมรับมากข้ึนจากเกณฑที่ใชมาตั้งแตป 2535  และยังมีจุดออนอยูหลายประการ2) ตัวเลขเสนความยากจนปรับใหมเพ่ิมจํานวน
จาก 922 บาทตอเดือน  เปน 1,163 บาทตอคนตอเดือน  เปนผลใหจํานวนคนยากจนเพิ่มขึ้นจาก 5.99 ลานคนเปน 8.80  ลานคน  
หรือคิดเปนสัดสวนคนยากจนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 9.8  เปนรอยละ 14.4 ของประชากรทั้งหมดปจจุบัน (61 ลานคน  หรือรอยละ 
13.8  ของประชากรทั้งหมด 63.8 ลานคน  ตัวเลขจาก  2004  World Population Data Sheet, Washington D.C. วิทยาลัย
ประชากรศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคนจนมากที่สุดถึง 4.58 ลานคน  รองลงมาคือ
ภาคเหนือ (2.28 ลานคน) ภาคกลาง (1.03 ลานคน) ภาคใต (0.81 ลานคน)  และกรุงเทพฯ (0.11 ลานคน) ตามลําดับ  ขณะที่

                                                         
   1)  ขอมูลใหมลาสุดในการคํานวณเสนความยากจน  ไดแก  ขอมูลความตองการสารอาหารแคลอรี่และโปรตีนแยกตามอายุและเพศป 2546  ขอมูล
แบบแผนการบริโภคลาสุด คือ  แบบแผนในป 2545  ขอมูลโครงสรางประชากรใหมตามผลสํามะโนประชากรในป 2543  และขอมูลราคาสินคา
อาหารโดยเปรียบเทียบไดปรับเปนปฐานใหม  คือ  ป 2545  นอกจากนั้น  ยังมีการปรับปรุงแนวคิดในการกําหนดเสนความยากจนในหมวดอาหารให
สอดคลองกับทฤษฎีที่เปนสากลมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางย่ิงการริเร่ิมใชแนวคิดวา  ครัวเรือนที่อาศัยอยูในตางพื้นที่และตางสังคม  จะมีมาตรฐาน
การครองชีพที่ตางกัน  การคํานวณเสนความยากจนที่มิใชอาหารไดแบงเปนหมวดยอยๆ 9 หมวด  ไดแก  เครื่องนุงหม  ท่ีอยูอาศัย  เช้ือเพลิงและแสง
สวาง  เครื่องใชประจําบาน  ยาและคารักษาโรค  คาใชจายสวนบุคคล  คาขนสง  คาใชจายสื่อสารคมนาคม  และคาใชจายดานการศึกษา  รวมทั้งริเร่ิม
แนวคิดในการนําขนาดของครัวเรือนที่มีสวนชวยใหเกิดการประหยัดคาใชจายเมื่อคิดเฉลี่ยตอหัวมาคํานวณในหมวดสินคาหลัก 10 หมวด  คือ  อาหาร 
1 หมวด  และสินคาที่มิใชอาหารอีก 9 หมวดยอยดังกลาว 
2)   จุดออนสําคัญประกอบดวย  1.  คาใชจายดานอาหารคิดเปนรอยละ 60 ของคาใชจายท้ังหมดเทากันทุกพ้ืนที่ 2. ไมไดแยก  คํานวณสินคาที่ไมใช
หมวดอาหารออกเปนหมวดยอย  แตคิดรวมหมด  3. รูปแบบการใชจายของครัวเรือนยากจนไมมีความแตกตางตามพื้นท่ี และ 4. ไมไดคํานึงถึงการ
ประหยัดคาใชจายตอหัวที่ครัวเรือนขนาดใหญทําไดมากกวาขนาดเล็ก (“ขาวการพัฒนา” สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สศช. ปที่ 21  ฉบับ
ที่ 9  กันยายน 2547) 
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ภาคเหนือมีอัตราเพิ่มของคนยากจนสูงท่ีสุด  คือ  เพ่ิมจาก 1.11 ลานคน  เปน 2.28 ลานคน  คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.2 ของ
ประชากรภาคเหนือ  ซ่ึงเปนสัดสวนที่ใกลเคียงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ  รอยละ 21.9  ของประชากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดวาจะสามารถนําตัวเลขเสนความ 
ยากจนใหมท่ีผานขั้นตอนการพิจารณาแลวมาใชไดภายในปน้ี (ป 2548)  และตองมีการปรับใหมทุกครั้งเพื่อรายไดตอหัวของ
ประชากรเปลี่ยนแปลงไป (“ขาวการพัฒนา” สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สศช. ปที่ 21  ฉบับที่ 9  กันยายน 2547) 
อยางไรก็ตาม  ตัวเลขเหลาน้ีไมไดชี้ชัดถึงความสําเร็จไดอยางแทจริง  และก็ไมไดพิสูจนถึงความลมเหลวทั้งหมดของรัฐบาลใน
อดีต  ที่ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาและการบรรเทาความยากจนเปนนโยบายและแผนงานหลักของประเทศอยางตอเนื่อง
ตลอดมา ดวยงบประมาณแผนดินและเงินกูเปนจํานวนมหาศาลหลายหมื่นหลายพันลานบาท  สําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการแกไขปญหาความยากจนในลักษณะที่หลากหลาย ท้ังระยะสั้นและระยะยาว  แมแตรัฐบาลปจจุบันที่เขามาบริหาร
ประเทศตั้งแตปลายแผน 8  ก็ไมไดมีความเห็นแตกตางออกไปในประเด็นปญหาความยากจนนี้  และยังไดประกาศเปนนโยบาย
หลักเรงดวนในแผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบัน หรือฉบับท่ี 9  นั่นเอง 
  สําหรับยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนตั้งแตเริ่มมีแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกในป 2504  สมัยรัฐบาล
ยุค  จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต  หรือ  รัฐบาลยุคกอนหนานั้น  เชน      รัฐบาลสมัยจอมพล  ป.พิบูลสงคราม  เปนนายกรัฐมนตรี  
มาจนถึงยุคปจจุบันที่  พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตร   เปนนายกรัฐมนตรี  (พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน)  ตั้งแตปลายแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 
8 – ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดพูดถึงรายละเอียดไวอยางชัดเจนแลวในบทที่ 4.5 (แผนพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตรของรัฐ
ในการแกไขปญหาความยากจน  ของรัฐบาลในอดีตและรัฐบาลปจจุบัน) ทั้งในภาพรวมของประเทศและเฉพาะในการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นท่ีสูงทั่วไป  และในพื้นท่ีของศูนยพัฒนาโครงการหลวง  และเฉพาะการพัฒนาจังหวัดเปาหมายปจจุบัน (พ.ศ. 2547 
– 2550) สําหรับพื้นที่ตัวแทนศึกษาในกลุมลานนา  คือ  เชียงใหม – ลําพูน – พะเยา  จากรายละเอียดดังกลาวจะพบวา  แม
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน ท่ีมีการปรับแกเพื่อสรางเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพมาหลายครั้งหลายคราวนั้น  
และทํามากที่สุดในแผน 9 นี้ จะสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม และตรงตามเปาหมายของยุทธศาสตรที่วางไวมากนอย
เพียงใด รวมทั้งการลดสัดสวนคนจนใหเหลือรอยละ 12 (หรือรอยละ 14 ตามเสนความยากจนปรับใหม) ภายในปสุดทายของ
แผน 9 หรือป 2549 ตามที่กําหนดไดหรือไมนั้น  ยอมข้ึนกับความรูความเขาใจ ความจริงจังและจริงใจในการแกปญหา  รวมท้ัง
การประสานความรวมมือหรือผนึกกําลังของทุกภาคสวนในสังคมอยางเปนองครวมตลอดระยะเวลา 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 9 เพ่ือนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตคนสวนใหญของประเทศใหได  โดยเฉพาะกลุมคนจนและผูดอยโอกาสหรือผูมีความ
ขัดสนในดานตางๆ ท่ัวประเทศ  ยิ่งกวานั้นยังเปนขอเท็จจริงที่ประจักษชัดเจนทุกวันน้ีถึง จุดออนของงานพัฒนา โดยเฉพาะงาน
พัฒนากลุมประชากรเปาหมายยากจนหรือดอยโอกาสในลักษณะตางๆ ที่มีความยุงยากซับซอนในการเขาถึงประเด็นปญหาได
อยางถูกตองและถองแทในแตละกลุมเปาหมายและกลุมพ้ืนที่เฉพาะ  และย่ิงยากไปกวานั้นอีกก็คือ การท่ีสามารถจัดการใหกลุม
คนเหลานั้นไดเขามามีสวนรวมแกไขปญหาพัฒนาตนเองและชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะนั่นยอมพิสูจนไดถึง
ความสําเร็จของยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลอยางแทจริง 
  ดังน้ันจึงยังมีคําถามที่ตองคนหาคําตอบวา “เหตุใดกลยุทธหรือยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนไมวาจะเปน
จนในชนบท (rural poor) ของคนสวนใหญของประเทศ  แมแตกลุมชาติพันธุตางๆ ที่เปนชนสวนนอยในชนบทบนพื้นที่สูง  
และจนในเมือง (urban poor) จนทุกวันน้ีจึงยังไมสามารถกลาวไดเต็มปากวา เขาเหลานั้นท่ีเปนประชากรเปาหมายอยางแทจริง 
ไมวาจะมีระดับวิกฤตของความยากจนวาอยูในขั้นจนดักดาน (ultra poor) หรือจนโดยท่ัวไป (poor) ก็ตาม  ตางก็ไดรับโอกาส 
หรือทางเลือก หรือการเตรียมความพรอมตามเปาหมายที่โครงการของทุกรัฐบาลมุงหยิบยื่นใหโดยตรงหรือไม และมากนอย
เพียงใด” 
  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ปจจุบันจึงไดมีผลการศึกษาวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับการแกไขปญหาและการลดปญหาความ
ยากจนของประเทศจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งจากองคกรตางๆ ของภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรง และจากนักวิชาการที่สนใจ
เปนกลุมหรือรายเดี่ยวก็ตาม หรือ  แมแตเปนการศึกษาขององคกรระหวางประเทศที่ใหความสนใจรวมมือ เชน องคการ
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สหประชาชาติ  (United Nations : UN) องคกรท่ีใหทุนพัฒนาและศึกษา เชน ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารพัฒนาแหง
เอเชีย (ADB – Asian Development Bank) เปนตน ที่ตางก็ชวยกันตอบคําถามและหาแนวทางหรือกลยุทธในแงมุมตางๆ ท่ีจะชวย
ลด หรือลบจุดออน หรือแกไขความลมเหลว รวมทั้งเพิ่มเติมจุดแข็งหรือยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาหรือลด
ปญหาความยากจนใหไดมากที่สุด  เปนที่ยอมรับรวมกันและปฏิบัติรวมกันไดระหวางคนยากจนกับภาครัฐ ไมใชโครงการที่รัฐ
เปนผูพิจารณาและกําหนดกรอบแนวตลอดจนการดําเนินการแกไขตามเปาหมายของตนฝายเดียว ดังปรากฏเปนลักษณะของ
โครงการแกไขปญหาความยากจนที่ผานมาสวนใหญ  แตทั้งนี้ ตองยกเวนการแกไขและลดปญหาความยากจนของชนสวนนอย
บนพื้นท่ีสูง ของโครงการหลวง  ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบันไดทรงดําริใหสงเสริมการปลูกพืชทดแทนฝน
มานานกวา 35 ปแลว (ตั้งแต พ.ศ. 2512)  เพื่อสรางรายได  เลิกทําไรเลื่อนลอยหรือไรยายที่  เพื่อกลับมาฟนพื้นที่ตนน้ําลําธารที่
ถูกทําลายดวยการเปดพื้นท่ีทําการเกษตรลักษณะดังกลาว  และสุดทายใหชนสวนนอยหรือชาวเขาเลิกจากการเปนคนยากจนได  
ดวยการทําการเกษตรเพื่อการคาตามที่ทางโครงการหลวงหรือมูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมโดยตรง  ดังนั้นวิธีการแกไขปญหา
จําเปนตองมีลักษณะเฉพาะที่ทางคณะผูวิจัยสนใจศึกษา คนควา หาขอมูลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแนะตอไป 

อยางไรก็ตาม จากผลงานวิจัยเปนคณะที่ผูเขียนรวมรับผิดชอบในฐานะหัวหนาโครงการเก่ียวกับ“วิเคราะหสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนยากจนดักดานในภาคเหนือ” และ “วิกฤตเศรษฐกิจของผูตกงานที่กลับสูภูมิลําเนาใน
ภาคเหนือ” ท่ีไดนํากรอบความคิดดานตัวชี้วัดความยากจน 7 ประการ(จนเงิน จนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจนทาง
สังคม จนทางการเมือง จนทางการศึกษา จนทางวัฒนธรรม และจนทางจิตวิญญาณ) มาวิเคราะหรวมกับเสนความยากจนดาน
อาหาร 4 สมการ ซ่ึงทําใหคณะผูวิจัยสามารถเสนอรูปแบบหรือโมเดลภาพรวมลักษณะความยากจนดักดานในภาคเหนือของ
ประเทศไทยไดครอบคลุมประเด็นปญหาทุกแงมุมอยาง  กวางขวาง อันสงผลถึงขอเสนอแนะหรือแนวยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาไดตรงเปาหมายและเหมาะสมยิ่งขึ้นจากประสบการณในงานวิจัยสนามเกี่ยวกับปญหาความยากจนดังกลาว และงานวิจัย
เก่ียวกับการพัฒนาชนบท การพัฒนาและการจัดการลุมน้ําที่เหมาะสม การสรางงานในชนบททั้งในและนอกการเกษตร และการ
จัดการนํ้าชลประทานในระดับไรนา ตลอดจนการไดเคยดํารงตําแหนงผูชํานาญการดานการวิจัยของธนาคาร ธ.ก.ส. และอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับเรื่องปญหาความยากจนกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่มีปญหา อุปสรรค จุดออน จุดแข็งมากมาย จาก
มุมมองของทั้งประชาชนยากจนในชนบทเกษตรและในชุมชนแออัดของตัวเมือง และมุมมองของเจาหนาที่ของรัฐ องคกร
เอกชน และองคกรประชาชน เหลาน้ีไดกอใหเกิดความสนใจอยางตอเนื่องรวมกับคณะนักวิจัยรวมระหวางสถาบันจาก
หลากหลายสาขาวิชาที่เก่ียวของที่เคยมีประสบการณรวมกัน ศึกษาและวิเคราะหลงลึกเพิ่มเติมอยางเปนรูปธรรมเกี่ยวกับ 
“ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมในภาคเหนือ” หรือเนนพ้ืนท่ีเปาหมายในดินแดนลานนา
ไทยเดิม ซ่ึงอยูในภาคเหนือทางภูมิศาสตรปจจุบัน ทั้งในชนบททั่วไป  ชนบทที่สูง และชุมชนเมือง  เพ่ือใหไดทราบถึง
ความสําเร็จ ความลมเหลว และยุทธศาสตรที่เสนอแนะใหปรับแกที่ตรงเปาหมายอยางแทจริง ท้ังจากโครงการหลวง โครงการ
ของรัฐบาลในอดีตที่ยังดําเนินการอยู หรือยังพิจารณาวา  เหมาะสม และโครงมปการของรัฐบาลปจจุบันที่เปนนโยบายหลักใน
แผนพัฒนาฯฉบับปจจุบันเปนสําคัญ ดังนั้นยุทธศาสตรที่จะนําเสนอจากผลการวิจัย จะสามารถใชประโยชนในลักษณะเปน   
โครงการนํารองใหกับภูมิภาคอื่นหรือในภาพรวมของทั้งประเทศตอไปดวย 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

   (1) ศึกษาสภาพสังคมเศรษฐกิจของประชากรกลุมเปาหมายที่อยูในภาวะยากจน 
   (2) ศึกษาถึงผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการแกปญหาความยากจน และปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จหรือจุดแข็งของ

ยุทธศาสตร และปจจัยที่สงผลตอความลมเหลวหรือจุดออนของยุทธศาสตร ทั้งของรัฐบาลในอดีตที่ยังดําเนินการอยูและ
ของรัฐบาลปจจุบันในภาคเหนือลานนา 

   (3) ศึกษาถึงโอกาสการเขาถึงบริการและการมีสวนรวมในโครงการการแกไขปญหาความยากจนของภาครัฐตามขอ 1.2.2 
ของประชากรกลุมเปาหมาย 
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   (4) ศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอจํากัดที่กลุมประชากรเปาหมายขาดโอกาสที่จะไดรับความชวยเหลือเพื่อบรรเทาปญหา
ความยากจนจากภาครัฐและจาก(มูลนิธิ)โครงการหลวง 

   (5) เสนอยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาและบรรเทาความยากจนที่ประชากรเปาหมายยากจนมีสวนรวมโดยตรง 
 
1.3  ขอบขายของการศึกษา 
1.3.1   ขอบขายของพื้นท่ีศึกษา 

           พื้นท่ีตัวแทนศึกษาโครงการแกไขปญหาและบรรเทาความยากจนของรัฐบาลในอดีตที่ผานมา และยังคงดําเนินการอยู
และของรัฐบาลปจจุบันจะครอบคลุมพื้นที่ของ 3 จังหวัดในภาคเหนือทางภูมิศาสตรหรือในดินแดนลานนาไทยเดิมที่
ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดพะเยา  โดยแยกเปน 2 กลุมพ้ืนที่ตัวอยางในแตละจังหวัดเปาหมาย (รูป
ที่ 1, 2, 3 และ 4 แผนที่พ้ืนที่ศึกษาประกอบ) 

(1)  พื้นที่ยากจนในชนบท (rural poor areas) ประกอบดวยจังหวัดละ 2 อําเภอ 2 ตําบล 4 หมูบาน  
     และพื้นท่ียากจนในชนบทบนพื้นท่ีสูงของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 3 แหง เฉพาะใน 
             จังหวัดเชียงใหม ( 2 ศูนยฯ) และจังหวัดลําพูน  (1 ศูนยฯ)  ศูนยฯละ 4 หมูบาน 
(2) พื้นท่ียากจนในเมือง (urban  poor  areas)  ของ 3 จังหวัดเปาหมายประกอบดวย 
      จังหวัดละ 4-8  ชุมชนในแตละเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง 

1.3.2   ขอบขายของเรื่องที่ศึกษา 
            การศึกษาเปรียบเทียบโครงการแกไขปญหาและบรรเทาความยากจนของรัฐบาลในอดีตและปจจุบันที่ดําเนินการอยูใน
ภาคเหนือ  ทั้งโครงการดานเศรษฐกิจ  และโครงการดานสังคม ดังน้ี 

 (1 )   โครงการดานเศรษฐกิจ 
 โครงการของรัฐบาลในอดีต  ประกอบดวย 
 (1.1)   โครงการแกไขปญหาความยากจน หรือ กข.คจ. 

 (1.2)   โครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละ 100,000 บาท 
  (1.3)   โครงการเงินกูจากมิยาซาวา 
  (1.4)   โครงการลงทุนเพ่ือสังคม – SIP และการจัดตั้งกองทุนเพ่ือบรรเทา                   
              ปญหาสังคมและปรับปรุงการใหบริการทางสังคม – SIF 

 (1.5)   โครงการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม – SME และ 
            โครงการหมูบาน ขนาด เล็ก – ขนาดกลาง – ขนาดใหญ – SML 
 (1.6)   โครงการสนับสนุนชวยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง     ฯลฯ 
 โครงการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบัน  ประกอบดวย 
 (1.7)    โครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้ ธ.ก.ส.  และโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทย 

(1.8)    โครงการกองทนุหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละ 1 ลานบาท 
(1.9)    โครงการธนาคารประชาชน - ธนาคารออมสิน 
(1.10) โครงการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ – OTOP     ฯลฯ 
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ลักษณะภูมิประเทศ ประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ  อาณาจักรลานนา 

แบงเขตราย 8 จังหวัด อาณาจักรลานนา 

รูปท่ี  1  แผนที่ภูมิศาสตรประเทศไทยและอาณาจักรลานนา 

แมฮองสอน 

เชียงใหม 

เชียงราย 

ลําพูน 
ลําปาง 

พะเยา 

แพร 

นาน 

  ท่ีมา : มุมมองทางภูมิศาสตรกับความยั่งยืนของการเกษตรไทย, วันเพ็ญ สุรฤกษ พฤศจิกายน 2547 



 

 

6

รูปท่ี 2 แผนที่พ้ืนที่ศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
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รูปท่ี 3 แผนที่พ้ืนที่ศึกษาจังหวัดลําพูน 
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รูปท่ี 4 แผนที่พ้ืนที่ศึกษาจังหวัดพะเยา 
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(2 )   โครงการดานสังคม 
        โครงการของรัฐบาลในอดีต  ประกอบดวย 
           (2.1)    โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย  
                               และผูท่ีสังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล (บัตร สปร.) 
            (2.2)    โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
            (2.3)    โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส / คนพิการ 
 (2.4)    โครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา          ฯลฯ 
 
          โครงการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบัน  ประกอบดวย 
              (2.5)    โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา:  30 บาทรักษาทุกโรค 
               (2.6)    โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
               (2.7)    โครงการจัดระเบียบสังคม / โครงการปฏิรูประบบราชการ /โครงการปฏิรูปการศึกษา          ฯลฯ 
 
1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
1.4.1 ประโยชนในการกําหนดนโยบายเพื่อเเกไขปญหาหลักเรงดวนของรัฐดานความยากจน 

  ผลของการวิจัยที่เสนอเเนวคิด เเละกลยุทธหลักในการพัฒนาเเบบมีสวนรวมจากฐานรากหรือโดยเฉพาะจากประชากร
เปาหมาย เเละทุกฝายที่เกี่ยวของ ตั้งเเตระดับทองถ่ินจนถึงสวนกลางไมวาจะเปนจากภาครัฐ เอกชน องคกรประชาชน เเละอ่ืนๆ 
นับเปนประโยชนโดยตรงเเกรัฐในการกําหนดวิธีการหรือวางเกณฑของยุทธศาสตรการเเกไขปญหาความยากจนเเละยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชาติไดอยางเหมาะสมเเละมีประสิทธิภาพสูงสุดในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ชวยสงเสริมศักยภาพของ
ชุมชนยากจนเเละดอยโอกาสทั้งในชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมืองใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการเปนชุมชนที่เขม
เเข็ง สมาชิกชุมชนชวยเหลือเเละพึ่งตนเองไดในที่สุดดวยเปาหมายของการประกอบอาชีพหลักทางการคาหรือธุรกิจที่มั่นคง เชน 
ธุรกิจเกษตรและธุรกิจการคาการลงทุนสําหรับประชากรเปาหมายในพื้นท่ีชนบทยากจนทั้ง 3 กลุมพื้นที่เปาหมาย    ซ่ึงจะพัฒนา
ไปพรอมๆกับคุณภาพชีวิตในสิ่งเเวดลอมที่มีมลพิษนอยท่ีสุด 
1.4.2 ประโยชนในการตรวจสอบ เเละปรับยุทธศาสตรการพัฒนาชนสวนนอยบนพื้นท่ีสูง 

    ใหเกิดการยอมรับความรวมมือ เเละความเหมาะสมในการใชพ้ืนท่ีเชิงอนุรักษ 
  ผลของการวิจัยจะเปนสวนสําคัญชวยใหขอมูลเเละเเนวทางโดยเฉพาะเเกโครงการหลวงที่ดําเนินการชวยเหลือพัฒนา

ชนสวนนอยหรือกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงตามเเนวพระราชดําริมานานมากกวา 35ปแลวไดตรวจสอบปรับยุทธศาสตรการ
ดําเนินการพัฒนาที่มีสวนเสริมสรางความเขาใจ เเละรวมมือจากประชากรเปาหมายโดยตรง เเละจากทุกฝายที่เก่ียวของ อันจะยัง
ประโยชนไมเฉพาะเเตการชวยลดปญหาความยากจน เเตจะชวยลดความขัดเเยงจากปญหาการใชประโยชนที่ดินผิดวิธี เเละความ
เส่ือมโทรมรอยหรอพังทลายของทรัพยากรกายภาพดิน-น้ํา-ปาไม ปญหายาเสพติด เเละปญหาความมั่นคงภายในประเทศเเละ
ระหวางประเทศเปนสําคัญไปพรอมๆกันอีกทางหนึ่งดวย 
1.4.3 ประโยชนเเกทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรประชาชนเเละอื่นๆ ที่รับผิดชอบ เเละมีสวนชวยเหลือ 

 ในการเเกปญหาหรือลดปญหาความยากจน เเละยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ  
สําหรับภาครัฐน้ัน เปนที่ชัดเจนวานอกจากรัฐบาลเเละนโยบายหลักเรงดวนของรัฐ ทุกกระทรวง กรม กอง เเละสวนงาน

ตางๆของกระทรวงหลักพ้ืนฐานที่รับผิดชอบพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละความจําเปนขั้นพื้นฐาน หรือจปฐ. อาทิ กระทรวงเกษตรเเละ
สหกรณ (ปจจัยดานอาหาร) กระทรวงสาธารณสุข (ปจจัยดานยารักษาโรค เเละสุขภาพอนามัย) กระทรวงมหาดไทย (ปจจัยดาน
ความเปนอยูและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพยสิน) เเละกระทรวงศึกษาธิการ (ปจจัยดานการใหความรูเเละทักษะใน
การประกอบอาชีพ) ซ่ึงจะไดใชประโยชนผลของการวิจัยไปเปนเเนวทางเเละขอคิดเชิงผสมผสานกับนโยบายหลักของเเต
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ละเเหง เพื่อกอใหเกิดผลดีเเกประชากรเปาหมายยากจนมากที่สุดเเลว สวนอีก 16 กระทรวงอ่ืนที่จัดตั้งข้ึนจากการปฏิรูประบบ
ราชการ (ปพ.ศ. 2545) ก็ไดใชประโยชนฐานขอมูลจากผลการวิจัยครั้งนี้ไปวิเคราะหรวมตามเเนวนโยบายเเละเเผนปฎิบัติเฉพาะ
ดานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดลอม 
กระทรวงวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี กระทรวงเเรงงานเเละพัฒนาอาชีพ  กระทรวงอุตสาหกรรมเเละผูประกอบการ กระทรวง
พาณิชย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสารสนเทศเเละการสื่อสาร เเละกระทรวงการทองเที่ยวเเละการกีฬา เปนตน นอกจากนี้
รวมถึงองคกรของรัฐวิสาหกิจตางๆไมวาจะเปนองคการส่ือสารโทรคมนาคม ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณการเกษตร 
องคกรตลาดกลาง เเละอื่นๆ 

สําหรับภาคเอกชนเเละองคกรประชาชน นั้น นอกจากประชากรเปาหมายยากจนที่ไดรับประโยชนโดยตรงเเลว ยัง
หมายรวมถึงองคกรระหวางประเทศเเละองคกรในประเทศ อาทิ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเเหงเอเชีย(ADB) โครงการความ
รวมมือระหวางไทย–สหประชาชาติ (Thai-UNCAP) ไทย–เยอรมนี  ไทย–นอรเวย ไทย–ออสเตรเลีย ฯลฯ องคกรพัฒนาเอกชน
ทั้งที่มีเปาหมายหลักชวยเหลือชุมชนในเมือง– ชาวชนบท – ชนกลุมนอยหรือชาวเขาบนพื้นที่สูง ท่ีเนนใหการสนับสนุนดาน
กองทุนเเละสินเชื่อ การศึกษา การเกษตร สงเสริมอาชีพ สังคมสงเคราะห สิทธิมนุษยชน ส่ิงเเวดลอม เเละสุขภาพอนามัย ฯลฯ   
ตลอดจนการรวมกลุมของประชาชนที่มีศักยภาพ หรือมีความเขมเเข็งในทองถ่ินชนบททั่วไป  ชนบทที่สูง และชุมชนเมือง ที่
มุงเนนการพัฒนาเเละสงเสริมอาชีพในเเละนอกการเกษตร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดลอม เเละการจัดการ
บริหารการใชน้ําเพ่ือการเกษตรเเละการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ  เปนตน 

 
 

2.  กรอบแนวคิด  :  ปญหาประชากรขาดโอกาสรวมกับรัฐ 
                                แกไขปญหาความยากจน / ดอยโอกาสของตนเอง 
 ในการศึกษาและวิเคราะหภาพรวมเก่ียวกับยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมใน
ภาคเหนือ  ครั้งน้ี  ทางคณะผูวิจัยยังใหความสําคัญกับกรอบแนวคิดในการแกไขปญหาความยากจนแนวใหมที่เนนการมีสวน
รวมและบูรณาการ  ซ่ึงไดนํามาใชครั้งแรกในการศึกษาวิจัย 2 เรื่องพรอมๆกัน  คือ  เรื่อง “วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคมของ
ครัวเรือน     ยากจนดักดานในภาคเหนือ” และเรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจของผูตกงานที่กลับสูภูมิลําเนาใน  ภาคเหนือ” (วันเพ็ญ  สุร
ฤกษ  และคณะ 2543  และ 2544  ตามลําดับ)  กรอบแนวคิดใหมดานตัวชี้วัดความยากจนนี้ (อมรรัตน  ขันติ  วารสารเศรษฐกิจ
และสังคม  ปท่ี 34  ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2540) ไดพิจารณาความยากจนในแงของการขาดทางเลือกและโอกาสดาน
ตางๆที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แทนการพิจารณาในแงความไมเพียงพอเชิงวัตถุที่ทํากันอยูเดิม) จากองคประกอบ 7 
ประการ คือ (1)  จนเงิน  (2)  จนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (3)  จนทางสังคม  (4)  จนทางการเมือง  (5)  จนทาง
การศึกษา  (6)  จนทางวัฒนธรรม  และ (7)  จนทางจิตวิญญาณ  ซ่ึงถือเปนมิติใหมในการขจัดปญหาความยากจนในชุมชน 
(เมือง) หรือหมูบาน (ชนบท)  สอดคลองกับแผนพัฒนาของรัฐที่จะใหเกิดการกระจายอํานาจสูภูมิภาคและทองถิ่น (อาทิ  ชนบท
ที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง)  เพื่อใหทองถ่ินสามารถทําการวิเคราะหปญหา  ทางแกไขปญหา  และแกไขปญหาไดดวย
ตนเอง (และรวมกันแกไข) อยางยั่งยืน  ภายใตการสนับสนุนชวยเหลือและอํานวยความสะดวกจากสวนราชการ  ซ่ึงเปนท่ีมั่นใจ
ไดวาจะเปนการขจัดปญหาความยากจนไดตรงจุด  ทั้งกลุมเปาหมาย  มาตรการ  และโครงการแกไขปญหาดวยความพอใจของ
ประชาชน (โดยเฉพาะประชากรกลุมเปาหมายยากจน)  อยางแทจริง 
 ตามแนวนโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่นของรัฐดังกลาวขางตน  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจได
วางกรอบแนวคิดในการแกไขปญหาความยากจนในลักษณะยุทธศาสตรเชิงปฏิบัติที่สําคัญสองประการ  ประการแรก  คือ 
ชนบท(หมายรวมถึงชุมชนเมืองดวย) จะเปนฐานแกไขปญหาความยากจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และประการท่ีสอง  ตองมี
การพัฒนาชนบท (รวมชุมชนเมือง) ใหเขาสูสมดุล  สามารถพึ่งพาตนเองไดจากภายใน  ซ่ึงการพึ่งตนเองจะเปนภูมิคุมกันของ
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ชุมชนชนบท (รวมชุมชนเมือง) ไมใหเกิดการเสียสมดุลอันเกิดจากการแปรปรวนของความเจริญทางวัตถุจากภายนอก (หมายถึง
การสรางชุมชนเขมแข็ง ที่เปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน) 
 ในการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดขางตน  มีลักษณะสําคัญ  โดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชนใหกวางขวางมากขึ้น  
ใหมีการพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง  และคัดเลือกเทคโนโลยีภายนอกที่เหมาะสม  ใหเนนการผลิตเพื่อบริโภคภายในเปนหลัก 
(กอนที่จะขยายเปนเชิงธุรกิจตอไป) มีการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเศรษฐกิจในชนบท (และชุมชนเมือง) ท่ีเกื้อกูลตอ
การดํารงอยูในชนบท (และชุมชนเมือง)เอง  และสุดทายองคกรของรัฐตองใหทิศทางหรือภาพอนาคตที่มีผลตอการพ่ึงตนเอง
ของชนบท (และชุมชนเมือง) ดวยการกําหนดนโยบายตามความตองการของประชาชนที่มุงความสมดุลระหวางเมืองและชนบท  
ดวยการกระจายอํานาจสูทองถ่ินมากข้ึน  และดําเนิน       โครงการในลักษณะบูรณาการมากขึ้น (ประชากรฐานรากยากจนมีสวน
รวมกับภาครัฐ  และอื่นๆ ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่ตอบสนองนโยบายของรัฐในการแกไขปญหาความยากจนของพวก
เขาโดยตรงทุกข้ันตอน        ตั้งแตข้ันวางแผนตามนโยบายที่ตรงตามความตองการจนถึงขั้นนําไปปฏิบัติและใชประโยชน  และ
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงใหแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของคนจนไดอยางสมบูรณในที่สุด) 
 ในการใชกรอบแนวคิดใหมดานตัวชี้วัดความยากจนจากองคประกอบ 7 ประการ  ตามแนวนโยบายและการปฏิบัติตาม
กรอบแนวคิดขางตนน้ัน  คณะผูวิจัยคาดวาจะเปนประโยชนและเกิดผลทั้งโดยตรงและโดยออมกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
“ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมในภาคเหนือ”  ครั้งนี้  ไมตางจากงานวิจัยเก่ียวกับความ
ยากจนทั้งสองเรื่องแรก  เพราะองคประกอบตางๆ จะชวยใหเขาใจ  “ปญหาความยากจนในสังคมไทยปจจุบัน ที่เปนปญหาเชิง
โครงสรางทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  ไมใชปญหาของปจเจกบุคคล”  อยางที่เขาใจกันในอดีต (ประเวศ  วสี  2545  และ 
นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ 2545) ย่ิงกวานั้น  กรอบแนวคิดน้ีจะชวยใหคนพบเหตุผลที่แทจริงวา “เหตุใดประชากร (เปาหมายยากจน) จึง
ขาดโอกาสรวมกับรัฐ (และหนวยงาน  องคกร ฯลฯ   อื่นๆ) แกไขปญหาความยากจน”  และองคประกอบหรือปจจัยตางๆ ท่ีได
สรุปเปน 4 ดานหลัก   ดังรายละเอียดในรูปที่ 5    (แบบจําลองกรอบแนวคิดดานตัวชี้วัดความยากจน 4 ประการหลัก)  จะชวยให
คณะผูวิจัยสามารถวิเคราะหผลการศึกษาวิจัยและนําเสนอแนวยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมของ
ประชากรเปาหมายยากจนตัวอยางศึกษาในภาคเหนือทางภูมิศาสตร  หรือ  ในดินแดนของอาณาจักรลานนาไทยที่มีประวัติความ
เจริญรุงเรืองมาในอดีต อันยาวนาน ของ 3 กลุมพ้ืนท่ีเปาหมาย  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง   ซ่ึงก็เปนท่ียอมรับ
กันทั่วไปวายังมีความยากจนรวมอยูดวยมิใชนอยจนปจจุบัน (เปนที่ทราบกันดีวาในภาพรวมแลวภาคเหนือจะมีความยากจนมาก
เปนอันดับสองรองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนจาก  รายงานการวิจัยที่ผูเขียนไดรับมอบหมายและ
นําเสนอรัฐบาลเกี่ยวกับ  “การวิเคราะหและประเมินผลโครงการสรางงานในชนบทของประเทศ พ.ศ. 2523 – 2528”  รวมท้ัง
รายงานการวิจัยเก่ียวกับความยากจนสองเรื่องหลังที่ระบุแลวแตตน  ซ่ึงไดมีการวิเคราะหภาพรวมเปรียบเทียบระหวางรายงาน
ผลการวิจัยของคณะนกัวิจัยทั้ง 4 ภาคปกครอง  ป 2543  และ ป 2544 ตามลําดับ) 
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รูปท่ี   5 แบบจาํลองกรอบแนวคิดดานตัวช้ีวัดความยากจน 4 ประการหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการวิจัย 

ยุทธศาสตรของรัฐ 

กับการแกไขปญหา 

ความยากจน 

แบบมีสวนรวม 

ปญหาประชากร 

ขาดโอกาส 

รวมกับรัฐ 

แกไขปญหา 

ขาดการรวมกลุมและ 
  การมีสวนรวมทาง 
  การเมือง-การปกครอง 
  ทุกระดับ:  นโยบาย-ทองถ่ิน 
ขาดโอกาสเขาถึงและใชบริการ 
  งานพัฒนาตามนโยบายของรัฐ 
  อยางทั่วถึง 

จนเงิน / เศรษฐกิจ 
มีขอจํากัดในการทําอาชีพ 
  ท้ังทุน-ท่ีดิน-ความรู-ทักษะ 
ไมมีอาชีพและรายไดไมแนนอน 
  ไมพอยังชีพและเลี้ยงครอบครัว 
มีภาวะหน้ีใน-นอกระบบเพื่อปจจัย 
  ยังชีพ 

จนทางสังคม การศึกษา 
วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ

วิญญาณครอบครัวและชุมชนออนแอ 
  ขาดความเอื้ออาทร  ความ 
  รูสึกรวม และการรวมกลุม 
ขาดศักยภาพในการดํารงชีวิต 
  ไรที่อยูอาศัย  ขาดที่ดินทํากิน 
  ขาดสาธารณสุขมูลฐาน  และ 
  ขาดความปลอดภัยในชีวิต 
  และ ทรัพยสิน 
ขาดการศึกษาหรือไดรับการศึกษา- 
  นอย  ขาดโอกาสฝกทักษะ 
  วิชาชีพ 
มีภาระในการพึ่งพิงสูง 
ขาดคุณธรรมและจริยธรรม 

จนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรดิน-นํ้า-ปาไม 
  ขาดแคลน  เสื่อมโทรม รอยหรอ 
  เพราะผูใชขาดจิตสํานึก- 
  เชิงอนุรักษ และจัดการรวมกัน 
  อยางถูกวิธี ทั้งที่สูง-ท่ีดอน-ท่ีราบ 
ปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
  ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และ 
  ส่ิงแวดลอม 
ปญหามลภาวะจากขยะ นํ้าท้ิงจาก 
  บานเรือน-ชุมชน-โรงงาน 
  และนํ้าท้ิงเกษตร 

ยุทธศาสตรทางเลือกใหม     
    เพื่อแกไขปญหา 
    ความยากจน 
    แบบมีสวนรวม 

ชุมชนเมือง 

ที่มา  “ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน” วารสารเศรษฐกิจและสังคม    
        ปท่ี 39 ฉบับท่ี 4” พ.ศ.2545 

โครงสรางและกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 

สถาบันยุทธศาสตรแกไข
ปญหาความยากจน 

องคกรอิสระ 

 สรางองคความรู 
     เก่ียวกับปญหา 
     ความยากจน 

 ศึกษาวิจัยเพื่อ 
     เสนอแนะใน 
     ระดับนโยบาย 

ยุทธศาสตรทางเลือกใหม   
    เพื่อแกไขปญหา 
    ความยากจน 
    แบบมีสวนรวม 

ชนบททั่วไป 

ยุทธศาสตรทางเลือกใหม   
    เพื่อแกไขปญหา 
    ความยากจน 
    แบบมีสวนรวม 

ชนบทที่สูง 

จนทางการเมือง 

นําเสนอ 
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3.  วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมในภาคเหนือ”  ครั้งน้ี เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (qualitative and quantitative research) และเปนการวิจัยประยุกต (applied research) ท่ีมีลักษณะ
เปนพหุวิทยาการ (multidisciplinary research) ผสมผสานหลายสาขาวิชาที่เก่ียวของ   เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหลง
ลึกในประเด็นปญหาที่เปนภาพรวมของสังคมและเปนรายละเอียดสวนบุคคลไดครบทุกแงมุม ตรวจสอบกันได จากการรวบรวม
ขอมูลดวยงานวิจัยภาคสนาม (field survey or field research) และงานวิจัยเอกสาร (documentary research) เปนเกณฑปฏิบัติที่
สําคัญ มีการเลือกสุมพื้นที่และประชากร    เปาหมายอยางเจาะจง (purposive sampling) และดวยวิธีหลายแบบหลายขั้นตอน 
(multi-stage sampling) ดังนี้ 
 
3.1   การเลือกพ้ืนที่เเละประชากรตัวอยางศึกษา 
3.1.1  การเลือกพ้ืนที่ 

  ไดใชวิธีเลือกแบบเจาะจงพื้นที่ตัวอยางศึกษาหรือพ้ืนที่เปาหมายที่เปนตัวอยางศึกษาในภาคเหนือทางภูมิศาสตรหรือใน
ดินแดนลานนาไทยเดิม โดยพิจารณาปจจัยทางดานเศรษฐกิจสังคมที่เนนปญหาความยากจนเปนหลัก และปจจัยทางกายภาพ
ดานทําเลที่ตั้งเปนสวนประกอบ การเลือกพ้ืนที่ยากจนนั้น ไดเลือกตัวแทนทั้งพื้นที่จนชนบท (rural poor area) ในระดับอําเภอ 
ตําบล และหมูบาน รวมทั้งตัวอยางพื้นที่จนบนที่สูงในศูนยพัฒนาโครงการหลวง (เฉพาะจังหวัดเชียงใหมและลําพูน) และเลือก
พ้ืนที่จนเมือง (urban poor area) ในเขตเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองของแตละจังหวัด  ตัวอยางศึกษาที่พิจารณาจากขอมูล
หลัก 3 ประการ (ยกเวนการเลือกตัวแทนพ้ืนที่ศึกษาในศูนยพัฒนาโครงการหลวง)  ประการแรก คือการใชขอมูลเชิงสถิติจาก
สํานักงานสถิติแหงชาติเก่ียวกับมาตรฐานความเปนอยูจําแนกตามรายจังหวัดและภาค ตามลําดับจากต่ําสุด ประการที่สอง คือการ
เลือกใชขอมูลจังหวัดตัวอยางจากโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนยากจนดักดานใน
ภาคเหนือ เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางสมบูรณในการศึกษาแบบตอยอดและตอเนื่องเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากโครงการนี้ 
และประการที่สาม คือการใชขอมูล จปฐ. ของศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมพัฒนาชุมชน รวมกับประสบการณจากการ
ออกสนามในพื้นที่ และปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพดานทําเลที่ตั้งและภูมิศาสตรทางวัฒนธรรมของชุมชนเปนสวนประกอบ
รวมกัน 

จากเกณฑพื้นฐานหลักทั้ง 3 ประการขางตน ทําใหเลือกไดจังหวัดตัวอยางศึกษาในภาคเหนือทางภูมิศาสตร หรือ
ภาคเหนือในอาณาจักรลานนา 3 จังหวัด คือ เชียงใหม ลําพูน และพะเยา (รูปที่ 2, 3 และ 4)     น่ันคือ  จังหวัดพะเยา เลือกตาม
เกณฑการพิจารณาในประการแรก และประการที่สอง สวนจังหวัดเชียงใหม เลือกตามเกณฑประการที่สอง และจังหวัดลําพูน
เลือกตามเกณฑประการที่สาม   เปนสําคัญ 

สําหรับพ้ืนที่จนชนบททั่วไปในระดับอําเภอ ตําบล และหมูบานของแตละจังหวัดที่เลือก  จังหวัดละ 2 อําเภอ 2 ตําบล 
และ 4 หมูบาน (ตําบลละ 2 หมูบาน) ไดใชขอมูลระดับทองถ่ินและเกณฑของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอเปนหลักพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือก (การเลือกตัวอยางศึกษาระดับอําเภอ  ตําบล  และหมูบาน หรือ
แมแตตัวอยางชุมชนเมืองของแตละจังหวัดตัวอยางศึกษาจํานวนนอย จะเลือกเทากัน แมขนาดจังหวัดจะไมเทากันก็ตาม  เพราะ
เปนการเลือกโดยเฉพาะเจาะจงจากเกณฑความยากจนหรือดอยโอกาสหลากหลาย ที่ไดขอมูลจากการสํารวจและประชุมเบื้องตน
กับผูนําทองถ่ินและชุมชน  จนถึงระดับจังหวัด และขอมูลจากผลการวิจัยตางๆที่เก่ียวของ  เพ่ือไมใหผิดพลาดในการเลือก
ตัวอยางพ้ืนที่ศึกษา หรือใหไดตัวอยางพื้นที่ตรงตามเกณฑของเปาหมายอยางแทจริง และเปนการศึกษาวิเคราะหในเชิงคุณภาพ
เปนหลักหรือสวนสําคัญ  การวิจัยเชิงปริมาณจะเปนเพียงสวนประกอบยอยใหเห็นภาพในเชิงสถิติที่ชัดเจนมากขึ้นเทานั้น  
ดังน้ันจึงไมไดใหความสําคัญกับรอยละของตัวอยางศึกษาเทากับการคัดเลือกประชากรเปาหมายใหไดตรงตามเกณฑและ
เปาหมายของการวิจัยครั้งน้ี) 
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สําหรับพ้ืนที่จนเมืองในเขตเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมืองของแตละจังหวัดที่เลือก   เทศบาลละ 4-8 ชุมชน ไดใชขอมูล
จากเทศบาลและผูแทนชุมชนเปนหลักประกอบการพิจารณาเลือกที่สําคัญ (เฉพาะชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองลําพูน  และ
พะเยา  แหงละ 1 ใน 4 ชุมชน จะมีสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกวาอีก 3 ชุมชนที่จน) 

สําหรับพ้ืนที่จนชนบทบนที่สูงหรือในเขตศูนยพัฒนาโครงการหลวง ไดเลือกตัวแทนศึกษาใน 3 ศูนย (จากทั้งหมด 37 
ศูนย) จังหวัดเชียงใหมและลําพูน (เกณฑในการเลือกพ้ืนท่ีตัวอยางศึกษาก็ใชเหตุผลเดียวกับการเลือกพ้ืนที่ตัวอยางในชนบท
ทั่วไปและชุมชนเมืองยากจน แตจะมีลักษณะพิเศษที่เนนการเลือก 3 ศูนยฯ ตัวอยางศึกษาที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมตางระดับกัน  
คือ  จนมาก  ปานกลางถึงปานกลางคอนขางดี  และเศรษฐกิจดี ตามลําดับ ) 

 
3.1.2  การเลือกประชากรตัวอยางศึกษา 
          ประชากรตัวอยางศึกษา ทั้งหมด 1,241 คน (ตารางที่ 1 และ 2) แบงออกเปน 3 กลุมหลัก   ดังนี้ 
           (1)  ประชากรเปาหมาย 
                 การเลือกประชากรตัวอยางศึกษาจากหมูบานตัวอยางในชนบท (ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป) และจากชุมชนตัวอยาง
ในเมือง (ชุมชนเมือง)  (กลาวอีกนัยหนึ่งคือ หนวยของการศึกษาในเรื่องน้ีจะใชทองถ่ินสังคมฐานรากของประชากรเปาหมาย
ยากจน คือกรณีคนจนชนบท ทั้งในพื้นราบหรือชนบททั่วไปและบนพื้นที่สูง หรือชนบทที่สูง จะใชระดับหมูบาน  และกรณีคน
จนในเมืองจะใชระดับชุมชนเมืองเปนแหลงคนควาวิจัยหลัก) ใหครอบคลุมเกณฑของความยากจนในชนบทและในเมือง
ตามลําดับ (อาทิ เกณฑดานรายได อาชีพ/ไมมีอาชีพ มีที่ดินทํากิน / ไรที่ดินทํากิน    ขาดโอกาสและทางเลือก ลักษณะโครงสราง
ครอบครัว-เดี่ยว/ขยาย และสถานภาพสมรส เรรอนไรที่พ่ึงพิง บุกรุกที่สาธารณะ ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไร
สัญชาติ ฯลฯ) โดยใหมีสัดสวนชายหญิงใกลเคียงกัน เพื่อประโยชนในเรื่องมุมมองที่ตางกัน 
             (1.1)  ประชากรตัวอยางศึกษาที่เลือกเปนกลุมตัวแทนระดับหมูบาน (ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป)  และระดับชุมชน 
(ชุมชนเมือง  เขตเทศบาลนคร / เทศบาลเมือง)  กลุมละ 10 คน  ท่ีใชแบบนําสัมภาษณและอภิปรายกลุม  เปนวิธีการรวบรวม
ขอมูล นัน้ รวมทั้งหมด 42 กลุม  เปนประชากรทั้งหมด 437 คน (มีผูสนใจมาขอใหขอมูลเพิ่มจากจํานวนเต็ม 420 คน) แยกเปน 
                (1.1.1)  กลุมตัวแทนประชากรฯ ของชนบทที่สูง  12 กลุมหรือหมูบาน  จาก 3 ศูนยฯ ตัวอยางศึกษา  ศูนยละ 4 หมูบาน  
รวม 120 คน 
                (1.1.2)  กลุมตัวแทนประชากรฯ ของชนบททั่วไป  18 กลุมหรือหมูบาน  จาก 3 จังหวัดตัวอยางศึกษา  จังหวัดละ 2  
อําเภอ  2  ตําบล  6  หมูบาน  รวม 180 คน 
                (1.1.3)  กลุมตัวแทนประชากรฯ ของชุมชนเมือง 12 กลุมหรือชุมชน  จากเขตเทศบาลนคร / เมือง ตัวอยางศึกษา  แหง
ละ 4 ชุมชน  รวม 120 คน 
           (1.2)  ประชากรตัวอยางศึกษาของกลุมเปาหมายยากจน  (ที่มีลักษณะหลากหลายตามเกณฑท่ีจัดวายากจนและดอยโอกาส
ตางๆ) และประชากรกลุมควบคุมท่ัวไปตัวแทนในชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  ที่ไดรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล
ดวยแบบสอบถาม  รวมเปนประชากรตัวอยางศึกษาทั้งหมด 520 คน หรือครัวเรือน  โดยมีสัดสวนตัวแทนประชากรเปาหมาย : 
ประชากรควบคุมแหงละ 15 :5 คน (ตารางที่ 2)  แยกเปน 
               (1.2.1)  ประชากรตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูง  ตัวแทนจาก 3 ศูนยฯ พ้ืนที่ศึกษา  ศูนยฯ ละ 4 หมูบาน  (ประชากร
เปาหมาย 2 หมูบาน  และประชากรควบคุม 2 หมูบาน)  รวม 3 ศูนยฯ 12 หมูบาน  เปนประชากรตัวอยางศึกษาทั้งหมด 120 คน  
แยกเปนประชากรเปาหมายใน 6 หมูบาน 90 คน  และประชากรควบคุมใน 6 หมูบาน  30 คน  
               (1.2.2)  ประชากรตัวอยางศึกษาในชนบททั่วไป   ตัวแทนจาก 3 จังหวัดพื้นที่ศึกษา  (จังหวัดละ 2 อําเภอ  8  หมูบาน  
เปนประชากรเปาหมาย 4 หมูบาน  และประชากรควบคุม 4 หมูบาน)  รวม 24 หมูบาน  แยกเปนประชากรเปาหมายใน 12 
หมูบาน  180 คน  และประชากรควบคุมใน 12 หมูบาน  60 คน 
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               (1.2.3)  ประชากรตัวอยางศึกษาในชุมชนเมือง  ตัวแทนจาก 3 เทศบาลนคร / เมือง  พื้นที่ศึกษา  (เทศบาลละ 4 – 8 
ชุมชน)    เปนประชากรเปาหมาย 2 – 4 ชุมชน  และประชากรควบคุม  2 – 4  ชุมชน รวม 16 ชุมชน  แยกเปนประชากรเปาหมาย
ใน  8 ชุมชน  120 คน  และประชากรควบคุมใน  8  ชุมชน  40 คน 
     (2)    ผูบริหารและปฏิบัติงานระดับทองถ่ิน 
              ประชากรเปาหมายระดับผูบริหารและปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับทองถ่ิน  ประกอบดวยกลุมประชากร
ตัวแทนกลุมผูนําชุมชนของ 3 กลุมพ้ืนท่ีศึกษา  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  ที่ใชวิธีรวบรวมขอมูล 2 วิธี  หรือ 2 
รูปแบบ  คือ กลุมตัวแทนผูนําชุมชนฯ ที่รวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณและอภิปรายกลุม (199 คน) และกลุมตัวแทนฯ ที่
รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเปนรายบุคคล (35 คน) รวมทั้งหมด 234 คน 
 

ตารางที่ 1   จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษา 5 กลุมยอย : ประชากรตัวอยาง  ศึกษา กลุมตัวแทน 
                           ประชากรเปาหมาย กลุมผูนําชุมชน ผูบริหารระดับทองถ่ิน และกลุมผูบริหารระดับนโยบาย 
 

ประชากรเปาหมาย จาํนวน รอยละ 
   

รวมท้ังหมด 1,241 100.0 
   
1. ประชากรตัวอยางศึกษา : (ตารางท่ี 2) 520 42.0 
(ประชากรเปาหมาย : ประชากรควบคุม) 

 1.1  ชนบทที่สูง 
   1.2  ชนบททั่วไป 

     1.3  ชุมชนเมือง 

(390 : 130) 
120 
240 
160 

(31.5 – 10.5) 
9.7 
19.3 
13 

2. กลุมตัวแทนประชากรเปาหมาย 437 35.2 
2.1 ชนบทที่สูง 
2.2 ชนบททั่วไป 
2.3   ชุมชนเมือง 

116 
198 
123 

9.3 
16.0 
9.9 

3. กลุมผูนําชุมชนระดับทองถิ่น 199 76.0 
   3.1 ชนบทที่สูง (65) และหนวยงานสนับสนุน (9) 
   3.2 ชนบททั่วไป 
   3.3 ชุมชนเมือง 

74 
64 
61 

6.0 
5.1 
4.9 

4. ผูบริหารระดับทองถิ่น 35 2.8 
   4.1 ชนบทที่สูง 
   4.2 ชนบททั่วไป 
   4.3 ชุมชนเมือง 

6 
16 
13 

0.5 
1.3 
1.0 

5. ผูบริหารระดับนโยบาย 50 4.0 
   5.1 ชนบทที่สูง (6) และหนวยงานสนับสนุน (6) 
   5.2 ชนบททั่วไป 
   5.3 ชุมชนเมือง 
   5.4 นักการเมือง 
   5.5 องคกรเอกชน 

12 
13 
13 
6 
6 

1.0 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
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ตารางที่ 2   พ้ืนที่และประชากร(ครัวเรือน)ตัวอยางศึกษา : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
                    จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดพะเยา (พ.ศ.2546 - 2548) 
 

  
ประชากรเปาหมาย 

หมูบานละ 15 คน (ครัวเรือน) 

 
ประชากรควบคุม 

หมูบานละ 5 คน (ครัวเรือน) 

ประชากร 
(ครัวเรือน) 
รวมทั้งหมด 

1 ชนบทที่สูง 
  1.1 ศูนยฯหนองเขียว 
        (มูเซอ/อีกอ/ลัวะ/คะฉ่ิน) 
         จังหวัดเชียงใหม 
         อําเภอเชียงดาว 
  1.2 ศูนยฯพระบาทหวยตม 
        (กะเหรี่ยง) 
        จังหวัดลําพูน 
        อําเภอล้ี 
  1.3 ศูนยฯหนองหอย 
        (มง / คนเมือง) 
        จังหวัดเชียงใหม 
        อําเภอแมริม 

 
ต.เมืองนะ (30 ครัวเรือน) 
(1) บ.หนองเขียว (หมู 12) มูเซอ 
(2) บ.ใหมสามัคคี (หมู 14) อีกอ 
 
ต.นาทราย (30 ครัวเรือน) 
(1) บ.พระบาทหวยตม (หมู 8) 
(2) บ.หนองบอน (หมู 11)  
 
ต.แมแรม (30 ครัวเรือน) 
(1) บ.หนองหอยเกา (หมู 7) มง 
(2) บ.ปางไฮ (หมู 4) คนเมือง 
 

 
ต.เมืองนะ (10 ครัวเรือน) 
(1) บ.หนองเขียว (หมู 12) ลัวะ 
     บ.หนองวัวแดง 
(2) บ.ใหมสามัคคี (หมู 14) คะฉ่ิน 
ต.นาทราย (10 ครัวเรือน) 
(1) บ.หนองปู (หมู 9) 
(2) บ.แมหละ (หมู 17)  
 
ต.แมแรม (10 ครัวเรือน) 
(1) บ.หนองหอยใหม (หมู 11) มง 
(2) บ.แมขิ (หมู 4) มง 
 

 
40 
20 
 

20 
40 
20 
20 
 

40 
20 
20 

รวม(ชนบทท่ีสูง) 90 คน (ครัวเรือน) 30 คน (ครัวเรือน) 120 
 
2 ชนบททั่วไป 
  2.1 จังหวัดเชียงใหม 
        (1) อําเภอแมริม 
 
 
        (2) อําเภอฮอด 
 
 
  2.2 จังหวัดลําพูน 
        (1) อําเภอบานธิ 
      
 
         (2) อําเภอล้ี 
 
 
  2.3 จังหวัดพะเยา 
       (1) อําเภอเมอืง 
 
        (2) อําเภอจุน 
 

 
 
 
ต.แมแรม และต.เหมืองแกว (30) 
(1) บ.โฮงใน (หมู 2) ต.แมแรม 
(2) บ.สันเหนือ (หมู 7) ต.เหมืองแกว 
ต.นาคอเรือ และต.หางดง (30) 
(1) บ.นาคอเรือ (หมู 2) ต.นาคอเรือ 
(2) บ.ผาแตน (หมู 4) ต.หางดง 

 
ต.บานธิ และต.หวยยาบ (30) 
(1) บ.ศรีดอนชัย (หมู 8) ต.บานธิ 
(2) บ.ปาหมอก (หมู 12) ต.หวยยาบ 
ต.ดงดํา และต.ศรีวิชัย (30) 
(1) บ.บวก (หมู 3) ต.ดงดํา 
(2) บ.ใหมสุขสันต (หมู 8) ต.ศรีวิชัย 
ต.ทาจําป และต.สันปามวง (30) 
(1) บ.ตํ้าเหลา (หมู 2) ต.ทาจําป 
(2) บ.สันปามวงใต (หมู 4) ต.สันปามวง 
ต.จุน และต.ลอ (30) 
(1) บ.เซี๊ยะ (หมู 4) ต.จุน 
(2) บ.ลอ (หมู 1) ต.ลอ 

 
 
 
ต.แมแรม และต.เหมืองแกว (10) 
(3) บ.โฮงนอก (หมู 10) ต.แมแรม 
(4) บ.ศรีวารี (หมู 9) ต.เหมืองแกว 
ต.นาคอเรือ และต.หางดง (10) 
(3) บ.ใหมยูงทอง (หมู 3) ต.นาคอเรือ 
(4) บ.แมทัง (หมู 5) ต.หางดง 

 
ต.บานธิ และต.หวยยาบ (10) 
(3) บ.สันมะนะ (หมู 10) ต.บานธิ 
(4) บ.ปาตึง (หมู 5) ต.หวยยาบ 
ต.ดงดํา และต.ศรีวิชัย (10) 
(3) บ.ปางสาน (หมู 5) ต.ดงดํา 
(4) บ.หวยบง (หมู 3) ต.ศรีวิชัย 
ต.ทาจําป และต.สันปามวง (10) 
(3) บ.ตํ้านกกก (หมู 1) ต.ทาจําป 
(4) บ.สันปามวงกลาง (หมู 4) ต.สันปามวง 
ต.จุน และต.ลอ (10) 
(1) บ.จุนพัฒนา (หมู 8) ต.จุน 
(2) บ.นํ้าจุน (หมู 5) ต.ลอ 

 
 
 

40 
20 
20 
40 
20 
20 
 

40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 

รวม(ชนบทท่ัวไป) 180 คน (ครัวเรือน) 60 คน (ครัวเรือน) 240 
    

อําเภอ 

จังหวัด ตําบล ตําบล 
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ตารางที่ 2  (ตอ)    
  

ประชากรเปาหมาย 
หมูบานละ 15 คน (ครัวเรือน) 

 
ประชากรควบคุม 

หมูบานละ 5 คน (ครัวเรือน) 

ประชากร 
(ครัวเรือน) 
รวมทั้งหมด 

 
3 ชุมชนเมือง 
  3.1 เทศบาลนครเชียงใหม 
       (1) แขวงศรีวิชัย 
       (2) แขวงนครพิงค 
       (3) แขวงเม็งราย 
       (4) แขวงกาวิละ 
  3.2 เทศบาลเมืองลําพูน 
 
 
  3.3 เทศบาลเมืองพะเยา 

 
 

60 ครัวเรือน 
(1) ชุมชนศรีวิชัย 
(2) ชุมชนปาแพง 
(3) ชุมชนระแกง 
(4) ชุมชนเมืองกาย 

30 ครัวเรือน 
(1) ชุมชนไกแกว 
(2) ชุมชนสันดอนรอม 

30 ครัวเรือน 
(1) ชุมชนวัดบุญยืน 
(2) ชุมชนวัดภูมินทร 

 
 

20 ครัวเรือน 
(5) ชุมชนปาหา 
(6) ชุมชนพัฒนาบานกูเตา 
(7) ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย 
(8) ชุมชนหนองหอย 

10 ครัวเรือน 
(3) ชุมชนชางฆอง 
(4) ชุมชนบานทา – ทานาง 

10 ครัวเรือน 
(3) ชุมชนวัดไชยอาวาส 
(4) ชุมชนวัดปาลานคํา 

 
 

80 
20 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 

รวม(ชุมชนเมือง) 120 คน (ครัวเรือน) 40 คน (ครัวเรือน) 160 
รวมท้ังหมด 390 คน (ครัวเรือน) 130 คน (ครัวเรือน) 520 

 
          (2.1)  ผูนําชุมชนระดับทองถิ่นจากการสัมภาษณและอภิปรายกลุมรวมท้ังหมด 199 คน ดังนี้ 
               (2.1.1)  ชนบทท่ีสูง  ประกอบดวยกลุมเจาหนาที่หัวหนา / ผูชวย  ศูนยพัฒนาโครงการหลวง  กํานัน / ผูใหญบาน / 
ผูชวยผูใหญบานของพื้นที่เปาหมายตัวอยางศึกษาในแตละศูนยฯ และหมูบาน  กลุมเจาหนาท่ีหนวยงานราชการที่สนับสนุน
โครงการหลวง  รวม 3 ศูนยฯ  74 คน   
               (2.1.2)  ชนบททั่วไป  ประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ/ประจําตําบล และหัวหนาสวนราชการประจํา
ทองถิ่น อาทิ  พัฒนาการอําเภอ  พัฒนากรตําบล  อ.บ.ต.  กํานัน / ผูใหญบาน / ผูชวยผูใหญบาน  ของพ้ืนที่เปาหมายศึกษา  รวม 3  
จังหวัด  64 ราย 
               (2.1.3) ชุมชนเมือง ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการประจําทองถ่ิน เจาหนาที่เทศบาลรับผิดชอบชุมชนตัวอยางศึกษา  
ประธาน / รองประธาน / กรรมการชุมชนพ้ืนที่ศึกษา  รวม 3 เทศบาลนคร / เมือง 61 ราย 
          (2.2)   ผูนําชุมชนระดับทองถ่ินจากการใชแบบสอบถามเปนรายบุคคล รวมท้ังหมด 35 คน  ดังน้ี 
               (2.2.1)  ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  ประกอบดวย  กํานัน / ผูใหญบาน / ผูชวยผูใหญบาน / อ.บ.ต. เฉพาะของหมูบาน
ตัวอยางศึกษา และเนนหมูบานเปาหมายยากจนเปนสําคัญ และหมูบานของประชากรควบคุมบางแหง  รวมทั้งหมด 6 คน  และ 
16 คน  ตามลําดับ 
             (2.2.2)  ชุมชนเมือง  ประกอบดวย  ประธานชุมชนตัวอยางศึกษา  ของชุมชนเปาหมายยากจนเปนหลักและของชุมชน
ของประชากรควบคุมบางแหง  รวมทั้งหมด 13 คน 
       (3)   ผูบริหารระดับนโยบาย 
               ประชากรเปาหมายระดับนโยบายจากสวนกลางและทองถิ่นที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษารวมทั้งหมดจํานวน 50 คน 
ประกอบดวย   หัวหนาฝายวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ผูอํานวยการกองพัฒนาเกษตรที่สูง  ผูแทนระดับกระทรวงที่รับผิดชอบงาน
พัฒนาชาวเขา  (เฉพาะพื้นที่สูง ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของ อาทิ  พัฒนาที่ดิน   
 

อําเภอ 

จังหวัด ตําบล ตําบล 
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ชลประทาน  ประมง ปาไม  ปศุสัตว  สาธารณสุข  ธ.ก.ส.  สหกรณการเกษตร เปนตน) ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาฯที่
รับผิดชอบงานพัฒนาและแกไขปญหาความยากจนของจังหวัดตัวแทนพื้นที่ศึกษา นายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาลและเจาหนาที่เทศบาลระดับสูงท่ีรับผิดชอบ ผูนําองคกรเอกชนที่เก่ียวของทั้งจนชนบทในชนบทที่สูงและชนบท
ทั่วไปและจนเมืองในชุมชนเมือง และผูแทนโครงการแกไขปญหาและบรรเทาความยากจนของรัฐบาลกอนๆ และรัฐบาล
ปจจุบันท่ีกําลังดําเนินการอยู  ผูแทนองคกรเอกชน และอ่ืนๆ 
 
 3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล  
        ในการรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับจุดแข็งจุดออน หรือความสําเร็จและความลมเหลว กับความตองการมี
สวนรวมในการแกไขปญหาและบรรเทาความยากจน รวมท้ังขอเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสและทางเลือกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมที่พ่ึงตนเองไดตอไปน้ัน  ไดใชวิธีการดังนี้ 
    3.2.1  ใชแบบนําสัมภาษณ (interview guidelines) และการอภิปรายรายกลุม (group discussion) กับประชากรเปาหมาย (636 
คน) เปนรายกลุม 2 กลุม  ไดแก  
               (1)  กลุมตัวแทนประชากรเปาหมาย (437 คน) ตามขอ 3.1.2 (1.1) 
               (2)  กลุมผูนําชุมชนระดับทองถิ่น (199 คน) ตามขอ 3.1.2 (2.1)  
   3.2.2  ใชแบบสอบถาม (questionnaires) กับกลุมประชากรตัวอยางศึกษา (605 คน) เปนรายบุคคล  3 กลุม ไดแก 
             (1)  ประชากรตัวอยางศึกษา  ทั้งประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม  (520 คน) ตามขอ 3.1.2 (1.2) 
             (2)  ผูบริหารระดับทองถ่ิน  (35 คน) ตามขอ 3.1.2 (2) 
             (3)  ผูบริหารระดับนโยบาย (50 คน) ตามขอ 3.1.2 (3) 
 
  3.3  การวิเคราะหขอมูล 
         การวิเคราะหผลการศึกษาและสรุปภาพรวมของยุทธศาสตรการแกไขปญหาและบรรเทาความยากจนของรัฐบาลในอดีต
และรัฐบาลปจจุบันท่ีกําลังดําเนินการอยูกับการมีสวนรวมของประชาชนยากจนในชนบทและในเมือง จะไดใชทั้งกรอบแนวคิด
และเกณฑทางสังคมและสถิติที่จะเลือกใชใหเหมาะสมกับขอมูลภาคสนามและเอกสารทั้งหมดที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ  เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรที่ประชากรเปาหมายยากจนมีสวนรวมแกไขซึ่งจะไดเสนอเปนแนวทางแกรัฐจากผลการ
วิเคราะหครั้งนี้  มีความเปนไปไดและใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
         สําหรับกรอบแนวคิด (รูปที่ 5)ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี   จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโครงสรางและกลไกในการ
แกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลตามแผนพัฒนาฯ ปจจุบัน  ซ่ึงมีเปาหมายในการผนึกกําลังของทุกภาคสวนเพ่ือรวมมือกัน
แกไขปญหาความยากจนอยางเปนระบบ  โดยเฉพาะขอมูลจากทุกภาคสวนที่รูปญหาและความตองการของพื้นที่หรือทองถ่ิน
และประชากรเปาหมายดีท่ีสุด  และก็คงจะไมมีใครรูปญหาและรูความตองการของตนดีกวาตนเอง  ดังนั้น  การวิจัยครั้งนี้จึงให
ความสําคัญกับขอมูลจากประชากรเปาหมายสูงสุด  หรือในอันดับแรกนั่นเอง      
        สําหรับการวิเคราะหผลการวิจัยเรื่องนี้  ใชสถิติพรรณนา (descriptive  statistics)  ประกอบดวย  ความถี่รอยละ  และคาเฉลี่ย  
ตลอดจนลําดับความสําคัญตามคานิยม(ความถี่ของการตอบ)  สวนการวิเคราะหเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไข
ปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมในภาคเหนือ ไดใชวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค
(SWOT  Analysis) รวมกับการประยุกตใชวิธีวิเคราะห TOWS Matrix เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธหรือยุทธศาสตร
ของรัฐที่มีอยูเดิม และยุทธศาสตรทางเลือกใหมที่จะนําเสนอจากผลการวิจัยในครั้งนี้อีกดวย 
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3.4 การเขียนรายงานผล 
           ผลจากการวิเคราะหตามกรอบแนวความคิดและเกณฑทางสังคมและสถิติที่เหมาะสมรวมกับวิธีวิเคราะหตางๆดังกลาว
ขางตน จะไดนํามาเขียนเปนรายงานเชิงวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อเสนอ “ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาและ
บรรเทาความยากจนแบบมีสวนรวมของประชากรยากจนในชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองที่เปนเปาหมายอยาง
แทจริง” โดยจะนํา เสนอยุทธศาสตรทั้ง 4 ดานหลัก ประกอบดวย ยุทธศาสตรการใชประโยชนจากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็ง  
ยุทธศาสตรลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น  ยุทธศาสตรหลีกเล่ียงอุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็งและยุทธศาสตรลดจุดออน
และหลีกเล่ียงอุปสรรค ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐบาลปจจุบัน  และของมูลนิธิ
โครงการหลวงตามแนวพระราชดําริ ในการชวยเหลือสนับสนุนกลุมประชากรผูดอยโอกาส ขาดทางเลือก และขณะเดียวกันก็ได
ชวยเตรียมความพรอมใหกับกลุมประชากรยากจนดังกลาว ที่เปนเปาหมายหลักเรงดวนตามนโยบายพัฒนาประเทศใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบันของรัฐบาล  น่ันเอง 

 
3.5 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 

        การวิจัยเรื่องน้ีจะใชเวลารวมทั้งส้ินประมาณ 2 ป ทั้งนี้ตั้งแต สิงหาคม 2546 ถึง กรกฎาคม 2548  ดูรายละเอียดในตารางเวลา
ของแผนการทํางานวิจัย ในหนาถัดไป 
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แผนการทํางานวิจัยโครงการยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมในภาคเหนือ  ระยะเวลา 2 ป (สิงหาคม 2546 –กรกฎาคม 2548) 
ขั้นตอนการทํางาน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. 

1. การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 
เบื้องตน 

                        

2. การสรางแบบนําสัมภาษณ และการ
อภิปรายกลุมผูนําชุมชนระดับทองถิ่น 
และตัวแทนประชากรเปาหมายในพื้นที่
ศึกษา และการเขียนรายงานเบื้องตน 

                        

3. การสรางแบบสอบถาม 3 ชุด สําหรับ
ประชากรรายบุคคล ผูบริหารระดับ
ทองถิ่นและระดับนโยบาย  การทดสอบ
แบบสอบถามและการสอบถาม
ประชากรตัวแทนกลุมตางๆ ในพื้นที่
ศึกษา 3 จังหวัดและในโครงการหลวง 

                        

4. การตรวจสอบขอมูล การลงรหัส การ     
ถอดเทป วิเคราะหและประมวลผล    
ขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

                        

5. การเขียนเรียบเรียงผลวิเคราะห จากผล
การประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอร  

    ขอมูลเอกสาร และอื่นๆ 

            
 

            

6. การประชุมยอยเสนอรายงานความ    
กาวหนาผลงานวิจัยใหหนวยงาน
สนับสนุนทุนและผูที่เกี่ยวของอื่นๆ 

                        

7. การเขียนรางรายงานภาพรวม
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ 

                        

8. การแกไขปรับปรุงรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ 

                        

9. การจัดพิมพรายงานฉบับสมบูรณ                         
10. การสงรายงานผลการวิจัย                         



สภาวะแวดลอมทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษากับการใชประโยชนและปญหาอุปสรรค 
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4.   ผลและวิเคราะหผลการศกึษา 
 บทนี้จะไดแยกการเสนอผลและวิเคราะหผลเปน 2 ตอน คือ 
 

 ตอน 1 ประกอบดวยบทท่ี 4.1 – 4.4 เปนการวิเคราะหผลเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐานที่จะสงผลใหเกิดความไดเปรียบหรือ
เสียเปรียบตอโครงการพัฒนาตางๆของรัฐ เพื่อแกไขปญหาความยากจนของประชาชนฐานรากในพื้นท่ีชนบทที่สูงชนบททั่วไป
และชุมชนเมือง ไดแก ปจจัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานของประชากรและครัวเรือน ปจจัยดานสังคม
และดานเศรษฐกิจ เปนสําคัญ 

 ตอน 2  ประกอบดวยบทที่ 4.5 – 4.9  เปนการใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความ
ยากจนตามแผนพัฒนาฯ ประเทศในบทที่ 4.5  เปนการเนนผลวิเคราะหดานปจจัยทางการเมือง  หรือการมีสวนรวมของ
ประชากรเปาหมายยากจนในโครงการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลในอดีตและปจจุบันที่กําลังดําเนินการอยูในบทที่ 4.6  
รวมทั้งโครงการดานสังคม และโครงการดานเศรษฐกิจ เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลในอดีต และรัฐบาลปจจุบันใน
บทที่ 4.7 และ 4.8 ตามลําดับ โดยเนนการวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคของแตละโครงการพัฒนา
ที่ตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจน  วาสามารถชวยแกปญหาหรือบรรเทาปญหาความยากจนของตนไดอยาง
แทจริง  และยั่งยืน ตลอดจนสามารถเขาไปมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดมากนอยเพียงใด 
โดยทายที่สุดไดเสนอยุทธศาสตรทางเลือกใหม : รัฐ-ราษฎรรวมใจแกไขปญหาความยากจน ตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การศึกษาในบทที่ 4.9 

 
ตอน 1 :  ปจจยัพ้ืนฐานกับการแกไขปญหาความยากจน 

   4.1   สภาวะแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ศึกษากับการใชประโยชนและปญหาอุปสรรค* 

           ในบทนี้ จะไดพูดถึงสภาวะแวดลอมโดยท่ัวไปทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาในภาคเหนือทางภูมิศาสตร ที่รูจักกันดีวาเปน
ดินแดนแหงอาณาจักรลานนาไทยที่มีความเจริญรุงเรืองมาในอดีต และมีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่หรือลักษณะทาง
ภูมิศาสตรกายภาพที่มีเอกลักษณเฉพาะ (รูปที่  1) คือ มีภูมิประเทศเปนภูเขาและทิวเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือ-ใตขนานกับ
ลองจิจูด และมีบริเวณที่ราบระหวางภูเขา (intermontane basin) อาทิ บริเวณเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร และนาน ซ่ึงมี
แมน้ําสายสําคัญท่ีเกิดจากทิวเขาสูงไหลผาน อาทิ แมนํ้ากก อิง ปง วัง ยม นาน และสาขา  นับเปนบริเวณที่ราบท่ีมีการทับถมของ
ดินตะกอนลุมแมน้ํา (alluvial soil) ที่อุดมสมบูรณ  ทั้งที่ราบขั้นบันได (terraces) และที่ราบลุมแมน้ํา (river basin หรือ 
catchment basin) ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาระหวาง 270 – 300 เมตร สําหรับแองที่ราบเชียงใหม-
ลําพูน และระหวาง 390 – 400 เมตร สําหรับที่ราบในเขตเชียงราย-พะเยา (อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
เลม 1 พ.ศ. 2520)  ลักษณะที่ไดเปรียบเทียบเชิงกายภาพของแองที่ราบลุมแมน้ําเหลาน้ีไดเอ้ือตอการตั้งถิ่นฐานของประชากรใน
ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองอยางหนาแนน และการพัฒนาความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนการสั่งสม
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมาชานาน  รวมทั้งเทคโนโลยีทองถิ่นของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและลุมน้ําเพื่อ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค ในรูปของ “เหมืองฝาย” หรือการพัฒนาแหลงน้ําในรูปแบบของการชลประทานราษฎรมา
มากกวา 700 ป จากหลักฐานที่อางอิงทางประวัติศาสตร (วันเพ็ญ สุรฤกษ 2528, 2545 และ 2548)   

สวนบริเวณภูเขาหรือพื้นที่สูง (mountainous areas หรือ highland) ประมาณระหวาง 600 -1,500/1,600 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลในภาคเหนือลานนา ก็เปนที่ตั้งถ่ินฐานของชนสวนนอยท่ีเปนกลุมชาติพันธุตางๆ ที่รูจักกันดี ไมนอยกวา 9 เผา

                                                         
* อาจารย  ดร.  ศุทธินี  ดนตรี  ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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ใหญ (กะเหรี่ยง แมว มูเซอ ลีซอ เยา อีกอ ลัวะ ถ่ิน และขมุ ฯลฯ) และโดยเฉพาะในพื้นที่ตัวอยางศึกษาจาก 3 ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง (ศูนยฯ หนองเขียว  ศูนยฯ พระบาทหวยตม และศูนยฯ หนองหอย)  ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน (รวม 6  
ชนเผา ไดแก กะเหรี่ยง แมว มูเซอ อีกอ ลัวะ และคะฉิ่น)  ก็ไดตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณพื้นที่สูงเฉลี่ยประมาณ >500 – 1,300 เมตร
จากระดับน้ําทะเล(รูปที่ 6,7 และ8) และประกอบอาชีพหลักเดิมดวยระบบการเกษตรแบบยังชีพที่รูจักกันวา  “การเกษตรแบบ 
ไรเลื่อนลอย”  หรือ  “การเกษตรแบบไรยายที่”  (shifting cultivation หรือ  swidden agriculture) ที่จัดเปนการใชประโยชนพื้นที่
เชิงทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง เชิงทําลายหนาดินท่ีอุดมสมบูรณ ดวยการเปดพื้นที่ปาไมที่ปกคลุม
บริเวณภูเขาหรือพ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร ที่มีเปอรเซ็นตความลาดเทสูงชันเกิน 35 เปอรเซ็นต  ดวยการถางและเผา เพื่อทําการเกษตร 
ปลูกฝน (พืชเสพติด) หรือพืชไร รวมทั้งขาวไรเปนสวนใหญ (วันเพ็ญ สุรฤกษ 2538 และ 2548)  กอนท่ีทางมูลนิธิโครงการ
หลวงจะเขามาดูแลพื้นที่ตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูง  และชวยแนะนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรบนที่สูงดังกลาวใน
การผลิตพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทนฝน รวมทั้งแนวทางการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ตนน้ําลําธารไปพรอมๆ กันดวย ตั้งแตตนทศวรรษที่ 
2520 จนถึงปจจุบัน  

ดังน้ัน นอกจากสภาพทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา ในชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองแลว ในบทนี้ยังได
วิเคราะหถึงการใชประโยชนทรัพยากรกายภาพสําคัญของพื้นที่เชิงอนุรักษ ไมวาจะเปนทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา 
และทรัพยากรปาไม  ตลอดจนปญหาที่เกิดจากการใชทรัพยากรตางๆ ดังกลาว ท่ีมีมากนอยตางกันไป ตามความแตกตางหรือ
ความเหมือนของทําเลที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ ของพ้ืนที่ศึกษา ทั้งนี้เพ่ือใหเห็นแนวทางที่จะแกไข ปรับปรุง 
และพัฒนาการใชประโยชนพื้นท่ีใหเหมาะสมกับศักยภาพของทั้งพื้นที่ และของประชากรเปาหมายยากจนไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป(อานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนจุดแข็งหรือขอสนับสนุนและโอกาสกับปจจัยในทางตรงขาม  
คือ  จุดออนหรือขอจํากัดและอุปสรรคดานกายภาพพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ศึกษาทั้งชนบทที่สูง  
ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองในภาคผนวก  1  จากรายงานความกาวหนาของการวิจัยครั้งที่  2) 
 
4.1.1  ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี 
          ลักษณะทางกายภาพ (รูปที่ 9) จัดเปนปจจัยที่สําคัญตอการกําหนดสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชน รวมทั้งลักษณะ
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเกษตร ที่เปนอาชีพหลักของประชากรเปาหมายยากจนของพื้นที่ศึกษาในอาณาจักร
ลานนา (รูปที่ 10) โดยเฉพาะชนบทที่สูงและชนบททั่วไปเปนสําคัญ   สภาพแวดลอมทางกายภาพในที่น้ีจะเนนเฉพาะลักษณะ
กายภาพที่มีบทบาทโดยตรง และมีผลกระทบตอการศึกษาเรื่องน้ี ท่ีสําคัญประกอบดวย ทําเลที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ และ
ลักษณะภูมิอากาศ 
          (1)   ทําเลที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ  

จากการศึกษาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 50,000 (แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000 ของ
กรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2535) และรายงานการสํารวจ จําแนกและวางแผนการใชที่ดินของศูนยพัฒนาโครงการหลวงพื้นที่ศึกษา
ในชนบทที่สูงท้ัง 3 แหง ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน (กรมพัฒนาที่ดิน.รายงานการสํารวจจําแนกและวางแผนการใชที่ดินศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหมพ.ศ. 2544;กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานการสํารวจจําแนกและวางแผนการใช
ที่ดิน โครงการขยายผลโครงการหลวงพระบาทหวยตม  จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2545 และกรมพัฒนาที่ดิน. รายงานการสํารวจ
จําแนกและวางแผนการใชที่ดินศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2545)  และของชนบททั่วไป  และ
ชุมชนเมืองในทั้ง 3 จังหวัดพื้นที่ศึกษา คือ เชียงใหม ลําพูน และพะเยา (กรมพัฒนาที่ดิน. แผนการใชที่ดินจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 
2536 กรมพัฒนาที่ดิน แผนการใชที่ดินจังหวัดลําพูน พ.ศ. 2527 และกรมพัฒนาที่ดินแผนการใชที่ดินจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2536) 
พบวาทําเลท่ีตั้งและภูมิประเทศของชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง มีลักษณะแตกตางกัน และมีผลตอการประกอบ
อาชีพการเกษตรของประชากรในพื้นที่ศึกษา กลุมตัวอยางของชนบทที่สูง พบวาภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบระหวางภูเขา 
รอยละ 68.2 รองลงมาเปนที่ดอน ที่เชงิเขา และที่ราบน้ําทวมถึง (ตารางผนวก 1)  เมื่อเปรียบเทียบสภาพแวดลอมทางกายภาพ- 
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โขง 

นาน ยม วัง ปง 

สาละวิน 

กก 

แมฮองสอน 
เชียงใหม 

เชียงราย 

ลําพูน 
ลําปาง 

พะเยา 

แพร 

นาน 

อุตรดิตถ 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 

25.77 º ซ 
32.31 º ซ 
20.39 º ซ 

ปริมาณฝนเฉลี่ยตอป 
จํานวนวันท่ีมีฝนตกตอป 
ปริมาณฝนตกสูงสุดตอวัน 

1,255.04 มม. 
   121.90 วัน 
   206.40 มม. 

โขง 

นาน ยม วัง 

สาละวิน 

เมย 

กก 

ปง 

  ท่ีมา : มุมมองทางภูมิศาสตรกับความยั่งยืนของการเกษตรไทย, วันเพ็ญ สุรฤกษ พฤศจิกายน 2547 

แบงเขตรายจังหวัด 

พื้นที่ลุมนํ้าหลัก ทางนํ้า 

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป อุณหภูมิเฉลี่ยรายป 

รูปท่ี  9     แผนที่ภูมิศาสตรภาคเหนือ : แบงเขตรายจังหวัด ทางน้ํา พ้ืนที่ลุมนํ้าหลัก 
                      อุณหภูมิและปริมาณฝนเฉลี่ยรายปคาบ 30 ป (พ.ศ. 2504 - 2533) 

จังหวัดเชียงใหม 
อุณหภูมิเฉลี่ย 25.4 º ซ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 º ซ 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.1 º ซ 
ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,183.5 มม. 

จังหวัดพะเยา 
อุณหภูมิเฉลี่ย 25.5 º ซ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.3 º ซ 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.2 º ซ 
ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,074.2 มม. 

จังหวัดลาํพูน 
                                           อุณหภูมิเฉลี่ย           26.1 º ซ          อณุหภูมิสูงสุดเฉลี่ย     32.8 º ซ 
       ปริมาณฝนเฉลี่ย     980.7 มม.        อุณหภมูิต่ําสุดเฉลี่ย     20.7 º ซ 
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ระหวางพ้ืนท่ีตางๆ แลว ชนบทที่สูงจึงมีขอจํากัดในดานกายภาพมากกวา โดยเฉพาะในการตั้งถ่ินฐานและการพัฒนาการเกษตร  
จากรายงานการสํารวจ จําแนกและวางแผนการใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่ภูมิประเทศ ชุด L7017 มาตราสวน  
1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร พบวาสภาพภูมิประเทศของแตละชุมชนในพ้ืนที่ศึกษามีดังนี้ 

(1.1) ชนบทที่สูง 
ศูนยฯ หนองเขียว มีภูมิประเทศเปนแบบเขาหินปูน (karst topography) พื้นที่สวนใหญเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 

(ความลาดชัน 2 – 5%) ถึงลูกคลื่นลอนลาด (ความลาดชัน 5 – 12%) มีหลุมยุบ (sink hole) กระจายอยูทั่วไป มีภูเขาลอมรอบ
ทางดานทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต  สวนใหญเปนภูเขาหินปูนและพบหินปูนโผลเปนหยอมๆ ไมมีลักษณะของหวย
และลําธารปรากฏในพื้นที่ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเชนนี้จะเกิดแมน้ําหาย (lost river) มีแตนํ้าซับพบเปนแหงๆ  มีความสูง
ระหวาง 677 – 1,062 เมตรจากระดับน้ําทะเล คิดเปนความสูงเฉลี่ย 780 เมตร (กรมพัฒนาท่ีดิน,2544)  

ศูนยฯ พระบาทหวยตม พื้นที่สวนใหญมีลักษณะเปนเนินตะกอนรูปพัด มีภูเขาสูงทางดานตะวันตกแลวลาดเอียงมา
ทางดานตะวันออก สวนใหญมีความลาดชัน 5 - 20%  และอยูสูงจากระดับนํ้าทะเลระหวาง  463 – 1,020 เมตร มีความสูงโดย
เฉล่ีย 520 เมตร (กรมพัฒนาที่ดิน รายงานฯโครงการขยายผลโครงการหลวงพระบาทหวยตม ,2545) 

ศูนยฯ หนองหอย ตั้งอยูในลุมน้ําแมแรม ซ่ึงเปนลุมน้ํายอยของลุมน้ําแมปง  สภาพพื้นที่ประกอบดวยภูเขาสูงชัน
โดยรอบทางดานตะวันตก เหนือ และใต แลวลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก มีที่ราบและที่ลาดชันเล็กนอยบริเวณหุบเขาเปนแนว
แคบๆ ความลาดชันสวนใหญอยูระหวาง 12 – 75%  อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,200 เมตร โดยมีระดับความสูงมากที่สุด
ที่ภูเขาใกล บานหนองหอยใหม 1,435.1 เมตร  และจุดต่ําสุดอยูที่ บานปางไฮ ความสูง 810 เมตร (กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานฯ  
อางแลว) 

(1.2) ชนบททั่วไป 
ชนบททั่วไป มีที่ตั้งอยูที่ระดับความสูงระหวาง 300 – 520 เมตร ในเขตจังหวัดเชียงใหม ทั้งหมูบานเปาหมายและ

หมูบานควบคุมสวนมากตั้งอยูในเขตที่ราบ มีความสูงเฉล่ีย 270 - 340 เมตร  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบน้ําทวมถึง
และที่ราบ (บานสันเหนือ บานศรีวารี บานผาแตน บานใหมยูงทอง และบานแมทัง จังหวัดเชียงใหม) และมีที่ดอนอยูเล็กนอย 
(บานโฮงใน และบานนาคอเรือ จังหวัดเชียงใหม)  สวนหมูบานในจังหวัดลําพูน ตั้งอยูที่ระดับความสูงระหวาง 300 – 520 เมตร
จากระดับน้ําทะเล หมูบานในเขตอําเภอบานธิท้ังหมด ตั้งอยูในเขตที่ราบ สวนหมูบานในเขตอําเภอลี้ตั้งอยูในที่ราบและที่ดอน  
และสําหรับหมูบานในจังหวัดพะเยา ตั้งอยูที่ความสูงระหวาง 300 – 420 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มีลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญ
เปนที่ราบและที่ดอน 

(1.3) ชุมชนเมือง 
สําหรับชุมชนเมือง ชุมชนในทุกจังหวัดตั้งอยูบนที่ราบที่ความสูงระหวาง 300 – 420 เมตรจากระดับนํ้าทะเล โดย

ชุมชนเมืองในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนตั้งอยูที่ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 300 เมตร สวนชุมชนเมืองของจังหวัดพะเยาตั้งอยู
ที่ระดับความสูง 400 เมตรจากระดับนํ้าทะเล 
         (2)  ลักษณะภูมิอากาศ 
               ลักษณะภูมิอากาศที่สําคัญประกอบดวย อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน ถือเปนปจจัยที่สําคัญตอทําการเกษตร ความ
แตกตางกันของลักษณะภูมิอากาศในระหวางชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง มีสวนทําใหเกิดความไดเปรียบและ
เสียเปรียบในการทําการเกษตร ซ่ึงเปนอาชีพหลักของประชากรกลุมตัวอยางศึกษาสวนใหญ ดังน้ี 

 (2.1) ชนบทที่สูง 
ในดานลักษณะภูมิอากาศ ชนบทที่สูงมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 23.9º – 26.1ºซ.  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดอยูระหวาง 

9.2º – 21.1ºซ.  และอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดอยูระหวาง 27.3º – 36.1ºซ. (กรมพัฒนาที่ดิน .รายงานฯ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนอง
เขียว อางแลว ;กรมพัฒนาที่ดิน.รายงานฯ โครงการขยายผลโครงการหลวงพระบาทหวยตม  อางแลว) ประกอบกับท่ีตั้งและภูมิ
ประเทศที่เปนท่ีเชิงเขา ที่ดอน และที่สูง จึงทําใหชนบทที่สูงมีอุณหภูมิของอากาศที่หนาวเย็นมากกวาชนบททั่วไปและชุมชน
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เมือง  ในดานปริมาณน้ําฝนมีความแตกตางกันในระหวางศูนยฯ พัฒนาในพื้นที่ศึกษา กลาวคือ ศูนยฯ หนองหอย มีปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยตอปมากที่สุด 1,416.8 มม. ในขณะที่ศูนยฯ หนองเขียว และศูนยฯ พระบาทหวยตมมีปริมาณฝนนอยกวาเกือบเทาตัว 
คือ มีเพียง 957.9 – 962.4 มม. ตอป (กรมพัฒนาที่ดิน .รายงานฯ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อางแลว ;กรมพัฒนาที่ดิน.
รายงานฯ โครงการขยายผลโครงการหลวงพระบาทหวยตม  อางแลว และกรมพัฒนาที่ดิน. รายงานฯศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย อางแลว) เน่ืองจากเปนเขตอับฝนแหงหนึ่งของภาคเหนือ จึงทําใหพื้นที่ทั้งสองแหงประสบปญหาภาวะขาดน้ําอยู
นานมาก จากแบบสอบถามของประชากรตัวอยางในชนบทที่สูง พบวามีระยะเวลาขาดนํ้ามากที่สุด คือ 3 - 6 เดือน และ 1 - 3 
เดือน คิดเปนรอยละ 52.0 และ 28.0 ของกลุมตัวอยางในชนบทที่สูง  

 (2.2)  ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง 
อุณหภูมิเฉล่ียของชนบททั่วไปและชุมชนเมืองอยูระหวาง 25.4º – 26.1ºซ. โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 20.1º – 20.7ºซ.  

และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 31.3º – 32.8ºซ.  พบวาจังหวัดเชียงใหมและพะเยามีอุณหภูมิเฉล่ียใกลเคียงกันและต่ํากวาจังหวัดลําพูน 
คือ อยูที่  25.4º - 25.5ºซ.  ในขณะที่จังหวัดลําพูนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26.1ºซ.  สําหรับปริมาณน้ําฝน พบวาจังหวัดเชียงใหมมีปริมาณ
มากที่สุด 1,183.5 มม. รองลงมาเปนจังหวัดพะเยา 1,074.2 มม. และจังหวัดลําพูนมีปริมาณฝนต่ําท่ีสุด คือ 980.7 มม. (กรมพัฒนา
ที่ดิน. แผนการใชที่ดินจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2536 แผนการใชที่ดินจังหวัดลําพูน พ.ศ. 2527 และ แผนการใชที่ดินจังหวัดพะเยา 
พ.ศ. 2536) เมื่อเปรียบเทียบชนบททั่วไปและชุมชนเมืองทั้งหมด จังหวัดลําพูนจึงมีความเสียเปรียบมากกวาในดานลักษณะ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมทางการเกษตร  
     4.1.2  ทรัพยากรธรรมชาติหลักในพื้นที่ 
                ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในการศึกษาเรื่องน้ีจะเนนเฉพาะทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรปาไม ซ่ึง
จัดเปนทรัพยากรหลักและปจจัยพื้นฐานสําคัญตอเศรษฐกิจพ้ืนฐานของชุมชน และทําใหโอกาสในการพัฒนาชุมชนมีความ
แตกตางกันในระหวางชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองของ 3 จังหวัดพ้ืนที่ศึกษามากนอยตางกันไปดังนี้ 

 (1) ทรัพยากรดิน 
       ทรัพยากรดินของพื้นท่ีศึกษา มีสภาพแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ  ชนบทที่สูงมีภูมิประเทศเปนที่สูงและมี

ความลาดชันมากกวาพ้ืนที่ในชนบททั่วไป และชุมชนเมืองที่สวนใหญมีทําเลท่ีตั้งอยูในเขตที่ราบ  จึงทําใหชนบทที่สูงมีความ
เสียเปรียบในดานความอุดมสมบูรณของดินทางการเกษตรมากกวาพื้นที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองอยางมาก 

(1.1) ชนบทที่สูง 
ดินในชนบทที่สูงระหวางศูนยพัฒนาฯทั้ง 3 แหง มีความแตกตางกันตามลักษณะภูมิประเทศและตามลักษณะทาง

ธรณีวิทยาที่เปนหินตนกําเนิดของดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณแตกตางกัน  พบวาในศูนยฯ หนองเขียวและศูนยฯพระบาท
หวยตม มีดินที่ใหความอุดมสมบูรณต่ํากวาศูนยฯ หนองหอย จึงเปนขอจํากัดสําคัญในการทําการเกษตรและการเลือกพืชท่ีปลูก
อยางมาก  

ศูนยฯ หนองเขียว ดินมีหินตนกําเนิดสวนหนึ่งเปนหินปูน จึงพบดินที่สลายตัวจากหินปูนมากบริเวณภูเขาหินปูน
และหลุมยุบ มีลักษณะเปนดินเหนียวปนดินรวน มีความสมบูรณตามธรรมชาติในระดับปานกลางถึงต่ํา สําหรับพ้ืนท่ีลาดชัน
เชิงซอน สภาพดินสวนใหญเกิดจากการผุพังของหินชนวน หินฟลไลท และมีหินปูนสลับ บางแหงมีความอุดมสมบูรณปาน
กลางแตมีหนาดินตื้นมาก มีเศษหินปนในดินมาก มีการระบายน้ําดีทําใหดินอุมนํ้าไดนอย เปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของ
พืช สวนใหญใชปลูกพืชไรและไมผล (กรมพัฒนาท่ีดิน.รายงานฯ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อางแลว ) 

ศูนยฯ พระบาทหวยตม มีลักษณะทางธรณีวิทยา เปนตะกอนที่นํ้าพัดพามาทับถมหลายชวงเวลาในยุค Quaternary – 
Tertiary ทําใหเกิดเนินตะกอนรูปพัดตอเน่ือง (coalescing fans) ซ่ึงมีทั้งกรวด หิน ทราย ทรายแปง และลูกรัง ทางดานตะวันตกที่
เปนพื้นที่สูง มีหินสวนใหญเปนหินทราย หินกรวดมน หินดินดาน หินโคลน และหินปูน ที่อยูในยุค Devonian, Silurian และ 
Ordovician ตะกอนและหินตนกําเนิดดังกลาวจึงมีอิทธิพลตอการเกิดดินในบริเวณนี้  ดินสวนใหญจึงเปนดินรวนปนทรายปน
ดินลูกรังจํานวนมาก บางแหงมีหนาดินตื้นถึงตื้นมาก มีเศษหินปะปนมาก โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติในระดับ
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ต่ํา ดินระดับความสมบูรณปานกลางมีอยูนอยพบเปนพื้นที่ขนาดเล็กตามสันดอนริมน้ํา การใชประโยชนทางการเกษตรมักใช
ปลูกพืชไร หรือไมผล (กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานฯ โครงการขยายผลโครงการหลวงพระบาทหวยตม อางแลว) 

ศูนยฯ หนองหอย  มีลักษณะทางธรณีวิทยาเปนหินแกรนิตและหินพาราไนส ที่เกิดในยุค Paleozoic ตอเนื่องกับยุค 
Precambrian หินแกรนิตบางบริเวณ มีเนื้อดอก (granite porphyry) ซ่ึงถือเปนหินที่มีอิทธิพลตอการเกิดดินในบริเวณนี้  ลักษณะ
ดินมีความแตกตางกันไปภูมิประเทศ กลาวคือ ในหุบเขาและที่ลาดเขาเปนดินตะกอนที่หนาดินหนาปานกลาง (20 – 25 ซม.) 
เปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง  ตามที่ลาดชันมาก
เปนดินรวนปนดินเหนียวที่มีหนาดินตื้น (5 – 10 ซม.) บางบริเวณมีกอนหินและหินโผลกระจัดกระจายบนผิวดิน ดินประเภทนี้มี
ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงคอนขางต่ํา  และในพื้นที่ซ่ึงมีความลาดชันมากมีหนาดินตื้นและความอุดมสมบูรณต่ํา  การใช
ประโยชนทางการเกษตรใชปลูกพืชไร ไมผล พืชผัก ไมดอกและไมประดับ ในที่ราบหุบเขาบางแหงสามารถทํานาได และบาง
แหงที่มีความลาดชันมากยังคงสภาพเปนปา (กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานฯศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อางแลว) 

 (1.2) ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง 
ดินสวนใหญของพื้นที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองเกิดจากดินตะกอนที่น้ําพัดมาทับถมไมแตกตางกันดังนี้ 

      ดินในเขตจังหวัดเชียงใหม บริเวณชุมชนในเขตอําเภอแมริมและอําเภอเมืองเชียงใหม (บานสันเหนือ บานศรีวารี 
และเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม) เปนดินที่เกิดจากลานตะพักลํานํ้าคอนขางใหม และลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา 
เนื้อดินเปนดินเหนียว ลึก มีการระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณสูง สวนใหญในฤดูฝนใชทํานา ในชวงฤดูแลงในบริเวณที่มี
แหลงนํ้าใชปลูกพืชไรและพืชผักไดบาง ชุมชนที่ตั้งอยูตามตะพักลํานํ้าเกา (บานโฮงใน บานโฮงนอก และบานผาแตน จังหวัด
เชียงใหม) เปนดินรวนปนทราย หรือดินเหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง สวนใหญใชปลูกขาว 
บริเวณที่มีแหลงน้ําสามารถปลูกพืชไรและผักตาง ๆ ในฤดูแลง  สวนบริเวณลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา (บานนาคอเรือ บานใหม
ยูงทอง และบานแมทัง จังหวัดเชยีงใหม) เปนดินรวนปนทราย โดยดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด มีหนา
ดินตื้นมาก มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา สวนใหญปลูกพืชไรและไมผล (กรมพัฒนาท่ีดิน.พ.ศ. 2536 อางแลว) 

ดินในเขตจังหวัดลําพูน บริเวณอําเภอเมืองลําพูนและบานธิทั้งหมด (เทศบาลเมืองลําพูน บานศรีดอนชัย บานสันมะ
นะ บานปาหมอก และบานปาตึง จังหวัดลําพูน) เปนดินตะกอนลักษณะเดียวกับที่พบในจังหวัดเชียงใหม  สวนดินในบริเวณ
ตําบลศรีวิชัย อําเภอล้ี (บานใหมสุขสันต และบานหวยบง จังหวัดลําพูน) เปนดินเหนียวปนดินรวนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ
ปานกลางใชประโยชนในการทํานา และปลูกพืชไรในฤดูแลง สําหรับดินในตําบลดงดํา อําเภอลี้ (บานบวก และบานปางสาน 
จังหวัดลําพูน) มีสภาพดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายปนดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณต่ํา สวนใหญใชปลูกพืชไร (กรม
พัฒนาที่ดิน. พ.ศ. 2527 อางแลว) 

ดินในจังหวัดพะเยา พบวาดินในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองในเขตอําเภอเมืองพะเยา (เทศบาลเมืองพะเยา บานต๊ํา
เหลา บานต๊ํานกกก บานสันปามวงใต และบานสันปามวง จังหวัดพะเยา) สวนใหญเปนดินตะกอนที่เกิดจากการทับถมเชนกัน มี
ความอุดมสมบูรณสูง สวนใหญใชปลูกขาวในฤดูฝน และปลูกพืชไร ผักตางๆ ในฤดูแลง สําหรับชนบททั่วไปในอําเภอจุน มีดิน 
2 ประเภท คือ ดินตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณมากริมฝงแมน้ําอิงและแมน้ําจุน (บานลอ และบานน้ําจุน จังหวัดพะเยา) และดิน
รวนปนทรายบนที่ตะพักลําน้ําเกา (บานเซี๊ยะ และบานจุนพัฒนา จังหวัดพะเยา) เปนดินที่มีความสมบูรณในระดับปานกลาง ท้ัง
สองพื้นท่ีใชทํานาเปนหลัก และปลูกพืชผัก หรือพืชไรตามในฤดูแลงหากมีน้ําเพียงพอ (กรมพัฒนาที่ดิน. พ.ศ. 2536  อางแลว) 

ลักษณะดินท่ีกลาวมา มีความสัมพันธและสอดคลองกับคุณภาพดินทางการเกษตรของกลุมตัวอยางทั้งจากประชากร
เปาหมายและประชากรควบคุม โดยแบงคุณภาพของดินออกเปน 3 ประเภท คือ (1) ดินคุณภาพต่ํา หมายถึง ดินทราย ดินปน
ทรายปนหิน ดินลูกรัง ดินแข็งที่ตองไถพรวนมาก และดินเสื่อมสภาพ (2) ดินคุณภาพปานกลาง หมายถึง ดินเหนียวปนทราย ดิน
รวนปนทราย ดินดําปนทราย และดินคุณภาพพอใช และ (3) ดินคุณภาพสูง หมายถึง ดินรวน ดินเหนียว ดินรวนปนเหนียว ดิน
ดํา และดินอุดมสมบูรณ ในพื้นที่ชนบทที่สูงพบวากวาครึ่งหน่ึงเปนดินที่มีคุณภาพต่ํา รอยละ 51.4 รองลงมาเปนดินคุณภาพดี 
และคุณภาพปานกลาง  สวนชนบททั่วไป พบวาดินมากกวาครึ่งหนึ่งเปนดินคุณภาพดี คิดเปนรอยละ56.3 เนื่องจากสวนใหญเปน
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ดินตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณสูง รองลงมามีเปนดินคุณภาพปานกลางและต่ํา และสําหรับชุมชนเมือง (ยังมีกลุมตัวอยาง
บางสวนที่ประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งในพ้ืนที่ใกลกับชุมชนเมืองหรือในพ้ืนที่ชนบททั่วไปท่ีกลุมตัวอยางมีท่ีดินอยู) พบวาดิน
มคุีณภาพดี 3 ใน 4 หรือคิดเปนรอยละ 75.0 และมีคุณภาพปานกลางและต่ําในสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 12.5  (ตารางผนวก 2)  

คุณภาพของดินยังมีความสอดคลองกับชนิดของพืชที่ปลูกและผลผลิตที่ไดรับ พืชสําคัญที่ปลูกกันมากเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนและเปนรายได ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง และขาวไร นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เชน ขาวโพด ถั่ว
ตางๆ พืชผัก และไมผล  

ขาวนาป ขาวนาปรัง และขาวไร 
สําหรับขาวนาป มีผูเพาะปลูกรอยละ 34.4 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด ในจํานวนนี้มีการเพาะปลูกมากที่สุดในชนบท

ทั่วไปรอยละ 63.8  รองลงมาเปนชนบทที่สูงรอยละ 17.5 และชุมชนเมืองรอยละ 3.1  โดยท่ัวไปหมูบานควบคุมไดรับผลผลิตสูง
กวาหมูบานเปาหมาย โดยรวมแลวชนบททั่วไปมีผลผลิตขาวนาปสูงที่สุดอยูระหวาง 320 – 1,004 กิโลกรัมตอไร หรือมีผลผลิต
เฉลี่ย 717 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงสอดคลองกับคุณภาพดิน และลักษณะภูมิประเทศที่เปนที่ราบและมีดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ 
ชนบทที่สูงมีผลผลิตรองลงมา 240 – 598 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 415 กิโลกรัมตอไร  สวนชุมชนเมืองมีผลผลิตต่ําสุด 195 – 
765 กิโลกรัมตอไร  คิดเปนผลผลิตเฉลี่ย 268 กิโลกรัมตอไร   สวนขาวนาปรัง มีการเพาะปลูกนอยกวาขาวนาป คิดเปนรอยละ 
3.7 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องนํ้าในการเพาะปลูกในฤดูแลง ชนบททั่วไปยังคงมีการเพาะปลูกมากกวา
พื้นที่อ่ืน แตปลูกในจํานวนนอยมากเพียงรอยละ 5.8  ชนบทที่สูงมีการเพาะปลูกเพียง 4 รายและชุมชนเมืองมีผูเพาะปลูกเพียงราย
เดียว ขาวนาปรังมีปริมาณผลผลิตโดยทั่วไปสูงกวาขาวนาป ชนบททั่วไปสามารถผลิตได 394 – 1,332 กิโลกรัมตอไร  คิดเปน
ผลผลิตเฉล่ีย 869 กิโลกรัมตอไร  ชนบทที่สูงและชุมชนเมืองไดผลผลิตเฉลี่ย 497 และ 480 กิโลกรัมตอไร   และขาวไร มีผู
เพาะปลูก คิดเปนรอยละ 7.3 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด พบในชนบทที่สูงซ่ึงมีมากที่สุดรอยละ 30.0 และในชนบททั่วไปมีปลูก
เพียง 2 ราย ผลผลิตของชนบทที่สูงอยูระหวาง 660 – 480 กิโลกรัมตอไร   คิดเปนผลผลิตเฉลี่ย 494 กิโลกรัมตอไร   

การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 22.3 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด พืชที่นิยมปลูกกันมากที่สุด คือ ขาวโพด
เล้ียงสัตว (79 ราย) รองลงมาเปนกะหล่ําปลีและผักกาด (19 ราย) ถั่วตางๆ (15 ราย) พืชผักอ่ืนๆ (หอม กระเทียม พริก ยาสูบ รวม 
8 ราย) และลําไย (17 ราย)  ขาวโพดเลี้ยงสัตวจึงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของชนบทที่สูงทุกแหง รวมทั้งในชนบททั่วไปของ
จังหวัดลําพูน พื้นที่ดังกลาวมีขอจํากัดดานสภาพแวดลอมทางกายภาพคลายๆ กัน กลาวคือ ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางถึง
ต่ํา ขาดแคลนแหลงนํ้าทางการเกษตรตองพ่ึงพานํ้าฝนเปนหลัก จึงตองเลือกปลูกพืชที่ข้ึนไดดีในดินที่ไมสมบูรณมากและทนแลง
หรือชวงที่ขาดนํ้าได ขาวโพดเลี้ยงสัตวจึงมีความเหมาะสมมากที่สุด แตปลูกไดเพียงปละครั้งเทานั้นเพราะมีขอจํากัดดานน้ําใน
การเพาะปลูก  สวนกะหล่ําปลีและผักกาดปลูกมากที่สุดในศูนยฯ หนองหอย ซ่ึงมีอุณหภูมิหนาวเย็นเปนระยะเวลานาน 
เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชผักโดยเฉพาะพืชผักเมืองหนาวมากที่สุด เนื่องจากมีความชื้นมากเพียงพอและพืชผักใชเวลาในการ
เจริญเติบโตในระยะสั้นจึงสามารถปลูกได 2 - 3 ครั้งตอป  พืชผักอื่นๆ พบปลูกกระจายอยูทั่วทุกจังหวัดในชนบททั่วไป บางครั้ง
ปลูกไดมากกวาปละครั้งแตก็ข้ึนกับปริมาณน้ําในฤดูแลงเชนกัน และสําหรับลําไยปลูกมากในชนบททั่วไปโดยเฉพาะในจังหวัด
เชียงใหมและลําพูน ในดานผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเหลาน้ี กลุมตัวอยางของประชากรหมูบานเปาหมายสามารถผลิตได
ในปริมาณใกลเคียงกับกลุมตัวอยางของประชากรควบคุม ปริมาณผลผลิตท่ีสําคัญ ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในชนบทที่สูงได
ผลผลิต 459 – 2,552 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,216 กิโลกรัมตอไร  และชนบททั่วไปไดผลผลิตเฉลี่ย 1,013 กิโลกรัมตอไร  
จัดเปนผลผลิตระดับปานกลาง  กะหลํ่าปลีและผักกาด ในชนบทที่สูงใหผลผลิตสูงสุด 3,003 – 10,775 กิโลกรัมตอไร  เฉลี่ย 
6,270 กิโลกรัมตอไร  ลําไย ในชนบททั่วไป ผลผลิต 1,324 – 3,124 กิโลกรัมตอไร เฉลี่ย 2,014 กิโลกรัมตอไร (ตารางผนวก 3 )  
     (2)  ทรัพยากรนํ้าและแหลงน้ํา 
              ทรัพยากรน้ําและแหลงนํ้าสําคัญ ประกอบดวยปริมาณนํ้าฝน (ซ่ึงไดกลาวมากอนแลว) แหลงน้ําธรรมชาติ (แมนํ้า ลํา
คลอง หนอง บึง) และแหลงน้ําสรางขึ้น ประกอบดวยบอขุดหรือบอน้ําตื้น และระบบชลประทานทั้งที่เปนของรัฐและที่เปน
ชลประทานราษฎร พบวาในระหวางชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง แตละพื้นที่มีแหลงท่ีแตกตางกัน ชนบทที่สูงตอง
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พึ่งพาน้ําฝนเปนหลักในการเพาะปลูก เพราะมีขอจํากัดในดานแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําชลประทานทั้งที่เปนของรัฐ และ
ที่เปนชลประทานราษฎรมากกวาในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง อันเนื่องมาจากความเสียเปรียบในดานลักษณะภูมิประเทศ 
และทําเลที่ตั้งท่ีของชนบทที่สูงซ่ึงเปนที่สูงหรือท่ีดอนดินไมสามารถเก็บกักน้ําไดมาก ในขณะที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองมี
ทําเลท่ีตั้งอยูในท่ีราบ จึงมีแหลงน้ําจํานวนมากและหลายประเภทมากกวา ปจจัยดานทรัพยากรน้ําและแหลงนํ้าดังกลาว ทําให
ชนบทที่สูงโดยรวมมีขอจํากัดในการเพาะปลูกมากกวาชนบททั่วไปและชุมชนเมือง 

 (2.1) ชนบทที่สูง 
ชุมชนชนบทที่สูงมีแหลงน้ําจํากัดมากกวาชนบททั่วไปและชุมชนเมือง โดย ศูนยฯ หนองเขียว ซ่ึงมีปริมาณน้ําฝน

ต่ําอยูแลว (957.9 มม. ตอป) ยังจัดเปนพื้นที่ซ่ึงมีแหลงนํ้าจํากัดมากที่สุด เนื่องจากมี ภูมิประเทศสวนใหญเปนหินปูน ทําใหนํ้าผิว
ดินไหลซึมลงใตดินหมด แมมีการกอสรางอางเก็บนํ้าเพ่ือการบริโภคอุปโภคและการเพาะปลูกบางแลว ในปจจุบันยังมีจํานวน
ไมเพียงพอกับความตองการเพื่อการเพาะปลูกตลอดทั้งป  สวน ศูนยฯ พระบาทหวยตม มีแหลงน้ําผิวดินอยูบางแตเปนลําน้ําสาย
เล็ก ที่มีปริมาณนํ้าไมมากและมีน้ําไมตลอดทั้งป ลําน้ําเกือบท้ังหมดไหลจากดานตะวันตกซึ่งเปนที่สูงมาทางดานตะวันออกที่มี
ระดับพ้ืนท่ีต่ํากวา  แมนํ้าลําธารที่สําคัญ คือ หวยแมปู หวยแมสอง หวยหยวก น้ําหวยตม น้ําแมแตะ และหวยแมหละ นอกจากนี้
ยังมีอางเก็บนํ้าขนาดเล็กที่กรมชลประทานมากอสรางตามลําหวยตางๆ ทางดานตะวันตกใหจํานวนหนึ่ง แตยังกักเก็บนํ้าไมได
มากนัก และสําหรับ ศูนยฯ หนองหอย เปนพื้นที่สูง มีแหลงนํ้าผิวดินไมมากนัก ท่ีสําคัญ คือ น้ําแมแรม และกรมชลประทานได
กอสรางอางเก็บนํ้าใหเชนกัน แตยังเก็บกักน้ําไดไมเพียงพอกับความตองการ 

 (2.2) ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง 
แหลงน้ําของชนบททั่วไปและชุมชนเมือง มีแหลงน้ําผิวดินท้ังทางน้ําธรรมชาติ คือ หวย หนอง คลอง บึง และการ

พฒันาแหลงน้ํา คือ ระบบชลประทานราษฎรและชลประทานหลวงหรือของรัฐทั้ง 3 จังหวัด และแหลงน้ําใตดิน เนื่องจากชุมชน
สวนใหญมีที่ตั้งในบริเวณที่ราบ แหลงนํ้าที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม คือ แมน้ําปงและลํานํ้าสาขาตางๆ เชน หวยแมแรม น้ําแม
แจม น้ําแมใหญ สวนแหลงน้ําทางชลประทานราษฎรหรือระบบเหมืองฝายราษฎรและชลประทานหลวงหรือชลประทานของรัฐ 
ไดแก ฝายเหมืองแกว และชลประทานแมแฝก ตามลําดับ 

แหลงน้ําที่จังหวัดลําพูน มีทั้งแหลงน้ําธรรมชาติ ประกอบดวย แมน้ํากวง น้ําแมธิ หวยบง และหวยยาแดง และระบบ
ชลประทานราษฎรและชลประทานหลวงหรือชลประทานของรัฐเชนเดียวกับจังหวัดเชียงใหม คือ น้ําชลประทานจากเขื่อน 
แมกวงอุดมธารา (สงผานคลองสงน้ําจากเขื่อนแมกวงฯ ที่อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มายังอําเภอบานธิและอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน แตเนื่องจากตองสงน้ํามาเปนระยะทางไกลมาก ทําใหนํ้าชลประทานในเขตจังหวัดลําพูนไมเพียงพอ) อางเก็บน้ํา
แมธิ (เปนอางเก็บน้ําขนาดเล็กที่มีพื้นที่ชลประทานเพียง 4,000 ไร) และเหมืองฝายแมแวนนอย แหลงน้ําท่ีมีอยูในจังหวัดลําพูน 
จึงมีจํานวนจํากัดมากกวาแหลงนํ้าในจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากตนน้ําลําธารของแมนํ้าที่ไหลผานจังหวัดลําพูนสวนหนึ่ง 
อยูในจังหวัดเชียงใหม นํ้าจึงถูกนําไปใชประโยชนทางการเกษตรและอุปโภคบริโภคกอนที่จะไหลมาถึงจังหวัดลําพูน อีกท้ัง
แมนํ้าในสวนของจังหวัดลําพูนท่ีเปนพ้ืนท่ีศึกษาก็เปนแมน้ําสายสั้น ๆ มีปริมาณน้ําไมมากนัก เมื่อสรางอางเก็บนํ้าจึงเปนอาง
ขนาดเล็กเปนสวนใหญ ท่ีไมสามารถกักเก็บน้ําไดมากนัก  

ในจังหวัดพะเยา แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก แมน้ําอิง แมน้ําจุน แมน้ําต๊ํา และกวานพะเยา ซ่ึงถือวาเปนแหลง
น้ําขนาดใหญที่สุด สามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งเพื่อการประมง การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานอยู
โดยรอบ มีพื้นที่ 12,831 ไร ปริมาณกักเก็บน้ําประมาณ 47 ลานลูกบาศกเมตร มีลําธารหลายสายไหลลงสูกวาน ไดแก หวยแม
ตอม หวยแมใส น้ําแมเรือ หวยแมต๊ํา หวยแมเหยียน กวานพะเยามีสถานภาพทางชีวภาพเปนระบบนิเวศน้ําจืดแบบกึ่งปด 
คอนขางตื้น มีความลึกเฉลี่ย 1.93 เมตร เปนบึงที่มีการไหลเวียนของน้ําแบบไมตอเนื่อง เพราะกรมประมงไดสรางประตูกักเก็บ
น้ําก้ันลําน้ําอิงตั้งแต พ.ศ. 2482 (http://www.wildlifefund.or.th/wetlands2.1.html) และเริ่มมีปริมาณน้ําลดลงมาตลอด เพราะมี
การสรางเขื่อนหรือฝายขนาดเล็กเพ่ือกักเก็บน้ํากอนท่ีจะไหลลงสูกวานพะเยามากขึ้นในระยะหลัง ไดแก เข่ือนแมนาเรือ เขื่อน
แมต๊ํา และเขื่อนบานเหยี่ยน (http://thaingo.org/HeadnewsKan/ kwan260247.htm) กวานพะเยายังมีความตื้นเขินมากขึ้น 
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เน่ืองจากมีการระบายน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลจากชุมชนชนบททั่วไป และชุมชนเมืองที่ตั้งอยูโดยรอบลงสูกวานมากข้ึน  นอกจากนี้
การสรางถนนรอบกวานพะเยา ทําใหกีดขวางการไหลของน้ําเขาสูกวานพะเยา ตลอดจนการอพยพเขาออกของสัตวน้ําระหวาง
กวานพะเยาและแหลงน้ําอ่ืนโดยรอบ อยางไรก็ตาม ในกวานพะเยายังมีพืชน้ําหลายชนิดท่ีเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ เชน 
ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ผักบุง (Ipomeoa aquatica) แพงพวยนํ้า (Jussiaearepens) จอกหูหนู (Salvinia cucullata) และ
แหน (Lemna perpusilla) (http://www2.se-ed.net/reo2/Article/Status%20River01 .htm) โดยเฉพาะผักตบชวา ที่นํามาเปน
วัตถุดิบในการทําผลิตภัณฑเครื่องจักสานจากผักตบชวาของชุมชนชนบทโดยรอบกวานพะเยา จนกลายเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยา ซ่ึงรวมทั้งชุมชนชนบททั่วไปของพื้นที่ศึกษาในจังหวัดพะเยา คือ บานสันปามวงใต 
บานสันปามวงกลาง และบานต๋ําเหลา ดวย สําหรับระบบชลประทานราษฎรและชลประทานหลวงหรือชลประทานของรัฐใน
พื้นที่ศึกษาจังหวัดพะเยา ไดแก เข่ือนแมต๊ํา อางเก็บน้ําแมจุน และฝายลอ (แมน้ําอิง)  แหลงนํ้าชลประทานเหลานี้เปนแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก จึงมีพื้นที่ชลประทานอยางจํากัด ในขณะที่ปริมาณนํ้าในกวานพะเยาลดลงอยางมากดังที่กลาวมาแลว จึงนํามาใช
ประโยชนทางการเกษตรสําหรับชุมชนโดยรอบไดอยางจํากัดเชนกัน 

นอกจากแหลงนํ้าธรรมชาติผิวดินและระบบชลประทานตางๆ ท่ีกลาวมาแลว ในพื้นที่ศึกษายังมีแหลงนํ้าบาดาล ที่
เปนประโยชนการอุปโภคบริโภคและการเกษตร แตพบวากลุมประชากรตัวอยางศึกษาสามารถนํามาใชประโยชนไดนอย เพราะ
แหลงน้ํามีปริมาณไมมากเพียงพอ และอยูในระดับที่ลึกมากจนไมคุมกับการลงทุน อยางไรก็ตามยังมีการนําเอาน้ําบาดาลมาใช
ประโยชนไดบาง ในรูปของบอขุดหรือบอน้ําตื้นที่สวนใหญมีความลึกไมเกิน 20 เมตร พบไดทั่วไปทั้งในชนบทที่สูง ชนบท
ทั่วไป และชุมชนเมือง จากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี แบงแหลงน้ําบาดาลในภาคเหนือออกเปน 2 ประเภท คือ แหลงน้ํา
บาดาลในหินรวน และแหลงนํ้าบาดาลในหินแข็ง (กรมทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาประเทศไทย, 2544) 

แหลงน้ําในหินรวนในพื้นท่ีศึกษาประกอบดวย แหลงนํ้าบาดาลในแองเชียงใหม-ลําพูน และแหลงนํ้าบาดาลใน แอง
เชียงราย-พะเยา-แมสาย  สําหรับแองเชียงใหม-ลําพูนมีหินรวน 2 ชนิด คือ (1) ตะกอนน้ําพายุคปจจุบัน มีตะกอนอยูลึกจากผิวดิน 
20-80 เมตร เปนชั้นน้ําบาดาลแบบปราศจากแรงดัน ซ่ึงใหนํ้าบาดาลอยูในเกณฑ 10-50 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  ระดับนํ้าบาดาล
ในฤดูแลงอยูในชวง 5-10 เมตร แตในชวงฤดูฝนอยูที่ระดับ 2-4 เมตรจากผิวดิน   และ (2) ตะกอนน้ําพายุคเกาหรือตะกอนตะพัก
ลํานํ้า แบงยอยออกไปไดอีก 2 ชุด คือ ตะกอนตะพักลํานํ้าระดับต่ํา   ใหน้ําปริมาณนอยเพียง 5-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง   
ที่ความลึก 100-150 เมตรจากผิวดิน และตะกอนตะพักลําน้ําระดับสูง มีชั้นน้ําบาดาลอยูที่ระดับความลึก 200-300 เมตร ให
ปริมาณน้ํา 50-200 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สวนใหญยังไมมีการพัฒนานํามาใชประโยชน  สวนแองเชียงราย-พะเยา-แมสาย  
ชั้นน้ําบาดาลในตะกอนน้ําพายุคปจจุบันของแมนํ้าอิง กก แมลาว และแมจัน มีขนาดแคบๆ สะสมตามทองนํ้าและริมฝงเทาน้ัน 
ความลึก 10-20 เมตร มีปริมาณน้ําในเกณฑนอย 5-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สําหรับตะกอนน้ําพายุคเกา สวนท่ีเปนลานตะพัก
ลํานํ้าระดับต่ํา ใหปริมาณน้ํา 3-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ในขณะที่ลานตะพักลําน้ําระดับสูง บริเวณอําเภอเมืองพะเยา ชวงที่
ความลึกไมเกิน 80 เมตร จะใหน้ํานอยระหวาง 5-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง แตถามีความลึกมากกวา 80-120 เมตร จะไดนํ้ามาก
ข้ึนระหวาง 20-50 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

แหลงน้ําในหินแข็ง ในพื้นที่ศึกษาพบแตในบริเวณอําเภอเชียงดาวที่เปนชั้นนํ้าบาดาลหินปูน  ซ่ึงมีโพรงสามารถกัก
เก็บน้ําบาดาลดีกวาหินแข็งชนิดอ่ืนๆ มีความลึกเฉลี่ย 30-100 เมตร และมีปริมาณนํ้า 5-30 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  
      (3)  ทรัพยากรปาไม 
                ทรัพยากรปาไม หมายถึงปาไมที่มีตามธรรมชาติ จึงพบอยูเฉพาะในชนบทที่สูงและชนบทท่ัวไปเทาน้ัน ชนิดพันธุไมที่
ยังเหลืออยูในปาโดยรอบหมูบาน โดยทั่วไปเปนลักษณะของตนไมในปาผลัดใบเปนหลัก (deciduous forest) เปนปาผลัดใบที่
ผสมกันระหวางปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) เชน สัก แดง และประดู และปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) เชน เต็ง 
รัง เหียง และพลวง และมีไมโตเร็วอยูบาง (จามจุรี ซ่ึงสามารถนํามาใชเลี้ยงครั่งได)  พันธุไมที่พบมากที่สุดเปนไมสัก รอยละ 
21.7 รองลงมาเรียงตามลําดับเปนไมประดู เต็ง แดง เหียง รัง ยาง จามจุรี และพลวง โดยมีสัดสวนอยูระหวางรอยละ 1.3 - 17.0 
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(ตารางผนวก 4 )  พื้นที่เพาะปลูกของชนบทที่สูงมีขอจํากัด ในดานทําเลที่ตั้งซ่ึงอยูในเขตพื้นที่ปาไมที่เปนปาอนุรักษมากกวา
ชนบททั่วไป จึงเปนอุปสรรคและขอจํากัดท่ีไมสามารถขยายพื้นท่ีทํากินได เพราะสวนใหญเปนเขตตนนํ้าลําธาร  

(3.1) ชนบทที่สูง 
ชุมชนสวนใหญทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป มีท่ีตั้งหรือพื้นที่เพาะปลูกบางสวนไปจนถึงเกือบทั้งหมดอยูใน

เขตปาอนุรักษตามกฎหมาย  พบวาชุมชนชนบทที่สูงทุกแหงมีพ้ืนที่สวนใหญหรือเกือบครึ่งหน่ึง (รอยละ 46.8) อยูในเขตปา
สงวนแหงชาติและ/หรืออุทยานแหงชาติ(ตารางที่ 5 ในภาคผนวก) โดย ศูนยฯ หนองเขียว มีพื้นที่บางสวนอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติดอยเชียงดาว (บานหนองเขียวและบานใหมสามัคคี) ศูนยฯ พระบาทหวยตม พื้นที่บางสวนอยูในเขตอุทยานแหงชาติ
แมปง (บานแมหละ) และ ศูนยฯ หนองหอย หมูบานทุกแหงมีพื้นท่ีอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพปุย และปาสงวนหวยน้ํา
ริน (บานหนองหอยเกา) นอกจากนี้ พ้ืนท่ีเกษตรบางสวนยังซอนทับกับพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
และเขตศูนยสงครามพิเศษ (ศูนยฯ หนองหอย)  

(3.2) ชนบททั่วไป 
   ชุมชนในชนบททั่วไปบางแหงมีการใชประโยชนพ้ืนที่บางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติดวย โดยเฉพาะชุมชน

ที่ตั้งบนที่ดอนหรืออยูใกลกับที่เชิงเขา ดังเชน บานโฮงใน จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ีสวนหนึ่งอยูในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพปุย 
บานเซี๊ยะ จังหวัดพะเยา มีพื้นที่บางสวนอยูในปาสงวนแหงชาติจุน และหมูบานทุกแหงในอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน (บานบวก บาน
ปางสาน บานใหมสุขสันต และบานหวยบง จังหวัดลําพูน) ก็มีพื้นที่บางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติเชนกัน  นอกจากนี้ทุก
หมูบานของชนบทที่สูงยังอยูในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของมูลนิธิโครงหลวง ซ่ึงไดทําความตกลงกับกรมปาไม ในการนําเอา
พื้นที่ปาอนุรักษที่มีสภาพเสื่อมโทรมมาจัดสรรเปนที่ดินทํากินใหแกราษฎรที่เขารวมโครงการ นอกจากนี้ยังมีหมูบานบางแหง
ในชนบททั่วไป ยังมีพื้นที่เพาะปลูกอยูในเขตเวนคืนของรัฐ โดย เฉพาะกลุมตัวอยางในอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (บานนาคอ
เรือ บานแมทัง และบานผาแตน จังหวัดเชียงใหม) มีพื้นที่เพาะปลูกบางสวน ซ่ึงสวนใหญเปนสวนลําไย อยูในเขตเวนคืนรอบ
อางเก็บนํ้าเข่ือนภูมิพล ซ่ึงอยูในความดูแลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พื้นที่เชนนี้จึงมีขอจํากัดและเงื่อนไขในการ
เขาไปทําประโยชน ในบางครั้งเมื่อการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทําการเก็บกักน้ําในเข่ือนภูมิพล ทําใหเกิดปญหาน้ําทวม
สวนลําไยจนเสียหายในบางป กลุมตัวอยางที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกอยูทั้งในพื้นที่ปาอนุรักษและเขตเวนคืนของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย จึงไมมีสิทธิ์ในการไดรับเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินแตอยางใด กลายเปนปญหาที่รองเรียนกันมาโดยตลอด 

สําหรับการเขาใจความหมายของ “ปาอนุรักษ” แมวากลุมตัวอยางทั้งหมดยังมีความเห็นแตกตางกัน แตมีกลุม
ตัวอยางมากกวา 1 ใน  4 หรือรอยละ 27.8 คิดวาปาอนุรักษ หมายถึง การไมอนุญาตใหใชพื้นท่ีหรือการอนุญาตทําไมโดยเด็ดขาด   
รอยละ 19.0 หมายถึง ปารักษาสภาพแวดลอม ดิน นํ้า พันธุพืช พันธุสัตวปาหายากและปองกันภัยธรรมชาติ  รอยละ 16.6 
หมายถึง ปาตนน้ําลําธาร อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา และ รอยละ 11.0 เทากัน หมายถึง เขตสงวนไวทําปาชุมชน
และปลูกไมใชสอย และเขตสงวนไวจัดเปนที่ดินทํากินและเก็บหาของปา (ตารางผนวก 6 ) ดังนั้นโดยรวมไดสะทอนวา กลุม
ตัวอยางท้ังหมดยังมีความเขาใจเกี่ยวกับปาอนุรักษนอย เพราะในความเปนจริง “ปาอนุรักษ” นั้นมีความหมายรวมทั้งหมด คือ 
การไมอนุญาตใหใชพื้นที่หรือการอนุญาตทําไมโดยเด็ดขาด   ปารักษาสภาพแวดลอม ดิน นํ้า พันธุพืช พันธุสัตวปาหายากและ
ปองกันภัยธรรมชาติ   ปาตนน้ําลําธาร อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา   เขตสงวนไวทําปาชุมชนและปลูกไมใชสอย 
และเขตสงวนไวจัดเปนที่ดินทํากินและเก็บหาของปา 
     4.1.3  การใชประโยชนทรัพยากรกายภาพพื้นฐาน 
                ทรัพยากรพื้นฐานท่ีมีอยู นอกจากจะทําใหชุมชนตางๆ มีขอไดเปรียบหรือมีขอจํากัดตามสภาพที่เปนอยูแลว ยังขึ้นอยู
กับสภาพการนําไปใชประโยชนของกลุมตัวอยางจากประชากรเปาหมายดวย ในพื้นที่ตางๆ มีการใชทรัพยากรพื้นฐานที่มีความ
แตกตางกัน ดังนี้ 
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(1)  การใชประโยชนพ้ืนที่กับการอนุรักษดิน  
        กลุมตัวอยางทั้งหมดไดเลือกวิธีการอนุรักษดินหลายวิธี และบางรายเลือกใชหลายๆ วิธีรวมกัน ซ่ึงนับวาเปนส่ิงที่ดีที่

ไดใชท้ังวิธีแกไขและปองกัน เพ่ือฟนฟูทั้งสภาพดินเสื่อมและหนาดินพังทลาย วิธีการอนุรักษดินหลักๆ ท่ีทํากันมากที่สุด
ตามลําดับ มีอยู 3 วิธี คือ การไถพรวนดินและใสปุย ทํากันมากกวา 2 ใน 3 หรือเกือบ 3 ใน 4 คือ รอยละ 71.7 (แตประชากร
ตัวอยางศึกษาก็ยังใชปุยเคมีเกินครึ่งหรือรอยละ 59.4 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด) การปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล รอยละ 13.7 
(โดยมากมักจะเลือกปลูกพืชตามปริมาณน้ําหรือความชื้นในดินมากกวาที่จะเลือกพืชที่ตลาดตองการดวย) และการทําคันดินหรือ
คูนํ้ารอบแปลงเพาะปลูก รอยละ 8.4  นอกจากนี้ยังมีวิธีการอนุรักษดินอ่ืนๆ แตมีจํานวนไมมากนัก ไดแก การเลือกพืชที่เหมาะ
กับดินและน้ํามาปลูก การปลูกพืชแบบข้ันบันไดบนที่สูงหรือที่ลาดเขา และการใชพืชหรือวัสดุคลุมดิน สําหรับกลุมตัวอยางของ
ประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมในชนบทที่สูง (เปนที่นาสังเกตวา ประชากรบนที่สูงยังมีการปลูกพืชแบบผิดวิธี คือ  
การปลูกพืชแนวเหนือ-ใตบนที่สูงหรือลาดเขา เพราะหนาดินจะพังทลายไดงาย หรือจะสึกกรอนจากการกระทําของน้ําและลม
ไดงาย)  สวนในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองทั้งหมด ประชากรทั้งกลุมเปาหมายและควบคุมเลือกการอนุรักษดินดวยวิธีการ
เชนเดียวกันกับที่พบใน 3 ประเภทแรกเทาน้ัน (ตารางผนวก 7) 

 (2)  การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
       โดยมากมีความนิยมใชปุยเคมีและสารเคมีประเภทกําจัดศัตรูพืชและกําจัดวัชพืช เพ่ือเรงการเจริญเติบโตของพืช เพ่ือ

เพ่ิมปริมาณผลผลิต และปองกันไมใหผลผลิตเสียหาย แมจะทราบกันดีวาผลิตผลที่ไดจะเปนอันตรายตอปญหาสุขอนามัย และ
คุณภาพชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันก็ตาม  การใชปุยเคมีไดกลายเปนส่ิงจําเปนตอเกษตรกรในปจจุบัน ในการเพิ่มผลผลิตใหมี
คุณสมบัติและปริมาณตามที่ตลาดตองการ กลุมตัวอยางทุกพื้นที่ตางก็ใชปุยเคมีทางการเกษตร โดย รวมมีสัดสวนการใชปุยเคมี
กันมากเกินครึ่งหรือคิดเปนรอยละ 59.4 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  ชนบททั่วไปมีการใชมากที่สุดเกิน 4 ใน 5 หรือรอยละ 85.4 
ของกลุมตัวอยางในชนบททั่วไปทั้งหมด ในชนบทที่สูงใชมากเปนอันดับท่ีสอง เกิน 3 ใน 4 หรือคิดเปนรอยละ 78.3 ของกลุม
ตัวอยางในชนบทที่สูงทั้งหมด สวนชุมชนเมืองมีการใชนอยมากคิดเปนรอยละ 6.3 ของกลุมตัวอยางในชุมชนเมืองทั้งหมด 
(เพราะการเกษตรไมใชอาชีพหลักของสมาชิกชุมชนเมือง ยกเวนบางชุมชนในเมืองพะเยาที่ยังทํากันอยูบาง) หากพิจารณา
ปริมาณการใชปุยเคมี โดยรวมใชในระดับมากรอยละ 19.4  ใชระดับปานกลางรอยละ 56.0 และใชระดับนอยรอยละ 24.6  
สัดสวนการใชปุยเคมีเชนนี้มีลักษณะที่คลายกันในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  คือมีการใชในระดับปานกลางมากที่สุด และมี
การใชในระดับมากและระดับนอยในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (ตารางผนวก 8)  เกษตรกรสวนใหญประมาณ 1 ใน 3 (รอยละ 35.3) 
ไดรับขอมูลหรือคําแนะนําในการใชปุยเคมีจากเจาหนาที่ของรัฐเปนหลัก (จากคําแนะนําของเกษตรตําบล-อําเภอ เจาหนาที่
โครงการหลวง สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร ธ.ก.ส. ผูใหญบาน การอบรม กรมวิชาการเกษตร) รองลงมาเปนขอมูลจาก
เพ่ือนบาน ญาติ หรือคนรูจัก รอยละ 29.8  การศึกษาดวยตนเองรอยละ 18.0 รานคาหรือพอคารอยละ 12.2 และการโฆษณาผาน
ส่ือตางๆ รอยละ 4.7  หากเปรียบเทียบเฉพาะสัดสวนปริมาณการใชในระดับมาก พบวาชุมชนในชนบทที่สูงมีการใชปุยเคมี
มากกวาชนบททั่วไป (รอยละ 26.6 ตอรอยละ 7.8) เพราะดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา หนาดินตื้น มีการชะลางพังทลายสูง
เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันมาก นับเปนอันตรายแกทั้งหนาดินและผูบริโภคผลิตผลทางการเกษตรที่มาจากพื้นที่เหลานี้ 

การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนสารเคมีอีกประเภทหนึ่งที่นิยมใชมาก ในพ้ืนท่ีศึกษามีการใชเปนอันดับรองจาก
ปุยเคมี หรือ 2 ใน 5 ของผูตอบทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 39.6 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  ประชากรตัวอยางในชุมชนของชนบท
ทั่วไปยังมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากที่สุด เกินกวาครึ่งหนึ่งหรือคิดเปนรอยละ 58.3 ของกลุมตัวอยางในชนบททั่วไป 
รองลงมาเปนชนบทที่สูงรอยละ 49.2 ของกลุมตัวอยางในชนบทที่สูงและชุมชนเมืองรอยละ 4.4 ของกลุมตัวอยางในชุมชนเมือง 
โดยไดรับขอมูลการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากแหลงขอมูลเชนเดียวกับปุยเคมีในสัดสวนคลายกัน เพราะผูใหขอมูลมักจะมีการ
นําสารเคมีทางการเกษตรทุกประเภทมาแนะนํา เผยแพรในขณะเดียวกัน (ตารางผนวก 8)   

ในปจจุบันแรงงานในครัวเรือนเกษตรมีแนวโนมลดลง ทําใหเกษตรกรตองใชเครื่องทุนแรงมากข้ึนในการเพาะปลูก 
การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชเปนอีกวิธีการหนึ่งที่นํามาใชเพื่อลดคาใช จายในการจางคนมาถางหญาและวัชพืชอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม
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สารเคมีกําจัดวัชพืชยังเปนที่นิยมใชนอยกวาปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยรวมมีการนํามาใชรอยละ 30.6 ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด พบวาชุมชนชนบทที่สูงมีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมากกวาพ้ืนที่อ่ืน คิดเปนรอยละ 53.3 ของกลุมตัวอยางใน
ชนบทที่สูง รองลงมาเปนชนบททั่วไป รอยละ 37.5 และชุมชนเมืองมีการใชนอยเพียงรอยละ 3.1 ของกลุมตัวอยางในชุมชน
เมือง ซ่ึงไมมีนัยสําคัญดังท่ีอธิบายแลวแตแรก มีการรับรูขอมูลขาวสารดานการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชจากเพื่อนบาน ญาติหรือ
คนรูจักมากที่สุด รองลงมาเปนเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ การศึกษาดวยตนเอง รานคาหรือพอคา และสื่อโฆษณาตางๆ 
(ตารางผนวก 8)  

สารเคมีอีกประเภทหนึ่ง ที่มีการนํามาใชอยางแพรหลาย คือ โปแตสเซียมคลอเรต เพื่อชวยเรงใหลําไยออกดอกตาม
ชวงเวลาที่ตองการ  โดยเพ่ิงเปนที่นิยมมากวา 5 - 6 ปที่ผานมา เปนการใชเฉพาะกลุมเกษตรกรที่ปลูกลําไย จึงพบอยูเฉพาะใน
ชนบททั่วไปท่ีลําไยเปนพืชหลัก (บานนาคอเรือ บานแมทัง และบานผาแตน จังหวัดเชียงใหม บานใหมสุขสันต และบานหวยบง 
จังหวัดลําพูน) คิดเปน รอยละ 13.8 รองลงมาเปนชนบทที่สูงรอยละ 3.3 และชุมชนเมืองรอยละ 0.6 เกษตรกรนําโปแตสเซียม
คลอเรตมาใชโดยไดรับการแนะนําจากเพื่อนบาน ญาติ และคนรูจัก เจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐ รานคา และจากการศึกษา
ดวยตนเอง ตามลําดับ (ตารางที่ 8 ในภาคผนวก) 

ในขณะเดียวกันมีประชากรตัวอยางศึกษา ที่เปนเกษตรกรจํานวนหนึ่งไมนิยมใชปุยเคมี สารเคมีเพื่อปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและวัชพืช แตยังถือวาเปนจํานวนที่นอยมากเพียงรอยละ 6.7 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  ในจํานวนนี้ชุมชนในชนบท
ที่สูงมีจํานวนมากที่สุด (17 ราย) สวนชนบททั่วไปและชุมชนเมืองมีจํานวนเทากัน (9 ราย) ท้ังน้ีอาจไมใชเปนเพราะเห็น
ความสําคัญของเกษตรเชิงอนุรักษ  แตเปนเพราะไมมีเงินทุนมากพอที่จะซื้อปุยเคมีมาใชหรือคิดวาไมคุมกับการลงทุน (รอยละ 
76.5 ในชนบทที่สูง รอยละ 11.1 ในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง)  มีการใชสารเคมีเหลานี้ในปริมาณมาก เปนเวลานานมากแลว
เริ่มไดรับผลกระทบจากสารเคมีเหลานี้ เห็นไดจากเหตุผลสวนหนึ่งที่เลิกใชเปนเพราะทําใหดินเสื่อมสภาพเปนอันตราย มี
สารเคมีตกคางและทําใหผูบริโภคไมนิยมซ้ือผลผลิต (รอยละ 11 ในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป และรอยละ 44 ในชุมชนเมือง) 
ดังนั้นเกษตรกรบางสวนในชนบททั่วไป (รอยละ 33)และในชุมชนเมือง (รอยละ 22) จึงไดเปลี่ยนมาใชปุยคอกหรือปุยชีวภาพ
แทนปุยเคมี และเกษตรกรอีกสวนหน่ึงเห็นวาไมมีความจําเปนตองใชเพราะไดผลผลิตดีและไมมีแมลงรบกวน (รอยละ 12 ใน
ชนบทที่สูง  รอยละ 44 ในชนบททั่วไป และรอยละ 22 ในชุมชนเมือง) (ตารางผนวก 8 ) 

 (3)  การใชทรัพยากรนํ้าและแหลงน้ํา 
       กลุมตัวอยางท่ีศึกษาใชนํ้าในการประกอบอาชีพและในชีวิต ประจําวันอยู 3 ดาน ไดแก น้ําดื่ม น้ําใช และน้ําเพื่อ

การเกษตร ในแตละชุมชนนําน้ําประเภทตางๆ มาใชประโยชนในลักษณะและปริมาณที่แตกตางกัน โดยรวมแลวพบวา ชุมชน
ของชนบทที่สูงยังคงมีปญหาและขอจํากัดในการใชทรัพยากรน้ําทุกประเภทมากกวาชุมชนในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง ดังนี้ 

(3.1) น้ําดื่ม  
 ในฤดูฝน กลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมดนิยมซื้อนํ้าดื่มมากที่สุด รองลงมาเปนนํ้าประปา นํ้าบอ และน้ําฝน คิดเปนรอย

ละ 36.8, 26.9, 25.4 และ 7.6 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาน้ําซ่ึงเคยเปนทรัพยากรที่ไมหมดส้ินและพบไดทั่วไปเริ่มมีขอจํากัดใน
การนํามาใช ซ่ึงอาจเกิดจากการปนเปอนเนื่องมาจากมลภาวะหรือสารเคมีตางๆที่ใชในชีวิตประจําวันและทางการเกษตร และมี
ปริมาณน้ําลดลง ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญตองซ้ือน้ําดื่มและใชน้ําประปามากขึ้น จึงทําใหคาใชจายสําหรับนํ้าดื่มกลายเปน
คาใชจายจําเปนที่เพิ่มข้ึนของครัวเรือนอีกดานหนึ่ง ทั้งที่ในอดีตไมมีคาใชจายในดานนี้ สําหรับชนบทที่สูงโดยทั่วไปใชน้ําดื่ม
จากบอนํ้าตื้นหรือบอขุดมากที่สุด รองลงมาเปนนํ้าประปา น้ําฝน และการซื้อน้ําดื่ม ในแตละศูนยฯ มีแหลงน้ําดื่ม ดังน้ี  ศูนยฯ 
พระบาทหวยตม ประชากรตัวอยางใชน้ําจากบอนํ้าตื้นมากที่สุดสวนใหญเปนบอน้ําตื้นของตนเอง มีระดับความลึก 2 – 15 เมตร 
ศูนยฯ หนองเขียว ประชากรตัวอยางใชนํ้าจากประปาหมูบาน และประปาภูเขามากที่สุดซ่ึงสวนใหญไมมีระบบกรอง และ
ศูนยฯ หนองหอย ประชากรตัวอยางใชน้ําฝน ประปาหมูบานและประปาภูเขาที่ไมมีระบบกรองเปนหลัก (ตารางผนวก 9 )   

สําหรับกรณีคุณภาพน้ําหรือปญหาน้ําสะอาด สําหรับการอุปโภค บริโภค เเมจะไมวิกฤตหรือรุนเเรงเทาปญหาน้ํา
ขาดแคลนก็ตาม แตหมูบานชนบทสวนใหญประชากรยังบริโภคน้ําท่ีไมสะอาดเพราะนอกจากระบบประปาหมูบานจะยังไม
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สมบูรณ ดานการรักษาความสะอาดหรือการดูแลรักษา ระบบเครื่องกรองนํ้า ซอมแซมที่ชํารุดใหดําเนินการไดแลว หลาย
หมูบานประชากรก็ยังตองอาศัยดื่มกินและใชน้ําจากบอดินหรือบอนํ้าตื้น ไมตางจากในชนบทที่สูงท่ีพูดถึงแลว โดยเฉพาะใน
ยามจําเปนที่เครื่องกรองน้ําประปาชํารุด หรือชวงฤดูแลงที่บางหมูบานขาดนํ้าที่จะทํานํ้าประปาบริการประชากรได จึงพบวา
ประชากรบางพื้นที่ เชนที่บานต๊ําเหลา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนโรคน่ิวกันมาก ซ่ึงคาดวา สมมติฐานของโรคนาจะมาจาก
ปญหามลภาวะทางน้ําอุปโภคบริโภคเปนสําคัญ หรือประชากรบานศรีดอนชัย อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน บริโภคน้ําคุณภาพต่ํา 
มีสนิมปน ทําใหสวนใหญตองซ้ือน้ําบริโภค เปนตน  
                    สําหรับชุมชนชนบททั่วไปในฤดูฝนใชน้ําประปาเปนน้ําดื่มมากที่สุด สวนใหญเปนน้ํา ประปาหมูบาน รองลงมา
เปนการซื้อน้ําดื่ม บอน้ํา (เปนบอขุดหรือบอนํ้าตื้นทั้งหมด) และนํ้าฝน คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.4, 29.5, 26.1 และ 8.7 
ตามลําดับ สําหรับชุมชนชนบททั่วไปในแตละจังหวัด มีการใชนํ้าบริโภคจากแหลงน้ําที่แตกตางกัน ในจังหวัดเชียงใหมใชนํ้าดื่ม
จากบอน้ํา ประปา การซ้ือน้ํา และน้ําฝนตามลําดับ สําหรับบอน้ําเปนบอขุดหรือบอนํ้าตื้น สวนใหญมีระดับความลึก 2 – 17 เมตร 
สวนนํ้าประปามีทั้งนํ้าจากการประปาภูมิภาค ประปาหมูบานและประปาภูเขาแบบกรอง  ในจังหวัดลําพูน ใชน้ําดื่มจาก
น้ําประปา (จัดสรางโดยกรมอนามัย ประปาหมูบาน ประปาเทศบาล) การซื้อน้ําดื่ม บอขุดหรือบอน้ําตื้น (ความลึก 5 – 16 เมตร) 
และน้ําฝน  สวนจังหวัดพะเยา ไดน้ําดื่มจาก การซื้อน้ําดื่ม บอขุดหรือบอน้ําตื้น (ความลึก 1-5 เมตร) ประปา (จัดสรางโดยการ
ประปาภูมิภาค ประปาหมูบาน และกรมทรัพยากรธรณี) และน้ําฝน  สําหรับชุมชนเมืองใชนํ้าดื่มจากการซื้อน้ําดื่มมากที่สุด 
รองลงมาเปนน้ําประปา (สวนใหญเปนนํ้าจากการประปาภูมิภาค) นํ้าฝน และบอน้ํา คิดเปนรอยละ 77.4, 15.8, 3.4 และ 1.4 
ตามลําดับ และในทุกจังหวัดมีนํ้าดื่มจากแหลงนํ้าตางๆ ในสัดสวนและเปนประเภทเดียวกันกับที่พบในภาพรวมของชุมชนเมือง
ทั้งหมด 

ในฤดูแลง แหลงน้ําดื่มยังคงเปนแหลงน้ําเชนเดียวกับท่ีใชในฤดูฝนสําหรับทุกพ้ืนที่ กลาวคือ ชุมชนชนบทที่สูงใชน้ํา
จากบอขุดหรือบอน้ําตื้นมากที่สุด (ความลึก 8 – 15 เมตร) รองลงมาเปนน้ําประปา การซ้ือน้ํา นํ้าฝน และนํ้าจากหวยหนองสระ
ตางๆ  แตมีสัดสวนในการใชน้ําประปาและการซื้อนํ้าดื่มมากข้ึนกวาที่ใชในฤดูฝน สวนชนบททั่วไปใชนํ้าประปาเปนน้ําดื่มมาก
ที่สุด รองลงมาเปนการซื้อนํ้าดื่ม บอขุดหรือบอน้ําตื้น (ความลึก 2 – 17 เมตร) และน้ําฝน และเชนกันมีการใชน้ําประปาและการ
ซ้ือน้ําเพ่ิมมากกวาในฤดูฝน  และสุดทายน้ําดื่มสําหรับชุมชนเมือง ยังคงเปนการซื้อน้ํา น้ําประปา และนํ้าฝนเปนหลัก แตมี
สัดสวนการใชนํ้าประปามากขึ้น (ตารางผนวก 10 ) จึงเปนที่นาสังเกตวาชุมชนในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปบางแหงที่ใชน้ํา
ดื่มจากบอน้ําตื้น และประปาภูเขาแบบไมมีระบบกรองมากที่สุด แหลงน้ําเชนนี้มีสวนทําใหเกิดปญหาโรคนิ่ว (บานผาแตน 
จังหวัดเชียงใหม) หรือมีสารเคมีปนเปอนลงบอนํ้าที่ใชบริโภคและอุปโภคเปนอันตรายตอสุขภาพในเวลาตอมา 

สรุปภาพรวมแลว กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความสะดวกในการนําน้ําดื่มมาใชถึงรอยละ 90.4  แตในชนบทที่สูงยังมี
ความสะดวกนอยกวาพื้นที่อ่ืนๆ กลาวคือ มีความสะดวกเพียงรอยละ 66.7  ในขณะที่ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองมีความ
สะดวกเกือบเต็มรอยละ 100 คือ รอยละ 97.6 และรอยละ 99.3 ตามลําดับ ในระดับชุมชนของชนบทที่สูงยังมีความแตกตางกัน
อีก คือ ศูนยฯ พระบาทหวยตม เปนชุมชนที่ประชากรทั้งกลุมเปาหมายและควบคุม ไดรับความสะดวกต่ําที่สุด ไมถึงไมถึง 20 
เปอรเซ็นต คือ เพียงรอยละ 17.6 ในขณะที่ประชากรในชุมชนหรือหมูบานของ ศูนยฯ หนองเขียว มีความสะดวกรอยละ 33.3  
และศูนยฯ หนองหอยมีความสะดวกมากที่สุดถึงรอยละ 71.9  (ตารางที่ 3) 

ตารางที่  3 รอยละของความสะดวกในการใชนํ้าดื่ม นํ้าใช และน้ําเพื่อการเกษตร: 
                 ชนบทที่สูง-ชนบททั่วไป-ชุมชนเมือง  

ทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชุมชนทั่วไป ชุมชนเมือง ระดับความ
สะดวก น้ําดืม่ น้ําใช น้ําเกษตร น้ําดืม่ น้ําใช นํ้าเกษตร น้ําดืม่ น้ําใช นํ้าเกษตร น้ําดืม่ น้ําใช นํ้าเกษตร 

สะดวก 90.4 89.0 78.8 66.7 55.2 49.2 97.6 97.7 86.2 99.3 100.0 90.0 
ไมสะดวก 9.6 11.0 21.2 33.3 44.8 50.8 2.4 2.3 13.8 0.7 - 9.1 
จํานวน
ผูตอบ =N 470 346 293 117 105 61 211 222 210 142 19 22 
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               ความสะดวกในการใชน้ําสวนหนึ่งมีความสัมพันธกับระยะทางที่นํานํ้ามาใชประโยชน สําหรับน้ําดื่มในภาพรวม 
ชุมชนสวนใหญตั้งอยูไมไกลจากแหลงน้ํามากนัก โดยรอยละ 68.6 อยูหางแหลงนํ้าบริโภคในระยะทางไมเกิน 50 เมตร รอยละ 
15.1 ในระยะทาง 51 – 100 เมตร และรอยละ 13.5 ในระยะทาง 101 - 500 เมตร (ตารางผนวก 11) 
               ในดานปริมาณน้ําดื่ม กลุมตัวอยางสวนใหญมีนํ้าดื่มพอใชทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง รองลงมามีน้ําดื่มเหลือเฟอ และมี
การขาดแคลนน้ําอยูนอยที่สุด แตมีการขาดแคลนเปนสัดสวนมากขึ้นในฤดูแลง สําหรับชนบทที่สูงยังคงขาดแคลนน้ําบริโภค
มากกวาพื้นที่อ่ืนๆ โดยในฤดูฝนกลุมตัวอยางของชนบทที่สูงขาดแคลนน้ํามากกวาครึ่งหรือรอยละ 56.0 และประมาณ 2 ใน 3 
หรือรอยละ 64.0 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4) โดยมีสัดสวนการขาดแคลนน้ําระหวางฤดูฝนและฤดูแลงของแตละศูนยพัฒนาฯ ดังนี้ 
ศูนยฯ หนองเขียว (ทุกชุมชนหรือทุกหมูบาน) รอยละ 71 : 70 โดยหมูบานหลักไมมีน้ําใชอยางเหลือเฟอเลย  ศูนยฯ พระบาท
หวยตม มีสัดสวนรอยละ 53 : 68 มีหมูบาน 3 ใน 4 ท่ีไมมีนํ้าใชอยางเหลือเฟอ (บานพระบาทหวยตม บานหนองปู และบานแม
หละ)  และ ศูนยฯ หนองหอย (บานหนองหอยเกา) มีสัดสวนรอยละ 44 : 53 มีหมูบานควบคุมทั้งหมดไมมีนํ้าใชอยางเหลือเฟอ 
(ตารางผนวก 12) โดยทั่วไปหมูบานเปาหมายจึงขาดแคลนน้ํามากกวาหมูบานควบคุม เปนเพราะบอนํ้าที่เปนแหลงน้ําหลักแหง
ขอดเปนสวนใหญ  

 สวนชุมชนในชนบททั่วไป ในฤดูฝนไมมีปญหาน้ําขาดแคลน พบวามีน้ําดื่มในระดับพอใชและเหลือเฟอรอยละ 
55.7 และ 44.3 สวนในฤดูแลงขาดแคลนน้ําดื่มรอยละ 11.0 (บานผาแตน จังหวัดเชียงใหม บานศรีดอนชัย จังหวัดลําพูน บานต๊ํา
นกกก และบานต๊ําเหลา จังหวัดพะเยา) ระดับพอใชรอยละ 59.6 และระดับเหลือเฟอรอยละ 29.4 ทุกจังหวัดมีสัดสวนปริมาณน้ํา
ดื่มคลายกันกับในภาพรวม และในฤดูแลง มีปญหานํ้าดื่มขาดแคลนเพิ่มขึ้นในสัดสวนใกลเคียงกัน คือ อยูระหวางรอยละ 10.7 – 
14.7 ในทุกพ้ืนที่ตัวอยางศกึษา (ตารางผนวก 12) 

สําหรับชุมชนเมือง ในฤดูฝนสวนมากมีนํ้าดื่มพอใชและเหลือเฟอ รอยละ 52.3 และรอยละ 47.0  ยกเวนเพียง 1 ราย
ในชุมชนบานทา-ทานาง ในจังหวัดลําพูน ซ่ึงเปนบานควบคุมที่ขาดแคลนน้ําดื่ม สวนในฤดูแลง สวนมากยังคงมีนํ้าบริโภคพอใช
และเหลือเฟอเชนเดียวกับในฤดูฝน คิดเปนรอยละ 53.5 และ43.9 มีเพียง 4 รายจากทุกจังหวดัที่คิดวาขาดแคลนน้ําดื่ม จึงถือไดวา
ชุมชนเมืองแทบไมมีปญหาน้ําดื่มเลย (ตารางผนวก 12) 

ตารางที่ 4 สัดสวนของปริมาณนํ้าดื่ม นํ้าใช และน้ําเพื่อการเกษตร ในฤดูฝนและฤดูแลง 
ทุกพื้นที ่ ชนบทที่สูง ชนบททัว่ไป ชุมชนเมือง ระดับความ

ขาดแคลน น้ําดืม่ น้ําใช น้ําเกษตร น้ําดืม่ น้ําใช นํ้าเกษตร น้ําดืม่ น้ําใช น้ําเกษตร น้ําดืม่ น้ําใช นํ้าเกษตร 

ฤดูฝน             
ขาดแคลน 13.6 3.6 9.3 56.0 9.6 14.2 - 0.9 7.7 0.7 3.2 - 
พอใช 50.8 59.0 55.7 39.7 67.6 63.2 55.7 59.4 50.2 52.3 52.0 76.5 
เหลือเฟอ 35.6 37.4 34.9 4.3 22.8 22.6 44.3 39.7 42.1 47.0 44.8 23.5 
ผูตอบ
ทั้งหมด= N 

486 497 332 116 114 106 221 229 209 149 154 17 

ฤดูแลง             
ไมมีเลย - - 6.8 - - 22.9 - - 1.9 - - - 
ขาดแคลน 19.5 25.7 44.7 64.0 63.9 57.1 11.0 15.4 43.0 2.6 15.4 14.3 
พอใช 51.6 53.2 38.3 31.0 33.6 18.6 59.6 61.4 42.5 53.5 33.3 57.1 
เหลือเฟอ 29.0 21.1 10.2 5.0 2.5 1.4 29.4 23.2 12.6 43.9 51.3 28.6 
จํานวน
ผูตอบ= N 

473 498 295 100 119 70 218 228 207 155 151 18 
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(3.2) นํ้าใช 
               ในฤดูฝน กลุมตัวอยางทั้งหมดมีน้ําใชจากน้ําประปามากที่สุด รองลงมาเปนบอขุดหรือบอน้ําตื้น และน้ําประปารวมกับ
น้ําฝน เปนสัดสวนรอยละ 60.5, 32.5 และ 10.9 ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาในแตละพื้นที่ พบวาชนบทที่สูงใชนํ้าประปาเปนน้ําใช
มากกวาครึ่งหน่ึงหรือรอยละ 56.7 (สวนใหญเปนประปาภูเขาทั้งแบบกรองและไมกรอง รองลงมาเปนประปาหมูบาน) ถัดมา
เปนบอขุดหรือบอนํ้าตื้น (ความลึก 3 – 15 เมตร) และนํ้าประปารวมกับน้ําฝน ในระดับศูนยพัฒนาฯ ไดแก ศูนยฯ หนองเขียว
และศูนยฯ พระบาทหวยตม มีการใชน้ําไมตางกัน คือ ใชน้ําประปามากที่สุด รองลงมาเปนน้ําบอ สวนศูนยฯ หนองหอย จะ
แตกตางออกไปบาง คือ นอกจากมีการใชน้ําประปามากที่สุด (รอยละ 78) เชนเดียวกับอีกสองศูนยฯ ดังกลาวแลว  แตรองลงมา
เปนการใชนํ้าฝนรวมกับนํ้าประปา ซ่ึงอาจเปนเพราะมีทําเลที่ตั้งของชุมชนอยูบนพื้นที่สูงหรือที่ภูเขา จึงมีน้ํานอยมาก น้ําไมพอ
และไมคุมที่จะขุดบอน้ําตื้นหรือบอบาดาล สําหรับชนบททั่วไป มีการใชน้ําอุปโภคจากน้ําประปามากที่สุด รองลงมาเปนบอขุด
หรือบอน้ําตื้น  คิดเปนรอยละ 59.8 และ 36.8  ในหมูบานชนบททั่วไปของแตละจังหวัดมีสัดสวนแหลงน้ําใชที่แตกตางกัน 
จังหวัดเชียงใหมและพะเยามีน้ําใชจากน้ําประปาและบอขุดหรือบอน้ําตื้นมากที่สุด โดยมีสัดสวนของน้ําประปามากกวาบอน้ํา
ตื้นไมมากนัก (ในจังหวัดเชียงใหมมีความลึกอยูระหวาง 3 – 20 เมตร สวนในจังหวัดพะเยามี ระหวาง 4 – 10 เมตร)  สวนจังหวัด
ลําพูนมีการใชน้ําประปาเปนหลักกวารอยละ 79.1  ในดานชุมชนเมืองไดแหลงนํ้าใชจากน้ําประปาและน้ําบอมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 64.6 และ 30.4 ตามลําดับ โดยชุมชนเมืองในจังหวัดเชียงใหมใชน้ําประปาและน้ําบอมากในสัดสวนใกลเคียงกัน สวน
จังหวัดลําพูนและพะเยาใชน้ําประปามากกวานํ้าบอประมาณ 3 – 6 เทา (ตารางผนวก 13) 

ในฤดูแลง กลุมตัวอยางทั้งหมดมีน้ําใชจากนํ้าประปา บอน้ํา น้ําประปารวมกับน้ําฝน และการชลประทานประเภท
ตางๆ (สระ อางเก็บนํ้า เข่ือน) คิดเปนรอยละ 59.6, 32.8, 2.3 และ 3.4 ตามลําดับ ในชนบทที่สูงยังคงมีแหลงน้ําใชเชนเดียวกับที่
พบในภาพรวม คือนํ้าประปา นํ้าบอ น้ําประปารวมกับน้ําฝน และแหลงนํ้าผิวดินอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 52.9, 33.1, 6.5 และ6.4  ที่
ศูนยฯ หนองเขียวมีการใชนํ้าจากบอนํ้ามากกวาน้ําประปา ศูนยฯ พระบาทหวยตม ใชนํ้าประปาและบอนํ้าในสัดสวนใกลเคียง
กัน และศูนยฯ หนองหอย ใชน้ําประปาเปนหลักกวารอยละ 80  ในพื้นที่ชนบททั่วไป มีสัดสวนแหลงนํ้าใชเชนเดียวกับในฤดูฝน 
คือ น้ําประปาและน้ําบอเปนแหลงน้ําใชหลัก คิดเปนรอยละ 60.2 และ 34.7 ตามลําดับ ในขณะเดียวกันยังนําน้ําจากสระ หนอง
น้ํา หรืออางเก็บน้ํามาใชบาง และมีการซ้ือนํ้าใชดวยแตในปริมาณไมมากนัก ในระดับจังหวัด แหลงนํ้าใชยังเปนแหลงเดียวกัน
กับในฤดูฝน โดยกลุมตัวอยางในจังหวัดเชียงใหมและพะเยาใชนํ้าประปาและน้ําบอเปนหลัก สวนกลุมตัวอยางในจังหวัดลําพูน
ใชน้ําประปาเปนหลักมากกวาแหลงน้ําประเภทอ่ืน (ตารางผนวก 14) 

ในดานปริมาณน้ําใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภค กลุมตัวอยางทั้งหมดขาดแคลนน้ําอุปโภคในฤดูฝนอยูนอยมาก
หรือเพียงรอยละ 3.6 นั่นก็คือ มีนํ้าพอเพียงหรือเหลือเฟอในฤดูฝน แยกเปนมีน้ําพอใชรอยละ 59.0 และมีนํ้าเหลือเฟอรอยละ 
37.4  ชุมชนในชนบทที่สูงขาดแคลนน้ํามากกวาชุมชนเมือง และชนบททั่วไป คิดเปนรอยละ 9.6, 3.2 และ 0.9 ตามลําดับ สําหรับ
ในฤดูแลง เมื่อปริมาณน้ําในธรรมชาติลดลงมากจึงมีปญหานี้มากกวาในฤดูฝน พบวามีประชากรขาดแคลนน้ําอุปโภครอยละ 
25.7  มีนํ้าพอใชรอยละ 53.2 และมีน้ําเหลือเฟอรอยละ 21.1  ทั้งน้ีชุมชนในชนบทที่สูงยังคงมีปญหามากที่สุดรอยละ 22.9 
รองลงมาเปนชนบททั่วไป รอยละ 15.4 (บานนาคอเรือ จังหวัดเชียงใหม บานศรีดอนชัย จังหวัดลําพูน บานต๊ํานกกก และบานต๊ํา
เหลา จังหวัดพะเยา) และชุมชนเมือง รอยละ 11.3  (ตารางผนวก 15 ) ปริมาณนํ้าอุปโภคยังมีความสัมพันธกับความสะดวกใน
การนําน้ํามาใช โดยทั่วไปถือวามีความสะดวกมาก กลุมตัวอยางโดยรวมมีความสะดวกมากถึงรอยละ 89.0  แตในชนบทที่สูงยัง
มีความสะดวกเพียงครึ่งเดียวหรือเพียงรอยละ 55.2  โดยเฉพาะ ศูนยฯ หนองเขียว มีความสะดวกต่ําที่สุด เพียงรอยละ 28.2  สวน
ศูนยฯ พระบาทหวยตมและศูนยฯ หนองหอย มีความสะดวกในระดับปานกลางรอยละ 76.9 และ 67.5 ตามลําดับ ในกลุมชนบท
ทั่วไปมีความสะดวกในการใชนํ้ามากคิดเปนรอยละ 98.6 และกลุมตัวอยางของชุมชนเมืองมีความสะดวกทั้งหมด ทั้งนี้เน่ืองจาก
ระยะทางจากชุมชนทุกแหงไปยังแหลงน้ําใชยังอยูในระยะทางที่ไมไกลมากนัก คือ ไมเกิน 50 เมตร มีมากถึงรอยละ 93.0 (ตาราง
ผนวก 16 ) 
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          (3.3) นํ้าเพื่อการเกษตร 
 ในฤดูฝน ในภาพรวมกลุมตัวอยางทั้งหมดใชนํ้าฝนเปนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรมากที่สุด ที่รูจักกันดีวา “เกษตรน้ําฝน” 

รองลง มาเปน ระบบชลประทานของรัฐ ชลประทานราษฎร บอขุดหรือบอนํ้าตื้น แมน้ําลําคลอง และหนอง/สระ  คิดเปนรอยละ 
29.2, 16.0, 15.2, 14.6, 9.6, และ 9.0 ตามลําดับ (ตารางผนวก 17) ในชนบทที่สูง ศูนยพัฒนาฯ ทุกแหงใชน้ําฝนเปนหลัก 
โดยเฉพาะ ศูนยฯ หนองเขียวและศูนยฯ พระบาทหวยตม ประชากรตัวอยางยังจําเปนตองอาศัยน้ําฝนหรือทําเกษตรน้ําฝนเกือบ
ทั้งหมด คือ ใชเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 92.3 และ 97.0 ตามลําดับ ในขณะที่ศูนยฯ ทั้งสองแหงเปนพื้นที่ซึ่งมีปริมาณฝนนอย
ที่สุด พ้ืนท่ีดังกลาวจึงมีปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรเปนอยางมาก เห็นไดจากไมมีนํ้าทางการเกษตรใชและขาดแคลน
น้ําทางการเกษตรมากกวาพื้นที่ตัวอยางศึกษาอื่นๆ สวนศูนยฯ หนองหอย ซ่ึงมีปริมาณฝนมากที่สุด และก็ไดอาศัยน้ําฝนทํา
การเกษตรสูงสุด แมจะไมถึงครึ่งหน่ึง คือ เพียงรอยละ 40.5 และใชน้ําจากแหลงนํ้าอ่ืนที่อีกสองศูนยขาดแคลน คือ สระหรือ
หนองนํ้าอีกรอยละ 35.1 ศูนยฯ แหงนี้ทําการเกษตรแบบเขม จึงมีระบบการใหน้ําพืชที่ดีและตรงตามชวงเวลาที่ตองการ  

สําหรับชนบททั่วไป มีความไดเปรียบในดานทําเลที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศดังที่กลาวมาแลวแตแรก จึงมีแหลง
น้ําหลากหลายมากกวาชนบทที่สูง ประกอบดวย ระบบชลประทานของรัฐ ชลประทานราษฎร บอนํ้า แมน้ําลําคลอง หนอง/สระ 
และน้ําฝน คิดเปนรอยละ 23.9, 20.8, 20.4, 12.8, 8.0 และ 8.0 ตามลําดับ  ทั้งนี้ดวยความไดเปรียบของพ้ืนที่ศึกษาในชนบททั่วไป
ของ 3 จังหวัดสําคัญ เชียงใหม ลําพูน และพะเยา ของอาณาจักรลานนา แหลงกําเนิดของระบบชลประทานราษฎร “เหมืองฝาย” 
มามากกวา 700 ป ดังที่ระบุแลวแตแรก ซ่ึงเปนระบบการรวมกลุมการบริหารจัดการน้ําของราษฎรผูใชน้ํา ที่ยอมรับกันทั่วไปวามี
ศักยภาพสูงสุด ภายใตขอตกลงรวมกันที่เรียกวา “สัญญาเหมืองฝาย” และเปนแมแบบของการบริหารจัดการน้ําของระบบ
ชลประทานหลวง หรือชลประทานของรัฐในสมัยตอมาจนปจจุบัน ดังน้ันจึงไมนาแปลกใจที่พบวาทุกจังหวัดพื้นที่ศึกษามีการใช
น้ําชลประทานทั้งสองระบบดังกลาวเพ่ือการเกษตร หรือที่เรียกกันวา “เกษตรชลประทาน” มากที่สุด  คือ พบวาประชากร
ตัวอยางศึกษาท้ังกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่เปนเกษตรกรใน 3 จังหวัดพ้ืนที่ศึกษา เชียงใหม ลําพูน และพะเยา ไดทําเกษตร
ชลประทานรอยละ 45.3 ,30.4 และ 60.6 ตามลําดับ ในชวงทําการเกษตรฤดูแลงที่พืชตองการน้ําสูงสุด และก็พบวาในปที่เก็บ
รวบรวมขอมูลนี้ เกษตรกรเผชิญกับปญหาสภาวะอากาศแหงแลงมากจนแหลงน้ําธรรมชาติแหงขอดหรือไมเพียงพอ ระบบ
ชลประทานที่มีการใหน้ําแบบหมุนเวียน (water rotation) จึงเปนส่ิงจําเปนและที่พึ่งสําคัญที่สุดของเกษตรกร นอกจากนี้ใน
จังหวัดเชียงใหมและลําพูน เกษตรกรยังตองอาศัยน้ําใตดิน คือ บอขุดหรือบอน้ําตื้นและบอน้ําบาดาลมาชวยเสริมในการเกษตร
ดวย โดยเฉพาะน้ําจากบอขุดหรือบอน้ําตื้นซ่ึงมีระดับความลึกไมมากนัก (จังหวัดเชียงใหมมีความลึก 1 – 9 เมตร และจังหวัด
ลําพูนมีความลึก 5 – 21 เมตร) คิดเปนรอยละ 26.7 และ 29.1 ตามลําดับ สวนใหญเปนเกษตรกรชาวสวนลําไย อยางไรก็ดี การขุด
บอบาดาลนําน้ํามาใชในการเกษตรนับวามีตนทุนสูงมาก ทําใหเกิดผลกระทบตอรายไดสุทธิจากการเกษตร หากผลผลิตไมไดผล
หรือราคาตกต่ํา จะทําใหเกิดภาวะขาดทุนและกอใหเกิดหนี้สินได  

สวนชุมชนเมืองแมจะเปนเขตเทศบาลแตยังมีการเพาะปลูกบางแตเปนจํานวนไมมากนัก มีผูใชน้ําเพ่ือการเกษตร
รวมกันทั้งสามจังหวัดเปนจํานวน 21 ราย พบมากที่สุดในชุมชนของเทศบาลเมืองพะเยา (วัดบุญยืน วัดภูมินทร และวัดปาลาน
คํา) สะทอนวาชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองพะเยายังมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทอยูมากกวาเทศบาลอื่นๆ แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
หลักของชุมชนเมือง สวนใหญเปนน้ําจากชลประทานราษฎร ชลประทานของรัฐ และแมนํ้าลําคลองตามลําดับ(ตารางผนวก 17) 

ในฤดูแลง การใชนํ้าเพ่ือการเกษตรมีลักษณะคลายกับในฤดูฝน คือ ใชน้ําจากแหลงนํ้าประเภทเดียวกัน ไดแก น้ําฝน 
น้ําบอ ชลประทานของรัฐ ชลประทานราษฎร แมน้ําลําคลอง และหนอง/สระ คิดเปนรอยละ 18.8, 17.2, 16.9, 15.6, 12.3 และ 
11.7 ตามลําดับ สําหรับชนบทที่สูงใชแหลงน้ําธรรมชาติเปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรหลัก ไดแก น้ําฝนรอยละ 56.8 และหนอง/
สระรอยละ 24.3  รองลงมาเปนนํ้าประปารอยละ 8.1 และน้ําประปารวมกับน้ําฝนรอยละ 4.1  สวนชนบทท่ัวไปใชแหลงนํ้าจาก
ระบบชลประทานของรัฐ น้ําบอ ชลประทานราษฎร แมน้ําลําคลอง น้ําฝน และหนอง/สระ  เปนสัดสวนรอยละ 22.4, 22.4, 19.6, 
15.4, 7.9 และ 6.1 ตามลําดับ ในขณะที่ชุมชนเมืองใชน้ําจากบอขุดหรือบอน้ําตื้นรอยละ 25.0 ระบบชลประทานราษฎร รอยละ 
20.0 และชลประทานของรัฐ แมนํ้าลําคลองและน้ําฝนในสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 15 (ตารางผนวก 18) 
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ในดานปริมาณน้ําเพื่อการเกษตร นับไดวากลุมตัวอยางทั้งหมดแทบจะไมมีปญหาในฤดูฝน เพราะจะขาดแคลนน้ํา
ทําการเกษตรอยูไมถึงรอยละ 10 (รอยละ 9.3) แตเกินรอยละ 90  มีน้ําพอใช (รอยละ 55.7) และมีเหลือเฟอ (รอยละ 34.9)  ชุมชน
ในชนบทที่สูงขาดแคลนน้ํามากกวาชนบททั่วไป สวนชุมชนเมืองไมมีปญหาปริมาณนํ้าเพื่อการเกษตรขาดแคลน เพราะยังเหลือ
พื้นที่เกษตรนอยมาก  สําหรับในฤดูแลง เมื่อปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรในแหลงนํ้าธรรมชาติลดลงมาก ปญหาขาดแคลนน้ําในฤดู
แลงนับวามีความรุนแรงตอการเกษตรมากกวาปญหาน้ํามากในฤดูฝนในพ้ืนที่ศึกษา พบวามีเกษตรกรไมมีนํ้าใชเลย (รอยละ 6.8)  
และขาดแคลน (รอยละ 44.7) รวมกันแลวจึงเกินครึ่ง  ในขณะที่มีน้ําพอใชรอยละ 38.3 และมีน้ําเหลือเฟอรอยละ 10.2  ทั้งนี้
ชุมชนในชนบทที่สูงยังคงมีปญหามากที่สุด เกษตรกรเกือบ 1 ใน 4 ไมมีน้ําใชทางการเกษตร (รอยละ 22.9) และขาดแคลนน้ําทํา
การเกษตรเกินครึ่ง (รอยละ 57.1) ในขณะท่ีชนบททั่วไปไมมีนํ้าใชนอยมาก (รอยละ 1.9) แตขาดแคลนน้ําทําการเกษตรยังสูงอยู
ถึงรอยละ 43.0 (บานนาคอเรือ จังหวัดเชียงใหม บานศรีดอนชัย จังหวัดลําพูน บานต๊ํานกกก และบานต๊ําเหลา จังหวัดพะเยา) 
สวนชุมชนเมืองมีปริมาณน้ําขาดแคลนบางรอยละ 16.7 (ตารางที่ 19 ในภาคผนวก) นอกจากนี้ปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรยังมี
ความสัมพันธกับความสะดวกในการนําน้ํามาใชในแปลงเพาะปลูก ดังตัวอยางใน ชนบทที่สูงที่พบวา มีความสะดวกในการนํา
น้ํามาใชนอยที่สุดคิดเปนรอยละสูงสุด 49.2 ตรงขามกับในชนบททั่วไปที่มีความสะดวกสูงสุดรอยละ 86.2 และชุมชนเมืองมี
ความสะดวกมากที่สุดรอยละ 90.9 (ตารางผนวก 20 )   

ในการนําน้ํามาใชทางการเกษตรมีคาใชจายอยูบางแตมีจํานวนเงินไมมากนัก โดยมีประชากรตัวอยางศึกษาเสียคาน้ํา
ทางการเกษตรหรือคาชลภาระเพียงรอยละ 30.6 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ชนบททั่วไปมีการใชจายคานํ้ามากที่สุด รอยละ 44.7 
รองลงมาเปนชุมชนเมือง รอยละ 17.6 และชนบทที่สูงนอยที่สุดเพียงรอยละ 6.8  คาน้ําท่ีจายตอครัวเรือนตอปไมมีความแตกตาง
กันมากนัก สวนใหญอยูระหวาง 100 – 500 บาท (ตารางที่ 21 ในภาคผนวก) และพบวาในทุกพื้นที่กลุมตัวอยางประชากร
ควบคุม ซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวากลุมตัวอยางประชากรเปาหมาย สามารถจายคานํ้าไดมากกวาดวย  แตจากการสัมภาษณ
พบวามีเกษตรกรบางรายที่ทําสวนลําไยของบานนาคอเรือและบานผาแตน จังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายเรื่องน้ําใชในสวนสูงมาก 
โดยเฉพาะการขุดเจาะนําน้ําบาดาลมาใช ตองเสียคาใชจายตั้งแตคาขุดเจาะบอบาดาล คาติดตั้งทอ และคาไฟเพ่ือสูบน้ําข้ึนมาใช 
บางรายจึงมีการลงทุนรวมทั้งหมดกวาแสนบาท  
     (4)  การจัดการการใชน้ําทางการเกษตรและคุณภาพของน้ํา 
             จากปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรและระดับความรุนแรงของปญหาทวีมากข้ึน การบริหารจัดการการใชนํ้าเพ่ือ
การเกษตรใหเพียงพอและทั่วถึง จึงเปนส่ิงจําเปนที่เกษตรกรในปจจุบันตองเรียนรูและดําเนินการ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางรอยละ 66.2 หรือ 2 ใน 3 ไดนําวิธีจัดการน้ําเพ่ือใหมีน้ําใชทางการเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง  โดยเลือกใชวิธีการ
หลักอยู 3 ประการตามลําดับ คือ (1) มีการบริหารจัดการระบบการใชน้ํา รอยละ 68.7  (2) การเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
ปริมาณน้ําท่ีมี รอยละ 30.4  และ (3) การปรับระดับพื้นที่เพาะปลูก รอยละ 0.9 (ตารางผนวก 22) การที่ประชากรตัวอยางศึกษา
ในทุกพื้นที่ เลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับปริมาณน้ําที่มีอยูมากที่สุด นับวาประชากรที่เปนเกษตรกรเหลาน้ีไดทําการเกษตรเชิง
อนุรักษดินและนํ้า ท่ีไดเรียนรูมาจากความจําเปนและประสบการณ หรือจะโดยมีผูแนะนําก็ดี เรียกไดวาเปนขอดีและถูกตอง
ทั้งส้ิน ทั้งนี้จะเห็นไดชัดเจนในชุมชนของชนบทที่สูงซ่ึงมีแหลงนํ้าจํากัดมากที่สุด มีปริมาณฝนนอย และประกอบกับดินมีสภาพ
ไมอุมน้ํา จึงเลือกปลูกพืชที่ใชนํ้านอยสวนใหญเปนพืชไร เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวไร และถั่วตางๆ (ศูนยฯ หนองเขียวและ
ศูนยฯ พระบาทหวยตม) สวนพื้นที่ราบลุมสวนใหญในชนบททั่วไป มีน้ําเพียงพอ มีปริมาณฝนมากพอและยังมีระบบ
ชลประทานทั้งที่เปนของรัฐและของราษฎร ดังที่อธิบายแลวแตแรก ประชากรเปาหมายหรือเกษตรกรจึงสามารถเลือกปลูกพืชที่
ใชน้ํามากขึ้นได ไมวาจะเปนขาวนาป ขาวนาปรัง ตลอดจนไมผล และพืชผักตางๆ ก็ตาม นอกจากนี้ยังพบวากลุมประชากร
ตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูงบางพื้นที่ทําการเกษตรเชิงอนุรักษดวยการปลูกพืชคลุมดิน และในที่น้ําไมพอก็จะปลูกพืชแตในฤดู
ฝน  สําหรับมาตรการเกษตรเชิงอนุรักษดินและน้ําวิธีอ่ืน ๆ ในแตละพื้นที่ศึกษาพบวา เลือกวิธีการใชน้ําที่แตกตางกันเล็กนอย  
กลาวคือ ชนบทที่สูง ประชากรเกษตรเลือกใชมากที่สุด 3 วิธี คือ การใหน้ําแบบประหยัดโดยลดปริมาณน้ําดวยการใชสปริงเกอร
หรือใชระบบน้ําหยด การกําหนดชวงเวลาใหน้ําและใหน้ําทุกครั้งที่พืชตองการ และการทําแปลงคูรับน้ําขอบเขาหรือมีการสราง
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แหลงกักเก็บนํ้า  สวนชนบททั่วไป ประชากรเกษตรใชวิธีการทําแปลงคูรับนํ้าหรือมีการสรางแหลงกักเก็บน้ํา และการกําหนด
ชวงเวลาใหน้ําและใหนํ้าพืชทุกครั้งที่พืชตองการ  สําหรับชุมชนเมือง ประชากรที่ยังทําเกษตรอยูไดเลือกใชการกําหนดชวงเวลา
ใหน้ําและใหน้ําพืชทุกครั้งที่พืชตองการ การใหน้ําตลอดเวลา และการทําแปลงคูรับน้ําหรือมีการสรางแหลงกักเก็บน้ําไวใช
โดยเฉพาะในการทําการเกษตรฤดูแลง 

นอกจากนี้เกษตรกรบางพื้นที่ เชน ในชนบททั่วไปและชนบทที่สูงยังใชวิธีทําการปรับระดับพ้ืนที่เพาะปลูก เพ่ือให
สามารถกระจายน้ําไดอยางทั่วถึง (บานเซี๊ยะในชนบททั่วไปจังหวัดพะเยา บานหนองหอยเกา และบานหนองหอยใหม ในชนบท
ที่สูง ศูนยฯ หนองหอย)   

วิธีการที่กลาวมาขางตนเปนการใชนํ้าโดยเกษตรกรแตละรายเลือกปฏิบัติไดเอง  นอกจากนี้ยังมีการจัดการน้ําแบบ
รวมกลุมของผูใชน้ํา ท่ีบริหารจัดการกันเองและรูจักกันดีในภาคเหนือภูมิศาสตรหรือในอาณาจักรลานนาวา “กลุมผูใชนํ้า”  ซ่ึง
พบในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 18 กลุม อยูในชนบทที่สูง 4 กลุมคิดเปนรอยละ 22.2 และในชนบททั่วไป 14 กลุม คิดเปนรอยละ 77.8  
สวนชุมชนเมืองที่ยังเหลือทําเกษตรกันนอยมากจึงไมมีกลุมผูใชนํ้า ในพื้นที่ศึกษาพบการจัดการน้ําแบบรวมกลุมมีเพียงรอยละ 
38.2 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด วิธีการที่ผูใชน้ํานิยมใช คือ (1) การจัดแบงรอบเวรการใหน้ําในฤดูแลงรอยละ 70.0  และ (2) การ
แบงกันใชน้ําตามปริมาณน้ําที่มี รอยละ 30.0 (ตารางผนวก 23) สมาชิกกลุมผูใชนํ้าในชนบทที่สูงเลือกการแบงกันใชน้ํามากกวา
การจัดแบงเปนรอบเวร ในขณะที่ชนบททั่วไปเลือกการจัดแบงเปนรอบเวรท้ังหมดเพราะเปนการสงน้ําจากโครงการชลประทาน
หลวงและราษฎรประเภททดน้ําหรือเหมืองฝายในพ้ืนที่ไปสูแปลงเพาะปลูกหมุนเวียนกันระหวางตนน้ําและทายน้ํา   

ในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา กลุมตัวอยางท้ังหมดประสบปญหามลพิษทางน้ําไมมากนัก โดยมีกลุมตัวอยางเพียงรอย
ละ 16.1 ที่มีปญหานํ้าเนาเสีย รอยละ 12.1 มีปญหาสารเคมีตกคางในสิ่งแวดลอม และรอยละ 5.8 มีปญหาน้ําท้ิงจากการเกษตร 
ในระดับพื้นท่ี พบวาปญหาน้ําเนาเสียมีมากที่สุดในชุมชนเมือง ซ่ึงก็เปนการยืนยันสภาพความเปนจริงที่พบเห็นไดทั่วไป 
รองลงมาเปนชนบทที่สูงและชนบททั่วไป มีสัดสวนรอยละ 29.0, 11.9 และ 10.1 ตามลําดับ ปญหาสารเคมีตกคางพบมากที่สุด
ในชนบทที่สูง (ศูนยฯ หนองหอย ศูนยที่ปลูกพืชเศรษฐกิจแบบเขมที่ใชเทคโนโลยีทางการเกษตรประเภทปุยเคมีและยาปราบ
ศัตรูพืชและวัชพืชมามากมาย กอนจะสงเสริมการปลูกผักอินทรียในปจจุบัน) ตามดวยชนบททั่วไปและชุมชนเมือง มีสัดสวน
รอยละ 20.3, 14.1 และ 2.1  สวนปญหาน้ําทิ้งการเกษตรพบมากที่สุดในชนบทที่สูง (ศูนยฯ หนองหอย) รองลงมาเปนชนบท
ทั่วไปและชุมชนเมือง เปนสัดสวนรอยละ 9.5, 6.1 และ 2.2 ตามลําดับ  (ตารางผนวก 24 )  

เปนท่ีนาสังเกตวาประชากรไทยสวนใหญยังไมคอยตระหนักในปญหามลพิษตางๆ ไมวาจะเปนมลพิษทางน้ําหรือ
มลพิษของดินเกษตรก็ตาม ดังนั้นเมื่อมีปญหามลพิษทางน้ําไมมากนัก กลุมตัวอยางเกือบครึ่งหน่ึง หรือรอยละ 47.9 จากจํานวน
ทั้งหมด จึงยังไมมีการจัดการปญหามลพิษดังกลาว  โดยในชนบทที่สูงไมมีการจัดการรอยละ 59.4 ชนบททั่วไปรอยละ 42.2 และ
ชุมชนเมืองรอยละ 50.0  จึงเปนที่นาสังเกตวาพื้นท่ีซึ่งทําการเกษตรแบบเขมมาก เชน ชุมชนในชนบทที่สูงบางแหง  (ศูนยฯ 
หนองหอย) ซ่ึงมีปญหามลพิษทางน้ํามากท่ีสุด แตกลับไมมีการจัดการปญหาดังกลาวมากที่สุดดวย  อยางไรก็ตามสําหรับกลุม
ประชากรตัวอยางทั้งหมดที่ตระหนักถึงอันตรายจากมลพิษทางน้ําและมีการจัดการปญหามลพิษทางน้ํามีอยูเกินครึ่งของผูตอบ
หรือรอยละ 52.1 ในทุกพื้นท่ีเลือกใชวิธีการหลักๆ คลายกัน คือ การใชสารเคมีใหนอยลง และการใชปุยพืชสดหรือปุยคอกแทน
ปุยเคมี นอกจากนี้ยังมีวิธีการอ่ืนๆ อีกบาง ประกอบดวย การใชปุย EM  การใชสมุนไพรแทนสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
และวัชพืช  การเลิกใชสารเคมีบางประเภทและใชอยูบางประเภท (การเลิกใชปุยเคมี ยาฆาหญา แตยังคงใชยากันเชื้อรา) การ
ระบายน้ําเสียออกจากพื้นท่ีเกษตรและคอกสัตว การใชอุปกรณปองกันและควบคุมถังบรรจุสารเคมี และ การลางผัก ตมน้ําหรือ
กรองน้ํากอนดื่ม เปนตน (ตารางผนวก 25 ) 
     (5)  การใชประโยชนจากพื้นที่ปาไมและการอนุรักษ 
            สําหรับสถานการณดานปาไม ในภาพรวมแลวพบวาปาชุมชนโดยรอบชุมชนที่ศึกษา สวนใหญมีแนวโนมอยูในภาวะ
เสื่อมโทรมมากกวาอยูในสภาพดี  กลุมประชากรเปาหมายและควบคุมตัวอยางรอยละ 35.0 ท้ังหมดพบวาพื้นที่โดยรอบชุมชน
ของตนไมมีปาชุมชนเหลืออยูแลว รอยละ 28.0 พบวาปาชุมชนยังคงมีเหลืออยูบางแตอยูในสภาพเสื่อมโทรมที่ตองเรงฟนฟู  รอย
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ละ 3.7 พบวามีการเปลี่ยนสภาพปาชุมชนเดิมใหเปนพื้นที่ทํากิน และรอยละ3.1 พบวาปาชุมชนที่มีอยูไมมีกฎระเบียบเพื่อ
ควบคุมการใชประโยชน  อยางไรก็ตาม ในดานที่ดีพบวายังมีปาชุมชนที่ยังอยูในสภาพดี รอยละ 13.9  และรอยละ 11.9 มี
กรรมการหมูบานควบคุมกฎระเบียบในการใชประโยชนจากปาชุมชน (หากมีการตัดโคนตนไมโดยไมไดรับอนุญาต จะตองถูก
ปรับ 500 บาท)  เมื่อเปรียบเทียบสภาพปาไมระหวางชนบทที่สูงและชนบททั่วไป (สําหรับชุมชนเมืองไมมีพื้นที่ปาไมเหลืออยู
แลว) พบวาชนบทที่สูงมีปญหาดานปาไมมากกวาชนบททั่วไป โดยศูนยพัฒนาของโครงการหลวงทั้ง 3 แหง มีปาในสภาพเสื่อม
โทรมถึงรอยละ 47.8 – 55.4 ในขณะท่ีชนบททั่วไปมีปาเสื่อมสภาพนอยกวา คือ ระหวางรอยละ 13.6 – 26.6  ชนบทที่สูงมีปาไม
ที่สภาพดีเหลืออยูรอยละ 17.0 – 21.3 สวนชนบททั่วไปมีมากกวา ในสัดสวนระหวางรอยละ 26.6 – 46.4  ในดานการควบคุมการ
ใชประโยชนจากปาโดยชุมชนทองถิ่น มีระดับที่ใกลเคียงกัน คือ ชนบทที่สูงรอยละ 12.5 – 17.5 และชนบททั่วไปรอยละ 13.6 – 
14.8 (ตารางผนวก 26 ) 

กลุมประชากรตัวอยางศึกษาสวนใหญใชประโยชนพื้นท่ีในเขตปาชุมชนลดลง พบวาเกือบ 2 ใน 3 หรือรอยละ 62.6 ของ
ประชากรที่ตอบท้ังหมดไมไดใชประโยชนจากปาชุมชนของหมูบานเลย สวนรอยละที่เหลือ (รอยละ 37.4) ยังคงมีการใช
ประโยชนจากปาไมอยูบาง คือ เปนการใชประโยชนเพ่ือการเก็บของปามากที่สุด โดยเฉพาะพืชและสัตวที่เปนอาหาร (เห็ด 
หนอไม รังผึ้ง ไขมดแดง ผักพื้นบานตางๆ) สมุนไพรยารักษาโรค รองลงมาเปนการใชพื้นที่ปาชุมชนเดิมเพื่อเปนพื้นที่เพาะปลูก 
โดยการถางและเผาปาแลวปลูกพืชผสมสวนมาก ถัดมาเปนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามที่ตลาดตองการหรือเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน (ขาวโพด ลําไย และขาวไร)  และมีการปลูกพืชแซมและการปลูกพืชคลุมดินบางแตไมมากนัก นอกจากนี้ยังมีการนํา
ไมมาใชประโยชนตาง ๆ อาทิ เพ่ือทํารั้ว เผาถาน สรางบาน หรือใชเปนไมคํ้ายันกิ่งตนลําไยในขณะที่ติดผล ตลอดจนนํามาสัตว
มาเลี้ยงในเขตปาบางสวนใหญเปนวัวควาย (ตารางผนวก 27 ) 

ชุมชนในชนบทที่สูง สวนใหญนําพ้ืนที่ปาชุมชนมาใชประโยชนมากกวาไมใชประโยชนคิดเปนสัดสวนรอยละ 77 : 
23 โดยกลุมตัวอยางจากหมูบานเปาหมายมีการนํามาใชประโยชนมากกวากลุมตัวอยางจากหมูบานควบคุม ทําใหปาชุมชนอยูใน
สภาพที่เส่ือมโทรมมากกวาพ้ืนที่อ่ืน การใชประโยชนหลักยังคงเปนการเก็บของปา รองลงมาเปนการเพาะปลูก การนําไมมาใช
ประโยชนและการเลี้ยงสัตว  ในชนบทท่ัวไป มีการใชประโยชนจากปาชุมชนนอยกวาไมไดใช คิดเปนสัดสวนรอยละ 37 : 63  
ลักษณะของกิจกรรมที่ใชประโยชนในพื้นท่ีปาเปนกิจกรรมประเภทเดียวกับท่ีพบในภาพรวม สําหรับชุมชนเมือง บานเปาหมาย
ทั้งหมดไมไดใชประโยชนจากปาชุมชน เพราะไมมีปาชุมชนอยูในเขตเมือง แตมีบานควบคุมเพียง 1 ราย (บานทา-ทานาง) แจง
วาไปทําการเพาะปลูกในพื้นที่ปาชุมชนที่อยูนอกเขตชุมชนเมือง (ตารางผนวก 27 ) 

กลุมประชากรตัวอยางศึกษาทั้งหมดยังคงใชไมฟน ถานหุงตม และไมใชสอยในชีวิตประจําวันมากถึงรอยละ 68.1 
โดยเก็บจากพื้นที่สวนไรนาของตนเองมากที่สุด รอยละ 43.8  สวนใหญเปนตนไม เศษกิ่งไม เชน กิ่งลําไย มะมวงที่ตัดแตงก่ิง 
และซังขาวโพด เปนตน รองลงมาไดจากปาสาธารณะของหมูบาน ปาชุมชนในหมูบาน ปาไมทั่วๆ ไป และซื้อไมมาใช ใน
ชนบทที่สูงพบวายังมีการพึ่งพาไมเชื้อเพลิงและไมใชสอยจากปามากถึงรอยละ 97.4  โดยมีแหลงไมเชื้อเพลิงและไมใชสอย
เชนเดียวกับที่พบในภาพรวม สวนชนบททั่วไป ยังมีการใชไมเชื้อเพลิงและไมใชสอยอยูรอยละ 75.0 โดยใชไมจากแหลง
เดียวกันกับในระดับภาพรวมแตมีการซ้ือไมมาใชมากข้ึน เม่ืออัตราการใชไมเชื้อเพลิงและไมใชสอยยังมีมากรวมกับการขยาย
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตปา จึงเปนสาเหตุสวนหน่ึงที่ทําใหปาของชนบทที่สูงและชนบททั่วไปอยูในเสื่อมสภาพมากขึ้น สําหรับ
ชุมชนเมือง มีแหลงเชื้อเพลิงท่ีสะดวกกวา โดยเฉพาะการใชกาซหุงตมในครัวเรือน ทําใหการใชไมเชื้อเพลิงและไมใชสอยไม
มากนักเพียงรอยละ 19.4 โดยไดจากการซื้อมากที่สุด รองลงมาไดจากตนไมในบานของตนเอง และเก็บมาจากที่สาธารณะทั่วไป 
(ตารางผนวก 28) 

เมื่อปาไมตามธรรมชาติมีพ้ืนท่ีลดลงอยางมาก เจาหนาท่ีของรัฐจึงสงเสริมใหปลูกตนไมเสริม ชนิดของพันธุไมที่
สงเสริมใหปลูกมีจํานวนมากมาย สามารถแบงกลุมได 4 ประเภท คือ (1) ไมโตเร็ว  (2) ไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  (3) พืช
อาหาร ผักและผลไม และ (4) ไมดอกไมประดับ  ในภาพรวมมีการสงเสริมใหปลูกไมเศรษฐกิจมากที่สุดรอยละ 67.7 รองลง มา
เปน พืชอาหาร ผักและผลไมรอยละ 18.3 ไมโตเร็วรอยละ 11.1 และไมดอกไมประดับรอยละ 2.9  สําหรับไมเศรษฐกิจ พันธุไม
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ที่สงเสริมใหปลูกเสริมเปนอันดับตน ๆ ก็คือไมสําคัญในปาเดิมท่ีถูกตัดทําลายไปโดยเฉพาะที่ปลูกเปนอันดับหนึ่ง คือ ไมสักมี
สัดสวนกวาครึ่งหนึ่งของไมเศรษฐกิจทั้งหมด (รอยละ 51.3) อันดับท่ีสองเปนยูคาลิปตัส (รอยละ 20.1) เน่ืองจากเปนไมใชสอยที่
โตเร็ว นํามาใชประโยชนในการกอสรางไดดี และอันดับที่สามเปนยางพารา (รอยละ 10.1) เปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมที่มีการ
สงเสริมใหปลูกอยางแพรหลายในภาค เหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ซ่ึงดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงต่ํา ในบางพื้นที่สงเสริม
ใหปลูกทดแทนไมผลเดิมที่ใหผลผลิตลดลงหรือราคาตกต่ํา เชนลําไย ล้ินจี่  สําหรับไมโตเร็ว กระถินณรงค สน และจามจุรี เปน
พันธุไมที่สงเสริมใหปลูกมากที่สุด สวนพืชอาหาร ผักและผลไม มีการสงเสริมพืชหลายชนิด ท่ีสงเสริมมากเปนพันธุไมใน
ทองถ่ิน คือ ข้ีเหล็ก ลําไย และสะเดา และสําหรับไมดอกไมประดับไมมีการสงเสริมชนิดใดเปนพิเศษ ในสวนของชนบทที่สูง
และชนบททั่วไป มีการสงเสริมใหปลูกพันธุไมเชนเดียวกันกับในภาพรวม สวนชุมชนเมืองมีการสงเสริมใหปลูกไมทาง
เศรษฐกิจเปนอันดับแรก รองลงมาเปนพืชอาหาร ผักและผลไม และไมโตเร็ว (ตารางผนวก 29)  

ชนิดพันธุไมที่กลุมตัวอยางใหความสนใจปลูกในชุมชน มีความคลายคลึงกับชนิดที่รัฐสงเสริม แตมีสัดสวนที่
แตกตางกัน กลาวคือในภาพรวม มีความตองการปลูกไมเศรษฐกิจรอยละ 57.4  พืชอาหาร ผักและผลไมรอยละ 30.9  ไมโตเร็ว
รอยละ 7.9 และไมดอกไมประดับรอยละ 3.8  ชนิดของไมเศรษฐกิจที่กลุมตัวอยางทั้งหมดสนใจปลูกมากที่สุด ยังคงเปนไมสัก 
รอยละ 61.5 รองลงมาเปนสัดสวนไมมากนักเรียงตามลําดับเปนไมไผ ยางพารา ยูคาลิปตัส และประดู  สวนชนิดพืชอาหาร ผัก
และผลไมที่สนใจปลูกมากที่สุด คือ ลําไย มะมวง และขี้เหล็ก  สําหรับไมโตเร็วสนใจปลูก จามจุรี กระถินณรงค สน และราช
พฤกษมากท่ีสุด  ชุมชนในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปสนใจปลูกชนิดพันธุไมในสัดสวนท่ีคลายคลึงกันกับในภาพรวม แตกลุม
ตัวอยางในชุมชนเมืองตองการใหปลูกพืชอาหาร ผักและผลไมมากที่สุด รองลงมาเปนไมเศรษฐกิจ ไมโตเร็ว และไมดอกไม
ประดับ (ตารางผนวก 30)  เหตุผลในการเลือกพันธุไมดังกลาว กลุมตัวอยางเลือกปลูกเพื่อเปนรายไดหรือปลูกเพ่ือขายมากที่สุด 
รอยละ 27.9 รองลงมาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม เพราะมีสภาพแวดลอมเหมาะสม เพื่อใชประโยชนในครัวเรือน เพื่อเปนไมใช
สําหรับการกอสราง และเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนเหตุผลลําดับรองลงมา  ในระดับชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
มีความแตกตางจากเหตุผลในการเลือกชนิดพันธุไมในภาพรวม กลาวคือ ชุมชนชนบทที่สูงใหความสําคัญกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมเปนอันดับแรก รองลงมาเปนการปลูกเพื่อการคา เพื่อเปนไมใชสอยในการกอสราง เพ่ือการใชประโยชนใน
ครัวเรือน เพราะมีสภาพแวดลอมเหมาะสมดูแลงาย และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน สวนชนบททั่วไปใหความสําคัญกับการ
ปลูกเพ่ือการคาเปนอันดับแรก เหตุผลรองลงมาตามลําดับ คือ เพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม เพราะพันธุไมน้ันสามารถเติบโตไดดี
ในสภาพแวดลอมของพื้นที่น้ัน เพ่ือการใชประโยชนในครัวเรือน เพื่อการกอสราง และเพื่อบริโภคในครัวเรือน  และสําหรับ
ชุมชนเมือง ใหความสําคัญการปลูกเพ่ือการคาและเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมในสัดสวนท่ีเทากันเปนอันดับแรก รองลงมาเพื่อ
ใชประโยชนในครัวเรือนและเพื่อการกอสราง 

4.1.4  ปญหาในการใชทรัพยากรกายภาพและสภาวะแวดลอม 
สภาพกายภาพของพื้นที่ศึกษาที่ปรากฏในปจจุบัน ไมวาจะเปนพื้นท่ีชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ที่เกิด

จากการใชประโยชนทรัพยากรกายภาพพื้นฐานสําคัญ ทั้งในเชิงอนุรักษหรือในเชิงทําลายดังรายละเอียดที่กลาวแลวก็ตาม ยอม
กอใหเกิดปญหาและขอจํากัดตางๆ กับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของพื้นที่น้ัน ๆ ไมมากก็นอย อันจะสงผลไมโดยตรงก็โดยออม
ตอ ปญหาความยากจนของประชากรยากจนทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมทั้งหมด ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดดังกลาว 
พอสรุปไดดังนี้ 

(1)  ปญหาทําเลที่ตั้ง ภูมิประเทศและทรัพยากรดิน 
    ลักษณะภูมิประเทศและคุณภาพหรือความอุดมสมบูรณของดินเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการเกษตร

ซ่ึงเปนอาชีพหลักของประชากรในชนบทที่สูงมากท่ีสุด  นับเปนขอดอยหรือขอเสียเปรียบดานทําเลที่ตั้งและภูมิประเทศที่สวน
ใหญเปนที่ดอน ที่สูง ที่มีความลาดชันมาก สวนที่ราบมีอยูจํากัด นอกจากนี้บริเวณที่สูงในภาคเหนือลานนา หรือของพื้นที่ศึกษา
ยังเปนบริเวณปาไมตนนํ้าลําธารที่สวนใหญเปนปาอนุรักษตามกฎหมาย (อุทยานแหงชาติและปาสงวนแหงชาติ) ดังน้ันจึงพบวา 
ทําเลที่ตั้งของพ้ืนที่เพาะปลูกของประชากรกลุมตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูงไดขยายตัวเขาไปในเขตปาอนุรักษเหลานี้ พื้นที่
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เกษตรบางสวนยังซอนทับกับพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตรแหงชาติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ และเขตศูนยสงครามพิเศษ (ศูนยฯ 
หนองหอย) จึงทําใหพ้ืนที่เพาะปลูกมีอยูจํากัด สําหรับชุมชนชนบททั่วไปมีขอจํากัดทางภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งอยูบางเชนกัน  
โดยเฉพาะประชากรหรือชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานบานเรือน ทํามาหากินโดยเฉพาะทําเกษตรอยูบนที่ดอนหรืออยูใกลกับท่ีเชิงเขาใน
จังหวัดลําพูน (อาทิ บานบวก บานปางสาน บานใหมสุขสันต และบานหวยบง) และจังหวัดพะเยา (บานเซี๊ยะ) มีพื้นท่ีบางสวนอยู
ในเขตปาสงวนแหงชาติเชนกัน  นอกจากนี้พื้นที่ริมอางเก็บนํ้าเข่ือนภูมิพล (บานนาคอเรือ บานแมทัง และบานผาแตน จังหวัด
เชียงใหม) ยังอยูในเขตเวนคืนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่กันออกเปนเขตพื้นที่น้ําทวมถึงมาตั้งแตเริ่มสรางเขื่อน
ภูมิพล ทําใหในบางปมีปญหาทวมพ้ืนท่ีสวนลําไยที่เปนพืชหลักของประชากรที่เปนเกษตรกรชาวสวนจนไดรับความเสียหาย 
ซ่ึงก็หมายถึงการสูญเสียทั้งผลผลิตและรายได ตลอดจนภาวะหนี้สินที่เปนภาระเพิ่มข้ึน ถากูเงินมาลงทุน เปนตน 

    ขอเสียเปรียบดานภูมิประเทศและธรณีวิทยา ยังเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคุณภาพและความอุดมสมบูรณของดินของ
ประชากรเกษตรในชนบทที่สูงทั้งหมดและในชนบททั่วไปบางแหง กวาครึ่งหนึ่งมีความอุดมสมบูรณในระดับปานกลางจนถึง
ต่ํา เพราะมีเนื้อดินเปนดินทราย ดินลูกรัง หรือมีกรวด หิน ปะปนมาก บางแหงยังมีหนาดินตื้น และเมื่อทําการเพาะปลูกมาเปน
เวลานาน ทําใหหนาดินเสื่อมโทรมมากจนตองใชปุยมากขึ้น และยิ่งถาเปนปุยเคมี อันตรายจากสารเคมีตกคางจนเปนมลพิษทาง
ดิน ก็จะกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชากรมากขึ้น ดังที่ปรากฏวาในชนบททั่วไปและชนบทที่สูงมีการใชปุยเคมีสูงมากถึง
รอยละ 85.4 และ 78.3 เปนเหตุใหมีตนทุนการผลิตสูงมากข้ึน และในขณะเดียวทําใหโครงสรางของดินเสื่อมสภาพมากขึ้น (รอย
ละ 70.5 ในชนบทที่สูง และรอยละ 63.5 ในชนบททั่วไป) (ตารางผนวก 31 ) มีความอุดมสมบูรณลดลงจนทําใหผลผลิตต่ํามาก
ข้ึนตามมา นอกจากปญหาคุณภาพชีวิตของประชากรผูผลิตดังกลาว และยังรวมถึงคุณภาพชีวิตของผูบริโภคผลผลิตนั้น ๆ ดวย 
ตามระบบหวงโซอาหาร (food chain หรือ food web) 

(2) ปญหาทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรนํ้ามีปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการพัฒนาชุมชนตางๆ ดังนี้ 

  (2.1)  ปญหาปริมาณนํ้าเพื่อการเพาะปลูก  
                  กลุมตัวอยางโดยรวมมีปญหาน้ําเพื่อการเพาะปลูกรอยละ 62.2 โดยชนบทที่สูงเปนพื้นที่ซ่ึงมีปญหามากที่สุด 
รองลงมาเปนชนบททั่วไปและชุมชนเมือง คิดเปนรอยละ 80.3, 57.1 และ 32.1 ตามลําดับ (ตารางผนวก 32) ประเภทของปญหาที่
พบมีดังนี้ 

(2.1.1)  การขาดระบบชลประทานหรือแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแลง ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
เปนเวลานาน หรือเกิดวิกฤติจากปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร (บางพื้นที่ก็รวมถึงน้ําอุปโภคบริโภคดวย)  ถือเปนปญหาที่
สําคัญท่ีสุดของทุกพื้นที่ โดยรุนแรงที่สุดในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป (ศูนยฯ หนองเขียว มีปญหารอยละ 79.4 ของปญหาที่มี
ทั้งหมด ศูนยฯ หนองหอย รอยละ 71.4 และศูนยฯ พระบาทหวยตม รอยละ 50.0) เนื่องจากมีขอจํากัดทางกายภาพ ทําใหขาดน้ํา
ทั้งจากแหลงน้ําตามธรรมชาติและจากระบบชลประทาน ประกอบกับมีปญหาฝนทิ้งชวงเปนเวลานานในชวงปท่ีผานมา 
นอกจากนี้การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรทําไดลําบากเพราะภูมิประเทศไมอํานวย เปนที่ราบสลับลูกเนินหรือเปนที่ภูเขาทํา
ใหการสรางระบบสงน้ําทําไดยาก  

ในชวงฤดูแลงทุกชุมชนในทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษามีชวงเวลาที่ขาดแคลนน้ํา กลุมตัวอยางรอยละ 33.7 ของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดมีระยะเวลาขาดน้ํา 3 – 6 เดือน รอยละ 27.2 ขาดน้ํา 1 – 3 เดือน และรอยละ 21.7 ขาดน้ํา 1 – 4 สัปดาห ชวงเวลาที่ขาดน้ํา
มากที่สุดคือ ระหวางเดือนมกราคม – เมษายน ในจังหวัดเชียงใหมมีปริมาณน้ําฝนระหวาง 7.7 – 17.3 มม.ตอเดือน ในจังหวัด
ลําพูนมีปริมาณนํ้าฝนระหวาง 0.2 – 5.2 มม. ตอเดือน และจังหวัดพะเยามีปริมาณน้ําฝนระหวาง 7.5 – 33.5 มม. ตอเดือน (ที่มา - 
ฝายแผนที่และขอมูลอุตุนิยมวิทยา ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) (http://www.cmmet.com)  สําหรับชนบทที่สูงมีชวงเวลาขาด
แคลนน้ํานานมากที่สุด เนื่องจากตองพ่ึงพาน้ําเพื่อการเกษตรจากแหลงน้ําธรรมชาติเปนหลัก มีกลุมตัวอยางเกินครึ่งหรือรอยละ 
52.0 ขาดนํ้าในฤดูแลงเปนเวลานานมากที่สุด 3 – 6 เดือน และรอยละ 28.0 ขาดน้ําเปนเวลานาน 1 – 3 เดือน สวนชนบททั่วไป
สวนใหญมีชวงเวลาขาดน้ําไมเกิน 1 เดือน คิดเปนรอยละ 29.7 รองลงมาเปนการขาดน้ําในชวง 1 – 3 เดือน และชวง 3 – 6  เดือน 
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มีสัดสวนรอยละ 26.6 และ 25.0  สําหรับชุมชนเมืองมีผูประสบปญหานี้นอยมากเพียง 3 ราย (1 – 3 เดือน และ 3 – 6 เดือน)  จึง
ไมถือวาเปนปญหาสําคัญของประชากรในพื้นที่นี้ (ตารางผนวก 33) สภาวะการขาดน้ํานี้จึงเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการเกษตร 
ทําใหเกษตรกรสวนใหญของชนบทที่สูงและชนบททั่วไปสามารถเพาะปลูกไดเพียงปละครั้งหรือเกษตรฤดูฝนเทานั้น ทําใหเกิด
ปญหาการวางงานในฤดูแลง และตองหารายไดจากอาชีพรองหรืออาชีพเสริมอ่ืนๆ ซ่ึงมิฉะนั้นอาจทําใหเกิดการอพยพไปหางาน
ทํานอกพ้ืนที่ชุมชนของตนเองมากขึ้น  อันทําใหเกิดปญหาการแยงงานและความแออัดในตัวเมืองหรือเมืองใหญมากขึ้น ทั้งนี้ยัง
ไมไดพูดถึงปญหาสังคมตางๆ อีกมากมายที่จะเกิดตามกันมาเปนลูกโซอยางตอเนื่อง ถาไมหาทางแกไขและปองกันไวกอน  

(2.1.2)  น้ําทวม ปญหานี้พบเฉพาะในพื้นที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง พบวาชุมชนเมืองทั้งหมดมีปญหาน้ําทวมไม
เกินหนึ่งสัปดาห เนื่องจากทําเลที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ลุมต่ํา เชน พื้นที่ชุมชนเมืองในจังหวัดเชียงใหม (ชุมชน
หนองหอย) และจังหวัดลําพูน (ชุมชนไกแกว และชุมชนชางฆอง) สวนชนบททั่วไปมีปญหานํ้าทวมหลายชวงเวลา คือ ใน
ระยะเวลา 3 – 4 สัปดาห มีสัดสวนรอยละ 28.0 ระยะเวลานอยกวาหนึ่งสัปดาห หนึ่งสัปดาห และมากกวาหน่ึงเดือนมีสัดสวน
เทากัน คือ รอยละ 24.0 เนื่องจากภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมและที่ราบน้ําทวมถึง โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม (บาน
โฮงใน) และจังหวัดพะเยา (บานต๊ํานกกก บานต๊ําเหลา และบานลอ) (เดือนที่ปญหาน้ําทวมมากที่สุด คือ เดือนสิงหาคม-กันยายน 
ซ่ึงเปนชวงเวลาที่มีปริมาณฝนตกหนักมากที่สุด) จึงมีผลทําใหผลผลิตการเกษตรเสียหาย เกษตรกรขาดรายไดและมีภาระหน้ีสิน
ตามมา (ตารางผนวก 34 ) 

(2.2)  ปญหาคุณภาพน้ําบริโภคอุปโภคและนํ้าเพื่อการเกษตร5) 
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลา 5 ปท่ีผานมา น้ําดื่ม น้ําใช และน้ําเพื่อการเกษตรมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป  ในภาพรวม

แนวโนมของคุณภาพน้ํา พบวาน้ําดื่มมีคุณภาพดีกวานํ้าใช และน้ําใชมีคุณภาพดีกวาน้ําเพื่อการเกษตรในทุกพ้ืนที่ ดังเห็นไดจาก
สัดสวนของคุณภาพนํ้าในระดับเลวลงของน้ําใชและน้ําเพ่ือการเกษตร ในทุกพื้นที่มีสัดสวนเพิ่มมากกวาสัดสวนของน้ําดื่ม  
นอกจากนี้ในระหวางพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 แหง ชนบทที่สูง มีคุณภาพน้ําทุกประเภทอยูในระดับต่ํากวาชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  
ในดานปญหาความรุนแรงของการใชน้ําเพื่อการเกษตรมีระดับความรุนแรงของปญหาในการใชน้ํามากที่สุด รองลงมาเปนน้ําใช
และน้ําดื่ม ในระดับพื้นที่ ชนบทที่สูงยังคงมีปญหาความรุนแรงมากที่สุดสําหรับการใชนํ้าทุกประเภท  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(2.2.1) น้ําดื่ม  กลุมตัวอยางสวนใหญพบวานํ้าดื่มมีการปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึน โดยสวนรวมน้ําดื่มมีคุณภาพ
เหมือนเดิมรอยละ 53.3  (สวนใหญเปนน้ําท่ีไดจาก ลําคลอง บอขุดหรือบอน้ําตื้นที่ยังมีปริมาณเพียงพออยู) น้ํามีการปรับปรุงให
ดีข้ึน รอยละ 32.9 (โดยมีการปรับปรุงปญหากลิ่น สีของน้ําหรือความขุนหรือปริมาณตะกอน มีความสะอาดและความสะดวก

                                                         
5) ปญหาเรื่องนํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค การขาดแคลนทรัพยากรน้ําและแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร ที่เปนอาชีพหลักของประชากรเปาหมายใน
เขต 3 ศูนยฯ พ้ืนที่ศึกษา  คือ  ทุกศูนยฯ ยังตองอาศัยนํ้าฝนหรือการเกษตรนํ้าฝนเปนหลัก แตระบบวิกฤติในการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรโดยเฉพาะ
ชวงฤดูแลงที่ขาดน้ําหรือนํ้าตนทุนทําการเกษตรมากกวา คือ ศูนยฯหนองเขียวและศูนยฯพระบาทหวยตม ตามลําดับ ดวยปริมาณฝนเฉลี่ยตอปต่ํากวา
1,000 มม. ท้ังสองแหง ในขณะที่พ้ืนท่ีเกษตรของศูนยฯหนองเขียวขาดแหลงนํ้าธรรมชาติจําเปนตองสูบขึ้นบอพักกอนสงใหพ้ืนท่ีเกษตร ระบบชล 
ประทานยังไมสมบูรณท้ังสองศูนยไมวาจะเปนบอบาดาล(บอบาดาลลึก 250 เมตร และนํ้าก็ยังมีสนิมเหล็กปนสีแดง) ของศูนยพระบาทหวยตมและ
ประปาภูเขาศูนยฯหนองเขียวท่ีเปนแหลงสําคัญในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรบางสวน(ประชากรในชนบทที่สูงประสบปญหาขาดแคลนน้ํา
เพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแลง จนกอใหเกดิปญหาวางงานในบางราย จนทําใหหางานเสริมดานรับจางทั่วไปครั้งคราวในหมูบานหรือออกไป
ทํางานตางหมูบาน)  ยกเวนศูนยฯหนองหอยที่นอกจากจะมีแหลงนํ้าธรรมชาติ คือ นํ้าแมแรมทางเหนือและนํ้าแมสาทางใต พ้ืนที่ระบบชลประทาน 
บอบาดาล และนํ้าประปา ลําหวยธรรมชาติ ภูเขาแลว ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปยังสูงกวา 1,400 มม. ซ่ึงนับวาเพียงพอกับการเพาะปลูกพืชไดหลากหลาย
ชนิด ทําใหปญหาขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตรไมวิกฤตในพ้ืนท่ีศูนยฯหนองหอย 
 สําหรับปญหานํ้าอุปโภคบริโภคน้ัน  ก็จะเปนปญหาหลักของประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมและศูนยฯหนองเขียว เชนเดียวกับปญหา
นํ้าเพื่อการเกษตร นอกจากจะขาดแคลนในดานปริมาณ แมจะมีบอบาดาล(ระดับความลึกประมาณ 50 เมตร จากผิวดิน)  และประปาภูเขาดังที่อธิบาย
มาแลวก็ตาม   ทางศูนยฯพระบาทหวยตม ประชากรยังตองประสบปญหามลภาวะทางนํ้า สําหรับดื่มกินที่ปนเปอนสารเคมีตกคางจากเกษตรและนํ้า
จากบอดินหรือบอนํ้าต้ืน(ความลึกประมาณ 4-6 เมตรจากผิวดิน)ท่ีไมสะอาดเพียงพอเปนนํ้าดื่มกินที่ประชากรศูนยฯหนองเขียวตองอาศัยอยูในชีวิต 
ประจําวัน   (ท่ีมา รายงานความกาวหนาของการวิจัยคร้ังที่  3 กุมภาพันธ  2527) 
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มากขึ้น และมีการสรางแหลงน้ํามากข้ึนโดยเฉพาะน้ําประปา) และน้ํามีคุณภาพเลวลง รอยละ 13.1 (สวนใหญมีสาเหตุมาจาก น้ํา
ขุน มีสีแดงสีเหลือง มีตะกอน ไมสะอาด มีปญหามลภาวะจากน้ําเสีย สารเคมี ยาฆาหญา และขยะ อีกทั้งยังไมมีการพัฒนาแหลง
น้ําเพิ่มข้ึน) แตระดับของคุณภาพของน้ําดื่มในแตละพ้ืนที่ยังแตกตางกันมาก โดยชนบทที่สูง พบวาน้ํามีคุณภาพเทาเดิม รอยละ 
37.5 น้ํามีคุณภาพดีข้ึนรอยละ 23.3 (มีน้ําประปาใหใชแทนนํ้าจากลําธาร ถนนมีสภาพดีขนสงไดสะดวกขึ้น มีความสะอาดและ
แหลงนํ้าอยูใกลมากขึ้น) และมีคุณภาพเลวลงมากกวา คือ รอยละ 38.3 (น้ําไมเพียงพอ ไหลนอย แหลงนํ้ามีจํากัด)  ชนบททั่วไป 
พบวานํ้ามีคุณภาพเทาเดิมเกินครึ่งหรือรอยละ 53.2 (ใชน้ําจากแหลงนํ้าเดิมที่มีอยู) คุณภาพดีข้ึนรอยละ 38.3 (มีนํ้าประปาใชมาก
ข้ึน) และคุณภาพเลวลงรอยละ 8.1 (น้ําขาดแคลน มีกล่ิน มีสี ตะกอน และไมสะอาด) และชุมชนเมืองคุณภาพน้ํามีลักษณะและ
สาเหตุเชนเดียวกับชนบททั่วไป คือ มีคุณภาพเทาเดิมรอยละ 66.0  คุณภาพดีข้ึนรอยละ 32.0  และคุณภาพเลวลง รอยละ 0.7 
(ตารางผนวก 35 ) 

ตารางที่ 5 รอยละของคุณภาพนํ้าดื่ม นํ้าใช และน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง 
ทุกพื้นที ่ ชนบทที่สูง ชนบททัว่ไป ชุมชนเมือง คุณภาพน้าํ 

น้ําดืม่ น้ําใช นํ้าเกษตร นํ้าด่ืม น้ําใช นํ้าเกษตร น้ําดืม่ น้ําใช น้ําเกษตร น้ําดืม่ น้ําใช นํ้าเกษตร 
เหมือนเดมิ 53.3 48.1 53.9 37.5 28.9 50.0 53.2 48.9 55.3 66.0 60.8 57.1 
ดีขึ้น 32.9 33.5 18.3 23.3 30.7 2.8 38.3 38.2 26.1 32.0 28.5 14.3 
เลวลง 13.1 17.6 25.3 38.3 39.5 45.3 8.1 12.4 16.8 0.7 9.5 17.9 
ไมทราบ 0.7 0.8 2.5 0.8 0.9 1.9 0.4 0.4 1.8 1.3 1.3 10.7 
N 505 505 360 120 114 106 235 233 226 150 158 28 

 
ระดับของปญหาในการใชน้ําดื่มยังมีความสอดคลองกับปริมาณและคุณภาพของน้ําดื่มดังที่กลาวมาแลว ในภาพรวมมี

ระดับท่ีรุนแรงมากรอยละ 23.5  มีระดับรุนแรงรอยละ 58.8 และมีระดับไมรุนแรงรอยละ 17.6  ปญหานํ้าดื่มพบสวนใหญอยูใน
ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป (กลุมตัวอยางในพื้นที่ชุมชนเมืองสวนใหญซ้ือน้ําดื่ม มีผูใชน้ําที่มีปญหาระดับรุนแรงเพียง 1 ราย จึง
ถือวาในชุมชนเมืองมีปญหาน้ําดื่มไมมากนักหรือแทบจะไมมีเลย) สําหรับชนบทที่สูง มีปญหานํ้าดื่มในระดับรุนแรงมากรอยละ 
28.8 เน่ืองมาจากน้ําไมเพียงพอในฤดูแลง และน้ําไมสะอาด  มีระดับรุนแรงรอยละ 59.1 มีสาเหตุจากนํ้าขาดแคลนในฤดูแลงอัน
เนื่องมาจากความแหงแลง นํ้าไมสะอาด และขาดแหลงน้ํา  และมีระดับไมรุนแรง รอยละ 12.1  เน่ืองจากกลุมตัวอยางบางสวนยัง
มีน้ําดื่มเพียงพอ แตมีอีกบางสวนที่มีปญหาน้ําขาดแคลนและน้ําไมสะอาดอยูบาง  สําหรับชนบททั่วไปพบกลุมตัวอยางที่มี
ปญหาน้ําดื่มในระดับรุนแรงมากเพียงรายเดียว (นํ้าไมเพียงพอ) มีระดับรุนแรงรอยละ55.6  และมีระดับไมรุนแรงรอยละ 38.9  
ปญหาทั้งสองระดับมีสาเหตุอยางเดียวกัน คือ เกิดจากน้ําไมสะอาด น้ําไมเพียงพอ และขาดแคลนแหลงนํ้า (ตารางผนวก 36) 

ตารางที่ 6 รอยละของระดับความรุนแรงในดานการขาดแคลนน้ําดื่ม นํ้าใช และนํ้าเพื่อการเกษตร  
ทุกพื้นที ่ ชนบทที่สูง ชนบททัว่ไป ชุมชนเมือง คุณภาพน้าํ 

น้ําดืม่ น้ําใช นํ้าเกษตร นํ้าด่ืม น้ําใช นํ้าเกษตร น้ําดืม่ น้ําใช น้ําเกษตร น้ําดืม่ น้ําใช นํ้าเกษตร 
รุนแรง 58.8 54.9 57.2 59.1 57.7 52.3 55.6 60.0 61.4 (1) 35.3 (2) 
รุนแรงมาก 23.5 23.0 28.3 28.8 32.4 35.4 5.6 8.0 21.4 - 5.9 (1) 
ไมรุนแรง 17.6 22.1 14.5 12.1 9.9 12.3 38.9 32.0 17.1 - 58.8 - 
N 85 113 138 66 71 65 18 25 70 1 17 3 

  หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จํานวนเต็ม เพราะมีจํานวนตัวอยางที่ตอบคําถามในขอน้ีนอยมาก 
 

(2.2.2) น้ําใช เมื่อเปรียบเทียบกับนํ้าดื่มพบวาน้ําใชมีคุณภาพลดลงมากกวา กลาวคือ กลุมตัวอยางทั้งหมดมีน้ําใชอยูใน
คุณภาพเทาเดิมรอยละ 48.1  มีคุณภาพดีข้ึนรอยละ 33.5 และมีคุณภาพเลวลงรอยละ 17.6  ชนบทที่สูงยังคงมีปญหามากที่สุด
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เชนเดียวกับนํ้าดื่ม คือ นํ้าใชมีคุณภาพเลวลงรอยละ 39.5 (น้ําขาดแคลนและแหลงนํ้ามีจํากัด) น้ําคุณภาพดีข้ึนรอยละ 30.7 (มี
น้ําประปาใหใชแทนน้ําจากลําธาร ถนนมีสภาพดีขนสงสะดวกขึ้น มีความสะอาดและแหลงนํ้าอยูใกลมากขึ้น) และน้ํามีคุณภาพ
เทาเดิมรอยละ 28.9  สําหรับชนบททั่วไปและชุมชนเมือง นํ้าใชมีคุณภาพเหมือนกับในภาพรวมแตมีแนวโนมที่ดีข้ึน  คือ ชนบท
ทั่วไป มีน้ําคุณภาพเชนเดิมรอยละ 48.9 คุณภาพดีข้ึนรอยละ 38.2 และคุณภาพเลวลงรอยละ 12.4  และชุมชนเมืองมีคุณภาพ
เหมือนเดิมรอยละ 60.8 คุณภาพดีข้ึนรอยละ 28.5 และคุณภาพเลวลงรอยละ 9.5 (ตารางผนวก 37 ) 

โดยทั่วไปกลุมตัวอยางทั้งหมดมีระดับความรุนแรงของน้ําใชอยูในระดับรุนแรงมากรอยละ 23.0  มีปญหาระดับ
รุนแรงรอยละ 54.9 และมีปญหาระดับไมรุนแรงรอยละ 22.1  เชนเดียวกับน้ําดื่ม พ้ืนที่ซ่ึงมีปญหาสวนใหญยังเปนชนบทที่สูง
และชนบททั่วไป  โดยชนบทที่สูงมีปญหาระดับรุนแรงมากรอยละ 32.4 (เนื่องจากการขาดน้ําและแหลงนํ้าที่มีอยูไมเพียงพอ)  มี
ปญหาระดับรุนแรงรอยละ 55.0 (เกิดจากการขาดน้ําและมีนํ้าไมเพียงพอเชนกัน) และมีปญหาระดับไมรุนแรงรอยละ 9.9 (โดย
สวนหนึ่งยังมีนํ้าใชเพียงพอ อีกสวนหนึ่งยังเกิดจากสาเหตุเดิม คือ ขาดน้ําและน้ําไมเพียงพอ)  ในดานชนบททั่วไป มีปญหา
ระดับรุนแรงมากรอยละ 8.0 (ไมมีนํ้าและน้ําไมเพียงพอในฤดูแลง) มีปญหาระดับรุนแรงรอยละ 60.0 (นํ้าไมเพียงพอและไม
สะอาด) และมีปญหาระดับไมรุนแรงรอยละ 32.0 (มีน้ําใชเพียงพอบาง และไมเพียงพอหรือขาดแคลนบาง) (ตารางผนวก 38 ) 

(2.2.3) นํ้าเพื่อการเกษตร ในภาพรวมน้ําเพ่ือการเกษตรมีคุณภาพลดลงมากกวาน้ําดื่มและนํ้าใช โดยมีน้ําคุณภาพเทา
เดิมรอยละ 53.9 มีคุณภาพดีข้ึนรอยละ 18.3 และมีคุณภาพเลวลงรอยละ 25.3  ในชนบทที่สูงยังเปนพ้ืนท่ีซ่ึงมีปญหานํ้าเพ่ือ
การเกษตรมากที่สุด คือ มีคุณภาพเหมือนเดิมรอยละ 50.0 มีคุณภาพดีข้ึนรอยละ 2.8 และมีคุณภาพเลวลงรอยละ 45.3 (สาเหตุ
หลักรอยละ 96.4 เน่ืองจากการขาดน้ํา และน้ําไมเพียงพอในฤดูแลง) ชนบททั่วไปยังคงมีปญหารองลงมา โดยน้ํามีคุณภาพ
เหมือนเดิม รอยละ 55.3 มีคุณภาพดีข้ึนรอยละ 26.1 (เนื่องจากมีการกอสรางแหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น) และมีคุณภาพเลวลงรอยละ 16.8 
(เนื่องจากการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง น้ํามีสารเคมีตกคาง และมีปญหาน้ําทวม) สําหรับชุมชนเมือง มีคุณภาพนํ้าเหมือนเดิม 
รอยละ 57.1 คุณภาพดีข้ึนรอยละ 14.3 และคุณภาพเลวลงรอยละ 17.9  โดยสาเหตุที่ทําใหน้ํามีคุณภาพเลวลงหรือมีคุณภาพดีข้ึน
เปนปจจัยเดียวกับที่พบในชนบททั่วไป (ตารางผนวก 39 ) 

โดยทั่วไปนํ้าเพ่ือการเกษตรมีปญหามากกวานํ้าดื่มและน้ําใช  พบวาระดับความรุนแรงของน้ําเพื่อการเกษตร มีความ
รุนแรงในระดับมาก รอยละ 28.3  ระดับรุนแรงรอยละ 57.2 และระดับไมรุนแรงรอยละ 14.5  ในชนบทที่สูงประชากรตัวอยาง
ศึกษามากกวา 1 ใน 3 มีปญหาขาดแคลนน้ําทําการเกษตรในระดับรุนแรงมากที่สุดรอยละ 35.4  มีปญหาระดับรุนแรงรอยละ 
52.3  และมีปญหาระดับไมรุนแรงรอยละ 12.3  โดยมีสาเหตุหลักของปญหานี้เปนสาเหตุเดียวกับน้ําดื่มและนํ้าใช ไดแก การไมมี
น้ําใช น้ําไมเพียงพอ และยังมีปญหาฝนแลง การขาดระบบชลประทาน และสารเคมีตกคาง  สวนชนบททั่วไป มีปญหารุนแรง
มากรอยละ 21.4  มีปญหารุนแรงรอยละ 61.4  และมีปญหาไมรุนแรงรอยละ 17.2  สาเหตุของปญหาทุกระดับเปนสวนใหญเปน
สาเหตุประเด็นเดียวกัน ประกอบดวย น้ําไมเพียงพอในฤดูแลง ขาดระบบชลประทาน ฝนแลง สารเคมีตกคาง และมีนํ้าทวมพืชที่
ปลูก (บานโฮงใน จังหวัดเชียงใหม บานต๊ํานกกก บานต๊ําเหลา และบานลอ จังหวัดพะเยา)  ในดานชุมชนเมืองมีผูตอบวามีปญหา
ระดับรุนแรงมากเพียง 1 ราย (ชุมชนบานทา-ทานาง) และมีปญหาระดับรุนแรง 2 ราย (ชุมชนวัดภูมินทร) เน่ืองจากขาดน้ําหรือ
น้ําไมเพียงพอและไมมีระบบชลประทาน เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางสวนใหญแลว จึงถือวาไมเปนปญหาที่สําคัญของชุมชนเมือง
มากนัก (ตารางผนวก 36) 
      (3) ปญหาดานทรัพยากรปาไม 
              การใชทรัพยากรปาไมของกลุมตัวอยางทั้งหมดมีปญหาและอุปสรรค ดงันี้ 
          (3.1)  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไม   
                  ปาไมโดยรอบชุมชนท่ีศึกษาสวนใหญอยูในสภาพเสื่อมโทรม เน่ืองจากการตัดไม การทําการเกษตร โดยเฉพาะเขต
ชนบทที่สูงทุกแหง และชนบททั่วไป (เฉพาะชุมชนที่มีที่ตั้งอยูบริเวณที่ดอนและที่สูงใกลกับเขตปาอนุรักษ) ทําใหปาไมซ่ึงเปน
แหลงตนน้ําลําธารถูกทําลายไปมาก (รอยละ 35.0 ไมมีปาชุมชนเหลือแลว รอยละ 28.0 อยูในสภาพเสื่อมโทรมมาก) จนมี
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ผลกระทบกับปริมาณทรัพยากรนํ้า กอใหเกิดการขาดแคลนน้ําบริโภค น้ําอุปโภค และน้ําเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแลง 
และกลายเปนปญหาท่ีรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ดังที่กลาวมาแลว 
         (3.2) ขอจํากัดในการทําการเกษตรในเขตพื้นที่อนุรักษ 

 กลุมตัวอยางทั้งหมดมีขอจํากัดในการใชพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรอยูในเขตปาอนุรักษและเขตเวนคืนของรัฐ รอยละ 16.4 
ในจํานวนนี้โดยสวนใหญ (รอยละ 82.7) ถูกจํากัดไมใหขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก ปญหาอันดับรองอ่ืนๆ ที่เปนอุปสรรคตอการทํา
การเกษตรในเขตปาอนุรักษ คือ หามไมใหทําการเพาะปลูกหากฝาฝนจะถูกจับกุม การใหยายพื้นท่ีเพาะปลูก และที่ดินซ่ึง
ครอบครองไมสามารถนําไปขายได (ตารางผนวก 41 ในภาคผนวก) ปญหาดังกลาวพบเฉพาะในเขตชนบทที่สูงทุกแหง และ
ชนบททั่วไป (บานนาคอเรือ บานแมทัง บานผาแตน จังหวัดเชียงใหม บานบวก บานปางสาน จังหวัดลําพูน บานเซ๊ียะ และบาน
จุนพัฒนา จังหวัดพะเยา) ในพื้นท่ีทั้งสองบริเวณมีปญหาการหามไมใหขยายพื้นที่เพาะปลูก เปนปญหาที่สําคัญที่สุด คิดเปนรอย
ละ 82.1 และ 85.7 ตามลําดับ  
 
 

สรุปการวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
                 จากสภาพทรัพยากรพ้ืนฐานและลักษณะการใชประโยชนทรัพยากรเหลานี้ ของชุมชนในชนบทที่สูง ชนบททั่วไป 
และชุมชนเมือง สามารถนํามาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ศึกษาสรุป
ไดดังนี้ 
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  ตารางที่   7    วิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค  การใชประโยชนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ศึกษา: ชนบทที่สูง-ชนบททั่วไป-ชมุชนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1. จุดแข็ง    
  1.1 มีสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ เหมาะสมในการ

พัฒนาการเกษตรและการตั้งถิ่นฐาน 
   

    (1) ภูมิประเทศ  ภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบเหมาะกับการตั้งถิ่น
ฐานและการเกษตร 

เหมือนชนบททั่วไป 

    (2) ภูมิอากาศ มีปริมาณน้ําฝนมากและอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากเปน
เวลานานจึงสามารถปลูกพืชเมืองหนาวไดหลายชนิด 
(ศูนยฯ หนองหอย) 

มีปริมาณน้ําฝนมากและอุณหภูมิที่หนาวเย็นสามารถ
ปลูกพืชไดหลายชนิด (จังหวัดเชียงใหมและพะเยา) ทํา
การเกษตรแบบเขมได 

ภูมิอากาศเหมาะสมกับ
การตั้ง 
ถิ่นฐาน 

    (3) ทรัพยากรดิน  ดินตะกอนมีความอุดมสมบูรณมากเหมาะสมกับการ
เพาะปลูก  

เหมือนชนบททั่วไป 

    (4) ทรัพยากรน้ํา  มีแหลงน้ําบริโภคอุปโภคและน้ําเพื่อการ เกษตรหลาย
ประเภททั้งจากธรรมชาติ ราชการและชลประทาน
ราษฎรและสวนใหญมีปริมาณเพียงพอ มีการขาด
แคลนไมมากนัก 

เหมือนชนบททั่วไป 

    (3) ทรัพยากรปาไม มีแหลงอาหาร ไมเชื้อเพลิงและไมใชสอยทั้งจากพื้นที่
เพาะปลูกของตนเองและจากปา 

เหมือนชนบทที่สูง  

  1.2 มีการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมในเชิงอนุรักษ มีการอนุรักษดินโดยการเลือกพืชปลูกตามความอุดม
สมบูรณของดินและปริมาณน้ําที่มี การปลูกพืชหมุนเวียน
ตามฤดูกาล และการทําคันดินและคูน้ํารอบแปลง
เพาะปลูก 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

สภาวะแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ศึกษากับการใชประโยชนและปญหา อุปสรรค 
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  ตารางที่  7  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

2. จุดออน    
  2.1 ทรัพยากรมีจํากัดและเสื่อมสภาพ    

    (1) ดินเสื่อมสภาพ      1. ดินเปนดินทราย ดินปนหิน ขาดความอุดมสมบูรณ 
จึงตองใชปุยมากขึ้น เสียคาใชจายเพิ่มขึ้น 

     2. มีสารเคมีตกคาง โครงสรางของดินเสื่อมสภาพ 
     3. ดินมีการชะลางพังทลายมาก โดยเฉพาะในพื้นที่

ลาดชัน ขาดการปลูกพืชปกคลุมดิน 

เชนเดียวกับชนบทที่สูง เฉพาะบริเวณพื้นที่ดอนและที่
สูง 

- 

    (2) ที่ดินทํากินมีจํากัด ที่ราบมีอยูจํากัด ที่เพาะปลูกอยูในเขตปาอนุรักษ หรือ
ที่ดินของราชการไมสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได 

เหมือนชนบทที่ สูง โดยเฉพาะพื้นที่ดอนและที่สูงที่
ตั้งอยูติดกับเขตปาสงวนแหงชาติ  

- 

    (3) ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินที่อยูในพื้นที่ของรัฐ พื้นที่เพาะปลูกในเขตปาอนุรักษ สวนพฤกษศาสตรฯ และ
เขตที่ดินศูนยสงครามพิเศษไมสามารถขอเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินได 

พื้นที่เพาะปลูกในเขตเวนคืนริมอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล 
ไมมีเอกสารสิทธิ์และกําลังใหยายออก (นาคอเรือ แม
ทัง ผาแตน) 

     พื้นที่สาธารณะริม
กวานพะเยาที่มีการใช
ประโยชนมานานแตยังไม
มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

    (4) น้ําเพื่อการเกษตร และบริโภคอุปโภคมีปริมาณ
จํากัดและคุณภาพลดลง 

     ตองเสียคาใชจายในการซื้อน้ําดื่มและใช 
 

     ตองซื้อน้ําดื่มและใชน้ําประปามากขึ้น 
 

     ธรรมชาติมีมลภาวะ
มากขึ้น (น้ําเนาเสีย ขยะ) 

    (5) ทรัพยากรปาไมเดิมลดลงถูกบุกรุก ทําลาย มี
สภาพเสื่อมโทรม 

     1. ปาไมโดยรอบชุมชนเสื่อมสภาพมากขึ้น 
     2. มีการใชไมเชื้อเพลิงและไมใชสอยจากปาสูง 
     3. มีขอขัดแยงเมื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกเขาไปในเขต-

ปาอนุรักษ สวนพฤกษศาสตรแหงชาติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ และเขตที่ดินศูนยสงครามพิเศษ 

     1. มีอัตราปาเสื่อมสภาพและการใชไมเชื้อเพลิง
และไมใชสอยสูงเชนเดียวกับชนบทที่สูง 

     2. มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเขาไปในเขตปาสงวน
แหงชาติและเกิดขอขัดแยงเชนกัน 

 

สภาวะแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ศึกษากับการใชประโยชนและปญหา อุปสรรค 
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  ตารางที่  7  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

  2.2 การใชทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดการอนุรักษ      1. มีการใชปุยเคมีและสารกําจัดวัชพืชและศัตรู พืชใน
ระดับปานกลางถึงต่ํา (ศูนยฯ หนองหอย) 

     2. การปนเปอนของสารเคมีทางการเกษตรตกคางใน
ดินและตามแหลงน้ํา 

     3. ขาดความเขาใจในการใชสารเคมีทางการ เกษตร
อยางเหมาะสม 

     4. ขาดมาตรการบรรเทาปองกันปญหามลภาวะในดิน
และน้ํา 

เหมือนชนบทที่สูง โดยเฉพาะพื้นที่ทําการ เกษตรแบบ
เขม (ศรีวารี ปาตึง) 

ไมมีการบําบัดน้ําเนาเสีย 
และการกําจัดขยะที่ทั่วถึง 

3. โอกาส    

  3.1 การลดมลภาวะจากการใชสารเคมีทางการเกษตร มีการสงเสริมใหลดการใชปุยเคมีและสารเคมีทางการ
เกษตร โดยใชปุยคอก ปุยชีวภาพ สารสกัดจากพืชมาก
ขึ้น 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

  3.2 การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของน้ําอุปโภค
บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร  

 

     1. มีการกอสรางแหลงน้ําบริโภคอุปโภค และน้ําเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

     2. มีการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีขึ้น เหมือนชนบทที่สูง 

น้ํ า เ พื่ อ ก า ร บ ริ โ ภ ค มี
คุณภาพดีขึ้นและมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 
 

  3.3 การปลูกปาทดแทน      1 .  ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห ป ลู ก ไ ม ท ด แทน เพื่ อ ป รั บ
สภาพแวดลอม โดยใชพันธุไมทองถิ่นเปนหลักและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

     2. มีการใชกฎระเบียบของชุมชนมาควบคุมการใช
ประโยชนจากปาชุมชนมากขึ้น 

     1. มีการสงเสริมการปลูกตนไมเหมือนชนบทที่สูง
โดยเนนไมเศรษฐกิจที่นําไปใชประโยชนได 

     2. มีการใชไมเชื้อเพลิงและไมใชสอยลดลง 
     3. มีกรรมการหมูบานควบคุมกฎระเบียบในการใช

ปาชุมชน 

มีการส ง เสริ มการปลู ก
ต น ไ ม เ พื่ อ ใ ห มี ส ภ า พ 
แวดลอมที่ดีขึ้น 

สภาวะแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ศึกษากับการใชประโยชนและปญหา อุปสรรค 
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  ตารางที่  7  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

  3.4 การไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิโครงการหลวง
และหน ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  อาทิ เ ช น  ก รม
ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ในการปรับปรุงฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

การสงเสริมใหความรูในการปรับปรุงดิน น้ําและการแบง
เขตพื้นที่เพาะปลูกและปาไมออกจากกันอยางชัดเจน 
และลดการทําไรเลื่อนลอย 

     มีการอนุรักษดินและน้ําเพิ่มขึ้น การสงเสริมใหลด
การใชสารเคมี 

- 

4. อุปสรรค    

  4.1 มีภาวะน้ําทวมและฝนแลงยาวนานและบอยมาก
ขึ้น 

มีปญหาฝนแลงเปนเวลานาน ทําใหน้ําอุปโภคบริโภค
และน้ําเพื่อการเกษตรขาดแคลนมากขึ้น และการตื้นเขิน
ของแหลงน้ํา การทําลายปาตนน้ําลําธาร ทําใหมีน้ําทวม
ในที่ลุมต่ําบอยครั้ง 

     1. มีปญหาน้ําทวมนานมากขึ้น  (บานต๊ําเหลา 
บานต๊ํานกกก และบานลอ จังหวัดพะเยา) 

     2. มีปญหาน้ําทวมจากการกักเก็บน้ําของเขื่อน  ภูมิ
พล (บานนาคอเรือ บานแมทัง และบานผา
แตน จังหวัดเชียงใหม) 

เหมือนชนบททั่วไป (ชุมชน
ไ ก แ ก ว  จั ง ห วั ด ลํ า พู น 
ชุมชนชางฆอง และชุมชน
ห น อ ง ห อ ย  จั ง ห วั ด
เชียงใหม) 

  4.2 ความขัดแยงระหวางมาตรการการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่สูง 

     1. นโยบายการรักษาพื้นที่ตนน้ําลําธารที่เปนเขตปา
อนุรักษมีความขัดแยงกับการพัฒนาชนบทที่สูง
โดยเฉพาะการทําการเกษตรแบบเขมในเชิงการคา 

     2. ขาดการประสานการพัฒนาพื้นที่ในเชิงบูรณา-การ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด 

เหมือนชนบทที่สูง 

- 

  4.3 การขาดความรูทางการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเหมาะสม 

การใหคําแนะนําในการใชปุยเคมีและสารเคมีทางการ
เกษตร ขาดการใหความรูการใชในเชิงอนุรักษหรือลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

สภาวะแวดลอมทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษากับการใชประโยชนและปญหา อุปสรรค 



สภาวะแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ศึกษากับการใชประโยชนและปญหาอุปสรรคย 
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สรุปแลวประเดน็ความยากจนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะมีผลตอทั้ง 3 กลุมพื้นที่ตัวอยางศึกษาเปนอยาง
มาก  ดังน้ี 

ชนบทที่สูง  มีขอจํากัดทางส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่ถือเปนอุปสรรคสําคัญที่หลีกเลี่ยงไมไดในการพัฒนาชุมชนใน
ชนบทที่สูง โดยเฉพาะศูนยฯ หนองเขียวและศูนยฯ พระบาทหวยตม ทําใหตองทําการเกษตรในระบบที่พ่ึงพาน้ําฝนเปนหลัก 
ประกอบการสภาพภูมิประเทศเปนท่ีดอนและที่สูง มีความลาดชัน สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ จึงสามารถปลูกพืชไดบาง
ชนิดเทาน้ันและไดรับผลผลิตต่ํา ซ่ึงก็หมายถึง เปนรูปแบบการเกษตรในเชิงยังชีพมากกวาในเชิงการคา มีโอกาสในการแขงขัน
ไดนอย แมจะมีการใสปุยเพ่ือเพิ่มผลผลิตแตก็เปนการเพิ่มตนทุนมากขึ้นดวย จึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหมีรายไดต่ําและไม
เพียงพอตลอดทั้งป จนนําไปสูปญหาความยากจนในสุด สําหรับศูนยฯ หนองหอย มีความไดเปรียบทางสภาพแวดลอมทาง
กายภาพมากกวาอีกสองศูนยที่กลาวมา ทั้งดานอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณนํ้าฝน แมแตดินก็มีความอุดมสมบูรณมากกวา จึง
มีความไดเปรียบทางกายภาพมากกวา สามารถทําการเกษตรแบบเขมในเชิงการคาที่มีศักยภาพในการแขงขัน โดยปลูกพืชผัก
เมืองหนาวไดหลายชนิดและหลายครั้งในรอบป แตมีการลงทุนสูงโดยเฉพาะการใชปุยและสารเคมีทางการเกษตร  ที่มี
ผลกระทบตอทรัพยากรดิน นํ้าและปาไม ซ่ึงจะมีผลตอความยั่งยืนในตออาชีพและความเปนอยูของกลุมตัวอยางในอนาคตตอไป  
นอกจากนี้ทุกชุมชนในชนบทที่สูงยังมีขอจํากัดดานที่ตั้ง เพราะสวนใหญตั้งอยูหรือมีพื้นที่เพาะปลูกซอนทับกับเขตพื้นท่ีอนุรักษ 
ไดแก อุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ สวนพฤกษศาสตรแหงชาติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เขตศูนยสงครามพิเศษ และเขตชั้น
คุณภาพลุมนํ้าที่ 1-4  ขอจํากัดทางกฎหมายเหลานี้ทําใหมีพื้นท่ีเพาะปลูกอยางจํากัดไมสามารถขยายได เปนผลกระทบอีกดาน
หน่ึงตอการเพิ่มผลผลิต ทําใหมีรายไดต่ําไมเพียงพอกับความตองการของครัวเรือน ปญหาและขอจํากัดทั้งหมดที่กลาวมาจึงเปน
สาเหตุที่ทําใหชนบทที่สูงเกิดภาวะยากจนมากที่สุด และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน   

ชนบททั่วไป แมสวนใหญมีความไดเปรียบในเชิงกายภาพที่ดีกวาชนบทที่สูง แตเมื่อพิจารณาตามลักษณะภูมิประเทศยังมี
ความแตกตางกัน ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบตางกัน โดยแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนพ้ืนที่ดอนหรือเปนลูก
เนินพบในอําเภอแมริมและอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และอําเภอจุน จังหวัดพะเยา จะมีขอจํากัดทาง
กายภาพคลายกับชุมชนในชนบทที่สูง แตมีความรุนแรงนอยกวา และสวนที่สองมีภูมิประเทศเปนที่ราบ ที่ราบลุม ในเขตอําเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน อําเภอเมืองพะเยาและอําเภอจุน จังหวัดพะเยา มีความเหมาะสมตอการเกษตร
และการตั้งถ่ินฐานมากที่สุด ชุมชนเมืองท้ังหมดก็ตั้งอยูในสภาพภูมิประเทศเชนน้ี  เน่ืองจากมีสภาพทางกายภาพที่ไดเปรียบ
มากกวา กลาวคือ ดินตะกอนลุมน้ําทีม่ีความอุดมสมบูรณมาก ปลูกพืชไดหลายชนิดทั้งขาว พืชไร พืชผัก และไมผล มีปริมาณน้ํา
อุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ จากน้ําฝนและจากแหลงนํ้าอีกหลายประเภททั้งแมน้ําลําคลอง ระบบ
ชลประทานของรัฐและระบบเหมืองฝายหรือชลประทานราษฎร และบอขุดหรือบอน้ําตื้น เพราะระดับน้ําใตดินอยูไมลึกมากนัก  
โอกาสในการพัฒนาพื้นที่ทั้งสองบริเวณ จึงมีความแตกตางกันตามไปดวย  พ้ืนที่ดอนหรือเปนลูกเนินสามารถทําการเกษตรได
เพียงปละครั้งเปนสวนใหญ ปลูกพืชไดจํากัดชนิดมากกวาในเขตที่ราบ ประชากรกลุมตัวอยางจึงทําการเกษตรไดแตเฉพาะในฤดู
ฝนและวางงานในฤดูแลง ตองพ่ึงพาอาชีพรองที่เปนอาชีพนอกการเกษตรมากขึ้น จึงมีรายไดต่ํากวาประชากรกลุมตัวอยางใน
พื้นที่ราบ ที่สามารถทําการเพาะปลูกไดหลายชนิดตลอดป หรือทั้งการเกษตรฤดูฝนและการเกษตรฤดูแลง  จึงมีโอกาสในการ
เพ่ิมรายไดมากกวา  

ชุมชนเมือง  พบวามีปญหาทรัพยากรธรรมชาตินอยที่ สุด  เ น่ืองจากมี ท่ีตั้งที่มีสภาพดินและน้ําที่ อุดมสมบูรณ 
ความสัมพันธของชุมชนเมืองตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เปนในดานการนําทรัพยากรบางดานเทานั้นมาใชประโยชนเพราะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนเมืองไมไดพึ่งพาการเกษตร ทรัพยากรที่ใชมากที่สุด คือ น้ําบริโภคและอุปโภคซ่ึงจัดอยูใน
เกณฑที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ แตในดานสิ่งแวดลอมมีปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมมากข้ึนในดานน้ําเสีย ขยะ และ
มีปญหานํ้าทวมขังในฤดูฝนแตในระยะเวลาที่ไมนานนัก  
 จากปญหาที่กลาวมาแลวขางตนทั้งหมด พอจะสรุปเปนขอเสนอแนะไดดังนี้  



สภาวะแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ศึกษากับการใชประโยชนและปญหาอุปสรรคย 

 

54

ประการแรก  การใชประโยชนทรัพยากรกายภาพ ดิน นํ้า ปาไม ในทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่ศึกษา จําเปนอยางยิ่งตองมีมาตรการ
อนุรักษที่เหมาะสมไปพรอม ๆ กันดวย เพ่ือใหประชากรเปาหมายยากจนในพื้นที่ศึกษา มีโอกาสที่จะพัฒนาและใชประโยชนได
อยางยั่งยืนมากขึ้น  เชน ในชนบทที่สูง ตองมีมาตรการที่เขมงวดในการปราบปรามการตัดไมทําลายปา ถางและเผาเปดพื้นท่ีทํา
ไรเลื่อนลอย และตองมีการฟนฟูคืนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดินและน้ําบทที่สูงอยางตอเนื่อง รวมทั้งการทําการเกษตรที่
ถูกวิธี  สวนในชนบททั่วไปก็มีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรแหลงน้ํา และระบบชลประทานเพื่อการเกษตรที่เปน
อาชีพหลักของประชากรเปาหมายยากจนอยูจนทุกวันน้ี  นอกจากนี้ รัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริม พัฒนาและ
ชวยเหลือใหประชากรเปาหมายยากจนไดมีโอกาสใชประโยชนพื้นที่ในการผลิตไดเต็มตามศักยภาพ 
   ประการที่สอง  การแกไขปญหาความยากจนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สัมพันธกับศักยภาพและ
ขอจํากัดของแตละพื้นที่  ไมควรกระทําในลักษณะหรือรูปแบบเหมือนๆ กันทุกแหง และควรมีวัตถุประสงคในการสงเสริม 
แกไข ปรับปรุงท่ีแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับศักยภาพและขอจํากัดทางกายภาพของแตละพื้นท่ีเปนสําคัญ   

  ชนบทที่สูง การพัฒนาอาชีพที่อยูบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มีอยางจํากัดจึงควรทําดวยความรอบคอบ เนนการพึ่งพา
ตนเองและความเพียงพอตอการดํารงชีพของครัวเรือน มากกวาการผลิตทางการคาเพื่อเพิ่มรายได แหลงที่มาของรายไดอีกสวน
หน่ึง ควรมาจากการพัฒนาอาชีพรองหรืออาชีพเสริม ที่ไมไดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด แตเปนการเพิ่มรายได
จากการแปรรูปผลผลิต การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หรือการเปนแรงงานรบัจาง  

  ชนบททั่วไป มีโอกาสในการพัฒนาไดมากกวาชนบทที่สูง แตตองระวังในดานการใชสารเคมีทางการเกษตร ซ่ึงมีผล
ตอมลภาวะทางน้ําและสารเคมีตกคางปนเปอนอยูในดินที่สงผลมาถึงผลผลิตในรูปวงโซอาหาร และเปนสวนสําคัญที่ทําให
ตนทุนการผลิตสูงข้ึนจนไมคุมราคาที่ขายได นําไปสูการมีรายไดลดลง ภาระหน้ีสินและความยากจนในที่สุด   

  ชุมชนเมือง การแกไขปญหาทางสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนปญหาหลักของชุมชนเมือง ควรไดรับความรวมมือกันจากทุก
ภาคสวนทั้งประชากรในชุมชนและหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น ดังมีตัวอยางท่ีเริ่มมีแนวโนมการปรับปรุงในทางที่
ดีข้ึน ดังเชนเทศบาลนครเชียงใหมไดอุดหนุนงบประมาณเพื่อแกไขปญหาน้ําเสียและน้ําทวมขังของชุมชนระแกง โดยจัดทํา
ระบบทอระบายน้ําและทางเดินเทาท่ัวทั้งชุมชน การรวมมือกับประชาชนในการปรับปรุงขุดลอกคลองแมขา เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําในคลองใหเนาเสียนอยลง แลวยายชุมชนแออัดบางสวนที่ปลูกบานเรือนครอมลําคลองใหไปตั้งถ่ินฐานใหมในที่ซ่ึง
จัดใหและมีสภาพแวดลอมที่ดีกวา  เทศบาลเมืองลําพูนแกไขปญหาน้ําทวมของชุมชนเมืองในเขต โดยใหคาทดแทนทรัพยสินที่
เสียหาย  การสงเสริมการแกไขปญหาน้ําเนาเสียโดยการใชน้ํายา EM ซ่ึงคนในชุมชนสามารถผลิตเองไดในราคาตนทุนต่ํา การ
ลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะแลวนํามาทําเปนปุยหมัก และการสงเสริมใหชุมชนจัดการขยะภายในชุมชนโดยการนํา
กลับมาใชใหม (recycle) หรือแยกสวนที่ยังใชประโยชนไดไปขายตอ (กระดาษ ขวดน้ําพลาสติก เศษโลหะตางๆ เปนตน) 
รวมทั้งการแจกจายถังขยะตามชุมชนตางๆ ซึ่งเทศบาลทําเองและรวมมือกับองคกรตางประเทศ (DANCED) สําหรับเทศบาล
เมืองพะเยาไดมีความรวมมือกับชุมชนในการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีข้ึนเชนกัน 
 ประการที่สาม  การใหความรูในการใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมและอยางยั่งยืน กลุมประชากร
ตัวอยางที่ศึกษายังมีความเขาใจที่ไมถูกตองในการใชทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรปาไม  เห็นไดจากความนิยมใน
การใชสารเคมีโดยเฉพาะปุยวิทยาศาสตร การขาดการปองกันมลภาวะที่มากับการทําการเกษตรและมลภาวะทางน้ํา ผูที่สงเสริม
ในการใชสารเคมีทางการเกษตร ซ่ึงสวนใหญเปนเจาหนาที่ของรัฐ ควรใหความรูเชิงอนุรักษควบคูไปกับการแนะนําการใช
สารเคมีตางๆ  ในดานทรัพยากรปาไมกลุมตัวอยางศึกษายังขาดความเขาใจในการใชทรัพยากร เห็นไดจากคําตอบในเรื่องของ 
“ปาอนุรักษ” จึงควรใหความรูในการใชทรัพยากรปาไมอยางเหมาะสม และใหชุมชนในทองถิ่นเขามามีสวนในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมของตนเองมากขึ้น 
 ประการที่สี่ การแกไขปญหาสิทธิในที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรโดยเฉพาะชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ที่มีพ้ืนที่
เพาะปลูกอยูในเขตอนุรักษ (ปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติ) ในพ้ืนที่ของสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  ใน
เขตศูนยสงครามพิเศษ และเขตเวนคืนรอบอางเก็บน้ําภูมิพลที่อยูในความดูแลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ควรมีการ
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ประสานการจัดการใชประโยชนในพ้ืนที่กับหนวยงานที่รับผิดชอบ หากไมสามารถจะใชพื้นที่นั้นๆ ได ควรจัดหาพ้ืนที่
เพาะปลูกใหม เพ่ือใหโอกาสในการประกอบอาชีพแกประชากรเปาหมายที่มีฐานะยากจน 
 

4.2  ลักษณะโครงสรางครัวเรือนและประชากรเปาหมาย
* 

   เปนที่ทราบกันดีวาถาไมใชพ้ืนที่ชนบทที่สูงแลว พ้ืนที่เปาหมายที่ศึกษาอีกสองกลุมตัวอยาง คือ  ชนบททั่วไป  และชุมชน
เมือง  ใน 3 จังหวัดภาคเหนือลานนา  หรือ 3 จังหวัดในกลุมลานนา : เชียงใหม  ลําพูน และพะเยา  ประชากรในพื้นที่ก็คือ  คน
พื้นเมืองที่รูจักกันทั่วไปวา “คนเมือง” หรือคนที่อยูมาดั้งเดิมในพื้นที่และมีวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณทางสังคมวัฒนธรรม  และภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีระบุชัดเจนในบทที่บทท่ี 4.5 เชนเดียวกับประชากรบนพื้นที่สูงหรือในชนบทที่สูง (เขตพื้นที่ 3 ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง  ตัวอยางศึกษา  ในจังหวัดของกลุมลานนา : เชียงใหม และลําพูน)  ซ่ึงก็มีเอกลักษณเฉพาะในวิถีชีวิตของกลุม
ชาติพันธุหรือชนเผาตามตระกูลภาษา  และหรือตามกลุมผลิตพืชเศรษฐกิจหลักดั้งเดิม คือ  กลุมปลูกฝน (opium growers group) 
และกลุมท่ีไมปลูกฝน (non-opium growers groups) (วันเพ็ญ  สุรฤกษ 2538 และ 2547) ซ่ึงในบทนี้จะไดภาพรวมสรุปของ (1)  
ขอมูลพื้นฐานของประชากรและพื้นที่เปาหมาย  ของ 3 กลุมพื้นที่ศึกษา : ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  และ (2)  
โครงสรางครัวเรือนและประชากรตัวอยางศึกษา  ในรายละเอียดท่ีไดรวบรวมเปนรายบุคคล  ดังน้ี 
 4.2.1  ขอมูลพ้ืนฐานของประชากรและพื้นที่เปาหมาย 
  (1)  ชนบทที่สูง 
   ประชากรกลุมชาติพันธุหรือชนเผาในพื้นที่ศึกษาครั้งน้ี จัดอยูใน 2 กลุมตระกูลภาษาใหญ คือ (1)  ตระกูลจีน-ธิเบต 
(Sino-Tibetan) ท่ีแยกเปนสาขา (1.1)  “ธิเบต-พมา” (Tibeto-Burman) ไดแก  ชนเผามูเซอ  ลีซอ และอีกอ  โดยเฉพาะมูเซอและ
อีกอที่เปนประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ศูนยฯหนองเขียว  จังหวัดเชียงใหม  และกะเหรี่ยงที่เปนประชากรตัวอยางศึกษาใน
พื้นที่ศูนยฯพระบาทหวยตม  จังหวัดลําพูน  สวนคะฉิ่น  ชาวเขากลุมที่เพิ่งเขามาอาศัยอยูในพ้ืนที่ศูนยฯหนองเขียว  บริเวณ
ตะเข็บชายแดนไทย-พมา  เมื่อประมาณ 10 ปมานี้เอง  ก็เปนชนเผาในตระกูลสาขาทางพมาเชนกัน  และ (1.2)  สาขา “แมว-เยา” 
(Meo-Yao) โดยเฉพาะแมวหรือมง  ที่เปนประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ศูนยฯหนองหอย  จังหวัดเชียงใหม และ(2) ตระกูล
ออสโตรเอเชีย-ติค (Austroasiatic) สาขา “มอญ-เขมร” (Mon-Khmer) ไดแก  ลัวะ  ถิ่น  ขมุ  ฯลฯ  โดยเฉพาะลัวะ ท่ีเปน
ประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ศูนยฯหนองเขียว  ชนเผาเหลานี้สวนใหญอพยพมาจาก พมา จีน และสปป.ลาว มาตั้งถ่ินฐาน
บริเวณที่สูงหรือเขาสูง  ที่ราบระหวางภูเขา  ที่ลาดลอนคลื่น ฯลฯ ในความสูงระหวาง 500 – 1,600 เมตร จากระดับนํ้าทะเลใน
ภาคเหนือ  ภาคตะวันตก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลางตอนบนดังระบุในบทที่  4.5     ท้ังที่มาอยูกอนชนชาติไทยเกิน 
2,000 ป  โดยเฉพาะกลุมตระกูลออสโตรเอเชียน  เชน  ลัวะ  และกลุมตระกูลจีน-ธิเบต  ท่ีเขามาภายหลังในชวง 1 - 2 ศตวรรษ
หลังนี้  ที่นาสนใจ  คือ  กลุมตระกูลภาษาสาขาทางจีน-ธิเบต  โดยเฉพาะแมวหรือมง (เยา) ที่ศูนยฯหนองหอย  มูเซอ (ลีซอ) อีกอ
ที่ศูนยฯหนองเขียว  เปนกลุมท่ีผลิตพืชเศรษฐกิจหลักเดิม  คือ  ฝน  ในขณะชนเผากลุมดั้งเดิมเชนลัวะ  และกลุมเชื้อสายทางพมา  
เชน  กะเหรี่ยง  กลับเปนกลุมที่ไมนิยมปลูกฝน  แตจะปลูกทั้งขาวนาดํา  ขาวไร  และพืชไรอ่ืน  และยังใชพื้นที่เชิงอนุรักษดวย
ระบบไรหมุนเวียน   ปละแปลงเพื่อใหแปลงที่รอการใชประโยชนใหมในรอบ 5 –6 ป  หรืออยางมากนานถึง 10 ป ไดฟนคืน
สภาพ(สมบูรณ)ดังเดิม  และก็เปนการใชพ้ืนที่ท่ีหลีกเลี่ยงบริเวณตนนํ้าลําธารโดยตรง  แตพืชฝนชอบหรือข้ึนไดดีในบริเวณตน
น้ําลําธาร  ดินอุดมสมบูรณ  การปลูกซํ้า 3 – 4 ปดินก็เส่ือม  จําเปนตองยายที่  ดังนั้นกลุมปลูกฝนจึงทําไรฝนและพืชไรอ่ืนดวย
ระบบไรเล่ือนลอย  หรือ ไรยายที่  ท่ีเปดหนาดินโลงเตียนดวยการถางและเผาทั้งหมดกอนทําเกษตร  แตระบบไร

                                                         
*   ผูชวยศาสตราจารย วราภา  คุณาพร  ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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หมุนเวียนจะเปดหนาดินโดยเหลือไมใหญเปนรมเงาสําหรับการทําเกษตรของกลุมตน  จึงอยูอาศัยและทํามาหากินโดยไมเปด
พื้นที่ใหมไดยาวนานหลายสิบป (วันเพ็ญ  สุรฤกษ  อางแลว)  ผลพวงจากการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่สูงในเชิงทําลายและเชิง
อนุรักษในรูปแบบหรือระบบของชุมชนกลุมนอยหรือชนเผาตางๆในภาพรวม  โดยสรุปดังกลาวมาในอดีตอันยาวนาน จนเห็น
รองรอยของพื้นท่ีปาตนน้ําลําธาร  ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปบนพื้นที่สูงถูกทําลายไปมากมาย  
โดยเฉพาะจากการใชประโยชนปลูกพืชเศรษฐกิจ  หรือพืชเสพติดเปนหลัก  อันเปนปญหาเชื่อมโยงกับปญหาความมั่นคงและ
ปญหาอ่ืนๆอีกมากมาย  รวมทั้งความยากลําบากในการเขาถึงที่อยูอาศัยและท่ีทํากิน  สภาพความเปนอยู  สุขภาพอนามัย  
การศึกษา  และความยากจนดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงพบเห็นและทราบถึงพระเนตรพระกรรณมาตั้งแตครั้ง
เสด็จแปรพระราชฐานและเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเขาที่เปนชนกลุมนอย   บนดอยสูง  จนเปนที่มาของการจัดตั้งโครงการหลวง  ที่
ดําเนินการโดยทุนทรัพยสวนพระองคมานานกวา 35 ป (ตั้งแตป พ.ศ. 2512) และไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมูลนิธิโครงการ
หลวงมามากกวา 10 ปแลว (ตั้งแตป พ.ศ. 2535) เพื่อชวยใหการดําเนินการชวยเหลือและพัฒนาสภาพเปนอยูและคุณภาพชีวิต
ชาวไทยภูเขาเปนไปอยางมีระบบมากขึ้น  พรอมหนวยงานและงบประมาณสมทบรายปจากภาครัฐดังที่ไดอธิบายไวชัดเจนใน
บทที่ 4.5 ที่ผานมา  ดังปรากฏใหเห็นตัวอยางจาก 12 หมูบาน  ใน 3 ศูนยฯ พ้ืนที่ศึกษาในจังหวัดของกลุมลานนา (ท่ีปจจุบันมี
ประชากรที่เปนชนเผาหลากหลายอยูอาศัยทํามาหากินบนพื้นที่สูงมากที่สุดประมาณ 3 ใน 4 ของทั้งหมด  หรือรอยละ 75  เฉพาะ
เชียงใหมจังหวัดเดียวมีชนเผาอยูมากกวา 1 ใน 4  หรือประมาณรอยละ 26  และรอยละ 4 ในจังหวัดลําพูน  ตามขอมูลรวบรวม
โดยสถาบันวิจัยชาวเขา  จังหวัดเชียงใหมเมื่อเมษายน 2545) ที่คณะวิจัยไดสรุปสภาพพื้นฐานของโครงสรางครัวเรือนและ
ประชากรเปาหมายไว ดังน้ี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก 1 รายงานความกาวหนาของการวิจัย  ครั้งที่ 2) 
 สําหรับชนบทที่สูงไดเลือกศึกษาจากพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ศูนยฯพระบาทหวยตม  และศูนยฯ
หนองหอย  เพื่อเปนตัวแทนพื้นที่ที่มีประชากรฐานะยากจน  ฐานะปานกลางคอนขางดี และ   ฐานะดีถึงดีมากตามลําดับ ศูนยท้ัง 
3 แหงนี้อยูภายใตการดําเนินการพัฒนาชวยเหลือสนับสนุนของมูลนิธิ โครงการหลวงอยางเปนทางการในชวงทศวรรษ 2520 
คือ เริ่มดวยศูนยฯพระบาทหวยตม ป พ.ศ. 2521  ศูนยฯหนองเขียว ป พ.ศ. 2523 และศูนยฯหนองหอย ป พ.ศ. 2527 ตามลําดับ  
ดวยเปาหมายตามพระราชดําริของ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบัน คือ สงเสริมการปลูกพืชทดแทนฝนเพื่อสราง
รายได เลิกทําไรเลื่อนลอยหรือยายที่ เพ่ือกลับมาฟนฟูที่ตนน้ําลําธารที่ถูกทําลาย ดวยการเปดพื้นที่ทําการเกษตรไรยายที่และ 
สุดทายใหชนสวนนอยหรือกลุมชาติพันธบนพ้ืนที่สูงเลิกจากการเปนคนยากจนได ดวยการทําการเกษตรเพื่อ การคาตาม
เปาหมายและนโยบายที่ทางโครงการหลวงสงเสริมโดยตรง 
 ศูนยฯหนองเขียว ที่ใชเปนตัวแทนของพื้นท่ีที่มีประชากรยากจนกวา ประกอบดวยชนเผามูเซอเปนสวนใหญ ที่เหลือ
ถัดมาเปน อีกอ คะฉิ่น และลัวะ ตั้งอยูหางไกลบนพื้นที่สูง (113 กม. ทางเหนือของตัวเมืองเชียงใหม) และเปนหมูบานบริวารมา
กอน บางหมูบานเพิ่งจะไดจัดตั้งเปนบานใหมเมื่อปลายป พ.ศ. 2546 เชน บานใหมสามัคคี หมู 14 (หมูบานชนเผาอาขา หรืออีกอ 
และคะฉิ่น)  ประชากรและชุมชนจึงยังไมไดรับสิทธิหลายอยาง โดยเฉพาะการไดรับโครงการพัฒนาจากรัฐโดยตรง และที่ดินที่
โครงการหลวงจัดสรรใหทํากินคนละ 5 ไร ก็ไดไมครบหรือไมเพียงพอ สมาชิกบางรายจึงตองทําอาชีพรับจางในการเกษตร หรือ
บางรายตองไปเชาที่ดินของชาวจีนฮอที่อยูในบานหลักเดิม (บานอรุโณทัย) ที่มีอาณาเขตติดตอกัน เปนตน จากขอจํากัดดังกลาว 
ประกอบกับพ้ืนที่ศูนยฯหนองเขียวมีลักษณะทางกายภาพที่ไมอํานวย ไมวาจะเปนสภาพดินเลว ขาดน้ํา เนื่องจากปริมาณฝนนอย 
และไมมีแหลงน้ําธรรมชาติทําใหประชากรในศูนยฯหนองเขียวสวนใหญมีรายไดเฉล่ียเพียง15,000-40,000 บาท/ครัวเรือน/ป 
 สําหรับศูนยฯพระบาทหวยตม ที่เปนตัวแทนของพื้นที่ท่ีมีประชากรฐานะปานกลางถึงคอนขางดี สมาชิกเปนชนเผา
กะเหรี่ยง  นับถือศาสนาพุทธ  ยายเขามาอยูในพื้นที่ศูนยฯ  ดวยศรัทธาตอครูบาชัยวงษา (ที่เปนกะเหรี่ยงเชนกัน) จัดเปนศูนยฯที่
มีขอจํากัดและอุปสรรคดานเศรษฐกิจสูง ท้ังนี้สวนหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ไมอํานวย   ทําใหตองจํา
ยอมทําการเกษตรแบบยังชีพและเหลือขายที่เรียกวา “นาน้ําฝน” หรือ “เกษตรน้ําฝน” (rainfed) ไดผลผลิตต่ํา หากแตสมาชิก
ศูนยฯสวนใหญไดประกอบอาชีพทั้งหลักและรองในดานการทําเครื่องเงิน ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวนี้ไดมีสวนชวยใหประชากรใน
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ชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยมีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 24,000-720,000 บาท/ป และหลายรายหรือหลายครัวเรือนมี
รายไดเฉลี่ยปละไมต่ํากวา 1,200,000 บาท (โดยเฉพาะจากอาชีพหลักทําเครื่องเงิน) 
 สวนศูนยฯหนองหอย ที่เปนตัวแทนของพื้นที่ที่มีประชากรฐานะดีถึงดีมาก มีประชากรสวนใหญเปนชนเผามง และคน
ไทยเปนสวนนอย เปนศูนยฯที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีที่มีความสูงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับท่ีตั้งของอีก 2 ศูนยฯ(1,280 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเล) แตมีขอไดเปรียบคือ สามารถปลูกพืชไดหลากหลายชนิด ทั้งพืชผัก ผลไม และไมดอกเมืองหนาว พืชไร และพืช
อ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี สมาชิกของศูนยฯสามารถประกอบอาชีพเกษตรตามที่มูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมไดอยางเต็มศักยภาพ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากศูนยฯหนองหอยมีกายภาพพื้นที่ที่มีความไดเปรียบอีก 2 ศูนย ดานทรัพยากรน้ํา  แหลงนํ้าและปริมาณฝน รวมท้ัง
เปนทําเลที่ตั้งใกลตัวเมือง(40 กม. ทางเหนือของตัวเมืองเชียงใหม) เดินทางถึงไดใน 45 นาที สงผลใหประชากรสมาชิกศูนยฯ
หนองหอย โดยเฉพาะในบานหนองหอยเกา ซ่ึงเปนที่ตั้งของศูนยฯ ไมนอยกวาครึ่งหน่ึงหรือรอยละ 50 มีรายไดเฉลี่ยสูงถึง 
200,000-300,000 บาท/ครัวเรือน/ป และในจํานวนนี้มีครัวเรือนที่มีรายไดสูงสุด 2 ลานบาท/ป  นอกจากนี้ศูนยฯ ยังมีนโยบายจะ
สงเสริมใหสมาชิกปลูกพืชอินทรีย เปนพืชเศรษฐกิจของศูนยฯอีกดวย  ดังนั้น โดยภาพรวมแลวจึงนับไดวาประชากรสมาชิก
ศูนยฯหนองหอยมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและดีมาก 
 (2)  ชนบททั่วไป  
  ผูศึกษาไดเลือกพื้นที่จนชนบท หรือ rural poor ของจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และพะเยา จังหวัดในภาคเหนือทาง
ภูมิศาสตรหรือจังหวัดกลุมลานนาเปนตัวแทนในการศึกษา  พื้นที่ตัวแทนศึกษาทั้ง 3 จังหวัด มีลักษณะภูมิประเทศที่เปนลุมน้ํา
ในที่ราบและที่ดอน ประชากรจะตั้งบานเรือนอาศัยทํามาหากินอยูหนาแนนบริเวณแองที่ราบเชียงใหม-ลําพูน ที่มีความสูงเฉลี่ย 
270 – 300 เมตร และแองที่ราบเชียงราย – พะเยา ที่มีความสูงเฉล่ีย 390–400 เมตรจากระดับนํ้าทะเลตามลําดับ  มีความไดเปรียบ
ดานทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา น้ําแมสา  นํ้าแมริม  นํ้าแมแจม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบชลประทานทั้งของหลวง หรือ รัฐ 
และของราษฎร หรือระบบเหมืองฝายจะมีในจังหวัดเชียงใหมมากที่สุด (อาทิ ระบบชลประทานแมแตงของรัฐและระบบเหมือง
ฝายแมแจมของราษฎร)  สวนจังหวัดลําพูน  เฉพาะเขตใกลตัวเมือง (อ.บานธิ) ที่ไดใชประโยชนจากระบบชลประทานน้ําแมกวง     
จังหวัดพะเยามีกวานพะเยาแหลงนํ้าธรรมชาติหลักของเมืองและฝายลอ เปนตน  นอกจากนี้ยังมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
เกษตรที่จัดวาเปนจุดแข็งเพ่ือสรางและขยายโอกาสในการพัฒนา อาทิ ลําไย (แหลงปลูกขายสดและแปรรูปสําคัญจําหนายทั้งใน
และตางประเทศ) สําหรับจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน  สวนจังหวัดพะเยา คือ ขาวหอมมะลิ ไมมะมวง และผักตบชวา 
(วัตถุดิบผลิตภัณฑแปรรูปเครื่องจักสาน)  นอกจากนี้ท้ัง 3 จังหวัดพ้ืนที่ตัวแทนศึกษายังผลิตผลไมและพืชหลากหลายชนิดเปน  
วัตถุดิบในการทําไวน อาทิ กระชายดํา ขาวก่ํา (ขาวเหนียวดํา)  มะเก๋ียง  ฯลฯ  เปนตน 
 หากจะกลาวถึงปญหาในดานกายภาพของพื้นที่ก็จะพบวามีความรุนแรงมากนอยตางกัน เชน พ้ืนที่ตัวแทนศึกษาของ
จังหวัดลําพูนอยูในเขตอับฝนหรืออับลม มีภูเขาลอมรอบ อากาศรอนแหงแลง ขาดแหลงน้ํา มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในคาบ 30 ป 
(พ.ศ. 2504-2533) ต่ําท่ีสุดในประเทศไทยหรือไมเกิน 1,000 มม. (980.7 มม.)  โดยเฉพาะเขตอําเภอลี้  สําหรับจังหวัด
เชียงใหมน้ันมีปญหาการบุกรุกที่ดินเขตปาสงวนแหงชาติในอําเภอแมริม  สงผลถึงการขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งคือมีปญหากับทางกรมปาไม  ขณะเดียวกันที่ดินทํากินของประชากรเปาหมาย ในอําเภอแมริมก็มีปญหาทับซอนกับที่
เขตสวนพฤกษศาสตรแหงชาติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เขตที่ดินของศูนยสงครามพิเศษ และเขตที่เวนคืนกับทางการไฟฟาฝาย
ผลิต เปนตน  สวนจังหวัดพะเยา แมจะมีปญหาเชิงกายภาพ พื้นที่นอยกวาสองจังหวัดแรก    แตก็พบวามีปญหาทั่วไป คือ แหลง
น้ําไมพอในการพัฒนาทางการเกษตร  มีการพัฒนาแหลงนํ้าหรือระบบชลประทานนอย กลาวคือ การขาดระบบคูคลองลํานํ้าจาก
อางเก็บนํ้าสูแปลงเกษตร เปนตน  แตอยางไรก็ดี  ยังพบวามีพื้นท่ีตัวแทนศึกษาในจังหวัดพะเยาบางแหง เชน พื้นที่ในเขต
อําเภอลอ เปนพื้นที่ที่ประสบปญหานํ้าทวมเปนประจํา จนถึงข้ันทําใหพืชผลเสียหาย  หากจะเปรียบเทียบสภาพกายภาพพื้นที่ใน 
3 จังหวัดตัวแทนศึกษา จะพบวา จังหวัดลําพูนมีความเสียเปรียบจังหวัดเชียงใหมกับพะเยา เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม มีระบบ
การจัดการนํ้าชลประทานทั้งของรัฐและของราษฎรที่มีประสิทธิภาพและไดผลดี ในขณะที่จังหวัดพะเยาก็มีแหลงนํ้าธรรมชาติ
ขนาดใหญ คือ กวานพะเยา 
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        (3)  ชุมชนเมือง  
                      ผูศึกษาไดเลือกพื้นที่ตัวแทนศึกษาที่ยากจนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองของ 3 จังหวัดเปาหมายศึกษาคือ  
เทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลเมืองลําพูนและเทศบาลเมืองพะเยา 

 ชุมชนเมืองเทศบาลนครเชียงใหม 
            การเปนชุมชนเมืองระดับนครหรือชุมชนขนาดใหญ  ประกอบดวย 4 แขวง ปกครอง 73 ชุมชน ตางจากชุมชนเมืองระดับ
เทศบาลเมืองลําพูนและเมืองพะเยาที่มีแหงละ 15 และ13 ชุมชนตามลําดับ  ซ่ึงไมสามารถจะนํามาเปรียบเทียบกันไดไมวาเปน
ขนาดชุมชน  ขนาดพื้นที่และที่สําคัญ คือ ขนาดและวิกฤตของปญหาเมืองในทุกๆดาน  เปนตน  ดังนั้น จุดออนหรือขอจํากัดทาง
กายภาพและสิ่งแวดลอมของชุมชนเมืองของจังหวัดเชียงใหม จึงมีระดับความรุนแรงมากและมากกวาชุมชนเมืองที่มีลักษณะ
เปนชนบทหรือเมืองเล็ก เชน  ลําพูน  และพะเยานั่นก็คือ  คนยากจนในตัวเมืองเชียงใหม จึงจําเปนตองรวมกันอยูอยางแออัดใน
ชุมชนแออัด หรือท่ีรูจักกันเดิมวา “สลัม”  ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีตองเผชิญรวมกันของประชากรเมืองใหญ เชน  เชียงใหม  
เปาหมายศึกษา คือ มลพิษ ท้ังมลพิษทางน้ํา ไดแก น้ําทิ้งชุมชน น้ําเสียจากสิ่งปฏิกูล จากกองขยะโรงงาน และจากสถาน
ประกอบการตาง ๆ ที่ขาดมาตรการจัดการและมลพิษทางดินจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซ่ึงก็รวมถึงมลพิษทางอากาศและเสียง 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพคาขายขนาดเล็ก  เชน ขายของชํา ขายอาหาร และขายน้ําดื่ม เปนตน และอาชีพรับจาง เชน 
ประชากรในชุมชนระแกง แขวงเม็งราย จะรับจางทําเครื่องเขินและเครื่องไมแกะสลักท่ียังเหลืออยูบาง มีนอยรายที่เริ่มมีธุรกิจ
เปนของตนเอง อาทิ ธุรกิจการทําเครื่องประดับ (การถักเชือกเปนรูปสัตวตางๆ ขายสงตลาด Night Bazaar และ จําหนายใน
ชุมชน) ในชุมชนศรีวิชัย แขวงศรีวิชัย 
          ชุมชนเมืองลําพูนและพะเยา  
 สวนลักษณะพื้นที่ทําเลที่ตั้งของชุมชนเมืองในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาและลําพูน จัดวามีความไดเปรียบชุมชนเมืองในจังหวัด
เชียงใหม เน่ืองจากมีความแออัดนอยกวา คือ หลายชุมชนยังมีลักษณะเปนชนบทอยางชัดเจน โดยเฉพาะบางชุมชนของจังหวัด
พะเยาที่มีทําเลอยูชานเมือง(อาทิ ชุมชนวัดปาลานคํา พื้นที่ตัวอยางศึกษา) มีความไดเปรียบในการใชพื้นที่ผลิตทางการเกษตร
ปลูกพืชและประมงน้ําจืดตามแหลงนํ้าธรรมชาติ เชน น้ําแมต๋ํา  กวานพะเยา และตามแหลงน้ําของระบบชลประทานอางเก็บน้ํา 
นอกจากนี้ แทบทุกชุมชนเมืองของพะเยา เดิมประชากรมีอาชีพหลักเกษตรทั้งส้ิน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเปนเมืองมากข้ึน  จึงเริ่ม
เล้ียงตัวไมรอดดวยอาชีพหลักเกษตรเชนอดีต  ปจจุบันจึงเหลือทําการเกษตรอยูประมาณรอยละ 20   อยางไรก็ดี  ในขณะที่ทาง
ชุมชนเมืองลําพูนจะมีอาชีพหลัก เชน ชุมชนเมืองทั่วไป  คือ  รับจางรายวัน คาขาย อาชีพเสริมนอกจากการเกษตร  ทั้งนี้เน่ืองจาก
กายภาพพื้นที่ไมเหมาะในการเกษตร และที่สําคัญ คือ มีปญหาไรที่ดินทํากิน หรือที่ทําการเกษตรโดยตรง น่ันเอง  แตคนเมือง
ลําพูน  โดยเฉพาะหนุมสาว (อายุประมาณ 20 – 25 ป) จะมีขอไดเปรียบในการเปนแรงงานจางนอกเกษตรของการมีนิคม
อุตสาหกรรมลําพูน และโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตรและอื่นๆ ที่มีอยูทั่วไปในเขตติดตอจังหวัดลําพูน – เชียงใหม   ทําให
ประชากรเมืองลําพูนมีการวางงานนอยกวา  
 ในดานความชวยเหลือจากรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจนผานโครงการตางๆ ผูนําชุมชนเมืองยอมรับวา 
โครงการตาง ๆ ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประชากรในชุมชนเมืองเปนอยางมาก  อาทิ โครงการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละลานบาทตั้งแตปลายป 2544 หรือ ตนป 2545 เนื่องจากมีประชากรเขามาใช
บริการกูเงินอยางตอเนื่อง แมจะมีปญหาในการดําเนินงานทั้งที่  แกไขไดและแกไขไมได เชน กองทุนเงินลานในชุมชนเมือง 
จังหวัดเชียงใหม มีปญหาผูบริหารยักยอกเงินกองทุนไปใชสวนตัว  กองทุนเงินลานในชุมชนเมือง จังหวัดลําพูน นําเงินกูไปใช
ผิดประเภท เชนนําเงินกูไปชําระหน้ีเดิมมากที่สุด นอกจากนั้นก็เอาไปใชจายในครอบครัว สงลูกเรียน เปนตน   สวนผูนําชุมชน
เมือง  จังหวัดพะเยา ใหความเห็นวาแมกองทุนเงินลานจะสามารถชวยประชาชนไดทั่วถึง แตวงเงินกูนอยเกินไป  นอกจากนี้การ
มีระเบียบเครงครัดเกี่ยวกับการคํ้าประกัน และการกําหนดใชคืนเงินกูกองทุนในระยะสั้นเพียงปเดียว ทําใหผูดอยโอกาสเสีย
โอกาสในการกูเงินยิ่งข้ึน  จากปญหาของประชากรเมืองทั้ง 3 ชุมชน ทําใหการดําเนินงานกองทุนขาดสภาพคลองในที่สุด และที่
นาสังเกตก็คือ การทําใหชาวชุมชนเมืองตองอาศัยเงินกูนอกระบบดอกเบี้ยสูงที่กอใหเกิดภาระหนี้สินหนักตอไป 
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ในสวนของโครงการธนาคารประชาชนที่ใหวงเงินกูต่ํามาก รายละ 15,000 บาทในครั้งแรก (ครั้งละ 30,000 บาท และ 
50,000 บาท ในครั้งที่ 2 และ 3) และดวยกฎเกณฑที่ไมเอ้ือและไมยืดหยุน   สมาชิกชุมชนจึงไมสามารถกูอยางตอเนื่องแมจะได
ยอดเงินสูงกวา เพื่อดําเนินธุรกรรมตอจนสิ้นสุดได เพราะยังติดคางชําระเงินกูเดิม  คือ  กิจการลงทุนตองหยุดชะงัก ไดรับความ
เสียหาย 

สวนโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือ OTOP ยังคงมีปญหาอยูเน่ืองจากปญหาการรวมตัวไมสําเร็จ ดวยการขาด
ความรูความชํานาญหรือทักษะของผูนําและสมาชิก  ตลอดจนการหาตลาดจําหนายไมได หรือไมมีโอกาสไดขายผลิตภัณฑที่ยัง
ไมไดคุณภาพหรือที่ตลาดตองการ  นั่นก็คือ  ยังมีปญหาดานการออกแบบผลิตภัณฑที่ท่ีตลาดนิยมและตองการ  หากจะมอง
ปญหาในดานสังคมของชุมชนเมือง จะพบวามีความรุนแรงมากกวาในชุมชนชนบทอยูมาก ปญหาสําคัญลวนสืบเนื่องมาจาก
ความยากจน ทําใหไดรับการศึกษานอย มักจะจบแคเกณฑบังคับ พอแมไมมีทุนใหเรียนตอในระดับสูงขึ้น รวมทั้งขาดโอกาสใน
การฝกฝนอบรมวิชาชีพ หรือการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชประโยชน และแมวามีโอกาสไดพัฒนากิจกรรมใหมๆ 
เขามาถึงพื้นที่  ประชากรเหลานี้ก็จะหรือใหความสนใจ หรือไมคิดที่จะรับมาปฏิบัติ  เพราะขาดความกระตือรือลนในการพัฒนา
อาชีพ หรือคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวใหดีข้ึน  ดังจะพบในบางชุมชนเมืองยากจนของจังหวัดเชียงใหม ปญหายาเสพติด
ทั้งคาและเสพโดยเฉพาะยาบา  ตลอดจนพฤติกรรมซองสุมผูคนเพื่อทํารายผูอ่ืน โดยเฉพาะยามวิกาลมีใหเห็นเปนประจํา ใน
จังหวัดลําพูนพบวาสมาชิกชุมชนมีพฤติกรรมชอบความสนุกสนาน กินเหลา เมายา เลนการพนัน  สวนในจังหวัดพะเยาพบวา
เยาวชนมีคานิยมฟุงเฟอ มีโลกสวนตัว เรียนไมจบ กลับมาเปนภาระของพอแม รวมไปถึงปญหาเยาวชนขาดคุณธรรม จริยธรรม 
ขาดวินัย สังคมเสื่อมลง มีการกอเหตุทะเลาะวิวาทบอยครั้งจนถึงขั้นใชอาวุธ เปนตน  รัฐและผูเกี่ยวของทุกระดับตั้งแตครอบครัว  
สังคมของชุมชนจนถึงนโยบายของรัฐจําเปนตองใสใจรวมกันหามาตรการแกไขและปองกันที่ปฏิบัติไดจริง 

จากสถานการณดังกลาวไดชี้ใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของความยากจนในชุมชนเมือง ซ่ึงสวนใหญเปนคนหาเชา
กินค่ํา ที่ตองเผชิญกับปญหาคาครองชีพ  ประชากรสวนใหญมีรายจายสูงกวารายรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาระดานการศึกษาของ
สมาชิกในครัวเรือนปจจุบันมีคาใชจายสูงข้ึน นอกจากนั้นการประกอบอาชีพคาขายในปจจุบันก็มีความยุงยากมากขึ้น มีโอกาส
ประสบภาวะขาดทุนไดงายๆ ดังนั้นหากจะเปรียบเทียบกับ ชนบทที่สูง และชนบททั่วไปแลว คนยากจนในชุมชนเมืองตองเผชิญ
กับปญหาหนักหนวงมากกวาทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม 
4.2.2  โครงสรางครัวเรือนและประชากร 
  (1)  ขอมูลครัวเรือนและประชากรตัวอยางศึกษา 

การศึกษาลักษณะครัวเรือนและประชากรตัวอยางศึกษา เปนการศึกษาลักษณะพื้นฐานของสภาพสังคมของกลุม 
ประชากรตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง ใน 3 จังหวัดตัวอยาง คือ จังหวัดเชียงใหม ลําพูนและพะเยา 
เพ่ือฉายภาพใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยูที่แทจริง โดยจะไดแยกวิเคราะหเปนประเด็นหลักที่เก่ียวของ ซ่ึงไดแก จํานวน
ประชากร สถานภาพสมรส อายุ การศึกษา และสถานภาพการศึกษา และการประกอบอาชีพหลัก-อาชีพรอง เปนสําคัญ (ตารางที่ 
8) ดังนี้   
    (1.1)  จํานวนประชากร    

 จํานวนประชากรตัวอยางศึกษาทั้งหมด(จากขอมูลรายบุคคล  ตารางที่ 1 และตารางที่ 2) ครั้งน้ีรวม  ทั้งส้ิน 520 
ครัวเรือน แยกเปนประชากรกลุมเปาหมาย 390 ครัวเรือน และประชากรกลุมควบคุม 130 ครัวเรือน จํานวนทั้งส้ิน 2,283 คน เปน
ประชากรเปาหมาย 1,711 คน ประมาณ 3 ใน 4 หรือ คิดเปนรอยละ 75 และ ประชากร ควบคุม 572 คน หรือคิดเปนรอยละ 25 มี
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 4.4 คนตอครัวเรือน (ขนาดเฉลี่ยคน/ครัวเรือนของชนบทที่สูง 5 คน  ชนบททั่วไป 3.3 คน และชุมชนเมือง 
4.2 คน)  โดยที่ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยของประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมมีขนาดใกลเคียงกัน  ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เปน 4.3 คน และ  4.4 คน ตามลําดับ  
                 หากจะเปรียบเทียบขนาดครัวเรือนของประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นท่ีชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองจะ
พบวา ขนาดเฉลี่ยของครัวเรือนในพ้ืนที่ชนบทที่สูงมีขนาดใหญท่ีสุดคือ 5.8 คน (ขอมูลผูนําชุมชนระบุเฉลี่ย 5 คน/ครัวเรือน 
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เฉล่ียสูงสุด 10.3 คน และต่ําสุด 2.7 คน) ในขณะที่ขนาดครัวเรือนของประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปมีขนาดเฉลี่ยเล็กที่สุด คือ 
3.8 คน (ขอมูลผูนําชุมชนระบุเฉล่ีย 3.3 คน/ครัวเรือน เฉลี่ยสูงสุด 5.5 คน และต่ําสุด 1.4 คน) สวนประชากรในพื้นที่ชุมชนเมือง
มีขนาดเฉลี่ยของครัวเรอืน 4.1 คน (ขอมูลผูนําชุมชนระบุเฉลี่ย 3.6 คน/ครัวเรือน เฉลี่ยสูงสุด 6.4 คน ต่ําสุด 1.9 คน) การที่ขนาด
ของครัวเรือนในพ้ืนท่ีชนบทที่สูงมีขนาดใหญก็เนื่องจากความตองการแรงงานเพื่อชวยประกอบอาชีพเกษตรตามแนวความเชื่อ
เดิม  
     (1.2)  สถานภาพสมรส  

ประชากรในครัวเรือนตัวอยางศึกษาเปนเพศหญิงรอยละ 51 และเพศชายรอยละ 49 คิดเปนอัตราสวนทางเพศ 96 
หมายถึง มีประชากรชาย 96 คนตอประชากรหญิง 100 คน  การศึกษาสถานภาพสมรสพบวาสวนใหญรอยละ 51 มีสถานภาพ
สมรส รอยละ 43   เปนโสด รอยละ 3.9   เปนหมาย รอยละ 1.8  มีสถานภาพสมรส หยาหรือราง   และรอยละ0.2  แยกกันอยู โดย
ที่ทั้งกลุมประชากรเปาหมาย และประชากรควบคุมตางก็มีสัดสวนของผูครองสถานภาพสมรสเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ดี พบวา
ไมมีประชากรเปาหมายที่มีสถานภาพสมรสแยกกันอยูแตอยางใด การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพสมรสของกลุมประชากรใน  
3  พื้นที่  พบวา   มีสัดสวนของสถานภาพสมรสเชนเดียวกัน  ยกเวนกลุมประชากรชนบทที่สูงที่มีสัดสวนของกลุมประชากรที่มี
สถานภาพโสดสูงกวาผูที่แตงงานแลว คือ มีกลุมประชากรที่มีสถานภาพสมรส รอยละ 41 ในขณะที่กลุมประชากรที่มีสถานภาพ
โสดมีสูงถึงรอยละ 54  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการที่ประชากรในชนบทที่สูงมักจะมีจํานวนบุตรตอครอบครัวสูงกวา นอกจากนี้ยัง
พบวากลุมประชากรควบคุมในพื้นที่ชนบทที่สูง และชนบททั่วไป ไมมีผูที่แยกกันอยูและหยา/รางเลยสถานการณเชนนี้ชี้ใหเห็น
วา ครอบครัวของประชากรควบคุมในชนบทที่สูง และชนบททั่วไปไมมีปญหาภายในครัวเรือน  สามารถครองชีวิตคูไดอยาง
ตลอดรอดฝง  ในขณะที่ยังมีประชากรเปาหมายในทั้งสามพื้นที่ที่ยังมีอัตราประชากรที่หยาราง อยางไรก็ดี  หากจะเปรียบเทียบ
อัตราการหยารางของประชากรใน 3 พื้นที่ก็จะพบวาอัตราการหยารางของประชากรในชุมชนเมืองสูงกวาในชนบทที่สูงและ
ชนบททั่วไปเปนอยางมากคือ รอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับอัตราหยารางในชนบทที่สูง และชนบททั่วไป ซ่ึงมีเพียงรอยละ 0.7 และ 
0.8 ตามลําดับเทานั้น ชี้ใหเห็นถึงคานิยมการใชชีวิตคูของคนในเมืองไดเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีความคิดเห็นวาเมื่อแตงงานกัน
แลว เกิดมีปญหาชีวิตทําใหชีวิตครอบครัวไมมีความสุข ไมวาจะเปนปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมหรือสวนตัวก็ตาม ก็ไมมีความ
จําเปนที่จะตองอดทนอยูดวยกันไปจนกวาชีวิตจะหาไม ดังนั้น อัตราการหยารางจึงสูงกวา 
     (1.3)  อายุ   

ประชากรในครัวเรือนตัวอยางศึกษาอยูในวัยทํางานอยางเต็มที่  คือ  มีอายุเฉลี่ย 33.2  ป  โดยมีจํานวนประชากร
กระจายอยูในกลุมอายุตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุมากกวา 60 ป ในจํานวนเทา ๆ กัน กลาวคือ มีประชากรในกลุมอายุ 10-19 ป 
มากที่สุด รอยละ 18.9  รองลงไปเปนประชากรกลุมอายุ 40-49 ป,  20-29, 30-39 ป, ต่ํากวา 10 ป และ 50-59 ป คิดเปนรอยละ 
16.5, 15.2, 14.1, 13.1 และ 11.6 ตามลําดับ โดยมีประชากรในกลุมอายุ 60 ปข้ึนไป นอยที่สุดคือ รอยละ 10.6 หากจะคํานวณ
อัตราสวนพ่ึงพิง (dependency ratio) พบวามีคา 49.9 โดยท่ีมีประชากรอายุต่ํากวา 15 ป รอยละ 22.7 และมีประชากรที่อายุ
มากกวา 60 รอยละ 10.6  

หากจะเปรียบเทียบอายุเฉล่ียของประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมพบวา อายุเฉล่ียของประชากรเปาหมายเปน 
32.9 ป และของประชากรควบคุมเปน 33.9 ป โดยกลุมประชากรเปาหมายมีอัตราสวนพึ่งพิง 48.6 มีอัตราสวนทางเพศ 97  สวน
กลุมประชากรควบคุมมีอัตราสวนพึ่งพิง 54 และอัตราสวนทางเพศ 93 กลาวคือ มีประชากรชาย 93 ตอประชากรหญิง 100 คน  

สวนการเปรียบเทียบอัตราสวนพึ่งพิงของกลุมประชากรใน 3 กลุมพื้นที่ศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชน
เมือง  พบวา ประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงมีอัตราสวนพึ่งพิงสูงท่ีสุดถึง 64.3 ในขณะที่อัตราสวนพ่ึงพิงของประชากรในพื้นที่
ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง เปน 41.5 และ 48.3 ตามลําดับ ชี้ใหเห็นวาประชากรในพื้นที่สูงตองทํางานหนักกวาในอีก 2 พื้นที่
เน่ืองจากมีสมาชิกของสังคมที่ตองการการดูแลมากกวา นอกจากนี้ยังพบวาประชากรในชนบทที่สูงมีอัตราสวนทางเพศสูงที่สุด
คือ 104.4 ในขณะที่อัตราสวนทางเพศในพื้นท่ีชุมชนเมืองมีคาต่ําที่สุดคือ 85.9 โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราสวนเพศของประชากร
ควบคุมในพ้ืนที่ชุมชนเมืองมีคาเพียง 75.3 เทานั้น 



 

 

ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของลักษณะครัวเรือนและประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สงู  ชนบททั่วไป  และชมุชนเมือง  พศ. 2547

รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง
รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร

เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1.1  จํานวนประชากร 2,283 100 1,711 74.9 572 25.1 703 100 526 74.8 177 25.2 920 100 674 73.3 246 26.7 660 100 511 77.4 149 22.6
       (จํานวนคน/ครัวเรือน) 4.4 4.3 4.4 5.8 5.8 5.9 3.8 3.7 4.1 4.1 4.2 3.9
1.2  สถานภาพสมรส
     - แตงงาน 1,166 51.1 864 50.4 302 52.7 305 43.3 232 44.1 73 41.2 542 58.9 386 57.2 156 67.0 319 48.3 246 48.1 73 48.9
     - แยกกันอยู 4 0.2 4 0.2 - - 1 0.1 1 0.1 - 2 0.2 2 0.2 - - 1 0.1 1 0.1 - -
     - โสด 981 43.0 737 43.0 244 42.6 368 52.3 272 51.7 96 54.2 343 37.2 257 38.1 86 34.9 270 40.9 208 40.7 62 41.6
     - มาย 91 3.9 69 4.0 22 3.8 24 3.4 16 3.0 8 4.5 25 2.7 21 3.1 4 1.6 42 6.3 32 6.2 10 6.7
     - หยา/ราง 41 1.8 37 2.1 4 0.6 5 0.7 5 0.9 - - 8 0.8 8 1.1 - - 28 4.2 24 4.6 4 2.6
     เพศ
     - ชาย 1,118 49.0 843 49.2 275 48.0 359 51.0 271 51.5 88 49.7 454 49.3 331 49.1 123 50.0 305 46.2 241 47.1 64 42.9
     - หญิง 1,165 51.0 868 50.7 297 51.9 344 49.0 255 48.5 89 50.3 466 49.7 343 50.9 123 50.0 355 53.7 270 52.8 85 57.0
     อัตราสวนเพศ 96.0 - 97.1 - 92.6 - 104.4 - 106.3 - 98.8 - 97.4 - 96.5 - 100 - 85.9 - 89.2 - 75.3 -
1.3  อายุเฉลี่ย 33.2 - 32.9 - 32.9 - 26.1 - 26.3 - 25.4 * 35.8 - 34.9 - 38.0 - 36.8 - 36.9 - 36.4 -
     ต่ํากวา 10 ป 298 13.1 222 13.0 76 13.3 148 21.1 109 20.7 39 22.1 91 9.9 69 10.2 22 8.9 59 8.9 44 8.6 15 10.1
     10-19 ป 431 18.9 320 18.7 111 19.4 179 25.5 134 25.5 45 25.4 144 15.7 107 15.9 37 15.1 108 16.4 79 15.5 29 19.5
     20-29 ป 347 15.2 273 15..9 74 12.9 114 16.2 86 16.3 28 15.8 133 14.4 99 14.7 34 13.8 100 15.1 88 17.2 12 8.1
     30-39 ป 322 14.1 238 13.9 84 14.7 86 12.2 65 12.4 21 11.9 139 15.1 101 15.0 38 15.5 97 14.7 72 14.1 25 16.8
     40-49 ป 377 16.5 272 15.9 105 18.4 85 12.1 60 11.4 25 14.1 178 19.3 131 19.4 47 19.1 114 17.3 81 15.9 33 22.1
     50-59 ป 266 11.6 203 11.9 63 11.0 48 6.8 35 6.7 13 7.3 135 14.7 101 15.0 34 13.8 83 12.6 67 13.1 16 10.7
     60 ปขึ้นไป 242 10.6 183 10.7 59 10.3 43 6.1 37 7.0 6 3.4 100 10.9 66 9.8 34 13.8 99 15.0 80 15.6 19 12.7
     อัตราสวนพึ่งพิง 49.9 - 48.6 - 53.8 - 64.3 - 62.3 - 70.2 - 41.5 - 41.0 - 43.0 - 48.3 - 46.4 - 55.2 -
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ตารางที่ 8 (ตอ)

รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง
รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร

เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1.4  การศึกษา
     - ไมจบประถมศึกษา 215 9.4 155 9.0 60 10.4 31 4.4 28 5.3 3 1.6 123 13.3 90 11.3 33 13.4 161 9.2 37 7.2 24 16.1
     - ประถมศึกษา 975 42.7 724 42.3 251 43.8 270 38.4 196 37.2 74 41.8 451 49.0 330 48.9 121 49.1 254 38.4 198 38.7 56 37.5
     - ม.ตน 264 11.6 201 11.7 63 11.0 58 8.2 36 6.8 22 12.4 107 11.6 79 11.7 28 11.3 99 15.0 86 16.8 13 8.7
     - ม.ปลาย 136 5.9 97 5.6 39 6.8 22 18.3 14 2.6 8 4.5 58 6.3 44 5.6 14 5.6 56 8.4 39 7.6 17 11.4
     - ปวช/ปวส./เทียบเทา 123 5.4 86 5.0 37 6.4 8 1.1 5 0.9 3 1.6 39 4.2 26 3.8 13 5.2 76 11.5 55 10.7 21 14.0
     - ปริญญาตรี 111 4.8 86 5.0 25 4.3 4 0.5 3 0.5 1 0.5 42 4.5 31 4.5 11 4.4 65 9.8 52 10.1 13 8.7
     - สูงกวาปริญญาตรี 10 0.4 6 0.3 4 0.6 - - - - - - 3 0.3 - - 3 1.2 7 1.0 6 1.1 1 0.6
     - ไมไดเรียนหนังสือ 449 19.7 356 20.8 93 16.2 310 44.0 244 46.3 66 37.2 97 10.1 74 10.9 23 9.3 42 6.3 38 7.4 4 2.6
1.5  สถานภาพการศึกษา
     - ยังไมเขาเรียน 126 5.5 102 6.0 24 4.2 85 12.0 66 12.5 19 10.7 29 3.1 24 3.5 5 2.0 12 1.8 12 2.3 - -
     - กําลังเรียน 575 25.2 418 24.4 157 27.4 199 28.3 138 26.2 61 34.4 207 22.5 155 22.9 52 21.1 169 25.6 125 24.5 44 29.5
     - สิ้นสุดการเรียน 1582 69.3 1191 69.6 391 68.4 419 59.6 322 61.2 97 54.8 684 74.4 495 73.4 189 76.8 479 72.6 374 73.2 105 70.5
1.6  อาชีพหลักในปจจุบัน
     -  อาชีพเกษตร 668 29.3 483 28.2 185 32.3 264 37.5 194 36.8 70 39.5 379 41.2 274 40.6 105 42.7 25 3.8 15 2.9 10 6.7
     - กําลังเรียน/ยังไมเขาเรียน 541 23.7 392 22.9 149 26.0 187 26.6 130 24.7 57 32.2 194 21.1 146 21.7 48 19.5 160 24.2 116 22.7 44 29.5
     - คาขาย 130 5.7 94 5.5 36 6.3 8 1.1 4 0.7 4 2.2 12 1.3 7 1.0 5 2.0 110 16.7 83 16.2 27 18.1
     - กิจการสวนตัว 63 2.8 53 3.1 10 1.7 7 0.9 5 0.9 2 1.1 18 2.0 17 2.8 1 0.4 38 5.8 31 6.1 7 4.7
     - รับจางทางการเกษตร 69 3.0 55 3.2 14 2.4 20 2.8 18 3.4 2 1.1 45 4.9 35 5.1 10 4.1 4 0.6 2 0.4 2 1.3
     - รับจางนอกการเกษตร 341 14.9 261 15.3 80 14.0 67 9.5 53 10.0 14 7.9 121 13.1 85 12.6 36 14.6 153 23.1 123 24.1 30 20.2
     - รับราชการ 62 2.7 46 2.7 16 2.8 1 0.1 - - 1 0.5 15 1.6 6 0.8 9 3.7 46 7.0 40 7.8 6 4.0
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ตารางที่ 8 (ตอ)

รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง
รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร

เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

     - อื่นๆ 72 3.2 60 3.5 12 2.2 15 2.1 12 2.2 3 1.6 30 3.3 26 3.8 4 1.6 27 4.1 22 4.3 5 3.4
     - ไมมีอาชีพ 337 14.7 267 15.6 70 12.3 134 19.0 110 20.9 24 13.5 106 11.5 78 11.6 28 11.4 97 14.7 79 15.5 18 12.1
     - รวม (N) 2,283 1,711 572 703 526 - 177 - 920 674 246 660 511 149

     อาชีพหลักเดิมกับปจจุบัน
     - เหมือนเดิม 1240 88.3 906 86.1 334 94.6 312 81.7 229 80.1 81 84.4 575 92.7 410 91.1 165 97.0 353 87.6 267 84.5 86 98.9
     - ไมเหมือนเดิม 165 11.7 146 13.9 19 5.4 70 18.3 57 19.9 15 15.6 45 7.3 40 8.9 5 3.0 50 12.4 49 15.5 1 1.1
1.7  อาชีพรอง
     -  อาชีพเกษตร 136 9.7 102 9.7 34 9.6 49 12.8 35 12.2 14 14.6 81 13.1 65 14.4 16 9.4 6 1.5 2 0.6 4 4.6
     -  คาขาย 36 2.6 21 2.0 15 4.2 3 0.8 1 0.3 2 2.1 20 3.2 11 2.4 9 5.3 13 3.2 9 2.8 4 4.6
     -  กิจการสวนตัว 27 1.9 20 1.9 7 2.0 4 1.1 4 1.4 - - 10 1.6 7 1.6 3 1.8 13 3.2 9 2.8 4 4.6
     -  รับจางทางการเกษตร 177 12.6 148 14.1 29 8.2 85 22.2 66 23.1 19 19.8 88 14.2 78 17.3 10 5.9 4 1.0 4 1.3 - -
     - รับจางนอกการเกษตร 146 10.4 121 11.5 25 7.1 41 10.7 39 13.6 2 2.1 87 14.0 70 15.6 17 10.0 18 4.5 12 3.8 6 7.5
     - รับราชการ 3 0.2 2 0.2 1 0.3 1 0.3 - - 1 1.0 - - - - - - 2 0.5 2 0.6 - -
     - อื่นๆ 26 1.9 19 1.8 7 2.0 13 3.4 12 4.2 1 1.1 6 1.0 3 0.7 3 1.8 7 1.7 4 1.3 3 3.4 ลักษณะโครงสรางครวัเรอืนและประชากรเปาหมาย                    63
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เปนที่นาสังเกตวาโดยทั่วไปจํานวนประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปในโครงสรางประชากรทั่วไปจะมีจํานวนนอยที่สุด แตใน
การศึกษาครั้งน้ีพบวา ทั้งกลุมประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม ในพื้นที่ชุมชนเมือง ตางมีจํานวนประชากรที่มีอายุเกิน 
60 ป มากกวาประชากรอายุ 50-59 ป ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหคาของอัตราสวนพึ่งพิงสูง เพราะผูที่มีอายุเกิน 60 ป ไมจัดเปนผูที่
อยูในวัยแรงงาน ตองพ่ึงพาผูที่อยูในวัยแรงงาน 
 (1.4)  การศึกษา   

ประชากรในครัวเรือนตัวอยางศึกษาเกือบครึ่งหรือสวนใหญ รอยละ 42.7 ไดรับการศึกษาระดับประโยค
ประถมศึกษา (ป.6) รองลงมา ประมาณรอยละ 20 (รอยละ 19.7) ไมไดเรียนหนังสือ ที่เหลือรอยละ 10 เทาๆกันเปนกลุมที่เรียน
ไมจบชั้นประถมศึกษา กลุมที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 6) และกลุมที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. และ 
ปวส)  คิดเปนรอยละ  5.9 และ 5.4 ตามลําดับ  อยางไรก็ดีพบวามีกลุมที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   รอยละ 4.8    และอีกรอย
ละ 0.4 จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  ในสวนของกลุมประชากรที่ไมไดเรียนหนังสือพบวา ประชากรเปาหมายมีผูไมได
เรียนหนังสือ รอยละ 20.8 สูงกวาประชากรควบคุมซ่ึงมีอยู รอยละ 16.2 ในการวิเคราะหภาพรวมจะพบวามีผูไมรูหนังสือมาก
เปนลําดับที่ 2 รองจากผูที่จบชั้นประถมศึกษา  ซ่ึงอาจทําใหเขาใจไปวา มีผูไมไดเรียนหนังสือเปนจํานวนมาก แตหากจะ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลเชิงลึกจะพบวา ประชากรที่ไมไดเรียนหนังสือนั้นเปนประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงเปนสวนมาก 
รอยละ 44  กลาวคือ กลุมประชากรเปาหมายมีผูไมไดเรียนหนังสือถึง รอยละ 46 ในขณะที่กลุมประชากรควบคุมก็มีผูไมไดเรียน
หนังสือสูงถึง รอยละ 37  
 ปญหาดานการศึกษาในพื้นท่ีชนบทที่สูง ทั้ง 3 ศูนยฯ คือ ลูกหลานของประชากรเปาหมายยังขาดโอกาสไดรับ
การศึกษา แมแตการศึกษาภาคบังคับในบางพื้นท่ี โดยเฉพาะศูนยฯหนองเขียวที่อยูหางไกล และเปนหมูบานบริวารมากอน บาง
หมูบานเพ่ิงไดจัดตั้งขึ้นใหม ปลายป 2546 เชน บานใหมสามัคคี หมู 14 ที่สมาชิก 1-2 คนของทุกครัวเรือนตองเดินทางไปเรียน
ในโรงเรียนในหมูบานหลักเดิมเขตติดตอ (บานอรุโณทัยที่หางไปประมาณ 2 กม.) เปนตน 
                สําหรับกลุมประชากรสวนใหญถึงรอยละ 42.7 ก็ไดรับการศึกษาในระดับประถมศึกษาเทานั้น ยังขาดโอกาสที่จะ
ศึกษาตอในชั้นท่ีสูงข้ึน ก็เนื่องมาจากขาดโรงเรียนในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ที่มีการสอนในระดับท่ีสูงกวาประถมศึกษา 
ครั้นจะเดินทางเขาไปรับการศึกษาในระดับที่สูงกวาในตัวเมือง ก็ทําไมไดเน่ืองจากขาดทุนทรัพย อีกทั้งครัวเรือนเกษตรยังมี
ความตองการแรงงานชวย จึงทําใหโอกาสของประชากรที่จะศึกษาตอในระดับสูงกวาชั้นประโยคประถมศึกษาเปนไปไดนอย
มาก 
 นอกจากนี้ประชากรในชนบทที่สูงยังรูสึกวาชุมชนหรือสังคมของตนดอยโอกาสในการพัฒนาการศึกษาเปนอยางมาก
เพราะนอกจากจะเปนชนสวนนอยแลว ประชากรในชนบทที่สูงมีการกระจายตัวของประชากรต่ําทําใหเปนอุปสรรคตอการ
จัดตั้งโรงเรียน อีกทั้งพื้นท่ีมีความทุรกันดาร ทําใหขาดบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

สถานภาพการศึกษา  ประชากรในครัวเรือนตัวอยาง  รอยละ 69.3  ส้ินสุดการเรียนแลว และรอยละ 5.5 ยังไมเขาเรียน  
มีผูที่กําลังเรียนอยู รอยละ 25.2  โดยทั้งประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมตางมีสัดสวนของประชากร 3 กลุมคือ กลุมที่ยัง
ไมเขาเรียน กลุมที่กําลังเรียน และกลุมส้ินสุดการเรียนแลวประมาณ 2 : 9 : 25  แตหากจะศึกษาขอมูลเชิงลึกเพื่อเปรียบเทียบ
สัดสวนดังกลาว ระหวางชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง จะพบวา ประชากรในชนบทที่สูงมีสัดสวนแตกตางไปจากที่
กลาวแลวกลาวคือมีรอยละของประชากรที่ยังไมเขาเรียน ที่กําลังเรียน และที่ส้ินสุดการเรียนแลว 2 : 5 : 10 หมายความวายังมี
ประชากรวัยเดก็สูงกวาประชากรใน  พื้นที่อ่ืนๆ ซ่ึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหในพื้นที่ชนบทที่สูงมีอัตราสวนพึ่งพิงสูง 
    (1.5)  การประกอบอาชีพหลักในปจจุบัน   

ประชากรในครัวเรือนตัวอยางศึกษาสวนใหญ  มากกวา 1 ใน 4 หรือ รอยละ 29.3  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รูปที่ 
10) รองลงไปประกอบอาชีพรับจางนอกภาคเกษตร รอยละ 14.9  นอกจากนั้นประกอบอาชีพอ่ืนที่มีจํานวนต่ํากวา รอยละ 10  
ไดแก   คาขาย (รอยละ 5.7) รับจางทางการเกษตร (รอยละ 3) กิจการสวนตัว (รอยละ 2.8)  รับราชการ (รอยละ 2.7)  และอ่ืนๆ  
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อีกรอยละ 3.2 อยางไรก็ดี  พบวามีประชากรสูงถึง รอยละ 14.7 ไมมีอาชีพ หากจะศึกษาเปรียบเทียบประชากรเปาหมายกับ
ประชากรควบคุมในภาพรวมก็จะพบวามีสัดสวนของผูประกอบอาชีพตาง ๆ เหมือนกัน 
 หากจะศึกษาขอมูลเชิงลึกเพื่อเปรียบเทียบลักษณะการประกอบอาชีพหลักของประชากรใน 3 พื้นที่ จะพบวามีสัดสวน
ของประชากรในการประกอบอาชีพแตกตางไปจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหภาพรวม  โดยพบวาประชากรในพื้นที่ชนบทที่
สูงมีผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมสูงถึง รอยละ 37.5 ในขณะที่ประชากรใน  พ้ืนที่ชนบททั่วไปประกอบอาชีพเกษตรมากกวาคือ 
รอยละ 40.9  รองลงไปคือ ประกอบอาชีพรับจางนอกการเกษตร รอยละ 9.5 ในกลุมประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูง และรอยละ 
13.1 ในกลุมประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไป 

 สําหรับประชากรตัวอยางศึกษาบนพื้นที่สูงทั้ง   3  ศูนยฯ   ไดรับการพัฒนา  ชวยเหลือสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการ
หลวง (ครั้งที่ยังเปนโครงการหลวง) อยางเปนทางการในชวงทศวรรษ2520 เริ่มดวยศูนยฯ  พระบาทหวยตม ป พ.ศ. 2521  ศูนยฯ
หนองเขียว ป พ.ศ. 2523  และศูนยฯหนองหอย ป พ.ศ. 2527 ตามลําดับ  ดังอธิบายแลวแตตน ดวยเปาหมายตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบัน คือ สงเสริมการปลูกพืชทดแทนฝนเพื่อสรางรายได  เลิกทําไรเลื่อนลอยหรือยาย
ที่  และใหชนสวนนอยหรือกลุมชาติพันธุบนที่สูงเลิกจากการเปนคนยากจน ดวยการทําการเกษตร โดยประชากรของศูนยฯ
หนองหอยไดรับการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจจากมูลนิธิโครงการหลวงมากที่สุด  สวนใหญเปนพืชผักเมืองหนาว เชน 
ผักกาดหางหงส ผักกาดหอมหอ ปวยเหล็ง และแครอท เปนตน  จนทําใหสมาชิกมีรายไดสูง สําหรับประชากรเปาหมายในอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  10   ลักษณะทางกายภาพกับการเกษตรภาคเหนือลานนา 

  ท่ีมา : มุมมองทางภูมิศาสตรกับความยั่งยืนของการเกษตรไทย, วันเพ็ญ สุรฤกษ พฤศจิกายน 2547 
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2 ศูนย คือ ศูนยฯพระบาทหวยตม และศูนยฯหนองเขียว นั้น ประชากรสวนใหญก็ยังคงประกอบอาชีพเกษตร แมวาจะไม
สามารถผลิตพืชที่โครงการหลวงสงเสริมไดมากชนิดนักก็ตาม  พืชท่ีปลูกสวนใหญเปนพืชท่ีผลิตในพื้นที่ราบ ท่ีดอน ท่ีลาดลอน
คล่ืน  เชน ขาวไร ขาวโพดเล้ียงสัตว   ถ่ัวเขียว  ถั่วลิสง  และ ถั่วแดง  เปนตน    ขณะเดียวกันไดเริ่มเพาะปลูกไมผล เชน  ลําไย  
มะมวง   อะโวกาโด ฯลฯ  เปนตน 
 สวนประชากรตัวอยางศึกษา ในชุมชนชนบททั่วไป ประกอบอาชีพเกษตร  โดยเฉพาะการทํานาขาวเปนหลัก ทั้งนา
ปและนาปรัง  พันธุขาวที่นิยมปลูกในพื้นที่ศึกษาสวนใหญคือ ขาวเหนียวพันธุ กข.6 และ กข. 10 ที่ปลูกในฤดูฝนหรือนาป เพ่ือ
เก็บไวบริโภคและขายสวนเหลือถามี และในที่ราบลุมหรือที่มีนํ้าพอท้ังจากแหลงน้ําธรรมชาติ และจากระบบชลประทานทั้งของ
รัฐและเหมืองฝายของราษฎรจะมีการทํานาปรัง ซ่ึงสวนใหญจะปลูกขาวเจา เพื่อขายผลผลิตและพันธุขาวที่ปลูกไดราคาดี หรือ
ตลาดตองการ เชน ในจังหวัดพะเยา และลําพูน ปลูกขาวหอมมะลิ 105  และ กข. 15 เปนตน  นอกจากขาวแลว ยังมีพืชผลเดน
ประกอบไปดวย ลําไย และมะมวง  สวนพืชไร และพืชผักที่พบทั่วไป ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน ยาสูบ พริก 
แตงกวา ถ่ัวเหลือง ถั่วลิสง กระเทียม หอม กล่ําดอก กลํ่าหัว บร็อคคอลี่ และผักกาดเขียวปลี คะนา ผักกวางตุง ผักชี เปนตน  สวน
เกษตรเลี้ยงสัตวที่พบมีทั้งการเลี้ยง วัว ควาย หมู ไก และบางพื้นท่ีเริ่มเลี้ยงกบ (บานต๊ํานกกก อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา) รวมท้ัง
การเลี้ยงปลานํ้าจืดในบอสวนบุคคลและในกระชัง (บานใหมสุขสันต อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน) เปนตน   
                    ปจจุบันเกษตรกรเปาหมายในชนบททั่วไปในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 จังหวัด หันมานิยมทําสวนลําไยมากข้ึนเปนลําดับ 
โดยมีขนาดสวนตั้งแต 1-50 ไร และที่นาสนใจ คือ การเปลี่ยนพื้นที่นาเปนสวนลําไย   โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม พื้นที่
นาถูกเปลี่ยนไปเปนสวนลําไยเปนสวนใหญ    สวนในจังหวัดลําพูนนั้น ทําสวนลําไยมากกวานาขาวอยูแลว เพราะอยูในเขต
อากาศแหงแลง และปริมาณฝนนอยเกินกวาจะปลูกขาวได ประกอบกับระบบชลประทานก็ไมเพียงพอ 
                    มีขอนาสังเกตสําหรับชุมชนชนบททั่วไปที่อยูใกลตัวเมืองหรือย่ิงอยูใกลเมืองเทาใด   ประชากรในชุมชนนั้นจะยิ่ง
เหลือพ้ืนท่ีทํากินเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรนอยลง หรือบางรายก็ขายพื้นที่ผลิตเดิมและไปหางานทําในตัวเมือง  เชน  ชุมชน
ชนบทในอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ที่มีพ้ืนที่ทําการเกษตรเหลือนอย หรือสภาพพ้ืนท่ีไดเปลี่ยนสภาพกลายเปนเมืองมากข้ึน 
พื้นที่ทําการเกษตรถูกขายใหนายทุนทั้งในและนอกทองถ่ินท่ีสวนใหญเขามาลงทุนประกอบการดานบานจัดสรร สถานบริการ
ตากอากาศ  สถานที่ทองเที่ยว สนามกอลฟ อาคารรานคาพาณิชย และอ่ืนๆ  ประชากรในชนบทเหลาน้ี จะนิยมเขาไปรับจาง
ทํางานในตัวเมืองเปนงานเสริมและบางรายก็เปลี่ยนเปนงานอาชีพหลัก โดยเฉพาะการเปนพนักงานในโรงงานหรือสถานบริการ
ตางๆในตัวเมือง รวมทั้งเปนกรรมกรหรือเปนชางในงานกอสราง 
                    สําหรับประชากรเปาหมายที่เปนเกษตรกรยากจน ขาดที่ดินทํากิน หรือมีท่ีดินนอยมาก ไมพอเล้ียงครอบครัว ใน
พื้นที่ชนบททั่วไป ยังคงมีอาชีพหลักเปนแรงงานรับจาง ทั้งรับจางในการเกษตรและนอกการเกษตร  ยิ่งถาเปนชนบทหางไกลตัว
เมืองก็ยิ่งตองอาศัยงานรับจางทางการเกษตรเปนหลัก และรับจางทั่วไป หรือหาเชากินค่ําไปวัน ๆ ในพื้นที่ชนบทใกลเคียง 
มากกวาจะเดินทางมาหางานทําในตัวเมือง  สําหรับประชากรในชุมชนเมืองสวนใหญจะประกอบอาชีพคาขาย  สวนชุมชนเมือง
กึ่งชนบทอยาง     ชุมชนเมืองพะเยา ประชากรจะประกอบอาชีพทําการคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ เชน การขายอาหารสด อาหารแหง
หรืออาหารสําเร็จในชุมชน เปนลักษณะรานคา หรือธุรกิจเล็ก ๆ ในชุมชน เชน รานแผงลอยหรือรถเข็นอาหารปรุงสําเร็จรูป 
หรืออาหารตามสั่ง รานขายของชํา รานขายเต็นท เบาะรถยนต โครงหลังคารถ รานถายเอกสาร รานขายของหนาบาน ประเภท
ขาวสาร รับเย็บผาที่บาน รานขายแกสหุงตม และโรงพิมพขนาดเล็ก เปนตน  นอกจากนี้ประชากรบางสวนยังประกอบอาชีพ
รับจางทั้งรับจางประจํา เชน ชางเย็บเสื้อผา และถักเสื้อสําเร็จรูป และรับจางทั่วไปเปนครั้งคราว หรือรายวัน ทั้งประเภทที่เปน
แรงงานฝมือประเภทตาง ๆ และแรงงานไรฝมือ หรือกรรมกรรับจางทางเกษตร 
               เปนที่นาสังเกตวา ชุมชนเมืองพะเยานั้นเปนชนบทเกษตร ประชากรจึงมีอาชีพหลักทางการเกษตร และมีหลายชุมชน
ในปจจุบันที่มีทําเลที่ตั้งอยูชานเมือง หรือไมไดอยูในกลางชุมชนเมือง แมจะอยูในเขตเทศบาลก็ตามก็ยังทําอาชีพหลักหรืออาชีพ
เสริมทางการเกษตร  เชน  ชุมชนวัดปาลานคํา และชุมชนวัดภูมินทร เปนตน  ประชากรชุมชนวัดปาลานคํา กูเงินกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองฯ หรือกองทุนเงินลาน เพ่ือลงทุนทําการเกษตร เชน ทํานา และปลูกพืชไร พืชผักตอจากขาวนาป ในพื้นที่ไมได
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ทํานาปรัง โดยเฉพาะหอมแดง และกระเทียม สวนประชากรชุมชนวัดภูมินทร  นอกจากจะกูเงินจากกองทุนเงินลานไปทําเกษตร
ประเภทเดียวกับชุมชนวัดปาลานคําแลว  ยังทําการเกษตรบางประเภทเปนอาชีพเสริม เชน การเพาะเห็ดนางฟา การเลี้ยงไก การ
เล้ียงวัวเนื้อ และการเลี้ยงปลา เปนตน  สวนประชากรที่ไมมีที่ทํากิน ก็มักเปนแรงงานรับจางทางการเกษตร 
              นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุมของประชากรทําธุรกิจชุมชน เชน ชุมชนวดับุญยืน มีกลุมทําตุงผา และชุมชนวัดภูมินทรมี
กลุมผลิตไวนขาวกํ่า  (ขาวเหนียวดํา) เปนตน 
 ในสวนของกลุมประชากรที่ไมมีอาชีพในภาพรวมที่พบวามีสูงถึง รอยละ 14.7 นั้น หากไดวิเคราะห เชิงลึกเพื่อ
เปรียบเทียบกันใน 3 กลุมพื้นที่ศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง กลับพบวา ประชากรในพื้นท่ีชนบทที่สูงมี
จํานวนประชากรที่ไมมีอาชีพสูงที่สุดถึงรอยละ 19 รองลงมาเปนพ้ืนที่ชุมชนเมือง มีประชากรที่ไมมีอาชีพรอยละ 14.7 ในขณะที่
พื้นที่ชนบททั่วไปมีผูที่ไมมีอาชีพ รอยละ 11.5   ซ่ึงปญหาการวางงานจัดเปนปญหาหลักรวมกันของประชากรเปาหมายทั้งสาม
พื้นที่ และเปนปญหาที่เชื่อมโยงไปสูการมีรายไดต่ํา อันเปนสาเหตุของความยากจนที่ควรไดรับการแกไข  แตการแกปญหา
เหลาน้ีสําหรับประชากรในแตละพ้ืนท่ีอาจมีความแตกตางกัน  จะมีเพียงปญหาดานราคาผลผลิตตกต่ําหรือการถูกกดราคาจาก
พอคาคนกลางเทาน้ันที่ประชากรเปาหมายเผชิญปญหาในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงสามารถแกไขไดโดยวิธีเดียวกันหรือคลายคลึงกัน 
 อยางไรก็ดีก็พบวาสาเหตุหลักของการวางงานของประชากรเปาหมายในชนบททั่วไปน้ัน ก็เน่ืองมาจากการขาดแคลน
น้ําในการทําการเกษตร ทําใหไมสามารถประกอบอาชีพไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูแลง 

                ปญหาการวางงานนั้น เปนปญหาที่สําคัญที่สุดของประชากรในชุมชนเมืองและเกิดขึ้นตลอดทั้งป สวนประชากรใน
ชุมชนชนบททั่วไปมักเผชิญกับปญหาการวางงานในชวงฤดูแลง สวนประชากรในชนบทที่สูงที่ประสบปญหานี้มีเพียงหมูบาน
ในพื้นท่ีของศูนยฯ พระบาทหวยตม คือ บานหนองปู  และบานแมหละเทานั้น แตไมไดระบุชัดเจนในกลุมประชากรของศูนยฯ
หนองเขียวทั้งๆที่ทั้งสองศูนยมีปญหาที่ดินขาดความอุดมสมบูรณในระดับใกลเคียงกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากศูนยฯพระบาทหวย
ตมอยูใกลตัวเมือง คือ ตัวอําเภอลี้ มากกวา (จังหวัดลําพูน)  ศูนยฯหนองเขียว ซ่ึงประชากรจะมีอาชีพรับจางเปนวันๆ ไปในชวง
วางงานหรืออาจกลาวไดวา ‘ปญหาการวางงานจะเปนปญหาหลักที่มีความสําคัญมากในชุมชนที่อยูใกลเมือง และจะลด
ความสําคัญลงเมื่อชุมชนอยูไกลเมืองออกไป ซึ่งสอดคลองกับระดับการพึ่งพิงตลาดของชุมชน’ 
 ในการศึกษาปญหาการวางงานของประชากรในชุมชนเมือง จังหวัดพะเยาพบวามีประชากรวางงานสูงถึงครึ่งหน่ึง
ของประชากรทั้งหมดใน 3 ชุมชน ประชากรวางงานเหลานี้จัดเปนคนหาเชากินคํ่า ทํางานรับจางไดราว 10 วันตอเดือน จัดเปน
กลุมประชากรที่ดอยโอกาส 
 อยางไรก็ดี  จะพบจากรายงานความกาวหนาของการวิจัย ครั้งที่ 3 (ภาคผนวก 2) วา โดยภาพรวมแลวสภาพทาง
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปนวิถีชีวิตพื้นฐานของประชากรเปาหมายยากจนในชนบท ท้ังชนบทที่สูง และชนบททั่วไป จะมีความ
คลายคลึงกันท่ีประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร และอาชีพรองดวยการรับจางเปนรายวันหรือรับจางทั่วไป หาเชากินค่ํา คาขาย
รายยอย แตเปนที่นาสังเกตสําหรับชุมชนเมืองประชากรเปาหมายในจังหวัดพะเยาที่ยังมีลักษณะเปนสังคมชนบทอยูมาก และ
ประชากรประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร หรือยังทําการเกษตรรวมอยูดวยไมมากก็นอย  หากจะไดพิจารณาในรายละเอียดจะ
พบวา ลักษณะโครงสรางของชุมชนและการประกอบอาชีพหลัก-รองของประชากรเปาหมายในชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและ
ชุมชนเมือง จะมีความแตกตางกันไปตามลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี กลาวคือ ชนบทที่สูงมีทําเลที่ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล
ประมาณ 500-1,300 เมตร ท้ัง 3 ศูนยฯตามลําดับจากสูงมาหาต่ําคือ ศูนยฯหนองหอย ศูนยฯหนองเขียว และศูนยฯพระบาทหวย
ตม  ประกอบกับความอุดมสมบูรณมากกวาจากแหลงน้ํา หรือลุมนํ้าธรรมชาติ และสภาพดินตามที่ราบหุบเขาและแนวลําหวย 
ศูนยฯหนองหอยจึงสามารถผลิตพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว ท่ีทางโครงการหลวงสงเสริมและเปนตลาดหลักจําหนายผลิตผลใหแม
จะไมทั้งหมดก็ตาม ซ่ึงก็สงผลใหสภาพเศรษฐกิจของศูนยฯนี้ สูงกวาพ้ืนท่ีเปาหมายอื่นที่เปนตัวแทนศึกษาครั้งนี้  สวนอีกสอง
ศูนยฯที่อยูต่ํากวาจะประสบกับปญหาดินขาดความ อุดมสมบูรณและขาดแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร ปริมาณฝนเฉลี่ยตอปของท้ัง 2 
ศูนยฯ ก็ต่ํากวา 1,000 มม. จําตองอาศัยระบบเกษตรพืชไร ซ่ึงรวมทั้งขาวไรและพืชผักเมืองรอนมากกวาพืชสงเสริม เชน ศูนยฯ
หนองหอย 
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 สวนชนบททั่วไปซึ่งอยูในพ้ืนท่ีราบสวนใหญและที่ดอนบางสวน โดยบางพ้ืนที่ขาดแคลนทรัพยากรน้ํา เชน พื้นที่
ชนบทตัวอยางศึกษาในจังหวัดลําพูนที่ปริมาณฝนตกเฉลี่ยรายปต่ํากวา 1,000 มม. และอยูในพ้ืนที่     อับลมและฝน ดินคอนขาง
เลวไมอุมนํ้า  ตลอดจนแหลงน้ําในพื้นที่ไมเพียงพอหรือขาดแหลงน้ําธรรมชาติ เชน ในเขตศูนยฯพระบาทหวยตม และศูนยฯ
หนองเขียว จึงประสบปญหาวิกฤตเรื่องขาดนํ้าอยางรุนแรง โดยเฉพาะในฤดูแลงนานถึง 7 เดือน (พฤศจิกายน - มีนาคม) 
ประชากรเปาหมายยากจน และโดยทั่วไปตองอาศัยระบบนาน้ําฝนเปนหลัก และตามดวยพืชไร แตในบางพ้ืนที่ชนบทที่มีน้ํา
ตนทุนเหลืออยูเพียงพอหรืออุดมสมบูรณ ก็สามารถปลูกพืชไดหลากหลาย เชน ชนบททั่วไปพ้ืนท่ีศึกษาอําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม และชุมชนเมืองในพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรยังประกอบอาชีพหลักเกษตร หรือยังทําการเกษตรรวมกับ
อาชีพรับจางและคาขาย สภาพความเปนอยูหรือวิถีชีวิตของประชากรเมืองพะเยา จึงไมตางจากประชากรชนบททั่วไปอยาง
เดนชัด 
 อยางไรก็ตาม ประชากรในทั้ง 3 พื้นที่ก็ไดมีการปรับปรุงพัฒนาการประกอบอาชีพโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
เอกลักษณทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความแตกตางหลากหลายโดยการสนับสนุนของภาครัฐ ทําใหเกิดอาชีพเสริมและอาชีพใหม
นอกการเกษตร เชน การผลิตสินคาหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรรเชิงคุณภาพเพ่ือการคา จนถึงขั้นสงออกในที่สุด 
ไมวาจะเปนกลุมหัตถกรรมเครื่องเงินของประชากรชนบทที่สูง เชนของชนเผากะเหรี่ยงนับถือศาสนาพุทธ ศูนยฯพระบาทหวย
ตม อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน กลุมทอผาฝายและตัดเย็บสําเร็จของประชากรในชนบททั่วไป หรือชนบทเกษตรบานนาคอเรือ อําเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม กลุมจักสานผักตบชวาของประชากรชนบททั่วไป บานสันปามวง อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา และกลุม
ผลิตไวนขาวกํ่า (ขาวเหนียวดํา) ของประชากรชุมชนวัดภูมินทร ชุมชนเมือง จังหวัดพะเยา เปนตน 
                จากการศึกษาผูท่ีประกอบอาชีพตาง ๆ พบวา  ในภาพรวมมีประชากรที่ประกอบอาชีพ  ปจจุบันไมเหมือนเดิมเพียง
เล็กนอย คือประมาณรอยละ 5.4 เทาน้ัน อยางไรก็ดี  ในการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวาง 3 กลุมพ้ืนท่ีศึกษา ชนบทที่สูง ชนบท
ทั่วไปและชุมชนเมือง พบวา ประชากรในชนบทที่สูงมีผูที่เปล่ียนอาชีพสูงถึงรอยละ 18.3 โดยประชากรเปาหมายเปลี่ยนอาชีพ 
รอยละ 19.9 สูงกวาประชากรควบคุมที่มีผูเปลี่ยนอาชีพ รอยละ 15.6 ในพื้นที่ชุมชนเมืองพบวามีผูเปลี่ยนอาชีพ รอยละ 12.4 
โดยประชากรเปาหมายเปลี่ยนอาชีพสูงถึง รอยละ 15.5  แตประชากรควบคุมเปลี่ยนอาชีพเพียง รอยละ 1.1 ในพ้ืนที่ชนบท
ทั่วไป มีผูเปลี่ยนอาชีพนอยที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 พ้ืนที่ คือ เพียงรอยละ 7.3 โดยประชากรเปาหมายมีผูเปล่ียนอาชีพ รอยละ 8.9 
และประชากรควบคุมมีผูเปลี่ยนอาชีพ รอยละ 3.0  กลาวไดวาทั้งภาพรวมและการวิเคราะหเปรียบเทียบ 3 พ้ืนท่ี จะพบวา 
ประชากรเปาหมายมีรอยละการเปลี่ยนอาชีพสูงกวาประชากรควบคุม  
                สาเหตุของการเปลี่ยนอาชีพมีหลากหลาย แตก็พบวาสวนใหญเปลี่ยนไปประกอบอาชีพท่ีรายไดดีกวา เชน  งานรับจาง
กอสราง  ซ่ึงนอกจากจะมีรายไดสูงกวาอาชีพเดิมแลว  ยังเปนอาชีพที่ทํารายไดแนนอน สาเหตุอ่ืน ๆ ไดแก อายุมากขึ้น ไม
สามารถทํางานหนักได เนื่องจากมีปญหาสุขภาพ เชน  เปนโรคปวดเขา  บางรายพื้นที่เกษตรถูกนํ้าทวม  กลุมประชากรที่เคย
ประกอบอาชีพคาขาย เปลี่ยนอาชีพ  เนื่องจากประสบปญหาขาดทุน  ผูที่รับจางนอกเกษตรบางราย เปล่ียนอาชีพเนื่องจากบริษัท
เลิกกิจการ และบางรายถูกใหออกจากงาน 

 (1.6)  อาชีพรอง   
                 ประชากรในครัวเรือนตัวอยางศึกษาที่ประกอบอาชีพหลักประมาณ 2 ใน 5 หรือเพียงรอยละ 39.2  เทานั้น   ที่
ประกอบอาชีพรอง ในบรรดาผูที่ประกอบอาชีพรอง พบวา มีผูประกอบอาชีพรองโดยการรับจางทางการเกษตรมากที่สุด(รอยละ
12.6)  รองลงไปประกอบอาชีพรับจางนอกการเกษตร (รอยละ 10.4)  นอกจากนั้นเปนอาชีพเกษตรกรรม  รอยละ 9.7  คาขาย 
รอยละ 2.6  ทํากิจการสวนตัวรอยละ 1.9 และรับราชการ  รอยละ 0.2  โดยที่ท้ังประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม ตางก็มี
สัดสวนของผูประกอบอาชีพรองเชนเดียวกัน  หากจะวิเคราะหเปรียบเทียบใน 3 พื้นที่  พบวา  ประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไป
และชุมชนเมือง   ท้ังประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมตางก็มีสัดสวนของผูประกอบอาชีพรองประเภทตาง ๆ เหมือนกัน 
คือ ประกอบอาชีพ  รับจางนอกภาคเกษตรมากที่สุด แตประชากรในชนบทที่สูง พบวา มีสัดสวนผูประกอบอาชีพรองแตกตาง
จากชุมชนอื่น กลาวคือ โดยการรับจางทางการเกษตรมากที่สุด รอยละ 22.8  รองลงไปอาชีพเกษตร รอยละ 12.8  และรับจาง
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นอกการเกษตร รอยละ 10.7 โดยที่สัดสวนของผูประกอบอาชีพของทั้งประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมก็เปน
เชนเดียวกัน 
                จากการศึกษายังพบวา การประกอบอาชีพรับจางไมวาจะเปนการรับจางในภาคเกษตรหรือรับจางทั่วไปก็ตาม   มักจะมี
รายไดไมสม่ําเสมอ  เนื่องจากไมมีงานทําอยางตอเน่ือง   อีกทั้งยังขาดโอกาสและการ  ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของงาน ทําใหมี
สภาพเปนแรงงานไรทักษะ สงผลใหไดรับคาแรงต่ํา อาชีพรับจางนอกภาคเกษตรมักเปนอาชีพรองสําหรับเกษตรกรที่วางงานใน
ฤดูแลงและผูมีอาชีพรับจางในชนบททั่วไป 
 สวนอาชีพรองที่นับวันจะทวีความสําคัญยิ่งข้ึน คือ  การมีกลุมอาชีพที่ใชภูมิปญญาทองถ่ินหรือการสรางผลิตภัณฑ
ทองถิ่นที่ราษฎรในชุมชนไดริเริ่มทํากันมานาน  ทั้งที่เปนงานของครอบครัวและงานกลุม โดยเฉพาะงานของกลุมแมบานที่
รวมตัวกันอยางเขมแข็งในหลายจังหวัด และปจจุบันรัฐบาลไดใหการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องและชัดเจนตามนโยบาย
แกไขปญหาความยากจนที่เปนหน่ึงในนโยบายเรงดวนของรัฐในรูปแบบท่ีเรียกวา  “โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” เชน 
กลุมทอผาฝายพับ ผลิตภัณฑผาตัดเย็บเปนเสื้อ ผาปูโตะ ผาพันคอ ผาคลุมไหล ฯลฯ ของบานนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม กลุมผลิตภัณฑแปรรูปผาฝายเปนกระเปายาม เส้ือผาของบานปาหมอก อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน และผลิตภัณฑจัก
สานจากผักตบชวาของบานสันปามวง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 (2)  การอพยพยายถิ่นของครัวเรือนและการเคลื่อนยายแรงงาน 
     การอพยพยายถ่ินของครัวเรือนและประชากรตัวอยางศึกษาใน 3 กลุมพื้นที่ศึกษา คือ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และ

ชุมชนเมือง นับเปนองคประกอบสําคัญของการศึกษาเกี่ยวกับประชากรในครั้งน้ี เพื่อใหทราบแหลงที่มาของประชากร การ
เคลื่อนยายแรงงานในรอบ 1 ป หรือ 12 เดือน ทั้งการยายถิ่นเขาและการยายถิ่นออก (ตารางที่ 9) ดังนี้ 

  (2.1)  การอพยพยายถ่ินของครัวเรือน   
              การวิเคราะหภาพรวมการอพยพยายถิ่นของประชากรตัวอยางศึกษา  พบวา  มีการอพยพยายถ่ินตั้งแตป 2500 จนถึง
ปจจุบัน รอยละ 57.8  หากแตการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ พบวา ประชากรตัวอยางในพื้นที่ชนบทที่สูงมีการอพยพ
ยายถ่ิน รอยละ 62.5 โดยประชากรควบคุมมีการอพยพยายถิ่น  มากกวาประชากรเปาหมายในสัดสวน รอยละ 73.3 : 58.8 สวน
ใหญเปนการอพยพมาจากตางอําเภอ รวม 11 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอแมริม แมแจม  ดอยเตา  หางดง  แมแตง  
แมอาย  เวียงแหง  หางดง  อมกอย  ฮอด และ   สะเมิง นอกจากนั้น เปนผูอพยพมาจากจังหวัดอ่ืน ๆ ไดแก อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  
อําเภอแมสะเรียง และอําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน  อําเภอแมระมาดและอําเภอสบเมย จังหวัดตาก  และอําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย  ในสวนของพื้นที่ชนบททั่วไป พบวา ประชากรตัวอยางศึกษามากกวา 4 ใน 5 (รอยละ 85.4) มีการอพยพยายถ่ิน
สูงสุดโดยมีสัดสวนของประชากรเปาหมายตอประชากรควบคุม รอยละ 87.2:80.0  ในขณะที่ประชากรควบคุมมีผูอพยพยายถ่ิน 
รอยละ 80.0 สําหรับภูมิลําเนาเดิมพบวามาจากภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ไดแก ภาคเหนือ (ทางภูมิศาสตรลานนา) มาจาก
จังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน เชียงราย นาน พะเยา  และแพร  มีสวนนอยอพยพยายถ่ินมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซ่ึงไดแก จังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ มุกดาหาร และบุรีรัมย  และภาคกลางจากจังหวัดนครสวรรค 
 ในพื้นที่ชุมชนเมือง พบวา ประชากรมีการอพยพยายถิ่นนอยกวาพื้นที่อ่ืนๆ คือ รอยละ 13.1 โดยมี  สัดสวนการอพยพ
ยายถิ่นของประชากรเปาหมายตอประชากรควบคุม  รอยละ 14.1 : 1.1 การอพยพยายถิ่นมาจากจังหวัดตาง ๆ ในภาคเหนือ 4 
จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา ลําพูน และนาน  และภาคกลาง 5 จังหวัด ไดแก  นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย และ
อางทอง 
        (2.2)  การเคลื่อนยายแรงงานในรอบป (พ.ศ. 2547) 
            (2.2.1)  การอพยพยายออกนอกพื้นที่ ในภาพรวมแทบจะไมมีประชากรตัวอยางศึกษาจากทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษา ชนบทที่
สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองยายออก คือ มีเพียง รอยละ 1.8 เทาน้ัน ในจํานวนนี้ รอยละ 60 เปนประชากรที่ยายออกนานกวา 
6 เดือน และเปนกลุมประชากรที่มีอายุเฉลี่ยในวัยทํางาน คือ 29.4 ป หากจะวิเคราะหเปรียบเทียบระหวาง 3 พื้นท่ีศึกษา  ชนบทที่
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สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง พบวามีอัตราการยายออกของประชากรใกลเคียงกัน โดยมีสัดสวนระหวางประชากรเปาหมาย
ตอประชากรควบคุม รอยละ 2.3 : 5.4 

ในกลุมประชากรผูยายออกทั้งหมด พบวาสวนใหญ ประมาณ 2 ใน 3 (รอยละ 65) เปนเพศชาย ซ่ึงก็เปนไปตาม
ลักษณะของสังคมไทยที่พบวา สัดสวนของประชากรตัวอยางศึกษาที่ยายออกเปนชายมากกวาหญิงไมตางกันทุกพ้ืนที่   

สําหรับสาเหตุการอพยพยายออกของประชากรตัวอยางศึกษาทั้ง 3 กลุมพื้นที่ ไมมีความแตกตางกัน คือ การออกไปหา
งานทําทั้งชั่วคราวในชวยฤดูแลง  เพราะขาดแคลนน้ําทําเกษตรอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมก็ตาม  และไปหางานอื่นทําเปนการ
ถาวร  กรณีท่ีไมสามารถทําเกษตรตอไปได  หรือทําไดก็ไมพอเล้ียงครอบครัว  รวมทั้งในพ้ืนที่ชุมชนเมืองบางแหงที่ยังทําอาชีพ
หลักเกษตร (อาทิ ชุมชนวัดปาลานคํา  จังหวัดพะเยา)  แตไมพอเล้ียงครอบครัว จึงตองอพยพออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือไปหางานทํา  
ในทางตรงขาม ยังมีพื้นท่ีบางแหงที่ประสบปญหาน้ําทวมจนผลผลิตเสียหาย อาทิ ในพ้ืนท่ีทํากินของบานต๊ํานกกกและบานลอ 
จังหวัดพะเยา แมจะไมรุนแรงหรือวิกฤตเทาปญหาขาดน้ํา หรือน้ําขาดแคลนไมพอทําการเกษตร จนมีการอพยพออกไปหางาน
ทําในตัวเมืองหรือเมืองหลวงและเมืองใหญอ่ืน ๆ  
               สําหรับสาเหตุของการอพยพยายออกจากพื้นที่ ของประชากร ประมาณ 2 ใน 3 (รอยละ 62.5) ไปทํางานรับจางภาค
การเกษตรและคาขาย รองลงไป 1 ใน 4 (รอยละ 25) อพยพยายออกไป มีครอบครัวใหม และรอยละ 12.5 ออกไปศึกษาตอ   
 ประชากรตัวอยางศึกษา เกือบครึ่งหน่ึง (รอยละ 42.5) ยายไปอาศัยอยูในตัวเมือง   รองลงไป มากกวา 1 ใน 3 (รอยละ 
35) ยายไปอาศัยอยูกรุงเทพมหานคร และประมาณเกือบ 1 ใน 4 (รอยละ 22.5) ยายไปอาศัยอยูตางจังหวัด   
        (2.2.2)  การอพยพยายเขามาในพื้นที่   

ประชากรตัวอยางศึกษาที่อพยพเขามาอาศัยในพื้นที่เปนผูที่ยายเขามาในระยะเวลานอยกวา  6  เดือนทุกคน  มีจํานวน
นอยมากเพียง รอยละ 1.3 เทานั้น   โดยเปนหญิง รอยละ 63.3    และชาย รอยละ 36.7 มีอายุเฉล่ีย 25.3 ป ในการศึกษา
เปรียบเทียบระหวาง 3  พื้นที่ศึกษาพบวา ผูอพยพเขาของพื้นที่ชุมชนเมืองมีอายุเฉลี่ยสูงกวาชุมชนอื่นคือ   มีอายุเฉล่ียมากถึง 
34.4 ป     สําหรับสาเหตุของการอพยพยายเขาพบวา 2 ใน 3 (รอยละ 66.7) ยายติดตามครอบครัว และอีก 1 ใน 3 (รอยละ 33.3) 
ยายเขามาในพื้นที่เพ่ือมาทํางานรับจางภาคเกษตร  นอกจากนี้ยังพบวา 2 ใน 3 (รอยละ 63.3) ของผูอพยพยายเขามาในพื้นที่เปน
เพศหญิง   การที่อัตราการอพยพยายเขาของประชากรทั้ง  3  พื้นที่ศึกษาชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง เปนหญิง
มากกวาชาย ก็จะพบวา เปนการยายติดตามสามี ซ่ึงเปนวัฒนธรรมไทยที่ทราบกันดีอยูแลว  
     (3)  สุขภาพอนามัยของสมาชิกครัวเรือน 
               การศึกษาสุขภาพอนามัยของประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นท่ีศึกษา  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ได
ทําการศึกษาถึงความพิการ อาการเจ็บปวยเรื้อรัง การใชบริการการรักษาพยาบาลจากสถานที่  ตางๆ ซ่ึงไดแก สถานีอนามัย  
โรงพยาบาลตลอดจนความพึงพอใจในบริการที่ไดรับและการเสียชีวิตของประชากรในรอบปที่ผานมา (ตารางที่ 10)   ดังนี้ 

       (3.1)   ความพิการ     
           การศึกษาความพิการของสมาชิกครัวเรือนตัวอยางศึกษา  พบวา  มีประชากรตัวอยางศึกษาเพียงรอยละ 1.8 เทานั้น ที่มี
ความพิการ โดยที่ประชากรเปาหมายจะมีความพิการ รอยละ 2.0 สูงกวาประชากรควบคุมที่มีความพิการ รอยละ 1.4  สําหรับ
สัดสวนประชากรที่มีความพิการในทั้ง 3 พื้นที่ศึกษาชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองพบวาประชากรเปาหมายจะมี
สัดสวนสูงกวาประชากรควบคุมเหมือนกัน แตก็เปนที่นาสังเกตวาประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงจะมีประชากรที่มีความพิการสูง
ที่สุดถึง รอยละ 2.7 โดยเฉพาะประชากรเปาหมายในพื้นที่น้ีจะมีผูพิการสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรกลุมอ่ืน ๆ ในทุกพื้นที่ คือ 
มีผูพิการถึง รอยละ 2.8  
        สําหรับความพิการที่ระบุ ไดแก ขาพิการ แขนเปนอัมพฤกษ เจ็บหลัง ตอกระจก ปญญาออน งอย สติไมดี และหูหนวก  
เปนตน 

     (3.2)   อาการเจ็บปวยเรื้อรัง   
               มีประชากรตัวอยางศึกษามีอาการเจ็บปวยเรื้อรังสูงเกือบ 2 ใน 5 (รอยละ 16.3) โดยท่ีพบวาประชากรเปาหมายจะมี 



 

 

ตารางที่ 9  จํานวนและรอยละของการอพยพยายถิน่ของครัวเรือนและการเคลื่อนยายแรงงานของประชากรตวัอยางศกึษาในพื้นที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  พศ. 2547
รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง

รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
2.1  การอพยพยายถิ่น
ของครัวเรือน
     -  มีการอพยพยายถิ่น 301 57.8 227 58.2 74 57.0 75 62.5 53 58.8 22 73.3 205 85.4 157 87.2 48 80.0 21 13.1 17 14.1 4 10.0

ตั้งแตป  2500 - 2547 ตั้งแตป  2501 - 2544 ตั้งแตป  2503 - 2547 ตั้งแตป  2500 - 2545
มาจากเชียงใหม (อ.แมแจม แมริม ดอยเตา หางดง มาจากเชียงใหม มุกดาหาร แมฮองสอน ลําพูน ขอนแกน มาจากเชียงราย เชียงใหม พะเยา นครสวรรค 
แมแตง แมอาย เวียงแหง สะเมิง) เชียงราย ลําพูน ชัยภูมิ เชียงราย นาน บุรีรัมย พะเยา แพร นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี สุโขทัย นาน อางทอง 

 (อ.ลี้) ตาก (อ.ทาสองยาง แมละมาด สบเมย) แมฮองสอน
(อ.แมสะเรียง ปาย) สุโขทัย (อ.ศรีสัชนาลัย) 

2.2  การเคลื่อนยายแรงงาน
ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 
2.2.1  จํานวนผูยายออก
> 6 เดือน (60%) 40 1.8 27 1.6 13 2.3 12 1.7 11 2.1 1 0.6 13 1.4 9 1.3 4 1.6 15 2.3 7 1.4 8 5.4
     เพศ
     -  ชาย 26 65.0 17 63.0 9 69.2 9 75.0 8 72.7 1 100 7 53.8 5 55.6 2 50.0 10 66.7 4 57.1 6 75.0
     -  หญิง 14 35.0 10 37.0 4 30.8 3 25.0 3 27.3 - - 6 46.2 4 44.4 2 50.0 5 33.3 3 42.9 2 25.0
     สาเหตุ
     -  ไปทํางาน 25 62.5 17 63.0 8 61.5 8 66.6 8 72.7 - - 9 69.2 6 66.7 3 75.0 8 53.3 3 42.9 5 62.5
     - เรียนตอ 5 12.5 1 3.7 4 30.8 2 16.7 1 9.1 1 100 1 7.7 - - 1 25.0 2 13.3 - - 2 25.0
     - มีครอบครัว 10 25.0 9 33.3 1 7.7 2 16.7 2 18.2 - - 3 23.1 3 33.3 - - 5 33.4 4 57.1 1 12.5
     อายุเฉลี่ย 29.4 - 32.8 - 26.8 - 25.7 - 26.5 - 17 - 26.3 - 27.1 - 24.5 - 29.4 - 32.8 - 26.8 -
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ตารางที 9  (ตอ)

รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง
รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร

เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

     สถานที่
     -  กทม 14 35.0 6 22.2 8 61.5 2 16.7 2 18.2 - - 6 46.2 3 33.3 3 75.0 6 40.0 1 14.3 5 62.5
     -  ตางจังหวัด 9 22.5 6 22.2 3 23.1 4 33.3 4 36.4 - - 1 7.6 - - 1 25.0 4 26.7 2 28.6 2 25.0
     -  ในตัวจังหวัด 17 42.5 15 55.6 2 15.4 6 50.0 54 45.4 1 100 6 46.2 6 66.7 - - 5 33.3 4 57.1 1 12.5
2.2.2  จํานวนผูยายเขา 30 1.3 19 1.1 11 1.9 3 0.6 3 0.6 - - 16 1.7 6 0.9 10 4.1 11 1.7 10 2.0 1 0.7
จากในจังหวัด < 6 เดือน
     เพศ
     -  ชาย 11 36.7 8 42.1 3 27.3 - - - - - - 5 31.3 3 50.0 2 20.0 6 54.5 5 50.0 1 100.0
     -  หญิง 19 63.3 11 57.9 8 72.7 3 100 3 100 - - 11 68.7 3 50.0 8 80.0 5 45.4 5 50.0 - -
     สาเหตุ
     -  ติดตามครอบครัว 20 66.7 10 52.6 10 90.9 2 66.7 2 66.7 - - 13 81.3 4 66.7 9 90.0 5 45.4 4 40.0 1 100.0
     -  ทํางานเกษตร 10 33.3 9 47.4 1 9.1 1 33.3 1 33.3 - - 3 18.7 2 33.3 1 10.0 6 54.5 6 60.0 - -
     อายุเฉลี่ย 25.3 - 23.6 - 30.8 - 16 - 16 - - - 25.5 - 20.2 27.7 34.4 - 34.8 - 34.0
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ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของสขุภาพอนามัยในครัวเรือนของประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สงู  ชนบททั่วไป  และชมุชนเมือง พศ. 2547
รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง

รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3.1  ความพิการ
     - ไมพิการ 2,241 98.2 1,677 98.0 564 98.6 684 97.2 511 97.1 173 97.7 908 98.7 664 98.5 244 99.1 649 98.3 502 98.2 147 98.7
     - พิการ 42 1.8 34 2.0 8 1.4 19 2.7 15 2.8 4 2.2 12 1.3 10 1.4 2 0.8 11 1.7 9 1.8 2 1.3
        - ขาพิการ แขนขวาเปนอัมพฤกษ  เจ็บหลัง  เจ็บขา  ตอกระจก  ปญญาออน  งอย  สติไมดี  หูหนวก  อัมพฤกษ
3.2  เจ็บปวยเรื้อรัง
     - ไมเจ็บปวยเรื้อรัง 1,912 83.7 1,416 82.8 496 86.7 638 90.7 472 89.7 166 93.7 765 83.2 558 82.7 207 84.1 509 77.1 386 75.5 123 82.5
     - เจ็บปวยเรื้อรัง 371 16.3 295 17.2 76 13.3 65 9.2 54 10.2 11 6.2 155 16.8 116 17.2 39 15.9 151 22.9 125 24.5 26 17.4
3.3  การใชบริการรักษาพยาบาล
     - สถานีอนามัย 260 50.0 189 48.4 71 54.6 90 75.0 67 74.4 23 76.6 137 57.1 95 52.7 42 70.0 33 25.3 27 22.5 6 15.0
     - โรงพยาบาล 377 72.5 276 70.7 101 77.6 92 76.6 71 78.8 21 70.0 161 67.1 115 63.8 46 76.6 124 77.5 90 75.0 34 85.0
     - คลินิก 102 19.6 62 15.8 40 30.4 29 24.1 17 18.8 12 40.0 48 20.0 30 16.6 18 30.0 25 20.8 15 12.5 10 25.0
     - ซื้อยาจากรานขายยา 64 12.3 41 10.5 23 17.6 20 16.6 14 15.5 6 20.0 29 12.1 16 8.8 13 21.6 15 6.2 11 9.1 4 10.0
     - อาสาสมัครสาธารณสุข 20 3.8 5 1.2 15 11.5 3 2.5 1 1.1 2 6.6 7 2.9 - - 7 11.6 10 4.1 4 3.3 6 15.0
     - วัด พระเปนผูรักษา 2 0.3 - - 2 1.5 2 1.6 - - 2 6.6 - - - - - - - - - - - -
     - หมอพื้นบาน, แผนโบราณ 14 2.6 7 1.7 7 5.3 2 1.6 1 1.1 1 3.3 9 3.7 4 2.2 5 8.3 3 1.2 2 1.6 1 2.5
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ตารางที่ 10 (ตอ)
รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง

รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3.3.1  สถานีอนามัย
     คารักษาพยาบาล
     - บัตรทอง 30 บาท 111 42.7 76 40.2 35 49.3 37 41.1 25 37.3 12 52.2 63 46.0 41 43.1 21 50.0 12 36.4 10 37.1 2 33.3
     - บัตรทอง 30 บาท (ยกเวน) 78 30.0 65 34.4 13 18.3 27 30.0 20 29.9 7 30.4 43 31.4 37 39.0 6 14.3 8 24.2 8 29.5 - -
     - เงนิสด 33 12.7 20 10.6 13 18.3 15 16.7 13 19.4 2 8.7 13 9.5 4 4.2 9 21.4 5 15.2 3 11.1 2 33.3
     - ไมเสียคารักษา 38 14.6 28 14.8 10 14.1 11 12.2 9 13.4 2 8.7 18 11.7 13 13.7 6 14.3 8 24.2 6 22.2 2 33.3
     คารักษาเฉลี่ย (เงนิสด) 121.2 - 72.5 - 239.8 - 209 - 150 - 550 - 35.0 - 19.1 - 44.4 - 81.0 - 51.6 - 12.5 -
     การใชบริการ (ครั้ง/ป) 6.6 - 7.1 - 16.5 - 7 - 6 - 10 - 4.4 - 7.2 - 3.4 - 8.5 - 8.3 - 9.4 -
     ความพงึพอใจตอบริการ (มาก) 152 60.5 107 58.0 45 63.9 34 37.3 23 33.8 11 47.8 96 65.7 67 63.2 29 72.5 22 78.5 17 77.2 5 71.4
3.3.2 โรงพยาบาล
     คารักษาพยาบาล
     - บัตรทอง 30 บาท 148 39.3 105 38.0 43 42.6 29 31.5 23 32.4 6 28.6 69 42.9 46 40.0 23 50.0 50 40.3 36 40.0 14 41.2
     - บัตรทอง 30 บาท (ยกเวน) 93 24.7 80 29.0 13 12.9 28 30.4 20 28.2 8 38.1 44 27.3 40 34.8 4 8.7 21 17.0 20 22.2 1 2.9
     - เงนิสด 76 20.1 48 17.4 28 27.7 22 23.9 18 25.4 4 19.0 27 16.8 13 11.3 14 30.4 27 21.8 17 18.9 10 29.4
     - ไมเสียคารักษา 60 15.9 43 15.6 17 16.8 13 14.2 10 14.0 3 14.3 21 13.0 16 13.9 5 10.9 26 20.9 17 18.9 9 26.5
     คารักษาพยาบาล (เงนิสด) 3,366.0 - 3,839.0 - 2,781.7 - 1,207 - 1,248.25 977.20 3,943.6 - 5,247 - 2,547.1 - 4,947.48 - 5,021.88 - 4,821.00 -
     การใชบริการ (ครั้ง/ป) 5.2 - 5.5 - 3.9 - 4.7 - 4.9 - 3.2 - 4.0 - 4.6 - 2.3 - 6.9 - 7.1 - 6.2 -
     ความพงึพอใจตอบริการ (มาก) 234 59.1 170 57.1 64 60.6 34 45.2 24 40.0 10 47.6 114 66.6 82 65.6 32 69.5 86 65.6 64 65.9 22 64.7
3.4  การเสียชีวิตของสมาชิกครัวเรือนในรอบปที่ผานมา
     - จํานวน 43 8.2 33 8.4 10 1.9 8 6.6 6 6.6 2 6.6 26 10.8 20 11.1 6 10.0 9 3.7 7 5.8 2 5.0
     - อายุเฉลี่ย (ทุกวัย) 48.1 - 45.4 - 55.4 - 31 - 27.6 - 41 - 50.2 - 51.2 - 46.8 - 63.3 - 57.6 - 78.6 -
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ผูปวยเรื้อรังมากกวาประชากรควบคุมกลาวคือ ประชากรเปาหมายมีผูเจ็บปวยเรื้อรัง รอยละ 17.2    สวนประชากรควบคุม มีผู
เจ็บปวยเรื้อรัง   รอยละ 13.3    เมื่อเปรียบเทียบผูเจ็บปวยเรื้อรัง   ระหวางประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมในพื้นที่ศึกษา 
ชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง   ก็จะพบวา กลุมประชากรเปาหมายจะมีรอยละของผูเจ็บปวยเรื้อรังสูงกวาประชากร
ควบคุมท้ัง 3 พื้นท่ี อยางไรก็ดีพบวาชุมชนเมืองจะมีรอยละของผูเจ็บปวยเรื้อรังสูงท่ีสุดถึงรอยละ 22.9 โดยเฉพาะ พบวา
ชุมชนเมืองมีปญหาผูปวยโรคเอดสและยาเสพติดรุนแรงกวาในชนบททั่วไป  และชนบทที่สูง   โดยเฉพาะในชุมชนเมือง จังหวัด
พะเยา ในขณะที่ในพ้ืนที่ชนบททั่วไปจะมีผูปวยเร้ือรัง   รอยละ 16.8    สวนชนบทที่สูง มีผูเจ็บปวยเรื้อรังเพียง รอยละ 9.2 
เทานั้น ตัวอยางเชนที่บานต๊ําเหลา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรเปนโรคนิ่วกันมาก คาดวามีสาเหตุมาจากปญหามลพิษ
ทางน้ําอุปโภค นอกจากนั้นพบวามีอาการเจ็บปวยเรื้อรังหลากหลายมาก ไดแก กระดูกทับเสนประสาท  กระเพาะปสสาวะ
อักเสบ  โรคเกา  ความดันโลหิตสูง  ไขขออักเสบ  ไขมันในเสนเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง  เจ็บขา  ชรา   ชักกระตุก  ไตอักเสบ   
ทองรวง   ทาลัสซีเมีย   ไทรอยดอักเสบ    โรคหัวใจ   โรคน่ิว    เนื้องอก  เบาหวาน   โรคประสาท   หูตึง  ปวดหลัง   
ไมเกรน   ริดสีดวง   โรคจิต  โรคผิวหนัง   ลมชัก    ลมพิษ  วัณโรค  เลือดจาง  ล้ินหัวใจรั่ว  เหน็บชา ไอ และหอบหืด      

       (3.3)   การใชบริการการรักษาพยาบาล    
               ภาพรวมการใชบริการรักษาพยาบาลของประชากรตัวอยางศึกษา พบวา ไดใชบริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล
มากที่สุด ถึงเกือบ 3 ใน 4 (รอยละ 72.5) รองลงไป 1 ใน 2 สวน  (รอยละ 50) ใชบริการรักษาพยาบาลจากสถานีอนามัย  และ 1 
ใน 4 (รอยละ 19.6) ใชบริการจากคลินิก สวนอีกตัว 1 ใน 8 (รอยละ 12.3)  ใชบริการจากรานขายยา นอกจากนั้น รอยละ 3.8 ใช
บริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขและรอยละ 2.6 ใชบริการจากหมอพื้นบานและหมอแผนโบราณ  และยังมีผูใชบริการจากวัด 
โดยพระเปนผูรักษาพยาบาล รอยละ 0.3  โดยท่ีประชากรควบคุมจะมีอัตราการใชบริการรักษาพยาบาลสูงกวาประชากรควบคุม
ในทุกพื้นที่ การศึกษาเปรียบเทียบการใชบริการรักษาพยาบาลใน 3 พื้นที่ พบวาประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงใชบริการจาก
สถานีอนามัยมากที่สุด รอยละ 75.0 ในขณะที่ชนบททั่วไป ประชากรใชบริการประเภทนี้ รอยละ 57.1 และชุมชนเมืองมี
ประชากรใชบริการเพียง รอยละ 25.3 
               เมื่อเปรียบเทียบการใชบริการจากโรงพยาบาล พบวา ทั้ง 3 ชุมชนมีประชากรใชบริการจากโรงพยาบาลมากใกลเคียง
กัน กลาวคือ ในชนบทที่สูง ประชากรใชบริการจากโรงพยาบาลสูงถึง รอยละ 76.6  สวนชนบท  ทั่วไป มีประชากรใชบริการ
จากโรงพยาบาล รอยละ 67.1 และชุมชนเมืองมีประชากรใชบริการ รอยละ 77.5   
               สําหรับการใชบริการรักษาพยาบาลจากคลีนิค พบวา ประชากรในพื้นที่ทั้ง 3 ใชบริการปริมาณเทา ๆ กัน  แตมีการใช
บริการจากรานขายยาแตกตางกัน กลาวคือ ชุมชนเมืองจะใชบริการจากรานขายยานอยที่สุดเพียงรอยละ 6.2  เมื่อเทียบกับชนบท
ทั่วไปที่มีการใชบริการ รอยละ 12.1 และชนบทที่สูงมีการซื้อยาจากรานขายยามากถึงรอยละ 16.6 
               สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและหมอพื้นบานมีผูใชบริการเปนปริมาณนอยไมเกินรอยละ 4 ในทั้ง 3 พื้นที่ศึกษา และ
ยังพบวา ในพื้นที่ชนบทที่สูงเพียงแหงเดียวที่ยังคงมีการใชบริการรักษาพยาบาลจากวัดโดยพระเปนผูใหการรักษา จํานวน 2 ราย
ซ่ึงเปนกลุมประชากรควบคุม 
 อยางไรก็ดี  หากจะพิจารณาการใชบริการรักษาพยาบาลจากรัฐไมวาจะเปนการใชบริการจากสถานที่ใดก็ตาม จะพบวา 
ประชากรไดใชบริการผานโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค ท่ีรัฐบาลไดจัดบริการใหกับประชากร
ทุกคนอยางทั่วถึง โดยไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2544 แมวาจะยังประสบกับปญหาจากการใชบริการจากโครงการดังกลาว
ตั้งแตการตรวจวินิจฉัยโรค การจายยา การบริการที่ต่ํากวามาตรฐาน   เชน  การรอรับบริการนานมาก การใชวาจาไมสุภาพ และ
การใหการบริการรักษาไดเพียงขั้นพื้นฐานเทานั้น อาทิ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา ที่มีแพทยเพียง 2 คน  และปญหาการสงตอ
คนไขก็ตาม  ประชากรคงนิยมใชบริการผานโครงการนี้อยู  เน่ืองจากเสียคาใชจายนอยเพียง 30 บาทเทานั้น 
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              (3.3.1)  การใชบริการรักษาพยาบาลจากสถานีอนามัย   
  ประชากรตัวอยางศึกษาไปรับการรักษาพยาบาล โดยใชบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรคมากที่สุด รอยละ 42.7 ใชบัตร

ทองที่ไดรับการยกเวนคารักษาพยาบาล รอยละ 30 ไมเสียคาพยาบาล รอยละ 14.6 และเสียคารักษาพยาบาล รอยละ 12.7  โดย
เสียคารักษาพยาบาลเปนเงินสดเฉลี่ยครั้งละ 121.20 บาท ในขณะที่ประชากรเปาหมายเสียคารักษาพยาบาลเฉลี่ยครั้งละ 72.5 
บาท สวนประชากรควบคุมเสียคารักษาพยาบาลเฉลี่ยครั้งละ 239.80 บาท  หากจะเปรียบเทียบคาใชจายในการรักษาพยาบาลใน
พื้นที่ศึกษาชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง จะพบวา ประชากรในชนบทที่สูงเสียคารักษาพยาบาลเฉลี่ยสูงถึง 209.00 
บาทตอครั้ง  ในขณะที่ประชากรในชุมชนเมืองเสียคารักษาพยาบาลเฉลี่ย 81.00 บาทตอครั้ง  และประชากรในชนบททั่วไปเสีย
คาใชจายเฉล่ียเพียงครั้งละ 35.00 บาท เทาน้ัน โดยภาพรวมแลวประชากรตัวอยางศึกษาจะใชบริการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 6.6 ครั้ง
ตอป โดยประชากรควบคุมจะใชบริการเฉลี่ย 16.5 ครั้งตอปมากกวาประชากรเปาหมายที่ใชบริการเฉล่ีย 7.1 ครั้งตอป  จากการ
ใชบริการพบวา ประชากรตัวอยางศึกษามีความพึงพอใจมาก รอยละ 60.5  เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจมากของ
ประชากรตัวอยางศึกษาใน 3 พื้นที่ศึกษา ก็พบวา ประชากรในชุมชนเมืองมีความพึงพอใจในระดับมาก สูงที่สุด รอยละ 78.5  
รองลงไปเปนประชากรในชนบททั่วไป มีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 65.7  สวนประชากรในชนบทที่สูง มีความพึง
พอใจในระดับมาก เพียงรอยละ 37.3 เทานั้น 
          (3.3.2)  การใชบริการจากโรงพยาบาล   
            ประชากรตัวอยางศึกษาใชบริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลโดยใชบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรคมากที่สุด รอยละ 
39.3 เปนประชากรเปาหมาย รอยละ 38 นอยกวาประชากรควบคุม ที่ใชบริการ รอยละ 42.6  การศึกษาเปรียบเทียบการใชบัตร
ทอง 30 บาท รักษาทุกโรคในโรงพยาบาลใน 3 พ้ืนที่ศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง    พบวา ประชากรตัวอยาง
ศึกษาในพื้นท่ีชนบททั่วไปใชบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรคมากที่สุด ถึงรอยละ 42.9 โดยประชากรควบคุมใชมากถึง รอยละ 
50  ในขณะที่ประชากรเปาหมายใชรอยละ 40 รองลงไปเปนประชากรในชุมชนเมืองใชบัตรทอง รอยละ 40.3  สวนประชากร
ในพ้ืนที่ชนบทที่สูงใชบัตรทอง 30 บาท ในโรงพยาบาลนอยที่สุด รอยละ 31.5 เทาน้ัน 
           นอกจากจะใชบัตรทอง 30 บาท ในการใชบริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลแลว พบวาประชากรรอยละ 24.7 ใชบัตร
ทอง 30 บาท ยกเวนคารักษาพยาบาลโดยเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 29 และประชากรควบคุม รอยละ 12.9  ในกรณีนี้
พบวา ประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงใชมากที่สุดรอยละ 30.4 เมื่อเทียบกับผูใชบัตรน้ี ในพื้นที่ชนบททั่วไปที่มีผูใช รอยละ 27.3  
สวนประชากรในพื้นที่ชุมชนเมืองใชบัตรยกเวนคารักษาเพียง รอยละ 17 เทาน้ัน      
           ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 20.1 ชําระคารักษาพยาบาลเปนเงินสด โดยเสียคารักษาพยาบาลเฉลี่ย 3,366 บาทตอป  
โดยเปนประชากรควบคุม รอยละ 27.7 ซ่ึงเสียคารักษาพยาบาล 2,781 บาทตอป และประชากรเปาหมาย รอยละ 17.4 เสียคา
รักษาพยาบาลเฉลี่ย 3,839 บาท/ป หากจะเปรียบเทียบการชําระคารักษาพยาบาลเปนเงินสด พบวา ประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูง
เสียคาใชจายเปนเงินสดมากที่สุด กลาวคือรอยละ 23.9 แตจายคารักษาพยาบาลนอยท่ีสุด คือ 1,207 บาทตอป  ในขณะที่
ประชากรในพื้นท่ีชุมชนเมืองและชนบททั่วไปเสียคาใชจายเปนเงินสดคิดเปน รอยละ 21.8 และ 16.8 ตามลําดับ  คิดเปนเงินสด
เฉล่ีย 4,947 บาทตอป และ 3,943 บาทตอป ตามลําดับ 
           สําหรับผูที่เขารับการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคารักษาพยาบาล พบวา กลุมประชากรชุมชนเมือง เปนผูใชบริการ
ประเภทนี้มากที่สุด คือ รอยละ 20.9 เมื่อเทียบกับประชากรในพื้นท่ีชนบทที่สูง  และชนบททั่วไปที่มีผูใชบริการ รอยละ 14.2 
และ 13.0 ตามลําดับ 
           สวนความถี่ในการใชบริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล พบวา มีคาเฉล่ีย 5.2 ครั้งตอป  โดยประชากรเปาหมายใช
บริการเฉลี่ย 5.5 ครั้งตอป  มากกวาประชากรควบคุมที่ใชบริการเฉลี่ย 3.9 ครั้งตอป  เมื่อเปรียบเทียบการใชบริการของประชากร
ใน 3 พื้นท่ีศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป   และชุมชนเมือง   ก็พบวาประชากรในชุมชนเมืองใชบริการบอยครั้งกวาเมื่อ
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เทียบกับอีก 2 ชุมชน กลาวคือ มีคาเฉลี่ยเปน 6.9 ในขณะที่คาเฉล่ียการใชบริการของประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูง และชนบท
ทั่วไป มีคาเปน 4.7 และ 4 เทาน้ัน 
          ในดานความพึงพอใจของบริการที่ไดรับจากโรงพยาบาล  ประชากรตัวอยางศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 
59.1  โดยประชากรควบคุมมีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 60.6 ในขณะที่ความพึงพอใจในระดับมากของประชากร
เปาหมายมีรอยละ 57.1  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชากรใน 3 พื้นที่ศึกษา  ก็พบวา ประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปมี
ความพึงพอใจในระดับมากถึงรอยละ 66.6 ใกลเคียงกับชุมชนเมืองท่ีมีประชากรมีความพึงพอใจมาก รอยละ 65.6  ในขณะที่
ประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงมีความพึงพอใจมาก เพียงรอยละ 45.2         

        (3.4)  การเสยีชีวิตของสมาชิกครัวเรือนในรอบปที่ผานมา     
ครัวเรือนที่มีสมาชิกเสียชีวิต มีรอยละ 8.2 เปนครัวเรือนประชากรเปาหมาย รอยละ 8.4 มากกวา    ครัวเรือน

ประชากรควบคุมที่เสียชีวิตเพียงรอยละ 1.9  เมื่อเปรียบเทียบการเสียชีวิตในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 พบวา  มีการเสียชีวิตของสมาชิก
ครัวเรือนในกลุมประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปสูงที่สุดถึง รอยละ 10.8  รองลงไปไดแก   ชนบทที่สูง  มีครัวเรือนรอยละ 6.6 ที่
สมาชิกเสียชีวิต  สวนในพ้ืนที่ชุมชนเมืองมีครัวเรือนที่มีสมาชิกเสียชีวิต รอยละ 3.7 
 การศึกษาอายุเฉลี่ยของผูเสียชีวิตพบวาเปน 48.1 ปโดยอายุเฉลี่ยของผูเสียชีวิตของประชากรเปาหมายเปน 45.4   สวน
ของประชากรควบคุมเปน 55.4  เมื่อเปรียบเทียบอายุเฉล่ียของผูเสียชีวิตในพ้ืนท่ีศึกษา 3 แหง ก็พบวา อายุเฉลี่ยของผูเสียชีวิตใน
ชนบทที่สูงต่ํากวาอีก 2 ชุมชน คือ 31 ป ในขณะที่อายุเฉล่ียของผูเสียชีวิตใน   พ้ืนที่ชนบททั่วไป คือ 50.2 ป และในพ้ืนที่ชุมชน
เมืองสูงถึง 63.3 ป 
      (4)  บริการสาธารณูปโภค   

สาธารณูปโภคเปนส่ิงจําเปนสําหรับประชาชนในการดํารงชีพ ที่สามารถใชเปนดัชนีวัดคุณภาพชีวิตของประชาชน
ไดระดับหนึ่ง ในการศึกษาการไดรับบริการสาธารณูปโภคของประชากรตัวอยางศึกษาครั้งนี้ จะครอบคลุมถึงไฟฟา น้ําประปา 
โทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคล่ือนท่ี จานดาวเทียม อินเตอรเน็ต บอนํ้าสาธารณะและโทรสาร  (ตารางที่ 11)   ดังนี้ 

การศึกษาภาพรวมของประชากรตัวอยางศึกษา พบวา มีครัวเรือนเพียง รอยละ 4.8 เทาน้ันที่ไมไดรับบริการ
สาธารณูปโภคใดๆ เลย หากศึกษาเปรียบเทียบกันระหวางพื้นที่ตัวอยางศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง จะพบวา
ประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงเปนกลุมที่ไมมีบริการสาธารณูปโภคใด ๆ เขาถึงครัวเรือนมากที่สุดถึงรอยละ 13.3  โดยเฉพาะ
ประชากรเปาหมายในพื้นที่นี้ขาดแคลนสาธารณูปโภคมากถึง รอยละ 16.6 ทั้งนี้เนื่องมาจากเปนพื้นที่ตั้งอยูไกลจากศูนยกลาง
การบริการสาธารณูปโภคมากที่สุด   สวนครัวเรือนประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปมีเพียง รอยละ 0.8 เทาน้ันท่ีไมไดรับการ
บริการสาธารณูปโภค  โดยเฉพาะประชากรควบคุมในพื้นที่นี้ ทุกครัวเรือนไดรับบริการสาธารณูปโภค  อยางไรก็ดีในพื้นที่เมือง
ก็ยังปรากฏวายังคงมีครัวเรือนท่ีไมไดรับบริการอยูถึง รอยละ 4.3  สวนใหญจะเปนประชากรยากจนที่เขามาอาศัยอยูในที่
สาธารณะ ไมมีหลักฐานการตั้งบานเรือนจึงไมสามารถรองขอบริการได 
 ในบรรดาสาธารณูปโภคประเภทตาง ๆ ก็พบวา ครัวเรือนประชากรตัวอยางศึกษา มีไฟฟาใชมากถึง รอยละ  89.2  
โดยที่ประชากรควบคุมมีไฟฟาใช รอยละ 91.5  ในขณะที่ประชากรเปาหมายมีไฟฟาใช รอยละ 88.8  ในการศึกษาเปรียบเทียบ
การมีไฟฟาใชของประชากรในพื้นท่ีทั้ง 3 พบวาประชากรในชุมชนเมืองและชนบททั่วไปมีครัวเรือนที่มีไฟฟาใชกวารอยละ 90  
สวนในชนบทที่สูงประชากรมีไฟฟาใช รอยละ 84.1 
 น้ําประปาเปนบริการสาธารณูปโภคที่ประชากรตัวอยางศึกษามีใชในครัวเรือนมากเปนลําดับที่ 2 คือ รอยละ 65.3  
โดยที่ประชากรเปาหมายมีน้ําประปาในครัวเรือน รอยละ 64.1  และประชากรควบคุมมีนํ้าประปา รอยละ 69.2 หากจะเปรียบ 

 



 

 

ตารางที่ 11  จํานวนและรอยละของบริการสาธารณูปโภคของประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สงู  ชนบททั่วไป  และชมุชนเมือง  พศ. 2547

รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง
รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร

เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

บริการสาธารณูปโภค
     - ไมมี 25 4.8 19 4.8 6 4.6 16 13.3 15 16.6 1 3.3 2 0.8 2 1.1 - - 7 4.3 2 1.6 5 12.5
     - ไฟฟา 464 89.2 345 88.8 119 91.5 101 84.1 72 80 29 96.6 218 90.8 163 90.5 55 91.6 145 90.6 110 91.6 35 87.5
     -น้ําประปา 340 65.3 250 64.1 90 69.2 71 59.1 47 52.2 24 80.0 157 65.4 119 66.1 38 63.3 112 70.0 84 70.0 28 70.0
     - โทรศัพทมือถือ 228 43.8 162 41.5 66 50.7 29 24.1 19 47.5 10 33.3 106 44.1 79 43.8 27 45.0 93 58.1 64 53.3 29 72.5
     - โทรศัพทบาน 134 25.7 86 22.0 48 36.9 6 5.0 4 4.4 2 6.6 39 16.2 22 12.2 17 28.3 89 55.6 60 50.0 29 72.5
     - จานดาวเทียม 14 2.6 7 1.7 7 5.3 11 9.1 5 5.5 6 20.0 3 1.2 2 1.1 1 1.6 - - - - - -
     - อินเตอรเนต 11 2.1 4 1.0 7 5.3 2 1.6 1 1.1 1 3.3 2 0.8 - - 2 3.3 7 4.3 3 2.5 4 10.0
     - บอน้ําสาธารณะ 4 0.7 2 0.5 2 1.5 - - - - - - 4 1.6 2 1.1 2 3.3 - - - - - -
     - โทรสาร 4 0.7 2 0.5 2 1.5 - - - - - - - - - - - - 2 1.2 - - 2 5.0
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การมีน้ําประปาไวใชในครัวเรือนประชากรทั้ง 3 พื้นที่ ก็จะพบวา ครัวเรือนประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงมีน้ําประปาใชเพียงรอย
ละ 59.1  อยางไรก็ดีก็พบวา ประชากรควบคุมในพื้นที่ชนบทที่สูงมีน้ําประปาใชถึง รอยละ 80.0 
 ปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคที่สะอาดยังเปนปญหาสําคัญโดยเฉพาะบนพื้นที่สูง ที่ประชากรตัวแทนศึกษายัง
บริโภคน้ําดื่มจากแหลงธรรมชาติซ่ึงขาดการรักษาความสะอาดและปลอดภัย หรือแมแตประชากรตัวแทนศึกษาในชนบททั่วไป
ที่ยังตองพึ่งน้ําจากบอดิน หรือบอน้ําตื้นโดยไมมีการกรองหรือรักษาความสะอาดเชนกัน ทําใหประชากรหลายพื้นที่ประสบ
ปญหามลพิษของน้ํา เชน การมีสนิมเหล็ก การมีสภาพขุนขาว และไมเคยมีกระบวนการรักษาความสะอาดของน้ําบริโภคใน
ชนบททั่วไป ย่ิงเปนพื้นที่ยากจนและขาดแหลงน้ํา ปญหานี้จะรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ศูนยฯพระบาทหวยตม 
ประชากรประสบปญหามลพิษทางน้ําสําหรับน้ําดื่มกินที่ปนเปอนสารเคมีตกคางจากการเกษตร และน้ําจากบอดินหรือบอน้ําตื้น
ที่ไมสะอาดเพียงพอเปนน้ําดื่มกินที่ประชากรศูนยฯหนองเขียวตองอาศัยอยูในชีวิตประจําวัน 

จากการศึกษาพบวาในหมูบานชนบทสวนใหญประชากรยังบริโภคนํ้าไมสะอาด นอกจากระบบประปาหมูบานไม
สมบูรณ ขาดการรักษาความสะอาดระบบเครื่องกรองน้ําแลว บางหมูบานประชากรยังตองอาศัยดื่มกินและใชน้ําจากบอดินหรือ
บอนํ้าตื้น ไมตางจากในชนบทที่สูง 
 ในสวนของการมีโทรศัพทพื้นฐานใชในบาน พบวา โดยภาพรวมประชากร รอยละ 25.7 มีโทรศัพทพ้ืนฐาน โดย
ประชากรควบคุม รอยละ 36.9 มีโทรศัพทพ้ืนฐาน สวนประชากรเปาหมายมีโทรศัพทพ้ืนฐานเพียงรอยละ  22.0   หากจะ
เปรียบเทียบรอยละของประชากรที่มีโทรศัพทพ้ืนฐานใน 3 พื้นที่  ก็จะพบวา    ย่ิงพ้ืนที่ตั้งอยูไกลจากตัวเมืองบริการดานน้ีก็จะ
ย่ิงมีนอย ดังปรากฏวา ครัวเรือนในชุมชนเมือง รอยละ 55.6 มีโทรศัพทใช  โดยเฉพาะประชากรควบคุมจะมีโทรศัพทไวใชมาก
ถึง รอยละ 72.5 พื้นที่ท่ีไกลจากชุมชนเมือง เชน ชนบททั่วไป ประชากรจะมีโทรศัพทใชราว รอยละ 16.2 โดยประชากรควบคุม 
รอยละ 28.3 มีโทรศัพทพื้นฐาน สวนประชากรเปาหมาย รอยละ 12.2 เทาน้ันมีโทรศัพทพื้นฐาน ยิ่งกวาน้ันในพื้นท่ีชนบทที่สูง 
ประชากรจะมีโทรศัพทพ้ืนฐานเพียงรอยละ 5 เทานั้น โดยประชากรควบคุมมีโทรศัพทพื้นฐาน รอยละ 6.6 และประชากร
เปาหมาย รอยละ 4.4 
 เนื่องจากการใหบริการโทรศัพทพื้นฐานมีจํากัด โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลจึงปรากฏวาประชากรถึงรอยละ 43.8 มี
โทรศัพทเคลื่อนที่ไวใช   โดยประชากรควบคุมจะมีโทรศัพทเคลื่อนที่ รอยละ 50.7 สวนประชากรเปาหมายมีรอยละ41.5 
การศึกษาเปรียบเทียบการมีโทรศัพทเคล่ือนที่ แมวา ในชุมชนเมืองจะมีเครือขายโทรศัพทพื้นฐานมากกวาในพื้นที่อ่ืนๆ แตก็ยัง
ปรากฏวา ครัวเรือนในชุมชนเมืองก็ยังคงมีโทรศัพทเคล่ือนที่มากที่สุดรอยละ 58.1 รองลงไปเปนชนบททั่วไปมี
โทรศัพทเคล่ือนท่ีไวใชรอยละ 44.1 และประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงมีโทรศัพทเคล่ือนที่ใชรอยละ 24.1  แตก็ยังมีขอนาสังเกต
วา ประชากรเปาหมายในพื้นที่ชนบทที่สูงมีโทรศัพทเคลื่อนท่ีถึงรอยละ 42.5  อยางไรก็ดีแมวาบริการโทรศัพทเคล่ือนที่จะมี
เครือขายครอบคลุมพื้นที่มากกวาโทรศัพทพื้นฐานก็ตาม แตก็ยังมีบางพ้ืนท่ีที่ตั้งอยูนอกเครือขายไมสามารถรับสัญญาณได เชน 
ที่บานเซี้ยะ หมูที่ 4 ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เปนตน 
 สําหรับจานดาวเทียมพบวาประชากรในชนบทที่สูงมีจานดาวเทียมในครัวเรือน รอยละ 9.1 โดยประชากรควบคุมมี
มากถึงรอยละ 20.0  ในชนบททั่วไป มีครัวเรือนที่มีจานดาวเทียม รอยละ 1.2 สวนในชุมชนเมืองจะไมมีครัวเรือนใดมีจาน
ดาวเทียมเลย ทั้งนี้เน่ืองจากพ้ืนที่ชนบทที่สูงอยูหางไกลเกินกวาจะรับสัญญาณการแพรภาพทางโทรทัศนได 
 เนื่องจากอินเทอรเน็ต เปนระบบสื่อสารท่ีไดเริ่มมีบทบาทสําคัญในสังคมไทย จึงพบวา มีครัวเรือนประชากรตัวอยาง
ศึกษาเพียง รอยละ 2.1 เทานั้นที่มีอินเทอรเน็ต  โดยประชากรควบคุมมีอินเทอรเน็ต รอยละ 5.3 ในขณะที่ประชากรเปาหมายมี
อินเทอรเน็ตรอยละ 1.0  หากจะเปรียบเทียบการมีอินเทอรเน็ตใชใน 3 พื้นที่ศึกษา ก็จะพบวา ชุมชนเมืองมีครัวเรือนที่มี
อินเทอรเน็ต รอยละ 4.3  โดยเฉพาะประชากรควบคุม มีอินเทอรเน็ตใชสูงถึงรอยละ 10  มีขอนาสังเกตวา  ครัวเรือนประชากร
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ในพื้นที่ชนบทที่สูงที่มีอินเทอรเน็ต รอยละ 1.6 สูงกวา ครัวเรือนประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปที่มีอินเทอรเน็ตเพียง รอยละ 
0.8 
 บริการสาธารณูปโภคอีกประเภทหนึ่ง คือ บอน้ําสาธารณะ พบวา มีเพียงในพื้นที่ชนบททั่วไปเทาน้ัน รอยละ 1.6  
สําหรับ โทรสารก็ปรากฏวามีเพียงในพ้ืนที่ชุมชนเมืองเทานั้น รอยละ 1.2 
        (5) คุณภาพสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมในชวง 5 ปท่ีผานมากับปจจุบัน 
              การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมในชวง 5 ปที่ผานมากับปจจุบันโดยการสอบถามความ
คิดเห็นของประชากรตัวอยางศึกษาตอการใหบริการดานสาธารณูปโภค  และสิ่งแวดลอมประเภทตาง ๆ ซ่ึงไดแก ไฟฟา น้ําทวม 
การระบายน้ํา ขยะมูลฝอย สัตวรบกวน (ยุงลาย, หนู, ฯลฯ) และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน นับไดวาเปนการศึกษา
การแกไขปญหาในการใหบริการแกประชาชนของหนวยงานที่รับผิดชอบวาไดแกไขปญหาลุลวงไปมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ได
แบงความคิดเห็นออกเปน 3 ระดับ คือ เหมือนเดิม ดีข้ึนหรือปญหาลดลง และเลวลงหรือมีปญหาเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 12) พบวา
ประชากรตัวอยางศึกษามีความเห็นตอการใหบริการประเภทไฟฟาในระดับดีข้ึน ในอัตรา รอยละ 42.1 ซ่ึงนับวาเปนความเห็น
ระดับ “ดีข้ึน” ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมดานอื่น อยางไรก็ดีก็พบวาสวนใหญ รอยละ 48.8   เห็นวา
คุณภาพของบริการไฟฟาเหมือนเดิม มีเพียง รอยละ 6.3  ที่เห็นวาคุณภาพเลวลง  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากร
เปาหมายกับประชากรควบคุมพบวา สวนใหญของประชากรเปาหมาย รอยละ 54.1 เห็นวาเหมือนเดิม  แตสวนใหญของ
ประชากรควบคุม รอยละ 49.2 เห็นวาดีข้ึน อยางไรก็ดีประชากรใน 3 พ้ืนที่สวนใหญจะมีความเห็นวาเหมือนเดิม 
              สวนสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ และสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนภาวะน้ําทวม  การระบายน้ํา ขยะมูลฝอย การมีสัตว เชน ยุง หรือ
หนูรบกวน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินก็พบวา สวนใหญจะมีความเห็นวาเหมือนเดิม รองลงไปเห็นวา ดีข้ึน และมี
สวนนอยท่ีเห็นวาเลวลง อยางไรก็ดีจะพบวา คุณภาพของสาธารณูปโภคที่เลวลงในสัดสวนที่สูง ไดแก น้ําทวม ซ่ึงมีประชากร
ระบุวามีสภาพเลวลง  รอยละ 15.7  การระบายน้ําเห็นวาเลวลง รอยละ 14.6  ขยะมูลฝอย เห็นวาเลวลง รอยละ 14.1 และการมี
สัตวรบกวน ก็เห็นวาเลวลง รอยละ 19.6 
              เปนที่นาสังเกตวาแมวาสวนใหญของประชากรตัวอยางศึกษาทุกกลุมและทุกพ้ืนที่จะมีความคิดเห็นตอบริการ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมในระดับ “เหมือนเดิม” เปนสวนใหญก็ตาม ก็ยังพบวามีความเห็นของประชากรตัวอยางศึกษาใน
พื้นที่ชุมชนเมืองตอประเด็น “ขยะมูลฝอย” ที่ระบุวา  อยูในระดับ “ดีข้ึน” มากเปนลําดับแรก ถึงรอยละ 45.6 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความเห็นระดับ “เหมือนเดิม”  และระดับ “เลวลง”  ซ่ึงมีเพียง รอยละ 40.6 และ 13.7 ตามลําดับ   หากจะศึกษาเชิงลึก เพ่ือ
เปรียบเทียบความเห็นระหวางประชากรเปาหมายกับประชากรควบคุมจะพบวา รอยละของความเห็น ระดับ “ดีข้ึน” สูงถึง 57.5 
ในขณะที่ความเห็นของประชากรเปาหมายมีรอยละ 41.6 ชี้ใหเห็นวาหนวยงานรับผิดชอบดานขยะมูลฝอยไดปรับปรุงการจัดการ
ขยะไดดีข้ึน 
     (6) สภาพบาน  การครอบครองและการใชพ้ืนที่บริเวณบาน 
             การศึกษาสภาพบาน  การครอบครองและการใชพื้นที่บริเวณบานลักษณะบานและการใชประโยชนก็เพ่ือจะไดทราบ
ชีวิตความเปนอยูของประชากรตัวอยางศึกษา โดยศึกษาถึงสถานภาพการเปนเจาของบานและที่ดิน รวมท้ังขนาด ลักษณะบาน 
การมีหองนํ้า การมีคอกสัตวอยูในบาน ความสะดวกในการเดินทางระหวางบานกับถนนใหญ และสภาพถนนในหมูบาน  
(ตารางที่ 13) ดังนี้ 
         (6.1) บานอยูอาศัยและสถานภาพการเปนเจาของ     
               ประชากรตัวอยางศึกษาสวนใหญ  รอยละ  87.6 เปนเจาของบานที่อาศัยอยู รองลงไป รอยละ 9.4 บานที่อยูอาศัยเปน
ของบิดามารดาหรือญาติ  สวนอีกรอยละ 2.8 อาศัยอยูบานของหนวยราชการ หนวยงานอื่น ๆ และเชาผูอ่ืน  หากจะเปรียบเทียบ
สภาพการเปนเจาของบานระหวางประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม จะพบวาประชากรทั้งสองกลุมมีสถานภาพของการ
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เปนเจาของบานเอง  การมีบานเปนของบิดามารดาหรือญาติ และอื่นๆ ในสัดสวนที่เหมือนกันคือประมาณ  30:3:1  แตหากจะ
วิเคราะหเชิงลึกเพื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมประชากรชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  ประชากรในชุมชนเมืองจะมี
รอยละของผูอาศัยอยูในบานพักราชการ และบานเชาสูงกวาในกลุมประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป คือ สูงถึงรอย
ละ 6.2 สวนในพื้นท ี่ชนบทที่สูงพบวาทั้งประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม อาศัยอยูในบานที่เปนของตนเองและบานของ
บิดามารดาหรือญาติเทานั้น 
 ในการศึกษาสถานภาพการเปนเจาของที่ดิน พบวา ในภาพรวม ประชากรตัวอยางศึกษาสวนใหญเปนเจาของที่ดินรอย
ละ 58 รองลงไปรอยละ  21  เปนท่ีดินของบิดามารดาหรือญาติ รองลงไปรอยละ 8.0 ตั้งบานเรือนอยูในที่สาธารณะ เชน เปนที่
ของวัด ราชพัสดุ และกรมศิลปากร เปนตน  นอกจากนี้ยังมีประชากรที่ตั้งบานเรือนอยูในปาสงวนแหงชาติมาก ถึงรอยละ 6 ซ่ึง
เปนประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงเปนสวนใหญถึงรอยละ 17 และมีประชากรในชนบททั่วไปเพียงสวนนอย รอยละ 2 เทาน้ัน 
ที่ตั้งบานเรือนอยูในพื้นที่ปาสงวน   สวนประชากรที่ตั้งบานเรือนอยูในพื้นที่เชาในภาพรวมมีเพียงรอยละ 2.3   เปนที่นาสังเกตวา  
การเชาท่ีดินเพื่ออยูอาศัยจะปรากฏเฉพาะประชากรในพื้นที่ชุมชนเมืองเทานั้น   ซ่ึงคิดเปนรอยละ 7.5 เชนเดียวกับการตั้ง
บานเรือนในพื้นที่วัดหรือพ้ืนท่ีราชการก็พบเฉพาะประชากรในชุมชนเมืองเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 11.2 โดยไมปรากฏใน
ประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงและพ้ืนที่ชนบททั่วไปแตอยางใด 
 การศึกษาขนาดของบานที่อาศัย พบวา โดยภาพรวมประชากรตัวอยางศึกษามีขนาดบานที่อาศัยโดยเฉลี่ยราว 180 
ตารางเมตร โดยที่ขนาดบานของประชากรควบคุมมีพ้ืนที่ 194 ตารางเมตร กวางกวาขนาดบานของประชากรเปาหมายซึ่งมีพื้นที่ 
174 ตารางเมตร  หากจะเปรียบเทียบขนาดบานของประชากรใน 3 พื้นที่ศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง   จะ
พบวา บานของประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปมีขนาดพื้นท่ีเฉลี่ยมากที่สุด  คือ 220  ตารางเมตร โดยที่บานของประชากรควบคุม
จะมีพื้นท่ีเฉล่ีย 254 ตารางเมตร  มากกวาพ้ืนที่บานของประชากรเปาหมายที่มีขนาดเฉลี่ย 185  ตารางเมตร   นอกจากนี้ยังพบวา
ขนาดของตัวบานของประชากรในชุมชนเมืองจะมีพ้ืนที่เฉลี่ยเพียง 135 ตารางเมตร นับวามีขนาดเล็กที่สุด โดยเฉพาะพบวาพื้นที่
บานของประชากรเปาหมายมีเพียง 134 ตารางเมตรเทาน้ัน  อยางไรก็ดี  ก็ยังศึกษาพบวาบานสวนใหญ รอยละ 49 จะมีขนาด 
101-200 ตารางเมตร และมีเพียงรอยละ 7 ที่มีบานที่มีพ้ืนที่นอยกวา 50 ตารางเมตร   
 สวนพื้นที่บานนั้น พบวา ประชากรตัวอยางศึกษามีพื้นที่บานเฉลี่ย 0.9 ไร โดยท่ีทั้งประชากรเปาหมายและประชากร
ควบคุม ตางก็มีพื้นที่บานเฉลี่ยเทากัน 
 หากศึกษาเปรียบเทียบเชิงลึกระหวาง  3  พื้นที่ จะพบวา ประชากรในชนบทที่สูง และประชากรในชุมชนเมืองมีพื้นที่
บานเฉลี่ยเทากันคือ 0.6 ไร ในขณะที่ประชากรในพื้นท่ีชนบททั่วไปมีพื้นท่ีบานเฉลี่ยกวางกวาถึง 1.2 ไร นับวามีพื้นที่บานมาก
ที่สุด  เมื่อเทียบกับชุมชนเมืองและชนบทที่สูง นอกจากน้ียังพบวา สวนใหญของประชากรตัวอยางศึกษาจะมีพื้นที่บานนอยกวา 
0.25 ไร คิดเปนรอยละ 32.5  รองลงไป รอยละ 23.3 มีพ้ืนที่บานระหวาง 0.51-1.00 ไร และรอยละ 21.3 มีพ้ืนที่บาน 0.26-0.50 ไร 
มีสวนนอย คือ รอยละ 4.1 เทาน้ัน มีพื้นที่บานมากกวา 2 ไร 

        (6.2)  ลักษณะบาน   
                 การศึกษาลักษณะบานท่ีอยูอาศัยของประชากรตัวอยางศึกษาพบวามีหลากหลายประเภท ตั้งแตบานไมถาวร บานไม
ชั้นเดียวติดดิน บานไมชั้นเดียวยกพ้ืน บานไม 2 ชั้น บานปูนชั้นเดียว บานครึ่งปูนครึ่งไม 2 ชั้น และตึกแถวทั้งชั้นเดียวและ 2 ชั้น  
อยางไรก็ตามพบวา บานอาศัยของประชากรตัวอยางศึกษาสวนใหญ รอยละ 39 เปนบานไมชั้นเดียวยกพื้น ซ่ึงเปนลักษณะบาน
ไทยท่ีพบไดทั่วไป  โดยเฉพาะในชนบทจะพบบานประเภทนี้แทบทุกหลังคาเรือน ในการศึกษาครั้งนี้พบวา บานอาศัยของ
ประชากรทั้งประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม ในพื้นที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง   สวนใหญจะมีลักษณะเปนบานไม
ชั้นเดียวยกพ้ืนท้ังส้ิน   แตรอยละของลักษณะบานเชนนี้ในชุมชนเมืองจะมีนอยกวาเทานั้น  แตในพื้นที่ชนบทที่สูงกลับปรากฏ
วา สวนใหญของบานอาศัย ถึงรอยละ 36 เปนบานไมถาวร กลาวคือ มีลักษณะเปนเพิง หรือเรือนพักชั่วคราว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 



 

 

ตารางที่ 12  จํานวนและรอยละของความคิดเห็นตอการใหบริการดานสาธารณูปโภคแกประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สงู  ชนบททั่วไป  และชมุชนเมือง  พศ. 2547
รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง

รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
บริการดานสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดลอม
     ไฟฟา
     -  เหมือนเดิม 219 42.1 155 39.7 64 49.2 51 42.5 33 36.6 18 60.0 103 42.9 81 45.0 22 36.6 65 40.6 41 34.1 24 60.0
     -  ดีขึ้น/ปญหาลดลง 254 48.8 211 54.1 43 33.0 61 50.8 51 56.6 10 33.3 121 50.4 92 51.1 29 48.3 82 51.2 68 56.6 14 35.0
     -  เลวลง/ปญหาเพิ่มขึ้น 33 6.3 21 5.3 12 9.2 6 5.0 4 4.4 2 6.6 14 5.8 6 3.3 8 13.3 13 8.1 11 9.1 2 5.0
     น้ําทวม
     -  เหมือนเดิม 87 16.7 60 15.3 27 20.7 2 1.6 2 2.2 - - 42 17.5 31 17.2 11 18.3 43 26.8 27 22.5 16 40.0
     -  ดีขึ้น/ปญหาลดลง 332 63.8 262 67.1 70 53.8 95 79.1 78 86.6 17 56.6 159 64.1 119 66.1 40 66.6 78 48.7 65 54.1 13 32.5
     -  เลวลง/ปญหาเพิ่มขึ้น 82 15.7 58 14.8 24 18.4 1 0.8 1 1.1 - - 42 17.5 29 16.1 13 21.6 39 24.3 28 23.3 11 27.5
     การระบายน้ํา
     -  เหมือนเดิม 126 24.2 93 23.8 33 25.3 12 1.0 8 8.8 4 13.3 59 24.5 46 25.5 13 21.6 53 33.1 39 32.5 16 40.0
     -  ดีขึ้น/ปญหาลดลง 447 85.9 372 95.3 75 57.6 97 80.8 71 78.8 26 86.6 187 77.9 155 86.1 32 53.3 70 43.7 53 44.1 17 42.5
     -  เลวลง/ปญหาเพิ่มขึ้น 76 14.6 55 14.1 21 16.1 3 2.5 3 3.3 - - 38 15.8 24 13.3 14 23.3 35 21.8 28 23.3 7 17.5
     ขยะมูลฝอย
     -  เหมือนเดิม 192 36.9 141 36.1 51 39.2 35 29.1 25 27.7 10 33.3 84 35.0 66 36.6 18 30.0 73 45.6 50 41.6 23 57.5
     -  ดีขึ้น/ปญหาลดลง 250 48.0 187 47.9 63 48.4 50 41.6 36 40.0 14 46.6 135 56.2 101 56.1 34 56.6 65 40.6 50 41.6 15 37.5
     -  เลวลง/ปญหาเพิ่มขึ้น 74 14.2 59 15.1 15 11.5 33 27.5 27 30.0 6 20.0 19 7.9 12 6.6 7 11.6 22 13.7 20 16.6 2 5.0
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ตารางที่ 12  (ตอ)
รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง

รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
     สัตวรบกวน  (ยุงลาย, หนู ฯลฯ)
     -  เหมือนเดิม 155 29.8 115 29.4 40 30.7 38 31.6 23 25.5 15 50.0 72 30.0 58 32.2 14 23.3 45 28.1 34 28.3 11 27.5
     -  ดีขึ้น/ปญหาลดลง 259 49.8 203 52.0 56 43.0 58 48.3 48 53.3 10 33.3 127 52.9 98 54.4 29 48.3 74 46.2 57 47.5 17 42.5
     -  เลวลง/ปญหาเพิ่มขึ้น 102 19.6 69 17.6 33 25.3 22 18.3 17 18.8 5 16.6 39 16.2 23 12.7 16 26.6 41 25.6 29 24.1 12 30.0
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
     -  เหมือนเดิม 177 34.0 132 33.8 45 34.6 46 38.3 38 42.2 8 26.6 80 33.3 60 33.3 20 33.3 51 31.8 34 28.3 17 42.5
     -  ดีขึ้น/ปญหาลดลง 315 60.5 238 61.0 77 59.2 53 44.1 37 41.1 16 53.3 154 64.1 118 65.5 36 60.0 108 67.5 83 69.1 25 62.5
     -  เลวลง/ปญหาเพิ่มขึ้น 25 4.8 12 3.0 13 10.0 11 9.1 6 6.6 5 16.6 4 1.6 1 0.5 3 5.0 10 6.2 5 4.1 5 12.5 ลักษณะโครงสรางครัวเรือนและประชากรเปาหมาย               83



 

 

ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของสภาพบาน  การครอบครอง  และการใชพื้นที่บริเวณบานของประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สงู  ชนบททั่วไป  และชมุชนเมือง พศ. 2547
รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง

รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
(จํานวนครัวเรือน) เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
6.1  บานและการครอบครอง
     สถานภาพการเปนเจาของบาน

     - เปนเจาของ 456 87.6 343 87.9 113 86.9 116 96.6 88 97.7 28 93.3 210 87.5 156 86.6 54 90.0 130 81.2 99 82.5 31 77.5
     - เปนของบิดา มารดา / ญาติ 49 9.4 35 8.9 14 10.7 4 3.3 2 2.2 2 6.6 25 10.4 20 11.1 5 8.3 20 12.5 13 10.8 7 17.5
     - อื่นๆ 15 2.8 12 3.0 3 2.3 - - - - - - 5 2.0 4 2.2 1 1.6 10 6.2 8 6.6 2 5.0
     ที่ดินปลูกบาน/การครอบครอง
     - เปนเจาของ 303 58.3 218 55.9 85 65.4 76 63.3 62 68.9 14 46.7 149 62.1 104 57.8 45 75.0 78 48.7 52 43.3 26 65.0
     - บิดา / มารดา / ญาติ 113 21.7 92 23.6 21 16.2 18 15.0 14 15.6 4 13.3 69 28.7 61 33.9 8 13.3 26 16.3 17 14.1 9 22.5
     - ปาสงวนแหงชาติ 30 5.8 15 3.8 15 11.5 26 21.7 13 14.4 12 40.0 5 2.1 2 1.1 3 5.0 - - - - - -
     - ที่สาธารณะ 42 8.1 38 9.7 4 3.1 - - 1 1.1 - - 15 6.3 12 6.7 3 5.0 26 16.3 25 20.8 1 2.5
วัด ราชพัสดุ กรมศิลป เหมืองเกา
     - เชา 12 2.3 10 2.6 2 1.5 - - - - - - - - - - - - 12 7.5 10 8.3 2 5.0
     - ราชการ 18 3.5 16 4.1 2 1.5 - - - - - - - - - - - - 18 11.2 16 13.3 2 5.0
     - อื่นๆ 2 0.3 1 0.3 1 0.8 - - - - - - 2 0.8 1 0.5 1 1.7 - - - - - -
     ขนาดตัวบานเฉลี่ย (ตรม.) 180.7 - 174.6 - 194.6 - 195 - 209 -F2 153.4 - 202.7 7 185.3 - 254.7 - 135.7 - 133.9 - 141.0 -
     นอยกวา 50 37 7.1 28 7.2 9 6.9 11 9.2 6 6.7 5 16.7 5 2.1 4 2.2 1 1.7 21 13.1 18 15.0 3 7.5
     50 - 100 54 10.4 38 9.7 16 12.3 20 16.7 13 14.4 7 23.3 14 5.8 10 5.6 4 6.6 20 12.5 15 12.5 5 12.5
     101 - 200 258 49.6 196 50.3 62 47.7 69 57.5 55 61.1 14 46.7 115 47.9 85 47.2 30 50.0 74 46.3 56 46.7 18 45.0
     201 - 300 50 9.6 30 7.7 20 15.4 7 5.8 4 4.4 3 10.0 26 10.8 19 10.6 7 11.7 17 10.6 7 5.8 10 25.0
     มากกวา 300 55 10.6 45 11.5 10 7.7 13 10.8 12 13.3 1 3.3 31 12.9 24 13.3 7 11.7 11 6.9 9 7.5 2 5.0
     ไมระบุ 66 12.7 53 13.6 13 60.0 - - - - - - 49 20.4 38 21.1 61 18.3 17 10.6 15 12.5 2 5.0
     พื้นที่บานเฉลี่ย (ไร) 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.6 - 0.5 - 0.8 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 0.6 - 0.7 - 0.5 -
     < 0.25 ไร 169 32.5 131 33.6 38 29.2 35 29.2 27 30.0 8 26.6 37 15.4 31 17.2 6 10.0 97 60.6 73 60.8 24 60.0
     0.26 - 0.50 111 21.3 85 21.8 26 20.0 34 28.3 29 32.2 5 16.7 53 22.1 39 21.7 14 23.3 24 15.0 17 14.2 7 17.5
     0.51 - 1.00 121 23.3 85 21.8 36 27.7 40 33.3 27 30.0 13 43.3 66 27.5 47 26.1 19 31.7 15 9.4 11 9.2 4 10.0
     1.01 - 2.00 36 6.9 30 7.7 6 4.6 9 7.5 7 7.8 2 6.7 26 10.8 22 12.2 4 6.7 1 0.6 1 0.8 - -
     > 2.00 21 4.1 13 3.3 8 6.2 2 1.7 - - 2 6.7 16 6.7 10 5.6 6 10.0 3 1.9 3 2.5 - -
     ไมระบุ 62 11.9 46 11.8 16 12.3 - - - - - - 42 17.5 31 17.2 11 18.3 20 12.5 15 12.5 5 12.5
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ตารางที่ 13 (ตอ)
รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง

รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
(จํานวนครัวเรือน) เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
6.2 ลักษณะบาน
     - บานไมถาวร 52 10.0 45 11.5 7 5.4 44 36.7 39 43.3 5 16.7 4 1.7 3 1.7 1 1.6 4 2.5 3 2.5 1 2.5
     - บานไมชั้นเดียวติดดิน 57 11.0 44 11.3 13 10.0 20 16.7 14 15.6 6 20.0 21 8.8 17 9.4 4 6.7 16 10.0 13 10.8 3 7.5
     - บานไมชั้นเดียวยกพื้น 204 39.2 159 40.8 45 34.6 33 27.5 23 25.6 10 33.3 118 49.2 94 52.2 24 40.0 53 33.1 42 35.0 11 27.5
ลักษณะบาน
     - บานไม 2 ชั้น 16 3.1 12 3.1 4 3.1 4 3.3 2 2.2 2 6.7 3 1.2 2 1.1 1 1.7 9 5.6 8 6.7 1 2.5
     - บานปูนชั้นเดียว 64 12.3 53 13.6 11 8.5 5 4.2 4 4.4 1 3.3 34 14.2 28 15.6 6 10.0 25 15.6 21 17.5 4 10.0
     - บานครึ่งปูนครึ่งไม 2 ชั้น 83 16.0 46 11.8 37 28.4 3 2.5 - - 3 10.0 38 15.8 19 10.6 19 31.7 42 26.3 27 22.5 15 37.5
     - ตึกแถวชั้นเดียว, 2 ชั้น 19 3.6 12 3.1 7 5.4 1 0.8 - - 1 3.3 7 2.9 6 3.3 1 1.6 11 6.9 6 5.0 5 12.5
     - อื่นๆ 25 4.8 19 4.8 6 4.6 10 8.3 8 8.9 2 6.7 15 6.2 11 6.1 4 6.7 - - - - - -
     จํานวนหอง (เฉลี่ย) 2.4 - 2.3 - 2.9 - 2.2 - 2.1 - 2.7 - 2.2 - 2.1 - 2.7 - 3.0 - 2.9 - 3.3 -
6.3  การมีหองน้ํา
     - ไมมี 12 2.3 4 2.8 1 0.8 12 10.0 11 12.2 1 3.3 - - - - - - - - - - - -
     - มีหองน้ําภายในบาน 237 45.6 165 42.3 72 55.4 8 6.7 7 7.8 1 3.3 98 40.8 62 34.4 36 60.0 131 81.9 96 80.0 35 87.5
     - มีหองน้ํานอกบาน 251 48.3 199 51.1 52 40.0 100 83.3 72 80.0 28 93.4 127 52.9 107 59.5 20 33.3 24 15.0 20 16.7 4 10.0
     - มีหองน้ําในและนอกบาน 20 3.8 15 3.8 5 3.8 - - - - - - 15 6.3 11 6.1 4 6.7 5 3.1 4 3.3 1 2.5
6.4  คอกสัตว
     - ไมมีคอกสัตว 285 54.8 222 56.9 63 48.5 52 43.3 43 47.8 9 30 104 43.3 80 44.4 24 40.0 129 80.6 99 82.5 30 75.0
     - มีคอกสัตวใตถุนบาน 18 3.5 14 3.6 4 3.1 1 0.8 - - 1 3.3 11 4.6 9 5.0 2 3.3 6 3.8 5 4.2 1 2.5
     - มีคอกสัตวบริเวณบาน 192 36.9 136 34.9 56 43.1 52 43.3 36 40.0 16 53.4 116 48.3 84 46.7 32 53.3 24 15.0 16 13.3 8 20.0
     - มีคอกสัตวอยูที่อื่น 25 4.8 18 4.6 7 5.3 15 12.5 11 12.2 4 13.3 9 3.8 7 3.9 2 3.3 1 0.6 - - 1 2.5
6.5  ความสะดวกในการเดินทาง
บาน - ถนนใหญ
     - บานติดถนน 272 52.3 192 49.2 80 61.5 44 36.7 31 34.4 13 43.3 152 63.3 109 60.6 43 71.7 76 47.5 52 43.3 24 60.0
     - บานหางจากถนน (คน) 248 47.7 198 50.8 50 38.5 76 63.3 59 65.6 17 56.7 88 36.7 71 39.4 17 28.3 84 52.5 68 56.7 16 40.0
     - ระยะหางจากถนน (ม.) 362.4 - 400.6 - 199.9 - 268.7 - 254.8 - 312.7 - 619.6 - 734.9 - 151.7 - 189.2 - 206.8 - 100.3 -
     - ดิน / ดินลูกรัง 146 28.1 122 31.3 24 18.5 77 64.2 59 65.6 18 60.0 43 17.9 38 21.1 5 83 26 16.2 25 20.8 1 2.5
     - ลาดยาง 195 37.5 150 38.5 45 34.6 14 11.7 12 13.3 2 6.7 99 41.3 76 42.2 23 38.3 82 51.3 62 51.7 20 50.0
     - คอนกรีต 162 31.2 103 26.4 59 48.4 25 20.8 15 16.7 10 33.3 95 39.6 65 36.1 30 50.0 42 26.3 23 19.2 19 47.5
     - อื่นๆ (ทางเดินเทา / ถนนขุรขระ) 17 3.2 15 3.8 2 1.5 4 3.3 4 4.4 - - 3 1.2 1 0.6 2 3.3 10 6.2 10 8.3 - -
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เปนบานอาศัยของประชากรเปาหมายในพื้นที่ชนบทที่สูงถึงรอยละ 43 
               นอกจากนี้ยังพบวา ประชากรตัวอยางศึกษามีบานอาศัยประเภทบานไม 2 ชั้น นอยที่สุดเพียงรอยละ 3  เทานั้น  เมื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบบานอาศัยของประชากรตัวอยางศึกษาในทั้ง 3 พ้ืนที่ ก็พบวา มีประชากรที่มีบานไม 2 ชั้น นอยท่ีสุด เมื่อเทียบ
กับบานอาศัยประเภทอ่ืน ๆ เชนเดียวกันกับภาพรวม  อยางไรก็ดีจะพบวา ประชากรในชุมชนเมืองจะมีบานอาศัยเปนบานไม 2 
ชั้น มากที่สุดคือ รอยละ 5.6 ในขณะที่ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปจะมีประชากรมีบานอาศัยประเภทนี้เพียงรอยละ 3.3 และ 1.2 
ตามลําดับ 
               ในบานอาศัยจะมีจํานวนหองเฉลี่ย 2.4 หอง โดยบานอาศัยของประชากรควบคุมจะมีจํานวนหองเฉลี่ย 2.9 สูงกวาบาน
อาศัยของประชากรเปาหมายที่มีจํานวนหองเฉลี่ย 2.3 หอง  อยางไรก็ดี  เมื่อเปรียบเทียบบานอาศัยของประชากรใน 3 พื้นที่ ก็
พบวา ประชากรในพื้นที่ชุมชนเมืองจะมีบานอาศัยที่มีจํานวนหองเฉลี่ยสูงที่สุดถึง 3 หอง ในขณะที่บานอาศัยของประชากรใน
พื้นที่ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปมีจํานวนหองเฉลี่ยเพียง 2.2 เทาน้ัน 

        (6.3)  การมีหองน้ํา   
                แมวาในบานอาศัยของประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองจะมีหองน้ําใชในบานครบทุก
บาน หากแตในพื้นที่ชนบทที่สูง จะพบวายังมีประชากรตัวอยางศึกษาที่มีบานแตไมมีหองน้ําใชในบานถึง รอยละ 10 โดยเปน
บานอาศัยของประชากรเปาหมาย รอยละ 12.2 และเปนบานอาศัยของประชากรควบคุม รอยละ 3.3 ตองอาศัยพ้ืนที่ปาขางบาน 
               แมวาจะมีหองน้ําใชในบาน แตก็พบวา มีประชากรตัวอยางศึกษาที่มีหองนํ้าอยูภายในตัวบานเพียงรอยละ 45.6 เทาน้ัน  
สวนอีก รอยละ 48.3 มีหองนํ้าตั้งอยูนอกตัวบานอาศัย และมีเพียงรอยละ 3.8 เทานั้นท่ีมีหองน้ําท้ังในตัวบานและนอกตัวบาน  
หากจะวิเคราะหเปรียบเทียบการมีหองน้ําของประชากรใน 3 พ้ืนท่ี    ก็จะพบวา บานอาศัยของประชากรในพื้นท่ีชุมชนเมือง
เทาน้ันที่สวนใหญถึงรอยละ 81.9 มีหองนํ้าภายในบาน   แมแตในบานอาศัยในชนบททั่วไปยังมีหองน้ําภายในบานเพียง รอยละ 
40.8 สวนบานอาศัยในพื้นท่ีชนบทที่สูงมีหองนํ้าภายในบานเพียงรอยละ 6.7 เนื่องจากสวนใหญจะมีหองน้ําอยูนอกบานถึงรอย
ละ 93.4 นอกจากนี้ยังพบวาบานอาศัยของประชากรในพื้นที่ชุมชนเมือง และชนบททั่วไปเทานั้นท่ีมีหองน้ําทั้งในบานและนอก
บานซึ่งมีเพียงรอยละ 3.1 และ 6.3 ตามลําดับ  ในขณะที่ไมปรากฏวามีบานอาศัยของประชากรในชนบทที่สูงที่มีทั้งหองน้ํา
ภายในบานและนอกบานอยูเลย      
         (6.4)  การมีคอกสัตว     

โดยภาพรวมบานอาศัยของประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 54.8 ไมมีคอกสัตวแตอยางใด โดยเฉพาะอยางยิ่งบานอาศัย
ของทั้งประชากรเปาหมาย และประชากรควบคุมในพื้นที่ชุมชนเมืองไมมีคอกสัตวถึงรอยละ 80.6 ในขณะที่บานอาศัยของ
ประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ไมมีคอกสัตว รอยละ 43 เทากัน ทั้ง 2 พ้ืนท่ี  สวนประชากร
ตัวอยางศึกษาที่มีคอกสัตว พบวา   สวนใหญ  รอยละ 36.9  มีคอกสัตวอยูในบริเวณบาน  โดยที่ประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่
ชนบททั่วไปจะมีมากที่สุดถึง รอยละ 48.3 ในพ้ืนที่ชนบทที่สูงมีรอยละ 43.3 สวนในพื้นที่ชุมชนเมือง มีเพียงรอยละ 15 ที่มีคอก
สัตวในบริเวณบาน  นอกจากนี้ยังพบวามีประชากรที่มีคอกสัตวอยูใตถุนบานอีก รอยละ 3.5 ซ่ึงพบในบานอาศัยประชากร
ตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบททั่วไปมากที่สุด คือ รอยละ 4.6 รองลงไปเปนบานอาศัยในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง รอยละ 3.8 ในขณะที่
พบในพื้นที่ชนบทที่สูงเพียง รอยละ 0.8 เทาน้ัน 
                สวนประชากรตัวอยางศึกษาที่มีคอกสัตวอยูในพ้ืนที่อ่ืน ๆ พบวามีรอยละ 4.8 สวนใหญจะเปนประชากรตัวอยางศึกษา
ในพื้นที่ชนบทที่สูง ซ่ึงมีคอกสัตวอยูในพื้นที่อ่ืนมากถึงรอยละ 12.5 แตสําหรับประชากร ตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชุมชนเมือง 
พบวา มีเพียงรอยละ 0.6 เทานั้น 

       (6.5)   ความสะดวกในการเดินทางระหวางบานถึงถนนใหญ     
               ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 52.3 ตั้งบานอาศัยอยูติดถนน  สวนอีก รอยละ 47.7  ตั้งบานเรือนอยูหางจากถนน โดย
มีระยะทางเฉลี่ยจากบานถึงถนน  362.4  เมตร   หากเปรียบเทียบระยะหางจากบานถึงถนนของประชากรเปาหมายกับประชากร
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ควบคุม พบวา บานของประชากรเปาหมายอยูหางจากถนนเฉลี่ย 400.6 เมตร แตบานของประชากรควบคุมอยูหางจากถนนเฉลี่ย 
199.9 เมตร 
              หากจะศึกษาเปรียบเทียบระยะหางระหวางบานกับถนนของประชากรตัวอยางใน  3  พื้นที่ จะพบวา   บานของ
ประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชุมชนเมืองอยูหางจากถนนเฉลี่ยนอยที่สุด    คือ 189.2 เมตร ในขณะที่ระยะทางเฉลี่ยระหวาง
บานกับถนนในชุมชนชนบทและชนบทที่สูง เปน 268.7   และ 619.6 เมตรตามลําดับ 

       (6.6)   สภาพถนนในหมูบาน   
                การศึกษาพบวา สภาพถนนในหมูบานมีทั้งถนนดิน หรือดินลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และอ่ืน ๆ ซ่ึงไดแก 
ทางเดิน หรือถนนขรุขระ เปนตน อยางไรก็ตามพบวา สวนใหญ รอยละ 37.5 เปนถนนลาดยาง  รองลงไปรอยละ 31.2 เปนถนน
คอนกรีต อีกรอยละ 28.1 ยังมีสภาพเปนถนนดิน หรือดินลูกรัง และรอยละ 3.2 มีสภาพเปนทางเดินเทาหรือถนนขรุขระ  อยางไร
ก็ดี หากจะวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพถนนในพื้นท่ีทั้ง 3 จะพบวา ในพื้นที่ชนบทที่สูงมีถนนดินและดินลูกรังมากถึง รอยละ 
64.2 มากกวาในพื้นที่ชนบททั่วไป ที่มีถนนดินและดินลูกรังเพียงรอยละ 17.9 และพื้นที่ชุมชนเมืองมีเพียง รอยละ 16.2 เทานั้น 
      (7)  ทรัพยสินของครัวเรือนที่มีอยูในปจจุบัน  
            การศึกษาทรัพยสินของครัวเรือนท่ีมีอยูในปจจุบันของประชากรตัวอยางศึกษาครั้งนี้  ไดแบงทรัพยสินออกเปน  2 
ประเภท ไดแก ทรัพยสินในการประกอบอาชีพ และทรัพยสินในครัวเรือนที่จําเปน (ตารางที่ 14)  ดังนี้ 
   (7.1)  ทรัพยสินในการประกอบอาชีพ 

      (7.1.1)  ที่ดิน     
                 ประชากรตัวอยางศึกษามีที่ดินถือครองตั้งแต  0.02-142 ไร   โดยประชากรเปาหมายมีที่ดินถือครองตั้งแต  0.02-142 
ไร  ในขณะที่ประชากรควบคุมมีท่ีดินถือครองระหวาง 0.1-39 ไร  หากศึกษาเปรียบเทียบการถือครองที่ดินของประชากรใน  3 
พื้นที่ศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง  พบวา ประชากรในชุมชนเมืองมีท่ีดินถือครองอยูระหวาง 0.02-142 ไร ซ่ึง
เปนคาการครอบครองที่ดินของประชากรที่ต่ําสุด และสูงที่สุดของประชากรตัวอยางศึกษาทั้งหมด  โดยที่ดินถือครองข้ันต่ําของ
ประชากรในชนบททั่วไป  และชนบทที่สูงเปน 0.24 และ 0.25 ไรตามลําดับ ในขณะที่ท่ีดินถือครองสูงสุดเปน 35 และ 44 ไร 
ตามลําดับ 

หากจะแบงกลุมประชากรตัวอยางศึกษาจําแนกตามขนาดพื้นท่ีถือครอง ก็จะพบวา   สวนใหญรอยละ 65.3 เปนกลุม
ประชากรที่มีพื้นที่ถือครอง นอยกวา 5 ไร  การเปรียบเทียบพื้นที่ถือครองระหวางประชากรเปาหมายกับประชากรควบคุม  ก็
พบวาทั้ง 2 กลุมประชากรตางก็มีประชากรสวนใหญที่มีพื้นท่ีถือครองนอยกวา 5 ไร กลาวคือ รอยละ 69.5 และ 53.8 ตามลําดับ 

ประชากรตัวอยางศึกษานอกจากที่มีพื้นท่ีถือครองนอยกวา 5 ไร แลว พบวามีกลุมประชากรที่มีพื้นท่ีถือครองมากกวา 
5-10 ไร รอยละ 20.6  นอกจากนั้นเปนกลุมท่ีมีพ้ืนที่ถือครองมากกวา 10-20 ไร และมากกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 8.3 และ 5.5 
ตามลําดับ 
 การศึกษาเปรียบเทียบพ้ืนที่ถือครองของประชากรตัวอยางศึกษาใน 3 พ้ืนที่ศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และ
ชุมชนเมือง   พบวา ประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ตางก็มีพื้นที่ถือครองนอยกวา 5 
ไร เปนสวนใหญ คือ รอยละ 37.5, 60.4 และ 94.4 ตามลําดับ 
 สําหรับราคาประเมินที่ดินถือครอง พบวา  มีมูลคาระหวาง 500 บาท  ถึงกวา  13  ลานบาท โดยพบวา  ที่ดินถือครอง
ของประชากรในพื้นที่ชุมชนเมืองมีมูลคาสูงที่สุด   และที่ดินถือครองของประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงมีมูลคาต่ําที่สุด 
 อยางไรก็ดีพบวาในภาพรวมของประชากรตัวอยางศึกษา มีกลุมประชากรที่มีที่ดินถือครองที่มีราคาประเมินต่ํากวา 
10,000 บาท เปนสวนใหญ ถึงรอยละ 41.7 รองลงไปเปนกลุมประชากรที่มีท่ีดินถือครองที่มีราคาประเมิน 100,001-500,000 บาท 
รอยละ 19.4    กลุมประชากรที่มีที่ดินถือครองที่มีราคาประเมิน 10,001-50,000 บาท  รอยละ  18.1    นอกจากนั้นเปนกลุม



 

 

ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของทรัพยสนิของครัวเรือนที่มีในปจจุบันของประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สงู  ชนบททั่วไป  และชมุชนเมือง  พศ. 2547
รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง

รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
(จํานวนครัวเรือน) เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
7.1  ทรัพยสินในการประกอบอาชีพ
  7.1.1 ที่ดิน (ไร) 0.02 - 142 0.02 - 142 0.1 - 39 0.25 - 35 0.25 - 35 4 - 29.5 0.24 - 44 0.24 - 39 0.25 - 39 0.02 - 18 0.02 - 18 0.1 - 10.57 
     - นอยกวา 5 341 65.6 271 69.5 70 53.8 45 37.5 42 46.7 3 10.0 145 60.4 114 63.3 31 51.7 151 94.4 115 95.9 36 90.0
     - มากกวา 5 - 10 107 20.6 76 19.5 31 23.8 43 35.9 32 35.6 11 36.6 58 24.2 41 22.8 17 28.3 6 3.8 3 2.5 3 7.5
     - มากกวา 10 - 20 43 8.3 29 7.4 14 10.8 19 15.8 11 12.2 8 26.7 22 9.2 17 9.5 5 8.3 2 1.2 1 0.8 1 2.5
     - มากกวา 20 - 30 22 4.2 8 2.1 14 16.8 12 16.0 4 4.4 8 26.7 10 4.1 4 2.2 6 10.0 - - - - - -
     - มากกวา 30 5 1.3 4 1.5 1 0.8 1 0.8 1 1.1 - - 4 2.1 3 2.2 1 1.7 - - - - - -
     ราคาที่ดิน(ประเมิน) 500-13,680,000 500-13,680,000 8,000-13,680,000 500-1,500,000 500-1,500,000 10,000-500,000 5,000-4,800,000 5,000-4,400,000 8,000-4,800,000 15,000-13,680,000 15,000-13,680,000 20,000-13,680,000

     - นอยกวา 10,000 217 41.7 172 44.1 45 34.6 20 16.7 14 15.6 6 20.0 85 35.4 71 39.4 14 23.3 112 70.0 87 72.5 25 62.5
     - 10,001-50,000 94 18.1 72 18.5 22 16.9 48 40.0 36 40.0 12 40.0 36 15.0 28 15.6 8 13.3 10 6.3 8 6.7 2 5.0
     - 50,001-100,000 50 9.6 40 10.3 10 7.7 21 17.5 16 17.8 5 16.7 24 10.0 21 11.7 3 5.0 5 3.1 3 2.5 2 5.0
     -100,001-500,000 101 19.4 65 16.7 36 27.7 24 20.0 17 18.9 7 23.3 56 23.3 33 18.3 23 38.3 21 13.1 15 12.5 6 15.0
     - 500,001-1,000,000 28 5.4 21 5.3 7 5.4 3 2.5 3 3.3 - - 20 8.4 16 8.9 4 6.7 5 3.1 2 1.7 3 7.5
     - มากกวา 1,000,000 30 5.8 20 5.1 10 7.7 4 3.3 4 4.4 - - 19 7.9 11 6.1 8 13.4 7 4.4 5 4.1 2 5.0
 7.1.2 วัว - ควาย (ตัว) 1 - 40 ตัว 1 - 40 ตัว 1 - 37 ตัว 1 - 23 ตัว 1 - 23 ตัว 5 ตัว 1 - 40 ตัว 1 - 40 ตัว 1 - 37 ตัว - - - - - -
     - 1 - 5 39 7.5 31 7.9 8 6.2 11 9.2 10 11.2 1 3.3 28 11.7 21 11.7 7 11.7 - - - - - -
     - > 5 - 10 14 2.7 12 3.1 2 1.5 1 0.8 1 1.1 - - 13 5.4 11 6.1 2 3.3 - - - - - -
     - > 10 9 1.7 5 1.3 4 3.0 4 3.3 4 4.4 - - 5 2.1 1 0.6 4 6.7 - - - - - -
     - ไมมี 458 88.1 342 87.7 116 89.3 104 86.7 75 83.3 29 96.7 194 80.8 147 81.6 47 78.3 160 100 120 100 40 100
 7.1.3 รถไถ - แทรกเตอร
     - มี 90 17.3 57 14.6 33 25.4 4 3.3 2 2.2 2 6.7 83 34.6 55 30.6 28 46.7 3 1.9 - - 3 7.5
     - ไมมี 430 82.7 333 85.4 97 74.6 116 96.7 88 97.8 28 93.3 157 65.4 125 69.4 32 53.3 157 98.1 120 100 37 92.5
 7.1.4 รถอีแตน
     - มี 6 1.2 4 1.0 2 1.5 1 0.8 1 1.1 - - 5 2.1 3 1.7 2 3.3 - - - - - -
     - ไมมี 514 98.8 386 99.0 128 98.5 119 99.2 89 98.9 30 100 235 97.9 177 98.3 58 96.7 160 100 120 100 40 100
 7.1.5 รถจักรยาน
     - มี 331 63.7 241 61.8 90 69.2 59 49.2 45 50.0 14 46.7 165 68.8 117 65.0 48 80.0 107 66.9 79 65.9 28 70.0
     - ไมมี 189 36.3 149 38.2 40 30.8 61 50.8 45 50.0 16 53.3 75 31.2 63 35.0 12 20.0 53 33.1 41 34.1 12 30.0
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ตารางที่ 14 (ตอ)
รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง

รายละเอียดขอมูล รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
(จํานวนครัวเรือน) เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
 7.1.6 รถจักรยานยนต
     - มี 393 75.6 281 72.1 112 86.2 67 55.8 46 51.1 21 70.0 193 80.4 137 76.1 56 93.3 133 83.1 98 61.3 35 87.5
     - ไมมี 127 24.4 109 27.9 18 13.8 53 44.2 44 48.9 9 30.0 47 19.6 43 23.9 4 6.7 27 16.9 22 38.7 5 12.5
 7.1.7 รถยนต
     - มี 135 26.0 76 19.5 59 45.4 23 19.2 14 15.6 9 30.0 65 27.1 34 18.9 31 51.7 47 29.4 28 23.3 19 47.5
     - ไมมี 385 74.0 314 80.5 71 54.6 97 80.8 76 84.4 21 70.0 175 72.9 146 81.1 29 48.3 113 70.6 92 76.7 21 52.5
7.2 ทรัพยสินจําเปนในครัวเรือน
 7.2.1 เตาหุงตมอาหาร
     - เตาแกส 213 40.9 145 37.2 68 52.3 13 10.8 7 7.8 6 20.0 100 41.7 67 37.2 33 55.0 100 62.5 71 59.2 29 72.5
     - เตาถาน 102 19.6 86 22.1 16 12.3 45 37.5 35 38.9 10 33.3 48 20.0 43 23.9 5 8.3 9 5.6 8 6.7 1 2.5
     - เตาฟน 61 11.7 54 13.8 7 5.4 39 32.5 33 36.7 6 20.0 14 5.8 14 7.8 - - 8 5.0 7 5.8 1 2.5
     - เตาแกสและเตาถาน 83 15.9 67 17.2 16 12.3 9 7.5 8 8.9 1 3.3 46 19.2 37 20.6 9 15.0 28 17.5 22 18.3 6 15.0
     - เตาแกสและเตาฟน 11 2.1 9 2.3 2 1.5 3 2.5 1 1.1 2 6.7 8 3.3 8 4.4 - - - - - - - -
     - เตาถานและเตาฟน 1 0.2 1 0.3 - - 1 0.8 1 1.1 0 - - - - - - - - - - - - -
     - เตาแกส / เตาถาน / เตาฟน 5 0.9 4 1.0 1 0.8 - - - - - - 2 0.8 1 0.6 1 1.7 3 1.9 3 2.5 - -
     - ไมตอบ 44 8.5 24 6.2 20 15.4 10 8.3 5 5.6 5 16.7 22 9.2 10 5.6 12 20.0 12 7.5 9 7.5 3 7.5
 7.2.2 เตาไมโครเวฟ 48 9.2 32 8.2 16 12.3 2 1.7 1 1.1 1 3.3 14 5.8 9 5.0 5 8.3 32 20.0 22 18.3 10 25.0
 7.2.3 หมอหุงขาวไฟฟา 373 71.7 270 69.2 103 79.2 44 36.7 30 33.3 14 46.7 181 75.4 130 72.2 51 85.0 148 92.5 110 91.7 38 95.0
 7.2.4 เตารีด 375 72.1 271 69.5 104 80.0 31 25.8 18 20.0 13 43.3 204 85.0 147 81.7 57 95.0 140 87.5 106 88.3 34 85.0
 7.2.5 เครื่องซักผา 223 42.9 150 38.5 73 56.2 12 10.0 11 12.2 1 3.3 94 39.2 57 31.7 37 61.7 117 73.1 82 68.3 35 87.5
 7.2.6 พัดลม 437 84.0 318 81.5 119 91.5 50 41.7 31 34.4 19 63.3 227 94.6 167 92.8 60 100 160 100 120 100 40 100
 7.2.7 ตูเย็น 394 75.8 280 71.8 114 87.7 41 34.2 23 25.6 18 60.0 206 85.8 149 82.8 57 95.0 147 91.9 108 90.0 39 97.5
 7.2.8 วิทยุ 276 53.1 189 48.5 87 66.9 55 45.8 37 41.1 18 60.0 111 46.3 74 41.1 37 61.7 110 68.8 78 65.0 32 80.0
 7.2.9 เครื่องเสียง 215 41.3 138 35.4 77 59.2 27 22.5 16 17.8 11 36.7 111 46.3 76 42.2 35 58.3 77 48.1 46 38.3 31 77.5
 7.2.10 โทรทัศน 448 86.2 330 84.6 118 90.8 65 54.2 44 48.9 21 70.0 228 95.0 170 94.4 58 96.7 155 96.9 116 96.7 39 97.5
 7.2.11 เครื่องเลนวีดีโอ / ซีดี 237 45.6 161 41.3 76 58.5 29 24.2 18 20.0 11 36.7 122 50.8 83 46.1 39 65.0 86 53.8 60 50.0 26 65.0
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ประชากรที่มีที่ดิน  ราคาประเมิน  50,001-100,000 บาท, มากกวา 1 ลานบาท และ 500,001-1,000,000 บาท รอยละ 9.6, 5.8 และ 
5.4 ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบมูลคาที่ดินถือครองระหวาง ประชากรเปาหมายกับประชากรควบคุม ก็พบวามี  สัดสวนของผูถือ
ครองในกลุมพ้ืนที่ตาง ๆ กัน เชนเดียวกัน กลาวคือ มีประชากรสวนใหญถือครองที่ดินที่มีราคาประเมินนอยกวา 10,000 บาท 
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 44.1 และ 34.6 ตามลําดับ 

เปนที่นาสังเกตวา ถึงแมราคาประเมินที่ดินของประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงจะมีราคาต่ําที่สุด คือ  เพียง 500 บาท แต
ก็พบวายังมีประชากรเปาหมาย ในพ้ืนที่ชนบทที่สูงที่มีราคาประเมินท่ีดินมากกวา 1,000,000 บาทถึงรอยละ 4.4 
            (7.1.2)  วัว-ควาย   

ในภาพรวมพบวาเหลือครัวเรือนของประชากรตัวอยางศึกษาที่มีวัว-ควาย ในความครอบครองเพียงรอยละ 11.9 โดยมี
จํานวนระหวาง 1-40 ตัว  โดยประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปจะมีจํานวนวัว-ควายสูงที่สุดคือ 40 ตัว  อยางไรก็ตามจะมีครัวเรือน
ที่มีวัว-ควาย จํานวน 1-5 ตัวมากที่สุด คือ รอยละ 75  นอกจากนั้นเปนครัวเรือนที่มีวัว-ควายจํานวนมากกวา 5-10 ตัวและมากกวา 
10 คิดเปนรอยละ 2.7 และ 1.7 ตามลําดับ 

การศึกษาเปรียบเทียบครัวเรือนประชากรตัวอยางศึกษาใน 3 พื้นที่ศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง    
จะพบวา ประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบททั่วไป มีรอยละของผูมีวัว-ควายสูงที่สุด คือ รอยละ 11.7 ในขณะที่ในพื้นที่
ชนบทที่สูงมีประชากรตัวอยางศึกษามีวัว-ควาย รอยละ 9.2 สวนในพื้นที่ชุมชนเมือง ไมปรากฏวามีครัวเรือนที่มีวัว-ควายอยูเลย 
             (7.1.3)  รถไถ-แทร็กเตอร   

ประชากรตัวอยางศึกษาที่มีรถไถ-แทรกเตอร มีเพียงรอยละ 17.3 โดยประชากรควบคุมจะมีผูที่มีรถไถ-แทรกเตอร 
รอยละ 25.4 สูงกวารอยละของประชากรเปาหมายที่มีรถไถ-แทรกเตอร ซ่ึงมีเพียงรอยละ 14.6  

การศึกษาเปรียบเทียบครัวเรือนประชากรตัวอยางศึกษาใน 3 พ้ืนที่ ก็พบวา  ประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบท
ทั่วไป   มีรอยละมีรถไถ-แทรกเตอร  ถึง รอยละ 34.6 ในขณะที่ประชากรในพื้นท่ีชนบทที่สูงมีรถไถ-แทรกเตอร เพียงรอยละ 3.3 
สวนในพื้นท่ีชุมชนเมือง พบวา มีเพียงประชากรควบคุมเทานั้นที่มี รถไถ-แทรกเตอร คิดเปนรอยละ 7.5 
             (7.1.4)  รถอีแตน   

ประชากรตัวอยางศึกษาที่มีรถอีแตน    มีเพียงรอยละ 1.2  เทาน้ัน  โดยพบวาประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบท
ทั่วไป รอยละ 2.1 มีรถอีแตน  โดยเปนประชากรควบคุม  รอยละ 3.3 และประชากรเปาหมาย รอยละ 1.7    สวนในพ้ืนที่ชนบทที่
สูงมีประชากรเปาหมายเพียงรายเดียวที่มีรถอีแตน  นอกจากนี้พบวาไมมีประชากร ตัวอยางศึกษาในพื้นท่ีชุมชนเมืองมีรถอีแตน  
ในความครอบครองแตอยางใด 

     (7.1.5)   รถจักรยาน   
ประชากรตัวอยางศึกษาสวนใหญ  รอยละ 63.7  จะมีรถจักรยานไวใชในครัวเรือน  โดยประชากรเปาหมายมีจักรยาน 

รอยละ 61.8 และประชากรควบคุมมีรถจักรยาน รอยละ 69.2 การศึกษาเปรียบเทียบพบวา ประชากรตัวอยางศึกษาในชนบท
ทั่วไป  ละชุมชนเมือง  สวนใหญจะมีรถจักรยานไวใช คิดเปนรอยละ 68.8 และ 66.9 ตามลําดับ  สวนประชากรในชนบทที่สูงมี
รถจักรยานไวใชในครัวเรือน รอยละ 49.2  สวนใหญรอยละ 50.8 จะไมมีรถจักรยานในครัวเรือน 
             (7.1.6) รถจักรยานยนต   

ประชากรควบคุมจะมีจักรยานยนตไวใชมากถึงรอยละ 86.2 และประชากรเปาหมายมีจักรยานยนต รอยละ 72.1 หาก
จะเปรียบเทียบการมีจักรยานยนตไวใชของประชากรใน 3 พื้นท่ี ก็จะพบวา ประชากรในชุมชนเมืองมีจักรยานยนตมากที่สุด รอย
ละ 83.1 รองลงไปเปนประชากรในชนบททั่วไปมีจักรยานยนต รอยละ 80.4 และประชากรในชนบทที่สูงมีจักรยานยนต รอยละ 
55.8 หากจะเปรียบเทียบประชากรตัวอยางศึกษาระหวาง ประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม ก็จะพบวา ประชากร
เปาหมายมีรอยละของประชากรที่มีจักรยานยนตต่ํากวาประชากรควบคุมทุกพ้ืนที่ 
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              (7.1.7)  รถยนต  
ในภาพรวมรวมประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 26 มีรถยนตไวใชในครัวเรือน โดยที่ประชากรควบคุมจะมีรอยละของ

ประชากรที่มีรถยนตในครอบครอง 45.4 สูงกวาประชากรเปาหมายที่มีรอยละของประชากรที่มีรถยนตเพียง 19.5 เทานั้น 
 หากจะเปรียบเทียบประชากรที่มีรถยนตไวใชในครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง 
พบวา ประชากรควบคุมจะมีรอยละของประชากรที่มีรถยนตสูงกวาประชากรเปาหมายทุกพ้ืนที่  อยางไรก็ดีก็พบวา ประชากรใน
พื้นที่ชุมชนเมือง รอยละ 29.4 มีรถยนตไวในความครอบครอง ในขณะที่ประชากรในพื้นท่ีชนบททั่วไปและชนบทที่สูงมี
ประชากรที่มีรถยนตคิดเปนรอยละ 27.1 และ 19.2 ตามลําดับ 

     (7.1.8)  สําหรับทรัพยสินในการประกอบอาชีพอื่น ๆ  ที่ประชากรตัวอยางศึกษาครอบครองอยูกระจัดกระจายอยูในกลุม
ประชากรทั้งประชากรเปาหมาย และประชากรควบคุมในพ้ืนที่ตัวอยางศึกษาชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ไม
สามารถจัดเปนหมวดหมูได  มีหลายรายการ ไดแก  เครื่องตัดหญา เครื่องสูบนํ้า จอบ  มีด  พล่ัว เสียม  จักรเย็บผา  ตูแช   ปมน้ํา  
รถเข็น  สามลอ  และอุปกรณขายกวยเตี๋ยว  

  (7.2)  ทรัพยสินในครัวเรือนที่จําเปน 
          (7.2.1)  เตาหุงตมอาหาร   

 ประชากรตัวอยางศึกษาสวนใหญ รอยละ 40.9   ใชเตาแก็สในการหุงตมอาหาร  โดยที่ประชากรควบคุมจะใชเตาแก็ส
หุงตมอาหาร รอยละ 52.3 สวนประชากรเปาหมายจะใช รอยละ 37.2  ในการศึกษาเปรียบเทียบการใชเตาแก็สหุงตมอาหารของ
ประชากรพื้นที่ตัวอยางศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง    ก็จะพบวาประชากรในพื้นที่ชุมชนเมืองใชมากที่สุดถึง 
รอยละ 62.5  สวนประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปใช รอยละ 41.7 และมีประชากรบนพื้นท่ีสูงใช รอยละ 10.8  

เตาหุงตมอาหารที่ประชากรตัวอยางศึกษาใชมากเปนลําดับที่ 2 ไดแก เตาถาน มีผูใช รอยละ 19.6    นอกจากนี้มี
ประชากรตัวอยางศึกษาอีกรอยละ 15.9  ใชทั้งเตาแก็สและเตาถาน  สวนประชากรที่ใชฟนในการหุงตมอาหาร พบวายังมีมากถึง 
รอยละ 11.7  นอกนั้นอีกราว รอยละ 5 ใชเตาในการหุงตมหลายประเภทคละกันไป 
        (7.2.2)  เตาไมโครเวฟ     

ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 9.2  ใชเตาไมโครเวฟในการหุงตมอาหาร  โดยกลุมประชากรควบคุมมีรอยละของผูใช
มากกวาประชากรเปาหมาย คิดเปนรอยละ  12.3   และ 8.2 ตามลําดับ  หากจะเปรียบเทียบการใชเตาไมโครเวฟในการหุงตม
อาหารของประชากรใน พื้นท่ีตัวอยางศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองก็จะพบวา พื้นท่ีชุมชนเมืองมีประชากรใช
ไมโครเวฟมากที่สุดคิดเปน รอยละ 20.0  ในขณะที่ประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปและชนบทที่สูง ที่ใชไมโครเวฟในการหุงตม
เพียงรอยละ 5.8 และ 1.7 เทานั้น 
           (7.2.3)  หมอหุงขาวไฟฟา  

  ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 71.7   มีหมอหุงขาวไฟฟาในครัวเรือน หากจะเปรียบเทียบรอยละของผูมีหมอหุงขาว
ไฟฟาระหวางประชากรควบคุมกับประชากรเปาหมายก็จะพบวา ประชากรควบคุม มีรอยละ 79.2  ในขณะที่ประชากรเปาหมาย 
มีรอยละ 69.2  
                การวิเคราะหเปรียบเทียบ รอยละของผูมีหมอหุงขาวไฟฟาในพื้นที่ตัวอยางศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป  และชุมชน
เมือง ก็จะพบวา ประชากรในพื้นที่ชุมชนเมืองมีหมอหุงขาวไฟฟามากถึงรอยละ 92.5 รองลงไปเปนประชากรในชนบททั่วไปมี
หมอหุงขาวไฟฟารอยละ 75.4 สวนประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงมีหมอหุงขาวไฟฟา รอยละ 36.7 
          (7.2.4)  เตารีดไฟฟา   

ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 72.1 มีเตารีดไฟฟา โดยประชากรควบคุมจะมีมากกวาประชากรเปาหมายคิดเปน   รอย
ละ 80.0 และ 69.5 ตามลําดับ หากจะวิเคราะหเปรียบเทียบรอยละของประชากรที่มีเตารีดไฟฟาในพ้ืนท่ีตัวอยางศึกษาชนบทที่สูง 
ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  ก็จะพบวามีลักษณะเชนเดียวกับการมีหมอหุงขาวไฟฟาและเตาไมโครเวฟ  กลาวคือประชากร 
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ตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชุมชนเมือง จะมีเตารีดไฟฟาไวใชในครัวเรือนมากที่สุดถึง รอยละ 87.5 รองลงไปเปนพื้นที่ชนบททั่วไป 
รอยละ 85.0 และในชนบทที่สูง  รอยละ 25.8  โดยในทุกพ้ืนที่ รอยละของประชากรควบคุมที่มีเตารีด จะสูงกวาประชากร
เปาหมายเสมอ 
          (7.2.5)  เครื่องซักผา   

ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 42.9 มีเครื่องซักผาใชในครัวเรือน  โดยที่ประชากรควบคุมจะมีเครื่องซักผาใน
ครัวเรือนรอยละ 56.2  สูงกวากลุมประชากรเปาหมายที่มีเครื่องซักผาในครัวเรือน รอยละ 38.5   แตหากจะเปรียบเทียบประชากร
ตัวอยางศึกษาในพื้นที่ตัวอยางศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง   จะพบวา ประชากรควบคุมจะมีเครื่องอํานวย
ความสะดวกประเภทเครื่องซักผาในอัตรารอยละ สูงกวาประชากรเปาหมายทุกพ้ืนที่  อยางไรก็ดี ก็พบวาประชากรตัวอยางศึกษา
ในพื้นที่ชุมชนเมือง มีเครื่องซักผาในครัวเรือนมากถึง รอยละ 73.1 โดยเฉพาะประชากรควบคุมมีมากถึง รอยละ 87.5 สวน
ประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบททั่วไปและชนบทที่สูง มีเครื่องซักผา รอยละ 39.2 และ 10 ตามลําดับ 
           (7.2.6)  พัดลม   

ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 84.0 มีพัดลมใชในครัวเรือน  โดยเปนประชากรควบคุมรอยละ 91.5 และประชากร
เปาหมาย รอยละ 81.5  หากจะวิเคราะหเปรียบเทียบประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ตัวอยางศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และ
ชุมชนเมือง  จะพบวา ประชากรในชุมชนเมืองมีพัดลมไวใชในครัวเรือนครบทุกครัวเรือน สวนประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไป มี
รอยละ 94.6 และประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูง มีรอยละ 41.7  การศึกษาครั้งน้ี  พบวา พัดลมเปนทรัพยสินในครัวเรือนที่จําเปนที่
ครัวเรือนของประชากรตัวอยางศึกษามีไวในความครอบครองมากรองจากโทรทัศน เทานั้น 
           (7.2.7)  ตูเย็น   

ประชากรตัวอยางศึกษา  รอยละ 75.8 มีตูเย็นไวใชในครัวเรือน  โดยที่ประชากรควบคุมจะมีตูเย็นในครัวเรือน รอยละ 
87.7  สูงกวาประชากรเปาหมายที่มีเพียง รอยละ 71.8 การศึกษาเปรียบเทียบรอยละของผูมีตูเย็นในความครอบครองระหวาง
ประชากรในพื้นที่ตัวอยางศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง    ก็พบวา ประชากรในชุมชนเมืองมีตูเย็นมากถึง รอย
ละ 91.9 โดยที่ประชากรควบคุมมีตูเย็นมากถึงรอยละ 97.5 และประชากรควบคุมมีรอยละ 90.0  สวนประชากรในพื้นที่ชุมชน
ชนบทมีตูเย็น รอยละ 85.8 และประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงมีตูเย็น  รอยละ  34.2   โดยที่ประชากรควบคุมจะมีรอยละของผูมี
ตูเย็นมากกวาประชากรเปาหมายทั้ง 2 พื้นท่ี 
           (7.2.8)  วิทยุ    

ประชากรตวัอยางศึกษา รอยละ 53.1  มีวิทยุในครัวเรือน โดยท่ีประชากรควบคุมจะมีวิทยุ  รอยละ 66.9  และประชากร
เปาหมายมีวิทยุ  รอยละ 48.5 หากจะเปรียบเทียบการมีวิทยุของประชากรในพื้นที่ตัวอยางศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และ
ชุมชนเมือง ก็จะพบวาประชากรในพื้นที่ชุมชนเมืองมีวิทยุมากที่สุด รอยละ 68.5โดยประชากรควบคุมจะมีวิทยุรอยละ 80 สูงกวา
ประชากรเปาหมายที่มีวิทยุรอยละ 65  สวนประชากรในพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบทที่สูงมีวิทยุใกลเคียงกัน คือ รอยละ 46.3 และ 
45.8 ตามลําดับ โดยที่ทั้ง 2 พ้ืนที่  กลุมประชากรควบคุมจะมีรอยละของผูมีวิทยุมากกวากลุมประชากรเปาหมาย   
           (7.2.9)  เคร่ืองเสียง   

ประชากรตัวอยางศึกษามีเครื่องเสียงไวฟงในครัวเรือน รอยละ 41.3  โดยประชากรควบคุมมีเครื่องเสียง รอยละ 59.2 
สูงกวาประชากรเปาหมายที่มีเครื่องเสียง  รอยละ 35.4 หากจะเปรียบเทียบการมีเครื่องเสียงของประชากรตัวอยางในพื้นที่
ตัวอยางศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง  ก็จะพบวา ประชากรตัวอยางศึกษาในชุมชนเมืองมีเครื่องเสียง รอยละ 
48.1 สูงกวาประชากรตัวอยางในอีก 2 พื้นที่ คือ พ้ืนท่ีชนบททั่วไป และชนบทที่สูงที่มีเครื่องเสียง  รอยละ 46.3 และ 22.5 
ตามลําดับ     
          (7.2.10)  โทรทัศน    

นับเปนทรัพยสินในครัวเรือนที่มีประชากรตัวอยางศึกษามีไวในความครอบครองสูงที่สุดคือ มากถึงรอยละ 86.2 โดย
ประชากรควบคุมมีผูมีโทรทัศน รอยละ 90.8 และประชากรเปาหมายมีผูมีโทรทัศน รอยละ 84.6   หากจะเปรียบเทียบ  การมี
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โทรทัศนของประชากรตัวอยางศึกษาในพ้ืนท่ีตัวอยางศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง  ก็จะพบวา ประชากร
ตัวอยางในพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบททั่วไปมีโทรทัศนในครัวเรือนมากถึง  รอยละ 96.9   และ 95 ตามลําดับ  โดยทั้ง
ประชากรควบคุมและประชากรเปาหมายตางก็มีรอยละของผูมีโทรทัศนใกลเคียงกัน สวนประชากรตัวอยางในพื้นท่ีชนบทที่สูง
มีผูมีโทรทัศน รอยละ 54.2   โดยประชากรควบคุมมีโทรทัศนถึงรอยละ 70 ในขณะที่ประชากรเปาหมายมีโทรทัศนเพียงรอยละ 
48.9 เทาน้ัน 

   (7.2.11)  เคร่ืองเลนวิดโิอ/ซีดี   
ประชากรตัวอยางศึกษามีเครื่องเลนวิดีโอ/ซีดี ในครัวเรือน รอยละ 45.6  โดยกลุมประชากรควบคุมมีผูมีเครื่องเลน

วิดีโอ/ซีดี    รอยละ  58.5   สูงกวาประชากรเปาหมายที่มีเครื่องเลนวิดีโอ/ซีดี รอยละ 41.3 ในการศึกษาเปรียบเทียบการมีเครื่อง
เลนวิดีโอ/ซีดี  ของประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ตัวอยางศึกษา ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง   ก็จะพบวา 
ประชากรตัวอยางในพื้นท่ีชุมชนเมืองมีมากที่สุด คือ รอยละ 53.8  สวนประชากรตัวอยางในพื้นที่ชนบททั่วไปและชนบทที่สูง มี
รอยละ 50.8 และ 24.2 ตามลําดับ  โดยรอยละของประชากรควบคุมจะสูงกวารอยละของประชากรเปาหมายทั้ง 2 พ้ืนที่ 
        (7.2.12)  อื่นๆ  ประชากรตัวอยางศึกษาสวนนอย ไดระบุทรัพยสินที่ครอบครองอยูประเภทอื่นๆ ซ่ึง
ไดแก    กระติกนารอน  กระทะไฟฟา  คอมพิวเตอร  จักรเย็บผา  และเครื่องทําความเย็นไวดวย 
 
 

4.3   สภาพทางสังคม   การศึกษา   วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ* 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดพัฒนาดัชนีชี้วัดความยากจนของประชาชนไทย
เปน เสนความยากจน 7) (Poverty Line) หรือเกณฑชี้วัดความยากจน และใชเกณฑชี้วัดตัวนี้เปนตัวบอกสถานะความยากจน เมื่อ
ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540)  อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัว คนวางงานเพิ่มมากขึ้น รายได
ลดลง อัตราเงินเฟอสูง  บางคนไมสามารถปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  เปนผลใหเกิดสัดสวนคนจน
เพ่ิมสูง เปนจํานวนคนจน 7.9 ลานคน ในป พ.ศ. 2541 (เพิ่มจาก 6.8 ลานคน ในป พ.ศ. 2539)  และการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
ในชวงป พ.ศ. 2543-2545  เปนผลใหปญหาความยากจนลดลงจากจํานวนคนยากจน 8.2 ลานคนในป พ.ศ. 2544  เปนจํานวนคน
ยากจน 6.2 ลานคนในป พ.ศ. 2545 รัฐบาลอางความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนแกปญหาความยากจนในชวงแรกของ
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 98)    
 อยางไรก็ตาม  รัฐบาลในครึ่งหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ป พ.ศ. 2547) รัฐบาลโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดปรับปรุงเสนความยากจนใหม (อานรายละเอียดจากบทที่ 1.1) จากเกณฑเดิมที่ใชมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2535  คือ 992 บาท/คน/เดือน  เปน 1,163 บาท ตอคนตอเดือน  เปนผลใหจํานวนคนยากจนเพิ่มข้ึนจาก 5.99 ลาน
คนเปน 8.80 ลานคน  ในปจจุบัน  หรือ สัดสวนคนยากจนเพิ่มจาก รอยละ  9.8  เปนรอยละ 14 ของประชากรทั้งหมดในป พ.ศ. 
2547 ท่ีผานมา  โดยเสนความยากจนใหมท่ีคํานึงถึงความตางของพ้ืนที่ ของสังคม และของมาตรฐานการครองชีพ  ตลอดจนการ
ใหความสําคัญไมเฉพาะแตคาอาหาร  แตยังรวมถึงหมวดคาใชจายจําเปนอ่ืนอีก  9 หมวดยอยที่ระบุไวโดยละเอียดแลวในบทที่ 
1.1 น่ันเอง  

                                                         
* อาจารยอาภา  ศิริวงศ ณ อยุธยา  นักวิจัยอาวุโส  สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
7) เสนความยากจน (Poverty Line)  เปนเกณฑช้ีวัดความยากจน ซึ่งเปนตนทุนหรือคาใชจายของปจเจกบุคคลในการไดมาซึ่งอาหาร สินคาจําเปน
พ้ืนฐานขั้นตํ่า  เสนความยากจนเพิ่มจาก 473 บาท/คน/เดือน เปน 882 บาท/คน/เดือน ใน พ.ศ. 2543 และ 922 บาท/คน/เดือน ในป พ.ศ. 2545 
8) สภาพัฒน “2 ปแหงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”  นนทบุรี 2547 (หนา 97) 
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 เสนความยากจน (Poverty Line)  ที่รัฐนํามาใชเพื่อวัดสภาพความยากจน เปนเรื่องที่เขาใจยากสําหรับประชาชน
ทั่วไป  โดยเฉพาะประชาชนในชนบทหางไกล หรือในชุมชนเมืองที่มีแตเวลาสําหรับการทํามาหากิน  ซ่ึงคนกลุมน้ีนับวาเปน
ตัวแทนของคนยากจนมาตลอด นับตั้งแตรัฐบาลใชเสนความยากจนเปนกลไกในการวัดสภาวะความยากจน เปนตนมา 
 
 นิยามคนยากจน 
 คนยากจนในความคิดของประชากรเปาหมายในชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง  อาจไมเหมือนกับนิยาม
ที่สภาพัฒน นํามาเปนมาตรวัดสภาวะความยากจนของคนไทยทั่วประเทศ  ดังนั้น เมื่อคณะนักวิจัยถามวา “ทานมีความเห็น
เก่ียวกับคนในหมูบานของทานที่มีฐานะจนวามีลักษณะอยางไร?”   คําตอบของประชากรเปาหมายจึงมีความหลากหลาย  มี
คําตอบที่ประมวลไดถึง 10 ลักษณะ ไดแก คนที่ไมมีเงิน  ไมมีทรัพยสิน  คนที่ไมมีท่ีดิน  คนที่ไมมีที่อยูอาศัย  คนที่ทํางานรับจาง
ทํางานหนักไมมีวันหยุด หรือคนที่ไมมีงานทํา คนที่ไมมีอาหารกิน  คนที่เกียจครานไมทํางาน เปนตน   อยางไรก็ตามเมื่อ
ประมวลคําตอบของทั้ง 3 ชุมชนแลว  คําตอบที่ไดรับมากที่สุด คือ คนจน คือ คนที่ไมมีเงิน ไมมีทรัพยสิน รายไดนอย และมี
หน้ีสิน มีประมาณ 1 ใน 3 ของคําตอบทั้งหมด (รอยละ 32)   ลักษณะคนจนประเภทที่มีคําตอบมากเปนที่สอง คือ คนท่ีไมมีที่ดิน
ทํากิน (รอยละ 14.5)  และลักษณะคนจนประเภทที่สาม คือ คนที่ทํางานรับจางทํางานหนัก ไมมีวันหยุด (รอยละ 13.7) 
 ถาพิจารณาเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ศึกษาทั้ง  3  พื้นที่จะเห็นความคิดเห็นที่แตกตางกันในบางประเด็น  ซ่ึงขึ้นอยู
กับสภาพทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจ ไดแก 
 ประชากรกลุมเปาหมายในชนบทที่สูง  จะมีความเห็นเกี่ยวกับลักษณะคนจน อันดับแรก และอันดับท่ีสอง 
เหมือนกับความเห็นรวมทั้ง 3 พ้ืนที่  แตความจนในอันดับที่สาม ท่ีกลุมชุมชนที่สูงคิดวาสําคัญ คือ การที่ไมมีที่ดินทํากิน ซ่ึงเปน
ความคิดเห็นที่สะทอนสภาพความเปนจริงทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับชนบททั่วไปแลว ประชากรเปาหมายกลุมนี้มี
ความเห็นเก่ียวกับความยากจน โดยเรียงลําดับเชนเดียวกับภาพรวมของ 3 พื้นที่ คือ ขาดเงินทุนทรัพย  ขาดที่ทํากิน  และ
คนทํางานหนัก   ในขณะท่ีความคิดเห็นของประชากรเปาหมายในชุมชนเมืองกลับเห็นวา คนจน คือ คนที่ไมมีเงิน ไมมีทรัพยสิน 
เปนอันดับแรก    คนจน คือ คนทํางานหนัก เปนอันดับที่สอง    และคนจน คือ คนที่ไมมีที่อยูอาศัย เปนอันดับที่สาม    กลุมนี้ไม
เห็นวา การขาดที่ดินทํากินเปนเรื่องความจน เพราะการทํามาหากินของคนในชุมชนเมือง ไมตองใชพื้นที่ดังเชนชุมชนที่สูง และ
ชุมชนชนบททั่วไปตองการใช (ตารางที่ 15) 
     ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา “คนยากจน” ในความคิดของประชากรที่หน่ึงตางกับประชากรอีกที่หนึ่ง  มีความ
เก่ียวของกับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจดวยเปนพื้นฐาน  ถึงแมวาทุกพื้นที่จะมีความเห็นตรงกันวา ความยากจน คือ 
การขาดเงิน ขาดรายได ขาดทรัพยสมบัติ เปนหน้ีสิน เปนหลักก็ตาม   แตความแตกตางทางความคิดเริ่มแสดงใหเห็นวา ความ
ยากจนนั้นมีปจจัยอ่ืนเขามาเกี่ยวของ คือ ที่ดินทํากิน และบานที่อยูอาศัย  และการทํางานหนักหามรุงหามค่ําของคนในแตละ
พ้ืนที่ดวยเปนปจจัยรองๆ ลงมา  ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธของพื้นที่ที่ประชากรเหลานั้นอาศัยอยู 
 ที่จริงแลวกลุมผูบริหารระดับทองถ่ินและระดับนโยบาย  ตางก็ใหนิยาม หรือ ความหมายและทัศนะเกี่ยวกับ  “ความ
ยากจน”  ของคนชนบทและคนเมือง ไมตางจากที่ประชากรเปาหมายในชนบทที่สูง ชนบท     ท่ัวไป  และชุมชนเมืองไดให
ความคิดเห็นไวโดยทั่วๆไป   โดยเฉพาะผูบริหารระดับทองถิ่นซ่ึงใกลชิดหรือรวมทุกขรวมสุขกับประชากรเปาหมายโดยตรง  ก็
จะใหทัศนะตรงตามขอจํากัดหรือปญหาอุปสรรคที่ทําใหประชากรเปาหมายเหลาน้ันเดือดรอนและขาดโอกาสที่จะสรางรายได
เพ่ือยังชีพของตนเปนหลัก  นั่นคือ  คนจนชนบท  (ที่สูงและทั่วไป)  คือ  “คนที่ไมมีท่ีดินทํากิน  ไมมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง
หรือถาวร  ไมมีเงินทุนหรือมีนอยไมพอลงทุน  หรือไมมีอาชีพย่ังยืน  หาเชากินคํ่า อดมื้อกินมื้อ  มีภาระหนี้สินตองอาศัยเงินกูท้ัง
ในและนอกระบบ  ใชจายสุรุยสุราย  ไมมีการออมหรือไมประหยัด เกียจคราน เลนการพนันจนหมดตัว  เปนครอบครัวยากจนมา
เดิมหรือเกิดมาจน ฯลฯ”  และคนจนเมือง  (ชุมชนเมือง)  คือ “คนที่ไรที่อยูอาศัย หาเชากินค่ํา  หรือไมมีเงินใช  หรือมีรายได
นอยไมพอกิน  และไมพอทําทุน  คนติดในอบายมุขทั้งหวยและการพนัน  เกียจคราน  สุรุยสุราย  ไมขยันไมประหยัดและไมเก็บ
ออม  ถูกทอดทิ้งไรที่พึ่งพิง  และไมมีความรู  ฯลฯ” 
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 สําหรับทัศนะของผูบริหารระดับนโยบายเกี่ยวกับความยากจนที่เรียกวาเปนคนจนในชนบท พอสรุปไดตรงกัน คือ 
“คนที่ขาดโอกาสและขาดความรูจนปญญา  หรือไมมีโอกาสไดทราบและเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ   ขาดโอกาสดานขาวสาร
ขอมูลและเขาถึงบริการของรัฐ  คนที่ขาดแคลนปจจัย 4 (ที่อยูอาศัย  เครื่องนุงหม  อาหารและยารักษาโรค)  ไมมีท่ีดินทํากิน  ไม
มีอาชีพแนนอน  รายไดต่ําหรือรายไดนอยไมพอเลี้ยงครอบครัว  และรายไดไมแนนอน  หรือขาดรายไดประจํา  มีภาระหนี้สิน  
หาเชากินคํ่า  และไมมีโอกาสพัฒนาตนเอง  ข้ีเกียจทาํงานหรือไมขยันทํากิน ฯลฯ” สวนคนจนเมือง คือ “คนที่ขาดเงินทุนทํากิน
และปจจัยการผลิต  ขาดความรู  ไมมีอาชีพ  หาเชากินคํ่า  ขายแรงงาน  ไรท่ีอยูอาศัย  เรรอน อาศัยอยูในชุมชนแออัด  มีภาระ
หน้ีสินมาก  ฟุมเฟอย  กูเงินนอกระบบ  มีภาระเลี้ยงดูคนพิการ/ติดยา ฯลฯ” 
 นอกจากทัศนะเกี่ยวกับความยากจนของคนจนชนบทและจนเมือง  ที่มีมุมมองรวมกันสวนใหญจากประชากร
เปาหมายยากจนเอง  จากผูบริหารระดับทองถิ่น  และจากผูบริหารระดับนโยบายแลว    กลุมตัวแทนผูนําชุมชนทองถิ่นของพื้นที่
ศึกษาทั้ง 3 กลุมเปาหมาย  คือ  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  ยังไดใหขอมูลภาพรวมเก่ียวกับปจจัยที่เปนปญหา  
จุดออนหรือขอจํากัด  และอุปสรรค  และในทางตรงขาม  คือ  ปจจัยที่เปนจุดแข็งหรือขอสนับสนุนและโอกาสในดานสภาพทาง
สังคม  วัฒนธรรม  จิตวิญญาณ  การศึกษา  และการรวมกลุมหรือการมีสวนรวมของชุมชน  ผูบริหารทองถิ่นกับภาครัฐในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคม  เพ่ือแกไขปญหาความยากจน  ดังที่ไดสรุปไวในภาคผนวก 1 (รายงานความกาวหนาของการวิจัยครั้งที่ 
2) และ ในบทที่ 4.5.1 (สภาพทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชากร และพื้นที่เปาหมาย) ตามลําดับ  ดังจะไดนําผลการศึกษาที่
เก่ียวของมาเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญ  รวมกับผลการศึกษาจากประชากรเปาหมาย  เพื่อชวยใหการนําเสนอแนวยุทธศาสตรการ
แกไขปญหาความยากจนจากปจจัยพื้นฐานดานสังคมวัฒนธรรมฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  
ตารางที่  15     จํานวนและรอยละของประชากรเปาหมาย จําแนกตามการใหนิยามคําวา “คนจน” คืออยางไร 
 

นิยามความหมาย “คนจน” รวมทุกพื้นท่ี  
(รอยละ) 

ชนบทที่สูง 
(รอยละ) 

ชนบททั่วไป 
(รอยละ) 

ชุมชนเมือง 
(รอยละ) 

1. จนเงิน จนทรัพยสิน รายไดนอย  มี
หน้ีสิน 

   163 (32.0) (1) 48 (40.0) (1)    70 (29.8) (1)    45 (29.0) (1) 

2. ขาดที่ดินทํากิน    74 (14.5) (2) 21 (17.5) (2)    44 (18.7) (2) 9 (5.8) 
3. ทํางานรับจาง ทํางานหนักไมหยุด    70 (13.7) (3) 5 (4.2)     40 (17.0) (3)    25 (16.1) (2) 
4. ขาดที่อยูอาศัย 54 (10.6) 17 (14.2) (3) 19 (8.1)    18 (11.6) (3) 
5. ขาดโอกาสในการทํางาน ไมมีงานทํา 35 (6.8) 4 (3.3) 15 (6.4) 16 (10.3) 
6. คนนาสงสารตองการความชวยเหลือ  
    คนไรสมรรถภาพ  คนชราไมมีคนเลี้ยงดู 32 (6.3) 3 (2.5) 15 (6.4) 14 (9.0) 

7. ขาดอาหารไมมีกิน 29 (5.7) 10 (8.3) 9 (3.8) 10 (6.5) 
8. เกียจครานไมทําการงาน 28 (5.5) 5 (4.2) 13 (5.5) 10 (6.5) 
9. แตงกายไมสะอาด มอซอ 11 (2.2) 4 (3.3) 2 (0.8) 5 (3.2) 
10. อ่ืนๆ 1/ 14 (2.7) 3 (2.5) 8 (3.4) 3 (1.9) 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 510 (100.0) 120 (100.0) 235 (100.0) 155 (100.0) 
 

1/  อ่ืนๆ   :  ชอบชวยงานสวนรวมมากกวาคนรวย      เปนเกษตรกรรายยอย        เปนคนพูดจาไมนาเชื่อถือ      
   ลูกมาก มีลูกหลายคน       ไมมีความรู รูไมทันคน     ไมมียานพาหนะ 
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4.3.1  ปจจัยดานสังคม   การศึกษา  วัฒนธรรม  จิตวิญญาณ *   
 (1)  ชนบทท่ีสูง 
  (1.1)  ปจจัยที่เปนจุดออน / ขอจํากัดและอุปสรรค 

จุดออนหรือขอจํากัดและอุปสรรคในดานน้ีของชุมชน  หรือประชากรเปาหมายในพื้นที่ชนบทที่สูงท่ีเปนตัวแทน
ศึกษาทั้ง 3 ศูนย  นับวามีความชัดเจนหลายประการซึ่งลวนแลวแตตองเรงแกไขปรับปรุง เพราะตางก็เปนพ้ืนฐานของการ
ดํารงชีวิต และฐานรากของการพัฒนาอยางยั่งยืนไดตอไป  จุดออนและอุปสรรคสําคัญที่สุดของชุมชนชนบทที่สูงในทั้ง 3 ศูนย
ตัวแทนศึกษาก็คือ การขาดจิตวิญญาณในการรวมกลุม   ไมวาจะเปนกลุมทางเศรษฐกิจ เเละกลุมทางสังคม  เชนที่พบในศูนยฯ
พระบาทหวยตมและหนองเขียว  หรือแมแตหนองหอยที่เจริญทางเศรษฐกิจสูงสุด เพราะประชากรชาวเขาบนที่สูงอพยพมาจาก
หลายพื้นท่ีหลายจังหวัดในประเทศและจากตางประเทศ      และประกอบดวยหลายกลุมชาติพันธุ  ทําใหการสื่อสารสรางความ
เขาใจและรวมมือกันเปนกลุมไมใชส่ิงท่ีทําไดงาย ดังเชน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อสรางอํานาจการตอรองในการรวบรวม
ผลผลิตไปขาย   และชวยกันนําเทคโนโลยีทางการเกษตรมาเผยแพรถายทอดแลกเปลี่ยน    หรือจําหนายแกสมาชิกในราคาถูก
กวาทองตลาด เชน   กลุมสหกรณการเกษตร   จึงถูกกลไกของพอคาคนกลางเอาเปรียบในทุกระดับ  และชาวบานก็ยังขายตัด
ราคากันเองโดยเฉพาะศูนยฯ พระบาทหวยตม  พบวา ไมเพียงแตสินคาเกษตรที่ผานมือพอคาคนกลางไปสูตลาด แตสินคานอก
เกษตรหลัก คือ  สินคาหัตถกรรมเครื่องเงิน   และผาทอฝมือดีของทองถิ่นที่ระบุแลวแตตน  ก็ถูกนําไปขายผานพอคาคนอื่น เชน 
เครื่องเงินของเชียงใหมจนไดรับรางวัลสุดยอด (5 ดาว) ของโครงการ OTOP และผาทอสันกําแพง เปนตน สวนศูนยฯ หนอง
เขียวก็มีผาทอและตัดเย็บสําเร็จรูปของคะฉิ่น ผาปกเปนเครื่องประดับตกแตงของอีกอที่สงตลาด Night Bazaar เชียงใหม  สงขาย
ตางจังหวัด    (เชนภูเก็ต)   และสงขายตลาดตางประเทศผานทางมิชชันนารี่ เปนตน (กลุมชาติพันธุตาง ๆ ในศูนยฯ หนองเขียว 
รอยละ 98 นับถือศาสนาคริสต)   นอกจากนี้  ปริมาณการจําหนายยังจํากัดอยูมาก และทุนก็มีจํากัด  กองทุนตาง ๆ จากภาครัฐก็ยัง
นอยเกินไปไมเพียงพอตอการลงทุนเชิงเศรษฐกิจ     ตลอดจนชวงเวลาคืนเงินในปเดียวนั้นส้ันมากไป ไมเหมาะหรือไมสงเสริม
การรวมกลุมการผลิตท้ังในและนอกการเกษตร  สําหรับศูนยฯ หนองหอยนั้น กรณีสมาชิกไมไดใชตลาดของมูลนิธิโครงการ
หลวงคือ ผลผลิตมากเกิน หรือไมไดขนาดและคุณภาพ  ก็ตองสงไปแขงขันในตลาดที่พอคาคนกลางมีบทบาทสําคัญเชนกัน  
เปนที่นาสังเกตวา ศูนยฯ ท่ีมีการพัฒนาและเจริญทางเศรษฐกิจสูง เชน  ศูนยฯหนองหอย น้ีพบวา ยังขาดจิตวิญญาณในการ
รวมกลุมทางสังคมอยางเดนชัด ไมวาจะเปนแหลงทิ้งขยะกลาง และระบบกําจัดขยะที่เหมาะสมและการจัดทําสุสานหรือพื้นที่ปา
ชากลางของกลุมหมูบาน ซ่ึงยังมีปญหาถกเถียงหาขอยุติไมไดระหวางกลุมหมูบานเก่ียวของหรือจําเปนตองใชประโยชนรวมกัน  
เปนตน 
                  จุดออนและอุปสรรคในดานภาษาและการศึกษา พบไดมากนอยในทั้ง 3 ศูนยฯ พื้นที่ศึกษา สําหรับภาษาที่เปนส่ือ
สรางเสริมความเขาใจและการถายทอดความรูเทคโนโลยีตางๆเพ่ือการพัฒนานั้น นับเปนอุปสรรคสําคัญของการทํางานของ
เจาหนาที่รับผิดชอบและเกี่ยวของ ไมวาจะเปนภาษากะเหรี่ยงกับสมาชิกศูนยฯพระบาทหวยตม   ภาษามงกับสมาชิกศูนยฯหนอง
หอย  และภาษามูเซอ  อีกอ คะฉิ่น  และลัวะกับสมาชิกศูนยฯ หนองเขียว กลุมชาติพันธุเหลานี้จะใชภาษาไทยนอยมาก ทําใหการ
ติดตอประสานงานหรือการขอรับบริการความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ ลําบากและใชเวลาพอสมควร   ดังนั้น  การสงเสริม
การเรียนรู  หรือฝกอบรมภาษาถิ่นหรือภาษาประจําเผาใหกับผูทํางานเกี่ยวของ และขณะเดียวกันก็ตองจูงใจใหกลุมชนเหลาน้ัน
เรียนรู   และยอมรับการใชภาษาไทยเปนส่ือกลางตอไป    และสําหรับกลุมเยาวชนในพื้นท่ีระบบการศึกษาในโรงเรียนก็จะชวย
ไดโดยตรงและไดมาก    แตผูนําชุมชนทั้ง 3 ศูนยยอมรับเรื่องระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบของแตละแหงยังมีนอย
หรือไมมี  มีขอดอยตาง ๆ และต่ํากวาระดับมาตรฐาน   สําหรับศูนยฯ   พระบาทหวยตม  ปญหาหลักคือ เด็กเล็กไมมีที่เรียน ขาด
ครูหรือผูดูแลรับผิดชอบคือ   มีสัดสวนครูตอเด็กเล็กหรือระดับประถมตนสูงถึง 1:80 คน   นับวาเปนภาระที่เกินกําลังจะพัฒนา
ทั้งพลังสมองและพลังกายหรือสุขภาพอนามัยของเด็ก  ในขณะที่ศูนยฯ หนองหอยประสบปญหาหลักดานขาดโรงเรียนในพื้นที่

                                                         
*   ศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ  สุรฤกษ  และคณะ 
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เด็กเล็กระดับประถมตนอายุ 6-7 ขวบ  ประมาณ 200-300 คน   ตองเดินทางมาโรงเรียนเพียงแหงเดียวที่บานหนองหอยใหม  ซ่ึง
อยูหางประมาณ 3-4 กม. และอยูบนดอยสูงเกิน 1,200 ม. จากระดับน้ําทะเล สวนเด็กที่ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา 
เมื่อจบป.6 แลวจะมีกําลังสงไปเรียนตอในตัวเมืองเชียงใหมเพียงรอยละ 20 เปนอยางมาก  เพราะปญหาที่เด็กวัยรุนอายุ 12-13 ป 
ตองไปหาที่อยู ที่กิน คาเลาเรียนและอุปกรณการศึกษาและอื่น ๆ  อีกมากมายตามลําพังในตัวเมือง   นับเปนปญหาใหญของ
ครอบครัวและเปนปญหาทั้งทางสังคมวัฒนธรรม จริยธรรม ไมวาจะเปนการหลงแสงสี  เสพสิ่งเสพติด การมั่วสุม การกอ
อาชญากรรม และอื่น ๆ   ซ่ึงลวนแลวแตตองมีการเตรียมการและปองกันไวกอนลวงหนา   สําหรับวัยรุนท่ีมีอนาคตและจะเปน
พลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเองไดในอนาคต  สวนศูนยฯ หนองเขียว   ชุมชนลวนตั้งบานเรือนอยูในบานบริวารทั้งส้ิน   
จึงตองสงลูกหลานไปเรียนในบานหลักนอกศูนยฯ (หมูบานอรุโณทัย)  นับวาเปนปญหาสําคัญไมตางจาก 2 ศูนยแรก   หรือ
อาจจะยิ่งกวาก็ตรงที่เปนศูนยที่มีพื้นที่เหมาะสมในการทํากินจํากัด     และประชากรยากจนกวาอีกสองศูนย    สวนโครงการเงิน
กูยืมเพื่อการศึกษาก็ไมไดชวยเยาวชนใน 3 ศูนยฯ ไดมากนัก    ย่ิงกวานั้นผูนําชุมชนศูนยฯ หนองหอยยังตั้งขอสังเกตเรื่อง
โรงเรียนหลักของศูนย (โรงเรียนเจาแมอุปถัมภ 2) ระดับป.6 นาจะมีปญหาดานคุณภาพครู เชน  การสอนคนละหลายวิชา  
ปญหาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ไมมีการเปล่ียนแปลงและปรับปรุง มาเปนเวลานานเกิน 20 ป    ตลอดจนการขาดการ
รวมมือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางครูและผูปกครอง  กอใหเกิดการรวมศูนยอํานาจของผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนจนยาก
จะแกไขและพัฒนา  รวมทั้งไดเสนอใหมีการจัดตั้งโรงเรียนขยายโอกาสใหเยาวชนจนถึงระดับ ม.3 และม.6  ในระยะตอ ๆ ไป    
เพ่ือใหทันกับความกาวหนาทางเศรษฐกิจของศูนยฯ น้ีที่ไปไกลกวาศูนยฯ อ่ืน ๆ ในขณะนี้ 
                   ปญหาทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ียังพบไดทั่วไปในทั้ง 3 ศูนยฯ ที่เปนตัวแทนศึกษา อาทิ   การขาดศักยภาพในการดํารงชีวิต    
ในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองไดทางการเกษตรที่เปนอาชีพหลัก  ยกเวนเฉพาะศูนยฯ หนองหอย แตท่ีไมตางกันคือ 
การขาดสิทธิในที่ดินทํากิน (เพราะตั้งถ่ินฐานในเขตปาสงวนแหงชาติ      และเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1-4  ที่เขาไปบุกรุกและเปด
พื้นที่อยางผิดวิธีเชิงอนุรักษ)  ยกเวนบางพื้นที่ของศูนยฯ พระบาทหวยตม(หมูที่ 11) ที่มีโครงการดานจัดสรรที่ทํากินและแบง
โซนอุทยานแหงชาติกับโครงการหลวงอยาง ชัดเจน    นอกจากนี้ก็เปนปญหาขาดสาธารณสุขมูลฐาน อาทิ น้ําดื่มกินที่สะอาด
และเพียงพอ โครงสรางของบานเรือนที่อับชื้น แสงสวางไมเพียงพอ   และยังรวมกันอยูอยางแออัด ขาดสถานีอนามัยในพื้นที่ 
เชน  ศูนยฯ หนองเขียวนี้ตองไปใชถึงหมูบานหลักคือ บานอรุโณทัย ท่ีหางออกไปถึง 6 กม.  หรือบานนาหวายที่หางออกไป 10 
กวากิโลเมตร    และการเดินทางระหวางหมูบานเปนถนนดินเขา-ออกยากลําบากมากชวงฤดูฝน  สวนฤดูแลงก็มีฝุนมาก  สงผล
ตอสุขภาพของคนที่สัญจรอยูประจําและเด็กเล็กที่ตองเดินทางมาโรงเรียนในหมูบานหลัก เปนตน  ย่ิงกวานั้น    ชาวเขา (ไมมี
บัตรประชาชนจึงไมมีสิทธิ์ไดบัตรทองของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐปจจุบัน แตใช
บัตรสีฟา หรือบัตรประจําตัวบุคคลบนพื้นที่สูงซ่ึงใชแทนกันได)       ระดับผูนําชุมชนหลายแหงของทุกศูนยฯ  ตัวแทนศึกษายัง
ยืนยันถึงการใหบริการของแพทยและพยาบาลตามโครงการสวนใหญยังไมดี  มักจะไดแตยาแกปวดศีรษะ  ถาไมปวยหนักจะ
นิยมไปหาแพทยตามคลีนิคมากกวาเพราะเปรียบเทียบแลวใหความเอาใจใสดูแลดีกวา   สวนการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ตาม
โครงการใหเบี้ยยังชีพและสงเคราะหตางๆ   ของรัฐเดิม ผูนําชุมชนชนบทที่สูงยอมรับวาดี แตไดรับนอยมาก  เฉล่ียหมูบานละ 4-
5 คน        ตองการใหไดเพิ่มอีก 2-3 เทา  หรือเทาที่มีผูเดือดรอนจริงๆ  แตโครงการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดและชวยบําบัดผู
เสพติดตามนโยบายของรัฐปจจุบัน   นับวาอยูในเกณฑดีแมวายังมีผูนําชุมชนที่ยอมรับวาปญหาการเสพยายังคงมีเหลืออยูใน
ชุมชนชนบทที่สูงทั่วไปแตก็นอยลงมาก   และโดยเฉพาะศูนยที่ตั้งอยูติดเขตชายแดน (ศูนยฯ หนองเขียว) ก็ยังเปนเสนทาง
ลําเลียงยาบาผานอยูจนเกิดการปะทะกับกองกําลังทหารและตํารวจตระเวนชายแดนของไทยเราที่เปนขาวอยูเนือง ๆ นั่นเอง 

สําหรับประเด็นจุดออนและอุปสรรคในดานการรวมกลุมและการมีสวนรวมของชุมชนชนบทที่สูงในพื้นที่ศึกษา ไม
นับวามีความรุนแรงแตประการใด เพราะทุกศูนยพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงจะไดรับความรวมมือชวยเหลือดานการพัฒนา
อาชีพหลัก เสริมรายไดเชิงเศรษฐกิจจากทุกภาคสวนของรัฐที่เก่ียวของ   แตจุดออนและอุปสรรคที่มีประการหนึ่ง   นาจะสืบ
เนื่องจากความเขาใจในภาษาประจํากลุมชาติพันธุหลากหลายที่ไมส่ือความเขาใจไดอยางชัดเจนถูกตอง ผูนําชุมชนระดับหมูบาน
จึงยอมรับวามีอุปสรรคจากการขาดการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่หนวยเหนือ  หรือแมแตผูนําชุมชนคนเมืองหรือคนไทยที่
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ไมไดเรียนรูภาษาประจําเผาที่รับผิดชอบดูแลก็ตองใชความพยายาม เสียสละ อดทนสูง ที่จะสรางความเขาใจและทํางานรวมกัน
กับประชากรเปาหมาย    ดังน้ันในบางศูนยฯ ผูนําชุมชนจึงมีความเห็นวา เจาหนาที่จากหนวยงานที่รับผิดชอบขาดความจริงจัง
ในการทํางาน    และกรณีที่เปนศูนยฯ ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูง   มักจะมีปญหาความรวมมือจากทุกฝายที่
เก่ียวของในการแกปญหาอุปสรรครวมกันไดไมทันการณเพราะขาดความรวมมืออยางพรอมเพรียงและเต็มตามศักยภาพ  น่ันเอง 
     (1.2)   ปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง / ขอสนับสนุนและโอกาส 
            สําหรับปจจัยที่เปนจุดแข็งหรือขอสนับสนุนและโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาจากรัฐ เพื่อแกไขปญหาความยากจน
ของประชากรเปาหมายในชนบทที่สูง  ท่ีมีตัวอยางชัดเจน  เชน วัฒนธรรมและภูมิปญญา   ทองถิ่น     ดานเครื่องประดับเงิน ผา
ทอมือโบราณ ตีเหล็ก จักสานของกะเหรี่ยง ศูนยฯพระบาทหวยตม จังหวัดลําพูน  ผาทอของคะฉิ่น และผาปกของอีกอ    ศูนยฯ
หนองเขียว  จังหวัดเชียงใหม  เหลาน้ีนับเปนการเปดโอกาสใหมีการลงทุนขยายกิจการดานอุตสาหกรรมครัวเรือน และรัฐ
สามารถสงเสริมไดโดยตรงในโครงการสินคาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหรือ OTOP รวมทั้งการมีโอกาสขยายตลาดงาน
หัตถกรรมผานมูลนิธิโครงการหลวง  ไดโดยตรงอีกทางหนึ่งดวย 

การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณก็เปนจุดแข็งอีกลักษณะหนึ่ง  เชน  การรับประทานอาหารมังสะวิรัต  
การทําบุญตักบาตรทุกวันพระ การมีหลวงปูครูบาชัยวงษาพัฒนา  และพระมหาเจดียศรีเวียงชัย    เปนสัญลักษณและศูนยรวมยึด
เหนี่ยวจิตใจของกะเหรี่ยงพุทธที่ศูนยฯ พระบาทหวยตม เหลานี้  ชวยเสริมสรางจิตวิญญาณในการรวมกลุมทางศาสนา ประเพณี 
หรือทางสังคมของสมาชิกชุมชนศูนยฯพระบาทหวยตมไดอยางดี   ในขณะที่เกษตรกรศูนยฯ หนองเขียว (มูเซอหรือลาฮู  อีกอ 
หรืออาขา  ลัวะ และคะฉิ่น) ที่เปนคริสตศาสนิกชนสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด ก็มีการรวมกลุมกิจกรรมทางศาสนาเชนเดียวกัน  
การรวมกลุมอนุรักษวัฒนธรรมเดิมและกลุมเครือญาติ ยกเวนศูนยฯ หนองหอย ที่ขาดจิตวิญญาณในการรวมกลุมกิจกรรมทาง
สังคม  ดังที่ระบุแลวแตตน 
 (2)  ชนบททั่วไป 
  (2.1)  ปจจัยที่เปนจุดออน / ขอจํากัด และอุปสรรค    

       การใหความสําคัญในการศึกษาและวิเคราะหจุดออน หรือขอจํากัดและอุปสรรคดานสภาพทางสังคมวัฒนธรรม 
การศึกษา  จิตวิญญาณของประชากรเปาหมายยากจน  นับเปนสวนสําคัญที่รัฐตองทําไปดวยกันกับสภาพทางเศรษฐกิจและดาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ    เพ่ือใหเห็นโครงสรางของความยากจนในภาพรวม   ซ่ึงจะชวยใหนโยบายและกลยุทธการแกไขปญหาความ
ยากจนของรัฐตรงเปาหมายและถูกทางมากยิ่งข้ึนหรือมีหนทางไปสูความสําเร็จไดมากขึ้น   และจากผลการศึกษาและรวบรวม
ขอมูลเบื้องตนจากพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาและผูนําชุมชนเปาหมายภาคเหนือในดานนี้ พอสรุปถึงขอจํากัดหรือจุดออนที่เปนอุปสรรค
สําคัญมากนอยไมตางกันนัก     โดยเฉพาะจากโครงการพัฒนาของรัฐบาลในอดีตท่ียังดําเนินการอยูและของรัฐบาลปจจุบันตาม
ตารางสรุปใน  บทที่ 4.6 (ตอนท่ี2) ประเด็นท่ีใหความสําคัญกันมากท่ีสุดก็คือ เร่ืองของสุขภาพและการไดรับบริการดาน
รักษาพยาบาล    และประเด็นดานการศึกษาในระบบและฝกอบรมดานวิชาชีพนอกระบบทั้งในและนอกเกษตร  ผูนําชุมชนระดับ
ทองถิ่นมีความเห็นรวมกันในทุกพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาถึงขอดีของโครงการสวัสดิการประชาชน   ดานการรักษาพยาบาลผูมีรายได
นอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือเก้ือกูลหรือบัตรสปร. ท่ีครอบครัวยากจนจายครั้งเดียวปละ 500 บาท   รักษาฟรีท้ังครอบครัวและ
ไมมีขอกําหนดดานสถานพยาบาล    แตจํากัดเฉพาะครัวเรือนที่มีรายไดต่ํามากไมเกินเดือนละ 2,800 บาท  คือ  อยูในวงแคบมาก  
(บางหมูบานในจังหวัดพะเยาไดประมาณรอยละ 25-40 ของทั้งหมด)  ในขณะที่โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท 
รักษาทุกโรคของรัฐบาลปจจุบัน จุดออนอยูที่ตองเสียเงินซํ้าทุกครั้งที่ไปรับการรักษาพยาบาลซึ่งก็มีขอดอยและจุดออนในกรณี
ไมมีสิทธิเลือกสถานพยาบาลอีกประการหนึ่ง  (กรณีนี้ทางรัฐกําลังดําเนินการแกไขปรับปรุง) ปญหาอุปสรรคในกฎเกณฑขอนี้    
ทําใหประชากรเปาหมายหลายพื้นท่ีตองสูญเสียคาพาหนะเดินทางไกลเกินความจําเปน ตัวอยางที่ชัดเจนในจังหวัดลําพูนคือ 
ประชาชนเขตหมู 8 อ.ลี้ ถาสงไปสถานพยาบาลตามสิทธ์ิที่ อ.ลี้ ตองเดินทางไกลเกิน 40 กม.   แตถาสงไปสถานพยาบาล อ.บาน
โฮง (เขตอําเภอติดตอทางทิศเหนือของ อ.ลี้)   ระยะทางจะลดลงเกือบครึ่ง  หรือเพียง 25 กม. นอกจากนี้โครงการ 30 บาทฯ ยังมี
ขอรองเรียนหรือรองทุกขอีกมากมายดานบริการ   ซ่ึงเปนที่ทราบกันดีไมตางจากที่รับทราบผานขาวสารทั่วไป   ไมวาจะเปน
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คุณภาพของการบริการและการใหความเอาใจใสดูแลที่ยังต่ํากวามาตรฐานหรือคุณภาพยาที่ส่ังจายก็ตาม  คนจนมักจะรองทุกข
มากกวากลุมอ่ืนในกรณีนี้  สวนขอจํากัดของโครงการดีดานสุขภาพอนามัย  และผูสูงอายุของรัฐบาลในอดีตท่ีผูนําชุมชนยอมรับ
กันทุกพื้นท่ีศึกษาจนปจจุบันคือ    โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดสและโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (รายละ 300 บาท/เดือน)  
ที่ชวย ไดไมท่ัวถึงหรือใหไดจํากัด เชน ชวยคนชราไดเพียง 4-5 คน ถึง 7 คนตอหมูบาน (บางหมูบานขอเพ่ิมเปน 15 คน) นับวา
นอยมากสําหรับสถิติผูสูงอายุปจจุบันที่นับวันจะเพิ่มขึ้นดวยความเจริญทางการแพทยและการรูจักรักษาสุขภาพอนามัยของ
ประชากร   ตรงขามกับโครงการของรัฐบาลปจจุบันดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่ไดรับการตอบรับดี   หรือมีขอจํากัด
นอยมาก   เพราะไมไดเปนปญหาเฉพาะคนยากจนและดอยโอกาสอื่น ๆ เทานั้น    แตเปนปญหาของคนทั้งประเทศที่ใหความ
รวมมือ     แมกระนั้นก็ดี  ในพื้นที่ตัวแทนศึกษาบางแหงก็ยังมีการมั่วสุมติดยาและสงไปบําบัด  จําเปนตองรณรงคชวยเหลือและ
ปราบปรามอยางตอเนื่อง 

สําหรับดานการศึกษา ผูนําชุมชนระดับทองถิ่นทั้ง 3 จังหวัดพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาตางยอมรับในขอจํากัดเรื่องที่เยาวชน
จากครอบครัวยากจนไมมีสิทธิหรือไมมีโอกาส     เพราะไมมีทุนเรียนตอในระดับสูงหลังจากจบภาคบังคับถึง ม.3 หรือแมแตจะ
เรียนใหจบภาคบังคับก็ไมมีคาใชจาย  เชน   คากินอยู คาวัสดุอุปกรณการศึกษาและกิจกรรมประกอบ   โครงการเงินทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษาของรัฐท่ีมีมาเดิมก็มีขอจํากัด   หรือจุดออนที่ไมมีเงินกูสําหรับที่พักอาศัยและคาใชจายจําเปนอ่ืนๆ ดังกลาวแลวอยาง
เพียงพอ ย่ิงกวานั้น ผูนําชุมชนระดับทองถ่ินจังหวัดลําพูนยอมรับขอมูลที่ในกลุมประชากรยากจน ยังมีเด็กหนีเรียน มั่วสุมทาง
เพศ เคยมีปญหาติดยาเสพติด   และปญหาเด็กไมไดเขาเรียนเพราะขาดหลักฐานเนื่องจากพอแมตายหรือติดคุก  ขาดผูอุปการะ
หรือญาติชวยดูแล สวนทางจังหวัดพะเยาพบวามีการใชเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาผิดวัตถุประสงค อาทิ  นําไปใชหนี้ ซ้ือ
โทรศัพทมือถือ   เส้ือผา เที่ยวเตร ฯลฯ    กรณีน้ีผูกูมักจะเรียนไมจบ และคางชําระหน้ีทางการศึกษาเปนภาระแกสังคมและ
ภาครัฐ  รวมทั้งเปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวม จากจุดออนหรือขอจํากัดตางๆ ทางการศึกษาดังกลาว 
โครงการปฏิรูปการศึกษาของรัฐปจจุบันจึงเปนส่ิงที่ผูนําชุมชนระดับทองถ่ินในพื้นที่ตัวแทนศึกษาใหความสําคัญเพื่อชวยลด
ความดอยโอกาสในเรื่องนี้โดยตรงตอไป  โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบเพื่อฝกฝนอาชีพในการเกษตรเทคโนโลยี  และนอก
การเกษตรดานงานชาง  งานฝมือ และอื่น ๆ เพื่อเสริมรายไดหรือเปนรายไดหลักไดในอนาคต 

สําหรับการรวมกลุมชุมชนเขมแข็ง   กลุมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณี   กลุมงานอาชีพและกลุมทางสังคม
ตาง ๆ ของทั้ง 3 จังหวัดตัวแทนศึกษา  นับวาอยูในเกณฑดีมากกวาจะเปนจุดออนหรือขอจํากัด   โดยเฉพาะชุมชนเขมแข็งที่มี
ศักยภาพของบานลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมทั้งกลุมขาวหอมมะลิ กลุมจักสานและกลุมหัตถกรรมพื้นบานของอําเภอจุน  
และอําเภอเมือง    จังหวัดพะเยาและกลุมผูเล้ียงโคนม อ.บานธิ จังหวัดลําพูน  แตอยางไรก็ตาม ผูนําชุมชนระดับทองถิ่นของ
จังหวัดลําพูนก็ไดระบุถึงขอจํากัดหรือจุดออนของปญหาทางวัฒนธรรมปจจุบันท่ีลดความสําคัญ หรือขาดการยึดถือปฏิบัติตาม
ของคนรุนใหม  จึงจําเปนตองมีการรณรงคใหความสําคัญและอนุรักษส่ิงดีงามท่ีเปนเอกลักษณและภูมิปญญาของคนรุนเกาไว
ใหลูกหลานไดรูจักเรียนรูและภูมิใจ 
  สําหรับประเด็นจุดออนหรือขอจํากัด และอุปสรรคในดานการรวมกลุมและการมีสวนรวมของชุมชนชนบททั่วไป
ในทั้ง 3 จังหวัดพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาไมมีความแตกตางกันอยางเดนชัด หรือมีความคลายคลึงกัน     นั่นเอง  เพราะโดยความเปน
จริงโครงการพัฒนา เพื่อแกไขปญหาความยากจนของรัฐก็ไดวางนโยบายและ     แผนงานมาจากสวนกลางโดยตรงทั้งในอดีต
และปจจุบัน เพียงแตในชวงหลังหรือตั้งแตแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนตนมาเริ่มมีวิวัฒนาการที่ดีข้ึน ดวยการ
รวบรวมแนวคิดจากประชาชนหลากหลายอาชีพทั้งสวนกลางและทองถิ่น  แตความ เรงดวนของรัฐบาลปจจุบันก็อาจเปน
จุดออนไดเชนเดียวกับความลาชาของรัฐบาลเดิม คือ  ผูนําชุมชนระดับทองถิ่นมีความเห็นวา  "คิดเร็ว ทําเร็วเกินไป ขาด
การศึกษาเตรียมความพรอมเทาที่ควร ทําใหชุมชนยังไมเขาใจเทาท่ีควรดวย"    และชุมชนที่เขมแข็งอยูแลวจะพัฒนาใหดีข้ึนได
เรื่อย ๆ หรือรับโครงการของรัฐไดดี   ตางจากชุมชนที่มีกลุมชาติพันธุ หรือชนเผารวมอยูดวย   เพราะจะยุงยากในการส่ือสารทํา
ความเขาใจซ่ึงตองใชเวลาพอสมควร หรือแมแตชุมชนคนไทยแตยังไมเขมแข็งก็มีปญหาตามไมทันและก็เสียโอกาสไปทั้งสอง
ฝาย  คือ   ผูใหและผูรับ  ซ่ึงปญหาอุปสรรคเรื่องนี้  มีตัวอยางชัดเจนทั้งพื้นท่ีตัวแทนศึกษาที่เชียงใหมและพะเยา    ผูนําชุมชนจะ
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ไดรับผลกระทบจากนโยบายที่รัฐมอบหรือส่ังการใหทําอยางเรงดวน โดยผูนําชุมชนขาดการเตรียมพรอม  จึงพบปญหาอยาง
ตอเน่ืองเชนเดียวกับความไมพรอมของชุมชนและประชากรผูรับโอกาส   แมแตเจาหนาที่รับผิดชอบระดับชุมชนก็มีไมเพียงพอ 
แค 2 คนตอตําบล  รับภาระหนักลงหลายพ้ืนที่ดูแลไมท่ัวถึง  นั่นก็หมายถึงผูนําชุมชนที่ตองรับภาระหนักมากยิ่งขึ้นและใชเวลา
ไปกับการศึกษางานเปนสวนใหญ    (พื้นที่ตัวแทนศึกษาจังหวัดพะเยามีโครงการการพัฒนาของรัฐ 79  โครงการแตมีเจาหนาที่
เพียง 4-5 คน  ที่ตองรวมรับผิดชอบ)  ย่ิงกวานั้น ผูนําชุมชนระดับทองถ่ินที่เชียงใหมเห็นวาชุมชนระดับลางยังขาดความเสมอ
ภาคในหลาย ๆ ดาน อาทิ  งบประมาณ วิชาการ  และการเขาไปมีสวนรวมในการวิเคราะหและแกปญหาชุมชนกับ เจาหนาที่ที่มี
อํานาจหนาที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะปญหาการประกันราคาพืชผลเกษตร ปญหาการเรียนรูกฎระเบียบสิทธิตามกฎหมายที่
เก่ียวของ และสิทธิทางการเมือง เปนตน  ทําใหมีการเอ้ือผลประโยชนในระบบ   พรรคพวก 
 (2.2)   ปจจัยที่เปนจุดแข็ง / ขอสนับสนุนและโอกาส 
  ปจจัยที่เปนจุดแข็งหรือขอสนับสนุนและโอกาสในการพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรม การศึกษา   จิตวิญญาณของพื้นที่
ศึกษาในทั้ง 3 จังหวัดเปาหมาย  คือ   จิตวิญญาณในการรวมกลุมทางสังคมที่เขมแข็งมาก  เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ินลานนา   ดังท่ีผูนําชุมชนระดับทองถิ่นจังหวัดลําพูนไดพูดถึงการอนุรักษดนตรีพื้นเมือง สะลอ ซอ ซึง  (ไดรับ
รางวัลที่ 1 ระดับอําเภอ) ประเพณีการฟอนตาง ๆ และศิลปะแมไมมวยไทย เปนตน แตก็มีขอตระหนักบางประการในกลุมคนรุน
ใหมที่ใหความสําคัญการยึดถือปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงามมาตลอดรุนพอแม  ปูยาตายายไดลดถอยหรือคอย ๆ จืดจางหางหายไป
เรื่อย ๆ  อาทิ ประเพณีไปทําบุญตักบาตร  สรงน้ําพระ กราบไหวขอพรผูใหญที่เคารพนับถือในวันสงกรานต  หรือวันข้ึนปใหม
ของไทยเดิม    หรือการไปรวมทําบุญในวันสําคัญและตามประเพณีของพุทธศาสนา  เปนตน      สวนประเด็นสําคัญของวิถีชีวิต
ชุมชนดานสุขภาพอนามัยและการศึกษาเพื่อขยายโอกาส นั้น ผูนําชุมชนทองถิ่นยอมรับถึงจุดแข็งรวมของโครงการพัฒนาทั้ง
ของรัฐเดิมและปจจุบัน  น่ันก็คือพบวา   โครงการสวัสดิการประชาชนดานรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอยฯ  หรือบัตร สปร. 
โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส    เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษาของรัฐเดิม  น้ัน  เปนที่ตองการมาก 
สามารถแกไขชวยเหลือไดตรงจุด    โดยเฉพาะบัตร สปร.นั้น    เปนที่ยืนยันวาดีกวา 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลปจจุบัน
แนนอน แตทุกโครงการเหลาน้ีมีจุดออนหรือขอจํากัดในตัวของโครงการเองดานจํานวนทุนที่ใหไดจํานวนนอยมาก  รวมทั้งการ
มีกฎเกณฑเฉพาะดังไดระบุสาเหตุของปญหาไวในตอนแรก  แลวขณะเดียวกันก็ไดยอมรับจุดแข็งและโอกาสของโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   หลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค  และโครงการปฏิรูปการศึกษาในอันดับ
สูงเชนเดียวกัน ในดานความทั่วถึงและโดยเฉพาะดานปราบปรามปองกันยาเสพติดที่สงผลตอชุมชนและสังคม  เขมแข็ง ลด
อาชญากรรม   ไดรับการตอบรับและรวมมือจากประชากรและชุมชนเปาหมายสูงสุด  แตโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  รวมท้ัง
คนติดเอดสและติดยาดวยนั้น  ยังตองเรงอุดชองโหวหรือแกไขขอดอยตางๆ  ที่ระบุในตอนตนในดานการบริการเบื้องตน   การ
สงตอ  การเลือกสถานพยาบาลที่สัมพันธกับระยะทางและคุณภาพเปนสําคัญ  และมีความตระหนักที่ตองเรงปรับปรุงเงินทุน
กูยืมเพื่อการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาที่ตรงกลุมเปาหมาย  ขยายโอกาสและเพิ่มทุนใหเพียงพอดานท่ีจําเปนตอการพัฒนา
ทองถิ่นภูมิลําเนาตน  ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบดานฝกฝนวิชาชีพหลักและเสริม  ปองกันการสูญเปลาใหพรอมและ
รัดกุม 
                   นอกจากนี้   บทบาทขององคกรเอกชนหรือ NGO ที่ดีในพื้นที่เปาหมายตัวแทนศึกษาทั้ง 3 จังหวัด    ก็นับเปนจุดแข็ง
และสนับสนุนโอกาสการพัฒนาทางสังคมทองถ่ินไดอยางมาก  เชนองคกรที่ชวยงานดานตอตานการเคลื่อนยายแรงงานเด็กและ
ผูหญิงเพ่ือการคาท่ีจังหวัดพะเยา  องคกรท่ีชวยพัฒนาชนบทเกษตรเปนองครวมทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม อนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น  รวมทั้งการอพยพไปเปนแรงงานหรือขายบริการในเมืองใหญ และดูแลเยาวชนกอนวัยเรียน ฯลฯ  ที่จังหวัดเชียงใหม
และที่จังหวัดลําพนูทาง NGO ก็มีผูแทนรวมทํางานพัฒนาชนบทกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชนในระดับหมูบานโดยตรงมาโดยตลอด 
และโดยเฉพาะจังหวัดพะเยา พ้ืนที่เปาหมายศึกษาที่บานลอ ตําบลลอ อําเภอจุน   ไดเปนพ้ืนท่ีตัวแทนพัฒนาตามแผนความ
รวมมือไทย-สหประชาชาติ   หรือ Thai-UNCAP  (Thai-United Nations Collaborative Action Plan) เพื่อเสริมสรางการเปน
ชุมชนเขมแข็ง  เพ่ือลดความยากจนและความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม มาตั้งแตมีนาคม 2540 หรือตนแผนพัฒนา ฯ 
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ฉบับที่ 8 และปจจุบันไดรับทั้งความสําเร็จตลอดจนประเด็นปญหาอุปสรรค   ที่เปนตัวอยางสําคัญสําหรับการศึกษาวิจัยในแนวนี้   
ตอไป 
 สําหรับประเด็นจุดแข็งและปจจัยสนับสนุนการรวมกลุมและการมีสวนรวมของรัฐกับชุมชนชนบททั่วไปในพื้นที่
ตัวแทนศึกษาทั้ง 3 จังหวัด     สวนใหญแลวแมแตรัฐจะยังใชวิธีการรวมศูนย  หรือส่ังการลงมาจากหนวยกลางลงพื้นที่ตามลําดับ
เชนอดีตจนปจจุบัน  แตจุดแข็งและโอกาสที่มีมากขึ้น  คือ  การที่รัฐบาลปจจุบันใหความสําคัญกับขอมูลในระดับฐานรากหรือ
ทองถิ่นชนบทมากขึ้นในการไปชวยกําหนดนโยบายและสรางแผนปฏิบัติตามระดับนโยบาย ดังนั้น จําเปนตองเรงอุดชองโหว
หรือปรับปรุงแกไขจุดออนในดานนี้อยางจริงจัง    ดวยการใหผูแทนประชากรเปาหมายยากจนไดมีโอกาสรับเลือกดวยวิธีการ
เจาะจงบางสวน หรือบางคนเปนกรรมการบริหารกองทุน และโครงการพัฒนาตางๆอยางทั่วถึง ไมใหเกิดการเรงรัดบริหารจัด
การเงินหรือกองทุนจนขาดการมีสวนรวมและไดชวยประชากรผิดกลุม    และหรือไดใชเงินผิดวัตถุประสงคในลักษณะตาง ๆ ที่
สรุปขอมูลมาโดยลําดับแลว    โดยเฉพาะการรวมกลุมเพื่อใชบริการงานพัฒนาตามนโยบายของรัฐ ตองไมใชการรวมตัวทํางาน
กลุมเฉพาะกิจ   เชน   รวมกลุมการขายผลิตผลเปนครั้งคราว   แตจําเปนตองสรางกลุมที่รวมกันไดอยางถาวรหรือใหเกิดความ
ย่ังยืน เพื่อใหเกิดโอกาสเพิ่มพูนศักยภาพและความเขมแข็งที่จะชวยใหประชากรและชุมชนพึ่งตนเองไดตลอดไป 
 (3)  ชุมชนเมือง  
  (3.1)  ปจจัยที่เปนจุดออน / ขอจํากัดและอุปสรรค 
 ปจจัยที่เปนจุดออนหรือขอจํากัดในดานน้ีนับเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนา เพ่ือแกไขปญหาความยากจนใหแก
ชุมชนเมือง และประชากรเปาหมาย   เพราะผูนําชุมชนเมืองระดับทองถ่ินท้ัง 2 จังหวัดตัวแทนพ้ืนท่ีศึกษา (ยกเวน จังหวัด
เชียงใหมที่รวบรวมขอมูลไดภายหลังเมื่อ 24 มีนาคม 2547)  ตางก็ยอมรับวา  ชุมชนเมืองยังมีปญหาทางสังคมหลากหลายที่ไม
ตางกันมากนัก  ซ่ึงลวนแลวแตมีอุปสรรคของ การพัฒนาใหพนความจน และพึ่งตนเองใหไดในที่สุด  ปญหาสําคัญลวนแลวแต
สืบเนื่องมาจากความยากจน ทําใหไดรับการศึกษานอย  มักจะจบแคเกณฑบังคับ  พอแมไมมีทุนใหเรียนตอในระดับสูงข้ึน 
รวมท้ังขาดโอกาสในการอบรมวิชาชีพ  หรือแมวาจะมีโอกาสไดพัฒนากิจกรรมใหม ๆ เขามาถึงพื้นที่ ประชากรเหลานี้ก็จะไม
กระตือรือรนหรือใหความสนใจ  หรือไมคิดท่ีจะรับมาปฏิบัติ    เพราะขาด ความกระตือรือรนในการพัฒนาอาชีพ  หรือคุณภาพ
ชีวิตของตนและครอบครัวใหดีข้ึน ดังนั้น ในบางชุมชนเมืองยากจนของจังหวัดลําพูน จึงพบวา  สมาชิกชุมชนมีพฤติกรรมชอบ
ความสนุกสนาน   กินเหลาเมายา เลนการพนัน หรือกลาวไดวามีครบ “ สุรา- นารี – ภาชี – กีฬาบัตร”     ซ่ึงก็สงผลใหไมมี 
คุณสมบัติพอที่จะขอกูเงินกองทุนตางๆ คือ ไมมีใครคํ้าประกันให   สวนในบางชุมชนเมืองยากจน ของจังหวัดพะเยาพบวา  
เยาวชนมีคานิยมฟุงเฟอ  มีโลกสวนตัว เรียนไมจบ  กลับมาเปนภาระของพอแม รวมไปถึงปญหาเยาวชนขาดคุณธรรม จริยธรรม 
ขาดวินัย สังคมเสื่อมลง   มีการกอเหตุทะเลาะ วิวาทบอยครั้งจนถึงข้ันใชอาวุธ (อาทิ  ใชมีดไลฟนกันริมกวานพะเยา)  แตกรณี
หลังน้ีมักมาจากการ ที่พอแมผูปกครองติดภาระหลักของตนในการประกอบอาชีพจนขาดการดูแลเอาใจใสลูกหลาน  อยางไรก็
ตาม  ปญหาหลักทางการศึกษาในชุมชนเมือง  ยังรอการแกไขปรับปรุงจากโครงการปฏิรูปการศึกษา ของรัฐปจจุบันในพื้นที่
ตัวแทนศึกษาอยางเรงดวนอีกหลายประเด็น  เชน   กรณีท่ีจังหวัดลําพูน พบวา ระบบและรูปแบบการเรียนการสอนยังเปน
แบบเดิม   ไมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม  ตามขอแนะนําของศึกษานิเทศก รวมทั้งตัวครูดวย    และสัดสวนครู
นอยลงตอจํานวนนักเรียนท่ี เพ่ิมมากขึ้น  สวนกรณีของจังหวัดพะเยา  ก็คือ   ปญหาคุณภาพการเรียน การสอนในโรงเรียนลดลง 
โรงเรียนทําเปนธุรกิจมากข้ึน   ทั้งการบังคับซ้ืออุปกรณการเรียนของโรงเรียน  และการบังคับใหเรียนพิเศษ  นับเปนการเพิ่ม
ภาระแกพอแมผูปกครองมิใชนอย   โดยเฉพาะครอบครัวยากจน    และบางรายจบแลวก็ไมมีอาชีพรับรองจึงเกิดการทิ้งถิ่นไปหา
งานตามเมืองใหญ ในที่สุดก็เอาลูกมาทิ้งใหพอแม เล้ียงหรือเอามาใหรับกรรม       สําหรับปญหาในดานสุขภาพและผูสูงอายุ   
แมจะมีโครงการเขามาในชุมชนเมืองนานแลว  หรือตั้งแตเริ่มดําเนินการของรัฐในอดีตจนปจจุบัน   ไมวาจะเปนโครงการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุและผูปวยโรคเอดส  หรือแมแตการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ   ที่หลักการดี แตมีจุดออนรวมใน
ทุกพื้นท่ี  คือ  โครงการเหลานี้ชวยไดจํากัดไมกี่ราย  หรือไมพอกับจํานวนที่ตองการ และสืบเนื่องจากขอจํากัดน้ี  ประชากร
เปาหมายแตละกลุมอาจคลาดเคลื่อนไดบาง หรือไมไดตาม อันดับวิกฤตของปญหา ลักษณะนี้เกิดทั่วไปไมเฉพาะพื้นท่ีตัวแทน
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การศึกษา ยกเวน เฉพาะพื้นท่ีตัว แทนศึกษาในเขตเทศบาลเมืองลําพูนในปจจุบัน  ชวงสมัยของนายกเทศมนตรีปจจุบัน (นาย 
ประภัสร ภูเจริญ)   ที่ไดเริ่มเปลี่ยนจุดออนเปนจุดแข็งโดยอนุมัติใหใชงบป 2546  ของเทศบาลเมืองลําพูน    จายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุตามหลักเกณฑเดียวกับของรัฐครบทุกคนในทุกชุมชนเมือง 15 แหง นับเปนจุดเริ่มตนท่ีดี   มิฉะนั้น ทุกชุมชนในเขต
เทศบาลทั่วประเทศจะไดรับเปนจํานวนเงินเล็กนอย มาก โดยเอางบฯ มาหารแบงไดหมูบานหรือชุมชนละไมกี่ราย เชน 7 รายตอ
ชุมชนในจังหวัดพะเยา และสงเคราะหคนพิการทุกประเภทอีก 20 ราย และโรคเอดสอีกจํานวนหนึ่งตามเกณฑ (ขอมูลจาก 
ประธานศูนยสงเคราะหคนพิการ  เทศบาล  อําเภอเมืองพะเยา)  นอกจากนี้ ยังมีปญหายาเสพติดที่เดิมเคย ระบาดอยางรุนแรง แม
รัฐบาลปจจุบันจะมีนโยบายปราบปรามอยางเฉียบขาด   หรือเอาจริงที่คนในชุมชนและประเทศใหความรวมมืออยางเต็มท่ี จึงดู
เงียบหรือหยุดชงักไปสวนใหญหรือเกือบทุกแหง แมกระแสการไหลของยาเสพติดยังคงมีอยูจนทุกวันนี้ ดังปรากฏเปนขาวอยูใน
หนาหนึ่งหนังสือพิมพ หรือวิทยุโทรทัศนแทบทุกวัน และผูนําชุมชนเมืองยอมรับวา    ยังมีพอคายาเสพติดรายยอยกระจายอยู
ทั่วไป  และเจาหนาที่เองบางคนก็ละเลยการปราบปรามจับกุม   ดวยเหตุผลท่ีทราบกันดี   อาทิ    มีผลประโยชนรวม หรือได
คาตอบแทนสูง หรือรวมดําเนินการ เปนตน   อยางไรก็ตาม  สําหรับโครงการ รักษาสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค  ที่ทุก
ชุมชนยอมรับในความทั่วถึง   แตก็มีจุดออน หรือ ขอจํากัดไมแตกตางจากที่พบในชนบทที่สูง และชนบทเกษตรทั่วไป   คือ  
ดานความไมทัดเทียมกัน ดานคุณภาพยาท่ีส่ังจาย  การใหความเอาใจใสในบริการดูแลรักษานอยกวาที่ควรและลาชา   และที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ คาใชจายในการไปใชบริการแตละครั้งรวมแลวสูงมาก   เพราะนอกจากจาย 30 บาททุกครั้งแลว  ยัง
ตองรวมคารถ คาอาหาร คาเสียเวลารอ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย   ดังนั้น หลาย ชุมชนคนจนในทุกลักษณะ  จึงมักสรุปงาย ๆ วา    
ถาปวยหนักใกลตายโครงการนี้จะรักษาชีวิตไดดีกวา  การเจ็บปวยเล็กนอย หรือปานกลาง หรือลักษณะที่พบประจํา คือ การได
ใบสงตัวชา   จนเกิดคํา ใหมวา  “30 บาทตายทุกโรค”  เปนตน    เหลานี้ ลวนแลวแตเปนตัวชี้วัดใหรัฐ  และทุกหนวยงานที่ 
เก่ียวของเรง ตระหนักและแกไขปรับปรุงอุดชองโหวใหเร็วที่สุด โครงการปฏิรูประบบราชการ และปฏิรูปสังคม นาจะเปน
ประโยชนโดยตรงกับการชวยลดปญหาอุปสรรคในดานน้ี  เพราะจะชวยใหขาราชการ  เจาหนาท่ี และทุกสวนที่เก่ียวของ 
สามารถรับผิดชอบ ทํางานประสานประโยชน  เพื่อประชากรเปาหมายไดอยางตอเน่ือง และเอื้ออาทรตอกันอยางแทจริง 

จุดออนหรือขอจํากัด หรือทางสังคมอื่น ๆ   แมจะไมรุนแรงมากนัก    อาทิ   การขาดบริการพ้ืนฐานทางสังคมที่
จําเปนตอคุณภาพชีวิต  สมาชิกชุมชนเมืองพื้นที่ตัวแทนศึกษาจังหวัดพะเยา  คือ  ไมมี ระบบไฟฟา หรือแสงสวางตามแยกถนน
สายหลักของชุมชน (ชุมชนวัดปาลานคํา)  จนเปนที่มาของ การเกิดอุบัติเหตุบอยมาก และเสียชีวิตจากการขามถนนถูกรถชน 
และรถตัดหนา  เปนตน สวนชุมชน เมืองยากจนของจังหวัดลําพูน  (ชุมชนไกแกว) จะขาดจิตสํานึกในการชวยเหลืองาน
สวนรวม  เชน โครงการแกไขปญหาอุทกภัยในชุมชน   สงผลใหเกิดการสูญเสียผลประโยชนสวนบุคคล  (ไมไดรับเงินชดเชยน้ํา
ทวม เพราะไมรวมโครงการและแจงคาเสียหาย) หรือมิฉะนั้น ก็มีประเภทแจงขอคาชดเชยเกินความจริงมากมายดวยความไม
ซ่ือสัตยตอสวนรวม   สังคมที่มีความผูกพันกันอยางแนนแฟนฉันพ่ีนองอยางที่พบในชนบททั่วไปในภาคเหนือทั่วๆ ไปในอตีต      
นอกจากจะพบนอยในชุมชนเมืองแลว  สังคมเมืองยังมีความเดนชัดในลักษณะตางคนตางอยูกันมากขึ้น   น่ันเอง 
                 จุดออนหรือขอจํากัด และอุปสรรคของชุมชนเมือง ในการรวมกลุมและหรือการมีสวนรวมกับภาครัฐ  นับวายัง
ปรากฏอยูชัดเจน  โดยเฉพาะการขาดโอกาสเขาถึง หรือใชบริการงานพัฒนาของรัฐนั้น  ไมมีความแตกตางกับชุมชนชนบท
ทั่วไปและชนบทที่สูง   เพราะโครงการพัฒนาของรัฐทั้งในอดีตและปจจุบันตางก็มาจาก สวนกลาง หรือ “top down”   เพียงแต
ในปจจุบัน นโยบายของรัฐที่พิจารณาแนวคิดของประชาชน ตั้งแตระดับทองถ่ิน  ซ่ึงเริ่มมาแตรัฐบาลชุดเดิม ๆ  ก็ไดรับการขาน
รับมากขึ้น  ทั้งนี้ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนตนมา   แตในการปฏิบัติจริงก็ยังพบปญหาเชนเดิม  คือ  ขาด
การประสานงานระหวางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบกับชุมชนเมือง   และเจาหนาที่ระดับบนก็ยังขาดขอมูลเก่ียวกับชุมชนอยางถูกตอง
ชัดเจน    เชนเดียวกับโครงการพัฒนาที่เขามาก็ไมไดกําหนดจากความตองการของชุมชนโดยตรง หรือชุมชนไมไดรับส่ิงที่
ตองการ  จริง ๆ และเขาไปมีสวนรวม ย่ิงกวานั้น ถาเปนโครงการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบัน  เพื่อพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของคนยากจน  ทางชุมชนเมือง หรือชนบทเปาหมายหลายแหงยังไมพรอมปรับตัว   และปฏิบัติตามไมทัน 
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ย่ิงถาเปนชุมชนที่มีชนเผา หรือกลุมชาติพันธ  ดังที่อธิบายมาแลว จําเปนตองอาศัยเวลาทําความเขาใจ  และเตรียมความพรอมใน
การปฏิบัติตามใหถูกตองในทุกขั้นตอนของโครงการ 
     จุดออนสําคัญอีกประการหนึ่ง  ที่มีมาตลอดทุกยุคสมัยของรัฐบาลตั้งแตอดีตจนปจจุบัน  คือ ปญหาการทุจริต
คอรัปชั่นงบฯ พัฒนาของหนวยงานและเจาหนาที่รับผิดชอบภาครัฐ   โดยเฉพาะ การคอรัปชั่นคาจางแรงงานในขั้นตอนการ
พัฒนาตาง ๆ ที่เบิกจายสูงกวาจายจริงมาก   สงผลใหเงินพัฒนา ถึงมือประชากรเปาหมายยากจนนอยลงไปมาก  หรือไมเต็มเม็ด
เต็มหนวยและท่ัวถึง  
   ตัวอยางประการสุดทาย  ที่ปจจุบันผูนําชุมชนเมืองใหความรวมมือกับฝายบริหารงานพัฒนา ระดับสูงกวาหรือ
เทศบาลเมืองนอยลง  (เชนตัวอยางของเทศบาลเมืองพะเยา)   ก็ดวยการขาดแผนงาน และกําหนดการลวงหนาที่ชัดเจน    
ตลอดจนการขาดคาตอบแทนเสียเวลาหรือลวงเวลา      ท่ีตองรวม ประสานงาน ประชุม และปฏิบัติการในพื้นที่ถ่ีหรือบอยมาก  
จนไมมีเวลารับผิดชอบงานสวนตัว หรือ อาจกลาวไดวา ไมมีเวลาสวนตัวไปทํามาหากิน  ดังนั้นเงินหมวดคาตอบแทน  คาใชจาย
ตางๆ ใหผูนําชุมชนปฏิบัติงานพัฒนาชวยเหลือชมุชนไดอยางเต็มท่ีตอไปนั้น   นับเปนสวนหน่ึงของความสําเร็จใน ระบบการ
บริหารงานพัฒนาแกไขปญหาความยากจนอยางเปนรูปธรรม    และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบบมีสวนรวมเรื่องความปลอดภัย
ในชุมชน และการมีกิจกรรมหลากหลาย   โดยเฉพาะกิจกรรมรานคาและสหกรณออมทรัพย เปนตน  สรุปแลวชุมชนเมืองท้ัง
สองแหงนี้    นับเปนตัวอยางของชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ โดยไมตองพ่ึงความชวยเหลือตามนโยบายของ      
ภาครัฐ    ดังนั้น เมื่อไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐมาเสริม  ก็เทากับไดชวยเสริมศักยภาพในการพัฒนา  เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนของชุมชนไดอยางดีเยี่ยมและยั่งยืน 
     (3.2)   ปจจัยที่เปนจุดแข็ง / ขอสนับสนุนและโอกาส 
  ปจจัยที่เปนจุดแข็ง / ขอสนับสนุนและโอกาสในการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม   การศึกษา  และจิตวิญญาณ ของ
ชุมชนเมืองในพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาทั้งสองจังหวัดลําพูนและพะเยานับวาพอๆ กัน  เพราะตางก็มี วัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา
พื้นฐานเดียวกัน  แตความยากจนและการรับจางเปนวันๆ กับภาระหน้ีสิน ทําใหคุณธรรม  จริยธรรม และการรวมกลุมทางสังคม
ดอยไป     แมวาทางลําพูนจะมีความได เปรียบในความชวยเหลือเปนพิเศษของงบ ฯ  เทศบาลดานเบี้ยยังชีพคนชราหรือผูสูงอายุ   
และเงินสงเคราะหผูพิการที่พิจารณาวาผานเกณฑกลางของรัฐ  คือ  300 บาท และ 500 บาท / คน / เดือน   ตามลําดับ  ครบทุกคน
และทุกชุมชนเมือง (15 แหง)   ทั้งน้ีตั้งแตตุลาคม 2545 เปนตนมา   โดยนายกเทศมนตรีคนปจจุบันเปนผูริเริ่มงาน จะให
ความสําคัญไปแจกดวยตนเองทุกตนเดือน    การเพ่ิมจุดแข็ง และโอกาสเชนนี้   นาจะไดใชเปนแบบอยางแกทุกชุมชนเมือง และ
ชนบทอื่น ๆ   อยางยั่งยืนตลอดไป  ในขณะที่ทางจังหวัดพะเยายังไดรับความชวยเหลือในจํานวนจํากัดมากไป   แมจะเปน
โครงการที่ดีจึง ควรเรงขยายโอกาสใหทั่วถึงและตรงเปาหมายอยางแทจริงแบบจังหวัดลําพูน หรือมาตรการอื่นที่ เหมาะสม  
รวมท้ังการเรงปรับปรุงจุดออนของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ไมวาจะเปนดานบริการ การสงตอ การเลือกสถานพยาบาล 
และอ่ืน ๆ ที่ระบุแลว  โครงการนี้ก็นาจะเปนจุดแข็งไดใน อนาคต เพราะเปนโครงการที่สามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง     
เชนเดียวกับโครงการกองทุนเงินลานกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  สําหรับปจจัยหรือจุดแข็งในการรวมกลุมและการมีสวนรวมของรัฐกับชุมชนเมืองพ้ืนที่ศึกษาในทั้งสองจังหวัด
เปาหมายลําพูนและพะเยา  นับวามีไมตางกัน คือ  ตางก็มีคณะกรรมการบริหารชุมชน หรือผูนําชุมชนที่เขมแข็ง  โดยเฉพาะการ
มีขาราชการ และขาราชการเกษียณอายุที่มีความรูความชํานาญหลากหลายสาขาวิชา  ทั้งขาราชการทหาร ตํารวจ แพทย วิศวกร 
ฯลฯ  ลวนแลวแตมีประสบการณและความชํานาญสูง   รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความรักความภูมิใจในทองถ่ิน
ภูมิลําเนา  และเสียสละเพ่ือสวนรวม    จึงมีการทํางานและประสานงานกันเปนทีมอยางดี  เปดโอกาสใหสมาชิกชุมชนไดรับการ
สงเสริมพัฒนาจากภาครัฐทั้งในอดีตและปจจุบันไดมาก 
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 4.3.2  ทัศนคติและแนวคิดในการดําเนินชีวิต 
  ผลการศึกษาจากประชากรเปาหมายยากจนในประเด็นนี้  พอจะทําใหเขาใจไดดีวา  คนไทยทุกคนไมวาจะจน
หรือรวย  และไมวาจะอยูในสังคมชนบทหรือเมืองก็ตาม  แทบทุกคนหรือสวนใหญยังคงมีจิตวิญญาณของการเปนคนดี   มีความ
ตระหนักและใหความสําคัญในคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการใหความสําคัญกับการดําเนินชีวิตตามประเพณีวัฒนธรรม
เปนอยางดีเฉกเชนบรรพบุรุษ และจะยินดีในการมีสวนชวยเหลือ หรือเขารวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนหรือสังคมในทองถ่ินตน  
ในลักษณะชวยกันคนละไมละมือเปนประจํา  หรือในกรณีพิเศษก็ตาม  จากผลการศึกษาดังนี้ 
 คุณธรรมและจริยธรรม 
 คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยทั่วไปใหความสําคัญหลายเรื่อง   โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับผูมีบุญคุณ ผู
อาวุโส ผูท่ีอยูในศีลในธรรม และคนดี ทําความดี   ส่ิงเหลาน้ีนับวาเปนทุนทางสังคม ที่สังคมไทยมีอยูและสะสมไวเปนเวลานาน  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดใหความหมายทุนทางสังคมไววา คือ ผลรวมของสิ่งดีงาม
ตางๆ ที่มีอยูในสังคมไทยทั้งในสวนที่ไดจากการสั่งสมและตอยอด (เลมที่อางแลว หนา 159)    ไดจําแนกทุนทางสังคมออกเปน 3 
ลักษณะ ไดแก  ทุนมนุษย หมายถึง การเปนคนมีคุณภาพ  มีสติปญญาและมีทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย มีทัศนคติในการทํางานที่
ดี ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบและทําประโยชน    ทุนที่เปนสถาบัน เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา  ศาสนา  การเมือง 
รวมท้ังองคกร สมาคมวิชาชีพ ชมรม ฯ    ทุนทางปญญาและวัฒนธรรม มีลักษณะเปนนามธรรม  ครอบคลุมเรื่องระบบคุณคา 
เชน จริยธรรม คานิยม ความเชื่อ ความมีนํ้าใจเอ้ือเฟอ ความเคารพผูอาวุโส นับถือคนดี ทางดานวัฒนธรรม เชน ภาษา ศิลป
ศาสตร ประเพณี รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น (วารสารเศรษฐกิจและสังคม กันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2545  หนา 68)   สังคมไทยนับวา
เปนสังคมที่มีทุนเหลาน้ีอยู  และเปนปจจัยที่ทําใหสังคมผานวิกฤตรายแรงมาไดหลายครั้ง  แมในป พ.ศ. 2540 ท่ีประเทศไทย
ประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ 
 คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชนทั้ง 3 พื้นที่ ก็ยังปรากฏใหเห็นเมื่อมีคําถามวา “...การดําเนินชีวิตของทานและ
ครอบครัวในปจจุบัน  ทานคิดวาคุณธรรมและจริยธรรมตอไปนี้มีความสําคัญมากนอยเพียงใด?”   โดยการใหลําดับความสําคัญ
มาก ปานกลาง นอย และไมสําคัญ ตอคุณธรรมตอไปนี้  กตัญูตอพอแม เอื้อเฟอ เคารพนับถือผูใหญ นับถือคนดีมีศีลธรรม 
ทําบุญใหทาน ทําบุญที่สัด เช่ือการทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว และเช่ือในหลักธรรมทางศาสนา (ตารางที่ 16) 
 ขอมูลที่ประมวลแสดงใหเห็นวา ชุมชนท้ัง 3 พื้นที่ใหความสําคัญตอ การเปนคนกตัญูตอพอแม มากเปนอันดับหน่ึง 
(รอยละ 91.3)   รองลงมา คือ การเคารพนับถือผูใหญ (รอยละ 90.4)  และความสําคัญรองๆ ลงมาตามลําดับ คือ การนับถือคนดีมี
ศีลธรรม (รอยละ 84.0)  เชื่อหลักธรรมทางศาสนา (รอยละ 82.9)  การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว (รอยละ 78.5)   ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
(รอยละ 78.3)  และการทําบุญที่วัด   สุดทาย คือ การทําบุญใหทาน 
 เมื่อเปรียบเทียบระหวางชุมชนใน 3 พ้ืนท่ี  จะเห็นความชัดเจนคอนขางมากเกี่ยวกับการใหความสําคัญ “การกตัญู
รูคุณพอแม”   ซ่ึงนับเปนจุดแข็งของสังคมไทย ประมาณรอยละ 90-95  ของประชากรตัวอยางทั้ง 3 แหง ใหความสําคัญ “มาก” 
ไมเพียงแตรูคุณพอแมเทานั้น  การใหความสําคัญกับ “การเคารพนับถือผูใหญผูสูงอายุ” ก็อยูในระดับรอยละ 89-90  เปนท่ีนา
สังเกตวาทัศนะเกี่ยวกับ “การนับถือคนดีมีศีลธรรม”  ซ่ึงเคยเปนหัวใจสําคัญของโครงสรางสังคมไทยในชนบท  ถึงแมจะยังคง
เปนทัศนะท่ีมีความสําคัญในระดับ “มาก” ก็ตาม   แตอัตราสวนอยูในระดับรอยละ 80-85 เทาน้ัน 
 หลักธรรมในศาสนาพุทธและความเชื่อเก่ียวกับ “การทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว”  ยังเปนทัศนะที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับสูงพอสมควร ตั้งแตรอยละ 75-80  แตในทางปฏิบัติเพื่อจรรโลงพุทธศาสนา เชน การ “ทําบุญใหทาน” หรือ “การทําบุญที่
วัด”  ยังมีการยอมรับนอยกวา ประมาณรอยละ 65-75 เทานั้น   แตถาเปนเรื่องความ  “เอ้ือเฟอเผ่ือแผ” แลว  ปรากฏวาประชากร
เปาหมายทั้ง 3 ชุมชน ยอมรับเรื่องนี้มากในอัตรารอยละ 75-80  
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ตารางที่  16     จํานวนและรอยละของประชากรเปาหมาย  แสดงทัศนคติตอคุณธรรม/จริยธรรมของ 
 ครอบครัวในปจจุบัน 
 

ระดับความคิดเห็น คุณธรรมและจริยธรรม 
มาก  (รอยละ) ปานกลาง (รอยละ) นอย  (รอยละ) ไมสําคัญ  (รอยละ) 

รวมทุกพื้นที่  N = 520       
1. กตัญูตอพอแม   475 (91.3)(1) 42 (8.1) 2 (0.4) 1 (0.2) 
2. เคารพนับถือผูใหญ   470 (90.4) (2) 48 (9.2) 1 (0.2) 1 (0.2) 
3. นับถือคนที่มีศีลธรรม   437 (84.0) (3)    83 (16.0) - - 
4. เช่ือหลักธรรมทางศาสนา  431 (82.9) (4)    82 (15.8) 4 (0.8) 3 (0.6) 
5. เช่ือทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว   408 (78.5) (5)          89 (17.1) 18 (3.5) 4 (0.8) 
6. เอื้อเฟอ   407 (78.3)(6)  106 (20.4) 6 (1.2) 1 (0.2) 
7. การทําบุญท่ีวัด   388 (74.6) (7)  110 (21.2) 14 (2.7) 8 (1.5) 
8. การทําบุญใหทาน   373 (71.7) (8)  133 (25.6) 11 (2.1) 3 (0.6) 
ชนบทที่สูง  N = 120     
1. กตัญูตอพอแม   107 (89.2)(1) 11 (9.2) 1 (0.8) 1 (0.8) 
2. เคารพนับถือผูใหญ   107 (89.2)(1) 12 (10.0) - 1 (0.8) 
3. นับถือคนที่มีศีลธรรม 97 (80.8) 23 (19.2) - - 
4. เช่ือหลักธรรมทางศาสนา 93 (77.5) 24 (20.0) 2 (1.7) 1 (0.8) 
5. เอื้อเฟอ 90 (75.0) 24.2 (24.2) - 1 (0.8) 
6. เช่ือทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว 91 (75.8) 19 (15.8) 7 (5.8) 3 (2.5) 
7. การทําบุญท่ีวัด 81 (67.5) 23 (19.2) 8 (6.7) 8 (6.7) 
8. การทําบุญใหทาน 77 (64.2) 37 (30.8) 4 (3.3) 2 (1.7) 
ชนบททั่วไป  N = 240     
1. เคารพนับถือผูใหญ   216 (90.0)(1) 24 (10.0) - - 
2. กตัญูตอพอแม   215 (89.6) 24 (10.0) 1 (0.4) - 
3. นับถือคนที่มีศีลธรรม   203 (84.6) 37 (15.4) - - 
4. เช่ือหลักธรรมทางศาสนา   198 (82.5) 40 (16.7) 2 (0.8) - 
5. การทําบุญท่ีวัด   189 (78.7) 48 (20.0) 3 (1.2) - 
6. เอื้อเฟอ   187 (77.9) 50 (20.8) 3 (1.2) - 
7. เช่ือทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว   186 (77.5) 44 (18.3) 9 (3.7) 1 (0.4) 
8. การทําบุญใหทาน   179 (74.6) 57 (23.7) 4 (1.7) - 
ชุมชนเมือง  N = 160     
1. กตัญูตอพอแม   153 (95.6)(1) 7 (4.4) - - 
2. เคารพนับถือผูใหญ 147 (91.9) 12 (7.5) 1 (0.6) - 
3. เช่ือหลักธรรมทางศาสนา 140 (87.5)   18 (11.2) - 2 (1.2) 
4. นับถือคนที่มีศีลธรรม 137 (85.6)   23 (14.4) - - 
5. เช่ือทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว 131 (81.9)   26 (16.2) 2 (1.2) 1 (0.6) 
6. เอื้อเฟอ 130 (81.2)   27 (16.9) 3 (1.9) - 
7. การทําบุญท่ีวัด 118 (73.7)   39 (24.4) 3 (1.9) - 
8. การทําบุญใหทาน 117 (73.1)   39 (24.4) 3 (1.9) 1 (0.6) 

 
 ในสภาวการณท่ีเปนอยูปจจุบัน การไดมีโอกาสดูแลพอแมเพ่ือตอบแทนบุญคุณหรือแสดงความกตัญูรูคุณ  นับวาอยู
ในอัตราสูงพอสมควร หรือประมาณ 3 ใน 4 (รอยละ 73.6) ที่ยอมรับวาไดปฏิบัติ “บอย”  มีประชากรเปาหมายเพียงรอยละ 3.8 
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เทาน้ันวา “ไมเคย” ไดดูแลพอแม  ซ่ึงถาเปรียบเทียบระหวางชุมชนชนบทที่สูง กับชุมชนชนบททั่วไปและชุมชนเมืองแลว  จะ
เห็นไดวา ชนบทที่สูงมีอัตราสวน “ไมเคย” ดูแลพอแมมากท่ีสุด รอยละ 10.8  ตางจาก 2 ชุมชนนั้น มีเพียงรอยละ 2.1 และ 1.2 
ตามลําดับเทานั้น   อยางไรก็ตามทุนทางสังคมในดานน้ีนับวายังมีมากในชุมชนทั้ง 3 แหง (ตารางที่ 17) 
 การทําบุญตักบาตร ความเชื่อในศาสนาวาชาติภพหนาจะไดสบาย   ประชากรเปาหมายทั้ง 3 พื้นที่ ไดปฏิบัติ “บอย” 
ในอัตราสวนรอยละ 71  เมื่อเปรียบเทียบกันระหวาง 3 พื้นที่ศึกษาก็จะพบวา ชนบทที่สูงมีการปฏิบัติ “บอย” นอยกวา 2 ชุมชน 
คือ มีเพียงรอยละ 57.5  ขณะท่ีชุมชนชนบทมีการปฏิบัติ รอยละ 73.7  และชุมชนเมืองไดปฏิบัติบอยๆ รอยละ 76.9   ดังน้ัน
ประชากรเปาหมายในชนบทที่สูงจึงมีคนที่ไมเคยทําบุญตักบาตรเลยถึงรอยละ 11.7 (ตารางที่ 17) 

ตารางที่  17     จํานวนและรอยละของการปฏิบัติตัวตามประเพณีวัฒนธรรมในสังคมปจจุบัน 
รวมทุกพ้ืนที่   

N=520  (รอยละ) 
ชนบทที่สูง   

N=120  (รอยละ) 
ชนบททั่วไป   

N=240  (รอยละ) 
ชุมชนเมือง 

N=160  (รอยละ) ประเพณี วัฒนธรรม 
บอย นานๆ

คร้ัง 
ไมเคย บอย นานๆ

คร้ัง 
ไมเคย บอย นานๆ

คร้ัง 
ไมเคย บอย นานๆ

คร้ัง 
ไมเคย 

383 117 20 83 24 13 174 61 5 126 32 2 1. การดูแลพอแม 
(73.6) (22.5) (3.8) (69.2) (20.2) (10.8) (72.5) (25.4) (2.1) (78.7) (20.0) (1.2) 
369 136 15 69 37 14 177 63 - 123 36 1 2. การทําบุญตักบาตร 

(71.0) (26.1) (2.9) (57.5) (30.8) (11.7) (73.7) (26.2)  (76.9) (22.5) (0.6) 
184 283 53 24 70 26 80 139 21 80 74 6 3. ใหความชวยเหลือ 

(35.4) (54.4) (10.2) (20.2) (58.3) (21.7) (33.3) (57.9) (8.7) (50.0) (46.3) (3.7) 
 
 การใหความชวยเหลือหรือบริจาคสิ่งของแกผูอ่ืนที่ตกทุกขไดยาก  เปนกิจกรรมที่ประชากรทั้ง 3 พื้นที่ รายงานวา 
“นานๆ ครั้ง” ซ่ึงจะทําเปนสวนมากหรือรอยละ 54.4   ในชนบทที่สูงมีอัตราสวนของผูท่ี “ไมเคย”บริจาคชวยเหลือคนอ่ืนมาก
ถงึรอยละ 21.7   เมื่อเปรียบเทียบกับชนบททั่วไปและชุมชนเมืองแลว  2 ชุมชนหลังนี้ ตอบวา “ไมเคย” เพียงรอยละ 8.7 และรอย
ละ 3.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 17) 
 ดังน้ัน  สถานการณโดยสรุปแลวแสดงใหเห็นวา ความคิดความเชื่อกับการไดปฏิบัติในเรื่องเดียวกันอาจแตกตางกันใน
ความเปนจริง  โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับการใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก   ซ่ึงสวนใหญจะมีโอกาสไดชวยเหลือคนอ่ืน 
“นานๆ ครั้ง” เปนสวนมากเทานั้น   ถึงอยางไรก็ตามการปฏิบัติในเรื่อง การดูแลพอแม และการทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทาง
ศาสนาก็ยังเปนการปฏิบัติที่ยังมั่นคงและยั่งยืนอยูในสังคมไทยอยูมากพอควร 
 การรวมทํากิจกรรมตามประเพณี 
 สําหรับงานประเพณีตางๆ เชน สงกรานต ปใหม (มง และชนเผาอ่ืนๆ)   ย่ีเปง (เดือน 12)   กฐิน  ปอย  หรืองาน
สังคมประเพณี อาทิ  งานบวชพระ  งานแตงงาน หรืองานเผาศพ งานข้ึนบานใหม เหลานี้   การไดรวมทํากิจกรรมกับคนใน
ชุมชนของตนเอง  เปนเครื่องบงชี้ถึงความสมานสามัคคีในชุมชน  ความยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน   ขอมูลจากการ
สํารวจแสดงใหเห็นวา งานสังคมที่ประชากรเปาหมายเขารวมทํากิจกรรมดวย “บอย” มากที่สุด (รอย 90.8) คือ “งานศพ”   โดย
ปกติตามประเพณีของภาคเหนือนั้น  งานศพมักเปนงานที่คนจะไปรวมกิจกรรมถึงแมไมไดรับการบอกกลาวเชิญจากเจาภาพก็
ตาม   คนในภูมิภาคนี้จะถือวาเปนงานสําคัญถารูก็ตองไป  งานที่ตองไปอีกงาน คือ “งานแตงงาน” มีผูตอบรอยละ 75.2  และ
งานสงกรานตมีผูตอบรอยละ 72.9 
 เมื่อเปรียบเทียบระหวางชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชมุชนเมือง แสดงใหเห็นงานประเพณีสําคัญของภาคเหนือ คือ 
งานสงกรานต งานประเพณีลอยกระทงเดือนสิบสอง หรือภาษาพื้นเมืองเรียก “ย่ีเปง”   ตลอดจนงานปอย นับเปนงานประเพณีที่
กลุมเปาหมายชุมชนเมืองและชนบททั่วไป  เขารวมทํากิจกรรม จัดวา “บอย” มากที่สุด ประมาณรอยละ 80   ซ่ึงงานประเพณีท้ัง 
2 น้ีไมใชงานประเพณีของชนบทที่สูง   นอกจากนั้นงานบุญทอดกฐิน เปนอีกประเพณีหนึ่งที่มีการปฏิบัติถึงรอยละ 80  
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(ตารางที่ 18)  ในการเขารวมงานประเพณีของประชากรชนบทที่สูงซ่ึงเปนชนกลุมนอยหลายเผาพันธุ   มีวัฒนธรรมและงาน
ประเพณีของตนเอง  การดําเนินรอยตามประเพณีของชาวพื้นบานจึงมีนอยกวาชุมชนอีก 2 แหง 
 
ตารางที่  18     จํานวนและรอยละของประชากรเปาหมายที่ปฏิบัติตัวตามประเพณีในสังคมปจจุบัน 
 

รวมทุกพ้ืนที่   
N=520  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง   
N=120  (รอยละ) 

ชนบททั่วไป   
N=240  (รอยละ) 

ชุมชนเมือง 
N=160  (รอยละ) ประเพณี 

วัฒนธรรม 
บอย นานๆ

ครั้ง 
ไมเคย บอย นานๆ

ครั้ง 
ไมเคย บอย นานๆ

คร้ัง 
ไมเคย บอย นานๆ

คร้ัง 
ไมเคย 

รวมประเพณี             
472 42 5 103 12 4 225 14 1 144 16 -   งานศพ 

(90.8)1 (8.1) (1.0) (85.8)1 (10.0) (3.3) (93.8)1 (5.8) (0.4) (90.0)1 (10.0)  
391 125 4 87 31 2 187 53 - 117 41 2   งานแตงงาน 

(75.2)2 (24.0) (1.0) (72.5)2 (25.8) (1.7) (77.9) (22.1)  (73.1) (25.6) (1.2) 
379 110 31 64 35 21 188 47 5 127 28 5   สงกรานต 

(72.9)3 (21.1) (6.0) (53.3) (29.2) (17.5) (78.3) (19.6) (2.1) (79.4)2 (17.5) (3.1) 
377 96 47 48 26 46 204 36 - 125 34 1   งานปอย 

(72.5) (18.5) (9.0) (40.0) (21.7) (38.3) (85.4)2 (15.0) - (78.1)3 (21.2) (0.6) 
371 125 24 63 36 21 192 47 1 116 42 2   งานขึ้นบาน

ใหม (71.3) (24.0) (4.6) (52.5) (30.0) (17.5) (80.0) (19.6) (0.4) (72.5) (26.2) (1.2) 
365 106 49 42 32 46 198 39 3 125 35 -   งานกฐิน 

(70.2) (20.4) (9.4) (35.0) (26.7) (38.3) (82.5)3 (16.2) (1.2) (78.1)3 (21.9)  
361 100 59 47 28 45 192 41 7 122 31 7   งานยี่เปง 

(69.4) (19.2) (11.3) (39.2) (23.3) (37.5) (80.0) (17.1) (2.9) (76.2) (19.4) (4.4) 
355 115 50 45 31 44 190 47 3 120 37 3   งานบวช 

(68.3) (22.1) (9.6) (37.5) (25.8) (36.7) (79.2) (19.6) (1.2) (75.0) (23.1) (1.9) 
306 161 53 59 32 29 143 80 17 104 49 7     *งานอนุรักษ   

       ประเพณีฯ (58.8) (31.0) (10.2) (49.2) (26.7) (24.2) (59.6) (33.3) (7.1) (65.0) (30.6) (4.4) 
261 89 169 75 25 19 102 36 102 84 28 48   วันปใหม* 

(50.2) (17.1) (32.5) (62.5)3 (20.8) (15.8) (42.5) (15.0) (42.5) (52.5) (17.5) (30.0) 
*  ปใหม มง และชนเผาอื่นๆ 

 การเขารวมกิจกรรมพัฒนาหมูบาน 
 การมีสวนรวมพัฒนากิจกรรมของชุมชน เปนเครื่องบงชี้ความเปนชุมชน  ความสัมพันธในชุมชน     คนในชุมชนมี
ความรูสึกเปนคนกลุมเดียวกันมากนอยแคไหน  โดยภาพรวมท้ัง 3 พื้นที่ นับวามีการวมมือทํากิจกรรมอยูมากพอสมควร (รอยละ 
87.7)  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบระหวางชุมชนทั้ง 3 แหงแลวพบวา ชุมชนที่มีการรวมมือสูงที่สุด คือ ชุมชนในที่สูงนับวามีการรวมทํา
กิจกรรมถึงรอยละ 95   รองลงมา คือ ชุมชนชนบททั่วไป มีการรวมทํากิจกรรมรอยละ 92.1   สําหรับชุมชนเมือง ซ่ึงมีความ
รวมมือนอยที่สุด รอยละ 75.6 เทาน้ัน   สะทอนใหเห็นลักษณะความเปนชุมชนเมืองที่ตางคนตางตองทํามาหากิน  การใชเวลา
เพ่ือเขารวมกิจกรรมชุมชน จึงมีอัตราสวนต่ํากวาอีก 2 พ้ืนที่ (ตารางที่ 19) 
 การเขารวมกิจกรรมของชุมชน  โดยทั่วไปชาวบานมักถูกขอรองใหเขาชวยพัฒนาหมูบาน  ทําความสะอาดพื้นที่บาน
และทองถนนท่ีเปนสาธารณะ  กิจกรรมเหลาน้ีจะทําในวันสําคัญ เชน วันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันสําคัญอ่ืนๆ ท่ีไมใชวันหยุดทาง
ศาสนา รอยละ 70.8 เปนกิจกรรม ดังกลาวนี้   ถาเปรียบเทียบใน 3 ชุมชน  จะพบวาชุมชนเมืองมีกิจกรรมนี้นอยที่สุด (รอยละ 
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57.5)   นอกจากกิจกรรมดังกลาวนี้แลว  ยังมีการเขารวมทํางานบุญของหมูบาน  รวมทํากิจกรรมของสาธารณสุข  รวมกันทําการ
ปองกันไฟปา  รวมกันสรางอาคารสาธารณะ  และอื่นๆ 
 ประชากรเปาหมายที่เขารวมทํากิจกรรมในชุมชน  มีตั้งแตเคยเขารวมเพียงครั้งเดียวใน 1 ป  ไปจนถึงบางคนเคยเขา
รวมมากกวา 20 ครั้งข้ึนไป  แตสวนมากหรือประมาณรอยละ 86 เปนผูที่เคยเขารวมกิจกรรมนอยกวา 6 ครั้ง   สวนนอย คือ รอย
ละ 14  เปนผูที่มีสวนรวมกับกิจกรรมมากกวา 6 ครั้งข้ึนไป   แตจะเห็นวากลุมเปาหมายในชุมชนเมืองมีการเขารวมกิจกรรม
สาธารณะนอยท่ีสุด   เน่ืองจากมีถึงรอยละ 89 ที่เขารวมกิจกรรมนอยกวา 6 ครั้งตอป (ตารางที่ 20) 
 
 
ตารางที่  19     โอกาสเขารวมกิจกรรมพัฒนาหมูบานในชวงเวลา 1 ปที่ผานมา 
 

โอกาสเขารวมกิจกรรม รวมทุกพื้นที่   
N=520  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง   
N=120  (รอยละ) 

ชนบททั่วไป   
N=240  (รอยละ) 

ชุมชนเมือง   
N=160  (รอยละ) 

ไมมีโอกาส 64 (12.3) 6 (5.0) 19 (7.9) 39 (24.4) 
มีโอกาส 456 (87.7) 114 (95.0) 221 (92.1) 121 (75.6) 

  พัฒนาหมูบาน 368 (70.8) 94 (78.3) 182 (75.8) 92 (57.5) 
  ชวงงานบุญ 26 (5.0) 6 (5.0) 17 (7.1) 3 (1.9) 
  กิจกรรมทางสาธารณสุข 11 (2.1) - 2 (0.8) 9 (5.6) 
  ปองกันไฟปา 13 (2.5) 6 (5.0) 7 (2.9) - 
  สรางอาคารสาธารณะ 8 (1.5) 4 (3.3) 3 (1.2) 1 (0.6) 
  อ่ืนๆ 30 (5.8) 4 (3.3) 10 (4.2) 16 (10.0) 

 

ตารางที่  20     จํานวนครั้งที่มีโอกาสเขารวมกิจกรรมพัฒนาในหมูบานในชวง 1 ปที่ผานมา 
 

จํานวนครั้ง รวมทุกพ้ืนที่   ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง   

   1 ครั้ง 151 (33.4) 32 (28.3) 76 (34.5) 43 (36.1) 
   2-5 ครั้ง 240 (53.1) 55 (48.7) 122 (55.4) 63 (52.9) 
   6-10 ครั้ง 34 (7.5) 12 (10.6) 14 (6.4) 8 (6.7) 
   11-20 ครั้ง 22 (4.9) 11 (9.7) 7 (3.2) 4 (3.4) 
   มากกวา 20 ครั้ง 5 (1.1) 3 (2.6) 1 (0.5) 1 (0.8) 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 452 (100.0) 113 (100.0) 220 (100.0) 119(100.0) 
หมายเหตุ  :  ไมระบุ 68 คน 
 
4.3.3  การไดรับการศึกษาและขอมูลขาวสารกับการแกไขปญหาความยากจน 
 การศึกษาชวยใหมีงานทําและรอดพนจากความยากจนไดหรือไม ? 
 ความพยายามของรัฐบาลทุกยุค ที่จะใหประชากรไทยไดรับการศึกษาโดยทั่วถึง  ขยายการศึกษาภาคบังคับก็ดําเนิน
แลว  ใหเรียนฟรีก็ดําเนินแลว หรือแมแตใหทุนกูยืมไปศึกษาตอก็ดําเนินแลว  แตระบบการศึกษานั้นมุงใหประชาชนไทยมี
ความรูในการประกอบอาชีพ  ซ่ึงจะทําใหมีรายได และเปนกลยุทธในการแกปญหาความยากจนดวยในที่สุด  เมื่อคณะวิจัยถาม
หัวหนาครัวเรือนวา “ทานคิดวาการศึกษาจะชวยใหครัวเรือนรอดพนจากความยากจนไดหรือไม?” 
 ผลการศึกษาพบวา ประชากรกลุมเปาหมายทั้ง 3 พ้ืนที่  2 ใน 3 มีความเห็นวา การศึกษาชวยใหครอบครัวรอดพนความ
ยากจนได (ตารางที่ 21)   แตก็มีกลุมเปาหมายที่ไมสูจะแนใจมากนัก รอยละ 16.9 ตอบวา อาจชวยได  และกลุมเปาหมายรอยละ 
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8.3 ไมมีความแนใจวาการศึกษาชวยใหพนจากความยากจนได  มีกลุมเปาหมายเกือบรอยละ 3 ที่ไมมีความหวังกับระบบ
การศึกษาเลยวา จะชวยใหรอดพนจากความยากจนได 
 ถาเปรียบเทียบระหวางกลุมเปาหมายในชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองแลว   ขอมูลแสดงใหเห็นวา ชนบท
ที่สูง และชุมชนเมือง  คอนขางมีความมั่นใจมากกวาชนบททั่วไปวา การศึกษาชวยใหรอดพนความจนไดดวยการตอบวา ชวยได 
รอยละ 73.3 และรอยละ 71.9 ตามลําดับ  ขณะที่ชนบททั่วไปมีความมั่นใจเพียงรอยละ 62.1 เทานั้น 
 
ตารางที่  21     จํานวนและรอยละของประชากรเปาหมาย  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษา 
                         ชวยใหครอบครัวรอดพนความยากจน 
 

การศึกษาชวยไดหรือไม รวมทุกพ้ืนที่   
N=520  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง   
N=120 (รอยละ) 

ชนบททั่วไป   
N=240 (รอยละ) 

ชุมชนเมือง   
N=160 (รอยละ) 

     ไมไดชวย 14  (2.7) 3 (2.5) 8 (3.3) 3 (1.9) 
     ไมแนใจ 43  (8.3) 12 (10.0) 20 (8.3) 11 (6.9) 
     อาจชวยได  88 (16.9) 16 (13.3)  47 (19.5)   25 (15.6) 
     ชวยได 352 (67.7) 88 (73.3) 149 (62.1) 115 (71.9) 
     ไมมีความเห็น 22  (4.3) 1 (0.8) 16 (6.7)   5 (3.1) 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 520 (100.0) 120 (100.0) 240 (100.0) 160 (100.0) 
 
 ความคิดเห็นวา ระบบการศึกษาชวยใหรอดพนจากความยากจนไดน้ัน  มีเหตุผลซ่ึงตอบมาคลายๆ กันทุกพื้นที่ คือ “..
การศึกษาทําใหมีความรูดี สามารถเลือกงานที่ทําได เลือกงานที่มีรายไดดีได ชวยใหรูเทาทันคน ไมถูกหลอก..”  ความคิดเห็น
กลุมนี้ นับวาเปนความคิดเห็นของประชากรเปาหมายสวนใหญ  แตอยางไรก็ตามมีกลุมที่เห็นดวยแตไมมั่นใจวาการศึกษาจะ
ชวยใหพนความยากจนได คือ กลุมที่ตอบวา “..คนมีการศึกษาสูงแลวตองขยันดวย ถาขี้เกียจก็ไมอาจพนความยากจน  ...บางคน
เรียนจบมาแตไมมีงานทํา ไมมีรายได ก็ไมอาจชวยใหรวยได...” 
 อยางไรก็ตามมีกลุมเปาหมายที่ไมเห็นดวยกับความคิดน้ีอยูดวยถึงแมจะมีจํานวนนอย คนกลุมนี้ใหเหตุผลวา  “...
ข้ึนอยูกับแตละบุคคล  เคยเห็นคนมีความรูประพฤติไมดี ไมมีงานทํา ตกงานก็มาก .ทํางานมีเงินแตไมประหยัดก็ไมรวย   ...
ข้ึนอยูกับการเรียนของแตละคน ถาเรียนเกงก็ไดงาน เรียนไมเกงก็ไมไดงาน หรือเรียนไมจบก็ไมมีงานทํา ถาเกเรก็ไมมีงานทํา...”    
ฉะนั้นจึงเห็นวา มีประชากรเปาหมายบางคนที่มองเห็นวา การศึกษาไมใชส่ิงสําคัญท่ีสุดเพียงเรื่องเดียวที่จะชวยใหคนมีกินมีใช
ไมยากจน  แตตองประกอบดวยพฤติกรรมสวนตัวของคนนั้นๆ ดวย  จึงจะทําใหเกิดผลในทางบวกดังกลาว 
 การรับรูขอมูลขาวสาร 
 ประชาชนในพื้นที่ศึกษา ถึงแมอยูในพ้ืนที่หางไกล เชน ชุมชนชนบทที่สูงลวนไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ 
หลากหลายรูปแบบ  แตความหลากหลายเหลานั้น ชุมชนชนบทที่สูงมีการเขาถึงส่ือหรือแหลงขอมูลนอยที่สุด   ถาเปรียบเทียบ
กับชุมชนชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
 ชุมชนชนบทที่สูง เขาถึงแหลงขอมูลโดยผานสื่อโทรทัศน มากที่สุด (รอยละ 48)  รองลงมาคือ เพื่อนบาน (รอยละ 27 ) 
เปนผูนําขอมูลขาวสารมาบอก  และวิทยุ เปนอันดับที่ 3 (รอยละ 26)   กํานัน  ผูใหญบาน เปนอันดับที่ 4 (รอยละ 20)  ตามลําดับ   
ในชุมชนชนบททั่วไป แหลงขอมูลที่สําคัญ คือ โทรทัศน (รอยละ 72)  รองลงมา คือ วิทยุ (รอยละ 29)  และความรูอานออกเขียน
ไดทําใหชาวชุมชนชนบทไดรับขอมูลจากหนังสือพิมพมาเปนอันดับท่ี 3 (รอยละ 23)   ระบบการเผยแพรขอมูลโดยใชเสียงตาม
สาย  นับเปนส่ือที่นําขอมูลมาสูชาวบานไดมากเปนอันดับท่ี 4 (รอยละ 14)  และการบอกขอมูลขาวสารโดยเพื่อนบานดวยกันเอง 
ก็มีมากเปนอันดับที่ 5 (รอยละ 10)    ไมนาแปลกใจ ชุมชนเมืองซ่ึงเปนพื้นท่ีใกลแหลงขอมูลมากที่สุด ประชาชนสวนใหญไดรับ
ขอมูลขาวสารจากโทรทัศน (รอยละ70)  และความรูของความเปนเมือง ทําใหประชาชนกลุมน้ีไดขอมูลจากหนังสือพิมพมาเปน
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อันดับ 2 (รอยละ 39)    วิทยุ ก็เปนแหลงขอมูลที่สําคัญอีกแหลง มีผูตอบมากเปนอันดับที่ 3 (รอยละ 27)   เสียงตามสายและเพื่อน
บานก็เปนแหลงที่มีอิทธิพลตอชาวบานกลุมนี้มากเปนอันดับที่ 4  และอันดับที่ 5  ตามลําดับ  (ตารางที่ 22) 
 
ตารางที่  22     จํานวนและรอยละของการรับรูขอมูลขาวสารที่ชวยเสริมความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
 

ประเภทสื่อที่ใหขอมูล รวมทุกพ้ืนที่ 
N=520  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง 
N=120  (รอยละ) 

ชนบททั่วไป 
N=240  (รอยละ) 

ชุมชนเมือง 
N=160  (รอยละ) 

     โทรทัศน    342 (65.8) (1)    58 (48.3) (1)   172 (71.7) (1)  112 (70.0) (1) 
     วิทยุ    145 (27.9) (2)    31 (25.8) (3)    71 (29.6) (2)   43 (26.9) (3) 
     หนังสือพิมพ    123 (23.6) (3) 5 (4.2)    56 (23.3) (3)   62 (38.7) (2) 
     เพ่ือนบาน 69 (13.3)    33 (27.5) (2) 24 (10.0) 12 (7.5) 
     เสียงตามสาย 67 (12.9) 11 (9.2) 34 (14.2) 22 (13.7) 
     ผูใหญบาน / อบต. 40 (7.7) 24 (20.0) 10 (4.2) 6 (3.8) 
     เจาหนาที่รัฐ / ธกส. 29 (5.6) 2 (1.7) 22 (9.2) 5 (3.1) 
     อานหนังสือ 19 (3.6) 3 (2.5) 8 (3.3) 8 (5.0) 
     เขาอบรม 15 (2.9) 1 (0.8) 9 (3.7) 5 (3.1) 
     โครงการหลวง 13 (2.5) 11 (9.2) - 2 1.2) 
     พอคา 3 (0.6) 2 (1.7) 1 (0.4) - 

  หมายเหตุ  :  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
4.3.4  สภาพความเปนอยูอยางยากจนและความคาดหวังในชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรเปาหมาย 
 ประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  สวนใหญประมาณ 3 ใน 5 หรือรอย
ละ 60  ยอมรับวาตนมีสภาพยากจนอยางในปจจุบันมาไมมากกวา 10 ป  ซ่ึงหมายความวาความยากจนที่คงสภาพอยูอยางปจจุบัน
เปนมาไมนานมากนัก  โดยเปนประชากรเปาหมายของชุมชนเมืองสูงสุด  หรือรอยละ 67.5  สวนของชนบทที่สูงและชนบท
ทั่วไป รอยละ 65  และรอยละ 56.6 ตามลําดับ  ที่เหลือรอยละ 40 ของทุกกลุมพื้นท่ี คือ ประชากรตัวอยางศึกษาที่ยอมรับวาตนมี
สภาพยากจนอยางนี้มานานกวา 10 ป  จนถึงลักษณะที่วา “จนมาตั้งแตเกิด  หรือเกิดมาก็จนแลว”  ลักษณะหลังนี้ยืนยันมากที่สุด
จากประชากรตัวอยางศึกษาของชนบททั่วไป  รอยละ 43.4  ถัดมา คือ  ประชากรยากจนในชนบทที่สูง  รอยละ 35  และในชุมชน
เมือง รอยละ 32.5  ตามลําดับ  ซ่ึงก็หมายความวาชนบททั่วไปเปนพ้ืนที่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา
ประชากรที่มีอาชพีหลักทางการเกษตร  ยังมีความยากจนอยูมาก (ตารางที่ 23) 
 
ตารางที่  23     การมีสภาพความเปนอยูอยางปจจุบันนี้  จําแนกตามป 
 

จํานวนป รวมทุกพ้ืนที่ 
N=520  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง 
N=120  (รอยละ) 

ชนบททั่วไป 
N=240  (รอยละ) 

ชุมชนเมือง 
N=160  (รอยละ) 

    1- 4 ป 89 (17.1) 18 (15.0) 39 (16.2) 32 (20.0) 
    5-10 ป 223 (42.9) 60 (50.0) 97 (40.4) 76 (47.5) 
    11-20 ป 98 (18.8) 31 (25.8) 44 (18.3) 23 (14.4) 
    21-30 ป 45 (8.6) 6 (5.0) 27 (11.2) 12 (7.5) 
    31-50 ป 50 (9.6) 12 (10.0) 25 (10.4) 13 (8.1) 
    มากกวา 50 ป 15 (2.9) 3 (2.5) 8 (3.3) 4 (2.5) 
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 ประชากรเปาหมายพูดถึงสาเหตุสําคัญที่ทําใหตนเองคงสภาพยากจนอยางที่เปนอยูในปจจุบันน้ีหลายสาเหตุปจจัย   ซ่ึง
โดยภาพรวมแลว มีเหตุผลหลัก 7 ประการ ไดแก (ตารางที่ 24) 
 1. การมีการศึกษานอย 5. ดานภัยธรรมชาติ 
 2. มีปญหาดานเศรษฐกิจ 6. การไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากโครงการหลวงและรัฐบาล 
 3. มีปญหาดานบุคลิกภาพ 7. มีเหตุผลหลายขอดังที่กลาวมาแลว 
 4. ดานครอบครัว 
     
 ปญหาดานเศรษฐกิจ เปนปญหาใหญที่สุด (รอยละ 51.9)  ปญหานี้เกิดขึ้นกับชนบทที่สูงเกือบเทากับชุมชนเมือง  
ปญหาเศรษฐกิจที่เปนผลใหเกิดสภาพยากจน  ถาเรียงตามลําดับความสําคัญน้ัน  พบวา 
 1. การไมมีที่ดินทํากิน หรือมีที่ดินนอย ทํากินไมพอ 5. ตองใชเงิน เพ่ือการเล้ียงดูบุตร 
 2. การไมมีงานทํา จึงเปนเหตุใหไมมีรายได  6. ไมมีเงินทุน  และ 
 3. ทํางานรับจาง งานไมแนนอน ทําใหรายไดนอย 7. อ่ืนๆ เชน คาครองชีพสูง  มีหนี้สิน  เปนตน 
 4. ทําธุรกิจการคาไมคลองตัว 
     
 ปญหาทางดานครอบครัว ก็นับวาเปนสาเหตุใหยากจนไดมากเชนกัน  กลุมตัวอยางกลาวถึง (รอยละ 13.4) วา  ตนเองมี
ลูกมาก ในดานหนึ่งตองใชจายเปนคาเลี้ยงดูและเลาเรียนมากพอสมควร  แตอีกดานหนึ่งกลับเห็นวา การมีลูกมากจะเปนแรงงาน 
“ฟรี” ใหกับครอบครัว  มีเหตุผลหนึ่งวา ความยากจนที่ตนเผชิญอยูในปจจุบันนี้เปนเพราะตนเองไมมีมรดกและยากจน 
 ปญหาการไดรับการศึกษานอยทําใหตองมีสภาพยากจน ก็เปนเหตุผลสําคัญอันดับท่ี 3  ที่กลุมเปาหมายกลาวถึง  
ชาวบานหรือประชากรตัวอยางศึกษา จึงมองเห็นวาเมื่อมีการศึกษานอยก็ไมสามารถแสวงหางานทําท่ีกอใหเกิดรายไดมากๆ ส่ิงที่
ชาวบานมองเห็นสืบเนื่องกัน คือ ไมมีความรูจึงไมสามารถเลือกงานที่มีรายไดดีทําได 
 เปนที่นาสังเกตวา ชาวบานหรือประชากรตัวอยางศึกษาพูดถึงสภาพธรรมชาตินอยมาก  โดยเฉพาะภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่กอใหเกิดสภาพยากจนและไมเปลี่ยนแปลง   อยางไรก็ตาม  ชาวบานยังเห็นวา โครงการหลวง (พื้นที่ชนบทที่สูง) 
และหนวยงานราชการ เชน ธ.ก.ส. หรอืเกษตรจังหวัด เปนผูท่ีทําใหพวกเขามีหนทางที่เปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
 เมื่อถามถึงความพอใจกับชีวิตความเปนอยู เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนมีโครงการหลวง และหลังจากมีโครงการ
หลวง  ชุมชนที่สูงแสดงความคิดเห็นในเชิง “พอใจ ถึงพอใจมาก”  ภายหลังมีโครงการหลวงเขามาในชุมชน ถึงรอยละ 75.6 
(กอนโครงการหลวง มีเพียงรอยละ 42.0)  สําหรับในชนบททั่วไป เมื่อเปรียบเทียบความเปนอยูกอน พ.ศ. 2544 กับภายหลัง พ.ศ. 
2544  (หรือกอนและหลังรัฐบาลปจจุบัน สมัยนายกฯ พ.ต.ต.ทักษิณ  ชินวัตร)  ประชากรตัวอยางศึกษาแสดงความคิดเห็นพอใจ 
ถึงพอใจมาก ภายหลัง พ.ศ. 2544 ถึงรอยละ 72.4 (กอนป พ.ศ.2544 มีเพียง 48.4)   ขณะเดียวกัน กลุมตัวอยางในชุมชนเมืองก็
แสดงความคิดเห็นพอใจถึงพอใจมากภายหลัง พ.ศ. 2544 รอยละ 55.3 (กอนป พ.ศ. 2544 มีเพียง 39.6) 
 อยางไรก็ตาม ความพึงพอใจเหลาน้ี  อาจเก่ียวโยงกับนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันที่ใหความชวยเหลือชนบทยากจน
อยางเห็นเปนรูปธรรม หรืออาจไมเกี่ยวของกันเลยก็เปนไปไดท้ัง 2 อยาง   คําตอบที่ไดรับท้ังหมดนี้เปนเพียงความรูสึกของ
ผูตอบในขณะนั้นๆ เทานั้น (ตารางที่ 25) 
 ความคาดหวังกับชีวิตความเปนอยูใน 3-4 ปขางหนา / อนาคตอันใกล 
 ความคาดหวังกับความเปนอยูของครอบครัวในชวง 3-4 ปขางหนา  นาจะแสดงใหเห็นวา ชาวบานหรือประชากร
เปาหมายยากจนในพื้นที่ทั้ง 3 แหง มีความหวังอยูบางวาอนาคตขางหนาจะดีข้ึน  แตความคาดหวังนี้มีเพียงรอยละ 64.4 ของ
ประชาชนที่ตอบท้ังหมดเทานั้น  ถาดูจากคําตอบที่ไดรับแสดงใหเห็นวา มีชาวบานประมาณ 1 ใน 5 ยังไมมีความมั่นใจวาชีวิต
ของตนจะดีข้ึน  และถาเปรียบเทียบระหวางชุมชนแตละชุมชนจะเห็นวา ชาวชนบทที่สูง มีความหวังวาในอนาคตจะดีข้ึน เพียง 
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ตารางที่  24     สาเหตุสําคัญที่ทําใหมีสภาพที่อยูอยางปจจุบันน้ี 
 

สาเหต ุ รวมทุกพ้ืนท่ี   ชนบทท่ีสูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง   
 มีการศึกษานอย 41 (11.9) 8 (9.2) 18 (12.1) 15 (14.0) 
 มีปญหาเศรษฐกิจ 178 (51.9) 57 (65.5) 64 (42.9) 67 (62.6) 

    1. ที่ดินนอย  ไมมีท่ีดิน 43 (12.5) 25 (28.7) 13 (8.7) 15 (14.0) 
    2. ไมมีงานทํา ไมมีรายได 1 (0.3) - - 1 (0.9) 
    3. ทําการคาขายไมดี 8 (2.3) - 3 (2.0) 5 (4.7) 
    4. รับจางรายไดนอยไมแนนอน 15 (4.4) 9 (10.3) 5 (3.4) 1 (0.9) 
    5. มีภาระเล้ียงดูลูก 29 (8.5) 7 (8.0) 13 (8.7) 9 (8.4) 
    6. ไมมีทุน 22 (6.4) 3 (3.4) 6 (4.0) 13 (12.1) 
    7. ทําเกษตรไดผลดี   22 (6.4) 3 (3.4) 6 (4.0) 13 (12.1) 
    8. คาครองชีพสูง 19 (5.5) 3 (3.4) 8 (5.4) 8 (7.5) 
    9. มีงานทํา เงินเดือนประจํา 13 (3.8) 5 (5.7) 8 (5.4) - 
    10. มีหน้ีสิน 6 (1.7) 2 (2.3) 2 (1.3) 2 (1.9) 

 บุคลิกภาพ 31 (9.0) 2 (2.3) 18 (12.1) 11 (10.3) 
    1. ขยันทํางาน 2 (0.6) - 1 (0.7) 1 (0.9) 
    2. ประหยัดอดออม 27 (7.9) 1 (1.1) 17 (11.4) 9 (8.4) 
    3. ใชจายฟุมเฟอย 2 (0.6) 1 (1.1) - 1 (0.9) 

 ครอบครัว 43 (13.4) 10 (11.5) 23 (15.4) 13 (12.1) 
    1. ไมมีมรดก  จน 7 (2.0) 2 (2.3) 2 (1.3) 3 (2.8) 
    2. มีลูกมาก  ชวยทํางาน 16 (4.7) 6 (6.9) 5 (3.4) 5 (4.7) 
    3. ขาดหัวหนาครอบครัว 6 (1.7) 1 (1.1) 4 (2.7) 1 (0.9) 
    4. เปนคนแก ทํางานไมไหว 17 (5.0) 1 (1.1) 12 (8.1) 4 (3.7) 

 ภัยธรรมชาติ 11 (3.2) 2 (2.3) 9 (6.0) - 
    1. นํ้าทวม 6 (1.7) - 6 (4.0) - 
    2. ฝนฟาตกดี 5 (1.5) 2 (2.3) 3 (2.0) - 

 มีเหตผุลหลายขอ 28 (8.1) 3 (3.4) 14 (9.4) 11 (10.3) 
 โครงการหลวง และหนวย 

     ราชการชวยเหลือ 
8 (2.3) 5 (5.7) 3 (2.0) - 

รวม (เฉพาะผูตอบเหตุผล) 343 (100.0) 87 (100.0) 149 (100.0) 107 (100.0) 
 
 
ตารางที่  25     ความรูสึกพอใจกับชีวิตความเปนอยูในชวงกอนและปจจุบัน 
 

รวมทุกพ้ืนที่   (รอยละ) ชนบทที่สูง  (รอยละ) 1/ ชนบททั่วไป (รอยละ) 2/ ชุมชนเมือง  (รอยละ) 2/ ระดับความพอใจ 
ในชีวิตความเปนอยู กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 
    ไมพอใจมาก 7 (1.3) 14 (2.7) 2 (1.7) - 3 (1.2) 7 (2.9) 2 (1.2) 7 (4.4) 
    ไมพอใจ 91 (17.6) 49 (9.4) 26 (21.8) 7 (5.9) 46 (19.2) 13 (5.4) 19 (11.9) 29 (18.2) 
    เฉยๆ 227 (43.8) 103 (19.9) 41 (34.4) 22 (18.5) 111 (46.2) 46 (19.1) 75 (47.1) 35 (22.0) 

    พอใจ 182 (35.1) 263 (50.8) 48 (40.3) 65 (54.6) 76 (31.6) 129 (53.7) 58 (36.5) 69 (43.4) 
    พอใจมาก 11 (2.1) 89 (17.2) 2 (1.7) 25 (21.0) 4 (16.7) 45 (18.7) 5 (3.1) 19 (11.9) 
รวมความคิดเห็น 518 (100.0) 119 (100.0) 240 (100.0) 159 (100.0) 

  หมายเหตุ  :     1/   เปรียบเทียบกอนมีโครงการหลวง และหลังมีโครงการหลวง 
      2/     เปรียบเทียบกอน พ.ศ. 2544 และหลัง พ.ศ. 2544 
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รอยละ 52.5   ซ่ึงนอยกวาชุมชนชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  ความคาดหวังเพียงเกินครึ่งเล็กนอยนี้  ชุมชนเมืองมีมากกวาแต
ชุมชนเมืองก็ยังนอยกวาชนบททั่วไป ซ่ึงมีรอยละ 71.2  และนับวาเปนพื้นท่ีที่มีความคาดหวังสูงกวาทุกชุมชน (ตารางที่ 26) 
 กลุมตัวอยางที่แสดงความเห็นวา “อนาคตจะดีขึ้น”  ไดใหเหตุผลหลากหลายวา จะดีข้ึนได เพราะ “ขยันทํางานมากข้ึน
...   ขายผลผลิตไดมากขึ้น...   มีครอบครัวคอยใหความชวยเหลือ...   คาขายไดกําไรดีข้ึน...   เพราะมีความเจริญเขามาในหมูบาน
...   รัฐบาลมีโครงการชวยเหลือ...   เงินเดือนขาราชการดีข้ึน...  มีความสามารถในการออมทรัพย...  มีอาชีพเสริม...   ไมตองสง
ลูกเรียน...”     ดวยเหตุผลตางๆ เหลานี้ แสดงวาประชาชนตัวอยางยังมีความหวังวา ส่ิงแวดลอมทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ และ
สังคมจะมีสวนชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
 ในขณะเดียวกัน ความยากจนที่เผชิญอยูในปจจุบัน  ชาวบานหรือประชากรที่เปนตัวอยางก็มีความเห็นวา พวกตน
สามารถที่จะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีกวาปจจุบันนี้ได  ความคิดเห็นเรื่องน้ีมีมากถึงรอยละ 75.6  และเปรียบเทียบในระหวาง 3 
พื้นที่   จะพบวาชนบทที่สูงมีความเห็นเรื่องนี้นอยที่สุด (รอยละ 69.2)  ชนบททั่วไป เปนพื้นที่ที่มีความหวังกับเรื่องชีวิตความ
เปนอยูที่ดีข้ึนมากที่สุด (รอยละ 80.4) (ตารางที่ 27) 
 
ตารางที่  26     ความคาดหวังกับชีวิตความเปนอยูใน 3-4 ปขางหนา 
 

ความคิดเห็น รวมทุกพื้นที่   
N=520  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง   
N=120  (รอยละ) 

ชนบททั่วไป   
N=240  (รอยละ) 

ชุมชนเมือง   
N=160  (รอยละ) 

   ดีข้ึน 335 (64.4) 63 (52.5) 171 (71.2) 101 (63.1) 
   ไมดีข้ึน 71 (13.6) 23 (19.2) 24 (10.0) 24 (15.0) 
   ไมมีความคิดเห็น 114 (21.9) 34 (28.3) 45 (18.8) 35 (21.9) 

 
ดีขึ้น ไมดีขึ้น ไมมีความเห็น 

ขยันทํางานมากขึ้น เกษตรกรมีความเสี่ยง _____ 
ขายผลผลิตมากขึ้น แกมากแลว _____ 
ครอบครัวที่คอยชวยเหลือ ขาดแหลงเงินทุน _____ 
คาขายไดกําไรดีข้ึน คาขายไมดี ตนทุนสูง _____ 
ความเจริญเขามาในหมูบาน ทํางานคนเดียว _____ 
รัฐบาลมีโครงการชวยเหลือ น้ําทวมบอย _____ 
เงินเดือนขาราชการดีข้ึน เปนอยางน้ีมานานแลว _____ 
ถา ...... ตางๆ (เหมือนขางตน) ผลผลิตราคาต่ํา _____ 
      รัฐบาลชวย ฝนไมตกตามฤดูกาล _____ 
      ลูกเรียนจบ ไมมีกําลังใจทํางาน _____ 
      เศรษฐกิจดี ไมมีท่ีดินทํากิน _____ 
      หมดหนี้สนิ   
      วัวโตแลวขายได   
มีความสามารถในการออม   
มีอาชีพเสรมิ   
ไมตองสงลูกเรียนแลว   
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ตารางที่  27     ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีกวาปจจุบัน 
 

ความคิดเห็น รวมทุกพ้ืนที่   
N=520  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง   
N=120  (รอยละ) 

ชนบททั่วไป   
N=240  (รอยละ) 

ชุมชนเมือง   
N=160  (รอยละ) 

   ได 393 (75.6) 83 (69.2) 193 (80.4) 117 (73.1) 
   ไมได 86 (16.5) 23 (19.2) 37 (15.4) 26 (16.3) 
   ไมมีความเห็น 41 (7.9) 14 (11.7) 10 (4.2) 17 (10.6) 

 
 
 4.3.5  สภาวะการถือครองท่ีดินและการเพิ่มพูนทักษะในอาชีพ 
 (1)  การถือครองที่ดิน 
 ประชากรตัวอยางศึกษาใน 3 กลุมพื้นที่ศึกษา  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง   ตางมีที่ดินถือครอง
กันคนละ 1 แปลงเปนอยางนอย  ที่ดินนับเปนส่ิงที่สรางความมั่นคงใหกับครอบครัวในชนบทเปนอยางมาก  ประชากรตัวอยางมี
ผูมีที่ดินถือครองสูงที่สุด 7 แปลง อยูในชนบทที่สูง 4 ราย และอยูในชนบททั่วไป 3 ราย   กลุมตัวอยางในชนบทที่สูงมีที่ดิน
หลายแปลงมากกวาตัวอยางในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองอยูแลว  ดวยขอเท็จจริงชนบทที่สูงเคยเปนท่ีมีการบุกรุกทําไรเลื่อน
ลอยมากอน การหยุดยั้งการทําเกษตรแบบดั้งเดิมดวยการเขาโครงการหลวง  ทําใหชาวบานหยุดการยายที่ทําเกษตรไดระดับหน่ึง  
แตในสภาพปจจุบันยังมีชาวบานบางคนถือครองที่ดินมากกวาที่ไดรับสิทธิจากโครงการหลวง (ตารางที่ 28) 
 อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางทั้ง 3 พ้ืนท่ี ก็มีที่ดินถือครองอยูในทั้งชุมชนหรือหมูบานตนเองในปจจุบัน และที่ดินท่ีอยู
นอกหมูบาน (ตารางที่ 29)  ที่ดินเหลานี้ชาวบานมีสิทธิในลักษณะตางๆ กัน  ในชนบทที่สูง ที่ดินเกือบ 3 ใน 4 เปนที่บุกเบิกจับ
จอง  ในชนบททั่วไป ที่ดินเกือบ 1 ใน 2 เปนโฉนด   สวนที่ดินของชาวบานในชุมชนเมือง ท่ีดินเกือบ 3 ใน 5 สวน ก็เปนโฉนด 
(ตารางที่ 30)    ถาพิจารณาภาพรวมใน 3 พ้ืนท่ี  ปรากฏวาพื้นท่ีตัวอยางที่ศึกษา มีความเปนเจาของที่ดิน 1 ใน 3  คอนขางมั่นคง
คือ โฉนด   อีก 1 ใน 3 ไมมีความมั่นคง คือ เปนที่จับจองบุกเบิก   สวนอีก 1 ใน 3 มีความหลากหลายในการถือครองเปน
กรรมสิทธิ์ 
 
ตารางที่  28     จํานวนและอัตราสวนจํานวนแปลงที่ดินที่มีถือครองทําประโยชนปจจุบัน 
 

จํานวนแปลงที่ดินท่ีมี 
(ถือครอง) รวมทุกพ้ืนที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

   มีที่ดินแปลงที่ 1 520 (52.8) 120 (38.2) 240 (50.7) 160 (80.8) 
   มีที่ดินแปลงที่ 2 288 (29.2) 111 (35.3) 145 (30.6) 32 (16.2) 
   มีที่ดินแปลงที่ 3 129 (13.1) 59 (18.8) 65 (13.7) 5 (2.5) 
   มีที่ดินแปลงที่ 4 41 (4.2) 20 (6.4) 20 (4.2) 1 (0.5) 
   มีที่ดินแปลงที่ 5 7 (0.7) 4 (1.3) 3 (0.6) - 

รวมจํานวนแปลงท่ีมี 985 (100.0) 314 (100.0) 473 (100.0) 198 (100.0) 
 
ตารางที่  29     ที่ดินที่ถึอครองตั้งอยูในพื้นที่ในหมูบาน/นอกหมูบาน 
 

ที่ต้ังที่ดิน รวมทุกพ้ืนที่   ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง   
   ในหมูบาน/ชุมชน 680 (69.0) 188 (59.9) 358 (75.7) 134 (67.7) 
   นอกหมูบาน/ชุมชน 246 (25.0) 121 (38.5) 96 (20.3) 29 (14.6) 
   ไมระบุสถานที่ 59 (6.0) 5 (1.6) 19 (4.0) 35 (17.7) 

รวมจํานวนแปลงท่ีมี 985 (100.0) 314 (100.0) 473 (100.0) 198 (100.0) 
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ตารางที่  30     จํานวนและรอยละของลักษณะกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินที่มีอยูในปจจุบัน 
 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิการถือครอง

ท่ีดินที่มี รวมทุกพ้ืนที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

   ที่ไดทําฟรี 82 (8.3) 39 (12.4) 38 (8.0) 5 (2.5) 
   ที่เชาจากเอกชน 45 (5.6) 4 (1.3) 32 (6.8) 9 (4.5) 
   ที่เชาจากราชการ 24 (2.4) 2 (0.6) 18 (3.8) 4 (2.0) 
   โฉนด (นส.4 / นส.3ก) 366 (37.2) 19 (6.0) 231 (48.8) 116 (58.6) 
   นส.3 52 (5.3) 11 (3.5) 37 (7.8) 4 (2.0) 
   สค.1 3 (0.3) 1 (0.3) 1 (0.2) 1 (0.5) 
   ใบจอง (ภบ.5) 11 (1.1) 2 (0.6) 9 (1.9) - 
   บุกเบิกจับจอง (ที่ปาสงวน/
ราชพัสดุ) 316 (32.1) 231 (73.6) 66 (13.9) 19 (9.5) 

   ส.ป.ก. 9 (0.9) 1 (0.3) 4 (0.4) 4 (2.0) 
   สทก. 15 (1.3) - 13 (2.7) - 
   ไมตอบ 63 (6.4) 4 (1.3) 24 (5.1) 36 (18.2) 

รวมจํานวนแปลงที่มี 985 (100.0) 314 (100.0) 473 (100.0) 198 (100.0) 
  
 (2)  การใชประโยชนจากที่ดิน 
 ขอมูลจากการสํารวจแสดงใหเห็น ที่ดินท่ีประชากรตัวอยางท้ัง 3 กลุม ถือครอง-ครอบครองอยูน้ัน   1 ใน 3 ใช
ประโยชนเปนที่อยูอาศัย  และที่ 1 ใน 2 เปนที่ทํานา ทําไร ทําสวน และทําเกษตรในลักษณะอื่นๆ   สวนที่เหลือเปนท่ีใหคนอ่ืน
เชา  เปนท่ีรกราง และเปนอาคารรานคาพาณิชย (ตารางที่ 31)  ที่สําหรับทํานามักอยูในชนบททั่วไป  ที่ทําไรจะอยูในชนบทที่สูง   
สําหรับชุมชนเมือง นอกจากเปนที่อยูอาศัยแลว  อาจมีที่ปลูกไมผล และที่ทําอาคารพาณิชยหรือรานคา 
 (3)  การไดรับการเพิ่มพูนทักษะในอาชีพ 
 ประชากรตัวอยางศึกษาไดรับโอกาสในการฝกอบรมและสาธิตในดานการเกษตรนอยมาก  ถาดูจากผลการสํารวจตาม
ตารางที่ 32  เชน โครงการวนเกษตร  โครงการการเกษตรผสมผสาน  และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  และการอบรมเกษตรดาน
อ่ืนๆ   โดยรวมแลวการอบรมดานนี้มีไมถึง 1 ใน 4 ของประชากรที่เปน  ตัวอยาง (ตารางที่ 32)  พวกที่ไดรับการฝกอบรมจริงๆ 
แลวนําไปใชประโยชนนอยกวาท่ีควรจะเปน (ตารางที่ 33) 
 สําหรับการอบรมดานอื่นๆ มีบางถึงแมจะมีผูเขารับการอบรมเพียงจํานวนนอย แตการอบรมเหลาน้ันเปนการใหทักษะ
ในดานที่เปนอาชีพเสริม และเปนรายไดเสริม สวนมากไมสามารถพัฒนาใหเปนอาชีพสรางรายไดเปนกอบเปนกําได  
(ตารางที่ 34) 
 สําหรับการอบรมดานอื่นๆ มีบางถึงแมจะมีผูเขารับการอบรมเพียงจํานวนนอย แตการอบรมเหลาน้ันเปนการใหทักษะ
ในดานที่เปนอาชีพเสริม และเปนรายไดเสริม สวนมากไมสามารถพัฒนาใหเปนอาชีพสรางรายไดเปนกอบเปนกําได  
(ตารางที่ 34) 
 กลุมและองคกรในชุมชน 
 มีกลุมและองคกรดําเนินงานในชุมชนทั้ง 3 แหงเปนจํานวนมาก   บางแหงมีอายุการดําเนินงานมานานสืบตอหลายอายุ
คน  บางกลุมเพ่ิงเกิดข้ึนมาใหมตามสถานการณบานเมือง  กลุมตางๆ เหลานี้แมมาดําเนินการในชุมชนนานเทาใดก็ตาม  แต
ประชาชนยังไมมีความรูและไมเคยรูจักการดําเนินกิจกรรมเลยก็มี   ดังน้ันถาประมวลจากคําถามวา  ในชุมชนนี้มีการดําเนินงาน
กลุมอะไรบาง  จะพบวา ในชุมชนชนบทที่สูง มีผูตอบหรือรูวามีกลุมอะไรบางในชุมชนเพียงจํานวนเล็กนอยเทาน้ัน  เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุมชนชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
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ตารางที่  31     อัตราสวนการใชประโยชนจากที่ดินถือครอง 
 

การใชประโยชนที่ดิน รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
 ใหเชาหรือใหทําฟรี 24 (2.4) 10 (3.2) 4 (0.8) 10 (5.1) 
 บุกเบิก/และยังไมบุกเบิก 
      ยังไมใชประโยชน 

14 (1.4) 3 (0.9) 7 (1.5) 4 (2.0) 

 ท่ีนา 194 (19.7) 29 (9.2) 157 (33.2) 8 (4.0) 
 ปลูกพืชไร 124 (12.6) 88 (28.0) 35 (7.4) 1 (0.5) 
 ปลูกไมผล 129 (13.1) 30 (9.5) 87 (18.4) 12 (6.1) 
 ปลูกรวมกันทั้งพืชไร และ  
      ไมผลยืนตน 21 (2.1) 10 (3.2) 11 (2.3) - 

 ปลูกผัก 54 (5.5) 35 (11.1) 17 (3.6) 2 (1.0) 
 บอเล้ียงปลา หรือทุงหญา 
     เลี้ยงสัตว 10 (1.0) 1 (0.3) 6 (1.3) 3 (1.5) 

 ท่ีอาศัย-ปลูกบาน 347 (35.2) 105 (33.4) 126 (26.6) 116 (58.6) 
 รานคา พาณิชย และอ่ืนๆ 8 (0.8) - 2 (0.4) 6 (3.0) 
 ไมระบุการใช 60 (6.1) 3 (0.9) 21 (4.4) 36 (18.2) 

รวมจํานวนแปลงที่มี 985 (100.0) 314 (100.0) 473 (100.0) 198 (100.0) 
 
 
ตารางที่  32     ในชวง 1 ปที่ผานมา  คนในครอบครัวและตนเองไดรับโอกาสเพิ่มพูนทักษะในงานอาชีพ  
 (ไดรับการอบรมและสาธิต) ในการเกษตร 
 

เพิ่มพูนทักษะเรื่อง รวมทุกพื้นท่ี   
N=520  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง   
N=120  (รอยละ) 

ชนบททั่วไป   
N=240  (รอยละ) 

ชุมชนเมือง   
N=160  (รอยละ) 

   วนเกษตร 22 (4.2) 14 (11.7) 8 (3.3) - 
   เกษตรผสมผสาน 20 (3.8) 13 (10.8) 6 (2.5) 1 (0.6) 
   เกษตรทฤษฎีใหม 14 (2.7) 11 (9.2) 3 (1.2) - 
   อ่ืนๆ :  1/ 66 (12.7) 16 (13.3) 46 (19.2) 4 (2.5) 

หมายเหตุ  1/  :อื่นๆ ไดแก  เปนกรรมการ  การทํากลุมลดตนทุน  การจักสาน  การใชปุย ทั้งเคมีและชีวภาพใหถูกวิธีกับพืชชนิดตางๆ  การปลูกผัก 
                           ปลอดสารพิษ  การตกแตงก่ิงและดูแลสวนลําไย  การเพาะเห็ด  การเลี้ยงแมลงปราบศัตรูพืช  การเลี้ยงวัว เลี้ยงสัตว  การทําแชมพู            
                          การทํานํ้าพริก  การทําปุยชีวภาพ  ทําฮอรโมนไรผัก  หมอดินอาสา  กลุมประมงพื้นบาน  ฯลฯ 
 
 
ตารางที่  33     จํานวนและอัตราสวนที่นําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 
 

เพิ่มพูนทักษะเรื่อง รวมทุกพื้นที่   
N=520  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง   
N=120  (รอยละ) 

ชนบททั่วไป   
N=240  (รอยละ) 

ชุมชนเมือง   
N=160  (รอยละ) 

   นําวนเกษตรไปใช 19 (3.6) 11 (9.2) 8 (3.3) - 
   นําเกษตรผสมผสานไปใช 18 (3.5) 11 (9.2) 6 (2.5) 1 (0.6) 
   นําเกษตรทฤษฎีใหมไปใช 13 (2.5) 11 (9.2) 2 (0.8) - 
   นําเรื่องอบรมอ่ืนๆ ไปใช 56 (10.8) 15 (12.5) 38 (15.8) 3 (1.9) 
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ตารางที่  34     ในชวง 1 ปที่ผานมา  คนในครอบครัวไดโอกาสเพ่ิมพูนทักษะในงานอาชีพ (อบรม-สาธิต)  
 นอกการเกษตร 
 

งานอาชีพ รวมทุกพื้นท่ี   
N=520  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง   
N=120  (รอยละ) 

ชนบททั่วไป   
N=240  (รอยละ) 

ชุมชนเมือง   
N=160  (รอยละ) 

   ตัดเย็บเสื้อผา 15 (2.9) 2 (1.7) 12 (5.0) 1 (0.6) 
   งานถักทอ 11 (2.1) 3 (2.5) 6 (2.5) 2 (1.3) 
   งานจักรสาน 14 (2.7) 1 (0.8) 11 (4.6) 2 (1.3) 
   ผลิตภัณฑกระดาษสา 2 (0.4) - - 2 (1.3) 
   ดอกไมประดิษฐ 20 (3.8) - 3 (1.3) 17 (10.6) 
   เครื่องเงิน 2 (0.4) 2 (1.7) - - 
   ตัดผมเสริมสวย 3 (0.6) - 1 (0.4) 2 (1.3) 
   ทําอาหาร  ขนม 18 (3.5) - 3 (1.3) 15 (9.4) 
   ทําอ่ืนๆ * 27 (5.2) 1 (0.8) 12 (5.0) 14 (8.8) 
   ชางไม  ชางปูน 2 (0.4) - 2 (0.8) - 

หมายเหตุ  :   ทําแชมพู  การขอเคร่ืองหมาย อย.  แกะสลัก  จัดดอกไม  ตมเหลา  ทอผา  กระเปาผา  ทําตุง  ทําธูป  
 ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา  ยาสมุนไพร  เทียนแฟนซี  สบูเหลว ฯ 
 
กลุมหรือองคกรที่ดําเนินกิจกรรมในชุมชนทั้ง 3 แหง จําแนกเปน 6 ประเภท ไดแก 
  1. กลุมกิจกรรมดานการเกษตร : กลุมผูใชน้ํา  กลุมเกษตรกร   กลุมยุวเกษตรกร 
  2. กลุมกิจกรรม : กลุมแมบาน  กลุมหนุมสาว  กลุมเยาวชน 
  3. กลุมอาชีพและการเงิน : กลุมอาชีพ  กลุมออมทรัพย  กลุม ธกส.  กลุมสหกรณการเกษตร 
  4. กลุมฌาปนกิจสงเคราะห 
  5. กลุมอนุรักษสภาพแวดลอม 
  6. กลุมพรรคการเมือง 
 ชาวบานในชนบทที่สูงรายงานวา กลุมฌาปนกิจสงเคราะห เปนกลุมที่ชาวบานยอมรับวามีในชุมชนของเขามากกวา
กลุมประเภทอ่ืน   กลุมกิจกรรม เชน กลุมแมบาน  กลุมเยาวชน  หรือกลุมหนุมสาว  นับวามีมากในชุมชนชนบทเปนที่สอง   
กลุมที่ 3 คือ กลุมอาชพี และกลุมการเงิน  ซ่ึงกลุม ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) กับกลุมออมทรัพย เปนกลุมที่เขาถึงชุมชนท่ีสูง
มากกวากลุมอ่ืนๆ   แตเมื่อสัมภาษณการเขาเปนสมาชิกของกลุมเปาหมายแลว  ปรากฏวา มีผูเปนสมาชิกอยูจํานวนหนึ่งเทาน้ัน   
ประมาณรอยละ 53 ของกลุมตัวอยางเขาเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห  และประมาณรอยละ 37 เปนสมาชิกกลุมแมบาน    รอย
ละ 23 เปนสมาชิกออมทรัพย   สําหรับกลุมอ่ืนๆ นั้น มีผูใหสัมภาษณเขารวมเปนสมาชิกไมถึงรอยละ 20  
 สถานการณในชุมชนชนบททั่วไป  แตกตางกับชนบทที่สูง  มีกลุมและองคกรอยูมากมายที่สนับสนุนทั้งดาน
เกษตรกรรม และสนับสนุนดานการเงิน   กลุมเหลานี้มีสมาชิกในชุมชนเขาเปนสมาชิกเปนจํานวนมากดวยเชนกัน เชน รอยละ 
62 บอกวามีกลุมผูใชน้ํา   และกลุมเปาหมายเขาเปนสมาชิก      รอยละ 42   หรือกลุมเกษตรกร มีกลุมประมาณรอยละ 50  เขาเปน
สมาชิก รอยละ 31      มีกลุมแมบาน รอยละ 80  มีการเขาเปนสมาชิกรอยละ 56    มีกลุมออมทรัพย รอยละ 85  มีการเขาเปน
สมาชิก รอยละ 70  เปนตน 
 ในชุมชนเมือง มีความจําเปนแตกตางจาก 2 พ้ืนที่ท่ีกลาวมา   ชุมชนเมือง มีกลุมซ่ึงตอบสนองความจําเปนของพื้นที่ 2 
ประเภท คือ กลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเยาวชน และกลุมออมทรัพย ทั้ง 2 ประเภทนี้ มีอยูในชุมชนเมือง รอยละ 80  และรอย
ละ 82   ตามลําดับ    แตการเขาเปนสมาชิกกลุมอยูในระดับที่ไมมากนัก  มีสมาชิกกลุมแมบานเพียง รอยละ 48  และสมาชิกกลุม
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ออมทรัพย รอยละ 58   ความเปนชุมชนเมืองเปนเหตุผลสําคัญที่การรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเกิดข้ึนยาก หรือมีนอยกวา 2 
พื้นที่   ที่กลาวมาแลว (ตารางที่ 35) 
 

ตารางที่  35     จํานวนและรอยละของการมีกลุมและการเปนสมาชิกกลุมในพื้นที่ศึกษา 
 จังหวัดเชียงใหม-ลําพูน-พะเยา 
 

รวมทุกพ้ืนที่ 
N=520  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง   
N=120  (รอยละ) 

ชนบททั่วไป  
N=240  (รอยละ) 

ชุมชนเมือง  
N=160  (รอยละ) ประเภทกลุม/องคกร 

มีกลุม เปนสมาชิก มีกลุม เปนสมาชิก มีกลุม เปนสมาชิก มีกลุม เปนสมาชิก 

426 351 85 64 222 204 119 83 กลุมฌาปนกิจ 
(81.9)1 (67.5) (70.8) 1 (53.3) 3 (92.5) 1 (85.0) 2 (74.4) 3 (51.9) 

405 256 83 44 193 135 129 77 กลุมแมบาน 
(77.9) 2 (49.2) (69.2) 2 (36.7) (80.4) (56.2) (80.6) 2 (48.1) 

389 289 55 28 203 168 131 93 กลุมออมทรัพย 
(74.8) 3 (55.6) (45.8) (23.3) (84.6) 3 (70.0) (81.9) 1 (58.1) 

260 153 56 23 183 122 21 8 กลุม ธกส. 
(50.0) (29.4) (46.7) (19.2) (76.2) (50.8) (13.1) (5.0) 

186 47 56 21 74 15 56 11 กลุมเยาวชน 
(35.8) (9.0) (46.7) (17.5) (30.8) (6.2) (35.0) (6.9) 
180 118 23 15 148 100 9 3 กลุมผูใชนํ้า 

 (34.6) (22.7) (19.2) (12.5) (61.7) (41.7) (5.6) (1.9) 
180 84 43 17 122 60 15 7 กลุมสหกรณ 

การเกษตร (34.6) (16.2) (35.8) (14.2) (50.8) (25.0) (9.4) (4.4) 
166 47 42 15 84 20 40 12 กลุมหนุมสาว 

(31.9) (9.0) (35.0) (12.5) (35.0) (8.3) (25.0) (7.5) 
163 90 31 13 119 74 13 3 กลุมเกษตรกร 

(31.3) (17.3) (25.8) (10.8) (49.6) (30.8) (8.1) (1.9) 
130 67 15 7 69 38 46 22 กลุมอาชีพ 

(25.0) (12.9) (12.5) (5.8) (28.7) (15.8) (28.8) (13.7) 
78 35 32 17 30 12 16 6 กลุมอนุรักษฯ 

(15.0) (6.7) (26.7) (14.2) (12.5) (5.0) (10.0) (3.7) 
34 25 2 1 11 7 21 17 กลุมพรรคการเมือง 

(6.5) (4.8) (1.7) (0.8) (4.6) (2.9) (13.1) (10.6) 
24 12 9 5 13 7 2 - กลุมยุวเกษตร 

(4.6) (2.3) (7.5) (4.2) (5.4) (2.9) (1.2)  
 
 
4.4  สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและประชากร∗  

        สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของครัวเรือนประชากรและพื้นที่เปาหมาย ในหัวขอนี้เปนการสรุปภาพรวมพื้นฐานของสภาพทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือนและประชากรในพื้นที่ตัวอยางศึกษาทั้งชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองของ 3 จังหวัดเปาหมาย

                                                         
∗  อาจารย ดร.กมล งามสมสุข ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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กลุมลานนาที่มีลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะทางสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ดังอธิบายแลวในบทแรกๆ ซ่ึงจะสงผล
ทั้งโดยตรงและโดยออมตอสภาพทางเศรษฐกิจไมมากก็นอยน้ัน ประกอบดวยผลจากการสํารวจขอมูลจากกลุมผูนําชุมชนและ
กลุมตัวแทนประชากรเปาหมายที่ดําเนินการเก็บรวมรวบขอมูลดวยการสัมภาษณและอภิปรายรายกลุมรวมจํานวนประชากร
ตัวอยางทั้งหมด 636 ราย เพื่อแสดงถึงโดยภาพรวมลักษณะของเศรษฐกิจและปญหาสําคัญๆ ที่ประชากรใน 3 พื้นที่เผชิญอยู และ
การนําเสนอลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนประชากรในพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนผลการสํารวจขอมูลประชากรรายบุคคล (ราย
ครัวเรือน) จากประชากรตัวอยางรวมจํานวน 520 ราย (รวมประชากรผูใหขอมูลเพื่อประกอบผลการศึกษาในสวนนี้ท้ังส้ิน
จํานวน 1,156 ราย) โดยการนําเสนอลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในสวนหลังนี้ตามรายละเอียดในบทที่ 4.4.2-4.4.8  ซ่ึงมี
ลักษณะเปนการขยายความสภาพเศรษฐกิจของพ้ืนที่ศึกษาท่ีกลาวในบทที่ 4.4.1 ใหมีความชัดเจนในระดับครัวเรือนโดยมีขอมูล
เชิงปริมาณประกอบ ซ่ึงผลการศึกษาที่พบในแตละหัวขอมีรายละเอียดดังในหัวขอตอไปนี้ 
4.4.1  สภาพทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานของพื้นที่ศึกษา11 

โดยภาพรวมแลว ลักษณะหรือสภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่เปนวิถีชีวิตพี้นฐานของประชากรเปาหมายยากจนในชนบท ท้ัง
ชนบทที่สูง และชนบททั่วไปในพื้นท่ีอ่ืนๆ จะมีความคลายคลึงกันที่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร และอาชีพรอง หรือเสริม
ดานการรับจางท้ังในและนอกการเกษตรในขณะที่ประชากรเปาหมายยากจนในชุมชนเมือง จะประกอบอาชีพหลักรับจางเปน
รายวันหรือรับจางทั่วไป หาเชากินคํ่า คาขายรายยอย แตเปนที่นาสังเกตสําหรับชุมชนเมืองเปาหมายในจังหวัดพะเยาที่ยังมี
ลักษณะเปนสังคมชนบทอยูมาก และประชากรประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร หรือยังทําการเกษตรรวมอยูดวยไมมากก็นอย 
อยางไรก็ดี ถาไดพิจารณาลงในรายละเอียดแลวจะพบวา ลักษณะโครงสรางของชุมชนและกิจกรรมหลัก-รองของประชากร
เปาหมายในชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 3 กลุมพื้นท่ีศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไป ดวยลักษณะกายภาพพื้นที่
ที่ตางกัน  สําหรับชนบทที่สูงที่มีทําเลที่ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 500 - 1,300 เมตร ทั้ง 3 ศูนย ฯตามลําดับจากสูงมา
หาต่ํา คือ ศูนยฯ หนองหอย หนองเขียว และพระบาทหวยตม ประกอบกับความอุดมสมบูรณมากกวาจากแหลงนํ้า หรือลุมน้ํา
ธรรมชาติ และสภาพดินตามที่ราบหุบเขาและแนวลําหวย ศูนยฯ หนองหอย จึงสามารถผลิตพืชผลเศรษฐกิจเมืองหนาว ที่ทาง
โครงการหลวงสงเสริมและเปนตลาดหลักจําหนายผลิตผลใหแมจะไมทั้งหมดก็ตาม ซ่ึงก็สงผลใหสภาพเศรษฐกิจของศูนยฯน้ีสูง
กวาพื้นที่เปาหมายอ่ืนท่ีเปนตัวแทนศึกษาครั้งน้ี สวนอีกสองศูนยฯ ที่อยูต่ํากวา จะประสบกับปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ
และขาดแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร ปริมาณฝนเฉลี่ยตอปของทั้ง 2 ศูนยฯ ก็ต่ํากวา 1,000 มม. จึงตองอาศัยระบบเกษตรพืชไรซ่ึง
รวมทั้งขาวไรและพืชผักเมืองรอน มากกวาพืชสงเสริมดังเชน ศูนยฯ หนองหอย สวนชนบททั่วไปซึ่งอยูในพื้นที่ราบสวนใหญ
และที่ดอนบางสวน โดยบางพื้นที่ขาดแคลนทรัพยากรน้ํา เชน พื้นท่ีชนบทตัวอยางศึกษาในจังหวัดลําพูนที่ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป
ต่ํากวา 1,000 มม. และอยูในพ้ืนท่ีอับลมและฝน ดินคอนขางเลวไมอุมน้ํา ตลอดจนมีแหลงน้ําในพ้ืนที่ไมเพียงพอหรือขาดแหลง
น้ําธรรมชาติ เชน ในเขตศูนยฯ หนองเขียว จึงประสบปญหาวิกฤตเรื่องขาดน้ําอยางรุนแรง โดยเฉพาะในฤดูแลงนานถึงประมาณ 
6/7 เดือน (พฤศจิกายน  - เมษายน) ประชากรเปาหมายยากจน และโดยท่ัวไปตองอาศัยระบบนาน้ําฝน (rainfed) เปนหลักและ
ตามดวยพืชไร แตถาบางพื้นที่ชนบทที่มีน้ําตนทุน (water budget) เหลืออยูเพียงพอหรืออุดมสมบูรณ ก็สามารถปลูกพืชผักได
หลากหลาย เชน ชนบทศึกษาในพื้นท่ีอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม สวนชุมชนเมือง ประชากรบางสวนยังประกอบอาชีพหลัก
เกษตร หรือยังทําการเกษตรรวมกับอาชีพรับจางและคาขายดังกลาวแลวแตแรก สภาพความเปนอยูหรือวิถีชีวิตของประชากรใน
ชุมชนเมืองของจังหวัดพะเยาจึงไมตางจากประชากรชนบททั่วไปอยางเดนชัด เชนเดียวกับตัวชี้วัดดานรายได หากแตกลับจะดู
ดอยกวาดวยซํ้าไป สําหรับประชากรที่อยูในชุมชนเมืองของจังหวัดพะเยาที่มีประชากรบางสวนของชุมชนเปนขาราชการ หรือ
ขาราชการบํานาญ และอาศัยอยูในเขตเมือง ความเจริญในสังคมเมืองมีผลใหคาครองชีพสูง ในขณะที่ประชาชนสวนใหญมี
อาชีพรับจางแบบหาเชากินค่ําประสบกับการวางงานอยางสม่ําเสมอทําใหรายไดต่ํา แมสภาพความเปนอยูโดยทั่วไปดูเสมือนวา

                                                         
11) รายละเอียดในบทนี้เปนขอมูลจาก”รายงานความกาวหนาของการวิจัยคร้ังที่ 2 ตุลาคม  2546 “ (ภาคผนวก 1)และ”รายงานความกาวหนาของการ
วิจัยคร้ังที่ 3 กุมภาพันธ  2547”(ศาสตราจารย ดร. วันเพ็ญ  สุรฤกษ และคณะ) 
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จะดีกวาชุมชนอื่นในการศึกษา แตการดํารงชีวิตประจําวันดูจะยากแคนกวาชุมชนอื่นๆ เนื่องจากตองเสียคาใชจายในการ
ดํารงชีวิตประจําวันเปนตัวเงินทั้งส้ิน 

อยางไรก็ตาม แนวโนมในการพัฒนาการรวมกลุมกันในทางเศรษฐกิจของประชากรเปาหมายใน 3 พ้ืนที่ศึกษามาเปน
เวลาเนิ่นนานในอดีตในบางพื้นที่  และไดปรับปรุงพัฒนาความเขมแข็งเปนรูปรางท่ีชัดเจนในปจจุบันดวยปจจัยสนับสนุนสําคัญ
จากภูมิปญญาทองถิ่น เอกลักษณทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความแตกตางหลากหลาย เชนเดียวกับความตางของเชื้อชาติเผาพันธุ
และการสนับสนุนของภาครัฐ เปดโอกาสใหเกิดการพัฒนาและขยายตัวของอาชีพเสริม และอาชีพหลักใหมนอกการเกษตร คือ 
การผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือสินคา OTOP ก็ไดรับการคัดสรรเชิงคุณภาพเพื่อการคา จนถึงขั้นการสงออกใน
ที่สุด ไมวาจะเปนกลุมหัตถกรรมเครื่องเงินของประชากรชนบทที่สูง ชนเผากะเหรี่ยงนับถือศาสนาพุทธ ศูนยฯ พระบาทหวยตม 
อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน กลุมทอผาฝายและตัดเย็บสําเร็จของประชากรชนบททั่วไป หรือชนบทเกษตรบานนาคอเรือ อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม กลุมจักสานผักตบชวาของประชากรชนบททั่วไป บานสันปามวงใต อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา และกลุมผลิต
ไวนขาวกํ่า (ขาวเหนียวดํา) ของประชากรชุมชนวัดภูมินทร ชุมชนเมือง จังหวัดพะเยา เปนตน กรณีที่สามารถพัฒนาความยั่งยืน
ของสินคาเหลาน้ีไดในอนาคตยอมหมายถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจของประชากรและชุมชนเปาหมายจะดีข้ึน หรือสูงขึ้นจน
ชวยตัวเอง และพ่ึงตนเองไดตอไป แตตามความเปนจริงแลว โครงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐในลักษณะนี้ ประชากรเปาหมายที่
ศึกษาตางก็ยอมรับวายังมีจุดออนและอุปสรรคอยูไมใชนอย ที่สําคัญที่สุดก็คงหนีไมพนปญหาการตลาด โดยเฉพาะความ
ตองการของตลาด และการบริหารจัดการดานคุณภาพของสินคาและการตลาดไดอยางตอเนื่อง และปญหาการแขงขันตัดราคา
กันเองของกลุม หรือรายบุคคลที่มีการผลิตสินคาประเภทเดียวกัน รวมท้ังปญหาเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนตน  

เมื่อเปรียบเทียบในดานความเปนอยู และภาวะหนี้สินในชวงเวลากอนยุครัฐบาลปจจุบันและปจจุบัน ประชากรทั้งใน
ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองสวนใหญมีความเห็นวา ภาวะหน้ีสินเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน  เนื่องจากการมีเงินกองทุน
ตาง ๆ มากข้ึน และก็ยืมงายข้ึน แตการทํามาหากินก็มีความสะดวกขึ้น มีความคลองตัวในการหารายได แตการใชจายก็สูงหรือ
คลองตัวตามไปดวย ซ่ึงสถานการณเชนนี้ก็สรางความพึงพอใจใหแกประชาชนสวนมากของทั้งชนบทที่สูง  ชนบทท่ัวไป และ
ชุมชนเมือง แตประชากรอีกสวนหนึ่งโดยเฉพาะในชนบทก็ยังคงเห็นวา ในยุคกอนแมการครองชีพจะไมคลองตัวเหมือนปจจุบัน 
แตประชากรก็มีภาระหนี้สินนอยหรือไมมีเลย จึงพึงพอใจตอสภาพกอนยุครัฐบาลชุดปจจุบันมากกวา  

สําหรับปญหาหลักของประชากรเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือ ในพ้ืนที่ที่ศึกษาพบวาประชากรเปาหมายทั้ง
สามกลุม (ชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง) ตางก็ตองการใหรัฐชวยแกไขน้ันมีเปนจํานวนมาก แตพอจะประมวลมา
สรุปรวมไดประมาณ 13 ประการ (ตารางที่ 36 ) ในปญหาหลักเหลานี้ เมื่อพิจารณาตามลําดับความสําคัญ การขาดแคลนน้ําเพ่ือ
การเกษตร การขาดพื้นที่ทํากินหรือพ้ืนที่ทํากินไมเพียงพอ ราคาผลผลิตตกต่ําหรือถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง ปญหาการ
วางงาน และปญหาการขาดการรวมกลุมเพื่อพัฒนาการผลิตและขายผลผลิต จัดเปนปญหารวมกันของประชากรเปาหมายทั้งสาม
พื้นที่ และเปนปญหาที่เชื่อมโยงไปสูการมีรายไดที่ต่ํา อันเปนสาเหตุของความยากจนในทางเศรษฐกิจของประชากร โดยเฉพาะ
ปญหา 4 ประการแรก นับเปนปญหาพื้นฐานของความยากจนที่สําคัญที่ควรไดรับการแกไข แตการแกปญหาเหลานี้สําหรับ
ประชากรในแตละพื้นที่อาจมีความแตกตางกัน จะมีเพียงปญหาดานราคาผลผลิตตกต่ํา หรือ การถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง
เทาน้ันที่ประชากรเปาหมายเผชิญปญหาในลักษณะเดียวกัน และสามารถแกไขไดโดยวิธีเดียวกันหรือคลายคลึงกันได 

การแกไขปญหาดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นท่ีสูงนั้นจะเผชิญท้ังขอจํากัดดานกายภาพโดยเฉพาะน้ําตนทุนและ
พื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาแหลงน้ําหรือระบบชลประทาน (ภาคผนวก 1)  ในขณะที่ชุมชนชนบททั่วไปเผชิญเฉพาะขอจํากัด
ดานปริมาณนํ้าตนทุน เทานั้น สวน ชุมชนเมืองของจังหวัดพะเยานั้น พื้นท่ีดินมีความจํากัดดวยลักษณะความเปนเมือง แต
เน่ืองจากประชากรสวนหนึ่งยังคงทําการเกษตร และมีรายไดไมเพียงพอเพราะมีท่ีดินจํากัด ซ่ึงการแกปญหาคงตองใชวิธีอ่ืนที่
เหมาะสม ไมใชการจัดหาที่ทํากินให ดังน้ัน ปญหาน้ีจึงเปนปญหาของชุมชนในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปท่ีประชากรมีอาชีพ
หลักทําการเกษตร เทานั้น 
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ตารางที่ 36  ปญหาหลักของกลุมประชากรเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือตามลําดับความสําคัญจําแนกตามชุมชน 
                    ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
 

ลําดับที่ ปญหาที่ตองการความชวยเหลือ ชุมชนที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1. การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง และการขาดระบบ
ชลประทาน หรือมีไมเพียงพอ    

2. การขาดที่ดินทํากินหรือมีที่ดินทํากินไมพอเพียงหรือขาดกรรมสิทธ์ิในที่ดินทํา
กิน การบุกรุกท่ีสาธารณะและบางพื้นที่ยังเชาที่ทําเกษตรสวนใหญ    

3. ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา ถูกกดราคาจากพอคาคนกลางรัฐไมมีการประกัน
ราคา และตนทุนการผลิตสูง    

4. ปญหาการวางงานในฤดูแลงหรือหลังฤดูทํานา หรือวางงานเพราะตองหางาน
รับจางเปนวันๆ ไป    

5. การขาดการรวมกลุมของเกษตรกรในการขายผลผลิต หรือการขาดผูนําในการ
ดําเนินงานกลุม และขาดตลาดขายผลผลิต สวนโครงการหลวงก็ไมสามารถ
เปนตลาดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกศูนยฯ ไดท้ังหมดหรือไดนอย    

6. การขาดแคลนแหลงนํ้าสะอาด เพ่ือการอุปโภคบริโภคในชุมชนและบานเรือน    
7. มีภาระหน้ีสินสั่งสมสูงมาก    
8 มีรายไดตํ่าไมพอกับรายจาย และไดไมสม่ําเสมอ    
9. การขาดโอกาสและการขาดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา    
10. ปญหานํ้าทวมพ้ืนที่ผลิตและผลผลิตเปนประจํา และบางพื้นที่ทวมเฉพาะนา

ขาวในฤดูฝน ทําใหผลผลิตเสียหายหรือลดลง    
11. การขาดการพัฒนาทักษะในงานอาชีพระหวางการพักชําระหน้ี และการ

เพ่ิมพูนสรางเสริมความรูดานเทคโนโลยีทางการเกษตร    
12. การขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ    
13 ปญหาคาครองชีพสูง    

  ท่ีมา: จากการสัมภาษณและอภิปรายกับประชากรเปาหมายรายกลุม34 กลุม(357ราย) ระหวางตุลาคม-ธันวาคม 2546 ท่ีจัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติม 
          ในชวง  มีนาคม 2547(ดวยเหตุผลทางการเมืองทองถิ่นจากจํานวนเต็ม 437 ราย) 
 

ปญหาการวางงานนั้น เปนปญหาที่สําคัญมากของประชากรในชุมชนเมือง และมีเกิดขึ้นตลอดทั้งป สวนประชากร
ในชุมชนชนบททั่วไปมักเผชิญกับปญหาการวางงานในชวงฤดูแลง สวนประชากรในชนบทที่สูงที่ประสบปญหาน้ี มีเพียง
หมูบานในพื้นที่ของศูนยฯ พระบาทหวยตมบานของประชากรควบคุม คือ บานหนองปู และบานแมหละ เทาน้ัน ที่กลาวถึง
ปญหาการวางงานวาเปนปญหาหลักของหมูบาน แตไมระบุชัดเจนในกลุมประชากรของศูนยฯ หนองเขียว ทั้งๆ ที่ท้ังสองศูนยฯ 
มีปญหาที่ดินขาดความอุดมสมบูรณในระดับใกลเคียงกัน แตอาจเปนเพราะศูนยฯ พระบาทหวยตมอยูใกลตัวเมืองมากกวา (อ.ลี้ 
จ.ลําพูน) ศูนยฯ หนองเขียว ซ่ึงประชากรจะมีอาชีพรับจางเปนวัน ๆ ไปในชวงวางงาน หรืออาจกลาวไดวา “ปญหาการวางงาน
จะเปนปญหาหลักที่มีความสําคัญมากในชุมชนท่ีอยูใกลเมือง และจะลดความสําคัญลงเมื่อชุมชนอยูไกลเมืองออกไปซึ่ง
สอดคลองกับระดับการพึ่งพิงตลาดของชุมชน” ลักษณะดังกลาวน้ีจึงเปนตัวชี้ถึงลักษณะความยากจนทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน
ในแตละชุมชนดวย 

เปนที่นาสังเกตวา ปญหาที่ประชากรเปาหมายใน 3 กลุม ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองพ้ืนท่ีศึกษา
ประสบไมแตกตางกันดังรายละเอียดที่ระบุแลวนั้น นับเปนปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมเกษตรกรรมมาเนิ่นนานไมเปลี่ยนแปลง แม
ทางภาครัฐจะไดตระหนัก ใหความสําคัญ และดําเนินการแกไขปรับปรุงพัฒนาทุกชวงแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง แตจนบัดนี้ 
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ปญหาเหลานี้ก็ยังถูกประชากรเปาหมายที่เปนเกษตรกรระบุวาเปนปญหาหลักที่ตองการความชวยเหลือแกไขปรับปรุงเรงดวน 
อยางเชนในอดีตที่ผานมาไมเปลี่ยนแปลง ขอผิดพลาดหรือจุดออนในการพัฒนาของรัฐอยูตรงไหนกันแน ความจริงใจจาก
ภาครัฐทุกระดับ โดยเฉพาะระดับปฏิบัติตามนโยบาย หรือผูนําชุมชนในทองถ่ินกับความรวมมือของผูเดือดรอนอยางแทจริงใน
การรวมมือรวมใจกันคอย ๆ แกไขปญหาใหตรงจุด แนวยุทธศาสตรลักษณะนี้ไมนายากจะทํา แตยากจะยอมรับของผูบริหาร
จัดการดังกลาว ผลลัพธจึงเปนอยางที่เสนอใหเห็น นั่นเอง  

สวนปญหาทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่ไมไดพบวาเปนปญหาหลักที่ตองการความชวยเหลือทุกกลุม มีอาทิ ชุมชนเมืองที่ยัง
มีสภาพเปนสังคมเกษตรกรรม เชน ชุมชนเมืองพะเยา เผชิญกับปญหาภาระหนี้สินส่ังสมสูงมาก เพราะการแปรปรวนไมแนนอน
ของการผลิต และผลผลิตเกษตรตามสภาพอากาศและความผันผวนของราคาผลผลิตที่มีแนวโนมลดต่ําลงอยางตอเน่ือง ประกอบ
กับการถูกกดราคาโดยพอคาคนกลาง การไมมีทุนเพียงพอและอุปสรรคอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมายจนประสบความลมเหลวหรือ
ขาดทุน และนําไปสูการมีภาระหน้ีสินส่ังสมมากขึ้น โอกาสการพัฒนาตนเองและครอบครัว หรือแมแตโอกาสรับการพัฒนาจาก
ภาครัฐหรือทุกสวนที่เกี่ยวของยอมริบหรี่ หรือยากจะเปนจริงได สวนประชากรในชนบทที่สูง ที่ไมไดระบุปญหาในประเด็นนี้
เพราะ บนพ้ืนที่สูงบางแหงสามารถทําการเกษตรไดผลผลิตดี ดวยสภาพภูมิอากาศ  ดิน และนํ้าเอื้ออํานวยหรือมีความอุดม
สมบูรณกวา ในขณะที่บางแหงสภาพสังคมเศรษฐกิจยังมีการพึ่งพาตลาดนอยกวา จึงไมมีปญหาหนี้สินสะสมที่รุนแรง 

นอกจากปญหาขางตนท่ีประชากรตัวแทนศึกษายอมรับวาเปนปญหาหลักที่ตองการความชวยเหลือแกไขปรับปรุงทั้ง
ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองแลว ยังยอมรับปญหาทางเศรษฐกิจที่มีเฉพาะในแตละพื้นท่ีอีกหลายประเด็น ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 36  อาทิ ปญหารายไดต่ํา ไมพอกับรายจายและเปนลักษณะรายไดที่ไมสม่ําเสมอของประชากรในชนบท
ที่สูงที่ยากจน เปนแรงงานรับจางรายวันทางการเกษตร และรับจางทั่วไปที่ไมมีงานทําอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับปญหาการขาด
การพัฒนาทักษะในงานอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพหลักดานเกษตรเทคโนโลยีที่เกษตรกรในชนบททั่วไปขอใหภาครัฐชวย
ดําเนินการแกไขจัดการเพื่อเพ่ิมพูนคุณภาพการผลิต และรายได เปนสําคัญ  

ปญหาน้ําทวมจนผลผลิตเสียหายของประชากรในชนบทเกษตรทั่วๆ ไป อาทิ ในพ้ืนที่ทํากินของบานต๊ํานกกก และ
บานลอ จังหวัดพะเยา แมจะไมรุนแรงหรือวิกฤตเทาปญหาขาดน้ําหรือน้ําขาดแคลนไมพอทําการเกษตรจนมีการอพยพออกไป
หางานทําในตัวเมืองหรือเมืองหลวง กรุงเทพฯ และเมืองใหญอ่ืนๆ นอกจากประชาชนในพื้นที่ประสบปญหานํ้ามากและน้ําขาด
แคลน จนสงผลตอการวางงาน และขาดรายไดเล้ียงครอบครัว หรือประสบกับปญหาความยากจนแลว ประชากรที่ยังดิ้นรนตอสู
ใหพนความยากจนดวยงานอาชีพตาง ๆ ในชนบทหลายแหงก็ยังตองการความชวยเหลือ โดยเฉพาะจากโครงการพัฒนาทักษะใน
งานอาชีพตาง ๆ เชน ในชวงพักชําระหนี้ หรือเสริมสรางความรูดานเทคโนโลยีเกษตร อาชีพหลักของชาวชนบทไทย ดังที่
ประชากรเปาหมายยากจนบานลอ อําเภอจุน ไดระบุไวอยางชัดเจน 

สําหรับสองปญหาหลักสุดทายของประชากรเปาหมาย ที่จะนํามายกตัวอยางในที่น้ีคือ ปญหาการขาดเงินทุนและคา
ครองชีพสูงเปนปญหาหลักที่กลาวถึงเฉพาะในชุมชนเมือง เทาน้ัน ท้ังนี้เนื่องจากการลงทุนมักตองใชเงินปริมาณมากพอสมควร 
ในขณะที่รายไดของประชากรในชุมชนเมืองสวนใหญเปนรายไดรายวัน การจะเก็บออมเพ่ือลงทุนจึงเปนเรื่องยาก ในขณะที่
ประชาชนในชนบททั่วไปและชุมชนบนพื้นที่สูงที่รายไดจากการเกษตรที่เปนหลัก และมีรายไดเปนกอบเปนกําในชวงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ทําใหสามารถที่จะใชเพื่อการลงทุนไดในทันทีที่ไดเงินหรือมีเงิน นอกจากนี้แหลงเงินกองทุนในชนบทหรือโครงการ
ความชวยเหลือในดานเงินทุนในชนบทมีมากข้ึน จึงไมคอยมีปญหาดานเงินทุนมากนัก สวนปญหาคาครองชีพนั้นก็เชนกัน 
ประชากรในชุมชนเมืองตองพึ่งพิงตลาดสูง ตองเสียคาใชจายที่เปนตัวเงินในการดํารงชีวิตประจําวันทุกวัน ในขณะที่ในชุมชน
ชนบททั่วไปและชุมชนบนพื้นที่สูงหรือชนบทที่สูงน้ันยังสามารถใชผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภคในครัวเรือนสวนหนึ่งได 
นอกจากนี้ยังสามารถออกไปหาผลผลิตจากปาหรือปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตวเพ่ือใชบริโภคในครัวเรือนไดโดยไมตองมี
คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน ดังนั้น คาครองชีพสูงจึงไมไดเปนปญหาหลักของประชากรในสองกลุมหลังน้ีหรือในชนบทเกษตรทั้งที่
สูงและที่อ่ืน ๆ โดยทั่วไป ตางจากชุมชนเมืองนั่นเอง 
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สรุปแลว จะพบวาประชากรเปาหมายยากจนทั้งในชนบทที่สูงและที่อ่ืน และในชุมชนเมืองพื้นที่ศึกษายังเผชิญกับ
ปญหาทั้งทางเศรษฐกิจ ทั้งท่ีเหมือนและตางกันในระดับวิกฤตตางๆ ซ่ึงยังรอความชวยเหลือจากภาครัฐและทุกสวนที่เก่ียวของ
ในการแกไขปญหาตาง ๆ ทั้งปญหาเดิม ๆ จากการประกอบอาชีพหลักในเกษตรและนอกการเกษตร และปญหาที่เกิดจากผลพวง
ของโครงการพัฒนาใหม ๆ อาทิ ปญหาภาระหนี้สิน เปนสําคัญ ดังจะไดพูดถึงรายละเอียดตอไป จากผลการศึกษาในแตละกลุม
พื้นที่ศึกษาคือ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองของ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม ลําพูน และพะเยา      

1.  ชนบทที่สูง 
 เปนที่ทราบกันดีวาชุมชนชนบทที่สูงนั้น ประชากรสวนใหญ ในทั้ง 3 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตัวอยางศึกษาหรือ

เกือบทั้งหมดเปนชนเผาหรือกลุมชาติพันธุดังที่ไดอธิบายแลวแตตน ทั้งหมดน้ีอยูภายใตการดําเนินการพัฒนาชวยเหลือ 
สนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงอยางเปนทางการ ดวยเปาหมายตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาล
ปจจุบัน คือ สงเสริมการปลูกพืชทดแทนฝนเพ่ือสรางรายได เลิกทําไรเล่ือนลอยหรือยายที่ เพ่ือกลับมาฟนฟูที่ตนน้ําลําธารที่ถูก
ทําลายดวยการเปดพ้ืนที่ทําการเกษตรไรยายที่ดังกลาว และสุดทายใหชนสวนนอย หรือกลุมชาติพันธุบนท่ีสูงเลิกจากการเปนคน
ยากจนได ดวยการทําการเกษตรเพื่อการคาตามที่ทางโครงการหลวงสงเสริมโดยตรง  

จากรายงานความกาวหนาของการวิจัยครั้งที่ 3 (กุมภาพันธ 2547) ชี้ชัดวาประชากรของศูนยฯ หนองหอย ไดรับการ
สงเสริมการปลูกพืชจากมูลนิธิโครงการหลวงมากที่สุด ซ่ึงพืชที่ปลูกก็เปนพืชผักเมืองหนาว เชน ผักกาดหางหงส ผักกาดขาวปลี 
ผักกาดหอมหอ ปวยเหล็ง และแครอท เปนตน และโดยเฉพาะในป 2547 ที่ผานมา ทางศูนยฯ วางแผนปลูกผักอินทรียเพ่ิมจาก
ประเภทที่ระบุแลวอีกมากมาย อาทิ คะนายอดดอยคํา คะนาฮองกง คะนาใบ กะหลํ่าดอก ผักกาดฮองเต กะหล่ําปลี มะเขือเทศ
ดอยคํา (เบอร 1) ดอกไมจีน พริกหวาน บีทรูท ผักกาดหวาน ถ่ัวดินหลวง เปนตน รวมทั้งหมดประมาณ 17 ชนิด ทั้งน้ีดวยขอ
ไดเปรียบเชิงกายภาพทั้งสภาพอากาศ น้ํา และดิน ทําใหสมาชิกมีรายไดสูง อาทิ สมาชิกบานหนองหอยเกา ซ่ึงเปนบานท่ีตั้งของ
ศูนยฯ ไมนอยกวาครึ่งหน่ึงหรือรอยละ 50 มีรายไดเฉล่ียสูงถึง 200,000-300,000บาท/ครัวเรือน/ป และในจํานวนนี้มีครัวเรือนที่
ไดสูงสุด 2 ลานบาท/ป ในขณะที่สมาชิกชาวมงในบานตัวอยางอ่ืน ๆ สวนใหญรอยละ 70-80 มีรายไดเฉล่ีย 100,000-200,000 
บาท/ครัวเรือน/ป และครัวเรือนที่ไดสูงสุด 500,000 บาท/ป สําหรับบานหนองหอยใหม และรายไดเฉลี่ยของสมาชิกชาวมง บาน
แมขิ คือ 50,000 บาท/ครัวเรือน/ป และสมาชิกคนเมืองบานปางไฮ สวนใหญหรือรอยละ 80 มีรายไดเฉล่ียต่ํากวาบานอื่น ๆ คือ 
30,000 บาท/ครัวเรือน/ป และเฉลี่ยสูงสุด 100,000 บาท/ครัวเรือน/ป ซ่ึงโดยภาพรวมของรายไดเฉลี่ยของสมาชิกศูนยฯ หนอง
หอยดังกลาว นับวาโดยทั่วไปบงบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี แมกระนั้นก็ดี เมื่อพิจารณาดานสภาพที่อยูอาศัยและชีวิตความ
เปนอยูจากการสังเกตการณในระหวางการศึกษาภาคสนามก็พบวา สมาชิกของศูนยพัฒนาแหงนี้ยังไมไดรับการพัฒนาทางดาน
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมทั้งตัวประชากรเองก็ยังไมใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของตนเอง ของครอบครัว และของสังคมของ
เขาเหลานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดที่สูงของประชากรจากการทุมเทชีวิตใหกับการทํางานหนักในการผลิตทางการเกษตร เพ่ือ
สงตลาดโครงการหลวงสวนหนึ่ง (ที่ไดโควตาประมาณรอยละ20 - 70) และนําที่เหลือไปสงหรือจําหนายเองในตลาดตัวเมือง 

สําหรับกลุมประชากรเปาหมายในอีก 2 ศูนยฯ ที่เปนตัวอยางการศึกษาในครั้งนี้คือ ศูนยฯ พระบาทหวยตม และ
ศูนยฯ หนองเขียว นั้น ประชากรสวนใหญก็ยังคงมีอาชีพทางการเกษตร แตดวยสภาพภูมิประเทศที่อยูไมสูงนัก และพื้นดินมี
ความอุดมสมบูรณต่ํา นอกจากนี้ ยังมีสภาพของการขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เกษตรกรไมสามารถผลิตพืชที่โครงการ
หลวงสงเสริมไดมาก ชนิดนัก พืชท่ีปลูกไดสวนใหญเปนพืชที่ผลิตในพื้นที่ราบ ที่ดอน ที่ลาดลอนคลื่น เชน ขาวไร ขาวโพดเล้ียง
สัตว ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถ่ัวแดง เปนตน ในขณะเดียวกันประชากรเหลานี้ก็เริ่มทําการเพาะปลูกไมผล เชน ลําไย มะมวง อะโว
กาโด แตไมผลเหลาน้ีสวนใหญยังไมใหผล หรือใหผลไมเต็มที่เน่ืองจากขาดแคลนน้ําและการดูแลเอาใจใสอยางแทจริง12 
ประชากรในศูนยเหลานี้จึงมีรายไดไมสูงนัก สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนจึงไมดีไปดวย สวนใหญมีรายไดเฉล่ีย 15,000 - 
40,000 บาท/ครัวเรือน/ป ที่เหลือมีรายไดเฉล่ียมากกวา 40,000 - 50,000บาท/ครัวเรือน/ป และมีนอยรายมากที่มีรายไดเฉลี่ยสูงถึง 
                                                         
12) ประชากรบางรายเพาะปลูกไมผลเพ่ือเปนการจับจองพื้นที่จึงไมใหการดูแลเอาใจใสเทาทีค่วร แตบางรายที่ดูแลเอาใจใสดีก็จะไดผลผลิตสูง 
ประชากรสวนหลังน้ีมักทําสวนไมผลขนาดใหญ (มากกวา 5 ไรขึ้นไป สําหรับประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม) 
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50,000 - 60,000 บาท /ครัวเรือน/ป   ในกลุมอาขา (อีกอ) ของบานใหมสามัคคี สวนสมาชิกที่มีรายไดเฉลี่ยถึงแสนบาท/
ครัวเรือน/ป เฉพาะเกษตรกรที่ขายผลผลิตของตน และมีรถปกอัพรวบรวมผลผลิตของเพื่อนบานไปขาย อยางไรก็ตาม ประชากร
ศูนยฯ พระบาทหวยตม ซ่ึงมีระบบเกษตรไมตางจากศูนยฯหนองเขียว สวนใหญจะมีรายไดเฉลี่ยไมตางจากศูนยฯ หนองเขียว
มากนักคือประมาณ 15,000 - 50,000 บาท/ครัวเรือน/ป แตสมาชิกศูนยฯ นี้ยังประกอบอาชีพทั้งหลักและเสริมดานการทํา
เครื่องเงินในชุมชน โดยเฉพาะในบานหนองบอนเปนหลัก (ได OTOP ระดับจังหวัด 4 ดาว) และทุกบานในเขตศูนยฯ สมาชิกใน
ชุมชนทั้งเปนผูประกอบการและเปนแรงงานจาง ซ่ึงสวนใหญเปนแรงงานจากเครือญาติ และไมวาดานการตลาดจะถูกเอารัดเอา
เปรียบในเรื่องราคาผลิตภัณฑ เนื่องจากการขาดการรวมกลุมกันของสมาชิกทําเครื่องเงินของหมูบาน และการลอกเลียนแบบจาก
พอคาคนกลาง กิจกรรมดังกลาวก็มีสวนชวยใหประชากรในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดเดนชัด โดยมีรายไดเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 24,000 - 720,000 บาท/ป และหลายรายหรือหลายครัวเรือนที่มีรายไดเฉล่ียไมต่ํากวาครัวเรือนละ 1,200,000 บาท/ป 
กลุมหลังนี้จะมีเงินทุนหมุนเวียนรายละ มากกวา 10 ลานบาท และอยางนอยที่สุดทุกราย  จะมีเงินหมุนเวียนไมต่ํากวา 500,000 
บาท แมกระนั้นก็ยังพบวา สภาพการทํางานหรือสภาวะแวดลอมในการทําเครื่องเงินของประชากรในที่นี้ยังไมเหมาะสม 
โดยเฉพาะดานความสวางของแสงไฟที่นอยมากสําหรับงานที่ตองใชสายตา และยังนั่งทํางานบนลานดินอับชื้น ผิดสุขลักษณะ 
สําหรับกรณีกิจกรรมนอกการเกษตรนี้ทางศูนยฯ หนองเขียว นับวามีความเสียเปรียบศูนย ฯ พระบาทหวยตม เพราะสมาชิก
ศูนยฯ หนองเขียวนั้นยังไมมีอาชีพเสริมท่ีจะชวยสรางรายไดเพ่ิมใหกับประชากร ทําใหมีระดับของความยากจนทางเศรษฐกิจ 
หรือ จนเงินมากกวาอีก 2 ศูนยตัวอยางศึกษา หรือจนมากที่สุดน่ันเอง ยิ่งถาเปนหมูบานใหมของศูนยฯ หนองเขียว เชน บานใหม
สามัคคี หมู 14 ที่ชนเผาอาขา (อีกอ) และคะฉิ่นอาศัยอยูซ่ึงเพิ่งแยกตัวตั้งเปนหมูบานมาได 3 - 4 เดือนกอนการเขาไปสัมภาษณ
แเละรวมอภิปรายครั้งหลัง (ธันวาคม 2546) ประชากรและชุมชนจึงยังไมมีสิทธิ์หลายอยาง โดยเฉพาะการไดรับโครงการพัฒนา
จากรัฐบาลโดยตรง และที่ดินที่ทางโครงการหลวงจัดสรรใหทํากินคนละ 5 ไร ก็ไดไมครบ หรือไมเพียงพอ แตเปนที่นาสนใจวา 
ประชากรในหมูบานนี้ระบุวามีท่ีดินถือครองเกิน 30 ไรอยู 1 ราย และเกิน 20 ไร อีก 3 ราย ในตนป 2547  สมาชิกเหลานี้ตองทํา
อาชีพรับจางในการเกษตร เชน ปลูกขาวไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วลิสง ฟกหมนเขียว เปนตน บางรายตองไปเชาท่ีดินของชาวจีน
ฮอท่ีอยูในบานหลักเดิม (บานอรุโณทัย) ที่มีอาณาเขตติดตอกัน หรือมิฉะนั้น ก็แบงเชาที่ดินที่มีเล็กๆ นอยๆ กันเอง เปนตน 

ในดานภาระหนี้สินของสมาชิกชุมชนชนบทที่สูงกอนและหลังที่ชุมชนเขามาอยูภายใตการดูแลพัฒนาของมูลนิธิ
โครงการหลวง พบวา สมาชิกของศูนยฯ ที่ยากจนมากกวา เชน ศูนยฯ หนองเขียว บางหมูบานสมาชิกมีภาระหนี้สินนอยมาก
หรือไมมี แมแเตเมื่อโครงการหลวงเขามาพัฒนาแลว ภาระหนี้สิน/ครัวเรือน/ป ก็ยังมีนอย หรือเปนจํานวนพันตน ๆ และสวน
ใหญหรือรอยละ 80 ไมเกิน 100,000 บาท/ครัวเรือน/ป ทั้งนี้ไมไดหมายความวาเปนเพราะประชากรร่ํารวยหรือฐานะดีอยางที่
ทราบกันดี แตเปนเพราะปจจัยทางกายภาพไมเอ้ืออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร ดังอธิบายแลวแตแรก ประกอบกับเปน
หมูบานจัดตั้งใหม ขาดแคลนทั้งที่ดินทํากิน และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร การกูเงินมาลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกศูนยฯ น้ีก็
อาศัยกลุมออมทรัพย Credit Union ที่ผานเขามาโดยองคกรทางศาสนาคริสต อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2/เดือน บางหมูบานอาศัย
เงินกูของสหกรณออมทรัพยหมูบาน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12/ป สวนในอีกสองศูนยฯ ที่ศึกษา ก็มีลักษณะที่เดนชัดวา ถาสมาชิก
หมูบานมีอาชีพหลักทางการเกษตร ยอดเงินกูหลังจากเขามาเปนสมาชิกศูนยฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง ภาระหนี้สิน/ครัวเรือน/
ป จะเพิ่มข้ึนประมาณเทาตัวหรือมากกวา ไมตางกันทั้งศูนยฯ พระบาทหวยตม (เดิมมีภาระหนี้สินเฉลี่ย 4,000-50,000 บาท/
ครัวเรือน/ปและปจจุบันเฉลี่ย 20,000 - 80,000 บาท/ครัวเรือน/ป) ยกเวน หมูบานหัตถกรรมเครื่องเงินที่ได OTOP 4 ดาว คือ บาน
หนองบอน ศูนยฯ พระบาทหวยตม ท่ีภาระหนี้สินกอนและหลังเปนสมาชิกศูนยฯ ของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลี่ย/ครัวเรือน/ ป 
ไมเปลี่ยนแปลง (คือ ประมาณ 20,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ป) และยกเวน บานแมหละ ที่มีการพัฒนาทางการเกษตรดีข้ึนมาก
หลังจากเขามาอยูในศูนยฯ พระบาทหวยตมของมูลนิธิโครงการหลวงและไดรับการสงเสริมแนะนําจากกรมพัฒนาที่ดินตั้งแตป 
2535 เก่ียวกับพันธุพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมและไดผลผลิตดี คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวเขียว รวมทั้งขาวไร และการเลี้ยงวัวและ
สุกร โดยเฉพาะตั้งแตป 2540 ที่มีการปรับเปล่ียนพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ใหผลผลิตดี จึงมีภาระหนี้สินที่กูมาลงทุนสูงขึ้น จาก
เดิม 20,000 - 40,000 บาท/ครัวเรือน/ป ปจจุบันเฉลี่ย 20,000 - 80,000 บาท/ครัวเรือน/ป แตชีวิตความเปนอยูดีข้ึนกวาเดิม เพราะมี
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งานทํามากข้ึน และรายไดดีข้ึนนั่นเอง สําหรับแหลงเงินกูอ่ืนของสมาชิกศูนยฯ พื้นที่ศึกษา นอกจากที่ระบุแลว ก็ยังมีจากเงินทุน
หมุนเวียนของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท หรือ FEDRA (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12/ป) เงินกองทุนจากกลุมแมบาน (อัตราดอกเบี้ย
รอยละ2/เดือน) ในพ้ืนที่ศูนยฯ หนองหอย แมสวนใหญสมาชิกศูนยฯ หนองหอย และศูนยฯ พระบาทหวยตมจะกูจาก ธ.ก.ส. 
มากกวาก็ตาม เพราะทําใหประชากรในชนบทที่สูงมีทางเลือกมากข้ึน 

สรุปแลวสถานภาพทางเศรษฐกิจของประชากรชนบทที่สูง มีพื้นฐานขึ้นกับลักษณะทางกายภาพพื้นที่ท่ีเหมาะกับ
การเกษตรมากหรือนอย การสนับสนุนชวยเหลือจัดที่ดินทํากิน และสงเสริมพืชเศรษฐกิจของโครงการหลวง ซ่ึงแตละชุมชน
หรือพื้นท่ีรับไดไมเทากัน ตามเงื่อนไขของกายภาพพื้นท่ีที่แตกตางกันดังกลาวแตตน และการมีรายไดเสริมหรือรายไดหลักจาก
งานนอกการเกษตรจนได OTOP ของบางชุมชนเปนสําคัญ แตท่ีตองเรงตระหนักและหาทางพัฒนาไปพรอม ๆ กับปจจัยทาง 
เศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และนโยบายสนับสนุนของภาครัฐสําหรับประชากรเปาหมายชนบทที่สูงคือคุณภาพชีวิต และ
สุขอนามัยหรือสาธารณสุขมูลฐานของบานเรือนที่อยูอาศัย และที่ประกอบกิจกรรมอาชีพหลักหรือเสริม อาทิ ที่อยูอาศัยของ
ชาวเขาเผามง ศูนยฯ หนองหอย และบานทําเครื่องเงิน ของศูนยฯ พระบาทหวยตม นอกจากนี้จุดออนของทั้ง 3 ศูนยฯ พื้นที่
ศึกษาที่ยังปรากฏชัดในประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจ คือ การขาดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการ
รวมกันตอรองผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาเบื้องตนจากกลุมตัวแทนประชากรเปาหมายครั้งนี้ จึงชวยยืนยันถึงความ
จําเปนที่ตองมีการพัฒนาไปพรอมๆ กันในการสรางรายไดทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ความเปนอยูทางสังคม และการทํางาน 

เมื่อพิจารณาทางดานขอไดเปรียบหรือการไดโอกาสดีกวาเชิงเศรษฐกิจของชุมชนในชนบทที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุมชนในชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ก็คือ การไดอยูภายใตรมพระบรมโพธิสมภารขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
รัชกาลปจจุบัน หรือการเปนสมาชิกศูนยฯ มูลนิธิโครงการหลวง กลุมตัวแทนประชากรเปาหมายของพื้นที่ศึกษา (รวมทั้งผูนํา
ชุมชน) ยืนยันตรงกันในประเด็นนี้ คือการที่ทางมูลนิธิฯ ยังสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ เชน ผักอินทรีย การเปน
แหลงตลาดแมจะทําไดไมทั่วถึง หรือยังมีจุดออนบางประการที่อธิบายแลวก็ตาม ในภาพรวมก็สามารถยืนยันไดถึงการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี แมจะตองมีการลองผิดลองถูกพืชสงเสริมบางในบางพื้นที่ก็ตาม อาทิ (1) การสงเสริมใหสมาชิกศูนยฯ 
หนองเขียวปลูกพืชทดแทนใหม คือ เสาวรส (ผลผลิตลนตลาด ราคาตก จึงยกเลิก) และเปลี่ยนมาปลูกสตรอเบอรี่ (มีตลาดรับซ้ือ
มากกวา) ถั่วลิสง (ปลูกบํารุงดินพื้นที่ปลูกเสาวรสเดิม) รายไดสมาชิกศูนยฯ นี้ปจจุบันจึงเพิ่มจากเดิม เฉล่ียได 10,000-40,000 
บาท/ครัวเรือน/ป (2) ศูนยฯ พระบาทหวยตม สมาชิกท่ียายมาอยูทั้งกะเหรี่ยงสวนใหญ และคนไทยบางสวน ดวยศรัทธาตอครูบา
ชัยวงษา (ผูนําทางศาสนาที่ทางกลุมกะเหรี่ยงศรัทธา เมื่อมาตั้งถ่ินฐานอยู) ซ่ึงเมื่อเขามาเปนสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงแลว 
ชาวบานจะคอยปรับเปล่ียนจากการจับจองที่ดินทํากินเอง และเปนแรงงานรับจาง หรือทําไรหมุนเวียนในเขตปาสงวนแหงชาติ 
มาทําการเกษตรพืชสงเสริมจากโครงการโดยกรมพัฒนาที่ดินเขามารวมชวยดวยดังระบุแลว จนประชากรมีรายไดเพิ่มจากเดิมใน
ปจจุบัน โดยมีรายไดข้ันต่ํา 30,000 บาท/ครัวเรือน/ป รายไดปานกลาง 40,000 -50,000 บาท/ครัวเรือน/ป และรายไดข้ันสูง 
70,000 บาท/ครัวเรือน/ป และแมการมีรายไดมากขึ้น จะกอหนี้หรือมีภาระหนี้ในการลงทุนมากขึ้นตาม แตความเปนอยูก็ดีข้ึน
ดวยดังอธิบายแลวเชนกัน และ (3) การสงเสริมการปลูกพืชทดแทนฝนแกสมาชิกศูนยฯ หนองหอย ซ่ึงกายภาพพื้นที่มีสวนชวย
สงเสริมหรือเอ้ืออํานวยใหเกิดความไดเปรียบในการพัฒนาพืชผักเศรษฐกิจของมูลนิธิ มากกวาอีกสองศูนยฯ พื้นที่ศึกษาที่อธิบาย
แลวแตแรก  ทําใหเศรษฐกิจของสมาชิกศูนยฯ ในภาพรวม นอกจากจะดีกวาเดิมที่ปลูกฝนและพืชไรอ่ืนแลว  ชาวมงสวนใหญ
และคนเมืองในพ้ืนที่ มีรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตอปสูงขึ้นมาก เชน จาก 20,000 บาท เพิ่มเปนไมต่ํากวา 100,000 บาท (บาน
หนองหอยเกา) และบางรายจากเคยได 2,000-3,000 บาท เดิมก็เพ่ิมเปน 10,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลําดับ (บานปางไฮคน
เมือง) โดยเฉพาะหมูบานท่ีเศรษฐกิจเจริญสูงสุด คือ หนองหอยเกาดังระบุแลว และหนองหอยใหมมีรายไดเฉลี่ยครัวเรือน/ป 
ปรับเปลี่ยนจากไมเกิน 20,000 บาท เปน 100,000 -200,000 บาท (ที่ดินไมเกิน 10 ไร) สวนใหญ (รอยละ 70-80 ของทั้งหมด) 
และสูงสุดถึง 400,000-500,000 บาท เนื่องจากมีที่ดินทําการเกษตรสูงกวาคนอื่น ประมาณ 10-20 ไร เปนตน 
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โดยสรุปการที่ประชากรตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูงที่อยูในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง  จึงนับเปนความ
ไดเปรียบของประชากรดังกลาวที่จะไดรับการสงเสริม  พัฒนา  และสนับสนุนจากทั้งมูลนิธิโครงการหลวง และจากโครงการ
พัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนของรัฐไปชวยกันดวย และโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจมีดังนี้ 

 (1) มูลนิธิโครงการหลวงใหการชวยเหลือสนับสนุน และใหโอกาสแกทุกศูนยพัฒนาโครงการหลวง ดวยเปาหมาย
เดียวกันคือ ชวยในเรื่องที่เปนประโยชนแกชาวเขาเพ่ือใหมีความเปนอยูดีข้ึนดวยการเกษตรที่สรางรายไดแกชาวเขา และเพิ่ม
ประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศดวยการปลูกพืชทดแทนฝนหรือกําจัดการปลูกฝนดวยมาตรการอนุรักษดินน้ําบนพ้ืนที่สูง ลด
การทําลายทรัพยากร ธรรมชาติโดยเฉพาะปาตนนํ้าลําธารโดยแบงโซนหรือเขตปาออกจากพ้ืนที่ทําเกษตรอยางชัดเจน การ
ชวยเหลือตามเปาหมายนี้จะเปนไปอยางเสมอภาคและตอเน่ือง (แตจะยุติธรรมไดแคไหนก็ตองขึ้นกับศักยภาพของกายภาพพื้นที่ 
และของประชากรเปาหมายวาจะสามารถรองรับและปรับปรุงตามการสนับสนุนชวยเหลือไดมากนอยเพียงใด ดังที่จะไดกลาวถึง
ในประเด็นปญหาหรือจุดออน) 

 (2) มูลนิธิโครงการหลวงชวยเหลือดานการตลาดสําหรับพืชสงเสริม ดังที่ศูนยฯ หนองหอยไดรับอยางเต็มที่อยูใน
ขณะนี้ ย่ิงกวานี้ศูนยฯ หนองหอยยังมีความไดเปรียบและโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจเกษตร เน่ืองจากเปนที่ตั้งของศูนย ฯ พืชผักที่
เปนแหลงวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม ๆ รวมทั้งการมีระบบลดอุณหภูมิอยางรวดเร็วหรือ pre-cooling 
เพื่อรักษาคุณภาพผักสดดวยระบบนํ้าเย็นและลมเย็นไดถึงวันละ 10 ตัน และขนสงโดยรถหองเย็นสูตลาดกลางกรุงเทพฯ 
ประกอบกับมีปจจัยสนับสนุนหรือจุดแข็งที่เกษตรกรมีความขยันขันแข็งในการทํางานหนัก และใหความรวมมือกับทางศูนยฯ 
เปนอยางดี เพราะนอกจากจะขายผลผลิตพืชสงเสริมใหทางมูลนิธิโครงการหลวงสวนใหญ 4ใน 5 หรือรอยละ 80 แลว ที่เหลือ
อีก 1 ใน 5 หรือรอยละ 20 เกษตรกรชาวเขาจะขายผลิตผลเอง ตรงขามกับสัดสวนผลผลิตพืชผักที่ปลูกขายเอง  

 (3) มูลนิธิโครงการหลวงมุงเนนการผลิตพืชคุณภาพสูงแตกตางจากพื้นที่ราบ      ทําใหเปนเอกลักษณท่ีสามารถเจาะ
ตลาดสูงได ประกอบกับการมีภาพตราสินคา “ดอยคํา” เปนปจจัยสนับสนุนชวยใหขายสินคาหรือผลผลิตไดในราคาที่สูงหรือ
ขายไดแพง ย่ิงกวานั้นการที่รัฐมีนโยบายผลิตอาหารปลอดสารพิษ (food safety) ตามกระแสโลกาภิวัตนที่ประชากรนิยมบริโภค
ผักปลอดสารพิษมากขึ้นเรื่อย ๆ เปดโอกาสใหศูนยฯ หนองหอยวางแผนผลิตผักอินทรียในป 2547 รวม 17 ชนิด ดังระบุแลว 

 (4) นอกจากปจจัยสนับสนุน หรือจุดแข็งที่มาจากโครงการหลวงเปนหลักโดยตรงหรือเปนหนวยงานที่ใหโอกาส
โดยตรงดังที่ไดกลาวมาแลวใน 3ประการแรก ยังมีปจจัยสนับสนุนและโอกาสจากลักษณะอ่ืนๆ อีกมาก เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ดานเครื่องประดับเงิน ผาทอมือโบราณ ตีเหล็ก และการจักสานของกะเหรี่ยง ของศูนยฯ พระบาทหวยตม ผาทอของคะฉิ่น และ
ผาปกของอีกอ ของศูนยฯ หนองเขียว เหลานี้นับเปนการเปดโอกาสใหมีการลงทุนขยายกิจการดานอุตสาหกรรมครัวเรือน 
รวมทั้งการมีโอกาสขยายตลาดงานหัตถกรรมผานมูลนิธิโครงการหลวง 

 นอกจากนี้ ประชากรชนบทที่สูงยังมีโอกาสไดรับบริการจากภาครัฐที่เกี่ยวของอีกหลายประการโดยเฉพาะจาก
สํานักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม ไมวาจะเปนการสํารวจหาแหลงน้ําเพ่ิมเติมเพื่อทําเกษตรไมผลของศูนยฯ หนองเขียว 
และการพัฒนาระบบกระจายน้ํา การใชนํ้าแบบประ หยัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําชลประทานเพื่อการเกษตร และการ
อุปโภคบริโภคของศูนยฯ พระบาทหวยตม เปนตน 

ทางดานขอจํากัดหรือจุดออน และปญหาอุปสรรคสําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชนบทที่สูงตัวแทนศึกษาทั้ง 3 
ศูนย ก็มีความหลากหลายและระดับความรุนแรงตางกันเชนเดียวกับดานกายภาพและสิ่งแวดลอม(ภาคผนวก 1 ) ศูนยฯ ตัวแทน
ศึกษาที่นับวามีปญหาดานนี้นอยที่สุด คือ ศูนยฯ หนองหอย ที่เกษตรกรสามารถผลิตพืชสงเสริมตามนโยบายโครงการหลวงที่มี
คุณภาพและสงออกได ตามคําขวัญที่วา “สด – สะอาด – ปลอดภัย” ดังน้ัน จุดออนหรือขอดอยและอุปสรรคจะมีบางเล็กนอยก็
เพียงการขายผลิตผล ตองผานฝายตลาดของมูลนิธิโครงการหลวงที่ควบคุมคุณภาพและมีการแขงขันสูง รวมทั้งคูแขงจากพอคา
ทองถิ่น และการแขงขันจากผลิตผลเกษตรนําเขาประเภทเดียวกันจากประเทศ ที่ไดรับยกเวนภาษี (เชน จีน ที่จะเริ่มไดสิทธิพิเศษ
นี้ตั้งแต 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป) แตในอีกสองศูนยฯ พ้ืนที่ศึกษา คือ พระบาทหวยตมและหนองเขียว นับวามีขอจํากัดและ
อุปสรรคดานเศรษฐกิจสูง ทั้งนี้สวนหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพที่ไมเอ้ืออํานวย ไมวาจะเปนสภาพดินเลว ขาดน้ํา
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แหงแลงและสารเคมีตกคางในดินและน้ํา ขนาดพื้นที่จํากัดและไมมีเอกสารสิทธิ์เน่ืองจากอยูในเขตพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ทําให
เกษตรกรขาดคุณสมบัติเปนสมาชิกเงินกู ธ.ก.ส.  และสถาบันการเงินในระบบอื่นๆ คือ ไมมีทุนเพียงพอจะพัฒนาการผลิต และมี
รายไดนอย การผลิตทางการเกษตรจึงไมมีโอกาสทําแบบเขม หรอื intensive คือ ยังเปนเพียงการเกษตรแบบยังชีพ และเหลือขาย 
ที่เรียกวา “นานํ้าฝน” หรือ “เกษตรน้ําฝน”  ที่ผลผลิตต่ํา แมแตการผลิตพืชหลักหรือขาวก็ไดผลผลิตไมพอบริโภคตลอดป ตอง
ซ้ือขาวกินเพ่ิม สวนพืชอ่ืนก็เปนพชืไรที่ตองการน้ํานอยกวาอาทิ ขาวโพด และดอกดาวเรือง พืชอาหารสัตวของศูนยฯ พระบาท
หวยตม (ดอกดาวเรืองขายไดดี  แตขาดที่เก็บ จําเปนตองติดตอประสานงานกับบริษัทรับซ้ือไปแปรรูปโดยตรงกอน) สวนศูนยฯ 
หนองเขียวก็ผลิตพืชไรไมตางกันเทาใดนัก เพราะนอกจากขาวโพดแลวก็คือ ถั่วลิสง ถั่วแดงและพืชสวน คือมะมวง รวมทั้งผัก
สวนครัว ซ่ึงลวนแลวแตไมใชพืชสงเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงโดยตรง ปญหาที่ตามมา คือ การถูกกดราคา หรือเอาเปรียบ
จากพอคาคนกลางทั้งรายเดี่ยวและรายบริษัท รับซ้ือเปนวัตถุดิบแปรรูป กองทุนหมูบานทั้งของรัฐเดิมและปจจุบันก็นอยเกินไปที่
จะกูมาลงทุนทางการเกษตรใหไดผลทั้งกระบวนการและระบบตั้งแตเตรียมดิน เลือกและคัดพันธุพืช การปลูกและเก็บเก่ียว การ
ใชเทคโนโลยีและอื่น ๆ จนสงถึงมือผูบริโภคหรือบริษัทแปรรูปผลิตผลเกษตร ยิ่งกวานี้ เกษตรกรยังขาดโอกาสที่จะปลูกพืชที่
เหมาะสมกับดินและนํ้า เชน ยางพารา ในเขตศูนยฯ พระบาทหวยตมเพราะไมมีเอกสารคํ้าประกันเงินกูดังกลาวแลว และก็ไม
สามารถสงเสริมการเล้ียงปศุสัตว โดยเฉพาะการทําฟารมสุกรและไกที่นาจะเปนรายไดใหสมาชิกชุมชนบนที่สูงไดอยางดีแต
กลับทําไมไดดวยอุปสรรคในดานศาสนา ประเพณี ที่สมาชิกชุมชนของศูนยฯ พระบาทหวยตมหรือกระเหรี่ยงไดยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักพุทธศาสนาอยางเครงครัดมาแตเดิม และทราบกันดีวาเปนหมูบานกินเจหรือมังสะวิรัต (จากการไปเก็บรวบรวมขอมูล
ในพื้นที่ระหวางสิงหาคม-กันยายน 2546 พบวาเริ่มมีสมาชิกชุมชนที่เลิกกินเจบางแลว ซ่ึงนับเปนส่ิงที่ตองตระหนักถึงผลที่จะ
ตามมาในอนาคต) กระนั้นก็ดี สมาชิกของศูนยฯ พระบาทหวยตมก็ยังตองการจะทําการเกษตรเปนอาชีพหลักมากกวาจะเลือก
งานนอกการเกษตร เชน หัตถกรรมเครื่องเงิน และทอผาตามเอกลักษณของกลุมชาติพันธุ ท่ีรูจักกันวามีฝมือในระดับ 5 ดาวหรือ
สุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และทํารายไดสูงกวาการเกษตรมาก เพียงแตมีจุดออนเรื่องตองรอขายสินคา หรือไดเงินชากวา
ขายผลิตผลเกษตรกรณีสมาชิกทางศูนยฯ หนองเขียวก็ไมตางกัน คือสนใจพัฒนาอาชีพเกษตรมากกวาอาชีพอ่ืน แตก็ยังมี
ขอจํากัดในดานความรูเกี่ยวกับระบบการผลิตที่มีคุณภาพ ผลผลิตและรายไดต่ํา รวมทั้งขีดจํากัดดานตลาดรับซ้ือผลผลิต เปนตน 

สําหรับปญหาหลักของประชากรเปาหมายในชนบทที่สูงที่ตองการความชวยเหลือ จากขอจํากัดในดานกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของการเปนกลุมชาติพันธุบนพื้นท่ีสูง พอจะสรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 36) 

1. ปญหาเรื่องน้ําเพื่อการเกษตร การขาดแคลนทรัพยากรน้ํา และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ที่เปนอาชีพหลักของ
ประชากรเปาหมายในเขต 3 ศูนยฯ พื้นที่ศึกษา คือ ทุกศูนยฯ ยังตองทําการเกษตรโดยอาศัยนํ้าฝนหรือเปนเกษตรน้ําฝนเปนหลัก 
แตระดับความวิกฤตในการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงที่ขาดนํ้าหรือน้ําตนทุนทําเกษตรมากกวา คือ 
ศูนยฯ หนองเขียว และศูนยฯพระบาทหวยตม ดวยขอจํากัดทางกายภาพตางๆที่ระบุแลวแตตน ทางศูนยฯ พระบาทหวยตม ก็ 
จําเปนตองสูบขึ้นบอพักกอนสงไปยังพื้นที่เกษตร ระบบชลประทานยังไมสมบูรณทั้งสองศูนย ไมวาจะเปนบอบาดาล (บอ
บาดาลลึก 250 เมตรและน้ําก็ยังมีสนิมเหล็กปนสีแดง) ของศูนยฯ พระบาทหวยตม และประปาภูเขาของศูนยฯ หนองเขียวที่เปน
แหลงนํ้าสําคัญในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรบางสวน (ประชากรในชนบทที่สูงที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแลงจนกอใหเกิดปญหาวางงานในบางราย จนทําใหหางานเสริมดานรับจางท่ัวไปครั้งคราวใน
หมูบาน หรือออกไปหางานทําตางหมูบาน) ยกเวนศูนยฯ หนองหอยที่นอกจากจะมีแหลงน้ําธรรมชาติ เเละระบบชลประทานบอ
บาดาลและประปา ลําหวยธรรมชาติภูเขาเเลว ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปยังสูงกวา พอเพียงกับการเพาะปลูกพืชไดหลากหลายชนิด 
ทําใหปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นท่ีของศูนยฯ หนองหอยไมอยูในระดับวิกฤต 

2. ปญหาขาดที่ดินทํากิน หรือมีที่ดินทํากินนอยไมพอเลี้ยงครอบครัวและที่ดินขาดเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง
นับเปนปญหาหลักอีกประการหนึ่งของประชากรเปาหมายในชนบทที่สูงพ้ืนที่ศึกษา เพราะทางมูลนิธิโครงการหลวงไดจัดพื้นที่
ทํากินใหแตละครัวเรือนในจํานวนจํากัด หรือเพียงครัวเรือนละไมเกิน 5 ไรเปนสวนใหญ เน่ืองจากเปนพื้นที่ตนนํ้าลําธารในเขต
ลุมนํ้าชั้นที่ 1-4 ที่ประกอบดวยลักษณะภูมิประเทศเปนเขาสูง ท่ีมีเปอรเซ็นตความลาดเทเเละความชัน (ดังรายละเอียดที่ระบุแลว
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ในกายภาพพื้นที่) และยังเปนเขตปาสงวนแหงชาติสวนใหญที่ประชากรไมมีสิทธิครอบครองหรือทํากิจกรรมใด ๆ จึงไม
สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกตามจํานวนประชากร และศักยภาพในการใชประโยชนพื้นที่เพื่อการผลิต ประชากรบางกลุมที่
อพยพเขามาอาศัยในเขตพื้นที่ศูนยฯ ภายหลังจึงไดที่ทํากินจากโครงการหลวงไมทั่วถึง เชน ในพื้นที่บานจัดตั้งใหมของศูนยฯ 
หนองเขียว จําเปนตองขอแบงหรือ ขอเชาพื้นที่ทํากินจากประชากรในหมูบานเดียวกัน และตางหมูบานเขตติดตอ เพื่อประกอบ
อาชีพการเกษตรเปนหลัก สวนประชากรในเขตศูนยฯ หนองหอยที่มีท่ีดินจํากัด ครัวเรือนละ 3-4 ไร ประกอบกับชวงฤดูแลงจะ
ลดพื้นที่ปลูกลง 1 ใน 3 ทําใหเกษตรกรบางรายตองไปเชาทําเกษตรในพื้นที่อ่ืนดวยเชนกัน  

3. ปญหาผลผลิตทางการเกษตร ราคาตกต่ํา ถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง ตนทุนการผลิตสูงและไมไดรับการ
ประกันราคาจากภาครัฐ เหลานี้เปนปญหาสําคัญที่ประชากรเปาหมายในชนบทที่สูงของทั้ง 3 ศูนยฯ พื้นที่ศึกษาระบุตรงกัน ทั้งนี้
เน่ืองจากโครงการหลวงมีความตองการซื้อผลิตผลในจํานวนจํากัดที่จะนําไปจําหนายตอ โดยเฉพาะประชากรศูนยฯ หนองหอย
มีการผลิตผักตามการสงเสริมของโครงการหลวงไดจํานวนมากหรือมากกวาประชากรศูนยฯ พระบาทหวยตม และศูนยฯ หนอง
เขียว ท่ีกายภาพพื้นที่ไมเอ้ืออํานวยเทา จนตองผลิตพืชไรท่ีไมไดรับการสงเสริมกันสวนใหญ แมกระนั้น ทางโครงการหลวงก็ยัง
รับซ้ือผลผลิตไดเพียงประมาณรอยละ 20-70 ของท่ีผลิตไดในแตละพื้นที่ตามประเภทและคุณภาพที่ตองการ จนประชากร
เปาหมายทุกศูนยฯ ตองขายผลผลิตสวนเกินใหพอคาคนกลาง หรือตองนําไปขายเองที่ตลาดในตวัเมือง ย่ิงกวานั้นประชากรบาง
หมูบานในศูนยฯ หนองหอย เชนบานหนองหอยใหม ยังยืนยันวา “โครงการหลวง นอกจากจะใหโควตารับซื้อผลิตผลนอยมาก 
หรือประมาณรอยละ 20 และตองนําไปขายที่ตลาดในเมืองรอยละ 80 แลว (ในจํานวนน้ีขายเองรอยละ 80 และขายใหคนในตลาด
เอาไปขายตออีกรอยละ 20) ยังมักใหราคาต่ํากวาราคาตลาดและจายเงินใหชามาก (ประมาณ 2 สัปดาหถึงเดือนเศษ) ทําใหขาด
เงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะการชําระคืนเงินกูของธ.ก.ส. และเงินซ้ือปจจัยการผลิตมาลงทุนใหม” เปนตน  

ปญหานี้จะเกี่ยวโยงไปถึงปญหาการขาดการรวมกลุมกันขายผลผลิตของเกษตรกรใน 3 ศูนยฯ และขาดผูนําในการ
ดําเนินงานกลุมและพัฒนาความเขมแข็งของกลุมเพ่ือพัฒนาการผลิตดานการเกษตรเทคโนโลยี และเกษตรเชิงคุณภาพ ตลอดจน
การตอรองในกระบวนการตลาดที่มีการแขงขันกันรุนแรงมากขึ้นในปจจุบัน 

2.  ชนบททั่วไป 

ประชากรเปาหมายในชนบททั่วไปสวนใหญ คือ เกษตรกร ซ่ึงโดยทั่วไปประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร 
โดยเฉพาะการทํานาขาว ทั้งนาปและนาปรัง และจากวัฒนธรรมการบริโภคขาวเหนียวของชาวลานนาเปนพืชหลักอาหารหลัก
พันธุขาวที่นิยมปลูกในพ้ืนท่ีศึกษาสวนใหญจึงเปนขาวเหนียวพันธุ กข.6 และ กข.10 ที่ปลูกในฤดูฝน หรือนาป เพื่อเก็บไว
บริโภคและขายสวนที่เหลือ (ถามี) และในที่ราบลุมน้ําหรือที่มีน้ําพอเพียงทั้งจากแหลงน้ําธรรมชาติ และจากระบบชลประทานก็
จะมีการทํานาปรัง ซ่ึงสวนใหญจะปลูกขาวเจาเพ่ือขายผลผลิตและพันธุขาวท่ีปลูกไดราคาหรือตลาดตองการ เชนที่ทํากันใน
จังหวัดพะเยา เเละลําพูน ดวยความเหมาะสมของกายภาพพื้นที่คือ พันธุขาวหอมมะลิ 105 และพันธุ กข.15 เปนตน ผลผลิตนาป 
และนาปรังในภาคเหนือภูมิศาสตรหรือเขตลานนาที่ศึกษา นับวาอยูในเกณฑปานกลางคอนขางสูงและสูง สวนใหญเฉลี่ยไรละ 
500-600 กก. สําหรับนาป และนาปรังเฉลี่ยสูงกวาหรือไรละ 700-800 กก./ไร (ผลผลิตเฉลี่ยต่ําสุดที่พบในพื้นที่ศึกษาไรละ 300 
กก. เชน ที่บานศรีดอนชัย อ.บานธิ จ.ลําพูน และเฉลี่ยสูงสุด 1,000 กก./ไร เชนที่บานลอ อ.จุน จ.พะเยา) นอกจากขาวแลว พืชผล
เดนของภูมิภาคนี้หรือในพื้นที่ศึกษา ก็ยังประกอบดวย พืชสวน ซ่ึงไมผลที่สําคัญ คือ ลําไย และมะมวง สวนพืชไร และพืชผักที่
พบทั่วไป คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน ยาสูบ พริก แตงกวา ถั่วเหลือง ถ่ัวลิสง กระเทียม หอม กะหลํ่าดอก บร็อคคอลี่ 
ผักกาดเขียวปลี คะนา ผักกวางตุง ผักชี เปนตน สวนการเลี้ยงสัตวที่พบ มีทั้งการเลี้ยงวัว ควาย หมู ไก และบางพื้นที่เริ่มเลี้ยงกบ 
(สวนบานต๊ํานกกก อ.เมืองจ.พะเยา) รวมทั้งการเลี้ยงปลาน้ําจืดในบอสวนบุคคลและในกระชัง (เชนท่ี รพช.มาใหคําแนะนํา และ
ใหทุนจางเครื่องจักรกลมาขุดบอในป 2546 กับ เกษตรกรบานใหมสุขสันต อ.ล้ี จ.ลําพูน) เปนตน  

อยางไรก็ดี ปญหาเรื่องนํ้าก็ยังเปนปญหาสําคัญของชุมชนชนบททั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ท่ีไมมีระบบชลประทาน
ชวยผันนํ้าจากแหลงเก็บน้ําไปสูพื้นท่ีเกษตร สงผลใหเกิดภาวะการวางงานมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะที่บางพื้นที่ เชน ในเขต
อําเภอฮอด ท่ีประชาชนอาศัยพ้ืนที่ทํากินของการไฟฟาแหงประเทศไทย กลับตองพบกับภาวะน้ําทวมขัง ทําความเสียหายใหกับ
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พืชผลเกษตร ท้ังนี้เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ใตเขื่อนเก็บน้ําขนาดใหญ ภาวะความเสียหายจากการประกอบอาชีพเกษตร
ไมวาจะเปนการขาดน้ําหรือนํ้าทวม ทําใหเกษตรกรไดรับผลผลิตต่ํา รายไดตอครัวเรือนนอยตองตกอยูในสภาพยากจน รายได
นอยกวารายจาย เปนที่นาสังเกตวา การเลี้ยงสัตวของประชากรในชุมชนชนบททั่วไป เชน การเลี้ยงวัว สุกร และไก เปนการเล้ียง
กันรายละไมกี่ตัว เพียงเพื่อการใชบริโภคในครัวเรือน ไมไดเล้ียงสัตวเพื่อเปนอาชีพหลักแตอยางใด 

สําหรับเกษตรกรเปาหมายในชนบททั่วไปของพ้ืนท่ีศึกษาทั้ง 3 จังหวัดที่ทํานาปและนาปรังเปนหลัก มีพืชไร พืช
สวน และหรือเลี้ยงสัตวประกอบเล็กนอย ในที่ดินเปนเจาของหรือเชาขนาดเล็ก 2-3 ไร และไมเกิน 4-5 ไร สวนใหญแลวจะมี
รายไดจากการขายผลผลิตประมาณครัวเรือนละ 15,000-30,000 บาท ไมแตกตางกัน แตถาในพื้นที่ขนาดเดียวกัน คือ 4-5 ไร ที่
เกษตรกรทําเปนสวนลําไย ซ่ึงจัดเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประชากรในชนบททั่วไปของ 3 จังหวัดพื้นที่ศึกษา รายไดจากการ
ขายผลผลิตอยางนอยไมต่ํากวา 40,000-50,000 บาท/ครัวเรือน/ป หรือมากกวา ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหในชวงไมนอยกวา 20 ป
ที่ผานมา เกษตรกรในชนบทของภูมิภาคนี้ที่กายภาพทางพื้นท่ีเหมาะสม หรือเอ้ืออํานวย จึงหันมานิยมทําสวนลําไยกันมากข้ึน 
ตามลําดับ โดยมีขนาดสวนตั้งแต 1 ไร จนถึง 50 ไร และที่นาสนใจคือ การเปลี่ยนพื้นที่นาขาวเปนสวนลําไยกันมากขึ้นเรื่อย ๆ 
หลายครัวเรือน หรือหลายพ้ืนที่ท่ีผูเขียนเคยมีประสบการณในการศึกษาวิจัยมาตลอดชวง 20 ปที่ผานมา โดยเฉพาะในจังหวัด
เชียงใหม พื้นที่นาขาวแทบไมเหลือใหเห็น เพราะไดเปลี่ยนเปนสวนลําไยไปหมดแลว สวนลําพูนนั้นทําสวนลําไยมากกวานา
ขาวอยูแลว เพราะอยูในเขตอากาศแหงแลง และปริมาณฝนนอยเกินไปที่จะปลูกขาวใหไดผลดี และระบบชลประทานก็ไม
เพียงพอ ยิ่งกวานั้น รัฐบาลก็ได เขามามีบทบาทชวยชาวสวนลําไยมากขึ้นในชวง 5-6 ปที่ผานมา และรายไดจากการทําสวนลําไย
ก็เพียงพอที่จะซื้อขาวสารมาบริโภคไดตลอดป หรือดีกวาปลูกขาวไวบริโภคเอง เพราะนอกจากจะตองหาเงินมาซื้อขาวบริโภค
เพิ่มเติม สําหรับครอบครัวท่ีมีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก ยังมีภาระหนี้สินมากกวา แตการลงทุนทําสวนลําไย
เกษตรกรก็ตองอาศัยเงินลงทุนคอนขางสูง เพื่อเปนคาใชจายสําหรับเทคโนโลยีทางการผลิต  อาทิ การใสปุย การใชสารเรง
ผลผลิตประเภทโปแตสเซียมคลอเรต การใชยาปราบศัตรูพืชและโรคพืช การใหน้ํา การเก็บและการคัดคุณภาพ เปนตน  

ขอสังเกตสําหรับชุมชนชนบททั่วไปที่อยูใกลตัวเมือง ที่เปล่ียนอาชีพมาหางานทําในตัวเมืองไดอธิบายรายละเอียด
แลวในบทที่ 4.2.1 (1.5) เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลักของประชากรในปจจุบัน สําหรับการขยายตัวเมือง (สมาชิกชุมชน
ชนบทที่สนใจมาทํางานในตัวเมืองมีท้ังชายและหญิงที่อายุต่ํากวา 25 ป หรืออยางสูงไมเกิน 35 ป) งานเหลานี้ยังจัดเปนประเภท
ของงานเสริมหรืออาชีพรองสําหรับเกษตรกรที่วางงานในฤดูแลงและผูมีอาชีพรับจางในชนบททั่วไปแมจะอยูหางไกลตัวเมืองก็
ตาม มาแสวงหาทําเปนอาชีพหลักในตัวเมืองอีกดวย สวนอัตราคาจางแรงงานทักษะหรือประเภทชาง จะอยูประมาณ 200-250 
บาท/คน/วัน แตถาเปนแรงงานไรทักษะหรือกรรมกรในงานกอสราง อัตราคาจางประมาณ 120 -150 บาท/คน/วัน แตถาไป
รับจางประจําตอเนื่องเชน เปนแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (เชนที่จังหวัดลําพูน) จะมีรายไดประมาณเดือนละ 2,000-3,000 
บาท สวนอาชีพเสริมหรืออาชีพรองในหมูบานชนบททั่วไปที่นับวันจะทวีความสําคัญยิ่งขึ้น คือ การมีกลุมอาชีพท่ีใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน หรือการสรางผลิตภัณฑทองถิ่น ซ่ึงราษฎรในชุมชนไดริเริ่มทํากันมาเนิ่นนาน ทั้งเปนงานของครอบครัวและงานกลุม 
โดยเฉพาะงานของกลุมแมบานที่รวมตัวกันอยางเขมแข็งในหลายจังหวัด และปจจุบันรัฐบาลไดใหการสงเสริมสนับสนุนอยาง
ตอเน่ืองและชัดเจนตามนโยบายแกไขปญหาความยากจนที่เปนหนึ่งในนโยบายเรงดวนของรัฐในรูปแบบที่เรียกวา “โครงการ
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ” (One Tombon One Product-OTOP) และตอยอดดวยการคัดสรรใหเปน “สุดยอดหนึ่งตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ” (OTOP Product Champion) และตอไปก็มีแนวทางจะลงลึกเปน “หน่ึงหมูบานหนึ่งอัจฉริยะ” (One Village One 
Excellence) ดังตัวอยางที่พบหลากหลายในพื้นที่ศึกษา และมีตลาดทั้งในประเทศและตลาดตางประเทศ ซ่ึงจะไดพูดถึง
รายละเอียดในหัวขอเกี่ยวกับโครงการพัฒนาของรัฐเดิมและปจจุบันที่ชวยแกไขปญหาความยากจนของประชากรและชุมชนใน
ระดับฐานรากตอไป  

อยางไรก็ตาม กลุมอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักขางตน ยังเปนเพียงงานที่พัฒนาไดในบางพื้นที่และบางกลุม คือ
นอกจากจะยังพัฒนาไดไมท่ัวถึงแลว ยังมีปญหาอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะดานการตลาด คุณภาพของสินคา และคุณภาพของ
แรงงาน รวมทั้งงานวิจัยดานออกแบบผลิตภัณฑท่ีตลาดตองการ ดังน้ัน ประชากรเปาหมายที่เปนเกษตรกรยากจน ขาดที่ดินทํา
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กิน หรือมีที่ดินทํากินนอยมากไมเพียงพอเลี้ยงครอบครัว ซ่ึงไมวาจะอยูในชนบททั่วไป ของพ้ืนที่ศึกษาในจังหวัดใดก็ตาม ก็ยังมี
อาชีพหลักเปนแรงงานรับจาง ท้ังรับจางในการเกษตรและนอกการเกษตร ย่ิงถาเปนชนบทหางไกลตัวเมืองก็ย่ิงตองอาศัยงาน
รับจางทางการเกษตรเปนหลัก และรับจางทั่ว ๆ ไป หรือหาเชากินคํ่าไปวัน ๆไปในพื้นที่ชนบทใกลเคียง มากกวาจะเปนทางเขา
มาหางานทําในตัวเมือง นอกจากหนุมสาวที่ตองการออกไปเสี่ยงโชคแสวงหาแหลงงานทําในเมืองหลวงหรือตัวจังหวัด ซ่ึงก็มี
ไมมากนัก 

ปจจัยสนับสนุนหรือจุดแข็งและโอกาสในการแกไขปญหาความยากจนที่มาจากโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทั้ง
รัฐบาลในอดีตท่ียังดําเนินการอยูและรัฐบาลปจจุบัน ท้ัง 3 จังหวัดพื้นที่ตัวแทนศึกษานับวาไมมีความแตกตางในนัยสําคัญแต
ประการใดเพราะสําหรับโครงการของรัฐบาลในอดีต สวนใหญแลวก็คือ โครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาทที่
ประชากรเปาหมายนิยมนํามาปรับปรุงเปนการกูมาลงทุนรวม หรือ อบต. ลงมารวมทําโครงการเองเพื่อเปลี่ยนวิกฤตใหเปน
โอกาส และทําในรูปแบบกองทุนรวมที่ประสบความสําเร็จ อาทิ กองทุนปุยและยา (ยาปราบศัตรูพืช ยาฆาวัชพืช ฯลฯ) ท่ีจังหวัด
เชียงใหม โครงการเลี้ยงสุกรท่ีจังหวัดพะเยา สวนโครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ กข.คจ. ที่ผูนําชุมชนและประชากร
เปาหมายมองวาเปนจุดแข็งเพราะสามารถแกไขปญหาไดตรงจุด หรือตรงประเด็น เพราะเกณฑกําหนดมาชัดเจนจากภาครัฐ และ
ชุมชนไดบริหารงานและเงินเอง แตก็มีจุดออนตรงที่ไดกูกันในวงจํากัดและจํานวนนอย ตองกูกองทุนอ่ืนมาสมทบ แตถาเปน
โครงการเงินกูมิยาซาวาขอดีคือ ไดโดยไมมีเง่ือนไขมาก แตก็ไดนอยตองกูกองทุนอ่ืนมาสมทบเชนกัน กรณีเปนโครงการของ
รัฐบาลปจจุบัน นับวามีจุดแข็งและเปดโอกาสใหประชากรและชุมชนเปาหมายอยางเดนชัดในประเด็นของความทั่วถึง ความ
รวดเร็ว มีกฎเกณฑระเบียบการใชเงินที่คลองตัวข้ึนหรือเงื่อนไขนอยลง (ไมตองใชเอกสารหลักทรัพยคํ้าประกัน) และมีแผนงาน
ที่ทําข้ึนไปจากฐานราก คือ ตั้งแตระดับหมูบานจนถึงจังหวัดกอนที่รัฐบาลกลางจะสงโครงการโดยมองจากภาพรวมเปนหลักลง
มา (อยางรัฐบาลเดิม ๆ ก็ไดพยายามทําเชนน้ีมาแลวในอดีตยังไมทั่วถึง  เชน โครงการสรางงานในชนบทหรือ กสช. หรือกองทุน
หมูบาน (กองทุนเงินลาน) ปจจุบัน และกลุมงานผลิตภัณฑแปรรูปเกษตรหรือสินคาอาหารกับสินคาหัตถกรรมตาง ๆ ของกลุม
แมบานที่เขมแข็ง หรือ OTOP ปจจุบัน) ตามลําดับการตอบรับของผูนําชุมชนวามีบทบาทสําคัญในชนบททั่วไปของ 3 จังหวัด
เปาหมายตัวแทนศึกษา คือ (1) โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนละลานบาท (2) โครงการพักชําระหนี้
และลดภาระหนี้ผาน ธ.ก.ส. และ (3) โครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑหรือ OTOP แตภายในจุดเดนหรือจุดแข็งของโครงการ
เหลาน้ีก็มีจุดดอยหรือจุดออนที่ตองตระหนัก ดังตัวอยางกองทุนเงินลานที่หลายกองทุนใชวิธีหารแบงใหคนจนกูอยางยุติธรรม
หรือกระจายเปนยอดเล็กนอยเกินไปจนใชประโยชนไมได และกลายเปนกอภาวะหนี้สิน ตองไปกูเงินกองทุนอ่ืนมาใชแทนอยาง
ที่ปรากฏใหเห็นทั่วไปในพื้นที่ตัวแทนศึกษาทั้งเชียงใหม ลําพูน และพะเยา หรือในเรื่องเรงดวนหรือรวดเร็วของโครงการก็
จะตองเสริมความรอบคอบสําหรับชนบทที่ยังไมพรอมหรือยังทําความเขาใจไดไมตรงเปาหมาย เชน ชนบทที่มีชนกลุมนอยและ
ยังหางไกลหรือยังมีความจน และขอดอยในหลายๆ ประการที่อธิบายแลวเชน ความเสียเปรียบในกายภาพพื้นที่ที่ตองปรับปรุง
กอน กรณีจุดแข็งของโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ท่ีไดชวยใหประชากรเปาหมายสามารถนําเงินที่มีอยูหรือพอหามาได
บางไปใชดานอื่น ๆ ที่จําเปนไดกอน แตตองตระหนักเรื่องการพักชําระหนี้ไปสงผลใหคนไมมีจิตสํานึกท่ีจะทํางานตอหรือหนี
หน้ีไปเลย สวนกรณีจุดแข็งของโครงการ OTOP นับวาไดเพิ่มหรือขยายโอกาสแกภูมิปญญาชาวบานใหไดใชศักยภาพใหเต็มที่ 
และทํารายไดสําคัญใหทั้งกลุมประชากรผูผลิตหรือประดิษฐข้ึนกลุมสังคมชุมชนระดับทองถ่ินจนถึงระดับประเทศจากการ
สงออก และมีการรวมกลุมประกอบอาชีพตางๆ เกิดข้ึนอีกมากมายจากการรวมทุนเงินกูสนับสนุนจากภาครัฐปจจุบัน รวมท้ัง
จากโครงการของรัฐบาลเดิม ๆ ดวย อาทิ กลุมผลิตภัณฑปุย กลุมผลิตเตาเจี้ยว กลุมทอผา และกลุมออมทรัพยของจังหวัด
เชียงใหม กลุมเลี้ยงโคนม (กลุมมีความเขมแข็งมากจัดทําในรูปสหกรณ และเคยชนะเลิศรางวัลที่ 1 ของประเทศ) กลุมผูผลิต
ลําไย และกลุมสัจจะออมทรัพยที่มีความเขมแข็งมากของจังหวัดลําพูน กลุมผลิตภัณฑปุยและกลุมออมทรัพยของจังหวัดพะเยา  

โดยสรุปแลว การที่จะชวยใหปจจัยสนับสนุนเปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนและทั่วไปในชนบทไดพัฒนา
เศรษฐกิจ และลดหรือแกปญหาความยากจนไดเต็มศักยภาพ และตรงเปาหมายยิ่งขึ้น นาจะไดรวมเงินทุนและการบริหารกองทุน
ทุกประเภททั้งของรัฐบาลเดิมที่ยังดําเนินการอยูและของรัฐบาลปจจุบันไวในที่เดียวกันทั้งหมด และยุบรวมกองทุนเปาหมาย



  สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและประชากร 

 

131

เดียวกันไวดวยกัน  จากนั้นจึงจัดระเบียบกองทุนตามประเภทและเปาหมายเปนหมวดหมูใหชัดเจน แตใหมีความยืดหยุนเปด
กวางชวยเหลือขามทุนกันไดบาง ดวยหลักเกณฑควบคุมที่เขมแข็ง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ใหมีเงื่อนไขนอยที่สุดหรือเทาที่
จําเปนจากการมีสวนรวมบริหารจัดการของชุมชนที่เขมแข็ง และมีความพรอม เปนสําคัญ  

ปญหาขอจํากัดหรือจุดออนดานเศรษฐกิจหรือจนเงิน นับเปนนโยบายและแผนงานหลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย 
รวมทั้งรัฐบาลปจจุบันที่ตองการเรงแกไขใหเห็นผลโดยเร็วดวยโครงการกองทุนตาง ๆ มากมาย การลดภาระหนี้และการพัก
ชําระหนี้ผานทาง ธ.ก.ส. การแปลงสินทรัพยเปนทุน การสงเสริมโครงการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑหรือ OTOP การสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SME และโครงการที่จะจัดใหคนจนไรที่ทํากินมาข้ึนทะเบียนไว คือ จดทะเบียน
คนจน เพ่ือหาทางแกไขปญหาตอไป แมการแกไขปญหายากจนทางเศรษฐกิจดานเดียว จะไมสามารถทําใหความยากจนหมดไป
ทั้งหมดไดก็ตาม แตถาประชากรมีปญหาจนไมอาจรับบริการแกไขปญหาดานนี้ไดอยางจริงจังและตรงตามความตองการ การ
ลงทุนของภาครัฐก็ยอมสูญเปลา หรือไดผลไมเต็มเม็ดเต็มหนวยอยางที่พบในพ้ืนที่ศึกษา และกลุมประชากรเปาหมายทุกแหง
มากนอยตางกันตามโครงสรางพ้ืนฐานของสังคมครอบครัว อาชีพหลักและเสริม ความเหมาะสมของกายภาพพื้นที่และโอกาสที่
เปดใหเปนสําคัญรวมทั้งความเขมแข็งและจิตวิญญาณในการรวมกลุมของชุมชน สําหรับประเด็นขอจํากัดหรือจุดออน และ
อุปสรรคที่มีลักษณะรวมและตางของโครงการพัฒนาแกไขปญหาความยากจนของรัฐเชิงเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดตัวแทนศึกษา 
พอสรุปไดดังนี้  

ประการแรก กองทุนลงผิดเปาหมาย ทั้งพื้นที่เปาหมายและประชากรเปาหมายยากจน สาเหตุท่ีเกิดก็เนื่องจากการ
เลือกหรือคัดสรรหมูบานผิดซ่ึงก็สงผลตอประชากรผิด กลุมไปดวย และการเลือกผิดนี้บางครั้ง ก็ไมไดเจตนา แตเปนเพราะ
ขอมูล จปฐ. ที่ใชเปนเกณฑตัดสินเลือกผิดพลาดทําใหพื้นที่ยากจนจริงไมไดรับกองทุน กรณีนี้ผูนําชุมชนระดับทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม ยกตัวอยางชัดเจนกับโครงการ กข.คจ. แตกรณีของจังหวัดพะเยาไมไดเลือกหมูบานผิด แตเปนการคัดสรรใหเงิน 
กข.คจ. กับคนจนที่ไมมีความพรอมจึงพบวา นอกจากจะไดเงินคืนชาเกินกําหนดหนึ่งปที่กรรมการกองทุนกําหนดเองและไม
กอใหเกิดประโยชนแกผูรับแลว ยังทําใหผูยากจนคนอื่น ๆ ท่ีสามารถใชประโยชนเงินทุนน้ีไดจริงตองเสียโอกาส และเสียเวลา
โดยไมจําเปน     

ประการที่สอง เงินกองทุนหรือเงินโครงการใหกูมีจํากัดหรือมีนอย ไมเพียงพอทั้งวงเงินท่ีไดและระยะเวลาที่ใหกู
สําหรับการลงทุนพัฒนาการผลิตหรือการประกอบอาชีพหลักหรือเสริมทางการเกษตร ทําสวน ทําไร หรือแมแตทํานาและเลี้ยง
สัตว เพราะมีประชากรเปาหมายยากจนตองการกันมากจึงไดกูกันรายละแคจํานวนหมื่นบาท ไมใชจํานวนหลายหมื่นบาทหรือ
แสนบาทอยางที่แสดงความจํานงกันสวนใหญในทุกจังหวัดพื้นที่เปาหมาย  ดังนั้น นอกจากจะกูไมไดตามวัตถุประสงคหรือ
แผนงานที่วางไวแลว เกษตรกรยังตองรีบคืนภายในกําหนด 1 ปที่ หลายรายยังทําไมครบโครงการหรือยังไมไดผลผลิตที่จะขาย
เอาเงินมาคืนเงินกู บางรายจึงกลายเปนการสรางหนี้ ไมวาจะเปนการทําสวนลําไย (เชียงใหม และลําพูน) การทําไรขาวโพด 
(ลําพูน) การเลี้ยง   ปศุสัตวและประมงน้ําจืด (เชียงใหม ลําพูน พะเยา)    

ประการที่สาม การใชเงินกูจากกองทุนหรือโครงการตางๆ อยางฟุมเฟอย สุรุยสุราย ไมมีวินัยในการใชเงินและใชผิด
ประเภท ดังตัวอยางในพื้นท่ีศึกษาและประชากรเปาหมายจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดพะเยา ที่เอาเงินไปซื้อสินคาฟุมเฟอย 
(เส้ือผา โทรศัพทมือถือ ฯลฯ) จายคาเลาเรียน กินเหลา ใชหนี้ และอ่ืนๆ นับเปนการสงเสริมใหคนเปนหนี้มากข้ึน และหาก
บริหารการใชเงินไมไดก็ตองไปอาศัยเงินกูนอกระบบ (ดอกเบี้ยรอยละ 20 /เดือน) มาใชหนี้กองทุน สวนจังหวัดลําพูนและ
จังหวัดพะเยา พบกรณีประชากรเปาหมายนิยมกูทุกกองทุนที่เขามาและเปดโอกาสให ดวยเหตุผลที่เกิดหนี้จากกองทุนเดิมที่
ลงทุนทางการเกษตรและขาดทุนหรือจากการใชเงินผิดประเภท จึงเอาเงินกองทุนท่ีกูใหมใชหนี้เงินกูจากอีกกองทุนที่กูมากอน
เปนลูกโซกันไป อาทิ เอาเงินกู กข.คจ. มาใชหน้ีกองทุนเงินลานหรือตรงขาม   

ประการที่สี่ การคอรัปชั่นเงินกองทุนตาง ๆ นั้น ผูนําชุมชนในพื้นที่ตัวแทนศึกษายอมรับวายังมีอยูบางแมเพียง
เล็กนอยก็ตาม เชน กรณีกองทุนเงินลานในจังหวัดลําพูนและโครงการเงินกูมิยาซาวาในจังหวัดเชียงใหม เปนตน จุดออนหรือ
ปญหารวมเหลานี้ถาไมเรงใหความสําคัญและปรับแก ก็จะเกิดอุปสรรคตอความสําเร็จของยุทธศาสตรหรือกลยุทธของรัฐในการ
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ชวยใหประชากรเปาหมาย หรือเกษตรกรหลุดพนจากความยากจนและภาวะหนี้สิน ดังน้ัน รัฐจึงควรตระหนักและรับพิจารณา
ขอมูลหรือขอเสนอแนะของผูนําชุมชนที่รวบรวมมาจากประชากรเปาหมายโดยตรง ไมวาจะเปนการขอขยายเวลาชําระเงินตน
จาก 1 ปเปน 3-5 ป ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเกษตรที่ลงทุน อาทิ พืชนาและพืชไร หรือเลี้ยงสัตวประมาณ 3 ป 
และพืชสวน ประมาณ 5 ป และขอขยายวงเงินกูจากรายละไมก่ีพันบาท ถึง 1-3 หมื่นบาทเปน 5 หมื่นบาทเปนอยางนอย ถาเปน
กรณีลงทุนฟนฟูการผลิตหรือขยายการลงทุนพืชนาและพืชไร และกรณีพืชสวนในวงเงินแสนบาทขึ้นไปรวมทั้งมีการยอมให
ผอนชําระหนี้เปนงวด ๆ ตามความเหมาะสมกับกระบวนการผลิต การจําแนกแจกจาย หรือขายผลผลิตไดบางแลว เปนตน ดังน้ัน 
แมรัฐบาลจะขยายวงเงินกองทุนเงินลานเปน 1.1 ลานบาทแกหมูบานที่ชําระหน้ีไดตรงตามเปาหมายและหลักเกณฑ ก็ยังไม
เพียงพอกับเกษตรกรที่ตองการซึ่งเสนอขอเหมือน ๆ กันทั้ง 3 จังหวัดเปาหมาย คือ ขอเพิ่มวงเงินรวมของกองทุนเปน 1.5 ลาน
บาทถึง 2 ลานบาทตอหมูบาน ซ่ึงก็ตรงกับคําขอของผูนําชุมชนเมือง นอกจากนี้รัฐควรเจาะลึกในขอดอยหรืออุปสรรคของกลุม
พ้ืนที่ และประชากรเปาหมายที่ทั้งเหมือนและตาง เพ่ือนํามาประมวลในภาพรวมของกลยุทธการแกปญหาความยากจนเชิง
เศรษฐกิจและอื่น ๆ ไดอยางสมบูรณมากขึ้น นั่นก็คือ (1) เกษตรกรเปาหมายขาดความรูและขาดการแนะนําฝกอบรมดาน
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเชิงอนุรักษดินน้ํา ตั้งแตการปรับปรุงดินที่เส่ือมคุณภาพหรือดินเลว การใชสารเคมีทั้งยาปราบ
ศัตรูพืชและปุย และการใชปุยชีวภาพ รวมทั้งการเลือกชนิดและพันธุพืชท่ีเหมาะกับกายภาพพ้ืนท่ี รวมทั้งการลดตนทุนการผลิต 
(ทั้ง 3 จังหวัดตัวแทนศึกษา) (2) ปญหาผลผลิตไมแนนอนจากสภาพดินฟาอากาศและราคาผลผลิตต่ํา หรือข้ึนลงไมแนนอน และ
ยังถูกกดราคาโดยพอคาคนกลางเหลานี้ในปญหาของเกษตรกรรายเล็กหรือเกษตรกรยากจนที่ไมสามารถชวยตนเองมากกวา 
เพราะไมสามารถชวยแกปญหาของตัวเองไดอยางเกษตรกรรายใหญ (ท้ัง 3 จังหวัดตัวแทนศึกษา) (3) ปญหาเกษตรกรเปาหมาย
ลดพื้นที่เกษตร ทิ้งที่รางมากขึ้นในฤดูแลงเพราะขาดทุนและมีภาวะหนี้สินมากข้ึนจึงหันไปทําอาชีพเสริมดานงานชางตาง ๆ และ
รับจางทั่วไป (ตัวอยางจังหวัดลําพูนและพะเยา) แตกรณีของเชียงใหมตองการเสริมรายไดดวยการฝกอบรมทักษะอาชีพนอก
การเกษตร ดานชางตาง ๆ อาทิ ชางไม ชางปูน ชางกอสราง ฯลฯ เพ่ือหารายไดชวงวางงานในฤดูแลง แตถาเปนรายที่จนมาก ๆ ที่
หาเชากินคํ่า หรือรับจางเปนวัน ๆ ก็ไมมีเวลาจะไปฝกอบรมวิชาชีพเสริมใด ๆ (4) ปญหาการจัดการดานการตลาดและการขยาย
ตลาดทั้งในและตางประเทศ สําหรับผลิตภัณฑสงเสริมของหมูบานที่เปนสินคาเกษตรแปรรูปหรือสินคาอาหารแปรรูป อาทิ 
เตาเจี้ยว ลําไยอบแหง และผลิตภัณฑนอกเกษตร อาทิ ผาทอเปนผืน และผาทอตัดเย็บสําเร็จรูป เครื่องเงินฯลฯ รวมทั้งการ
สงเสริมปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน สวนจังหวัดพะเยานอกจากเนนดานการขาด
ความรูเรื่องการตลาดและการไมมีตลาดรองรับแลว ยังเนนอุปสรรคดานเงินทุนที่ไดกูไมพอสําหรับการทําโครงการหนึ่งตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑตามเปาหมายหรือตามที่กลุมสนใจ เปนตน  

สําหรับปญหาหลักของประชากรเปาหมายในชนบททั่วไปท่ีตองการความชวยเหลือ สรุปจากความเห็นของกลุม
ตัวแทนประชากรเปาหมายระดับหมูบาน ในพื้นที่ศึกษา 18 หมูบาน 6 อําเภอ 3 จังหวัด (ตารางที่ 36) ที่ไมมีความแตกตางกัน 
สําหรับภาพรวมทั้งดานกายภาพพื้นที่ และดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงสงผลใหมีปญหาหลักเชนเดียวกันหรีอไม
ตางกันนักเปนสวนใหญ ดังน้ี 

1. ปญหาเรื่องน้ําเพื่อการเกษตร การขาดแคลนทรัพยากรนํ้าและแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ยังปรากฏทั่วไปในชนบท
เกษตรพื้นท่ีศึกษาทั้ง 3 จังหวัด เชียงใหม ลําพูน และพะเยา เพราะพื้นที่สวนใหญยังเปนเกษตรน้ําฝน ระบบชลประทานยังไม
เพียงพอ แมในภาคเหนือภูมิศาสตรหรือในเขตลานนาจะมีระบบชลประทานของราษฎรที่รูจักกันดีวา “ระบบเหมืองฝาย” ชวย
ทดน้ําเขาแปลงนาหรือแปลงเพาะปลูก ดังที่อธิบายแลวในดานสภาพกายภาพของพื้นท่ี สรุปแลวปญหาเรื่องปริมาณน้ําไมวาจะ
เปนเรื่องขาดแคลนจนทําการเกษตรไมไดและวางงานในฤดูแลง หรือเรื่องน้ํามากจนเกิดนํ้าทวม ผลผลิตเสียหายบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ตาม เหลานี้จําเปนตองเรงพัฒนาแหลงน้ํา หรือปรับปรุงระบบชลประทานใหทั่วถึงพรอม ๆ ไปกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา แหลงน้ํา และการบํารุงรักษาระบบอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ปญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ําและการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลางในดานราคา รัฐไมมีการประกัน
ราคาและตนทุนการผลิตสูง ปญหานี้นับวาเปนปญหาหลักที่มีความสําคัญมากที่สุดปญหาหนึ่งนอกจากการขาดแคลนแหลงน้ํา
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ทําการเกษตรแลว เพราะรายไดจากการขายผลผลิตเปนรายไดหลักหรือรายไดจากอาชีพหลักของครัวเรือนเกษตร ประชากร
เปาหมายในพื้นที่ศึกษาเเทบทุกหมูบานระบุใหความสําคัญกับปญหาน้ีในลําดับแรกหรือลําดับตนๆ ปญหานี้อาจเรียกไดวาเปน
ปญหาอมตะของเกษตรกรไทยรายเล็กหรือเกษตรกรยากจน  ปญหาน้ีถารัฐไมมีนโยบายชัดเจน และลงมาชวยอยางจริงใจ 
รวมทั้งเกษตรกรผูผลิตไมมีโอกาสเปนผูกําหนดราคาขายสินคาของตน แทนที่จะใหผูซ้ือหรือพอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคา
แลว ประชากรเปาหมายยากจนหรือไมยากจนก็ตามก็ไมสามารถไดขายผลิตผลดวยราคาที่เปนธรรม ไมวาจะเปนราคาพืชหลัก 
คือ ขาว ลําไย หรือพืชไร พืชสวนอ่ืนๆ ก็ตาม ซ่ึงก็หมายถึงรายไดที่รับจะนอยกวาที่ควรจะเปนแนนอน ย่ิงกวานั้นประชากร
เปาหมายในชนบททั่วไป (หรือแมแตในชนบทที่สูง) ยังยืนยันถึงสถานการณของการประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรปจจุบัน
วา “คาลงทุนในการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นกวาเดิมมากในทุก ๆอยางไมวาจะเปนคาเมล็ดพันธุ คาปุย คาสารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชตางๆ รวมตลอดไปจนถึงคาเตรียมดิน (คาจางรถไถ จากไรละไมกี่รอยบาท ข้ึนเปน 500 บาท) คาแรงงานการปลูก
และเก็บเกี่ยว (วันละไมต่ํากวา 100-120บาท/คนจากอดีตท่ีไมถึง 100บาท/วัน) และยิ่งมีการใชเทคโนโลยีมากคาใชจายก็จะยิ่ง
สูงขึ้น (เชนที่เกษตรกรชาวสวนลําไยนิยมใชสารเรงผลผลิตโปแตสเซียมคลอเรต)   แตในทางกลับกันราคาผลผลิตเกษตรกลับ
ตกต่ํา สงผลใหเกษตรกรมีปญหาหนี้สะสมที่ไมสามารถใชคืนได”   ดังนั้น การมีกองทุนชวยเหลือใหกูยืมหลากหลายภายใน
หมูบาน  จากรัฐบาลโดยเฉพาะปจจุบัน   จึงเพียงชวยใหเกิดสภาพคลองของภาวะเศรษฐกิจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น แตไม
สามารถแกไขปญหาภาระหนี้สะสมไดอยางแทจริงแตประการใด 

3. ปญหาการขาดที่ดินทํากินหรือมีไมพอเพียงหรือขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน มีการบุกรุกที่สาธารณะและบาง
พ้ืนที่ยังเชาที่ทําการเกษตรสวนใหญ ประชากรเปาหมายในชนบททั่วไปประสบปญหาขาดที่ดินทํากิน หรือมีที่ดินทํากินจํากัด
ดวยเหตุผลแตกตางกันออกไป เชน (1) ประชากรบานโฮงใน อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม รอยละ 80 ตองทํางานนอก
การเกษตร เพราะไดขายที่ดินใหนายทุนจากจังหวัดอ่ืนท่ีเขามาซ้ือที่ทํารีสอรทและบานจัดสรรสวนใหญ และบางครัวเรือนก็บุก
รุกทํากินในเขตปาสงวน (2) ประชากรบานนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม บางสวนอาศัยท่ีทํากินในท่ีสาธารณะของนิคม
สหกรณแมแจม (100 ไร) และการไฟฟาฝายผลิต (200 ไร) (ทั้งสองพื้นที่นี้กําลังรอผลวาจะถูกเพิกถอนคืนหรือจะยกใหทํา
การเกษตรตอไปได) (3) ประชากรผาแตน อําเภอฮอด เชนกัน ขาดที่ทํากินของตนเองเพราะที่เดิมถูกน้ําทวมจากการสรางอางเก็บ
น้ําเหนือเขื่อนภูมิพล สวนที่ทํากิน ปจจุบันยังไมมีเอกสารสิทธ์ิ และ (4) ประชากรบานลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ขาดที่ดินทํา
กินเพราะไมมีพื้นที่จะขยาย สวนพ้ืนที่ท่ีมีทํากินก็ประสบปญหาน้ําทวมพืชผลเสียหายในชวงฤดูฝน สวนฤดูแลงดินแหง
แตกระแหงเพราะเปนดินปนทรายไมอุมนํ้า เกษตรกรหลายรายจึงไมกลาเสี่ยงลงทุนทําการเกษตร เปนตน นอกจากนี้ การที่
เกษตรกรตองเผชิญกับปญหาขาดที่ดินทํากินหรือมีนอย จึงยังจําเปนตองเชานาทํา ทั้งเชาทั้งหมดหรือเชาเพ่ิมบางสวน อาทิ 
ประชากรบานต๊ําเหลา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทํานาเชาถึงครึ่งหนึ่งของพื้นท่ีเกษตรทั้งหมด (รอยละ50) หรือประชากรบานลอ 
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ก็มีการเชานาทําถึง 50 ราย (รอยละ20 ของครัวเรือนทั้งหมด) อยางไรก็ตาม ผลการศึกษายังพบวา 
นอกจากการเกษตรในชนบททั่วๆ ไปที่จําเปนตองเชาที่ดินทํากินแลว ยังคงมีประชากรเปาหมายยากจนที่ไมมีโอกาสเชาพื้นที่ทํา
กิน ตองหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวดวยอาชีพรับจางเพียงอยางเดียวหรือหางานทําเปนวันๆ ไป จะเปนงานเกษตรหรือนอก
เกษตรก็ตาม 

4. ปญหาการวางงาน ของประชากรเปาหมายในชนบททั่วไปนั้น สาเหตุหลักก็มาจากในประเด็นแรกที่พื้นที่ทํากิน
ขาดแคลนน้ําสําหรับประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร ทําใหเกิดการวางงานโดยเฉพาะในฤดูแลง ประกอบกับปญหารายได
นอยจากการเกษตร ในประเด็นที่สอง ประชากรเกษตรรายเล็กและยากจนเหลาน้ันจึงตกอยูในภาวะจําเปนที่ตองทําอาชีพเสริม
เพ่ือหารายไดมาจุนเจือครอบครัวใหมากข้ึนและเพียงพอ ซ่ึงสวนใหญก็เปนงานรับจางในการเกษตรชวงวางงานในฤดูแลงและ
รับจางทั่วไปท้ังในทองถ่ินของตนและตัวเมือง เพียงแตการจางงานในชุมชนชนบทของตนยังมีนอย และยังไมสามารถรองรับ
แรงงานที่ตองการหางานอยูท้ังหมดได ประชากรเปาหมายหรือเกษตรกรที่วางงานบางรายใหขอมูลวา ไดทําเพียงเดือนละ 1-2 
วัน หรืออยางมากก็ประมาณเดือนละ 5-10 วัน เชน งานของกลุม OTOP ตาง ๆ ท่ีระบุแลว ซ่ึงถาทางภาครัฐและเอกชนสามารถ
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จัดหางานรองรับไดอยางท่ัวถึง โดยทําไปพรอม ๆ กับการขยายงานหรือเพิ่มงานของกลุม OTOP ในชุมชนทองถิ่นไดอยางมี
ศักยภาพ ความรุนแรงของปญหาดานนี้นาจะบรรเทาหรือลดลงไดมาก 

5. ปญหาหนี้สินสะสม13) ของประชากรเปาหมายในชนบททั่วไป นอกจากที่เกิดจากปญหาในประเด็นที่ 2 ที่กลาวถึง
แลว เกี่ยวกับราคาผลผลิตตกต่ําและถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง และอื่น ๆปญหาภาระหนี้สินในชนบทพื้นท่ีศึกษายังมาจาก
สาเหตุอ่ีน ๆ อีกหลายประการ โดยเฉพาะจากการทําการเกษตรที่เกิดการผันผวนดานรายได อันเน่ืองมาจากการเเปรปรวนของ
สภาพดินฟาอากาศ จนทําใหประชากรตองหารายไดเสริมดวยการรับจาง และอ่ืน ๆ ดังที่อธิบายแลวในขอ (1) และ (4) เชนกัน 
ซ่ึงเมื่อโอกาสการไปรับจางทํางานมีนอย การกูยืมเงินมาใชในชีวิตประจําวันจึงเปนทางออกสุดทายที่จําเปนของประชากรยากจน 
ไมวาจะเปนเงินกูในระบบ หรือเงินกองทุนตาง ๆ ของรัฐที่ตนเขาเกณฑหรือเงินกูนอกระบบ ดวยการจายดอกเบี้ยท่ีแพงถึงรอย
ละ 5-20 ตอเดือน นักวิจัยทางเศรษฐศาสตรมีความเห็นวา ปญหานี้นาจะเปนปญหาที่ประชากรยากจนในทุกชุมชนชนบทประสบ
รวมกัน แตที่ตัวแทนบางชุมชนไมไดระบุวาเปนปญหาหลัก อาจเนื่องจากระดับความรุนแรงของปญหายังไมถึงข้ันวิกฤต แตก็
สามารถจัดเปนปญหารากฐานของความยากจนในชนบทโดยทั่วไป ท่ีภาครัฐและทุกสวนที่เกี่ยวของตองเรงตระหนัก และหา
มาตรการแกไขเพื่อลดหรือบรรเทาภาระหนี้สินใหนอยลงหรือหมดไปไดในที่สุด  

6. ปญหาการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ที่นับวันจะมีมากข้ึนดวยการพัฒนาและใชประโยชน
การเกษตรเทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมรายไดจากการขายผลผลิต ดังนั้น การเกิดปญหามลพิษในแปลงเกษตรจาก
ศัตรูพืชท่ีเขามาทําลายพืชผลเกษตรมากขึ้น จนตองใชสารเคมีปองกันและกําจัด จนสภาวะแวดลอมมีมลภาวะจากสารพิษตกคาง 
และเขาสูวงโซอาหาร หรือการบริโภคของมนุษย โดยทั่วไปถาไมมีมาตรการปองกัน หรือทําสะอาดอยางจริงจังและถูกตองตาม
เกณฑสุขอนามัยปจจุบันหรือในชวง 20 ปหลังนี้ จึงไดมีผูใหความสนใจการใชประโยชนพืชสมุนไพรแทนสารเคมี และการทํา
การเกษตรแบบอินทรีย หรือเกษตรชีวภาพกันมากข้ึน ดังท่ีไดยินกันอยูเสมอถึงการรณรงคใหประชาชนบริโภคผักปลอดสารพิษ
หรือผักอินทรีย ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันมากข้ึน เรื่อย ๆ กรณีน้ีทุกสวนของภาครัฐที่เกี่ยวของจําเปนตองมีบทบาทสําคัญในการเรง
เสริมสรางและสนับสนุนความรู และการยอมรับความจําเปนเรื่องนี้ใหเกษตรกรทุกคนอยางทั่วถึง เพราะยิ่งเปนการผลิตเพ่ือ
สงออกสดและแปรรูป ตลาดโลกจะใหความสําคัญดานนี้เปนอันดับแรก มิฉะนั้น ก็จะถูกกีดกันทางการคาในเวทีการคาโลก 
โดยเฉพาะการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพไปยังประเทศที่พัฒนาแลว  สวนปญหาอื่น ๆ ท่ีสวนใหญแลวยอมรับวาเปนปญหา
หลักของประชากรในชนบททั่วไป คือ ปญหาการขาดการรวมกลุมของเกษตรกรในการขายผลผลิต หรือที่พอมีอยูบางหมูบานก็
ยังไมเขมแข็ง หรือดําเนินงานไดเต็มตามศักยภาพ หรือสามารถเปดรับสมาชิกไดอยางทั่วถึง ปกติแลวตองมีผูนํากลุมที่เขมแข็ง
และเสียสละริเริ่มวางโครงการ อยางเชนที่หมูบานลอ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา ซ่ึงผูใหญบานหรือที่เรียกกันในภาคเหนือวา “พอ
หลวง”ของบานนี้ (หมูบานนํารองตามแผนความรวมมือไทย-สหประชาชาติ หรือ Thai-United Nations Collaborative Action 
Plan:Thai-UNCAP ตั้งแตป 2540) ไดรับการยอมรับ และประสบความสําเร็จในการเปนผูนําท่ีมีสวนสําคัญในการสรางเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน โดยการสรางการมีสวนรวมของชาวบานในการแกไขปญหาตาง ๆ ของตนและชุมชนซึ่งรวมทั้งปญหา
ความยากจน เปนสําคัญ นอกจากนี้ ประชากรของบานลอยังระบุถึงปญหาหลักที่ตองการความชวยเหลือใหมีการแกไขปรับปรุง 

                                                         
13) สําหรับภาระหนี้สินของประชากรชนบททั่วไปในพื้นที่ศึกษา 18 หมูบาน 3 จังหวัด ในชวงกอนและหลังมีโครงการเกไขปญหาความยากจนจาก
ภาครัฐบาลปจจุบันสวนใหญแลวมีลักษณะไมแตกตางกัน คือ เดิมจะมีหน้ีนอยกวามากและสวนใหญก็เปนหน้ีธ.ก.ส.ที่กูมาลงทุนทําการเกษตร 
รวมทั้งการกูเงินนอกระบบอัตราดอกเบี้ยสูงมาใชจายในครัวเรือน โดยหน้ีเดิมมีตั้งแต 1,500 บาท จนถึงลานบาท/ครัวเรือน/ป สวนในยุครัฐบาล
ปจจุบัน ภาระหน้ีสินจะเพิ่มขึ้นเทาตัวเปนอยางนอย หรือแตละครัวเรือนจะมีภาระหน้ีระหวาง 5,000 บาท ถึง 2-3 ลานบาท/ครัวเรือน/ป การกูเพ่ิมมาก
ในปจจุบันเพราะสามารถกูหมุนเวียนมาใชหน้ีไดมากขึ้น โดยบางรายเห็นวาเเมจะใชหน้ีไดมากขึ้น แตก็มีภาระหน้ีมากขึ้น และปญหาในการประกอบ
อาชีพยังมีอยูเชนเดิม แตบางรายมีความเห็นที่ตรงขาม คือ การกูไดมาก ทําใหประกอบอาชีพไดดีกวาเดิมมีความคลองตัวในการใชเงินคืน รวมทั้งชวย 
ลดปญหาการอาศัยเงินกูนอกระบบ ความแตกตางน้ีนาจะเกิดจากการบริหารจัดการเงินกูกับการลงทุนประกอบอาชีพของแตละครัวเรือนวามีศักยภาพ
แตกตางกันมากนอยเพียงใด เปนสําคัญ 
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คือ ปญหาการขาดการพัฒนาทักษะในงานอาชีพระหวางชวงการพักชําระหนี้ โดยเฉพาะการเพิ่มพูนสรางเสริมความรูดาน
เทคโนโลยีทางการเกษตรใหมากข้ึน เปนตน 

3.  ชุมชนเมือง 

สภาพทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนเมือง โดยท่ัวไปแลวจะมีลักษณะหรือโครงสรางที่แตกตางจากสังคมชนบท
ทั่วไปและชนบทที่สูงอยางเดนชัด เพราะประชากรในชุมชนเมืองสวนใหญ จะประกอบอาชีพทํามาคาขาย และย่ิงเปนชุมชน
เมืองกึ่งชนบทอยางชุมชนเมืองพะเยา ลักษณะการทํามาหากินจึงเปนการคาขายเล็กๆ นอยๆ โดยเฉพาะการขายอาหารสด 
อาหารแหง และอาหารสําเร็จรูปในชุมชน เปนลักษณะรานคา หรือธุรกิจเล็กๆ ในชุมชน เชนรานแผงลอย หรือรถเข็นอาหารปรุง
สําเร็จรูป หรืออาหารตามสั่ง (รวมทั้งกวยเตี๋ยว โรตี กลวยปง ขาวเหนียว และอาหารเมือง ฯลฯ) รานขายของชํา (ปลากระปอง 
มามา น้ําปลา รวมทั้งเหลา บุหรี่) รานขายเตนท เบาะรถยนต โครงหลังคารถ รานถายเอกสาร ทํารานขายของหนาบานประเภท
ขาวสาร รับเย็บผาที่บาน รานขายแกสหุงตม และโรงพิมพขนาดเล็ก เปนตน งานประเภทนี้มีทําไปตลอด และรายไดของ
ประชากรกลุมนี้จะขึ้นกับสินคาที่ขายได จึงมีทั้งวันที่ไดกําไร และขาดทุน นอกจากนี้ ชาวชุมชนบางสวนก็ยังประกอบอาชีพ
รับจาง ทั้งรับจางประจํา เชน ชางเย็บเสื้อผา และถักเสื้อสําเร็จรูป ฯลฯ และรับจางทั่วไปเปนครั้งคราว หรือรายวัน ทั้งแรงงาน
ฝมือประเภทชางตาง ๆ เชน ชางโลหะ ชางปูน ชางไม รายไดประมาณ 200 - 250 บาท/คน/วัน และแรงงานไรฝมือ หรือกรรมกร
รับจางในการเกษตร (การเพาะปลูกเก็บเก่ียว ดายหญา) และนอกการเกษตร (แรงงานกอสรางและอ่ืน ๆ) รายไดประมาณ 120-
150 บาท/คน/วัน โดยแรงงานเกษตรจะไดต่ํากวา บางแหงไดเพียง 80-100 บาท/คน/วัน สวนโอกาสที่ประชากรกลุมหลังน้ีจะได
ทํางานประมาณคนละ 4-5 วัน/เดือน หรืออยางมากประมาณไมเกิน 10 วัน/เดือน ดังนั้น สมาชิกในครัวเรือนที่อยูในวัยแรงงานจึง
ตองพยายามหางานทําในแตละวันใหได เพื่อจะนํารายไดมาจุนเจือครอบครัวใหสามารถอยูไดในแตละเดือน สําหรับครอบครัวที่
อาจหารายไดไมพอเพียงซ่ึงมักพบทั่วไปในชุมชนเมืองที่ยากจน ก็จําเปนตองกูยืมเงินนอกระบบมาใชเพ่ือการลงทุนประกอบ
อาชีพและใชจายในชีวิตประจําวัน ซ่ึงการกูยืมเงินนอกระบบนี้ประชากรตองเสียดอกเบี้ยสูงถึงรอยละ 5-10 ตอเดือน หรือบาง
รายระบุวาตองเสียดอกเบี้ยสูงถึงรอยละ 20 ตอเดือน เชน ผูกูเงินนอกระบบรายหนึ่ง (ชุมชนวัดปาลานคํา) เลาประสบการณการ
กูยืมเงินนอกระบบวา เคยกูยืมเงินนอกระบบที่ผูใหกูจายเงินกูเปนทอง (นํ้าหนัก 1 บาท) ผูใหกูตีราคาทองไวที่ 7,200 บาท ตอง
ชําระคืนเปนรายวัน วันละ 100 บาท เปนเวลารวม 106 วัน (รวมตองจายเงินคืนทั้งตนและดอกเบี้ยจํานวน 10,600 บาท) แตเมื่อ
นําทองที่ไดไปขายเพ่ือนําเงินมาใชจาย ปรากฏวาขายไดเงินเพียง 6,600 บาท เทานั้น แสดงวาตองเสียดอกเบี้ยถึง 4,000 บาท จาก
เงินตน 6,600 บาท หรือคิดเปนอัตราดอกเบี้ยรอยละ 17 ตอเดือน หรือรอยละ 204 ตอป 

สําหรับอาชีพของชาวชุมชนเมืองพะเยาที่มีอาชีพเดิมดานการเกษตร ดังที่ไดอธิบายแลวในบทที่ 4.2.1 (1.5) สวน
ประชากรที่ไรที่ทํากินก็มักจะเปนแรงงานรับจางทางการเกษตร สรุปแลวประชากรที่ยังพึ่งพิงอาชีพหลัก หรือเสริมทาง
การเกษตรจะมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 15,000-20,000 บาท/ป หรือถามากกวาก็ไมมากนัก เพราะสวนใหญจะมีที่ดินถือครองหรือ
เชารายละไมกี่ไร หรือประมาณ 2-3 ไร สวนนอยที่มีมากถึง 10-15 ไร  

อยางไรก็ดี ไดมีการรวมกลุมประชากรในชุมชนเพื่อเริ่มจัดตั้งธุรกิจชุมชนข้ึนโดยใชภูมิปญญาและทรัพยากรที่มีใน
ชุมชนใหเปนประโยชน นับเปนการสรางงานใหคนในชุมชน สามารถแกไขปญหาการวางงานของประชากรไดไมมากก็นอย 
แมวาจะอยูในระยะเริ่มตนก็ตาม เชน ชุมชนวัดบุญยืน เทศบาลเมืองพะเยา มีกลุมทําตุงผาของสตรีสูงอายุ สมาชิก 5 คน รวมกัน
สรางงานประเภทหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP โดยรับผิดชอบงานผลิตตุงผารวมกัน (เปนผูทอตุง 2 คน เปนผูเตรียม
โครงไมและติตกาว 2 คน และเปนผูเย็บ 1 คน) สวนการรวมกลุมเพ่ือทําเปนธุรกิจชุมชนที่นาสนใจและมองเห็นลูทางในการ
พัฒนายิ่งขึ้น โดยไดรับการจัดสรรเปนสินคา OTOP กลุมชุมชนสันดอนรอม เทศบาลเมืองลําพูน ทําการผลิตธูปหอม (ทั้งสูตรไล
ยุงและสูตรหอมธรรมดา) (อานรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP ในหัวขอตอไป) 
ขอสังเกตประการหนึ่งจากความไดเปรียบและความเจริญกาวหนาของชุมชนวัดภูมินทรที่มีมากกวาอีก 3 ชุมชนเมืองตัวอยาง
ศึกษา นาจะมาจากกลุมประชากรหลักอีกกลุมในชุมชน คือ กลุมขาราชการและขาราชการบํานาญ ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและมี
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สวนรวมในการเปนแกนนําการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนตลอดจนการริเริ่มกิจกรรมกลุมตาง ๆ จนไดรับเลือกเปนชุมชน
ดีเดนประจําป 2546 เปนตน 

กรณีที่ประชากรชุมชนเมืองโดยทั่วไป (ท่ีไมใชขาราชการ) มักจะอยูในสภาพขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ทํา
ใหประชากรเหลานี้มีหนี้สินกันเกือบทุกคน โดยเปนหนี้กันรายละ 1,000 บาท จนถึงมากกวา 200,000 บาท แหลงเงินกูมีทั้งใน
ระบบและนอกระบบ ผลการศึกษายืนยันไดชัดเจนวา กอนจะมีโครงการกองทุนชุมชนเมือง  ประชากรสวนใหญจะกูเงินนอก
ระบบจากนายทุนเงินกู โดยผูกูจะตองจายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงถึงรอยละ 20 /เดือน แหลงเงินกูนอกระบบบางแหลง จัดระบบ
การคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตายตัว หรือที่เรียกกันวา “ดอกกระดาง” เชน จํานวนเงินกู 5,000 บาท ผูกูจะไดรับเงินกูจริงเพียง 
4,750 บาท จากน้ันจะตองคืนเงินใหนายทุนวันละ 100 บาท เปนเวลา 106 วัน เปนตน ภาวะการกูเงินนอกระบบที่มีการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยสูงมากเชนน้ี ทําใหผูกูตองจมอยูในวังวนของการเปนลูกหนี้ ไมสามารถปลดพันธการหนี้ใหพนไปจากตัวได จึงยากที่จะ
พนจากความยากจน 

สภาพเศรษฐกิจของประชากรในชุมชนเมือง ซ่ึงเปนคนหาเชากินคํ่า นับวาเปนปญหามากกวา ชุมชนชนบททั่วไป
และชุมชนชนบทที่สูง เนื่องจากคาครองชีพในเมืองจะสูงกวาในชนบท ประชากรสวนใหญมีรายจายสูงเกินรายรับ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ภาระดานการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนในปจจุบันมีคาใชจายสูงมากข้ึน นอกจากนั้น การประกอบอาชีพคาขายใน
ปจจุบันก็มีความยุงยากมากขึ้นเชนกัน เน่ืองจากความไมสมดุลระหวางผูซ้ือกับผูขาย จึงมีโอกาสจะประสบภาวะขาดทุน 
ไดงาย ๆ 

ในมุมมองทางเศรษฐกิจ ปจจัยสนับสนุนหรือจุดแข็ง และโอกาสที่ประชากรเปาหมายยากจนของชุมชนเมืองตัวแทน
พื้นที่ศึกษา ไดรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการพัฒนาของรัฐเดิมและปจจุบันในดานกองทุนตาง ๆไดมาถึง
ชุมชนเมืองทั้งสองจังหวัดพื้นที่ตัวแทนศึกษาเหมือน ๆ กัน ไมวาจะเปนเงินกูมิยาซาวา หรือกองทุนเพ่ือสังคม -SIF ของรัฐเดิม
และกองทุนชุมชนเมือง (กองทุนเงินลานบาท) ธนาคารประชาชน  หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP ของรัฐปจจุบัน ตางก็
ชวยใหคณะกรรมการกองทุนสามารถบริหารงานไดอยางกวางขวางและเขมแข็ง และกองทุนใดดีเดนก็สามารถขอกูเพิ่มจาก
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสินเพิ่มได และถาดีเดนมาก ๆ ก็จะมีโอกาสจัดตั้งเปนธนาคารกองทุนหมูบานหรือ “ธนกิจ
ชุมชน” โดยมีชุมชนเมืองใกลเคียงกันมารวมกันพัฒนา ใหกระแสเงินหมุนเวียนอยูในระบบไดอยางดี อยางไรก็ตาม การเปน
ชุมชนเขมแข็ง และประสบความสําเร็จของชุมชนวัดภูมินทรของเทศบาลเมืองพะเยา และชุมชนสันดอนรอมของเทศบาลเมือง
ลําพูน นาจะมาจากฐานรากที่เขมแข็งของขาราชการที่เกษียณอายุราชการแลวยังอยูในราชการที่มีเปนสวนใหญ ประมาณ รอยละ 
60 ของทั้งหมด ท่ีรวมเปนที่ปรึกษาและคณะกรรมการในโครงการพัฒนาตาง ๆ ของชุมชนเมืองทั้งสองแหง สรุปแลวชุมชน
เมืองทั้งสองแหงนี้ นับเปนตัวอยางของชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ โดยไมตองพ่ึงความชวยเหลือตามนโยบาย
ของภาครัฐ ดังนั้น เมื่อไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐมาเสริม ก็เทากับไดชวยเสริมศักยภาพในการพัฒนา เพื่อแกไขปญหา
ความยากจนของชุมชนไดอยางดีเยี่ยมและยั่งยืน 

นอกจากนี้ ดวยความเจริญของสังคมในเมืองและการใชชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนไปของคนในเมืองทําใหมีของเหลือ
ใชหรือขยะที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหม (recycle) มากข้ึน เชน ขวดแกว ขวดพลาสติก เศษพลาสติก เศษกระดาษ
หรือกระดาษที่ใชแลว ฯลฯ ในขณะที่ธุรกิจการนําของเหลือใชหรือขยะที่ยังใชประโยชนไดถูกพัฒนามากขึ้น เปนการเปดโอกาส
ใหคนยากจนในชุมชนจํานวนหนึ่งที่หาเก็บขยะขายมีรายไดเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันประชากรยากจนในชุมชนเมืองบางสวนที่
ไมเคยเก็บขยะมากอนเห็นลูทางก็เขามาเก็บขยะขายมากขึ้น บางรายเคยมีอาชีพคาขายขนาดเล็กๆ เห็นลูทางและพบวาการเก็บ
ขยะขายมีรายไดดีกวาถึงกับเลิกการคาขายหันมาเก็บขยะขายอยางเต็มตัวก็มี ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นกับประชากรในชุมชนเมืองของ
ชุมชนระแกง เทศบาลนครเชียงใหม หรือประชากรในชุมชนบานทา-ทานางในเขตเทศบาลเมืองลําพูน เปนตน ซ่ึงลักษณะการ
เก็บขยะดังกลาวนับวามีลักษณะที่นาสนใจที่ผูเก็บขยะจะเก็บรวบรวมขยะที่มีประโยชนเหลาน้ีจากถังขยะหรือจุดท้ิงขยะใน
ชุมชน บานเรือน หรือบริษัทหางราน มิไดไปที่กองขยะของเทศบาลดังที่เคยปรากฏมาแตกอน ทําใหปญหาที่ตองรับกลิ่นและสิ่ง
สกปรก เหม็นเนาอันจะสงผลกระทบตอสุขภาพของผูเก็บขยะลดลงไปมาก ในขณะเดียวกันชวยลดปริมาณขยะที่เทศบาลแตละ
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แหงตองดูแลลงไปไดจํานวนหนึ่ง และยังชวยลดความเกลื่อนกลาดของขยะในสถานที่ตางๆ ลงไปไดไมนอย เนื่องจากผูเก็บขยะ
เหลานี้จะคอยเก็บขยะที่มีประโยชนใชสอยเพ่ือนําไปขาย ซึ่งหากมีการปลูกจิตสํานึกใหประชากรที่เก็บขยะขายเหลานี้มีจิตสํานึก
ในการชวยเก็บรวบรวมขยะใหเปนที่เปนทางดวยก็จะเกิดประโยชนตอเทศบาลเพิ่มขึ้น 

สวนขอจํากัดหรือจุดออน และปญหาอุปสรรคในการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนเมืองของรัฐบาลในอดีตและรัฐบาล
ปจจุบันก็มีหลากหลายไมนอยไปกวาที่พบในชุมชนชนบททั่วไป และโครงการพัฒนาของรัฐเดิมๆ และรัฐบาลปจจุบันที่ผูนํา
ชุมชนเมืองยอมรับวา ไดเขามามีบทบาทสําคัญในชุมชนเมืองพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาทั้งสองจังหวัดตามลําดับ คือ โครงการเงินกูมิยา
ซาวา โครงการลงทุนทางสังคมฯ หรือ SIP และ SIF และโครงการสนับสนุนชวยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
(หรือโครงการเศรษฐกิจชุมชน) ของรัฐบาลในอดีตสวนของรัฐบาลปจจุบันนั้นอันดับแรกและอันดับ 3 ก็เหมือนกับชุมชน
ชนบท คือ โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนละลานบาท และโครงการหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑหรือ 
OTOP สวนอันดับ 2 ของชุมชนเมือง คือโครงการธนาคารประชาชน (เงินกูผานทางธนาคารออมสิน) ซ่ึงตรงเปาหมายชุมชน
เมืองยากจน แตจากโครงสรางของประชากรเปาหมายที่ยากจนมีขอจํากัดที่เปนอุปสรรคสําคัญรวมกันคือ ปญหาการทํามาหากิน 
ที่มีรายไดเล็กๆ นอยๆ จากการขายของเล็กๆ นอยๆ รับจางทั่ว ๆ ไปเปนรายวัน หรือหาเชากินค่ํา มีการวางงานบอย ๆ มีภาวะ
หน้ีสินสูง ซ่ึงเชื่อมโยงเปนลูกโซไปสูปญหาขาดการศึกษา หรือ การศึกษาของลูกหลานอยูในระดับต่ํา และปญหา ยาเสพติด ติด
เหลาติดยา ทั้งเสพเละคายาบา หรือการหารายไดจากยาเม็ด ฯลฯที่ไดหยุดไปในชวงนี้ท่ีรัฐบาล มีมาตรการปราบปรามอยาง
จริงจัง หรือลงทุนทําอาชีพอะไร เพียงแตชอบกูทุกทุนที่เขามา และไมมีเงินจะจายคืน ดังที่ผูนําชุมชนระดับทองถ่ินที่ยากจนของ
ชุมชนไกแกว เทศบาลเมืองลําพูน สรุปไวนาฟงวา “ไมตาย-ไมหนี–ไมมี-ไมให” มิฉะนั้นก็กูไปทั้งไมพรอมและไมมีแผนงานวา
จะทําอะไร จึงนําไปใชผิดประเภทสวนใหญ คือ นําไปชําระหนี้เดิมมากที่สุดนอกจากนั้นก็เอาไปใชจายในครอบครัว สงลูกเรียน 
เปนตน สวนขอดอยหรือขอจํากัดของของกองทุนตางๆ เอง โดยเฉพาะกองทุนเงินลานที่ดูจะทั่วถึงมากที่สุด ก็คือวงเงินกูไดนอย
เกินไป (ผูนําชุมชนเมืองของจังหวัดพะเยา อางวา มีสมาชิกชุมชนเมืองตองการทุนนี้มากกวาประชากรในชนบท) และการเอามา
หารแบงใหกูเทาๆ กัน ไมใชวิธีการแกปญหาที่ตรงจุด ควรใหตามลักษณะงาน และความจําเปนที่เอาไปใชประโยชนไดอยาง
จริงจัง มิฉะนั้น จะเกิดสภาพขาดความคลองตัว ผูดอยโอกาสก็จะเสียโอกาสมากยิ่งข้ึนดวยเงื่อนไขที่ปฏิบัติตามไมได เชน 
ระเบียบที่เครงครัดเก่ียวกับการคํ้าประกัน และการกําหนดใชคืนเงินกูกองทุนของรัฐ ผลก็คือ การไดเงินคืนไมครบ (ผูนําชุมชน
ในพ้ืนท่ีปญหา จังหวัดลําพูน ยกตัวอยางวา มีทั้งผูไมมีทุนคืนเลยดังระบุแลว  และท่ีตามหนี้คืนไดสูงสุดก็ไมเกินรอยละ 60 ของ
เงินตน) ชาวชุมชนเมืองจึงมีทั้งที่อาศัยเงินกูนอกระบบมาใชหนี้แทน หรือใชเปนเงินกูหลัก นับเปนภาวะหนักท่ีเงินกูนอกระบบ
มีการคิดอัตราดอกเบี้ยตายตัวแบบระบบไฟแนนซ (ดอกเบี้ยตายตัว หรือคงที่แมเงินตนจะลดลงแลวก็ตาม ชาวบานนิยมเรียก
ดอกเบี้ยลักษณะนี้วา “ดอกกระดาง”) นับเปนการเพิ่มภาระหนี้สิน ยิ่งขึ้น ดังนั้น การเรงปรับปรุงระเบียบปฏิบัติใหมีความ
ยืดหยุนและคลองตัวมากข้ึน จึงเปนส่ิงจําเปน ท้ังการเพิ่มหรือขยายวงเงินกู ชวงผอนชําระเงินตน ตามขอตกลงรวมกันของ
สมาชิกชุมชนกับกรรมการบริหารกองทุนของชุมชน สวนโครงการธนาคารประชาชนที่ใหวงเงินกูต่ํามาก รายละ 15,000 บาท 
ในครั้งแรก และดวยกฎเกณฑที่ไมเอ้ือ หรือไมยืดหยุน สมาชิกชุมชนไมสามารถกูอยางตอเนื่อง เพื่อดําเนินธุรกรรมตอจนสิ้นสุด
ได เพราะยังติดคางชําระเงินกูเดิมคือ กิจการลงทุนตองหยุดชะงัก ไดรับความเสียหาย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมเคยออกมา
ประเมินการลงทุนของลูกคาหรือสมาชิกชุมชนพื้นท่ีศึกษา นับเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหโครงการน้ีไมเปนท่ีนิยมของประชากร
เปาหมาย ดังท่ีผูนําชุมชนเมืองพื้นที่ศึกษาจังหวัดลําพูนไดยืนยันในกรณีน้ี แตผูนําชุมชนเมืองพะเยา ไดใหความเห็นเก่ียวกับ
อุปสรรคของโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP ของบางชุมชนวา คือ การรวมตัวกันไมสําเร็จ การหาตลาด
จําหนายไมได หรือ ไมมีโอกาสไดขายผลิตภัณฑ และไมมีการออกแบบผลิตภัณฑ เปนสําคัญ   

สําหรับปญหาหลักของประชากรเปาหมายในชุมชนเมืองที่ตองการความชวยเหลือ สรุปจากความคิดเห็นของกลุม
ตัวแทนประชากรเปาหมายในชุมชนเมืองในทั้ง 3 เทศบาล  (ตารางที่ 36) ซ่ึงมีปญหาหลักไมแตกตางกันมากนัก โดยเฉพาะ
ปญหาการวางงาน ปญหาการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ปญหาคาครองชีพสูง และการมีหน้ีสินสะสม ที่ประชากร
ตัวแทนในทุกชุมชนเมืองของพื้นท่ีศึกษามคีวามเห็นตรงกัน ดังนี้ 



  สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและประชากร 

 

138

1. ปญหาการวางงาน นับเปนปญหาสําคัญที่สุดของประชากรในชุมชนเมืองหรือชุมชนเมืองใหความสําคัญเปน
อันดับแรก ถึง 3 ใน 4 ของชุมชนตัวอยางศึกษา ยกเวนชุมชนวัดไชยอาวาสที่ประชากรใหความสําคัญในประเด็นขาดเงินทุนใน
การประกอบอาชีพเปนอันดับแรก และตามติดมาดวยปญหาการวางงานหรือการไมมีอาชีพและไมมีที่ทํากิน ประชากรวางงาน
ใน 3 ชุมชนมีสูงถึงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด หรือประมาณรอยละ 50 ของชุมชนที่จัดเปนคนหาเชากินคํ่า เดือนหน่ึงๆ จะ
หางานรับจางไดไมเกินคนละ 10 วัน อยางไรก็ตาม การวางงานนั้นมีทั้งวางงานชั่วคราวและวางงานถาวร กรณีชั่วคราวจะไดแก 
กลุมประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรและวางงานในชวงฤดูแลงท่ีขาดแคลนน้ํา และมีงานทําเปนครั้งคราวไมตอเนื่องดังกลาว
แลว โดยจะไดจากงานรับจางทางการเกษตรคนละ 80-100 บาท/วัน และรับจางทั่วไปคนละ 120-150 บาท/วัน สวนการวางงาน
ถาวร ไดแกประชากรกลุมดอยโอกาส ที่ไมสามารถหางานทําได จะลงทุนคาขายก็ไมมีความสามารถประกอบกับการขาดเงินทุน
จึงเปนกลุมเรรอน ทําใหเปนปญหาสังคมของชุมชนมิใชนอย 

2. ปญหาการขาดเงินทุน นับเปนอีกปญหาหนึ่งที่ประชากรชุมชนเมืองในพ้ืนที่ศึกษาทุกแหงยอมรับวาเปนปญหา
วิกฤตไมตางจากปญหาการวางงานเพราะประชากรชุมชนเมืองสวนใหญมีการคาขายและอาชีพรับจาง ทํางานหาเชากินคํ่า หรือ
ทํางานหาเงินใหเปนวันๆ ไป ไมมีเงินเหลือเก็บสําหรับการลงทุน การลงทุนจึงตองพึ่งพาสินเชื่อจากแหลงตางๆ และหากขาด
ทางเลือกจริง ๆ ก็ตองใชบริการของสินเชื่อนอกระบบที่ตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง หรือสูงสุดถึงรอยละ 20 /เดือน เปนตน สวน
ประชากรที่ทําอาชีพคาขายเล็กๆ นอยๆที่ระบุแลวในตอนตน ก็ประสบปญหาขาดเงินทุนชวยเหลือที่พอเพียงเชนกัน แมจะพอได
กองทุนความชวยเหลือจากรัฐบาลและจากกองทุนกูยืมของชุมชนเองบางแตประชากรก็ไมสามารถชําระหนี้ไดหมด เนื่องจาก
เปนหนี้สั่งสมมาโดยตลอด14) การกูยืมเงินในกรณีนี้จึงมักเปนลักษณะหมุนเวียนหนี้มากกวา ทั้งน้ีเปนเพราะรายจายหรือการใช
ทุนประกอบอาชีพมักสูงกวารายรับ คือ เกิดสภาพการมีหน้ีสินลนพนตัว รายไดจากการประกอบอาชีพ จําเปนตองนําไปใชหนี้
ทั้งหมด 

3. ปญหาขาดพื้นที่ทํากิน ปญหานี้จะเชื่อมโยงกับลักษณะโครงสรางของชุมชนเมืองพะเยาบางแหงที่ยังเปนชุมชน
ชนบท และประชากรมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมทางการเกษตร ประกอบกับชุมชนเหลานี้มีทั้งผูอาศัยเดิมและที่อพยพเขามา
อาศัยอยูใหมในเขตเทศบาลเมืองซ่ึงมีพื้นที่จํากัด จึงประสบปญหาการขาดแคลนพื้นท่ีทํากินดวย นอกจากนั้นพ้ืนท่ีบางชุมชนยัง
เปนที่ราชพัสดุ (เนื้อท่ี 108 ไร เขตชุมชนวัดไชยอาวาส) ดังนั้น ถาประชากรยังไมเปลี่ยนอาชีพจากการเกษตร การแกไขปญหานี้
คงจะสําเร็จลุลวงไดยาก และนาจะมีปญหาเชาพ้ืนที่เกษตรเขามาเสริมอีกประการหนึ่งดวยหรือแมแตท่ีอยูอาศัย (ชุมชนวัดไชย-
อาวาส) ถารัฐไมชวยเขามาจัดการอยางใดอยางหนึ่งประชากรที่อาศัยอยูในที่ไมมีสิทธ์ิเหลานี้ก็จะเดือดรอนมาก กรณีถูกไลท่ี 

4. ปญหาคาครองชีพสูง เปนที่ประจักษแลววาประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนเมืองนั้น มีอาชีพรับจางซึ่งมักประสบ
ปญหาการวางงาน จึงทําใหมีรายไดต่ํา ในขณะที่ถิ่นที่อยูอาศัยอยูในเขตเมืองที่มีความเจริญ ซ่ึงปกติมีคาใชจายในการครองชีพที่
สูง การดํารงชีวิตประจําวันของคนในชุมชนเมืองตองไดเงินซ้ือหาท้ังส้ิน และเผชิญกับปญหาคาใชจายในการครองชีพสูงของ
สังคมเมืองดวย ยิ่งในยุคปจจุบันที่มีการเรงพัฒนาดานเศรษฐกิจที่ทําใหราคาสินคาสูงขึ้น ก็ยิ่งเพิ่มคาใชจายในการครองชีพใหแก
คนในชุมชนเมืองอยางหลีกเล่ียงไมได นอกจากรายการคาใชจายในการกินอยูประจําวันที่เปนปญหาแลวรายการคาใชจายใน
การศึกษาของบุตรหลาน และคาใชจายทางสังคม หรือภาษีสังคม  

                                                         
14) สําหรับภาระหนี้สินของประชากรชุมชนเมืองพะเยาในชวงกอนและหลังมีโครงการแกไขปญหาความยากจนในภาครัฐบาลปจจุบัน มีลักษณะไม
แตกตางจากภาระหนี้ของประชากรในชนบททั่วไปคือ โดยทั่วไปแลวในปจจุบันประชากรจะมีภาระหน้ีมากขึ้นประมาณเทาตัวจากชวงเดิมเชนชวง
เดิมเคยมีภาระหน้ี 15,000-150,000 บาท/ครัวเรือน/ป ปจจุบันจะเพ่ิมเปน 30,000 บาทถึง 300,000บาท/ครัวเรือน/ป แตขอคิดที่นาสนใจจากชุมชน
เมืองก็คือเดิมไมมีหน้ีหรือมีนอย ก็ยังประกอบอาชีพมีรายไดเลี้ยงครอบครัว แมจะมีนอยก็ตาม สวนปจจุบันแมมีหน้ีสินมากขึ้น เพราะมีแหลงเงินกู 
มากและกูไดงายแตลําบากในการชําระคืนซึ่งโดยท่ัวไปแลวในยุครัฐบาลเดิมๆ ประชากรจะเปนหน้ีนอกระบบมากกวา ตรงขามกับในปจจุบันที่
ประชากรมีหน้ีในระบบมากกวา ซึ่งก็หมายถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีลดตํ่าลงดวย 
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สําหรับปญหาอ่ืนที่ประชากรชุมชนเมืองบางชุมชน โดยเฉพาะชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ยังตองเผชิญอยู
จนทุกวันนี้เนื่องจากยังประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมทางการเกษตร ก็คือ ปญหาการขาดแคลนน้ําเพี่อการเกษตรโดยเฉพาะ
ในชวงฤดูแลง เเละระบบชลประทานก็ท้ังไมเพียงพอ ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง รัฐเองก็ยังไมมีการ
ประกันราคา และตนทุนการผลิตสูง ขณะเดียวกันกลุมของตนก็ตองเผชิญกับปญหาหลักสําคัญที่ประชากรในชนบทที่สูงและ
ชนบททั่วไปเผชิญอยูเชนกัน นั่นก็คือ การขาดการรวมกลุมและผูนําในการรวมกลุมของประชากรเกษตรในการขายผลผลิต หรือ
การบริหารจัดการดานการตลาด รวมทั้งความทันสมัยหรือทันตอเหตุการณดานขาวสารการตลาด ซ่ึงจะสามารถชวยลดปญหา
ราคาผลผลิต และการถูกเอารัดเอาเปรียบดังกลาวขางตนของเกษตรกรรายเล็กหรือเกษตรกรยากจนไดอยางดี 

4.4.2  สภาพทางเศรษฐกิจของประชากรรายครัวเรือน 
 (1)  การประกอบอาชีพของครัวเรือน 

จากการศึกษาการประกอบอาชีพหลักของประชากรรายครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาซึ่งครัวเรือนตัวอยางบางรายมีอาชีพ
หลักมากกวา 1 ชนิด พบวา โดยภาพรวมครัวเรือนประชากรตัวอยางศึกษา(คาเฉล่ียรวมเกิน)รอยละ 38 ยึดอาชีพหลักในการทํา
นา รองลงมาเปนการทําไร (ประมาณรอยละ 20) ทําสวนผลไม (ประมาณรอยละ 16) คาขาย (รอยละ 16) และรับจางนอกเกษตร 
(รอยละ 15) นอกจากนี้ ประชากรในพื้นที่ศึกษาอีกประมาณรอยละ 11 ยึดอาชีพหลักในการทําสวนผักชนิดตางๆ (ตารางผนวก 
1) ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบระหวางประชากรกลุมเปาหมายและควบคุม สัดสวนของการประกอบอาชีพหลักเหลานี้ก็ไมไดแตกตางกัน
อยางชัดเจน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแบงกลุมประชากรตามพื้นที่ จะพบวา อาชีพหลักในการทํานาปรากฏชัดเจนในประชากร
ชนบททั่วไป (รอยละ 62) อาชีพหลักในการทําไรปรากฏเดนชัดในประชากรชนบทที่สูง (รอยละ 52 ซ่ึงในจํานวนนี้รอยละ 42 
เปนการทําไรขาวโพด) ขณะที่ประชากรในชุมชนเมืองจํานวนมากยึดอาชีพหลักในดานการคาขาย (รอยละ 43 ซ่ึงในจํานวนนี้
รอยละ 30 เปนการคาขายอาหาร ขนม และของชํา) และการรับจางนอกการเกษตร (รอยละ 31) นอกจากนี้ ยังเปนท่ีนาสังเกตวา 
ประชากรกลุมเปาหมายในชนบทที่สูงถึงรอยละ 41 ระบุวามีอาชีพหลักในการทํานา และประชากรกลุมควบคุมในชนบททั่วไป
ถึงรอยละ 41 มีอาชีพหลักในการทําสวนผลไมโดยเฉพาะลําไยซึ่งเปนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน 
(ประมาณรอยละ 12 ของครัวเรือนประชากรตัวอยางศึกษาประชากรในพื้นที่ศึกษาที่ระบุวาทําสวนผลไมประเภทลําไย
เปรียบเทียบกับรอยละ 16 ที่ระบุวาทําสวนผลไมซ่ึงรวมถึงสวนลําไยดวย) หากพิจารณาวาประชากรกลุมควบคุมเปนประชากรที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวากลุมประชากรกลุมเปาหมาย  การมีอาชีพหลักในการทําสวนผลไมก็นาจะเปนตัวชี้วัดฐานะทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือนประชากรในพื้นที่ศึกษาไดดีตัวหน่ึง 

ในดานการประกอบอาชีพรอง ประชากรในพ้ืนที่ศึกษาจํานวนมาก (รอยละ40 – ตารางผนวก 2) ยึดอาชีพการรับจาง
เปนอาชีพรอง (รอยละ 21 รับจางในภาคเกษตร และรอยละ19 รับจางนอกภาคเกษตร)  ซ่ึงในจํานวนนี้จะเปนประชากร
กลุมเปาหมายมากกวากลุมควบคุม (รอยละ 43 เปรียบเทียบกับรอยละ 27) นอกจากนั้นเปนการประกอบอาชีพรองชนิดอ่ืนๆ 
อยางหลากหลายกระจัดกระจายไมเกินชนิดละรอยละ 6 ของครัวเรือนประชากรตัวอยางทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา แตเมื่อพิจารณา
จําแนกตามพื้นที่ก็ยังคงพบวา ประชากรในแตละพื้นที่ (ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง) จํานวนมากยังคงยึดอาชีพรอง
ในการรับจางและเปนการรับจางในภาคเกษตรในสัดสวนที่สูงกวาการรับจางนอกภาคเกษตร ยกเวนประชากรในชุมชนเมืองที่
ชัดเจนวาไมใชเกษตรกรเกือบทั้งหมด  ดังนั้น สัดสวนครัวเรือนประชากรยึดอาชีพรองในการรับจางนอกภาคเกษตรมากกวา 
เน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนเมืองสวนใหญเปนกิจกรรมนอกภาคเกษตร นอกจากนี้ ยังเปนที่นาสังเกตวา สัดสวน
ของประชากรในชุมชนเมืองที่ยึดการรับจางเปนอาชีพรองมีสัดสวนที่นอยกวาประชากรในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป (รอยละ 
12 เปรียบเทียบกับรอยละ 72 และ 42 ตามลําดับ - ตารางผนวก 2) แสดงใหเห็นวา การรับจางเปนอาชีพรองที่สําคัญอยางมากของ
ประชากรในชนบทที่สูง ในขณะที่อาชีพการรับจางนี้จะมีความสําคัญตอประชากรในชุมชนเมืองในฐานะอาชีพหลักมากกวาการ
เปนอาชีพรอง 

นอกจากนี้ การศึกษายังพบอีกวา ประชากรในพื้นที่ศึกษารอยละ 61 และไมต่ํากวารอยละ 55 ของประชากรในแตละ
พื้นที่ (ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง) มีอาชีพหลักเพียง 1 อาชีพ (ตารางผนวก 3) และรอยละ 29 (รอยละ 38.,27 และ 
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26 ของประชากรในชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ตามลําดับ) มีอาชีพหลัก 2 อาชีพ สวนท่ีเหลือมีอาชีพหลักมากกวา 
2 อาชีพข้ึนไป (3-4 อาชีพ) สวนในดานอาชีพรอง ประมาณรอยละ 42 ของประชากรในพื้นที่ศึกษาไมมีอาชีพรอง ประมาณรอย
ละ 47 มีอาชีพรองเพียง 1 อาชีพ และรอยละ 10 มีอาชีพรอง 2 อาชีพ (ตารางผนวก 4) ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแตละพื้นที่ศึกษา จะ
พบวา ประชากรในชนบทที่สูงเกือบรอยละ 16 เปรียบเทียบกับรอยละ 11 และ 4 ของประชากรในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองที่
มีอาชีพรอง 2 อาชีพ เปนการแสดงใหเห็นอยางเดนชัดวา ครัวเรือนประชากรในชนบทที่สูงมีความหลากหลายของการประกอบ
อาชีพซ่ึงก็หมายถึงความหลากหลายของแหลงรายไดของครัวเรือนท่ีสูงกวาประชากรในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองตามลําดับ  

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาขางตนนี้กับผลการศึกษาจากกลุมผูนําชุมชนและกลุมประชากรเปาหมายดังที่ไดกลาว
มาแลวในบทที่  4.4.1  จะพบวา โดยภาพรวมมีความสอดคลองกัน โดยขอมูลท้ังสองสวนชี้ใหเห็นตรงกันวา ประชากรในชนบท
ทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปมักมีอาชีพหลักและรองทางการเกษตรตามดวยการรับจาง ในขณะที่ประชากรในชุมชนเมือง
สวนใหญมีอาชีพหลักและรองในดานการคาขายและการรับจาง แมกระนั้นก็ยังพบวามีประชากรในชุมชนเมืองบางสวน
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองพะเยาที่ยังคงประกอบอาชีพดานการเกษตรดวยเชนกันในขอมูลทั้งสองแหลง  

 (1.1)  ชนบทที่สูง 
    เมื่อพิจารณาเฉพาะประชากรเปาหมายในชนบทที่สูง ผลการสํารวจขอมูลรายครัวเรือนก็สอดคลองกับที่กลุมผูนํา

และประชากรกลุมเปาหมายใหขอมูลไว โดยพบวาประชากรสวนใหญ (ประมาณรอยละ 52 – ตารางผนวก 5) มีอาชีพหลักใน
การทําไรโดยเฉพาะการทําไรขาวโพด (ประมาณรอยละ 42) อาชีพดังกลาวนี้เปนอาชีพหลักที่สําคัญของประชากรในศูนยฯ
หนองเขียวและพระบาทหวยตม (รอยละ 90 และ 57 ของประชากรในศูนยฯดังกลาว) แตสําหรับประชากรในศูนยฯหนองหอย
สวนใหญ (รอยละ 60) ยึดอาชีพหลักในการปลูกพืชผักชนิดตางๆ ทั้งน้ีเนื่องจากสภาพพื้นท่ีและภูมิอากาศของศูนยฯหนองหอย
เอ้ืออํานวยตอการผลิตพืชผัก ในขณะที่สภาพพ้ืนที่ของศูนยฯหนองเขียวและศูนยฯพระบาทหวยตมมีความแหงแลง พื้นดินขาด
ความอุดมสมบูรณ และมีสภาพภูมิอากาศรอนจึงเหมาะแกการเพาะปลูกพืชไร การทําอาชีพหลักในการเพาะปลูกไมผลของ
ประชากรในชนบทที่สูงพบอยูบางที่ศูนยฯหนองเขียวและพระบาทหวยตมซ่ึงมักเปนประชากรกลุมควบคุม (2 รายและ 6 ราย
จาก 10 ราย ตามลําดับ)  

ในดานอาชีพรองซ่ึงประชากรในชนบทที่สูงสวนใหญทําคือการรับจางโดยเฉพาะการรับจางในภาคเกษตร (ตาราง
ผนวก 6) อาชีพรองในการรับจางนี้ปรากฏอยางเดนชัดในประชากรของศูนยฯหนองเขียว (รอยละ 90) ตามดวยศูนยฯพระบาท
หวยตม (รอยละ 70) ในขณะที่ศูนยฯหนองหอย  ซ่ึงแมจะไดชื่อวาประชากรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีท่ีสุดศูนยหนึ่งในบรรดาศูนย
พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 36 ศูนยก็มีประชากรถึงรอยละ 55 ท่ียึดอาชีพรองในการรับจาง แสดงวาการรับจางเปนอาชีพรองที่
สําคัญของประชากรในชนบทที่สูงโดยเฉพาะในศูนยฯที่อยูในสภาพพื้นที่ที่มีขอจํากัดตอการผลิตทางการเกษตรและประชากรมี
ฐานะยากจน 

เมื่อพิจารณาทางดานจํานวนอาชีพหลักและรอง พบวา สัดสวนของประชากรในศูนยฯหนองเขียวที่มีอาชีพหลักและ
รองมากกวา 1 ชนิดตอครัวเรือนมีมากกวาศูนยฯหนองหอยและพระบาทหวยตม ตามลําดับ (รอยละ 57 เปรียบเทียบกับรอยละ 
45 และ 32 สําหรับอาชีพหลัก และรอยละ 22 เปรียบเทียบกับรอยละ 17 และ 12 สําหรับอาชีพรอง – ตารางผนวก 7 และ 8) แตก็
เปนที่นาสังเกตวา สัดสวนของประชากรที่ไมมีอาชีพรองจะมีมากที่สุดในศูนยฯหนองหอย (รอยละ 40) ตามดวยศูนยฯพระบาท
หวยตม (รอยละ 17) และหนองเขียว (รอยละ 7) ขอมูลสวนนี้สะทอนใหเห็นวา ประชากรในศูนยฯหนองหอยที่มีรายไดสูงจาก
การปลูกพืชผักหลายๆ ชนิดหมุนเวียนกันเกือบตลอดทั้งปก็อาจไมจําเปนตองประกอบอาชีพรอง สวนประชากรที่มีรายไดต่ําก็
จําเปนตองมีอาชีพรอง 1-2 อาชีพ แตประชากรเหลานี้ก็ยังคงมีรายไดต่ําเพราะมีรายไดต่ําโดยพื้นฐานอยูแลว เมื่อประกอบอาชีพ
รองมากกวา 3 อาชีพข้ึนไปก็จะมีรายไดเพิ่มขึ้น  

(1.2)  ชนบททั่วไป 
           ทางดานประชากรในชนบททั่วไป ซ่ึงไดกลาวมาแลววาประชากรสวนใหญมีอาชีพหลักในทํานาตามดวยการทํา

สวนไมผลและทําไร และเมื่อพิจารณาจําแนกตามจังหวัดจะพบวา ประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยาถึงรอยละ 81 ยึด
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การทํานาเปนอาชีพหลัก (ตารางผนวก ท่ี 9) ในขณะที่รอยละ 55 และ 50 ของประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนและ
เชียงใหม ทั้งนี้เน่ืองจากจังหวัดลําพูนและเชียงใหมมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเปนตัวเมืองมากข้ึนตามลําดับ การมีอาชีพหลัก
ในการทําสวนไมผลปรากฏเดนชัดในประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนและเชียงใหม (รอยละ 44 และ 35 ของ
ประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนและเชียงใหมมีอาชีพหลักในการทําสวนไมผล)  

ดังไดกลาวมาแลววา ประชากรในชนบททั่วไปมีอาชีพรองที่หลากหลายมาก โดยการรับจางเปนอาชีพที่มีสัดสวน
ของครัวเรือนประชากรในชนบทยึดเปนอาชีพรองสูงที่สุด (รอยละ 42 ซ่ึงอยางละครึ่ง หรือรอยละ 21) เปนการทําอาชีพการ
รับจางในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร – ตารางผนวก 10) ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัดจะพบวา ประชากรในชนบททั่วไป
ของจังหวัดเชียงใหมยึดอาชีพรองในการรับจางสูงที่สูด (รอยละ 44 ซ่ึงรอยละ 26 เปนการทําอาชีพการรับจางในภาคเกษตรและ
ที่เหลืออีกประมาณรอยละ18 เปนการทําอาชีพการรับจางนอกภาคเกษตร) รองลงมาเปนจังหวัดลําพูน (รอยละ 42 ซ่ึงรอยละ 24 
เปนการทําอาชีพการรับจางในภาคเกษตรและที่เหลืออีกประมาณรอยละ18 เปนการทําอาชีพการรับจางนอกภาคเกษตร) และ
พะเยา (รอยละ 40 ซ่ึงรอยละ 21 และ 19 เปนการทําอาชีพการรับจางในและนอกภาคเกษตร) ท้ังนี้เนื่องจากประชากรในจังหวัด
เชียงใหมและลําพูนมีโอกาสการรับจางทํางานนอกภาคเกษตรมากกวาตามระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะที่จังหวัดพะเยา
ยังมีสถานภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจนอยกวา สัดสวนของประชากรที่ยึดอาชีพรองในการรับจางในภาคเกษตรจึงมากกวาการ
รับจางนอกภาคเกษตร 

เมื่อพิจารณาจํานวนอาชีพหลักและรองของครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไป ประชากรของจังหวัดพะเยาถึงรอยละ 
69 มีอาชีพหลักเพียง 1 อาชีพ (ตารางผนวก 11) เมื่อเปรียบเทียบกับรอยละ 60 และ 46 ของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน สวนที่
เหลือเปนประชากรที่มีอาชีพหลักตั้งแตสองอาชีพข้ึนไป ซ่ึงแสดงวา ครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนจะ
ประกอบอาชีพมากชนิดกวาประชากรของจังหวัดเชียงใหมและพะเยา ตามลําดับ  

ในดานอาชีพรอง ครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปที่ไมมีอาชีพรองจะมีสัดสวนสูงสุดในลําพูน (รอยละ 42) สวน
ในจังหวัดพะเยาและเชียงใหมมีสัดสวนของประชากรที่ไมมีอาชีพรองเทาๆ กันและนอยกวาจังหวัดลําพูน (ประมาณรอยละ 31-
32) โดยเฉพาะประชากรกลุมควบคุมของจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และพะเยาไมมีอาชีพรองถึงรอยละ 35 , 65 และ 55 ตามลําดับ 
(ตารางผนวก 12) ประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมถึงรอยละ 56 เมื่อเปรียบเทียบกับรอยละ 51 และ 46 ของจังหวัด
พะเยาและลําพูนที่มีอาชีพรองเพียง 1 อาชีพ  

(1.3)  ชุมชนเมือง 
    เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุมประชากรที่อยูในชุมชนเมืองซ่ึงโดยภาพรวมแลวประชากรมีอาชีพหลักในการคาขาย 

(สวนใหญเปนการคาขายอาหาร/ขนมหรือของชํา) และรับจางนอกภาคเกษตร ซ่ึงก็ตรงกับที่กลุมผูนําชุมชนและประชากร
เปาหมายรายกลุมท่ีไดใหขอมูลไว อาชีพคาขายน้ันปรากฏเดนชัดในกลุมประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองลําพูน (รอย
ละ 55) และพะเยา (รอยละ 50) สวนในเทศบาลนครเชียงใหม ประชากรในชุมชนเมืองมีอาชีพหลักในการคาขายเพียงรอยละ 34 
เทานั้น (ตารางผนวก 13) อยางไรก็ตาม มีถึงรอยละ 60 ของประชากรกลุมควบคุมในชุมชนเมืองของเทศบาลนครเชียงใหมที่มี
อาชีพคาขายเปนหลัก 

ในดานการประกอบอาชีพรอง ประชากรในเขตเทศบาลทั้ง 3 แหงมีอาชีพรองชนิดตางๆ อยางกระจัดกระจาย จนไม
อาจสรุปไดอยางชัดเจนวาอาชีพรองชนิดใดที่มีความสําคัญตอประชากรที่อาศัยอยูในเทศบาลแตละแหง (ตารางผนวก 14) ซ่ึง
อาชีพรองที่ประชากรในชุมชนเมืองระบุมักเปนอาชีพท่ีเนนการใชแรงงานและทักษะฝมือเบื้องตน มักไมคอยพบอาชีพเกี่ยวกับ
การประกอบการหรือการผลิตท่ีตองอาศัยความรูความชํานาญขั้นสูงหรือการบริหารจัดการ ซ่ึงจากประสบการณการศึกษา
ภาคสนามของนักวิจัยสามารถระบุไดวาสถานการณดังกลาวเกิดจากการขาดการศึกษาและการลงทุนของประชากรเปนสําคัญ 
ดังนั้น การจัดใหมีกองทุนชุมชนเมืองและโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่มีการจัดการที่เหมาะสมใหเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน
และดําเนินการโดยชุมชนก็นาจะชวยพัฒนาและอุดชองวางทางดานการประกอบอาชีพที่กลาวมาขางตนได แตอยางไรก็ตาม 
โดยภาพรวมอาชีพการรับจางนอกภาคเกษตรและคาขายก็ยังคงเปนอาชีพที่ประชากรในชุมชนเมืองหลายราย (ไมเกินรอยละ 17 
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และ 10 ตามลําดับ) ยึดเปนอาชีพรอง จึงสามารถสรุปไดวา การรับจางนอกภาคเกษตรและการคาขายอาหาร/ขนมหรือของชํามี
บทบาทเปนไดทั้งอาชีพหลักและอาชีพรองที่สําคัญของประชากรในชุมชนเมือง ในขณะเดียวกันก็มีอาชีพอ่ืนๆ อีกหลากหลายที่
ประชากรในชุมชนเมืองยึดทําขึ้นอยูกับโอกาสและความสามารถสวนบุคคล 

ประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลทั้ง 3 แหงสวนใหญรอยละ 65-77 มีอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียว (ตารางผนวก 
15) ผูท่ีมีอาชีพหลัก 2 อาชีพมีสัดสวนอยูระหวางรอยละ 20-35 (รอยละ 35 เปนประชากรในชุมชนเมืองของเขตเทศบาลเมือง
ลําพูนเปรียบเทียบกับรอยละ 23 และ 20 ของเทศบาลนครเชียงใหมและเทศบาลเมืองพะเยา) รอยละ 76 และ 70 ของประชากรใน
ชุมชนเมืองของเทศบาลนครเชียงใหมและเทศบาลเมืองลําพูนไมมีอาชีพรองเปรียบเทียบกับรอยละ 42 ของเทศบาลเมืองพะเยา 
(ตารางผนวก 16) ในขณะเดียวกัน ก็พบวา ครึ่งหนึ่งของประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองพะเยามีอาชีพรอง 1 อาชีพ
เปรียบเทียบกับรอยละ 21 และ 27 ของเทศบาลนครเชียงใหมและเทศบาลเมืองลําพูน 

(2) อาชีพที่ประชากรอยากทําของครัวเรือนประชากร 
เมื่อสอบถามถึงอาชีพที่อยากทํา สัดสวนที่สูงที่สุดของประชากรในทุกพื้นที่การศึกษาและทุกกลุม (รอยละ 34 ของ

ประชากรทั้งหมด – ตารางผนวก 17) และโดยเฉพาะประชากรในชุมชนเมือง (รอยละ 45) ระบุวาอยากทําอาชีพการคาขาย
โดยเฉพาะการคาขายสินคาอ่ืนๆ (ไมรวมการคาขายสินคาเกษตรและอาหาร/ขนมหรือของชํา) ทั้งน้ีประชากรที่เลือกอาชีพ
ดังกลาวน้ีใหเหตุผลวา การคาขายมีรายไดดี (รอยละ 56 – ตารางผนวก 18) และเปนอาชีพอิสระ/เปนกิจการของตนเอง (ประมาณ
รอยละ 12) สวนผูที่เลือกการทํานาก็ใหเหตุผลวา อาชีพทํานานั้นผลิตขาวไดกินไดใช (ประมาณรอยละ 23 – ตารางผนวก 19) 
การทํานาเปนอาชีพท่ีถนัด/มีความรูดานนี้อยูแลว (รอยละ 21) และไมมีความรูความชํานาญดานอื่น (รอยละ 19) นอกจากนี้ ยังมี
ประชากรอีกประมาณรอยละ 12 โดยเฉพาะประชากรในชนบทที่สูง (รอยละ 21) ระบุวาอยากทําอาชีพการเกษตรโดยไมระบุวา
เปนการเกษตรประเภทใด (ตารางผนวก 17)  

(2.1)  ชนบทที่สูง 
    เมื่อพิจารณาเฉพาะประชากรในชนบทที่สูง สัดสวนสูงสุดของประชากรในศูนยฯหนองเขียว (รอยละ 38 – ตาราง

ผนวก 20) อยากประกอบอาชีพการเกษตร รองลงไปเปนอาชีพคาขาย (รอยละ 24) โดยใหเหตุผลวา การเกษตรมีรายไดดี ไดกิน
ไดใช และมีกําไร (รอยละ 28 , 21 และ 14 ตามลําดับ – ตารางผนวก 21) สวนอาชีพการคาขายก็เปนอาชีพที่ทํารายไดดี (รอยละ 
67 ตารางผนวก 22) และเปนงานเบา/สบาย (รอยละ 17) สวนประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมอยากประกอบอาชีพทํานา ทํา
ไร คาขาย และหัตถกรรม (รอยละ 15 15 13 และ 13 ตามลําดับ – ตารางผนวก 20) โดยใหเหตุผลวา การทํานาเปนอาชีพให
ผลผลิตไวกินและใช (ทั้ง 6 รายที่ใหขอมูลระบุเหตุผลนี้ตรงกัน) สวนการทําไรเปนอาชีพที่ถนัดและมีความรูความชํานาญอยูแลว 
และจะไปทําอาชีพอ่ืนก็ไมคอยมีความรูความชํานาญ  (3 และ 2 รายจากประชากร 6 รายท่ีใหขอมูล – ตารางผนวก 23) สําหรับผู
ที่เลือกอาชีพคาขายก็เพราะรายไดดี (3 รายจาก 4 รายที่ใหขอมูล – ตารางผนวก 22) ในขณะที่ผูที่เลือกอาชีพหัตถกรรมระบุวา
งานหัตถกรรมเปนงานเบาและรายไดดี (2 และ 1 รายจาก 5 รายที่ระบุเหตุผลดังกลาว) สวนประชากรในศูนยฯหนองหอยถึงรอย
ละ 33 ระบุวาอยากประกอบอาชีพคาขายสินคาอ่ืนๆ ที่ไมใชอาหารและสินคาเกษตร (ตารางผนวก 20) โดยมีเหตุผลวาเปนอาชีพ
ที่มีรายไดดีและงานเบา/สบาย (9 และ 2 ใน 13 รายที่ระบุเหตุผลดังกลาว) เมื่อวิเคราะหจากขอมูลการเลือกอาชีพของประชากร
ในชนบทที่สูงเหลาน้ีจะพบวา ประชากรในศูนยฯหนองเขียวและพระบาทหวยตมมักเลือกอาชีพที่ใหผลผลิตเพื่อการยังชีพกอน 
ในขณะท่ีประชากรในศูนยฯหนองหอยมุงเลือกอาชีพที่ทํารายไดและมีความเห็นตรงกันวาอาชีพคาขายเปนอาชีพท่ีทํารายไดไดดี 
ซ่ึงประชากรในชนบทที่สูงจํานวนมากตองการยึดเปนอาชีพ   

(2.2)  ชนบททั่วไป  
    ทางดานประชากรเปาหมายในชนบททั่วไป แมโดยภาพรวมประชากรจํานวนมาก (รอยละ 22) จะเลือกประกอบ

อาชีพคาขายมากกวาการทํานาและสวนผลไม (ตารางผนวก 24) แตประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมในสัดสวนที่
สูงที่สุด (รอยละ 22) เลือกอยากประกอบอาชีพทํานา ตามดวยการคาขายและสวนผลไม ในขณะที่ประชากรในชนบททั่วไปของ
จังหวัดลําพูนสัดสวนที่สูงที่สุด (รอยละ 25) เลือกอยากประกอบอาชีพคาขาย ตามดวยการทําสวนผลไมและทํานา สวน
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ประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยาในสัดสวนที่สูงที่สุดเทาๆกัน (รอยละ 27) เลือกอยากประกอบอาชีพคาขายและทํานา 
ทั้งน้ีประชากรในทุกพ้ืนที่ระบุเหตุผลคลายๆกันวาอาชีพคาขายเปนอาชีพท่ีใหรายไดดี (ตารางผนวก 25) อาชีพทําสวนผลไมเปน
อาชีพที่มีรายไดดีและประชากรมีความรูความชํานาญในการผลิตอยูแลว (ตารางผนวก 26) และสวนที่เลือกอาชีพทํานาเพราะมี
ความรูความชํานาญในการทํานาและไมมีความรูดานอื่น (ตารางผนวก 27)   

เปนที่นาสังเกตวา เหตุผลที่ประชากรในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปจํานวนไมนอยตองเลือกอยากประกอบอาชีพทํา
นาและทําไรก็เพราะไมมีความรูความชํานาญอื่น เปนการแสดงใหเห็นวา ประชากรในชนบท (ทั้งในชนบทที่สูงและชนบท
ทั่วไป) จํานวนไมนอยขาดทักษะฝมือท่ีจะใชในการประกอบอาชีพตางๆ ทําใหตองจํากัดอาชีพของตนเองอยูในดานการเกษตรที่
ใหผลตอบแทนต่ํา เปนการขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพที่มีรายไดสูง ดังนั้น หากมีการพัฒนาทักษะฝมือในการ
ประกอบอาชีพใหกับประชากรในชนบทเหลานี้เพ่ือใหมีโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพที่มีรายไดสูงไดก็จะชวยขจัดปญหา
ความยากจนในชนบทไดทางหนึ่ง 

(2.3)  ชุมชนเมือง 
    ตามที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอการประกอบอาชีพหลักและรองของประชากรซึ่งไดพบวา ประชากรในชุมชน

เมืองสวนใหญมีอาชีพการคาขายและการรับจางนอกเกษตร แตเมื่อใหเลือกอาชีพที่อยากทํากลับพบวามีเพียงอาชีพการคาขาย
เทานั้นที่ไดรับความนิยมสูงสุดและมีความสําคัญมากกวาอาชีพอ่ืนอยางชัดเจนจนแทบไมมีความจําเปนตองกลาวถึงอาชีพอ่ืน 
ทั้งนี้เนื่องจากมากกวาครึ่งของประชากรในแตละเขตเทศบาลและแตละกลุม (รอยละ 50-75 – ตารางผนวก 28) ระบุวาอยาก
ประกอบอาชีพคาขาย ประชากรสวนที่เหลือเลือกอาชีพอ่ืนๆแตกตางกันอยางมากอาชีพละไมเกิน  รอยละ 15 ของประชากรใน
แตละกลุมและเขตเทศบาล ยกเวนก็แตเพียงประชากรกลุมควบคุมในเทศบาลเมืองพะเยาที่อยางละรอยละ 25 เลือกอยาก
ประกอบอาชีพคาขายและการเกษตร ท้ังนี้เนื่องจากชุมชนเมืองในเทศบาลเมืองพะเยาหลายแหงยังคงความเปนชนบท อยูมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนเมืองในเทศบาลนครเชียงใหมและเทศบาลเมืองลําพูน ซ่ึงเหตุผลที่ประชากรในชุมชนเมืองเลือกอยาก
ประกอบอาชีพการคาขายโดยเฉพาะการคาขายสินคาอ่ืนๆ และอาหาร/ขนมหรือของชําก็เนื่องมาจากเปนอาชีพที่มีรายไดดี มี
อิสระ และประชากรมีความถนัดและชํานาญ (ตารางผนวก 29-30) เปนที่นาสังเกตวา หากมีทางเลือก ประชากรในชุมชนเมือง
มักจะไมเลือกประกอบอาชีพการรับจาง (มีเพียงไมถึงรอยละ 1 ที่เลือกอยากประกอบอาชีพรับจาง) อาชีพรับจางจึงเปนเพียง
ทางออกสําหรับประชากรในชุมชนเมืองที่ไมมีทางเลือกเปนอยางอื่นทั้งน้ีสวนหนึ่งนาจะเนื่องมาจากความไมสม่ําเสมอของการ
จางงานดังจะไดกลาวตอไปในหัวขอลักษณะการประกอบอาชีพรับจาง  
         (3) ลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือนประชากร 

เมื่อทราบลักษณะการประกอบอาชีพหลักและรองตลอดจนอาชีพท่ีประชากรอยากทําแลว ในหัวขอนี้จะเปนการกลาวถึง
ลักษณะของการประกอบอาชีพของประชากรโดยสังเขป เพื่อเปนการแสดงรายละเอียดใหเขาใจเพ่ิมเติมวาประชากรเหลานี้มีการ
ประกอบอาชีพตางๆ กันอยางไรและขนาดมากนอยอยางไร เปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับกลุมประชากรที่ศึกษานี้มากขึ้น 
อยางไรก็ตาม การกลาวถึงลักษณะการประกอบอาชีพดังตอไปนี้น้ันจะแบงออกเปนกลุมอาชีพท่ีสําคัญ 4 กลุมคือ การทํา
การเกษตร การรับจาง การทําหัตถกรรม และการประกอบกิจการอื่นๆ ซ่ึงในหัวขอตอๆ ไปเมื่อกลาวถึง การทํากิจการของตนเอง
จะมีความหมายรวมถึงการทําหัตถกรรมและการประกอบกิจการอื่นๆ ท่ีจะกลาวถึงดังตอไปน้ี นอกจากนี้ การบรรยาย
รายละเอียดในสวนนี้จะพิจารณาปลีกยอยแคเพียงใน 3 พื้นที่คือ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองเทานั้น โดยไมกลาว
ในรายละเอียดของประชากรในแตละพ้ืนที่ท่ีไดมีการแบงยอยลงไปอีกดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอตางๆ กอนหนาน้ีและท่ีจะได
กลาวถึงอีกในหัวขอถัดๆ ไป แตก็จะมีการระบุถึงกลุมปลีกยอยบางเพื่อใหเห็นภาพท่ีชัดเจนถึงความแตกตางที่มีอยู 

(3.1)   การทําการเกษตร 
   โดยทั่วไป การทําการเกษตรจะแบงออกเปน 2 กลุมหลักคือ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว ซ่ึงการเพาะปลูกน้ันจะ

ประกอบไปดวย การเพาะปลูกขาว พืชไร พืชผัก ไมผล และไมดอกไมประดับ สวนการเลี้ยงสัตวก็จะรวมถึงการเล้ียงปศุสัตว 
สัตวปก และสัตวน้ํา โดยเนนเฉพาะการทําการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตไปใชในการบริโภคในครัวเรือนและขายเพื่อสรางรายได
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ใหแกครัวเรือน อยางไรก็ตาม เพื่อกลาวถึงการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวก็จะเปนการกลาวในภาพรวมและระบุถึงชนิดของพืช
และสัตวที่ประชากรทําการผลิตโดยไมแยกแยะเปนประเภทยอยๆ ดังที่ไดจําแนกมาขางตนน้ี 

(3.1.1)  การเพาะปลูก 
        เมื่อกลาวถึงการเพาะปลูก ขาวจะเปนพืชที่มีความสําคัญมากที่สุดทั้งในแงของการผลิตเพ่ือการบริโภคและการ

ขายเพ่ือสรางรายได จึงไมเปนที่นาแปลกใจที่ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาจะทําการเพาะปลูกขาวมากที่สุด (เมื่อเทียบกับการปลูกพืช
ชนิดอ่ืน) โดยจากครัวเรือนประชากรทั้งหมดจํานวน 520 ครัวเรือนที่สํารวจในดานการประกอบอาชีพเกษตร รอยละ 49 ทําการ
ปลูกขาว (ตารางผนวก 31) ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษานี้ไดรวมประชากรในชุมชนเมืองซ่ึงสวนใหญไมไดทําการเกษตรเขาไวดวย 
ดังที่ไดปรากฏเดนชัดวาเมื่อกลาวถึงเฉพาะประชากรในชนบทแลว สูงถึงรอยละ 65 และ 71 ของครัวเรือนประชากรในชนบทที่
สูงและชนบททั่วไปทําการเพาะปลูกขาว สวนประชากรในชุมชนเมืองมีเพียงรอยละ 4 เทานั้นท่ีทําการเพาะปลูกขาว แตเมื่อแยก
พิจารณาการปลูกขาวแตละชนิดอันไดแก ขาวเหนียว ขาวเจา และขาวไร โดยรวมประชากรจะนิยมปลูกขาวเหนียวมากกวา (รอย
ละ 40 ของครัวเรือนประชากรเพาะปลูกขาวเหนียว) เน่ืองจากโดยทั่วไปประชากรในภาคเหนือลานนาสวนใหญโดยเฉพาะใน
ชนบททั่วไปนิยมบริโภคขาวเหนียวเปนหลักดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา (บทที่ 4.4.1)) 
มีเพียงรอยละ 16 และประมาณรอยละ 4 ของครัวเรือนประชากรเทานั้นท่ีเพาะปลูกขาวเจาและขาวไร ตามลําดับ การปลูกขาวไร
จะทํามากที่สุดในกลุมประชากรในชนบทที่สูง (รอยละ 12 ของครัวเรือนประชากรในชนบทที่สูงเพาะปลูกขาวไรเปรียบเทียบ
กับเพียงประมาณรอยละ 2 ในชนบททั่วไป) ประชากรในชนบทที่สูงนิยมปลูกขาวเจามากกวา (รอยละ 40 ของประชากรใน
ชนบทที่สูงปลูกขาวเจา สวนผูที่ปลูกขาวเหนียวมีเพียงรอยละ 23) ในทางตรงกันขามประชากรในชนบททั่วไปสวนใหญ (สูงถึง
รอยละ 68 ของจํานวนประชากรทั้งหมด) นิยมปลูกขาวเหนียวดวยเหตุผลของการบริโภคขาวเหนียวเปนอาหารหลักดังที่ได
กลาวมาแลว ในขณะที่การปลูกขาวเจามีเพียงรอยละ 14 ของประชากรในกลุมน้ี 

ในดานพื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และรายไดจากการเพาะปลูกขาวเหนียว พบวาโดยเฉลี่ยประชากรที่ปลูกขาวเหนียวมี
พื้นที่เพาะปลูกเทากับ 6.31 ไรตอครัวเรือน (ตารางผนวก 32) พื้นที่เพาะปลูกขาวเหนียวของครัวเรือนประชากรในชนบทที่สูงจะ
เล็กกวาประชากรในชนบททั่วไปอยูเล็กนอย (เฉล่ีย 4.63 และ 6.60 ไรตอครัวเรือน ตามลําดับ) ท้ังนี้เนื่องจากขอจํากัดดานพื้นที่
ทํากินและสวนที่สามารถใชเพาะปลูกขาวไดในชนบทที่สูงมีมากกวาในชนบททั่วไป ผลผลิตขาวเหนียวของประชากรโดยเฉลี่ย
เทากับ 4,028.89 กิโลกรัมตอครัวเรือนหรือ 638.49 กิโลกรัมตอไร คิดเปนมูลคาของผลผลิตเทากับ 24,000 บาทตอครัวเรือน 
ผลผลิตขาวเหนียวของประชากรในชนบททั่วไปมีมากถึง 4,368.90 กิโลกรัมตอครัวเรือนหรือเฉลี่ย 702.86 กิโลกรัมตอไร คิด
เปนมูลคา 26,994 บาทตอครัวเรือน ในขณะที่ประชากรในชนบทที่สูงโดยเฉลี่ยผลิตขาวเหนียวไดเพียง 2,109.32 กิโลกรัมตอ
ครัวเรือนหรือ 455.57 กิโลกรัมตอไร และมีมูลคาเทากับ 7,840 บาทตอครัวเรือนเทาน้ัน การที่ผลผลิตขาวเหนียวเฉลี่ยตอไรของ
ประชากรในชนบทที่สูงมีคาต่ํากวาประชากรในชนบททั่วไปมากเนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูกไมคอยเหมาะสมแกการทํานาแต
ประชากรในชนบทที่สูงก็ยังคงนํามาใชเพื่อการเพาะปลูกขาวเหนียวเนื่องจากตองการไดผลผลิตขาวไวบริโภคในครัวเรือน 
นอกจากนี้ ประชากรในชนบทที่สูงยังเผชิญกับปญหาที่ดินเสื่อมโทรมและราคาผลผลิตต่ํามากกวาประชากรในชนบททั่วไป จึง
สงผลใหมูลคาผลผลิตขาวเหนียวเฉลี่ยมีคาต่ําตามไปดวย 

ในดานการผลิตขาวเจา โดยเฉล่ียประชากรเพาะปลูกขาวเจาบนพื้นท่ีเกือบ 6 ไรตอครัวเรือน ไดผลผลิตเฉล่ีย 
2,790.29 กิโลกรัมตอครัวเรือนคิดเปนมูลคา 16,828 บาทตอครัวเรือนหรือเฉล่ีย 465.82 กิโลกรัมตอไรและ 2,809.34 บาทตอไร 
ตามลําดับ เชนเดียวกับกรณีของขาวเหนียว ประชากรในชนบททั่วไปมีพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และไดผลผลิตขาวเจามีมูลคา
มากกวาประชากรในชนบทที่สูง (พื้นที่เพาะปลูกเทากับ 10.24 ไรตอครัวเรือน มีผลผลิต 5,320.42 กิโลกรัมตอครัวเรือนมีมูลคา 
33,610 บาทตอครัวเรือนสําหรับประชากรในชนบททั่วไป และ 2.96 ไรตอครัวเรือน 902.17 กิโลกรัมตอครัวเรือนและ 4,294 
บาทตอครัวเรือน สําหรับประชากรในชนบทที่สูง) ดวยเหตุผลเชนเดียวกัน ผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรที่ไดน้ีไมตางจากที่กลุม
ประชากรเปาหมายไดใหขอมูลไวในการสัมภาษณรายกลุมวามีผลผลิตเฉลี่ย 500-700 กิโลกรัมตอไรสําหรับขาวนาป และ 700-



  สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและประชากร 

 

145

800 กิโลกรัมตอไรสําหรับขาวนาปรัง ในขณะที่ผลผลิตต่ําสุดอยูท่ี 300 กิโลกรัมตอไรและสูงสุด 1,000 กิโลกรัมตอไรดังได
กลาวมาแลวในบทที่  4.4.1 

สําหรับการเพาะปลูกขาวไรซ่ึงกลาวไดวาเปนการเพาะปลูกของประชากรในชนบทที่สูงโดยเฉพาะ โดยเฉลี่ย
ประชากรในชนบทที่สูงปลูกขาวไรเฉล่ีย 2.55 ไรตอครัวเรือน และมีผลผลิต 736. 87 กิโลกรัมตอครัวเรือนหรือเฉลี่ย 288.97 
กิโลกรัมตอไร คิดเปนมูลคา 3,269 บาทตอครัวเรือน ซ่ึงผลผลิตขาวไรเฉล่ียตอไรในที่ระดับเกือบ 290 กิโลกรัมตอไรนี้นับวามีคา
สูงเมื่อเทียบกับผลผลิตขาวไรท่ีกรมวิชาการเกษตร (2548) ไดรวบรวมขอมูลไวซ่ึงมีคาแตกตางกันตามพันธุในชวง 210-252 
กิโลกรัมตอไร ยกเวนขาวไรพันธุซิวแมจันที่ขอมูลจากกรมวิชาการเกษตร (2548) ระบุวามีผลผลิตเฉลี่ย 456 กิโลกรัมตอไร การ
ยกระดับผลผลิตขาวไรสําหรับประชากรในชนบทที่สูงจึงอาจกระทําไดดวยการใชพันธุที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่หรือมี
การศึกษาเพื่อปรับปรุงพันธุและวิธีการเขตกรรมที่เหมาะสมยิ่งข้ึนในแงของการอนุรักษดินและน้ําเนื่องจากบนไหลเขามีความ
ลาดชันและเกิดการสูญเสียหนาดินไดงาย 

เมื่อพิจารณาทางดานการขายผลผลิตขาวชนิดตางๆ ขอมูลในตารางผนวก 33 แสดงใหเห็นวา เพียงรอยละ 47, 37 
และ 20 ของครัวเรือนประชากรที่ปลูกขาวเหนียว ขาวเจา และขาวไรเทานั้นที่มีการขายผลผลิตขาว (ตารางผนวก 33) ประชากร
สวนใหญที่ขายขาวมักเปนประชากรในชนบททั่วไป (รอยละ 54 และ 85 ของครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปที่ปลูกขาวแต
ละชนิด ขายขาวเหนียวและขาวเจา ตามลําดับ) เนื่องจากประชากรเหลาน้ีผลิตขาวในปริมาณมากและเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือน ยกเวนการผลิตขาวเจาในชนบททั่วไปซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปนการผลิตเพ่ือการคามากกวา สวนประชากรในชนบท
ที่สูงเกือบทั้งหมดเพาะปลูกขาวทุกชนิดเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก (ประชากรในชนบทที่สูงทั้งหมดไมขายขาวเหนียว
ที่ผลิตได และเพียงรอยละ 2 และ 13 เทานั้นที่ขายขาวเจาและขาวไร – ตารางผนวก 34 ) โดยการขายขาวของประชากรเหลานี้ 
สวนใหญเปนการขายผานพอคาคนกลางเปนสําคัญ การขายใหกันเองภายในหมูบานหรือหมูบานใกลเคียงมีสัดสวนนอยกวาที่
ควรจะเปน แมในชนบทที่สูงซ่ึงโดยทั่วไปผลิตขาวไมพอเพียงแกการบริโภคในพื้นที่ ผูที่ขายผลผลิตขาวเจาและขาวไร (แมมี
จํานวนนอยราย (อยางละ 2 ราย)) ทุกรายก็ยังขายผานพอคาคนกลาง 

สําหรับพืชชนิดอ่ืนๆ ที่ปลูก พืชท่ีประชากรในพื้นท่ีศึกษาปลูกมากที่สุดลําดับแรกคือ ลําไยซึ่งอยูในประเภทไมผล 
(รอยละ 17  ระบุวาเพาะปลูกลําไย – ตารางผนวก 35) ตามดวยขาวโพดซ่ึงเปนพืชไร (รอยละ 16 ของครัวเรือนประชากรระบุวา
เพาะปลูกขาวโพด) ถั่วลิสง ผักกาดขาว กระเทียม กะหล่ําปลี และพริก เปนพื้นท่ีประชากรรอยละ 4-6 เทาน้ันที่ทําการเพาะปลูก
พืชเหลาน้ี แสดงวามีเพียงลําไยและขาวโพดเทาน้ันที่มีความสําคัญในระดับสูงตอประชากรโดยรวมและประชากรในชนบท
ทั่วไป  นอกจากนี้ กระเทียม พริก และผักกาดขาวก็เปนพืชที่สําคัญสําหรับประชากรในชนบททั่วไปอยูไมนอย (รอยละ 10 8 
และ 7 ของประชากรในชนบททั่วไประบุวาเพาะปลูกพืชท้ัง 3 ชนิดหลังน้ี) นอกน้ันเปนพืชท่ีมีความสําคัญไมมากนัก แตสําหรับ
ประชากรในชนบทที่สูง ขาวโพด ถั่วลิสง และกะหล่ําปลีเปนพืชที่มีความสําคัญสูงสุด (รอยละ 48 26 และ16 ของประชากรใน
ชนบทที่สูงระบุวาเพาะปลูกพืชทั้ง 3 ชนิดนี้) นอกจากนี้ แครอท สลัด ผักกาดขาว ล้ินจี่ และผักกาดหางหงสก็มีความสําคัญตอ
ประชากรสวนนี้อยูไมนอย (รอยละ 11 7 6 6 และ5 ระบุวาเพาะปลูกพืชเหลาน้ี ตามลําดับ)  

(3.1.2)  การเลี้ยงสัตวและประมง 
     เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา “ไก” เปนสัตวเลี้ยงที่ครัวเรือนประชากร ในชนบทเลี้ยงกันโดยท่ัวไปโดยมี

วัตถุประสงคหลักเพ่ือการบริโภค เมื่อผลิตไดจํานวนมาก ก็จะขายเพื่อเปนรายไดเสริมของครอบครัว ในขณะที่การเลี้ยงวัวและ
กระบือในอดีตเปนการเลี้ยงเพื่อการใชแรงงาน เมื่อพัฒนาการของเครื่องจักรกลเกษตรมีมากขึ้น การเลี้ยงวัวและกระบือได
เปลี่ยนบทบาทไปเปนการสะสมทุน ในปจจุบันพัฒนาการของสังคมเจริญมากข้ึน การเลี้ยงสัตวดังกลาวก็เปล่ียนบทบาทและ
สถานการณไป เมื่อการเลี้ยงไกพันธุลูกผสมในเชิงพาณิชยมีบทบาทมากขึ้น การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองก็ลดลงทั้งในดานจํานวนที่เล้ียง
ตอครัวเรือนและจํานวนผูเล้ียง ในทํานองเดียวกันการเลี้ยงกระบือลดลงอยางมากเพราะไมไดใชเพื่อเปนแรงงานในการเกษตรอีก
ตอไป การเลี้ยงวัวที่มีการปรับปรุงพันธุใหมๆสรางรายไดที่ดีแกครัวเรือนที่เลี้ยงเปนอาชีพ จึงทําใหประชากรในชนบทหันมา
เล้ียงวัวเพื่อเปนแหลงรายไดของครอบครัวมากขึ้น  
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เมื่อสํารวจถึงการเลี้ยงสัตวของประชากร จึงยังพบวา เพียงประมาณรอยละ 32 ของครัวเรือนประชากรในพื้นที่ศึกษา
เทานั้นที่รายงานวาเล้ียงไก (170 ครัวเรือนจาก 520 ครัวเรือน – ตารางผนวก 37) แตก็จัดวาเปนจํานวนครัวเรือนประชากรมาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตวชนิดอ่ืนๆ การเลี้ยงไกยังคงทํากันมากในครัวเรือนชนบททั่วไป (รอยละ 43 ของครัวเรือน
หรือ 103 จาก 240 ครัวเรือน) และชนบทที่สูง (รอยละ 35 หรือ 42 จาก 120 ครัวเรือน) สวนครัวเรือนในชุมชนเมืองท่ีเลี้ยงไกมี
เพียงประมาณรอยละ 15 เทานั้น (25 ครัวเรือนจากทั้งหมด160 ครัวเรือน) และแทบจะไมทําการเล้ียงสัตวชนิดอ่ืนๆ เลย (ตาราง
ผนวก 37) การเลี้ยงไกของประชากรเหลานี้โดยเฉลี่ยจะเลี้ยงกันโดยเฉลี่ยประมาณ 30 ตัวตอครัวเรือน อันเปนลักษณะของการ
เล้ียงเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก ยกเวนประชากรในกลุมควบคุมของชุมชนเมืองที่มีผูเลี้ยง 8 รายและเลี้ยงโดยเฉลี่ยถึง 118 
ตัวตอราย เนื่องจากในจํานวนผูเลี้ยงทั้ง 8 รายนี้ มีอยูถึงครึ่งหนึ่ง (หรือ 4 ราย) ท่ีเลี้ยงไกเพ่ือการคาโดยเลี้ยงระหวาง 150-500 ตัว 
สวนสัตวอ่ืนท่ีมีประชากรจํานวนมากเลี้ยงที่สําคัญไดแก วัว สุกร และกระบือ ซ่ึงเกือบทั้งหมดเปนการเล้ียงโดยประชากรที่อยูใน
ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ปริมาณการเลี้ยงวัวเฉลี่ยตอครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีขนาดใหญกวาการเลี้ยงสุกรและกระบือประมาณ 2 
เทา (การเลี้ยงวัวมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 8 ตัวตอครัวเรือน ในขณะที่การเลี้ยงสุกรและกระบืออยูที่ 4 ตัวตอครัวเรือน – ตาราง
ผนวก 37) 

แมวาการเลี้ยงไกในชนบทสวนใหญยังคงมีลักษณะเปนการเลี้ยงเพื่อใชบริโภคเปนหลัก (ดังที่ไดกลาวมาแลวตามผล
การสัมภาษณกลุมประชากรเปาหมายในบทที่ (4.4.1)) แตก็มีครัวเรือนถึงรอยละ 28 ของครัวเรือนท่ีเลี้ยงไก (48 จาก 170 
ครัวเรือน – ตารางผนวก 38) ไดขายไกมีรายไดโดยเฉลี่ย 3,642 บาทตอครัวเรือนที่ขาย รายไดจากการขายไกเฉลี่ยท่ีสูงถึง 3,000 
บาทเศษนี้เปนผลมาจากการที่ครัวเรือนสวนหนึ่งของประชากรในชุมชนเมืองที่เล้ียงไกเปนการคาที่สามารถทํารายไดเฉลี่ย
มากกวา 27,000 บาทตอครัวเรือน ในขณะที่ประชากรสวนใหญที่เล้ียงไกในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปมีรายไดจากการขายไก
เพียง 600-1,500 บาทตอครัวเรือน  

สําหรับการเลี้ยงควาย แมจะมีประชากรจํานวนนอยครัวเรือนกวาที่เล้ียงเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงวัวและสุกร แต
ในรอบป 2546 ครัวเรือนประชากรที่เลี้ยงควาย มีรายไดจากการขายควายสูงกวาครัวเรือนที่เลี้ยงวัวและหมู (ครัวเรือนที่เล้ียง
ควายมีรายไดจากการขายควายเฉลี่ย 55,200 บาทตอครัวเรือนที่ขาย สวนครัวเรือนที่เลี้ยงวัวและหมูมีรายไดจากการขายเพียง 
34,639 บาทและ 8,021 บาทตอครัวเรือนที่ขาย ตามลําดับ) การที่รายไดจากการขายควายและวัวมีมูลคาสูงเนื่องมาจากครัวเรือน
ประชากรกลุมควบคุมในชนบททั่วไปมีการเลี้ยงควายและวัวเพ่ือการคาและในปที่ผานมาแตละครัวเรือนไดขายควายและวัว
ออกไปเปนจํานวนมาก (ดูตารางผนวก 38)  สําหรับการเลี้ยงสัตวชนิดอ่ืนๆ และสัตวน้ํามีจํานวนนอยมากและมีความสําคัญนอย
กวาสัตวทั้ง 4 ชนิดที่กลาวมาขางตนมาก ยกเวน การเลี้ยงเปดที่สามารถทํารายไดใหแกครัวเรือนที่เลี้ยงมีมูลคาไมนอย (ประมาณ 
6,800 บาทตอครัวเรือน) 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา การเลี้ยงสัตวในกลุมปศุสัตวอันไดแก ควาย  วัว และหมูสามารถทํา
รายไดใหแกครัวเรือนในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปที่เลี้ยงไดมาก การเล้ียงสัตวจึงเปนโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่นาสนใจสําหรับประชากรในชนบททั้งสองแหง แตการเลี้ยงสัตวดังกลาวตองลงทุนสูง ใชเวลาในการเล้ียงท่ียาวนานกวา
การผลิตพืช และตองมีสถานท่ีเลี้ยงที่กวางพอ ซึ่งประชากรในชนบททั้งสองแหงขาดเงินลงทุน การชวยเหลือดานการลงทุนเพื่อ
การเลี้ยงสัตวจึงจะทําใหประชากรเหลานี้สามารถใชประโยชนจากโอกาสที่มีอยูนี้ได 

(3.2)   การรับจาง 
    การศึกษาดานการทํางานรับจางของประชากร เปนการพิจารณาวาครัวเรือนประชากรมีสมาชิกเขาไปทํางานรับจาง

มากนอยขนาดใด ไปทํางานประเภทใดบาง ในลักษณะใด และเปนงานที่มีความสม่ําเสมอในการจางงานมากนอยเพียงใด ผล
การศึกษาพบวา ครัวเรือนประชากรรอยละ 71 มีสมาชิกในครัวเรือนอยางนอย 1 คนออกไปทํางานรับจางเพ่ือหารายไดมาใชจาย
ในครัวเรือน (ตารางผนวก 39) และประชากรสวนใหญในทุกพื้นที่และทุกกลุม (ยกเวนกลุมควบคุมในชุมชนเมืองที่มีครัวเรือน
ทํางานรับจางเพียงรอยละ 37) ก็มีสมาชิกออกไปทํางานรับจางทั้งส้ิน (คิดเปนรอยละ 82 ,74 และ 58 ของครัวเรือนประชากรใน
ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ตามลําดับ) โดยมีสมาชิกที่ไปทํางานรับจางตั้งแต 1-6 คนตอครัวเรือนสําหรับชนบทที่



  สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและประชากร 

 

147

สูงและชนบททั่วไป และ 1-5 คนตอครัวเรือนสําหรับชุมชนเมือง และโดยสวนใหญแลวแตละครัวเรือนที่ไปทํางานรับจางจะมี
สมาชิกเพียง 1-2 คนท่ีออกไปทํางานรับจาง (ตารางผนวก 40) ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวประชากรในชนบทที่สูงมีสมาชิกออกไปทํางาน
มากที่สุดเกือบ 2 คนตอครัวเรือน (เฉลี่ย 1.85 คนตอครัวเรือน) ในขณะที่ประชากรในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองมีสมาชิก
ออกไปทํางานเพียงประมาณ 1 คนตอครัวเรือน (เฉลี่ย 1.384 คนตอครัวเรือนสําหรับชนบททั่วไป และ 0.97 คนตอครัวเรือน
สําหรับชุมชนเมือง)  

เปนที่นาสนใจที่พบวา ผูที่ออกไปรับจางของประชากรในชนบทที่สูงสวนใหญ (รอยละ 60) เปนการออกไปทํางาน
รับจางเกี่ยวกับการเกษตรอันเปนแหลงการจางงานที่สําคัญแหลงเดียวของประชากรกลุมน้ี สวนประชากรในชนบททั่วไปมี
แหลงจางงานสําหรับงานรับจางที่สําคัญ 2 แหลง คือ การจางงานในการเกษตรและงานกอสราง (รอยละ 46 และ 17 ของผูรับจาง
จากครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปออกไปทํางานรับจางเกี่ยวกับการเกษตรและการกอสราง ตามลําดับ) แตสําหรับ
ประชากรในชุมชนเมืองจะออกไปรับจางทํางานในงานหลากหลายประเภทจนไมมีการรับจางประเภทใดมีความสําคัญโดดเดน
เลย งานรับจางที่มีผูทํางานรับจางจากชุมชนเมืองไปทําจํานวนมากพอสมควรไดแก พนักงานบริษัทเอกชน การกอสราง การ
รับจางเกี่ยวกับการเกษตร การรับราชการ/ลูกจางของรัฐ และลูกจางในรานคา เปนตน (ตารางผนวก 41) เปนท่ีนาสังเกตวา ชนิด
ของงานรับจางที่กลาวถึงในที่นี้ จะแตกตางไปจากชนิดของงานรับจางที่กลาวถึงโดยผูนําชุมชนหรือกลุมประชากรเปาหมายที่ให
ขอมูลในการสัมภาษณรายกลุม (บทที่  4.4.1) นาจะเนื่องมาจากการมีชนิดงานรับจางที่หลากหลายโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง
ดังที่ไดกลาวถึงขางตน 

สําหรับสถานที่จางงานสําหรับผูรับจางน้ัน ประชากรโดยรวมระบุวาผูทํางานรับจางสวนใหญไปรับจางทํางาน
ภายในจังหวัด (รอยละ 94 ของผูรับจางทํางานทั้งหมด) และแหลงจางงานดังกลาวนี้ก็ครอบคลุมผูรับจางทํางานในระดับรอยละ 
87-95 ของทุกพื้นที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง (ดูตารางผนวก 42) ซ่ึงก็ไมไดตางไปจากขอมูลที่ไดจากกลุมผูนําชุมชนและการ
สัมภาษณกลุมประชากรเปาหมายรายกลุม ทั้งน้ีเนื่องจากผูรับจางทํางานเกี่ยวกับการเกษตรเปนการรับจางภายในทองถิ่น
โดยเฉพาะภายในหมูบาน ตําบล หรืออําเภอเดียวกันหรือใกลเคียง ในขณะที่การรับจางทํางานกอสราง การเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน หรือการเปนลูกจางรานคาก็เปนแหลงจางงานที่อยูในตัวเมืองของแตละจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมก็มี
งานกอสราง บริษัท และรานคาจํานวนมากที่รับคนเขาทํางาน สวนจังหวัดลําพูนก็มีนิคมอุตสาหกรรมลําพูนเปนแหลงจางงาน
หลัก และมีบริษัทหางรานจํานวนไมนอยที่รับคนเขาทํางาน สถานการณดังกลาวก็เปนจริงสําหรับเมืองพะเยา แหลงจางงานอ่ืน
โดยเฉพาะกรุงเทพฯที่เคยเปนแหลงจางงานสําคัญของประชากรในตางจังหวัดกลายเปนอดีต ท้ังน้ีนาจะเปนผลมาจากวิกฤต
เศรษฐกิจในชวงป 2540 ที่ทําใหเกิดการเลิกจางงานจํานวนมากและแรงงานเหลานั้นไดเดินทางกลับภูมิลําเนา ในขณะเดียวกันก็
มีการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นจากการดําเนินนโยบายของภาครัฐ เชน นโยบายกองทุนหมูบานที่ทําใหมีเงินทุน
ในทองถ่ินมากข้ึน นโยบายหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑที่ทําใหมีการขยายการผลิตสินคาในทองถิ่นมากขึ้น นโยบายสนับสุนน
ธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง (SMEs) และอื่นๆ มีผลใหการจางงานในทองถิ่นมีมากขึ้น 

ลักษณะการออกไปรับจางทํางานของผูรับจางเหลานี้มีทั้งการออกไปทํางานในชวงหลังเก็บเก่ียว ตลอดท้ังป และไม
แนนอน โดยภาพรวมผูรับจางจํานวนมากที่สุด (รอยละ 41 – ตารางผนวก 43) ออกไปรับจางทํางานตลอดทั้งป กลาวคือเปนการ
ออกไปรับจางทํางานเปนประจําตลอดทั้งปนั่นเอง สวนการออกไปรับจางชั่วคราวในชวงหลังฤดูกาลเก็บเก่ียวและไมแนนอน
ข้ึนกับการจางงานและเวลาวางของผูรับจางมีอยางละเทาๆกัน (รอยละ 28 ของผูรับจาง) การจางงาน เปนที่นาสังเกตวาสัดสวนผู
รับจางทํางานที่สูงที่สุดในชนบทที่สูงเปนการรับจางทํางานไมแนนอน (รอยละ 38 ของผูรับจาง) สวนผูรับจางในชนบททั่วไป
มักไปทํางานรับจางหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว (รอยละ 37) และทํางานตลอดป (รอยละ 31) ในขณะที่ผูรับจางในชุมชนเมืองสวนใหญ 
(สูงถึงรอยละ 77) ไปทํางานเปนประจําตลอดป ชี้ใหเห็นวาผูรับจางทํางานทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปสวนใหญเปนการ
ออกไปรับจางทํางานเปนการชั่วคราว ในขณะที่ผูรับจางในเมืองเปนผูรับจางอยางถาวรท่ีทํางานรับจางตลอดทั้งป 

เมื่อพิจารณาทางดานความสม่ําเสมอของการจางงานก็สอดคลองกับขอมูลลักษณะการออกไปรับจางของผูรับจาง 
กลาวคือ ผูรับจางในชุมชนเมืองถึงรอยละ 68 ไดรับการวาจางใหทํางานอยางสม่ําเสมอ (ตารางผนวก 44) ในขณะที่ผูรับจางใน
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ชนบททั้งที่สูงและทั่วไปไดรับการวาจางไมสม่ําเสมอหรือมีการจางบางไมมีการจางบาง ซ่ึงจากขอมูลที่ศึกษาไดพบวา รอยละ 
77 และ 55 ของผูจางงานในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ตามลําดับ ไดรับการจางไมสม่ําเสมอหรือมีการจางบางไมมีการจางบาง 
แสดงวาโดยรวมแลว ผูรับจางในชนบททั่วไปจะไดรับการจางงานสม่ําเสมอมากกวาผูรับจางในชนบทที่สูง ทั้งนี้เน่ืองจาก การ
จางงานในชนบทที่สูงสวนใหญเปนงานเกี่ยวกับการเกษตรที่มีฤดูกาลและไดรับผลกระทบจากความแปรปรวนของราคาผลิตผล 
ในขณะที่แหลงจางงานของผูรับจางในชนบททั่วไปนอกจากงานดานการเกษตรแลวยังมีการจางงานนอกการเกษตรที่มีความ
แนนอนในการจางงานอีกสวนหน่ึงดวย 

สําหรับวิธีการจางงานหรือการจายคาจางแกผูรับจาง ตารางผนวก 45 แสดงใหเห็นวา ผูรับจางสวนใหญ (รอยละ 70) 
รับจางทํางานรายวัน การรับจางรายเดือนซึ่งเปนลักษณะของการจางงานประจํามีเพียงรอยละ 27 ซ่ึงลักษณะวิธีการจางงาน
ดังกลาวเปนการจางงานผูรับจางในชนบททั้งในที่สูงและทั่วไป แตสําหรับชุมชนเมืองมีความแตกตางออกไป โดยผูรับจางสวน
ใหญ (เกินกวาครึ่งเล็กนอยหรือรอยละ 51) ไดรับการจางงานเปนรายเดือน อีกรอยละ 47 เปนการจางงานรายวัน ทั้งน้ีเนื่องจาก
การจางงานผูรับจางในชุมชนเมืองมีลักษณะเปนการจางงานตอเนื่องอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งปจึงมีการจายคาจางเปนรายเดือน
นั่นเอง 

เมื่อพิจารณาถึงความสม่ําเสมอของการรับจางทํางานของประชากรตามผลการสํารวจขอมูลประชากรรายบุคคลที่
กลาวถึงในที่นี้จะเห็นวา ประชากรในชนบททั่วไปและชนบทที่สูงสวนใหญ (รอยละ 77 และ 55 ของผูทํางานรับจาง) ไดรับการ
จางงานไมสม่ําเสมอซึ่งจะประสบกับปญหาการวางงานดังที่ผูนําชุมชนและประชากรเปาหมายรายกลุมในทั้ง 3 พื้นที่ระบุวาเปน
ปญหาสําคัญที่ควรไดรับการแกไข แตสําหรับประชากรในชุมชนเมืองหากพิจารณาวาผูทํางานรับจางถึงรอยละ 32 ที่ไดรับการ
วาจางทํางานไมสม่ําเสมอ เปนประชากรจํานวนไมนอย ผนวกกับการที่ผูอาศัยอยูในชุมชนเมืองซ่ึงมีปญหาคาครองชีพสูงแลว 
ปญหาการวางงานของประชากรชุมชนเมืองก็จะมีความสําคัญอยูในระดับสูงตรงกับขอมูลที่ผูนําและประชากรเปาหมายรายกลุม
ไดใหไว 

(3.3)   การทําหัตถกรรม 
   การทําหัตถกรรมจัดเปนกิจการของครัวเรือนที่จะใชความรูความสามารถดานทักษะฝมือของสมาชิกในครัวเรือน

เพ่ือประดิษฐสินคาออกมาขาย การทําหัตถกรรมนั้นมีหลายประเภท แตหัตถกรรมสําคัญๆ ที่สํารวจพบในที่น้ีประกอบดวย 
หัตถกรรมเกี่ยวกับผา (การปก ถัก ทอ และเย็บ) การจักสาน การถัก/ทอดวยวัสดุอ่ืน การทําดอกไมประดิษฐ และงานประดิษฐ
อ่ืนๆ กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมสําคัญของประชากรในพื้นที่ศึกษาจํานวนหนึ่ง แตเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรโดยรวมแลว
กิจกรรมเหลานี้จะมีความสําคัญนอยมาก (นอยกวารอยละ 17 ของครัวเรือนประชากรประกอบกิจกรรมเหลาน้ี – ตารางผนวก 
46) การทอ/ปก/ถักผา และจักสานไมไผหรือหวายเปนกิจกรรมหัตถกรรมที่มักพบไดทั่วไปในทุกพื้นที่ แตหัตถกรรมอื่นๆหลาย
อยางเปนกิจกรรมที่มีในบางพื้นที่หรือทํามากและประสบความสําเร็จในบางพื้นที่ เชน การสํารวจนี้ไมพบการตัดเย็บผาใน
ชนบทที่สูง ซ่ึงไมไดหมายความวาไมมีการตัดเย็บผาในชนบทที่สูงอยูเลย หากแตมีความหมายวาการตัดเย็บผาในชนบทที่สูง
นาจะมีอยูนอยมากจนสํารวจไมพบหรือเปนกิจกรรมที่ไมสามารถ/ไมไดสรางรายไดใหแกครัวเรือน แตการตัดเย็บผามีทําใน
ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองซ่ึงบางรายประสบความสําเร็จและทํารายไดที่สําคัญใหแกครัวเรือน การจักสานผักตบชวาที่สํารวจ
พบมีเฉพาะในชนบททั่วไป และท่ีประสบความสําเร็จมากแหงหน่ึงอยูในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยาคือ บานสันปามวง 
ตําบลสันปามวงใต อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในขณะที่ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนก็มีพบการทําจักสานผักตบชวาแตยังไม
ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงเทาที่ควร การทําหัตถกรรมถักทอดวยวัสดุอ่ืนพบกรณีการถักมังกรของชุมชนศรีวิชัยในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมท่ีประสบความสําเร็จพอสมควร เปนตน นอกจากนี้ ยังพบวา หัตถกรรมบางอยางทําในรูปกลุมหรือเปน
ธุรกิจที่อาจจะไมหรือไมอาจปรากฏในการสํารวจระดับครัวเรือน ยกตัวอยางเชน การจักสานผักตบชวาของบานสันปามวงใต 
ตําบลสันปามวง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยารายหนึ่งกระทําในรูปกลุมใหครัวเรือนประชากรเปนสมาชิกและทํางาน (สาน
ผักตบชวาใหแกกลุม) โดยรับคาจางเปนรายชิ้นงาน แตก็มีสวนจางงานใหครัวเรือนประชากรมีรายไดเพิ่มข้ึนซ่ึงจะปรากฏเปน
รายไดจากการรับจางในการสํารวจระดับครัวเรือน หรือการทําหัตถกรรมเครื่องเงินในหมูบานพระบาทหวยตมของศูนยฯพระ
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บาทหวยตม ท่ีผูมีฐานะดีในหมูบานเปนผูลงทุนและจางงานคนหนุมสาวในหมูบานเปนแรงงานรับจาง กิจกรรมหัตถกรรม
เครื่องเงินนี้มีสวนสําคัญในการทํารายไดเขาหมูบานและศูนยฯพระบาทหวยตมมีมูลคาปละมากๆ ดังนั้น การทําหัตถกรรมโดย
แทจริงจึงมีความสําคัญไมนอย และสามารถที่จะชวยเหลือประชากรยากจนไดมากทั้งในทางตรงและทางออม 

(3.4)    การประกอบกิจการอ่ืนสวนตัว 
    นอกจากการทําการเกษตร การรับจาง และการทําหัตถกรรม ครัวเรือนประชากรอาจประกอบกิจการสวนตัวเพ่ือ

สรางงานและรายไดของตนเอง กิจการสวนตัวอาจมีไดหลากหลายชนิดขึ้นอยูกับความสามารถและทักษะฝมือสวนตัวของแตละ
ครัวเรือน เทาท่ีมีการกลาวถึงโดยกลุมผูนําชุมชนและกลุมประชากรเปาหมาย และการสํารวจรายบุคคล (รายครัวเรือน)ไดแก 
การคาขายอาหารและขนม การขายของชํา การขายเครื่องดื่มและน้ํา การคาขายสินคาอ่ืนๆ การคาของเกาและเก็บขยะขาย (การ
เก็บขยะขายจะพบในเขตชุมชนเมือง โดยเฉพาะที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม (เชน ชุมชนระแกง)  และเทศบาลเมือง
ลําพูน (เชน ชุมชนบานทาทานาง)  การเก็บขยะสามารถสรางรายไดใหแกครัวเรือนไดเปนอยางดี ครัวเรือนยากจนในชุมชนเมือง
บางครัวเรือนเลิกทําอาชีพอ่ืนและหันมาเก็บขยะขายอยางเปนล่ําเปนสัน ยกตัวอยางเชน ที่ชุมชนระแกงในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม) ซักรีด การซอมรถ/ปะยาง การทําเฟอรนิเจอร และการตัดผม/เสริมสวย เปนตน  

ผลการสํารวจในรายละเอียดพบวา โดยรวมมีเพียงรอยละ 29 ของครัวเรือนประชากรทั้งหมดที่รายงานวาไดประกอบ
กิจการอ่ืนๆ (ตารางผนวก 47) ในจํานวนนี้ แทบไมปรากฏวามีประชากรในชนบทที่สูงประกอบกิจการอ่ืนๆ (ท่ีปรากฏจริงมีเพียง
รอยละ 3 เทานั้น) แตการประกอบกิจการอ่ืนๆ จัดวาเปนกิจกรรมหรืออาชีพที่สําคัญของประชากรในชุมชนเมือง (มากกวารอย
ละ 60 ของครัวเรือนประชากรในชุมชนเมืองท้ังในประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมประกอบกิจการอ่ืนๆ) ในขณะที่มี
เพียงรอยละ 21 ของครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปเทาน้ันที่ประกอบกิจการอ่ืนๆ ดังนั้นเมื่อจะกลาวถึงการประกอบกิจการ
อ่ืนๆ จึงจะอางถึงประชากรในชุมชนเมืองเปนสําคัญ  

การขายอาหาร/ขนม สินคาอ่ืนๆ และของชําเปนการประกอบกิจการอ่ืนๆที่สําคัญของประชากรในชุมชนเมือง (รอย
ละ 22, 20 และ 10 หรือรวมกันประมาณรอยละ 54 ของครัวเรือนประชากรทั้งหมดระบุวาทําการประกอบกิจการดังกลาว – 
ตารางผนวก 47) และยังเปนกิจกรรมหลักของการประกอบกิจการอื่นของประชากรในชนบททั่วไปอีกดวย นอกจากนั้น เปน
ประเภทกิจการอ่ืนท่ีมีความสําคัญนอย เชน การคาของเกาและเก็บขยะ การซักรีด และการขายเครื่องดื่มและนํ้าดื่ม เปนตน และ
คลายคลึงกับที่ไดกลาวไปแลวในลักษณะการทําหัตถกรรม คือ การประกอบกิจการอ่ืนๆ บางแหงกระทําในรูปกลุมหรือธุรกิจที่
อาจไมหรือไมอาจปรากฏชัดเจนในการสํารวจระดับครัวเรือน แตก็มีสวนชวยเพิ่มรายไดใหแกครัวเรือนในรูปการจางงาน 
ยกตัวอยางเชน กิจการธูปหอมของชุมชนวัดสันดอนรอม ในเขตเทศบาลเมืองลําพูน ท่ีดําเนินการในรูปกลุม ใหครัวเรือน
ประชากรเปนสมาชิกรวมลงทุน และจางงานครัวเรือนในชุมชน หรือการทําไวนขาวกํ่าของชุมชนวัดภูมินทรในเขตเทศบาลเมือง
พะเยาที่ดําเนินในลักษณะเดียวกับกับชุมชนวัดสันดอนรอมของเทศบาลเมืองลําพูน รายไดในรูปคาจางและเงินปนผลจึงตกกลับ
ไปสูประชากรในชุมชน เปนตน 

(4)  ปญหาในการประกอบอาชีพ 
       ประชากรในพื้นที่ศึกษามากกวาครึ่ง (รอยละ 52 – ตารางผนวก 48) ระบุวามีปญหาในการประกอบอาชีพดาน

การเกษตร โดยเฉพาะประชากรในชนบทที่สูง (รอยละ 78) และในชนบททั่วไป (รอยละ 67) แตสําหรับประชากรในชุมชนเมือง
มีเพียงรอยละ 8 เทานั้นที่ระบุวามีปญหาในการประกอบอาชีพในการเกษตร ทั้งนี้เพราะประชากรในชุมชนเมืองเพียงสวนนอยที่
ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร โดยปญหาการประกอบอาชีพทางดานการเกษตรที่สําคัญที่ประชากรในทุกกลุมและทุกพื้นที่
เผชิญรวมกันคือ การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร (รอยละ 42 ของประชากรระบุวาเปนปญหา) ราคาผลผลิตตกต่ําหรือแปรปรวน 
(รอยละ 31) ตนทุนการผลิตสูงหรือราคาปจจัยการผลิตแพง (รอยละ 22) การขาดแคลนเงินทุน (รอยละ 17) และภัยธรรมชาติ 
(รอยละ 15) ในขณะที่ ปญหาโรคและแมลง การขาดพื้นที่ทํากินหรือที่ทํากินไมพอเพียง และคุณภาพดินเสื่อมโทรม ก็เปนปญหา
ในการประกอบอาชีพเกษตรของประชากรในชนบท (ทั้งสองแหง) แตไมจัดวาเปนปญหาสําคัญนัก (ประมาณรอยละ 10 ของ
ประชากรระบุถึงปญหาเหลานี้) (ซ่ึงในการสัมภาษณรายกลุมจากกลุมผูนําชุมชนและกลุมประชากรเปาหมายก็พบวา ปญหาการ
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ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรและราคาผลผลิตตกต่ําหรือแปรปรวนนั้นก็เปนปญหาสําคัญของประชากรในทั้ง 3 พ้ืนท่ี รวมกับ
ปญหาการขาดที่ทํากิน/ที่ทํากินไมพอเพียง) นอกจากนี้ยังพบวา ปญหาดานการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรดูจะเปนปญหาที่
สําคัญกวาสําหรับประชากรกลุมเปาหมายในชนบททั้งสองแหง แตสําหรับประชากรกลุมควบคุมแลว ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา
หรือแปรปรวนดูจะมีความสําคัญมากกวา ทั้งนี้เน่ืองจากประชากรกลุมควบคุมมักมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาจึงสามารถชวยเหลือ
ตนเองในการแกไขปญหาเรื่องน้ําไดดีกวา จึงใหความสําคัญแกปญหาดานราคาผลผลิตท่ีแตละครัวเรือนไมสามารถแกไขปญหา
ไดโดยตรงมากกวา นอกจากนี้ ปญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรมดูจะเปนปญหาสําคัญไมนอยสําหรับประชากรในชนบทที่สูง 
(ประชากรในชนบทที่สูงรอยละ 25 ระบุวาเปนปญหา) ทั้งนี้เพราะพื้นที่การเกษตรในชนบทที่สูงจํานวนไมนอยเปนพื้นที่ลาดชัน 
ทําใหเกิดการพังทลายและสูญเสียหนาดินไดงาย 

ในดานการประกอบอาชีพนอกการเกษตรที่เปนอาชีพสําคัญของประชากรในทั้ง3 พื้นที่ และโดยเฉพาะในชุมชน
เมือง ตารางผนวก 49 แสดงใหเห็นวาปญหาการไมมีการจางงานหรือการจางงานไมสม่ําเสมอ และคาจางต่ํา  จัดเปนปญหาสําคัญ
ในการประกอบอาชีพนอกการเกษตรของประชากรโดยรวม ในขณะที่ปญหาการขาดแคลนเงินทุน ตนทุนการผลิตสูงหรือราคา
ปจจัยการผลิตแพง และปญหาดานการตลาด (รายไดหรือยอดขายไมสม่ําเสมอและไมมีตลาดรับซ้ือ) เปนปญหาการประกอบ
อาชีพนอกเกษตรที่สําคัญรองลงมา ที่เปนเชนนี้เพราะประชากรในทุกพื้นที่ศึกษามักประกอบอาชีพในการรับจางท้ังในฐานะ
อาชีพหลักและอาชีพรอง สําหรับประชากรในชนบทที่สูงจะใหความสําคัญกับปญหาคาจางต่ํามากกวา การจางงานไมมีหรือไม
สม่ําเสมอ (รอยละ 57 และ 39 ระบุถึงปญหาดังกลาวตามลําดับ) ในขณะที่ประชากรในชุมชนเมืองใหความสําคัญแกปญหาการ
ไมมีการจางงานหรือการจางงานไมสม่ําเสมอ การขาดแคลนเงินทุน และตนทุนการผลิตสูงหรือปจจัยการผลิตราคาแพงมากกวา 
ปญหาคาจางแรงงานต่ํา (รอยละ 18, 18 และ 16 ของประชากรในชุมชนเมืองระบุปญหาขางตน มีเพียงรอยละ 6 ระบุถึงปญหา
คาจางแรงงานต่ํา) แสดงวาคาจางแรงงานในชุมชนเมืองนาจะอยูในระดับที่ยอมรับได (แตคาจางอยูในระดับต่ําสําหรับประชากร
ในชนบท) ในขณะเดียวกันประชากรในชุมชนเมืองจํานวนไมนอยก็มีรายไดสําคัญจากการประกอบกิจการของตนเอง (ไดแก 
การคาขาย และการประดิษฐสินคาเพื่อขาย) 

สําหรับรายละเอียดของปญหาในการประกอบอาชีพในและนอกเกษตรของประชากรในแตละพื้นที่ศึกษามี
รายละเอียดแตกตางกันออกไปบางดังนี้ 

(4.1)  ชนบทที่สูง 
แมวาปญหาการขาดแคลนน้ําจะเปนปญหาสําคัญโดยทั่วไปของประชากรในชนบทที่สูง แตปญหาดังกลาวมี

ความสําคัญมากที่สุดในศูนยฯหนองเขียวและพระบาทหวยตม (รอยละ 69 และ 53 ของครัวเรือนประชากรในทั้งสองศูนยนี้ระบุ
ถึงปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา – ตารางผนวก 50) แตลดความสําคัญลงมากในศูนยฯหนองหอย (ประชากรในศูนยฯหนองหอย
เพียงรอยละ 35 ระบุถึงปญหาการขาดแคลนน้ํา) เน่ืองจากทั้งศูนยฯหนองเขียวและพระบาทหวยตมมีพ้ืนที่แหงแลง โดยเฉพาะที่
ศูนยฯหนองเขียวนั้นการแกปญหาความแหงแลงทําไดยากกวาศูนยฯพระบาทหวยตมเน่ืองจากขาดแหลงนํ้าตนทุน สวนในศูนยฯ
หนองหอยนั้นไมเผชิญกับปญหาเรื่องน้ํามากนัก  เพราะภูมิอากาศและภูมิประเทศเอื้ออํานวย ในขณะที่ปญหาคุณภาพของดิน
เส่ือมโทรมเปนปญหาสําคัญในลําดับรองลงมาจากปญหาเรื่องน้ําของประชากรในศูนยฯหนองเขียว ตามดวยปญหาราคาผลผลิต
ต่ําหรือแปรปรวน สวนในศูนยฯพระบาทหวยตม ปญหาสําคัญรองจากเรื่องการขาดแคลนน้ําก็คือ ปญหาขาดแคลนเงินทุนและ
ภัยธรรมชาติ (รอยละ 23 ระบุถึงปญหาท้ังสองนี้) ตามดวยปญหาดินเสื่อมโทรม ขาดที่ทํากินหรือที่ทํากินนอย และตนทุนสูง/
ราคาปจจัยการผลิตแพง แตสําหรับประชากรในศูนยฯหนองหอย ปญหาราคาผลผลิตต่ํา/แปรปรวนมีความสําคัญมากที่สุด
โดยเฉพาะกับกลุมควบคุม (รอยละ 78 ของประชากรกลุมควบคุมและ รอยละ 46 ของครัวเรือนประชากรรวมทั้งศูนยระบุถึง
ปญหานี้)  ตามดวยปญหาเรื่องโรคและแมลง (รอยละ 39 ของครัวเรือนประชากรทั้งศูนยระบุ) ในขณะที่การขาดแคลนน้ํามี
ความสําคัญเปนลําดับที่ 3 เทาน้ัน สวนปญหาดินเสื่อมโทรมไมถือวาเปนปญหาสําคัญของประชากรในศูนยฯหนองหอย ซ่ึง
ปญหาตางๆ ที่กลาวถึงเหลานี้แทบไมแตกตางจากที่กลุมผูนําชุมชนและประชากรกลุมเปาหมายกลาวถึงไวในการสัมภาษณราย
กลุมตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 4.4.1 เลย 
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สําหรับปญหาการประกอบอาชีพนอกเกษตรของประชากรในชนบทที่สูงของศูนยตางๆ นั้นไมแตกตางไปจาก
ปญหาโดยภาพรวมของประชากรในชนบทที่ สูงดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอกอนหนานี้ กลาวคือ เฉพาะประชากร
กลุมเปาหมายในชนบทที่สูงของทุกศูนยท่ีเผชิญกับปญหาในการประกอบอาชีพนอกเกษตร และมีเพียงปญหาที่สําคัญ 2 ประการ
ที่เก่ียวของกับการประกอบอาชีพการรับจาง นั่นคือ ปญหาคาจางแรงงานต่ํา และปญหาการไมคอยมีการจางงานหรือการจางงาน
ไมสม่ําเสมอตามลําดับ อยางไรก็ตาม จะมีเพียงประชากรกลุมเปาหมายในศูนยฯหนองเขียวเทานั้นที่ใหความสําคัญแกปญหาทั้ง
สองในระดับเทากัน (รอยละ 60 ของประชากรที่ระบุปญหากลาวถึงปญหาทั้งสอง – ตารางผนวก 51) 

(4.2)  ชนบททั่วไป 
   ประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยาดูเหมือนจะเผชิญกับปญหาการประกอบอาชีพการเกษตรมากกวาอีก

สองจังหวัดอยูเล็กนอย (รอยละ 70 ของประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยาระบุวามีปญหาในการประกอบอาชีพ
การเกษตร เปรียบเทียบกับรอยละ65 และ 67 ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน) ปญหาการประกอบอาชีพเกษตรที่สําคัญ 3 ประการ
แรกของประชากรในชนบททั่วไปในทั้ง 3 จังหวัดเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอยประกอบดวย ปญหาการขาดแคลน
น้ํา ปญหาราคาผลผลิตต่ําหรือแปรปรวน และปญหาตนทุนการผลิตสูงหรือปจจัยการผลิตมีราคาแพง (ปญหา 2 ประการแรก
สอดคลองกับที่ระบุโดยกลุมผูนําชุมชนและกลุมประชากรเปาหมายที่เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณรายกลุม) ปญหาการขาดแคลน
น้ําเปนปญหาที่สําคัญมากที่สุดของประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนและพะเยา (รอยละ 45 และ 37 ของประชากรใน
สองจังหวัดนี้ระบุถึงปญหาดังกลาว – ตารางผนวก 52) สวนปญหาราคาผลผลิตต่ํามีความสําคัญในลําดับที่ 3 สําหรับประชากร
ในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนและพะเยา แตเปนปญหาท่ีสําคัญลําดับแรกของประชากรในจังหวัดเชียงใหมที่มีประชากรถึง
รอยละ 44 ในจังหวัดเชียงใหม (โดยเฉพาะประชากรในกลุมควบคุมถึงรอยละ 66) ระบุถึงปญหานี้  จึงทําใหปญหาดังกลาวนี้
กลายเปนปญหาสําคัญลําดับที่ 2 ของประชากรในชนบททั่วไปโดยรวม สวนปญหาตนทุนการผลิตสูงหรือปจจัยการผลิตมีราคา
แพงแมวาจะมีความสําคัญเปนลําดับที่ 2 ของประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนและพะเยา แตจัดเปนปญหาสําคัญใน
ลําดับที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม จึงทําใหโดยรวมเปนปญหาสําคัญในลําดับที่ 3 นอกจากนี้ ปญหาภัยธรรมชาติก็เปนปญหาที่มี
ความสําคัญไมนอยสําหรับประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมและพะเยา (รอยละ 23 และ 21 ของประชากรในสอง
จังหวัดน้ีระบุถึงปญหาดังกลาว) แตไมมีความสําคัญมากนักสําหรับประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูน (เพียงรอยละ 9 
ของประชากรในจังหวัดนี้ระบุถึงปญหาดังกลาว) ทั้งๆ ที่จังหวัดลําพูนไดชื่อวาเปนจังหวัดท่ีมีสถิติฝนตกนอย (ดูรายละเอียด
สภาวะแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ในบทที่ 4.1.1 ประกอบ) 

สวนการประกอบอาชีพนอกเกษตรของประชากรในชนบททั่วไปไมคอยมีปญหามากนัก (เพียงรอยละ 14-22 ของ
ประชากรในแตละจังหวัดระบุวามีปญหาในการประกอบอาชีพนอกเกษตร - ตารางผนวก 53) ซ่ึงปญหาการประกอบอาชีพนอก
เกษตรที่สําคัญของประชากรกลุมนี้พอจะสรุปไดวามีเพียง 2 ประการซึ่งเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพรับจางเชนเดียวกับ
ประชากรในชนบทที่สูงคือปญหาการไมคอยมีการจางงานหรือความไมสม่ําเสมอของการจางงานและปญหาคาจางแรงงานต่ํา (ดู
ตารางผนวก 53 ประกอบ) 

(4.3)  ชุมชนเมือง 
    ดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอการประกอบอาชีพ (หนา 39) วา ประชากรในชุมชนเมืองสวนใหญประกอบอาชีพ

คาขายและการรับจางทํางานนอกการเกษตร มีเพียงสวนนอยที่ประกอบอาชีพการเกษตร ซ่ึงโดยรวมประชากรไมถึงรอยละ 10 
(ตารางผนวก 54) ระบุวามีปญหาในการประกอบอาชีพเกษตร ซ่ึงเปนอาชีพหลักและรองที่สําคัญของประชากรในชุมชนเมืองดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 

ประชากรในชุมชนเมืองถึงรอยละ 34 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมและรอยละ 37 ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาระบุวามี
ปญหาในการประกอบอาชีพนอกเกษตร ในขณะที่มีเพียงรอยละ 20 ของประชากรในเขตเทศบาลเมืองพะเยาเทานั้นที่ระบุวามี
ปญหาในการประกอบอาชีพนอกเกษตร แสดงวาการประกอบอาชีพนอกเกษตรของประชากรในชุมชนเมืองก็ไมไดมีปญหามาก
ไปกวาการประกอบอาชีพเกษตรมากนัก และเมื่อแยกพิจารณาแตละปญหาที่ประชากรในชุมชนเมืองเผชิญอยู เนื่องจากมี
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ประชากรที่เผชิญปญหาจํานวนไมมากนักและแตละรายเผชิญกับปญหาการประกอบอาชีพนอกเกษตรที่แตกตางกันมาก จึงยากที่
จะระบุวาปญหาใดมีความสําคัญ แตก็พอจะสรุปไดวา ประชากรในเทศบาลนครเชียงใหมมักเผชิญกับปญหาดานการจางงานมาก
ที่สุดคือ การไมคอยมีงานจางหรือการจางงานไมสม่ําเสมอ (รอยละ 22 ของประชากรที่ระบุวามีปญหาในการประกอบอาชีพ
นอกเกษตรระบุถึงปญหาดังกลาว) สวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองลําพูนและพะเยามักเผชิญกับปญหาในการประกอบกิจการ 
โดยมีปญหาดานการขาดแคลนเงินทุน (3 ใน9 และ 3 ใน 14 ของประชากรในเขตเทศบาลทั้งสองที่ระบุปญหา – ตารางผนวก 55 
ซ่ึงเปนประเด็นปญหาสําคัญประการหนึ่งที่ตรงกับกลุมผูนําและกลุมประชากรเปาหมายกลาวถึงในการใหสัมภาษณขอมูลราย
กลุม แตก็เปนที่นาสังเกตวาประชากรรายบุคคลมิไดระบุถึงปญหาการวางงานในระดับที่เปนปญหาสําคัญดังที่กลุมผูนําและกลุม
ประชากรอางถึงในตอนแรก) ตนทุนการผลิตสูงหรือราคาปจจัยการผลิตแพง (3 ใน 14 ของประชากรใน เขตเทศบาลเมืองพะเยา 
) และปญหาดานการตลาด คือ ยอดขายหรือรายไดลดลง และไมมีตลาดรับซ้ือผลผลิต (2 ใน 9 ของประชากรในเขตเทศบาลเมือง
ลําพูน )  

(5)  รายไดและรายจายของครัวเรือน 
เมื่อประมวลรายรับของครัวเรือนซ่ึงในที่นี้เปนการพิจารณาเฉพาะดานรายรับที่เปนเงินสดซึ่งเปนรายรับที่ยังไมได

หักคาใชจาย โดยภาพรวมประชากรในพื้นที่ศึกษามีรายไดโดยเฉลี่ยเทากับ 109,238 บาทตอครัวเรือนตอป (ตารางที่ 32) แตเมื่อ
แยกพิจารณาระหวางประชากรกลุมเปาหมายซึ่งมีรายไดเฉลี่ย 100,889 บาทตอครัวเรือนตอป และประชากรกลุมควบคุมซ่ึงมี
รายไดเฉล่ีย 134,481 บาทตอครัวเรือนตอป แลวจะพบวา ประชากรกลุมควบคุมมีรายไดสูงกวาประชากรกลุมเปาหมายอยาง
ชัดเจน และไมวาจะพิจารณาในพื้นที่การศึกษาในชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ลักษณะความแตกตางของรายได
เฉล่ียก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน (ดูตารางที่ 37 ประกอบ) เปนการแสดงวา โดยเฉลี่ยแลวประชากรกลุมควบคุมมีฐานะดีกวา
กลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายของการสุมตัวอยางที่ตองการไดตัวอยางประชากรกลุมเปาหมายที่มีฐานะยากจนและกลุม
ควบคุมที่มีฐานะดีกวา เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตาง ปญหาและความตองการในการไดรับความ
ชวยเหลือจากโครงการแกไขปญหาความยากจนตามยุทธศาสตรของรัฐ ในขณะเดียวกันก็เปนที่นาสังเกตวา รายไดของ
ประชากรในพื้นที่ศึกษาไมวาจะพิจารณาโดยรวมหรือแยกเปนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม ประชากรในชนบทที่สูง
จะมีรายไดเฉล่ียต่ําสุด (เฉล่ีย 58,851 บาทตอครัวเรือนตอป) สูงข้ึนสําหรับประชากรในชนบททั่วไป (86,644 บาทตอครัวเรือน
ตอป) และสูงที่สุดในประชากรในชุมชนเมือง (เฉลี่ย 181,295 บาทตอครัวเรือนตอป) ทั้งนี้เนื่องจากประชากรในชนบทที่สูงที่
เลือกมาเปนตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีเปนประชากรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงจํานวน 2 ศูนยที่จัดวาเปนศูนยฯที่ประชากรมี
ฐานะยากจนมากที่สุด แมอีก 1 ศูนยที่เปนตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีคือ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยจะจัดวาเปนศูนยที่
ประชากรมีฐานะดีลําดับตนๆ ในบรรดาศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 36 แหงก็ตาม (ในหัวขอถัดไปจะไดแสดงใหเห็นวา
ประชากรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีรายไดสูงกวาอีก 2 ศูนย อยางชัดเจน)  

เมื่อแยกรายไดออกเปนหมวดหลักๆ อันไดแก รายไดจากภาคเกษตรอันประกอบดวย พืช และสัตวและประมง และ
รายไดนอกภาคเกษตร อันประกอบดวย การรับจาง และอื่นๆ โดยรวมประชากรจะมีรายไดจากภาคเกษตรเพียงประมาณรอยละ 
21 (แยกเปนรายไดจากพืชรอยละ 18 และรายไดจากสัตวและประมงรอยละ 3 – ตารางที่ 38) ในขณะที่รายไดจากการรับจางคิด
เปนรอยละ 30 ของรายไดรวมเฉลี่ย  สวนท่ีเหลืออีกประมาณรอยละ 49 เปนรายไดจากกิจกรรมนอกการเกษตรอื่น โดยเฉพาะ
กิจกรรมการทํากิจการของตนเองในรูปตางๆ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 33 ของรายไดเฉลี่ยดังกลาว (ดูตารางผนวก 56 ประกอบ) แสดง
วาโดยภาพรวมแลวประชากรในพื้นที่ศึกษาพ่ึงพิงรายไดหลักจากการรับจางและกิจกรรมนอกภาคเกษตรเปนสําคัญ อยางไรก็
ตาม เมื่อแยกพิจารณาตามพื้นที่แลว จะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนวา ผลผลิตจากภาคเกษตรและการรับจางจะเปนรายได
หลักของประชากรในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป (รอยละ 43 และ 36 ของรายไดมาจากภาคเกษตร และรอยละ 46 และ 35 มา
จากการรับจาง ตามลําดับ – ตารางที่ 38) สวนรายไดจากกิจกรรมนอกภาคเกษตรอื่นมีความสําคัญนอยมากสําหรับประชากรใน
ชนบทที่สูงและมีความสําคัญไมมากนักสําหรับประชากรในชนบททั่วไป (กิจกรรมนอกภาคเกษตรอื่นทํารายไดเพียงรอยละ 8 
ของรายไดเฉล่ียของประชากรในชนบทที่สูงและประมาณรอยละ 25 ของรายไดเฉล่ียสําหรับประชากรในชนบททั่วไป) แต
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สําหรับประชากรในชุมชนเมืองแลว กิจกรรมนอกการเกษตรอื่นๆ จะเปนแหลงรายไดหลักซ่ึงคิดเปนรอยละ 75 ของรายไดรวม
เฉล่ีย (ตารางที่ 38) ซ่ึงในจํานวนนี้รอยละ 55 เปนรายไดจากกิจการของตนเอง (ตารางผนวก 56) ซ่ึงสวนใหญเปนกิจการการคา
ขายโดยเฉพาะการเปดรานขายอาหาร ขนม ของชํา และสินคาตางๆ สวนการรับจางซึ่งเปนอาชีพที่สําคัญอาชีพหนึ่งของ
ประชากรในชุมชนเมืองน้ันมีความสําคัญไมมากนักในแงการทํารายไดใหแกครัวเรือนประชากรในชุมชนเมือง กลาวคือ การ
รับจางทํารายไดใหแกครัวเรือนประชากรในชุมชนเมืองคิดเปนรอยละ 22 แตก็เพ่ิมเปนถึงรอยละ 26 สําหรับประชากร
กลุมเปาหมายของชุมชนเมือง (เปรียบเทียบกับรอยละ 13 ของกลุมควบคุม) แมกระน้ัน เมื่อพิจารณารวมกับขอมูลที่วาการรับจาง
มีบทบาทที่สําคัญทั้งในฐานะอาชีพหลักและอาชีพรองของชุมชนเมือง (ดูหัวขอการประกอบอาชีพในหนา 39-40 ประกอบ) และ
ปญหาความสม่ําเสมอของการประกอบอาชีพรับจางที่มีผลทําใหรายไดจากการรับจางมูลคาไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพ
อ่ืนๆการพัฒนาปรับปรุงอาชีพการรับจางก็มีความสําคัญโดยเฉพาะแกประชากรกลุมเปาหมายที่ยากจนทั้งในเมืองและชนบท   
 
ตารางที่ 37  รายไดรวมเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม :  

ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง      หนวย: บาทตอครัวเรือน 
พื้นที่ศึกษา รวมเฉลี่ยทุกกลุม(N = 519) กลุมเปาหมาย(N = 390) กลุมควบคุม(N = 129) 

ชนบทที่สูง 58,950.71 54,940.06 70,982.67 
ชนบททั่วไป 86,644.34 77,281.51 114,732.82 
ชุมชนเมือง 181,295. 50 170,761.14 213,708.90 

รวมทุกพื้นท่ี 109,238. 36 100,888.75 134,481.36 
  หมายเหตุ: ไมรวมตัวอยางกลุมควบคุมในชุมชนเมือง 1 ครัวเรือน เน่ืองจากมีรายไดมากผิดปกติ 
 
ตารางที่ 38     รอยละของรายไดรวมเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม 

จําแนกตามแหลงรายได : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ในภาคเหนือลานนา ป 2547  
 

เฉล่ียทุกพื้นที่ ชนบทท่ีสูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
หมวดรายได รวม

เฉล่ีย 
กลุมเปา
หมาย 

กลุม
ควบคุม 

เฉล่ีย กลุมเปา 
หมาย 

กลุม
ควบคุม 

เฉลี่ย กลุมเปา
หมาย 

กลุม
ควบคุม 

เฉล่ีย กลุมเปา
หมาย 

กลุม
ควบคุม 

พืช 18.45 16.58 22.74 43.02 35.13 61.35 34.02 32.98 36.31 1.22 0.98 1.80 
สัตวและประมง 2.94 1.73 5.68 2.51 3.41 0.43 5.63 3.53 9.87 1.10 0.10 3.56 
รับจาง 30.09 33.62 22.08 46.53 55.03 26.78 34.96 36.81 31.21 22.55 26.30 13.34 
นอกเกษตรอื่นๆ 48.55 48.06 49.67 7.94 6.43 11.44 25.53 26.68 23.21 75.13 72.62 81.30 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

ในดานรายจายท่ีเปนเงินสดทั้งหมดของครัวเรือนซึ่งเปนการพิจารณารวมรายจายทั้งในดานการประกอบอาชีพและ
คาใชจายในการครองชีพ โดยเฉลี่ยประชากรในพื้นที่ศึกษามีคาใชจายรวมเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 122,128 บาทตอป (ตารางที่ 
39 ) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมประชากรเปาหมายและกลุมควบคุม ประชากรกลุมเปาหมายจะมีคาใชจายเฉลี่ยต่ํากวา
ประชากรกลุมควบคุมเล็กนอย (118,229 บาทตอครัวเรือนตอปเปรียบเทียบกับ 133,914 บาทตอครัวเรือนตอป) และเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนท่ี ก็พบวา ประชากรในชนบทที่สูงมีรายจายเฉล่ียตอครัวเรือนต่ําสุด (59,766 บาทตอ
ครัวเรือนตอป) เพ่ิมเปน 101,805 บาทตอครัวเรือนตอป และสูงที่สุดที่ 199,869 บาทตอครัวเรือนตอปสําหรับประชากรในชุมชน
เมือง คาใชจายของครัวเรือนประชากรในชุมชนเมืองสูงกวาประชากรในอีก 2 พื้นที่เปนอยางมากเนื่องมาจากการดํารงชีวิตอยูใน
สังคมเมืองมีคาครองชีพสูงกวาสังคมในชนบทโดยเฉพาะในสังคมชนบทที่สูงซ่ึงอยูหางไกลตัวเมืองและความเจริญ เมื่อ
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พิจารณารวมกับขอมูลทางดานรายไดของครัวเรือน ขอมูลขางตนน้ีแสดงใหเห็นแนวโนมวา ครัวเรือนที่มีรายไดสูงก็มักมี
คาใชจายสูงตามไปดวย 

 
ตารางที่ 39  รายจายรวมเฉล่ียตอครัวเรือนตอปของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม :  

ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง  
หนาย: บาทตอครัวเรือน 

พื้นที่ศึกษา รวมเฉลี่ยทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม 
ชนบทที่สูง 59,765.93 54,090.58 76,791.97 
ชนบททั่วไป 101,805.03 98,279.88 112,380.47 
ชุมชนเมือง 199,869.41 196,257.83 210,981.95 

รวมทุกพื้นท่ี 122,127.85 118,229.41 133,913.82 

 
เมื่อแบงคาใชจายเงินสดของครัวเรือนออกเปนคาใชจายในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคการเกษตร และ

คาใชจายในการครองชีพของครัวเรือน โดยเฉลี่ยประชากรในพื้นที่ศึกษาเสียคาใชจายเพ่ือการประกอบอาชีพเพียงประมาณรอย
ละ 32 ของรายจายเงินสดรวมของครัวเรือนสวนที่เหลือเปนคาใชจายในการครองชีพ (ตารางที 40) ในจํานวนรอยละ 37 ของ
คาใชจายในการประกอบอาชีพนี้ รอยละ 12 เปนคาใชจายในการประกอบอาชีพภาคเกษตร ในขณะที่คาใชจายในการประกอบ
อาชีพนอกภาคเกษตรสูงเปน 2 เทาของคาใชจายในการประกอบในภาคเกษตร (นั่นคือคิดเปนรอยละ 25 ของคาใชจายรวม) 
ขอมูลทางดานรายจายของครัวเรือนน้ีสอดคลองกับสัดสวนของรายไดรวมของครัวเรือนท่ีรายไดจากภาคเกษตรมีสัดสวนนอย
กวารายไดจากการรับจางและรายไดนอกภาคเกษตรอื่นๆ นอกจากนี้ยังเปนการชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา โดยเฉลี่ยครัวเรือน
ประชากรในพื้นที่ศึกษา (หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือประชากรยากจน ยกเวนประชากรกลุมควบคุมในชนบทที่สูง (ซ่ึงเปน
ประชากรที่มีฐานะดี – ตารางที่ 38) มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ที่เกี่ยวของกับรายรับและคาใชจาย) นอกภาคเกษตรมากกวา  
ผลการศึกษานี้มีนัยสําคัญชี้ใหเห็นวา ประชากรยากจนในชนบท (ทั้งชนบทที่สูงและชนบททั่วไป) มีรายไดจากการเกษตรไม
เพียงพอจึงตองไปรับจาง (โดยเฉพาะการรับจางนอกภาคเกษตร) และประกอบอาชีพอื่นนอกภาคเกษตรมากขึ้นเพื่อหารายไดมา
ใชจายในครัวเรือน 

 
ตารางที่ 40    รอยละของรายจายรวมเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามแหลงรายได  

ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง  

เฉล่ียทุกพื้นที่ ชนบทท่ีสูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
หมวดรายจาย รวม

เฉล่ีย 
กลุมเปา
หมาย 

กลุม
ควบคุม 

เฉล่ีย กลุมเปา 
หมาย 

กลุม
ควบคุม 

เฉลี่ย กลุมเปา
หมาย 

กลุม
ควบคุม 

เฉล่ีย กลุมเปา
หมาย 

กลุม
ควบคุม 

ภาคเกษตร 12.13 10.43 16.65 19.19 14.46 29.18 22.84 22.22 24.44 2.30 0.75 6.75 
นอกภาคเกษตร 25.46 28.50 17.35 5.20 5.54 4.47 15.08 16.14 12.29 38.02 42.53 25.10 
การครองชีพ 62.41 61.07 66.00 75.61 80.00 66.35 62.08 61.63 63.27 59.68 56.73 68.15 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  ท่ีมา :  จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 

 
เมื่อทราบปริมาณรายไดและรายจายของครัวเรือนตลอดจนโครงสรางและคาใชจายของครัวเรือนแลว ประเด็นที่

นาสนใจทางดานเศรษฐกิจของครัวเรือนอีกประการหนึ่งก็คือ รายรับสุทธิของครัวเรือนซึ่งจะเปนการบอกใหทราบวา ประชากร
มีรายไดเพียงพอตอคาใชจายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนหรือไมและชี้ใหเห็นถึงภาวะความยากจนของครัวเรือนไดเปนอยางดี การศึกษานี้
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ไดทําการประเมินรายรับสุทธิของครัวเรือนประชากรโดยรวมและในแตละพื้นที่/กลุมศึกษาและพบวา โดยภาพรวม ประชากร
ในพ้ืนที่ศึกษามีรายไดสุทธิเทากับ -12,889 บาทตอครัวเรือนตอป (ตารางที่ 41) เปนการแสดงวา โดยเฉลี่ยแลว ครัวเรือน
ประชากรมีรายรับเงินสดรวมนอยกวารายจายเงินสดรวม แตเมื่อพิจารณาแยกเปนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม จะ
พบวาประชากรกลุมเปาหมายมีรายรับไมเพียงพอตอคาใชจาย (รายรับสุทธิเทากับ -17,341 บาทตอครัวเรือนตอป) ในขณะที่
ประชากรในกลุมควบคุมมีรายไดอยูในระดับเพียงพอแกคาใชจายพอดี (มีรายรับสุทธิเฉล่ียเทากับ 576 บาทตอครัวเรือนตอป) 
และเมื่อพิจารณาจําแนกตามพื้นที่ โดยเฉลี่ยแลว ประชากรในทั้ง 3 พ้ืนที่มีรายไดไมเพียงพอแกคาใชจาย (มีรายไดสุทธิ -815 ถึง -
18,574 บาทตอครัวเรือนตอป – ตารางที่ 41) โดยที่ประชากรกลุมเปาหมายในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองและกลุมควบคุมใน
ชุมชนเมืองมีรายไดไมเพียงพอแกคาใชจายของครัวเรือน ในทางตรงกันขามประชากรกลุมควบคุมในชนบททั่วไปและชุมชน
เมืองมีรายไดเพียงพอแกคาใชจาย ในขณะท่ีประชากรกลุมเปาหมายในชนบทที่สูงมีรายไดแทบไมพอเพียงแกคาใชจาย (มีรายได
สุทธิเฉลี่ยเพียง 849 บาทตอครัวเรือนตอป) เพื่อใหไดภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพทางดานรายไดและคาใชจายของแตละ
ครัวเรือน การศึกษาไดทําการวิเคราะหรายไดสุทธิของแตละครัวเรือนและจําแนกครัวเรือนประชากรออกเปนกลุมตามความ
พอเพียงของรายไดตอคาใชจายของครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา หากมีการแบงประชากรออกเปน 2 กลุม โดยยึดท่ีรายรับสุทธิ
มากกวาหรือเทากับศูนยเปนครัวเรือนที่มีรายไดเพียงพอแกคาใชจายของครัวเรือนแลวจะพบวา โดยรวมประชากรเกือบรอยละ 
60 มีรายไดไมเพียงพอแกคาใชจายของครัวเรือน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแตละพื้นที่/กลุมศึกษา ก็จะพบวาประชากรที่
มีรายไดไมพอเพียงแกคาใชจายในเกณฑน้ีระหวางรอยละ 53-65 (ตารางที่ 42) แตถาแบงประชากรออกเปน 3 กลุมโดยยึดที่
ครัวเรือนที่มีรายไดสุทธิระหวาง -2,000 ถึง 2,000 บาทตอปเปนครัวเรือนที่มีรายรับเพียงพอแกคาใชจายพอดี  

 
ตารางที่ 41    รายไดสุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม :  

ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ในภาคเหนือลานนา ป 2547 
หนวย: บาทตอครัวเรือน 

พ้ืนที่ศึกษา รวมเฉลี่ยทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม 
ชนบทที่สูง -815.22 849.48 -5,809.30 
ชนบททั่วไป -15,160.69 -20,998.37 2,352.35 
ชุมชนเมือง -18,573.91 -25,496.69 2,726.95 

รวมทุกพื้นที่ -12,889.49 -17,340.66 567.54 
 

ทั้งน้ีเน่ืองจากรายรับสุทธิในชวงดังกลาวน้ีจัดวาเปนรายรับสุทธิที่ไมแตกตางจาก 0 อยางมีนัยสําคัญ และถามีรายได
สุทธิมากกวาหรือนอยกวาชวงดังกลาวก็จัดวาเปนครัวเรือนที่มีรายไดเกินพอเพียงและไมพอเพียงตามลําดับ ก็จะพบวา รอยละ 
56 ของครัวเรือนประชากรโดยรวมและระหวางรอยละ 48-62 ของครัวเรือนประชากรในแตละพื้นที่ มีรายไดไมพอเพียงแก
คาใชจายอยางแนนอน ทําใหสามารถสรุปไดวา ประชากรที่ยากจนทั้งในชนบทและชุมชนเมืองสวนใหญมีรายรับไมเพียงพอแก
คาใชจายรวมของครัวเรือน และเมื่อพิจารณารวมกับขอมูลการทํากิจกรรมเพื่อสรางรายได ซ่ึงแตละกิจกรรมมีรายไดสุทธิเหลือ
มาใชเปนคาใชจายในการครองชีพ แตก็ยังไมพอเพียงสําหรับครัวเรือนประชากรกรสวนใหญ การควบคุมคาใชจายในการครอง
ชีพจึงเปนประเด็นสําคัญที่จะทําใหครัวเรือนประชากรสวนใหญมีรายไดที่พอเพียงตอคาใชจายของครัวเรือนและพนจากภาวะ
ยากจนได ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนโดยมุงที่การเพิ่มรายไดโดยไมคํานึงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับการครองชีพ
ของประชากรอันเปนผลที่ตามมา จึงไมอาจสามารถแกไขปญหาความยากจนของประชากรได โดยเฉพาะอยางย่ิงประชากรใน
ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองซึ่งปจจุบันมีคาใชจายในการครองชีพอยูในระดับสูง  
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ตารางที่ 42     รอยละของครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม จําแนกตามความพอเพียงของรายไดตอ 
คาใชจายรวม :  ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ในภาคเหนือลานนา ป 2547 

 

รวมทุกพื้นท่ี ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
ความพอเพียง รวม

เฉลี่ย 
กลุมเปา
หมาย 

กลุม
ควบคุม 

เฉลี่ย กลุมเปา
หมาย 

กลุม
ควบคุม 

เฉล่ีย กลุมเปา
หมาย 

กลุม
ควบคุม 

เฉล่ีย กลุมเปา
หมาย 

กลุม
ควบคุม 

แบงเปน 2 ระดับ*             
   ไมพอเพียง 59.5 61.5 53.5 56.7 57.8 53.3 62.1 65.0 53.3 57.9 59.2 53.8 
   พอเพียง 40.5 38.5 46.5 43.3 42.2 46.7 37.9 35.0 46.7 42.1 40.8 46.2 
แบงเปน 3 ระดับ**             
   ไมพอเพียง 56.6 58.7 50.4 53.3 54.4 50.0 58.8 62.2 48.3 56.0 56.7 53.8 
   พอเพียงพอดี 4.8 4.1 7.0 5.8 5.6 6.7 5.8 4.4 10.0 2.5 2.5 2.6 
   เกินพอเพียง 38.5 37.2 42.6 40.8 40.0 43.3 35.4 33.3 41.7 41.5 40.8 43.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

หมายเหตุ:       *   เกณฑที่ 1 แบงเปน 2 ระดับ ประกอบดวย “ไมพอเพียง” หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายไดสุทธินอยกวา 0 บาท/ป “พอเพียง” หมายถึง
ครัว เรือนมีรายไดสุทธิมากวา 0 บาท/ป 

**  เกณฑที่ 2 แบงเปน 3 ระดับ ประกอบดวย “ไมพอเพียง” หมายถึง ครัวเรือนมีรายไดสุทธิต่ํากวา -2,000 บาท “พอเพียงพอดี” 
หมายถึง ครัวเรือนมีรายไดสุทธิอยูระหวาง -2000 ถึง 2000 บาท/ป และ “เกินพอเพียง” หมายถึง ครัวเรือนมีรายไดสุทธิสูง
กวา 2,000 บาท/ป 

 
(5.1)  ชนบทที่สูง 

   เมื่อพิจารณาเฉพาะประชากรในชนบทที่สูง เปนที่ทราบโดยทั่วไปวาศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวเปนศูนย
ที่ประชากรมีรายไดอยูในระดับต่ําสวนศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตมและหนองหอยเปนศูนยท่ีประชากรมีรายได
ในระดับปานกลางและสูงตามลําดับ ผลการสํารวจดานรายไดของครัวเรือนประชากรในครั้งนี้สอดคลองกับขอมูลขางตน โดย
พบวา ประชากรในศูนยฯหนองเขียวมีรายไดเงินสดรวมเฉลี่ยเทากับ 34,598 บาทตอครัวเรือนตอป เปรียบเทียบกับ 41,585 และ 
100,669 บาทตอครัวเรือนตอปของประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมและหนองหอย ตามลําดับ15 (ตารางผนวก 58) ระดับ
รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนในแตละศูนยที่ไดจากการสํารวจขอมูลประชากรรายบุคคลที่รายงานขางตนนี้ ไมแตกตางจากขอมูลท่ีได
จากการสัมภาษณประชากรกลุมเปาหมายรายกลุมเทาใดนักที่ระบุวาประชากรในศูนยฯหนองเขียวและพระบาทหวยตมสวน
ใหญมีรายได 15,000-40,000 บาทตอครัวเรือนตอป สวนนอยท่ีมีรายไดสูงถึง 50,000-60,000 บาทตอครัวเรือนตอป สวนที่เหลือ
มีรายไดเฉล่ีย 40,000-50,000 บาทตอครัวเรือนตอป และประชากรบางรายในศูนยฯพระบาทหวยตมท่ีทํากิจกรรมหัตถกรรม
เครื่องเงินจะมีรายไดระหวาง 24,000-720,000 บาทตอครัวเรือนตอป และหลายครัวเรือนมีรายไดถึง 1,200,000 บาทตอครัวเรือน
ตอป (ซ่ึงมีไมมากครัวเรือนนัก) จึงมีผลทําใหรายไดเฉลี่ยของประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมสูงกวาศูนยฯหนองเขียว ดังที่
ไดพบจากขอมูลการสํารวจประชากรรายบุคคลดังท่ีนําเสนอมาขางบนนี้ ในขณะที่ขอมูลที่ไดของประชากรในศูนยฯหนองหอย
จากการสัมภาษณประชากรกลุมเปาหมายรายกลุมระบุวาสวนใหญมีรายไดเฉล่ีย 100,000-300,000 บาทตอครัวเรือนตอป และ

                                                         
15    ผลการศึกษานี้ใกลเคียงกับผลการศึกษาของนรินทรชัยและกมล (2543) ท่ีรายงานวาประชากรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว พระบาท
หวยตม และหนองหอย มีรายไดท่ีเปนตัวเงินเฉลี่ย 43, 912,  31,018 และ 114,603 บาทตอครัวเรือนตอป ตามลําดับ ความแตกตางของรายไดน้ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในดานการประกอบอาชีพของประชากร โดยประชากรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวยังคงเผชิญกับปญหาการขาด
แคลนนํ้าเพื่อการเกษตรและยังไมสามารถแกไขไดเน่ืองจากขาดแหลงนํ้าตนทุน ทําใหประชากรยังคงตองทําการเพาะปลูกพืชไรท่ีมีราคาต่ํา 
ในขณะที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตมเชิงอรรถ(ตอ) ไดมีการพัฒนาอาชีพหัตถกรรมเครื่องเงินและมีการดําเนินงานที่ประสบ
ผลสําเร็จ ในชวงป 2543 กิจกรรมดังกลาวยังอยูระหวางเริ่มตนการพัฒนา ประชากรจึงมีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  
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บางสวนก็มีรายไดเฉลี่ยระหวาง 30,000-100,000 บาทตอป (ดูรายละเอียดในบทที่ 4.4.1 ประกอบ) จึงไมแตกตางมากนักที่พบวา
ผลการสํารวจขอมูลประชากรรายบุคคลที่ไดคาเฉลี่ยรายไดของประชากรในศูนยฯหนองหอยเทากับ 100,669 บาทตอครัวเรือน
ตอปดังที่ไดนําเสนอมานี้ 

รายไดหลักของประชากรในศูนยฯหนองเขียวจะมาจากพืชอ่ืนที่ไมใชขาว (รอยละ 42 ซ่ึงในจํานวนนี้ รอยละ 36 เปน
รายไดจากการปลูกพืชไร) และการรับจาง (รอยละ 43 ซ่ึงในจํานวนนี้ ประมาณรอยละ 26 เปนรายไดจากการรับจางนอกเกษตร
ซ่ึงสวนใหญเปนการไปทํางานภายในจังหวัดดังไดกลาวมาแลวในหัวขอการรับจาง ซ่ึงรายไดรอยละ 42 จากการปลูกพืชอ่ืนที่
ไมใชขาวน้ัน รอยละ 36 เปนรายไดจากการปลูกพืชไร สวนประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมจะมีรายไดหลักมาจากการรับจาง
สูงถึงเกือบรอยละ 71 ของรายไดรวมของครัวเรือน ซ่ึงในจํานวนนี้ รอยละ 39 เปนรายไดจากการรับจางนอกเกษตรโดยเฉพาะ
การรับจางทํางานหัตถกรรมเครื่องเงินภายในหมูบาน และอีกรอยละ 31 เปนรายไดจากการรับจางในเกษตร ในขณะที่ประชากร
ในศูนยฯหนองหอยจะมีรายไดหลักมาจากการปลูกพืชผัก (รอยละ 49 ของรายไดรวมของครัวเรือน) และการรับจาง (รอยละ 37) 
ทั้งน้ีเนื่องจากสภาพดินและภูมิอากาศที่ศูนยฯหนองหอยเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกพืชผักและไดรับการสงเสริมการปลูกพืชผัก
อยางไดผลจากมูลนิธิโครงการหลวง สวนภายในศูนยฯหนองเขียวและพระบาทหวยตมนั้นขาดแคลนน้ําและดินขาดความอุดม
สมบูรณ ประชากรจึงตองเพาะปลูกพืชไรเปนสําคัญ ในขณะเดียวกัน ประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมมีโอกาสพิเศษที่
สามารถพัฒนาอาชีพการทําหัตถกรรมเครื่องเงินอยางไดผล โดยผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดีเปนเจาของกิจการและรับคําส่ังซ้ือจาก
พอคาในเมืองเชยีงใหมแลวทําการผลิตโดยการวาจางแรงงานภายในหมูบาน 

เมื่อพิจารณาตามกลุมประชากร ก็จะพบวา ประชากรกลุมเปาหมายในศูนยฯพระบาทหวยตมและหนองหอยมีรายได
จากการรับจางในสัดสวนที่สูงกวากลุมควบคุมอยางชัดเจนโดยเฉพาะรายไดจากการรับจางนอกเกษตร (รอยละ 82 เปรียบเทียบ
กับรอยละ 49 สําหรับประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมและรอยละ 49 เปรียบเทียบกับรอยละ 3 สําหรับประชากรในศูนยฯ
หนองหอย) ในขณะที่ประชากรกลุมเปาหมายในศูนยฯหนองเขียวมีรายไดจากการรับจางในเกษตรในสัดสวนที่สูงกวากลุม
ควบคุม (รอยละ 25 เปรียบเทียบกับรอยละ 7) แตกลุมควบคุมก็มีรายไดจากการรับจางนอกเกษตรในสัดสวนที่สูงกวากลุม
ควบคุม (รอยละ 40 เปรียบเทียบกับรอยละ 16) ทําใหสัดสวนของรายไดจากการรับจางของประชากรทั้ง 2 กลุมในศูนยฯหนอง
เขียวไมแตกตางกันมากนัก (รอยละ 41 และ 46 สําหรับประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม ตามลําดับ – ตารางผนวก 58) 
สวนรายไดจากการปลูกพืชอ่ืนๆ ท่ีไมใชขาวนั้น ประชากรกลุมเปาหมายในศูนยฯพระบาทหวยตมและหนองหอยจะมีรายได
และสัดสวนของรายไดสวนน้ีต่ํากวากลุมควบคุมอยางชัดเจน (4,135 บาทตอครัวเรือนตอปหรือรอยละ 11 ของรายไดรวม
เปรียบเทียบกับ 18,730 บาทตอครัวเรือนตอปหรือรอยละ 33 ของรายไดรวมสําหรับศูนยฯพระบาทหวยตม และ 39,084 บาทตอ
ครัวเรือนตอปหรือรอยละ 39 ของรายไดรวมเปรียบเทียบกับ 96,912 บาทตอครัวเรือนตอปหรือรอยละ 96 ของรายไดรวม
สําหรับศูนยฯหนองหอย – ตารางผนวก 58) ในขณะที่ประชากรกลุมเปาหมายในศูนยฯหนองเขียวมีรายไดจากพืชอ่ืนๆ ไม
แตกตางจากกลุมควบคุมมากนัก แตสัดสวนของรายไดดังกลาวสูงกวาอยางชัดเจน (รายได 14,528 บาทตอครัวเรือนตอปหรือ
รอยละ 52 ของรายไดรวมสําหรับกลุมเปาหมาย เปรียบเทียบกับ 15,006 บาทตอครัวเรือนตอปหรือรอยละ 27 ของรายไดรวม
สําหรับกลุมควบคุม) จากผลการศึกษาสวนน้ีชี้ใหเห็นวาประชากรในชนบทที่สูงท่ีมีรายไดจากการเกษตร (โดยเฉพาะจากพืช
อ่ืนๆ ที่ไมใชขาว) ในสัดสวนที่สูงก็จะลดการออกไปรับจางลงโดยเฉพาะการรับจางนอกเกษตร และถารายไดจากการเกษตรมี
สูงมากพอ การออกไปทํางานรับจางก็จะลดความสําคัญลงอยางมากดังท่ีปรากฏในประชากรกลุมควบคุมของศูนยฯหนองหอย  

นอกจากนี้ ยังเปนที่นาสังเกตวา ประชากรกลุมเปาหมายในศูนยฯหนองเขียวและพระบาทหวยตมจะมีรายไดเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของกลุมควบคุม (27,923 บาทตอครัวเรือนตอปเปรียบเทียบกับ 54,620 บาทตอครัวเรือนตอป
สําหรับศูนยฯหนองเขียวและ 36,361 บาทตอครัวเรือนตอปเปรียบเทียบกับ 57,256 บาทตอครัวเรือนตอปสําหรับศูนยฯพระบาท
หวยตม) แตไมพบความแตกตางในรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชากรทั้งสองกลุมในศูนยฯหนองหอย (100,535 และ 
101,072 บาทตอครัวเรือนตอป ตามลําดับ) แสดงวา โดยเฉลี่ยประชากรกลุมเปาหมายในศูนยที่มีความเจริญกาวหนานอยและ
ปานกลางจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่ํากวาประชากรกลุมควบคุมอยูมาก แตท้ังนี้ก็ตองพึงตระหนักตามผลการศึกษาของนรินทร
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ชัยและกมล (2543) ที่พบวาประชากรในศูนยที่มีรายไดเฉล่ียสูงจะมีการกระจายรายไดที่ต่ําลง ดังนั้น ประชากรแตละกลุมใน
ศูนยที่มีความเจริญกาวหนามาก (เชน ศูนยฯหนองหอย เปนตน) ก็จะมีความแตกตางทางดานรายไดอยูมากเชนกัน  

ในดานรายจายเงินสดของครัวเรือน โดยเฉลี่ยประชากรในศูนยฯหนองเขียวมีคาใชจายเทากับ 41,049 บาทตอ
ครัวเรือนตอป ในขณะที่ประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมและหนองหอยมีรายจายโดยเฉลี่ย 32,546 และ 105,702 บาทตอ
ครัวเรือนตอป ตามลําดับ (ตารางผนวก 59) ซ่ึงในจํานวนนี้รอยละ 10 -19 ของรายจายเฉลี่ยในประชากรแตละกลุมของแตละศูนย
เปนคาใชจายทางการเกษตร (ยกเวนกลุมควบคุมของศูนยฯหนองหอยที่มีรายจายในการเกษตรสูงถึงรอยละ 37 ของรายจายรวม
เฉล่ีย) รายจายนอกการเกษตรของประชากรเหลานี้มีสัดสวนที่ต่ํามาก (อยูระหวางรอยละ 0-12) สวนที่เหลือเปนคาใชจายในการ
ครองชีพ (รอยละ 62-89 แตกตางกันตามกลุมประชากรและศูนย โดยที่ประชากรกลุมควบคุมในศูนยฯหนองหอยมีสัดสวนคา
ครองชีพต่ําสุดที่รอยละ 62 แตเมื่อคิดเปนตัวเงินก็จะเปนคาใชจายที่สูงที่สุดถึง 84,992 บาทตอครัวเรือนตอป และประชากร
กลุมเปาหมายมีสัดสวนคาครองชีพสูงสุดที่รอยละ 89) จะเห็นวาคาใชจายรวมเฉลี่ยและคาครองชีพจะแปรผันตามระดับรายได
ของครัวเรือน (ดูตารางผนวก 59 ประกอบ) แตก็เปนที่นาสังเกตวา ประชากรทั้งสองกลุมในศูนยฯพระบาทหวยตมมีคาใชจาย
รวมและโดยเฉพาะคาใชจายในการครองชีพต่ํากวาประชากรในศูนยฯหนองเขียวท้ังๆ ท่ีรายไดมีระดับรายไดเฉล่ียสูงกวา 
เน่ืองจากประชากรสวนใหญเปนชาวกะเหรี่ยงที่มีความเครงครัดในหลักคําสอนของครูบาชัยวงษาพัฒนา อดีตเจาอาวาสวัดพระ
บาทหวยตมผูรวบรวมและกอตั้งกลุมหมูบานพระบาทหวยตม ประชากรเหลาน้ีจะทํากิจวัตรทางศาสนาเปนประจําทุกสัปดาห
และสวนใหญรวมกันงดการบริโภคเนื้อสัตวและเครื่องดองของมึนเมา ซ่ึงไดกลาวในรายละเอียดมาแลวจากผลการสํารวจขอมูล
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ศึกษาจากการสัมภาษณรายกลุมจากกลุมผูนําชุมชนและกลุมประชากรเปาหมาย (ดูบทท่ี 4.4.1 
ประกอบ) 

เมื่อพิจารณาทางดานรายรับสุทธิของครัวเรือน โดยเฉลี่ยประชากรในศูนยฯหนองเขียวและหนองหอยมีรายรับสุทธิ
ติดลบ (-6,451 และ -5,033 บาทตอครัวเรือนตอป ตามลําดับ) ในขณะที่ประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมมีรายรับสุทธิเปน
บวกถึง 9,039 บาทตอครัวเรือนตอป (ตารางผนวก 59) เมื่อแยกพิจารณาตามกลุมประชากรพบวามีเพียงประชากรกลุมเปาหมาย
ในศูนยฯหนองเขียวและกลุมควบคุมของศูนยฯหนองหอยเทานั้นที่มีรายรับสุทธิติดลบ (-9,214 และ -34,900 บาทตอครัวเรือน
ตอป ตามลําดับ) ที่เปนเชนนี้เพราะประชากรเปาหมายในศูนยฯหนองเขียวมีรายไดเฉลี่ยต่ํามาก (27,924 บาทตอครัวเรือนตอป) 
ในขณะที่ประชากรกลุมควบคุมในศูนยฯหนองหอยมีคาใชจายในการครองชีพ (โดยเฉพาะคาใชจายในหมวดเสื้อผา/ของใช
ประจําบานและหมวดสังคม/บันเทิงที่ประชากรในศูนยฯหนองหอยทั้งสองกลุมจายมากกวาประชากรในศูนยอ่ืนๆ มาก – ดู
ตารางผนวกที่ 60) และการเกษตรสูงท่ีสุดดังไดกลาวมาแลว และเมื่อพิจาณาถึงจํานวนครัวเรือนที่มีความพอเพียงของรายไดและ
คาใชจายแลวจะพบวามีถึงรอยละ 70 ,42 และ 57 ของประชากรในศูนยฯหนองเขียว พระบาทหวยตม และหนองหอย ตามลําดับ 
ที่มีรายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย (หากพิจารณาโดยใชเกณฑที่ 2 จะเปนรอยละ 62 , 40 และ 57 ตามลําดับ - ตารางผนวก 61) 
เมื่อแยกพิจารณาตามกลุมประชากรก็พบวา ประชากรกลุมเปาหมายในศูนยฯหนองเขียวและพระบาทหวยตมจะมีสัดสวน
ครัวเรือนที่มีรายไดเพียงพอตอคาใชจายมากกวากลุมควบคุมและเปนในทางตรงกันขามสําหรับประชากรในศูนยฯหนองหอย (ดู
ตารางผนวก 61 ประกอบ) ผลการศึกษาสวนนี้แสดงใหเห็นวา ประชากรในศูนยฯหนองเขียวเผชิญกับปญหาการมีรายไดต่ําจน
ไมเพียงพอแกคาใชจายของครัวเรือน สวนประชากรในศูนยฯหนองหอยโดยเฉพาะกลุมควบคุมแมจะมีรายไดสูงแตก็เผชิญกับ
ปญหาการมีคาใชจายในการครองชีพที่สูงและการลงทุนเงินสดในการเกษตรสูง จึงไมสามารถสรางรายไดใหเพียงพอแก
คาใชจายในครัวเรือน ในขณะที่ประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมแมมีรายไดเฉลี่ยไมสูงนักหรือมีรายไดสูงขึ้น แตมีการ
ควบคุมรายจายของครัวเรือนใหอยูในระดับต่ําและลงทุนทางการเกษตรในระดับท่ีเหมาะสม  จึงทําใหประชากรจํานวนมากมี
รายรับในระดับเพียงพอและเกินเพียงพอ ดังน้ัน การสรางรายไดเพ่ิมสําหรับครัวเรือนประชากรที่มีรายไดในระดับต่ําควบคูกับ
การควบคุมดานคาใชจายในการครองชีพและการลงทุนใหเหมาะสมจึงเปนทางออกสําหรับประชากรในชนบทที่สูงได 
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(5.2)  ชนบททั่วไป 
    สําหรับประชากรในชนบททั่วไป ครัวเรือนประชากรที่อยูในจังหวัดลําพูนมีรายไดเฉล่ียสูงที่สุดที่ 110,390 บาท

ตอครัวเรือนตอป สวนครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมและพะเยามีรายไดเฉลี่ยในระดับใกลเคียงกันมาก 
(72,518 และ 71,357 บาทตอครัวเรือนตอป – ตารางผนวก 62) ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจรายไดครัวเรือนของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ (2548) ที่สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ใน พ.ศ. 2545 พบวา โดยเฉลี่ยครัวเรือนประชากร (ทั้งที่อยูใน
เขตชนบทและชุมชนเมือง) ในจังหวัดลําพูนมีรายไดเฉลี่ย 135,936 บาทตอครัวเรือนตอป สูงกวาจังหวัดเชียงใหมและพะเยาที่มี
รายไดเฉลี่ยใกลเคียงกันเทากับ 114,984 และ 114,240 บาทตอครัวเรือนตอป ตามลําดับ การท่ีผลการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติใหคารายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตอปสูงกวาการสํารวจในปจจุบันทั้งๆ ที่สํารวจไวกอนถึง 2 ป ทั้งนี้เน่ืองจากไดรวมเอา
รายรับที่ไมเปนตัวเงินเขาไวดวยในขณะที่การสํารวจปจจุบันพิจารณาเฉพาะรายไดที่เปนตัวเงินเทานั้น 

เมื่อพิจารณาตามหมวดรายได ซ่ึงโดยทั่วไปแลวประชากรในชนบททั่วไปจะมีอาชีพทางการเกษตรเปนสวนใหญ แต
ผลการสํารวจพบวา ประชากรในชนบททั่วไปโดยรวมมีรายไดจากการเกษตร (รวมรายไดจากขาว พืชอ่ืนๆ และสัตว) เพียงรอย
ละ 40 (ตารางผนวก 62) โดยที่ประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนมีรายไดจากการเกษตรในสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 46
โดยเฉพาะรายไดจากไมผลสูงถึงรอยละ 21 เปรียบเทียบกับรอยละ 14 และไมถึงรอยละ 1 ในจังหวัดเชียงใหมและพะเยา) ตาม
ดวยจังหวัดเชียงใหมและพะเยา (คิดเปนรอยละ 40 และ 31) ตามลําดับ เปนท่ีนาสังเกตวาเกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 44) ของรายได
ของครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมมาจากการรับจาง ในขณะที่หมวดรายไดดังกลาวนี้คิดเปนเพียงรอย
ละ 30-31 ของรายไดรวมของครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนและพะเยา ซ่ึงรายไดจากการรับจางของ
ประชากรเหลาน้ีสวนใหญเปนรายไดจากการรับจางนอกเกษตร (รอยละ 25-37 เปรียบเทียบกับ รอยละ 5-7 ของรายไดรวมที่เปน
รายไดจากการรับจางในเกษตร) ในทางตรงกันขามประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนและพะเยากลับมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการของตนเอง (ไดแก การคาขายเปนสวนใหญ และการผลิตสินคาขาย) ในสัดสวนท่ีสูง (รอยละ 15 และ 18 
ตามลําดับ – ตารางผนวก 62) เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงใหม (มีรายไดจากกิจการของตนเองเพียงรอยละ 6 ของรายไดรวม) 
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมของประชากรในชนบททั่วไปในแตละจังหวัดก็
พบวา มีสัดสวนของรายไดในหมวดตางๆไมแตกตางกันและไมแตกตางกับที่ไดกลาวมาขางตนน้ี (ตารางผนวก 62) 

ในดานคาใชจายในครัวเรือน โดยเฉลี่ยครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมมีคาใชจายรวมต่ําสุด
ที่ 80,565 บาทตอครัวเรือนตอป ตามดวยจังหวัดพะเยาที่มีคาใชจายเฉลี่ยสูงกวาจังหวัดเชียงใหมเล็กนอยโดยอยูที่ 94,636 บาทตอ
ครัวเรือนตอป และในขณะที่ประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนมีคาใชจายเฉลี่ยสูงสุดและสูงกวาอีก 2 จังหวัดมาก
เทากับ 130,213 บาทตอครัวเรือนตอป (ตารางผนวก 63) คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชากรในชนบทของจังหวัดลําพูนมี
คาสูงตามรายไดเฉล่ียท่ีสูง โดยเฉพาะการที่คาใชจายในการประกอบอาชีพเกษตรและนอกเกษตร (26,273 และ 26,852 บาทตอ
ครัวเรือน เมื่อเทียบกับ 20,723 และ 9,279 บาทตอครัวเรือนตอปของจังหวัดเชียงใหม และ 22,749 และ 9,925 บาทตอครัวเรือน
ตอปของจังหวัดพะเยา) นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการครองชีพอยูในระดับที่สูงมาก (77,088 บาทตอครัวเรือนตอป เมื่อเทียบกับ 
50,563 และ 61,962 บาทตอครัวเรือนตอปของจังหวัดเชียงใหมและพะเยาตามลําดับ) แตก็เปนที่นาสังเกตวา ประชากรกลุม
ควบคุมในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมมีคาใชจายเฉลี่ยต่ํากวากลุมควบคุม (เฉลี่ย 67,451 บาทตอครัวเรือนตอป 
เปรียบเทียบกับ 84,936 บาทตอครัวเรือนตอป) ทั้งๆ ที่มีรายไดเฉลี่ยสูงกวาทั้งน้ีเพราะมีคาใชจายในการประกอบอาชีพ
การเกษตรและคาครองชีพท่ีต่ํากวาอยางชัดเจน ในขณะที่ประชากรในกลุมควบคุมในจังหวัดลําพูนและพะเยาซึ่งมีรายไดเฉลี่ย
สูงกวาก็มีคาใชจายในครัวเรือนรวมสูงกวากลุมเปาหมายอยางชัดเจน (ดูตารางผนวก 63 ประกอบ) นอกจากนี้ประชากรกลุม
ควบคุมของจังหวัดพะเยามีคาใชจายในการเกษตรสูงถึง 40,094 บาทตอครัวเรือนตอปหรือรอยละ 34 ของคาใชจายรวม แตมี
รายไดจากการเกษตรเฉลี่ยเพียง 38,787 บาทตอครัวเรือนตอป ซ่ึงเปนการทําการเกษตรที่ขาดทุนโดยทั่วไปของประชากรใน
ชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยา   
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เมื่อพิจารณาทางดานรายไดสุทธิของครัวเรือนพบวา ประชากรในชนบททั่วไปไมวาจะเปนประชากรกลุมเปาหมาย
หรือกลุมควบคุมในทุกจังหวัดมีรายไดสุทธิเฉลี่ยติดลบ (ระหวาง -4,315 ถึง -25,585 บาทตอครัวเรือนตอป – ตารางผนวก 63) 
ยกเวนเพียงประชากรในชนบททั่วไปของกลุมควบคุมในจังหวัดเชียงใหมเทานั้นที่มีรายไดสุทธิเฉล่ียเปนบวก (27,734 บาทตอ
ครัวเรือนตอป) แตก็ยังทําใหโดยเฉล่ียประชากรในชนบททั่วไปจังหวัดเชียงใหมมีรายไดสุทธิติดลบ (-2,380 บาทตอครัวเรือนตอ
ป) แสดงใหเห็นวาประชากรในชนบททั่วไปสวนใหญมีรายไดไมพอเพียงแกคาใชจายรวมของครัวเรือน (สัดสวนของประชากร
ในชนบททั่วไปในจังหวัดพะเยาไมนอยกวารอยละ 66 มีรายไดไมพอเพียงแกคาใชจาย เปรียบเทียบกับรอยละ 62 และ 47 ใน
ลําพูนและจังหวัดเชียงใหม ในจํานวนนี้ สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมายในทุกจังหวัดที่มีรายไดไมเพียงพอแกคาใชจายใน
ครัวเรือนจะสูงกวากลุมควบคุม – ตารางผนวก 65)   

(5.3)  ชุมชนเมือง 
    ตามที่ไดกลาวมาขางตนแลววา ประชากรในชุมชนเมืองมีรายไดเฉล่ียสูงกวาชนบท (ทั้งชนบทที่สูงและชนบท

ทั่วไป) อยางชัดเจน และเมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่เขตเทศบาลของจังหวัดตางๆ พบวา ประชากรชุมชนเมืองในเทศบาลนคร
เชียงใหมและเทศบาลเมืองพะเยามีรายไดเฉลี่ยไมแตกตางกัน (193,808 และ 193,994 บาทตอครัวเรือนตอป ตามลําดับ – ตาราง
ผนวก 66) แตประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองลําพูนมีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเล็กนอย กลาวคือมีรายไดเฉล่ียเพียง 142,605 
บาทตอครัวเรือนตอป ซ่ึงแตกตางจากประชากรในชนบททั่วไปที่ประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนมีรายไดจากไมผล
และพืชไรสูงกวาประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมและพะเยา จึงทําใหประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูน
มีรายไดเฉล่ียสูงกวาอีก 2 จังหวัด แตประชากรในชุมชนเมืองของทุกเขตเทศบาลมีรายไดจากการเกษตรนอยมากจึงเปนสาเหตุ
ประการสําคัญท่ีทําใหประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองลําพูนมีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาประชากรในอีก 2 เขตเทศบาล (ดู
ตารางผนวก 62 เปรียบเทียบกับตารางผนวก 66) 

เมื่อพิจารณาทางดานแหลงรายได ประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลนครเชียงใหมและเทศบาลเมืองพะเยาจะมี
รายไดหลักมาจากการรับจางนอกเกษตร (รอยละ 23 และ 19 ของรายไดรวม ตามลําดับ – ตารางผนวก 66) และการทํากิจการ
ของตนเอง (รอยละ 56 และ 63 ของรายไดรวม) ในขณะที่ประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองลําพูนนอกจากจะมีรายได
หลักมาจากการรับจางนอกเกษตร (รอยละ 20) และการทํากิจการของตนเอง (รอยละ 43) แลว แหลงรายไดท่ีสําคัญอีกแหลงหน่ึง
ก็คือ รายไดจากเงินเดือน/คาจางจากการที่ประชากรสวนหนึ่งเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเอกชนที่มี
เงินเดือนประจํา16) (รอยละ 22 ของรายไดรวม) รายไดจากเงินเดือน/คาจางมีบทบาทตอครัวเรือนประชากรในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมและเมืองพะเยาไมสูงนัก (คิดเปนเพียงรอยละ 9 และ 7 ของรายไดรวม ตามลําดับ – ตารางผนวก 66) 

โดยเฉลี่ย ประชากรในชุมชนเมืองมีคาใชจายรวมของครัวเรือนไมแตกตางกันมากนัก (185,687,232,200 และ 
196,710 บาทตอครัวเรือนตอป สําหรับประชากรของเทศบาลนครเชียงใหม เมืองลําพูน และเมืองพะเยา ตามลําดับ – ตาราง
ผนวก 67) แตก็เปนที่นาสังเกตวา เทศบาลนครเชียงใหมเปนพื้นที่ที่มีความเจริญมากที่สุดในบรรดาเทศบาลทั้ง 3 แหงนี้เนื่องจาก
เปนแหลงรองรับนักทองเที่ยวท่ีสําคัญของภาคเหนือ แตประชากรกลับมีคาใชจายเฉลี่ยต่ํากวาอีก 2 แหง ทั้งนี้เนื่องมาจากมี
คาใชจายในการประกอบอาชีพนอกเกษตรต่ํากวา (ตารางผนวก 67) โดยเฉพาะคาใชจายในการดําเนินกิจการของตนเอง ในขณะ
ที่ประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองลําพูนมีคาใชจายในการครองชีพสูงกวาโดยเฉพาะคาใชจายในหมวดเสื้อผา/ของใช 
การศึกษา และคาใชจายอ่ืนๆ (34,525 เปรียบเทียบกับ 19,652 และ 16,545 บาทตอครัวเรือนตอปของเทศบาลนครเชียงใหมและ
พะเยา สําหรับคาใชจายในหมวดเสื้อผา/ของใช 21,813 เปรียบเทียบกับ 11,901 และ 12,763  บาทตอครัวเรือนตอปของเทศบาล
นครเชียงใหมและพะเยา สําหรับคาใชจายในหมวดการศึกษา และ 15,886 เปรียบเทียบกับ 7,752 และ 7,003 บาทตอครัวเรือนตอ
ปของเทศบาลนครเชียงใหมและพะเยา สําหรับคาใชจายในหมวดอื่นๆ – ตารางผนวก 68)  

                                                         
16)   จากการที่ประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองลําพูนสวนหน่ึงเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (บางรายเกษียณอายุราชการแลว) ไดเขามา
มีบทบาทเปนผูนําของชุมชนดังปรากฏเดนชัดที่ชุมชนสันดอนรอมหรือท่ีชุมชนวัดภูมินทรของเทศบาลเมืองพะเยาน้ัน มีสวนทําใหชุมชนเขมแข็ง
และพัฒนาเจริญกาวหนาไดมาก 
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ในดานรายรับสุทธิของครัวเรือน โดยเฉลี่ยประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลนครเชียงใหมมีรายไดสุทธิ 8,120 
บาทตอครัวเรือนตอป โดยที่ประชากรกลุมเปาหมายมีรายไดสุทธิ -18,814 บาทตอครัวเรือนตอป แตประชากรกลุมควบคุมมี
รายไดสุทธิ 88,924 บาทตอครัวเรือนตอป (ตารางผนวก 67) สวนในเทศบาลเมืองลําพูน ประชากรทั้งกลุมเปาหมายและควบคุมมี
รายไดสุทธิติดลบ (เฉล่ีย -89,595 บาทตอครัวเรือนตอป) โดยที่ประชากรกลุมเปาหมายมีรายไดสุทธิติดลบนอยกวากลุมควบคุม 
(-80,259 เปรียบเทียบกับ -120,714 บาทตอครัวเรือนตอป) สําหรับสถานการณทางดานรายไดสุทธิของประชากรในชุมชนเมือง
ของเทศบาลเมืองพะเยาจะมีลักษณะตรงกันขามกับประชากรในเทศบาลนครเชียงใหม กลาวคือ ประชากรกลุมเปาหมายจะมี
รายไดสุทธิ 15,902 บาทตอครัวเรือนตอปเปรียบเทียบกับ -58,571 บาทตอครัวเรือนตอปของกลุมควบคุม สงผลใหรายไดสุทธิ
เฉล่ียของประชากรในเขตเทศบาลเมืองพะเยาเทากับ -2,716 บาทตอครัวเรือนตอป และเมื่อพิจารณาในระดับครัวเรือน ตาราง
ผนวก 69 แสดงใหเห็นวา ประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมในเทศบาลนครเชียงใหมมีความแตกตางกันอยางชัดเจน 
กลาวคือไมนอยกวารอยละ 48 ของประชากรกลุมเปาหมายมีรายไดไมเพียงพอแกคาใชจาย ในขณะที่ประชากรสวนใหญของ
กลุมควบคุม (รอยละ 65) มีรายไดพอเพียงแกคาใชจายในครัวเรือน สวนประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองลําพูนและ
พะเยา  (ทั้งประชากรกลุมเปาหมายและควบคุม) สวนใหญ (มากกวารอยละ 60 ข้ึนไป) มีรายไดไมพอเพียงแกคาใชจายของ
ครัวเรือน โดยเฉพาะประชากรกลุมควบคุมในเทศบาลเมืองลําพูนสูงถึงเกือบรอยละ 90 ที่มีรายไดไมพอเพียงแกคาใชจาย แมวา
ประชากรเหลาน้ีจะมีรายไดของครัวเรือนอยูในระดับสูงก็ตาม 

(6) ภาวะหนี้สินและการกูยืม  
     การพัฒนาของประเทศไทยดําเนินตามแนวทางของเศรษฐกิจเสรีนิยม ซ่ึงครัวเรือนสามารถที่จะกูยืมเงินเพื่อการ

ลงทุนหรือบริโภคได โดยแนวคิดเริ่มแรกเกิดจากความไมพอเพียงของเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมหรือขยายกิจกรรม และ
ตอมาก็ขยายความคิดไปสูการดําเนินกิจกรรมโดยไมจําเปนตองมีเงินทุนของตนเองเลยก็ได จนเปนที่กลาวกันโดยท่ัวไปในกลุม
นักธุรกิจวา “การทําธุรกิจใดที่ไมมีการใชสินเชื่อถือวาไมมีความนาเชื่อถือ จนเกิดการขยายความคิดไปสูการกูยืมเพื่อการ
บริโภค” ในปจจุบันครัวเรือนสวนมากจึงมีภาระหนี้สินจากการกูยืมเงินเพ่ือการผลิตและบริโภค ซ่ึงผลจากการศึกษาภาระหนี้สิน
ของครัวเรือนประชากรในพื้นที่ศึกษา โดยรวมพบวา ครัวเรือนประชากรประมาณ 3 ใน 4 (รอยละ 77) มีภาระหนี้สิน ประชากร
ในชนบททั่วไปในสัดสวนที่สูงที่สุดถึงรอยละ 82 มีภาระหนี้สิน (ตารางที่ 43) สําหรับประชากรในชนบทที่สูงที่ดูเหมือนวาจะ
อยูหางไกลจากศูนยกลางธุรกิจก็มีภาระหนี้สินถึงรอยละ 67 ของครัวเรือนท้ังหมด ในขณะที่ประชากรในชุมชนเมืองซ่ึงอยูใกล
หรือภายในแหลงธุรกิจตางๆ มากที่สุดมีสัดสวนของประชากรที่มีภาระหนี้สินนอยกวาในชนบททั่วไปเล็กนอย (รอยละ 77 เทาๆ 
กับคาเฉลี่ยโดยรวม) แตเมื่อพิจารณาคาเฉล่ียภาระหนี้สินตอครัวเรือนที่เปนหนี้ ประชากรในชนบทที่สูงจะมีภาระหนี้สินต่ําสุด 
(เฉล่ีย 27,958 บาทตอครัวเรือน)  ภาระหนี้สินเพิ่มข้ึน 3 และเกือบ 5 เทาสําหรับประชากรในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง (เฉลี่ย 
76,240 และ 135,176 บาทตอครัวเรือน ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบระหวางประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม ประชากร
ในกลุมควบคุมในทุกพื้นที่มีภาระหนี้สินเฉลี่ยสูงกวากลุมเปาหมายเล็กนอย (ดูตารางที่ 43 ประกอบ) เปนไปตามลักษณะของ
ประชากรโดยทั่วไปสําหรับการศึกษานี้ที่ประชากรกลุมควบคุมโดยทั่วไปจะมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวาหรือเขาไปเกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจภายนอกครัวเรือนมากกวาจึงมีภาระหน้ีสินในปริมาณมากกวา 

ตารางที่ 43   รอยละของครัวเรือนที่มีภาระหน้ีสินและคาเฉล่ียหนี้สินตอครัวเรือนที่เปนหน้ีของประชากร 
                      กลุมเปาหมายและกลุมควบคุม : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ป 2547 

 หนวยของหนี้สินเฉลี่ย: บาทตอครัวเรือน  
รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม พื้นที่ศึกษา 

รอยละ หน้ีเฉล่ีย รอยละ หน้ีเฉล่ีย รอยละ หน้ีเฉลี่ย 
ชนบทที่สูง 67.50 27,958.02 63.33 24,122.81 80.00 37,066.67 
ชนบททั่วไป 82.08 76,240.71 83.89 75,339.87 76.67 79,197.82 
ชุมชนเมือง 76.88 135,176.30 74.17 130,041.10 85.00 148,618.44 

รวมทุกพื้นที่ 77.12 84,565.35 76.15 81,902.28 80.00 92,170.45 
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สําหรับแหลงหนี้สินของครัวเรือนประชากร ผลการศึกษาพบวา รอยละ 49 ของครัวเรือนประชากร (สูงสุดในบรรดา
แหลงหน้ีสินท้ังหมด – ตารางผนวก 70) มีภาระหนี้สินอยูกับกองทุนหมูบาน ซ่ึงแมวากองทุนหมูบานเพิ่งจะดําเนินงานผานมา
เพียงประมาณ 2 ปเศษเทานั้น แตก็ไดกลายเปนแหลงหนี้สินหลักของประชากรในทั้ง 3 พื้นที่ (ติดความสําคัญลําดับท่ี 1 ของทุก
พื้นที่) และมีความสําคัญมากในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง (รอยละ 54 และ 52 ของครัวเรือนใน 2 พ้ืนท่ีนี้มีภาระหนี้สินตอ
กองทุนหมูบาน) สวนแหลงหนี้สินที่มีความสําคัญรองลงมาคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) (รอยละ 
26 ของครัวเรือนประชากรรวมเปนหนี้ตอ ธ.ก.ส.) และกลุมออมทรัพยในชุมชน (รอยละ 11 ของครัวเรือนประชากรรวมเปนหนี้
ตอกลุมออมทรัพยในชุมชน) ซ่ึงแหลงหนี้สินทั้งสองนี้ ธ.ก.ส.จัดเปนแหลงเงินทุนหลักลําดับที่ 2 ของประชากรในชนบททั่วไป 
สวนกลุมออมทรัพยในชุมชนก็มีความสําคัญเปนลําดับที่ 2 ในชุมชนเมือง แตสําหรับประชากรในชนบทที่สูงแลว เครือญาติ
จัดเปนแหลงหนี้สินที่สําคัญเปนลําดับท่ี 3 (สําคัญสูงกวา ธ.ก.ส. และบริษัทไฟแนนซ – ตารางผนวก 70) 

เมื่อพิจารณาปริมาณหนี้สินเฉลี่ยตอแหลงหนี้สินตางๆ  ดังกลาวขางตน (คิดเฉลี่ยตอครัวเรือนที่เปนหนี้ตอแหลง
หน้ีสินเหลาน้ัน) โดยทั่วไปประชากรมีหนี้สินตอธนาคารพาณิชยตางๆ สูงที่สุด ตามดวยสหกรณปาไม ธนาคารออมสิน และ
ธ.ก.ส. ตามลําดับ สวนหนี้สินตอกองทุนหมูบาน (กทบ.) มีมูลคาเฉล่ียตอครัวเรือนท่ีกูอยูในลําดับท่ี 12 (15,086 บาทตอครัวเรือน 
– ตารางผนวก 71) นอยกวาหน้ีสินตอกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กลุมสหกรณ และบริษัทไฟแนนซ ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจากแหลง
หน้ีสินเหลานี้ดําเนินการมากอนกองทุนหมูบานเปนระยะเวลายาวนานและมักมีหนี้สินผูกพันสะสม ในขณะที่กองทุนหมูบาน
เพ่ิงกอตั้งและดําเนินงานมาไดเพียงประมาณ 2 ปเศษ อีกท้ังไมปลอยใหมีหนี้สินผูกพันขามป นอกจากนี้ประเด็นที่สําคัญคือ 
ครัวเรือนประชากรที่มีหนี้สินอยูกับแหลงหนี้สินลําดับตนๆ มักมีจํานวนนอย ในขณะที่ประชากรจํานวนมากที่สุดมีหนี้สินตอ
กองทุนหมูบาน ยกเวน ธ.ก.ส. ที่มีจํานวนประชากรจํานวนไมนอยมีภาระหนี้สินอยู หากพิจารณาในลักษณะนี้ ในปจจุบัน
กองทุนหมูบานก็จะมีความสําคัญตอประชากรในฐานะแหลงหนี้สินลําดับตนๆ เทียบเคียงกับ ธ.ก.ส.  และเปนที่นาสนใจที่พบวา 
ปริมาณหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชากรที่มีตอกองทุนหมูบานในทั้ง 3 พื้นที่มีคาใกลเคียงกันกลาวคือมีคาเฉลี่ยเทากับ 
11,687, 15,715 และ 15,732 บาทตอครัวเรือนที่เปนหน้ีสําหรับชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมืองตามลําดับ (ตารางผนวก 
71) ทั้งนี้เนื่องจากโดยทั่วไปกองทุนหมูบาน (กทบ.) จะกําหนดใหสมาชิกสามารถกูยืมไดสูงสุด 20,000 บาท/รายและในทาง
ปฏิบัติก็ปลอยเงินกูใหแกสมาชิกแตละรายในระดับใกลเคียงกัน 

เมื่อจับประเด็นไปที่การกูยืมในรอบปที่ผานมา สถานการณก็จะคลายคลึงกับสภาพทางดานภาระหนี้สิน กลาวคือ 
ประชากรสวนใหญ (รอยละ 64 – ตารางที่ 44) ไดกูยืมในรอบปที่ผานมาแตสัดสวนของจํานวนประชากรและคาเฉลี่ยจํานวนเงิน
ที่กูยืมในรอบปที่ผานมาต่ําสุดในชนบทที่สูง สูงข้ึนในชนบททั่วไป และสูงที่สุดในชุมชนเมือง (รอยละ 62 ของประชากรใน
ชนบทที่สูงกูยืมในรอบปที่ผานมาโดยเฉลี่ย  19,909 บาทตอครัวเรือนที่กูยืม เปรียบเทียบกับรอยละ 64 และ 46,512 บาทตอ
ครัวเรือนสําหรับประชากรในชนบททั่วไป และเกือบรอยละ 60 และ 54,541 บาทตอครัวเรือนสําหรับประชากรในชุมชนเมือง) 
ในกลุมประชากรเปาหมายดวยกัน ประชากรในชนบททั่วไปและในชุมชนเมื่อมีการกูยืมในรอบปเฉลี่ยใกลเคียงกันท่ีระดับ 
48,802 และ 44,932 บาทตอครัวเรือน สูงกวาประชากรกลุมเปาหมายในชนบทที่สูงที่มีการกูยืมเฉลี่ยเพียง 14,929 บาทตอ
ครัวเรือน เปนอยางมาก ในขณะที่ในกลุมควบคุม ประชากรในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปทําการกูยืมและปริมาณการกูยืมเฉลี่ย
ใกลเคียงกัน (กูยืมรอยละ 61 และ 67 และกูยืมเฉลี่ยเทากับ 33,355 และ 39,273 บาทตอครัวเรือนตอป ตามลําดับ)  นอยกวา
ประชากรในชุมชนเมืองอยางชัดเจน (สูงถึงรอยละ 70 ของกลุมควบคุมในชุมชนเมืองมีการกูยืมและกูยืมโดยเฉลี่ยสูงถึง 80,964 
บาทตอครัวเรือนตอป) เมื่อประกอบกับขอมูลทางดานภาระหนี้สินที่กลาวมาแลว แสดงวาประชากรในกลุมควบคุมของชุมชน
เมืองจํานวนมากมีภาระหนี้สินและตองกูยืมเปนประจําทุกป การแกไขปญหาภาระหนี้สินและการกูยืมจําเปนตองใหความสนใจ
แกประชากรกลุมนี้เปนกรณีพิเศษ 

ครัวเรือนประชากรสวนใหญ (รอยละ 60 ของครัวเรือนประชากรทั้งหมด – ตารางผนวก 72) กูยืมในรูปเงินสด มีเพียง
รอยละ 4 เทานั้นที่กูยืมในรูปส่ิงของหรือเงินสดและสิ่งของ ซ่ึงเปนการกูยืมจากสหกรณ ธ.ก.ส. และรานคาและบริษัทเอกชน 
ทั้งน้ีเนื่องจากสหกรณและธ.ก.ส.มีนโยบายในการใหสินเชื่อทั้งในรูปเงินสดและสิ่งของ สวนรานคา (โดยเฉพาะที่ 
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ตารางที่ 44   รอยละของครัวเรือนที่กูยืมและคาเฉลี่ยเงินกูยืมตอครัวเรือนที่กูยืมของประชากรกลุมเปาหมายและ 
                      กลุมควบคุม : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ป 2547 

     หนวยของการกูยืมเฉลี่ย: บาทตอครัวเรือน  
รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม พื้นที่ศึกษา 

รอยละ กูยืมเฉลี่ย รอยละ กูยืมเฉลี่ย รอยละ กูยืมเฉลี่ย 
ชนบทที่สูง 61.67 19,909.32 60.00 14,929.44 66.67 33,355.00 
ชนบททั่วไป 64.17 46,512.34 65.00 48,801.71 61.67 39,272.97 
ชุมชนเมือง 65.63 54,540.71 64.17 44,932.14 70.00 80,964.28 

รวมทุกพื้นที่ 64.04 43,132.03 63.59 40,224.86 65.38 51,614.126 
 
อยูภายในหมูบาน) และบริษัทเอกชนเปนการใชสินเชื่อเพื่อซ้ือของกินและของใชเล็กๆ นอยๆ และการใชบริการซื้อสินคาเงิน
ผอนของครัวเรือนประชากร ซ่ึงทุกวันนี้ไดกระจายเขาไปถึงชนบทที่สูงแลวและนับวันจะขยายตัวมากขึ้น และไมวาจะพิจารณา
ครัวเรือนประชากรในพื้นท่ีใดและกลุมใด ก็จะมีลักษณะของการกูยืมเหมือนดังที่ไดกลาวมาขางตนน้ี (ครัวเรือนประชากรรอย
ละ 54 – 70 ของแตละกลุมในแตละพื้นท่ีกูยืมในรูปเงินสด – ตารางผนวก 72)  

โดยภาพรวม ครัวเรือนประชากรที่กูยืมจะใชเงินกูยืมสวนใหญไปในกิจกรรมนอกการเกษตร (จากเงินกูยืมรวมเฉลี่ย 
42,543 บาทตอครัวเรือนตอปจะใชเพื่อกิจกรรมนอกการเกษตรเสีย 25,597 บาทตอครัวเรือนท่ีกูยืมตอป – ตารางผนวก 73) 
คาเฉลี่ยลักษณะการใชจายเงินกูยืมดังกลาวไดรับอิทธิพลจากการใชจายเงินกูของประชากรในชุมชนเมืองเปนสําคัญเนื่องจาก
ประชากรในชุมชนเมืองมีการกูยืมจํานวนมากและนําไปใชจายในกิจกรรมนอกการเกษตร (ซ่ึงรวมการใชจายเพื่อการบริโภค
ดวย) จํานวนมากดวย ซ่ึงตางจากประชากรในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปที่กูยืมเงินไปใชในการเกษตรมากกวา (ดูรายละเอียด
ในตารางผนวก 73) ทั้งนี้เนื่องจากครัวเรือนประชากรในพื้นท่ีทั้งสองแหงนี้ประกอบกิจกรรมทางดานการเกษตรเปนสําคัญ แม
กระนั้นประชากรในพื้นที่ชนบททั้งสองแหงนี้ก็ยังใชเงินกูยืมจํานวนไมนอยไปเพื่อกิจกรรมนอกการเกษตรโดยเฉพาะการ
นําไปใชจายเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเนื่องจากความไมพอเพียงของรายไดและการมีกิจกรรมเสริมรายไดนอกการเกษตรไม
มากนักดังที่ไดกลาวมาแลว 

เปนที่นาสนใจเปนอยางยิ่งท่ีพบวาแหลงเงินกูที่สําคัญที่สุดของครัวเรือนประชากรในพื้นท่ีศึกษาคือ กองทุนหมูบาน
ซ่ึงเพิ่งกอตั้งขึ้นไดเพียงประมาณ 3 ป (มากกวารอยละ 70 ของครัวเรือนประชากรทั้งหมดกูยืมจากกองทุนหมูบาน – ตารางผนวก 
74) ความสําคัญของกองทุนหมูบานในฐานะแหลงกูยืมจะมีสูงสุดตอประชากรในชุมชนเมือง (รอยละ 80 ของประชากรใน
ชุมชนเมื่อกูยืมจากกองทุนหมูบาน – ตารางผนวก 74) และแมในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปกองทุนหมูบานก็เปนแหลงกูยืม
ของประชากรสวนใหญ (รอยละ 58 และ 72 ของประชากรในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปกูยืมจากกองทุนหมูบาน) และมี
ความสําคัญสูงกวาธ.ก.ส.ท่ีกอตั้งและใหบริการกูยืมแกครัวเรือนเกษตรกรมาตั้งแตป 2509 (เพียงรอยละ 34 ของครัวเรือน
ประชากรในชนบททั่วไปกูยืมจากธ.ก.ส.) ขอมูลสวนน้ีแสดงใหเห็นวานโยบายกองทุนหมูบานประสบความสําเร็จในการเปน
แหลงกูยืมของครัวเรือนประชากรทุกกลุม ทั้งนี้เนื่องจากเงินกองทุนไดเขาไปถึงหมูบานและในหมูบานมีการกระจายเงินทุนให
ครัวเรือนประชากรกูยืมอยางคอนขางท่ัวถึง (ดูรายละเอียดในหัวขอกองทุนหมูบานประกอบ) 

เมื่อทราบวาประชากรสวนใหญในทุกพ้ืนที่มีภาระหนี้สินและตองกูยืมประจําป จึงเปนที่นาสนใจวาประชากรเหลานี้
จะเขาไปใชบริการโรงรับจํานําซ่ึงมักเปนที่พึ่งของคนยากจนจํานวนมากและโดยเฉพาะประชากรในชุมชนเมืองซึ่งอยูใกลแหลง
โรงรับจํานํา ผลการศึกษาปรากฏวา มีเพียงรอยละ 14 ของประชากรในพื้นท่ีศึกษาเทาน้ันที่เคยเขาใชบริการโรงรับจํานํา (ตาราง
ผนวก 75) ซ่ึงสวนใหญก็เปนประชากรในชุมชนเมือง (รอยละ 30 ของประชากรในชุมชนเมืองเปรียบเทียบกับเพียงรอยละ 7-8 
ของประชากรในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปที่เคยใชบริการโรงรับจํานํา) เมื่อเปรียบเทียบระหวางประชากรกลุมเปาหมายและ
กลุมควบคุมจะพบวา สัดสวนของประชากรในกลุมควบคุมที่เคยใชบริการโรงรับจํานําในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปจะสูงกวา
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กลุมเปาหมาย แตสําหรับในชุมชนเมืองกลับพบวา ประชากรกลุมเปาหมายจะใชบริการโรงรับจํานําในสัดสวนที่สูงกวา
ประชากรกลุมควบคุม (รอยละ 32 เปรียบเทียบกับรอยละ 22 – ตารางผนวก 75) การที่ประชากรสวนใหญไมไดใชบริการโรงรับ
จํานําในทุกพื้นที่ระบุวา เพราะไมมีของที่จะจํานําและไมมีความจําเปนเปนเหตุผลสําคัญในลําดับตน ในขณะที่เหตุผลที่วาไมมี
โรงรับจํานําหรือโรงรับจํานําอยูหางไกลเปนเหตุผลที่ประชากรกลาวถึงนอยมาก (ประมาณรอยละ 4 ของประชากรกลาวถึง
เหตุผลน้ี) จนกลาวไดวาเปนเหตุผลที่ไมสําคัญ แสดงใหเห็นวา การที่ประชากรเขาไปใชบริการโรงรับจํานําก็เพราะมีความ
จําเปนและมีของที่จะจํานํา โดยส่ิงของที่ใชจํานําประกอบดวยสรอยหรือแหวนทอง และเครื่องใชไฟฟา ที่ใชกันมากใน
ประชากรในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง (ตารางผนวก 76) ในขณะที่รถยนตเปนส่ิงของจํานําที่ใชกันมากในประชากรในชนบท
ที่สูง (ในท่ีนี้ การรับจํานําตามความเขาใจของประชากรรวมถึงการใชบริการสินเชื่อรถยนต ท่ีใชคําศัพทเฉพาะวา “การจัด
ไฟแนนซรถยนต”) และเมื่อใชบริการโรงรับจํานําแลวสวนใหญ (รอยละ 70) สามารถไถถอนส่ิงของจํานําคืนไดทุกครั้ง มีเพียง
สวนนอยโดยเฉพาะประชากรในชุมชนเมืองท่ีไมสามารถไถถอนส่ิงของจํานําไดในบางครั้ง (ตารางผนวก 75) 

 (6.1)  ชนบทที่สูง  
    เมื่อพิจารณาเฉพาะประชากรในชนบทที่สูง ครัวเรือนประชากรในศูนยฯหนองหอยเปนหนี้มากที่สุด (รอยละ 87 – 

ตารางผนวก 77) รองลงไปเปนประชากรในศูนยฯหนองเขียวและพระบาทหวยตม (รอยละ 65 และ 50 ตามลําดับ) และเมื่อ
พิจารณาทางดานปริมาณหนี้สินตอครัวเรือน ครัวเรือนประชากรในศูนยฯหนองหอยซึ่งเปนศูนยที่มีสภาพทางเศรษฐกิจดีแตก็มี
หน้ีสินเฉลี่ยมากที่สุด (40,123 บาทตอครัวเรือน – ตารางผนวก 77) ตามดวยศูนยฯพระบาทหวยตม (28,900 บาทตอครัวเรือน) 
และครัวเรือนประชากรในศูนยฯหนองเขียว (11,857 บาทตอครัวเรือน) โดยท่ีครัวเรือนประชากรในกลุมควบคุมซ่ึงมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีกวามีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงกวาประชากรกลุมเปาหมายในทุกศูนย (ดูตารางผนวก 77  ประกอบ) ความ
แตกตางของคาเฉลี่ยหน้ีสินตอครัวเรือนระหวางประชากรกลุมควบคุมและกลุมเปาหมายปรากฏเดนชัดในศูนยฯพระบาทหวย
ตม (51,643 เปรียบเทียบกับ 16,654 บาทตอครัวเรือน) และศูนยฯหนองหอย (44,450 เปรียบเทียบกับ 38,392 บาทตอครัวเรือน) 
แตแตกตางกันเพียงเล็กนอยในศูนยฯหนองเขียว (11,943 เปรียบเทียบกับ 10,458 บาทตอครัวเรือน) แสดงใหเห็นวาการมีสภาพ
ทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งในระดับครัวเรือนและระดับศูนยมีผลทําใหประชากรในชนบทที่สูงมีหนี้สนิสูงขึ้นดวย  

แมวาโดยภาพรวมประชากรในชนบทที่สูงจะเปนหน้ีตอกองทุนหมูบานมากที่สุด แตเมื่อพิจารณาในระดับศูนยแลว 
เฉพาะศูนยฯหนองหอยและพระบาทหวยตมเทานั้นที่ครัวเรือนประชากรเปนหน้ีตอกองทุนหมูบานมากที่สุด (รอยละ 55 และ 27 
ตามลําดับ– ตารางผนวก 78) แตครัวเรือนประชากรในศูนยฯหนองเขียวซ่ึงมีโดยรวมมีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวาอีกสองศูนย
กลับมีภาระหนี้สินตอญาติมากที่สุด (รอยละ 22) แลวจึงตามดวยภาระหนี้สินตอกองทุนหมูบาน (รอยละ 17) ในขณะที่ ธ.ก.ส. 
บริษัทไฟแนนซ และกลุมสหกรณก็เปนแหลงหนี้สินที่สําคัญของประชากรในศูนยฯหนองหอยรองจากกองทุนหมูบาน
ตามลําดับ (ตารางผนวก 78) แสดงวาประชากรในศูนยฯหนองเขียวซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวาศูนยฯอ่ืนๆ ที่ศึกษาจะพึ่งพิง
ทางการเงินในระหวางเครือญาติเปนสําคัญ แตเมื่อมีกองทุนหมูบานซึ่งแมจะเปนแหลงทุนภายนอกแตทุกคนในหมูบานมีสิทธิ์
เขาไปใชประโยชนได ประชากรจึงเขาไปใชประโยชนและมีภาระหนี้สินตอแหลงทุนดังกลาวน้ีมากขึ้น โดยเฉพาะในศูนยฯพระ
บาทหวยตมและหนองหอยที่ประชากรมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวา ตามลําดับ 

ในดานการกูยืมในรอบปท่ีผานมา ครัวเรือนประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมเพียงรอยละ 35 เทานั้นที่กูยืม (ตาราง
ผนวก 79) แตสําหรับศูนยฯหนองหอยมีครัวเรือนประชากรถึงรอยละ 85 ที่กูยืมเปรียบเทียบกับรอยละ 65 ในศูนยฯหนองเขียว 
โดยสวนใหญเปนการกูยืมในรูปเงินสดเหมือนๆ กันในทุกศูนย (ตารางผนวก 79) และเมื่อรวมการกูยืมในทุกรูปแบบประชากร
ในศูนยฯหนองเขียวกูยืมในระดับต่ําและโดยเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 7,951 บาทตอครัวเรือนตอป (ตารางผนวก 80) สวนประชากรใน
ศูนยฯพระบาทหวยตมและหนองหอยมีการกูยืมในระดับสูงและสูงกวาประชากรในศูนยฯหนองเขียวประมาณ 3-4 เทา (เฉลี่ย
กูยืม 21,361 และ 27,956 บาทตอครัวเรือนตอปตามลําดับ) และเชนเดียวกับสภาวะการเปนหนี้ ประชากรกลุมควบคุมในทุกศูนย
จะมีมูลคาการกูยืมสูงกวากลุมเปาหมายซึ่งปรากฏอยางชัดเจนในศูนยฯหนองหอยและพระบาทหวยตม (ตารางผนวก 80) ทั้งนี้
เน่ืองจากทั้งสองศูนยมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดี (ศูนยฯพระบาทหวยตมมีกิจกรรมการทําเครื่องเงินท่ีมีเงินหมุนเวียนจํานวนมาก 
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สวนศูนยฯหนองหอยก็มีการผลิตพืชผักนานาชนิดขายใหมูลนิธิโครงการหลวงทํารายไดเขาศูนยปละมากๆ ผูที่มีฐานะดี (สวน
ใหญอยูในกลุมควบคุม) จึงตองการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนมาก สวนผูมีฐานะดอยกวา (ซ่ึงมักอยูในกลุมควบคุม) ก็จะมีรายได
เพ่ิมข้ึนจากการรับจางทํางานในหมูบาน)  

แหลงกูยืมที่สําคัญของประชากรในแตละศูนยฯยังคงเปนกองทุนหมูบาน (รอยละ 46-83 ของประชากรในแตละศูนย
กูยืมจากกองทุนหมูบาน – ตารางผนวก 81) นอกจากนี้เพ่ือนบานและญาติยังเปนแหลงกูยืมที่สําคัญรองลงมาของประชากรใน
ศูนยฯหนองเขียว และธ.ก.ส. สหกรณ และรานคา/บริษัทก็เปนแหลงกูยืมที่สําคัญรองลงมาของประชากรในศูนยฯหนองหอย 
เปนการย้ําใหเห็นวาครัวเรือนประชากรในศูนยฯหนองเขียว (ซ่ึงประชากรมีฐานะยากจนกวาอีกสองศูนย) เริ่มหันมาพึ่งพิงแหลง
เงินทุนจากกองทุนหมูบานมากข้ึนในขณะที่แหลงเงินทุนจากเครือญาติและเพื่อนบานก็ยังคงความสําคัญอยูไมนอย 

ในดานการใชบริการโรงรับจํานํา ซ่ึงโดยภาพรวมแลวประชากรในชนบทที่สูงใชบริการโรงรับจํานํานอยมาก (ไมถึง
รอยละ 8 – ตารางผนวก 82) ซ่ึงในจํานวนนี้เกือบทั้งหมด (8 ใน 9 ราย) เปนประชากรในศูนยฯหนองหอย และไมพบวามี
ประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมใชบริการโรงรับจํานํา ซ่ึงสวนใหญระบุเหตุผลวา ไมมีของจํานําและไมมีความจําเปน (ตาราง
ผนวก 82) แตหากพิจารณากันตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแลว เหตุผลของการไมใชบริการโรงรับจํานําเลยของประชากร
ในศูนยฯพระบาทหวยตมนาจะเปนเพราะประชากรมีรายไดหมุนเวียนที่ดี (จากการมีกิจกรรมหัตถกรรมเครื่องเงินในหมูบาน
และการรับจางทํางานในหมูบานพ้ืนราบใกลเคียง) และความสันโดษในการบริโภคตามหลักคําสอนของศาสนาจนทําใหมี
รายจายในการครองชีพตอครัวเรือนต่ําเปนสําคัญ สําหรับส่ิงของที่ใชจํานําสวนใหญเปนรถยนต (5 จาก 8 ราย – ตารางผนวก 83) 
รองลงมาเปนสรอย/แหวนทองและรถจักรยานยนต ตามลําดับ ซ่ึงก็สามารถไถถอนคืนไดเกือบท้ังหมด (7 ใน 8 รายสามารถไถ
ถอนของจํานําคืนไดตามกําหนดโดยไมมีการคางจํานํา - ตารางผนวก 82) 

 (6.2)  ชนบททั่วไป  
    ตามที่ไดกลาวมาแลววา ครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปมีภาระหนี้สินมากที่สุด (รอยละ 82 ของครัวเรือน

ทั้งหมดมีหนี้) ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแตละจังหวัดก็พบวา สัดสวนของประชากรในชนบททั่วไปในทั้ง 3 จังหวัดที่ศึกษาที่มีภาระ
หน้ีสินอยูในระดับสูงไมแตกตางกันมากนัก (รอยละ 80 สําหรับจังหวัดเชียงใหมและลําพูนและรอยละ 86 สําหรับจังหวัดพะเยา 
– ตารางผนวก 84) อยางไรก็ตาม สัดสวนของครัวเรือนประชากรกลุมควบคุมในจังหวัดลําพูนและพะเยาที่มีหนี้จะต่ํากวา
ประชากรกลุมเปาหมายภายในจังหวัดเดียวกันอยูเล็กนอย สวนในจังหวัดเชียงใหมสัดสวนดังกลาวเทากันพอดี ซ่ึงโดยเฉลี่ย
ครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมมีภาระหนี้สินสูงสุด (91,165 บาทตอครัวเรือน) รองลงมาเปนครัวเรือน
ในจังหวัดลําพูน (81,019 บาทตอครัวเรือน) ตามดวยครัวเรือนประชากรในจังหวัดพะเยาซึ่งมีหนี้สินเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 57,965 บาทตอ
ครัวเรือน (ตารางผนวก 84) แตเมื่อเปรียบเทียบระหวางประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม จะเปนที่นาสังเกตวา ครัวเรือน
ประชากรกลุมเปาหมายในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมและลําพูนจะมีภาระหน้ีสินเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมในจังหวัด
เดียวกัน แตกลับพบในทิศทางตรงกันขามในกรณีของจังหวัดพะเยา (ตารางผนวก 84) ซ่ึงความแตกตางดังกลาวจะมีอยูสูงใน
จังหวัดลําพูนและพะเยา (ครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมายมีหนี้สินเฉลี่ยเทากับ 87,295 บาทตอครัวเรือนเปรียบเทียบกับ 58,607 
บาทตอครัวเรือนของกลุมควบคุมในจังหวัดลําพูน และ 46,577 บาทตอครัวเรือนเปรียบเทียบกับ 95,687 บาทตอครัวเรือน
สําหรับจังหวัดพะเยา) แตแตกตางกันเพียงเล็กนอยในจังหวัดเชียงใหม (94,646 เปรียบเทียบกับ 80,725 บาทตอครัวเรือน – 
ตารางผนวก 84)  

ตามที่ไดกลาวมาแลววา โดยภาพรวมกองทุนหมูบานเปนแหลงหนี้สินที่สําคัญที่สุดของประชากรในชนบททั่วไป 
และเมื่อพิจารณาในแตละจังหวัดก็ยังพบวา กองทุนหมูบานก็ยังคงเปนแหลงหนี้สินสําคัญอันดับแรกของประชากรในชนบท
ทั่วไปของจังหวัดเชียงใหมและพะเยา (รอยละ 51 และ 57 ของครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมและ
พะเยาเปนหน้ีตอกองทุนหมูบาน – ตารางผนวก 85) แตสําหรับประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนแลว ธ.ก.ส. จัดเปน
แหลงหนี้สินที่สําคัญเปนลําดับแรก (รอยละ 60 ของครัวเรือนประชากรกลุมน้ีเปนหนี้ตอธ.ก.ส.) สวนกองทุนหมูบานกลายเปน
แหลงหนี้สินลําดับที่สอง แตก็นับวามีความสําคัญไมนอยกวาธ.ก.ส.มากนัก (ครัวเรือนประชากรกลุมน้ีรอยละ 54 เปนหน้ีตอ
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กองทุนหมูบาน) สวนแหลงเงินทุนอ่ืนๆ นั้น ธ.ก.ส. กลุมสหกรณ และโครงการกข.คจ.จัดเปนแหลงหนี้สินที่มีความสําคัญใน
ลําดับรองลงไปของครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหม ในขณะที่ธ.ก.ส. โครงการกข.คจ. และกลุมออม
ทรัพยในชุมชนจัดเปนแหลงหนี้สินที่มีความสําคัญในลําดับรองลงไปของประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยา (ตาราง
ผนวก 85) 

ในดานการกูยืมในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยามีการกูยืมมากที่สุด (รอยละ 
75 – ตารางผนวก 86) รองลงมาคือ จังหวัดลําพูน (รอยละ 64) สวนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมมีการกูยืมนอย
ที่สุด (เพียงไมถึงรอยละ 54) ซ่ึงสวนใหญก็เปนการกูยืมในรูปเงินสดเหมือนกับประชากรในชนบทที่สูงดังท่ีไดกลาวมาแลว  (ดู
รายละเอียดในตารางผนวก 86) และแมวาสัดสวนของประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยาที่กูยืมจะมากที่สุด แตคาเฉลี่ย
การกูยืมตอครัวเรือนกลับมีคานอยที่สุดที่ 27,570 บาทตอครัวเรือนตอป (ตารางผนวก 87) รองลงไปเปนครัวเรือนประชากรใน
ชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมที่มีสัดสวนของครัวเรือนกูยืมมากที่สุด  (เฉลี่ยกูยืม 47,943 บาทตอครัวเรือนตอป) สวน
ครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนกูยืมโดยเฉลี่ยสูงสุดที่ 63,789 บาทตอครัวเรือนตอป 

แหลงกูยืมของครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปในทุกจังหวัดที่สําคัญมากที่สุด ยังคงเปนกองทุนหมูบาน
เชนเดียวกับภาพรวมดังท่ีไดกลาวมาแลว (รอยละ 66-76 ของประชากรใน   แตละจังหวัด - ตารางผนวก 88) โดยมีธ.ก.ส.เปน
แหลงกูยืมที่สําคัญในลําดับรองลงมาสําหรับประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน สวนครัวเรือนประชากร
ในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยาจะมีรานคา/บริษัทเปนแหลงกูยืมท่ีมีความสําคัญสูงกวาธ.ก.ส.อยูเล็กนอย (รอยละ 21 
เปรียบเทียบกับรอยละ 20 – ตารางผนวก 88) จึงยังคงสามารถกลาวไดวา กองทุนหมูบานและธ.ก.ส.เปนแหลงกูยืมที่สําคัญของ
ประชากรในชนบททั่วไปในทั้ง 3 จังหวัดที่ศึกษา 

ครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยาที่ใชบริการโรงรับจํานํามีสัดสวนสูงท่ีสุดเกือบ 2 เทาของ
จังหวัดเชียงใหมและลําพูน (รอยละ 11 เปรียบเทียบกับรอยละ 6 – ตารางผนวก 89) ซ่ึงส่ิงของที่ใชจํานําสวนใหญเปนสรอย/
แหวนทองเหมือนๆ กันในทั้ง 3 จังหวัด (ตารางผนวก 90) มีเพียงประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยาเพียง 1 จาก 4 รายที่
รายงานวาใชรถจักรยานยนตไปเปนทรัพยจํานํา ซ่ึงเมื่อสอบถามทางดานการไถถอนคืนของที่จํานําคืนก็พบวาสวนใหญ (รอยละ 
50-61) สามารถไถถอนคืนไดโดยไมติดคางการจํานํา (ตารางผนวก 89) แตก็เปนที่นาสนใจที่พบวา มีครัวเรือนประชากรใน
จังหวัดพะเยา 1 รายที่ระบุวาไมสามารถไถถอนส่ิงของจํานําไดถึง 5 ครั้งซ่ึงเปนคาสูงสุดที่พบในการศึกษาครั้งนี้  

 (6.3)  ชุมชนเมือง 
    ครัวเรือนประชากรที่เปนหนี้ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนมีสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 87 – ตารางผนวก 91) รองลงไป

เปนเทศบาลเมืองพะเยา (รอยละ 80) สวนประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลนครเชียงใหมมีหนี้สินเพียงรอยละ 70 เทาน้ัน 
สัดสวนของครัวเรือนประชากรที่เปนหน้ีสําหรับประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมในแตละเขตเทศบาลไมแตกตางกัน
มากนัก โดยความแตกตางดังกลาวมีมากที่สุดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม (รอยละ 63 ของครัวเรือนประชากรในกลุมเปาหมาย
เปรียบเทียบกับรอยละ 90 ในกลุมควบคุม – ตารางผนวก 91) โดยเฉลี่ยประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองพะเยามีภาระ
หน้ีสินต่ําสุดท่ี 89,773 บาทตอครัวเรือน สวนประชากรที่อยูในในเทศบาลเมืองลําพูนมีหนี้สินมากที่สุดท่ี 212,133 บาทตอ
ครัวเรือน ในขณะที่ประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีภาระหนี้สินสูงกวาเทศบาลเมืองพะเยาเล็กนอย (มีหนี้เฉลี่ย 113,023 
บาทตอครัวเรือน) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมในแตละเขตเทศบาลจะพบวาครัวเรือนประชากรกลุม
ควบคุมในเขตเทศบาลนครเชียงใหมและเทศบาลเมืองลําพูนจะมีภาระหนี้สินสูงกวากลุมเปาหมาย แตกลับเปนตรงกันขามใน
กรณีของประชากรในเขตเทศบาลเมืองพะเยา นอกจากนี้ คาเฉล่ียหนี้สินตอครัวเรือนประชากรกลุมนี้อยูในระดับสูงกวา
ครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปที่อยูในจังหวัดเดียวกันคอนขางมาก (ตารางผนวก 84 เปรียบเทียบกับตารางผนวก 91)  

ตามภาพรวมที่ไดกลาวมาแลวในหนาท่ี 74-76 วา แหลงหนี้สินที่สําคัญของประชากรในชุมชนเมือง รองลงไปก็คือ 
กลุมออมทรัพยในชุมชน ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแตละเขตเทศบาล กองทุนหมูบานก็ยังคงเปนแหลงหนี้สินที่สําคัญลําดับที่ 1 ในทุก
เทศบาล (ตารางผนวก 92) กลุมออมทรัพยในชุมชนเปนแหลงหนี้สินที่สําคัญในลําดับรองลงมาสําหรับครัวเรือนประชากรใน
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ชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองลําพูนและพะเยา (รอยละ 32 และ 17 ของครัวเรือนประชากรในสองเขตเทศบาลตามลําดับ)  แต
สําหรับครัวเรือนประชากรในชุมชนเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม บริษัทไฟแนนซกลับมีความสําคัญในฐานะแหลงหนี้สิน
มากกวากลุมออมทรัพยในชุมชน (รอยละ 11 ของครัวเรือนประชากรเปนหน้ีตอบริษัทไฟแนนซเปรียบเทียบกับรอยละ 7 ที่เปน
หน้ีตอกลุมออมทรัพยในชุมชน – ตารางผนวก 92)  

 ในดานการกูยืม ในรอบหนึ่งปที่ผานมา (มีนาคม 2546 – กุมภาพันธ 2547) สัดสวนของครัวเรือนประชากรในชุมชน
เมืองของเทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลเมืองลําพูน และเทศบาลเมืองพะเยาที่กูยืมเปนรอยละ 61 67 และ 71 ตามลําดับ (ตาราง
ผนวก 93) ซ่ึงเกือบทั้งหมดเปนการกูยืมในรูปเงินสด ประชากรกลุมควบคุมในเทศบาลนครเชียงใหมและเทศบาลเมืองพะเยามี
สัดสวนการกู ยืมสูงกวากลุมเปาหมาย ในขณะที่สัดสวนของประชากรกลุมควบคุมของเทศบาลเมืองลําพูนมีนอยกวา
กลุมเปาหมาย (ดูตารางผนวก 93 ประกอบ) เมื่อพิจารณาทางดานมูลคาการกูยืมของประชากรในชุมชนเมือง ก็พบวามีลักษณะ
คลายกับภาระหนี้สิน กลาวคือ  ประชากรในเทศบาลเมืองลําพูนกูยืมเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 69,081 บาทตอครัวเรือนตอป (ตาราง
ผนวก 94) รองลงมาคือเทศบาลนครเชียงใหม (เฉล่ียเทากับ 53,491 บาทตอครัวเรือนตอป) สวนครัวเรือนประชากรในชุมชน
เมืองของเทศบาลเมอืงพะเยามีกูยืมนอยที่สุด (เฉลี่ย 42,776 บาทตอครัวเรือนตอป)  

เชนเดียวกับที่ไดกลาวมาแลวในภาพรวม แหลงกูยืมที่สําคัญของประชากรในชุมชนเมืองของทุกเขตเทศบาลก็คือ 
กองทุนหมูบาน (มากกวารอยละ 73 88 และ 82 ของประชากรในแตละเทศบาลกูยืมจากกองทุนหมูบาน – ตารางผนวก 95) สวน
แหลงอ่ืนๆ มีความสําคัญนอยมาก กองทุนหมูบานจึงเปนแหลงเงินกูที่สําคัญเพียงแหลงเดียวของประชากรในชุมชนเมือง สวน
แหลงกูยืมอ่ืนๆ มีความสําคัญนอยมากเมื่อเทียบกับกองทุนหมูบาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางผนวก 95) 

ในดานการใชบริการโรงรับจํานํา ดังที่ไดกลาวมาแลวในหนาที่ 79 วา ประชากรในชุมชนเมืองมีการใชบริการโรงรับ
จํานํามากที่สุดใน 3 พ้ืนที่ศึกษา (ซ่ึงประกอบดวย ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง) ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกันในแตละเขต
เทศบาลก็พบวา สัดสวนของครัวเรือนประชากรในแตละเขตเทศบาลที่ใชบริการโรงรับจํานําไมแตกตางกันมากนัก (รอยละ 31 
35 และ 22 ตามลําดับ – ตารางผนวก 96) โดยสินทรัพยที่ประชากรในชุมชนเมืองทุกเขตเทศบาลนิยมนําไปจํานําที่สําคัญ 2 ชนิด
คือ สรอย/แหวนทองและเครื่องใชไฟฟา (ตารางผนวก 97) ซ่ึงประชากรสวนใหญท่ีใชบริการโรงจํานําก็สามารถไถถอนส่ิงของ
ที่จํานําออกไดโดยเฉพาะประชากรในเทศบาลเมืองพะเยาสามารถไถถอนคืนโดยไมมีการติดคางสิ่งของจํานําเลย (รอยละ 60 
และ 64 ของประชากรในเทศบาลนครเชียงใหมและเทศบาลเมืองลําพูนสามารถไถถอนส่ิงของจํานําคืนโดยไมมีติดคาง – ตาราง
ผนวก 96) แตก็เปนท่ีนาสังเกตวาครัวเรือนประชากรในเทศบาลเชียงใหมและลําพูนบางรายไมสามารถไถถอนสิ่งของจํานําคืน
ไดสูงถึง 2-4 ครั้ง (ตารางผนวก 96) 

(7) การออมของครัวเรือน 
     ผลการศึกษาทางดานการออมพบวารอยละ 46 ของครัวเรือนประชากรในพื้นที่ศึกษารายงานวาในชวงปที่ผานมา

มีโอกาสไดออมเงิน (ตารางผนวก 98) โดยที่สัดสวนของประชากรในกลุมควบคุมที่มีโอกาสออมสูงกวากลุมเปาหมายเล็กนอย 
(รอยละ 55 เปรียบเทียบกับรอยละ 43) สอดคลองกับขอมูลทางดานรายไดที่พบวา โดยทั่วไป ประชากรกลุมเปาหมายมีรายได
เฉล่ียตอครัวเรือนต่ํากวากลุมควบคุม เมื่อเปรียบเทียบใน 3 พื้นท่ีที่ศึกษา ประชากรในชนบทที่สูง  มีโอกาสออมต่ําสุด (ประมาณ
รอยละ 26 ของครัวเรือนประชากรในพื้นท่ี) ในขณะที่ประชากรในชนบททั่วไปมีการออมมากที่สุด (เกือบรอยละ 55) สวน
ประชากรในชุมชนเมืองต่ํากวาครึ่งเพียงเล็กนอย (ประมาณรอยละ 48) มีโอกาสออมและสัดสวนของประชากรกลุมเปาหมายใน
ทุกพ้ืนที่ที่มีการออมนอยกวากลุมควบคุมอยางชัดเจน (รอยละ 23 เปรียบเทียบกับรอยละ 33 ในชนบทที่สูง รอยละ 53 
เปรียบเทียบกับรอยละ 62 ในชนบททั่วไป และรอยละ 43 เปรียบเทียบกับรอยละ 62 ในชุมชนเมือง – ตารางผนวก 98)  

เมื่อพิจารณาถึงมูลคาการออม ประชากรในชนบทที่สูงมีการออมโดยเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงสุดเทากับ 47,197 บาทตอ
ครัวเรือนที่ออมตอป รองลงมาเปนประชากรในชุมชนเมือง (34,124 บาทตอครัวเรือนที่ออมตอป) ประชากรในชนบททั่วไปมี
มูลคาการออมต่ําสุดท่ี 16,429 บาทตอครัวเรือนที่ออมตอป (ไมถึงครึ่งหนึ่งของมูลคาการออมเฉลี่ยของประชากรในชุมชนเมือง) 
และก็เปนที่สอดคลองกันท้ัง 3 พื้นที่ที่ประชากรในกลุมเปาหมายมีมูลคาการออมเฉลี่ยต่ํากวากลุมควบคุมมาก (ประมาณกวา 5 
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เทา) ในชนบททั่วไปแตไมตางกันมากนักในชนบทที่สูงและชุมชนเมือง (ตารางผนวก 98) ซ่ึงเมื่อแบงการออมออกเปน 2 
ลักษณะคือ การออมในรูปเงินสดและการออมในรูปส่ิงของซึ่งสวนใหญเปนการออมโดยการซื้อสรอยทอง รถยนต และ
รถจักรยานยนต ก็พบวา โดยรวม ประชากรในพื้นที่ศึกษาออมในรูปเงินสดสูงกวา (รอยละ 66 เปรียบเทียบกับรอยละ 34 ของ
มูลคาการออมรวมเฉลี่ย) แตประชากรในชนบทที่สูงและชุมชนเมืองจะออมในรูปส่ิงของมากกวา (รอยละ 59 และ 51 ของมูลคา
การออมในแตละพ้ืนที่ตามลําดับ) สวนประชากรในชนบททั่วไปจะออมในรูปเงินสดมากกวา (รอยละ 69 ของมูลคาการออม) 

 (7.1)  ชนบทที่สูง 
   ภายในกลุมประชากรในชนบทที่สูง สัดสวนของครัวเรือนประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตมมีการออมนอยที่สุด 

(รอยละ 15 ของครัวเรือนทั้งหมด) ตามดวยศูนยฯหนองเขียว (รอยละ 25 ของครัวเรือนทั้งหมด )     และศูนยฯหนองหอยมีการ
ออมมากที่สุดถึงรอยละ 37 ของครัวเรือนทั้งหมด (ตารางผนวก 99) แมกระนั้นเมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุมประชากรกลับพบวา
สัดสวนของประชากรที่ออมในกลุมควบคุมของศูนยฯพระบาทหวยตมมีสูงท่ีสุด คือรอยละ 40 และไปนอยที่สุดในศูนยฯหนอง
หอย (รอยละ 20) ในขณะที่ประชากรกลุมเปาหมายของศูนยฯหนองหอยมากที่สุด (รอยละ 40) และในศูนยฯพระบาทหวยตม
นอยท่ีสุด (เพียงรอยละ 7 เทาน้ัน)  ที่มีการออม แตสําหรับศูนยฯหนองเขียวสัดสวนของครัวเรือนประชากรที่มีการออมในแตละ
กลุมไมตางกันมากนัก (รอยละ 23 ในกลุมเปาหมาย และรอยละ 30 ในกลุมควบคุม) สะทอนใหเห็นวาการออมของครัวเรือน
ประชากรในชนบทที่สูงมีความแตกตางกันไปในแตละแหง   

ความนาสนใจในลักษณะการออมของประชากรในชนบทที่สูงนาจะอยูที่มูลคาการออมและลักษณะการออม โดย
พบวา มูลคาการออมเฉลี่ยตอครัวเรือนมคีาสูงท่ีสุดในประชากรของศูนยฯหนองหอยซ่ึงเปนแหลงที่ประชากรในสัดสวนสูงที่สุด
ที่มีการออม (มูลคาการออมเฉลี่ยเทากับ 66,313 บาทตอครัวเรือนที่ออมตอป) และโดยเฉลี่ยสวนใหญเปนการออมในรูปส่ิงของ 
(รอยละ 63 ของมูลคาการออมเฉลี่ย) แตมีความแตกตางกันในลักษณะการออมระหวางประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม 
โดยประชากรกลุมเปาหมายของศูนยฯหนองหอยโดยเฉลี่ยออมนอยกวากลุมควบคุม (เฉล่ียออม 55,808 บาทตอครัวเรือนตอป 
เปรียบเทียบกับ 108,333 บาทตอครัวเรือนตอป) ซ่ึงสวนใหญออมในรูปเงินสด (รอยละ53 ของมูลคาการออมเฉลี่ย) แตกลุม
ควบคุมมักออมในรูปส่ิงของ (กลุมควบคุมของศูนยฯหนองหอยออมในรูปส่ิงของถึงรอยละ 97 ของมูลคาการออมเฉลี่ย) ซ่ึงเปน
ที่ปรากฏโดยทั่วไปวา ประชากรในศูนยฯที่มีฐานะดีมักจะตองมีรถยนตประจําบาน (และบางรายมีมากกวา 1 คัน) ในขณะที่
ประชากรในชนบทที่สูงของศูนยฯพระบาทหวยตมทั้งกลุมเปาหมายและควบคุมนิยมออมในรูปเงินสด (โดยรวมรอยละ 92 ของ
มูลคาการออมเปนการออมในรูปเงินสด) นอกจากนี้ ยังเปนท่ีนาสังเกตวา ประชากรกลุมเปาหมายในศูนยฯพระบาทหวยตมโดย
เฉลี่ยมีการออมในมูลคาที่สูงกวากลุมควบคุมเล็กนอย (26,000 บาทตอครัวเรือนที่ออมตอปเปรียบเทียบกับ 23,542 บาทตอ
ครัวเรือนที่ออมตอปของกลุมควบคุม) ซ่ึงตางจากอีก 2 ศูนยที่ประชากรกลุมควบคุมมีมูลคาการออมสูงกวากลุมเปาหมายอยาง
ชัดเจน (ตารางผนวก 99) 

สําหรับประชากรในชนบทที่สูงของศูนยฯหนองเขียวซ่ึงประชากรมีฐานะทางเศรษฐกิจดอยท่ีสุดใน 3 ศูนยที่
ครอบคลุมในการศึกษาครั้งนี้ มีมูลคาการออมเฉลี่ยตอครัวเรือนท่ีออมต่ําสุดท่ี 9,714 บาทตอครัวเรือนตอป (ประชากรในกลุม
ควบคุมออมในมูลคาที่สูงกวา นั่นคือ ออมโดยเฉลี่ย 17,600 บาทตอครัวเรือนที่ออมตอปเปรียบเทียบกับ 6,335 บาทตอครัวเรือน
ที่ออมตอปของกลุมเปาหมาย) แตประชากรมีพฤติกรรมการออมคลายคลึงกับศูนยฯหนองหอย กลาวคือ มีการออมในรูปส่ิงของ
มากกวา (โดยเฉลี่ยประชากรของศูนยฯหนองเขียวออมในรูปส่ิงของคิดเปนรอยละ 92 ของมูลคาการออมเฉลี่ย) ซ่ึงส่ิงของที่
ประชากรในศูนยฯหนองเขียวนิยมออมกันมากคือ รถจักรยานยนต ทั้งนี้เนื่องจากศูนยฯหนองเขียวอยูหางไกลจากความเจริญ
พอสมควร ประชากรตองการความสะดวกในการเดินทางคลายกับประชากรในศูนยฯหนองหอย แตประชากรยังมีความยากจน
และรายไดต่ํา รถจักรยานยนตจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสม ในขณะที่รถยนตเปนทางเลือกของประชากรในศูนยฯหนองหอย 

 (7.2)  ชนบททั่วไป 
   จากภาพรวมที่พบวา สัดสวนของประชากรในชนบททั่วไปที่มีการออมสูงที่สุด (เกือบรอยละ 55 ของครัวเรือน

ประชากร) แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดกลับพบวาประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมและลําพูนในสัดสวนที่
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ใกลเคียงกัน (รอยละ 46 และเกือบรอยละ 49 ตามลําดับ) และไมแตกตางจากสัดสวนของประชากรในชนบทที่สูงโดยรวม เหตุที่
ทําใหประชากรในชนบททั่วไปมีการออมมากราย มาจากการที่ประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยาที่มีปญหาดานรายได
สุทธิติดลบเชนเดียวกับจังหวัดลําพูน แตประชากรถึงรอยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมดก็ยังมีการเก็บออม (ตารางผนวก 100) และ
เมื่อพิจารณาถึงมูลคาการออมเฉลี่ยตอครัวเรือนท่ีออมพบวา ครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดลําพูนออมมากที่สุด
ตามดวยเชียงใหม และต่ําสุดในจังหวัดพะเยา (เฉล่ียมูลคาการออมเทากับ 24,089 ,  15,231 และ 11,886 บาทตอครัวเรือนที่ออม
ตอปตามลําดับ – ตารางผนวก 100) แสดงวาประชากรในจังหวัดที่มีรายไดสูงๆ เชน จังหวัดลําพูนจะมีการออมในมูลคาท่ีสูงแต
การกระจายของครัวเรือนที่ออมจะนอยกวาประชากรในชนบททั่วไปของจังหวัดที่มีรายไดไมสูงมากนัก เชนกรณีของจังหวัด
พะเยา และเปนที่นาสังเกตวา ประชากรกลุมควบคุมในชนบททั่วไปของทุกจังหวัดจะมีการออมในมูลคาที่สูงกวากลุมเปาหมาย
อยางเดนชัด (6,507 เปรียบเทียบกับ 33,405 บาทตอครัวเรือนที่ออมตอปในจังหวัดเชียงใหม 14, 255 เปรียบเทียบกับ 46,216 
บาทตอครัวเรือนที่ออมตอปในจังหวัดลําพูน และ 3,907 เปรียบเทียบกับ 38,277 บาทตอครัวเรือนท่ีออมตอปในจังหวัดพะเยา) 

ลักษณะการออมของประชากรในชนบททั่วไปในทุกจังหวัดและทุกกลุมมีรูปแบบคลายคลึงกันกลาวคือ มีการออม
ในรูปเงินสดในสัดสวนที่สูงกวาส่ิงของ ยกเวนประชากรกลุมเปาหมายของจังหวัดเชียงใหมท่ีมีการออมในรูปส่ิงของมากกวา
เงินสด การออมในรูปเงินสดปรากฏอยางเดนชัดในกลุมประชากรควบคุมของจังหวัดเชียงใหม ท้ังประชากรกลุมเปาหมายและ
ควบคุมของจังหวัดลําพูน และกลุมเปาหมายของจังหวัดพะเยา (มีสัดสวนการออมเฉลี่ยรอยละ 73-88) 

 (7.3)  ชุมชนเมือง 
   สําหรับประชากรในชุมชนเมืองที่โดยภาพรวมพบวา มีประชากรไมถึงครึ่งที่สามารถเก็บออมได (รอยละ 48) โดย

ที่สัดสวนประชากรกลุมควบคุมที่ออมสูงกวากลุมเปาหมายอยางชัดเจน (รอยละ 62 เปรียบเทียบกับรอยละ 43) ลักษณะ
ความสัมพันธสัดสวนครัวเรือนประชากรกลุมตางๆ ในเขตเทศบาลทั้ง 3 แหงกับการออมก็เปนดังภาพรวมที่ไดกลาวมาขางตนนี้ 
(ดูรายละเอียดในตารางผนวก 101 ประกอบ) แตสําหรับประชากรในชุมชนเมืองของจังหวัดพะเยาสัดสวนของประชากรใน
กลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่มีการออมใกลเคียงกันมาก (รอยละ 67 เปรียบเทียบกับรอยละ 70 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณา
ทางดานมูลคาการออมเฉลี่ยก็จะพบวา มีลักษณะคลายกับที่พบในกลุมประชากรในชนบททั่วไป กลาวคือ ประชากรในชุมชน
เมืองของเทศบาลเมืองลําพูนมีมูลคาการออมเฉลี่ยสูงสุด (59,988 บาทตอครัวเรือนที่ออมตอป) รองลงมาเปนประชากรในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม (39,631 บาทตอครัวเรือนที่ออมตอป) และต่ําสุดในเทศบาลเมืองพะเยา (13,369 บาทตอครัวเรือนที่ออม
ตอป) เปนการแสดงวา ในเขตเทศบาลที่มีสัดสวนของประชากรที่สามารถเก็บออมไดมีคานอย โดยเฉลี่ยมูลคาการออมจะสูงกวา 
เมื่อเปรียบเทียบใน 3 เขตเทศบาลนี้ การกระจายการออมของประชากรในเทศบาลเมืองพะเยาจะดีที่สุด และแยที่สุดในเทศบาล
เมืองลําพูน 

รูปแบบการออมของประชากรในชุมชนเมืองในทุกเขตเทศบาลโดยทั่วไปจะมีลักษณะคลายคลึงกันมาก กลาวคือ 
สวนใหญเปนการออมในรูปเงินสด (รอยละ 90-100 ของมูลคาการออม) สวนที่มีการออมเปนส่ิงของมีนอยมาก ยกเวนเฉพาะ
ประชากรในกลุมควบคุมของเทศบาลเมืองลําพูนที่สวนใหญออมในรูปส่ิงของ (รอยละ 87 ของมูลคาการออม – ตารางผนวก 
101) อยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาวนี้ดูจะไมไดเปนตัวแทนที่ดีของประชากรกลุมควบคุมของเทศบาลเมืองลําพูน เนื่องจากเปน
เพียงการออมของตัวอยางเพียงรายเดียวที่ซ้ือรถยนตมูลคา 550,000 บาทจาก 6 ครัวเรือนที่มีการออม (ที่เหลืออีก 5 ครัวเรือนไมมี
การออมในรูปส่ิงของเลย) จึงนาจะสรุปไดอยางเดนชัดวา ประชากรในชุมชนเมืองมีการออมในรูปเงินสดเกือบทั้งส้ิน 

(8) โอกาสการเพิ่มทักษะอาชีพและรายได 
     ในพ้ืนท่ีทั้ง 3 แหงท่ีครอบคุลมในการศึกษานี้มีลักษณะแตกตางกันทั้งในดานชีวภาพ กายภาพ เศรษฐกิจ และ

สังคม โอกาสในการเพิ่มทักษะอาชีพและรายไดของประชากรที่อาศัยอยูในพ้ืนที่แตละแหงจึงแตกตางกันและเจาะจงในแตละ
พื้นที่ อยางไรก็ตาม ในที่นี้จะไดกลาวถึงโอกาสในการเพิ่มทักษะอาชีพและรายไดของประชากรใน 3 พื้นที่ใหญ คือ ชนบทที่สูง 
ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 (8.1)  ชนบทที่สูง 
   ประชากรในชนบทที่สูงไดรับโอกาสพิเศษในดานการประกอบอาชีพเนื่องจากไดรับการสงเสริมอาชีพจากมูลนิธิ

โครงการหลวงทั้งทางดานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และการประมง นอกจากนี้ ยังไดรับคําแนะนําชวยเหลือในการประกอบอาชีพ
อ่ืนนอกการเกษตรเสริมอีกดวย ประการสําคัญ มูลนิธิโครงการหลวงชวยการพัฒนาทางดานการคมนาคมและการตลาดผลผลิต
เกษตรทําใหประชากรในพื้นที่มีทางเลือกในการขายผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตท่ีแปลกใหมและมีมูลคาสูง มูลนิธิโครงการหลวง
ไดมีการพัฒนาการวิจัยการผลิตพืช สัตว และประมงอยางตอเนื่องและทําการทดลองจนแนใจวาสามารถผลิตในไรนาเกษตร
อยางไดผลจึงนําไปสงเสริมใหประชากรในพื้นที่ดําเนินการผลิตเพื่อสรางรายไดแกครัวเรือน ประชากรในพื้นที่ไดรับการดูแล
ดานการผลิตจากเจาหนาที่สงเสริมของมูลนิธิฯ ประชากรในพื้นที่จึงมีทางเลือกชนิดของพืช สัตว และประมงที่จะทําการผลิต
อยางหลากหลาย อยางไรก็ตาม ความหลากหลายในทางเลือกจะแตกตางกันไปในพื้นท่ีตางๆ เนื่องจากขอจํากัดดานชีวภาพ 
กายภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมกับพืช สัตวและประมงแตละชนิดแตกตางกันออกไป ศูนยฯหนองหอยมีอากาศหนาวเย็นและพื้นที่
อุดมสมบูรณกวาอีก 2 ศูนยจึงมีทางเลือกในการปลูกพืชผักอยางหลากหลาย สวนในพื้นที่ของศูนยฯพระบาทหวยตมและหนอง
เขียวมีปญหาดานการขาดแคลนน้ําและความอุดมสมบูรณของพื้นที่ โอกาสท่ีประชากรจะเลือกพืชชนิดตางๆ จึงมีนอยลง แม
กระนั้น มูลนิธิโครงการหลวงก็พยายาม   ที่จะพัฒนาแหลงน้ําและจัดหาพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่อยูอยางตอเนื่อง จนเริ่มที่จะ
ประสบความสําเร็จมากขึ้นในพ้ืนที่ศูนยฯพระบาทหวยตม สวนในพ้ืนที่ของศูนยฯหนองเขียวนั้นขาดแหลงนํ้าตนทุน การพัฒนา
แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรจึงยังไมประสบความสําเร็จมากนัก 

ในป 2545 มูลนิธิโครงการหลวงโดยฝายงานดานการพัฒนาไดดําเนินโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวข้ึนในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ซ่ึงศูนยฯหนองหอยเปน 1 ใน 11 ศูนย ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนศูนยนํารองในการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว จึงเปนโอกาสของประชากรในพื้นที่ที่จะประกอบอาชีพดานการทองเที่ยวและอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง เชน การเปนไกดนํา
เท่ียว การจัดหาผลผลิตมาจําหนายใหแกนักทองเที่ยว และบริการอื่นๆ เปนที่นาสังเกตวา ในขณะปจจุบัน (ชวงท่ีดําเนินการ
สํารวจขอมูล (มีนาคม 2547)) การดําเนินงานดานการทองเที่ยวยังอยูระหวางการเริ่มตนดําเนินงานจึงยังไมปรากฏผลกระทบ
ทางดานการประกอบอาชีพของครัวเรือนประชากรอยางเดนชัด แตเปนท่ีเชื่อไดวา หากโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จข้ึน 
และขยายผลไปยังศูนยอ่ืนๆ ก็จะทําใหประชากรในชนบทที่สูงในพื้นที่ดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงมีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพและสรางรายไดไดมากขึ้น  

ในสวนของประชากรเอง ประชากรในบางศูนยเชนที่ศูนยฯพระบาทหวยตม มีทักษะในการประกอบอาชีพเฉพาะ
ของตนเองอยูแลว เชน การทําเครื่องเงินและทอผา ทําใหสามารถพัฒนาเปนอาชีพและสรางรายไดใหแกครัวเรือนไดเปนอยาง
มาก แตก็เปนท่ีคาดคะเนไดวาในอนาคต หากไมมีการพัฒนาและปรับปรุงใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง อาชีพดังกลาวก็อาจจะหมดไป 
เน่ืองจากความอิ่มตัวของตลาดและการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภคดังที่เคยปรากฏในการทําเครื่องเงินและเครื่องเขินของ
ประชากรในแถบถนนวัวลายของเทศบาลนครเชียงใหม ดังน้ัน การที่จะเพ่ิมหรือรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพดังกลาวนี้ไว
ประชากรในพื้นท่ีจึงตองพัฒนาผลผลิตของตนเองอยางตอเน่ืองและหาผลผลิตใหมๆ เขามาเสริมในสายการผลิต ซ่ึงลําพัง
ประชากรในพ้ืนท่ีเองอาจทําไดในระดับที่จํากัด การขอรับความชวยเหลือจากมูลนิธิฯหรือผานมูลนิธิฯไปยังหนวยงานของรัฐ
และเอกชน หรือติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐและเอกชนโดยตรงเชน ศูนยสงเสริมอุตสากรรม กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม หรือสถาบันการศึกษาที่เก่ียวของ จะชวยสรางโอกาสในการประกอบอาชีพและสรางรายไดของประชากรในพื้นที่
อยางยั่งยืนมากข้ึน  

 (8.2)  ชนบททั่วไป 
   ประชากรในชนบททั่วไปไดรับความชวยเหลือและสงเสริมอาชีพจากหนวยงานของรัฐหลายหนวยงาน ในจํานวน

นี้มีกรมสงเสริมเกษตรเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ตามดวยกรมปศุสัตว กรมประมง กรม
พัฒนาชุมชน และกรมสงเสริมสหกรณ ฯลฯ เปนตน หนวยงานตางๆเหลาน้ีนอกจากจะใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาใน
การทําการเกษตร แลว ยังใหคําแนะนําดานการผลิตและพัฒนาอาชีพตางๆ ทั้งในและนอกเกษตร ตลอดจนการชวยเหลือทางดาน
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ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะทางดานเมล็ดพันธุและพันธุสัตว นอกจากนี้ยังมีโครงการพิเศษของทางราชการและสถาบันการศึกษา
ตลอดจนองคกรเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชนเขามาใหการชวยเหลือในการประกอบอาชีพและพัฒนาทักษะอาชีพอีกหลาย
โครงการ อาทิ เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มูลนิธิศึกษาการพัฒนาชนบท ฯลฯ เปนตน 
หนวยงานและโครงการพิเศษตางๆ เหลานี้ ทําใหประชากรในชนบททั่วไปมีโอกาสในการประกอบอาชีพและสรางรายได 
อยางไรก็ตาม เมื่อไดมีการปรับปรุงการกระจายอํานาจการปกครองและตั้งองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ข้ึน บทบาทความ
ชวยเหลือในการประกอบอาชีพและการพัฒนาอ่ืนๆ ก็ตกมาอยูที่องคการบริหารสวนตําบลนี้โดยมีหนวยงานราชการดังที่ได
กลาวมาขางตนใหการสนับสนุนและชวยเหลือผานการดําเนินงานของ อบต. ซ่ึงในปจจุบัน อบต. ก็ไดมีบทบาทในการพัฒนา
ทักษะอาชีพมากขึ้น 

เมื่อปลายป 2544 รัฐบาลไดกอตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติข้ึน และกระจายเงินทุนจํานวน 1 ลานบาท
ใหแกหมูบานที่มีความพรอมตั้งเปนกองทุนหมูบาน กองทุนหมูบานไดใหเงินกูยืมแกสมาชิกในหมูบานเพื่อนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพ ทําใหประชากรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่ํา หลายรายไดนําไปใชในการสรางอาชีพใหม 
เชน การทํารานขายอาหาร การนําไปลงทุนเลี้ยงวัว การลงทุนเปดรานบริการ อาทิเชน การซอมจักรยานยนต รานตัดผม ราน
เสริมสวย ฯลฯ เปนตน อยางไรก็ตาม ประชากรจํานวนไมนอยเมื่อไดรับเงินกูยืมจากกองทุนหมูบานก็ไมไดนําไปใชในกิจกรรม
ที่กอใหเกิดรายไดและสงผลถึงการเพิ่มพูนของภาระหนี้สินของครัวเรือน แมกระนั้น กองทุนหมูบานก็ไดใหโอกาสในการ
ประกอบอาชีพแกประชากรจํานวนไมนอยที่หาโอกาสในการประกอบอาชีพและใชเงินกูอยางถูกตองตามเจตนารมณของรัฐบาล 

ในดานตัวประชากรในชนบททั่วไปเอง หลายแหงมีการรวมตัวกันเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการประกอบอาชีพ
ทั้งทางดานการสรางอํานาจตอรองเพ่ือผลประโยชนในการประกอบอาชีพรวมกัน การจัดหาตลาด และถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดการพัฒนาอาชีพและรายไดของครัวเรือน นอกจากนี้ในหลายๆ พื้นท่ีมีการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ
ทองถิ่นเพื่อจําหนายทั้งในรูปกลุมและรายบุคคลเปนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว หลายกลุมไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชน การจักสานผักตบชวาของหมูบานสันปามวง ตําบลสันปามวง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
และการทําน้ําพริกของหมูบานสันเหนือ ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนตน ธุรกิจขนาดเล็กและจิ๋วเหลานี้มี
สวนสรางโอกาสและทักษะการประกอบอาชีพตลอดจนการสรางรายไดใหแกครัวเรือนประชากรในชนบททั่วไปจํานวนไมนอย 
ดังไดกลาวมาแลวในหัวขอที่ 4.4.2 (5) เรื่องรายไดและรายจายของครัวเรือน 

 (8.3)  ชุมชนเมือง 
   คลายกับชนบททั่วไป ประชากรในชุมชนเมืองไดรับความชวยเหลือในการประกอบอาชีพจากหนวยงานราชการ

หลายแหง ในจํานวนนี้มีเทศบาลเปนหนวยงานหลักที่ใหความชวยเหลือแกประชากรในชุมชนเมือง เน่ืองจากชุมชนเมืองอยูใน
ความดูแลของเทศบาลเปนสําคัญ ซ่ึงแตละเขตเทศบาลจะมีเจาหนาที่คอยใหความชวยเหลือในดานการเพิ่มพูนทักษะอาชีพและ
การพัฒนาอาชีพ ประชากรในพื้นที่สามารถรองขอความชวยเหลือดังกลาวไดตามความตองการ 

ในชุมชนเมือง นอกจากประชากรจะมีโอกาสในการรับจางทํางานสูงเนื่องจากการจางงานตางๆ เชน งานกอสราง 
การเปนพนักงานรานคาและบริษัทเอกชน และงานรับจางบริการตางๆ เปนตน ประชากรเหลาน้ียังมีโอกาสการสรางอาชีพใน
ดานการประกอบการและการบริการดานตางๆ อีกมาก เน่ืองจากตลาดในชุมชนเมืองมีความตองการสินคาและบริการอยาง
หลากหลาย ประกอบกับประชากรในชุมชนเมืองในปจจุบันมีความสามารถหลากหลายอยูระดับหน่ึงแลว ส่ิงที่อาจจะยังขาดที่ทํา
ใหประชากรเหลานี้ยังไมสามารถใชโอกาสที่มีอยูน้ีอยางเต็มประสิทธิภาพก็คือ การขาดแคลนเงินทุนและทักษะฝมือบางประการ
และโดยเฉพาะทักษะฝมือในอาชีพใหมๆ ซ่ึงหากมีหนวยงานราชการ เอกชน องคกรเอกชน หรือองคกรพัฒนาชุมชนเขามา
ชวยเหลือในดานดังกลาวก็จะกอใหเกิดประโยชนแกประชากรในชุมชนเมืองเปนอยางมาก ในสภาพปจจุบัน นับเปนโอกาสที่ดี
เชนเดียวกับที่ไดกลาวมาแลวในชนบททั่วไปที่รัฐบาลไดกอตั้งกองทุนชุมชนเมืองข้ึนในเกือบทุกชุมชนเมืองแลว นอกจากนี้ ยัง
ไดดําเนินการตามโครงการธนาคารประชาชนเพื่อใหสินเชื่อในการประกอบอาชีพของประชากรในชุมชนเมืองอีกดวย กองทุนฯ
และโครงการธนาคารประชาชนเหลานี้ไดเปดโอกาสใหประชากรในชุมชนเมืองไดมีแหลงเงินทุนกูยืมเพื่อพัฒนาอาชีพและ
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สรางรายได ทําใหประชากรในชุมชนเมืองมีเงินทุนในการประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ประชากรในชุมชนหลายรายได
นําไปใชในการสรางอาชีพใหม เชน การทํารานขายอาหาร การลงทุนเปดรานคาของชํา การลงทุนเปดรานบริการ อาทิเชน การ
ซอมจักรยานยนต รานตัดผม รานเสริมสวย ฯลฯ หรือชุมชนเมืองบางแหงในจังหวัดพะเยาที่ยังคงทําการเกษตรอยูไดนําไป
ลงทุนเลี้ยงวัว เปนตน อยางไรก็ตาม ประชากรจํานวนไมนอยเมื่อไดรับเงินกูยืมจากกองทุนชุมชนเมืองก็ไมไดนําไปใชใน
กิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดและสงผลใหเกิดการเพิ่มพูนของภาระหนี้สินของครัวเรือน แมกระนั้น กองทุนชุมชนเมืองและ
โครงการธนาคารประชาชนก็ไดใหโอกาสในการประกอบอาชีพแกประชากรในชุมชนเมืองจํานวนไมนอย แตเน่ืองจากกองทุน
ยังมีเงินทุนที่จํากัด/นอยกวาความตองการ ในขณะที่โครงการธนาคารประชาชนยังมีกฎระเบียบและเงื่อนไขบางประการที่
ประชากรในชุมชนเมืองโดยเฉพาะครัวเรือนที่ยากจนไมสามารถเขาใชบริการไดอยางเต็มที่ จึงทําใหประชากรเหลาน้ีก็ยังคงไม
สามารถใชโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพ 

ในดานศักยภาพของตัวประชากรในชุมชนเมืองเอง เชนเดียวกันกับที่ไดกลาวมาแลวในชนบททั่วไป ชุมชนเมือง
หลายแหงมีการรวมตัวกันเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการประกอบอาชีพทั้งทางดานการสรางอํานาจตอรองเพื่อผลประโยชน
ในการประกอบอาชีพรวมกันหรือรวมกันผลิตสินคาเพื่อจําหนาย การจัดหาตลาด และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและทักษะ
ฝมือซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดการพัฒนาอาชีพและรายไดของครัวเรือน นอกจากนี้ในหลายๆ พื้นที่มีการพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑทองถ่ินเพ่ือจําหนายทั้งในรูปกลุมและรายบุคคลเปนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว (หลายกลุมไดรับการคัดเลือกใหเขา
รวมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชน การทําไวนขาวก่ําของชุมชนวัดภูมินทร เทศบาลเมืองพะเยา และการทําธูปหอมและ
กาละแมของชุมชนวัดสันดอนรอม เทศบาลเมืองลําพูน เปนตน) ธุรกิจขนาดเล็กและจิ๋วเหลานี้ลวนมีสวนในการสรางโอกาส
และทักษะการประกอบอาชีพตลอดจนการสรางรายไดใหแกครัวเรือนประชากรในชุมชนเมืองจํานวนไมนอย ซ่ึงไดกลาวมา
แลวแตแรก เรื่องรายไดและรายจายของครัวเรือน) และหากไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองธุรกิจเหลาน้ีจะชวยสรางโอกาสในการ
ประกอบอาชีพและสรางรายไดใหแกประชากรในชุมชนเมืองอยางมั่นคง 
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ตอน 2     ปจจัยทางการเมือง:  ปญหาประชากรมีหรือขาดโอกาสรวมมือกับรัฐแกไขปญหาความยากจนของตน 
และยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

   

4.5   ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจน รัฐบาลในอดีต : รัฐบาลปจจุบัน * 
        ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 บทน้ี จะไดสรุปภาพรวมประเด็นสําคัญๆของแนวยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เนน
นโยบายหลักประการแรกๆ มาทุกยุคสมัยเกี่ยวกับการแกไขปญหาความยากจนของประชากรฐานรากของประเทศมาอยาง
ตอเนื่อง   ดวยงบประมาณแผนดินและเงินกูเปนจํานวนมหาศาล  หลายหมื่นหลายพันลานบาท  สําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการแกไขปญหาความยากจนในลักษณะที่หลากหลาย  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  และก็ไมมีขอยกเวนสําหรับรัฐบาล
ปจจุบันที่เขามาบริหารประเทศตั้งแตสมัยแรกเมื่อปลายแผนฯ 8 หรือ ตั้งแตตนป 2544 (กุมภาพันธ 2544) ซ่ึงนอกจากจะไมเห็น
ความแตกตางจากทุกรัฐบาลที่ผานมาแลว ยังใชประเด็นการแกไขและลดปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรสําคัญ และประกาศ
เปนนโยบาย   เรงดวนในแผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบัน หรือฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) รวมทั้งเปนนโยบายหลักตอเนื่องของ
รัฐบาลสมัยที่สองในขณะนี้ (พ.ศ. 2548 – 2551) 

อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยใครจะใหเห็นภาพรวมของประเทศตามแนวนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐในการปรับโครงสราง
และกลไกในการแกไขปญหาความยากจนตามรูปแบบ หรือระบบที่ใชกันในปจจุบัน  กอนท่ีจะยอนไปวิเคราะหขอมูลในเรื่อง
เดียวกันของอดีตที่ผานมาตั้งแตเริ่มมีแผนพัฒนาฯ มานานกวา 45 ปแลว  โดยที่ปญหาความยากจนก็ยังอยูกับคนไทยมาโดย
ตลอด  แมวาจะมีแนวโนมลดลง  หรือเพิ่มข้ึนในบางโอกาสและวาระดวยเหตุผลตางๆ ที่สอดแทรกเขามา  และทุกคนทราบดีวา
ไมมีเหตุผลใดจะรุนแรงเทาเหตุผลจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจระดับประเทศ   ซ่ึงบางครั้งก็โยงใยมาจากระดับโลก  ดังนั้น  เพ่ือให
เกิดความเขาใจไดถองแท  และชัดเจนมากขึ้นวาแนวนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐปจจุบันนาจะเดินมาถูกทางแลวหรือยัง   
หรือบริหารจัดการไดมากนอยเพียงใด  ดวยการนําเสนอขอคิดเห็นตางๆ ของนักวิชาการและนักพัฒนาชนบทบางทานในแงมุมที่
ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วสี (กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ - กก.สศช.) ไดใชคํา
วา “ความมุงม่ันแหงชาติที่จะเอาชนะความยากจน”  ดังน้ี 
 

- - - ๑ “ควรทําความเขาใจวา ยุทธศาสตรการสรางความร่ํารวยกับยุทธศาสตรการแกความยากจนนั้นแตกตางกัน
มาก ถาแกปญหาความยากจนไดก็เทากับแกปญหาท้ังหมดของประเทศไดเบ็ดเสร็จ ยุทธศาตรแกความยากจนจึง
ควรเปนยุทธศาสตรใหญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศ” 

- - - ๒“ความยากจนกอใหเกิดความทุกขยากแกผูคนทั้งแผนดิน และเชื่อมโยงกับปญหาอ่ืนๆ เชน ความยุติธรรม
ในสังคม  ปญหาอาชญากรรม  ปญหาโสเภณี  ยาเสพติด  โรคเอดส  การใชทรัพยากรอยางไมเปนธรรมและยั่งยืน  
ระบบการศึกษา  ระบบกฎหมาย  การเสียเปรียบตางชาติ  เปนตน   ถาเกิดความยากจนไดก็จะแกปญหาอื่นๆ 
พรอมกันไปเกือบหมดทุกอยาง   การเอาชนะความยากจนจึงเปนวาระแหงชาติ  ท่ีสังคมทั้งสังคมควรจะเขามา
รวมกันเคลื่อนไหวเพื่อแกไขใหได  ควรมีสมัชชาเพ่ือแกปญหาความยากจนทั่วไประดับจังหวัด  ระดับภาค  และ
ระดับชาติ  นายกรัฐมนตรีควรรวมกับสังคม  ประกาศยุทธศาสตรชาติเพื่อเอาชนะความยากจน”- - - 

 - - - ๓ “ลูกคนจนที่เคยชวยพอแมหาบกระบุงตะกรา พอเขาโรงเรียนไปสักพักหนึ่ง ก็อายท่ีจะเดินกับพอแมซ่ึง
ยากจนกะรุงกะริ่ง แสดงวาโรงเรียนจะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม เปนที่หลอหลอมใหรังเกียจความยากจน”   - - - 

                                                 
*  ศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ  สุรฤกษ   ศาสตราจารยเกียรตคิณุสาขาวิชาภมูิศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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- - - ๔ “ศีลธรรมพ้ืนฐาน  คือ  การเคารพคุณคา  ศักดิ์ศรีความเปนคนของคนทุกคน  โดยเฉพาะของคนเล็กคน
นอย  คนยากคนจน  ถาปราศจากศีลธรรมพื้นฐาน  ประเทศเจริญไมได  สังคมไทยขาดศีลธรรมพื้นฐานนี้  และนี่
เปนโครงสรางทางสังคมที่ลึกที่สุด  ท่ีตองการการแกไข” - - - 
- - - ๕ “ในเมื่อปญหาความยากจนเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีใหญและลึกมาก จึงเปนเรื่องยากสุดในการแกไข แก
ไมไดดวยวาทะและเกมทางการเมือง ทุกฝายควรจะเขามาทําความเขาใจ และหาทางแกไขปญหาที่ยากน้ี” - - - 
และหรือ 
- - - “ความยากจนเปนปญหาที่ซับซอน แกไขไมไดดวยการใชอํานาจ แตตองใชการรวมตัวรวมคิดรวมทํา หรือ
รวมเรียนรูในการปฏิบัติ (interactive learning through action) ของทุกฝายและทุกระดับ” - - -   

(๑ - ๕ ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วสี 2545) 
 

- - - ๖ “การแกปญหาความยากจนเปนเรื่องใหญ  ไมใชเรื่องแกปญหาทางเศรษฐกิจทางรายได  แตปญหาความ
ยากจน  หมายถึง  ความอัตคัตขัดสน  ความขัดของติดขัด  ยากจน  ทั้งทรัพยสิน        เงินทุน  ตลอดจนรายได  
การแกไขปญหาความยากจน  จึงตองมีมาตรการซับซอน  ตองเขาไปแกที่สาเหตุหรือแกไขครบองคประกอบ  
ตองพยายามจับจุดที่เปนยุทธศาสตร  เชน  ยุทธศาสตร  การแกไขปญหาความยากจนเชิงทฤษฎีที่เรียกวา : ทฤษฎี
รม 5 ชั้น” - - - 
- - - ๗ “ทฤษฎีรม 5 ชั้น (ชั้นที่ 1 : ครอบครัว  ญาติ  เพ่ือน   ชั้นท่ี 2 : ชุมชน  องคกรชุมชน  เครือ-ขายชุมชน   ชั้น
ที่ 3 : องคการบริหารพื้นที่   ชั้นที่ 4 : สังคมไทย   ชั้นท่ี 5 : สังคมโลก) หมายถึง  ปจจัย  กลไก  หรือสถาบันที่
เก่ียวของกับคน  ซ่ึงเปนเจาของเรื่องความยากจน  คนจะรูสึกและคนเปนผูรับปญหาและรับผลกระทบ  โดยมี
ปจจัยหรือกลไกที่เกี่ยวของหลายระดับ” - - - 
- - - ๘ “สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ก็มีบทบาทในการสงเสริมการรวมตัวกันเปนกลุมของประชาชนสงเสริม
องคกรของชุมชน การเรียนรูขององคกรชุมชน และการเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการ”- - - 
- - - ๙ “องคการบริหารพื้นที่ ตั้งแตระดับหมูบานขึ้นมาถึงระดับกลุมจังหวัด   ซ่ึงประเทศไทยควรบริหาอยางนี้ให
มากขึ้น จริงจังมากขึ้น จะสอดคลองกับแผนฯ 8 และ แผน 9 ที่ใหเนนพ้ืนที่ ใหเนนประชาชนเปหลัก” - - - และ 
- - - ๑๐ “การที่องคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม จะดําเนินงานใหประสบความสําเร็จที่ย่ังยืนได
จะตองประกอบดวยคุณสมบัติท้ัง 3 ประการ คือ ตองมีท้ังคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ” - - - 

(๖ - ๑๐ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน) 
 

- - - ๑๑ “เราควรเลิกพูดวา: ทําอยางไรจึงจะรวย แตควรพูดวา: ทําอยางไรจึงจะหายจน มากกวา” - - - และ 
- - - ๑๒ “ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกปญหาความยากจนของเกษตรกรไดอยางเปนรูปธรรม 3 ข้ัน  คือ  ขั้นที่ 1  
เกษตรกรจะตองรูจักชวยตัวเอง  พึ่งพาตนเองใหไดเสียกอน  จากน้ันจึงไปสู ขั้นที่ 2  คือ  การชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน  สรางเครือขายภายในชุมชนเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง  เพ่ือนําไปสู ขั้นท่ี 3  คือ  การขยายออกไปถึงคน
ภายนอกชุมชน  ในรูปแบบของกระบวนการทางธุรกิจ” - - -  

(๑๑ – ๑๒ เอ็นนู ซ่ือสุวรรณ รองผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรฯ) 
 

- - - ๑๓ “ที่เขายังมีรายไดนอย  ยังจนอยู  ก็เพราะวาเขาขาดทักษะทางธุรกิจ  ขาดทักษะในการบริหารจัดการ  ทั้ง
ดานการผลิต  และการตลาด  รวมทั้งขาดโอกาสในการกูยืมเงิน” - - - และ 
- - - ๑๔ “การถายทอดทักษะฝมือแรงงาน  การหาชองทางของตลาดรวมทั้งการฝกอบรมดานการบริหารจัดการ  
ดานการเงิน  และการตลาด  จะเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่ชวยแกปญหาความ-ยากจนและทําใหคนจนสามารถ
พึ่งตนเองไดในที่สุด” - - -  

(๑๓ - ๑๔  มีชัย  วีระไวทยะ  นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน) 
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- - -๑๕ “ปญหาความยากจนสมบูรณโดยองครวมแลวมันลดนอยถอยลง  ตราบใดที่ระบบเศรษฐกิจยังสามารถ
เติบโตอยางยั่งยืนตอไปได  แตปญหาความยากจนโดยสัมพันธมันเลวลงตามลําดับ  ปญหาความยากจนสัมพันธ   
คือ  ปญหาเรื่องการกระจายรายไดของครัวเรือน  ซ่ึงเลวรายลงตามลําดับในชวง 40 ปเศษที่ผานมา” - - - และ 
- - - ๑๖ “ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดซ่ึงทําใหระบบเศรษฐกิจไทยสัมพันธและพึ่งพิงทุนนิยมโลก  นอกจากจะ
ทําใหผลประโยชนจากกระบวนการพัฒนาไมไดมีการกระจายอยางเสมอภาค มีคนกลุมนอยในสังคมที่ได
ประโยชนอยางชนิดเปนกอบเปนกําจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่รัฐบาลเลือกใช” - - - 

(๑๕ - ๑๖ รังสรรค  ธนะพรพันธุ  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

 - ๑๗ “เขาบอกวาทางเจาหนาที่เกษตรของราชการ  มาบอกใหเขาเปลี่ยนวิธีปลูกขาวใหม  ใหมีผลผลิตมากๆ  พอ
เขาเปลี่ยนพันธุขาวมาปลูกขาวตามที่เจาหนาที่เกษตรแนะนํา ปรากฏวาเขาตองใชยาเคมีมากเลย  เจาหนาที่บอก
ใหปลูกเพ่ือขาย  เขาก็ปลูกแลวขาย  เอาเงินมาซื้อไอโนนซ้ือไอนี่  เขาก็ตองเร่ิมตนกู  ธ.ก.ส.  เขาบอกยิ่งกูมันยิ่ง
เพ่ิมข้ึนทุกที” - - - และ 
- - -๑๘ “ในทองถ่ิน  ในท่ีเล็กๆ  เราอาจจะเห็นไดวา  เกิดมีการเอาทุนทางวัฒนธรรม  ความคิด  ทางวัฒนธรรม
ตางๆ ท้ังความยืดหยุน  ความเอื้ออาทร  คานิยมเกาๆ ของไทยมาใชประโยชน  ถาเผื่อทุนทางวัฒนธรรมเหลานี้
ฟนขึ้นมาได  ก็สามารถที่จะทําอะไรไดเยอะมากใหกับสังคมของเรา” - - - 

(๑๗ - ๑๘  ม.ร.ว. อคิน  รพีพัฒน  ที่ปรึกษามูลนิธิชุมชนไทย) 
 
- - - ๑๙ “คําถามจากพอใหญวิรัชวา : แมน้ํามูลเปนของใคร  ผมคิดวาเปนคําถามที่ลึกซึ้งมาก  และก็สะทอนปญหา
ของการจัดการน้ําในปจจุบัน  ที่อยูในมือของรัฐบาล  โดยที่ชาวบานขาดการมีสวนรวม  ทําใหเราอดฉุกคิดไมได
วา  สิทธิในการจัดการน้ําที่เคยมีอยูนั้น  ปจจุบันไปอยูที่ไหน  และจะมีทางออกไหนบาง” - - - และ 
- - - ๒๐ “ชาวบานหลายคนบอกวา  ความคิดแบบพออยูพอกินไมไดหมายความวาไมเขาสูสังคมตลาด  แตไม
ตองการเปนหน้ีสินเทานั้นเอง” - - -  

(๑๙ - ๒๐  ชยันต  วรรธนภูติ  ศูนยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแหงภูมิภาค   
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
- - - ๒๑ “ดวยความรูความเขาใจอยางดีเทานั้น  ที่เราจะสามารถรวมกันสรางนโยบายสาธารณะที่ไดผลในการ
ขจัดความยากจนไปจากสังคมไทยไดจริง ในขณะเดียวกันก็จะเกิดอํานาจของประชาชนในการตรวจสอบพรรค
การเมืองและนักการเมือง  ซ่ึงมักจะใชความยากจนเปนนโยบายหาเสียงอยูเสมอดวย  ไมเพียงแตตรวจสอบ
เทาน้ัน  แตรวมถึงกํากับใหพรรคการเมืองและนักการเมืองบริหารทรัพยากรไปในทิศทางที่จะปรับเปลี่ยนในเชิง
โครงสรางเพ่ือเปดใหคนจนไดเงยหนาอาปากอยางแทจริงอีกดวย”  

(นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ  มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน  และคณะผูจัดการเสวนา) 
 

- - - ๒๒ “ทางออกของสังคมไทยจากความยากจนนั้น  มีหลายประเด็นดวยกัน  แตประเด็นหน่ึงที่เห็นพองตองกัน
หลายฝายคือ ความรู ฉะน้ันจึงตองสรางความรูที่ถูกตองและเปนจริงขึ้นถวงดุลกับความรูบิดเบือนเหลาน้ัน  
จะตองมีการสรางเครือขายของนักวิชาการและชาวบาน  และส่ือ  เพ่ือสรางและขยายความรูที่ถูกตองเหลานี้แก
สังคมในวงกวาง” 

(คณะผูจัดการเสวนา “แกโครงสรางอยางไร  จึงจะหายจน”) 
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สําหรับขอคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรในการแกไขปญหาความยากจนใน 3 แงมุมสําคัญ  ที่ทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดสรุปไวเปนแนวทาง  มีดังนี้ 

 
๑ ความมุงม่ันแหงชาติท่ีจะเอาชนะความยากจน 
   “ความมุงมั่นแหงชาติที่จะเอาชนะความทุกขยากแกคนทั้งแผนดิน  และยังเชื่อมโยงกับปญหาอ่ืนๆดวย  ถา
แกปญหาความยากจนไดก็จะแกปญหาอ่ืนๆ พรอมกันไปไดเกือบทุกอยาง  การเอาชนะความยากจนจึงเปนวาระ
แหงชาติที่สังคมทั้งสังคมควรจะเขามารวมกันแกไขใหได  นายกรัฐมนตรีควรรวมกับสังคมประกาศยุทธศาสตร
ชาติเพ่ือเอาชนะความยากจน  พรอมทั้งจัดตั้ง     องคกรบริหารยุทธศาสตรเอาชนะความยากจนใหได” 

(สรุปจาก  ศาสตราจารย นพ.ประเวศ  วสี 2545) 
 
๒ “การสรางปญหา”  ยุทธศาสนาการขจัดปญหาความยากจน 
    “ปญหาความยากจนของประเทศไทย ไดสะสมมานานจนกลายเปนปญหาเชิงโครงสรางที่สําคัญ การขจัด
ปญหาความยากจนใหตรงจุด จะตองใหความสําคัญกับกระบวนการสรางปญหาเปนตัวนํา โดยการสรางคนยุค
ใหมในสังคมใหเปนคนที่มีความสามารถในการเรียนรูสูง ถาคนในชาติทั้งหมดมีความสามารถในการเรียนรูสูง
แลว เมื่อประสบปญหาก็จะสามารถแกไขปญหาน้ันได   การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคปญญาจึงเปนยุทธศาสตรหน่ึง
ในการขจัดปญหาความยากจนของประเทศได” 

(สรุปจาก นายพรณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 2545) 
 
๓ ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 
  “ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนไดปรับกระบวนทรรศนใหม  ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  โดย
การเนนกลุมเปาหมายคนจนและพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจน เนนการเพิ่มบทบาทของชุมชนภายใตการสนับสนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทั้งเนนการแกไขปญหาอยางเปนองครวม  ซ่ึงจะตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในสังคม ในการเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน  ไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม” 

(สรุปจาก  วันฉัตร  สุวรรณกิตติ  2545) 
ฯลฯ 

 
(1) ยุทธศาสตรของรัฐในการแกไขปญหาความยากจนปจจุบัน (พ.ศ. 2540 – 2549) 

 ปจจุบันในที่นี้หมายถึง  ชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) และตอเน่ืองมาจนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  ซ่ึงเปนชวงสองแผนหลังท่ีรัฐบาลดําเนินนโยบายและกลยุทธหรือยุทธศาสตรในการ
แกไขปญหาความยากจนในรูปแบบใหม  ในลักษณะเปนองครวมเชิงบูรณาการ  ที่เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  ภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1) ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบัน  โดยมองปญหาความยากจนและแนว

                                                 
1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลก
ยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ท้ังน้ี จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการ
นําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ 
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ทางแกไขที่ครอบคลุมในเชิงโครงสรางอยางกวางมากที่สุด  ไมใชเชิงปจเจกบุคคล  อยางที่ผานมาในอดีต  เพราะความยากจนที่
แทจริงนั้นมีโครงสรางที่ซับซอนและวิกฤตมากนอยแตกตางกันในแตละพื้นที่ และสภาพพื้นฐานของครอบครัวหรือสังคมฐาน
ราก  ไมวาจะเปนประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม  หรือความลมสลายของสถาบันครอบครัวและชุมชน การศึกษา  วัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จิตวิญญาณหรือคุณธรรมและจริยธรรม และที่ขาดเสียมิได คือ การเมืองหรือนโยบายและ
ทิศทางยุทธศาสตรของรัฐเปนสําคัญ  ซ่ึงประเด็นเหลาน้ียังมีชองวางหรือจุดโหวใหเพิ่มเติมอีกมากมาย จนแมแตในชวงแผน 8 
และแผน 9 ปจจุบันที่จะสรุปตอไป 
 ในชวงแผน 8 (พ.ศ. 2540-2544) รัฐไดปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนทรรศนในการพัฒนาประเทศใหมท่ีเนน “คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา” และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติท่ียึดหลักการดาน “พ้ืนที่-ภารกิจ-และการมีสวนรวม” – 
(Area-Function-Participation: AFP)  สวนการกําหนดกรอบแนวยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนในแผนนี้เริ่มมีความ
ชัดเจน และครอบคลุมมิติของความยากจนไดตรงแนวทางมากขึ้นจาก 7 แผนแรก คือ การกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรการ
พัฒนาอยางเปนองครวม และมีเปาหมายมุงลดความยากจนทั้งในเมืองและชนบทอยางชัดเจน มองปญหาความยากจนที่
ครอบคลุมในเชิงโครงสรางอยางกวาง ที่คนจนมีความขัดสนในหลายๆ ดาน  ทั้งขาดปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพ ขาดที่ดินทํา
กิน มีภาระพึ่งพิงสูง และไมสามารถเขาถึงบริการของรัฐและความชวยเหลือดานตางๆ ของรัฐไดอยางเต็มศักยภาพ ดังน้ัน  ยุทธ 
ศาสตรของรัฐตามแผนนี้ (ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน-กนภ.) จึง
ใหชนบทเปนฐานการแกไขปญหาความยากจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการพัฒนาชนบทใหเขาสูสมดุล สามารถพึ่งพา
ตนเองไดจากภายใน  อาทิ การมีสวนรวมของประชาชนใหกวางขวางมากขึ้น  พ่ึงพาเทคโนโลยีของตนเอง  คัดเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมจากภายนอก เนนการบริโภคภายในเปนหลัก เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเศรษฐกิจชนบทที่เกื้อกูลตอการดํารง
อยูในชนบทเอง  และองคกรของรัฐตองใหทิศทางหรือภาพอนาคตที่มีผลตอการพึ่งตนเองของชนบท และกําหนดนโยบายตาม
ความตองการของประชาชนที่มุงความสมดุลระหวางเมืองและชนบท โดยกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากขึ้น และดําเนินโครงการ
ในลักษณะบูรณาการมากขึ้น แตแมกระนั้นก็ดี การที่คนจนจะมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาของตนทุกดาน หรือ
แมแตดานใดดานหนึ่ง ก็ยังมีปญหาอุปสรรคมากมาย หรือยังมีจุดออนที่ตองแกไขอีกไมใชนอย  ดังรายงานผลการวิจัยท่ีผูเขียน
และคณะไดสรุปไวในป 2543 และป 2544 (วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนยากจนดักดานในภาคเหนือ ธันวาคม 
2543 และวิกฤตเศรษฐกิจของผูตกงานที่กลับภูมิลําเนาในภาคเหนือ มีนาคม 2544)   นอกจากนี้ก็ยังมียุทธศาสตรการแกปญหา
ความยากจนที่คณะทํางานไทยรวมมือกับสหประชาชาติกําหนดแนวทางไว ในปแรกของแผน 8 (ป 2540) อีก 10 ประการ 
(วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปที่ 34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2540)  ก็นับวาไดชวยสนับสนุนกรอบแนวยุทธศาสตรของ
รัฐโดยเฉพาะยุทธศาสตรท่ีเนน “การเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชน (เมืองและชนบท) เพ่ือใหมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
เพ่ือแกไขปญหาความยากจน”  นอกจากนี้ก็ยังกําหนดยุทธศาสตรที่ครอบคลุมอีกหลายประเด็น ทั้งดานการถือครองที่ดิน 
การเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม การสนับสนุนธุรกิจขนาดยอม และหัตถกรรม อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานสูง การปรับปรุง
ระบบการศึกษา การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การแกไขนํ้าอุปโภคบริโภค การแกปญหายาเสพติด และการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารโครงการแกไขปญหาความยากจนของรัฐ  สวนโครงการแกไขปญหาความยากจนตามแผนยุทธศาสตรในแผน 8  ก็
นับวามีมากมายที่ดําเนินการตอเนื่องจนถึงแผน 9 ในปจจุบัน  อาทิ โครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน: รากฐานการพัฒนา 
กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต กลุมผูนํากับความมีอิสระในการตัดสินใจ ระบบความสัมพันธเชิงสังคม กลไกในการปฏิสัมพันธ
ประเทศที่ย่ังยืน (ปจจัยท่ีกําหนดประกอบดวย  โครงสรางทางสังคม ระบบเศรษฐกิจของชุมชน คานิยมและความเชื่อในศาสนา

                                                                                                                                                             
เชิงอรรถที่ 1 (ตอ)   
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย 
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดาน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
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และการติดตอส่ือสาร และการบริหารงานปกครองของรัฐ) (วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปที่ 38 ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 
2540) โดยมุงพัฒนาชนบทและเมือง เพิ่มสมรรถนะของเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาความเชื่อมโยงชนบทและเมืองอยางเกื้อกูลกัน 
ลดความยากจนในชนบทและเมือง และเสริมสรางเครือขายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นและชุมชนในการเรียนรู และ
การทํางานรวมกันใหเกิดความโปรงใสไรทุจริต เปนสําคัญ  โครงการอ่ืนๆ เชน โครงการเงินกูจากตางประเทศ โดยเฉพาะ
โครงการเงินกูจากธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย –ADB เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบทางสังคมและผูดอยโอกาส  โครงการเงินกูจาก
แผนมิยาซาวา (Miyazawa Plan)  โครงการลงทุนเพ่ือสังคม (Social Investment Project-SIP)  ที่จัดตั้งกองทุนเพ่ือการลงทุนเพ่ือ
บรรเทาปญหาสังคม (Social Investment Fund-SIF) และโครงการฝกอาชีพจากโครงการเงินกูของธนาคารโลก (หลังเกิดภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจกลางป 2540 เพื่อบรรเทาปญหาการวางงาน อาทิ งานเครื่องหนัง งานประกอบอาหาร งานนวดแผนโบราณ งานตัดเย็บ 
งานการตลาดของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ และการสงเสริมอาชีพทอผา) ฯลฯ เปนตน 
 ตอมาในแผน 9 (พ.ศ. 2545-2549) หรือแผนพัฒนาฉบับปจจุบัน จัดเปนชวงปรับเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดชวงหนึ่งของ
ประเทศ  ที่รัฐบาลมีการปฏิรูประบบตางๆ ที่เริ่มวางพื้นฐานไวในปลายแผน 8 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ และมุงสรางพลังรวม
ใหเกิดคานิยมใหมในสังคมไทยภายใตหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในรัชกาล
ปจจุบัน   (ตามที่ระบุแลว)  โดยเนนใหความสําคัญกับเปาหมายหลัก คือ “การแกไขปญหาความยากจน”  เชนเดียวกับทุกแผนที่
ผานมา  แตรัฐบาลน้ีไดเนนกลุมเปาหมายคนจนและพื้นท่ีเปาหมายที่ชัดเจน  และเพิ่มบทบาทของชุมชนภายใตการสนับสนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แทนท่ีจะใหบทบาทภาครัฐเปนฝายนําฝายเดียวเชนที่นิยมทํากันมาเดิม  รวมทั้งการแกปญหา
อยางเปนองครวม (นิตยา  กมลวัฒนนิศา 2545)  และการผลักดันใหปญหาความยากจนเปนวาระแหงชาติ  โดยทุกฝายที่เกี่ยวของ
รวมจัดทํายุทธศาสตรการแกไขปญหานี้  พรอมแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนแหงชาติกํากับดูแล
การปฏิบัติตามสาระสําคัญในยุทธศาสตร 5 ดาน (วันฉัตร  สุวรรณกิตติ  2545) คือ (1) การปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐเพ่ือ
แกไขปญหาความยากจน  ที่มีการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายคนจนและชุมชนเปนศูนยกลางของการแกไขบัญหา  โดยยึดความ
ตองการของชุมชนเปนหลัก  (2) การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจนและชุมชน โดยเนนการพัฒนาดานการศึกษาและทักษะ
อาชีพแกเด็กและเยาวชนจากครอบครัวยากจนและคนจนวัยทํางาน  ดวยระบบสินเชื่อเพื่อการศึกษาและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน  
(3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการสนับสนุนการมีที่ดินทํากินของเกษตรกรรายยอย  โดยการเรงรัดในเรื่องตอไปนี้  การ
สํารวจที่ดิน การจัดที่ดินทํากินอยางครบวงจร และการจัดทําแนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษ และดําเนินการดานการจัดระบบเอกสาร
สิทธิในที่ดิน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกองทุนท่ีดิน  (4) การพัฒนาระบบคุมครองทางสังคม เพื่อการจัด
สวัสดิการสังคมโดยชุมชนในรูปแบบที่ชวยใหคนจนพึ่งตนเองไดมากขึ้น ชุมชนมีความเขมแข็ง (ปจจุบันคณะกรรมการนโยบาย
กระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน-กนภ. เห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รวมมือกับ 5 ภาคีการพัฒนา ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมการพัฒนาชุมชน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และกองบัญชาการทหารสูงสุด  ดําเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเขมแข็งของชุมชน และเอาชนะ
ความยากจนในพื้นที่ทุกตําบลทั่วประเทศ ระยะเวลา 3 ประหวางป 2546-2548  ขาวการพัฒนา สศช. ปที่ 20 ฉบับที่ 3 มีนาคม 
2546)  คนดอยโอกาสและยากไรไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   และ (5) การสงเสริมนโยบายเศรษฐกิจมหภาคใหเอ้ือตอ
การแกไขปญหาความยากจน เชน นโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น-กนภ.  นโยบายภาษี และมาตรการ
การเงินและการคลัง เปนตน  นอกจากนี้ในแผน 9 ยังไดกําหนดแนวทางแกไขปญหาความยากจนตามยุทธศาสตรขางตน  (นิตยา  
กมลวัฒนนิศา  อางแลว) ดังนี้ (1) การเสริมสรางโอกาสใหคนยากจนเขาถึงบริการของรัฐไดอยางทั่วถึง (2) การสรางโอกาสให
คนยากจนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  (3) พัฒนาโครงขายการคุมครองทางสังคมเพื่อสราง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตแกคนยากจน  (4) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งเพ่ือสรางศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถใหคนยากจนสามารถกอรางสรางตัวและพ่ึงตนเองไดมากข้ึน  โดยเฉพาะการรวมกลุมคนยากจนเปนองคกรชุมชน
และเปนเครือขายองคกรชุมชนที่เขมแข็ง  (5) ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเอ้ือตอการสรางโอกาสใหคนยากจนทั้งใน
ชนบทและในเมือง และ(6) เรงปฏิรูปกฎหมายและปรับกฎระเบียบใหคนจนไดรับโอกาส สิทธิ และความเสมอภาคในดานตางๆ 
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อาทิ ขอมูลขาวสาร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการถือครองที่ดินทํากิน เปนตน  สวนโครงการสําคัญ 5 โครงการตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบันเพื่อแกไขปญหาความยากจน  (ทิวาภรณ  ตันเจริญ / รุงนภา  เพ็ชรพรหมศร / ศรี  ศรีงาม  
2545) ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่ระบุแลว ไดแก (1) โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหเกษตรกรรายยอยเปนเวลา 
3 ป  (2) การจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนละ 1 ลานบาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบาน
และชุมชนเมือง  (3) โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อลดรายจายของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเสีย
คาใชจาย 30 บาทตอครั้ง  (4) การจัดตั้งธนาคารประชาชน เพื่อสรางทางเลือกในการลดการพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบ  และ (5) 
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อใหแตละชุมชนไดนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคา 
 อยางไรก็ตาม  ในปลายป 2546 (1 ตุลาคม 2546) รัฐบาลปจจุบันโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ  ชินวัตร  ได
มอบหมายนโยบายและแนวทาง “แกปญหาสังคม  และความยากจนเชิงบูรณาการ”  ใหหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ (กรมการ
ปกครอง  กรมพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอ่ืนๆ)  มารวมพลังทุมเทสมองชวยพลิกฟนสรางความหวังที่
เปนรูปธรรม โดยชี้ใหเห็นวา  “ความยากจนสามารถแกไดดวยการใหโอกาสและปลดปลอยศักยภาพของคน  ซ่ึงจะนําไปสูการ
แกไขปญหาอยางยั่งยืนและประชาชนสามารถชวยตนเองได”  การดําเนินงานตามนโยบายแกปญหาความยากจนของรัฐที่เสริม
เขามาในชวงน้ี  เปนที่รูจักกันทั่วไปวา  คือ  “โครงการจดทะเบียนคนจน”  ที่จังหวัดเชียงใหมพื้นท่ีตัวอยางศึกษา  1 ใน 3 แหง
ไดรับเลือกเปน 1 ใน 8 จังหวัดนํารองของโครงการฯ  (มีการจดทะเบียนระหวางวันท่ี 6  ธันวาคม  2546 – 31  มีนาคม  2547  
สวนอีก 67 จังหวัด   และกรุงเทพฯ / เมืองพัทยา  ดําเนินการจดทะเบียนระหวางวันที่ 5  มกราคม – 31  มีนาคม  2547)  โดยเปน
การ    จดทะเบียนใน 7 กลุมปญหาหลักของความยากจน  ประกอบดวย  (1)  ปญหาที่ดินทํากิน  (2)  ปญหาคนเรรอน  (3)  
ปญหาผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  (4)  ปญหาการใหความชวยเหลือนักเรียน / นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพที่เหมาะสม  (5)  
ปญหาการถูกหลอกลวง    (6)  ปญหาหน้ีสินภาคประชาชน  (7)  ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน  และอื่นๆหรือปญหาที่ (8) ที่รวม
หลายๆปญหาใน 7 ปญหาขางตน  (นโยบายและยุทธศาสตรในเรื่องน้ีจะไดวิเคราะหลงลึกในรายละเอียดที่เนนพ้ืนที่ศึกษา  ท้ัง
ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  ของ 3 จังหวัดตัวอยางศึกษาในภาคเหนือภูมิศาสตร  หรือภาคเหนือลานนา  ในตอน
ที่ 2 ของรายงานผลการวิจัย  เชนเดียวกับโครงการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจนที่เปนสวน
สําคัญของการศึกษาวิจัยครั้งนี้  และก็พบวาปญหาหลัก 3 ลําดับแรกจากการจดทะเบียนคนจนในพื้นที่ศึกษาไมตางจากที่พบใน
ภาพรวมของประเทศ  คือ  ปญหาที่ดินทํากิน  ปญหาหน้ีสินภาคประชาชน  และปญหาที่อยูอาศัยของคนจน  ตามลําดับ) 
 สวนนโยบายลาสุดที่รัฐบาลปจจุบัน ไดประกาศเสริมเขามาตอเน่ืองกับนโยบายแกปญหาความยากจนในชวงครึ่งหลัง
ของป 2547 (ประกาศแนวคิด 6 สิงหาคม 2547)  หรือปสุดทายของรัฐบาลปจจุบันสมัยแรก (กอนเลือกตั้งใหมในตนกุมภาพันธ 
2548)  ตามแนวคิดของ ฯพณฯ นายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร คือ “โครงการการบริหารจัดการหมูบานโดยประชาคม”ที่รัฐไดจัดสรร
และกระจายงบประมาณที่อยูในอํานาจการสั่งใชของนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงไดการอนุมัติจากรัฐสภาไปยังหมูบาน / ชุมชนตางๆ ทั่ว
ประเทศโดยตรง  เพื่อชวยใหแตละหมูบาน / ชุมชนมีงบประมาณในการแกไขปญหาหรือพัฒนาหมูบาน / ชุมชน  โดยมีหลักการ
สําคัญ เพ่ือลดอํานาจรัฐและเพิ่มอํานาจประชาชนที่จะบริหารจัดการหมูบานและชุมชน โดยประชาคมหรือตนเองดวยงบฯที่
ไดรับตามขนาดของหมูบานหรือชุมชน  แบงเปนขนาดเล็ก (small) จํานวนประชากร 1-500 คน  ไดรับงบฯ แหงละ 200,000 
บาท  ขนาดกลาง (medium) จํานวนประชากร 501 – 1,000 คน  ไดรับงบฯ แหงละ  250,000 บาท และขนาดใหญ (large)  
จํานวนประชากรตั้งแต 1,001 คนข้ึนไปไดรับงบฯ แหงละ 300,000 บาท  สวนชุมชนในเขตเทศบาลนคร / เทศบาลเมือง  ไดรับ
จัดสรรงบฯ เทากับหมูบานขนาดกลาง  คือแหงละ 250,000  บาท  จากลักษณะการแบงขนาดหมูบาน / ชุมชนของโครงการเปน 
3 ขนาดดังกลาว  โครงการนี้จึงนิยมเรียกส้ันๆวา  “โครงการ SML”  และรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยไดมอบใหผูวาราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด เตรียมการเพื่อสรางหมูบานตนแบบในการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพหมูบาน / ชุมชน ตาม
โครงการ SML (ทั้งนี้ตั้งแต 27 สิงหาคม 2547) ในปงบฯ 2547 จํานวนหมูบาน / ชุมชนนํารอง / ก่ิงอําเภอละ 1 แหง รวม 1,002 
แหง  แบงเปนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  จํานวนเทากัน  คือ  กลุมละ 292 หมูบาน  รวมกับเขตเทศบาลอีก 126 
ชุมชน (ใน 75 จังหวัด)  ที่ผานหลักเกณฑเบื้องตนในการพิจารณาคัดสรรวาเปนหมูบาน / ชุมชน ท่ีมีความเขมแข็งและมีศักยภาพ
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ในการพัฒนาตลอดจนสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับหมูบาน / ชุมชนอื่นๆ  ที่ทางรัฐบาลจะขยายใหครอบคลุมทุกหมูบาน / 
ชุมชนทั่วประเทศในปงบประมาณถัดไป (ปงบฯ 2548) 
 นโยบายและยุทธศาสตรแกปญหาสวนรวมของหมูบาน / ชุมชน  โดยโครงการ SML นี้จะตางจากกองทุนเงินลานที่
เปนกองทุนท่ีชวยประชากรสมาชิกหมูบาน / ชุมชนเปนรายบุคคลไดกูยืมไปลงทุนหรือพัฒนาอาชีพ   ที่เปนทุนหมุนเวียนประจํา
หมูบาน  ในขณะที่โครงการ SML นั้น  สมาชิกหมูบาน / ชุมชนแตละแหงประมาณ 3 ใน 4 หรือรอยละ 75 และไมนอยกวารอย
ละ 70 ของทั้งหมดตองมีสวนรวม หรือมาประชุมรวมกันเพ่ือทําประชามติและคัดสรรจัดอันดับปญหาของหมูบานตามความ
จําเปนและหรือเดือดรอนมากนอย  ท่ีตองเรงแกไขกอนหลังพรอมจัดทํางบประมาณและรวมบริหารจัดการกันเอง (อาทิ  การทํา
โครงการของบฯซื้อเครื่องทุนแรงเกษตร  ซ้ือปุยและยาปราบศัตรูพืช  การตอทอนํานํ้าจากแหลงน้ําเขามาใชในหมูบาน  ทํา
ประปาหมูบาน  และตอทออยางท่ัวถึง  โรงงานทําปุยอินทรียอัดเม็ด  โครงการรานคาชุมชน  ปรับปรุงถนนเชื่อมตอภายในและ
ระหวางหมูบาน ฯลฯ เปนตน)  นับเปนนโยบายที่ชวยสรางเสริมความเปนปกแผนและเขมแข็งของชุมชนที่รวมคิด รวม
แกปญหา  ฐานรากสําคัญประการหนึ่งที่ปจจุบันเชื่อกันวานาจะเปนแนวทางพัฒนาชนบทและเมืองที่ชวยแกปญหาท่ีชุมชนเผชิญ
อยูรวมกันเปนลําดับแรกไดดี  โดยเฉพาะปญหาความยากจน  (ที่จริงนโยบายในลักษณะนี้ที่สงเสริมใหประชากรฐานรากรวมคิด  
รวมจัดทําโครงการ  เสนอของบฯพัฒนาตามความเดือดรอนและจําเปนเรงดวน  เพ่ือแกไขปญหาสวนรวมของหมูบานชนบท  
ไดริเริ่มมาไมนอยกวา 25 ป  ในโครงการสรางงานชนบท  หรือโครงการ กสช. 1  เพียงแตลักษณะของโครงการ กสช. จะยังไม
เปดเสรีเต็มที่อยางโครงการ SML  เพราะประชากรชนบทที่มีอาชีพหลักทางการเกษตรและยากจน  ซ่ึงไดรับการสงเสริมในการมี
สวนรวมในการ   ชี้แนะและรวมตัดสินใจในการแกไขปญหา  จะเลือกโครงการในกลุมงานที่สนองและสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล  คือ  สวนใหญหรือมากกวาครึ่ง  เปนโครงการประเภทพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค  และสวน
ที่เหลือเปนโครงการประเภทกอสรางปรับปรุงส่ิงที่เปนสาธารณประโยชนของชุมชนในชนบท  ไมวาจะเปนถนน  สะพาน  
เขื่อนกันดินพังริมแมน้ํา  ประปาหมูบาน   โรงเรียน  สถานีอนามัย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ศูนยฝกอบรมของหมูบาน  และ
เครื่องอบผลผลิตทางการเกษตร  โรงงานปรับปรุงยางแผน  รานคาชุมชน / องคการตลาดกลาง  ฯลฯ  ก็ตาม)  และในวันที่  15  
กรกฎาคม 2548  ทางรัฐบาลไดจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ SML ที่ไดรับงบฯ ในโครงการนํารองเปนครั้งแรก 

(2) ยุทธศาสตรของรัฐในการแกไขปญหาความยากจนในอดีต (พ.ศ. 2504 – 2539) 
  ในชวงระยะเวลาประมาณ 36 –37 ป  ที่ประเทศของเรามีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตั้งแตเริ่มแรก 
(พ.ศ. 2504)  นับเปนอดีตอันยาวนานของรัฐบาลหลายยุคสมัย  ที่ตางก็มุงเนนใหความสําคัญกับเปาหมาย  นโยบาย  ตลอดจนกล
ยุทธหรือยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนของประชากรฐานรากมาอยางตอเน่ืองโดยตลอดจนมาถึงสมัยปจจุบันในชวง
สองแผนพัฒนาฯ หลัง  (ฉบับท่ี 8  และฉบับที่ 9   พ.ศ. 2540 – 2549) ท่ีมียุทธศาสตรการแกปญหาความยากจนในกระบวน
ทรรศนใหมเชิงโครงสรางภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตั้งแตประชากรฐานรากที่เปน
ประชากรเปาหมายยากจนทั้งในชนบทและชุมชนเมืองจนถึงระดับนโยบาย  ดังที่สรุปในภาพรวมใหเห็นมาแตแรกแลว  สวนใน
อดีตชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 7 (พ.ศ. 2504 – 2539) พอจะสรุปใหเห็นความแตกตางของยุทธศาสตรการแกปญหาความ
ยากจนจากปจจุบัน  ดังน้ี 
 เมื่อมองยอนไปในอดีตจะพบวา ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งรวมถึงการแกไขปญหาความยากจนดวยน้ัน  
โดยเฉพาะในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 และ 2 (พ.ศ. 2504-2514) หรือประมาณ 11 ปแรกของการพัฒนาอยางเปนระบบและ
รูปธรรม  ไดเนนดานผลตอบแทนหรือประสิทธิภาพในการลงทุนทางเศรษฐกิจ   กลาวอีกนัยหน่ึง คือ เปนยุทธศาสตรที่ให
ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการระดมทุน (capital) มาลงทุนสรางงานที่อาศัยแรงงานราคาถูก  มีการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ซ่ึงอาจเปนสิ่งที่ถูกตอง หรือไมผิดจนแกไขไมได  กรณีไดคํานึงถึงมาตรการอนุรักษ
ควบคูไปดวย คือมีการใชอยางถูกวิธี และเหมาะสมกับยุคสมัยในขณะนั้น  เน่ืองจากในชวงนั้นประชากรของประเทศสวนใหญ 
หรือมากกวาครึ่งยังยากจนดังอางแลวแตแรกและอยูในภาคการเกษตรไมต่ํากวารอยละ 80 ของทั้งหมด (ดังที่อางไวชัดเจนใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2507 -   2509 บทที่ 6 : การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ)  สงผลใหการพัฒนาประเทศ
ประสบความสําเร็จในเชิงปริมาณไดระดับหนึ่ง  แตขาดความสมดุลดานคุณภาพในหลายๆ ดานจนเปนจุดออนของการพัฒนา
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ประเทศในระยะเวลาตอๆ มา  ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น คือ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได ความยากจน ที่ย่ิงมีมากขึ้นและ
กวางขวางขึ้น และชองวางระหวางคนยากจนกับคนรวยหางมากขึ้น ตลอดจนความเสื่อมโทรมรอยหรอของทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ่งแวดลอมที่รุนแรงขึ้น   นับวากลยุทธหรือยุทธศาสตรในยุคมีแผนพัฒนาแรกๆไดสรางความขัดแยงในสังคมมากขึ้น   
แมจะโดยไมไดตั้งใจก็ตาม 
 ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนในยุคตอมา หรือตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2515-2539) 
คือในชวงระยะเวลาประมาณ 25  - 26 ปถัดมา  แมจะเปนชวงที่มียุทธศาสตรเพ่ือแกไขปญหาหรือเพื่อลดและบรรเทาปญหา
ความยากจนเกิดขึ้นมากมายและหลายมาตรการที่ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทางสังคมมากขึ้น และพยายามใหประชากร
ฐานรากโดยเฉพาะคนยากจนเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาของตนมากขึ้น มีสภาพและฐานะทางเศรษฐกิจสังคมดีข้ึนก็ตาม  
แตก็ยังมีจุดออนที่ท้ังปญหาความยากจนและการกระจายรายไดยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
เน่ืองจากการพัฒนายังคงกระจุกตัวอยูเฉพาะในคนบางกลุมและในบางพื้นที่   แมจํานวนคนยากจนหรือรอยละของความยากจน
จะลดลงตามลําดับ จนเหลือเพียงรอยละ 11 ของประชากรทั้งประเทศในปสุดทายของแผน 7 ดังอางแลว  แตชองวางระหวาง
รายไดของกลุมคนจนกับคนรวยก็ยังมีอยูสูง (วัดจากดัชนีจีนี หรือ Gini Coefficient)  ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมก็ยังเสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่อง สังคมมีความขัดแยง สับสนและมุงวัตถุนิยมมากขึ้น  ตลอดจนเกิดสภาพครอบครัว
ลมสลาย  กอใหเกิดตนทุนทางสังคม โดยผูที่ไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุดก็คือ คนจนและผูดอยโอกาสในสังคม น่ันเอง (วารสาร
เศรษฐกิจและสังคม ปท่ี 39 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม-สิงหาคม 2545) 
 ตัวอยางของแผนยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนในชวงนี้ (เมธี ครองแกวและคณะ 2524  วันเพ็ญ สุรฤกษ 2528 
และ 2538  และ Vanpen  Surarerks   1976) ที่มีความเดนชัดของรัฐบาล ก็คือ ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนดวย
โครงการพัฒนาชนบทเรงดวนระยะสั้น 6 เดือน หรือครึ่งป  ที่มีเปาหมายหลักชวยแกไขปญหาหรือบรรเทาภาวะวิกฤตของ
ประชากรเปาหมาย คือ เกษตรกรยากจน หรือคนยากจนสวนใหญที่เล้ียงชีพทางการเกษตรโดยอาศัยน้ําฝน (rainfed)  ในพื้นที่
สภาพดินเลว  สภาพภูมิประเทศเปนอุปสรรค  ผลผลิตตกต่ํา  มีภาระหนี้สิน  มีการเคลื่อนยายแรงงานระยะสั้น (seasonal 
migration) เพื่อหารายไดจากงานพิเศษชั่วคราวเปนสําคัญ  ยุทธศาสตรนี้แมจะมีโครงสรางหรือรูปแบบชัดเจนในครึ่งหลังของ
แผน 4 ถึงตนแผน 7 (พ.ศ. 2523-2535) ประมาณ 12 ป ที่รูจักกันวา “โครงการสรางงานในชนบท”  กสช.  สมัยรัฐบาล ฯพณฯ พล
เอกเปรม  ติณสูลานนท  (ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษอาวุโส ปจจุบัน) เปนนายกรัฐมนตรีก็ตาม  แตโครงการตามยุทธศาสตร
นี้ไดมีพัฒนาการมาตั้งแตปลายแผน 3 (ป พ.ศ. 2518) คือ “โครงการพัฒนา  ทองถิ่นและชวยเหลือประชาชนในชนบทใหมีงานทํา
ในฤดูแลง”–ปชล. ที่ทุกคนรูจักกันดีวา “โครงการเงินผัน”  ป พ.ศ. 2518 และ “โครงการพัฒนาตําบล” ป พ.ศ. 2519  นับเปน
ยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนแผนแรกที่ใหความสําคัญกับฐานราก (bottom up) หรือสภาตําบลเปนผูบริหารงบฯ พัฒนา
แกไขปญหาในพื้นที่ของตนที่จัดสรรตรงไปจากรัฐบาลกลาง  ถัดมาในสมัย   รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท เปน
นายกรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2521  โครงการตามยุทธศาสตรนี้ไดปรับชื่อตามเปาหมายวา  “โครงการฟนฟูเศรษฐกิจชนบทที่ประสบ
ภัยธรรมชาติ” – กฟป. ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาชนบทระยะสั้นน้ี มีเปาหมายชวยเหลือพ้ืนท่ีเฉพาะที่ประสบภัยแลงและ
ประชากรเปาหมายเกษตรกรยากจน วางงาน หรืออพยพยายถิ่นไปหางานทําในที่อ่ืน มีโอกาสไดทํางานในพื้นที่ภูมิลําเนาของตน
ทั้ง 4 ภาคปกครองทั่วประเทศ ยกเวนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตามขอเท็จจริงแลวประชากรที่ไดรับผลพวงมากนอยจากแผน
ยุทธศาสตรนี้ตามลําดับความรุนแรงของปญหา อันเน่ืองมาจากทําเลที่ตั้งและลักษณะของภูมิศาสตรกายภาพเปนประเด็นหลัก 
และสภาพทางสังคมเศรษฐกิจเปนประเด็นรอง นั่นก็คือ ประชากรยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต  เปนที่นาสังเกตวานโยบายและเปาหมายของยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาชนบทลักษณะน้ี ไดพยายามเนนใหประชากร
เปาหมายไดมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาความยากจนและมีความรูสึกรวมเปนเจาของในสิ่งสาธารณประโยชน อันเปน
การเสริมสรางการปกครองระบอบประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานในระดับทองถิ่น  รวมทั้งการสงเสริมการทํางานรวมกันระหวาง
สภาตําบลและสวนราชการที่เกี่ยวของ  ในชวงแผน 5 หรือตั้งแตป พ.ศ. 2527 และป พ.ศ. 2528 ตามลําดับ  ซ่ึงนับเปนขอดีหรือ
จุดแข็งสําหรับทิศทางในการพัฒนาจากลางขึ้นบน (bottom up)  แตในทางปฏิบัติจากผลการศึกษาวิจัยของผูเขียนเองในฐานะ
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หัวหนาโครงการวิจัยทั้งระดับภาคและระดับประเทศ เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการสรางงานชนบทชวง 6 ปแรก (ป พ.ศ. 
2523-2528)  และติดตามขอมูลจนสิ้นสุดโครงการในป พ.ศ. 2535  พบวายุทธศาสตรเรื่องนี้ของรัฐน้ัน ยังมีจุดออนมากมายหรือ
ยังไมประสบความสําเร็จในความพยายามที่จะกระจายอํานาจจากลางขึ้นบน แตยังคงเปนลักษณะรวมศูนยหรือการวางแผนและ
สั่งการจากบนลงลาง (top down) ไมตางจากงานของรัฐที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปไมมีการเปลี่ยนแปลง คือ จากสวนกลางลงมายัง
จังหวัด(กพจ.)-อําเภอ(กพอ.)-ตําบล(กพต.)และหมูบาน  ผลก็คือประชากรจํายอมตองรับโครงการพัฒนาที่ตนไมไดมีความ
ตองการหรือจําเปนเปนอันดับแรกสวนใหญ เชน ตองการถนนลาดคอนกรีตหรือลาดยางที่ถาวรใชไดทุกฤดูกาลเขาหมูบาน  แต
กลับไดโครงการสรางรางริน พนัง หรือทํานบก้ันน้ํา หรือสระน้ํา  หรือตองการเขื่อนทดน้ําหรืออางเก็บน้ําขนาดใหญเพื่อ
การเกษตร แตกลบัไดงบฯ สรางฝายหรือขุดสระขนาดเล็ก ที่ไมชวยแกไขปญหาไดอยางแทจริง  นอกจากนั้น  ผลของการพัฒนา
ยังกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย ดวยการคอรัปชั่นทั้งเดี่ยวและกลุมในรูปแบบตางๆ  อาทิ แรงงานผี (มีชื่อแตไมมีตัวคนทํางาน
จริง) หรือโกงคาแรง ลดคุณภาพวัสดุท่ีใชกอสรางแตจายสูง เลนพรรคเลนพวกหรือเลือกญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูงมาทํางาน ไมใชคน
จนหรือประชากรเปาหมายที่แทจริง เปนตน 
 ตัวอยางอื่นๆ ของยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลในชวงแผน 3-7 ยังมีอีกมากมายหลายรูปแบบ  
ทั้งที่เปนงานรับผิดชอบเฉพาะหนวยงานที่ชวยในสวนรวมทั่วไป เชน โครงการชลประทานขนาดใหญ-กลาง-เล็ก เพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร  โครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อชวยใหเกษตรกรยากไรไมมีที่ดินทํากิน หรือมีท่ีดินขนาดเล็กไมพอทํา
กิน ไดมีโอกาสทํากินในที่ดินของตนเองโครงการจัดรูปที่ดินใหมีน้ําเพียงพอและเพิ่มผลผลิตและสะดวกในการเขาถึง โครงการ
สหกรณทางเกษตรเพื่อใหเกษตรกรรายเล็กรูจักการรวมกลุมในรูปสหกรณเพ่ือการผลิตและการตลาด  และเปนแนวทางชวย
สรางชุมชนเขมแข็ง โครงการธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณการเกษตรที่เปดโอกาสใหเกษตรกรรายเล็กหรือรายยอย
สามารถรวมกลุมเงินกูเพื่อลงทุนผลิตโดยไมตองใชเอกสารคํ้าประกัน  โครงการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อใหเกษตรกรรายเล็ก
ลดความเสี่ยงและเปนการอนุรักษดินน้ํา รวมทั้งการปองกันโรคพืชไปในตัวดวย  โครงการปลูกสรางสวนปาเพื่อคืนความอุดม
ชุมชื้นใหกับพ้ืนที่ตนนํ้าลําธารและสรางอาชีพใหกับผูยากไรบุกรุกที่ปามาเดิม  โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงเพ่ือการอนุรักษดินน้ํา
บนพื้นที่สูงที่เปนพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธาร และการสรางรายไดใหกับประชากรในชนบทที่สูงซ่ึงเปนชนสวนนอยของประเทศที่ยัง
ยากจน ดวยการปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทนฝน  และยังมีปญหาตัดไมทําลายปาดวยการถางและเผาเปดปาทั้งหมดเพื่อปลูกฝน 
(ลักลอบทํา)  ในรูปแบบที่รูจักกันดีวา  “การทําไรเลื่อนลอย” หรือ “การทําไรแบบยายที่”จนเกิดดินพังทลายและสภาพแวดลอม
บนพื้นท่ีสูงเสื่อมโทรม  และโครงการจัดการพื้นที่ลุมนํ้าใหเหมาะสมตามชั้นคุณภาพลุมน้ํา 5 ชั้นตามหลักการอนุรักษและการ
จัดการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ํา  ตั้งแตป พ.ศ. 2528 เปนตน   นอกจากนี้ยังมีอีกหลายงานตามแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหา
ความยากจน ที่เปนงานเฉพาะหนวยงานและมุงชวยเหลือผูยากไรที่ดอยโอกาสในลักษณะตางๆ  ดังที่ผูเขียนไดระบุรายละเอียดไว
ภายหลังชวงน้ีในผลการศึกษาเรื่อง “วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนยากจนดักดานในภาคเหนือ” (ศาสตราจารย 
ดร. วันเพ็ญ  สุรฤกษ และคณะ  ธันวาคม 2543)  อาทิ  โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่คัดเลือกคนจนในหมูบาน
ตามเกณฑของกรมพัฒนาชุมชนใหกูไปลงทุนโดยไมคิดดอกเบี้ยระยะเวลา 1 ป  โครงการนิคมสรางตนเอง เพ่ือสงเคราะห
ราษฎรยากจนไมมีที่ดินทํากิน เขาเปนสมาชิกไดที่ดินจัดสรรและรับการพัฒนาอาชีพ  โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเกิน 
60 ป (ตั้งแตป พ.ศ. 2536) ที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูเล้ียงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง ไดรับเบี้ยยังชีพราย
เดือน (ปจจุบันรับปละ 2 ครั้งหรือราย 6 เดือน) โครงการสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการยากจน ไดรับเบี้ยยังชีพราย
เดือน  โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดสที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผูดูแลและประกอบอาชีพไมได  ไดเบี้ยยังชีพเปนรายเดือน
เชนกัน  โครงการสวัสดิการประชาชนดานรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย ยากจน และสังคมควรชวยเหลือดูแล โดยจําหนายบัตร
ประกันสุขภาพ–สปร.ใหในราคาถูก(500 บาท/ครัวเรือน/ป หรือ 300 บาท/คน/ป) โครงการทุนกูยืมเพื่อการศึกษาแกเยาวชนที่
ผูปกครองมีรายไดนอยหรือจน (กูในอัตราดอกเบี้ยต่ําและคืนตนเงินหลังจากไดงานทําแลว) โครงการสงเคราะหและจัด
สวัสดิการสตรีกลุมดอยโอกาส ไมมีงานทําใหไดศึกษาตอ  และโครงการสรางชีวิตใหมใหสตรีชนบทที่ถูกสงกลับจากการคา
ประเวณี ไดฝกอบรมอาชีพที่เล้ียงตนเองและครอบครัวไดตอไป เปนตน  สวนตัวอยางยุทธศาสตรที่เปนความรวมมือและ
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ประสานงานกันหลายฝายหรือจากทุกฝาย  และทําอยูในชวงระยะเวลาหนึ่งตามภาวะวิกฤต  ซ่ึงก็ลงในพ้ืนที่เฉพาะที่ประสบ
ภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ํา  แหงแลง  กันดาร  สําหรับประชากรเปาหมายยากจน เชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ โครงการ
น้ําพระทัยจากในหลวง หรือโครงการอีสานเขียว  โดยมีกองทัพบกเปนหนวยงานหลักในการประสานงานทั้งจากภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป  เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา ที่วิกฤตจากการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําเพ่ือ
การเกษตร (ตั้งแตป พ.ศ. 2530 จนถึงปจจุบันเหลืองานพัฒนาจากงบฯ ปกติเทานั้น  สวนงบฯ เรงรัดนับเปนจุดออนของงานอยาง
ย่ิง เพราะขาดผูดูแลรักษาระบบอยางที่ทํากับงานพัฒนาจากงบปกติ)  และโครงการจัดสรรที่ดินทํากินสําหรับผูยากไร-คจก. ใน
เขตปาสงวนแหงชาติ  ท่ีรัฐบาลมอบให กอ. รมน. เปนหนวยประสานงานและสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของใหความรวมมือ  
โดยมีหลักการ “รัฐไดปา  ประชามีที่ทํากิน” ยุทธศาสตรน้ีรัฐจะทําในพ้ืนที่ท่ัวประเทศ  แตทําไดแคโครงการนํารองในภาคอีสาน 
(จังหวัดขอนแกนและนครราชสีมา)  ก็เกิดปญหาแยงชิงท่ีดินทํากินระหวางราษฎรที่บุกรุกเขาไปอยูกอน-อพยพเขาไปใหม-และ
ธุรกิจเอกชนที่เขาไปหาผลประโยชน  จนรัฐบาลตองยอมยุติโครงการหรือยุทธศาสตรนี้ในปถัดมา (พ.ศ. 2533-2534)  
 สรุปแลวไมมีแผนยุทธศาสตรใดในชวงแผน 3-7 ที่จะประสบความสําเร็จอยางสมบูรณแบบ ที่มีประชากรผูไดรับผล
พวงเอง มีสวนรวมในการแกปญหาโดยตรง และพึงพอใจอยางแทจริงและทั่วถึง  แมบางโครงการจะมีจุดแข็งและเปนที่พึงพอใจ 
อาทิ โครงการบัตร สปร.  โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  แตก็จํากัดอยูในวงแคบหรือไมทั่วถึง  และคนที่ไดรับคัดสรรก็มักไมตรง
เปาหมาย  กลาวอีกนัยหนึ่ง คือผูที่ไดรับคัดสรรไมใชคนจนดักดานหรือจนกวาอีกหลายคนในพื้นที่ หรือหลายโครงการก็ขาด
การประชาสัมพันธ มีจุดออนดานชวงเวลาสั้นเกินการพัฒนาอาชีพใหไดผล  รวมท้ังการคอรัปชั่นของผูบริหารโครงการ เชน 
โครงการ กสช. และโครงการ กข.คจ. เปนตน  ทั้งน้ียังไมไดรวมถึงปญหาดานประสิทธิภาพของโครงการและของผูบริหาร
โครงการ  ทําใหคนจนและผูดอยโอกาสในลักษณะตางๆ เขาไมถึงความชวยเหลือในการแกไขปญหาของรัฐบาล ตลอดจนความ
เส่ือมโทรมรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะบนพื้นที่ตนนํ้าลําธารในภาคเหนือของประเทศ และปญหามลพิษของ
ส่ิงแวดลอมจากผลการพัฒนาประเทศดานวัตถุนิยม  โดยเฉพาะจากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหมในชวงแผน 6 และพัฒนาตอเนื่องมาในแผน 7 ไดสงผลกระทบหรือแรงกดดันตอคนจนและผูดอยโอกาสใน
ลักษณะตางๆ โดยไมมีทางหลีกเล่ียง  ไมวาจะเปนภาระทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีตอคนจนมากยิ่งข้ึน  และ
ปญหาชองวางและความไมเทาเทียมดานรายไดของตนเองที่ย่ิงหางจากคนรวยมากขึ้นเชนกัน  แมรอยละของความยากจนใน
ภาพรวมจะลดลงตามลําดับท่ีอางถึงแลวแตตนก็ตาม 
 
4.5.1   ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 
 ประชากรและชุมนบนพื้นท่ีสูง หรือในชนบทที่สูงของประเทศที่ประกอบดวยกลุมชาติพันธุ  หรือเผาตางๆ (ethnic 
groups) ที่เปนชนสวนนอยหรือชนกลุมนอย (คือ  กลุมชนที่รวมกันโดยมีประวัติศาสตรความเปนมา  ภาษา  หรือความเชื่อถือ
ทางศาสนาที่เหมือนกัน  และมีความรูสึกวาตนเองมีความแตกตางในเรื่องตางๆ ดังกลาวไปจากชนกลุมใหญ – ขจัดภัย  บุรุษ
พัฒน “ชาวเขาในไทย”  พ.ศ. 2518) ประมาณ 9 เผา (ตามลําดับมากนอย  คือ  กะเหรี่ยง  แมวหรือมง  มูเซอหรือ ลาฮู   อีกอหรือ
อาขา  เยา  ถ่ิน  ลีซอหรือลีซู     ลัวะ  และ ขมุ  ทั้งนี้ไมรวมเผาปะหลองและผีตองเหลือง  รวมประชากรประมาณ 9 ลานคน 
(914,755 คน  164,670 หลังคาเรือน  3,444  หมูบาน – สถาบันวิจัยชาวเขา  จังหวัดเชียงใหม  เมษายน 2545)  ประชากรชนเผา
เหลาน้ีบางสวนอยูปะปนกับคนไทยที่ข้ึนไปเปดพื้นที่ทํากินอยูบนพื้นที่สูง  ที่กระจายอยูในจังหวัดตางๆ 20 จังหวัด  แบงตาม
ภาคภูมิศาสตร  คือ  ภาคเหนือ (ลานนา) (เชียงใหม  เชียงราย  แมฮองสอน  พะเยา  ลําปาง  ลําพูน  แพร  และนาน)  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย)   ภาคตะวันตก (ตาก  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ)  และภาคกลาง (ตอนบน) 
(เพชรบูรณ  พิษณุโลก  สุโขทัย  กําแพงเพชร  อุทัยธานี  และสุพรรณบุรี) 
  กอนที่จะพูดถึงแนวนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาประชากรและชุมชน  กลุมนอย  จําเปนตองเขาใจวิถี
ชีวิตของชุมชนเหลาน้ีที่มีขอจํากัดในหลายๆดาน   ประการแรก  คือ  การตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูอาศัยและทํากิน  บานเรือนอยู
อาศัยและทํากินตามที่ราบระหวางภูเขาสูงจากระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยมากกวา 500 เมตรขึ้นไปถึงประมาณ 1,600 เมตร  บริเวณตน
น้ําลําธารของประเทศและมีความลาดชันเฉล่ียมากกวารอยละ 35  ซ่ึงจําเปนอยายิ่งตองทําเกษตรเชิงอนุรักษเดินน้ําบนที่สูงอยาง
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เขมขน (วันเพ็ญ  สุรฤกษ  2538  และ 2548) ถามีการเปดพื้นที่ปาปกคลุมเพ่ือทําเกษตรพืชไร  พืชสวนและพืชอาหารที่เปนพืช
ลมลุก  หรือแมแตพืชขาว (ขาวไร  และขาวนาดํา) ท่ีชนเผาตางๆเหลานี้ดั้งเดิมกอนจะมีการแนะนําใหความรูจากทุกภาคสวนของ
รัฐ  องคกรเอกชน  และโดยเฉพาะจากโครงการหลวง (The Royal Projects) และอื่นๆที่เก่ียวของ  จะทํากันในรูประบบเกษตรที่
ผิดวิธีแบบไรเลื่อนลอย  หรือไรยายท่ี (shifting cultivation  หรือ swidden agriculture) ยกเวนแตจะทําเปนรูปแบบไรหมุนเวียน 
(crop rotation)  ที่มีชวงทิ้งรางนานพอ (อาทิ 5/6 ป/ถึง 10 ป) จะคืนความอุดมสมบูรณใหหนาดิน กอนจะปลูกครั้งตอไป ก็พอจะ
อนุโลมวาเปนการใชที่ดินในเชิงอนุรักษได  และก็จะพบไดในชนบทที่สูงที่อยูอาศัยทํากินของชนเผาที่อยูเปนที่นานกวา  นิยม
หลีกเลี่ยงการเปดพื้นที่ตนนํ้าลําธารโดยตรงเปนท่ีทํากินทางการเกษตรและที่นาสังเกตโดยเฉพาะคือจะไมนิยมปลูกฝนเปนพืช
เศรษฐกิจหลักเชนที่พบในกลุมชนเผาที่ทําไรเล่ือนลอย  ซ่ึงจะทิ้งรางท่ีทํากินเดิมที่ทําซํ้าอยูในชวงส้ันๆ 3/4 ป  เมื่อดินเสื่อม
คุณภาพและหนาดินพังทลายดวยการกัดเซาะหรือกัดกรอนจากการกระทําของน้ําและลมเปนสําคัญ   โดยมักจะยายไปทั้งท่ีอยู
อาศัยและที่ทํากินซ่ึงไปเปดใหมบริเวณตนน้ําลําธารที่ยังมีความอุดมสมบูรณมากกวาไปเรื่อยๆ กรณียังปลูกฝนอยู  โดยเฉพาะใน
อดีตชวงที่ภาครัฐยังไมเขมงวดแมจะมีกฎหมายหามชัดเจนตั้งแตกอนมีแผนพัฒนาฯ (กอนป พ.ศ. 2504) ก็ตาม  และชนเผา
เหลานี้ยังไมยอมรับการปลูกพืชทดแทนฝน (ที่ทํารายไดสูงกวา) อยางในปจจุบัน (วันเพ็ญ  สุรฤกษ อางแลว)  พื้นที่ของชุมชน
สวนนอยในชนบทที่สูงที่มีลักษณะพิเศษเหลาน้ีสวนใหญเกือบรอยละ 9 (รอยละ 88 ของชุมชนบนพื้นท่ีสูงทั้งหมด – กรมพัฒนา
ที่ดิน)  เปนพื้นที่ปาของทางราชการที่ไมอนุญาตใหเขาทําประโยชน  คือ  เปนพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ  และเขตอุทยาน
แหงชาติ  นอกจากนั้นยังเปนพื้นท่ีปาอนุรักษในชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นที่ 1-4  ซ่ึงมีขอกําหนดชัดเจน  โดยเฉพาะลุมน้ําชั้นคุณภาพ
ที่ 1เอ และ 1บี  ที่เปนบริเวณตนน้ําลําธาร  ซ่ึงตองสงวนรักษาไวโดยไมใหมีกิจกรรมใดๆของมนุษยไปกอใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะเกิดไดงายและรุนแรง  ในขณะที่ชั้นลุมน้ํา 4 ถึง 2  ซ่ึงถามีการเปดใชประโยชนก็ตองมีมาตรการอนุรักษที่
เขมขนมากขึ้นตามลําดับ  และดวยวิธีที่เหมาะสมไปพรอมๆกันดวย (มติ ค.ร.ม. ที่เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
2534) 
 ขอจํากัดอ่ืนๆ นอกจากกายภาพของพื้นที่กับการยายถ่ินท่ีทํามาหากินและการใชพ้ืนที่ที่ไมมีสิทธิ์กับทั้งยังกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาพแวดลอมแลว  ชุมชนบทพื้นที่สูงยังมีปญหาในดานการผลิต  และการเสพฝนรวมทั้งสารเสพติด
อ่ืนๆ  ปญหาในดานการเมืองการปกครองภายในและระหวางประเทศโดยเฉพาะกับชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานอยูตามตะเข็บชายแดน 
(อาทิ  ไทย-พมา  และ  ไทย-ลาว)  ตลอดจนปญหาเสนทางคมนาคมที่เขาถึงยาก  และโครงสรางทางสังคม  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  การศึกษา  ศาสนา  รวมทั้งสุขอนามัยที่ยังมีลักษณะดอย  และขาดโอกาสที่จะไดรับบริการและพัฒนาจากภาครัฐอยาง
ทั่วถึง 
 ดวยเหตุผลตางๆ ขางตน  รัฐบาลทุกยุคสมัยตั้งแตชวงกอนมีแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก (พ.ศ. 2502)  จนปจจุบัน จึงเห็น
ความจําเปนและใหความสําคัญกับการมีนโยบายและแผนพัฒนาหรือยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงโดยเฉพาะ   และก็
มีการปรับเปล่ียนและปรับปรุงใหเหมาะสมมาในชวงตางๆ จนปจจุบัน ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวานโยบายเกี่ยวกับชนเผาโดยเฉพาะ
ชาวเขาคอนขางชัดเจนในประเด็นของการยอมรับชาวไทยภูเขาเปนพลเมืองไทยอยางสมบูรณ  แตก็ยังจัดอยูในกลุมดอยโอกาส
หรือยากจน  นับเปนท่ีนาสนใจในการวิเคราะหแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูงวา  ในความเปนจริง
แลวไดผลตรวจตามเปาหมายมากนอยเพียงใด  และตรงตามความตองการของประชากรและชุมชนหรือไมเพียงใด อยางไรก็ตาม 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวยุทธศาสตรท่ีมีความตอเน่ืองเชื่อมโยงและปรับเปลี่ยนในรายละเอียดไมมากนัก  จึงจะสรุปใน
ภาพรวมจากอดีตจนถึงปจจุบัน  โดยไมตัดตอนมาพูดถึงนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาเพื่อชวยแกไขปญหาความ
ยากจนและปญหาดานอื่นๆ ของชุมชนบนพื้นท่ีสูงในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบันกอน อยางท่ีนําเสนอในภาพรวมของ
ประเทศ 
 แมนโยบายชาวเขาหรือชนเผาบนพ้ืนที่สูงของรัฐบาลจะเริ่มเปนทางการครั้งแรกเมื่อ 46 ปที่แลว  คือ  ตั้งแตป 2502   
แตกอนหนานั้นรัฐบาล  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ไดมีนโยบายใหกระทรวงมหาดไทยดูแลเกี่ยวกับปญหาดานสวัสดิการ 
(welfare problem) ของกลุมชนที่อยูไกลคมนาคม  ซ่ึงตอมาเรียกรวมๆวา “ชาวเขา”  แตเมื่อ 3 มิถุนายน 2502  รัฐบาล จอม
พลสฤษดิ์  ธนะรัชต ไดมอบใหกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสงเคราะหชาวเขา เพ่ือเปนสวนวางนโยบายและใหกรม
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ประชาสงเคราะหขอสวนกลางเปนหนวยหลักประสานงานกับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน)  
ดําเนินการตามนโยบายแกไขปญหาชาวเขา 4 ประการรวมๆกันไป  ไดแก (1)  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บนพื้นท่ีสูง (ปาไม  ตนนํ้าลําธาร ฯลฯ)  (2)  การปลูกฝน  (3)  ความมั่นคง  และ (4)  ความเปนอยูต่ํากวาระดับมาตรฐาน 
(การศึกษา   สุขภาพอนามัย  รายได  ฯลฯ)  ซ่ึงปญหาประการที่ 1 และ 4  จัดเปนปญหาภายในประเทศ  ประการที่ 2  เปนปญหา
ระหวางประเทศ  และประการที่ 3  เปนปญหาระหวางภูมิภาคและภายในประเทศ  ปญหาหลักทั้ง 4 ประการนี้ถาวิเคราะหลงลึก
แลวจะพบวามาจากการดําเนินวิถีชีวิต  มากกวาที่ชาวเขาหรือชุมชนบนพื้นท่ีสูงจะจงใจสรางขึ้น  แตทุกประเด็นปญหาตางก็
สงผลกระทบตอสถานะทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  หรือความมั่นคงของชาติไมวาหนักหรือเบาไดเสมอ  อยางไรก็ดี  ในยุค
แรกๆนี้รัฐยังมีนโยบายใหยกเลิกหรือหามการปลูกฝน  มีการเผาฝนที่โรงยาฝนที่กรุงเทพฯประมาณป พ.ศ. 2501 นอกจากนี้ 
ยังใหความรวมมือกับสหประชาชาติในเรื่องนี้  ดังน้ัน ในชวงป พ.ศ. 2516-2520 จึงมีโครงการปลูกพืชทดแทนและพัฒนา
ชาวเขา ภายใตกองทุนพิเศษควบคุมยาเสพติดใหโทษสหประชาชาติ ประกาศใช พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด   และ
ตั้งสํานักงาน  ป.ป.ส.  แตท่ีสําคัญ คือ ในป พ.ศ. 2519  รัฐบาลไดมีมติ ค.ร.ม. อนุมัติใหมีแผนแมบทสําหรับการปฏิบัติตาม
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา และกําหนดใหใช “นโยบายรวมพวก” (integration) หรือรูจักกันวา 
“นโยบายผสมผสาน หรือนโยบายบูรณาการ”  โดยมีวัตถุประสงคชัดเจนวา “ชาวเขาเปนพลเมืองไทยที่ไดรับสิทธิการพัฒนา
จากรัฐดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือเปนคนท่ีมีคุณภาพ สามารถชวยตนเองได”  มีการดําเนินการพัฒนาเปนเขตพื้นที่
โดยระบบสมบูรณแบบ (Zonal Integrated Development – ZID)  เพื่อชักจูงใหชาวเขาอยูทํากินเปนพื้นที่ตามความลาดเทที่
เหมาะสมแทนการยายท่ี  (ไมมีการกําหนดขนาดพื้นท่ีที่แตละครัวเรือนไดรับ  แตข้ึนอยูกับเปอรเซ็นตความลาดเทของพื้นที่ที่จัด
ให  ถาเปอรเซ็นตสูงจะไดเปนขนาดพื้นท่ีจํานวนมากกวาผูที่ไดพื้นที่มีความลาดเทนอยกวา  เปนหลักการสําคัญ)  นอกจากนี่
ในชวงป พ.ศ. 2519  รัฐยังมองเห็นปญหาที่รัฐตองไดรับผลกระทบมากขึ้นจากการเพิ่มประชากรชาวเขาจากการอพยพมาจาก
นอกประเทศ 
 ในปลายป 2525 (มติ ค.ร.ม. 7 ธันวาคม 2525) สมัยรัฐบาล  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  ไดทบทวนนโยบายชาวเขา
เก่ียวกับมาตรการแกไขปญหาชาวเขาและการปลูกฝน  โดยเนนนโยบาย 3  ดานหลัก  คือ  (1)  ดานการเมืองการปกครอง  ที่เนน
การสํารวจทะเบียนบานและการออกบัตรประจําตัว (2)  ดานการปลูกฝนและเสพฝน  รวมทั้งการจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงบริเวณตนนํ้าลําธาร  หรือลุมน้ําชั้นท่ี 1 และ 2  เปนสําคัญ  และ (3)  ดําเนินการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยกระดับรายได  และการพึ่งตนเองได  และใหองคกรรับผิดชอบการ
ดําเนินการตามนโยบายทั้งระดับชาติหรือระดับนโยบาย  ระดับภาค  ระดับจังหวัด  และระดับอําเภอ  ปจจุบันคงเหลือกรรมการ
อยูสองระดับ  คือ ระดับจังหวัด  และระดับอําเภอ 
 อยางไรก็ตาม  ยังมีหนวยงานสําคัญที่มีบทบาทเกี่ยวกับนโยบายชาวเขา  คือ  สภาความมั่งคงแหงชาติ  หรือ  สํานักงาน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ที่ทําหนาที่กํากับดูแลนโยบายระดับชาติ  โดยความรวมมือกับกองทัพภาคที่ 3  (ไดรับอนุมัติ
ตามมติ ค.ร.ม. ป พ.ศ. 2530)  ท่ีชวยเหลือองคกรระดับชาติและระดับจังหวัด โดยใชชื่อวา “ศูนยอํานวยการประสานงานแกไข
ปญหาชาวเขาและการกําจัดการปลูกฝน  กองทัพภาคที่ 3” : ศอ. ชบ ทภ.3  เทากับเปนองคกรระดับภาคในชวงนี้  ค.ร.ม. อนุมัติ
แผนงานโครงการจากสวนราชการที่เสนอผานคณะกรรมการอํานวยการฯ (ระดับชาติ) ที่เปนเสมือนนโยบายเฉพาะกิจสําหรับ
ชาวเขา  เชน  โครงการสํารวจขอมูลประชากรชาวเขา  โครงการจัดทําทะเบียนราษฎรชาวเขา โครงการผลักดันชาวเขาอพยพจาก
นอกประเทศของจังหวัดเชียงราย  และโครงการจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยแกชาวเขา 
 ตอมาในป พ.ศ. 2532   รัฐบาลมีนโยบายตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ 7 กุมภาพันธ  เพ่ือแกไขปญหาตางๆบนพื้นที่สูง  และตาม
บริเวณชายแดนเปนการเฉพาะ  คือ เปนนโยบายเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปาบนพ้ืนที่สูง  และปญหาการปลูกพืชเสพติด
บนพ้ืนที่สูงมาเปนเวลานาน  นโยบายครั้งนี้จึงใหความสําคัญกับการจัดระเบียบการปกครอง  การแกไขปญหาสถานะบุคคลและ
การจัดตั้งถ่ินฐานและที่อยูอาศัยของชุมชนบนพ้ืนที่สูงใหถูกตองตามกฎหมาย  รวมทั้งการเตรียมความพรอมของชุมชน  เพ่ือเขา
สูระบบการพัฒนาปกติ  และใชเปนกรอบในการจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุม  ส่ิงแวดลอม  และการควบคุมพืชเสพติดบน



ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจน 

 

186 

พื้นที่สูง 3 ฉบับตอเนื่องกันจนปจจุบัน (ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2535 – 2539   ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540 – 2544  และ  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545 – 
2549)   
 แผนแมบทฯ 3 ฉบับน้ี ไดเนนนโยบายชาวเขาหรือยุทธศาสตรการพัฒนาชาวเขาหรือชุมชนบนพื้นท่ีสูง  โดยมุงเนน
การจัดระเบียบการปกครอง  การแกไขปญหาสถานะบุคคล  และการจัดตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยของชุมชนพื้นที่สูงใหถูกตองตาม
กฎหมาย  รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมของชุมชนเขาสูระบบการพัฒนาปกติ 
 อยางไรก็ตาม  ผลการพัฒนาตามนโยบายหรือยุทธศาสตรของแผนแมฯ ฉบับที่ 1  หรือฉบับแรก  แมจะมีความสําเร็จ
ในดานดูแลจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมบนพ้ืนที่สูงไดมากข้ึน  และลดพื้นที่ปลูกฝนไดมากเชนกัน  แตก็ยังมีขอจํากัดใน
ดานขาดความชัดเจนในการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินการ  และการดําเนินการพัฒนาบนพื้นที่สูงยังไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางสมบูรณ 
 ดังน้ัน  ในชวงแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2  ไดเนนแนวนโยบายที่สําคัญทั้ง 4 ประการของการจัดทําแผนแมบทฯ ใหชัดเจน
และตอเน่ืองจากแผนแมบทฉบับท่ี 1  โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญหลายประการ  ไดแก  (1)  การศึกษารายละเอียดความ
เหมาะสมการใชที่ดินบนพื้นที่สูงในพื้นที่ 20 จังหวัด  โดยจําแนกตามลักษณะสภาพของชุมชนเปน 4 กลุม  กลุมที่ 1  ชุมชนที่
แยกจากหมูบานหลักมาจัดตั้งเปนหมูบานถูกตองตามกฎหมายแลว (มีคุณสมบัติครบ 4 ประการ  คือ  มีสถานะภาพขึ้นทะเบียน
กับกรมการปกครองแลว  มีรายได  มีสาธารณูปโภค  และมีเสนทางคมนาคมเขาถึง)  กลุมท่ี 2  ชุมชนพรอมจัดตั้งเปนหมูบานได  
แตตั้งอยูในเขตไมไดรับอนุญาตจากทางราชการ  กลุมที่ 3  ชุมชนในเขตที่ไมไดรับอนุญาตจากทางราชการ  และไมมีศักยภาพที่
จะแยกมาจัดตั้งเปนหมูบานตามกฎหมาย  เชน  เปนหมูบานดอยโอกาส  หรือ ขาดโอกาสที่จะไดรับผลประโยชนจากโครงการ
พัฒนาและโครงการสงเสริมตางๆ จากรัฐดวยขอขัดของบางประการ (อาทิ อยูบนพ้ืนที่สูงที่เสนทางคมนาคมเขาถึงยาก หรือ ขาด
การติดตอกับภาครัฐมาโดยตลอด  แมบางแหงจะมีความพรอมแลวก็ตาม)  และกลุมท่ี 4   ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษตาม
นโยบายของทางราชการโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (อาทิ  กลุมชุมชนหรือหมูบานชาวเขาหรือชนเผาตางๆ และคนไทยที่
ไดรับเขาอยูในพ้ืนท่ีโครงการหลวง  หรือท่ีรูจักกันวาศูนยพัฒนาโครงการหลวง  ที่ไดเลือกเปนพื้นที่ตัวอยางศึกษาของชนบทที่
สูง ในครั้งนี้)  (2) จัดทําทําเนียบชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อเปนฐานขอมูลกลาง  (3)  สํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลบน
พ้ืนที่สูง  โดยกรมการปกครอง  เพื่อใหสัญชาติไทยหรือสถานะตางดาวเมื่อป พ.ศ. 2542   (มีประชากรทั้งหมด จํานวน 873,713 
คน  และป 2545  ขอมูลจากสถาบันวิจัยชาวเขา   เชียงใหม  วา มี 914,755 คน  ในจํานวนนี้ประมาณ 2 ใน 3 ไดรับสัญชาติไทย
แลว)  (4)  ดําเนินการแยกกลุมบานมาจัดตั้งเปนหมูบานตามกฎหมาย  (5) กําหนดขอบเขตการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่สูง  
โดยกรมอุทยานแหงชาติ  ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษไปแลวกวารอยละ 80 และ (6) จัดตั้งองคกรตั้งแตระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ  รองรับการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีเอกภาพ  ตามระเบียบสํานักนายกฯ  ทั้งดานการพัฒนาชุมชน  
ส่ิงแวดลอม  และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2540 
 ในป พ.ศ. 2540  เชนกัน  ท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปจจุบันไดพูดถึงชาวไทยภูเขา  หรือการที่ชาวเขามีศักดิ์
และสิทธิ์ในการเปนพลเมืองไทยอยางสมบูรณ  ตามนโยบายรวมพวก (integration) ดังรายละเอียดในมาตรา 46,  56, 59, 60, 79 
และ 290  ไมวาจะเปนดานการอนุรักษพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม  การไดรับขอมูลขาวสาร  สิทธิเสรีภาพ
ตามกฎหมาย  การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน  และการมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในภาพรวมใหมีคุณภาพอยาง
ย่ังยืน  สาระสําคัญจากรัฐธรรมนูญตามมาตราตางๆดังกลาว  นับไดวาเปนการเสริมสรางใหสถานภาพชาวเขาหรือชนเผาบน
พื้นที่สูงมีความมั่งคงตามนโยบายรวมพวก  แนวทางเดียวกับที่ทางกรมประชาสงเคราะห (เดิม) ดําเนินการมาโดยตลอด (ซ่ึงใน
ความเปนจริงแลว  ชุมชนกลุมนอยเหลานี้จะไดรับผลพวงจากสิทธิของตน  และจากการพัฒนาของภาครัฐมากนอยเพียงใดนั้น  
คงตองรอผลการศึกษาวิจัย  และโดยเฉพาะความจริงใจจากภาครัฐผูใหบริการ  และความชวยเหลือโดยตรงอีกมากมายทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  หรือ  สศช. (ในสวนพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน  สํานัก
พัฒนาพื้นที่)  ก็เปนอีกหนวยงานหน่ึงในปจจุบันที่มีบทบาทเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาชาวเขาหรือชุมชนบน
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พื้นที่สูง  โดยทําหนาที่เปนเลขานุการฯ ของคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติเก่ียวกับ
ชาวเขา และการปลูกพืชเสพติดบนพื้นที่สูง (สล.นอส.) มีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน  ในระยะที่ผานมา 
สศช. ไดรวมจัดแผนแมบทฯ ฉบับที่ 1  และ ฉบับท่ี 2  และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 2  รวมทั้งการ
รวมงานกับอีกหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญดานความมั่นคงชายแดนไทย  คือ  สํานักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  
หรือ  เรียกส้ันๆวา สภาความมั่นคงแหงชาติ  ในการจัดทําแผนแมบทฯ ฉบับปจจุบัน  หรือ  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 – 2549) โดยยึด
หลักการตอเนื่องจากแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 2  และใหความสําคัญกับนโยบายหลัก 2 ประการที่ตองเรงดําเนินการใหยุติโดยเร็ว  
คือ (1)  การแกไขสถานะบุคคลบนพื้นที่สูง  และ (2)  การกําหนดขอบเขตและการใชประโยชนที่ดินและการจัดตั้งหมูบานใน
เขตชุมชนบนพื้นท่ีสูง  และปรับลดพื้นที่เปาหมายใหเหลือ 12 จังหวัด (จากเดิม 20 จังหวัด) ที่มีปญหามากกวา (ขาวการพัฒนา  
ปที่ 21  ฉบับท่ี 5 พฤษภาคม 2547) 
 อยางไรก็ตาม  เปนที่ทราบกันดีวา  งานปฏิบัติตามนโยบายหลักเกี่ยวกับชาวเขาหรือชุมชนบนพื้นที่สูงโดยตลอดมาแต
เดิมนั้น  อยูในความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห (ไมวาจะเปนหนวยงานที่ข้ึนอยูกับกระทรวงมหาดไทยแตเดิม  และ
เมื่อโอนมาข้ึนกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแลวก็ตาม) จนปจจุบันตั้งแตป 2545  ที่รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบ
ราชการ  กรมประชาสงเคราะหจึงไดปรับเปล่ียนสถานภาพและบทบาท  เปล่ียนชื่อเปนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โอนถาย
งานของกองสงเคราะหชาวเขาและงานของสถาบันวิจัยชาวเขา  จังหวัดเชียงใหมมาเปนภารกิจของสํานักปลัดกระทรวงฯ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยภายใตกรอบงานของสํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  ในกลุมงานวิจัยและพัฒนา และท่ีนาสังเกต  คือ  ลักษณะงานและนโยบายชาวเขาหรือชนเผาในการปฏิรูประบบราชการ
คร้ังนี้จะไมแยกแยะออกมาเปนประเด็นเดนชัดเชนเดิม  แตชาวเขา  ก็คือ  ประชากรกลุมเปาหมายหนึ่งของพลเมืองไทยที่จัดอยู
ในกลุมดอยโอกาส  และกลุมยากจน  นั่นเอง  
 ในป พ.ศ. 2547  ที่ผานมา   การปรับองคกรเก่ียวกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง  ตามรางระเบียบสํานักนายกฯ ไดสงผล
ใหองคกรการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีการปรับเปลี่ยนตามไปดวย นั่นก็คือ  คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไข
ปญหาความมั่นคงแหงชาติที่มีมาตามนโยบายชาวเขาเดิมของรัฐตั้งแตป พ.ศ. 2525 (สมัยรัฐบาล พลเอก เปรม  ติณสูลานนท)  
ไดปรับเปนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ  เพื่อแกไขปญหาความมั่นคงเกี่ยวกับชุมชนบนพื้นที่สูง (อปส.) ในการนี้ สศช. โดยสวน
พัฒนาพื้นที่ชายแดน  สํานักพัฒนาพื้นที่ ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงในฝายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ดังกลาวดวย  ในการนี้  ทําใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
หรือ สศช. มีสวนรวมสําคัญในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือแกไขปญหาความยากจนของชนเผา  หรือ ชุมชนบนพื้นที่
สูงในปจจุบัน  และระยะตอไป  พรอมๆไปการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทฯ ปจจุบัน (ระยะที่ 3  พ.ศ. 2545 – 2549)  อาทิ  
ไดทําดัชนีวัดความอยูดีมีสุขและการคนหากลุมคนจนในชุมชนบนพื้นที่สูง  เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูง 
เพ่ือแกไขปญหาความยากจนใหกับชุมชนพ้ืนที่สูงของหมูบานที่ถูกตองตามกฎหมายตอไป  (“ความยากจน” สํานักพัฒนาพื้นที่ 
สศช. มกราคม 2546  และ “ขาวการพัฒนา”  ปท่ี 21  ฉบับที่ 5  พฤษภาคม 2547) 
 
4.5.2  ยุทธศาสตรของ (มูลนิธิ) โครงการหลวงในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 
 ประชากรและชุมชนบนพื้นที่สูงกลุมที่ 4  ตามแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540 – 2544) ที่ระบุแลวแตแรกวาเปน
ชุมชนที่จดัตั้งขึ้นเปนพิเศษตามนโยบายของทางราชการ โดยไดรับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี  สวนหนึ่งก็คือประชาชนและ
หมูบานในมูลนิธิโครงการหลวง  ซ่ึงประกอบดวยประชากร 127,904 คน  อาศัยอยูในหมูบาน 276 แหง (รายงานประจําป 2547  
ฝายพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง) ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบัน  ที่ไดทรงทยอย
รับไวในพื้นที่ 37 ศูนยพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวง 2 )  ปจจุบันในชวงเวลายาวนานถึง 36 ปแลว  งานพัฒนาของมูลนิธิ
                                                 
2) “มูลนิธิโครงการหลวง”  ไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิเพ่ือใหเปนองคกรนิติบุคคล มีกฎหมายรองรับ และดําเนินงานดวยความเปนปกแผนสืบไป  
    เมื่อเดือนเมษายน 2535 เมื่อแรกจัดต้ังในป พ.ศ. 2512 คือ “โครงการพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา ตอมาได เปลี่ยนช่ือเปน “โครงการหลวงพัฒนา
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โครงการหลวง  จากพื้นท่ีเพียงไมกี่ไรบนดอยสูง  เมื่อแรกจัดตั้งในป 2512  ไดขยายกวางขวางออกไปครอบคลุมพ้ืนที่ 2,933.85 
ตร.กม. (ประมาณ 1,834 ลานไร) ใน 5 จังหวัด (21 อําเภอ) ของภาคเหนือทางภูมิศาสตร หรือ (ในกลุมจังหวัดของอาณาจักร
ลานนา) คือ เชียงใหม (27 ศูนย)  เชียงราย (6 ศูนย) แมฮองสอน (2 ศูนย) พะเยา (1 ศูนย) และลําพูน (1 ศูนย)  และลําพูน (1 ศูนย) 
 พ้ืนที่ทําเลที่ตั้งศูนยฯ เหลานี้  สวนใหญหรือมากกวา 3 ใน 4 คือ รอยละ 78  ของศูนยฯ ทั้งหมดอยูบริเวณภูเขาสูง 
(mountainous areas) หรือมีความสูงมากกวา 1,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ประมาณครึ่งหนึ่ง  คือ  มีความสูงระหวาง >1,000 – 
1,600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ท่ีทราบกันดีวาเปนบริเวณตนลําธาร ท่ีมีความลาดชันสูงเกินกวารอยละ 35 ท่ีนอกจากจะไมเหมาะ
ในการเปดพื้นท่ีทําการเกษตรพืชลมลุก นอกจากจะตองมีมาตรการอนุรักษดินน้ําบนที่สูงเชิงเทคนิคอยางเหมาะสม ผสมผสาน
กับการใชมาตรการจัดการ และอนุรักษดวยระบบพืช (วันเพ็ญ  สุรฤกษ 2538  และ 2548) เพราะหนาดินจะบางและพังทลายได
งายดวยการกระทําของน้ําและลม เมื่อเปดหนาดินทําการเกษตรผิดวิธี (เชน  ถาง – เผา  ปาและพืชปกคลุมทั้งหมดแลวปลูกพืช
เศรษฐกิจหรือพืชบริโภค  เชน  ฝน  เปนหลัก)  ท้ังนี้ยังไมไดรวมถึงการเปนพ้ืนที่ปลูกพืชเสพติด  โดยเฉพาะฝนที่เปนพืช
เศรษฐกิจและบริโภคเดิม  สวนอีกครึ่งหนึ่งของศูนยฯ บนที่สูง  จะมีทําเลที่ตั้งในบริเวณเขา (hilly areas) คือ  มีความสูงระหวาง 
600 – 1,000  เมตร  จากระดบัน้ําทะเล  ซ่ึงมักจะเปนทําเลที่ตั้งบานเรือนของชาวเขา  หรือชนเผาท่ีไมปลูกฝนมากกวา  และสวน
ใหญยังเปดหนาดินแบบที่เหลือไมใหญเปนรมเงา  กับนิยมทําการเกษตรปลูกพืชแบบไรหมุนเวียน (crop rotation) ไมใชแบบไร
เล่ือนลอยหรือไรยายที่อยางที่ทํากันบนที่สูงเกิน 1,000 เมตร  เชนไรฝน  นอกจากนั้นยังมีชวงทิ้งไรราง 5/6 ป  และดั้งเดิมอาจ
นานถึง 10 ป  นานพอที่หนาดินจะพลิกฟนความอุดมสมบูรณใหใชประโยชนไดใหม  หรือกลับมาปลูกในแปลงเดิมไดอีกครั้ง
ระบบเกษตรไรหมุนเวียนปละแปลงดังกลาว  นับวาเปนการเกษตรเชิงอนุรักษ  โดยเฉพาะถามีการหมุนเวียนประเภทพืชดวยก็ย่ิง
จะชวยอนุรักษหนาดิน  ตลอดจนไมเปดพื้นที่บริเวณตนนํ้าลําธารโดยตรงเชนที่ชนเผาบริเวณนี้ใหความสําคัญ  ก็จะยิ่งเห็นความ
แตกตางของผลกระทบจากการใชประโยชน (วันเพ็ญ สุรฤกษ อางแลว)  และที่เหลืออีกประมาณ 1 ใน 5 หรือ รอยละ 22 ของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง  จะตั้งอยูในพ้ืนที่ท่ีมีระดับสูง  ต่ํากวา 600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล  ลักษณะภูมิประเทศจะเปนเพียง
เนินเขาเตี้ยๆ ที่ลาดลอนคลื่น  ที่ดอน  ซ่ึงไมมีความลาดชันหรือลาดเทมากนัก  การใชประโยชนพ้ืนที่ทางการเกษตรจึงมีความ
หลากหลายไมวาจะเปนพชืนา  พืชสวน  พืชไร  กรณีที่มีแหลงน้ําเพียงพอ  และดินไมเลวจนเกินไป 
 สําหรับพื้นที่ตัวอยางศึกษาใน 3 ศูนยฯ (2 จังหวัด  3 อําเภอ  3  ตําบล) (รูปที่ 6, 7 และ 8) ก็จัดไดวาเปนตัวแทนของทั้ง 
3 ระดับกลุมความสูง  คือ  ศูนยฯหนองหอย  เขตตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  ตั้งอยูในระดับความสูงเฉลี่ยเกิน 
1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล (1,280 เมตร)    ศูนยฯหนองเขียว  เขตตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  ตั้งอยู
บริเวณตะเข็บชายแดนไทย-พมา  ในระดับความสูงเฉล่ียเกิน 600  เมตรจากระดับน้ําทะเล (780 เมตร)  และศูนยฯพระบาทหวย
ตม  เขต ตําบลนาทราย  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  ตั้งอยูในระดับความสูงต่ํากวา 600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล (520 เมตร) กลุมชาติ
พันธุหรือชนเผาท่ีตั้งถ่ินฐานและทํากินอยูในพื้นท่ีชนบทที่สูงของ 3 ศูนยฯ  ที่มีความสูงแตกตางกันดังกลาวก็เปนชนเผาที่
แตกตางกันดวยเชนกัน  คือ  ชนเผามงและคนเมืองในศูนยฯหนองหอย  ชนเผามูเซอ (ลาฮู)  อีกอ (อาขา)  คะฉิ่น และลัวะ ใน
ศูนยฯหนองเขียว  และชนเผากะเหรี่ยงในศูนยฯพระบาทหวยตม  ซ่ึงตางก็มีวิถีชีวิต  สภาวะกายภาพ  เศรษฐกิจสังคมที่เหมือน
และตางกันดวยปจจัยพื้นฐานตางๆ รวมทั้งโครงสรางของเผาพันธุทางสังคมวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  จารีตประเพณี  
ศาสนา  ความเชื่อ  ภาษา  จิตวิญญาณ  ฯลฯ  เปนสําคัญ 
 นโยบายและเปาหมายหลักขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับชุมชนบนพื้นท่ีสูงตั้งแตเริ่มตนจนปจจุบนั  
และตลอดไปไมมีการเปลี่ยนแปลง  2  ประการที่ทรงเนนอยูเสมอ  คือ  

“๑  ความผาสุกของประชาชน   และ  ๒  ความม่ันคงของประเทศ” 
 สวนลักษณะของโครงการหลวงเมื่อครั้งกอกําเนิดไดมาจากพระราชดํารัสประทานเลาแกคณะบุคคลที่เขาเฝา  ณ  พระ 

                                                                                                                                                             
เชิงอรรถที่ 2 (ตอ) 
 ชาวเขา” “โครงการหลวงภาคเหนือ”  และ “โครงการหลวง” กอนจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพเปน “มูลนิธิโครงการหลวง” อยางที่ดําเนินงานอยูใน
ปจจุบัน 



ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจน 

 

189 

 
ตําหนักจิตรลดารโหฐาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2537      ดังนี้ 

 “โครงการหลวงไดเริ่มข้ึนเปนกิจการที่เล็กๆ ซ่ึงไมเปนโครงการ  แตเปนการไปเที่ยวมากกวา  คือ  ไปเที่ยว
ตามหมูบานตางๆ ก็ไดเห็นวาควรที่จะชวยประชาชนในการอาชีพ  จึงไดนําส่ิงของไปใหเขา  เพื่อที่จะพัฒนาการ
อาชีพของชาวบาน  ตอมาก็ไดเพ่ิมขึ้น  มีผูเชี่ยวชาญและหนวยงานราชการไดเขามาชวยและมีคนสวนหนึ่งชวย
เพ่ือที่จะใหการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  ตอมามีการรวมมือของทางองคกรตางประเทศตลอดจน
รัฐบาลตางประเทศดวย  จึงขึ้นมาเปนโครงการที่เรียกวา “โครงการหลวง”  และ _ _ _ 
 _ _ _ ก็เปนโครงการที่ประกอบดวยผูที่เปนอาสาสมัคร  และเปนขาราชการในกระทรวง  ทบวง  กรมตางๆ 
ของไทย  และเปนผูเชี่ยวชาญที่มาจากตางประเทศ  ในท่ีสุดเปนโครงการที่มากมายปญหา  ขยายออกไปจากการ
ชวยประชาชนในหมูบานในวงจํากัด  จนกระทั่งเปนการชวยเหลือเทากับเปนภาคทีเดียว  จึงตองมีการบริหารท่ีดี
ข้ึน และก็มีคนไดชวยบริจาคเงนิและสิ่งของ  เพ่ือที่จะใหโครงการนี้ดําเนินไปตามจุดประสงค  คือ  ความกินดีอยู
ดีของประชาชน  ตอมาจึงไดเปล่ียนแปลงเปน  “มูลนิธิโครงการหลวง”  เพื่อที่จะใหกิจการนี้ดําเนินตอไปอยาง
สม่ําเสมอ  ในการที่ไดรับความรวมมือจากสวนราชการตางๆอยางดี  โดยเอื้อเฟอบุคลากรและงบประมาณที่จะ
ชวยใหทําไดตามจุดประสงค” _ _ _ 

 สวนดานที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  ไดมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา  _ _ _ 

 _ _ _ “ทางราชการมีสวนหนึ่งทําใหการบริหารงานที่ทํายาก  อยูที่วาแบงเปนกระทรวง  ทบวง  กรม  กระทรวง  
ทบวงกรมเหลานั้นอาจมีการดําเนินงานที่ซํ้าซอนกันได  หรือไมสอดคลองกันก็ได  มูลนิธิฯจึงพยายามที่จะ
ปฏิบัติใหการพัฒนาสอดคลองเปนกันเอง  ใหทุกฝายรวมมือกันไดดี  และทางมูลนิธิโครงการหลวงก็หวังวาจะ
เปนประโยชนใหสวนราชการตางๆ ไดเขามารวมมือกันอยางเปนกันเอง  โดยท่ีไมตองกลัวจะถูกวา  วากาวกาย
กัน” _ _ _ 

 สําหรับแนวนโยบายและเปาประสงคเบื้องตนในสภาวะที่โครงการหลวงเปน โครงการสวนพระองค  ตามพระราช
ดํารัสเมื่อปเริ่มตน พ.ศ. 2512  ดังนี้ 

 _ _ _ “เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น  มีประโยชนโดยตรงกับชาวเขา  เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  สามารถเพาะปลูกส่ิงที่เปนประโยชนและเปนรายไดกับเขาเอง  
จุดประสงคอยางหน่ึงคือ  มนุษยธรรม  หมายถึงใหผูที่อยูในถ่ินทุรกันดารสามารถมีความรูและพยุงตัว  มีความ
เจริญได  อีกอยางหน่ึงเปนเรื่องชวยในทางที่ทุกคนเห็นวา  ควรจะชวยเพราะเปนปญหาใหญ  คือ  ปญหาเรื่อง
ยาเสพติด  ถาชวยชาวเขาปลูกพืชที่เปนประโยชนบาง  เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด  คือ ฝน  ทําใหนโยบายการระงับ
การปราบปรามการสูบฝนและคาฝนไดผลดี  อันนี้เปนผลอยางหนึ่ง” _ _ _  และ 
 “อีกอยางหนึ่ง  คือ  ชาวเขาตามที่รูเปนผูทําการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทําใหบานเมืองของเราสูหายนะไดที่ถาง
ปาและปลูกโดยวิธีไมถูกตอง  ถาพวกเราทุกคนไปชวยเขาก็เทากับชวยบานเมืองใหมีความดี  อยูดีกินดีและ
ปลอดภัยไดอีกท่ัวประเทศ  ถาสามารถทําโครงการนี้สําเร็จใหชาวเขาอยูเปนหลักแหลงและสนับสนุนนโยบาย  
จะรักษาปารักษาดินเปนประโยชนตอไปและยั่งยืนมาก” 

 จากกระแสพระราชดํารัสดังกลาวขางตน ทางโครงการหลวงสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรทิศทางการวางแผน
ปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาได 5 ประการ  คือ 

(1) ชวยชาวเขาใหมีความเปนอยูดีข้ึน 
(2) ชวยชาวเขาใหปลูกพืชอ่ืนที่เปนประโยชน  เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด 
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(3) ใหชาวเขาอยูเปนหลักแหลงเพ่ือลดหรือยุติการตัดไมทําลายปาในเขตลุม  น้ําลําธาร (หรือตนน้ําลําธาร) 
(4) รักษาปาไม  รักษาดิน  มีการใชพื้นที่อยางถูกตอง 
(5) หากโครงการสําเร็จ  จะเปนการพัฒนาที่เบ็ดเสร็จ  และยั่งยืนมากตอประเทศ 

 แนวนโยบายของโครงการหลวงตั้งแตเริ่มตน  แมจะไมไดเปล่ียนแปลงในหลักการในระยะตนๆมากนัก  แตก็ได
ปรับปรุงพระบรมราชานุเคราะหใหชัดเจน  และตรงเปาหมายมากขึ้น  อาทิ (1)  การปลูกปาทดแทนการตัดไมทําลายปา  (2)  การ
ใหชาวเขาอยูเปนหลักแหลง  โดยดําเนินการจัดหาพันธุพืชท่ีทดสอบหรือวิจัยแลววา  สามารถปลูกไดในสภาพภูมิประเทศและ
สภาพภูมิอากาศที่เปนถิ่นที่อยูของราษฎรชาวเขา  อีกทั้งเปนพืชที่สามารถทํารายไดสูงเทากับฝนหรือมากกวา  (3)  ดําเนินการ
ฝกอบรมราษฎรชาวเขาใหเขาใจหลักวิชาการเกษตรที่สูง  รวมทั้งการเลี้ยงสัตว  (4)   ดําเนินการทดลองวิจัยพันธุพืชและพันธุ
สัตวที่จะสามารถขยายพันธุใหแกราษฎร  เพ่ือนําไปปลูกและเล้ียงเพื่อเพิ่มพูนรายได  โดยทําการศึกษาในดานการขนสงและ
ภาวะตลาดดวย  และ   (5)  สงเสริมในดานการศึกษา  อนามัย  และการวางแผนครอบครัวแกราษฎรชาวเขา  สวนวิธีดําเนินการ
ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามนโยบายที่ทรงพระราชทานก็คือ (1)  ลดข้ันตอน (จะทําอะไร  อยาตองใหมีการ
อนุมัติตอๆไปหลายขั้น  คือ  ใหกระจายอํานาจ)  (2)  ปดทองหลังพระ (อยาทําความดีเพื่อเอาไวอวด)  (3) เร็วๆเขา  (4)  ชวยเขา
ชวยตัวเอง 
 โครงการหลวง จัดเปนโครงการที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวโดยพระบารมีขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จึงมี
ลักษณะเปนศูนยรวมของนักวิชาการ  ขาราชการ  และเอกชนจากแหลงตางๆ ท่ีตางเต็มใจ  สมัครใจ  หรืออาสาสมัครมารวมและ
ชวยโครงการ (อาทิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ  สํานักงาน
พัฒนาเกษตรที่สูง  กรมปาไม  กรมพัฒนาท่ีดิน  กรมชลประทาน  กรมประชาสงเคราะห (ปจจุบันตั้งแตป 2545 ไดถายโอนงาน
เก่ียวกับชาวเขามาเปนภารกิจของสํานักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย) การพลังงานแหงชาติ  กรม
วิชาการเกษตร  กรมปศุสัตว  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  กองทัพอากาศ  กองทัพบก  กรมตํารวจ(ตํารวจ
ตระเวนชายแดน) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและการไฟฟาสวนภูมิภาค  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศ
ไทย  สํานักงานเกษตรจังหวัด  ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ)  สวนความชวยเหลือจากตางประเทศที่โครงการหลวงไดรับอยาง
สม่ําเสมอตั้งแตป พ.ศ. 2513  จนปจจุบัน  คือ  ความชวยเหลือจากไตหวัน  ดานผูเชี่ยวชาญที่ชวยถายทอดเทคโนโลยีและ
ประสบการณเกี่ยวกับเกษตรที่สูงแกชาวเขา  และพัฒนาความเปนอยูของชาวเขา  หลากหลายโครงการทั้งพันธุพืชและผลไม
ตางๆ รวมทั้งโครงการผัก  โครงการปาไม  และโครงการพัฒนาหมูบาน  สวนประเทศอื่นๆ ไดแก  สหรัฐอเมริกาที่เขามา
ชวยเหลือโครงการหลวงตั้งแตป พ.ศ. 2516  ถึงป พ.ศ. 2529  ดวยเงินอุดหนุนการวิจัยและสงเสริมการเกษตรที่สูง รวม 81 
โครงการ (6.4 ลานเหรียญสหรัฐ) ที่เนนการพัฒนาวางรากฐานความมั่นคงดานเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อทดแทนรายไดจากการ
เลิกปลูกฝนของชาวเขา  นอกจากนี้  โครงการหลวงก็ไดรับความชวยเหลือดานผลไมเมืองหนาว  สวนใหญจากประเทศ
ออสเตรเลีย  ฝรั่งเศส  อินเดีย  อินโดนีเชีย  อิหราน  อิสราเอล  อิตาลี  ญ่ีปุน เลบานอน  นิวซีแลนด  สหราชอาณาจักร  และ 
เยอรมนี  เปนตน  การชวยเหลือจากทุกประเทศก็ดวยเปาหมายเดียวกัน  ท่ีเปนนโยบายหลักสําคัญของการพัฒนาและแกไข
ปญหาของชุมชนบนพื้นท่ีสูงเรื่องยาเสพติด  คือ  ฝน  และเฮโรอีนที่เปนปญหาของคนทั้งโลก 
 การดําเนินงานที่สําคัญที่สุดของโครงการตามนโยบายในระยะเริ่มแรก  คือ  งานวิจัย  และก็ไดมีวิวัฒนาการและขยาย
งานอยางกวางขวางดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และเหมาะสมกับการเกษตรที่สูงมาโดยตลอดจนปจจุบัน  และตอไปในอนาคต
อยางไมหยุดยั้ง  ในปแรก  พ.ศ. 2512  ไดเลือกบริเวณดอยอางขาง (อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม)  เปนสถานีวิจัยแหงแรกของ
โครงการหลวง  และไดรับพระราชทานชื่อวา “สถานีเกษตรหลวงอางขาง”  ท่ีทําวิจัยเก่ียวกับ “เกษตรที่สูง”  โดยมีคณาจารยจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาบริหารงานนี้โดยตรง (ใชงบฯสวนพระองครวมกับงบฯ สมทบจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
และจากไตหวัน) หลังจากนั้นก็ไดมีการจัดตั้งสถานีวิจัยและสถานีทดลองเกษตรที่สูงอีกหลายแหง  ไมวาจะเปนสถานีวิจัย
โครงการหลวงอินทนนท (อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม)  สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง (กิ่งอําเภอแมวาง  จังหวัด
เชียงใหม)  สถานีวิจัยการเกษตรที่สูงปางดะ (อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม) และรวมถึงสถานีวิจัยและสถานีทดลองเกษตรที่สูง



ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจน 

 

191 

ในศูนยพัฒนาโครงการหลวงอีกหลายแหง  เชน  ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  (อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม) พื้นที่
ตัวอยางศึกษาบนพื้นที่สูง 1 ใน 3 ศูนยตัวอยางของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ที่รูจักกันดีในระบบการผลิตพืชผักเมืองหนาวปลอด
สารพิษ หรือผักอินทรียที่ทันสมัยดวยระบบหองเย็นพิเศษท่ีเรียกวา  pre-cooling เพื่อถนอมรักษาผักใหสดไดทนดวยอุณหภูมิที่
ต่ํา  และยังมีหองเย็นท่ีโรงคัดบรรจุผลิตผล (วิทยาการหลังเก็บเก่ียว) กับรถหองเย็นขนผลิตภัณฑสงเขาสูตลาดกลางกรุงเทพฯ 
ทุกวัน  เปนตน 

การที่นโยบายของโครงการหลวง มีความชัดเจนในการสงเสริมใหสมาชิกหมูบานของศูนยตางๆ  ผลิตพืชเศรษฐกิจ
รายไดดี  ทดแทนรายไดจากฝนเดิมไดดีหรือดีกวา   วิทยาการกาวหนาทางเกษตรเทคโนโลยี  จึงไดรับการสนับสนุนจากทุกภาค
สวนท่ีเกี่ยวของและองคกรระหวางประเทศ  ตลอดจนอาสาสมัครนักวิชาการท่ีระบุถึงแลว   ในรูปเกษตรครบวงจร  ผลผลิตพืช
เศรษฐกิจสงเสริมหลากหลายจากชาวเขา  จึงมีการแปรรูปเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม  เชน  มีการจัดตั้งโรงงานอาหารสําเร็จรูปแมจัน 
จังหวัดเชียงราย  โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปฝาง จังหวัดเชียงใหม  และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
หรือเรียกส้ันๆวา  “โรงงานหลวงแปรรูป มช.” (ตั้งที่คณะเกษตรศาสตร มช.) ฯลฯ  นโยบายและเปาหมายสําคัญในขั้นตอนนี้ก็
เพ่ือเปนตลาดรับซ้ือผลิตผลตางๆจากชาวเขาที่ทํามาหากินอยูในบริเวณใกลเคียง  และตอมาไดเสริมเปาหมายการสงเสริมการ
ปลูกพืชในระบบเกษตรอุตสาหกรรมหรือพืชท่ีเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแปรรูป จากทั้งชาวเขาและชาวไทยในพื้นราบหรือ
ในชนบททั่วไปนั่นเอง  ในกรณีนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  นอกจากจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดตั้งกลุมสหกรณ
ชาวเขา  คือ  ใหราษฎรชาวเขายากจนรูจักรวมกลุมเพ่ือปองกันการถูกกดราคาผลผลิตแลว  ยังไดพระราชทานพระบรมราโชบาย
แกเจาหนาที่โครงการหลวงตอนหนึ่งวา 

 _ _ _ “พวกเราตองชวยกันพัฒนาใหเกษตรกรของเราไดกินดีอยูดี  ชาติบานเมืองของเราจึงจะไปรอด  เราคงอยู
กันอยางไมสงบ  ถาบานเมืองของเรามีแตความยากจน  มีแตโจรผูราย  เกษตรกรอยูดีกินดี  พวกเราก็พลอยอยูดี
กินดี” _ _ _ 

 ท่ีนาสนใจและทันสมัยเปนสากลยิ่งขึ้นกวานั้น ก็คือ  การที่ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  มจ. ภีศเดช  รัชนี ไดมี
วิสัยทัศนกวางไกลสําหรับผลิตภัณฑพืชผลเมืองหนาวจากภาคเหนือที่เปนส่ิงใหมสําหรับตลาดเมืองไทย หรือแมแตการยอมรับ
ของตลาดตางประเทศ ดวยการคิดตรา “ดอยคํา” ข้ึนใชกับผลิตผลโครงการหลวงทุกชนิด  ท้ังผัก ผลไม และดอกไมสด  
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป  และดอกไมแหง ฯลฯ  เพื่อสรางชื่อเสียงใหรูจักกันทั่วไปวาเปนสินคามีคุณภาพ (คัดคุณภาพ) เชื่อถือ
ไดในดาน สด – สะอาด – ปลอดภัย (ควบคุมคุณภาพการใชสารเคมี  และสารพิษตกคาง) สรางความมั่นใจแกผูซ้ือหรือผูบริโภค
ทั่วไป 
 ย่ิงไปกวานั้น  ในระยะหลังองคประธานมูลนิธิโครงการหลวงยังเนนย้ําอยูเสมอวา  “การวิจัยนั้น (ที่ระยะเริ่มแรกของ
โครงการใหความสําคัญสูงสุด)  สําคัญมากสําหรับโครงการหลวง  ถาไมวิจัยแลวก็ทําอะไรตอไปไมได  แตควรจะระลึกไวเสมอ
ดวยวา  การตลาดมากอนการวิจัย”  และ _ _ _ “ผลไมที่ทางโครงการปลูกไดแลว (สามารถปลูกไดในที่อ่ืนที่มีทําเลภูมิประเทศ
ภูเขาและภูมิอากาศหนาวเย็นเหมือนกัน) และไมมีใครซ้ือ (เกษตรกรชาวเขาก็คงตองรับกรรม) ดังนั้น  เรื่องการตลาดและการ
ผลิตจึงเปนเรื่องที่โครงการควรจะนึกถึงเพราะสําคัญมาก” 
 งานดานการตลาดตามนโยบายของโครงการหลวงไดพัฒนามากยิ่งข้ึน  ในระยะ 25 ปหลัง  คือ ตั้งแตป 2523  เมื่อ
โครงการฯไดจัด  “งานเกษตรหลวง”  ข้ึนครั้งแรก (ณ สวนอัมพร  กรุงเทพฯ) เพ่ือใหประชาชนทั่วประเทศไดรูจักสินคาเกษตร
ตรา “ดอยคํา” (เครื่องหมายการคาหรือ Brand Name)ไปพรอมๆกับการสงเสริมและขยายตลาดของสินคาเกษตรตราดอยคํา  
และเผยแพรแนะนํากิจกรรมของโครงการไดอยางดี  อีกประการหนึ่งดวย  ความสําเร็จของการจัดงานในครั้งแรกทําใหทาง
โครงการหลวงไดจัดงานน้ีตอเน่ืองมาทุกปที่กรุงเทพฯ  และเพิ่มการจัดงานดอยคําที่เชียงใหม   อีกหนึ่งแหงทุกปเชนกัน   สวน
การปฏิบัติตามนโยบายในขั้นตอไป  คือ  เปดตลาดสินคาโครงการหลวงเปนรานคาถาวรที่กรุงเทพฯ (“รานศาลาโครงการ
หลวง” ในบริเวณภาควิชาพืชสวน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและที่อ่ืนๆ) และที่เชียงใหม (รานดอยคําโครงการหลวงในบริเวณ
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คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และที่อ่ืนๆ) นอกจากนั้นก็นําผลิตผลไปฝากขายตามหางสรรพสินคา (ซุปเปอรมา
เก็ต) โรงแรม  รานอาหาร  หนวยงานราชการตางๆ และออกรานในงานประจําปตางๆ 
 การพัฒนาคุณภาพสินคา ตลอดกระบวนผลิตจนถึงวิทยาการหลังเก็บเก่ียวของสินคาโครงการหลวงอยางตอเนื่อง  จน
ไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือ “มาตรฐานอาหาร CODEX” และไดรับคัดเลือกจาก THAI EXPO AWARD 1988 (พ.ศ. 
2531) ใหเปนผูไดรับรางวัลเกียรติยศมาตรฐาน  “สินคาไทยสงออก” ดีเดนประจําป 2531  สาขาผัก  ผลไม  และผลไมกระปอง 
 สวนการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายของโครงการหลวงอยางเขมแข็งประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับอยาง
แพรหลาย  สงผลใหชาวเขาหันมาปลูกพืชทดแทนฝน  ประกอบอาชีพหลักเกษตรตามที่โครงการหลวงสงเสริมอยางมั่นคง  และ
มีความสุขตามสมควร  ทําใหเปนที่รูจักแพรหลายในนานาอารยประเทศจนเปนที่มาของการไดรับ “รางวัลแมกไซไซ”  สาขา 
International Understanding เมื่อ 31 สิงหาคม 2531  ดวยมีสวนชวยลดยาเสพติดพิษรายแรงของโลกลง  พรอมทั้งชวยยกระดับ
ความมั่นคงอยูดีกินดีแกชนชาวเขาทั้งหลายดวย 
 อยางไรก็ตาม รูปแบบการดําเนินงานพัฒนาโครงการหลวงตามแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ไดมีการปรับเปลี่ยนหลังจากทรงโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนสถานภาพมาเปน “มูลนิธิโครงการหลวง” ตั้งแตป พ.ศ. 2535 
ที่ระบุแลวแตตน(พรอมพระราชทานเงินกนถุงเพื่อใชเปนทรัพยสินเริ่มแรก จํานวน 5 แสนบาท) คือ  ถึงแมจะยังคงสภาพเปน
โครงการสวนพระองค  สืบเนื่องจากโครงการหลวงก็ตาม  แตปจจุบันและอนาคตจะมีระบบงานที่แนนอนคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สําหรับการเปนองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนอยางถาวร   และรัฐบาลมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและประสานงบประมาณอุดหนุนใหสํานักราชเลขาธิการเพื่อการดําเนินงานของมูลนิธิฯ เปนรายป  ตั้งแตป 2536  
และที่สําคัญคือการปรับปรุงการบริหารงานในรูปโครงการที่มี มจ. ภีศเดช  รัชนี  เปนผูอํานวยการโครงการ  มาเปนการบริหารที่
มีกรรมการมูลนิธิชวยดูแลดานนโยบายและมีคณะกรรมการฝายปฏิบัติที่ชวยดูแลดานการบริหารการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
 ปจจุบัน นโยบายและยุทธศาสตรของมูลนิธิโครงการหลวงไดมุงพัฒนาองคกรของตัวเองเพื่อใหกิจการของมูลนิธิฯ 
เปนไปในลักษณะที่ทันสมัย  และเกิดประโยชนย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะการจัดตั้งบริษัทดอยคํา  อาหารสําเร็จรูป (ควบรวมโรงงาน
หลวงอาหารสําเร็จรูปที่มีทั้งหมด) เพื่อดําเนินการในรูปธุรกิจกาวหนาและพึ่งตน  เชนเดียวกับกิจการโครงการดอกไมแหง  การ
จัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  การจัดตั้งโครงการความ
รวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (เพ่ือปรับปรุงใหสินเชื่อแกเกษตรกรชาวเขาเชนเดียวกับเกษตรกร
ทั่วไป)  และความรวมมือกับสวนราชการตางๆ โดยผานทางคณะกรรมการอํานวยการประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง (ที่มี
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน  และกองพัฒนาการเกษตรที่สูงสํานักปลัดฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนฝายเลขานุการ
ประสานงานดานตางๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ 17  มีนาคม 2535) รวมทั้งการรวมมือและประสานงานกับภาคเอกชนอื่นๆ  
นอกจากนั้น  มูลนิธิฯ ยังกําหนดทิศทางการปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง  ไดแก (1) การรักษาแนวปฏิบัติ
พระราชทานมาในอดีต (เนนการปฏิบัติที่รวดเร็ว  ลดขั้นตอน  ไมทํางานเอาหนา  และเนนชวยเกษตรกรชาวเขาใหชวยตนเอง
ได)  (2)  กําหนดทิศทางการดําเนินการของโครงการหลวงที่มีมาแตเร่ิมแรก  (ดานการวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  และการขาย / 
การตลาด  เพ่ือใหชาวเขาในพื้นที่โครงการไดรับการพัฒนาถึงระดับที่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจใหมๆ และมีผลผลิตขายได  มี
ความอยูดีกินดี  และมีจิตสํานึกในการใชชีวิตอยูในชุมชนของชนบทที่สู งในเขตตนน้ําลําธารทั้งส้ินที่ตองรูจักวิธีการอนุรักษ
และการจัดการสิ่งแวดลอมที่ใชประโยชน)  (3)  การกําหนด  “หมูบานตนแบบ” ของโครงการหลวง (ศึกษาขอมูลพ้ืนท่ีจาก
ภาพถายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  เพื่อเนนรักษาดุลของธรรมชาติหรือกายภาพพ้ืนท่ี  เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและ
ชาวเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาและมีจิตสํานึกวาอยูในเขตความมั่นคงของชาติ  และประกอบอาชีพสุจริต  มีการศึกษาและรูจัก
ทํางานรวมกัน  และรูจักอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน ฯลฯ)  (4)  การสรางระบบการผลิตที่เหมาะสม (การมี
กระบวนการผลิตที่ครบวงจร  การมีขอมูลท่ีถูกตองครบถวนและทันสมัย  การวิจัยระบบการผลิตและผลกระทบเพื่อนํามา
ประยุกตใชไดอยางดี ฯลฯ)  (5)  การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจ  (โครงการตองมีบุคคลที่มีความรูความสามารถทั้ง
กระบวนการผลิตเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณที่เหมาะสมตามความตองการของตลาด  และขณะเดียวกันก็ตองตระหนักถึง
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มาตรการอนุรักษและจัดการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมไปพรอมกันดวย  เปนผูถายทอดเทคโนโลยีดังกลาวแกราษฎรชาวเขาใน
พื้นที่  และพรอมจะขยายผลไปยังหมูบานอื่นๆได)  และ (6)  งานการตลาดของผลผลิตโครงการหลวง  (เนนการหาตัวแทน
ภาคเอกชนจัดจําหนายผลผลิตท่ีพัฒนาเชิงธุรกิจ โดยโครงการหลวงจะทําหนาที่เฉพาะการกํากับดูแลวางแผนการผลิตทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพอยางครบวงจร  หรือตั้งแตข้ันเตรียมการจนถึงวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว  เปนสําคัญ) 
 แมทางโครงการหลวงจะมีนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาชาวเขา หรือชุมชนบนพื้นที่สูงท่ีมีเอกลักษณเฉพาะใน
การสนองตอบพระบรมราโชบายและแนวปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่ไดทรงพระราชทานมาตั้งแตเริ่มโครงการ  
แตทั้งน้ีก็ไมไดขัดกับการปรับโครงสรางการทํางานใหทันกับยุคสมัยตลอดมา  และก็ไมขัดกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศหรือธุรกิจการเกษตรในเวทีการคาโลก  ไมวาจะเปนดานการเปดการคาเสรี  บทบาท
ความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารตอเศรษฐกิจไทย การใหความสําคัญกับมาตรฐานดานสุขอนามัยของสินคาประเภทอาหาร
ของตลาดโลกตลอดจนการยอมรับหรือความนิยมผลผลิตปลอดสารพิษหรือผลิตภัณฑจากเกษตรอินทรีย  และการพยายาม
ผลักดันใหประเทศไทยเปนครัวของโลก  เพราะมีความชัดเจนที่โครงการหลวงมีนโยบายผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการคาหรือพืช
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  หรืออุตสาหกรรมเกษตร  ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ 
หรือ ผักอินทรีย  รวมท้ังการขยายตลาดสินคาเกษตรเชิงคุณภาพในประเทศและแนวโนมการสงออก ในขณะที่ผูบริหารระดับ
นโยบายฝายวิจัย ก็ยอมรับเรื่องการเรงปรับทิศทางและบูรณาการแผนงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐไดไมยาก  
เพราะอยูในแนวทางที่ดําเนินการอยูแลว  ไมวาจะเปนยุทธศาสตรเพ่ือการแขงขัน  ยุทธศาสตรเพื่อการเสริมสรางศักยภาพของ
ประเทศเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  และยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม  การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต  แต
ในทางปฏิบัติตามแนวนโยบาย  ก็ยังพบปญหาอุปสรรคมากนอยตางกันไป  โดยเฉพาะในประเด็นหลังคือโครงสรางทางสังคม
ของประชากรและชุมชนชาวเขาหรือของชนเผาอ่ืนบนพ้ืนที่สูง  ที่พบวายังเผชิญกับปญหาความยากจน  ปญหาคุณภาพชีวิตดาน
ความเปนอยู  การศึกษาและสุขอนามัยหรือสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั้งจิตสํานึกในการรวมกลุมการแกปญหารวมกัน  โดย
ตระหนักถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนหลัก  เหลานี้ที่ยังพบไดโดยทั่วไป  และในภาพรวม ดูจะมีน้ําหนักของปญหาหรือระดับ
ความวิกฤตที่ตองการนโยบายและแผนปฏิบัติตามนโยบายที่ตรงเปาหมาย  และตรงตามความตองการของประชากร  และชุมชน
เปาหมายนั้นๆ  มากกวาปญหาอื่นๆ ที่ลดลงตามลําดับมากกวา  สําหรับปญหาเชิงเศรษฐกิจและรายไดเฉล่ียตอประชากรและ
ครัวเรือนและปญหาการผลิตและเสพพืชเสพติด  โดยเฉพาะในหมูประชากรและชุมชนที่ไดรับผลพวงการพัฒนา จากแผนการ
ปฏิบัติตามนโยบายพัฒนาและแกไขปญหาความยากจน  ดวยเทคโนโลยีการเกษตรกาวหนา  เพื่อผลิตและแปรรูปพืชเศรษฐกิจ
เพ่ือการคาหรือพืชวัตถุดิบอุตสาหกรรมแปรรูป ที่มีพัฒนาการปรับโครงสรางของแผนดําเนินงานจากทางโครงการหลวงมาโดย
ลําดับ  ดังน้ัน  ยุทธศาสตรการพัฒนากับการแกไขปญหาชาวเขาและหรือชนเผาที่มีความหลากหลายบนพื้นที่สูงบริเวณตนนํ้าลํา
ธารที่เปราะบางตอการถูกทําลาย  และสูญเสียสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรกายภาพ  ดิน–น้ํา–ปาไม  
จําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงดวยความเขาใจพ้ืนฐานขอจํากัดหรือจุดออนของทั้งสภาวะทางกายภาพ  และของโครงสรางทาง
สังคมวัฒนธรรม  จารีตประเพณีหรือวิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะอยางถองแท  โดยตองใหความสําคัญและศึกษาวิจัยไปพรอมๆกับ
การพัฒนาอยางตอเน่ืองและท่ีขาดไมไดคือ นโยบายสนับสนุนการวิจัยประเมินผล เพ่ือนํามาปรับปรุงใหสอดคลองและ
สนับสนุนพระบรมราโชบายที่ทรงพระราชทานเปนแนวทางพื้นฐานหลัก และทรงเนนอยูเสมอตั้งแตเริ่มโครงการหลวงที่ทรงมี
เปาประสงคใหราษฎรชาวเขาในทองถ่ินทุรกันดารบนพื้นที่สูง  ที่ยังยากจนอยู  ประสบความผาสุกไดในที่สุด  และขณะเดียวกัน
ประเทศก็ยังตองมีความมั่นคงอยูตลอดไป 
 
4.5.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเปาหมายในปจจุบัน (พ.ศ. 2547 – 2550) 

  พ้ืนที่ตัวแทนศึกษากลุมลานนา : เชียงใหม – ลําพูน – พะเยา 
 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาในระดับจังหวัดของประเทศในปจจุบัน รวมทั้ง 3 จังหวัด
เปาหมายพื้นที่ศึกษาในครั้งน้ี  ซ่ึงจัดอยูในกลุมลานนา  คือ  เชียงใหม  ลําพูน  พะเยา  โดยเฉพาะเชียงใหมซ่ึงเปนเมืองหลวงของ
อาณาจักรลานนาในอดีตและยังคงความเจริญรุงเรืองเปนศูนยกลางของภาคเหนือจนปจจุบัน  ไมวาจะเปนความเจริญทาง
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เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  เชนเดียวกับจังหวัดลําพูนและพะเยา  ที่ตางก็มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่เจริญรุงเรืองสั่งสม
มายาวนานเกินกวา 700 ป (หรือตามตํานานโบราณลานนาแลวไมวาลําพูนหรือพะเยาตางก็มีอายุมากกวา 1,400 ป) เชนเดียวกับ
เชียงใหม  ปจจัยพ้ืนฐานเหลานี้นับเปนขอไดเปรยีบของกลุมลานนา  และเปนรากฐานสําคัญทางวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญา
ทองถิ่น  ซ่ึงแนนอนวาจะเปนขอสนับสนุนหลักประการหนึ่งในการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
ลานนาในปจจุบันและอนาคต 
 อยางไรก็ตาม  แตละจังหวัดก็ไดมีวิสัยทัศนการพัฒนา  ซ่ึงเปนเสมือนเครื่องชี้นําถึงเปาประสงคและบทบาทการพัฒนา  
อันจะนําไปสูการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในกรอบแนวของวิสัยทัศนดังกลาว   ทั้งตัวอยางของ 3 จังหวัดพื้นที่
ศึกษา  ดังนี้    
 

(1)  วิสัยทัศนการพัฒนา 

เชียงใหม ลําพูน พะเยา 

“นครแหงชีวิตและความมั่งค่ัง”  เปน
เมืองใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาแก
ผูอยูอาศัย  และผูมาเยือนในฐานะเมือง
ที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับเอเชีย
พรอมกับเปนประตูการคาการลงทุนสู
สากล 

“ลํ า พู น เ มื อ ง โ บ ร าณ   ก า ว ล้ํ า
การเกษตรเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ” 

“ภายในป 2550  พะเยาเปนเมืองนาอยู  
ประชาชนมีรายไดพอเพียงกับรายจาย
ที่จําเปน  มีโอกาสพัฒนาตนเองใหอยู
ดีมีสุข  ชุมชนเขมแข็ง  พึ่งตนเองได” 

 (2)  บทบาทการพัฒนา 

เชียงใหม ลําพูน พะเยา 

1. เปนศูนยกลาง(hub)ทาง เศรษฐกิจ
และการคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) 
และเอเชียใต (BIMSTEC) 
2. เปนศูนยกลางบริการสุขภาพ
อุตสาหกรรมซอฟทแวรและการคา
ตางประเทศ 
3. โดด เดนในสาขาบริ ก ารการ
ทองเที่ยว  หัตถกรรม  อุตสาหกรรมที่
ปราศจากมลพิษ  และเกษตรประณีต 
(แบบเขม) 
 
 
4. เปนเมืองนาอยู  มีเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมลานนา   ชุมชนมีความ
เขมแข็ง                                                     

1. มุงพัฒนาภาคเกษตรกรรมซึ่ง
เปนอาชีพของประชากรสวนใหญ
ของจังหวัด   ดานผลิตเพื่อการคา
โดยเฉพาะลําไย  และพืชผักอ่ืนท่ีมี
คุณภาพ   เพื่อบริโภคภายในและ
สงออก 
 
2. มุงพัฒนา และสงเสริมการคา
การลงทุน  และความพรอมในการ
ขยายตัวภาค อุตสาหกรรม และการ
แขงขันดานสินคาหัตถกรรมส่ิงทอ
และไมแกะสลัก  สําหรับ SMEs ใน
ระดับประเทศและตางประเทศ 
3. พัฒนาสังคมวัฒนธรรมและการ
ทองเท่ียวในฐานะเปนเมืองโบราณ
เพื่อใหประชากรมี คุณภาพชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี  รวมทั้งการอนุรักษ 

1. มุงพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูท่ีดี 
2. มุงพัฒนาใหหมูบาน /ชุมชนใน
จังหวัดพะเยานาอยู 
3. มุงพัฒนาใหหมูบาน/ชุมชนคิด
เปนทําเปน  สามารถแกไขปญหาของ
ตนเองไดอยางเปนกระบวนการ 
4. พัฒนา ให จั งหวั ดพะ เ ย า เป น
พันธมิตรท่ีสามารถสรางศักยภาพ
เครือขายของกลุมจังหวัดและกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) 
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เชียงใหม ลําพูน พะเยา 

ขอ 3 (ตอ)  
และการพัฒนาศักยภาพของแหลง
ทองเที่ยวเพื่อเสริมสรางรายไดพอ
อยูพอกิน   ใหครอบครัวยากจน  
ดอยโอกาส   และพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยดวยกระบวนการ
เรียนรูตลอดชีวิต  สงเสริมการใชภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  ความรูดาน IT และ
โอกาสมีงานทํา 

(3)   ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนา 

เชียงใหม ลําพูน พะเยา 

1.  ยุทธศาสตรเชิงรุก :  
 สรางฐานเศรษฐกิจใหม 

1.1 พัฒนาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
เชื่ อมโยงกับกลุ มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) และ
เอเชียใต (BIMSTEC) อาทิ พัฒนา
เชียงใหม  เปนศูนยกลางการบิน
ของภูมิภาค   โครงการสงเสริม
ความสัมพันธ เมืองพี่ เมืองนอง 
(Sister City) กับตางประเทศ  และ 
โครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ค าการลงทุนกับกลุมประเทศ 
GMS และ BIMSTEC สําหรับ
กรอบยุทธศาสตร การค าการ
ลงทุน  เปนตน 

1.2  สรางฐานเศรษฐกิจใหมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมและความรู
ใ ห ม มุ ง สู  Knowledge-Based 
Econ-my อาทิ กรอบยุทธศาสตร
ดานอุตสาหกรรม  คือ  โครงการ 
Chiang Mai ICT City  โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือและ
โ ค ร ง ก า ร ก อ ตั้ ง ร ะ บ บ แ ล ะ
เ ค รื อ ข า ย น วั ต ก ร ร ม จั ง ห วั ด

1.  ยุทธศาสตรเชิงรุก :  
     สรางฐานเศรษฐกิจใหม 

1.1 สงเสริมการตลาดโดยการจัดตั้ง
ตลาดกลางสินคาเกษตรในภูมิภาค
ท้ังสงออกและนําเขา  อาทิ  กรอบ
ยุทธศาสตรดานเกษตร คือ 
โครงการจัดตั้งตลาดกลางสินคา
เกษตรในภูมิภาคทั้งสงออกและ
นําเขา (พืชผัก  ผลไม  โค  กระบือ  
สุกร  อาหารทะเลและสัตวนํ้า) 

1.2 ส ร า ง ฐ า น ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค 
อุตสาหกรรมใหเปนศูนยกลาง
ดานอุตสาหกรรมในภูมิภาค  โดย
การเพิ่มพ้ืนที่และสิ่งรองรับเขต
อุตสาหกรรมใหมากขึ้น   อาทิ  
ก ร อ บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น
อุตสาหกรรม คือ  โครงการจัดตั้ง
หรือขยายเขตนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้น ท่ี ลําพูน  และสนับสนุน
โครงสรางพื้นฐานรองรับ  และ
โครงการพัฒนาแหล งน้ํ า เพื่ อ
ร อ ง รั บ ก า ร ข ย า ย ตั ว ภ า ค 
อุตสาหกรรม ฯลฯ 

1.3  การพัฒนาโครงขายคมนาคม

1.  เมืองนาอยูและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1.1 แผนงานบานสวยเมืองสะอาด  
อาทิ  โครงการจัดระเบียบผังเมือง
ทุกระดับ โครงการปรับภูมิทัศน-  
ชุมชน  และสาธารณูปการ  อาทิ  
ถนน  และไฟฟา ฯลฯ 

1.2  แผนงานเมืองปลอดภัย  อาทิ 
โครงการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม   โครงการควบคุม
อบายมุขและจัดระเบียบสังคม  
โครงการปราบปรามยาเสพติด 
และผูมีอิทธิพลและโครงการจัด
ระเบียบสังคม ฯลฯ 

1.3  แผนงานเมืองกีฬาเพื่อสุขภาพ  
อาทิ  โครงการสรางศูนยกีฬาครบ
วงจร  โครงการสงเสริมกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ ฯลฯ 

1.4 แผนงานปาสวยน้ําใสเมือง
ปลอดภัยมลพิษ  อาทิ  โครงการ
พัฒนาองคกร  ประชาชนจัดการปา
ไมเพ่ือชุมชนอยางยั่งยืน  โครงการ
อนุรักษแหลงน้ําโดยชุมชนคนใกล
นํ้า  โครงการบรรเทาปญหาอุทก
ภัยและภัยแลง  โครงการจัดการ
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เชียงใหม ลําพูน พะเยา 

เชียงใหม  สวนกรอบยุทธศาสตร
ดานทองเที่ยว  คือ  โครงการ
จัดตั้งสถานปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ
เพื่อธุรกิจสปา  เปนตน 

2.  ยุทธศาสตรปรับตัว : เพ่ิม  มูลคา
ฐานเศรษฐกิจเดิม 

2.1 สรางงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ
แ ล ะ ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติ   สําหรับตลาดเฉพาะ 
(Niche Market)       โดยการนํา
วั ฒ น ธ ร ร ม ล า น น า ม า  ส ร า ง
เอกลักษณและเรื่องราวเพ่ือเพ่ิม
มูลคาใหกับสินคา   อาทิ   กรอบ
ยุทธศาสตรดาน OTOP คือ  
โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ขี ด
ความสามารถในการแขงขันเขต
เ ศ รษฐกิ จ ล า นน า   โคร งก า ร
สงเสริมตราสัญลักษณผลิตภัณฑ
เมืองเชียงใหม  และโครงการสราง
แ น ว โ น ม แ ฟ ชั่ น รู ป สิ น ค า
หัตถกรรมลานนา  เปนตน 

2.2 เชื่อมโยงการทองเที่ยวเพื่อเปน
พ ลังดึ งดู ด ใหม จ ากทรัพยากร
ทองเท่ียวท้ังภายในกลุมจังหวัด
และเชื่ อมโยงกับกลุมประเทศ 
GMS และ BIMSTEC อาทิ กรอบ
ยุทธศาสตรดานทองเที่ยว  คือ  
โครงการสวนสัตวกลางคืนจังหวัด
เชียงใหม   โครงการศึกษาความ
เปนไปไดการสรางหมูบานชาวเขา
จําลอง  และโครงการสงเสริมใหมี
หมูบานวัฒนธรรมลานนา  เปนตน 

2.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ทางดานการเกษตร   โดยสราง
ความหลากหลายและการบริหาร
จัดการสมั ยใหม   อาทิ   กรอบ

เชื่อมโยงภูมิภาค  เพื่อสงเสริมภาค 
อุตสาหกรรม  อาทิ   กรอบยุทธ-
ศาสตรดานอุตสาหกรรม  คือ  
โครงการกอสรางถนนวงแหวน
รอบนอกเชียงใหม – ลําพูน โครง 
การกอสรางถนนเลียบทางรถไฟ 
ฯลฯ 

1.4  สรางฐานเศรษฐกิจใหมดาน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมและความรู
ใหม Knowledge-Based Economy 
อาทิ กรอบยุทธศาสตรดานอุตสา-
ก ร ร ม   คื อ  โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาผาทอหริ
ภุญชัย  และการแกะสลักไมและ
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยแผน
ไ ท ย   แ ล ะ ส มุ น ไ พ ร ลํ า พู น  
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีระดับสูงและสะอาด 
ฯลฯ 

2.  ยุทธศาสตรปรับตัว : เพ่ิมมูลคา  
  ฐานเศรษฐกิจเดิม 

 2.1  การพัฒนาใหเปนศูนยกลางการ
ผลิตและตลาดการคาลําไย   ที่มี
คุณภาพมาตรฐานสูสากล   อาทิ  
กรอบยุทธศาสตรดานเกษตร  คือ  
โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยพัฒนาและ
ประชาสัมพันธใหลําไยเปนผลไม
ระดับโลก    โครงการพัฒนาการ
ผลิตลําไยเ พ่ือการสงออก   และ
ขยายตลาดลําไย  เพ่ือการแปรรูป
และสงออก 

 2.2  สงเสริมและพัฒนาการเกษตร
อยางยั่งยืน  โดยยึดแนวพระราดําริ
ตามกรอบยุทธศาสตรดานเกษตร 
คือ  โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.3  สงเสริมสินคาเกษตรทางเลือก

ขยะมูลฝอยเชิง-บูรณาการระดับ
จังหวัด ฯลฯ  

1.5 แผนงานสรางเครือขายการ
เรียนรูเปนเมืองนาอยู  อาทิ  
โครงการขยายเครือขายแนวคิด
เมืองน าอ ยู สู   ชุมชนเป าหมาย  
โครงการสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อ
แกปญหามลพิษชุมชน ฯลฯ 

2. แกไขปญหาความยากจนและ 
  กระจายรายได 

2.1 แผนงานพัฒนาทางดานการ 
เกษตร อาทิ  โครงการควบคุม / 
การใชสาร เคมีทางการ เกษตร  
โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรใหปลอดภัยตอ
ผูบริโภค  โครงการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรในพื้นท่ี เฉพาะ  (พื้นที่
ยากจน   พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ้ืนที่ในเขตชลประทาน) โครงการ
แปลงสินทรัพยเปนทุน โครงการ
เ พ่ิมประสิทธิภาพการถายทอด
เทคโนโลยี  และขยายกิจกรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการแปร
รูปผลิตผลการเกษตรและการตลาด  
โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา 
เ พ่ื อ ส นั บ สนุ น ก า ร ผ ลิ ต ด า น
การเกษตร  โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรครบวงจรและ
การเกษตรแบบพอเพียงเพื่อใหเกิด
เกษตรยั่งยืน 

2.2  แผนงานสินคาชุมชน  อาทิ  
โคร งก า รพัฒนาคุณภ าพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ   โครงการ
พัฒนาและจัดตั้งกลุมผูผลิตราย
ใหม   โครงก ารสนั บส นุนให
ครัวเรือนยากจนไดรับทราบและ
สามารถเขาถึงแหลงทุนภายใน
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ยุทธศาสตรดานเกษตร  คือ 
โครงการจัดตั้งศูนยสินคาเกษตร
ภาคเหนือ   โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในธุรกิจลําไยไทย  
โครงการสง เสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่มีมูลคาสูงเพ่ือสงออก
ทดแทนการนําเขายางพารา พืชผัก
ปลอดสารพิษ  ไมดอกไมประดับ  
โครงการพัฒนาแหล งน้ํ า และ
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร  
และโครงการจัดทํ า เกษตรดีที่
เหมาะสม GAP และการจัดการ
ดานสุขลักษณะในโรงงานแปรรูป 
–GMP ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืน:
สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิม
และเศรษฐกิจใหมใหย่ังยืน 

3.1 อนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมลานนา  
โดยนําภูมิ-ปญญาทองถิ่นมาสราง
ความโดดเดนและเชื่อมโยงสูสากล  
อาทิ   กรอบยุ ทธศ าสตร ด า น
ทองเที่ยว  คือ โครงการจัดตั้งศูนย
ศิลปวัฒนธรรม   และภูมิปญญา
ท อ งถิ่ นป ระจํ า จั งหวั ด   และ
โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย เ รี ย น รู
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ใน ชุมชน ฯลฯ 

3.2 ดํ า ร ง ค ว า ม เ ป น ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยฟนฟูและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อ ย า ง ยั่ ง ยื น   อ า ทิ   ก ร อ บ
ยุทธศาสตรดานทองเที่ยว  คือ  
โครงการลดปริมาณและความ
สกปรกของน้ําเสียท่ีระบายลงสู
แม นํ้าปง   และโครงการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง  ฟนฟูพ้ืนที่ปา
อนุรักษตนน้ํ าและสงเสริมการ

ใหมที่มี ศักยภาพเพื่อการพัฒนา
ตามกรอบยุทธศาสตรดานเกษตร  
คือ  โครงการสงเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ยางพารา) และอาชีพ
เสริมในพื้นที่การปลูกสวนยาง  

2.4 การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการ 
เกษตรอยางพอเพียงตามกรอบ
ยุทธศาสตรดานเกษตร  คือ 
โครงการพัฒนาลุมนํ้าสาขาเพื่อ
การเกษตร  โครงการจังหวัดนํารอง
พัฒนาลุมนํ้าลี้แบบบูรณาการ  ฯลฯ 

2.5  การพัฒนาเพื่อยกระดับสินคา
หัตถอุตสาหกรรมสูตลาดตาม
ก ร อ บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น
อุตสาหกรรม  อาทิ  โครงการวิจัย
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑสินคา OTOP และ
สงเสริมการตลาดสินคา  OTOP 
โครงการจัดตั้ ง ศูนยแสดงและ
จํ าหน าย สินค า หัตถกรรมของ
จังหวดั  ฯลฯ 

2.6  การพัฒนาใหลําพูนเปนเมือง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ  ตามกรอบ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม  
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว  อาทิ  
โครงการอนุรักษนครหริภูญชัย
เมืองโบราณ  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน  และพัฒนาแหลงทองเที่ยว
อุท ย านแห งช า ติ ด อ ย ขุนต าน  
โครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร (สวนลําไย) 
โครงการสงเสริมการลดทุน  สราง
ท่ีพักแบบ longstay และ  homestay  

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   สนับสนุนทั้งทางฐานเศรษฐกิจ 
   เดิมและฐานเศรษฐกิจใหมใหย่ังยืน 

 3.1  การผลิตสินคาการเกษตรที่มี

หมูบาน 
2.3  แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรม  
อาทิ  โครงการสงเสริมการจัดตั้ง
ธุรกิจอุตสาหกรรมและเชื่อมโยง
การผลิต  โครงการพัฒนาทักษะ
การผลิตสินคา OTOP โครงการ
ใหบริการเงินทุน 

2.4  แผนงานดานพัฒนาตลาดและ
บริการ  อาทิ  โครงการสนับสนุน
ตลาดผลิตภัณฑ  โครงการจัดหา
ตลาดใหเกษตรกร โครงการสํารวจ
และจัดทําทะเบียนผูมีปญหาทาง
สั งคมและย ากจน   โครงก าร
สง เสริมและจัดสวัสดิการแกผู
ประสบปญหาทางสังคม   และ
โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อ
แกไขปญหาความยากจน 

3.  พัฒนาทุนทางสังคม 
3.1 แผนงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  อาทิ  โครงการ
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางเลือกในการประกอบ  อาชีพ  
โครงการสงเสริมมิติทางศาสนาเพื่อ
การพัฒนาเมืองและจัดระเบียบ
สังคม  โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝน  โครงการสงเสริม
และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.2  แผนงานปองกันแกไขปญหา
เอดส  อาทิ  โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลขอสนเทศเพื่อปองกันแกไข
ปญหาเอดสในพื้นที่  โครงสราง
คานิยมการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย  
ฯลฯ 

3.3  แผนงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด อาทิ โครงการดํารงสภาพ
หมูบาน / ชุมชนเอาชนะยาเสพติด
อยางยั่งยืน  โครงการพัฒนาการมี
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บริหารจัดการปาชุมชนโดยการมี
สวนรวมของประชาชน  ฯลฯ 

3.3  สรางความมั่งคงปลอดภัยใน
พื้นที่ชายแดนและความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ข อ ง
ประชาชน และนักทองเที่ยว  อาทิ  
กรอบยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
คือ  โครงการยกระดับมาตรฐาน
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรั พย สินของประชาชนและ
นักทองเที่ยวสูระดับสากล  และ
โครงการหมูบานมั่นคงเพื่อสราง
ความมั่นคงปลอดภัยตามแนว
ชายแดน ฯลฯ 

3.4  พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเปน
ฐานในการพัฒนาโดยขยายโอกาส
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง   โดย 
เฉพาะผูดอยโอกาส   และสราง
โอกาสในการเรียนรู เฉพาะดาน  
และความรูสมัยใหม เพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันและ
สอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนา  อาทิ  กรอบยุทธศาสตร
ดานทรัพยากรมนุษย คือ โครงการ
พัฒนา ศัก ยภ าพบุ คล ากรของ
จั งหวั ด เ พ่ื อรองรับการพัฒนา 
โครงการพัฒนาแมครัวคนเมืองสู
ครัวโลก  สวนกรอบยุทธศาสตร
ดานการคาการลงทุน คือ โครงการ
สงเสริมความสามารถทางดาน
ก า ร ค า ด ว ย ร ะ บ บ พ า ณิ ช ย
อิเล็คโทรนิคและโครงการพัฒนา
นักการตลาด  ฯลฯ  

3.5  แกไขปญหาความยากจน โดยใช
แนวพระราชดํ าริ   “เศรษฐกิจ
พอเพียง”  และ  “เศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง”  รวมกับมาตรฐานการ

คุณภาพและปลอดภั ย เ พ่ือการ
บริโภคและสงออก  ตามกรอบ
ยุทธศาสตรดานเกษตร คือ โครง 
การรณรงค และสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตร (พืช สัตว ประมง) ให
ปลอดภัย เ พ่ือการ  บริโภคและ
สงออก 

 3.2  การแกไขปญหาความยากจน
และการกระจายรายได  ตามกรอบ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร พั ฒ น า สั ง ค ม  
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว  อาทิ  
โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายไดครัวเรือนยากจนเปาหมาย  
โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสใน
สังคมและโครงการแปลงสินทรัพย
เปนทุน ฯลฯ 

 3.3  การพัฒนาลําพูนใหเปนเมืองที่มี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมที่ดี   ตามกรอบ
ยุทธศาสตรดานเดียวกับ 3.2  อาทิ  
โครงการ Green and Clean โครง 
การสรางสวนสาธารณะ / สนาม
กีฬาในเขตอุตสาหกรรม  โครงการ
ปองกันแกไขภาวะมลพิษและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใน
แมน้ํากวง  โครงการประชาชนเพื่อ
แกไขปญหาภัยแลง  โครงการ
จัดการขยะมูลฝอยครบวงจร 

 3.4  การลดการสูญเสียชีวิตและ
ท รั พ ย สิ น จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง
การจราจรตามกรอบยุทธศาสตร
เชน เดียวกับ 3.2 คือ โครงการ
กอสรางถนน OverPass ส่ีแยก
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  และ
โครงการเสริมสรางวินัยจราจร 

 3.5  การเสริมสรางคนดีมีคุณธรรม  
ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา

สวนรวมของครอบครัวและชุมชน
ในการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผู
เสพ / ผูติดยาเสพติด  โครงการ 
“เปนหน่ึงโดยไมพึ่งยาเสพติด” (To 
Be Number One) 

3.4 แผนงานพัฒนาสถาบัน 
ครอบครัว คือ โครงการลอมรักใน
ครอบครัวลอมรั้วใหชุมชน 

3.5  แผนงานสรางความมั่นคงและ
อํานวยความเปนธรรม  อาทิ  
โครงการอํานวยความเปนธรรมใน
สังคม  โครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนในการรักษาความ
สงบเรียบรอย  โครงการเสริมสราง
ความมั่นคงชายแดน 

3.6  แผนงานปองกันและแกไขการคา
มนุษย  อาทิ  โครงการพิทักษสิทธิ์
ประชาชน  โครงการคุมครองผูตก
เปนเหยื่อการคามนุษย 

3.7 แผนงานพัฒนาบทบาทสื่อ 
มวลชนเพื่อการพัฒนาเมืองพะเยา  
คือ   โครงการสัมมนาเครือข าย
ประชาชนสัมพันธ  “การแก ไข
ปญหาสังคม” 

4. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
4.1  แผนงานดานการเกษตร  อาทิ  
โครงการสงเสริมและพัฒนาขาว
หอมมะลิและยางพาราให เปน
เอกลักษณ (brand) ของจังหวัด
พะเยา  และเพื่อการสงออก  โครง 
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพไม
ผล (ลําไย  ลิ้นจี่) ใหครบวงจร 
โครงการอาหารปลอดภัย โครงการ
พัฒนาเกษตร / สถาบันเกษตรกร
ใ ห เ ข ม แ ข็ ง   ส า ม า ร ถ เ ป น
ผูประกอบการธุรกิจ  และโครงการ
ง าน วิ จั ย แ ล ะ พัฒน าท า ง ด า น
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ดํ า เ นินงานตามนโยบายแกไข
ปญหาคว าม ย ากจนที่ รั ฐ บ าล
กําหนด  อาทิ  กรอบยุทธศาสตร
ดานเกษตร  คือ  โครงการแกไข
แนวพระราชดํารัส   “เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัพยากรมนุษย  คือ  โครงการคน
ดีศรีลําพูน 

 3.6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ส ง เสริมการศึกษาตอและการ
เรี ยนรู ต ลอดชี วิ ต   ตามกรอบ
ยุทธศาสตร เชนเดียวกับขอ  3.5  
อาทิ   โครงการพัฒนาศักยภาพ
องคกรชุมชน   โครงการพัฒนา
ทักษะฝมือแรงงาน  และโครงการ
พัฒนาการศึกษา   และสงเสริม
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเกษตรและสินคาชุมชน 
4.2  แผนงานดานอุตสาหกรรม  อาทิ  
โครงการจัดตั้ง เครือขายพัฒนา
สินคาและรับรองมาตรฐานเพื่อการ
สงออก   โครงการสงเสริมและ
พัฒนาผูประกอบการ SMEs  

4.3 แผนงานการทองเที่ยวและบริการ  
อาทิ  โครงการจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารการทองเที่ยว  วัฒนธรรม 
และผลิตภัณฑ  โครงการจัดสราง
ศูนยศิลปวัฒนธรรมและขอมูลการ
ทองเที่ยว โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ที่เที่ยว ฯลฯ   

4.4 แผนงานดานการคาและการ
ลงทุน อาทิ  โครงการสงเสริม
ความสัมพันธ กับกลุมประเทศ 
GMS เพื่อเชื่อมโยงการคาและการ
ลงทุน   โครงการศูนยส ง เสริม
เศรษฐกิจการคา  การลงทุนเพ่ือการ
สงออก  ฯลฯ 

4.5 แผนงานพัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและบริการ คือ 
โครงการ  e-Province 

5.  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
5.1  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ  อาทิ  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด ซ้ือจัดจาง  
และสรางจิตสํานึกในการประหยัด
คาสาธารณูปโภคและวัสดุสํานัก 
งานโครงการ  One Stop Service 
5.2  แผนงานเพิ่มประสิทธิผลตาม
พันธกิจ อาทิ  โครงการศึกษา
กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน
และโครงการติดตามประเมินผล
ตามพันธกิจและวิ สัยทัศนการ
พัฒนาจังหวัด 
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เชียงใหม ลําพูน พะเยา 

  5.3  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ  คือ  โครงการปรับปรุงท้ังมาตรฐานของงาน  
และการใหบริการของขาราชการตอประชาชน 

5.4  แผนงานพัฒนาองคกร  คือ  โครงการพัฒนาระบบควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกร
ในดานระบบงานและการบริหารบุคคล 

ท่ีมา (1)   ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2547 – 2550  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  พ.ศ. 2547 
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน  (พ.ศ. 2547 – 2550)  สํานักงานจังหวัดลําพูน  พ.ศ. 2547 
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (พ.ศ. 2547 – 2550)  จังหวัดพะเยา  
 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา  พ.ศ. 2547 

 
 จากประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาตามวิสัยทัศน  และเปาหมาย  ตลอดจนโครงการตางๆ ที่กําหนดตามยุทธศาสตรของ 3 
จังหวัดเปาหมายพ้ืนท่ีศึกษาตามรายละเอียดขางตน จะเห็นไดถึงยุทธศาสตรที่เปนจุดรวมของกลุมลานนาที่มีเอกลักษณเฉพาะ
กลุมอยางเดนชัด จากความรวมสมัยทางประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  ตลอดจนวิถีชีวิตของ
คนเมืองเหนือที่ส่ังสมกันมานานนับพันป  เปนสําคัญ  โดยเฉพาะในประเด็นหลักๆ คือ  (1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางสังคม  
วัฒนธรรม  การทองเท่ียว    ที่จัดเปนยุทธศาสตรเพื่อการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมลานนาและเปนยุทธศาสตรปรับตัวเพ่ือเพิ่ม
มูลคาฐานเศรษฐกิจเดิมไปพรอมๆกัน  เชน  โครงการจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมลานนาและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน  
โครงการสงเสริมการจัดตั้งหมูบานวัฒนธรรมลานนา  และหมูบานกลุมชาติพันธุหรือชนเผา (ชาวเขา) ที่ตั้งถ่ินฐานและที่ทํากิน
ในดินแดนลานนา  โครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยว (เชิงอนุรักษ) ทางศิลปวัฒนธรรมลานนา  โครงการสงเสริมและ
พัฒนาสินคาผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหรือ OTOP จากวัฒนธรรมลานนาและภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยเฉพาะสินคาผลิตภัณฑจากงาน
หัตถกรรมลานนาที่มีเอกลักษณ และไดรับการคัดสรรเปนสินคาสุดยอดของภูมิภาคพรอมตราสัญลักษณกลุมลานนา  เพื่อการ
แขงขันเชิงเศรษฐกิจและการสงออก  (2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจการคาการลงทุน  ที่เนนโครงการสงเสริม
ความสัมพันธของกลุมลานนากับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) และเอเชียใต (BIMSTEC) เพื่อเชื่อมโยงและ
พัฒนาการคาการลงทุน  และกรณีนี้ไดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวไปพรอมๆกันดวย  และ (3)  ยุทธศาสตรดาน
การเกษตร  ที่เนนโครงการจัดตั้งศูนยสินคาเกษตรภาคเหนือ  และโครงการพัฒนาขีดความสามารถในธุรกิจเกษตรพืชผักผลไม
เดนของกลุมลานนาที่มีมูลคาสูงเพ่ือการสงออก  ทั้งพืชหลักเดิม  เชน  ลําไยของเชียงใหม  และลําพูน  และขาวหอมมะลิของ
พะเยา  และพืชเศรษฐกิจใหมของกลุมลานนาคือยางพารา (พืชเศรษฐกิจเดิมของภาคใต)  เหลานี้นับเปนขอไดเปรียบหรือเปนจุด
แข็งของกลุมลานนา ทั้งนี้ยังไมไดรวมถึงความเขมแข็งขององคกรประชาชนกลุมลานนาดานการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน
ระบบเหมืองฝายของราษฎรเพื่อการเกษตรในระดับไรนา ที่ราษฎรและชุมชนไดส่ังสมประสบการณมามากกวา 700 ป ตาม
ประวัติศาสตรลานนา  หรือมากกวา 1,400 ปตามตํานานโบราณลานนา  และเปนที่ยกยองหรือเปนตัวอยางของความสําเร็จอยาง
สมบูรณแบบในยุทธศาสตรการรวมกลุมของราษฎรฐานราก (ผูใชน้ํา) ที่มีสวนรวมกันบริหารจัดการน้ําใชเพื่อการเกษตรทุก
ข้ันตอน (ตั้งแตข้ันกําหนดนโยบาย – ข้ันวางแผนตามนโยบาย – ข้ันนําไปปฏิบัติตามแผน  และข้ันประเมินผลการปฏิบัติจนถึง
การนําไปใชประโยชน) ไดอยางมีประสิทธิภาพและยุติธรรม (วันเพ็ญ  สุรฤกษ 2528 และ 2545) สมควรนํามาเปนแนวทางหนึ่ง
ในการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการแกไขปญหาสวนรวมของชุมชนไดอยางดี  และปญหารวมสําคัญของชุมชนฐานรากที่สําคัญ
มากในสังคมไทยประการหนึ่งหรือประการแรก  ก็คือ  ปญหาความยากจน  ที่รัฐเองไมวายุคไหนสมัยไหนจนปจจุบันก็ยังให
ความสําคัญกับยุทธศาสตรการแกปญหาเรื่องนี้เปนอันดับแรก  หรือระดับตนๆ เสมอมา 
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4.6  การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน ∗ 
รัฐบาลในอดีต : รัฐบาลปจจุบัน 

                  ผลการศึกษาจากประชากรเปาหมายตัวแทนศึกษาจํานวนทั้งหมด 1,241 คน ที่ประกอบดวย ประชากรกลุมเปาหมาย
ยากจนและกลุมควบคุม  ผูนําชุมชนหรือผูบริหารระดับทองถ่ิน (หัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการของหมูบาน 
– ตําบล – และชุมชนเมือง) ผูบริหารระดับนโยบาย (เจาหนาท่ีสวนราชการและเจาหนาที่รับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
หรือดําเนินการในพื้นที่ระดับอําเภอ – จังหวัด – ผูบริหารโครงการหลวงและหัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวง  และผูแทน
หนวยงานราชการที่สนับสนุนโครงการหลวง – ผูบริหารของเทศบาลที่ดูแลรับผิดชอบชุมชนเมือง – ผูแทนองคกรเอกชน และ
นักการเมืองระดับผูนําพรรคและผูแทนระดับจังหวัด) ในพื้นที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  พบวา  ตางก็ยอมรับ
วาโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนของรัฐในอดีต ที่ยังดําเนินการอยู และปจจุบันไมวาจะเปนโครงการ
ดานเศรษฐกิจหรือสังคม  ลวนแลวแตไดเขามามีบทบาทสําคัญไมมากก็นอย และหลายโครงการมีศักยภาพในการแกไขปญหา
ความยากจนไดตรงความตองการของประชากรเปาหมายยากจนในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 กลุมดังกลาว แมวาบริการและการเขาถึง
ประโยชนของโครงการจะยังไมทั่วถึงในหมูประชากรยากจนและดอยโอกาสในลักษณะตางๆ  ดวยปญหาอุปสรรคและจุดออน
ในลักษณะตางๆของการบริหารจัดการโครงการ ซ่ึงรวมทั้งการขาดการมีสวนรวมของประชากรที่เปนเปาหมายอยางแทจริง  ดัง
จะไดวิเคราะหลงลึกในรายละเอียดตามขอเท็จจริงที่เปนผลการศึกษาที่ประจักษชัดในทุกเรื่องหรือทุกกรณีไป  

 
  4.6.1   โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรของรัฐในการแกไขปญหาความยากจน 

(1) การยอมรับโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนตามยุทธศาสตรของรัฐในอดีต และปจจุบัน 
  ในทัศนะของประชากรเปาหมายและผูนําชุมชนของชนบทที่สูง ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง 

                  เปนที่นาสังเกตวา  ทัศนะของประชากรตัวอยางศึกษาทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม กับทัศนะของผูนําชุมชน/
ผูบริหารทองถิ่นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนของรัฐในอดีตและปจจุบันท่ียอมรับวาเปนที่นิยมและรูจัก
กนัแพรหลายในหมูประชากรยากจนในอันดับตนๆ 1-2 อันดับแรกจะแตกตางกันนอยมาก (ตารางที่  45)  
                 จากคารอยละในตารางที่ 45 ที่บงบอกถึงอันดับความสําคัญหรือความนิยมของโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนของรัฐบาลทั้งในอดีตที่ยังดําเนินการอยูและของรัฐบาลปจจุบัน  ที่เปนผลการศึกษาจากการประชุมและอภิปรายกับกลุม
ผูนําชุมชนตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัดรวมท้ังระดับหัวหนาศูนยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง(199 ราย) และผลการ
สัมภาษณประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมเปนรายบุคคล(520 ราย) ดังแสดงขอมูลเปรียบเทียบขางตนจะมีความโดดเดน
ที่สุดสําหรับโครงการพัฒนาของรัฐบาลปจจุบันในดานสังคมที่ไมมีความแตกตางกันเลยทั้ง 3 กลุมชุมชนพื้นที่เปาหมาย  ดวย
ลักษณะโครงการท่ีเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตประการหนึ่ง น่ันก็คือ  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 
บาทรักษาทุกโรค ที่ประกาศใหความชวยเหลือดูแลสุขภาพอนามัยของประชากรทุกคนในประเทศดวยราคายอมเยาเพียง 30 บาท
ตอครั้ง ในขณะที่โครงการของรัฐบาลในอดีตดานเดียวกัน คือ  โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาลผูมีรายได
นอย  และผูท่ีสังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล  หรือ โครงการบัตร สปร.  แมความชวยเหลือจะอยูในวงจํากัดกวา  คือ  เฉพาะ
ครอบครัวที่ซ้ือบัตรสปร. รายป (500 บาท)  และประชากรรายเดี่ยวตอป (300 บาท) แตประชากรตัวแทนศึกษาทั้ง 3 กลุมพื้นที่
ศึกษา ก็ใหความสําคัญหรือพอใจในบริการเปนอันดับหนึ่งหรือไมนอยกวาอันดับสอง  กอนที่จะยกเลิกไปเมื่อมีบัตรทอง 30 
บาทของรัฐบาลปจจุบัน ทั้งๆที่ประชากรตัวแทนศึกษาหรือประชากรเปาหมายยากจนสวนใหญยังพอใจบัตร สปร. มากกวาบัตร
ทอง 30 บาท ดวยเสรีภาพในการเลือกรับบริการจากสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย  ตลอดจนบริการและคุณภาพของ
ยาท่ีไดรับเปนสําคัญและจายเงินคาบัตรเพียงปละครั้งเดียว ในขณะที่บัตรทองตองจาย 30 บาททุกครั้งที่ไปใชบริการ  ดังที่จะได 

                                                 
∗

 ศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ สุรฤกษ ศาสตราจารยเกียรติคุณสาขาวิชาภูมิศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ตารางที่ 45  รอยละของการยอมรับโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนตามยุทธศาสตรของรัฐในอดีตและปจจุบัน 
  ในทัศนะของประชากรเปาหมายและผูนําชุมชนของชนบนที่สูง-ชนบททั่วไป-ชุมชนเมือง 
 

ชนบทที่สูง (รอยละ) ชนบททั่วไป (รอยละ) ชุมชนเมือง (รอยละ) 
ประเภทโครงการ 

ประชากร ผูนําชุมชน ประชากร ผูนําชุมชน ประชากร ผูนําชุมชน 
1. ดานเศรษฐกิจ       
1.1 โครงการของรัฐบาลในอดีต       

(1)กองทุนอุดหนุนหมูบานละ 100,000 บาท 9.2  57.8  15.4  83.1  - - 
(2)  กข.คจ. 5.8  50.0  31.6  76.9  - 10.2 
(3)  เงินกูมิยาซาวา - 43.8 7.6 69.2 5.6  64.4  
(4)  กองทุนบรรเทาปญหาสังคม - SIP/SIF - 23.1 - 9.4 4.4  55.9  
(5)  เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง - 29.7 0.4 35.4 3.8 10.2 
(6) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม SME - - - - - 10.2 

1.2 โครงการของรัฐบาลปจจุบัน       
(1) กองทุนเงินลาน 21.6 67.2  40.4  92.3  41.2  94.9  
(2) พักชําระหนี้และลดภาระหนี้ 7.6  70.3  25.0  87.7  1.2 44.1 
(3) หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ - OTOP - 50.3 5.8 73.8 5.6  52.5 
(4) ธนาคารประชาชน 0.8 25.0 3.8 58.5 4.4 84.7  

2.  ดานสังคม       
2.1 โครงการของรัฐบาลในอดีต       
(1) สวัสดิการประชาชนดาน 
      รักษาพยาบาล-บัตร สปร. 

17.6 53.1 18.4  67.7 13.8  72.9 

(2) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3.4 79.7  5.4 84.6 6.8 72.9 
(3) เงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 5.8  68.8 17.0  75.4 20.0  86.4  
(4) สงเคราะหผูปวยโรคเอดส/คนพิการ 2.6 57.8 2.6 86.1 0.6 79.7  

2.2  โครงการของรัฐบาลปจจุบัน       
(1) 30 บาทรักษาทุกโรค 62.5  96.9 49.6 86.2  45.6 96.9  
(2) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 35.8  95.3 25.0  87.7  21.8 93.2  
(3) ปฏิรูปการศึกษา - 65.6 - 63.1 1.2 57.6 
(4) จัดระเบียบสังคม - 50.0 0.8 64.6 1.2 62.7 

หมายเหต ุ  
(1)   คารอยละในที่น้ีเปนเพียงการแสดงหรือใหขอมูลวาโครงการพัฒนาน้ันๆ มี ประชากรกลุมเปาหมายและควบคุมในพื้นที่ศึกษาไดรับบริการ

คิดเปนรอยละเทาใดจากจํานวนประชากรตัวแทนศึกษาทั้งหมดเปรียบเทียบกับคารอยละของผูนําชุมชนระดับทองถิ่นตัวแทนศึกษา
ท้ังหมดที่ใหขอมูลเก่ียวกับโครงการพัฒนาที่มาถงึประชากรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

(2) คารอยละดังกลาวไมไดบอกถึงความทั่วถึงหรือโอกาสและจุดแข็ง หรือตรงขามคือโครงการมีจุดออนหรือขอจํากัดและอุปสรรคตอการใช
ประโยชนของประชากรมากนอยเพียงใด แตจะเปนขอมูลที่ชวยจัดอันดับความสําคัญ (ตัวเลขในวงเล็บหลังคารอยละ)ของโครงการพัฒนา
เพ่ือแกไขปญหาความยากจนที่มีบทบาทในกลุมประชากรและพื้นที่เปาหมายทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง และเปน
แนวทางใหวิเคราะหลงลึกตอไปเปนรายโครงการสําคัญ 
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วิเคราะหลงรายละเอียดในหัวขอตอๆไป  สวนโครงการพัฒนาทางสังคมอันดับสองของรัฐปจจุบันก็มีความชัดเจนหรือโดดเดน
เชนกัน  เพราะเปนปญหาเรื้อรังและทําลายเยาวชนกับคนในชาติทุกวัยมาอยางตอเนื่อง  นั่นคือโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด  ที่ไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุกคนของทุกชุมชนในชาติในนโยบายทําสงครามปราบปรามยาเสพติดอยางเรงดวน
ของรัฐ  จึงไมมีขอสงสัยประการใดสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของรัฐบาลที่ไดรับการตอบรับสูงสุดจาก
ประชากรเปาหมายทุกกลุมและทุกระดับ  และการตอบรับจากหลายชุมชนสําหรับโครงการพัฒนาของรัฐบาลในอดีตสําหรับ
โครงการในลักษณะเดียวกัน  และโดยเฉพาะที่นาสนใจและไดรับการตอบรับถึงความสําคัญมากข้ึนทั้งอดีต  ปจจุบัน และ
แนวโนมในอนาคต คือ โครงการเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา พรรคการเมืองทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานตางพยายามจัดทํานโยบาย
พัฒนาสงเสริมการศึกษาของเยาวชนในชาติอยางเปนรูปธรรมมาแขงขันกันหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งใน
ตนป 2548 อยางเขมขน ประชากรเปาหมายทุกกลุมและผูนําชุมชนหลายกลุมยอมรับคุณคาและความสําคัญของการสงเสริม
การศึกษา คุณภาพการศึกษา  และการชี้ประเด็นที่เยาวชนหลายพื้นที่และชุมชนยังขาดโอกาสเขารับการศึกษาในทุกระดับและ
โดยเฉพาะในระดับสูงตั้งแตมัธยมปลาย  อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ดวยปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีจะกลาวถึงภายหลัง  นอกจากนี้
ผูนําชุมชนในทุกกลุมพ้ืนที่เปาหมายยังยอมรับถึงความสําคัญของโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ที่มีมาตั้งแตรัฐบาลใน
อดีตในอันดับตนๆ หรือระหวางอันดับ 1-3 ในขณะที่ประชากรเปาหมายทุกกลุมก็ใหความสําคัญโครงการนี้เทากันหมดรองจาก
สองโครงการแรกที่ระบุแลว เพราะในความเปนจริงแลวการใหความดูแลผูสูงอายุที่ไรที่พึ่งพิง ไรที่อยูอาศัยและชวยตนเองไมได
นั้น นับวารัฐบาลทุกสมัยทําไดนอยมากหรือในจํานวนจํากัดประมาณหมูบานละ 5-7 คน  นอยแหงมากที่ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ
สูงถึง 10 คนตอหมูบาน แตเมื่อเทียบกับสัดสวนของผูสูงอายุที่เขาเกณฑของแตละหมูบานแลวนับวานอยมากไมถึงครึ่ง และ
หลายแหงก็ไมถึง 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ดวยซํ้าไป 
 สําหรับโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่ชวยแกไขปญหาความยากจนที่จริงแลวก็ไมตางจากดานสังคม  เพราะ
โครงการพัฒนาที่ชวยแตงเติมส่ิงที่ขาดและจําเปนในการดํารงชีวิตยอมไดรับความสนใจในอันดับตนๆ ทั้งนั้น  ดังนั้น  โครงการ
ที่ชวยเหลือดานเงินทุนในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพทั้งของรัฐบาลในอดีตและรัฐบาลปจจุบัน  จึงเปนท่ีนิยมในอันดับ 
1 และ 2  ของทั้งประชากรเปาหมายยากจนหรือยากไรโดยตรง  และมีภาระหน้ีสิน  และของผูนําชุมชนที่เกี่ยวของ  นั่นก็คือ  
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละลานบาท  ของรัฐบาลปจจุบันที่เปดโอกาสใหประชากรในชนบท
และชุมชนเมืองที่สมัครเปนสมาชิกกองทุน  ไดกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพเปนรายปในวงเงินไมเกินรายละ 20,000 บาท/ป  และ
โครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้ (ผานทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) ในขณะท่ีโครงการดานเดียวกัน
ของรัฐบาลในอดีต  คือ โครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  และ โครงการแกไขปญหาความยากจน  หรือ กข.คจ. ที่
ใหหมูบานละ 280,000 บาท   แมวาโครงการของรัฐบาลที่มีมาเดิมจะใหบริการไดในวงจํากัดมากกวา  แตทั้งประชากรเปาหมาย
ยากจนและผูนําชุมชนที่เก่ียวของจะใหความนิยมหรือชอบที่จะใชประโยชนมากกวา  ถาไดโอกาส  เพราะมีความชัดเจนและ
เจาะจงกลุมยากจนจริงๆ   โดยเฉพาะโครงการ กข.คจ.  ขณะที่กองทุนเงินลานมีเง่ือนไขหลายประการที่เปนอุปสรรคในการใช
บริการหรือใชประโยชนของกองทุน  เชน  ตองมีคนค้ําประกัน (2 คน)  มีเงินฝากสัจจะออมทรัพยของกองทุนเปนรายเดือน 
(จํานวนมากนอยเทาใด  กรรมการบริหารโครงการเปนผูกําหนด) และตองจายคาตอบแทนเงินยืมหรือดอกเบี้ยเงินกู   กลาวอีก
นัยหน่ึงคือ  คนจนมากๆหรือจนดักดานไมมีโอกาสไดกูเงินลาน  เพราะไมสามารถผานเงื่อนไขไดครบหรือไมไดเลย  โดยเฉพาะ
ไมใครกลาค้ําประกันให   และกรรมการเองก็ไมพิจารณาผานเรื่องใหเพราะไมคิดวาคนจนนั้นๆสามารถคืนเงินพรอมดอกเบี้ยได
ตามเกณฑ  อยางไรก็ตาม  เปนที่นาสังเกตวาเฉพาะชุมชนเมือง  นอกจากกองทุนเงินลานแลว  โครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
อันดับ 2 สําหรับประชากรเปาหมายรวมท้ังกลุมควบคุม   คือ โครงการหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ  หรือ OTOP และสําหรับผูนํา
ชุมชนคือ  โครงการธนาคารประชาชน (ผานทางธนาคารออมสิน)  ซ่ึงโดยลักษณะโครงการก็มีความชัดเจนที่ธนาคารประชาชน
ไดเปดโอกาสใหอาชีพของคนในเมืองไดกูยืมโดยตรง  แมวาวงเงินคอนขางต่ํา  คือเริ่มดวยรายละ 15,000 บาท/ป  ในครั้งแรก  
สวนโครงการ OTOP ไดเปดโอกาสใหทั้งคนในชุมชนเมืองและชนบทที่พอมีทุน  หรือกูเงินมารวมทุน  และหรือเสริมทุนเปน
รายกลุมหรือรายเดี่ยวมีโอกาสสรางงานและสรางรายได  แตกรณีของโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจของรัฐในอดีตสําหรับกลุม
พื้นที่ชุมชนเมือง 2 อันดับแรก  จะตางจากชุมชนในชนบททั้งท่ีสูงและทั่วไปอยางสิ้นเชิง  ทั้งน้ีก็ดวยลักษณะของโครงการ 
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กข.คจ. และเงินอุดหนุนหมูบานละแสน  จะมีเกณฑชัดเจนในการสนับสนุนชุมชนในชนบท  ในขณะเดียวกัน  โครงการเงินกู
มิยาซาวา  และโครงการลงทุนเพื่อสังคมและการจัดตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาปญหาสังคมและปรับปรุงการใหบริการทางสังคม 
หรือ SIP และ SIF  ซ่ึงเปดโอกาสใหประชากรในพื้นท่ีชุมชนเมืองสามารถขอรับความชวยเหลือเชนเดียวกับชุมชนชนบท  จึง
เปนโครงการพัฒนาสําคัญอันดับ 1 และ 2  เหมือนกันในทัศนะของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม  และผูนําชุมชน
เมือง 
 มีขอสังเกตบางประการสําหรับกลุมประชากรเปาหมายและกลุมประชากรควบคุม  เกี่ยวกับการไดรับบริการหรือได
ใชประโยชนโครงการพัฒนาแกไขปญหาความยากจนในแตละกลุมพ้ืนที่เปาหมาย   พบวามีความชัดเจนมากที่สุดในชนบทที่สูง  
ที่ประชากรตัวแทนศึกษาของบานควบคุมไดรับโครงการพัฒนาแกไขปญหาความยากจนดานเศรษฐกิจในภาพรวมจากทั้ง
รัฐบาลในอดีตและรัฐบาลปจจุบันนอยกวาประชากรเปาหมาย อาทิ โครงการ กข.คจ. ท่ีไดชื่อวาไดชวยคนชนบทยากจนโดยตรง
จากภาครัฐตั้งแตเดิมมากกวา 10 ปแลว หรือ ตั้งแตป 2536ไมปรากฏวามีประชากรกลุมควบคุมใดของหมูบานใน 3 ศูนยฯ 
ตัวอยางศึกษาเคยไดรับ  และประชากรเปาหมายก็พบวามีเพียงหมูบานคนไทยหรือคนเมืองอาศัยอยูมาดั้งเดิมแหงเดียวของศูนยฯ 
หนองหอย (บานปางไฮ หมู 4) เทานั้น  ที่เคยไดรับและกําลังไดรับโครงการนี้  เหตุผลสําหรับกรณีนี้วิเคราะหไดหลายประการ  
ประการแรก โครงการ กข.คจ. มีทุนใหหมูบานชนบทแตละปที่จํากัดทั้งจํานวนหมูบานและจํานวนเงิน(ภาคผนวก 13) ประการที่
สองคุณสมบัติของชนบทที่สูงหลายแหงยังไมเขาเกณฑกําหนดของกรมพัฒนาชุมชนที่เปนหนวยงานรับผิดชอบโครงการ  หรือ
หมูบานชนบทที่สูงเขาเกณฑนอยกวาหมูบานชนบทอื่น  และประการท่ีสามอันเน่ืองมาจากหลักเกณฑ  คือหมูบานชนบทที่สูง
หลายแหงยังไมไดจัดตั้งเปนหมูบานอยางถาวรถูกตอง  อาทิ  เคยเปนบานบริวารมากอนและเพิ่งจัดตั้งใหม  เชน  หมูบานของ
ศูนยฯ หนองเขียว  และประชากรสมาชิกชุมชนของทั้ง 3 ศูนยฯ ตัวอยางศึกษา  ยังไมมีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินทํากิน เพราะเปน
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  เปนอุทยานแหงชาติ และบางพื้นที่เปนพื้นท่ีอนุรักษเพราะอยูในเขตลุมน้ําชั้นที่ 1-4 เปนตน  ซ่ึงไมเอ้ือ
ตอการเปดพื้นท่ีทําการเกษตร หรือแมแตขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร  นอกจากการทําการเกษตรแบบเขมภายใตการพัฒนา
เทคโนโลยีของมูลนิธิโครงการหลวงหนองหอย และประชากรก็มีรายไดดีโดยไมตองอาศัยโครงการ กข.คจ. หรือแมแต
โครงการกองทุนหมูบานละแสนบาท  ที่ประชากรควบคุมตัวอยางศึกษาทุกหมูบานของทั้ง 3 ศูนยฯ ไมไดใชบริการหรือใช
ประโยชนโครงการเชนกัน  สําหรับตัวอยางโครงการของรัฐปจจุบันดานเศรษฐกิจที่ประชากรควบคุมของชนบททั่วไปไดใช
บริการหรือไดประโยชนนอยกวาประชากรบานเปาหมาย  คือ โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทย  และที่ประชากรควบคุมใน
ชุมชนเมืองไมไดใชบริการ คือ โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ผาน ธ.ก.ส. เปนตน   อยางไรก็ตาม  ถาเปนโครงการพัฒนา
ดานสังคมเพื่อชวยแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลในอดีตและรัฐบาลปจจุบันพบวา  ไมมีความแตกตางระหวางกลุม
ตัวอยางประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  ทั้งสองกลุมจะใชหรือไมไดใชประโยชนโครงการพัฒนา
ทางสังคมเดียวกัน  อาทิ  โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดสและคนพิการ  และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ที่ไดใชกันนอยสําหรับ
โครงการในอดีต  ท้ังนี้ก็ดวยลักษณะเฉพาะที่เปนขอจํากัดของโครงการเอง  เชนถาไมยอมรับหรือไมแจงขอรับความชวยเหลือ
โรคเอดส  ก็จะไมไดเงินชวย  และอีกประเด็น คือ  งบฯของรัฐมีใหจํากัด  เชน  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ตองรอไดสิทธิ์แทนผูจากไป  
เพราะจํานวนประชากรเปาหมายท่ีไดรับเลือกใหรับงบฯนี้คงท่ีและนอยกวาจํานวนที่เขาเกณฑ  หรือตัวอยางโครงการปฏิรูป
การศึกษา  และการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลปจจุบันพบวา  ตัวแทนประชากรเปาหมายและควบคุมยังมีนอยหรือไมมี  เพราะ
การขาดความชวยเหลือทางสังคมจะไมสงผลกระทบชัดเจนเปนรูปธรรมอยางการขาดความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ  นั่นเอง 

(2) โครงการที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของ 
                  ประชากรเปาหมายยากจนตามทัศนะของผูบริหารระดับนโยบาย 
 จากโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐบาลในอดีตและปจจุบันไดใชเปนนโยบายและกลไก
สําคัญในการแกไขปญหาความยากจน  ดังที่ไดพูดถึงแลวนั้น  ผูบริหารระดับนโยบายและดูแลควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายใน
ทองถิ่น  ตัวอยางศึกษา (จํานวน 50 ราย ประกอบดวย  กลุมผูบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงและผูแทนหนวยงานสนับสนุนงาน
มูลนิธิฯ  กลุมผูบริหารระดับจังหวัด  คือพัฒนาการจังหวัด-อําเภอ  ผูบริหารของเทศบาลนครและเมือง  ผูวาราชการจังหวัด/รอง
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ผูวาราชการจังหวัด  กลุมนักการเมืองระดับพรรคและระดับทองถ่ิน และกลุมตัวแทนผูบริหารองคกรเอกชน)  ไดใหทัศนะวามี
โครงการใดบางที่สามารถชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงประเด็นหรือตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจน
มากที่สุดตามลําดับ 10 อันดับแรก (ตารางที่ 46 ) 
 
ตารางที่ 46 10 อันดับแรกและรอยละของโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและปจจุบัน ดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีศักยภาพใน

การแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจนในชนบทที่สูง ชนบททั่วไป
และชุมชนเมือง ตามทัศนะของผูบริหารระดับนโยบาย 

 

ประเภทโครงการ ทุกพ้ืนที่ 
(รอยละ) 

ชนบทที่สูง 
(รอยละ) 

ชนบททั่วไป 
(รอยละ) 

ชุมชนเมือง 
(รอยละ) 

1. หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ – OTOP 1 (80.0) 1 ( 86.7) 2 (92.3 ) 3 (75.0 ) 
2. กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ-กองทุนละ

ลานบาท 
2 ( 74.0) 3 (59.9) 1 (100.0 ) 3 (75.0) 

3. เงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 2 ( 74.0) 3 (59.9) 8 (53.8 ) 2 (81.2) 
4. หลักประกันสุขภาพถวนหนา – 30 บาทรักษาทุกโรค 4 ( 72.0) 3 (59.9) 3 (76.9 ) 1 (87.5) 
5. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 4 ( 72.0) 2 (73.3 )  5 (69.2) 5 (62.5) 
6. จดทะเบียนคนจน 6 ( 62.0) 3 (59.9 ) 5 (69.2 ) 5 (62.5) 
7. พักชําระหนี้และลดภาระหน้ี (ธ.ก.ส.) 7 ( 54.0) 7 (53.3) 7 (61.5 ) - 
8. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8 ( 50.0) - - 5 ( 62.5) 
9. ธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 9 ( 48.0) - 8 (53.8) 8 ( 56.2) 
10. แกไขปญหาความยากจน-กข.คจ. 10 ( 44.0) - 3 ( 76.9) - 

 
 เปนที่นาสังเกตและนาสนใจที่ทัศนะของตัวแทนศึกษาระดับนโยบายในภาพรวมและโดยเฉพาะกลุมพื้นที่ชนบทที่
สูง  ไดใหความสําคัญในอันดับสูงสุดแกโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  หรือ OTOP  ในขณะที่ผูบริหารฯกลุมชนบททั่วไป
และชุมชนเมืองใหความสําคัญในอันดับ 2 และ 3 ตามลําดับ กรณีนี้จะทําใหเห็นที่แตกตางกันอยางชัดเจนของผูบริหารระดับ
นโยบาย  กับกลุมประชากรเปาหมายและผูนําชุมชน/ผูบริหารทองถิ่นที่กลาวถึงแลว  (ตารางที่ 47) ดวยเหตุผลที่วาโครงการนี้
สามารถชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจน  นับเปนการมองการณไกล  และ
เห็นถึงเอกลักษณ  ศักยภาพของชุมชนดานภูมิปญญาทองถิ่นที่ประชากรเปาหมายยากจนสามารถดึงมาใชประโยชน  สราง
รายไดอยางยั่งยืน  หรือมิฉะนั้นโครงการก็ชวยเปดโอกาสใหประชากรยากจนไดพัฒนาศักยภาพเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจดวย
การนําภูมิปญญามาสรางงาน  สรางมูลคาเพ่ิมจากการแปรรูปผลิตภัณฑ  ควบคุมและเพิ่มคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑทําให
เกิดเปนธุรกิจชุมชน  สามารถเพิ่มขนาดการผลิต  ขยายตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดตอไป  ทัศนะเหลาน้ีไมนาจะเกิน
ความเปนจริงเพียงแตตองอาศัยเวลาเพื่อการพัฒนา  ดังเชนที่เกิดการยอมรับทั่วไปสําหรับภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรม
เครื่องเงินและผาทอกะเหรี่ยงโบราณของสมาชิกในชนบทที่สูงศูนยฯพระบาทหวยตมจังหวัดลําพูน  ในชนบททั่วไป อาทิ  กลุม
ผลิตภัณฑแปรรูปผาฝายบานปาหมอก  จังหวัดลําพูน  กลุมจักสานผักตบชวาของสมาชิกบานสันปามวงใต  จังหวัดพะเยา  กลุม
สงเสริมอาชีพผลติภัณฑจากไมของสมาชิกบานจุนพัฒนา  จังหวัดพะเยา  กลุมทอผาและแปรรูปผาฝายของสมาชิกบานนาคอเรือ  
จังหวัดเชียงใหม  และผลิตภัณฑกระดาษสาของสมาชิก (รายเดี่ยว) บานสันเหนือ  จังหวัดเชียงใหม  สวนในชุมชนเมือง  อาทิ  
กลุมผลิตภัณฑธูปหอมและกาละแมโบราณของแมบานชุมชนสันดอนรอม  จังหวัดลําพูน  การทําเครื่องเขินของสมาชิกกลุม
ชุมชนระแกง  จังหวัดเชียงใหม  และการผลิตไวนขาวก่ํา (ขาวเหนียวดํา) ของกลุมภูมินทรพัฒนา  ชุมชนวัดภูมินทร  จังหวัด
พะเยา  เปนตน  แมกระนั้นก็ดี  ถาพูดถึงความเห็นของตัวแทนระดับนโยบายของชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  จะไมตางจาก
ความเห็นของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม  คือการใหความสําคัญกับโครงการกองทุนเงินลานและโครงการหลัก- 
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ตารางที่  47  อันดับและรอยละของโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและปจจุบันดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีศักยภาพแกไข 
     ปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากรยากจน  ตามทัศนะของประชากร-ผูนําชุมชน-ผูบริหาร 
     ระดับนโยบาย 

อันดับท่ี ประชากร (รอยละ) ผูนําชุมชน (รอยละ) ผูบริหารระดับนโยบาย (รอยละ) 

1 
 

30 บาทรักษาทุกโรค 
(62.5 / 49.6 / 45.6) 

30 บาทรักษาทุกโรค 
(96.9 / 86.2/96.9) 

กองทุนเงินลาน 
(59.9 / 100.0 / 75.0) 

2 
 

กองทุนเงินลาน 
(21.6 / 40.4 / 41.2) 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(95.3 / 87.7 / 93.2) 

หน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ 
(86.7 / 92.3 / 75.0) 

3 
 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(35.8 / 25.0 / 21.8) 

กองทุนเงินลาน 
(67.2 / 92.3 / 94.9) 

30 บาท รักษาทุกโรค 
(59.9 / 76.9 / 87.5) 

4 
 

แกไขปญหาความยากจน กข.คจ 
(5.8 / 31.6 / -) 

พักชําระหนี้และลดภาระหนี้ 
(70.3 / 87.7 / 44.1) 

เงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
(59.9 / 53.8 / 81.2) 

5 
 

พักชําระหน้ีและลดภาระหนี้ 
(7.6 / 25.0 / 1.2) 

เงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
(68.8 / 75.4 / 86.4) 

แกไขปญหาความยากจน กข.คจ 
(- / 76.9 / - ) 

6 
 

เงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
(5.8 / 17.0 / 20.0) 

สงเคราะหผูปวยเอดส/พิการ 
(57.8 / 86.1 / 79.7) 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(73.3 /69.2 /62.5) 

7 
 

บัตร  สปร. 
(17.6 / 18.4 / 13.8) 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
(79.7 / 84.6 / 72.9) 

จดทะเบียนคนจน 
(59.9 / 69.2 / 62.5) 

8 
 

กองทุนหมูบานละแสนบาท 
(9.2 / 15.4 / - ) 

กองทุนหมูบานละแสนบาท 
(57.8 / 83.1 / - ) 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
(- / - /62.5) 

9 
 

เงินกูมิยาซาวา 
(- / 7.6 / 5.6) 

แกไขปญหาความยากจน กข.คจ 
(50.0 / 76.9 / - ) 

พักชําระหน้ีและลดภาระหน้ี 
(53.3 / 61.5 / - ) 

10 
 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
(3.4 / 5.4 / 6.8) 

หน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ 
 (50.3 / 73.8 / 52.5) 

ธนาคารประชาชน 
(- / 53.8 / 56.2 ) 

11 
 

หน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ 
( - / 5.8 / 5.6 ) 

บัตร  สปร. 
( 53.1 / 67.7 / 72.9) 

จัดระเบียบสังคม 
(53.3 / - / 43.7) 

12 
 

ธนาคารประชาชน 
(0.8 / 3.8 / 4.4 ) 

เงินกูมิยาซาวา 
(43.8 / 69.2 / 64.4) 

ปฎิรูปการศึกษา 
(53.3 / - /- ) 

13 
 

----------- 
 

จัดระเบียบสังคม 
(5.0 / 64.4 / 62.7) 

ปฎิรูประบบราชการ 
(- / 46.2 / - ) 

14 
 

----------- 
 

กองทุนบรรเทาปญหาสังคม  SIF 
(23.1 / 9.4 / 55.9 ) 

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
(- / 46.2 / - ) 

15 
 

----------- 
 

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
(29.7 / 35.4 / 10.2) 

บัตร  สปร. 
( - / - / 43.7) 

16 
 

----------- ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม – SME 
( - / - 10.2 ) 

ฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทย 
( 40.0 / - / - ) 

  หมายเหตุ   คารอยละในวงเล็บ คิดจากรอยละของผูตอบที่เปนประชากรตัวอยางศึกษาใน 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย 
                        ชนบทที่สูง-ชนบททั่วไป-ชุมชนเมือง 
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ประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคเปนอันดับแรกที่ชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากร
เปาหมาย 
 เหตุผลสนับสนุนจากผูบริหารระดับนโยบายของทุกกลุมพ้ืนที่และทุกกลุมตัวแทนสําหรับกองทุนเงินลานที่ให
ความสําคัญเปนอับดับสองถัดจากโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ก็คือ โครงการนี้ไดชวยชาวบานหรือสมาชิกชุมชนใหมี
เงินทุนไปเริ่มดําเนินกิจกรรมตางๆได  โดยเฉพาะการนําไปลงทุนประกอบอาชีพหรือนําไปพัฒนาเสริมอาชีพหลักไดมากขึ้น
และไดดีหรือกาวหนามากขึ้น  เพราะสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายและเร็ว  โดยไมตองผานผูนําหมูบานหรือชุมชน  
ขณะเดียวกันก็ชวยใหชุมชนไดเรียนรูและมีสวนรวมในการบริหารจัดการเงินกองทุนเพ่ือประกอบอาชีพของตนเอง  และยังได
ดอกเบี้ยจากเงินกูกองทุนนี้มาใชประโยชนในงานพัฒนาตางๆของชุมชน  แตการดําเนินการพัฒนากองทุนก็ยังมีจุดออนบาง
ประการ  กรณีที่เรงดําเนินการในระยะเวลาที่รวดเร็วทําใหมีปญหาในการบิรหารจัดการกองทุนในหมูบาน  หรือชุมชนที่ยังไม
เขมแข็งหรือดอยศักยภาพ รวมทั้งหมูบานหรือชุมชนที่เปนชนสวนนอยหรือกลุมชาติพันธุตางๆของมูลนิธิโครงการหลวง  อาทิ  
การขาดความโปรงใส-ความยุติธรรม-และโอกาสของคนจนกวาหรือดอยโอกาสมากกวา เปนตน 
 อยางไรก็ตาม  เปนที่นาสนใจและนายินดีเปนอยางมาก  ท่ีทุกกลุมของตัวแทนศึกษา  ทั้งภาพรวมและรายกลุมตั้งแต
ระดับนโยบาย  ผูนําชุมชนและประชากรเปาหมายตางก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาและการสงเสริมการศึกษาของเยาวชนใน
ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  ในอันดับตนๆ หรือสวนใหญจะไมเกินอันดับสอง  หรือมีความสําคัญไมแพหรือ
เชนเดียวกับโครงการกองทุนเงินลาน  และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลปจจุบัน  ดวยเหตุผลที่วา  โครงการเงินทุน
กูยืมเพ่ือการศึกษา  ที่ทําตอเน่ืองมาจากรัฐบาลในอดีตนั้น  เปนโครงการที่ไดพัฒนาคน  ทําใหคนจนมีโอกาสไดเรียนหนังสือ
จนถึงระดับสูงสุดตามศักยภาพของแตละคน  และความเอื้ออํานวยของครอบครัว  นับเปนการชวยแบงเบาภาระผูปกครอง และ
กระตุนใหสมาชิกชุมชนหรือเกษตรกรในพื้นท่ีมีความสนใจและใหความสําคัญกับการศึกษาหรือการเรียนรูมากขึ้น ซ่ึงถาคนจน
ไดมีการศึกษามากขึ้น  ก็มีโอกาสพนความยากจนไดมากข้ึน  แตแมกระนั้นผูบริหารระดับนโยบายก็ยังใหทัศนะเกี่ยวกับจุดออน 
ของโครงการที่ตองมีมาตรการปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบของเยาวชนผูกูยืมไมใหนําเงินทุนไปใชจายฟุมเฟอยหรือใชในทาง
ที่ผิด  ดังนั้นกระบวนการติดตามและตรวจสอบการกูยืมและการใชเงินยืมวาตรงตามเปาหมายหรือไมผิดประเภท  ไมใชเกิด
สภาพติดหน้ีแลวยังไมมีเงินใชหนี้ในภายหลัง  เพราะเรียนไมจบหรือไมไดเรียน  และยังไมมีงานทําดวยซํ้าไป 
 สําหรับโครงการยอดนิยมของประชากรตัวแทนศึกษาทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม  และผูนําชุมชนทองถ่ินทุก
ระดับ  หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคน้ัน ผูบริหารระดับนโยบายทุกกลุมตัวแทนศึกษา  ไดใหความสําคัญในการชวยแกไข
ปญหาความยากจนและคนจนในอันดับตนๆ ดวยอีกโครงการหนึ่งไมตางจาก 2-3 โครงการแรกที่กลาวถึงแลว  คือเปนโครงการ
ที่ชวยลดรายจายดานการรักษาพยาบาลของประชาชนทุกคน ที่สําคัญไดชวยใหคนจนเขารับการรักษาพยาบาลไดเทาเทียมกัน  
เพราะคาใชจายดานสุขภาพนับวันจะเพิ่มสูงมากขึ้น  โครงการน้ีจึงชวยคนจนใหมีหลักประกันสุขภาพ  รวมทั้งคนจนบนพื้นท่ีสูง
ที่เปนชนเผาหรือชาวเขาเผาตางๆ ซ่ึงสวนใหญยังยากจนตองไดรับความชวยเหลือ แตผูบริหารบางคนยอมรับวาคนจนยังไมได
รับการดูแลจากโครงการดีพอ เพียงแตไมตองจายเงินมาก แมกระน้ันก็ดี  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการบัตร สปร.ของรัฐบาลใน
อดีต ผูบริหารฯหลายคนก็ยังเห็นวาคาบริการ 30 บาทตอการใชบริการรายครั้งยังสูงกวาคาบัตร สปร. ที่จายครั้งเดียวตอป (500 
บาท/ครอบครัว/ป  และ 300 บาท/คน/ป)  และเลือกใชบริการสถานพยาบาลไดทุกแหงท่ีตองการ คือไมกําหนดขอบขายของ
สถานพยาบาลเชนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  ตลอดจนไดใหทัศนะเกี่ยวกับจุดแข็งจุดออน  และปญหาอุปสรรคของ
โครงการพัฒนาเหลานี้ซ่ึงจะไดพูดถึงรายละเอียดเปนรายโครงการภายหลัง 
 ผูบริหารระดับนโยบายทุกกลุมยังใหความสําคัญในภาพรวมของโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ไมตาง
จากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค   คือใหความสําคัญเทากันในการมีสวนชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงประเด็นมาก
ที่สุดอีกโครงการหนึ่ง  เน่ืองจากคนเสพติดมักเปนคนจน  ใชจายเงินเปนคายาโดยเปลาประโยชน  สูญเสียแรงงาน  สติปญญา  
เปนภาระและเปนภัยแกสังคม  ดังนั้น การแกไขปญหายาเสพติดได  จะทําใหคาใชจายของคนจนลดลง  และคนจนก็จะลดลง
ตาม  แตปญหายาเสพติดเปนปญหาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ  โดยเฉพาะมีเสนทางลําเลียงผานตามแนวชายแดนใน
ภาคเหนือที่เปนพ้ืนที่สูง  ที่อยูอาศัยของกลุมชาติพันธุตางๆ ที่ผูบริหารฯ เห็นวาเปนชุมชนที่เปราะบางตอการแพรระบาดของ
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ยาเสพติด  จึงจําเปนตองปลูกฝงชาวเขาใหมีจิตสํานึกเพ่ือประเทศชาติ  อยางไรก็ดี  ปญหายาเสพติดนี้ไดมีสวนสําคัญในการ
ทําลายทรัพยากรมนุษยและหรือทําลายชาติมายาวนาน  ผูบริหารระดับนโยบายของชนบทที่สูงบางคนจึงเห็นวาโครงการตาม
นโยบายของรัฐเรื่องนี้ไดชวยลดปญหาเยาวชนเสพหรือติดยาเสพติดในลักษณะตัดไฟตนลม  เปนการแกไขปญหาไดอยางเปน
รูปธรรมที่เดนชัดในทุกพื้นที่  ตลอดจนชวยลดและกําจัดการคาและการเสพยาเสพติดลงไดระดับหนึ่ง  แมจะยังไมสามารถแกไข
หรือลดลงไดหมด  แตโครงการก็ไดชวยใหประชากรในทุกกลุมพื้นท่ีตัวแทนศึกษามีคุณภาพและศักยภาพในการทํางานมากข้ึน  
สามารถแกไขปญหาตางๆของตนได  โครงการลกัษณะนี้จึงจําเปนตองทําอยางตอเน่ือง  และอยางเอาจริงเอาจังตลอดไป 
 โครงการจดทะเบียนคนจนตามนโยบายแกไขปญหาสังคมและความยากจนนั้น  แมจะเปนนโยบายที่รัฐบาลปจจุบัน
เพ่ิงเริ่มประกาศใชอยางเรงดวนเมื่อปลายป 2546 ท่ีผานมา (เริ่มจดทะเบียน 8จังหวัดนํารองเมื่อ 6 ธันวาคม 2546)  แตผูบริหาร
ระดับนโยบายของทองถิ่นก็ไดใหความสําคัญในอันดับตนๆหรืออับดับ 3 และ 4  และโดยเฉพาะกลุมนักการเมืองไดให
ความสําคัญในอันดับแรกเชนเดียวกับอีก 2 โครงการที่พูดถึงแลว  ดวยทัศนะที่วาประชากรเปาหมายยากจนจะใหขอมูลได
ถูกตองชัดเจนวาตนตองการใหชวยแกไขปญหาอะไรกันแน  กลาวอีกนัยหน่ึงคือโครงการนี้ชวยทําใหรัฐทราบปญหา กําหนด
นโยบายไดตรงเปาหมายมากที่สุด  แกปญหาไดตรงกับประเด็นปญหาน้ันๆ  และวิเคราะหขอมูลคนจนไดตรงเปาหมาย  ถาคน
จนแจงถูกตอง (ไมใชแจงกันมั่วไปหมด  เพราะความโลภและหรือไมไดจนจริง  บางรายแจงขอ 2-3 รายการ  อาทิ  ทั้งท่ีดินทํา
กิน  ท่ีอยูอาศัย  และหรือหนี้สินภาคประชาชน  ซ่ึงถาการตรวจสอบไมจริงจังและยุติธรรม  ก็จะเกิดปญหาขึ้นได  และกลายเปน
การชวยคนที่ไมจนหรือไมเดือดรอยจริงๆ)  คนจนก็จะไดรับความชวยเหลือไดตรงตามความตองการ โดยรัฐจะใชขอมูลการจด
ทะเบียนคนจนสรางกรอบภาพรวมคนจน  และวางเกณฑหรือแนวทางแกไขที่ถูกตองชัดเจน  (ที่ตรวจสอบความถูกตองแลว) 
อาทิ  ประชากรบนพื้นที่สูงหรือในชนบทที่สูงมีปญหาแนนอนดานสิทธิที่ทํากิน  ทั้งไมมีที่ดินทํากินของตนเอง  และมีที่ดินทํา
กินแตไมมีเอกสารสิทธิ์  ประชากรในชุมชนเมืองกับปญหาหนี้สินภาคประชาชน (ทั้งหน้ีในระบบและหนี้นอกระบบ) และ
ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน  ประชากรในชนบททั่วไปกับปญหาท่ีดินทํากิน  ปญหาหนี้สินภาคประชาชนและปญหาคนจนไมมี
ที่อยูอาศัย  เปนสําคัญ 
 โครงการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  ปจจุบันท่ีผูบริหารระดับนโยบายไดให
ความสําคัญในอันดับถัดมาหรืออันดับ 7 ใน 10 อันดับแรก  ที่มีทัศนะวาไดชวยคนจนไดตรงตามที่ตองการโดยมีเหตุผลที่
ตรงกันสวนใหญคือ โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ (ของ ธ.ก.ส.) ไดเปดโอกาสใหเกษตรกรยากจนและเดือดรอนจาก
ภาวะหนี้สินไดพักการชําระตนถึง 3 ป  และรัฐยังรับภาระจายดอกเบี้ยใหแทนตลอดระยะพักหนี้น้ันไดชวยลดความตึงเครียดใน
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํามีปญหาภาวะที่ประสบภัยธรรมชาติจนผลผลิตสูญเสียบางสวนหรือท้ังหมด  ภาวะขาดทุนจากการขาย
ผลผลิตหรือรอการขาย  ภาวะที่ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตใหมีความหลากหลายและมีคุณภาพและภาวะหนี้สินที่ถูก
เอาเปรียบมาในอดีตจนปจจุบัน ฯลฯ  เหลานี้การไดพักหน้ีเทากับไดเปดโอกาสใหเกษตรกรยากจนไดปรับตัวแกไขภาวะตางๆที่
ประสบโดยไมกังวลกับหนี้สิน  ขณะเดียวกันเมื่อไมตองเอาเงินที่หาไดไปใชหนี้ในชวงเวลานานถึง 3 ป  ก็เทากับเปนการเพิ่ม
เงินทุนทางออม   และสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบโดยไมตองพ่ึงเงินทุนนอกระบบ  สามารถชําระคืนไดตามกําหนดกับ
ทั้งยังมีเวลาไปปรับปรุงอาชีพใหมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น  แมผูบริหารระดับนโยบายจะใหขอคิดวาโครงการตามนโยบายเรื่องนี้  
ในทางปฏิบัติแลวยังมีเง่ือนไขมาก  จนทําใหเกษตรกรยากจนมีภาวะหน้ีสินกับทาง ธ.ก.ส. สมัครใจเขาโครงการนี้บางสวน
เทาน้ัน  ดังจะพูดถึงรายละเอียดในรายโครงการตอไป 
 ปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาผูสูงอายุ  เปนกลุมคนที่เพิ่มสัดสวนสูงข้ึนมากดวยคุณภาพชีวิตของคนในชาติที่ดีข้ึนโดย
สวนรวม  และโดยเฉพาะความเจริญและการพัฒนาทางการแพทย  แตรัฐบาลในอดีตจนปจจุบันยังใหความชวยเหลือคนกลุมนี้
นอยมากหรือในจํานวนจํากัด  ผูบริหารระดับนโยบายไดใหความสําคัญกับโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุวาไดชวยแกไข
ปญหาไดตรงประเด็นในอันดับถัดมา หรืออันดับที่ 8 (ในขณะที่ผูนําชุมชนระดับทองถ่ินของชนบทที่สูงและชนบททั่วไปให
ความสําคัญกับโครงการนี้เปนอันดับ 1 และ 2  ของการพัฒนาดานสังคม)  เพราะไดชวยอนุเคราะหคนชราหรือผูสูงอายุที่ทํางาน
ไมไดแลว  และโดยเฉพาะที่ไรที่พึ่งพิง  พิการ  ชวยเหลือตนเองไมไดหรือขาดความมั่นคงในชีวิตเนื่องจากลูกหลานมักไมคอยดุ
แลเอาใจใสเลี้ยงดู  หรือทิ้งใหชวยตนเองอยูตามลําพัง  คนชราหรือผูสูงอายุที่เขาเกณฑลักษณะนี้ประมาณหมูบานละ 5-7 คนที่
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ไดรับเงินเบี้ยยังชีพรายละ 300 บาท/เดือน (จายใหทุก 6 เดือนหรือปละ 2 ครั้ง)  ผูบริหารฯบางรายเสนอใหเพิ่มเปนวันละ 30 บาท 
หรือเดือนละ 900 บาท  และเพ่ิมจํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบ้ียยังชีพเปนอีกเทาตัวเปนอยางนอยหรือ 15 คน/หมูบานหรือชุมชน  
กรณีท่ีจัดหางบฯมาใหทั้งหมดไมได 
 สําหรับเหตุผลที่ผูบริหารระดับนโยบายตัวแทนศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับโครงการธนาคารประชาชนวาได
ชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงประเด็นในอันดับที่ 9 ก็คือทําใหคนจนโดยเฉพาะในชุมชนเมืองสวนใหญมีเงินทุนประกอบ
อาชีพสามารถเขาถึงแหลงทุนในระบบ  แทนที่จะตองอาศัยเงินกูนอกระบบมาลงทุน  แตตามความเปนจริงแลวโครงการนี้นับวา
ยังเปดโอากสใหคนจนที่พอมีศักยภาพสรางอาชีพกูไดนอยดวยเงื่อนไขมากมาย  หรือคนจนจริงๆขอกูไดยาก   ดวยรายละเอียด
ตางๆท่ีจะพูดถึงเปนรายโครงการตอไป 
 โครงการพัฒนาแกไขปญหาความยากจนที่ผูบริหารระดับนโยบายเห็นวาทําไดตรงประเด็นในอันดับท่ี 10 มี 2 
โครงการ  คือโครงการ กข.คจ. ของรัฐบาลในอดีต  และโครงการจัดระเบียบสังคม  ของรัฐบาลในปจจุบัน  เปนที่นาสนใจที่
โครงการ กข.คจ. จัดเปนโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่มีมาตั้งแตรัฐบาลในอดีตซ่ึงพบวาทั้งประชากรเปาหมายและผูนําชุมชน
ระดับทองถิ่นตางก็ใหความนิยมในอันดับตนๆ หรือไมเกินอันดับสอง  และโดยเฉพาะประชากรเปาหมายของกลุมพื้นที่ชนบท
ทั่วไปที่นิยมโครงการ กข.คจ. มากที่สุดหรืออันดับหน่ึง  ในขณะที่โครงการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลปจจุบันรอยละของ
ความนิยมจากสองกลุมตัวแทนขางตนจะอยูประมาณอันดับส่ีของกลุมงานพัฒนาทางสังคม   อยางไรก็ดีกลุมตัวแทนผูบริหาร
ระดับนโยบาย ก็ไดสรุปขอดีของโครงการ กข.คจ. ตรงกันสวนใหญวา  เปนแหลงทุนใหชาวบานยากจนสามารถยืมไปใชในการ
ประกอบอาชีพหมุนเวียนกัน  โดยไมมีดอกเบี้ย  คืนเงินตนภายใน 1-2 ปสวนใหญ (ตามเกณฑภายใน 5 ป) เปนโครงการที่
กําหนดกลุมเปาหมายชัดเจน  มีกฎระเบียบรองรับ  มีการจัดเก็บขอมูลคนจนเปนระบบ  มีวิธีปฏิบัติชัดเจน  ชาวบานจะจัดการ
บริหารการเงินกันเอง  มีการกําหนดเงินคาตอบแทนผูบริหารเปนหมูบานไป  เพราะงบฯจากโครงการนี้ก็จะเปนเงินทุน
หมุนเวียนของหมูบาน  ผูบริหารฯ ตัวแทนศึกษาบางคนไดใหขอคิดท่ีนาสนใจคือการเสนอใหบริหารจัดการโครงการ กข.คจ. 
รวมกับกองทุนเงินลาน  สําหรับเปาหมายประชากรยากจนในพื้นท่ีชนบท  พื้นที่สูงและทั่วไป  เพราะจะทําใหประชากรยากจนมี
โอกาสสรางงาน  สรางอาชีพไดดีข้ึน  สวนเหตุผลสนับสนุนโครงการจัดระเบียบสังคมของผูบริหารตัวแทนระดับนโยบายที่เห็น
วาโครงการชวยแกไขปญหาความยากจนได  โดยที่ทางรัฐควรเขาไปดูแลสังคมในดานความเปนอยู  เพระถาสังคมดีจะเปน
จุดเริ่มตนนําไปสูความไวเน้ือเชื่อใจกันในสังคมหรือชุมชน  การแกไขปญหาตางๆรวมกันก็จะงายขึ้นไมวาจะเปนปญหาเยาวชน
มั่วสุม  สมาชิกชุมชนติดและเสพยา  สุรา  เลนการพนันและการลดปญหาผูมีอิทธิพล เปนตน  สวนเกษตรกรเองก็จะอยูในกรอบ
และระเบียบของชุมชน  ทุกคนเห็นความสําคัญของวินัยที่จะอยูรวมกัน  นับวาไดชวยลดความสิ้นเปลืองสําหรับคาใชจายตางๆ 
ยึดหลักประหยัดในการดําเนินชีวิต  เหลาน้ีสงผลใหลดปญหาความยากจนได  ครอบครัวเกิดความอบอุน  มีความสุข  เนนการ
สรางกําลังใจในการทํางานไมไปติดสุรา  เลนการพนัน  และเสพยาหรือส่ิงเสพติดตางๆ เปนตน 
 สําหรับโครงการพัฒนาอื่นๆ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลในอดีตและปจจุบันที่ผูบริหารระดับนโยบาย
ของพื้นที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง ใหความสําคัญวาสามารถแกไขปญหาความยากจนไดตรงความตองการ
ของประชากรเปาหมายใน 10 อันดับแรก  ไดแก  โครงการปฏิรูปการศึกษา  และโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทยของรัฐ
ปจจุบัน (อันดับ 7 และ 10) สําหรับชนบทที่สูง  โครงการปฏิรูประบบราชการของรัฐปจจุบันและโครงการเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองของรัฐในอดีต (อันดับ 10 ทั้งสองโครงการ) สําหรับชนบททั่วไป  และโครงการบัตร สปร. ของรัฐในอดีต (อันดับ 9) 
สําหรับชุมชนเมือง  ผูบริหารฯ ใหความสําคัญกับโครงการปฏิรูปการศึกษาดวยเหตุผลที่วาการศึกษาเปนฐานสําคัญของเยาวชน  
โดยเฉพาะเยาชนในชนบทที่สูงที่เนนชนสวนนอยหรือกลุมชาติพันธุหลากหลาย  เพื่อสรางฐานของความเขาใจและความเปน
ชาติที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ถาประชากรมีความรูพื้นฐานอานออกเขียนได   จะทําใหส่ือสารกันไดดีข้ึน  การทํางานพัฒนาก็
งายขึ้น    และยิ่งมีการปฏิรูปการศึกษามากขึ้น  การนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติก็ทําไดรวดเร็ว  ตรงเปาหมายตลอดจนทํา
ใหเกิดทฤษฎีความรูใหมๆ มีความทันสมัยในการวิเคราะหแกไขปญหาของตนเองและชุมชนได  ชุมชนที่เห็นความสําคัญของ
โครงการ  อาทิการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหตรงกับความเหมาะสมในทองถ่ินมากขึ้น  รวมทั้งการนําภูมิปญญาทองถ่ินมา
เรียนมาสอนกันในระบบ ยอมกอใหเกิดความไดเปรียบในการพัฒนาศักยภาพของทั้งเยาวชนและชุมชนในการพึ่งตนเองเชิง
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เศรษฐกิจไดดีข้ึน  แตผูบริหารฯ บางคนก็ยอมรับวาโครงการปฏิรูปการศึกษาแมจะเปนนโยบายที่ดี  แตการปฏิบัติยังทําไมได
เต็มที่  หรือยังทํากันนอยในระดับทองถิ่นชนบทและชุมชนทั่วไป  นอกจากนี้ผูบริหารฯ กลุมพ้ืนที่ชนบทที่สูงยังใหความสําคัญ
กับโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทยวาชวยแกไขปญหาความยากจนของประชากรเปาหมายไดตรงประเดนในอันดับ 10 ดวย
เหตุผลที่วาเปนโครงการชวยเหลือคนจนในชนบทที่มีอาชีพหลักเกษตรไดอยางยั่งยืน  เพราะการเกษตรนอกจากจะเปนอาชีพ
หลักของคนไทยแลวยังเปนรายไดหลักของประเทศ (แตบนพื้นที่สูงตัวอยางศึกษายังมีปญหาในการพัฒนาและฟนฟูทางการ
เกษตร  โดยเฉพาะการขาดแคลนแหลงนํ้าหรือแหลงนํ้าอยูหางไกล  จึงจําเปนตองพัฒนากายภาพพื้นที่กอนจะฟนฟูอาชีพเกษตร  
หรือมิฉะนั้นก็ตองเรงทําไปพรอมๆกัน) ประชากรเกษตรมีโอกาสพัฒนาอาชีพเกษตรที่มีเทคโนโลยี  และการตลาดมากขึ้น  
โดยเฉพาะเปนโครงการที่ชวยตอยอดหลังพักชําระหน้ีใหอาชีพดีข้ึน  และเมื่อคนจนมีอาชีพ  มีรายได  เศรษฐกิจโดยรวมก็จะดี
ข้ึนดวย  สําหรับผูบริหารระดับนโยบายของชนบททั่วไป  ไดใหความสําคัญกับโครงการปฏิรูประบบราชการของรัฐปจจุบันวา
สามารถชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงประเด็นในอันดับที่ 10  เพราะระบบราชการเปนกลไกที่ผลักดันประเทศให
ขับเคลื่อนไปอยางถูกทิศทาง  และการปฏิรูปก็ชวยใหระบบมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากขึ้น  มีการนําระบบ 
CEO มาใช  ทําใหงานรับผิดชอบแตละกระทรวง  แตละหนวยงานชัดเจนขึ้นและมีมากข้ึน  มีการลดขั้นตอนและถายโอนงาน
ใหกับทองถิ่นไดบริหารจัดการและชวยแกไขปญหาของพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  สามารถเอ้ืออํานวยความสะดวก
ในการแกปญหาความยากจนไดตรงเปาหรือตรงตามความตองการของคนจนและรวดเร็วข้ึนโดยการเชื่อมนโยบายลงมาสูการ
ปฏิบัติไดชัดเจนเชนกัน  อยางไรก็ดีผูบริหารฯตัวอยางศึกษาบางคนก็ไดใหขอคิดถึงจุดออนของโครงการนี้ในกรณีท่ีให
ขาราชการมารวมกันปฏิบัติงานในระดับจังหวัดแทนที่จะออกไปรับผิดชอบในพื้นที่โดยตรงจึงไมเกิดประโยชน  และลักษณะ
การปฏิรูปเฉพาะกระทรวงใหญๆ นับเปนการเอ้ือประโยชนแกพรรคพวกมากกวาผลประโยชนของชาวบาน เปนตน  นอกจากนี้
พ้ืนที่ชนบททั่วไปยังใหความสําคัญกับโครงการสนับสนุนชวยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของรัฐในอดีต  อันดับ
เดียวกับโครงการปฏิรูประบบราชการดวยเห็นวาเปนโครงการที่ชวยสรางจิตสํานึกใหประชาชนพึ่งตนเองมากกวาการรับความ
ชวยเหลือจากภายนอก  กลุมชาวบานหรือสมาชิกชุมชนเปนผูริเริ่มโครงการพัฒนางานอาชีพของตนเอง  นับเปนการสงเสริมการ
มีสวนรวมและศักยภาพของประชากรเปาหมายและลดภาระการชวยเหลือจากภาครัฐไปพรอมๆกัน  ประชาชนไดรูจักบริหาร
จัดการพัฒนาอาชีพดวยตนเอง  จากงบฯสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ ท่ีมีในชนบทของโครงการ  อาทิ งบฯซื้อวัสดุอุปกรณการผลิต
ลักษณะโครงการที่ชวยสรางความรูความเขาใจในงานอาชีพเชนน้ี  ชวยใหประชากรยากจนในชนบทสามารถสรางความยั่งยืน
ของรายไดรายจายอยางพอมีพอกิน  พ่ึงตนเองได  สวนพื้นท่ีชุมชนเมือง  ผูบริหารฯ ไดใหความสําคัญกับโครงการสวัสดิการ
ประชาชนดานการรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย  หรือบัตร สปร. ของรัฐในอดีต  วาเปนพื้นฐานทางสังคมที่จะชวยแกไขปญหา
ดานคาใชจายในการรักษาพยาบาลของคนจนไดโดยตรง  เพราะเปนโครงการที่มีการคัดกรองใหประชากรเปาหมายยากจนหรือ
ผูมีรายไดนอยจากหนวยงานสาธารณสุขใหมีสิทธิซ้ือบัตร สปร. ในอัตรา 500 บาทตอปสําหรับครอบครัว  และ 300 บาทตอป
สําหรับรายบุคคล  สมาชิกบัตรมีสิทธ์ิเลือกใชบริการสถานพยาบาลไดตามตองการโดยไมตองจายเพิ่มใดๆทั้งส้ิน ชาวบานหรือ
ประชากรเปาหมาย  ผูนําชุมชนและผูบริหารระดับนโยบายสวนใหญหรือแทบทั้งหมดมีความเห็นตรงกันวาโครงการบัตร สปร.
นี้  เปนนโยบายที่ดีของรัฐในอดีต  เพราะราคายอมเยาคุมคา  ใชบริการไดอยางเสรีตามตองการ  ดีกวาโครงการบัตรทอง 30 บาท
รักษาทุกโรคของรัฐปจจุบัน  ที่มีขอจํากัดหรือเงื่อนไขมากกวาโดยเฉพาะดานสถานพยาบาล  จรรยาบรรณของแพทยหรือ
เจาหนาที่ผูใหบริการและโดยเฉพาะการที่ทุกคนตองจาย 30 บาททุกครั้งและคายาพิเศษเมื่อไปใชบริการ   ซ่ึงตามความเปนจริง
แลวจะเปลืองหรือจายมากกวา 500 บาทครั้งเดียวตอครอบครัวตอป  ที่ครอบคลุมคารักษาพยาบาลทั้งหมด  ดังนั้นรัฐปจจุบัน
นาจะใหความสนใจนโยบายโครงการบัตร สปร. เพียงแตปรับใหใชไดอยางทั่วถึงเชนโครงการบัตรทอง  หรือใชไดในวงกวาง
มากขึ้น เปนตน 
 เปนที่นาสนใจและนาสังเกตสําหรับทัศนะของตัวแทนกลุมนักการเมืองระดับพรรคและทองถิ่น (6 คน) และกลุม
ตัวแทนองคกรเอกชน (6 คน) ที่ใหความสําคัญกับโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและปจจุบันดานเศรษฐกิจและสังคมเทาๆ กัน
หลายโครงการ  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  มีกลุมโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐที่ตรงตามความ
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กลุมโครงการสําคัญอันดับ  2 

ตองการของประชากรเปาหมายใน 2-3 อันดับแรกเทานั้น  น่ันก็คือ กลุมนักการเมืองตัวแทนศึกษาไดจัดกลุมโครงการพัฒนาเพื่อ
แกไขปญหาความยากจนที่ตรงตามความตองการของคนจนเปน 3 กลุม หรือ 3 อันดับ  และกลุมตัวแทนองคกรเอกชน  ไดจัด
กลุมโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนที่ตรงตามความตองการของคนจนเปน 2 กลุม หรือ 2 อันดับ ตามรายละเอียด
ขางลางนี้  
 
 กลุมนักการเมือง      กลุมองคกรเอกชน 
 
 
•  เงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  •  หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ – OTOP      •  จดทะเบียนคนจน  
•  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด •  กองทุนเงินลาน        •  พักชําระหน้ีลดภาระหน้ี –  ธ.ก.ส 
•  จดทะเบียนคนจน   •  เงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา       •  เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
    •  30 บาทรักษาทุกโรค • แกไขปญหาความยากจน – กข.คจ. 
    •  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด •  จัดระเบียบสังคม 
              •  ฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทย 
•  หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ – OTOP          •  ปฎิรูประบบราชการ  
•  กองทุนเงินลาน   •  กองทุนบรรเทาประกันสังคม-SIF 
•  30 บาทรักษาทุกโรค            •  สงเคราะหผูปวยโรคเอดส 
•  พักชําระหนี้ลดภาระหน้ี – ธ.ก.ส 
•  ฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทย 
                                             
 
•  เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
•  ธนาคารประชาชน  – ธ.ออมสิน 
 
  เหตุผลสนับสนุนโครงการพัฒนาตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมดของผูบริหารระดับนโยบายไดสรุปแลวขางตน จะเหลือ
เพียงสองโครงการหลังที่เปนงานพัฒนามาจากรัฐในอดีต  ซ่ึงถาเปนกองทุนบรรเทาปญหาสังคมหรือ SIF ที่รัฐบาลในอดีตกูจาก
ธนาคารโลก (1,200 ลานบาท) มาพัฒนางานอาชีพโดยเฉพาะสวนใหญจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนกลุม แบบใหเปลาและไมมี
ดอกเบี้ยตั้งแตหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  หรือตั้งแตป 2543  ผูบริหารฯ บางคนยอมรับวาโครงการนี้ไดมีสวนชวยแกไขปญหา
สังคมใหเบาบางลง  โดยที่รัฐไดใหกลุมหรือชุมชนไดรับเงินทุนนี้บริหารเงินและโครงการพัฒนาอาชีพของตนกันเอง  และบาง
กลุมที่ขอเงินทุนนี้ก็เพ่ือไปตอยอดโครงการพัฒนาตางๆที่มีอยู  ตัวแทนนักการเมืองระดับพรรคเห็นวาทุน SIF ชวยสนับสนุนให
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง  แตอุปสรรคอยูที่มีจํากัด  และขอดีอีกประการของกองทุน SIF ก็คือการไดชวยแกไข
ปญหาทั้งคนจนและคนดอยโอกาสรวมทั้งการใหทุนทางการศึกษาแกผูดอยโอกาสดวย  แตก็มีจุดออนอยูที่กลุมที่เขียนโครงการ
เกงจะมีโอกาสไดทุน SIF มากกวาโครงการที่จําเปนเรงดวนมากกวา  และคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ SIF  ขาดการ
ติดตามและประเมินผลเนื่องจากเปนทุนท่ีใหขาด  ทําใหเกิดการสูญเปลาหรือไมไดชวยแกไขปญหาความยากจนไดอยางตรง
เปาหมายและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง  สวนโครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส  ที่มีมาเดิมในอดีตเชนกันนั้น  ผูบริหารฯได
ใหทัศนะวาเปนโครงการที่ดีของรัฐที่ชวยผูที่สูญเสียอาชีพ   ชวยเยียวยาดานจิตใจ  โดยเฉพาะผูปวยโรคเอดสที่ยากจน  ซ่ึงก็
แสดงวารัฐไมไดทอดทิ้งเพราะไดจายเงินเลี้ยงดูหรือเบี้ยยังชีพใหรายละ 500 บาท/เดือนจนกวาจะเสียชีวิต   
 ที่จริงแลวทัศนะของประชากรเปาหมายเองก็ไมตางจากผูบริหารระดับนโยบายมากนัก (ดูรายละเอียดเปรียบเทียบใน
ตารางที่45,46 และ47) สําหรับโครงการพัฒนาของรัฐบาลในอดีตและปจจุบันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีสวนชวยแกไข
ปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของกลุมตนมากที่สุดใน 5 อันดับแรกของทั้ง 3 กลุมพื้นที่เปาหมาย  คือ  ชนบทที่สูง  

กลุมโครงการสําคัญอันดับ  1 กลุมโครงการสําคัญอันดับ  2 

กลุมโครงการสําคัญอันดับ  3 

กลุมโครงการสําคัญอันดับ  1 
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ชนบททั่วไป  และชุมชนเมืองตามลําดับคือ (1) โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละลานบาท  และ(2) 
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค  ของรัฐบาลปจจุบัน  ทางเศรษฐกิจและสังคม  (ลําดับความสําคัญจะ
สลับที่กันเฉพาะชนบทที่สูง) (3) โครงการเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  ของรัฐบาลในอดีตสําหรับชนบทที่สูง (โครงการลําดับ 4 
สําหรับชนบททั่วไปและลําดับ 5 สําหรับชุมชนเมือง) โครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้  ของรัฐบาลปจจุบันสําหรับชนบท
ทั่วไปและโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ของรัฐบาลปจจุบันสําหรับชุมชนเมือง (โครงการลําดับ 4 สําหรับชนบท
ที่สูง) (4) โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล – บัตร สปร.  ของรัฐบาลในอดีต  สําหรับชุมชนเมือง  และ (5) 
โครงการแกไขปญหาความยากจน – กข.คจ.   ของรัฐบาลในอดีต  สําหรับชนบทที่สูงและชนบททั่วไป 
 อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตเกี่ยวกับทัศนะของประชากรเปาหมายที่แตกตางจากของผูบริหารระดับนโยบายอยาง
ชัดเจน  เฉพาะโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑหรือOTOP ของรัฐบาลปจจุบันที่ผูบริหารฯ ในภาพรวมของทั้ง 3 กลุมพื้นที่
ศึกษา และเฉพาะชนบทที่สูงใหความสําคัญสูงสุดในการชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากร
เปาหมาย  ดังเหตุผลยืนยันที่อางถึงแตตนแลวเกี่ยวกับการมองการณไกลในการสรางรายไดอยางยั่งยืนใหกับประชากรเปาหมาย
จากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ในขณะที่ประชากรกลุมเปาหมายยากจนรวมทั้งกลุมควบคุมของทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่ศึกษามอง
เฉพาะความเปนไปไดเฉพาะหนากอน  คือการกูยืมเงินลงทุนประกอบอาชีพ  ทั้งลงทุนใหมและลงทุนเสริมอาชีพหลักเดิมจาก
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  ตามที่ระบุแลวเชนกัน  สวนการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงการหนึ่งตําบล  หน่ึง
ผลิตภัณฑ ของกลุมประชากรเปาหมายยากจนไมใชเรื่องที่ทําไดงายนัก  ถาไมใชเปนงานกลุมที่มีผูนําหรือหัวหนางานที่มี
พื้นฐานทางการศึกษา  ความรู  ความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดจนมีทุนทางเศรษฐกิจบางไมมากก็นอย  ดังตัวอยางงานของ
โครงการหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ ในพื้นที่ศึกษาที่กลาวแลวแตตน   กลาวอีกนัยหนึ่งคือคนจนจริงๆยังขาดโอกาสและ
ศักยภาพที่จะพัฒนางานนี้อยางจริงจังในปจจุบัน  ซ่ึงทัศนะในกรณีนี้และกรณีอ่ืนๆ ของประชากรเปาหมายและประชากรกลุม
ควบคุมยังไมมีความแตกตางกันในประเด็นสําคัญใดๆเลย  แตถากลับไปพิจารณาขอคิดหรือความเห็นของผูนําชุมชนทุกระดับ
ในทองถ่ินก็ยังใหความสําคัญกับโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ หรือสนับสนุนแนวคิดของผูบริหารระดับนโยบาย  นั่นเอง 
 จุดออนหรือขอจํากัดและปญหาอุปสรรคที่ประชากรตัวอยางศึกษาประมาณ 1 ใน 3 หรือ รอยละ 31.5 ท่ีประกอบ 
ดวยประชากรเปาหมายรอยละ 33  และประชากรควบคุมรอยละ 27 ของทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่ศึกษา (ชนบทที่สูง  รอยละ 43.3 เทากัน
ทั้งประชากรเปาหมายและกลุมควบคุม  ชนบททั่วไป   ประชากรเปาหมายและกลุมควบคุมรอยละ 33.3  และ 20.0 ตามลําดับ 
และชุมชนเมือง รอยละ 25 เทากันทั้งประชากรเปาหมายและกลุมควบคุม) ไมสามารถใชประโยชนจากโครงการพัฒนาของ
รัฐบาลในอดีตและปจจุบัน  ซ่ึงสวนใหญแลวหรือเกือบทั้งหมด (รอยละ 80-90) ไมแตกตางกัน  คือเปนขออุปสรรคจากโครงการ
ที่ประชากรเปาหมายยากจนและกลุมควบคุมยอมรับวามีประโยชนโดยตรงหรือตรงตามความตองการของตนแตไมไดรับหรือ
รับไมได  โดยเฉพาะการกูยืมโครงการกองทุนเงินลานและการรับหรือใชบริการโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล
ปจจุบัน  เปนสําคัญ  นอกจากนั้นก็เปนปญหาอุปสรรคที่มีลักษณะเฉพาะดังที่ปรากฏในชนบทที่สูง  ที่ประชากรสวนใหญยังเปน
กลุมชาติพันธุหรือชนเผา  จึงมีปญหาทั้งในดานภาษาสําหรับการสื่อสารและสรางความเขาใจ  การไมมีสิทธิในที่ดินทํากิน
หรือไมมีที่ทํากิน  และการขาดหรือไมมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของเปนตน  สําหรับอุปสรรคหรือขอจํากัดที่ไม
สามารถใชประโยชนโครงการเงินลานแมโอกาสจะมาถึงแลวก็ตาม  นอกจากสมาชิกหมูบานจัดตั้งใหม(ในชวงศึกษาวิจัย)ของ
ชนบทที่สูง  โครงการหลวงหนองเขียวที่ยังไมไดสิทธิ์กูยืมแลว  จุดออนหรือขอจํากัดท่ีเปนเหตุผลอ่ืนๆ ก็ไมตางกันทั้งในชนบท
ที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  นั่นก็คือ  (1) การเปนคนจนที่หาคนคํ้าประกัน  หาเงินมาฝากออมทรัพยรายเดือน  และจาย
ดอกเบี้ยในอัตราสูงไมได  (2) ระยะเวลาใหกูยืมใน 1 ป นับวาส้ันเกินไปไมสามารถชําระเงินคืนไดตามกําหนด  เพราะการลงทุน
ยังไมทันเห็นผลหรือยังไมไดผลใดๆ  (3) จํานวนเงินที่ใหกูนอยมาก  หรือไมพอลงทุนเพราะไดรายละไมเกิน 20,000 บาทตอป 
หรือตอครั้ง  และไดกูจริงนอยกวานั้น  หรือไมเกิน 10,000 บาทถาเปนคนจน  เพราะกรรมการเกรงวาผูกูจะไมมีเงินาชําระคืนได
ตามกําหนด  หรือเกรงวาผูกูจะรับผิดชอบไมไหว  (4) ผูขอกูมีจํานวนมาก  กรรมการจึงกระจายเงินไดไมทั่วถึง  และคนรวยกวา
มักไดสิทธิ์กอนและกูไดในวงเงินสูงกวาหรือเต็มจํานวน  เชนเดียวกับกรรมการกองทุนเงินลานของหมูบาน   
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 สวนจุดออนหรือขอจํากัดปญหาอุปสรรคในการรับบริการจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษา
ทุกโรคของประชากรเปาหมายยากจนและกลุมควบคุมในพ้ืนที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  สวนใหญในภาพรวม
แลวไมตางกัน  จะมีบางที่เปนปญหาเฉพาะของกลุมชาติพันธุหรือชนเผาบนพื้นที่สูงที่ยังไมมีบัตรประชาชนก็ไมมีสิทธิไดบัตร
ทอง  หรือบางรายที่ยังไมไดสัญชาติไทยก็ยังใชสิทธิใดๆไมได  นอกจากน้ันก็เปนปญหาดานภาษา  ที่พูดและเขียนภาษาไทย
ไมไดหรือบางรายที่พอพูดไดก็ส่ือสารกันไมคอยเขาใจ  และบางหมูบานในชนบทที่สูงก็อยูหางไกลสถานพยาบาลเปน 10 กม. 
หรือมากกวา  และเสนทางคมนาคมติดตอลําบาก   เปนตน  สวนจุดออนหรือขอจํากัดและอุปสรรคในภาพรวมที่พบในทั้ง 3 
กลุมพื้นที่เปาหมายสําหรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  พอสรุปได  คือ (1) การใหบริการดานการรักษาพยาบาลยังไมดี  มีการ
เลือกปฏิบัติที่ใหบริการแกผูที่ไมใชหรือไมมีบัตร 30 บาทกอน  หรือใหบริการดีกวา  ผูถือบัตรทองตองรอนานหรือไดรับบริการ
ลาชา  และไดรับการเอาใจใสจากเจาหนาที่ทางการแพทยพยาบาลนอยเกินไป  ยังมีการตรวจวินิจฉัยโรคผิด   และยังนิยมจายยา
ประจําประเภทพาราเซตามอล  ซ่ึงชาวบานเห็นวาไปจัดซ้ือเองถูกกวาไปจาย 30 บาท  (2) การขาดเสรีภาพในการเลือก
สถานพยาบาลเองทําใหประชากรบางรายที่สามารถชวยตนเองไดหันไปนิยมใชการทําประกันสังคมมากกวาใชบัตรทอง 30 บาท   
(3) การมีบุคลากรทางการแพทยไมเพียงพอ  ปญหาจรรยาบรรณและความซื่อสัตยตอหนาที่และตรงตอเวลาของบุคลากรทาง
การแพทยพยาบาลของสถานพยาบาล  โดยเฉพาะการขาดความเปนกันเอง  การใชวาจาไมสุภาพกับคนไขบัตรทอง  บุคลากร
ทางการแพทยของสถานพยาบาลระดับทองถ่ินบางแหงนอกจากจะมีนอยอยูแลว  ยังมาทํางานสายอยูเปนประจํา  คนไขตองมา 
รอหมอหรือเจาหนาที่ทางการแพทยอยูนานๆ เปนประจําเชนกัน  เปนที่นาสังเกตวาคนไขระดับชาวบานหรือประชากรเปาหมาย
ยากจนจะไมปรากฏวามีผูใดใหขอมูลเกี่ยวกับอุปสรรคหรือจุดออนของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคดานการสงตอคนไข
ระหวางสถานพยาบาลระดับตางๆ ตางจากที่ผูนําชุมชนและตัวแทนกลุมประชากรเปาหมายไดใหสัมภาษณและอภิปรายรวมกัน
ไวเดิม  คือไมเนนประเด็นน้ีในทุกพื้นที่เปาหมาย  พรอมยกตัวอยางท่ีตนมีประสบการณ  คือตองมีการชวยสงตอคนไขกันเอง  
มิฉะนั้นก็ตองนอนรอความตาย  หรือเปนหนักข้ึน  หรือพิการอยางใดอยางหนึ่ง  เพราะทางสถานรักษาพยาบาลขาดการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง  เรงดวน  และทันการณ  ดังจะไดพูดถึงรายละเอียดเปนรายโครงการตอไป   
 นอกจากนี้ก็เปนความเห็นทั่วๆไปของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมเกี่ยวกับจุดออนของโครงการพัฒนา
ตางๆ ของรัฐบาล  ซ่ึงแมจะไมเฉพาะเจาะจงแตก็นาสนใจ  และทุกฝายที่เกี่ยวของควรใหความตระหนัก  เชน ความเห็นของ
ประชากรเปาหมายของชนบทที่สูง (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม) ที่ยอมรับวาตนไมทราบวาในหมูบานของตนมี
โครงการพัฒนาของรัฐอะไรเขามาบาง  ประชากรกลุมเปาหมายของชนบททั่วไป (บานโฮงใน  จังหวัดเชียงใหม) มองไมเห็น
ประโยชนของโครงการเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  เพราะมีความคิดวาแมจะกูเงินมาเรียน  แตจบแลวก็ยังไมมีงานทํา  คือ  ไมเห็น
ประโยชนของการไปเรียนตอในระดับสูงข้ึนกวาเดิม  ประชากรกลุมควบคุมของชนบททั่วไป (บานศรีวารี  จังหวัดเชียงใหม) 
เห็นวาเงื่อนไขในการรับลงทะเบียนคนจนไมเหมาะสม  ประชากรกลุมควบคุมในชนบททั่วไป (บานสันมะนะ  จังหวัดลําพูน) 
และประชากร กลุมเปาหมายชุมชนเมือง (ชุมชนวัดบุญยืน จังหวัดพะเยา) ยอมรับวาไมไดเขารวมโครงการพัฒนาใดๆของ
รัฐบาล  เพราะไมมีเวลา  ตองไปทํางานหารายได  หรือเพราะมีอาชีพคาขาย  ประชากรกลุมควบคุมของชุมชนเมือง (ชุนชน
ศรัทธาวัดหัวฝาย  จังหวัดเชียงใหม)  มีความเห็นวา  การใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุยังไมถูกตองเพราะคนที่จนกวากลับไมไดรับ  
ประชากรกลุมเปาหมายของชุมชนเมือง (ชุมชนไกแกว  จังหวัดลําพูน) มีความเห็นวาชุมชนยังมีจุดออนในการใหขาวเพ่ือเขา
รวมในโครงการพัฒนาตางๆ  คือถาทางชุมชนไมมีการแจงขาวก็จะขาดการประสานงานและรวมมือกันในชุมชน และประชากร
กลุมควบคุมชุมชนเมือง (ชุมชนบานทา-ทานาง จังหวัดลําพูน)   มีความเห็นวาไมมีโครงการพัฒนาของรัฐท่ีตรงตามความ
ตองการของตน  เปนตน     

(3) ขอจํากัดและขอเสนอแกไขปรับปรุงโครงการชวยเหลือคนยากจนของรัฐปจจุบัน 
                   ผลการศึกษาจากผูบริหารระดับทองถิ่น (อบต. กํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  ประธานชุมชนเมือง) ไดให
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการชวยเหลือคนยากจนของรัฐบาลในอดีตและปจจุบันในชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง
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ในรอบปที่ผานมา  รวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแกไขปรับปรุง  ซ่ึงจะไดสรุปในภาพรวมของโครงการสําคัญตามที่
ประชากรเปาหมายระบุวาตรงตามความตองการของตนมากที่สุดตามลําดับ  ในแตละกลุมพื้นที่เปาหมาย  เปนสําคัญ 
 (3.1)  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละลานบาท 
   โครงการกองทุนเงินลานในปจจุบันท่ีประชากรเปาหมายยอมรับวามีประโยชนกับพวกตนสูงสุดในการเปดโอกาส
ใหไดขอกูไปลงทุนประกอบอาชีพ  แตดวยเงื่อนไขหลายประการทําใหกลุมประชากรเปาหมายยากจนของทั้ง 3 กลุมพื้นที่
เปาหมายยังเขาถึงหรือใชประโยชนโครงการน้ีไดนอย  ดังนี้   
  เหตุผลประการแรก  คือ  การเปนคนจนทําใหไมไดกูหรือกูไดนอย  ดวยเหตุผลหลากหลายทั้งเหมือนและตางกัน อาทิ  
ชนบทที่สูง  ศูนยฯหนองเขียว  มีบานจัดตั้งใหมจึงไดรับเงินกองทุนแบงมาจากหมูบานหลักเดิมท่ีแยกมา  ซ่ึงนอยมาก  และยังมี
เง่ือนไขมากมายจึงไมมีใครกู  หรือศูนยฯหนองหอย  ที่คนจนหาเงินมาชําระคืนกองทุนในปแรกที่กูไมได  ปที่ผานมาหรือป
ตอมาจึงกูไมได หรือคนจนที่หาเชากินคํ่าจึงกูไมไดเพราะหาเงินมาชําระคืนไมได  สวนคนไทย (บานปางไฮ) ที่จนในศูนยฯ 
เดียวกัน   เชนเดียวกับประชากรเปาหมายบานศรีดอนชัย  จังหวัดลําพูนในชนบททั่วไปมักไมคอยใชคืนหรือคืนไมทัน  เพราะ
นําไปลงทุนตามเสนอขอกูเพียงครึ่งเดียว   หรือมิฉะนั้นก็นําไปใชอยางอื่นทั้งหมด  ผูกูผิดประเภทเหลาน้ีจึงตกอยูในสภาพ
เดือดรอนที่ตองดิ้นรนหาทางไปกูที่อ่ืนรวมทั้งสถาบันการเงินนอกระบบ  และหรือสวนบุคคลมาใชคืน  ซ่ึงดอกเบี้ยสูงมากจนถึง
รอยละ 20 ตอเดือน  สวนเหตุผลอ่ืนๆ ที่เหมือนกันในทุกชุมชนชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง คือ  การขาดคนค้ํา
ประกัน ที่ตองมีถึง(2 คน) ไมมีเงินฝากสัจจะออมทรัพย (ประมาณ10 บาท 20 บาท และ 50 บาท/เดือนแลวแตทางหมูบานหรือ
ชุมชนจะกําหนดกันเอง) ไมมีเงินคาซ้ือหุนปละครั้ง (หุนละ 10 บาท จํานวนต่ําสุด 1-10 หุน หรือหุนเดียว 100 บาท) และ
คาธรรมเนียมแรกเขา(เชน 20 บาท)  รวมทั้งคาดอกเบี้ย(เชนรอยละ 6 หรือ 12 ป)  และกําหนดการชําระคืนเงินตนในระยะสั้น
เกินไปเพียงปเดียว  ซ่ึงถาลงทุนทางการเกษตรสวนใหญยังไมไดเห็นผลตอบแทนใดๆในปแรก  อยางไรก็ดีผูบริหารระดับ
ทองถิ่นไดพูดถึงประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่จนแตพอมีความสามารถกูได จะขอกูเปนจํานวนนอยเทาที่ตนเองพอ
มีกําลังสงคืนได  อาทิ  การขอกูรายละเพียง 1,000 บาทเพื่อลงทุนซ้ือวัตถุดิบผลิตสินคาขายในชุมชนเมือง (เชนการถักเชือกรูป
สัตวขายในชุมชนและขายสง  ของชุมชนศรีวิชัย  จังหวัดเชียงใหม)  กูรายละ 3,000 บาทเพื่อลงทุนทางการเกษตรเลี้ยงไกใน
หมูบานเปาหมายของชนบททั่วไป (เชนที่บานสันเหนือ  จังหวัดเชียงใหม) อยางไรก็ดีเทาที่ปรากฎ ประชากรเปาหมายยากจน
สวนใหญ กูไดรายละ 5,000 บาท  7,000 บาท  8,000 บาท  และถึง 10,000 บาท ซ่ึงเปนการกูไดตามขอและกูไดนอยกวาที่ขอ
ใกลเคียงกันทุกกลุมพื้นที่ เปาหมาย  เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพทั้งในการเกษตรและนอกการเกษตร   สําหรับการเกษตร   
ประกอบดวย  การทํานา  สวนผัก  สวนพริก  ไรยาสูบ  ไรขาวโพดเล้ียงสัตว  สวนไมดอก (เบญจมาศ) ซ้ือปุย  ยาปราบศัตรูพืช  
พันธุ  และสารเรงดอกและผล (ลําไย) การเลี้ยงวัวเนื้อ (ซ้ือลูกวัวเนื้อ) และเลี้ยงควาย เปนตน (เชนในชนบททั่วไป  บานสันเหนือ  
จังหวัดเชียงใหม  บานปาหมอกและบานใหมสุขสันต  จังหวัดลําพูน  บานต๊ําเหลา  บานสันปามวงใต และบานลอ  จังหวัด
พะเยา)  การลงทุนนอกการเกษตร  เชน  ซ้ือจักรเย็บผา เพื่อรับตัดเย็บเสื้อผาที่บาน  ซ้ือเครื่องซักผาเพ่ือรับซักรีดท่ีบาน  ตั้งราน
ซอมรถยนต  ปมนํ้ามัน  คาขาย  ขายอาหาร  แผงลอยและรถเข็น (อาหาร  เหลาบุหรี่  กับแกลม)  อุปกรณจักสานผักตบชวา  แบบ
พิมพ  สายวัด  กรรไกร ฯลฯ  (เชนในชนบททั่วไป  บานปาหมอกและบานใหมสุขสันต  จังหวัดลําพูน  บานสันปามวงใต  
จังหวัดพะเยา  และในชุมชนเมืองทั้งพ้ืนที่เปาหมายและกลุมควบคุม  ชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย  และชุมชนปาแพง – วังสิงหคํา  
จังหวัดเชียงใหม  ชุมชนสันดอนรอมและชุมชนบานทา - ทานาง  จังหวัดลําพูน) 
  เหตุผลประการที่สอง  คือ  ระยะเวลากูสั้นเกินไปเพียงปเดียว  และจํานวนเงินสูงสุดนอยเกินไปไมเกิน 20,000 บาท
ตอราย  เหตุผลน้ีประชากรทุกกลุมเปาหมายมีความเห็นตรงกับผูบริหารระดับทองถิ่นทั้งหมด  ไมวาจะเปนกลุมผูนําชุมชน  กลุม
ตัวแทนประชากรเปาหมาย  และประชากรเปาหมายยากจนและกลุมควบคุม  ผูบริหารทองถิ่นของชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป และ
ชุมชนเมืองชี้ชัดวานอกจากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดมาหมูบานหรือชุมชนละลานบาทนั้นนอยเกินไป  ควรเพ่ิมอีกเทาตัวเปนแหง
ละสองลานบาทตอป (เชนหมูบานในชนบทที่สูงของศูนยฯ พระบาทหวยตม  ท่ีประชากรมีอาชีพหลักทางการเกษตรและการทํา
เครื่องเงินที่ไดคุณภาพระดับจังหวัดไมต่ํากวา   4 ดาว  หมูบานควบคุม – ปาตึง  ในชนบททั่วไป  จังหวัดลําพูน  ชุมชนควบคุม – 
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ศรัทธาวัดหัวฝาย  แขวงเม็งราย  จังหวัดเชียงใหม  ชุมชนควบคุม – ชางฆอง  จังหวัดลําพูน  และชุมชนเปาหมาย – วัดบุญยืน  
จังหวัดพะเยา)    แตถาเปนยอดเงินใหกูยืมเปนรายบุคคล  นอกจากไมควรลดนอยลงจากที่ขอตามความจําเปนแลว  ยังอาจตอง
เพ่ิมสูงกวาเกณฑ 20,000 บาท/ราย/ป เปน 30,000 – 50,000/ราย/ป  ถาลักษณะงานอาชีพที่จะลงทุนจําเปน (เชน  ลงทุนทําเกษตร
พืชสวน  บานเปาหมายศรีดอนชัยและบานใหมสุขสันต  จังหวัดลําพูน  และลงทุนเล้ียงปศุสัตว วัวเนื้อ  และควาย  เปนตน  ของ
บานเปาหมาย – ต๊ําเหลา  และสันปามวงใต  จังหวัดพระเยา  และลงทุนนอกการเกษตร  เชน  ตัดเย็บเสื้อผา  ทํารานขายของชํา 
ฯลฯ  ชุมชนเปาหมาย – ไกแกว  จังหวัดลําพูน  เปนตน)  สวนกําหนดชวงเวลาชําระคืนเพียงปเดียวสั้นเกินไป  ผูบริหารทองถ่ิน
ทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  เห็นพองตองกันกับประชากรเปาหมายทุกกลุมเชนกันวา  จําเปนตองขยายออกไป
ตั้งแตปครึ่งถึง 5 ป (อาทิ ชนบทที่สูง  ประชาการเปาหมาย-บานปางไฮ ศูนยฯหนองหอย  ขอขยายเปนปครึ่งถึงสองป  ชนบท
ทั่วไป ประชากรควบคุม-บานปาตึง  จังหวัดลําพูน  ขอขยายเปน 2 ป  ประชากรเปาหมาย – บานสันปามวงใต  และประชากร
เปาหมาย – ชุมชนเมืองวัดบุญยืน  จังหวัดพะเยา  ขอขยายเปน 2-3 ป  และขยายเปน 3-5 ป  สําหรับประชากรเปาหมาย – ชุมชน
เมืองไกแกว  จังหวัดลําพูน)  ท้ังน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนไดลงทุนทําการเกษตรพืชหรือสัตวดังระบุแลว  
ทําอาชีพรับจางตางๆ รวมทั้งเย็บปกถักทอ  ทําเครื่องเงิน  และอ่ืนๆ ที่เปนหลักฐานมากขึ้น  แทนที่การหาเชากินค่ําหรือรับจาง
เปนวันๆ และสามารถเก็บออมเงินมาชําระหน้ีไดตามกําหนดที่ขยายออกไป 
  เหตุผลประการที่สาม  คือ  ปญหาการขาดความโปรงใสของบุคลากรผูบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
เหตุผลประเด็นนี้นับวามีความสําคัญมากไมแพสองประเด็นแรก  และเปนประเด็นที่ตองเรงตระหนักพรอมกับการจัดการแกไข
ปรับปรุงไปพรอมๆกันกับสองประเด็นแรก  เพราะเปนปญหาที่มีผลกระทบอยางรุนแรงหรือโดยตรงกับประชากรเปาหมาย
ยากจนและดอยโอกาส  รวมทั้งประชากรสมาชิกหมูบานและชุมชนโดยทั่วไป  ที่สําคัญที่สุดก็คือ  การไดกูยืมเงินจากกองทุนเงิน
ลานกระจายไมท่ัวถึง  เพราะกลุมกรรมการกองทุนมีความไมโปรงใส  มีการทุจริตเชิงนโยบาย  มีการเลือกปฏิบัติดวยการอนุมัติ
เงินกูใหพรรคพวกตนเอง  คือเกิดการกระจุกตัวของเงินกูอยูเฉพาะกลุมที่ไมใชประชากรเปาหมายยากจนและดอยโอกาสดังกลาว  
ปญหาที่ตามมาจึงมีทั้งการทุจริตไมคืนเงินกูตามสัญญา  และการคางชําระหนี้ของผูกูไมนอยกวารอยละ 15 ของผูกูทั้งหมด (ดัง
ตัวอยางประชากรเปาหมาย – บานผาแตน  ในชนบททั่วไป  และประชากรควบคุม –ชุมชน หนองหอย  จังหวัดเชียงใหม)  และ
อีกประการหนึ่งคือ  ประชากรสมาชิกหมูบานและชุมชนขาดความเชื่อถือศรัทธาในตัวกรรมการ(ประชากรเปาหมายหลายคน
ยอมรับวาไดเลือกคนผิดมาเปนกรรมการ)  ทําใหตัดสินใจไมสมัครเปนสมาชิกกูเงินกองทุนและไมอยากจะฝากเงินสัจจะออม
ทรัพยใหอยูในความดูแลของกรรมการที่ไมโปรงใส ผูบริหารทองถ่ินของชุมชนท่ีพบปญหานี้จึงใหขอคิดเห็นวาในวาระตอไป
จําเปนตองมีความรอบคอบในการพิจารณาคัดเลือกคนที่หวังดีจริงตอกองทุนและประชาชนเปนกรรมการ  และจํานวนกรรมการ
ก็สามารถลดไดครึ่งหน่ึงถาไดคนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม (ผูบริหารทองถ่ินของชุมชนควบคุม – หนองหอย  จังหวัดเชียงใหม
เสนอใหลดจํานวนกรรมการกองทุนท่ีเหมาะสมใหเหลือ 7 คน แทน 15 คนแบบเดิม) เปนตน 
 (3.2)  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค 
           เปนที่ทราบกันดีแตตนแลววาประชากรตัวแทนศึกษาทุกระดับตั้งแตระดับหมูบานและชุมชนจนถึงระดับนโยบาย  
ไดยอมรับวาโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  เปนโครงการที่ประชากรเปาหมายยากจนเห็นวามีประโยชนแกตนโดยตรงเปน
อันดับตนๆ  เชนเดียวกับโครงการกองทุนเงินลาน  แตแมกระนั้นก็ดี  ผูบริหารระดับทองถิ่นในทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษาตางก็
ยอมรับวาโครงการนี้ในรอบปที่ผานมา ยังมีจุดออนหรือขอจํากัดและปญหาอุปสรรคสําคัญ 2-3 ประเด็นที่ตองเรงแกไขปรับปรุง
ไมแตกตางจากทัศนะหรือขอคิดเห็นของประชากรเปาหมายโดยตรงที่ระบุแลวตามลําดับ คือ (1) การใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทยยังไมดีหรือไมพอ (2)  ปญหาความดอยจรรยาบรรณของบุคลากรทางการแพทย  และ
จํานวนบุคลากรดังกลาวก็ยังขาดแคลน  และ (3)  ปญหาแพทยมักไมสงตัวคนไขตอ    นอกจากนี้ก็เปนปญหาปลีกยอยอ่ืนท่ีเกิด
ในบางพื้นที่หรือเฉพาะพื้นที่ อาทิ  ขาดเสรีภาพในการเลือกสถานพยาบาลเอง  บุคลากรทางการแพทยในทองถิ่นมักเปนแพทย
หรือเจาหนาที่ฝกหัด  ผลัดเปลี่ยนกันมาหาประสบการณและความชํานาญหมุนเวียนกันออกไป  ไมมีการมาอยูประจําหลังจากมี
ความชํานาญแลว บุคลากรทางการแพทยยังไมมีคุณภาพและประสิทธิภาพและไมมีมนุษยสัมพันธกับคนไขหรือผูมาใชบริการ  
เปนตน เปนที่นาสังเกตวาจุดออนหรือขอจํากัดของโครงการนี้ท่ีประชากรเปาหมายประสบตามขอมูลของผูบริหารระดับทองถ่ิน



การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

 

216

นั้น  ประชากรบนพื้นที่สูงหรือในชนบทที่สูงที่เปนกลุมชาติพันธุหลากหลายและเปนชนสวนนอยของประเทศจัดเปนกลุมที่
ไดรับผลกระทบรุนแรงกวาหรือมากกวาในอีกสองกลุมพื้นท่ีศึกษา โดยเฉพาะปญหาการไปใชบริการดานรักษาพยาบาลนั้น  ชน
เผาหรือชาวไทยภูเขาจะรูสึกวาตนเองไมไดรับความเปนธรรม  แมจะมากอนก็ไดตรวจทีหลัง   บริการที่ไดรับก็ดอยกวาหรือไม
คอยดี  หมอ  พยาบาล  หรือเจาหนาที่จะใชวาจาไมสุภาพกับคนไขหรือตวาดดุดาเนื่องจากคนไขเปนคนจนไมรูหนังสือหรือส่ือ
ภาษากันไมเขาใจ  ยาที่ไดก็ไมใชยาคุณภาพเฉพาะทาง  คือเปนอะไรก็จะไดแตยาพาราเซตามอลมากินโดยตลอด  ซ่ึงประเด็น
หลังน้ีก็ไมตางจากที่เกิดในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  เพราะประชากรทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมตางยืนยันเปนเสียง
เดียวกันเกี่ยวกับบริการของสถานพยาบาลทุกระดับที่ไปใชบริการ  วาไมไดรับความสะดวก  บริการชา  ไมมีการวินิจฉัยโดย
ละเอียด  ไมมีการพักฟนดูอาการกอน  จายยาแลวใหกลับเลย (อาทิ โรคกระเพาะ  โรคไขขออักเสบ ฯลฯ)  ตางจากคนรวยที่มาใช
บริการที่มักไดหองพิเศษ และบริการที่ดีแมจะเจ็บปวยเพียงเล็กนอยก็ตาม  และบางโรงพยาบาลทองถิ่นระดับอําเภอ(อาทิ
โรงพยาบาลฮอด) และระดับจังหวัดบางแหงวินิจฉัยโรคผิดพลาดหรือไมชัดเจน (อาทิ ลําไสเปนแผลเนาแตหมอผาตัดไสติ่งให) 
จนตองสงตอเขาโรงพยาบาลในตัวเมืองเชียงใหม (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม) รักษาอีกครึ่งเดือนจึงหายเปนปกติ  บาง
รายก็ทําคลอดผิดพลาด  แมตาย  ลูกพิการ  ยายสูงอายุตองรับภาระเลี้ยงดูหลาน  นับเปนการสรางปญหาสังคมใหหนักข้ึนโดยไม
ควรเปน  บางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนอกจากใหบริการลาชาแลว  เครื่องมือแพทยยังไมพรอม  ประชากรเปาหมาย
ยากจนตองรับภาระกับการเสียเงินเพิ่มสําหรับยานอกบัญชีทั้งๆที่ควรมีการวางกฎเกณฑเปนกรณียกเวน ตลอดจนการให
ประชาสัมพันธกฎระเบียบโครงการวาที่จริงแลวไมใช 30 บาทรักษาทุกโรค  แตมีขอยกเวนที่ตองจายเองเปนตน (อาทิ  โรคไต  
หรือกรณีอุบัติเหตุทางรถที่ตองใชบริการกฎหมายประกันอุบัติเหตุของรถกอน  หลังจากนั้นถาคารักษาพยาบาลเกิน 15,000 บาท 
จึงจะใชบัตรทองได)  จากจุดออนและขอจํากัดตางๆ ดังกลาว  ผูบริหารระดับทองถ่ินของทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป และ
ชุมชนเมืองจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแกไขโครงการนี้ในภาพรวมไมตางกันคือ (1) รัฐควรมีนโยบายและการ
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพจรรยาบรรณและมนุษยสัมพันธของบุคลากรทางการแพทยทุกระดับในการรักษาพยาบาล รวมท้ัง
จํานวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ  คุณภาพของยา  การบริการที่รวดเร็ว  และมีรถบริการคนไขจากสถานพยาบาลใน
หมูบานไปยังโรงพยาบาลในจังหวัด  (2) คนไขควรมีสิทธิ์เลือกสถานพยาบาลเอง  (3) โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคควรรักษา
ไดทุกโรคตามชื่อโครงการจริงๆ ไมมียกเวนโรคใดโรคหนึ่งอยางที่ปรากฏ  และยกเวนคาบริการ 30 บาทสําหรับคนจนหรือผูมี
รายไดนอยใหมากขึ้น และ (4) เฉพาะสถานีอนามัยในทองถ่ินควรมีการปรับเปลี่ยนแพทยและพยาบาลเปนประจําทุก 2 ป 
  อยางไรก็ดี  โรงพยาบาลในพื้นที่ศึกษาที่ไดรับคําชมในการใหบริการดานการรักษาพยาบาล  กลาวอีกนัยหนึ่งไมมีขอ
ติติงแตประการใด มีอาทิ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม (ราชการ) ท่ีปจจุบันไดขอออกจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
แลว โรงพยาบาลแมคคอมิคเชียงใหม (เอกชน) และโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม (ราชการ) เปนที่นาสังเกตวาโรงพยาบาล
ที่ไดรับการยอมรับ  จะเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ หรือโรงพยาบาลของจังหวัดใหญที่มีความพรอมทั้งบุคลากรและเครื่องมือ
ทางการแพทย  ในขณะที่โรงพยาบาลระดับจังหวัดของพื้นที่ศึกษาอีก 2 แหงยังมีจุดออนบางประการ โดยเฉพาะดานการ
ใหบริการและความเอาใจใสดูแลคนไขมากกวาดานความพรอมของบุคลากรทางการแพทย  แตก็มีโรงพยาบาลระดับอําเภอของ
จังหวัดลําพูน   (โรงพยาบาลบานธิ) ที่ไดรับคําชมจากประชากรเปาหมายดานการใหบริการวาอยูในเกณฑดีมาก เปนตน          

 (3.3)  โครงการเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 รอบปท่ีผานมา  ผูบริหารระดับทองถ่ินไดใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ประชากรเปาหมายทั้ง 3 กลุมพื้นที่ยอมรับวามี

ประโยชนโดยตรงกับพวกตนในอันดับตนๆ ตอจากกองทุนเงินลานและ 30 บาทรักษาทุกโรค  คือ  ในภาพรวมแลวเงินทุนกูยืม
เพ่ือการศึกษายังมีจุดออนหรือขอจํากัด  ประการแรก  ดานจํานวนเงินทุนกูยืมตอรายตอระดับชั้นการศึกษา ยังนอยเกินไปไม
เพียงพอสําหรับคาใชจายจัดซ้ือจัดหาอุปกรณตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเรียนสูงข้ึนไปเรื่อยๆ จนถึงระดับอุดมศึกษา (ระดับ
การศึกษาที่พบวามีการกูยืมมาเรียนตอมากที่สุดในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง คือ ปวช. – ปวส. ถัดมาจึงเปนระดับมัธยมและ
อุดมศึกษาตามลําดับ  ระดับประถมกูกันนอย เชนเดียวกับในชนบทที่สูงยังมีการกูเรียนตอกันนอย  ดวยขอจํากัดที่ระบุแลว) ทั้งนี้
ยังไมรวมคาเสื้อผาหรือเครื่องแบบ คาพาหนะเดินทาง  คากินอยู  และคาความปลอดภัย  ถาตองมาเชาอยูในตัวเมือง  เชนที่เกิด
กับครอบครัวของคนในชนบทที่สูง  และครอบครัวยากจนที่อยูทองถ่ินหางไกลตัวเมืองหรือสถานศึกษาตั้งแตระดับ มัธยมปลาย  
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ระดับ ปวช. – ปวส.  และระดับอุดมศึกษาตามลําดับ  ขอจํากัดหรือจุดออนประการที่สอง คือ  ลูกหลานของครอบครัวยากจน
จริงๆ ขาดแรงงานรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวจะไมกู  คือจะไมเรียนตอจากภาคบังคับ  หรือแทบไมไดเรียนเลยแมแตภาคบังคับ  
ขอจํากัดหรือจุดออนประการที่สามก็คือในครอบครัวเดียวกันจะไมใหเงินทุนกูยืมซํ้าซอน ซ่ึงขัดกับความเปนจริงที่ครอบครัว
ยากจนมีลูกหลายคนและไมมีเงินสงลูกเรียน  และขอจํากัดหรือจุดออนประการท่ีสี่  ซ่ึงนับวาเปนเรื่องใหญหรือเปนภาระหนัก
ของรัฐก็คือการสูญเปลาโดยไมไดเงินชําระคืนจากผูกูที่เรียนจบแลวทั้งท่ีไดงานทําและไมไดงานทํา  และบางคนก็ผลักภาระให
ครอบครัวเปนผูใชเงินคืนแทน เปนตน  จากจุดออนหรือขอจํากัดตางๆ ดังกลาว  ทางผูบริหารระดับทองถิ่นในชนบทที่สูง  
ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  จึงมีขอเสนอเพื่อปรับปรุงแกไขทั้งโดยตรง  คือการเพิ่มทุนตอรายใหครอบคลุมคาใชจายจําเปน   
และใหกูไดเทาจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่กําลังอยูในวัยเรียน  และโดยออม  คือ  รัฐควรเขาไปมีบทบาทในการจัดหางานใหผูรับ
ทุนหลังสําเร็จการศึกษา  เพ่ือเปนหลักประกันวาทุกคนจะสามารถชําระคืนเงินกูได  และยังมีผลดีในการชวยใหคนมีงานทําหรือ
สภาพสังคมเศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึนโดยสวนรวมดวย 
  อน่ึง  สําหรับทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาที่พบในพ้ืนที่ศึกษาตามขอมูลของผูบริหารระดับทองถิ่น (หมูบานผาแตน  ต.หาง
ดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม) ยังมีทุนที่เรียกวา “ทุนตกเขียว”  เปนทุนเรียนตอที่ใหแกเด็กสาวใน 2 ประเภท  คือ  ประเภท ก  มอบให
เด็กสาวที่ครอบครัวมีปญหาแตกแยก  เชนพอแมแยกทางและตางแตงงานใหม  ทุนเรียนระดับ ม.1 – ม.3  1 ทุน ท่ีโรงเรียน
ประชานุเคราะห  ในวงเงิน 12,000 บาท/ป  (ปจจุบันจบแลว 1 คน อายุ 15 ป)  และประเภท ข มอบใหเด็กสาวที่ครอบครัวหรือ
พอแมยากจน  แตยังอยูดวยกัน  ในระดับเดียวกันและโรงเรียนเดียวกันอีก 1 ทุน  วงเงิน 30,000 บาท/ป (ปจจุบันจบแลวเชนกัน  
อายุ 15 ป)  สวนอีกทุนเปนเงินจากโครงการลงทุนเพื่อสังคมและจัดตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาปญหาสังคม (SIP/SIF) ที่กรรมการ
ชุมชนเมือง (ชุมชนสันดอนรอม  จังหวัดลําพูน) เปนผูกําหนดเกณฑการใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  จํานวน 19,000 บาท  โดยไมเสีย
ดอกเบี้ย  แตตองคืนตนภายใน 10 เดือน  เงินจํานวนน้ีจึงเปรียบเสมือนเงินชวยเหลือปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาระยะสั้น  
เทาน้ัน 
 (3.4)    โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
     โครงการนี้จัดเปนอีกโครงการหนึ่งที่ประชากรตัวอยางศึกษาทุกระดับตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับผูนําชุมชน  
ผูบริหารทองถิ่นและนโยบาย  ตางก็เห็นความสําคัญของความสําเร็จในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และจัดเปน
โครงการที่ตองการในอันดับตนๆ ประมาณอันดับ 2 และไมเกินอันดับ 4  โดยเฉพาะในทัศนะของประชากรและผูนําชุมชนใน
ชนบทที่สูงที่ตองการโครงการนี้อยางตอเน่ืองหรือตลอดไปในอันดับ 2 รองจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท
รักษาทุกโรค  ซ่ึงก็เปนเหตุผลที่ยืนยันไดชัดเจนจากการที่ประชากรบนพื้นที่สูงที่เปนชนเผาหรือกลุมชาติพันธุตางๆ น้ันสวน
ใหญยากจน  มีการเสพและคายาเสพติดมากกวาในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  โดยเฉพาะในพื้นที่ตะเข็บชายแดนบนที่สูงเปน
เสนทางการคาและลําเลียงยาเสพติด  เชน  ฝน  กัญชา  และยาบา  เพื่อขายในประเทศและระหวางประเทศ (เชนหมูบานตัวแทน
ศึกษา ศูนยฯหนองเขียว  ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม  ชายเขตแดนไทยพมาท่ีเปนชนเผามูเซอ  คะฉิ่น  อีกอ  เปนตน) 
และในชนบทที่สูงทั่วไป (เชน  หมูบานตัวแทนศึกษาศูนยฯหนองหอย  ต.แมริม  อ.แมริม  จังหวัดเชียงใหม  ที่เปนชาวเขาเผามง)  
ที่มีการคาและการเสพยากันมากในอดีต  กอนที่รัฐบาลในอดีตและปจจุบันจะมีนโยบายปราบปรามอยางชัดเจน  โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงจากการประกาศสงครามอยางเอาจริงและเรงรัดของรัฐบาลปจจุบันในการปราบปรามปญหายาเสพติดใหหมดไปจากแผนดิน
ไทยในป 2546  ดวยนโยบายที่ชัดเจนและเอาจริง  ทําใหขาวคราวเกี่ยวกับปญหาการคาและการเสพยาในระดับหมูบานและ
ชุมชนคอนขางเงียบ    แตขาวการจับกุม  การขาย  และการสงตอทั้งระดับประเทศและระหวางประเทศยังปรากฏใหเห็นไดในสื่อ
ตางๆ อยูตลอดเวลา  อยางไรก็ตาม ผูบริหารระดับทองถิ่นของทั้งสามกลุมพ้ืนท่ีศึกษาก็ยังยอมรับวาปญหายาเสพติดทั้งคาและ
เสพยังไมหมดไปอยาส้ินเชิง  ในชนบทที่สูงสวนใหญท่ีพบจะถูกสงไปบําบัด ณ หนวยสาธารณสุขของหมูบานหลัก (อาทิ  บาน
หนองเขียว  เคยสงสมาชิกหมูบานชาวมูเซอ 32 ราย ไปบําบัดที่หนวยสาธารณสุขบานนาหวาย  ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.
เชียงใหม  5 วัน 5 คืน โดยไมตองเสียคาใชจาย  เดิมมูเซอหนุมอายุ 20 ป- 24/25 ป  จะติดยาบาและเฮโรอีน  สวนวัยเรียนอายุ 13-
15 ป นิยมดมกาว) หรือมิฉะนั้นก็ไดเขาโครงการตานยาเสพติดของหมูบานทั้งหมด (อาทิ บานหนองหอยเกา  ต.แมแรม  อ.แมริม  



การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

 

218

จ.เชียงใหม  สมาชิกมง 60 ครัวเรือนเขาโครงการ)  แตก็ยังพบวาสมาชิกชนเผาในชนบทที่สูงก็ยังมีทั้งคาและเสพยา  (อาทิ  บาน
เปาหมาย – ใหมสามัคคี  ศูนยฯ หนองเขียว  ยังมีชาวลัวะเสพอยู 10 ราย  และคาอีก 3 ราย  และบานเปาหมาย – ปางไฮ  ศูนยฯ
หนองหอย)  คนไทยที่นี่มีปญหากับยาเสพติดนอยมากตั้งแตตนป 2546 (ไมระบุจํานวนผูเสพและผูคา สวนเดิมมีท้ังติดและเสพ
ฝน  กัญชา  และยาบา)  ในขณะที่ประชากรเปาหมาย – บานหนองบอน  ศูนยฯพระบาทหวยตม  กลุมกะเหรี่ยงพุทธท่ียากจนจะ
ไมมีลูกหลานตดิยาเสพติดเลย (วัยรุนกะเหรี่ยงประชากรควบคุม – บานหนองปู  ศูนยฯ พระบาทหวยตมทั้งดมกาวและเสพยาบา
ก็หมดไปในตนป 2546 เชนกัน)  สําหรับในชนบททั่วไป  และ ชุมชนเมือง (ไมมีความแตกตางกันแตประการใด)  ผูบริหาร
ระดับทองถิ่นหรือชุมชนใหขอมูลตรงกัน  คือปญหายาเสพติดในพื้นที่เปาหมาย และควบคุมไดหมดไปตั้งแตปลายป 2545  ถึง
ตนป 2546  จะเหลือเพียงไมก่ีแหงที่ชาวบานที่ติดยาเดิมหันมาติดสุราแทน  หรือท่ีพูดกันติดปากวา “ขี้ยาเกาขี้เหลาใหม”  (อาทิ  
ประชากรเปาหมาย –บาน ผาแตน ต.หางดง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม)  และบางบานผูที่เคยเสพยาบาก็หันไปดมกาวหรือเสพยาอ่ืน
แทน (อาทิ บานควบคุม – โฮงนอก  ต.แมแรม  อ.แมริม  จังหวัดเชียงใหม)  เปนตน 
  แนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับทองถิ่นหรือระดับพ้ืนที่ของภาครัฐและเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ  
นับวามีความไดเปรียบหลายโครงการ  เพราะนอกจากจะไดรับแรงสนับสนุนอยางจริงจัง  เด็ดขาด  และเรงดวนจากภาครัฐแลว  
ประชากรในพื้นที่ทุกคนยังใหความรวมมือ  ชวยกันดูแลสอดสองปญหาดานนี้อยางใกลชิดในระดับบานแตละบาน  และแตละ
รายบุคคลที่ เปนสมาชิกของบานหรือของสังคมครอบครัว ข้ึนไป   เพราะระดับหมูบานหรือชุมชนจะประกอบดวย 
“คณะกรรมการรวมพลังแผนดิน” หรือบางหมูบานหรือชุมชนก็ใชวา “คณะกรรมการประสานพลังแผนดิน”  ที่เริ่มตั้งแตตนป 
2546  กรรมการชุดน้ีมี 25 คน  บางหมูบานใชกรรมการหมูบานหรือกรรมการของชุมชน (อาทิ  บานของประชากรเปาหมาย
จังหวัดเชียงใหม – สันเหนือ  อ.แมริม  คณะกรรมการมี 10 คน  ผาแตน  อ.ฮอด  คณะกรรมการมี 30 คน  และบานประชากร
เปาหมายจังหวัดพะเยา – ลอ อ.จุน  คณะกรรมการมี 40 คน  ชุมชนเมืองประชากรควบคุม จังหวัดเชียงใหม – หนองหอย และ
ศรัทธาวัดหัวฝาย  คณะกรรมการมีแหงละ 15 คน  และชุมชนเมืองของประชากรเปาหมายจังหวัดลําพูน – สันดอนรอม  คณะ
กรรมมี 21 คน) กรรมการทั้งสองรูปแบบทุกชุดจะประกอบดวยตํารวจอาสาชุดละ 1 – 4 คน  และจะแบงหนาท่ีกันดูแลสอดสอง
เปนรายบาน  รายบุคคล  ครอบคลุมตลอดพื้นที่ภายในและอาณาบริเวณหมูบานหรือชุมชน และโดยเฉพาะกลุมเสี่ยงควบคุม
ความสงบของหมูบานหรือชุมชน  สงเสริมการเลนกีฬา  สวนใหญจะแบงกรรมการเปนกลุมยอยขนาด 6-8 คน  จัดเวรยาม และ
ออกตรวจตราทุกคืนๆ ละกลุมๆ ละ 8 –12 คุมๆ ละ  11 – 18 หลังคาเรือน  แลวแตขนาดหมูบานหรือชุมชน  สําหรับหมูบานและ
ชุมชนที่แบงหนาท่ีกรรมการรับผิดชอบดูแลเปนรายบุคคลจะมีสัดสวนระหวาง 1 คน ตอ 5 – 10 หลังคาเรือน (อาทิ  กรรมการ
หมูบานของประชากรเปาหมายจังหวัดเชียงใหม – ผาแตน  ดูแล 1 คน : 5 ครัวเรือน  กรรมการหมูบานของประชากรเปาหมาย
จังหวัดพะเยา – ลอ ดูแล 1 คน :  6/7 ครัวเรือน  และกรรมการประสานพลังแผนดินชุมชนควบคุมจังหวัดเชียงใหม – หนองหอย 
ดูแล1 คน : 10 หลังคาเรือน เปนตน)  หลายหมูบานและชุมชนตัวแทนศึกษาไดปฏิบัติงานรวมพลังตอตานยาเสพติดอยางไดผล
จนไดรับธงขาวที่เปนสัญลักษณของการเปนหมูบานหรือชุมชนปลอดยาเสพติด (อาทิ บานของประชากรควบคุมจังหวัด
เชียงใหม ศรีวารี  บานของประชากรเปาหมายจังหวัดลําพูน – ศรีดอนชัย  และบานบวก) และก็มีบานที่ไดโลหดานรวมพลัง
เอาชนะยาเสพติด (อาทิ  บานเปาหมายจังหวัดลําพูน – ใหมสุขสันต) ที่นาสนใจยิ่งไปกวานั้นก็คือบานนี้ไดใหโอกาสผูที่เคยเสพ
และบําบัดหายแลวมาเปนกรรมการรวมพลังถึง 15 คน ใน 25 คน  รวมทั้งผูชวยผูใหญบานก็เปนหนึ่งในผูเคยเสพยาและบําบัด
หายเรียบรอยแลว  ผูใหญบานเองที่ไดเคยชวยโครงการนี้ก็ถูกคนติดยาโคนทําลายสวนลําไยไปถึงประมาณ 1 ใน 5 สวนหรือ
เกือบรอยละ 20 ของตนลําไยทั้งหมดที่ปลูก (73 ตนใน 394 ตนหลังปลูกได 2 ป) 
  สวนขอเสนอแนะที่ผูบริหารระดับทองถิ่นของทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษาชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  มี
ทัศนะตรงกันในการชวยใหโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมีความยั่งยืน  คือ  (1) รัฐจําเปนตองมีกฎระเบียบอยาง
ชัดเจนในการลงโทษผูกระทําผิดและไมเปดชองโหวใหผูกระทําผิดไดประกันตัว  (2)  ตองมีกฎระเบียบที่เขมงวดในการ
ตรวจสอบการพกอาวุธและการเที่ยวยามวิกาลของเยาวชนอยางเครงครัด  และมีตูยามที่มีตํารวจประจํา  (3)  การประกาศสงคราม
กับการปราบปรามปญหายาเสพติดของรัฐบาลตองทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ        (4) การปฏิบัติงานของกรรมการประสานพลัง
แผนดินในการหาขอมูลขาวสารและสอดสองดูแลตรวจตรากลุมเสี่ยงตางๆ ในพ้ืนที่จําเปนตองมีกฎหมายคุมครอง  (5)  รัฐตอง
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ทํางานประสานกับชาวบานในทองถิ่นไดอยางดีเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดอยางประสิทธิภาพ  และ(6)  ควรมี
คาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการผูเสียสละปฏิบัติหนาที่เพื่อชุมชนในยามค่ําคืน  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ  เชน  เดือนละ 
3,000 บาท เปนตน 
 (3.5)  โครงการพกัชําระหน้ีและลดภาระหนี้ – ธ.ก.ส. 
   โครงการนี้จะเปดโอกาสใหลูกคา ธ.ก.ส. ที่มีภาวะหน้ีสินหรือเปนเกษตรกรรายเล็กหรือรายยอยซ่ึงยากจนในชนบท
ที่สูงและชนบททั่วไปท่ีกูเงิน ธ.ก.ส. และยังใชคืนไมหมดในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท  ไดพักชําระหนี้ในชวงเวลา 3 ป  โดยรัฐ
ชวยเปนภาระรับผิดชอบจายดอกเบี้ยแทนในชวงดังกลาว  เพ่ือใหโอกาสเกษตรกรพักหน้ีไดฟนฟูอาชีพเกษตรของตนอยางไม
ตองคอยกังวลหาเงินมาใชหน้ี ธ.ก.ส. ในชวงน้ัน  สวนจํานวนหนี้ตอรายท่ีเกษตรกรยากจนในพื้นท่ีศึกษาทั้งชนบทที่สูงและ
ชนบททั่วไป (แหงละประมาณ 2 – 13 ราย) ขอพักน้ัน  จะอยูระหวาง 10,000 – 90,000 บาท  มากนอยข้ึนอยูกับประเภทของ
การเกษตร  เชน  กูทํานา  การลงทุนปลูกขาวหอมมะลิ  การทําสวนลําไย  การปลูกพืชไร – พริก และยาสูบ  และการเล้ียงปศุสัตว 
– วัวขุน  เปนตน  (อาทิ จังหวัดเชียงใหม  บานสันเหนือ รายละ 10,000 -  30,000 บาท  จังหวัดลําพูน  บานใหมสุขสันต  รายละ 
60,000 – 90,000 บาท  จังหวัดพะเยา  บานลอ  รายละ 20,000 – 30,000 บาท  และบานเซ๊ียะ รายละ 30,000 – 50,000 บาท  เปน
ตน)อยางไรก็ดี  โครงการนี้ก็ยังมีจุดออนหรือขอจํากัดบางประการที่สําคัญก็คือ เกษตรกรยากจนที่เขาโครงการพักชําระหนี้ 
(เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาไมปรากฏวามีเกษตรกรที่ขอลดภาระหนี้) ยังไมสามารถฟนฟูพัฒนาการเกษตรจนถึงข้ันมีเงินออมและ
เงินลงทุนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรืออาชีพเกษตรจนถึงข้ันมีรายไดเพ่ิมพอชําระหน้ีคืน ธ.ก.ส. ไดทันกําหนด และ
ดํารงชีพอยูไดอยางปกติเมื่อส้ินสุดชวงพักหนี้ 3 ป   จึงเกิดความจําเปนตองกูเงินจากแหลงอ่ืนมาใชคืนเงินตนและดอกเบี้ยคาง
เดิมกอนที่โครงการ  อาทิ  จากกองทุนเงินลาน  และกองทุนอ่ืนๆ จนถึงเงินกูนอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงมากระหวางรอยละ 5 – 20 
บาท/เดือน  นั่นก็คือเกิดภาวะหมดโอกาสฟนฟูอาชีพและรายไดเลี้ยงดูครอบครัวหรือแมแตตนเองใหพนจากความยากจนสวน
ใหญที่เปนสมาชิก ธ.ก.ส. จะกูรายละไมเกิน 5,000 บาท  เพื่อลงทุนทํานาหรือการเกษตรอ่ืนในระยะสั้นเพียงปเดียว  มิฉะนั้นก็
นิยมการขอปรับโครงสรางหนี้รวมยอดเงินกูเปนยอดเดียว  เพื่อขยายเวลาหรือปรับเวลาชําระคืนใหนานพอจะหาเงินมาชําระคืน
ได (อาทิ  เกษตรกรยากจนบานผาแตน  จังหวัดเชียงใหม  รอยละ 25 ของสมาชิก ธ.ก.ส.ขอ ขยายระยะเวลาชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยจากการปรับโครงสรางหนี้  เปน 15 ป)  และภาวะหนี้สินที่เกิดส่ังสมแกเกษตรกรยากจนก็หนีไมพนสาเหตุจากภัย
ธรรมชาติ (อาทิ  ภาวะแหงแลงขาดน้ําหรือตรงขามคือภาวะอุทกภัย)  การไมมีตลาดหรือไมไดขายผลผลิต  การถูกกดราคา  และ
รวมไปจนถึงการแขงขันและคุณภาพสินคา  เปนสําคัญ (อาทิ  ประชากรเปาหมายหรือเกษตรกรยากจน  เผาคะฉิ่นในชนบทที่สูง  
บานใหมสามัคคี  ศูนยฯ หนองเขียว  จําเปนตองเขาโครงการพักชําระหนี้  เพราะผลผลิตเกษตรคือเสาวรส  เสียหายจากการ
ทําลายของน้ําคางแข็ง  เปนหนี้คางชําระทั้งตนและดอกมาตั้งแตปลายป 2542)  ในภาวะการณตรงขาม   เกษตรกรที่ฐานะปาน
กลางและฐานะดีก็อาศัยเงินกู ธ.ก.ส. ไดเชนกัน  โดยไมตองพ่ึงโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้  สามารถกูไดในวงเงินท่ีสูง
ตามตองการ  นับเปนเงินลงทุนทําการเกษตรที่นิยมใชประโยชนกันโดยทั่วไป (อาทิ  เกษตรกรเปาหมาย  กลุมมง ศูนยฯ หนอง
หอย ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจคือ ผักอินทรียหลากหลายชนิดตามแนวพระราชดําริ  ซ่ึงมีความพรอมท้ังดิน น้ํา ลักษณะอากาศหนาว
เย็นบนที่สูง  การรักษาคุณภาพและแปรรูป  การขนสงและการตลาดจึงมียอดเงินกูตอรายตอป ประมาณ 70,000 – 80,000 บาท  
และอยางต่ําก็สูงถึงปละ 50,000 บาท/ราย  และยังไดเปรียบไมตองเสียดอกเบ้ีย  ถากูระยะสั้นเพียงปเดียว  ตามขอตกลงรวมมือ
ระหวางโครงการหลวงกับ ธ.ก.ส. ตั้งแตป 2539 

(3.6)  โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย หรือ  
          ผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล – บัตร สปร. 

  โครงการนี้แมจะสิ้นสุดการดําเนินการหลังมีโครงการบัตรทอง 30 บาท เมื่อ 30 มกราคม 2545  แตทุกฝายนี่
เก่ียวของ คือตั้งแตประชากรเปาหมายและกลุมควบคุม (ไมมีความแตกตางกัน) ผูนําชุมชนและหรือผูบริหารระดับทองถ่ิน
รวมทั้งผูบริหารระดับนโยบายบางคน ตางก็ใหความสําคัญและยอมรับโครงการบัตร สปร. ของรัฐบาลในอดีต (ตั้งแตป 2537) 
วาดีกวาหรือชอบมากกวาบัตรทอง 30 บาทของรัฐบาลปจจุบัน  เพราะไดใชทั้งครอบครัว  และเปนการจายเพียงครั้งเดียว 500 
บาท/ครอบครัว/ป   และ 300 บาท/รายบุคคล/ป  และชอบมากยิ่งข้ึนไปอีกคือจะเลือกใชบริการสถานพยาบาลใดก็ได  รวมท้ัง
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การไดรับบริการดีกวาปจจุบันในทุกๆ เรื่อง  ทั้งการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาล  การตอนรับ  และยาที่ไดรับ  เปนตน  
ผูบริหารทองถ่ินทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่ศึกษาไดใหขอมูลวาสมาชิกในหมูบานหรือชุมชนของตนประมาณตั้งแตรอยละ 5 ถึง  รอยละ 70 
ของทั้งหมด (ตัวอยางหมูบานที่ซ้ือบัตร สปร. รอยละ 50 – 70 อาทิ  บานปาหมอก  จังหวัดลําพูน  และบานต๊ําเหลา  จังหวัด
พะเยา) จะซื้อบัตร สปร. เฉล่ียประมาณ 3 ป หรือ 3 ครั้งติดตอกันหรืออยางนอยก็หน่ึงครั้ง  กอนจะมีโครงการบัตรทอง 30 บาท  
จุดออนของโครงการนี้ถามีก็เปนเพียงปญหาที่คนจนมากๆจะไมมีเงินซ้ือบัตร  หรือครอบครัวสุขภาพดีมักจะไมซ้ือหลังทดลอง
ซ้ือ 1 ครั้ง คือเกิดอาการเสียดายเงิน  เพราะชาวบานมักจะไมคิดถึงหลักประกันสุขภาพหรือกันไวดีกวาแก  เพราะจริงๆ แลวถา
ไมถึงจนดักดานก็ไมนามีปญหาสําหรับเงิน 500 บาท หรือ 300 บาทตอปดังกลาว  และที่นาสนใจตามขอมูลของผูบริหารทองถ่ิน
คือ ความกตัญูของลูกครอบครัวยากจน  ที่พอหาเงินไดก็จะซื้อบัตรนี้ใหครอบครัวใช  โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวที่มีปญหา
โรคภัยไขเจ็บ  แตถาจนมากๆรัฐบาลในอดีตก็จะพิจารณาใหบัตรสงเคราะหฟรีโดยไมตองซ้ือบัตร สปร. (อาทิ  คนจนบานผา
แตน  จังหวัดเชียงใหม  บานปาหมอก และบานศรีดอนชัย  จังหวัดลําพูน  บานต๊ําเหลา  บานลอ  และชุมชนวัดบุญยืน จังหวัด
พะเยา) รวมทั้งผูสูงอายุ (ตั้งแต 60 ปข้ึนไป)  และเด็กอายุ 0 – 12 ป  
 อยางไรก็ตาม  ในยุค 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลปจจุบัน  จะมีบัตรทอง “สปร.” แบบใหม  เปน 1 ใน 2 แบบ
ของบัตรทอง 30 บาท  ประเภทยกเวนคารักษาพยาบาล 30 บาทสําหรับผูมีรายไดนอยผานโครงการสวัสดิการประชาชนดานการ
รักษาพยาบาบ (สปร.) ซ่ึงรวมถึงผูสูงอายุ  และเด็กอายุ 0 – 14 ป  ผูพิการ อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน) กํานัน
ผูใหญบาน  เปนตน  โดยมีอักษร “ ท ”  หนาหมายเลขประจําตัว (อีกแบบที่ไมมีตัว “ ท” สําหรับประชาชนทั่วไปที่ตองเสีย 30 
บาททุกครั้งท่ีไปใชบริการ) 
 จากความพึงพอใจของประชากรเปาหมายยากจนและทั่วไปสําหรับบัตร สปร. ของรัฐบาลในอดีตและบัตร
สงเคราะหฟรีมากกวาบัตรทอง 30 บาทที่ปกติตองเสียทุกครั้งที่ไปใชบริการรักษาพยาบาล  แตที่ดีกวาก็คือความทั่วถึง  ดังนั้นถา
นํามาตรการแบบเดิมแตปรับปรุงหเกิดประสิทธิภาพและใชไดทุกคนทั่วประเทศเชนเดียวกับบัตรทอง 30 บาท  โดยประกาศเปน
นโยบายและแผนปฏิบัติเชนเดียวกับการประชาสัมพันธเรื่องบัตรทอง 30 บาท  นาจะเปนแนวทางแกไขปรับปรุงที่มีประโยชน
โดยตรงแกประชากรเปาหมายยากจนที่30 บาท ไมตองจายหรือไดรับบริการรักษาฟรี  และยังไดรับบริการดีตามตองการ  สวนผู
มีรายไดหรือฐานะดีก็ซ้ือบัตร สปร. ที่มีราคาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานภาพของครอบครัวและรายบุคคลนั่นเอง 
 (3.7)  โครงการแกไขปญหาความยากจน – กข.คจ.  
  โครงการ กข.คจ. (ภาคผนวก 13) นับเปนโครงการที่ประชากรเปาหมายยากจนในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป 
ยอมรับวาเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจของรัฐบาลในอดีตที่มีประโยชนแกกลุมของตนมากที่สุดมาจนปจจุบัน เปรียบเทียบไดกับ
ความพอใจในโครงการกองทุนเงินลานของรัฐบาลปจจุบัน  เพียงแตโครงการ กข.คจ. มีเปาหมายและเกณฑมาจากภาครัฐโดย
กรมพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทยโดยตรงและชัดเจน (คือ  หมูบานที่ไดรับคัดเลือกใหไดโครงการ กข.คจ. เปนหมูบาน
เรงรัดพัฒนาอันดับ 1 ตามขอมูล กชช. 2ค ป 2533  ในระยะแรก พ.ศ. 2536-2540  และระยะที่ 2 พ.ศ. 2544 เดิม และขยายถึง 
2549  เปนหมูบานมีครัวเรือนยากจนไมผานเกณฑ จปฐ. ขอ 25 ป 2539 ที่ครัวเรือนมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน 15,000 บาท
ตอคนตอป  ไมต่ํากวารอยละ 30 ในขณะที่กองทุนเงินลานใหกรรมการระดับทองถ่ินหรือระดับหมูบานบริหารจัดการราง
กฎเกณฑกันเอง)ซ่ึงแมประชากรเปาหมายยากจนจะยอมรับวาโครงการ    กข.คจ. ที่เขาถึงหมูบานตนจะชวยกลุมของตนโดยตรง
ดวยเกณฑรวมท่ีนาพอใจ  โดยเฉพาะการไมตองเสียดอกเบี้ย  และการชําระคืนเงินกูยืมไดนานถึง 5 ปเต็ม  แมทาง
กรรมการบริหารจัดการกองทุนจะขอคาตอบแทนรอยละ 1 – 3 ตอป  และหลายหมูบานรนระยะชําระคืนมาเหลือ 1 ปสวนใหญ
หรือไมเกิน 2-3 ป  มีเพียงไมกี่หมูบานที่ยังคงกําหนดเวลาชําระคืนตามเกณฑของรัฐ 5 ป (อาทิ  บานพระบาทหวยตม  ศูนยฯ 
พระบาทหวยตม  และบานบวก  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน) แต กข.คจ. ก็เปนโครงการที่มีจุดออนหรือขอจํากัด  ซ่ึงผลการศึกษาจาก
ผูบริหารระดับทองถิ่นก็ยืนยันถึงเหตุผลไดชัดเจน  น่ันก็คือ  จุดออนหรือขอจํากัดประการแรก คือจํานวนเงินทุนที่อนุมัติงบฯ ตอ
หมูบานยากจนนับวานอยหรือนอยมาก เพียงแหงละ 280,000 บาท ไมสามารถกระจายโอกาสใหคนจนที่เขาเกณฑไดกูยืมอยาง
ทั่วถึงในรอบเดียว ตองรอคอยการหมุนเวียนในรอบ 2 – 3 หรือรอบตอๆไป  จุดออนหรือขอจํากัดประการที่สอง  ยอดเงินกู 
กข.คจ. /คน/ป นับวาต่ําหรือไดนอย  เพราะมีสมาชิกตองการมากแตเงินมีจํากัดดังกลาวแลว จึงตองหารแบงเทาๆ กันหรือแบง
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ตามความจําเปนและเหมาะสมกับโครงการ  รายละ 3,000 – 5,000 บาท และไมเกิน 10,000 บาท  เปนสวนใหญ มีนอยรายท่ีได
สูงถึง 15,000 – 20,000 บาท  และสูงสุดรายละ 40,000 บาทในรอบปท่ีผานมา (บานเปาหมาย – โฮงใน  จังหวัดเชียงใหม)  
จุดออนหรือขอจํากัดประการที่สาม  คือ  กําหนดการชําระคืนเงินยืมตามที่กรรมการกองทุนของแตละหมูบานกําหนดสั้นกวา
เกณฑ  คือนิยมใหยืมภายใน 1 ปหรือไมเกิน 3 ป  แทนที่จะใหตามเกณฑ 5 ป (เชนที่บานของประชากรเปาหมาย – บานบวก  
จังหวัดลําพูน)  ซ่ึงสวนใหญแลวยังไมทันไดทุนคืน  ตองอาศัยเงินกูของทุนอ่ืนหรือเงินนอกระบบมาใชคืนแทน (หรือบางรายก็
ใชเงินกูกองทุนนี้ไปใชหน้ีเงินยืมกองทุนอ่ืนที่หามาใชไมทันเชนกัน)  นับเปนภาระหนี้สินตอเนื่องเปนวงจรไมส้ินสุด  ทําใหคน
จนอยูแลวจนมากขึ้นก็เปนได  และจุดออนหรือขอจํากัดประการที่สี่  จากการที่ผูบริหารระดับทองถิ่น (เชน พัฒนาการอําเภอ) 
นําเกณฑของกองทุนเงินลานมาใหทางหมูบานใชกับการกูยืมเงินทุนจากโครงการ กข.คจ.  คือสมาชิกผูไดรับการพิจารณาวา
เขาเกณฑ  ตองมีผูคํ้าประกัน 2 คน (และกําหนดชําระคืนใน 1 ป) และเกณฑอ่ืนๆ เชนการทําสัญญายืมเงินตองมีลายเซ็นตรับรอง
จากพัฒนากรตําบลดวย  ทั้งๆ ที่ตามเกณฑแลวการยืมเงินระหวางประธานคณะกรรมการกับผูยืมในฐานะครัวเรือนยากจน  ไม
จําเปนตองมีผูคํ้าประกันแตใหใชกิจกรรมตามโครงการค้ําประกันเงินยืมของแตละครัวเรือนยากจนเกณฑใหมหรือเกณฑเสริม
เหลานี้จึงเทากับปดก้ันประชากรเปาหมายยากจนไมใหเขาถึงหรือไดยืมเงิน กข.คจ.  ตอไป 
 สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปรับปรุงที่ผูบริหารระดับทองถ่ินหรือระดับหมูบานในประเด็นนี้คือ  การขอเพิ่ม
ยอดเงิน กข.คจ. ตอหมูบานเปน 300,000 – 500,000 บาท  สวนยอดเงินยืม กข.คจ. ตอผูยากจนไมควรต่ํากวาคนละ 10,000 บาท 
พรอมทั้งเลิกกฎเกณฑการตองหาผูคํ้าประกันและเกณฑอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกณฑปกติที่เปนอุปสรรคตอการเขาถึงทุนหรือเงิน
ยืมของโครงการ กข.คจ. อยางไรก็ดี  ถายอดเงิน กข.คจ. ตอหมูบานไดเพิ่มจนเพียงพอหรือท่ัวถึงในหมูคนจนตามเกณฑ  กําหนด
ชําระคืนก็นาจะคงไวตามเกณฑเดิม 5 ป เพราะไมจําเปนตองเรงนําเงินตนมาหมุนเวียนใหคนยากจนไดกูยืมอยางทั่วถึง   และก็
ไมเปนภาระหนักจนสรางความเดือดรอนจากภาวะหนี้สินหนักข้ึนแกประชากรเปาหมายยากจน 
 (3.8)   โครงการพัฒนาอื่นๆ ท่ีดําเนินการในรอบปที่ผานมาตามทัศนะของผูบริหารระดับทองถ่ิน 
      (3.8.1)    โครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  สําหรับโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจอื่นของรัฐบาลปจจุบัน  ที่ประชากรเปาหมายยากจนในพื้นที่ศึกษาไมไดให
ความสําคัญวาสามารถชวยแกไขปญหาของกลุมตนไดตรงตามความตองการเชนโครงการเงินลานและโครงการพักชําระหนี้และ
ลดภาระหนี้  แตทางผูบริหารระดับทองถ่ินก็ไดพูดถึงการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคในรอบปที่ผานมาของโครงการอื่นๆ
พอสมควร  ไดแก โครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  หรือ OTOP โครงการธนาคารประชาชนที่มีบทบาทเดนในเฉพาะชุมชน
เมือง  และ โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทย เฉพาะพื้นที่ชนบททั่วไปที่ประชากรสวนใหญมีอาชีพหลักทางการเกษตร 
  โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  หรือ OTOP แมจะไมใชโครงการพัฒนาท่ีประชากรเปาหมายยากจนเห็นวามี
ประโยชนชวยแกไขปญหาความยากจนไดตามที่ตองการ  แตผูบริหารตัวแทนศึกษาระดับนโยบายกลับมีทัศนะในทางตรงขาม
ดังที่ไดพูดถึงในตอนตนแลว  สวนผูบริหารระดับทองถิ่นไดสรุปใหเห็นปญหาของโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  หรือ 
OTOP ที่ประชากรเปาหมายยากจนจะไมสามารถเปนผูดําเนินการหรือลงทุนดําเนินการงานหนึ่งตําบลฯ ไดทันทีทันใด  
โดยเฉพาะการทําเปนรายเดี่ยวหรืองานในครอบครัว  และหรือจะเปนงานกลุมก็ตาม  นอกจากจะเปนเพียงแรงงานของกลุม
กิจกรรมงานหนึ่งตําบลฯ นั้นๆ  แมวาเขาเหลาน้ันจะมีตนทุนดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมอยูแลวก็ตาม (อาทิ  บานของ
ประชากรเปาหมายชนบททั่วไปจังหวัดลําพูน บานปาหมอก  คนจนไมไดรวมในกลุมผลิตภัณฑแปรรูปผาฝาย 31 คน  เพราะ
ไมใชงานที่ไดเงินทันทีและไมสามารถรับเงินรายวันจังหวัดพะเยา   บานต๊ําเหลา  เปนแรงงานเสริมรับงานมาทําท่ีบานประเภท
ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวาจากกลุมผลิตภัณฑฯดังกลาวของประชากรเปาหมาย – บานสันปามวงใต  จังหวัดเดียวกันที่ทํา
เปนโครงกาตําบลฯร  รายไดประมาณเดือนละ 2,000 บาท/ราย  เสริมอาชีพหลักทางการเกษตร)  เพราะการลงทุนผลิตสินคาหน่ึง
ตําบล  ตองใชตนทุนสูง  แตขายไดราคาถูกหรือถูกกดราคาตองอาศัยระยะเวลาในการขาย  และปญหาจะหนักขึ้นถาไมมีการ
ควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินคา  รวมทั้งการออกแบบที่ทันสมัย  และการขาดความชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานที่
เก่ียวของดานการตลาด  การออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ  รวมทั้งการหาแหลงเงินทุน  เหลานี้เปนปญหาสําคัญของโครงการหนึ่ง
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ตําบล ในทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมายชนบทที่สูง  (อาทิ  บาน ของประชากรเปาหมายของศูนยฯ     มูลนิธิโครงการหลวง  บานพระ
บาทหวยตม  และหนองบอน  ศูนยฯ พระบาทหวยตม  จังหวัดลําพูน  สําหรับสินคาผาทอกะเหรี่ยงโบราณ  และการทําเครื่องเงิน
ที่ได 4 ดาวระดับจังหวัด)  ชนบททั่วไป (อาทิ  บานเปาหมาย  จังหวัดเชียงใหม – บานนาคอเรือ  มีผลิตภัณฑผาฝายทอมือ  จาก
โครงการของกลุมสตรี สหกรณนิคมนาคอเรือจํากัด  ที่มีภรรยากํานันตําบลนาคอเรือเปนประธานโดยตําแหนง  และโครงการ
หน่ึงตําบลฯ ของกลุมอิสระ  ที่มีสวนบุคคลรวบรวมสมาชิก 40 คน  ตั้งกลุมในงานเดียวกันตั้งแตป 2535 และได สินคาสุดยอด
หน่ึงตําบลฯ 5 ดาวระดับจังหวัด  บานของประชากรเปาหมายจังหวัดลําพูน – บานปาหมอก  ดังกลาวแลว  และบานบวกเปน 
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ที่พัฒนามาจากกลุมแมบานทอผา  และได 3 ดาวระดับจังหวัด  และบานของประชากรเปาหมายจังหวัด
พะเยา – บานต๊ําเหลา ระบุแลว  และบานสันปามวงใตมีผูใหญบานสตรีเปนประธานกลุมที่ได ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯจักสาน
ผักตบชวา 5 ดาวระดับจังหวัด  แตก็ยังมีปญหาทั้งดานทุนหมุนเวียนที่ยังไมเพียงพอวัตถุดิบขาดแคลน  พอคากดราคา  คูแขงมาก  
และหาทางชวยตัวเองดวยการพัฒนาการออกแบบ หรือรูปแบบผลิตภัณฑและยังตองการความชวยเหลือจากภาครัฐดวย
เชนเดียวกับบานตัวอยางอื่นๆ ท่ีระบุแลว)  และ  ชุมชนเมือง (อาทิ  ชุมชนของประชากรเปาหมายจังหวัดลําพูน – ชุมชนสันดอน
รอม  ผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไยและอื่นๆ  และกาละแมสูตรโบราณ และจังหวัดพะเยา – ชุมชนวัดภูมินทร ผลิตไวนขาวก่ํา
หรือขาวเหนียวดํา)  อยางไรก็ตาม ชุมชนเมืองของประชากรเปาหมาย – วัดบุญยืน จังหวัดพะเยา มีกลุมผูสูงอายุ  ผลิตสินคาที่
เปนภูมิปญญาและวัฒนธรรมทางภาคเหนือ  คือ  ตุง  หรือธง  ซ่ึงเปนงานที่คนวัยหนุมสาวและวัยทํางานไมนิยมหรือไมสนใจทํา
เพ่ืออนุรักษและสรางรายได  และก็มีปญหาดานตลาดมาแตตน  กรรมการชุมชนไดชวยแกปญหาเพ่ือคงไวซ่ึงงานคุณภาพและ
ภูมิปญญานี้มอบใหเปนงานฝกวิชาชีพขั้นพื้นฐาน (กพอ.)  ในระดับประถมปลาย (ป 4 – ป 6) ของโรงเรียนเทศบาลในเขตชุมชน
นี้  นอกจากนี้ก็มีผูบริหารทองถิ่นจังหวัดพะเยาที่เสนอใหทางภาครัฐไดแยกการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ  หรือ 
OTOP ออกจากผลิตภัณฑจากกลุมธุรกิจโดยตรง 
 โครงการธนาคารประชาชน  เปนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปจจุบันอีกโครงการหนึ่งที่ชวยปลอยเงินกูผาน
ธนาคารออมสินเพ่ือสนับสนุนผูที่ทําอาชีพอิสระรายยอยหรืออาชีพนอกการเกษตร  ซ่ึงเปนอาชีพหลักของชุมชนเมืองสวนใหญ  
แตเปนท่ีนาสังเกตวาประชากรเปาหมายยากจน  ไมวาจะเปนสมาชิกในชุมชนเมืองหรือชนบททั่วไปใหความนิยมโครงการนี้
นอยมาก  และไมมีสมาชิกของชุมชนเมืองหรือของชนบทตัวแทนศึกษาที่เห็นวาโครงการธนาคารประชาชนมีสวนชวยแกปญหา
ความยากจนไดตามที่ตองการ  ผูบริหารระดับทองถ่ินของชุมชนเมืองในทั้ง 3 จังหวัดพ้ืนที่ศึกษาปจจุบันก็ไดยอมรับถึงจุดออน
หรือขอจํากัดของโครงการนี้ ไดแก  ระบบหรือเง่ือนไขการยื่นขอกูยุงยาก  เชนตองใชบุคคลในกลุมสมาชิกผูกู  กลุมละ 3 คนค้ํา
ประกัน  วงเงินกูครั้งแรกนอยมากระหวาง 10,000 – 15,000 บาท  ตองใชคืนภายในปเดียว  และดอกเบี้ยรอยละ12/ป  ยิ่งกวาน้ัน 
ผูขอกูตองมีสถานที่ประกอบอาชีพที่แนนอน  และมีบัญชีเงินฝากในธนาคารออมสิน  คือ กวาจะผานเกณฑการพิจารณาของ
เจาหนาที่ธนาคารออมสินก็ใชเวลานานพอสมควร ไมไดทันที  ดวยเหตุผลเหลาน้ี ทําใหคนยากจนจริงๆ  หรือยากจนมาก  ไรที่
อยูอาศัย  คือ  คนเรรอนในชุมชนเมืองก็หมดโอกาสที่จะขอกูจากโครงการนี้  จึงมีขอเสนอใหแกไขปรับปรุงเกณฑสําคัญๆ เชน 
ขยายกําหนดชําระคืนเงินกูเปน 1-3 ป ลดดอกเบี้ยลงอยางนอยครึ่งหนึ่งหรือไมควรเกิน รอยละ 6/ป  เชนเดียวกับที่กรรมการ
กองทุนเงินลานกําหนดสวนใหญ  และลดจํานวนผูคํ้าประกันเหลือ 1–2 คน  รวมท้ังยกเลิกเกณฑอ่ืนๆ ที่เปนอุปสรรคกีดกั้นหรือ
ขัดขวางคนจนที่ไมมีพรรคพวกและที่อยูอาศัยไดมีโอกาสรับความชวยเหลือเล็กๆนอยๆ จากธนาคารประชาชน 
 โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทยของรัฐบาลปจจุบันจัดเปนโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจอีกโครงการหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอเนื่องจากโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้และอาศัยเงินทุนจากกองทุนเงินลานมาฟนฟูอาชีพเกษตรตอไปได
นั้น  ทางผูบริหารระดับทองถ่ินของชนบททั่วไปเพียงรายเดียวที่ใหความสําคัญกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอหรือ
เกษตรอําเภอ  วามีบทบาทใหความรูในการแกไขปญหาและพัฒนาฟนฟูการเกษตรของเกษตรกรไดอยางดี  อาทิ  การใหความ
ชวยเหลือกลุมเกษตรกรชาวสวนลําไยของจังหวัดเชียงใหมดวยวิธีสาธิตการใชฮอรโมน  โปแตสเซี่ยมคลอเรตเพื่อเรงและเพิ่ม
ผลผลิต  เปนตน 
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  โครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจอ่ืนของรัฐบาลในอดีตที่ยังดําเนินการอยู  หรือมีเงินทุนหมุนเวียนอยูจนปจจุบัน  ที่แม
ประชากรเปาหมายจะไมจัดลําดับความสําคัญวาเปนโครงการที่ชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการ  แตผูนํา
ชุมชนและผูบริหารระดับทองถ่ินปจจุบันก็ยังไดพูดถึงการดําเนินงานของโครงการอื่นในรอบปที่ผานมา  คือ  โครงการกอง
ทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  โครงการเงินกูมายาซาวา  และโครงการกองทุนเพื่อบรรเทาปญหาทางสังคม – SIF  เปนสําคัญ 
  โครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  ของรัฐบาลในอดีตนั้น  ที่จริงแลวทั้งผูนําชุมชนและประชากร
เปาหมายตัวอยางศึกษา  ตางก็ใหรอยละของความนิยมอยูใน 10 อันดับแรก  เชนเดียวกับโครงการ กข.คจ. ที่พูดถึงแลวเพียงแต
ประชากรเปาหมายยากจนจะเห็นวา  โครงการ กข.คจ.น้ัน  ชัดเจนในหลักเกณฑและการไดรับประโยชนตรงประเด็นหรือตรง
ตามความตองการมากกวา   และทั้งสองโครงการก็ไมมีในชุมชนเมืองเหมือนกัน  แมวาโครงการกองทุนเงินแสนจะชวยแกไข
ปญหาเฉพาะหนาใหประชากรเปาหมายในแงการลงทุนทํางานเปนกลุมหรือรายเดี่ยวไดไมมากก็นอย  และเปนเงินชวยเหลือที่
ไมตองเสียดอกเบี้ยเชนเดียวกับโครงการ  กข.คจ.  อยางไรก็ดี   ผูบริหารระดับทองถ่ินท้ังในชนบทที่สูงและชนบทท่ัวไปตางก็
ยอมรับถึงจุดออนหรือขอจํากัดของกองทุนเงินแสน  คือ  (1)  จํานวนเงินหน่ึงแสนบาทตอหมูบานนอยเกินแบงใหสมาชิกได
อยางทั่วถึง  (อาทิ  ชนบทที่สูงบานพระบาทหวยตม  และบานหนองบอน  ศูนยฯ พระบาทหวยตม  จังหวัดลําพูน  บานปางไฮ  
ศูนยฯหนองหอย  จังหวัดเชียงใหม)  (2)  จํานวนเงินกูยืมตอรายนอยเกินไป (อาทิ  ชนบทท่ัวไปจังหวัดเชียงใหม  ประชากร
เปาหมายบานโฮงใน  รายละ 5,000 – 7,000 บาท  ประชากรควบคุม –บาน ศรีวารี  รายละ 5,263 บาท เทาๆกัน  ประชากร
เปาหมาย –บาน นาคอเรือ  รายละ 2,000 บาทเทาๆกัน  จังหวัดพะเยา  ประชากรเปาหมาย –บาน สันปามวงใต  รายละ 2,000 
บาทเทาๆกัน)   และคนจนยังไมมีโอกาสไดกูยืม (อาทิ  บานควบคุม – โฮงนอก  ชนบททั่วไป จังหวัดเชียงใหม) (3)  เงิน
ชวยเหลือใหกูยืมในรูปกลุม  เปนเพียงเงินชวยสวนหนึ่ง  หรือเงินชวยสมทบการพัฒนาและการขยายงานไดเพียงบางสวน  (อาทิ  
ชนบททั่วไป จังหวัดลําพูน – บานใหมสุขสันต  เสริมกองทุนปุยทั้งหมด  บานต๊ําเหลา เงินทุน เสริมกลุมสานผักตบชวา  และ
กลุมทําพรมเช็ดเทา  กลุมละครึ่งหรือ 50,000 บาท  และจังหวัดพะเยา  บานเซ๊ียะ  กูทั้งหมดสมทบการสรางศาลาอเนกประสงค) 
และ (4)  ประชากรเปาหมายสวนใหญยังขาดความรูความสามารถในการพัฒนาโครงการที่ดีและการทํางานเปนกลุม  จึงมีความ
ตองการกูยืมเงินลงทุนเปนรายบุคคลมากกวา (อาทิ  ชนบทที่สูง  บานพระบาทหวยตม  บานหนองบอน  และบานหนองปู  ของ
ศูนยฯ พระบาทหวยตม  ใชเงินที่ควรทําเปนกลุมไปแบงใหกูเปนรายบุคคลเพื่อทําการเกษตรและทําเครื่องเงิน  สวนในชนบท
ทั่วไป  จังหวัดลําพูน  บานบวก  นําเงินกูกลุมคาขายไปจัดสรรใหกูเปนรายบุคคล) 
 ผูบริหารระดับทองถ่ินชนบททั้งที่สูงและท่ัวไป  นอกจากจะยอมรับการนํากองทุนเงินแสนไปดําเนินการประสบ
ความสําเร็จในบางพื้นที่ (อาทิ  ชนบททั่วไป  บานใหมสุขสันต  จังหวัดลําพูน  ที่เอามาเสริมกองทุนปุยทั้งแสนบาท  เพื่อ
จําหนายปุยใหสมาชิกทุกคนๆละ 1 – 2 ถุงๆ ละ 50 กก.  และคิดกําไรถุงละ 20 บาท  เพ่ือเอาเขากองทุน  จนปจจุบันมีกองทุนเพิ่ม
เปน 2 แสนเศษ  เปนตน)  และสวนใหญยังมีจุดออนหรือขอจํากัดตางๆ ดังระยะขางตนแลว  ก็ยังไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่พอ
สรุปได  คือ  (1)  ขอใหเพิ่มยอดเงินกองทุนเปน 4 – 5 แสนบาท  เพื่อใหเกิดความท่ัวถึงสําหรับสมาชิกทุกคน  ทั้งที่ยังไมไดนําไป
พัฒนาทุนตอและขยายงานไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น  (2)  ขอใหเพิ่มยอดเงินกูตอกลุมงานหรืออาชีพและตอรายเดี่ยว  พรอมปรับ
ลดเกณฑการใหกูที่เหมาะสมกับแตละประเภทงานและยอดวงเงินกูนั้นๆ  และ(3)  กองทุนมีจํานวนเงินนอยเพียงแสนเดียวควร
พิจารณาใหลําดับความสําคัญกับการขอกูของคนจนและคนดอยโอกาสกอนดวยเกณฑที่เอ้ือเปนพิเศษ  เปนตน 
 โครงการเงินกูมิยาซาวา  ของรัฐบาลในอดีต  ที่ยังมีบทบาทเหลืออยูบางในปจจุบัน  และเปนเงินกูที่กระจายไปทุก
กลุมพื้นที่ศึกษา  คือ  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  แตก็มีความชัดเจนที่ประชากรเปาหมายไมไดใหความสําคัญ
โครงการนี้ในดานที่ชวยแกไขปญหาความยากจนไดตามตองการ  เพราะเงินกูนี้รัฐในอดีตนํามาชวยในลักษณะแกปญหาเฉพาะ
หนาหลังเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดตั้งแตกลางป 2540  และลักษณะการกระจายรายไดและชวยเหลือราษฎรจากโครงการ
เงินกูมิยาซาวานับวาไมตางจากโครงการสรางงานในชนบทที่เปนการพัฒนาประเทศในระยะสั้น คือ การอนุมัติงบเงินกูมิยาซาวา
ชวยพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร และอุปโภคบริโภค  และสิ่งสาธารณูปโภคที่เปนถาวรวัตถุของหมูบานและชุมชนสวนใหญ  
ดังนั้น  ประชากรเปาหมายยากจนจะไดรับผลพวงโดยตรงก็คือการไดเปนแรงงานรับจาง  ขุดลอกลําเหมือง  ดายหญาระบบ
ชลประทาน (อาทิ  ชนบททั่วไป  จังหวัดเชียงใหม – บานผาแตน  และจังหวัดลําพูน – บานปาหมอก)  สรางและจัดซ้ือถาวรวัตถุ
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เก็บน้ําและจายน้ํา (อาทิ  ชนบทที่สูง ศูนยฯพระบาทหวยตม  จังหวัดลําพูน – บานหนองบอน  สรางแทงคน้ํา  และชนบททั่วไป  
จังหวัดเชียงใหม – บานนาคอเรือ  ตอทอประปาหมูบานเสริม  บานใหมยูงทอง  ซ้ือโองแจกครัวเรือนละ 1 ใบ ขนาด 1,000 ลิตร
เก็บน้ําดื่ม)  สรางถาวรวัตถุอ่ืน (อาทิ  ชนบทที่สูง  จังหวัดเชียงใหม – บานหนองหอยเกา  ศูนยฯหนองหอย  สรางถนนภายใน
หมูบาน  ชนบททั่วไป  จังหวัดเชียงใหม – บานโฮงใน  สรางศาลาเก็บของใชสวนกลางของหมูบาน  บานศรีวารี  สรางถนน
คอนกรีตในหมูบาน  บานบวก  สรางถนนคอนกรีตไปปาชา  และรานคาหมูบาน  จังหวัดพะเยา – บานต๊ําเหลา  และบานลอ  
สรางศาลาอเนกประสงค  หมูบานละแหง  และชุมชนเมือง  จังหวัดเชียงใหม – ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย   ซ้ือเครื่องดนตรีให
เยาวชน)  นอกจากนั้น  ก็เปนการใหทุนเรียนฟรีแกเด็กยากจนและใหเด็กนักเรียนกูโดยไมมีดอกเบี้ยอีกสวนหน่ึง (อาทิ ชุมชน
เมือง  จังหวัดลําพูน  คือ  ชุมชนไกแกว  และชุมชนบานทา – ทานาง)  และเงินชวยเหลือผูปวยโรคเอดส  ผูพิการ  ผูสูงอายุ  ที่
ยากจนและหรือไรที่พ่ึงพิง (อาทิ  ชุมชนเมือง  จังหวัดลําพูน – ชุมชนชางฆอง)  สรุปแลวประชากรเปาหมายยากจนที่รวม
โครงการนี้จะไดเพียง         คาจางรายวัน  ประมาณคนละ 1 – 2 วันตองาน  คาแรงวันละ 120 – 130 บาท (สวนทุนกอสราง
ถาวรวัตถุตางๆ จะไดเงินโครงการชวยประเภทละประมาณแสนบาท  ยกเวนบางพื้นที่ไดเงินกอนไปปลอยกู  อาทิ  ชุมชนเมือง  
จังหวัดเชียงใหม – ชุมชนหนองหอย  และชุมชนศรีวิชัยไดชุมชนละ 500,000 บาท  โดยคนจนกูไดรายละไมเกิน 5,000 บาท เปน
ตน)  และบางหมูบานในชนบทที่สูง  สมาชิกหมูบานหรือประชากรเปาหมายยังขาดโอกาสเปนแรงงานจาง  เพราะมีการจาง
แรงงานจากขางลางหรือคนเมืองข้ึนไปทํา (อาทิ  บานหนองหอยเกา  ศูนยฯ หนองหอย  จังหวัดเชียงใหม  มีการสรางถนน
ภายในหมูบาน)  สวนถาวรวัตถุท่ีสรางผิดประเภทคือ  แทงคเก็บน้ําในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา (อาทิ  บานหนองบอน  ศูนยฯ พระ
บาทหวยตม  จังหวัดลําพูน  ทางหมูบานตองการขุดเจาะบอบาดาล หรือที่พักน้ํามากกวาสรางแทงคน้ํา) และจุดออนของ
โครงการชวยเหลือดานเงินทุนที่ใหพัฒนาโดยไมเรียกรองเงินคืน  เชน  มิยาซาวา  มักจะประสบปญหาคอรัปชั่นหรือเลหเหลี่ยม
การโกงเงินในระดับกรรมการบริหารกองทุนในบางชุมชนที่ไมมีทางเอาผิดได เปนตน 
 โครงการลงทุนเพื่อสังคมและจัดตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาปญหาสังคม – SIP/SIF  ของรัฐบาลในอดีต  ท่ีประชากร
เปาหมายใหความสําคัญนอยมาก  หรือเปนโครงการที่ชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากร
เปาหมายนอย  ผูบริหารระดับทองถิ่นปจจุบันไดใหขอมูลผลงานของโครงการนี้เพียงไมกี่ราย  เฉพาะในชนบททั่วไปและชุมชน
เมืองเทานั้น  และการชวยเหลือจากกองทุน SIF ก็ไมตางจากกองทุนอ่ืน  คือมีทั้งท่ีไดเปนกลุมและรายเดี่ยว  สําหรับชนบททั่วไป 
(อาทิ  บานบวก  จังหวัดลําพูน) ไดเงิน SIF มาสรางศูนยฝกวิชาชีพ (320,000 บาท) กลุมทอผา  กลุมเย็บผา  ซ่ึงก็ชวยสรางรายได
ใหประชากรเปาหมายท่ีผานการฝกอบรม (ปละ 20,000 บาท จาก อ.บ.ต.)  แมเพียงสวนนอยก็ตาม (รายไดตอเดือน/คน  
ประมาณ 4,000 – 6,000 บาท/เดือน  สูงสุดสําหรับฝมือระดับครู  10,000 บาท/เดือน)  สวนชุมชนเมือง (อาทิ  ชุมชนศรัทธาวัดหัว
ฝาย  จังหวัดเชียงใหม 400,000 บาท  และชุมชนสันดอนรอม  กับชุมชนบานทา – ทานาง  จังหวัดลําพูน  แหงละ 30,000 บาท) 
เงินทุน SIF ชวยสงเคราะหผูปวยโรคเอดส (คนละ 1,000 บาท/เดือน)  ผูสูงอายุ (คนละ 200 บาท/เดือน และฉุกเฉินอีกคนละ 100 
บาท) กองทุนการศึกษาเด็กลูกผูติดเชื้อ HIVs จนจบปริญญาตรี  และกองทุนอาชีพหรือกลุมออมทรัพยปลอยเงินกูหมุนเวียน 
(ดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป)  ซ่ึงในกองทุนประเภทหลังน้ีประชากรเปาหมายหรือสมาชิกเงินกูยังขาดความรูที่ถูกตอง   เขาใจวารัฐ
ใหฟรี  จึงไมคืนเงินกู  ดังนั้นผูบริหารทองถิ่นจึงเสนอแนวทางแกไขปรับปรุงดานงานประชาสัมพันธขาวสารขอมูลเกณฑการกู
กองทุน SIF เพื่อความเขาใจที่ถูกตองและลดการคอรปัชั่นใหนอยที่สุดหรือหมดไป  สําหรับเงิน SIF ที่ยังเหลือหมุนเวียนเพื่อการ
พัฒนาอื่นๆ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชากรเปาหมายยากจนอยางตอเน่ือง  และดีข้ึนไดในท่ีสุด 
 โครงการสนับสนุนชวยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  เปนโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจของรัฐบาลใน
อดีต  ที่ประชากรเปาหมายยากจนไมไดพูดถึงหรือใหความสําคัญ  มีเพียงผูนําชุมชนและผูบริหารระดับทองถิ่นเพียงหมูบาน
เดียวในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหม (บานผาแตน ตําบลหางดง อําเภอฮอด)  ท่ีใหความสําคัญกับโครงการนี้ท่ีพัฒนาหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ  ชวง 2 ปแรก(พ.ศ. 2543 –44) เอาเงินตั้งเปนกองทุนปุยและยา  ใหสมาชิกยืมตามที่แสดงความจํานง  ตั้งแตป 
2545  เงินกองทุนน้ีมอบใหทาง อบต. ดําเนินการเปนรายป  เพื่อใหมีการตรวจเช็ดโดย อบต. (สมาชิกตองซื้อหุนๆละ 100 บาท/ป  
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เงินจํานวนนี้เขากองทุนรอยละ 30 เปนเงินปนผลรอยละ 30  เงินชวยสวัสดิการสังคมและอาหารกลางวันเด็ก ป.1 – ป.6  ลูกของ
สมาชิกรอยละ 20  สวนที่เหลือรอยละ 10 เปนเงินตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงาน) 
 (3.8.2)    โครงการพัฒนาดานสังคม 
  โครงการพัฒนาดานสังคมอ่ืนของรัฐบาลปจจุบัน  ท่ีประชากรเปาหมายยากจนในพื้นท่ีศึกษา  ไมไดใหความสําคัญ
วาสามารถชวยแกไขปญหาของกลุมตนไดตรงตามความตองการ  เชนเดียวกับโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจอ่ืนท่ีอธิบายแลว  
ไดแก  โครงการปฏิรูปการศึกษา  และโครงการจัดระเบียบสังคม  เพราะประชากรเปาหมายและกลุมควบคุมจะมองวาทั้งสอง
โครงการยังหางไกลตัว  แตผูนําชุมชนและผูบริหารระดับทองถ่ินในท้ัง 3 กลุมพื้นที่เปาหมาย  คือ ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  
และชุมชนเมือง  ไดพูดถึงการดําเนินงานของสองโครงการนี้ในรอบปที่ผานมาดวย 
 โครงการปฏิรูปการศึกษา  (ภาคผนวก 9) ในทัศนะของผูบริหารระดับทองถิ่นจะมองแคการจัดหาครูผูสอนมาให
เพียงพอในระดับ ป.1 – ป.6  เปนสวนใหญ   และบางแหงก็เริ่มตั้งแตแรกหรือระดับอนุบาล ถึง ม.3  รายละเอียดอ่ืนที่พูดถึง  คือ  
การเนนภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนใหมากขึ้นรวมทั้งการใหความสําคัญกับเรื่องของศาสนาและการนํานักเรียนไปปฏิบัติ
ธรรมสวดมนตที่วัดในชั่วโมงวิชาจริยธรรม  สัปดาหละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (อาทิ  บานสันเหนือ  จังหวัดเชียงใหม)  การปฏิรูป
ดานการจัดระเบียบวินัย  การวางแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมของกระทรวง  และการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน  รวมทั้งการจัดหางบฯสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหนักเรียน ป.1 – ป.6 จากการทอดผาปา  และเตรียมของบฯ 
อบต. มาสนับสนุนเปนรายปตอไป (อาทิ  บานต๊ําเหลา  และบานเซี๊ยะ  จังหวัดพะเยา)  ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนในกลุมวิชา กพอ. (การงานพื้นฐานอาชีพ  เชน  ทําตุง  ยาสมุนไพร  แชมพู  ดอกไมประดิษฐจากผาและ
กระดาษ  ปนดอกไมและกระเชาจากดินญี่ปุน  ดนตรีพื้นบาน)  ในฐานะโรงเรียนนํารองเร่ืองหลักสูตรใหม (อาทิ  ชุมชนวัดบุญ
ยืน  จังหวัดพะเยา  ประธานชุมชนเปนประธานกรรมการขึ้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 6 ท่ีไดมีสวนชวยโรงเรียนเทศบาล 5 
ที่อยูใกลเคียงดวย)  สวนขอเสนอแนะของผูบริหารระดับทองถิ่นในชนบทที่สูงที่เนนเปนพิเศษในการปฏิรูปการศึกษาคือ  ขอให
ครูเปนคนในชุมชนหรือในพื้นที่  เพื่อปองกันไมใหเกิดการยายกันบอยๆ  และควรเพิ่มทั้งบุคลากรครูที่มีนอยหรือขาดแคลน  
และขยายการศึกษาจนถึงขึ้นมัธยมปลาย หรือ ม.6 (อาทิ  บานพระบาทหวยตม  และบานหนองบอน  ศูนยฯ พระบาทหวยตม  
จังหวัดลําพูน) และควรใหการสนับสนุนทุนการศึกษาชวยเหลือเด็กยากจนใหครอบคลุมคาใชจายที่จําเปนไดอยางเพียงพอ  
ไมใหความชวยเหลือจากทางโรงเรียนและคณะกรรมการหมูบานตองสูญเปลา  เพราะเด็กไมไปเรียน (อาทิ  บานหนองหอยเกา  
ศูนยฯ หนองหอย จังหวัดเชียงใหม ) 
 โครงการจัดระเบียบสังคม  ของรัฐบาลปจจุบัน  ในสายตาและทัศนะของประชากรเปาหมายยังไมเห็นความสําคัญ
หรือประโยชนชวยแกปญหายากจนของกลุมตนไดในลักษณะใด  แมผูนําชุมชนและหรือผูบริหารระดับทองถิ่นจะพูดถึงบางใน
ภาพรวมเชนเดียวกับผูบริหารระดับนโยบาย  ก็ยังไมลงในรายละเอียดที่ชัดเจน  ผูบริหารทองถิ่นจะใหขอมูลเนนไปที่การดูแล
ทุกดานของหมูบานหรือชุมชน  อาทิ  ดานสาธารณภัย และความสุขสงบ  ปลอดภัย  ทั้งโจรผูราย  และสิ่งเสพติดชั่วรายตางๆ 
ความเปนระเบียบเรียบรอยของหมูบานหรือชุมชน และสวัสดิการของประชาชน  โดยใชคณะกรรมการรวมพลังแผนดิน  หรือ
คณะกรรมการประสานพลังแผนดิน มิฉะน้ันก็ใชกรรมการหมูบานหรือกรรมการชุมชนเปนผูรับผิดชอบสอดสองดูแลและจัด
ระเบียบสังคมของหมูบานหรือชุมชน 
 ปญหาและขอเสนอแนะของผูบริหารระดับทองถ่ินสําหรับชนบทที่สูงพื้นที่ศึกษาที่ยังพบอยูประจําคือการฝาฝนดื่ม
สุรา  โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตางๆมักจะพบเยาวชนยังจับกลุมดื่มสุรา  ผูบริหารใชวิธีตั้งดานตรวจเฉพาะเทศกาลดวยงบฯอบต.
แตตองการใหทางอําเภอและตํารวจเขามาชวยสอดสองดูแลอยางตอเนื่องรวมทั้งงบฯสนับสนุนอยางตอเนื่องดวยเชนกัน  (อาทิ 
ศูนยฯ หนองเขียว: บานใหมสามัคคี – ลัวะ  และศูนยฯ หนองหอย : บานปางไฮ – คนเมือง  จังหวัดเชียงใหม  และศูนยฯ พระ
บาทหวยตม  :บานพระบาทหวยตม  และบานหนองบอน – กะเหรี่ยง  จังหวัดลําพูน)  สําหรับชนบททั่วไป  ผูบริหารทองถิ่นใน
จังหวัดลําพูน  และพะเยาใหตัวอยางปญหาของสังคมดานการเสพและการคายาเสพติด (ที่มาจากเชียงราย)  ซ่ึงสวนใหญหมดไป
เมื่อรัฐบาลปจจุบันมีนโยบายและมาตรการจัดการขั้นเด็ดขาด  ปปส. เองก็เขามารับขอมูลถึงในพ้ืนท่ีระดับตําบลหรือองคการ
บริหารสวนตําบลในกลางป 2547 ที่ผานมา (อาทิ  จังหวัดลําพูน  บานใหมสุขสันต  และจังหวัดพะเยา – บานสันปามวงใต) 
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กรรมการหมูบาน  และกรรมการชุดพลังแผนดิน  พรอมทั้งหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตองทําอยางเสมอตนเสมอปลาย (โดย 
เฉพาะกรรมการระดับหมูบานจัดกลุมเวรยามตรวจตราดูแลทั้งหมูบาน  ทุกคืนๆ ละ 7 – 8 คน ระหวางเวลา 19.00 น. – 07.00 น.  
ของเชาวันรุงขึ้น  ผลัดเวรกันกลุมละครั้งตอสัปดาห) และชุมชนเมือง  ปญหาและการดูแลตรวจตราของกรรมการชุมชนและ
กรรมการชุดพลังแผนดินดานความเปนระเบียบเรียบรอยรวมทั้งการรักษาความสงบทั้งยามปกติและฉุกเฉินก็ไมตางจากชนบท
ทั่วไป 
 โครงการพัฒนาดานสังคมอ่ืนของรัฐบาลในอดีต  ที่ประชากรเปาหมายยากจนใหความสําคัญวามีประโยชนชวย
แกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการนอย  เพราะเปนโครงการที่ชวยเหลือประชากรเฉพาะกลุม  และดอยโอกาสใน
ลักษณะตางๆ คือ  โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ – ผูปวยโรคเอดส – และฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  แตโครงการเหลานี้
ก็เปนความจําเปนของทุกรัฐบาลที่ตองใหความสําคัญดําเนินการชวยเหลืออยางตอเนื่อง  ถึงรายละเอียดที่ผูบริหารระดับทองถ่ิน
ไดใหภาพรวมของปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโครงการตางๆ ดังกลาวในรอบปที่ผานมา 
 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  นับวาเปนโครงการสงเคราะห 1 ใน 3 โครงการของรัฐบาลในอดีต  ที่ท้ัง
ประชากรเปาหมายและผูนําชุมชนหรือผูบริหารระดับทองถ่ินและระดับนโยบายยังเห็นวาสําคัญตามวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย  ท่ีลูกหลานตองดูแลผูสูงอายุ  อยางนอยก็เปนการตอบแทนบุญคุณที่ทานไดเลี้ยงดูเรามา  ยิ่งถาเปนผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) ที่
ยากจนหรือถูกทอดทิ้งไรท่ีพึ่งพิง  ขาดคนเลี้ยงดู  หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  รัฐโดยหนวยงานที่เกี่ยวของจึง
จําเปนตองยื่นมือเขามาเกี่ยวของหรือรวมกันหางบฯมาชวยเหลือสําหรับผูสูงอายุที่เขาเกณฑดังกลาวทั้งหมด  กรณีน้ีพอจะสรุป
ปญหาไดเหมือนกันในทุกหมูบานหรือชุมชนตัวแทนศึกษาในทั้ง 3 กลุมพ้ืนท่ีเปาหมาย  คือ (1)  จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยัง
ชีพนอยกวาจํานวนผูที่เขาเกณฑทั้งหมด  ประมาณ 1 –10 เทา  คือไดรับหมูบานหรือชุมชนเฉลี่ยแหงละ 5 คน  หรือระหวาง 2 – 
10 คน (อาทิ  ชนบททั่วไป  จังหวัดเชียงใหม  บานสันเหนือและบานศรีวารีไดบานละ 2 คน  และเฉพาะบานหลังไดเบี้ยยังชีพ 2 
คนใน 23 คนที่เขาเกณฑ  จังหวัดลําพูน – บานศรีดอนชัยได 10 คนจากผูเขาเกณฑ 20 คน  และชุมชนเมืองไกแกวได 9 คน จากผู
เขาเกณฑ 40 คน)  (2)  อายุเฉลี่ยของผูสูงอายุท่ีเขาเกณฑตามขอ(1)  สวนใหญอยูระหวาง 70 – 85 ป  ดังน้ันถาคิดจาก 60 ปข้ึนไป
จํานวนผูสูงอายุที่รอตอคิวรับเบี้ยยังชีพจะยิ่งมีจํานวนสูงขึ้นอีกจํานวนมาก  (3)  เบี้ยยังชีพ  300 บาท/คน/เดือน  นับวานอยกวา
คาใชจายจําเปนในการยังชีพมาก  และยังจายปละ 2 ครั้งๆ ละ 6  เดือน  นับวานานเกินไปที่คนยากจนจะรอได  บางครั้งยังได
ลาชานานกวา 6 เดือนครั้ง  เปนความเดือดรอนขาดแคลนของผูสูงอายุอยางมาก  แมจะนอยกวาผูไมไดรับเบี้ยยังชีพก็ตาม  (4)  
ผูสูงอายุที่ไมสามารถไปรับดวยตนเองได  และทางกํานันผูใหญบานหรือผูอ่ืนที่ไมใชลูกหลานไปรับแทน  นอกจากจะเกิดกรณี
ไดเงินไมครบจํานวน  ยังลาชาดังกลาวแลว  (5)  ผูไดรับเบี้ยยังชีพ  หรือผูไดรับการคัดสรรจากทางการใหไดรับเบี้ยยังชีพ  มี
ความยากไรและเดือดรอนนอยกวาผูท่ีไมไดรับการคัดสรรหรือเสนอชื่อในหลายหมูบานและชุมชน 
 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการนี้จากผูบริหารระดับทองถิ่นทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและ
ชุมชนเมือง  พอจะสรุปตรงกันไดคือ (1)  ควรใหผูสูงอายุที่เขาเกณฑไดรับเบี้ยยังชีพครบทุกคน  (2)  เบี้ยยังชีพ 300 บาท/คน/
เดือน นอยเกินไป  ควรเพิ่มเปน 500 บาท/คน/เดือน เปนอยางนอย  และบางชุมชนขอเพิ่มเปน 1,000 บาท/คน/เดือน  (3)  การจาย
เบ้ียยังชีพ  ควรจายเปนรายเดือน เชน ที่เคยทําในชวงแรกๆ ของโครงการ  เพื่อใหผูสูงอายุพอมีเงินประทังชีวิตอยางตอเนื่อง  
และ(4)  การใชตัวแทนรับเบี้ยยังชีพ  ควรเปนลูกหลานหรือผูที่รับมอบฉันทะจากผูสูงอายุโดยตรง  เปนสําคัญ 
  โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส  (ภาคผนวก 5) ของรัฐบาลในอดีต  นับเปนโครงการหนึ่งที่ชวยลดหรือบรรเทา
ปญหาทางสังคม  โดยชวยใหผูติดเชื้อ HIVs หรือโรคเอดสที่ยอมรับได  เขารับการบําบัดรักษา  และมอบเงินชวยเหลือเพื่อยังชีพ
อีกรายละ 500 บาท/เดือนจนกวาจะเสียชีวิต  ดังนั้น    ประชากรเปาหมายยากจนจึงไมเห็นวาโครงการนี้จะชวยแกไขปญหาความ
ยากจนไดตรงตามความตองการของตนประการใด  ผูบริหารระดับทองถ่ินของทั้ง 3 กลุมพื้นที่เปาหมาย  คือ ชนบทที่สูง  ชนบท
ทั่วไป  และชุมชนเมืองเกือบรอยละ 60 ของทั้งหมดไดยืนยันถึงสมาชิกในแตละพ้ืนที่มีผูติดเชื้อ HIVs ทั้งที่ยอมรับโดยเปดเผย  
และไมยอมรับ  แตสวนใหญไดบําบัดรักษาหรือเสียชีวิตหมดแลวหรือเกือบหมดตั้งแตป 2545  ที่เหลืออยูตั้งแตป 2546 จน
ปจจุบัน  นับวานอยมาก (อาทิ  ชนบทที่สูง – บานหนองหอยเกา  ศูนยฯหนองหอย  จังหวัดเชียงใหม  ชนบทท่ัวไป – บานศรี
ดอนชัย  จังหวัดลําพูน     บานลอ  จังหวัดพะเยา  และชุมชนเมือง  ชุมชนระแกง  จังหวัดเชียงใหม)  ปญหาสําคัญของโครงการนี้
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ก็คือ  (1)  ผูปวยเอดสมักจะไมยอมรับหรือเปดเผยความจริง มิฉะนั้นหมอก็ไมบอกความจริง (2)  ปญหาเรื่องภาระเลี้ยงดูลูกหรือ
เด็กที่ติดเชื้อ HIVs  จากพอแมท่ีเสียชีวิต  แกตายายหรือปูยา  หรือญาติคนใดคนหนึ่ง  (3)  ผูปวยหรือผูติดเชื้อ HIVs ที่ยอมรับหรือ
ไปแจงความจริงก็ยังไดรับเงินชวยเหลือไมเพียงพอและไมทั่วถึงเพราะมีงบฯจํากัด (อาทิ  ชนบททั่วไป  บานปาตึง  จังหวัดลําพูน  
ไดงบฯ เพียงคนละ 2,000 บาท/ป  เพราะปกติไดงบฯ รายละ 500 บาท/เดือน จนเสียชีวิต  และคาใชจายในการเดินทางไป
รักษาพยาบาล  จํานวน 1,000 – 2,000 บาท/ครอบครัว/ครั้ง  และเงินทุนประกอบอาชีพรายละ 5,000 บาทแกสตรีในครอบครัวผู
ติดเชื้อเอดสที่มีภาระรับผิดชอบอุปการะคนในครอบครัวที่ติดเชื้อหรือปวยดวยโรคเอดส) และ (4)  เงินทุนประกอบอาชีพตอ
ตําบลๆละ 30,000 – 50,000 บาท  สําหรับครอบครัวผูติดเชื้อ HIVs  บางพ้ืนที่ไมมีครอบครัวคนยากจนไดรับทุนแตประการใด 
(อาทิ  ชุมชนเมือง  จังหวัดลําพูน – ชุนชนชางฆอง) 
 สวนขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปรับปรุงการบริหารโครงการนี้ของผูบริหารระดับทองถ่ินในปจจุบันก็ไมตางจาก
แนวคิดเดิมครั้งที่ยังมีการติดเชื้อ HIVs กันมากในหมูบานและชุมชนสวนใหญ  และแมปจจุบันปญหาดังกลาวจะหมดไปมาก
แลวก็ตาม  น่ันก็คือ  (1)  ตองหาวิธีการใหผูติดเชื้อ HIVs ยอมรับ  และหมอตองบอกความจริงใหคนปวยรับทราบแตแรกดวย  
(2)  รัฐควรเพ่ิมเงินทุนชวยเหลือทั้งผูปวยที่ยอมรับความจริงหรือยอมแจง (อาทิ ชนบททั่วไป – บานปาตึง  จังหวัดลําพูน  ของบฯ 
เพ่ิมเปนประมาณ 5,000 บาท/คน/ป)  และเด็กท่ีติดเชื้อ HIVs  ใหเพียงพอ  และ(3)  รัฐควรตั้งกองทุนชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 
(อาทิ  ชุมชนเมือง – ชุมชนวัดไชยอาวาส  จังหวัดพะเยา  จัดตั้งกลุมเพื่อชวยผูปวยโรคเอดส  โดยจัดการทอดผาปา  เพื่อตั้งเปน
กองทุนใหความชวยเหลือทั้งที่เปนเงิน 50,000 บาทและวัสดุ)  เปนตน 
 โครงการสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  (ภาคผนวก 6) ของรัฐบาลในอดีต  เปนอีกโครงการหนึ่งที่ยังมีการ
ดําเนินการอยู  แมประชากรเปาหมายยากจนจะไมไดใหความสําคัญวาชวยแกไขปญหายากจนไดตรงตามความตองการ  แตผูนํา
ชุมชนหรือผูบริหารระดับทองถิ่นก็ยังใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ในรอบปที่ผานมา  ซ่ึงยังมีปญหาและขอเสนอแนะอยูหลาย
ประการ  สําหรับประเด็นปญหาที่พอสรุปไดคือ  (1)  ผูพิการที่ยากจนอยูตามลําพังไรท่ีพึ่งพิง  มีรายไดถัวเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑความ
จําเปนขั้นพ้ืนฐาน  ที่จะไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 500 บาท/คน/เดือนจนเสียชีวิต (อาทิ  ชุมชนเมือง จังหวัดลําพูน – ชุมชนไกแกว  
เทศบาลโอนเงินผานธนาคารใหทุกเดือน) นั้น  ไดไมครบหรือไมท่ัวถึง (อาทิ  ชนบทที่สูง – บานพระบาทหวยตมและบานหนอง
บอน  ศูนยฯ พระบาทหวยตม  จังหวัดลําพูน)  (2)  ผูพิการยากจนในหลายพื้นที่ไดเบี้ยยังชีพคนพิการต่ํากวาเกณฑหรือไมถึงครึ่ง
ถึงมากกวาครึ่งเล็กนอย  คือระหวางรายละ 200 – 300 บาท/คน/เดือนจนเสียชีวิต (อาทิ  ชนบททั่วไป  จังหวัดลําพูน – บานใหม
สุขสันต  ไดจาก อบต. รายละ 200 บาท  จังหวัดพะเยา – บานเซี๊ยะ  และชุมชนเมือง  จังหวัดเชียงใหม – ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย  
และจังหวัดลําพูน – ชุมชนบานทา – ทานาง ไดจากประชาสงเคราะห  จังหวัดและจากกองทุน SIF  รายละ 300 บาท)  และ (3)  
ปญหาเบี้ยยังชีพผูพิการไปไมถึงมือผูพิการ  กรณีมีตัวแทนที่ไมใชลูกหลานหรือผูที่ไดมอบฉันทะโดยตรงจากผูพิการที่ไปรับเอง
ไมได (อาทิ  ชุมชนเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ชุมชนหนองหอย ที่ อสม. ไปรับเบี้ยยังชีพจากประชาสงเคราะหจังหวัดแทน  ปรากฏ
วาผูพิการไมไดรับหรือไมไดเงิน)  ดวยปญหาตางๆดังกลาว  ผูบริหารระดับทองถ่ินในแตละพื้นที่    ปญหาจึงเสนอแนว
ทางแกไขปรับปรุงพอสรุปไดตรงกันคือ (1)  อบต. ควรใหงบเพิ่มที่ครอบคลุมผูพิการยากจนตามเกณฑไดรับเต็มจํานวนอยาง
ครบถวนและท่ัวถึง  และ(2)  การเบิกจายเบี้ยยังชีพผูพิการตองหาวิธีการใหไดรับโดยตรง  มิฉะนั้นก็ตองเปนลูกหลานหรือบุคคล
ที่เชื่อถือไดรับมอบฉันทะเบิกเงินแทน  เปนตน 
 
4.6.2  บทบาทขององคกรเอกชนกับโครงการชวยเหลือคนยากจนในพื้นที่ศึกษา 
               นอกจากโครงการพัฒนาของรัฐบาลในอดีตและรัฐบาลปจจุบันที่เขามามีบทบาทสําคัญชวยแกไขปญหาความยากจน
ของประชากรเปาหมายในพื้นที่ศึกษาแลว  ยังมีโครงการชวยเหลือจากองคกรเอกชนท่ีเขามามีบทบาทสําคัญกับประชากร
เปาหมายยากจนในบางพื้นที่ของทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษาคือ ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  ซ่ึงพอสรุปในภาพรวมได
ดังนี้ 
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      (1) องคกรเอกชนกับโครงการชวยเหลือคนยากจนในชนบทที่สู ง 
              ที่จริงแลวชนบทที่สูงพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด  นอกจากไดรับการพัฒนาจากโครงการตางๆ ของรัฐในอดีตและปจจุบันแลว 
ยังไดรับการพัฒนาดูแลชวยเหลือโดยตรงจากมูลนิธิโครงการหลวง  ซ่ึงไดรับเงินอุดหนุนรายปจากรัฐบาล  (ตั้งแต ป 2535)  และ
ยังไดรับความชวยเหลือจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆอยางชัดเจน โดยมีกองพัฒนาเกษตรที่สูง  เปนสํานักงานเลขานุ-
การคณะกรรมการอํานวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง – กอป. (ตัง้แตป 2542) นับเปนความไดเปรียบชนบทที่สูง
อ่ืนๆนอกศูนยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง  ดังน้ัน โครงการชวยเหลือคนยากจนจากองคกรเอกชนที่เขามามีบทบาทในชนบทที่
สูง  จึงเปรียบเสมือนเปนความชวยเหลือสวนที่สามเพิ่มเสริมเขามา  และเปนที่นาสังเกตวาสําหรับพ้ืนที่สูงองคกรเอกชนที่เขามา
ชวยเหลือสวนใหญมักจะเปนองคกรตางประเทศ  และหรอืองคกรทางศาสนา (มิชชันนารี่) ดังตัวอยางที่ผูบริหารระดับทองถ่ิน
ของศูนยฯ พระบาทหวยตม (บานพระบาทหวยตม  และบานหนองบอน อําเภอล้ี  จังหวัดลําพูน)  และศูนยฯ หนองหอย (บาน
ปางไฮอําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม)  ไดระบุถึง  คือ  มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน  หรือ Christian  Children Fund - CCF ที่ให
งบฯ ชวยคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (เด็กประถมหัวละ 4 บาท/คน/วัน  และเด็กมัธยมหัวละ 10 บาท/คน/วัน)  และคาอุปกรณ
การเรียน  องคกรเอกชนของแคนาดาชวยสรางสวมซึมใหสมาชิกบานหนองบอนที่ไมมีมากอนครั้งท่ียังรวมอยูกับบานหนอง
เก๋ียง (รวม 73 หลัง)  สวนองคกร CARE (CARE – International Highland Resources Integration Project) เปนโครงการพัฒนา
ทรัพยากรบนที่สูงแบบผสมผสาน  แตที่บานปางไฮเขามาชวยเหลือคนติดเชื้อ HIVs และเปดการอบรมใหความรูแกชาวบานใน
ประเด็นนี้ดวย อยางไรก็ดี ผูบริหารทองถิ่นในพ้ืนที่ประสงคจะไดบริหารทั้งงานและเงินจากมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน- CCF   
คือ ขอมูลนิธิโอนเงิน (ประมาณ 800,000 บาท)จากสํานักงานที่กรุงเทพฯมามอบใหชุมชนบริหารการจัดสรรและดูแลตดิตามการ
ใชประโยชนโดยตรง หรือใชหมุนเวียนใหไดประโยชนสูงสุดตรงเปาหมายประชากรยากจน 
      (2)  องคกรเอกชนกบัโครงการชวยเหลือคนยากจนในชนบททั่วไป 
                 องคกรเอกชนที่เขามามีบทบาทเสริมการพัฒนาของภาครัฐในชนบทท่ัวไป ที่ผูบริหารระดับทองถิ่นไดใหขอมูล  คือ  
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท  หรือ FEDRA (Foundation for Education  and Development of Rural Areas)  (เนนพัฒนาชนบท
เกษตรใน 3 จังหวัดของอาณจักรลานนา  คือ เชียงใหม  ลําพูน และแมฮองสอน) ไดใหความชวยเหลือ (1)  ดานการพัฒนาการ
เกษตรที่เกษตรกรนิยมทํากันอยูแลวเพ่ือเพิ่มพูนเทคโนโลยีการผลิต  การตลาด  อาทิ  การผลิตเมล็ดพันธุถัวเหลืองที่มีคุณภาพ
และราคาดี  ดวยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ  การใชปุย  และสารปองกัน  และกําจัดศัตรูถั่วเหลือง  (2)  การชวยดานเงินทุนหมุนเวียน
ที่มอบใหกรรมการหมูบานสมาชิกมูลนิธิและโครงการกลุมเกษตรกรไปบริหารจัดการกันเอง (การกูยืมเปนไดทั้งเงินทุน  
ดอกเบี้ยรอยละบาทตอเดือน  โดยมูลนิธิมอบดอกเบี้ยใหเปนเงินทุนกองกลางของสมาชิก  หรือกูเปนเมล็ดพันธุ  ปุย  ยาปราบ
และกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ)  และ (3)  การชวยฝกวิชาชีพดานหัตถกรรมตางๆ ในโครงการเมตตานารีของมูลนิธิใหเยาวสตรีและ
แมบานในชนบทเกษตรเปนสําคัญ  ในพ้ืนท่ีตัวแทนศึกษาในชนบททั่วไป (อาทิ  บานโฮงใน  ต.แมริม  อ.แมริม  จังหวัด
เชียงใหม)  สวนปญหาท่ีพอมีอยูบางจากการชวยเหลือของ  FEDRA ก็เฉพาะงานเย็บปกถักทอในโครงการเมตตานารี  ที่มีให
สมาชิกที่ผานการฝกแลวทํามาขายใหทางรานสหกรณของโครงการเมตตานารียังมีไมสม่ําเสมอ เทานั้น  สําหรับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทยและมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน – CCF ท่ีเขามาชวยในชนบททั่วไป  เนนใหทุนการศึกษาแกเด็กยากจนเปน
ครั้งคราว   จํานวนเงิน/ทุนยังนอย   (อาทิ  ทุนละ 1,500 – 3,000 บาท/ครั้ง)  และไมสม่ําเสมอ  ผูบริหารจึงอยากใหทางมูลนิธิชวย
เด็กยากจนใหครบทุกคนใหทุนใหพอเพียงและสม่ําเสมอถาเปนไปได (อาทิ  บานปาตึง  ต.หวยยาง  อ.บานธิ   จังหวัดลําพูน  
และบานเซี๊ยะ  ต.จุน  กับบานลอ  ต.ลอ  อ.จุน  จังหวัดพะเยา) 
       (3)  องคกรเอกชนกับโครงการชวยเหลือคนยากจนในชุมชนเมือง 
                 ในพื้นท่ีชุมชนเมืองตัวแทนศึกษาพบวา เฉพาะผูบริหารชุมชน จังหวัดเชียงใหมเทาน้ันที่ใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของ
องคกรเอกชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ องคกร DANCED  ของ  Denmark องคกร UNICEF (United Nations Children’s 
Fund) UNDP (United Nations Development Pogramme) และมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย  ความชวยเหลือสวนใหญเนนไป
ที่การสรางและขยายสิ่งอํานวยประโยชน หรือสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแกสมาชิกชุมชนโดยสวนรวม  ไมวาจะเปน  
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องคกร DANCED ที่เครือขายองคกรชุมชนไดติดตอในชวงหลังตั้งแตป 2540 – 2542  เพื่อขอเงินทุนมาพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
สรางเพิ่มเติม (อาทิ  สรางเสริมรั้วเหล็กดัดรอบศูนยของชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย  แขวงกาวิละ  สรางเสริมโครงสรางศาลาา
อเนกประสงค ของชุมชนระแกง  แขวงเม็งราย  ประมาณ 100,000 บาท  ขยายเครือขายไฟฟา  ประปา  และพัฒนาสิ่งแวดลอม
คลองแมขา  ของชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย  และวางทอประปาสายประธาน  ของชุมชนศรีวิชัย  แขวงศรีวิชัย)  และองคกร 
UNICEF (500,000บาท) กับ UNDP (300,000 บาท) ที่เคยชวยเหลือในเรื่องเดียวกันมากอน  (อาทิ  ทุนสรางทางเขา  ถนน  ทาง
ระบายน้ํา  วางทอประปาสายประธาน  โดยใชแรงงานชาวชุมชนรวมกันของชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย  แขวงเม็งราย)  สวนการ
ชวยเหลือของมูลนิธิศุภนิมิตแกสมาชิกชุมชนเมือง ก็เปนเรื่องเดียวกับที่ชวยสมาชิกของหมูบานในชนบททั่วไป  คือการใหทุน
เด็กยากจนที่ชุมชนคัดเลือกกันเองเปนทุนตอเน่ืองจนจบปริญญาตรี  (อาทิ  ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย  แขวงเม็งราย  เด็กยากจน
ไดรับทุนจนจบปริญญาตรีแลว 2 คน) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่ผูบริหารชุมชนไดระบุไวจากการรับความชวยเหลือ
ตางๆ ดังกลาวของชุมชน  ก็คือ  ความยากลําบากในการขอเบิกจายเงินทุนท่ีตองผานหนวยกลางเชนเทศบาลควรใหทางชุมชน
บริหารจัดการเอง นอกจากนั้น  ก็เปนปญหาชุมชนไมเขมแข็ง  มีปญหาภายใน  และเสนอโครงการชาจนบางครั้งตองคืนเงินให
เจาของทุน เปนตน  ดังนั้น การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาแกเด็กยากจนทุกคนจนถึงข้ันอุดมศึกษากับการสรางชุมชนที่เขมแข็ง
จึงเปนความจําเปนเรงดวนของทุกชุมชนเมืองเปาหมายยากจน  และตองทําอยางตอเน่ืองตลอดไป 

 
4.6.3  บทบาทของมูลนิธิโครงการหลวงกับโครงการชวยเหลือคนยากจนในพื้นที่ศึกษา * 

นอกจากยุทธศาสตรในการพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นท่ีชนบทที่สูงตัวอยางศึกษา (บทที่ 4.5.2) ในบทนี้จะ
ไดสรุปใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการมีสวนรวมของมูลนิธิโครงการหลวงกับประชากรเปาหมายใน
การสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และความรูสึกที่ดีที่มีตองานพัฒนาของโครงการหลวง ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา ประชากรตัวอยางศึกษาทั้งที่เปนสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงทุกคน (รอยละ 74 ของตัวอยางศึกษาทั้งหมดใน
ชนบทที่สูง) และที่เหลือท้ังหมด ใหความเห็นไวดังนี้  

(1) การไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิโครงการหลวงและหนวยงานราชการที่สนับสนุน 
โดยภาพรวม ประชากรในพื้นที่ศึกษารอยละ 23-48 ระบุวาไดรับความชวยเหลือในดานปจจัยการผลิตมากที่สุด คือ

พันธุพืชและพันธุสัตวมากที่สุด (รอยละ 48) ปุย/ยา (รอยละ 31) สินเชื่อธ.ก.ส. (รอยละ 25) ความรู/วิทยากร (รอยละ 24) และ
โรงเรือน (รอยละ 23) รองลงมาเปนการไดรับความชวยเหลือดานการดูแลรักษาปา/ส่ิงแวดลอม (รอยละ 36) ตลาดรับซ้ือผลผลิต 
(รอยละ 32) และโครงสรางพื้นฐาน (ซ่ึงมีประชากรระหวางรอยละ 9-22 ระบุวาไดรับความชวยเหลือในดานการคมนาคม ไฟฟา 
ชลประทาน และประปา) สวนดานพัฒนาสังคมนั้น มีเพียงรอยละ 4 และสูงสุดไมเกินรอยละ 17 ของประชากรในชนบทที่สูง
เทาน้ันที่ระบุวาไดรับความชวยเหลือดานพัฒนาสังคม แสดงใหเห็นวา งานสงเสริมและพัฒนาของโครงการหลวงและหนวยงาน
ราชการเนนไปในดานการสรางรายไดและการตลาดเพื่อผลทางเศรษฐกิจ แตขณะเดียวกันก็ดูแลดานทรัพยากรปาไมและ
ส่ิงแวดลอมควบคูกันไป ตามดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในขณะที่การพัฒนาดานสังคมยังทําไดนอย ผลการศึกษาที่ไดนี้
สอดคลองกับแผนพัฒนาฉบับที่สอง (พ.ศ. 2544-2549) ที่งบประมาณสวนมากถูกใชไปเพื่อการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การ
ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาในแตละศูนยจะพบวา รูปแบบการไดรับผลการพัฒนาของประชากรยังคงเหมือนกับภาพรวมดังท่ีไดกลาว
มาขางตน กลาวคือประชากรในแตละศูนยจะไดรับการพัฒนาดานการสรางรายไดและการตลาดสูงท่ีสุด ตามดวยการดูแล
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (ยกเวนศูนยฯหนองเขียวท่ีประชากรระบุวาไดรับความ
ชวยเหลือดานการดูแลทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมสูงที่สุด) แตก็เปนที่นาสนใจอยางยิ่งที่พบวา สัดสวนของประชากรที่ระบุ

                                                 
* อาจารย ดร.กมล งามสมสุข ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม รายงานผลวิจัยบทท่ี 4.6.3 หนา 229 - 233 
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การไดรับความชวยเหลือดังกลาวจะสูงสุดในศูนยฯหนองหอย และลดลงตามลําดับ ในศูนยฯหนองเขียว และในศูนยฯพระบาท
หวยตม ผลการศึกษานี้นาจะพอช้ีใหทราบวาความชวยเหลือในการพัฒนามีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยที่ศูนยยากจน
และปานกลางไดรับความชวยเหลือจากโครงการหลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนต่ํากวาศูนยท่ีมีความเจริญกาวหนากวา
อยางชัดเจน ทั้งๆ ท่ีความชวยเหลือดานการพัฒนาควรใหกับศูนยยากจนและปานกลางมากกวา 

เมื่อประเมินดานความพึงพอใจของประชากรที่ไดรับความชวยเหลือจากการพัฒนาดังกลาว ก็พบวา ประชากรจํานวน
มากไมระบุความคิดเห็น สวนประชากรที่ระบุความคิดเห็น โดยสวนรวมของแตละศูนยมีความพึงพอใจแตกตางกันไปตามความ
ชวยเหลือที่ไดรับดังกลาวขางตนแลว กลาวคือ ความพึงพอใจตอผลการพัฒนาตามลําดับไดแก ดานการสรางรายได (การ
สนับสนุนปจจัยการผลิต เงินกู โรงเรือน และความรู/วิทยาการ) การดูแลทรัพยากรปาไมส่ิงแวดลอม และโครงสรางพ้ืนฐาน  แต
ก็เปนท่ีนาสังเกตวา ความพึงพอใจของประชากรตอความชวยเหลือดานตลาดรับซ้ือผลผลิต และการพัฒนาดานการชลประทาน 
(โดยเฉพาะในศูนยฯหนองเขียว) อยูในระดับไมสูงเทาท่ีควรจะเปน แสดงวาคุณภาพและปริมาณการใหความชวยเหลือในทั้ง
สองดานนี้ยังควรตองไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน สําหรับศูนยฯพระบาทหวยตมซ่ึงไดมีการพัฒนาดานการชลประทานเปนอยาง
มากในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ โดยเฉพาะการสรางอางเก็บกักน้ําเพื่อรับน้ําจากแหลงภายนอกและกระจายไปสูไรนาของประชากร 
นับวาไดรับการตอบรับจากประชากรในพื้นที่ดวยการใหความพึงพอใจผลการพัฒนานี้ในระดับสูง 

สําหรับความตองการไดรับความชวยเหลือของประชากรในชนบทที่สูง ผลจากการศึกษาโดยภาพรวมแลว พบวา 
ประชากรตองการไดรับการพัฒนาตามลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย 5 ประการที่สําคัญคือ การจัดหาตลาดใหเพียงพอ 
การพัฒนาระบบชลประทาน การสงเสริมอาชีพ การรับซ้ือผลผลิตในทุกชั้นคุณภาพ และการพัฒนาเสนทางคมนาคม แตเมื่อ
พิจารณาในแตละศูนยแลวพบวา ความตองการความชวยเหลือของประชากรมีลักษณะคลายคลึงกัน เพียงแตแตกตางในลําดับ
ความสําคัญของความตองการ กลาวคือ สําหรับประชากรในศูนยฯหนองเขียวซ่ึงมีปญหาและอุปสรรคสําคัญดานกายภาพของ
พื้นที่ ความตองการที่มีความสําคัญลําดับแรกจึงเปนเรื่อง การพัฒนาระบบชลประทาน รองลงมาเปนการสงเสริมอาชีพ การ
พัฒนาเสนทางคมนาคม และการจัดหาตลาดใหเพียงพอ ความตองการความชวยเหลืออ่ืนๆนั้นมีความสําคัญนอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับความตองการความชวยเหลือใน 4 ประการที่กลาวถึงน้ี สวนศูนยฯพระบาทหวยตมมีปญหาสําคัญเหมือนกับ
ศูนยฯหนองเขียว ความตองการความชวยเหลือในลําดับแรกจึงเหมือนกันคือ การพัฒนาระบบชลประทาน รองลงมาเปน การ
จัดหาตลาดใหเพียงพอ การจัดหาปจจัยการผลิต/สินเชื่อ การสงเสริมอาชีพ และการรับซ้ือผลผลิตทุกชั้นคุณภาพ สําหรับ
ประชากรในศูนยฯหนองหอยมีความตองการความชวยเหลือ 2 ลําดับแรกคือ การรับซ้ือผลผลิตในทุกชั้นคุณภาพและจัดหา
ตลาดใหเพียงพอ ท้ังนี้เนื่องจากศูนยฯหนองหอยมีการผลิตผักในปริมาณมากเกือบตลอดทั้งป รองลงมาเปน การสงเสริมอาชีพ 
การพัฒนาระบบชลประทาน และการจัดหาปจจัยการผลิต/สินเชื่อ ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวา ประชากรในทุกศูนยใหความสําคัญแก
ความชวยเหลือดานอาชีพ การเสริมสรางรายได และการแกไขอุปสรรคท่ีเปนขอจํากัดทางกายภาพของพื้นที่ตอการประกอบ
อาชีพในพื้นที่เปนสําคัญ สวนความตองการพัฒนาดานสังคมไดรับความสนใจในระดับต่ํากวามาก 

(2) ปญหา/อุปสรรคและประโยชนจากการไดรับความชวยเหลือฯ 
เมื่อสอบถามดานปญหาและอุปสรรคในการรับความชวยเหลือโดยรวม ประชากรกรเกือบ 2 ใน 3 หรือรอยละ 62 ระบุ

มีปญหาในการรับความชวยเหลือ  และก็เปนที่นาสังเกตวาประชากรในสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 71) ระบุวามีปญหาการรับความ
ชวยเหลือ คือประชากรในศูนยฯหนองหอย ตามดวยศูนยฯหนองเขียว (รอยละ 62) และพระบาทหวยตม (รอยละ 50) ตามลําดับ 
ซ่ึงอุปสรรคสําคัญของการรับความชวยเหลือ คือ การขาดแคลนน้ํา (อุปสรรคสําคัญของศูนยฯ พระบาทหวยตมและหนองเขียว) 
ราคาผลผลิตตกต่ํา และความยุงยากในการจัดชั้นคุณภาพของผลผลิต (ปญหาสําคัญของประชากรในศูนยฯหนองหอย แตแทบไม
เปนปญหาสําคัญของประชากรในศูนยฯหนองเขียวทั้งนี้เน่ืองจากประชากรในศูนยฯหนองเขียวผลิตพืชไรเปนสวนใหญ 
ในขณะที่ประชากรในศูนยฯหนองหอยผลิตพืชผักเมืองหนาว และในศูนยฯพระบาทหวยตมเริ่มผลิตพืชผักบางชนิดได)  
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เมื่อสอบถามประชากรวา ความชวยเหลือที่ไดรับเปนประโยชนและสามารถชวยบรรเทา หรือแกไขปญหาความยากจน
ไดมากนอยขนาดใด ประชากรสวนใหญ ระบุวาเปนประโยชนในระดับนอยถึงปานกลาง (รอยละ 58) และสามารถชวยบรรเทา 
หรือแกไขปญหาความยากจนไดนอยถึงปานกลาง (รอยละ 56) ซ่ึงลักษณะดังดังกลาวน้ีเปนจริงสําหรับประชากรในศูนยฯพระ
บาทหวยตมและหนองเขียว แตสําหรับประชากรในศูนยฯหนองหอย (รอยละ 57) ระบุวาความชวยเหลือเปนประโยชนปาน
กลางถึงมาก และรอยละ 45 ระบุวาความชวยเหลือสามารถชวยบรรเทา หรือแกไขปญหาความยากจนของครอบครัวได ผล
การศึกษาสวนน้ีชวยย้ําใหเห็นวา ประชากรในศูนยท่ีพัฒนาเจริญกาวหนาแลว ไดรับประโยชนจากการพัฒนาและสงเสริมจาก
โครงการหลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนมากกวาศูนยที่พัฒนาในระดับปานกลางและยากจน ตามลําดับ ดังนั้นการให
ความชวยเหลือในการพัฒนาในอนาคต จึงควรปรับเปลี่ยนไปยังศูนยท่ีพัฒนาในระดับปานกลางและยากจนใหมากกวาศูนยที่
พัฒนาเจริญกาวหนาแลว 

(3) การมีสวนรวมในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาฯ 
การพิจารณาการมีสวนรวมของประชากรในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาของโครงการหลวงและหนวยราชการ

สนับสนุนในที่น้ีครอบคลุมทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงานอันประกอบดวย การกําหนดปญหา การวางนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติ การกําหนดความชวยเหลือ และการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ผลการศึกษาพบวา  ประชากรมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ 
ดังกลาวขางตนในระดับต่ํา (ในแตละข้ันตอนเพียงรอยละ 9-22 ของประชากรเทานั้นที่มีสวนรวม) อยางไรก็ตาม ข้ันตอนที่
ประชากรมีสวนรวมในระดับสูงพอสมควรในภาพรวม (และเหมือนๆ กันในทุกศูนย) คือ การกําหนดปญหา (รอยละ 22) การ
กําหนดความชวยเหลือที่ตนจะไดรับ (รอยละ 21) และการแสดงขอคิดเห็นตางๆ (รอยละ 15) ที่เปนเชนนี้เนื่องจากโครงการ
หลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนไดดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูลและปญหาของประชากรเปาหมายเพื่อประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนา และยังมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูนําและตัวแทนประชากรเปนครั้งคราว ประชากรบางสวนจึงมี
โอกาสมีสวนรวมในกระบวนการสงเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง แตก็นับวายังเปนประชากรสวนนอยดังที่ขอมูลปรากฏ
ชัดเจนในผลการสํารวจเบื้องตนนี้ 

เมื่อสอบถามประชากรถึงความตองการมีสวนรวมในกระบวนการสงเสริมและพัฒนา ประชากรแสดงความจํานงวา
ตองการมีสวนรวมในแตละขั้นตอนในสัดสวนที่สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการไดมีสวนรวมอยูแลว (รอยละ 13-50) ข้ันตอนที่
ประชากรมีความตองการมีสวนรวมอยางมากก็ยังคงเปน 3 ข้ันตอนเดิมที่ประชากรสวนหนึ่งไดมีสวนรวมอยูบางแลว กลาวคือ 
การกําหนดปญหา (รอยละ 50) การแสดงความคิดเห็นตางๆ (รอยละ 42) และการกําหนดความชวยเหลือ (รอยละ 34) แสดงวา 
หากโครงการหลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนเปดโอกาสใหประชากรกลุมตางๆ มีสวนรวมในกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาใหมากข้ึน ก็จะมีประชากรเขามามีสวนรวมมากขึ้น และก็จะเปนที่คาดไดวา การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายเหลานี้
จะทําใหการสงเสริมและพัฒนาของโครงการหลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนตรงกับความตองการและเอ้ือประโยชนแก
ประชากรเปาหมายโดยเฉพาะการชวยแกไขปญหาความยากจนมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม โครงการหลวงและหนวยงานราชการ
สนับสนุนพึงตระหนักถึงการกระจายการสงเสริมและพัฒนาไปยังศูนยที่ยากจนและปานกลางใหมากขึ้น 

(4) ทัศนคติเก่ียวการใหความชวยเหลือของโครงการหลวงและหนวยงานราชการที่สนับสนุน 
การศึกษาทัศนคติของประชากรตอการดําเนินงานของโครงการหลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนมุงประเด็นไปที่

ทัศนคติตอการพัฒนาที่ไดรับ การดูแลรักษาปาไมเพ่ือประโยชนของสวนรวมและคนพื้นราบ และการไดรับสิทธิพิเศษในการ
อาศัยอยูในแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ ผลการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญในทุกศูนย (มากกวารอยละ 90 ของประชากร
รวม) โดยเฉพาะศูนยยากจน เห็นดวยกับการตองดูแลรักษาปาไมเพื่อประโยชนของสวนรวมและคนพื้นราบ ประชากรเหลานี้
รอยละ 17  49 และ 16 เห็นวาคนในชนบทที่สูงไดรับความชวยเหลือผานโครงการหลวงมากกวา เทากับ และนอยกวาคนพ้ืนราบ 
ตามลําดับ นอกจากนี้ ประชากรสวนใหญ 2 ใน 3 (รอยละ 67 ของประชากรในชนบทที่สูงท้ังหมด) เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง
กับความคิดเห็นที่วา “การท่ีประชากรในชนบทที่สูงไดอาศัยและทํากินอยูบนพื้นที่ตนน้ําลําธารและมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณวาเปนการไดเปรียบหรือไดรับสิทธิพิเศษ” ทัศนคติและความคิดเห็นดังกลาวขางตนนี้แสดงวา ประชากรในชนบทที่สูง
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สวนใหญมีความเขาใจในสถานภาพของตนเอง มีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาที่ไดรับ และตระหนักตอผลกระทบที่มีตอสังคม
สวนรวมและคนพื้นราบใกลเคียง นับเปนทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาในชนบทที่สูงที่จะชวยลดความขัดแยงระหวางคนในชนบทที่
สูงและคนพื้นราบในอนาคต  
 เมื่อสอบถามถึงการที่ประชากรในชนบทที่สูงซ่ึงไดพ่ึงพระบรมโพธิสมภารจนมีความเปนอยูอยางในปจจุบันวาจะ
ระลึกถึงพระคุณของใคร ผลการศึกษาก็พบวา รอยละ 80 ของประชากร (ไมนอยกวารอยละ 75 ของประชากรในแตละศูนย) 
ระบุวา นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นับเปนความจงรักภักดีที่ย่ิงใหญและแนนแฟนในฐานะ
ที่พระองคทานทรงเปนผูใหกําเนิดและทรงงานของโครงการหลวงตลอดระยะเวลามากกวา 35 ปท่ีผานมา สําหรับผูที่ไดรับการ
รําลึกถึงพระคุณจากประชากรในชนบทที่สูงในลําดับถัดมาไดแก นายกรัฐมนตรีพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร (รอยละ 32) 
พอแม (รอยละ 28) และโครงการหลวง (รอยละ 19) ซ่ึงการที่โครงการหลวงไดรับการระลึกถึงในลําดับไมสูงมากนัก เน่ืองจาก
ภาพลักษณขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและโครงการหลวงนั้นเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สวนนายกรัฐมนตรีไดรับการ
รําลึกถึงในฐานะเปนผูมีโครงการชวยเหลือการแกไขปญหาความยากจนหลายๆ อยาง การปราบปรามยาเสพติด ความจริงจังใน
การทํางาน และทํางานไดตรงใจประชากร 

สรุปแลว ผลจากการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา ประชากรในชนบทที่สูงไดรับความชวยเหลือจาก
โครงการหลวงและหนวยราชการสนับสนุนในดานอาชีพ การสรางรายได และการตลาดในระดับสูง ตามดวยการดูแลดาน
ทรัพยากรและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แตยังไดรับการพัฒนาดานสังคมไมมากนัก ซ่ึงประชากรมีความพึงพอใจตอการ
ชวยเหลือพัฒนาท่ีไดรับ แมกระน้ันศูนยที่ยากจนและมีความเจริญกาวหนานอยก็ไดรับความชวยเหลือและไดรับผลการพัฒนาต่ํา
กวาศูนยท่ีเจริญกาวหนาอยางชัดเจน โดยที่อุปสรรคที่สําคัญตอการรับความชวยเหลือของประชากรอยูที่การขาดแคลนน้ําเพ่ือ
การเกษตร ราคาผลผลิตตกต่ํา และความยุงยากในการจัดชั้นคุณภาพของผลผลิต แตเมื่อสอบถามถึงความตองการความชวยเหลือ
ฯ แมโดยรวมประชากรจะตองการความชวยเหลือดานตางๆ ตรงกับส่ิงที่เคยไดรับอยูแลว แตลําดับความสําคัญของความตองการ
การชวยเหลือดานตางๆ แตกตางกันไปในแตละศูนยข้ึนอยูกับปญหาอุปสรรคที่เปนขอจํากัดทางกายภาพของพื้นที่ แตทุกศูนย
ยังคงใหความสําคัญตอความชวยเหลือดานอาชีพ การเสริมสรางรายได และการแกไขอุปสรรคที่เปนขอจํากัดทางกายภาพของ
พื้นที่ตอการประกอบอาชีพในพื้นที่เปนสําคัญ สวนความตองการการพัฒนาดานสังคมไดรับความสนใจจากประชากรเปาหมาย
ในระดับต่ํากวาความตองการกลุมแรกๆ มาก  

ประชากรยังมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาของโครงการหลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนในระดับต่ํา 
แมวาประชากรสวนหนึ่งจะไดมีสวนรวมในการกําหนดปญหา การกําหนดความตองการความชวยเหลือ และการเสนอ
ขอคิดเห็นตางๆ อยูบาง แตหากมีโอกาส ประชากรก็ตองการที่จะเขามามีสวนรวมข้ันตอนตางๆ เหลานี้เพิ่มข้ึน แตเมื่อพิจารณา
ทางดานทัศคติของประชากรในชนบทที่สูง ประชากรเหลาน้ีมีทัศนคติท่ีดีตอสังคมสวนรวมและคนในพื้นราบ ไมรูสึกดอยใน
การรับการพัฒนาจากรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในพื้นที่ราบ ตระหนักในสถานภาพของตนเองที่ไดรับสิทธิพิเศษในการ
อาศัยอยูในแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ และความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอยางแนนแฟน นับเปนทัศคติที่ดีและเกื้อหนุนตอการพัฒนาในชนบทที่สูงในอนาคต อันจะกอใหเกิดความมั่นคงและ
ลดความขัดแยงระหวางคนในชนบทที่สูงและคนพื้นราบ 

สําหรับขอเสนอแนะจากผูวิจัยในการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาชนบทที่สูงของโครงการหลวงและหนวยงาน
ราชการสนับสนุน มีดังนี้ ประการแรก ควรพิจารณาปรับความชวยเหลือจากศูนยที่มีความเจริญกาวหนาไปสูศูนยที่ยากจนและมี
ความเจริญกาวหนานอยใหมากขึ้น ประการที่สอง ควรเปดโอกาสใหประชากรกลุมตางๆเขามามีสวนรวมในการสงเสริมและ
พัฒนามากขึ้น ซ่ึงจะทําใหการสงเสริมและพัฒนาตรงกับความตองการของประชากรและชวยแกไขปญหาความยากจนได
ถูกตองยิ่งขึ้น ประการที่สาม ควรเพิ่มความชวยเหลือและพัฒนาดานสังคมใหมากข้ึนโดยเฉพาะดานการศึกษาและการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด และจัดใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และประการสุดทาย การดูแลรักษาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมที่ดําเนินงานอยางตอเนื่องมาตั้งแตอดีต เปนการดําเนินงานที่ถูกตองและตองดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไปใน
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อนาคต โดยตองใหความสําคัญแกการปองกันการทําลายทรัพยากรส่ิงแวดลอมและอนุรักษฟนฟูสวนที่ถูกทําลายใหกลับคืน
สภาพโดยเร็ว 

 
4.6.4   โครงการพัฒนาของรัฐที่เปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจน  

        มีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของตน 
                  นอกเหนือจากความคิดเห็นหรือทัศนะของประชากรตัวอยางศึกษาทุกระดับ (ตั้งแตระดับรากหญาหรือพ้ืนฐานที่เปน
กลุมเปาหมายและกลุมควบคุม  ผูนําชุมชนและผูบริหารระดับทองถ่ิน  และผูบริหารระดับนโยบาย  ท่ีรวมทั้งกลุมนักการเมือง
ในระบบพรรคและกลุมผูแทนองคกรเอกชน) ใน 3 กลุมพื้นท่ีศึกษา (ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง) ของ 3 จังหวัด 
(เชียงใหม  ลําพูน  และพะเยา)  ในอาณาจักรลานนาที่ท้ังนิยมมาก – นิยมนอย  และมีความตองการมาก – ตองการนอย  จนไม
เห็นความสําคัญหรือไมเห็นประโยชน  สําหรับโครงการพัฒนาของรัฐบาลที่มีมาในอดีตจนปจจุบันและโครงการของรัฐบาล
ปจจุบันเพื่อชวยแกไขและหรือลดปญหาความยากจนของประชากรเปาหมาย  ดังที่ไดอธิบายแลวนั้น  ในหัวขอน้ีจะไดวิเคราะห
ลงลึกตอไปวาโครงการตางๆ น้ันไดเปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของตน
มากนอยเพียงใด 
          (1)   ประชากรเปาหมายยากจนกับการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาของรัฐบาล  
                  เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของตนเอง 
                  ความรวมมือและการมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในโครงการพัฒนาของรัฐบาลที่ชวยเหลือพวกตนนั้นมีหลาย
ลักษณะ ดังน้ี 
           (1.1)  การมีสวนในระดับผูบริหารของหมูบานหรือกรรมการโครงการพัฒนาตางๆ นั้น  พบวา ท้ัง 3 กลุมพ้ืนท่ีศึกษา  คือ  
ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมืองนั้น ในภาพรวมแลวไมตางกันมากนัก  เพราะมีนอยรายมากในกลุมประชากร
เปาหมายหรือแมแตในกลุมประชากรควบคุมก็ตาม  คือ แตละหมูบานหรือชุมชนจะมีประชากรตัวอยางศึกษาแหงละประมาณ 
1– 2 คนไดรวมงานเปนกรรมการ  และจะไดเปนกันคนละ1 – 2 โครงการ  หรือ1-2 ครั้ง  และไมเกิน 3 โครงการหรือ 3 ครั้ง
ในชวงเวลาที่แตกตางกันหรือตอเนื่องก็ตาม  แตก็พบวามีบางหมูบานและชุมชนตัวอยางศึกษาที่ประชากรทั้งกลุมเปาหมายและ
กลุมควบคุมไมเคยมีโอกาสรวมงานบริหารระดับหมูบานและชุมชน ( มี 7 แหง  ประกอบดวย  ชนบทที่สูง  บานของประชากร
เปาหมาย ท้ัง 2 แหง  ของศูนยฯหนองเขียว และบานของประชากรควบคุม-บานหนองหอยใหม  ของศูนยฯหนองหอย  และบาน
ประชากรควบคุม – บานหนองปู  ของศูนยฯ พระบาทหวยตม  ชนบททั่วไป  บานประชากรเปาหมาย – บานโฮงใน  จังหวัด
เชียงใหม  และบานบวก  จังหวัดลําพูน  และชุมชนเมืองบานประชากรเปาหมาย – ไกแกว  จังหวัดลําพูน)  หรือเปนกรรมการ
โครงการพัฒนาของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจนทั้งในอดีตและปจจุบัน  เปนที่นาสังเกตวาประชากรที่ไดรวมงานโครงการ
พัฒนาของรัฐโครงการใดโครงการหนึ่งมักจะเคยไดรับเลือกเปนกํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  หรือกรรมการอ่ืนๆ เชน  
กรรมการโรงเรียน  กรรมการหมูบาน  กรรมการพลังแผนดิน  หัวหนาคุม (กลุมบาน)    อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน(อสม.) 
ฯลฯ  อยางใดอยางหนึ่งมากอน  สวนโครงการพัฒนาของรัฐที่ประชากรเปาหมายทุกกลุมไดมีสวนรวมเปนกรรมการ  คือ 
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละลานบาท ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐปจจุบันที่เริ่มมาตั้งแตป 2544  ยกเวนเฉพาะหมูบานตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูงของศูนยฯหนองเขียวเพียงแหงเดียวที่ไม
พบประชากรตัวอยางศึกษาคนใดเคยหรือกําลังมีสวนรวมในโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและปจจุบัน  ในขณะที่ประชากร-       
เปาหมายในอีกสองศูนยฯของชนบทที่สูงไดเขามามีสวนรวมและชวยงานเปนกรรมการโครงการกองทุนเงินลานดังกลาวของรัฐ
เพียงโครงการเดียว (นอกจากนั้น ก็มีสวนรวมเปนกรรมการขององคกรเอกชนที่มีบทบาทเขามาพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม
เชน   FEDRA  และกรรมการขององคกรประชาชน  เชน  กรรมการพลังแผนดิน และหัวหนากลุมลูกคา ธ.ก.ส. ของประชากร
เปาหมายศูนยฯ หนองหอย  เปนตน)  แตถาเปนพื้นที่ศึกษาในชนบททั่วไป  ประชากรตัวอยางศึกษาทั้งกลุมเปาหมายและกลุม
ควบคุมไดมีโอกาสรวมงานเปนกรรมการระดับหมูบานหรือชุมชนในโครงการพัฒนาของรัฐที่มีมาในอดีตและปจจุบันเพื่อชวย
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แกไขปญหาความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้น  แตก็มีขอยกเวนเฉพาะบานของประชากร
เปาหมายของเชียงใหม (บานโฮงใน  อ.แมริม) และของลําพูน  (บานบวก  อ.ล้ี)  ท่ีไมมีประชากรตัวอยางศึกษาหรือประชากร
เปาหมายยากจนคนใดไดมีสวนรวมงานในระดับผูบริหารโครงการของหมูบานหรือแมแตโครงการขององคกรเอกชนและ
องคกรประชาชนใดๆเลย  สรุปแลวประชากรตัวอยางศึกษาที่ไดรวมบริหารโครงการพัฒนาระดับหมูบานชนบท  คนละ 1 – 2 
โครงการ   ซ่ึงมักเปนโครงการเดียวกันในชนบททั่วไปของ 3 จังหวัดพื้นที่ศึกษา  ไดแกโครงการกองทุนเงินลาน   และโครงการ
แกไขปญหาความยากจนหรือโครงการ กข.คจ. (ซ่ึงทราบกันดีแตแรกแลวเปนสองโครงการพัฒนาของรัฐปจจุบันและในอดีต
ตามลําดับ ดานเศรษฐกิจยอดนิยมและตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจน) ถัดมาเปนกรรมการที่ดูแลผูสูงอายุ  
คือชมรม และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ประชากรควบคุมจังหวัดเชียงใหม (บานโฮงนอก  อ.แมริม)  และประชากรเปาหมาย   จังหวัด
พะเยา  (บานเซี๊ยะ  อ.จุน)  ของชนบททั่วไปไดมีโอกาสรวมงานนี้ ซ่ึงนับเปนวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม ของสังคมไทยที่ให
ความรักดูแลเอาใจใสและตอบแทนผูสูงอายุท่ีลําบากเดือดรอนไรท่ีพึ่งพิง  สวนประชากรเปาหมายใน ชนบททั่วไปจังหวัดลําพูน  
ยังมีสวนรวมเปนกรรมการในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาที่มีมาในอดีตคือโครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  
โครงการเงินกูมิยาซาวา  โครงการสนับสนุนชวยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  และโครงการพัฒนาของรัฐในอดีต
ดานสังคม  คือการเปนประธานชวยเหลือในโครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส  เปนสําคัญ  และ ประชากรเปาหมายในชนบท
ทั่วไป  จังหวัดพะเยา  รวมงานเปนกรรมการในโครงการพัฒนาของรัฐปจจุบันดานเศรษฐกิจ คือ โครงการหนึ่งตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ หรือ OTOP และโครงการพัฒนาดานสังคมที่มีมาในอดีต  คือ  โครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  และโครงการดาน
สังคมของรัฐปจจุบัน  คือโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  เปนตน  (นอกจากนั้นประชากรเปาหมายในชนบททั่วไป
ยังมีสวนรวมบริหารงานองคกรประชาชนหลากหลายมากมายดังระบุแลวแตแรกไมแตกตางกัน  ไมวาจะเปนผูนําหมูบาน
ตําแหนงตางๆ หรือกรรมการพลังแผนดิน  อาสาสมัครสาธารณสุข  กลุมสัจจะออมทรัพย ฯลฯ  เปนตน)    
           (1.2)  การมีบทบาทในการรวมเสนอหลักเกณฑในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาของรัฐบาลของประชากรเปาหมาย
ยากจน  ยังนับวานอยหรือนอยมาก  คือ  สูงสุดไมถึง 1 ใน 3 หรือรอยละ 30.4  สําหรับประชากรในชนบททั่วไป  ถัดมาคือ
ประชากรในชุมชนเมืองที่เคยรวมเสนอหลักเกณฑก็มีไมถึง 1 ใน 4 หรือเพียง รอยละ 23.1  และนอยที่สุดเพียงรอยละ 16.7  ของ
ประกรตัวแทนศึกษาในชนบทที่สูงที่เคยรวมเสนอหลักเกณฑในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาของรัฐทั้งที่มีมาในอดีตและ
ปจจุบัน กลาวอีกนัยหนึ่งคือประชากรเปาหมายยากจน  สวนใหญมากกวา 2 ใน 3 ของทั้งหมดหรือรอยละ 68.7  (ชนบทที่สูงรอย
ละ 78.3 ชุมชนเมืองรอยละ 66.9 และชนบททั่วไปรอยละ 65.0) ยอมรับวายังไมเคยรวมออกความเห็นในการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาแกไขปญหาความเดือดรอนยากจนของตนแตประการใด  เหตุผลสําคัญท่ีประชากรเปาหมายแตละกลุมพื้นที่
เปาหมาย (ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง) ไมรวมมือในประเด็นนี้ไมมีความแตกตางกัน  ดวยพื้นฐานของสังคม
วัฒนธรรมไทยท่ีมีความเกรงอกเกรงใจ  ผูนอยเคารพเชื่อฟงผูใหญ  ไมกลาแสดงความคิดเห็นขัดแยงกับผูใหญกวาหรือหัวหนา  
หรือแมแตชนสวนนอยหรือกลุมชาติพันธุ  บทบาทในลักษณะนี้ย่ิงนอยมากเพราะยังมีปจจัยดานเปนชนเผา  อุปสรรคดานภาษา
และการศึกษา   ตลอดจนการขาดขอมูลและความรู  จึงพอสรุปเหตุผลของความไมรวมมือหรือรวมงานบริหารโครงการในระดับ
รากหญาหรือระดับหมูบานและชุมชนไดดังน้ี (1)  เปนคนจนหรือผูนอยไมกลาเสนอความคิดเห็น  รูสึกเกรงใจคนอื่นไมมีใคร
อยากฟงความเห็นของคนจน  กลัวการขัดแยงและเกินหนาคนอ่ืน  ถาความเห็นไมตรงกัน  (2)  มีการศึกษานอยหรือไมมี
การศึกษา  อานเขียนไมได และชนเผามีปญหาพูดภาษาไทยไมคอยไดเสริมดวย  จึงมีปญหาตามมาคือไมรูจะเสนออะไร  ไมมี
ขอมูล  คิดวาเสนออะไรไปก็ไมมีใครรับฟง  (3)  ไมมีเวลาใหสวนรวม  ทํางานเลี้ยงครอบครัวและตนเองก็หมดเวลาแลว  รวมท้ัง
มีความสนใจนอยจึงไมมีอะไรจะเสนอแนะยิ่งถาเปนการเสนอแนะเกณฑตางๆ ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนายิ่งไมอยาก
เขาไปยุงเกี่ยว  (4)  โครงการมีหลักเกณฑดีอยูแลว  กรรมการสวนมากก็วาตามกัน  มีคนอื่นเสนอแลวตนเองจึงไมอยากเสนอ  
และ   (5)  อายุมากแลว  ไมคอยไดเขาประชุมและไมอยากแสดงความคิดเห็นอะไรอีกแลว  จึงมักจะเห็นตามมติที่ประชุม 
 อยางไรก็ตาม  สําหรับประชากรเปาหมายสวนนอยท่ีมีบทบาทรวมเสนอความคิดเห็นหรือวางเกณฑการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาของรัฐดังที่ระบุแลวขางตนหรือเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุมพื้นที่เปาหมายเพียง 1 ใน 4 คือรอยละ 25.0 ของทั้งหมดน้ัน  
เปนที่นาสังเกตวาตางก็รวมเสนอเกณฑในลักษณะเดียวกันของโครงการยอดนิยมหรือตรงตามความตองการมากที่สุดโครงการ
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หน่ึง  คือ โครงการกองทุนเงินลานฯ เปนหลัก  โดยไดรวมเสนอหลักเกณฑการกูยืมใหมีประสิทธภาพมากขึ้นในการนําไป
พัฒนางานอาชีพจนเกิดผลิตผลและรายไดตามมา  ประกอบดวย “เกณฑการกําหนดวงเงินกูที่ขอขยายจากยอด 20,000 บาท/ราย 
เปน50,000 บาท/ราย  กําหนดชําระคืนเงินตนภายใน 1 ปนั้น  ขอขยายเปน 3 – 5 ป  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหลดลง  การ
ปรับปรุงหลักเกณฑการค้ําประกัน  เกณฑการออมเงินหรือการฝากสัจจะออมทรัพย  รวมถึงการหามกูยืมเงินกองทุนถายังมีภาวะ
หน้ีสิน  และการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกูและวงเงินใหกู  นอกจากนั้นยังใหมีการเก็บสําเนาการทําสัญญากูยืมเงินกองทุนเพื่อ
เปนหลักฐานไวดวย”  
           สวนเกณฑที่รวมเสนอสําหรับโครงการอ่ืนที่ประชากรเปาหมายไดพูดถึงอยูบางในทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษา  คือการปองกัน
และบําบัดผูติดหรือเสพยาเสพติดตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โครงการพัฒนาดานสังคมของรัฐปจจุบันที่
ประกาศปราบปรามอยางเด็ดขาด  และคอนขางไดผลพอสมควร  ดังจะเห็นไดชัดเจนวาในชวงงานภาคสนามของการวิจัยครั้งนี้  
ระหวางครึ่งหลังของป 2546  จนถึงกลางป 2547  ขาวคราวการเสพยาและคายาในระดับหมูบานและชุมชนจะคอนขางเงียบหรือ
เงียบ  และหลายหมูบานและชุมชนเปาหมายศึกษาไดรับเกียรติบัตรและประกาศเปนหมูบานปลอดยาเสพติด  ไดสัญลักษณเปน
หมูบานธงขาว  ขณะเดียวกันก็นาจะจัดเปนโครงการที่ไดรับความรวมมือจากรากหญาหรือประชากรทุกคนในพื้นที่มากที่สุด  
เพราะนอกจากผูไดรับเลือกอยูในกรรมการพลังแผนดิน (หมูบานหรือชุมชนละ 25 คน) หรือกรรมการหมูบานหรือชุมชนที่มี
สวนรวมรับผิดชอบดูแลปญหาเรื่องปองกันและปราบปรามยาเสพติดโดยตรงแลว  ชาวบานหรือชาวชุมชนจะรวมสอดสองดูแล
ปองกันพื้นที่ของตนไปพรอมๆกันดวย นับเปนความรวมมือหรือมีสวนรวมในทุกระดับอยางทั่วถึงทุกคน 
     (2)   โครงการพัฒนาของรัฐที่เปดโอกาสใหท้ังประชากรเปาหมายและผูบริหารระดับทองถิ่น 

          มีสวนรวมในการบริหารจัดการแกไขปญหาความยากจนทุกขั้นตอนจนถึงขั้นนําไปใชประโยชน 
           เปนท่ีนาสังเกตวาทัศนะของผูบริหารระดับทองถิ่นในประเด็นนี้คําตอบหรือขอมูลสวนใหญยังไมชัดเจน  เพราะจะ
มุงเนนการใหขอมูลเฉพาะประโยชนที่ประชากรของหมูบานหรือชุมชนไดรับ  พรอมขอเสนอแนะและแนวทางที่ควรจะเปน
มากกวา  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือผูบริหารระดับทองถ่ินจะมีมุมมองวาประชากรมีสวนรวมมากนอยนั้นอยูที่การไดใช
ประโยชนหรือใชบริการโครงการนั้นๆมากนอยเพียงใด  ดังน้ัน  คําตอบจึงใกลเคียงหรือสัมพันธกับขอมูลที่ไดวิเคราะหไปแลว
สวนหนึ่งเก่ียวกับโครงการพัฒนาของรัฐที่มีมาในอดีตและรัฐปจจุบัน ที่ประชากรเปาหมายตองการและชวยเหลือแกไขปญหา
ความยากจนของพวกเขาไดมากที่สุด  อยางไรก็ดี  ผูบริหารกลุมนี้ก็ยังใหขอมูลการมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในการ
บริหารจัดการโครงการพัฒนาบางโครงการที่ทางภาครัฐเปดโอกาส  นั่นก็คือ  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
กองทุนละ ลานบาท  ที่ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นวาเปนโครงการของรัฐท่ีประสบความสําเร็จและตรงเปาหมายมากที่สุด  
รวมทั้งเปดโอกาสใหประชากรมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของตนเปนลําดับแรกและลําดับที่สองสูงสุด  รอยละ 
31.4  และ 37.1  ตามลําดับ  และใหความสําคัญเปนลําดับที่สามเพียงรอยละ 5.7  ผูบริหารทองถ่ินทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่ศึกษา  คือ  
ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมืองตางก็ยอมรับวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง
ที่สมาชิกหมูบานหรือชุมชนรวมกันเลือกมาเปนตัวแทนนั้น  ไดมารวมบริหารจัดการกองทุนกันเองอยางเต็มที่  มีโอกาสรวมกัน
วางนโยบายกําหนดแผนงาน  และดําเนินการปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกสมาชิกกองทุนโดยตรง  ย่ิงกวานั้น  กฎกติกาหรือเกณฑ
ที่คณะกรรมการไดตั้งไว  ที่ประชุมสมาชิกสามารถเสนอขอปรับเปล่ียนใหเหมาะสมได  แมจะไมทั้งหมดก็ตาม (อาทิ  กองทุน
หมูบานลอ  อ.จุน  จังหวัดพะเยา) การที่คณะกรรมการกองทุนมาจากชาวบานหรือชาวชุมชนและมาบริหารจัดการดําเนินงาน
กันเอง  ตัดสินใจกันเอง ทําใหมองเห็นปญหาของสมาชิกและชวยไดถูกจุดหรือตรงตามความตองการ (อาทิ  กองทุนหมูบาน
หนองบอน  ศูนยฯ พระบาทหวยตม  อ.ลี้  จังหวัดลําพูน)  และนับเปนครั้งแรกที่ชาวชุมชนไดเงินกองทุนในลักษณะนี้จากภาครัฐ
มาบริหารกันเอง  เปดโอกาสใหชาวชุมชนไดใชศักยภาพของชุมชนอยางเต็มที่ ทําใหคนรวย – คนจนมีสิทธิเทากัน (อาทิ  
กองทุนชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย  แขวงกาวิละ  จังหวัดเชียงใหม)  ย่ิงกวานั้น  กรรมการกองทุนยังมีโอกาสไดบริหารจัดการเงิน
รายไดหรือเงินปนผลจากดอกเบี้ยของเงินกองทุนที่นํามาพัฒนาชุมชนไดหลากหลายประเภท  ซ่ึงรวมทั้งทุนการศึกษาและเงิน
สวัสดิการตางๆ (อาทิ  กองทุนชุมชนศรีวิชัย  แขวงศรีวิชัย  จังหวัดเชียงใหม)  เปนตน  อยางไรก็ดี  การบริหารจัดการกองทุน
หมูบานหรือชุมชนใชจะมีแตแงบวกหรือแงดีดังตัวอยางที่อางแลว  แตบางพ้ืนที่ผูบริหารระดับทองถ่ินก็ยอมรับวา  ถาการ
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บริหารจัดการกองทุนทุกอยางอยูในมือคณะกรรมการกองทุนที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จไมไดเปดโอกาสใหสมาชิกกองทุนหรือ
ประชากรเปาหมายมีสวนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็นแกไขปรับปรุงระเบียบใหเหมาะสมยุติธรรม  คือ  โครงการยังมีจุดออน
ที่ไมไดกําหนดเงื่อนไขจากประชากรเปาหมายโดยตรง (อาทิ  กองทุนหมูบานศรีวารี  อ.แมริม  จังหวัดเชียงใหม) ผลที่ตามมาก็
คือ  คนยากจนจริงๆไมไดกู  ทั้งๆที่โครงการกองทุนมีเปาหมายชวยเหลือคนจนใหมีทุนประกอบอาชีพเปนหลักก็ตาม (อาทิ  
กองทุนหมูบานนาคอเรือ  อ.ฮอด  จังหวัดเชียงใหม) แตผูบริหารระดับทองถ่ินบางคนก็มอบปญหาในลักษณะตรงกันขาม  คือ 
เห็นวาถาทางกองทุนปลอยใหชาวบานมีสวนรวมเต็มที่หรือบริหารจัดการกองทุนกันเอง  ก็นาจะทําใหเกิดปญหาไดมากกวาหรือ
ทําใหมีปญหา  ดวยไมมั่นใจวาชาวบานหรือสมาชิกกองทุนจะจัดระเบียบการกูไดสมกับเปนธนาคารคนจนในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (อาทิ  กองทุนหมูบานหนองหอย  ศูนยฯหนองหอย  อ.แมริม จังหวัดเชียงใหม) และยังมีอีกหลายหมูบานหรือ
สวนใหญที่ผูบริหารกองทุนหมูบานหรือชุมชนมีความเห็นตรงกันแมจะไมไดวางเปนเกณฑรวมกันก็ตาม  นั่นก็คือ  การไม
ปลอยเงินกูยืมกองทุนแกคนยากจนมากๆ หรือยากจนดวยความไมมั่นใจวาจะไดคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ย  ขณะเดียวกันเกณฑ
กลางของการกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ ท่ีตองมีผูคํ้าประกันถึง 2 คน  มีเงินฝากกลุมสัจจะออมทรัพยของกองทุน  
รวมทั้งเงินตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่ลวนแลวแตเปนอุปสรรคใหคนจนที่เปนประชากรเปาหมายของโครงการนี้ไมมีโอกาส
ไดกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  หรือถาบางรายพอจะไดโอกาส  วงเงินกูมักจะไดนอยกวาผูกูรายอ่ืน  อาทิ  คนจนกูไดรายละ 
3,000 – 5,000 บาท (แตสมาชิกทั่วไปมีโอกาสกูไดมากกวาจนถึงสูงสุดรายละ 20,000 บาท) นับวานอยเกินไปที่จะนําไปลงทุน
ประกอบอาชีพใหไดผลตอบแทนหรือรายไดเพียงพอที่จะชําระคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไดภายในกําหนดที่ส้ันเพียงปเดียว  จึง
มักเกิดวงจรการกูกองทุนอ่ืนหรือเงินกูนอกระบบดอกเบี้ยสูง (รอยละ 5 – 20 /เดือน) ตอเนื่องกันไปไมมีท่ีส้ินสุด  และความ
เดือดรอนจากภาระหนี้สินที่เพ่ิมมากขึ้น  คนจนอยูแลวก็ย่ิงจนมากขึ้น 
 นอกจากโครงการกองทุนเงินลานฯแลว   ผูบริหารระดับทองถิ่นของ 3 กลุมพื้นที่ศึกษาระบุอีกเพียง 3 โครงการที่เปด
โอกาสใหประชากรในพื้นที่มีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน  2 โครงการ  เปนโครงการพัฒนาดานสังคมและ
เศรษฐกิจของรัฐบาลในอดีตตามลําดับคือ (1)  โครงการลงทุนเพื่อสังคมและจัดตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาปญหาสังคม (SIP/SIF) 
และ  (2)  โครงการเงินกูมิยาซาวา  เงินกูของรัฐจากธนาคารโลกและจากเงินกูมิยาซาวาของญี่ปุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (กลางป 
2540) เพ่ือใหเปลาแกหมูบานชนบทหรือชุมชนเมืองโดยไมเอาคืน  ทางผูนําหมูบานชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  และผูนํา
ชุมชนเมือง  มีบทบาทโดยตรงในการกําหนดข้ันตอนระเบียบปฏิบัติ  และการบริหารจัดการเงินทุนที่ไดรับดวยตนเอง  ตัวอยาง  
เงินทุนทางสังคม  หรือ SIF ที่ใหเปลาดานการชวยเหลือผูสูงอายุ  เด็กกําพราทุนการศึกษา ฯลฯ  (อาทิ  ชุมชนเมือง  จังหวัด
เชียงใหม  เชน  ชุมชนศรีวิชัย  จังหวัดลําพูน  เชน  ชุมชนไกแกว)  สวนตัวอยางเงินทุนทางเศรษฐกิจหรือมิยาซาวา  ที่ใหเปลาที่
ทางหมูบานหรือชุมชนเอามาใชเปนทุนหมุนเวียน  เชน  กองทุนวัสดุเกษตร  ปุย  ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ (อาทิ  บานใหมสุขสันต  
อ.ล้ี  จังหวัดลําพูน)  หรือใหเปนเงินชวยเหลือสรางถาวรวัตถุ  เชน  ศาลาอเนกประสงคและการจางแรงงานเกษตร  เชน  ขุดลอก
ลําเหมือง  สรางระบบคูคลอง  และแรงงานนอกการเกษตรในงานกอสรางตางๆ เหลาน้ีเปนคาแรงจางรายวันที่ไดในชนบทและ
ชุมชนทั่วไป  แตเล็กนอยมาก  คือสวนใหญมักไดรวมเปนแรงงานกันคนละ 1 – 2 วัน (คาจางแรงงานรายวันๆละ 120 บาท) สวน
อีกโครงการเปนโครงการขององคกรเอกชนหรือมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน (CCF – Christian Children Fund) ที่ผานมาทาง
ประชาสงเคราะหจังหวัด  คณะกรรมการของโครงการระดับหมูบานหรือชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการกันเองสําหรับงบ
ฯ ของโครงการที่ชวยคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ระดับประถมและมัธยม)  และคาอุปกรณการเรียน (อาทิ  บานพระบาทหวย
ตม ศูนยฯ พระบาทหวยตม จังหวัดลําพูน และบานปางไฮ  ศูนยฯหนองหอย  จังหวัดเชียงใหม) และบางพื้นที่ (เชน  บานปางไฮ) 
ทางโครงการยังชวยจัดหาผูรับอุปการะเด็กยากจน (ทั้งที่เปนตัวเงิน และความชวยเหลือดานอื่นๆ) ใหดวย 
 ถาพิจารณาวาการใชบริการของประชากรเปาหมายยากจนคือความรวมมือหรือการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาของ
รัฐเพ่ือชวยแกไขปญหาความยากจน โครงการกองทุนเงินลานของรัฐบาล   ปจจุบันท่ีอธิบายแลวแตตนวาไดเปดโอกาสใหท้ัง
ผูนําทองถิ่น (หมูบานและชุมชน) และประชากรเปาหมายมีสวนรวมบริหารจัดการนั้น  นับเปนโครงการที่ประชากรเปาหมาย
ยากจนใหความสนใจและตองการใชบริการหรือใชประโยชนมากที่สุด  แตถาจนมากๆ ก็ไมสามารถใชบริการดวยเง่ือนไขที่เปน
อุปสรรคดังไดอธิบายแลวเชนกัน  แมกระนั้นก็ดีผูบริหารระดับทองถิ่นสวนใหญยอมรับวาโครงการกองทุนเงินลานฯ  ประสบ
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ความสําเร็จกับประชากรเปาหมายมากที่สุด  เพราะชวยใหผูมีรายไดนอยหรือจนและผูดอยโอกาสมีโอกาสลงทุนประกอบอาชีพ
หรือพัฒนาอาชีพเดิมใหดีข้ึน  ทั้งอาชีพในและนอกการเกษตร  โดยเฉพาะถาเปนชนบทเกษตรแลวผูบริหารฯใหความเห็นวา
กองทุนเงินลานฯ ชวยพัฒนาอาชีพหลักเกษตรไดมากข้ึนจนถึงประมาณ รอยละ 90 ของประชากรเกษตรทั้งหมดของหมูบาน 
(การลงทุนทางการเกษตรประกอบดวย  พันธุพืช  พันธุสัตว  เทคโนโลยีทางการเกษตร ฯลฯ)  สวนในชุมชนเมือง  กองทุนเงิน
ลานฯ ก็ไดชวยใหโอกาสคนจนไดลงทุนทํามาคาขาย (ทั้งแบบรถเข็นเรขาย  แผงลอยและลงทุนผลิตสินคานอกการเกษตรดาน
หัตถกรรม – เย็บ  ปก  ถัก  ทอ และอ่ืนๆ )  ทั้งในรูปกลุม และเดี่ยว  สวนผลพลอยไดจากการมีสวนรวมเปนสมาชิกโครงการ
กองทุนเงินลานฯ ก็คือ  การชวยลดภาระหนี้สินเงินกูนอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงมาก  และคนจนตองพ่ึงกันมากมากอน  คือทําใหพอ
มีเงินทุนหมุนเวียนชวยบรรเทาความเดือดรอนไดทันการ  แมจะเปนชวงส้ันๆเพียงปเดียวก็ตาม  แตสมาชิกท่ีปฏิบัติตามเกณฑก็มี
โอกาสมีสวนรวมหรือรวมไดไมเต็มที่กับกองทุนเงินลานในทัศนะของผูบริหารทองถิ่นก็ไมตางจากของประชากรเปาหมาย  ที่
ไดพูดถึงแลวแตแรก  คือถาเปนประชากรเปาหมายยากจนก็มักไมผานเกณฑหรือเงื่อนไขของการมีผูคํ้าประกัน(2 คน) การฝาก
สัจจะออมทรัพยรายเดือน การจายคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ยภายในปเดียวหรือถาสามารถผานเงื่อนไขการสมัครเปนสมาชิก
เงินกองทุนและกูได  คณะกรรมการมักจะไมอนุมัติใหกูเต็มจํานวนที่ขอหรือไดสูงสุดตามเกณฑรายละ 2 หมื่นบาท  แตมักจะ
กูยืมไดรายละ 3,000 – 5,000 บาท  และไมเกินรายละหมื่นบาท  เพราะเกรงวาคนจนที่ขอกูจะมีปญหาเรื่องการชําระคืน  นั่นก็คือ  
คนจนและคนดอยโอกาสมักจะถูกปดก้ันโอกาสที่จะพัฒนาอาชีพไดอยางเต็มที่  ในขณะที่คนฐานะดีกวาจะขอกูเต็มจํานวน  และ
ขอกูซํ้าตอเนื่องทุกปตั้งแตเริ่มโครงการในป 2544  พรอมทั้งเสนอใหเพ่ิมวงเงินกูเปนครั้งละ 3 – 5 หมื่นบาท  และขยายกําหนด
ชําระคืนเปนภายใน 3 ป   และถาจะใหไดผลดียิ่งขึ้น  ผูบริหารทองถ่ิน (บานผาแตน  อ.ฮอด  จังหวัดเชียงใหม) เสนอวารัฐตองลง
มาเปนพ่ีเล้ียงจัดตั้งกลุมกองทุนท่ียั่งยืนในแตละหมูบานและชุมชนตอไป 
 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  30 บาทรักษาทุกโรค   นับเปนโครงการของรัฐบาลปจจุบันที่ผูบริหารทองถ่ิน
ใหความสําคัญในลําดับถัดมาจากโครงการกองทุนเงินลานฯที่ประสบความสําเร็จและตรงเปาหมายมากที่สุด  และเปดโอกาสให
ประชากรมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของตน  เปนลําดับแรกรอยละ 20.0  และใหความสําคัญเปนลําดับสอง  รอย
ละ 17.1  และลําดับสามสูงสุด  รอยละ 22.9  กลาวอีกนัยหน่ึงผูบริหารทองถิ่นเห็นวาประชากรเปาหมายมีสวนรวมใชประโยชน
กองทุนเงินลานมากที่สุดในสองอันดับแรก  ตามดวยโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  ซ่ึงประชากรใหความสําคัญและรวมมือ
สูงสุดในลําดับ 3  โดยเฉพาะคนจนและดอยโอกาสจะมีโอกาสทัดเทียมและทั่วถึงในการไปใชบริการสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลทุกระดับดวย  การใชสิทธิบัตรทอง (ที่มีตัว “ ท” คือไมตองเสีย 30 บาท และเสีย 30 บาททุกครั้งท่ีไปใชบริการ)  ซ่ึง
ผูบริหารทองถิ่นเห็นดวยกับประชากรเปาหมายยากจนสําหรับโครงการ 30 บาท วาถาไปใชบริการในเรื่องเจ็บปวยหนักหรือที่
ตองเสียคาใชจายสูงและฉุกเฉินบัตรทองจะชวยลดภาระไดมากหรือเกือบหมด  แตถาเปนไขหรือเจ็บปวยเล็กๆนอยๆ และตอง
ไปหาหมอบอยๆ เปนประจําจะไมคุมกับการตองจาย 30 บาททุกครั้ง  แตในภาพรวมก็ยังเห็นวาโครงการบัตรทอง 30 บาทชวย
ใหประชาชนทุกเพศทุกวัยมีหลักประกันสุขภาพที่ดี และลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพของครอบครัว  โดยเฉพาะกับครอบครัว
ยากจน  เพียงแตยังมีจุดออนและขอบกพรองบางประการที่คนจนและประชากรทั่วไปยังใหความรวมมือไมเต็มท่ี  นั่นก็คือ  
บริการทางการแพทยของสถานพยาบาลหลายระดับและหลายแหง  ยังมีปญหาดานการสื่อสารติดตอ  ประชาสัมพันธที่ไมสุภาพ
กับคนไขบางกลุม (คนจน  คนดอยโอกาสตางๆ  กลุมชาติพันธุ ฯลฯ) ของแพทย  พยาบาล  และเจาหนาท่ีที่เก่ียวของควรจายยา
คุณภาพต่ํา   การวินิจฉัยโรคผิด  การมีปญหาเรื่องไมสงตัวตอตัว  และยังมีบางโรคหรือบางกรณีท่ีบัตรทอง 30 บาทไมครอบคลุม  
คือยังไมฟรีทั้ง 100 เปอรเซ็นต  ดังนั้น  นอกจากผูบริหารทองถิ่นจะเสนอใหแกไขปรับปรุงลดปญหาที่ระบุแลว  ยังเสนอใหเพิ่ม
งบฯจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย  สําหรับโรงพยาบาลระดับทองถ่ินหรือชุมชน (ระดับอําเภอ)  และควรใหมี
โรงพยาบาลศูนยกลางทองถ่ินโดยพัฒนาและยกฐานะจากโรงพยาบาลทองถ่ินหรือชุมชนที่มีศักยภาพเหนือกวาโรงพยาบาล
ทองถิ่นระดับเดียวกันอ่ืนๆ (อาทิ  โรงพยาบาลฮอด  มีศักยภาพพอจะพัฒนาเปนโรงพยาบาลศูนยกลางทองถ่ิน  คือเปนศูนยกลาง
ของพื้นที่ 5 อําเภอ  คือ  จอมทอง  ดอยเตา  แมสะเรียง  อมกอย  และแมแจม) 
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 นอกจากสองโครงการแรกของรัฐบาลปจจุบันที่มีความโดดเดนในความรวมมือของประชากรเปาหมายากจนและการ
ใชประโยชนเพื่อลดความเดือดรอน  ความดอยโอกาส  และความยากจนไดโดยตรงมากกวาโครงการพัฒนาอ่ืนของรัฐบาล
ปจจุบันและอดีตที่ยังดําเนินการอยู  ดังที่ผูบริหารระดับทองถ่ินไดยืนยันความสําเร็จและตรงเปาหมายของโครงการอ่ืนในลําดับ
แรกไมถึงรอยละ 10 ของผูบริหารฯ ทั้งหมด  คือรอยละ 8.6 สําหรับโครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ กข.คจ.  และรอยละ 
5.7  สําหรับโครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจเพื่อชวยแกไขปญหาความ
ยากจนของรัฐที่มีมาเดิมทั้งสองโครงการ  และมีเกณฑการชวยเหลือคนยากจนในรูปเดี่ยว (กข.คจ.)  และในลักษณะกลุม 
(กองทุนเงินแสนฯ)  ที่มีความชัดเจนไมซับซอน  และไมมีดอกเบี้ย  นอกจากคาบริหารจัดการเล็กนอยที่ทางกรรมการของแตละ
กองทุนของหมูบานจะเรียกเก็บ (ดังไดพูดถึงมาบางแลวแตแรก)  จึงจัดเปนโครงการที่ประชากรเปาหมายยากจนนิยมใชบริการ
มากที่สุด  สําหรับโครงการของรัฐในอดีต  และโดยเฉพาะกองทุนเงินแสนฯ ท่ีชวยใหกูยืมในรูปกลุม  จึงทําใหเกิดการรวมกลุม
เพ่ือชวยเหลือกันและกัน  และยังสามารถดําเนินการภายในกลุมไดอยางเปนอิสระจากโครงการและคลองตัวในการบริหาร
จัดการภายในกลุมสมาชิกที่เนนการชวยเหลือท้ังเงินและปจจัยการผลิตทางการเกษตรอื่นๆ นอกจากนี้ทั้งโครงการของรัฐที่มีมา
เดิมและปจจุบัน  พบวาทางผูบริหารทองถิ่นเพียงโครงการละคนเดียวหรือรอยละ 2.8  ใหความสําคัญแตละโครงการในลําดับ
แรกเทาๆกัน  ประกอบดวย  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และโครงการกองทุนเพ่ือบรรเทาปญหาสังคม – SIF  
สวนอีกรอยละ 2.8 ของผูบริหารระดับทองถ่ินใหความสําคัญโครงการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จตรงความตองการประชากร
เปาหมายยากจนเปนลําดับ 2  อีก 4 โครงการ  คือ  โครงการเงินกูมิยาซาวา  โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล 
– บัตร สปร. และโครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส  ของรัฐบาลในอดีต  และโครงการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑของรัฐบาล
ปจจุบัน  สามโครงการสุดทายของรัฐบาลปจจุบันมีความสําคัญลําดับ 3 ในทัศนะของผูบริหารทองถ่ินรอยละ 2.8  เชนกัน  ไดแก  
โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ ธ.ก.ส.  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)  และโครงการปฏิรูปการศึกษา   
ขออธิบายหรือเหตุผลตางๆท่ีผูบริหารทองถิ่นแตะละรายตอโครงการตางๆดังกลาวขางตนจะไมแตกตางจากขอมูลของประชากร
เปาหมาย  ผูนําชุมชน  และระดับนโยบายที่อธิบายมาแลวในตอนแรก  จึงจะไมนํามากลาวซํ้าในสวนน้ี  แมแตโครงการของ
องคกรเอกชนหรือมูลนิธิที่เขามามีบทบาทพัฒนาแบบมีสวนรวมในพื้นท่ีตัวแทนศึกษา ทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชน
เมืองก็ไดอธิบายแลวในบท 2.2 (บาทบาทขององคกรเอกชนกบัโครงการชวยเหลือคนยากจนในพื้นที่ศึกษา 
 
 ในหัวขอนี้จะไดสรุปเปนภาพรวมของขอเสนอแนะจากผูบริหารระดับทองถิ่นที่จะเสริมหรือเพิ่มบทบาทการมีสวน
รวมแกไขปญหาความยากจนของประชากรเปาหมายยากจนในทุกข้ันตอนของโครงการพัฒนาของรัฐและอ่ืนๆในทั้ง 3 กลุม
พื้นที่เปาหมาย  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  ซ่ึงประกอบดวย  ข้ันกําหนดนโยบาย  ข้ันวางแผนตามนโยบาย  ข้ัน
นําไปปฏิบัติตามแผน  และข้ันประเมินผลการปฏิบัติและนําไปใชประโยชน  เปนที่นาสังเกตและนาสนใจที่ผูบริหารระดับ
ทองถิ่นของทุกกลุมพื้นที่เปาหมายใหทัศนะหรือขอเสนอแนะในภาพรวมไมแตกตางกัน  ดังนี้ 
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((11..22))  ระดับทองถิ่น ระดับทองถ่ิน ::  ตําบล ตําบล ––  อําเภอ อําเภอ ––  จังหวัดจังหวัด   
                              หรือหรือ    แขวง แขวง ––  เทศบาลนครเทศบาลนคร  ––  เทศบาลเมืองเทศบาลเมือง  

ขอมูลตาม ขอมูลตาม ((11..11))    นําเสนอผานระดับน้ี  เพ่ือไปสูสวนกลางหรือรัฐบาล นําเสนอผานระดับน้ี  เพ่ือไปสูสวนกลางหรือรัฐบาล ((11..33))  
ออ..บบ..ตต..  ––  พัฒนาการอําเภอหรือนายอําเภอ พัฒนาการอําเภอหรือนายอําเภอ ––  ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด ((พ้ืนที่ชนบทพ้ืนท่ีชนบท))  

สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ((พ้ืนที่ชุมชนเมืองพ้ืนท่ีชุมชนเมือง))  

((11..33))    สวนกลาง สวนกลาง ((รัฐบาลรัฐบาล))  ::    สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี //  สภาผูแทนราษฎรสภาผูแทนราษฎร  // คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  
กําหนดนโยบายจากพื้นฐานขอมูลของปกําหนดนโยบายจากพ้ืนฐานขอมูลของประชากรเปาหมายระชากรเปาหมาย  
เนนคนจนมีงานทําและมีรายไดตลอดปอยางสม่ําเสมอเนนคนจนมีงานทําและมีรายไดตลอดปอยางสม่ําเสมอ  

ที่เสนอผานขอ ท่ีเสนอผานขอ ((11..11))  และ และ ((11..22))  

ส.ส. พ้ืนที่ 
ผูบริหารเทศบาล  (ชุมชนเมือง) 
ประสานงานและเดินเรื่อง 
ดูแลเรงรัดใหตรงตามเสนอ 

((11..11))    ระดับหมูบาน ระดับหมูบาน //  ชุมชนชุมชน  
ประกาศเสียงตามสายเรียกประชุม  จัดเวทีประชาคม   ประชุมปรึกษาหารือ เสวนา  ประกาศเสียงตามสายเรียกประชุม  จัดเวทีประชาคม   ประชุมปรึกษาหารือ เสวนา    

และประชาพิจารณและประชาพิจารณ  
ชาวบานยากจนและชาวบานทั่วไปชาวบานยากจนและชาวบานท่ัวไป  

เพ่ือหาปญหา เพ่ือหาปญหา ––  เรียงลําดับความสําคัญของปญหา เรียงลําดับความสําคัญของปญหา ––  รวบรวมขอมูล  รวบรวมขอมูล    
เนนประเด็นปญหาความยากจนและดอยโอกาสเนนประเด็นปญหาความยากจนและดอยโอกาส  

ขั้นกําหนดนโยบาย 

ขอเสนอแนะใหประชากรยากจนมีโอกาสรวมแกไขปญหาความยากจนและดอยโอกาส 
ในลักษณะตางๆ ในทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนา ตามทัศนะของผูบริหารระดับทองถ่ิน 
ผูบริหารระดับทองถิ่น : (หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ/ตําบล/ทองถิ่น) 

 
   (1)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (2)   

(2.1)  ระดับหมูบาน / ชุมชน 
จัดประชุมหรือจัดเวทีประชาคม  คร้ังท่ี 2 (หลังรัฐกําหนดนโยบายและแผนลงมาแลว) ชาวบานยากจนและชาวบานท่ัวไป 

เพ่ือรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเนนจากคนจนเพื่อเปนแนวทางปรับแผนเบื้องตนใหตรงเปาหมายและตามความตองการของตน 
(2.2)  การมีสวนรวมวางแผนและปรับแผน 

จัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานของหมูบาน / ชุมชน (จํานวน 5 – 25 คน โดยมีสัดสวชาวบานยากจน : ชาวบานทั่วไป 
รอยละ 40 : 60  สวนใหญ  และอยางนอยท่ีสุด  ตองมีตัวแทนคนยากจนไมนอยกวาชุดละ 2 คน) กรรมการหรือคณะทํางาน 
ชุดน้ีท่ีขาดไมไดคือ  ผูใหญบาน / ประธานชุมชน  อบต. และตัวแทนคนยากจน (ชวยตรวจสอบแผนปฏิบัติทุกขั้นตอน 

พรอมการติดตามและประเมินผล)  ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความชํานาญและประสบการณในหมูบาน / ชุมชน 
ที่ชาวบานเชื่อถือศรัทธา  ชวยตรวจสอบดูแลการกําหนดทิศทางของแผนใหสมาชิกสามารถดําเนินการไดตรงเปาหมาย 

(แกไขปญหาความยากจน)  นักวิจัยหรือนักวิชาการทองถิ่นเปนฝายสนับสนุนดานใหขอมูลและที่ปรึกษา 
หมายเหตุ  : เฉพาะบานเปาหมาย  ศูนยฯหนองเขียว  บริเวณชายแดนไทย – พมา  จําเปนตองมีทหารดูแลควบคุม 

ปญหาตางๆ ของชาวบาน  ดังน้ัน  ทหารจะรับทราบปญหาจากชาวบานโดยตรง  
(และใหงบฯชวยพัฒนาอาชีพ ปละ 400,000 บาท) จึงเปนอีกกลุมบุคคลที่ใหขอมูลเพ่ือการปรับแผน 

สําหรับชนบทที่สูงเขตชายแดนไดดี 
(2.3)  การติดตามการกําหนดนโยบายและแผน 

ใหตรงตามเปาหมายและความตองการของประชากรเปาหมายยากจนบุคลากรที่หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ/ตําบล/ทองถ่ิน 
เสนอใหรับผิดชอบ คือตัวแทน (คนรวมสังเกตการทุกระดับการประชุม)ไดแก ผูนําหมูบาน  หรือผูใหญบาน  อบต. หรือ 

ประธานชุมชน และผูบริหารเทศบาล สจ (สมาชิกสภาจังหวัด) สส (สภาชิกสภาผูแทนราษฎร) และสว (สมาชิกวุฒิสภา หรือวุฒิสมาชิก) 
(รวมทําหนาที่ติดตามทุกขั้นตอน  และประเมินผลนโยบาย  แผนงาน และเกณฑการใชประโยชนโครงการฯ 

วาตรงตามเปาหมายที่เสนอหรือไมเพียงใด  เพ่ือเสนอปรับแกตอไป) 

ขั้นวางแผนตามนโยบาย 
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   (3)  
(3.1)  ระดับหมูบาน / ชุมชน 

จัดประชุม หรือจัดเวทีประชาคม คร้ังที่ 3 (หลังปรับแผนหรือกอนนําแผนไปปฏิบัติ) 
ชาวบานยากจน  ชาวบานทั่วไป  คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

เพ่ือรวบรวมขอมูลตรวจเช็คหาคนจนที่เดือดรอนอยางแทจริงตามเปาหมาย 
และเพ่ือนําแผนการชวยเหลือตามนโยบายไปปฏิบัติไดตรงคนและตรงเปาหมาย 

 
(3.2)  การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนแกไขปญหาความยากจน 

คณะกรรมการหรือคณะทํางานที่คนจนมีบทบาทสําคัญ (บางชุดประกอบดวยคนจนท้ังหมด อาทิชุมชนศรีวิชัย  เชียงใหม) 
ทําหนาที่ติดตามการใชประโยชนโครงการพัฒนาตางๆท่ีไดรับอนุมัติการชวยเหลือวาเปนไปตามแผนนโยบาย 
และเกณฑการปฏิบัติที่ไดระดมสมาชิกยากจนมาออกความเห็นและรวมวางแผนปฏิบัติกับคณะกรรมการ / 

คณะทํางานของหมูบานหรือชุมชน  ไมวาจะเปนรายบุคคล  รายกลุมที่ทํากิจกรรมรวม 
ขอสังเกต กรณีคนยากจนทีไดรับโครงการพัฒนาจากงบฯ โครงการหลวงบางพื้นท่ี (ศูนยฯหนองหอย) 

ไดมีการฝกอบรมสมาชิกยากจนที่ไดรับเลือกใหเงินทุนชวยเหลือ  วาควรปฏิบัติตนอยางไรบางตามแผนความชวยเหลือ 
 

(3.3)  การประชาคม / ประชาพิจารณ  เพ่ือปรับแนวปฏิบัติใหเหมาะสม 
การประชาคมหรือประชาพิจารณคร้ังน้ี  ชวยใหคณะกรรมการหรือคณะทํางานไดปรับปรุง 
จัดระเบียบหลักเกณฑการปฏิบัติที่เหมาะสม  ตรงความตองการของสมาชิกยากจนไดมากขึ้น 

รวมทั้งการเพ่ิมพูนประสบการณจากการจัดหาวิทยากรมาฝกอบรม 
เพ่ือการดําเนินงานตามเปาหมายของคนจนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 

   (4)  
 

การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายยากจนในขั้นตอนสุดทาย 
ของการนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนแกปญหาความยากจนไดสําเร็จตามเปาหมาย 

บุคลากรกลุมสําคัญท่ีชวยประสานรวบรวมขอมูล  ประเมินและติดตามผลตลอดจนเสนอแนวทาง 
แกไขปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพ่ือเปาหมายดังกลาว ประกอบดวย 

(4.1)     ตัวแทนชาวบานกลุมยากจนและดอยโอกาส (ผูใหขอมูลจากการประชุม 
            และจัดเวทีเสวนา  ใหสัมภาษณและรวมประเมินผล) 

(4.2)    คณะกรรมการหรือคณะทํางานของหมูบาน / ชุมชน 
(4.3)   ตัวแทนเจาหนาท่ีและผูเกี่ยวของในทองถ่ิน (อาทิ  ผูใหญบาน หรือ  ประธานชุมชนและ 
  อบต. ถาไมอยูใน 4.2  พัฒนากร สมาชิกสภาเทศบาล / ผูบริหารเทศบาล  

 ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ฯลฯ ) 
(4.4)     ตัวแทนนักการเมืองทองถิ่น (อาทิ  สส.  สจ.) 
(4.5)   ตัวแทนนักวิชาการ  / อาจารย  ในสถาบันการศึกษาทองถ่ิน  รวมท้ังนักกฎหมายหรือทนาย  

(ท่ีปรึกษาดานวิชาการ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การหาแนวทางวิเคราะหขอมูล  การประเมิน 
และติดตามผล การเสนอแนวทางแกไขปรบัปรุงแผนที่ไดประโยชนสูงสุดแกประชากรเปาหมาย  เปนตน) 

ตัวแทนบุคลากรทุกสวนใน 4.1 – 4.5  จะรวมเปนคณะทํางานติดตามผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ  เพราะไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
ที่ตรงประเด็นและมีประโยชนแกประชากรเปาหมายยากจนไดโดยตรง  ไมผิดพลาด  ประชากรยากจนสามารถเสนอผลปรับปรุงแผนปฏิบัติ 
และการใชประโยชนไดตรงตามความตองการ  และชวยแกไขปญหาความยากจนของตนได  แตมีขอสังเกตประเด็นหน่ึงท่ีควรพิจารณา  คือ 
รัฐควรแยกแยะหรือแจกแจงความชวยเหลือคนยากจนและหรือดอยโอกาสเปนเฉพาะกลุมท่ีมีลักษณะเฉพาะอยางชัดเจน 

 

ขั้นประเมินผลการปฎิบัติและ
การนําไปใชประโยชน 

ขั้นปฏิบัติตามแผน 
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 (3)   นโยบายและแผนงานหลักที่เปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจน 
                  มีสวนรวมในการแกไขปญหาของตนเองตามทัศนะของผูบริหารระดับนโยบาย 
    นอกจากทัศนะของประชากรเปาหมายยากจนและผูบริหารทองถิ่นของ 3 กลุมพื้นที่ศึกษา (ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  
และชุมชนเมือง) เกี่ยวกับการที่ประชากรเปาหมายไดโอกาสมีสวนรวมแกไขปญหาความยากจนของตนเองแลว  ในหัวขอนี้จะ
ไดยืนยันจากทัศนะของผูบริหารระดับนโยบายกลุมตางๆ (ผูบริหารมูลนิธิโครงการหลวงและสวนราชการที่เกี่ยวของสนับสนุน  
ผูบริหารระดับจังหวัดและอําเภอ  ผูบริหารเทศบาลนคร / เมือง  นักการเมืองระดับพรรคและสส.พ้ืนท่ีศึกษา  และตัวแทน
ผูบริหารองคกรเอกชนที่มีบทบาทในพื้นที่ศึกษา)  วานโยบายพฒันาของรัฐเอื้อตอการเขามามีสวนรวมของประชากรฐานรากที่
ยากจนมากนอยเพียงใด  และในลักษณะใดเปนสําคัญ 
  (3.1)  ชนบทท่ีสูง 
 จากที่กลุมตัวแทนผูบริหารโครงการหลวงมีนโยบายที่เดนชัดอยูสองประการที่เปดโอกาสใหชาวบานมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการโดยตรง  ประการแรก  มาจากนโยบาย     สงเสริมอาชีพหลัก  และคุณภาพชีวิตที่เปนผลงานวิจัย (งานหลัก
สําคัญของโครงการหลวงมาตั้งแตตน)  เผยแพรพัฒนาแกสมาชิก (ชนสวนนอยที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆบนพ้ืนที่สูง) ในทุกศูนย 
โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพหลักทางการเกษตรเศรษฐกิจท่ีไดมาตรฐานและคุณภาพสูง  คือ เกษตรกาวหนาหรือเกษตรการคาเพ่ือ
เพ่ิมพูนรายได (อาทิ  พืชผักผลไมและไมดอกเมืองหนาว  พืชไร  และพืชอ่ืนๆ)  และปจจุบันเนนพืชผักปลอดสารพิษหรือพืชผัก
อินทรีย  เพ่ือเพิ่มพูนทั้งรายไดและคุณภาพชีวิต (แตการเกษตรเชิงการคาและคุณภาพเชนนี้ตองสัมพันธกับการมีกายภาพพื้นที่
และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมหรือเอ้ือตอการลงทุน  เปนสําคัญ  ซ่ึงพ้ืนท่ีตัวแทนศึกษาหลายแหงไมไดเปนเชนน้ัน  
ดังจะไดวิเคราะหใหเห็นภาพที่ชัดเจนในบทปจจัยพ้ืนฐาน) ที่เกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงจะไดเรียนรู  ฝกอบรม  และ
ลงมือปฏิบัติจริง  และประการที่สอง  คือ  นโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ที่สมาชิกหมูบานหรือชุมชนบนที่สูงของ
มูลนิธิโครงการหลวงไดใหความรวมมือในเรื่องนี้อยูในเกณฑดีในปจจุบัน  โดยเฉพาะการตอสูเพื่อเอาชนะทั้งการคาและการ
เสพ  และการบําบัดผูติดยาเสพติด  ปญหาประเด็นนี้ในชุมชนของชนบทที่สูงจึงพบวาโดยทั่วไปแลวมีนอยลงมาก (ยกเวนเฉพาะ
บริเวณหมูบานและชุมชนที่อยูติดเขตชายแดนที่มีแหลงผลิตและเปนเสนทางลําเลียงยาบา  เชนพ้ืนที่ศูนยฯหนองเขียว  ตัวแทน
ศึกษา)  อยางไรก็ดี  มีผูเกี่ยวของกับงานนี้ของมูลนิธิฯ เสนอวาถาจะใหไดผลมากกวานี้หรือใหชาวบานรวมมือกันอยางท่ัวถึงใน
การชวยกันปราบปรามยาเสพติดใหไดผลอยางจรงิจัง  ควรมีการใหความรูและฝกชาวบานใหทําหนาท่ีเปนเสมือนตํารวจหมูบาน 
ชวยกันสอดสองดูแลปองกันและแกไขปญหารวมกัน   นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่นาจะรณรงคสงเสริมสนับสนุนใหมีความ
รวมมือจากสมาชิกชุมชนบนที่สูงอยางเรงดวนและทั่วถึง  คือ การพัฒนาสุขอนามัยหรือสาธารณสุข    มูลฐานของชุมชนใน
ชนบทที่สูง ที่พบวายังมีปญหาอยูโดยท่ัวไป ทั้งน้ีเพ่ือใหชาวบานใหการยอมรับและรวมมือในการอุปโภคบริโภคน้ําสะอาด และ
ความสะอาดของบานเรือน  การรูจักควบคุมปองกันโรคระบาดที่ อสม (อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน)  จะชวยรับผิดชอบ
รณรงคแกไขเรื่องน้ีไดอยางดี  รวมทั้งการสนับสนุนยาสามัญประจําบานใหกองทุนยาและศูนยสาธารณสุขประจําหมูบาน  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนไปพรอมๆกับสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวหรือรายไดที่เพ่ิมขึ้นจากอาชีพที่มั่นคง 
 นอกจากนี้ตัวแทนสวนราชการที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง  ตางก็ไดใหทัศนะถึงนโยบายและแผนงานหลักของ
หนวยงานที่เปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนไดมีสวนรวม  เชน  (1)  การจัดหาแหลงน้ํา  การกอสรางระบบชลประทาน
และการจัดตั้งกลุมผูใชนํ้าของกรมชลประทาน เพื่อใหเกษตรกรสมาชิกผูใชนํ้ารวมมือบริหารจัดการเรื่องน้ําหรือจัดสรรนํ้าใช
รวมกันอยางยุติธรรมและประหยัด  (2)  การใหชาวบานในพื้นที่ทุกคนที่เกี่ยวของรวมกับเจาหนาที่กรม  ปาไม  เดินกําหนดแนว
เขตปาและที่ทํากินที่ยอมรับรวมกัน   รวมทั้งรวมเปนแรงงานปกเสาเขต  (3)  การสรางเครือขายอนุรักษดินและน้ําและกลุม
เกษตรกรรองรับการชวยเหลือจากโครงการ หมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน  (4)  การพัฒนาสงเสริมกลุมอาชีพท่ีชาวบาน
เลือกกันเองและสมัครใจรวมงานกันเอง  โดยหาทุนจากการเปนกลุมเงินกู ธ.ก.ส.  ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย  (5)  จัดเวทีชาวบานใหเสนอปญหาเพื่อหาทางลดรายจายเพิ่มรายไดใหแกชาวบานดวยการจัดโครงการตางๆ 
ตามความตองการของชุมชน  ทั้งดานการออมและการฝก อบรม  ที่เปนงานของ ธ.ก.ส.  (6)  การพัฒนางานรูปแบบสหกรณให
สมาชิกชุมชนรวมดําเนินงาน  เชน  การเปนตัวแทนจําหนายปจจัยการผลิต  ของกรมสงเสริมสหกรณ  เปนตน 
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 สําหรับนโยบายในระดับศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 3 ศูนยฯพื้นที่ศึกษาปจจุบันตางก็ใหความสําคัญกับการเปด
โอกาสใหประชากรทุกคนในพื้นที่มีสวนรวมรับการพัฒนา  รวมทั้งประชากรเปาหมายยากจน  โดยเฉพาะศูนยฯ หนองเขียว  ที่
ประชากรยังยากจนอยูโดยท่ัวไป  ดวยความเสียเปรียบหรือปญหาทั้งทางกายภาพพื้นที่และสภาพเศรษฐกิจสังคม  นโยบาย
เบื้องตนจึงมีการสํารวจความตองการ  และใหชาวบานสมัครเขารวมโครงการที่เลือกเอง  ทางโครงการจัดอบรมใหความรู  แต
สมาชิกจะทําหนาที่ประชาสัมพันธกันเอง  ในขณะศูนยฯพระบาทหวยตมไดริเริ่มนโยบายแนวใหมตั้งแตปลายป 2546  โดยให
ประชากรในพื้นที่มีสวนรวมในการวิเคราะหแผน  ชุมชนของตนเอง  ทั้งระดับผูนําของศูนยฯ และระดับฐานรากที่ประกอบดวย
ประชากรกลุมผูนําทองถิ่น (อบต.) และกลุมตัวแทนประชากรแยกตามอาชีพ  สวนศูนยฯหนองหอยที่จัดเปนศูนยฯ ที่มีความ
ไดเปรียบมากที่สุดท้ังดานกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  รวมทั้งทําเลที่ตั้งที่ใกลตัวเมือง พบวา  นโยบายสงเสริมอาชีพหลักเกษตร
ดานการปลูกพืชผักเมืองหนาวตามการสงเสริมของทางศูนยหรือโครงการหลวง  นับวาไดผล  เพราะนอกจากเกษตรกรจะให
ความรวมมือแลว  ทางศูนยฯ ยังชวยจัดการฝกอบรมและพาสมาชิกไปดูงาน  ใหยืมปจจัยการผลิตและเปนตลาดรับซ้ือผลิตผลให
สวนใหญ  หรือประมาณรอยละ 80  ที่เหลือรอยละ 20 สมาชิกจะนําผลผลิตไปขายเองที่ตลาดในตัวเมืองเชียงใหม (แตถาเปน
พื้นที่ของศูนยฯอ่ืนที่กายภาพไมเหมาะสม  และปจจัยการผลิตอ่ืนไมเอ้ือตอการผลิตพืชเศรษฐกิจสงเสริมของโครงการหลวงมาก
นัก รอยละของการรับซ้ือผลิตผลก็อาจเปนสวนกลับกันกับทางศูนยฯหนองหอย  หรือเพียงรอยละ 20 ท่ีผลิตได และที่เหลือสวน
ใหญรอยละ 80 ตองชวยตัวเองหรือนําไปขายเอง) 
  (3.2)  ชนบทท่ัวไป 
 ปจจุบันนโยบายและแผนงานหลักท่ีเปดโอกาสใหประชากรในชนบททั่วไปมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไข
ปญหาความยากจนของตนในทัศนะของผูบริหารระดับนโยบายทองถิ่น (กลุมผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัด  
และกลุมพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและอําเภอ)  ท่ีจริงแลวไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจนสําหรับนโยบายในระดับผูวาฯ และ
รองผูวาราชการของ 3 จังหวัดพื้นท่ีศึกษา  น่ันก็คือ การจัดตั้งเครือขายท่ีสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมเสนอปญหาและ
วิธีการแกไขปญหาของตนในการประชุมรายเดือน  รวมทั้งการมีสวนรวมในคณะกรรมการแกไขปญหาเฉพาะเรื่อง  อาทิ  การมี
สวนรวมของประชาชนในนโยบายและแผนงานเรื่องที่ดินทํากิน  การมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายแผนงานหลักดาน
เกษตรผสมผสานแทนลําไย (เฉพาะ จังหวัดลําพูน)  หรือในกลยุทธการพัฒนาการเกษตรทั่วไป (จังหวัดพะเยา)  การมีสวนรวม
วางแผนการจัดตั้งศูนยสงเคราะหผูปลูกยางพารา (จังหวัดลําพูน)  รวมทั้งการมีสวนรวมในแผนงานที่ปฏิบัติตามกลยุทธการ
พัฒนาสินคาชุมชน  และการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร (จังหวัดพะเยา) 
 สําหรับขอมูลจากกลุมพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาการทั้งระดับจังหวัดและอําเภอของพื้นท่ีศึกษาทั้ง 3 จังหวัด (เชียงใหม  
ลําพูน  และพะเยา)  ท่ีพูดถึงนโยบายและแผนงานหลักที่ไดเปดโอกาสโดยตรงใหประชากรเปาหมายยากจน  ไดมีสวนรวมใน
งานหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีชวยแกไขปญหาความยากจนของตน  จากแผนงานที่มาจากความคิดเห็นของพวกเขาเอง  นั่นก็คือ  
หนวยงานของทั้ง 3 จังหวัดพื้นที่ศึกษาใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สนับสนุนใหทุกหมูบาน–ตําบล ไดจัดทําแผนชุมชน(ป 2547 – 2549)โดยผานเวทีประชาคม (ที่ไดชวยสะทอนปญหาและความ
ตองการของประชากรยากจนเดือดรอนและดอยโอกาสตางๆ) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนยากจนในภาพรวมของหมูบาน – 
ตําบล  และขณะเดียวกัน อบต. ก็ไดใชประโยชนขอมูลในแผนชุมชนเปนพื้นฐานสําคัญในการจัดสรรงบประมาณใหแกไข
ปญหาตาม เปาหมาย  เจาหนาที่ระดับนโยบายของจังหวัดลําพูนไดเนนอยางชัดเจนถึงการสงเสริมใหประชากรเปาหมายยากจน  
มีสวนรวมตามหลักการ 5 ข้ันมาโดยตลอด นั่นก็คือ  (1)รวมรวมขอมูล  (2)  รวมคิด  (3)  รวมตัดสินใจ (4) รวมแกไขปญหา  
และ (5)รวมประเมิน  นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนยประสานงานองคกรชุมชนในระดับตําบล (ศอช.ต.) รวมงานกับประชากร  
และชุมชนในระดับรากหญาดวย  สวนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาของรัฐบางโครงการก็ไดเปดโอกาสใหประชากร
เปาหมายมีสวนรวมโดยตรง  โดยผานเวทีประชาคมชาวบาน  โดยเฉพาะการคัดสรรคณะกรรมการกองทุนหมูบานและการ
บริหารจัดการกองทุน  อาทิ  การอนุมัติเงินยืม การกําหนดวงเงิน (เพ่ิม / ลด) และอัตรา  ดอกเบี้ยเงินใหยืม เปนตน  นอกจากนี้ก็มี
การจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือขาย OTOP  และสําหรับนโยบายแกไขปญหาความยากจนตามเกณฑ จปฐ. 
 ที่บริหารจัดการโดย กม. หรือกรรมการหมูบานนั้น ก็ไดรับการคัดเลือกโดยตรงจากเวทีประชาคมชาวบานเชนกัน (วาระ 4 ป) 
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 (3.3)  ชุมชนเมือง 
 สําหรับชุมชนเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดตัวแทนศึกษา เชียงใหม ลําพูน  และพะเยาผูบริหารระดับนโยบายของเทศบาล
นครและเทศบาลเมืองไดใหทัศนะเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานหลักของหนวยงานที่เปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจน
ไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของตนนั้น  จะทําไดเพียงระดับหนึ่งสําหรับชุมชนในความดูแลชองเทศบาลนคร
เชียงใหม  คือสวนใหญจะเปนผูนําชุมชนที่เขามาเปนตัวแทนรวมกับทางฝายเทศบาลเปนคณะกรรมการจัดทําแผนชุมชน  
(ผูบริหารบางคนยอมรับวาตัวแทนผูนําชุมชนที่ไดโอกาสเขารวม  ก็เปนไปตามนโยบายและการสั่งการไปจากหัวหนางาน
เทศบาลวาคนไหนบางจะไดรับเลือกมาเปนกรรมการ) แตทั้งนี้ก็ไมไดหมายความวาสมาชิกชุมชน (เฉพาะชุมชน  สังคม  
ครอบครัว) จะไมมีโอกาเสนอปญหาและความตองการเพียงแตจะเปนลักษณะที่ทางเทศบาลไดสงผูแทนไปรับฟงปญหาและ
นํามาสรุปเสนอผูบริหาร  โดยไมมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลจากฝายสมาชิกวาเปนไปตามขอเสนอมากนอยเพียงใด  
เพราะเหตุใด ดังนั้น แผนงานที่นํามาปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของสมาชิกโดยสวนรวมและโดยเฉพาะคนยากจนและดอยโอกาส  
ไดรับการตระหนักและชวยเหลือแกไขตรงประเด็นหรือไมและมากนอยเพียงใด  อาทิ  นโยบายโครงการสาธารณสุขเคล่ือนที่สู
ชุมชน (ปละครั้ง / ชุมชน) และโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา – 30 บาทรักษาทุกโรค  โครงการกองทุนเงินลานและ
โครงการสงเสริมอาชีพและฝกอาชีพดั้งเดิม – ปจจุบัน  เปนตน  อยางไรก็ตาม ทางเทศบาลนครเชียงใหมก็มีนโยบายที่ดีที่ไดเปด
โอกาสใหสมาชิกชุมชนมีสวนรวมเสนอปญหาและความเดือดรอนของตนมากขึ้น  จากโครงการประชุมสัญจร  ที่ผูบริหาร
เทศบาลไปจัดประชุมพบปะชาวชุมชนทุกแหงเพ่ือรับฟงปญหา  และนํามาทําโครงการที่มีการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อรวมดําเนินการแกไขปญหาตอไป  แตก็ยังขาดสิ่งสําคัญคือการเลือกชาวชุมชนตามกลุมปญหาเดือดรอนมารวมใน
คณะกรรมการบริหารจัดการกับโครงการแกปญหานั้นๆ 
 แตถาพิจารณาถึงการมีสวนรวมของชาวชุมชนเมืองลําพูนและพะเยาในการแกไขปญหาความยากจนและความ
เดือดรอนอ่ืนๆ ของตนในโครงการพัฒนาของรัฐแลว  นาจะอยูในระดับที่ดีกวาหรือมีโอกาสมากกวาชุมชนเมืองเชียงใหม  
ผูบริหารระดับสูงของเทศบาลสองแหงนี้นาจะมีวิสัยทัศนกวางไกล  สําหรับชุมชนเมืองลําพูน  ทางเทศบาลมีนโยบายปรับปรุง
คุณภาพชีวิต  โดยเปดเวทีประชาคมระดับชุมชนใหชาวบานทุกคนมาประชุมเสนอปญหาและความตองการรวมกันปละครั้ง  
กอนตั้งงบประมาณ  และที่สําคัญไดเปดโอกาสใหตัวแทนชาวชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน  หรือสมาชิกชุมชนกลุม
ตางๆ  นอกจากนั้นยังใหมีตัวแทนของชุมชนเขาไปเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 3 ชุด คือ (1) ชุดจัดทําแผน (2) ชุด
สนับสนุนการจัดทําแผน และ(3)ชุดติดตามและประเมินผล  จากนั้นแผนชุมชนก็จะเขาไปอยูในแผนพัฒนาของเทศบาลโดยตรง  
ชาวชุมชนก็จะยิ่งมีบทบาทชัดเจน  มีสิทธิเลียงไดรับการยอมรับใหไดมีสวนชวยเหลือกลุมเปาหมายยากจน  ดอยโอกาส  และ
เดือดรอนตางๆ ไดตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สวนชุมชนเมืองพะเยา  ก็ไมตางจากของลําพูนมากนัก  เพราะใน
การจัดทําแผนของเทศบาลไดมีการประชุมชาวบานหรือสมาชิกชุมชน  เพื่อเปดโอกาสใหเสนอปญหาและความตองการที่จะ
แกไขจากตนเหตุของปญหา  และในปท่ีผานมา(พ.ศ. 2547) ทางเทศบาลไดเริ่มใหชาวชุมชนมีโอกาสวางแผนแกปญหาของ
ตนเอง  ย่ิงกวานั้น  ทางเทศบาลยังมีนโยบายชวยเพ่ิมพูนประสบการณและวิสัยทัศนใหชาวชุมชนหูกวางตากวางดวยการนําพา
ไปศึกษาดูงาน  เพื่อใหไดมีสวนรวมพิจารณาแผนการจัดซ้ือจัดจาง  การตรวจรับและการประเมินผล  กลาวอีกนัยหนึ่งคือการได
มีสวนรวมบริหารจัดการในโครงการที่ไดชวยแกไขปญหาของตนเอง  นอกจากนี้ชาวชุมชนเมืองพะเยาไดมีสวนรวมใน
โครงการเฉพาะเรื่อง  เฉพาะดานอีกหลากหลาย  อาทิ  โครงการฝกอบรมอาชีพ  ตามที่ชาวชุมชนมีสวนรวมเสนอปญหาและ
ความตองการผานเวทีประชุมของทางเทศบาล  โครงการสงเคราะหผูยากไรท่ีแตละชุมชนมีบทบาทรวมสงรายชื่อเสนอทาง
เทศบาล  ซ่ึงทางเทศบาลจะจัดงบประมาณทําถุงยังชีพแจกจายผูยากไรตามที่ชุมชนเสนอ  โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ไดรับ
คัดเลือกจากศูนยสงเคราะหประจําชุมชน (13 ชุมชน ๆละ 7 คน)  ที่มีตัวแทนชาวชุมชนมีสวนรวมพิจารณาดวย  งานสงเคราะห
ครอบครัวที่ชาวชุมชนมีสวนรวมพิจารณาดวย  งานสงเคราะหครอบครัวที่ชาวชุมชนยากจนมีโอกาสยื่นคํารองขอจากทาง
เทศบาลเมืองเปนครั้งคราว  และโครงการนํารองโครงขายคุมครองทางสังคมชุมชนเมือง  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนเจาของเรื่องและเปดโอกาสใหชุมชนเมืองมีสวนรวมในโครงการดวย  เปนตน 
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         (3.4) ทัศนะของนักการเมืองกับนโยบายของรัฐที่เปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจน 
                  มีสวนรวมแกไขปญหาความยากจนของตนเอง 
                  กลุมนักการเมืองที่ใหขอมูลในครั้งนี้มีท้ัง สส. จากสวนกลางที่เปนผูบริหารระดับสูงของพรรค  และ สส. ในพื้นที่
ศึกษาทั้งที่เปนตัวแทนของพรรครัฐบาลและตัวแทนของพรรคฝายคาน  แตขอมูลในประเด็นนี้ของนักการเมืองตัวแทนทั้งสอง
พรรคไมสูชัดเจนนัก  โดยเฉพาะจากพรรคฝายคานจะไมไดระบุถึงประชากรเปาหมายยากจนวามีสวนรวมในโครงการใดของรัฐ
เพ่ือแกไขปญหายากจน  จะมีเพียงความเห็นเก่ียวกับนโยบายและแผนงานหลักของรัฐที่เห็นวาสําคัญและมีประโยชนยังกระจาย
ไมทั่วถึง  โดยเฉพาะโครงการพัฒนาและใหความชวยเหลือดานการศึกษา  โครงการที่ใหหลักประกันผูสูงอายุ  และโครงการ
พัฒนาอาชีพของบัณฑิตจบใหม  สวนตัวแทนนักการเมืองหรือ สส. พรรครัฐบาลจะคอนขางมีความชัดเจนมากขึ้นในการทํางาน
รับผิดชอบตามแนวนโยบายของรัฐและมีบทบาทเปนตัวแทนพรรคลงพื้นที่เพ่ือรับฟงปญหาของชาวบานดวยตนเองโดยตรง  
และรับฟงการถายทอดจากสมาชิกพรรคในพื้นที่เพ่ือประมวลปญหาเสนอที่ประชุมพรรคหรือสภาผูแทนราษฎร  พรอมแนวทาง
แกไข  ขณะเดียวกันก็ประสานงานชวยเหลือในพ้ืนที่ใหสอดรับกัน  เพื่อนํางบฯมาพัฒนาใหตรงเปาหมาย  ดังที่ สส. บางรายใน
พื้นที่ไดกระจายงบฯ  ไปพัฒนาอาชีพท่ีประชากรตองการความชวยเหลือตามขอสรุปจากผลประชุมชาวบานในพื้นที่ (อาทิ  งบฯ 
สนับสนุนงานทอผาของกลุมแมบาน 3 กลุม  งบฯสรางเตาอบลําไยให อบต. 4 แหง ๆ ละ 6 เตา  ของ อ.ฮอด  จ.เชียงใหม)  
นอกจากนี้ สส.พรรครัฐบาลที่มีหลายคนในจังหวัดเดียวกัน  เชน  จังหวัดพะเยา  จะทํางานรวมกันเปนทีมในการลงไปรวบรวม
ขอมูลและรับฟงปญหาจากประชากรเปาหมายในพื้นที่ (โดยมี สส.รุนพี่เปนท่ีปรึกษาและพี่เลี้ยง) เพื่อชวยกันหาแนวทางแกไข
และพัฒนาเสนอชาวบานใหนําไปใชประโยชนรวมทั้งใหมีการตั้งเครือขายประชาชน  มีประธานระดับหมูบาน  ตําบลและ
อําเภอ  ประชุมรวมกันเพื่อรับทราบปญหาและแนวคิดในการแกไขปญหาของกลุมตน ในกรณีน้ีนับวานักการเมืองทองถ่ินได
เปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนมีสวนรวมเสนอปญหาและความตองการไดมากข้ึนวาเดิม  รวมทั้งการสนองตอบจาก
นโยบายของรัฐปจจุบันที่เปนรูปธรรมชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้น  แมกลไกภายในหรือการบริหารจัดการแตละโครงการยังมี
จุดออนและขออุปสรรคมากมายอยูก็ตาม 
          (3.5) ทัศนะของผูแทนองคกรเอกชนกับนโยบายและแผนงานหลักที่ประชากรเปาหมายยากจน 
                   มีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของตนเอง 

   สําหรับองคกรเอกชนหรือ NGO ที่มีบทบาทอยูในพ้ืนที่ศึกษา  ทั้งที่ทํางานพัฒนาใน   พื้นที่ชนบทที่สูง  และชนบท
ทั่วไป  ตางก็มีความชัดเจนในนโยบายและแผนงานหลักที่สนองตอบการมีสวนรวมของประชากรเปาหมายหรือชาวบานใน
พื้นที่โดยรวม  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือองคกรเอกชนจะทํางานรวมกับประชากรหรือสมาชิกชุมชนในระดับรากหญาโดยตลอด  
เชน (1)  งานของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท  (FEDRA) จะชวยเหลือสมาชิกในชนบททั่วไปและชนบทที่สูง  สําหรับอาชีพหลัก
เกษตรหรือการพัฒนาการเกษตร  งานหัตถกรรม (เย็บ  ปก  ถัก  ทอ  ดอกไมประดิษฐ  เซรามิค)  ธนาคารโค-กระบือ  ธนาคาร
ขาว  สหกรณการเกษตรพัฒนาและสหกรณรานคา (ขายผลิตภัณฑเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก) และเงินทุนหมุนเวียนหรือ
เงินทุนกูยืมเพ่ือประกอบอาชีพ (ชําระคืนใน 1 ป  ดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป) และปจจุบันหรือตั้งแตป 2546  ทางมูลนิธิยังมีงาน
พัฒนาบริหารจัดการองคกรรวมกับผูแทนกลุมระดับหมูบาน-เครือขายหมูบานระดับตําบล  ดําเนินการตามเปาหมายของมูลนิธิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งระดมทุนจัดตั้งกองทุนเครือขายชวยสมาชิกใหกูยืมประกอบอาชีพไมเกินเงินออม (ชําระคืนใน 1 
ป  ดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป) ในระบบกลุมดูแล  เปนตน  งานของมูลนิธิท่ีดําเนินการชวยเหลือชาวบานในเรื่องตางๆ ดังกลาว
ยาวนานกวา 30 ปแลว (ตั้งแตป 2517)  ในพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคเหนือหรือในอาณาจักรลานนา  คือ  เชียงใหม  ลําพูน  และ
แมฮองสอน  จึงไดชื่อในการประสบความสําเร็จและประสิทธิภาพในการดําเนินงานเขาถึงชาวบานและชวยชาวบานใหชวย
ตนเองไดในที่สุด  (2)  ศูนยสังคมพัฒนาจังหวัดเชียงใหม – พะเยา (CCMD) นับเปนอีก NGO ที่มีบทบาทรวมกับประชากร
ระดับรากหญา  เพ่ือชวยแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรที่เปนอาชีพหลักของคนชนบทจังหวัดพะเยา  เชนเดียวกับเชียงใหม
และลําพูนจังหวัดพ้ืนที่ศึกษา  ทางศูนยมีนโยบายและเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของคนพะเยา  ดวยรูปแบบของการจัด
ประชุม  การจัดตั้งธนาคารขาวเพื่อแกปญหาเรื่องขาว (ผลผลิต ราคาการตลาด ฯลฯ) สรางเครือขายองคกร และชวยสราง
จิตสํานึก  เสริมสรางอุดมการณทองถ่ิน  ทํางานสนองนโยบายพัฒนาของรัฐอยางตอเนื่อง (3)  ศูนยประสานงานองคกรเอกชน
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พัฒนาชาวไทยภูเขา (ศอบ.)  มีนโยบายและเปาหมายหลักในการเสริมสรางศักยภาพของแกนนําและกลุมเครือขายชาวบานที่เปน
ชาวไทยภูเขา  เนนการผลักดันนโยบายเรื่องการไดสิทธิในพื้นที่ทํากินและสัญชาติ  การสงเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูงเชิง
อนุรักษ  รวมทั้งการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสวนในภาพรวมก็ใหมีการจัดการทรัพยากรที่ผสมผสานองคความรู ภูมิปญญา
ทองถิ่นของชุมชนเครือขายลุมน้ํากับการจัดการ ดิน-นํ้า-ปาเชิงอนุรักษอยางเหมาะสมและยั่งยืน และ (4) สมาคมอิมเปค  ซ่ึงเปนอีก
องคกรหนึ่งที่มี บทบาทพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ที่มีนโยบายและเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล องคกร และ
เครือขายของตนเอง  การสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาทางเลือก ใชหลักสูตรทองถ่ิน  และสิ่งสําคัญที่ขาดไมไดเนื่องจากที่สูง
เปนพื้นที่เปราะบางจึงมีเปาหมายการจัดการทรัพยากรเชิงอนุรักษหรือเหมาะสม และการพัฒนาระบบเกษตรของชุมชนอยาง
ย่ังยืน  พรอมทั้งสนับสนุนการไดรบัสิทธิข้ันพ้ืนฐานและสัญชาติไทย 

 
4.6.5  ประชากรเปาหมายยากจนกับการจดทะเบียนเพื่อแกปญหาสังคมและ 

      ความยากจนเชิงบูรณาการ 
 การจดทะเบียนเพื่อแกปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการที่รัฐบาลปจจุบันไดประกาศเปนนโยบายทําสงคราม
กับความยากจนในครึ่งหลังของการบริหารงานสมัยแรก (1 ตุลาคม 2546) เพื่อมุงแกไขปญหาคนจนใหหมดไปจากประเทศไทย
ในป 2551 (ปสุดทายของการบริหารงานสมัยท่ีสองของรัฐบาลปจจุบัน)  การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลประเด็นที่
เสริมเขามาใหมนี้  จึงรูจักกันท่ัวไปวา  “การจดทะเบียนคนจน”  หรือ  “โครงการจดทะเบียนคนจน”  (7 กลุมปญหา ไดแก  
ที่ดินทํากิน  คนเรรอน  ผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  การชวยเหลือนักเรียน / นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพท่ีเหมาะสม  การถูก
หลอกลวง  หน้ีสินภาคประชาชน  และที่อยูอาศัยของคนจน  สวนกลุมที่ 8  เปนปญหาอ่ืนๆ รวมปญหาที่ 1-7)  และแมวา
โครงการนี้จะเริ่มหลังจากที่คณะวิจัยไดเสนอโครงรางและเริ่มดําเนินการวิจัยสนามสวนแรกไปแลวก็ตาม  แตเน่ืองจากเปนเรื่อง
ที่เก่ียวของหรือสัมพันธกับโครงการวิจัยเพื่อแกไขปญหาความยากจนโดยตรง  ประกอบกับจังหวัดพ้ืนที่ศึกษาคือเชียงใหมเปน 1 
ใน 8  จังหวัดนํารองรับจดทะเบียนและตรวจสอบผูประสบปญหาสังคมและความยากจน  เปนที่นาสังเกตวาประชากรทั้งใน
ชนบทและเมืองตางก็ใหความสนใจการจดทะเบียนครั้งน้ีกันมาก (ผูเขียนไดไปรวมสังเกตการรับจดทะเบียนคนจนครั้งน้ีที่
อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  และอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา)  และแตละรายก็จะจดทะเบียนกันประมาณ 1-3 ปญหาที่ตองการ
ใหรัฐบาลชวยเหลือแกไขตามความจําเปน (แตก็มีขอสังเกตจากการพบวามีประชากรที่ไมใชเปาหมายยากจนมาจดทะเบียนใน
ครั้งน้ีดวย  ดังน้ันมาตรการคัดกรองของเจาหนาที่รัฐอยางยุติธรรมและเขมงวดไมมีการเลนพรรคเลนพวกจึงจําเปนอยางยิ่ง) และ
ปรากฏวาในชวงที่ทางโครงการวิจัยไดรวบรวมขอมูลเรื่องน้ีจากประชากรตัวอยางศึกษา  และผูบริหาร หรือผูนําระดับทองถ่ิน  
รวมท้ังทัศนะจากผูบริหารระดับนโยบายนั้น (มีนาคม – กรกฎาคม 2547) ก็ไดขอมูลสรุปของการจดทะเบียน 1 ใน 3 จังหวัด  
พื้นที่ศึกษา (ตารางที่ 48  )  มาเปนแนวทางวิเคราะหเปรียบเทียบตอไปดวย 
 จากตารางที่  48  จะเห็นภาพอยางชัดเจนวาใน 3 จังหวัดตัวแทนศึกษาในภาคเหนือหรืออาณาจักรลานนา  ประชาชนจะ
จดทะเบียนสูงสุดใกลเคียงกัน  ในสองปญหาหลักตามลําดับคือ  ปญหาที่ดินทํากิน  และหน้ีสินภาคประชาชน  ยกเวนจังหวัด
พะเยาที่ประชาชนจดทะเบียนปญหาหน้ีสินภาคประชาชนสูงกวาปญหาที่ดินทํากิน  ซ่ึงในลักษณะหลังนี้จะตรงกับภาพรวมของ
ประเทศที่พบวา  ประชาชนประมาณ 8 ลานเศษที่จดทะเบียนคนจนในชวงเดียวกันนั้น  ประมาณ 5 ลานรายไดจดทะเบียนปญหา
หน้ีสินภาคประชาชน  ที่นาสนใจคือ  คนจนที่มีภาระหน้ีสินในระบบสูงกวานอกระบบจะเปนหน้ีธนาคารของรัฐและกองทุน
หมูบาน / ชุมชนเมืองสวนใหญ  ดังตัวอยางของผูจดทะเบียนปญหาหน้ีสินในของเทศบาลนครเชียงใหมหรือชุมชนเมือง
เชียงใหม เกือบ 2,000 ราย (1,899 ราย  เงิน 987,638,767  บาท)  และในเขตเทศบาลเมืองพะเยา หรือชุมชนเมืองพะเยา มากกวา 
800 ราย (809 ราย  เงิน 249,087,032.28 บาท)  ซ่ึงพบวาชุมชนเมืองของทั้งสองจังหวัด  มีภาระหนี้สินในระบบสูงกวานอกระบบ
มาก  คือ  รอยละ  77.8 (768,710,904 บาท) : 22.2 (218,927,863 บาท) สําหรับเชียงใหม  และรอยละ 92.3 (229, 999, 344.78 
บาท) : 7.7 (19,087,687.50 บาท)  สําหรับพะเยา ภาระหนี้ในระบบของชุมชนเมืองเชียงใหมเปนหน้ีธนาคารของรัฐ 608 ราย 
(รอยละ 32)  กองทุน  ชุมชน / หมูบาน 425 ราย (รอยละ 22.4)  และธนาคารพาณิชยกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ 299 ราย (รอยละ 
45.6)  สวนภาระหนี้ในระบบของชุมชนเมืองพะเยา  เปนหนี้ธนาคารของรัฐ  403 ราย(สหกรณ 138 ราย  ธนาคารออมสิน  129 
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ราย  ธนาคารกสิกร  100 ราย  ธนาคารอาคารสงเคราะห  36 ราย) (รอยละ 43.5)  กองทุนชุมชน / หมูบาน  218 ราย (รอยละ 1.2) 
กลุมออมทรัพย / กลุมสัจจะออมทรัพย  78 ราย (รอยละ 1.4)  และธนาคารพาณิชย (123 ราย)  กับสถาบันการเงินอ่ืนๆ (82 ราย)  
รวม 205 ราย (รอยละ 53.9)  สําหรับหนี้นอกระบบของชุมชนเมืองเชียงใหมมีเจาหนี้รวมกันเกิน 1,000 ราย (1,042 ราย)  และ
ของพะเยาเกือบ 200 ราย (197 ราย) ซ่ึงมีขอมูลเฉพาะของเชียงใหมวา  เจาหนี้สวนใหญเปนบุคคลธรรมดา  สวนภาระหนี้ / ราย
สวนใหญหรือมากกวารอยละ 70 เปนหลักหมื่น และที่เหลือเปนหนี้รายละเกินหลักแสน  ตัวอยางที่นาสนใจของปญหาที่ดินทํา
กินของชุมชนเมืองพะเยาก็นับวานาสนใจเพราะชุมชนเมืองพะเยายังมีพ้ืนท่ีทําเกษตรเปนอาชีพหลักและเสริมอยูดวยตางจาก
ชุมชนเมืองทั่วๆไป รวมทั้งเชียงใหมและลําพูนที่นํามาคาขายหรือทํางานนอกการเกษตรเปนหลัก  ดังนั้น  ปญหาที่ดินทํากินของ
ชุมชนเมืองพะเยาจึงมีลักษณะคลายกับท่ีชาวชนบททั่วไปประสบ  น่ันก็คือ  ปญหาไมมีที่ดินทํากินของตนเอง (129 ราย)  ตอง
เชา (64 ราย) ยืม (29 ราย)  และรับจางทําการเกษตร (34 ราย)  รวม 139 ไร  นอกจากนี้ก็มีที่ดินทํากินแตไมมีเอกสารสิทธ์ิ (36 
ราย) รวม 200 ไร  เน่ืองจากเปนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ  เขตปาถาวร  เขต ส.ป.ก.  ท่ีสาธารณประโยชน  และที่ราชพัสดุ
สวนใหญ  และยังมีปญหามีที่ดินทํากินไมเพียงพอประกอบอาชีพอีกดวย (24 ราย) 
  
ตารางที่   48 การจดทะเบียนเพื่อแกปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ป 2547 
 จังหวัดเชียงใหม – จังหวัดลําพนู – จังหวัดพะเยา 

ลําดับ 
ที่ รายละเอียดขอมูล จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดพะเยา 

 จดทะเบียนทั้งหมด (คน) 198,722 116,775 102,484 
 จํานวนปญหาที่จดทั้งหมด  285,424 116,775 145,502 
 จํานวนปญหาที่จดทะเบียน (รอยละ)    
1 ที่ดินทํากิน 136,925 (48.00) 45,877 (39.30) 56,643 (38.90) 
2 หน้ีสินภาคประชาชน 109,864 (38.50) 41,211 (35.30) 75,658 (52.00) 
3 คนจนไมมีท่ีอยูอาศัย 37,628   (13.2) 8,013   (6.90) 11,883   (8.20) 
4 นักเรียน/นักศึกษาที่ตองการงานทํา - 2,230   (1.90) - 
5 ถูกหลอกลวง 808   (0.30) 464   (0.40) 1,086  (0.75) 
6 ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 157   (0.05) 70   (0.06) 62   (0.07) 
7 คนเรรอน 60   (0.02) 17 (0.015) 159   (0.11) 

ท่ีมา : ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชน  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดลําพูน  และจังหวัดพะเยา  และขอมูลจาก 
 เทศบาลนครเชียงใหม  เทศบาลเมืองลําพูน  และเทศบาลเมืองพะเยา (เมษายน – มิถุนายน 2547) 
 
 ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งที่ประชาชนใน 3 จังหวัดพ้ืนที่ศึกษาประสบถัดมาคือ  ปญหาคนจนไมมีที่อยูอาศัยใน
ปจจุบัน  สวนใหญยังอาศัยญาติพ่ีนองและอาศัยผูอ่ืน  เชาที่ของเอกชนและของรัฐ  บุกรุกเขตปาสงวน – ปาถาวร – อุทยาน
แหงชาติ – ที่สาธารณะ – สถานท่ีราชการ และที่  รกรางวางเปลา  เปนตน 
 สวนปญหาท่ีจดทะเบียนคนจนในลักษณะอื่นๆ ที่พบใน 3 จังหวัดพื้นท่ีศึกษาจะเห็นวามีผูใหความสําคัญนอยกวา 3 
ปญหาแรกอยางมาก  กลาวอีกนัยหนึ่งคือไมมีความสําคัญทางสถิติหรือไมถึงรอยละหนึ่งของจํานวนปญหาที่จดทะเบียนทั้งหมด  
ไมวาจะเปนปญหาของนักเรียน / นักศึกษาที่ตองการงานทํา  ปญหาการถูกหลอกลวง  ปญหาการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  
และปญหาคนเรรอนก็ตาม 
 การมีสวนรวมและการใหความสําคัญ ในนโยบายและประเด็นที่ประชากรตัวอยางศึกษา จดทะเบียนเพื่อแกปญหา
สังคมและความยากจน  นับวาไมตางจากภาพรวมของประชากรใน 3 จังหวัดพื้นที่ศึกษาดังกลาวขางตน  แมวาจะมีผูตอบหรือให
ขอมูลไมมากนักก็ตาม  แตก็สามารถวิเคราะหใหเห็นถึงภาพรวมไดจากความเห็นของประชากรเปาหมายยากจนเอง  ของผูนํา



การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

 

247

ชุมชนและผูบริหารระดับทองถิ่น  และของผูบริหารระดับนโยบายในทุกกลุมพื้นท่ีศึกษา  คือ  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และ
ชุมชนเมือง 
 (1)  ประชากรตัวอยางศึกษากับการจดทะเบียนคนจน 
  ประชากรตัวอยางศึกษาเพียง 1 ใน 4 (จํานวน 132 ราย) หรือประมาณรอยละ 25 ของทั้งหมดเทานั้น (ประชากร
เปาหมายจํานวน 84 ราย หรือ รอยละ 21.5  และประชากรควบคุมจํานวน 48 ราย  หรือ รอยละ 37) ที่ไมตอบหรือไมทราบ
เก่ียวกับนโยบายใหมของรัฐบาลปจจุบันเก่ียวกับการจดทะเบียนคนจน  สวนท่ีเหลืออีก 3 ใน 4  (จํานวน 388 ราย) หรือ  รอยละ 
75 ของทั้งหมด (ประชากรเปาหมาย 306 ราย หรือ รอยละ 78.5 และประชากรควบคุม 82 ราย หรือ รอยละ 63.1)  รูจักนโยบายนี้
ดี  และสวนใหญในจํานวนนี้ (240 ราย)  หรือ รอยละ 46 ของทั้งหมด (ประชากรเปาหมาย 190 ราย  หรือ รอยละ 54.4  และ
ประชากรควบคุม 50 ราย  หรือ รอยละ 21.5)  มีสวนรวมจดทะเบียนเพ่ือแกปญหาสังคมและความยากจนของตนเองและ
ครอบครัว  รายละ 1-3 ปญหา (ตารางที่ 49  )  ในขณะที่รอยละ 28.5 ของท้ังหมด (ประชากรเปาหมาย 94 ราย  หรือ  รอยละ 24  
และประชากรควบคุม 54 ราย  หรือ รอยละ 41.5)  ไมจดทะเบียนคนจนทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวยหรือไมเชื่อวาจะไดรับ
ประโยชนจากการจดทะเบียนใน 7-8 ปญหาดังท่ีระบุแลวตามที่รัฐกําหนดเปนนโยบาย  
 เปนที่นาสนใจและนาสังเกตวารอยละของประชากรเปาหมายมากกวาครึ่งหรือมากกวารอยละ 50  ไดมีสวนรวมใน
การจดทะเบียนคนจนในขณะที่ประชากรควบคุมไมถึง 1 ใน 4 หรือต่ํากวารอยละ 25 ที่จดทะเบียนคนจน แตเมื่อเปรียบเทียบใน 
3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย จะพบวาประชากรเปาหมายยากจนของพื้นท่ีชนบททั่วไปจะจดทะเบียนคนจนสูงสุดประมาณครึ่งหน่ึง
หรือรอยละ 50 ของผูจดทะเบียนทั้งหมดใน 3 กลุมพื้นที่ศึกษา  ถัดมาคือ  ชุมชนเมืองท่ีประชากรเปาหมายจดทะเบียนคนจน
ประมาณ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33  และนอยที่สุด  คือ  ชนบทที่สูงที่ประชากรเปาหมายจดทะเบียนคนจนนอยกวา 1 ใน 5  หรือ
รอยละ 17 สวนประชากรกลุมควบคุมก็มีแนวโนมการจดทะเบียนมากนอยในแตละกลุมพื้นท่ีเปาหมายตามลําดับ  ชนบททั่วไป  
ชุมชนเมือง และชนบทที่สูงไมตางจากประชากรกลุมเปาหมายดังกลาวแลว แมรอยละของประชากรควบคุมจะตางจากประชากร
เปาหมายไปบางก็ตาม 
                  อันดับความสําคัญของปญหาที่เปนสาเหตุของความเดือดรอน  ความขาดแคลน  ความดอยโอกาส  และหรือความ
ยากจน  ของประชากรตัวแทนศึกษาทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม  (ตารางที่ 49) พบวาในภาพรวมของทุกพ้ืนท่ีจะมี
แนวโนมไปในแนวเดียวกันสําหรับทุกประเด็นปญหาที่ไดไปจดทะเบียนคนจน  โดยเฉพาะปญหาท่ีโดดเดนที่สุด 3 อันดับแรก  
คือ (1)  ปญหาที่ดินทํากิน  (2)  ปญหาหนี้สินภาคประชาชน  และ(3)  ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน  รวมท้ังปญหาที่ 4 คือ  การให
ความชวยเหลือนักเรียน / นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพที่เหมาะสม  ลักษณะนี้นับวา ตรงกับภาพรวมของประชากรที่จด
ทะเบียนคนจนใน 3 จังหวัดพื้นที่ศึกษา  เชียงใหม – ลําพูน – พะเยา (ตารางที่ 49) แตถาเปรียบเทียบระหวาง 3 กลุมพื้นที่
เปาหมาย  ชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง  จะพบวา  ปญหาความเดือดรอนที่ประชากรเปาหมายและควบคุมของ
ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป   จดทะเบียนในปญหาที่ดินทํากินเปนอันดับแรกเหมือนกัน (ซ่ึงก็นับเปนการชวยยืนยันสภาพความ
เปนจริงของกลุมชาติพันธุท่ีอาศัยทํากินบนพื้นที่สูง  ที่เปนเขตปาสงวน  เขตปาถาวรหรือปาอนุรักษ   เขตอุทยานแหงชาติ ฯลฯ   
สวนใหญ  โดยไมสามารถไดกรรมสิทธิถือครองที่ดินทํากินที่บุกเบิก  บุกรุก หรือจับจองเอาเอง  เชนเดียวกับชาวชนบททั่วไปที่
มีอาชีพหลักทางการเกษตรในพื้นที่ราบลุมนํ้าที่มีจํากัดในภาคเหนือภูมิศาสตร  หรือ ภาคเหนือลานนาที่ประชากรหนาแนนอาศัย
ทํามาหากินในเขตดินตะกอนลุมนํ้า   สัดสวนคนตอท่ีดินจึงเล็กหรือเล็กมาก  3-4 ไร / ครอบครัว  หรือมักไมเกิน 5-6 ไร เปน
สวนใหญ (อางในผลวิจยัของผูเขียน  ตั้งแต พ.ศ. 2518 – ปจจุบัน)  จึงไมเพียงพอจะขยายโอกาสหรือเพิ่มรายไดมากนัก)  ในขณะ
ที่ประชากรเปาหมายและควบคุมของชุมชนเมืองไดจดทะเบียนในปญหาที่เดือดรอนมากท่ีสุดเปนอันดับแรกเชนกัน  น่ันก็คือ  
ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน (เพราะชาวชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครหรือเมืองก็คือชุมชนแออัดหรือท่ีรูจักกันวา “สลัม”  เดิม 
ที่หลายคนไรที่อยูอาศัย  เปนคนเรรอน  หาเชากินคํ่า  ไรท่ีพึ่งพิง ฯลฯ  บางชุมชนก็เชาที่ราชพัศดุหรือที่ของเทศบาลอยูกันอยาง
แออัดและขยายที่อยูหรือพื้นที่อาศัยออกไมได)  ปญหาเดือดรอนในอันดับ 2 และ 3 ของชนบทที่สูงท่ีไดไปจดทะเบียน คือ  ที่อยู
อาศัยของ   คนจนและหนี้สินภาคประชาชนตามลําดับ  สวนปญหาที่จดทะเบียนอันดับ 2 - 3 ของชนบททั่วไปคือ  หนี้สินภาค
ประชาชน  และที่อยูอาศัยของคนจน  ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม  สําหรับปญหาเดือดรอนและยากจนที่มีการจดทะเบียนในอันดับ  
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ตารางที่   49   อันดับ  จํานวนปญหา  และรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่จดทะเบียนคนจนในพื้นที่ศึกษา 
                       ป 2547 ชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง 
 

ทุกพ้ืนท่ี ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
ปญหาที่จดทะเบียน 

อันดับ/จํานวน/รอยละ อันดับ/จํานวน/รอยละ อันดับ/จํานวน/รอยละ อันดับ/จํานวน/รอยละ 
จํานวนคนที่จดทะเบียน 
(ประชากรเปาหมาย: ควบคุม) 

240 
190 : 50 

42 
33 (17.4) : 9 (18.0) 

123 
95 (50.0) : 28 (56.0) 

75 
62 (32.6) : 13 (26.0) 

จํานวนปญหาที่จดทะเบียน (ระบุ
ปญหาและไมระบุ)  
(ประชากรเปาหมาย: ควบคุม) 

347 
 

280 : 67 

74 
 

56 (20.0) : (26.9) 

175 
 

143 (51.1) : 32 (47.7) 

98 
 

81 (28.9) : 17 (25.4) 
จํานวนปญหาที่จดทะเบียน 
(ระบุปญหา)  
(ประชากรเปาหมาย : ควบคุม)           

310 
 

248 : 62 

50 
 

39 (15.7 : 11 (17.7) 

170 
 

134 (54.0) : 36 (58.1) 

90 
 

75 (30.3) : 15 (24.2) 
1.  ท่ีดินทํากิน 
ประชากรเปาหมาย 
ประชากรควบคุม 

1 
 

 152 
 123 
  29 

49.0 
49.6 
46.8     

1 38 
31 
 7 

12.3 
79.5 
63.6 

1 90 
73 
17 

29.1 
54.5 
47.2 

2 24 
19 
  5 

  7.7 
25.3 
33.3 

2.  หน้ีสินภาคประชาชน 
ประชากรเปาหมาย 
ประชากรควบคุม 

2   86 
  66 
  20 

27.72
6.6 
32.3 

3  4 
 3 
 1 

 1.3 
 7.7 
 9.1 

2 62 
48 
14 

20.0 
35.8 
38.9 

3 20 
15 
 5 

  6.5 
20.0 
33.3 

3.  ท่ีอยูอาศัยของคนจน 
ประชากรเปาหมาย 
ประชากรควบคุม 

3   68 
  57 
  11 

21.9 
23.0 
17.7 

2  8 
 5 
 3 

 2.6 
12.8 
27.3 

3 16 
13 
 3 

5.2 
9.7 
8.3 

1 44 
39 
 5 

14.2 
52.0 
33.3 

4.  นักเรียน / นักศึกษา  
     มีรายไดจากอาชีพ 
ประชากรเปาหมาย 
ประชากรควบคุม 

4    3 
    
   1 
   2 

 1.0 
  
 0.4 
 0.8 

------- 

4  2 
 

----- 
 2 

0.6 
 
 
5.6 

4 
 
- 

 1 
  
 1 
------ 

  0.3 
   
 1.3 
  - 

5. ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 
ประชากรเปาหมาย 
ประชากรควบคุม 

5    1 
   1 
   - 

 0.3 
0.4 
  - 

------- -------- 
5 
- 
- 

 1 
 1 
----- 

  0.3 
 1.3 

- 
6.  จดทะเบียนแตไมระบุ 
     ปญหา 

37 (10.7) 24 (6.9) 5 (1.4) 8 (2.3) 

หมายเหตุ :   1. รอยละของจํานวนปญหาที่จดทะเบียนคิดจากจํานวนปญหาที่ระบุในการจดทะเบียนท้ังหมด 
                    2.  รอยละของจํานวนปญหาที่ประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมจดทะเบียนคิดจากจํานวนปญหา 
                       ที่ระบุในการจดทะเบียนท้ังหมดของแตละกลุมประชากร 
                  3.  รอยละของการจดทะเบียนที่ไมระบุปญหาคิดจากจํานวนปญหาท่ีจดทะเบียนทั้งหมดทั้งที่ระบุและไมระบุปญหา 
          
4 และ 5 นับวานอยมากหรือไมมีนัยสําคัญแตประการใด  และก็มีเฉพาะชุมชนเมืองสําหรับปญหาการใหความชวยเหลือนักเรียน 
/ นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพที่เหมาะสมและผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  ปญหาละเพียงคนเดียวของกลุมประชากรเปาหมาย  
และชนบททั่วไป  ประชากรกลุมควบคุมเพียง 2 คนไดจดทะเบียนปญหาการใหความชวยเหลือนักเรียน / นักศึกษาใหมีรายได
จากอาชีพ 

ที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือไดพบวาในจํานวนปญหาที่จดทะเบียนคนจนนั้น  นอกจากปญหาในอันดับแรกที่
เลือกจดทะเบียนดังกลาวแลว  ยังมีประชากรสวนหนึ่งที่เลือกจดทะเบียนรายละ 2 ปญหา  อีกรอยละ 11.3  ในจํานวนนี้เปนการ
จดทะเบียนของประชากรเปาหมายมากกวาประชากรควบคุมถึง 2 เทา  หรือรอยละ 13 : รอยละ 6  และก็เปนประชากรเปาหมาย
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ของชนบท  ท่ัวไปที่จดทะเบียนปญหาคนจนรายละ 2 ปญหามากที่สุด (34 ใน 59 ราย หรือ รอยละ 57.6)  ถัดมาเปนประชากร
เปาหมายของชุมชนเมือง (รอยละ 20.3)  และชนบทที่สูงมีเพียง 5 ราย (รอยละ 8.5) กระจายอยู   สวนการจดทะเบียนคนจน
สูงสุดถึงรายละ 3 ปญหาพบนอยมาก (กระจายอยูในทุกกลุมพ้ืนที่และอยูในชนบททั่วไปสวนใหญ) เพียงรอยละ 2.1 ของจํานวน
ปญหาที่จดทั้งหมด  ถือเปนประชากรเปาหมาย 7 ราย  หรือประมาณรอยละ 2  และประชากรควบคุมอีก 4 ราย  หรือรอยละ 3 
สําหรับประชากรที่ไมจดทะเบียนคนจนแตเห็นดวยกับนโยบายของรัฐปจจุบันในเรื่องน้ีวาจะชวยแกปญหาความยากจนได (114 
รายใน 148 ราย หรือ รอยละ 77 ของผูไมจดทะเบียนคนจน)  สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะประชากรเหลานี้ซ่ึงเปนประชากรควบคุม
สวนใหญ (รอยละ 41.5 ของประชากรควบคุมท้ังหมด)  นั้นไมอยูในฐานะเดือดรอนหรือยากจนถึงข้ันจดทะเบียนคนจน  คือ  พอ
มีฐานะ  มีท่ีทํากินไมลําบาก  พอมีพอกิน  หรือพออยูพอกิน  สวนเหตุผลที่เห็นดวยของประชากรเปาหมายและควบคุมไมมีความ
แตกตางกันแตประการใด  ซ่ึงพอสรุปไดในประเด็นสําคัญตามแนวปญหาที่เปดโอกาสใหจดทะเบียน  ดังน้ี  (1)  คนจนยังมีอยู
มาก  และการเปดโอกาสใหคนจนไดจดทะเบียนปญหาที่ตัวเองเดือดรอนและหรือเปนเหตุแหงความยากจน  จะทําใหรัฐไดรู
จํานวนคนจนและไดทราบปญหาของคนจนที่จะชวยแกไขไดตรงประเด็นตอไป  (2)  คนจนมีหลายประเภท  การจดทะเบียนจะ
ไดชวยคนจนใหมีที่ทํากิน  มีที่อยูอาศัย  หรือชวยจัดหาใหท้ังที่อยูและที่ทํากิน  ชวยใหเขาถึงแหลงเงินทุนและมีอาชีพตลอดจนมี
ความเปนอยูที่ดีข้ึน และ(3)  ชวยบรรเทาและลดความเดือดรอนจากความยากจน  เพราะปญหาตางๆจะไดรับการดูแล  ชวยเหลือ
แกไขจากภาครัฐ  คือ  ทําใหคนจนจนนอยลง  และจํานวนคนจนก็ลดลงดวย 
 กรณีที่ประชากรผูไมจดทะเบียนคนจนเพราะไมเห็นดวยกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องน้ี พอจะสรุปเหตุผลสนับสนุน
ไดคือ (1) ไมเชื่อวาจดทะเบียนไปแลวจะไดรับความชวยเหลือจริงหรืออาจจะมีผูไดรับบาง แตคงไมไดรับทุกคน  และแลวเรื่องก็
อาจจะเงียบไป (2) ไมรูเรื่องการจดทะเบียนคน และไมเขาใจในรายละเอียดทั้งหมด (3) เขาใจวารัฐจะจัดที่ทํากินใหไกลจากที่อยู
อาศัย ซ่ึงไมสะดวกและไมสนใจ และ(4) นโยบายจดทะเบียนคนจนครั้งนี้อาจพบคนไมจนจริงไปจดทะเบียน 

(2)  การจดทะเบียนคนจนตามทัศนะของผูบริหารระดับทองถิ่น 
  ผูบริหารระดับทองถิ่นของ 3 กลุมพื้นที่ศึกษา  คือ ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  รวม 35 ราย  ไดให
ขอมูลเก่ียวกับประชากรในพื้นที่รับผิดชอบที่ไดไปจดทะเบียนคนจนตามนโยบายของรัฐเพื่อแกปญหาสังคมและความยากจน 7-
8 ประการ  ดังที่ไดสรุปภาพรวมของประชากรเองแลว (ตารางที่ 49)  โดยไดระบุวาตัวแทนครัวเรือน 1,952 คน  จาก 8,002  
ครัวเรือน  หรือประมาณ 1 ใน 4 (รอยละ 24.4) ที่เปนครัวเรือนยากจน  (ชนบทที่สูง  รอยละ 47  ชนบททั่วไป รอยละ 33  และ 
ชุมชนเมือง  รอยละ 14)  ไดจดทะเบียนทั้งหมดรวม 3,851 ปญหา   โดยสวนใหญจะจดทะเบียนรายละ  1-2 ปญหา  และอยาง
มากไมเกินรายละ 4 ปญหาท่ีแตกตางกัน  แตที่นาสังเกตและนาสนใจก็คือ  ผูบริหารระดับทองถ่ินไดชวยยืนยัน 3 ปญหาสําคัญ
ที่สุดที่ประชากรเปาหมายยากจนไดไปลงทะเบียน (ตารางที่ 50)  คือ ปญหาท่ีดินทํากิน  ที่อยูอาศัยของคนจน และหนี้สินภาค
ประชาชน  และท่ีเดนชัดที่สุดไมแตกตางกันไมวาจะเปนขอมูลของประชากรเองและผูบริหารระดับทองถิ่น  คือ ปญหา
เดือดรอนหรือวิกฤตมากที่สุดที่คนจนไปจดทะเบียนอันดับหนึ่ง  ซ่ึง      ไดแก  ปญหาที่ดินทํากินสําหรับชนบทที่สูง และชนบท
ทั่วไป  และปญหาที่อยูอาศัยของคนจนสําหรับ  ชุมชนเมือง  สวนปญหาที่จดทะเบียนในอันดับ 2  และ 3 ของชนบทที่สูงและ
ชนบททั่วไปก็ไมตางกันหรือตรงกัน  จะสลับที่ของปญหาที่จดทะเบียนคนจนอันดับ 2 และ 3 ของชุมชนเมืองตามที่ประชากร
เปาหมายแจงและผูบริหารระดับทองถิ่นใหขอมูล 
 นอกจากนั้นผูบริหารระดับทองถิ่นแตละกลุมพื้นที่ศึกษา  ยังใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่ประชากรในหมูบานหรือชุมชน
ของตนเลือกจดทะเบียนมากที่สุด  คือ ปญหาที่ดินทํากินสําหรับชนบทที่สูงและชนบททั่วไป เหตุผลสําคัญที่ไมตางกัน คือ  การ
ไมมีกรรมสิทธิ์หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน  โดยเฉพาะประชากรในชนบทที่สูง  ท่ีไดรับจัดสรรที่ดินทํากิน  สวนหนึ่งจาก
โครงการหลวง  แตไมเพียงพอกับจํานวนประชากร หรือสมาชิกของหมูบาน  ซ่ึงนับวันจะขยายตัวจากประชากรที่เพิ่มข้ึนจาก
การอพยพเขามากกวาการเกิดเพ่ิม  จึงมีทั้งปญหาบุกรุก  จับจอง  บุกเบิก  พ้ืนท่ีสูงที่เปนพื้นที่ปาสงวน  ปาถาวรหรือปาอนุรักษ  
และหรือลุมน้ําชั้นท่ี 1  ที่หามใชประโยชนในกิจกรรมใดๆ  เพราะอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดอยางรุนแรง  จึงจําเปนตอง
สงวนรักษาไวเปนปาตนนํ้าลําธาร  ประชากรบางสวนโดยเฉพาะที่เขามาอยูใหม  เชนที่พบในเขตศูนยฯหนองเขียว  จึงมีการเชา
ที่ดินทํากินเพิ่มจากหมูบานใกลเคียง  สําหรับประชากรในชนบททั่วไปที่ตองการที่ดินทํากินมากที่สุด  ก็ดวยเหตุผลเดียวกับ
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ประชากรในชนบทที่สูง  โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมูบานตัวอยางศึกษาของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ที่ยังมี ประชากรไมมีเอกสาร
สิทธิในที่ดินทํากินเพราะอาศัยทํากินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติแมริม (เชน  บานโฮงใน  อําเภอแมริม  เชียงใหม)  เขตที่ดินของ
การไฟฟาฝายผลิต  อุทยานแหงชาติดอยหลวง  และเขตปาสงวนแหงชาติปาตอง (เชน  บานนาคอเรือ  บานใหมยูงทอง  และบาน
ผาแตน  อําเภอฮอด  เชียงใหม) และเขตปาสงวนแหงชาติล้ี และที่เส่ือมโทรม (เชน  บานบวกและบานใหมสุขสันต  อําเภอลี้  
ลําพูน)  สวนเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ประชากรหรือเกษตรกรยากจนในชนบททั่วไปจดทะเบียนปญหาที่ดินทํากิน  ก็คือ 
ที่ดินทํากินที่มีอยูขนาดเล็กไมพอทํากิน  โดยเฉพาะในพื้นที่ทํากินของประชากร  หรือเกษตรกรยากจนในจังหวัดพะเยาที่มีขนาด
เล็กมากครัวเรือนละ 2-3 ไร (เชน  บานต๊ําเหลา  อําเภอเมือง และบานเซ๊ียะ  อําเภอจุน  พะเยา)  หรือไมเกิน 4-5 ไรตอครัวเรือน 
(เชน  บานสันเหนือ  อําเภอแมริม  เชียงใหม) หรือมีที่ดินนอยมากสูงถึง 60 ครัวเรือน (เชน บานปาตึง  อําเภอบานธิ  ลําพูน)  
เหตุผลสําคัญท่ีตามมาเปนประการที่สามที่ตองจดทะเบียนปญหาที่ดินทํากิน  ก็คือ  การเชาที่ดินทํากินเพราะไมมีที่ดินของตนเอง  
(เชน  บานศรีวารี  อําเภอแมริม  เชียงใหม  เชาสวนใหญ  ถึง 96 ราย  และบานลอ  อําเภอจุน  พะเยา) หรือ  มีท่ีดินทํากินนอยตอง
เชาเพิ่ม (เชน  บานต๊ําเหลา  อําเภอเมือง พะเยา) 
                ปญหาที่ประชากรเปาหมายยากจนของชนบททั่วไปจดทะเบียนมากเปนอันดับถัดมาหรืออันดับท่ีสอง  คือ  ปญหา
หน้ีสินภาคประชาชน  และท่ีนาสนใจสําหรับสองหมูบานที่ใหความสําคัญกับปญหานี้มากที่สุดเพียงปญหาเดียวคือ  บานปา
หมอก  ลําพูน  และบานสันปามวงใต  พะเยา  ซ่ึงตางก็เปนหมูบานที่สรางสินคาผลิตภัณฑ OTOP (กลุมเย็บเสื้อผาและกระเปาผา
ของบานปาหมอก  และกลุมจักสานผักตบชวาของบานสันปามวงใต)  จึงพบวาประชากรเปนหนี้จากการกูเงินในระบบมาลงทุน
จํานวนมาก (เชน  บานปาหมอก  เปนหนี้เงินกู ธ.ก.ส. กันมาก  เฉลี่ยรายละแสนบาท  และผูที่กูมาลงทุนเลี้ยงโคนม และซื้อที่นา
จะเปนหน้ีรายละ 20,000 – 500,000 บาท  สวนบานสันปามวงใต  เปนหนี้เงินกูในระบบ ธ.ก.ส. และกองทุนตางๆ)  สวนอีก 3 
หมูบานที่จดทะเบียนปญหาหนี้ภาคประชาชนเปนอันดับแรกรวมกับปญหาที่ดินทํากินน้ัน  เปนหนี้เงินกูเพื่อลงทุนทาง
การเกษตรเปนสําคัญ 
                   สําหรับเหตุผลท่ีชุมชนเมืองจดทะเบียนคนจนปญหาที่อยูอาศัยของคนจนสูงสุด  ไมใชที่ดินทํากินอยางในพื้นที่
ชนบท (ตารางที่ 50)  น้ัน   นับวาไมใชส่ิงที่นาแปลกใจแตประการใดสําหรับชุมชนแออัด  เพราะคนจนในชุมชนเมืองสวนใหญ
จะไรที่อยูอาศัย  เรรอน  บุกรุกที่สาธารณะ  อาศัยอยูในที่บุคคลหรือเอกชนอื่น  เปนสําคัญ  ดังที่ผูบริหารระดับทองถิ่นของ
ชุมชนไดยืนยันเหตุผลไวชัดเจนวา  คนจนเมือง  หรือชาวชุมชนที่ยากจน  มีปญหาท่ีอยูอาศัยเปนอันดับแรก  โดยเฉพาะชุมชน
เมืองเชียงใหม  เพราะขาดที่อยูอาศัยโดยเอาไปจํานอง หรือเชาที่เทศบาลทุก 3 ป / ครั้ง (เชน  ชุมชนระแกง  คาเชา 9 ตร.วา 170 
บาท / ป) บุกรุกท่ีสาธารณะทั้งริมและครอมลําเหมือง  บุกรุกท่ีราชพัศดุ  อาศัยอยูบนที่เอกชนและที่ธรณีสงฆ (ชุมชนวัดบุญยืน  
พะเยา  คนจนอาศัยอยูในที่ราชพัศดุและอาศัยอยูกับพอแม)  สวนปญหาที่จดทะเบียนมากในอันดับถัดมาคือ  หนี้สินภาค
ประชาชน  นับเปนปญหาสําคัญมากที่สุดของชุมชนเมืองลําพูน  ที่คนจนหรือประชากรเปาหมายยากจนเปนหนี้ทั้งจากเงินกูนอก
ระบบ (สวนบุคคล) และในระบบ (สถาบันการเงินและกองทุนตางๆ) โดยเฉพาะเงินกูนอกระบบนับวามีบทบาทสําคัญในชุมชน
เมือง (เชน ชุมชนไกแกว  มีการกูนอกระบบในทุกครัวเรือนยากจน 160 ครัวเรือน  ดอกรอยละ  20 / เดือน  โดยมีคนตางจังหวัด 
จากชัยนาท  และอุทัยธานีมาออกเงินกู  สวนชุมชนสันดอนรอม  บางรายกูเงินนอกระบบลวงหนา  เพราะหวังผลจะกูเงินลาน
หรือเงินกูในระบบ  มาใชคืนภายหลัง  แตไมไดกูเพราะขาดคุณสมบัติเลยตองเปนหน้ีตอ)  สวนชุมชนเมืองพะเยา  ประชากร
เปาหมายยากจนมีหน้ีสินท้ังในและนอกระบบมากเชนกัน (เชน  ชุมชนวัดภูมิมินทร  คนยากจนมีหน้ีรวมทั้งในและนอกระบบ
จํานวนมากประมาณรายละ 10,000  - 200,000 บาท หรือมากกวา) 
 อยางไรก็ตาม  ผูบริหารระดับทองถ่ินแตละกลุมพื้นที่ศึกษายังใหขอมูลเก่ียวกับปญหาท่ีประชากรในหมูบานหรือ
ชุมชนของตนจดทะเบียนคนจนนอยที่สุด (ตารางที่ 50) คือ ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน  สําหรับชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  
และปญหาการถูกหลอกลวงสําหรับชุมชนเมือง เหตุผลที่ประชากรเปาหมายยากจนจดทะเบียนปญหาที่อยูอาศัยคนจนนอยที่สุด
ในพ้ืนที่ชนบททั้งที่สูงและทั่วไป  เพราะสวนใหญมีที่อยูแลว  ไมวาจะเปนบานหรือเพิงท่ีปลูกในที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย  
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ตารางที่  50  อันดับ  จํานวนปญหา  และรอยละของประชากรที่จดทะเบียนคนจน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
                     ของตัวแทนผูบริหารระดับทองถ่ินพื้นที่ศึกษา ป 2547 

ทุกพ้ืนที่ ชนบทที่สูงๆ ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
ปญหาที่จดทะเบียน 

อันดับ จํานวน รอยละ อันดับ จํานวน รอยละ อันดับ จํานวน รอยละ อันดับ จํานวน รอยละ 

จํานวนคนที่จดทะเบียน 
จํานวนปญหาที่จดทะเบียน 

1,952 
3,851 

538 
1,374 

793 
1,429 

621 
1,048 

อันดับ/จํานวนปญหา/รอยละของ 
ปญหาที่จดทะเบียน 

    

1.  ท่ีดินทํากิน 1 1,693 44.0 1 832 60.5 1 751 52.6 3 110 10.5 

2.  ท่ีอยูอาศัยของคนจน 2 1,105 28.7 2 434 31.6 3 152 1.6 1 519 49.5 
3.  หน้ีสินภาคประชาชน 3   951 24.7 3 107 7.8 2 518 36.2 2 326 31.1 

4.  อ่ืนๆ (ปญหา 1-7) 4    77 2.0  ---   ----  4 77 7.3 

5.  การถูกหลอกลวง 5    19 0.5  ----  4 8 0.6 5 11 1.1 

6.  คนเรรอน 6     4 0.1 4 1 0.1  ----  6 3 0.3 

7.  ผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 7     2 0.05       7 2 0.2 
ปญหาที่จดทะเบียนมากที่สุด  N  = 35     
1.  ท่ีดินทํากิน 1    21 60.0 1 6 17.1 1  14 40.0 3 1   2.9 

2.  หน้ีสินภาคประชาชน 2 9 25.7  ---  2    5 14.3 2 4 11.4 

3.  ที่อยูอาศัยของคนจน 3 8 22.9 2 1   2.9  ---  1 7 20.0 
ปญหาที่จดทะเบียนนอยที่สุด N = 35              

1.  ที่อยูอาศัยของคนจน 1   13 37.1 1 4 11.4 1 8 22.9 3 1   2.9 

2.  การถูกหลอกลวง 2 9 25.7  ---  2 4 11.4 1 5 14.3 
3.  คนเรรอน 3 5 14.3 2 1 2.9 3 2  5.7 4 2   5.7 

4.  หน้ีสินภาคประชาชน 4 4 11.4 2 1 2.9 4 1  2.9 4 2   5.7 

5.  ที่ดินทํากิน 5 3   8.6  ---   ---  2 3   8.6 
6. ผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 6 2   5.7  ---   ---  4 2   5.7 

7. นักเรียน/นักศึกษามีรายไดจากอาชีพ 7 1   2.9  ---  4 1  2.9  ---  
  
 
ก็ตาม  เชน  ที่อาศัยปลูกอยูในที่สาธารณประโยชน  ลําเหมืองสาธารณะ  รวมทั้งในที่ของพอแม  ญาติพ่ีนอง  คนในหมูบานที่
กลางของหมูบาน  และเชา เปนตน  สวนชุมชนเมืองที่จดทะเบียนปญหาการถูกหลอกลวงนอยที่สุด (แตเปนอันดับที่สองใน
ชนบททั่วไป) นั้น   นับวาสังคมชุมชนมีสภาพที่ดี  คนจนยังถูกหลอกลวงนอย  และปญหาท่ีถูกหลอกลวง คือ  ถูกหลอกใหคํ้า
ประกันและใชเงินแทน  และถูกโกงเงินกูเพราะหวังดอกเบี้ยสูง (ชุมชนหนองหอย  เชียงใหม) และเจามือแชรโกงแชรของลูกวง
ทั้งหมด  หรือกลาวไดวาเจามือลมแชร  สวนปญหาท่ีถูกหลอกลวงอื่นๆ ผูบริหารชุมชนเมืองไมไดระบุ  สวนปญหาการถูก
หลอกลวงในชนบททั่วไป  มีอาทิ  ผูรับจํานองเตาอบลําไยโกงเอาเปนของตนเพราะไมมีหลักฐานหรือลายลักษณอักษร (บานผา
แตน  อ.ฮอด  เชียงใหม) โกงพันธุกุหลาบที่รับจางปลูก  (บานปาตึง  อ.บานธิ  ลําพูน)  ถูกบริษัทจัดหางานหลอกใหกูเงินรายละ 
1.5 แสนบาท ไปทํางานที่ไตหวัน  โดยไมมีงานใหทําจริงตามสัญญา เรื่องฟองรองอยูที่ศาล (บานต๊ําเหลา  อ.เมืองพะเยา) และถูก



การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

 

252

หลอกใหขายและโอนโฉนดที่ดนิใหบริษัทเงินทุนหลักทรัพยโดยมีผูใหญบานและกํานันพามา  โดยไดรับเพียงคามัดจํา (บานสัน
ปามวงใต  อ.เมืองพะเยา)  เปนตน 
 (3)  การจดทะเบียนคนจนตามทัศนะของผูบริหารระดับนโยบาย 
 ในทัศนะของผูบริหารระดับนโยบายของทั้ง 3 กลุมพื้นที่เปาหมาย คือ ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชน
เมือง  ซ่ึงรวมทั้งกลุมนักการเมืองและกลุมองคกรเอกชน  รวมท้ังหมด 50 ราย  ตางก็มีความเห็นสอดคลองในความสําคัญของ
นโยบายใหมของรัฐบาลปจจุบันในปลายสมัยแรกที่ผานมา  คือ การจดทะเบียนคนจนเพื่อแกปญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ  ดังท่ีไดอธิบายมาแลวแตตนในบทที่ (2.1.1) เกี่ยวกับโครงการที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจนไดตรงตาม
ความตองการของประชากรเปาหมายยากจน ซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวา กลุมตัวแทนนักการเมือง (ระดับพรรคและระดับทองถ่ินหรือ 
สส. ของพรรคฝายคานและฝายรัฐบาล) ไดยกให  โครงการจดทะเบียนคนจนอยูในกลุมที่มีความสําคัญอันดับแรก ในประเด็นนี้
รวมกับโครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  และโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  สวน กลุมตัวแทนองคกรเอกชน  ให
ความสําคัญกับโครงการจดทะเบียนคนจนในกลุมอันดับ 2 รวมกับอีก 8 โครงการพัฒนาของรัฐทั้งท่ีมีมาในอดีตและของรัฐ
ปจจุบันท่ีระบุแลวแตแรก ในขณะที่ผูบริหารระดับนโยบายของแตละกลุมพ้ืนที่สวนใหญประมาณ 2  ใน 3 ของท้ังหมด  (รอยละ 
60-69) ใหความสําคัญกับนโยบายการจดทะเบียนคนจนในกลุมอันดับ 3 และ 4  ถัดจากโครงการยอดนิยมของประชากร
เปาหมายยากจน  คือโครงการกองทุนเงินลาน  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  โครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  และ
โครงการที่ผูบริหารระดับนโยบายใหความนิยม คือ OTOP เหตุผลที่ผูบริหารระดับนโยบายใหความสําคัญอันดับตนๆ กับ
โครงการจดทะเบียนคนจนวาจะสามารถชวยแกปญหาความยากจนไดตรงเปาหมาย   คือ ผูบริหารฯ เชื่อวาประชากรเปาหมาย
จากจนจะเปนผูใหขอมูลไดตรงวาตองการใหรัฐบาลชวยแกปญหาความเดือดรอนยากจนไดอยางไร  สวนรัฐเองก็จะไดรับทราบ
ปญหาตามลําดับความสําคัญ  หรือวิกฤตที่ตองชวยเหลือเรงดวนมากนอยแคไหน  และกําหนดเปนนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานไดไมผิดพลาด  แตดังที่ระบุไวแตแรกวาประชากรตองมีความซื่อสัตย  จริงใจ  แจงตามความเปนจริง  โครงการ
พัฒนาตางๆของรัฐท่ีชวยแกปญหาความยากจนจึงจะสัมฤทธิผล  คือ กอใหเกิดประโยชนแกประชากรเปาหมายยากจนและดอย
โอกาสในลักษณะตางๆไดอยางแทจริง  ไมวาจะเปนปญหาที่ดินทํากินของประชากรยากจนในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  ที่
ไมมีหรือไมมีกรรมสิทธิ  หรือมีนอยไมพอทํากิน  ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน ของประชากรยากจนในชุมชนเมืองสวนใหญที่ยัง
ตองพึ่งพาพอแมญาติ หรือเพื่อนบาน  หรือเชา  หรือบุกเบิก  บุกรุก  จับจองเปดพื้นที่ผิดกฎหมายตางๆ เพื่ออยูอาศัยและทํากิน
ดังที่อธิบายแลว  และปญหาหนี้สินภาคประชาชน ของประชากรยากจนในชนบททั่วไปและ      ชุมชนเมือง  สวนใหญท่ีเปน
ภาระของคนจนทั้งในระบบจากกองทุนตางๆ และโดยเฉพาะจากเงินกูนอกระบบที่คนจนกูไดงายโดยไมมีเงื่อนไขอยางเงินกูใน
ระบบ  เวนแตดอกเบี้ยท่ีสูงกวาหลาย    เทาตัวก็คือภาระที่ปดกั้นโอกาสคนจนจากการพัฒนาอาชีพและรายได  และหรือปญหา
อ่ืนๆท่ีมีการจดทะเบียนคนจนก็ตาม 
 
4.6.6  นโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบันกับการแกไขปญหาความยากจนภายใน 6 ป 
           เปนที่นาสนใจและนาสังเกตอยางมากที่ตัวแทนประชากรศึกษาทั้งหมดประมาณ 2 ใน 3 หรือรอยละ 66 (ประชากร-        
เปาหมายรอยละ 69.2  ประชากรควบคุมรอยละ 55.4) ของทั้ง 3 กลุมพื้นท่ีศึกษา  คือ  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  
ใหความไววางใจและเชื่อถือวานโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบันที่เนนการแกไขปญหาความยากจนใหหมดไปภาย 6 ป  หรือ 
ปสุดทายในสมัยที่สองของรัฐบาลปจจุบัน  ภายใตนายกรัฐมนตรีคนเดิม  คือ  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตรน้ัน  เปนส่ิงที่เปนไปได  
แตจะมีประชากรตัวอยางศึกษาอีกเกือบ 1 ใน 4  หรือ  รอยละ 22.5  (ประชากรเปาหมายรอยละ 18.7  ประชากรควบคุมรอยละ 
33.8) ของทุกพื้นที่ศึกษาที่ยังไมเห็นดวยหรือไมเชื่อวาความยากจนของคนในประเทศ  ซ่ึงยังเหลืออยูมาก  จะหมดไปไดในชวง
ส้ันๆเพียงอีก 6 ป  ดวยเหตุผลมากมายหลายประการที่จะไดสรุปตอไป    
 อยางไรก็ตาม  ยังมีประชากรตัวอยางศึกษาที่เหลือของทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษาอีกเกือบรอยละ 10 (รอยละ 9.5 ของ
ทั้งหมด  เปนประชากรเปาหมายรอยละ 9.3  และประชากรควบคุมรอยละ 9.5)  ที่เห็นดวยแบบมีขอแมหรือเงื่อนไข  คือ เห็นวามี
โอกาสแตยังมีความของใจอยูอีกหลายประการ  ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้  (1)  คนจนในสังคมและชุมชนแมจะดูวามีชีวิตความเปนอยูดี
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ข้ึนโดยทั่วไป  แตรัฐคงชวยไดเพียงระดับหนึ่ง  ชวยไดในระยะสั้น  และโครงการตางๆ ชวยไมไดทุกคน  เพราะคนจนมีมาก  จึง
คิดวารัฐทําไมไดใน 6 ป  (2)  ถารัฐบาลจะนํานโยบายและแผนแกปญหาความยากจนมาทําใหสําเร็จใน 6 ป ตามเปาหมาย   
จําเปนตองใหคนในชาติทุกคนมีรายไดคนละ 20,000 บาท / เดือน  ดังน้ันนอกจากรัฐจะปฏิบัติจริงแลว  ตองฝกทักษะงานอาชีพ
ใหคนจนมีรายไดอยางยั่งยืน  ซ่ึงเปนส่ิงที่ทําไดยาก  แมนายกฯจะบริหารไดดีก็ตาม  และ(3)  นโยบายและแผนปฏิบัติแกปญหา
ความยากจนใหหมดภายใน 6 ป  จะสําเร็จหรือไมตองรอดูผลงานการแกปญหา  พรอมๆกับความตั้งใจจริงและเสถียรภาพของ
รัฐบาล  โดยเฉพาะการเขาถึงคนจนจริงๆ ซ่ึงรัฐบาลอาจทําไมได  เพราะเปนเงื่อนไขที่ทําไดยากเชนกัน 
 (1)  เหตุผลสนับสนุนนโยบายและเปาหมายการแกปญหาความยากจนใหหมดไปใน 6 ป 
  ประชากรตัวอยางศึกษาในทุกพ้ืนที่ศึกษา  คือชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองสูงถึง 2 ใน 3 หรือ  รอยละ 66 
ที่สนับสนุนและเห็นดวยกับนโยบายแกปญหาความยากจนของ     รัฐบาลในปจจุบันใหหมดไดใน 6 ป  โดยเฉพาะประชากร
เปาหมายสูงสุด เกือบรอยละ 70 (รอยละ 69.2) ในขณะที่ประชากรควบคุมเกินครึ่งเพียงเล็กนอยหรือรอยละ 55 ที่เห็นดวย  โดยมี
สัดสวนของประชากรเปาหมายตอประชากรควบคุมในชนบทที่สูง รอยละ 58 : 63  ชนบททั่วไป รอยละ 76 : 63  และชุมชน
เมือง  รอยละ 68 : 37  สําหรับขอมูลสนับสนุนทั้งหมดที่ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรและกลุมพื้นที่ศึกษา พอ
สรุปได ดังนี้  (1)  โครงการตามนโยบายเรงดวนของรัฐที่เนนการแกไขปญหาความยากจน โดยเฉพาะโครงการกองทุนเงินลาน 
โครงการจดทะเบียนคนจนดานที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย  และดานหนี้สินภาคประชาชน  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  และ
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนสําคัญ  ลวนแลวแตชวยใหคนจนอยูดีกินดีข้ึน  ไมมีขโมย  มีทุนทําอาชีพและมี
รายได  มีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  คนจนมีโอกาสทํามาหากิน  และมีโอกาสและสิทธิตางๆ ในสังคมตางๆ 
ดีข้ึนโดยสวนรวม  โดยเฉพาะการไปใชบริการรักษาพยาบาลเทาเทียมกันไมวาคนจนหรือคนรวย  ชวยลดภาระหนี้สินของคน
จนและชวยใหหมดไปในที่สุด  รวมทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และปลอดภัยจากยาเสพติดทั้งเสพและคา ฯลฯ 
เหลานี้ลวนแลวแตเปนหนทางใหความยากจนเดือดรอนลดลงและหมดไดภายใน 6 ปตามเปาหมายของรัฐบาล  ถาทุกโครงการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง  (2)  มีความเชื่อและศรัทธาในตัวนายกฯ วาพูดจริงทําจริงและทําไดหรือรัฐทําได  คือ มั่นใจวารัฐบาลชวยจริง  
ชวยคนจนในทุกๆเรื่องที่จําเปนตามโครงการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมตามที่ระบุในขอ(1) ทําใหคนจนมีความหวังและ
ความมั่นใจมากขึ้นวาทุกคนจะมีชีวิตที่ดีข้ึนและมีฐานะเทาเทียมกัน  คือ จะไมมีคนจนอีกตอไป  และจากนโยบายที่เด็ดขาดของ
รัฐบาลหรือของนายกฯ ประชากรบางคนจึงมั่นใจวารัฐบาลนาจะทําไดภายใน 3 ปแทนที่จะตองรอนานถึง 6 ปตามนโยบายและ       
เปาหมายที่รัฐกําหนดไวดวยซํ้าไป 
 (2)  เหตุผลที่นโยบายการแกปญหาความยากจนไมสามารถบรรลุเปาหมายไดใน 6 ป 
 ประชากรตัวอยางศึกษาในทุกพื้นที่ศึกษา  คือ  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  รอยละ 22.5  ที่ไมเห็นดวย
วานโยบายเรงดวนของรัฐปจจุบันที่ชวยแกปญหายากจนจะสามารถทําใหคนจนหมดไปไดใน 6 ป หรือในป พ.ศ. 2551 นั้น  เปน
ที่นาสังเกตวา เปนสัดสวนของ   ประชากรกลุมควบคุมสูงกวาหรือประมาณ 1 ใน 3 คือ รอยละ 34 ของประชากรกลุมควบคุม      
ทั้งหมด ในขณะที่เปนความเห็นของประชากรเปาหมายไมถึง 1 ใน 5 หรือรอยละ19 ของประชากรเปาหมายท้ังหมด  โดยมี
สัดสวนของประชากรเปาหมายตอประชากรควบคุมในชนบทที่สูงรอยละ 29 : 37  ชนบททั่วไปรอยละ 13 : 27 และชุมชนเมือง
รอยละ 20 : 43  สวนเหตุผลที่ไมเห็นดวยของประชากรทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมไมตางกันเชนเดียวกับเหตุผลสนับสนุน  
ซ่ึงพอสรุปเปนประเด็นสามัญได  ดังน้ี (1)  การแกไขปญหาของรัฐบาลยังไมถูกจุดและยังไมท่ัวถึง   (2)  คนจนมีมากและตางก็มี
ปญหาสั่งสมมากมาย  ประกอบกับบางคนก็มีนิสัยไมประหยัดและไมขยัน  บางคนก็ไมมีการศึกษา  บางคนก็ไมรูจักพอ ฯลฯ  
ลักษณะเหลาน้ียิ่งเพ่ิมปญหาใหแกไขยากยิ่งขึ้น  (3)  คนจนมักประสบปญหาซํ้าซาก อาทิ  ผลผลิตเสียหาย  ถูกกดราคา  ไมมี
ตลาด ฯลฯ  ที่เปนปญหารายปและก็สงผลตอการมีภาวะหน้ีสินซํ้าซากและเพิ่มหนี้ เพราะตองกูเงินทั้งในระบบจากกองทุนตางๆ  
และสถาบันการเงิน  เชน  ธ.ก.ส. และนอกระบบหรือสวนบุคคลท่ีตองจายดอกเบี้ยแพงมาก  และ(4)  การสงเสริมชวยเหลือดวย
โครงการกองทุนตางๆของรัฐ  เทากับเปนการสรางหนี้ใหประชาชน  ทําใหคนจนอยูแลวตองแบกภาระหนี้สินไปตลอดเพราะ
ตองกูใชหนี้อยางตอเนื่อง  และยิ่งตองเผชิญกับสภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้นอยูตลอดเวลาอยางในปจจุบัน  ปญหาหน้ีสินของคน
จนจึงนับวาจะเพิ่มไมใชลด 
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   (3)    ขอเสนอแนะเพื่อชวยใหนโยบายแกไขปญหาความยากจนของรัฐ 
             ทําใหความยากจนหมดไปไดในอนาคตอันใกล 

   สําหรับหัวขอนี้จะไดสรุปภาพรวมขอเสนอแนะจากกลุมประชากรตัวอยางศึกษาที่ไมเห็นดวยวารัฐจะทําใหความ
ยากจนหมดไปไดภายใน 6 ป (ป พ.ศ. 2551)  และขอเสนอแนะจากกลุมตัวแทนผูบริหารระดับนโยบายที่จะชวยใหรัฐสามารถทํา
ใหปญหาความยากจนหมดไปไดในอนาคตอันใกล 
 (3.1)  ขอเสนอแนะของประชากร   
 ประชากรตัวอยางศึกษาเพียง 1 ใน 4 หรือรอยละ 5.2 จากรอยละ 22.5 ที่ตอบวาไมเห็นดวยหรือไมเชื่อวานโยบายของ
รัฐจะสามารถชวยใหความยากจนหมดไปจากประเทศไทย  ไดภายในปสุดทายของการเปนรัฐบาลสมัยที่สองอยางตอเนื่อง  ได
ใหขอเสนอแนะ (ประชากรเปาหมายรอยละ 4.1 และประชากรควบคุมรอยละ 8.5)  ที่จะชวยปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนแกปญหาความยากจนของรัฐปจจุบันบรรลุเปาหมายไดในที่สุด  แมจะตองใชเวลานานออกไปอีกพอสมควรก็
ตาม ดังนี้ 1. รัฐบาลตองเขามาดูแลอยางใกลชิดและใหโอกาสคนจนจริงๆไดจดทะเบียน เพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจน
เชิงบูรณาการ หรือที่นิยมเรียกกันส้ันๆวา “การจดทะเบียนคนจน”  2.  รัฐตองรับภาระชวยแกไขปญหาตางๆ ของคนจน 
โดยเฉพาะคาครองชีพท่ีสูง  และการชวยปลดหนี้ใหทั้งหน้ีในระบบและหนี้นอกระบบ  3.  รัฐตองหางานที่เหมาะสมใหทํา  คือ 
จัดหาอาชีพหลักใหคนจนไดทําอยางท่ัวถึง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาล
ปจจุบัน  4. รัฐตองหาทางสงเสริมใหคนจนไดทําอาชีพตามขอ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาทิ  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรและน้ําอุปโภคบริโภค  การใหคนจนไดพักชําระหนี้อยางตอเนื่องในชวงเวลาเหมาะควรชวยพยุงราคาหรือประกัน
ราคาพืชผล  สงเสริมกลุมอบรมอาชีพในระดับหมูบานอยางทั่วถึง  และสงเสริมใหคนจนไดรูจักประโยชนและประหยัดทุน
ทรัพยดวยการปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคเองในครัวเรือน  และ 5.  รัฐบาลควรชวยเหลือคนจนแบบที่สงถึงมือผูรับโดยตรง  
การใหเงินทุนกูยืมจากกองทุนตางๆของรัฐ  ควรพิจารณาตามความเหมาะสมกับขนาดและคุณภาพของงาน  พรอมการกําหนด
ชําระคืนที่มีชวงเวลาเหมาะสมกับงานอาชีพที่ลงทุน  คือพอจะเห็นผลผลิตหรือเริ่มมีรายไดแลวจึงเริ่มชําระคืนไมใชตองคืน
ภายในปเดียวเทากันหมด  ในทุกอาชีพท่ีกูไปลงทุน  และกรณีจนมากๆหรือที่รูจักกันวา “จนดักดาน”  รัฐควรใหเงินกูยืมที่ปลอด
ดอกเบี้ย  พรอมกันนี้ก็ตองเตรียมพรอมดานตลาดรองรับผลิตผลและผลิตภัณฑแปรรูปตางๆ ที่จะพัฒนาตอไป 
          (3.2)  ขอเสนอแนะของผูบริหารระดับนโยบาย 
     เพื่อใหนโยบายเรงดวนของรัฐในการแกปญหาความยากจนใหหมดไปจากประเทศไดในอนาคตอันใกล  ผูบริหาร
ระดับนโยบายกลุมตางๆ ไดใหขอเสนอแนะไวหลากหลายที่พอสรุปได  ดังนี้ 
 (3.2.1)  ขอเสนอแนะของผูบริหารฯ สําหรับทุกกลุมพ้ืนที่   ประกอบดวย 1. ประการสําคัญที่สุดคนจนจําเปนตองรูจัก
ตัวตนของตนเอง  รูจักการบริหารจัดการชีวิตของตนเองวาอะไรควรไมควร  อะไรพอไมพอ  2. รัฐตองใหความสําคัญกับการให
การศึกษาแกคนจนอยางทั่วถึงพรอมๆไปกับการจัดระเบียบสังคม  และ 3.  นโยบายของรัฐตองตอเนื่องชัดเจน  ภาครัฐทุกภาค
สวนก็ตองมีสวนรวมในการนําแผนมาปฏิบัติอยางจริงจังและอยางเปนระบบตอเน่ือง 
 (3.2.2)  ขอเสนอแนะของผูบริหารฯ กลุมพ้ืนที่ชนบทที่สูง  ประกอบดวย  1. คนจนตองรูจักและยอมรับสภาพของ
ตนเอง  อาทิ  รูจักประมาณตน  รูจักพออยูพอกินมีการออมและประหยัดไมใชจายเกินตัว  เรียนรูการพ่ึงตนเอง ฯลฯ  ทั้งนี้  เพ่ือ
ปรับสภาพตนเองขึ้นรองรับการพัฒนาจากโครงการตางๆ ไดอยางเหมาะสมตามแนวปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง”  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบัน  2. มีการใหสิทธิทํากินแกคนจนในชนบทที่สูงอยางชัดเจน  เพื่อเสริมสรางความ
มั่นใจในที่ดินทํากินของตน  อันจะสงผลตอการพัฒนาอาชีพและรายไดไดงายขึ้น  แตท้ังนี้ตองตระหนักหรือคํานึงถึงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมบนพื้นที่สูง  และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน  น้ํา  ปาไมและพืชพรรณธรรมชาติเชิงอนุรักษ)          
3. ทางภาครัฐตองใหความเปนกันเองกับประชากรเปาหมายยากจน  ถามไถสารทุกขสุกดิบ  รวบรวมขอมูลปญหาและสิ่งที่คน
จนตองการใหชวยเหลือโดยตรง  และอะไรชวยไดกอนหรือชวยไดทันทีก็ควรทํา  ขณะเดียวกันทางภาครัฐจําเปนตองเปดโอกาส
ใหประชากรยากจนไดมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น  ขอปญหาตางๆ และสิ่งที่พวกตนอยากทําอยากแกไข  นั่นก็คือ ตองรวมมือ
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รวมความคิดกันทั้งสองทาง  เพ่ือทํางานในลักษณะบูรณาการ  ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมชวยกันกับประชากรเปาหมายยากจน
จัดเวทีชาวบาน  เพื่อความถูกตองของขอมูล  และชวยสรางความเปนกันเองไปพรอมกันดวย  4. การใหความสนับสนุนและชวย 
เหลือฝกอบรมใหมีทักษะประกอบอาชีพหลักตามที่โครงการหลวงสงเสริมแนะนําและเปนตลาดใหดวย  โดยพัฒนาไปพรอมกับ
กายภาพของพื้นที่  เชน  แหลงน้ําเพื่อการเกษตร  และการอุปโภคบริโภค  การปรับปรุงบํารุงความอุดมสมบูรณของดิน  และ
เทคโนโลยีที่จําเปนสําหรับการปลูกพืชผัก  ไมดอกและไมผลเมืองหนาว  โดยเฉพาะผักอินทรียหรือผักปลอดสารพิษที่ทาง
โครงการหลวงสงเสริมอยางมากในรอบปที่ผานมา  เชนที่ศูนยฯหนองหอย  5. การใหความสนับสนุนและสงเสริมการรวมกลุม
อาชีพผลิตสินคาที่เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินที่สามารถพัฒนาไปสูระบบตลาดทั้งในและตางประเทศ
ไดตอไป  6. การพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของสังคมชนเผาพรอมๆไปกับการสงเสริมการเปนแหลงหรือ
สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เชน ที่ศูนยฯหนองเขียว  และศูนยฯ พระบาทหวยตม  และ 7. การพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ  รวมทั้งการฝกอาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ิน  เปนส่ิงจําเปนที่ตองเรงสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ย่ังยืนในชนบทที่สูง 

(3.2.3)  ขอเสนอแนะของผูบริหารฯ กลุมพ้ืนที่ชนบททั่วไป  ประกอบดวย  1. รัฐตองเปดโอกาสใหคนจนในชนบทมี
เทาเทียมกับคนอื่นๆทั่วไป ทั้งในดานการศึกษา การรักษาพยาบาลและความปลอดภัย รวมท้ังการแปลงทรัพยสินเปนทุน  2. ตอง 
เปดโอกาสและสงเสริมใหคนจนมีความรูในการประกอบอาชีพตามที่ตนเสนอและสนใจในแนวของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความ
มั่นคงของครอบครัว  3. คนจนตองสามารถเขาถึงแหลงทุนไดงายหรือสะดวกและเสียคาใชจายนอย  4. คนจนในชนบทเกษตร
ไมวาจะเปนเกษตรพืช สัตวบกและสัตวนํ้า จําเปนตองสงเสริมการผลิตอยางจริงจังพรอมมีการประกันภัยธรรมชาติและราคาพืช 
ผล ชวยเหลือดานการตลาดลวงหนาทั้งระดับในประเทศและการสงออก  รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนใหมีการปรับปรุงแปรรูป
ผลผลิตสินคาเกษตรจนถึงระดับพื้นที่หรือระดับหมูบาน  5. การจดทะเบียนคนจน  ถาทําไดตรงตามเปาหมายและมีการวางแผน
แกไขชวยเหลืออยางจริงจัง ปญหาความยากจนก็สามารถลดลงได  6. คนจนในชนบทตองมีจิตสํานึกในการออมและประหยัด  
คือ มีความขยันเปนพื้นฐานสําคัญ  มีความรับผิดชอบ ใฝหาความรูเพื่อพัฒนาอาชีพอยูเสมอ และพยายามไมสรางภาระหนี้สินให
เพ่ิมข้ึน และ 7. ภาครัฐที่เกี่ยวของทุกระดับและขั้นตอนจําเปนตองชวยคนยากจนในชนบทใหไดเรียนรู และมีสวนรวมในโครง 
การพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนของตนเอง 
 (3.2.4)  ขอเสนอแนะของผูบริหารฯ กลุมพ้ืนที่ชุมชนเมือง   ประกอบดวย  1. คนจนในชุมชนเมืองตองไดรบัโอกาส
และการสงเสริมทั้งอาชีพและการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง  เพ่ือเปนการปูพื้นฐานใหชวยเหลือตนเองไดและขยันทํามาหา
กินอยางสุจริต  สุขภาพรางกายก็ไดรับการดูแลดข้ึีน  คือเปนการแกลักษณะที่เรียกวา “โง-จน-เจ็บ”  ใหสําเร็จเพ่ือจะพนจากความ
ยากจน  2. ใหความรูคนจนในขั้นตอมาดานการรูจักจัดสรรเงินใชจายและเงินออม และใหพยายามหารายไดเสริม และ 3. ผู
กาํหนดนโยบายหรือนักการเมือง และผูปฏิบัติงานตามนโยบายหรือเจาหนาท่ีผูบริหารงานเทศบาลตองมีความรูและความจริงใจ  
และรวมมือกับประชากรเปาหมายยากจนของชุมชนเมืองในการแกไขปญหาความยากจนรวมกัน 
 (3.2.5)  ขอเสนอแนะของกลุมตัวแทนนักการเมือง  ประกอบดวย  1. การแกปญหาความยากจนของคนไทยทั้งประเทศ
นั้น  จําเปนตองมองการพัฒนาเปนองครวมหรือภาพรวม  จากนั้นตองพยายามเขาถึงบุคคลแตละภาคที่ตางกัน  คือ ดูชีวิตจริงและ
แกปญหาใหตรง  โดยคํานงึถึงภาคการผลิตหรืออาชีพเปนสําคัญ  ขณะเดียวกันภาครัฐตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสราง
รวมของเศรษฐกิจดวย  2.  คนยากจนตองมีโอกาสไดรับการศึกษาเปนพื้นฐานกอน  เพ่ือรับผิดชอบตนเองหรือชวยตนเองใหมาก
ไมรอคนอ่ืนมาชวย รูผิด-รูถูก ไมเกียจคราน  3. คนยากจนจําเปนตองไดรับโอกาสเขาถึงแหลงทุน  มีที่ทํากินที่เหมาะสมและ
ใชไดเต็มตามศักยภาพพรอมแหลงนํ้าที่พอเพียง มีอาชีพที่เกิดรายไดดีและมีตลาดทีย่ั่งยืน  4. บุคลากรที่ชวยพัฒนาสนับสนุนคน
จนที่ยังขาดความรูเฉพาะทาง  จําเปนตองเรงปรับปรุงแกไขไมวาจะเปนพาณิชยจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  และตําแหนงอ่ืนๆ 
ย่ิงในชวงผลผลิตตกต่ําตองเตรียมการแกไขปองกันไวลวงหนา ซ่ึงมักจะยังไมมี และ  5. ครอบครัวบุตรหลานของคนยากจน ก็
สมควรไดรับความชวยเหลือสนับสนุนดานการศึกษาฟรีและสวัสดิการที่จําเปนอ่ืนๆดวยเพื่อชวยลดหรือแบงเบาภาระครอบครัว
ยากจน  และเพิ่มศักยภาพในการทําอาชีพใหเกิดรายไดดีข้ึน 
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 (3.2.6)  ขอเสนอแนะของกลุมตัวแทนองคกรเอกชน   ประกอบดวย  1. คนจนตองหันมาใชคุณธรรมชวย  โดยเฉพาะ
ดานขยัน  ประหยัด  ซ่ือสัตย  สามัคคี  เห็นความสําคัญของการพึ่งพากัน  ก็จะชวยแกปญหาหรือลดปญหาความยากจนได  2.  
คนจนตองรูจักประเมินสถานะตนเอง  ศักยภาพและสวัสดิการที่ควรได  3. ชาวบานหรือคนจนในหมูบานตองมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางของชุมชนตนเอง  รวมทั้งใหเสนอวิธีการแกไขปญหาความยากจนของตนดวย  4. การจําแนกและการจัดการ
ทรัพยากร  ดิน  น้ํา  ปาไม  บนพื้นที่สูง  ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยทํากินของกลุมชาติพันธุตางๆ  ตองมีความชัดเจน และ  5.  เปดโอกาส
ใหชาวบานรวมทั้งคนจนในชนบทที่สูงเขาถึงสิทธิในทรัพยากรท้ังหลาย  รวมทั้งเงินทุน  นโยบายการพัฒนาตนเอง  และ
ขณะเดียวกันจําเปนตองลดการคอรัปชั่นในงานราชการ 
 
4.7 โครงการดานสังคมของรัฐบาลในอดีต : รัฐบาลปจจุบัน * 
 
4.7.1  โครงการดานคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยพ้ืนฐาน 
       (1)  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา : 30  บาทรักษาทุกโรค 
   การดําเนินงานดานการประกันสุขภาพนั้นไดมีการดําเนินการมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลชุดปจจุบันเขามาบริหารประเทศ 
โดยนโยบายดานสุขภาพถูกนํามาเปลี่ยนยุทธวิธี และใชคําวา “หลักประกันสุขภาพถวนหนา”  โดยผูปวยจายคารักษาพยาบาล
เพียง 30 บาทใชรักษาไดทุกโรค (นโยบายรัฐป 2548 ปรับเปาหมายเปน “30 บาทชวยคนไทยหางไกลโรค”) โครงการนี้จะชวยให
คนไทยที่ยังไมมีสิทธิใดๆ เลย  สามารถใชบริการสุขภาพโดยไมตองเสียเงินมาก  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เปนโครงการ
เรงดวนท่ีรัฐจัดข้ึนเพื่อใหผูมีสิทธิไดรับบริการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่จําเปนขั้นพื้นฐาน  โดยจายคาบริการเปนเงิน 
30 บาทตอครั้ง ไมวาจะนอนหรือไมนอนโรงพยาบาลก็ตามโดยไมตองเสียคาใชจายรักษาพยาบาลเพิ่มเติม สวนคารักษาพยาบาล
นั้นรัฐบาลเปนผูจายจากเงินภาษี  โดยเหมาจายเปนรายหัวใหสถานพยาบาลเฉลี่ยกันไประหวางคนปวยกับคนไมปวย 
 ผูมีสิทธิใชบัตรบริการ 30 บาทรักษาทุกโรคคือ ผูที่ยังไมไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนๆ 
ของรัฐอยูกอนแลว  สามารถใชบริการไดที่โรงพยาบาลหรือศูนยบริการสาธารณสุข หรือสถานีอนามัยที่ใหบริการระดับตน ซ่ึง
ระบุชื่อไวในบัตรประกันสุขภาพถวนหนา และสามารถใชบริการสงตอในกรณีที่สถานพยาบาลที่ระบุชื่อไวไมสามารถรักษา
โรคได 
 โครงการหลักประกันดานสุขภาพ นับเปนนโยบายที่สรางความพึงพอใจใหกับประชาชนมาโดยตลอด   รัฐบาลทุกยุค
พยายามปรับเปลี่ยนหลักประกันที่ใหบริการเพิ่มมากข้ึน สถานการณการไดบัตร 30 บาท เพ่ือรักษาพยาบาลนั้น  จากการ
สัมภาษณตัวอยางในหมูบานเปาหมาย และหมูบานควบคุม  พบวาการไดรับบัตรทองยังไมครอบคลุม  มีตัวอยางประมาณรอย
ละ 20-25 รายงานวาไมมีบัตร 30 บาท (ตารางที่ 51)   

ตารางที่ 51  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่ไดรับบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค 
รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) ประเภทบัตร 30 บาท 

ท่ีไดรับ เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 
เสียคารักษา 30 บาท 175  (45.2) 64  (48.1) 41  (45.5) 12  (40.0) 78  (43.6) 32  (52.4) 56  (47.4) 20  (47.6) 
ยกเวนคารักษาพยาบาล 132  (34.1) 33  (24.8) 38  (42.2) 15  (50.0) 59  (33.0) 11  (18.0) 35  (29.7) 7  (16.7) 

รวมผูไดรับบัตร 307  (79.3) 97  (72.9) 79  (87.8) 27  (90.0) 137 (76.6) 43  (70.4) 91  (77.1) 27  (64.3) 
ผูไมมีบัตร 80  (20.7) 36  (27.1) 11  (12.2) 3  (10.0) 42  (23.5) 18  (29.5) 27  (22.9) 15  (35.7) 

รวม 387 (100.0) 133 (100.0) 90 (100.0) 30 (100.0) 179 (100.0) 61 (100.0) 118 (100.0) 42 (100.0) 

                                                 
* อาจารยอาภา ศิริวงค ณ อยุธยา  นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 นอกจากการรักษาพยาบาลโดยเสียเงินเพียง 30 บาทตอการรักษาแตละครั้งน้ัน ยังมีผูที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียคา
รักษาพยาบาล ซ่ึงคือผูท่ีมีรายไดนอยและเปนผูมีบทบาทหนาท่ีชวยเหลือทางราชการ  ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ตัวอยางในพื้นที่
ชนบทที่สูงมีอัตราประชาชนที่ไดรับบัตร 30 บาท ประเภทตองเสียเงินคารักษามีอัตราเกือบเทากับอัตราประชาชนที่ไดรับการ
ยกเวนคารักษาพยาบาล (เสียคารักษา 30 บาท รอยละ 45.5 และรอยละ 40   ยกเวนคารักษา รอยละ 42.2 และรอยละ 50.0)     
สําหรับพื้นที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง มีอัตราสวนผูไดรับการยกเวนคารักษาพยาบาลนอยกวา และในอัตราสวนท่ีนอยกวา
นั้นประชากรในพื้นท่ีควบคุมมีอัตราสวนไดรับการยกเวนคารักษาพยาบาลนอยกวาประชากรกลุมเปาหมาย   ทั้งนี้ถาพิจารณา
จากขอมูลที่ปรากฏแสดงใหเห็นวาโครงการบัตร 30 บาทรักษาไดทุกโรค  สามารถชวยเหลือประชาชนที่เปนเปาหมาย “ยากจน” 
ไดในระดับที่ดีพอสมควร แตยังไมถึงระดับดี  เนื่องจากยังมีประชาชนยากจนอีกจํานวนหนึ่งไมไดรับสวัสดิการบัตรทอง 30 
บาท เหลาน้ีเลย 
 ในกระบวนการรักษาพยาบาลผูที่ไดรับบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค  จะถูกกําหนดดวยพ้ืนที่ใหบริการของ
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล  ถาในบริเวณที่รับผิดชอบมีสถานบริการหลายแหง ผูใชบริการมีสิทธิเลือกใชบริการแหงใดแหง
หน่ึงได   ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ประชาชนที่ไดรับบัตรทอง 30 บาท ประมาณรอยละ 80-90  รายงานวาตนเองไมไดเลือก
สถานพยาบาลดวยตัวเอง   สวนประชากรตัวอยางศึกษาที่ไดเลือกสถานพยาบาลเอง จะเปนกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ศึกษามากกวา
กลุมควบคุมในพื้นที่ฯ (ตารางที่ 52)   
 
ตารางที่ 52 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่สามารถเลือกสถานพยาบาลเองได 

รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) เลือกสถานพยาบาล 
ดวยตัวเอง เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 

ไมไดเลือก 256  (83.3) 82  (84.7) 71  (89.9) 24  (88.9) 109  (79.4) 35  (81.4) 76  (83.3) 23  (85.7) 
ไดเลือก 51  (16.7) 15  (15.3) 8  (10.1) 3  (11.1) 28  (20.6) 8  (18.6) 15  (16.7) 4  (16.7) 

รวมผูไดรับบัตร 307 (100.0) 97 (100.0) 79 (100.0) 27 (100.0) 137 (100.0) 43 (100.0) 91 (100.0) 27 (100.0) 
 
ในขณะที่การเจ็บปวยถามีอาการหนักเกินกวาสถานพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบจะดูแลรักษาได “บริการสงตัว”  เปนอีก

วิธีหน่ึงที่นโยบายนี้กําหนดขึ้นมาเพื่อปองกันมิใหผูปวยตองรับการรักษาอยางไมมีประสิทธิภาพ  ในพื้นท่ีที่ศึกษาพบวา มีการใช 
“บริการสงตัว” ผูปวยในอัตราคอนขางสูง   โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่สูง ทั้งประชาชนในหมูบานเปาหมายและควบคุม และ
ในหมูบานเปาหมายของชนบททั่วไปและชุมชนเมืองอีกดวย  (ตารางที่ 53) 

 
ตารางที่ 53  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่เคยใชบริการสงตัว 

รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) ใชบริการสงตัว 
เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 

    ไมเคยใช 234  (76.2) 81  (83.2) 61  (76.6) 19  (70.4) 102  (74.6) 37  (85.7) 71  (78.4) 25  (92.3) 
    เคยใช 67  (21.7) 14  (14.7) 17  (21.2) 8  (29.6) 33  (23.9) 4  (9.5) 17  (18.2) 2  (7.7) 
    ไมตอบ 6  (2.1) 2  (2.1) 1  (1.2) - 2  (1.5) 2  (4.8) 3  (3.4) - 

รวมผูไดรับบัตร 307 (100.0) 97 (100.0) 79 (100.0) 27 (100.0) 137 (100.0) 43 (100.0) 91 (100.0) 27 (100.0) 
 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรทอง 30 บาท 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบัตรทอง 30 บาทของกลุมตัวอยางไมคอยตางกันมาก  สวนใหญมีความเห็นวา บัตรทอง 
30 บาทใชรักษาโรคไดหลายโรค  ถึงแมจะเปนการเสียเงินทุกครั้งที่เขารักษาก็ตาม  ชาวบานคิดวา “คุมคา” มากกวาไมคุม   ซ่ึง
เปนความคิดเห็นของตัวอยางทั้งในพ้ืนท่ีเปาหมายและพื้นที่ควบคุม  ดังขอมูลจากการสํารวจ (ตารางที่ 54(ก)) แสดงใหเห็น
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ชัดเจนวาประชาชนมากกวารอยละ 90 มีความเห็นวา บัตรทอง 30 บาทน้ีคุมคา  และในกลุมผูที่เห็นวาคุมคาน้ันตัวอยางในพื้นที่
เปาหมายมีอัตราสวนมากกวากลุมตัวอยางในพื้นที่ควบคุมในทุกชุมชน   คนกลุมนี้ใหเหตุผลวาบัตร 30 บาทนี้ทําใหคนยากจน
ไดมีโอกาสเขาถึงระบบการรักษาพยาบาลโรครายแรงได  ซ่ึงแตกอนนอกจากไมสามารถรับการรักษาแลว ก็มักจะเสียชีวิต ทําให
ชวยลดภาระคาใชจายสําหรับคนท่ีมีรายไดนอยจริงได  และหลักการสําคัญคือ การใชบัตรทอง 30 บาทนี้รักษาไดหลายโรค และ
บางโรคเคยรักษาและใชเงินมาก  โครงการนี้ทําใหรูสึกคุมคามาก 
 
ตารางที่ 54 (ก) จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่ความคิดตอความคุมคาของบัตรทอง 30 บาท 

รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) ความคิดเห็น 
เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 

    ไมคุมคา 10  (3.3) 7  (7.4) 3  (4.0) 3  (11.5) 4  (3.0) 2  (4.5) 3  (3.4) 2  (8.0) 
    คุมคา 297  (96.7) 90  (92.6) 76  (96.0) 24  (88.5) 133  (97.0) 41  (95.5) 88  (96.6) 25  (92.0) 
รวมผูไดรับบัตร 30 บาท 307 (100.0) 97 (100.0) 79 (100.0) 27 (100.0) 137 (100.0) 43 (100.0) 91 (100.0) 27 (100.0) 

 
 อยางไรก็ตามมีผูท่ีมีความคิดแตกตางออกไปจากกลุมแรกถึงแมจะเปนสวนนอย คือ กลุมท่ีมีความเห็นวา  “ไมคุม”  
ตัวอยางกลุมนี้ใหเหตุผลวา บุคลากรดานสาธารณสุขมีคนไขที่ตองรับผิดชอบดูแลมากจึงใหบริการไมดี  ผูปวยไดยาที่มีคุณภาพ
ต่ํา กินแลวไมหาย   ผูปวยที่ปวยเล็กนอยบางคนบอกวาเสียเงิน 30 บาทไดยากลับบานนิดเดียว  และบางคนแสดงความเห็นวาถา
เปนมากๆ สถานพยาบาลไมมีความสามารถรักษาใหหายได ความเขาใจในเรื่องนี้ แสดงวาผูตอบไมมีความรูเรื่องระบบ “สงตอ” 
                 สําหรับบัตร 30 บาทรักษาไดทุกโรค  เปนคําพูดที่รัฐบาลใชเมื่อกําหนดนโยบายนี้ออกมา  แตโดยความเปนจริงบัตร
ทอง 30 บาท ยังจํากัดโรคบางประเภทไมสามารถใชบัตรทองได เชน โรคเอดส ซ่ึงแพรระบาดมากในภาคเหนือตอนบน  
ประเด็นนี้จึงเปนเรื่องที่ชาวบานยังไมเห็นดวย และตองการใหบัตรทอง 30 บาทน้ีคุมครองผูที่เปนโรครายแรงนี้ดวย     อยางไรก็
ตามชาวบานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตร  30 บาทไวดังนี้(ตารางที่ 54(ข)) 

โดยสรุป บัตรทอง 30 บาทรักษาไดทุกโรคนี้  นับวาเปนนโยบายท่ีดีใหประโยชนแกประชาชนที่มีฐานะยากจนไดจริง   
ถึงแมยังไมมีความครอบคลุม ประชาชนยากจนจํานวนไมนอยที่ยังเขาไมถึง (ยังไมไดบัตร)   สําหรับผูที่ไดรับบัตร 30 บาท ก็มี
ความพอใจในนโยบายนี้อยูมากพอสมควร  และในประเด็นการไดรับบริการพิเศษ เชน การไดสิทธิเลือกสถานที่รักษา หรือการ
ใชบริการสงตัวเมื่อเจ็บปวยหนัก   บริการเหลาน้ีก็ไปปรากฏในชุมชนที่เปนกลุมเปาหมายยากจนจริงมากกวา  ฉะนั้นโดย
ภาพรวมแลวนโยบายนี้ไดรับความพึงพอใจจากประชาชนทั่วไป 
 
โครงการบัตรทอง 30 บาทในทัศนะของผูใหบริการ 
 กรณีศึกษาโรงพยาบาลที่ 1 
 โรงพยาบาลของรัฐแหงหน่ึงในจังหวัดภาคเหนือ เขารวมโครงการ 30 บาท โดยใหบริการรักษาพยาบาลระดับ tertiary 
medical care  โดยมอบใหภาควิชาเวชศาสตรครอบครัวเปนผูรับผิดชอบดูแลโครงการ 30 บาท และจัดการใหการรักษาพยาบาล
ระดับ primary medical care  โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เปนตนมา   ตอมาโรงพยาบาลในจังหวัดเดียวกันเขารวม
โครงการ 30 บาท อีก 12 แหง (เปนโรงพยาบาลรัฐ 5 แหง และโรงพยาบาลเอกชน 7 แหง)   จํานวนประชากรที่เขารับบริการจึง
ลดลง   โดยเนนหลักการใหประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่ที่สามารถรับการรักษาพยาบาลไดภายใน 30 นาที  ดังนั้นโรงพยาบาลจึง
ลดจํานวนประชาชนที่จะเขารับบริการเหลือเพียง 4 ตําบล  โดยรวมการใหบริการแกผูสูงอายุและเด็ก  ทําใหประชากรมีสิทธิเขา
รับบริการประมาณ 50,000 คน  
 ตอมามีการปรับปรุงโครงการเมื่อเดือนมากราคม พ.ศ. 2547  ปรับลดพื้นที่การใหบริการเหลือเพียง 3 ตําบล   กระนั้นก็
ตามยังมีปญหาการดําเนินการหลายดาน อาทิ   
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ตารางที่ 54 (ข) จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่มีความคิดเห็นตอจุดแข็งและจุดออนของบัตรทอง 30 บาท 

คุณสมบัติ บัตร 30 บาท รวมทุกพ้ืนที 
(รอยละ) 

ชนบทที่สูง 
(รอยละ) 

ชนบททั่วไป 
(รอยละ) 

ชุมชนเมือง 
(รอยละ) 

จุดแข็ง     
1. ชวยเหลือคนจนที่มีรายไดนอย 62 (17.1)2 10 (10.2)2 38 (23.5)2 14 (13.6)3 
2. ผูปวยสบายใจ 2 (0.6) - - 2 (1.9) 
3. เสียคาใชจายนอย หรือไมเสียเลย 181 (49.9)1 62 (63.3)1 76 (46.9)1 43 (41.7)1 
4. คุมครองหลายโรค 17 (4.7) 2 (2.0) 7 (4.3) 8 (7.8) 
5. คารักษาไมแพง  คุมคากับโรครายแรง 29 (8.0) 5 (5.1) 14 (8.6) 10 (9.7) 
6. สามารถรักษาคนปวยโรคเร้ือรังได 2 (0.5) 1 (1.0) - 1 (1.0) 
7. แบงเบาคารักษา ลดรายจาย ประหยัด 41 (12.3)3 3 (3.1) 18 (11.1)3 20 (19.4)2 
8. ใชกับเหตุฉุกเฉินได 1 (0.3) - - 1 (1.0) 
9. สะดวก 15 (4.1) 9 (9.2)3 5 (3.1) 1 (1.0) 
10. เด็ก  ผูใหญ เสียเทากัน 4 (1.1) 1 (1.0) 3 (1.8) - 
11. ไดยาดี 3 (0.8) 1 (1.0) - 2 (1.9) 
12. คนยากจนกลาไปรักษา 6 (1.6) 4 (4.1) 1 (0.6) 1 (1.0) 

รวมเฉพาะผูตอบ 363 (100.0) 98 (100.0) 162 (100.0) 103 (100.0) 
จุดออน     
1. บริการไมดี 50 (34.7)1 20 (47.6)1 12 (23.5)2 18 (35.3)1 
2. ขั้นตอนยุงยาก  ลาชา 18 (12.5) 2 (4.8) 13 (25.5)1 3 (5.9) 
3. คนจน คนรวย ไมควรไดบัตรเดียวกัน 3 (2.1) - 1 (2.0) 2 (3.9) 
4. ยาไมมีคุณภาพ  ยาไมครบ 27 (18.7)2 4 (9.5) 10 (19.6)3 13 (25.5)2 
5. จํากัด รักษาโรครายแรงไมได  อุบัติเหตุก็ไมได 24 (16.7)3 5 (11.9)3 7 (13.7) 12 (23.5)3 
6. เจ็บเล็กๆ นอยๆ เสียแพง (30 บาท) โรคประจําตัวเสียบอย 7 (4.9) 3 (7.1) 4 (7.8) - 
7. เลือกสถานที่รักษาเองไมได 9 (6.2) 6 (14.3)2 1 (2.0) 2 (3.9) 
8. หมองานมากจนตองลาออก 1 (0.7) - 1 (2.0) - 
9. คนจนมากๆ ไมสามารถรักษา 2 (1.4) 1 (2.4) 1 (2.0) - 
10. ไดรับการเลือกปฏิบัติ 2 (1.4) 1 (2.4) - 1 (2.0) 
11. โรงพยาบาลมีรายไดนอย 1 (0.7) - 1 (2.0) - 

รวมเฉพาะผูตอบ 144 (100.0) 42 (100.0) 51 (100.0) 51 (100.0) 
 
 
 1. ดานงบประมาณ เน่ืองจากงบประมาณดําเนินการมีจํานวนจํากัด  เดิมไดงบประมาณจากรัฐเฉลี่ย 175 บาทตอคนตอ
ป  ซ่ึงเปนคาใชจายท้ังการรักษาพยาบาล และการสงเสริมสุขภาพ 
 2. การบริหารจัดการดานการเงิน  จํานวนเงินท่ีโรงพยาบาลไดรับขึ้นอยูกับผลงานซึ่งอยูในรูปเอกสาร   ปจจุบันรัฐเปน
หน้ีโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลตองรับผูปวยที่สงตอจากโรงพยาบาลที่ใหบริการระดับต่ํากวาราว 300 ลานบาท  ซ่ึงไม
สามารถเรียกเก็บได 
 3. ปญหาขอมูลไมครบ  ระบบขอมูลเก่ียวกับผูรับบริการยังไมสมบูรณ  สงผลตอการจัดสรรงบประมาณระบบสมดุล 
อยางไรก็ดีขณะน้ีโรงพยาบาลไดเปล่ียนระบบการจัดเก็บขอมูลจากระบบSIS (Suan Dok  Information System)   มาเปน SMI 
Suan Dok  Medical Information)   คาดวาจะสามารถแกปญหาการจัดเก็บขอมูลไดระดับหนึ่ง 
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 กรณีศึกษาโรงพยาบาลที่ 2 
 ชวงดําเนินการแรกๆ ประสบปญหาเนื่องจากยังไมมีประสบการณชุมชน  โรงพยาบาลไดจัดใหแพทยไปประจําที่
สถานีอนามัย   ซ่ึงถือวาเปนหนวยบริการข้ันพื้นฐาน (PCU)  โดยโรงพยาบาลก็มีหนวยบริการข้ันพ้ืนฐานของโรงพยาบาล 1 
แหง   การจัดใหแพทยและหัวหนาพยาบาลไปประจําที่หนวยฯ  โดยสับเปลี่ยนกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  มีปญหา
เนื่องจากระบบการทํางานตางกัน   นอกจากนั้นยังเกิดปญหาแพทยในโรงพยาบาลไมเพียงพอตอคนไขท่ีมารับบริการใน
โรงพยาบาล   โรงพยาบาลแกไขโดยสงแพทยเวชกรรมสังคมลงไปที่หนวยเทานั้น   นอกจากนี้แพทยที่ตองไปดวยความสมัครใจ 
และมีพยาบาลเวชกรรมอีก 1 คน 
 ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใหบริการโครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค 
 1. บุคลากร ตองมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  ทําใหบุคลากรในโรงพยาบาลขาดแคลน  เพราะโรงพยาบาลไมสามารถ
จัดสรรบุคลากรไปประจําหนวยบริการไดตามเกณฑ   ปญหาอีกประการ คือ ระบบการทํางานของโรงพยาบาลกับสถานีอนามัย
แตกตางกัน  ทําใหเกิดความขัดแยงกันในหมูบุคลากร 
 2. การบริหารจัดการระดับจังหวัด  การจัดการดานงบประมาณ  ซ่ึงมี 2 สวน คือ สวนรักษาพยาบาลโรงพยาบาลจะ
ไดรับ  สวนสงเสริมสุขภาพมักอยูที่โรงพยาบาลชุมชน เปนปญหาแกผูปวยฝากครรภซ่ึงตองไปที่สถานีอนามัยแตตอนคลอดตอง
ไปโรงพยาบาล 
 3. งบประมาณไมเพียงพอ โรงพยาบาลแกปญหาเรื่องงบประมาณไมพอโดยใชเงินรายไดสวนที่ไดรับจากการ
ประกันสังคม  ประกันอุบัติเหตุ คารักษาขาราชการมาชดเชยการดําเนินโครงการ 30 บาท  และไดปรับปรุงการใหบริการโดยเนน
ในดานคุณภาพ  ทําโครงการรักษาพยาบาลทางดวน (Fast Track)  และเขาโครงการ 4 โรคเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจลมเหลว และโรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษจากโรคหลอดเลือดสมอง 
 4. ปญหาระบบขอมูล มีผูใชสิทธิรับบริการซ้ําซอน  เนื่องจากระบบทะเบียนบานกลางยังไมถูกตอง  ปญหาที่คาดวาจะ
ตามมา คือ โรงพยาบาลจะรับภาระผูปวยมากขึ้น เพราะคนปวยมากๆ จะยายท่ีอยูมาอยูในเมือง  เพื่อรับบริการมากขึ้น 
 

ตารางที่ 55   การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรคของโครงการ 30  บาทรักษาทุกโรค 
                    ในพื้นที่ศึกษา : ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
จุดแข็ง 1.ประชาชนไดรับบริการ

เบ้ืองตนอยางท่ัวถึง จาก
สถานีอนามัย และการสง
ต อไปยั ง โรงพยาบาล
ได รั บ ก า ร ย อม รั บ ใน
คุณภาพของบริการ 

1.ประชากรในชนบททั่วไป ไดรับบริการ
อยางทั่วถึง 

2.เสียคาใชจายถูกในการรักษาพยาบาล 
 

1. ประชาชนมีโอกาสไดรับบริ-
การรักษาพยาบาลอยางทั่วถึง 

2.  ประชาชนยากจน  สามารถ
เขาถึงบริการรักษาพยาบาลที่มี
อาการหนักได 

 2. กรณีปวยหนัก หรือเปน
โรครายแรง  หรือกรณี
ฉุกเฉิน เขาผาตัด ไดรับ
บริการจากโครงการนี้
อยางมาก แตกอนไมเคย 
ถาไมมีเงิน 

3. คารักษาพยาบาลถูก จาย
เพียง 30 บาทตอครั้ง   

3.กรณีปวยหนักไดใชบริการรักษา ถึงแม
จะเปนคนยากจน 

4. สถานบริการมีอยูทั่วไปทั้งไกลและใกล 

3. เสียคาใชบริการต่ําเพียง  30 
บาท  ทํ า ใ ห คนกล า ม า ใ ช
บริการ โดยเฉพาะคนจน 



โครงการดานสังคม 

 

261

ตารางที่ 55 (ตอ)    

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

จุดแข็ง (ตอ) 
 
 

กรณีสูงอายุมีสิทธิไดรับ
การยกเวนอีก 

4 . เปดโอกาสใหคนจนมี
ร ายไดน อย   สามารถ
เขาถึงบริการได 

  

จุดออน 1.การใหบริการรักษา 
พยาบาลไมละเอียดถี่ถวน 
(เพราะคนไขม าก) 
วินิจฉัยโรคบางครั้งถาม
แตอาการไมไดตรวจเช็ค
รางกาย 

2 .  ได รับยา เ พ่ือบรร เทา
อาการปวย เปนยาพื้นๆ 
เชน พารา-เซตามอล บอย
มากกับการรักษาโรคที่
เปน 

3. ความสนใจคนปวยทําได
ไมทั่วถึง  มีการใชวาจา
ไม สุภาพ   ตองรอ เพื่ อ
ไดรับบริการนาน 

 
 
 
 
 

1. การใหบริการไมดี ตรวจวินิจฉัยโรคไม
ถูกตอง  เจาหนาที่ไมรับผิดชอบ  เข า
ทํางานสาย และกลับกอนเวลาเลิก 

2. การใหบริการสงตอยังไมไดรับความ
สะดวก ลาชา เกิดเหตุใหผูปวยถึงแกชีวิต 

3. การบริหารจัดการเรื่องงบประมาณไม
เพียงพอ สงผลใหการรักษาพยาบาลไมมี
ประสิทธิภาพ 

4. การเก็บคารักษาเพียง 30 บาท ทําใหคน
มาเขารับบริการมากขึ้น ส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการรักษาพยาบาลไมเพิ่มตาม 

5. สถานบริการเกาเคยชินกับการทํางาน
แบบเดิม ปรับตัวไมทันกับนโยบายใหม 
จึงเปนอุปสรรคในการใหบริการ 

6 .  ขาดบุคลากรด านการแพทยและ
พยาบาลมีจํานวนไมสมดุลกับผูมารับ
บริการ 

7. ขณะที่คนไขปกติไมใชบัตรทอง 30 
บาท ไดรับบริการอยางดี เน่ืองจากการ
จายเงินสวนตัวจํานวนมาก คนไข 30 
บาทถูกปฏิบัติตางกัน 

1. การใหบริการไมดี มีจุดออน  
เหมือนชนบททั่วไปกลาวไว 

 
2. เหมือนชนบททั่วไป 
 
3. เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
4. เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
5. เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
6. เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
7.  เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
 
8. ระยะเวลาการใหสิทธิในการ
เขารับบริการสั้น ทําให
เสียเวลาตออายุใหมทุกๆ ป 

โอกาส 1. ผูปวยมีโอกาสไดรับการสง
ตอจากสถานพยาบาลขั้นตน 
ไปยังโรงพยาบาลเครือขาย 

1.  เหมือนชนบทที่สูง 1.  เหมือนชนบทที่สูง 

 2. ผูปวยที่มีโรคเรื้อรัง มีโอกาส
ไดรับการรักษาอยางตอเน่ือง   
คนจนมี โอกาสดูแล รักษา
สุขภาพของตนไดมากขึ้น 

2. บุคลากร มีศักยภาพในการพัฒนาใหบริการที่
ดีขึ้น 

2.  เหมือนชนบทที่สูง 
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ตารางท่ี 55 (ตอ)    

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

อุปสรรค 1.มี ก า ร เ ลื อ กปฏิ บั ติ กั บ
ผูปวย โดยเฉพาะผูปวยท่ี
มีปญหาดานการสื่อสาร
กับแพทย  และพยาบาล 
อาจตองรอการตรวจนาน 
หรือถูกแซงคิว 

2. จรรยาบรรณและความ
ซ่ือสัตวตอหนาที่และตรง
ตอเวลาของบุคลากรทุก
ระดับ ที่ปฏิบัติตอผูปวย
แตกตางกัน 

3.เลือกสถานพยาบาลเพื่อ
รักษาไมได 

 

1. เหมือนชนบทที่สูง 
 
 
 
2. การคาดหวังของประชากรตอสถาน 
พยาบาลสูงกวาความสามารถที่สถาน 
พยาบาลจะทําได 

1. เหมือนชนบทที่สูง 
 
 
 
2. เหมือน  ชนบททั่วไป 

 
 

(2)  โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย 
               และผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล - บัตรสปร. 
             นโยบายที่รัฐบาลยุคกอนป พ.ศ. 2544 นํามาบริหารโดยตองการใหคนไทยมีความมั่นใจเมื่อเจ็บปวยไมสบาย สามารถไป
พบแพทยเพ่ือขอคําแนะนํารับบริการตรวจรักษาและรับยาเพื่อรักษาโรค  โดยไมตองกังวลเรื่องคาใชจาย  โดยรัฐบาลเปนผูจายคา
รักษาพยาบาลแทน  นอกจากนั้นมุงใหการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค และปองกันความเจ็บปวย  เปนการสรางสุขภาพ
มากกวาซอม   กอนป พ.ศ. 2544  การประกันสุขภาพดําเนินการในรูปรัฐบาลใหบัตรประกันสุขภาพประชาชนดานการ
รักษาพยาบาล หรือ “บัตร สปร.”  โดยที่การออกบัตร สปร. มี 2 ประเภท  ประเภทแรก : สําหรับผูไดรับการยกเวนคา
รักษาพยาบาล  ซ่ึงมีเงื่อนไขของผูที่จะไดรับสิทธิยกเวนคารักษาแกบุคคลตอไปนี้ :  1) เด็กอายุ 0-12 ป     2) ผูมีรายไดนอย    3) 
นักเรียน    4) ผูพิการ    5) ทหารผานศึก    6) ภิกษุ/ผูนําศาสนา    7) ผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป)   ประเภทที่สอง : สําหรับประชาชน
ทั่วไปที่ตองเสียคารักษาพยาบาล โดยจายเงินลวงหนารายป ปละ 300 บาท สําหรับคารักษาพยาบาลรายบุคคล และปละ 500 บาท 
สําหรับคารักษาพยาบาลทั้งครอบครัว(ตารางที่  56) 
              ปจจุบัน “บัตร สปร.”  ถึงแมจะไมนํามาใชแลวก็ตาม   ความคิดเห็นของชาวบานที่เปนตัวอยางแสดงตอนโยบาย
หลักประกันสุขภาพดานการรักษาพยาบาล   ไดกลาวถึงขอดีและขอเสียของโครงการบัตร สปร. ไวนาจะนํามากลาวถึงเพื่อเปน
ขอเปรียบเทียบ(ตารางที่  57)   
  
ตารางที่ 56  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษา ที่มีความคิดเห็นตอจุดแข็งและจุดออนของบัตร สปร. 

คุณสมบัติ บัตร สปร. รวมทุกพ้ืนที่ 
(รอยละ) 

ชนบทท่ีสูง  
(รอยละ) 

ชนบทท่ัวไป  
(รอยละ) 

ชุมชนเมือง  
(รอยละ) 

จุดแข็ง     
1. คนยากจนไดรักษา 9 (12.0)3 2 (10.5)3 5 (12.8)3 2 (11.8)2 
2. รักษาไดทุกโรค 2 (2.7) - 2 (5.1) - 
3. รักษาฟรี ไมตองเสียคารักษา 34 (45.3)1 10 (52.6)1 16 (41.0)1 8 (47.1)1 
4. จายนอย แบงเบาภาระคาใชจาย เสียเงินครั้งเดียว 16 (21.3)2 5 (26.3)2 10 (25.6)2 1 (5.9) 
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ตารางท่ี 56 (ตอ) 

คุณสมบัติ บัตร สปร. รวมทุกพ้ืนที่ 
(รอยละ) 

ชนบทท่ีสูง  
(รอยละ) 

ชนบทท่ัวไป  
(รอยละ) 

ชุมชนเมือง  
(รอยละ) 

5. ชวยประหยัดคาใชจาย 4 (5.3) - 2 (5.1) 2 (11.8)2 
6. ใชไดท้ังครอบครัว คุมทั้งบาน 3 (4.0) 1 (5.2) - 2 (11.8)2 
7. หมอใหบริการดี ยาดีกวา 30 บาท 2 (2.7) - 2 (5.1) - 
8. รักษาไดทุกเวลา 5 (6.7) 1 (5.2) 2 (5.1) 2 (11.8)2 

รวมเฉพาะผูตอบ 75 (100.0) 19  (100.0) 39  (100.0) 17  (100.0) 
จุดออน     
1. คุณภาพยาไมดี 5 (20.0) 1 (14.3) - 4 (44.4) 
2. จายเงินไปไมปวยก็ตองเสีย ปวยเล็กนอยเสียเงินมาก 7 (28.0) 3 (42.8) 4 (44.4) - 
3. บริการชา รอนาน บริการไมเทาเทียม 7 (28.0) 2 (28.6) 3 (33.3) 2 (22.2) 
4. ใชไมไดทุกโรค  ขามจังหวัดไมได 6 (24.0) 1 (14.3) 2 (22.2) 3 (33.3) 

รวมเฉพาะผูตอบ 25 (100.0) 7 (100.0) 9 (100.0) 9 (100.0) 
 
 
ตารางที่   57   สรุปเปรียบเทียบจุดแข็ง – จุดออน ของโครงการ สปร. และโครงการบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค 

สวัสดิการประชาชนดานรักษาพยาบาล (สปร.) 30 บาทรักษาทุกโรค 

จุดแข็ง  
1. สําหรับผูที่มีรายไดนอย ยากจนจริงๆ  ไดรับการยกเวนไมตองเสียคา
รักษาโรค  เพียงแตแสดงสิทธิที่ตนไดรับจากการเปนบุคคลที่ไดรับการ
ยกเวนประเภทตางๆ ก็ไดรับการรักษาฟรี 

 
 

1. การเสียคารักษาครั้งละ 30 บาท เปนการจายคารักษาเพียงเล็กนอย
ในการรักษาแตละคร้ัง   ซึ่งเปนคาใชจายที่คุมคา  โดยเฉพาะการ
รักษานั้นๆ ตองใชเงินมากถารักษาในระบบปกติ 

2. สําหรับบุคคลท่ีไมไดรับการยกเวนคารักษา  แตเสียเงินโดยซื้อบัตร
ประเภทคุมครองทั้งครอบครัว (50 บาท/ป)  หรือประเภทบุคคล (300 
บาท/ป)  นับวาเปนการจายเพียงครั้งเดียว  ทําใหชวยลดภาระรายจายเร่ือง
รักษาไดตลอดป เปนการประหยัด 

2. โครงการบัตร 30 บาทนี้   นับวาเปนโครงการที่ชวยเหลือผูมี
รายไดนอย หรือคนจนไดจริง  เพราะประชาชนกลุมน้ี    ที่ผาน
มาไมกลาไปรักษาในโรงพยาบาล ดวยเกรงจะไมมีเงินจาย 

3. โครงการฯ ใหสิทธิกับคนจนที่ไมมีรายไดจริงๆ ไดรับการดูแลรักษาเมื่อ
เจ็บปวย  ซึ่งแตกอนถาไมมีเงินไมสามารถเขารับการรักษาโรคได 

3. นับวาการจายเพียง 30 บาท ในการไปรับการรักษาแตละคร้ัง ชวย
ใหประหยัดงบฯ คารักษาพยาบาล แลวนําไปใชจายอยางอื่นได
อีก 

4. บัตร สปร. เปนบัตรท่ีสามารถรักษาไดทุกโรคโดยไมจํากัด 4. การรักษาพยาบาลดวยบัตรทอง 30 บาท  สามารถครอบคลุมการ
รักษาโรครายแรงไดหลายโรค  โดยเฉพาะคนปวยโรคเรื้อรังที่
ตองไปรับการรักษาบอย 

5. บัตร สปร. ท่ีคุมครองทั้งครอบครัว เปนบัตรที่ใหประโยชนตอครัวเรือน
ที่มีสมาชิกเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะในชนบทการอยูเปนครอบครัว
ขนาดใหญยังมีอยูมาก  ดังน้ันบัตร สปร. (ประเภท 500 บาท) จึงเปนการ
ประกันสุขภาพที่คุมคา 

5. ใชบัตร 30 บาท ไดรับความสะดวก และผูปวยรูสึกมีความสบาย
ใจ และมั่นใจวาจะไดรับการรักษา 

6. นอกจากบัตร สปร. จะสามารถใหบริการครอบคลุมทุกโรคแลว  แพทย
และพยาบาลใหบริการดีกวา และมียาที่มีคุณภาพดีกวาโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรคดวย 

6. ในประเด็นความเสมอภาค  มีความเห็นวาโครงการ 30 บาท  มี
ขอดีที่ท้ังเด็กและผูใหญ ทั้งคนรวย คนจน ตางไดรับสิทธิการ
รักษาเทาเทียมกัน คือ เสียเงินเพียงคร้ังละ 30 บาท ในการรักษา
แตละครั้ง 
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ตารางที่ 57 (ตอ)  

สวัสดิการประชาชนดานรักษาพยาบาล (สปร.) 30 บาทรักษาทุกโรค 

จุดออน 
1. ปญหาสุขภาพที่ไมอาจคาดหมายไดวาจะเจ็บปวยเมื่อไร และ
เจ็บปวยหนักแคไหน  ส่ิงที่ทําใหประชาชนคิดวาเปนจุดออน
ของโครงการบัตร สปร. คือ การที่เสียเงิน 500 บาท หรือ 300 
บาท ในปหน่ึงๆ แลวไมไดใชประโยชนเพราะไมเจ็บปวย ทํา
ใหเสียเงินไปฟรี  หรือมีการเจ็บปวยเพียงเล็กนอย ไมคุมกับ
เงินท่ีจายคาบัตรไปตลอดป 

 
1. การรักษาพยาบาลที่ไดรับจากสถานพยาบาลของรัฐ 
และเอกชนบางแหงที่รวมโครงการไมดี  ตั้งแตการ
ตรวจวินิจฉัยโรค  การรักษาโรค  และการจายยา   เปน
ประเด็นที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบ
กับการรักษาดวยระบบปกติ 

2.ไดรับบริการจากสถานพยาบาลทั้งจากโรงพยาบาลและสถานี 
    อนามัยถึงความไมเทาเทียมกัน ระหวางผูที่มีบัตร สปร.  และ
ผูที่เสียเงินในระบบปกติ พวกมีบัตร สปร. ไดรับบริการชากวา  
รอนาน และไดรับการดูแลจากแพทยและพยาบาลนอยกวา 

2. ยาที่ใชรักษากับผูที่ถือบัตร 30 บาท เปนยาที่มีคุณภาพ 
ต่ํา  ชาวบานใชคําวา “คุณภาพยาไมดี”  นอกจากไดยาไมดี
แลว บางครั้งไดยาไปกินไมครบตองมาใหม และเสีย
เงินอีกครั้ง 

3. บัตร สปร. ไมสามารถใชการรักษากับโรคทุกชนิดได  มี
ขอจํากัดในการใชบัตร ทําใหเมื่อปวยโรครายแรงตองเสียเงิน
ตามระบบปกติ  

   ขอจํากัดท่ีสําคัญอีกประการคือ บัตร สปร. ไมสามารถใชขาม
เขตพื้นที่รับผิดชอบได  ถาปวยตองรับการรักษาในพื้นที่ที่เปน
ภูมิลําเนาเทาน้ัน 

3. บัตร 30 บาท ไมสามารถใชรักษาโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ได   และการใหบริการรักษาไมครอบคลุมโรครายแรง
หลายโรค  ทําใหผูปวยตองเสียคารักษาพยาบาลใน
ระบบปกติ (ตัวอยางโรคเอดส) 

4. คุณภาพยาที่ใชรักษาพยาบาลแกผูมีบัตร สปร.  ไดรับการ
วิเคราะหวิจารณมากวา เปนยารักษาที่มีคุณภาพต่ํา  เปนยา
พื้นๆ ไมมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค 

4. การรักษาดวยบัตร 30 บาท มีข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับ
ผูปวยหลายข้ันตอน  ทําใหผูปวยไมไดรับความสะดวก 
แลวมีความรูสึกถึงความยุงยากที่ตองปฏิบัติ 

 5.  ดวยขอกําหนดที่ใหผูมี บัตร  30 บาท  ตองรับการ
รักษาพยาบาลเฉพาะโรงพยาบาลที่กําหนดในพื้นที่ที่
เปนเขตบริการเทานั้น   ทําใหผูใชบัตรไมสามารถ
เปล่ียนที่ไปรับการรักษาพยาบาลได 

 6.  การไดสิทธิ เสมอภาคระหวางคนรวยและคนจน 
สามารถมีบัตร 30 บาทรักษาไดทุกโรค ไดเหมือนๆ กัน  
ทําใหผูที่ไดรับประโยชนที่เปนคนรวยมาใชสิทธิดวย  
ในความเห็นของคนที่มีฐานะไมดี เห็นวาไมเปนการ
สมควร 

 
 
 
 
 
     (3)  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
            นโยบายการแกปญหายาเสพติดมีพัฒนาการมาโดยตลอด (ภาคผนวก 7) และเปลี่ยนแปลงกลยุทธในการแกไขปญหาไป
ตามการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล    กอนป พ.ศ. 2544 สมัยท่ีนายชวน  หลีกภัย เปนหัวหนารัฐบาล  กลยุทธที่ประกาศใช คือ การ
รวมมือระหวางรัฐบาลและประชาชนเรียก “ราษฎร-รัฐรวมใจตานภัยยาเสพติด”  การแกปญหาโดยใหชุมชนหรือประชาชนมีสวน
รวมเฝาระวัง สรางความเขมแข็งในชุมชน และมีคําวาประชาคมเขามาใชกันแพรหลาย  การแกปญหาใหความสําคัญที่การเฝา
ระวัง  โดยประชาคมหรือชุมชนตั้งกลุมดูแลเฝาระวังและตรวจสอบผูเกี่ยวของยาเสพติด  ผูเสพ ถาชุมชนรูก็จะพาไปบําบัดรักษา 
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ผูคาถูกรายงานใหทางราชการดําเนินการ  มีการดําเนินการใหเปนหมูบานปลอดยาเสพติดดวยกระบวนการ 9 ข้ันตอน  ถาชุมชน
ใดสามารถประกาศเปนพ้ืนท่ีปลอดยาเสพติด  จะไดรับ “ธงเฉลิมพระเกียรติ”  เปนการประกาศวาพื้นที่ในหมูบาน/ชุมชน ไมมี
การเกี่ยวของทั้งผูเสพและผูคา  กลยุทธการแกไขปญหายาเสพติดดวยวิธีการน้ีดําเนินไปอยางชาๆ และคอยเปนคอยไป  ชุมชนใด
พรอมก็เปนหมูบานปลอดยาเสพติดไดกอน  ในยุคนี้จึงมีหมูบานสีขาว โรงเรียนสีขาว โรงงานสีขาว เกิดข้ึนที่ละแหง 2 แหง   แต
ปญหายาเสพติดโดยภาพรวมก็ยังไมเปลี่ยนแปลง  ยาเสพติดถูกจับไดเปนจํานวนมาก   ผูเสพยากอปญหาก็ยังเปนเหตุการณ
ปรากฏใหเห็นเชนเดิม    เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใน พ.ศ. 2544 ปญหายาเสพติดถูกหยิบข้ึนมาเปนนโยบายหลักในการดําเนินงาน  
รัฐบาลชุดใหมคงใชแนวความคิดเดิม คือ ใหประชาชนมีสวนรวมแกปญหา  แตเปลี่ยนการเรียกนโยบายนี้เปน “พลังแผนดิน”  
และตนป พ.ศ. 2546 รัฐบาลก็ประกาศสงครามกับยาเสพติด  นับเปนการดําเนินการที่มีความชัดเจนมากที่สุดตั้งแตมีนโยบาย
แกปญหายาเสพติด   โดยประกาศใชมาตรการเด็ดขาดกับผูคายาเสพติด  จนเปนเหตุใหมีการ “วิสามัญ” และ “ฆาตัดตอน”   ผูคา
ยาเสพติดใหเห็นเปนครั้งแรก  สวนผูเสพใหมารายงานตัวกับทางราชการ โดยไมมีโทษและไดรับการบําบัดรักษาใหหายจาก
ยาเสพติดเพื่อกลับสูสังคมไดในที่สุด สําหรับการดําเนินการในพื้นที่ชุมชนใหตัดข้ันตอนกระบวนการเปนชุมชนปลอดยาเสพติด
จาก 9 ข้ันตอน ใหเหลือเพียง 6 ข้ันตอน   เพื่อจะประกาศใหประเทศไทยปลอดยาเสพติดทั้งประเทศภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2546   เพ่ือเปนการทูลเกลาถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา   ดวยนโยบายนี้ในชวง
ประกาศ 3 เดือนใหไปรายงานตัว คือ 1 กุมภาพันธ-30 เมษายน พ.ศ. 2546  มีผูคายาเสพติด ผูเสพยาเสพติดในชุมชนเขาไป
รายงานตัวกับทางราชการเพื่อตองการใหตัวเองบริสุทธ์ิไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  ตลอดจนผูคายากลัวถูกจัดการข้ันเด็ดขาดจึงเขา
รายงานตัว   ตองยอมรับวาการที่มีผูคายาเสพติดเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก เพราะคนเหลาน้ันเปนผูมีฐานะยากจนไมมีหนทางทํามา
หารายได     ปญหายาเสพติดทั้งดานอุปสงคและอุปทานจึงเกิดข้ึนไดงาย  คนเหลาน้ีสวนหน่ึงจึงตัดสินใจหารายไดดวยวิธีคา
ยาเสพติด  ขณะที่อีกสวนหน่ึงไมมีงานทําก็หันไปเสพยา  ดังน้ันในพื้นที่ชนบทยากจนหลายแหงจึงไดรับผลกระทบจากนโยบาย
นี้คอนขางมาก   เพราะสถานการณยาเสพติดในชุมชนดีข้ึนอยางเห็นไดชัด  ประชาชนชื่นชมและพอใจกับการปฏิบัติการแกไข
ปญหายาเสพติดครั้งนี้ 
 การสัมภาษณตัวอยางในชุมชนเปาหมาย และชุมชนควบคุมถึงความรูเกี่ยวกับการดําเนินการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติดตามนโยบายพลังแผนดิน ปรากฏวามีตัวอยางเพียงเล็กนอยประมาณรอยละ 15-20 เทานั้นท่ีรูวาโครงการ “พลัง
แผนดิน” เขามาดําเนินการอะไรในหมูบาน  ถาเปรียบเทียบระหวาง 2 ชุมชนนั้น  พบวาชุมชนเปาหมายจะมีความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินการปองกันและแกปญหายาเสพติดมากกวาชุมชนควบคุม  ทุกพ้ืนที่ศึกษา (ตารางที่ 58) 
 
ตารางที่ 58  จํานวนและรอยละของตัวอยางที่รูเรื่องการดําเนินงานในโครงการ “พลังแผนดิน” 

รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) รูเรือ่งการดําเนนิ 
โครงการ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ 

รูวาโครงการฯ ทําอะไร 80  (20.7) 20  (15.0) 20  (22.2) 6  (20.0) 39  (21.8) 9  (14.7) 21  (17.8) 5  (11.9) 
ไมตอบวารูหรอืไม 307  (79.3) 113  (85.0) 70  (77.8) 24  (80.0) 140  (78.2) 52  (85.3) 97  (82.2) 37  (88.1) 

รวม 387 (100.0) 133 (100.0) 90 (100.0) 30 (100.0) 179 (100.0) 61 (100.0) 118 (100.0) 42 (100.0) 
 
 สําหรับกลุมเปาหมายที่รูวาโครงการแกปญหายาเสพติดเขามาดําเนินงานอยางไรในชุมชน  สวนมากจะตอบไดชัดเจน
วา โครงการฯ เขามาทํากิจกรรมหลายกิจกรรม  และการใหความรูในลักษณะฝกอบรมและเผยแพรความรูในชุมชน  นับเปน
โครงการที่ใหกลุมตัวอยางรูมากที่สุด (รอยละ 28.2)    กิจกรรมรองลงมา คือ การจัดระบบเฝาระวังในชุมชนดวยการจัดเวรยาม
เฝาระวังในยามวิกาล (รอยละ 22.5)   การประชุมขบวนการประชาคมหมูบานเปนกิจกรรมกลุมตัวอยางกลาวถึงเปนอันดับที่สาม 
(รอยละ 16.9)   นอกจากนั้นมีกิจกรรมรณรงคตอตาน  และดําเนินการจัดตั้งศูนยบําบัด การจัดกีฬาตานยาเสพติด ตลอดจนการใช
มาตรการเด็ดขาด “ฆาตดัตอน” ก็เปนกิจกรรมที่ชาวบานรับรูวาเปนนโยบายแกไขปญหายาเสพติดที่ผานมา (ตารางที่ 59) 
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ตารางที่ 59  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษา ระบุลักษณะโครงการ “พลังแผนดิน” ท่ีดําเนินการในชุมชน 
 

รวมทุกพืน้ที่  (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) โครงการปองกัน 
แกปญหายาเสพติด เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 

1. จัดกีฬาตานยาเสพติด 4 (5.6) - - - 3 (8.6) - 1 (5.9) - 
2. จัดเวรยามเฝาระวังใน
ชุมชน 16 (22.5) 3 (18.7) 3 (15.8) - 9 (25.7) 2 (25.0) 4 (23.5) 1 (33.3) 

3. มาตรการ “ฆาตัดตอน” 
ตํารวจจับผูคายา 2 (2.8) 1 (6.2) - - 1 (2.9) 1 (12.5) 1 (5.9) - 

4. ตั้งศูนยบําบัด ใหการ
บําบดั 4 (5.6) 1 (6.2) 3 (15.8) - 1 (2.9) - - 1 (33.3) 

5. รณรงคตอตาน 7 (9.8) 2 (12.5) 1 (5.3) 1 (20) 4 (11.4) 1 (12.5) 2 (11.8) - 
6. อบรมและเผยแพร
ความรูพิษภัยยาเสพติด 20 (28.2) 6 (37.5) 9 (47.4) 4 (80.0) 7 (20.0) 1 (12.5) 4 (23.5) 1 (33.3) 

7. จัดขบวนการประชาคม 
ประชุมเพื่อแกปญหา 12 (16.9) 3 (18.7) 1 (5.3) - 6 (17.1) 3 (37.5) 5 (29.4) - 

8. ไมระบุกิจกรรมชัดเจน 
ชวยปราบปราม ยับยั้ง
การแพรระบาด 

6 (8.5) - 2 (10.5) - 4 (11.4) - - - 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 71 (100.0) 16 (100.0) 19 (100.0) 5 (100.0) 35 (100.0) 8 (100.0) 17 (100.0) 3 (100.0) 
 
   โดยปกติการมีสวนรวมโครงการปองกันและแกปญหายาเสพติดในชุมชน ข้ึนอยูกับชุมชนนั้นๆ จะดําเนินการแบบใด   

บางชุมชนผูนําหมูบานเปนผูพาผูติดยาหรือผูเสพยาไปเขารับการบําบัดในสถานพยาบาลของรัฐ  บางชุมชนตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนมาเฝาเดินยามในหมูบาน  บางชุมชนดําเนินการเฝาระวังในรูปแบบอื่นๆ  แตเมื่อถามผูที่รูวาโครงการพลังแผนดินดําเนินการ
อะไรบาง และแตละคนมีสวนรวมอยางไร   ปรากฏวาผูตอบคําถามสวนมากเปน “กรรมการ” (เปนผลจากการคัดเลือกผูมาตอบ 
 
คําถามที่ใหผูนําเปนคนเลือกจึงไดคนที่เปนกรรมการหรือผูนําดวยกัน) ของชุมชนซึ่งเปนผูทําหนาที่เฝาระวังและเปนคนนําผูเสพ
ไปบําบัดรักษาดวยตนเอง (ตารางที่ 60)   ในขณะที่ผูตอบซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ไมไดเปนกรรมการ ไดแสดงความเห็นวาตนเอง
ไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดไมวาจะเรื่องเสพหรือเรื่องจําหนายก็นับวาเปนการแสดงการมีสวนรวมกับโครงการฯ นี้แลว 
 
ตารางที่ 60  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่เขารวมกิจกรรมโครงการ “พลังแผนดิน” 

รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) กิจกรรมที่เขารวม
โครงการ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ 

เปนกรรมการ 40 (50.0) 11 (55.0) 8 (40.0) 3 (50.0) 23 (59.0) 4 (44.4) 9 (42.9) 4 (80.0) 
ไมคายา / ไมเสพ 39 (48.7) 4 (20.0) 11 (55.0) 1 (16.7) 16 (41.0) 2 (22.2) 12 (57.1) 1 (20.0) 
ไมตอบ 1 (1.3) 5 (25.0) 1 (5.0) 2 (33.3) - 3 (33.3) - - 

รวม (ผูตอบวารู) 80 (100.0) 20 (100.0) 20 (100.0) 6 (100.0) 39 (100.0) 9 (100.0) 21 (100.0) 5 (100.0) 
 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในยุคหลัง พ.ศ. 2544  ทําใหเกิดองคกรชุมชนขึ้นมามากมายเรียกวา “ชุมชน
เขมแข็ง” ตามนโยบายพลังแผนดิน    หมูบานที่ผานขบวนการชุมชนเขมแข็ง   6 ข้ันตอน  และโดยชุมชนยอมรับวาไมมีผูคา ไม
มีผูเสพแลว  หนวยราชการ (มหาดไทย) จะมอบ “ธงสีขาว”  ใหเปนการรับรองวาเปนชุมชนปลอดยาเสพติด   ซ่ึงในชวงกอนจะ
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546   เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันมากเนื่องจากการเรงดําเนินการใหชุมชนทั้งหมดเปน
ชุมชนปลอดยาเสพติด เพ่ือถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ทางราชการจึงเขาไปตรวจเยี่ยมชาวบานบอยและเขมงวดกับ
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การดําเนินการใหไดจํานวนหมูบานปลอดยาเสพติด   ชาวบานจึงมีความรูสึกวาทางราชการมีอํานาจที่จะทําใหชุมชนปลอดจาก
ยาเสพติดได     
            ส่ิงที่ตัวอยางทั้ง 3 ชุมชนแสดงทัศนคติเก่ียวกับการปองกันแกไขปญหายาเสพติดนี้ เปนเรื่องที่พวกชุมชนเองสวนใหญคิด
วาไมสามารถดําเนินการเพื่อดูแลชุมชนเองได  การปองกันแกไขปญหายาเสพติดนี้ตองเปนบทบาทหนาที่ของรัฐบาลเทานั้น  แต
มีตัวอยางอีกสวนหนึ่งคิดวา ถาชุมชนชวยกันดูแลสมาชิกในครัวเรือนใหดีก็จะสามารถชวยแกไขปญหายาเสพติดได (ตารางที่  
61) สําหรับกลุมตัวอยางที่แสดงความคิดเห็นวา ชุมชนไมสามารถดูแลตัวเองใหรอดปลอดจากยาเสพติดได   ใหเหตุผลแสดงวา
ปญหายาเสพติดนั้นแกไขไดยาก เพราะชุมชนไมมีความไววางใจซึ่งกันและกัน 
 
ตารางที่ 61 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่ตอบวา ชุมชนสามารถดูแลตนเองเพื่อปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) ความคิดเห็น 
เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ 

   ดูแลตัวเองไมได 66 (80.5) 14 (70.0) 18 (90.0) 5 (83.3) 32 (82.1) 7 (77.8) 16 (76.2) 2 (40.0) 
   ดูแลตัวเองได 16 (19.5) 6 (30.0) 2 (10.0) 1 (16.7) 7 (17.9) 2 (22.2) 5 (23.8) 3 (60.0) 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 82 (100.0) 20 (100.0) 20 (100.0) 6 (100.0) 39 (100.0) 9 (100.0) 21 (100.0) 5 (100.0) 
 

โดยเฉพาะกลุมตัวอยางชนบทที่สูงและกลุมตัวอยางชุมชนเมือง มีอัตราสวนตอบเหตุผลนี้มากที่สุด (รอยละ 33.3 และ
รอยละ 31.3 ตามลําดับ) เหตุผลท่ีสอง คือ ชุมชนขาดบทลงโทษที่ชัดเจน ไมมีมาตรการใดสามารถจัดการได เหตุผลขอนี้กลุม
ตัวอยางชุมชนชนบททั่วไปมีความเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่สุด (รอยละ 32.2) เหตุผลที่สาม คือ กลุมตัวอยางที่ตอบวาอยางไรเสีย
รัฐก็ตองเขามาจัดการ เพราะโดยชุมชนเองขาดอํานาจเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องน้ี นอกจากเรื่องชุมชนขาดความสามัคคีเปนสาเหตุที่
ไมสามารถลดปญหายาเสพติดลงไดแลวน้ัน เหตุผลที่นาสนใจอีกเหตุผลคือ การที่มีคนคายาและคนเสพยาจํานวนมากจนไม
สามารถจะปราบปรามแกไขได และการที่ในชุมชนมีอิทธิพลของผูคายาอยูในพื้นท่ีก็เปนเหตุผลที่ถูกหยิบข้ึนมารายงาน (ตารางที่ 62) 
 
ตารางที่ 62 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาใหเหตุผลที่ในชุมชนไมสามารถดูแลตัวเองได 

รวมทุกพืน้ที ่ (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) เหตุผลท่ีไมสามารถดูแล
ตัวเองได เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ 

1. กลัวถกูฆา กลัวอิทธิพล 6 (9.2) 1 (7.1) 2 (11.1) - 2 (6.4) 1 (14.3) 2 (12.5) - 
2. คนในชุมชนไมเชื่อใจ
กัน ไมมีความเกรงกลัว
กันและกัน 

15 (23.1) 1 (7.1) 6 (33.3) 1 (20.0) 4 (12.9) - 5 (31.3) - 

3. ขาดบทลงโทษ 
แกปญหาไมได  จัดการ
ไมได  ไมเด็ดขาด 

13 (20.0) - 2 (11.1) - 10 (32.2) - 1 (6.2) - 

4. คนคา คนเสพ มากจน 
แกไมไหว 9 (13.8) - 3 (16.7) - 5 (16.1) - 1 (6.2) - 

5. ไมสามัคคี ไมชวยกัน 
ตางคนตางอยู 10 (15.4) 7 (50.0) 3 (16.7) 3 (60.0) 4 (12.9) 3 (42.8) 3 (18.8) 1 (50.0) 

6. ตองใหรัฐชวย เปน
หนาที่ของรัฐ  คนใน
ชุมชนไมมีอํานาจ 

12 (18.5) 1 (7.1) 2 (11.1) 1 (20.0) 6 (19.3) - 4 (25.0) - 

7. ขาดผูสนับสนนุ ขาด
งบประมาณ - 2 (14.3) - - - 2 (28.6) - - 

8. เด็กและเยาวชนไมกลัว - 2 (14.3) - - - 1 (14.3) - 1 (50.0) 
รวม (เฉพาะผูตอบ) 65 (100.0) 14 (100.0) 18 (100.0) 5 (100.0) 31 (100.0) 7 (100.0) 16 (100.0) 2 (100.0) 
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 อยางไรก็ตาม มีตัวอยางจํานวนหนึ่งมีความเห็นแตกตางออกไป ถึงแมจะมีจํานวนนอยกวาพวกแรก แตมีความเห็น
นาสนใจวาปญหายาเสพติดน้ันแกไขได ตองอาศัยปจจัยครอบครัวดูแลสมาชิกในครอบครัวใหดี และตอจากนั้นชุมชนตองชวย
ดูแลชุมชนของตนใหดี  โดยมีรัฐบาลใหการสนับสนุนและปราบปราม (ผูคา) อยางจริงจัง  ถาครอบครัวเขมแข็งชุมชนเขมแข็ง  
โดยมีรัฐบาลชวยปราบปรามผูคา  สถานการณเชนนี้จึงสามารถแกปญหายาเสพติดไดผล 
 ถึงแมจะมีตัวอยางจํานวนไมมากท่ีรูวาโครงการปองกันและแกปญหายาเสพติดเขามาดําเนินกิจกรรมอะไรในชุมชน  แต
ในจํานวนผูท่ีรูวามีโครงการปองกันและแกไขยาเสพติด  เมื่อถามวามีสวนรวมกับโครงการอยางไรบาง   ปรากฏวามีกิจกรรม
หลายลักษณะที่เกิดขึ้นในชุมชนท่ีกลุมตัวอยางเขาไปรวมทํากิจกรรมดวย อาทิ  การจัดเวรยาม  การเปนกรรมการหมูบาน  การ
ประชุมซ่ึงเปนกระบวนการสรางชุมชนเขมแข็ง  การรณรงคเดินตอตานยาเสพติด  ตลอดจนการนําผูเสพไปบําบัดรักษา เปนตน  
(ตารางที่ 63) 
 
ตารางที ่63 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่เคยมีสวนรวมโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับชุมชน 

รวมทุกพืน้ที ่ (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) การเขารวมกิจกรรม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 
1. ทํากิจกรรมกฬีาตาน    
ยาเสพติด 5 (7.1) - - - 4 (12.5) - 1 (4.8) - 

2. ประชุม อบรม เผยแพร 20 (28.6) 6 (33.3) 5 (29.4) 1 (16.7) 7 (21.9) 2 (28.6) 8 (38.1) 3 (60.0) 
3. เปนกรรมการเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 24 (34.3) 6 (33.3) 5 (29.4) 1 (16.7) 15 (46.9) 4 (57.1) 4 (19.0) 1 (20.0) 

4. กิจกรรมรณรงค เดิน
รณรงค 11 (15.7) 2 (11.1) 2 (11.8) 1 (16.7) 3 (9.4) - 6 (28.6) 1 (20.0) 

5. ตักเตือน เพื่อน เด็ก 6 (8.6) 2 (11.1) 3 (17.6) 1 (16.7) 1 (3.1) 1 (14.3) 2 (9.5) - 
6. จัดจุดตรวจ  เวรยาม 3 (4.3) - 1 (5.9) - 2 (6.2) - - - 
7. นําคนเสพไปบาํบัด 1 (1.4) - 1 (5.9) - - - - - 
8. สนบัสนุนโครงการ    
ใหกําลังใจ - 2 (11.1) - 2 (33.3) - - - - 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 70 (100.0) 18 (100.0) 17 (100.0) 6 (100.0) 32 (100.0) 7 (100.0) 21 (100.0) 5 (100.0) 
 
 
ตารางที่  64  การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคของโครงการปองกันและแกไข   
                     ปญหายาเสพติดในพื้นท่ีตัวอยางชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

จุดแข็ง 1. พื้นที่โครงการอยูในความดูแล
รับผิดชอบของโครงการหลวง 
ที่มุงเนนการพัฒนาอาชีพและ
ความเปนอยู  เพื่ อแกปญหา
ยาเสพติด เปนหลัก 

1 .  กระบวนการสรางชุมชน
เ ข ม แ ข็ ง  แ ล ะป ร ะ ช า คม
หมูบานมีสวนทําใหประชาชน
กลุมนี้มีประสบการณในการ
รวมกลุมเพื่อแกปญหา 

1. เหมือนชนบททั่วไป 

 2. มีเจาหนาท่ีทั้งหนวยงานพัฒนา
เกษตร และหนวยรักษาความ
มั่นคงของประเทศ (ทหาร) ให
ความชวยเหลือดูแลเปนพิเศษ 

2. ประชาชนมีความตื่นตัวกับ
ปญหายาเสพติด  มากอนที่
นโยบายประกาศสงครามจะ
ประกาศ (กอน พ.ศ. 2544) 

2. เหมือนชนบททั่วไป 
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ตารางที่ 64  (ตอ) 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

จุดแข็ง (ตอ) 3. ชาวบานไดรับการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับพิษภัยจากทาง
ราชการ 

3. มีกิจกรรมเปนรูปธรรมใน
การปองกันเยาวชนไมใหยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด ไดแก การ
จัดแขงกีฬาฯ 

3. เหมือนชนบททั่วไป 

 4. จัดตั้งศูนยบําบัดยาเสพติดใน
ชุมชน 

4 .  การจัดตั้ ง เวรยามประจํ า
หมูบ าน  เ พ่ือดูแลเฝ าระวั ง
การคา-เสพยาเสพติดใน 
ชุมชนมีมานานกอน ป 2544 

4. เหมือนชนบททั่วไป 

 5. ประชาชนจัดตั้งเวรยาม เปนหู
เปนตา เฝาระวังในชุมชน 

  

จุดออน 
 
 
 

1. ชาวบานยังมีความคิดเห็นวา 
ปญหายาเสพติดเปนปญหาของ
รัฐบาล  ชาวบานไมสามารถ
แกปญหาเองได 

2. ชาวบานที่ เปนชนกลุมนอย
เปนประชากรที่มีประสบการณใน
การใชฝน และยาเสพติดชนิด
อ่ืนมากอน และเปนแหลงพักยา 
หรือลําเลียงยาเสพติด จึงมีความ
ออนไหว และมีความเสี่ยงที่จะ
กลับไปเปนแหลงยาเสพติดอีก
ไดงาย 

1. ชาวบานมีความเคยชิน กับ
ปญหายาเสพติด  เนื่องจากไม
เ ค ย มี น โ ย บ า ย ใ ด ทํ า ใ ห
ยาเสพติดหมดไปได 

2. ถึงแมชาวบานกลุมหนึ่ง เห็น
วาปญหายาเสพติดในชุมชน
น้ัน ตนเองสามารถดูแลได 

 แตชาวบานสวนใหญ  ยังคิด
เหมือนกลุมชนบทที่ สู งว า 
ตองใหรัฐบาลมาเปนผูจัดการ
แกไข 

 

1. เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
 
2. เหมือนชนบททั่วไป 
 

 3.การเปน ท่ีรวมความหลาก 
หลายของชนกลุมนอย  จึ ง
รวมกันเพื่อแกปญหาสําคัญๆ 
ไดยาก 

3 .  คนในชุมชนไมมี ความ
ไววางใจกัน ไมเชื่อใจกัน 

3. มีความเกรงกลัวผูมีอิทธิพล 

 4 .  คน ในชุ มชนไม มี ค ว าม
สามัคคี ไมชวยเหลือ 

4 .  คนในชุมชนไมมี ความ
สามัคคี ไมชวยเหลือ 

4. เหมือนชนบททั่วไป 

โอกาส 1. มีหนวยงานหลายหนวยมาให
ความรูและระบบการจัดการ
เกี่ยวกับการปองกันดูแลตนเอง 

1. เหมือนชุมชนชนบทที่สูง 1.เหมือนชุมชนชนบทที่สูง 
 
 

อุปสรรค 1. เปนชุมชนกลุมชาติพันธุหลาย
เผาพันธุ  การรวมกลุมทําไดชา
และเปนไปไดยาก 

1. การไมมีความรวมมือ ไมมี
ความสามัคค ี

1. คนไมมีความเชื่อใจกัน   
ไมสามัคคีรวมตัวกันไดยาก 
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     (4.)   โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
              เปนโครงการสวัสดิการผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน ไรที่อยูอาศัย และขาดผูอุปการะในรูปของศูนยบริการ
ผูสูงอายุ  การสงเคราะหเบี้ยยังชีพเปนรายเดือน (ภาคผนวก 4)  โดยมีเกณฑการใหความชวยเหลือแกผูที่มีอายุ 60 ปข้ึนไปที่ไม
สามารถประกอบอาชีพได ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ไมมีผูอุปการะเลี้ยงดู  การชวยเหลือ เปนเบี้ยยังชีพรายละ 300 บาทตอเดือน  
ซ่ึงขอรับความชวยเหลือไดที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผูสูงอายุมีภูมิลําเนาอยู 
              โครงการสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการทุพลภาพ นับเปนโครงการใหความชวยเหลือผูสูงอายุและผูพิการตามรางกาย
ไมสามารถทํางานไดไดรับเงินชวยเหลือรายเดือนๆ ละ 300 บาท  ขอมูลจากพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 แหง ผูใหสัมภาษณ 520 คน มีผู
ไดรับการชวยเหลือจากโครงการสงเคราะหฯ นี้ 20 คน หรือรอยละ 4 ของผูเปนตัวอยาง   การเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการ
สงเคราะหเปนขบวนการคัดเลือกโดยชุมชน และมีเจาหนาท่ีกรมประชาสงเคราะหเปนผูใหคําแนะนํา  เน่ืองจากงบประมาณมี
จํานวนนอยแตละปจึงมีผูสูงอายุไมไดรับการสงเคราะหดวยจํานวนหนึ่ง อยางไรก็ตามผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับเงิน
สงเคราะหยังชีพครั้งน้ียังไมรูเหตุผลที่ตนเองไดรับ แตละคนตางคาดเดาเอาเองซึ่งมีการคาดเดาตางๆ  แสดงใหเห็นวาผูไดรับการ
สงเคราะหไดเบี้ยยังชีพสวนใหญเพราะมีอายุครบ 60 ปข้ึนไป รอยละ 66.7 ของชุมชนเปาหมาย และมีฐานะยากจน ไมมีรายได
ของตนเอง หรือมีรายไดนอย  ตลอดจนไมมีลูกหลานเล้ียงดู รอยละ 19.0   นอกจากนั้นเปนคนสูงอายุท่ีตาบอด พิการ หรือเปน
คนสูงอายุที่มีความประพฤติดี 
 ผูไดรับทุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพ สวนใหญ (รอยละ 50) นําเงินน้ันไปใชจายในการซื้ออาหาร และของรับประทานอ่ืนๆ   
รองลงมาคือ การนําเงินที่ไดรับไปทําบุญ (รอยละ 22.2)  และใชในการรักษาพยาบาล (รอยละ 11.1)   ตลอดจนเปนคาใชจาย
ภายในครอบครัว (รอยละ 11.1)  (ตารางที่ 65) 

ตารางที่ 65   จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จําแนกตามการนําเงินไปใชประโยชน 
รวมทุกพืน้ที่  (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) วิธีการนําเงนิ 

ไปใชประโยชน เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 
1. ใชจายในครัวเรือน 2 (11.1) - - - 1 (12.5) - 1 (12.5) - 
2. คายา  รักษาพยาบาล 2 (11.1) 1 (25.0) - 1 (50.0) 2 (25.0) - - - 
3. ซื้ออาหาร ของกิน 9 (50.0) 3 (75.0) 2 (100.0) 1 (50.0) 5 (62.5) 2 (100.0) 2 (25.0) - 
4. จายทําบุญ 4 (22.2) - - - - - 4 (50.0) - 
5. เปนทุนประกอบอาชีพ 1 (5.6) - - - - - 1 (12.5) - 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 18 (100.0) 4 (100.0) 2 (100.0) 2 (100.0) 8 (100.0) 2 (100.0) 8 (100.0) - 
 
 
ตารางที่  66 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรคของโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน  
                   พื้นที่ตัวอยางชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

จุดแข็ง 1. ผู สูงอายุในพื้นที่ชนบทที่ สูง 
ไดรับเงินชวยเหลือโดยตรง 

1. เหมือนชนบทที่สูง 1. เหมือนชนบทที่สูง 

 2 .  ผู สู ง อ ายุ ใ ช เ งิ น ช ว ย เห ลื อ
สําหรับการดํารงชีวิต เชน ซ้ือหา
อาหาร และทําบุญรักษาพยาบาล
เล็กๆ นอยๆ  ได 

2. เหมือนชนบทที่สูง 2. เหมือนชนบทที่สูง 
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ตารางที่ 66 (ตอ) 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

จุดออน 1. จํากัดปริมาณคนที่ไดรับ  บนที่
สูงมีผูไดรับเงินชวยเหลือนอย
กวาชนบทแหลงอ่ืน 

1. เหมือนชนบทที่สูง 1. เหมือนชนบทที่สูง 

 2. ปริมาณเงินที่ไดรับเพียง 300 
บาทตอ เดือน   นับว าต่ํ ากว า
จํานวนที่ตองใชจริง 

2. เหมือนชนบทที่สูง 2. เหมือนชนบทที่สูง 

 3. การจายเงินสําหรับผูสูงอายุที่
ชนบทที่สูงใหปละ 2 ครั้งๆ ละ 6 
เดือน  ไมเหมาะสมกับขอปฏิบัติ
ที่จําเปนในการใชเงิน 

3. เหมือนชนบทที่สูง 3. เหมือนชนบทที่สูง 

โอกาส 1.นาจะเปนงบประมาณที่มาจุน
เจือแกครอบครัวท่ียากจนจริงๆ 
ไดในระดับหน่ึง 

2. คนแกชราในพื้นที่บางคนไมมี
บุตรหลานเลี้ยงดู จําเปนตองมี
งบฯ นี้มาชวย  แบงเบาภาระที่
คนแกจะตองออกไปทํางาน 

1. เหมือนชนบทที่สูง 
 
 
2. อบต .บาง พ้ืนที่ เ ห็นคว าม 
สําคัญ  จัดงบประมาณมาให
ความสนับสนุนแกผู สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอีก 

1.เหมือนชนบทที่สูง 
 
 
2. เทศบาลบางแหงใหความ
ชวยเหลือเพ่ิมข้ึนดวย 

 
 

อุปสรรค 1. การใหงบประมาณชวยเหลือ
ของรัฐ  มุงใหกับหมูบานหลัก  
ถาเปนหมูบานบริวาร เชน กรณี
ชุมชนที่สูง การพิจารณาผูที่ควร
จะไดรับความชวยเหลืออาจไม
ตกอยูกับหมูบานบริวาร 

1. ผู สู งอายุ ไม อยู ใน เกณฑที่
กํ า ห น ด จ ะ ไ ด รั บ ค ว า ม
ชวยเหลือมีมาก 

1. เหมือนชุมชนชนบททั่วไป 
 

 
 
4.7.2  โครงการดานการศึกษา :  โครงการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 

โครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (ภาคผนวก 8) ถูกกําหนดเปนนโยบายของรัฐตั้งแต พ.ศ. 2538  โดยมีหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบ คือ กระทรวงการคลัง  กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย  โดยมีธนาคารกรุงไทย ทําหนาที่เปนผูบริหาร 
และจัดการเงินใหกูยืมและเริ่มใหนักเรียน/นักศึกษา กูยืมไดตั้งแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา  “เพ่ือใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษา 
ที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย  สําหรับศึกษาตอตั้งแตช้ันมัธยมตอนปลาย (ทั้งสายสามัญ และสายอาชีวะ)  จนถึงระดับ
ปริญญาตรีในประเทศ  ทั้งการศึกษานอกระบบตอเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน  นักเรียน นักศึกษาจะตองชําระคืนพรอม
ดอกเบ้ียอัตราต่ําเม่ือจบการศึกษาแลว” 

เมื่อโครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเงินกูแกผูที่ตองการศึกษาในระดับสูงกวาการศึกษาภาค
บังคับ แตขาดทุนทรัพยในการศึกษา  โครงการนี้จึงเปนการกอประโยชนตอผูท่ีมีฐานะยากจนไดมีโอกาสไดเรียนหนังสือสูงข้ึน
ถึงระดับปริญญาตร ี
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             ในชุมชนตัวอยาง 3 พ้ืนที่ มีครัวเรือนที่ไดรับทุนการศึกษา 59 คน หรือ 59 ครอบครัว (รอยละ 11)  กระจายอยูในชุมชน
ชนบทที่สูง 5 คน  ชนบททั่วไป 30 คน  และชุมชนเมือง 24 คน  โครงการน้ีไดรับความพอใจเปนสวนใหญจากครอบครัวท่ีไดรับ
ทุน  ครอบครัวเหลานั้นใหเหตุผลที่เห็นวาเปนจุดที่ดีของโครงการหลายเหตุผล  ตามลําดับความสําคัญคือ  “โครงการฯ สามารถ
ชวยเหลือคนที่มีรายไดนอยใหมีโอกาสไดเรียนหนังสือ” “เง่ือนไขการชําระเงินคืนเม่ือไดทํางานแลวเหมาะสมดี” และ 
“ขอกําหนดในการขอกูเงินไมยุงยาก เชน ดูความจําเปนเปนหลัก หรือ การไดพักชําระหน้ีได”  เปนตน   ไมเพียงแตเทาน้ัน ขอดี
อีกประการ คือ จํานวนเงินที่ไดรับกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาเหมาะสมดี และพอเพียงสําหรับคาใชจายในเรื่องน้ี  จะมี
ขอเสียที่บางครั้งการสงเงินมาไมตรงเวลาทําใหผูรับทุนไดรับความลําบาก (ตารางที่ 67 และตารางที่ 68) 
 สําหรับตัวอยางจํานวนหนึ่งถึงแมเปนจํานวนนอย แตใหขอคิดเห็นถึงขอเสียของโครงการเกี่ยวกับผูขอกูไมมีพอแมจะ
รับผิดชอบทําใหเด็กนั้นไมสามารถขอกูยืมไปเรียนได   นอกจากนั้นการที่โครงการใหทุนไมมีมาตรการควบคุมการใชจายของ
ผูรับทุน เปนผลใหบางคนขอทุนเพ่ือกิจการอื่นไมไดใชในการเรียนอยางจริงจัง และบางกรณีผูปกครองเอาเงินเหลานั้นไปใช   
บางรายพูดถึงเกณฑการคัดเลือกผูรับทุนไมรัดกุมพอ เปนเหตุใหคนจนจริงไมไดรับทุน  แตคนท่ีไดทุนกลับไมใชคนฐานะ
ยากจน 

ตารางที่ 67  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดีของโครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
รวมทุกพืน้ที่  (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) ขอดีของโครงการ 
เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 

1. ชวยเหลือคนมรีายได
นอยใหมโีอกาสเรียน
หนังสือตอ 

10 (47.6) 4 (66.7) 2 (100.0) - 5 (50.0) 4 (100.0) 3 (33.3) - 

2. เกณฑการคัดเลือกดี ; 
คนจน เกรดด ี 1 (4.8) 1 (16.7) - 1 (100.0) 1 (10.0) - - - 
3. การชําระเงินคนืเมือ่
ทํางานแลวเหมาะสมด ี 4 (19.0) 1 (16.7) - - 1 (10.0) - 3 (33.3) 1 (100.0) 
4. ชวยเหลือคนท่ีมีความ
ตั้งใจจะเรยีนไดเรยีน 2 (9.5) - - - 1 (10.0) - 1 (11.1) - 
5. มีขอกําหนดในการขอ
กูไมยุงยาก ; ความจําเปน
พักชําระหนี้ได 

4 (19.0) - - - 2 (20.0) - 2 (22.2) - 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 21 (100.0) 6 (100.0) 2 (100.0) 1 (100.0) 10 (100.0) 4 (100.0) 9 (100.0) 1 (100.0) 

ตารางที่ 68 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาเปรียบเทียบความรูสึกพอใจตอชีวิตความเปนอยู 
ในระยะกอนและปจจุบัน 

รวมทุกพ้ืนที่  
N=518  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง 1/  
N=119  (รอยละ) 

ชนบททั่วไป 2 

N=240  (รอยละ) 
ชุมชนเมือง 2/ 

N=159  (รอยละ) ระดับความพอใจ 
ตอชีวิตความเปนอยู กอนเขา

โครงการฯ ปจจุบัน กอนเขา
โครงการฯ ปจจุบัน กอน  

พ.ศ. 2544 ปจจุบัน กอน  
พ.ศ. 2544 ปจจุบัน 

     ไมพอใจมาก 7  (1.4) 14 (2.7) 2 (1.7) - 3 (1.2) 7 (2.9) 2 (1.2) 7 (4.4) 
     ไมพอใจ 73 (14.1) 49 (9.4) 26 (21.8) 7 (5.9) 46 (19.2) 13 5.4) 1 (0.6) 29 (18.2) 
     เฉยๆ 227 (43.8) 103 (19.9) 41 (34.4) 22 (18.5) 111 (46.2) 46 (19.2) 75 (47.2) 35 (22.0) 
     พอใจ 182 (35.1) 263 (50.8) 48 (40.3) 65 (54.6) 76 (31.7) 129 (53.8) 58 (36.5) 69 (43.4) 
     พอใจมาก 11 (2.1) 89 (17.2) 2 (1.7) 25 (21.0) 4 (1.7) 45 (18.7) 5 (3.1) 19 (11.9) 

รวม 518 (100.0) 518 (100.0) 119 (100.0) 119 (100.0) 240 (100.0) 240 (100.0) 159 (100.0) 159 (100.0) 

  หมายเหตุ  :1/   เปรียบเทียบชวงเวลา กอนและหลังเขาโครงการหลวง 2/   เปรียบเทียบชวงเวลา กอนและหลัง พ.ศ. 2544 



โครงการดานสังคม 

 

273

ตารางที่   69   การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรคของโครงการเงินทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 
      ในพื้นที่ตัวอยางชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
จุดแข็ง 1. โครงการใหความชวยเหลือตรงตาม

ความตองการ เ น่ืองจากคนในพื้นท่ี
สวนใหญไมมีงบประมาณ 

1. โครงการสามารถชวยเหลือคนมี
รายไดน อย   ใหมี โอกาส เรี ยน
หนังสือตอ 

1. เหมือนชนบททั่วไป 

 2. มีโอกาสเลือกกูไดต้ังแตมัธยม จึงถึง
อุดมศึกษา 

2. ขอกําหนดในการขอกูไมยุงยาก 2. เหมือนชนบททั่วไป 

 3. อัตราดอกเบี้ยตํ่า และระยะเวลาการใช
คืนนาน 

3. สําหรับครัวเรือนท่ียากจนจริง การ
ไ ด ทุ น ช ว ย แบ ง เ บ า ภ า ร ะขอ ง
ครอบครัวไมไดมาก 

3. เหมือนชนบททั่วไป 

 4. ขอกําหนดในการขอกูเงินไมยุงยาก
สําหรับคนที่สูง 

4 .  มีโอกาสเลือกกู ได  ต้ั งแตมัธยม 
จนถึงอุดมศึกษา 

4. เหมือนชนบททั่วไป 

จุดออน 1. การคัดเลือกผูรับทุนการศึกษายังไม
รัดกุมพอ   ผูที่จนจริงอาจไมได 

1. เหมือนชนบทที่สูง 1. ยอมรับวามีเกณฑที่ด ีแตทางปฏิบัติ
ไมชัดเจนรัดกุม ผูไดทุนไมจนจริง 

 2.  ผูปกครองไมมีความรูพอเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ไดรับ จึงไมมีการควบคุม
การใชจายใหตรงวัตถุประสงค 

2. การกูเงินตองรอเปนเวลานาน จึงไม
ทันกับความตองการ ตามเวลาที่ตอง
ใชเงิน 

2. เหมือนชนบททั่วไป 

 3. ทางโรงเรียนดําเนินการจัดแบงทุนให
นักเรียนคนอื่นไดรับดวย ผูขอทุนจึง
ไมไดรับเต็มจํานวน 

3. การขอกูไมสามารถทําไดตอเน่ือง  
เมื่อตองเปลี่ยนที่เรียนใหม 

3. เหมือนชนบททั่วไป 

 
 
 
 

4. ขาดกระบวนการติดตาม     ผูขอทุน 
เมื่อจบการศึกษา   เ พ่ือเอาทุนมาให
นักเรียนรุนตอไป 

 

4. ผูปกครองไมสามารถควบคุมการใช
จ ายของนักเรียนได เปนไปตาม
วัตถุประสงค เพราะไมรูรายละเอียด
ของกองทุนฯ 

4. เหมือนชนบททั่วไป 

  5. ขาดกระบวนการการติดตามเงินทุน
คืน เมื่อนักเรียนจบการศึกษา 

5. เหมือนชนบททั่วไป 

โอกาส 1..เปดโอกาสใหผูขอทุนการศึกษาขอได
ทุกพ้ืนท่ีโดยไมระบุวาเปนคนภาคไหน 
ภูมิภาคใด ชาวเขาก็มีสิทธ์ิไมตางจาก
คนพื้นราบทั่วไป 

2. เงินทุนมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน
เมื่อระบบการชําระคืน ดําเนินการได
ต าม เป าหมายอาจ เปนโอกาสให
ผูดอยโอกาสอ่ืนๆ  ได กู ยืม เพื่อ เ พ่ิม
ศักยภาพมากขึ้นได 

1. เหมือนชนบทที่สูง 
 
 
 
2. เหมือนชนบทที่สูง 

1. คนในครอบครัวสามารถขอกู
เงินมาเพ่ือการศึกษาไดในเวลา
เดียวกัน 

 
2. มีความเสมอภาคทางการ ศึกษา

ทั้งในชนบท และในเมือง 

อุปสรรค 1. ผูที่ไดรับทุนเรียนสูงขึ้นไปตองยายท่ี
พักอาศัยไปอยูไกลบาน ทําใหขาดการ
ดูแลจากผูปกครอง เด็กอาจขาดความ
อบอุนและมีโอกาสใชชีวิตฟุมเฟอย 

2. มีปญหาหน้ีสูญอยูเปนจํานวนมาก ถาผู
ไดรับทุนไมมีความรับผิดชอบ 

1. นักศึกษาบางคนกูยืมกองทุนแลวไม
สามารถเรียนจนจบได ตองลาออก
กลางทางเปนปญหาเรื่องการใช
เงินทุนคืน 

1. เงินทุนอาจไมพอกับคาครอง
ชีพ ในเมืองหรือในปจจุบัน 

 
 
2. นักเรียนท่ีเรียนจบยังไม

สามารถนําเงินมาใชคืนได
เน่ืองจากยังไมไดงานทําเปน
เวลานานภายหลังจบการศึกษา 
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4.8  โครงการดานเศรษฐกิจของรัฐบาลในอดีต : รัฐบาลปจจุบัน 
 

4.8.1   โครงการกองทุนตางๆ 
     (1.) โครงการกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประกอบดวยโครงการกองทุนหมูบาน โครงการแกไขปญหาความ  

ยากจน – กข.คจ. และโครงการเศรษฐกิจชุมชนหรือโครงการเงินทุนอุดหนุนหมูบานละหนึ่งแสนบาท 

      (1.1)   โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนละ 1 ลานบาท 

(1.1.1 ) กองทุนหมูบาน∗ 

                      กองทุนหมูบานเปนโครงการหรือนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่มี ฯพณฯทาน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเปน
นายกรัฐมนตรี โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2544 โดยไดจัดสรรเงินทุนใหหมูบานที่มีความพรอมจํานวนหมูบานละ 
1 ลานบาท และใหชุมชนดําเนินการจัดการและดูแลเงินกองทุนฯเอง เพื่อใหทราบขอเท็จจริงในการดําเนินงานของกองทุน
หมูบานตลอดจนแนวทางการปรับปรุงโครงการใหเอ้ือประโยชนตอประชากรเปาหมายการศึกษานี้ไดดําเนินการสํารวจขอมูล
จากกลุมตัวแทนประชากรเปาหมายในหมูบานตางๆ หมูบานละ 9-12 ราย (ยกเวนบานแมขิของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนอง
หอยท่ีมีผูเขารวมใหขอมูลเพียง 6 ราย) รวม 314 ราย แยกเปน กลุมตัวแทนประชากรเปาหมายในชนบทที่สูงจํานวน 116 รายและ
ชนบททั่วไปจํานวน 198 ราย และสํารวจขอมูลรายประชากรรวม 360 ราย แยกเปนประชากรในชนบทที่สูงจํานวน 106 ราย และ
ชนบททั่วไปรวม 138 ราย ดังรายละเอียดในตารางที่ 70 

ตารางที่  70 จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่เขารวมโครงการกองทุนหมูบาน:  
ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ป 2547 

รวมทุกพื้นท่ี ชนบทท่ีสูง ชนบทท่ัวไป 

รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม 
การเขา
รวม

โครงการ N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
ไมรวม 181 50 134 50 47 52 79 66 60 67 19 63 102 43 74 41 28 47 
รวม 179 50 136 50 43 48 41 34 30 33 11 37 138 57 106 59 32 53 
รวม 360 100 270 100 90 100 120 100 90 100 30 100 240 100 180 100 60 100 

  หมายเหตุ: N คือจาํนวนประชากร 

 
      ขอมูลดังกลาวขางตน ไดถูกประมวลเพื่อใชประกอบการนําเสนอผลการศึกษาใน 9 ประเด็น คือ การเปนสมาชิก

กองทุนฯและการกูยืม เงื่อนไขและอุปสรรคในการกูยืม จํานวนเงินที่กูยืม การใชเงินกูยืม การชําระคืนเงินกู การมีสวนรวมใน
การดําเนินงานกองทุนฯ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอกองทุนฯ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค และขอเสนอแนะ ซ่ึง
แตละประเด็นมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การเปนสมาชิกกองทุนหมูบานและการกูยืม 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 การกําหนดใหผูกูยืมเงินกองทุนหมูบานตองเปนสมาชิกของกองทุน เมื่อสมาชิกตองการกูยืมเงิน
จากกองทุนหมูบานตองยื่นความจํานงตอคณะกรรมการกองทุนฯ ซ่ึงจากการสํารวจขอมูลจากผูนําหมูบานพบวา ประชากรสวน
ใหญของหมูบานเปนสมาชิกของกองทุนหมูบาน โดยสวนใหญใหเหตุผลของการเปนสมาชิกกองทุนฯวาตองการรักษาสิทธิ์การ
กูยืมในอนาคต จะมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ไมไดเปนสมาชิกของกองทุน แตประเด็นสําคัญก็คือ ประชากรไมเขาเปนสมาชิก

                                                 
∗ อาจารย ดร.กมล งามสมสุข ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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กองทุนหมูบานสวนใหญเปนประชากรยากจนมากหรือ “ประชากรระดับลาง” ซ่ึงไมตองการเปนหนี้หรือคิดวาตนเองไม
สามารถกอหนี้ได หรือบางรายมีฐานะดีแตไมตองการเปนหนี้ ปรากฏการดังกลาวตรงกันกับขอมูลการสัมภาษณกลุมผูนํา
หมูบานที่ลวนระบุตรงกันวาคนจนมากๆ หรือกลุมคนจนที่สุดในหมูบานมักไมไดเขามาเปนสมาชิกของกองทุนดวยเหตุผล
ดังกลาวขางตน 
              ประชากรสมาชิกของกองทุนฯ เกือบทั้งหมดที่สํารวจ (ยกเวนเพียง 1 รายจากประชากรผูใหขอมูลทั้งหมดจํานวน 179 
ราย) ไดกูยืมเงินจากกองทุนฯ (ตารางที่ 71) และจากการดําเนินงานในชวงประมาณ 2 ปท่ีผานมา ผลการสํารวจพบวา สมาชิก
จํานวนมาก (รอยละ 36-47) ไดกูยืมเงินจากกองทุนฯ 1-2 ครั้ง ประมาณรอยละ 20 ไดกูยืมเงินจากกองทุนฯ ถึง 3 ครั้ง และมี
สมาชิกเพียง 1 รายเทานั้นที่ระบุวาสามารถกูยืมไดสูงสุดจํานวนถึง 4 ครั้ง ขอมูลขางตนนี้แสดงใหเห็นวา มีการกูยืมซํ้าๆ ของ
สมาชิกรายเดิมอยูมาก แตเมื่อพิจารณาการกูยืมครั้งแรกจําแนกรายปก็จะพบวา สัดสวนของประชากรทั้งที่อยูในชนบทที่สูงและ
ชนบททั่วไปและที่เปนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมไดกูยืมครั้งแรกในป 2545 สูงสุด (รอยละ 40-55 ) รองลงมาเปน
ป 2546 (รอยละ 27-40) (ตารางที่72 ) ในขณะที่การกูยืมครั้งแรกในป 2544 และ 2547 โดยภาพรวมมีเพียงรอยละ 17 และ 8 ของ
ประชากรที่กูยืมเทานั้น สัดสวนจํานวนประชากรที่กูยืมครั้งแรกในป 2547 ที่มีเพียงรอยละ 8 สวนหนึ่งเกิดจากการสํารวจขอมูล
กระทําในชวงเดือนมีนาคม 2547 ซ่ึงเปนชวงตนปที่หลายกองทุนยังอยูระหวางการดําเนินการขอกูยืม แมกระน้ัน ขอมูลสวนนี้ก็
ชวยชี้ใหเห็นวา การจัดการกองทุนหมูบานมีการกระจายการกูยืมเงินกองทุนไปใหสมาชิกรายใหมๆในกองทุน ไดดีพอสมควร 
และมีแนวโนมวาสมาชิกในกองทุนนาจะไดกูยืมเงินกองทุนครบถวนทุกคนภายใน 3-4 ปของการดําเนินงานของกองทุน 
อยางไรก็ตาม ขอมูลเหลานี้ไมไดแสดงวาประชากรสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดของหมูบานไดรับเงินกูยืมจากกองทุนฯอยาง
ทั่วถึง เน่ืองจากยังมีประชากรในหมูบานอีกจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะประชากรที่ยากจนมากๆ ท่ีไมไดเขามาเปนสมาชิกของ
กองทุนฯและไมสามารถกูยืมเงินจากกองทุนฯ ได หรือแมกระท่ังสมาชิกบางรายที่ตองการกูยืม แตดวยมีฐานะคอนขางยากจน 
อยูโดดเดี่ยว ทําใหขาดผูคํ้าประกันก็ไมสามารถเขาถึงเงินกูยืมของกองทุนได ดังตัวอยางที่ไดเกิดข้ึนในกรณีของพื้นท่ีชนบทที่สูง 
เชน บานปางไฮ ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เปนตน 
 สําหรับอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนหมูบานเรียกเก็บจากสมาชิกที่กูยืมเงินกองทุนน้ันตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 ขอ 34 
กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนสามารถ “กําหนดอัตราดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเงินฝากและเงินกูเปนอัตราที่แนนอนตาม
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก โดยคํานึงถึงจารีตประเพณีและสภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมูบานและชุมชนเมืองเปน
หลัก และปดประกาศอัตราดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนดังกลาวอยางเปดเผย”ในทางปฏิบัติปรากฏวา คณะกรรมการกองทุน
หมูบานแตละแหงจะทําการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูไวท่ีอัตรารอยละ 6 หรือ 12 ตอป โดยที่หลายกองทุนเรียกอัตราดอกเบี้ยนี้
วาเปน “คาบริหารจัดการกองทุน” สําหรับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 น้ันมีกําหนดใชกันในชวงป 2544-2545 ซ่ึงเปนการกําหนด
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูของกองทุนอ่ืนๆ เดิมที่มีในหมูบาน แตในระยะตอมาไดปรับลดลงมาอยูที่อัตรารอยละ 6 ตอป 

เนื่องจากกระแสความเขาใจเปาหมายของกองทุนที่ตองการใหเปนแหลงเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ํามีมากขึ้น ประกอบกับ
การไดรับขาวสารที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องที่รัฐบาลใหเงินกองทุนจํานวน 1 ลานบาทแกกองทุนฯ โดยไมไดเรียกเก็บดอกเบี้ยแต
ประการใด ซ่ึงเมื่อสอบถามประชากรถึงอัตราดอกเบี้ยที่จายใหแกกองทุน พบวา ประชากรระบุอัตราดอกเบี้ยที่จายแตกตางกัน
มาก แตโดยภาพรวมประชากรสวนใหญ (รอยละ 67 -72 ในการกูครั้งท่ี 1-3) ระบุวา จายดอกเบี้ยใหแกกองทุนในอัตรารอยละ 6 
(ตารางผนวก 1) มีเพียงประมาณรอยละ 5 และ 3 ของประชากรที่ขอกูในครั้งที่ 1 และ 2 เทานั้นที่ระบุวา จายดอกเบี้ยใหแก
กองทุนในอัตรารอยละ 12 เปนการยืนยันวากองทุนหมูบานที่เคยเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงถึงรอยละ 12 มีการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมลดลงและใชอัตรารอยละ 6 ตอปเกือบทั้งหมดแลว 
 

 



 

 

ตารางที่ 71  จํานวนและรอยละของครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามจํานวนครั้งที่กูยืมเงินกองทุนหมูบาน: ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป
                  ในภาคเหนือลานนา ป 2547

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
0 1 0.56 1 0.74 1 0.72 1 0.94 0 0.00
1 59 32.96 49 36.03 10 23.26 16 39.02 14 46.67 2 18.18 43 31.16 35 33.02 8 25.00
2 83 46.37 60 44.12 23 53.49 20 48.78 14 46.67 6 54.55 63 45.65 46 43.40 17 53.13
3 35 19.55 26 19.12 9 20.93 5 12.20 2 6.67 3 27.27 30 21.74 24 22.64 6 18.75
4 1 0.56 1 2.33 1 0.72 1 3.13

รวม 179 100.00 136 100.00 43 100.00 41 100.00 30 100.00 11 100.00 138 100.00 106 100.00 32 100.00
ที่มา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547

ตารางที่ 72 จํานวนและรอยละของครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่กูยืมเงินกองทุนในครั้งแรกจําแนกตามปที่กู: ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป
                  ในภาคเหนือลานนา ป 2547

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
2544 30 16.85 23 17.04 7 16.28 2 4.88 2 18.18 28 20.44 23 21.90 5 15.63
2545 76 42.70 55 40.74 21 48.84 19 46.34 13 43.33 6 54.55 57 41.61 42 40.00 15 46.88
2546 58 32.58 43 31.85 15 34.88 15 36.59 12 40.00 3 27.27 43 31.39 31 29.52 12 37.50
2547 14 7.87 14 10.37 5 12.20 5 16.67 9 6.57 9 8.57
รวม 178 100.00 135 100.00 43 100.00 41 100.00 30 100.00 11 100.00 137 100.00 105 100.00 32 100.00

กลุมควบคุม กลุมเปาหมาย

จํานวนครั้งที่กูยืม
เงินกองทุน

กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม กลุมเปาหมายรวม รวม กลุมควบคุม

ปที่กู กลุมเปาหมายรวม

รวมทุกพื้นที่
รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม

รวมทุกพื้นที่
รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม รวม กลุมควบคุม

ชนบททั่วไปชนบทที่สูง

ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป
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               (1.1.2)  เงื่อนไขและอุปสรรคการกูยืมจากกองทุนหมูบาน 
 แมวาตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2545 มิไดกําหนดใหผูกูยืมเงินกองทุนหมูบานตองฝากเงินสัจจะออมทรัพยตอกองทุนไว
โดยตรง แตระเบียบดังกลาวก็ไดกลาวถึงแหลงที่มาของทรัพยสินกองทุนวา “เงินฝากสัจจะและเงินรับฝาก” เปนแหลงที่มาของ
เงินและทรัพยสินของกองทุนดวย (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหาร
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติพ.ศ. 2544) นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี (2544) ยังไดระบุใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถเพิ่มปริมาณเงินสัจจะออมทรัพยรายเดือนไวใน
ตัวอยางระเบียบขอปฏิบัติคณะกรรมการกองทุนฯตามคูมือการเตรียมจัดตั้งและดําเนินงานกองทุนฯอีกดวย17) ดังนั้น
คณะกรรมการกองทุนหมูบานทุกแหงที่สํารวจจึงไดกําหนดใหสมาชิกของกองทุนตองฝากเงินสัจจะออมทรัพยเปนรายเดือน
หรือรายป ซ่ึงกองทุนหมูบานแตละแหงจะกําหนดอัตราเงินฝากสัจจะออมทรัพยไวแตกตางกันโดยมักกําหนดเปน 10, 20, 30, 50 
และ 100 บาท/เดือน (ตารางผนวก 2) โดยอัตรา 20 บาท/เดือนไดรับความนิยมมากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบททั่วไป 

เงื่อนไขประการสําคัญอีกหนึ่งประการสําหรับการกูยืมเงินกองทุนฯ คือ การค้ําประกันเงินกูยืม ซ่ึงระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 
2544 ขอ 33 ระบุวา “คณะกรรมการกองทุนอาจเรียกหลักประกันเงินกู ไมวาจะเปนบุคคลหรือทรัพยสินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กองทุนกําหนด” แตกองทุนหมูบานทุกกองทุนกําหนดใชกันทั่วไปก็คือ การคํ้าประกันเงินกู ซ่ึงขอมูลจากการสํารวจ
กลุมผูนําชุมชนระบุวาการค้ําประกันท่ีใชกันอยูมี 2 รูปแบบคือ การคํ้าประกันดวยบุคคล และการใชหลักทรัพยคํ้าประกัน แต
ในทางปฏิบัติกองทุนมักกําหนดใหใชบุคคลที่เปนสมาชิกภายในกลุมยอยคํ้าประกัน ซ่ึงในภาคเหนือใชคําศัพทเฉพาะวา “การห
วันเงินกู” อันเปนการสลับกันคํ้าประกันการกูยืมเงินตามจํานวนคนใน “กลุมหวันเงินกู” ผลจากการสํารวจพบวา ประชากรระบุ
วาในการกูยืมเงินจากกองทุนหมูบานตองมีผูคํ้าประกัน 1-5 คน โดยประชากรสวนใหญทั้งอยูในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป
ตองใชผูคํ้าประกัน 2-3 คน (ตารางผนวก 3) 

เปนท่ีตระหนักวา ทั้งการกําหนดใหผูกูยืมตองฝากเงินสัจจะออมทรัพยเปนประจําทุกเดือนหรือการใหมีผูคํ้าประกัน
เงินกูนาจะเปนอุปสรรคตอการเขาถึงเงินทุนของกองทุนหมูบานของกลุมประชากรยากจน การศึกษานี้จึงไดสอบถามถึง ความ
ยากลําบากในการฝากเงินสัจจะออมทรัพยและการหาผูคํ้าประกันแกประชากรวาเปนอุปสรรคตอการกูยืมหรือไม ผลการศึกษา
พบวา มากกวารอยละ 95 และ 90 ของประชากรทั้งที่อยูในพื้นที่ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปหรืออยูในกลุมควบคุมหรือ
กลุมเปาหมายก็ระบุวาการฝากเงินสัจจะออมทรัพยและการหาผูคํ้าประกันไมเปนอุปสรรคตอการกูยืมเงินจากกองทุนหมูบาน 
ตามลําดับ (ตารางผนวก 4-5) ผลการศึกษาที่ปรากฏเชนนี้ไมนาจะมีความหมายวา การมีเง่ือนไขใหผูกูเงินกองทุนฯตองฝากเงิน
สัจจะออมทรัพยและมีผูคํ้าประกันไมไดเปนอุปสรรคตอประชากรในการกูยืมเงินจากกองทุนหมูบาน ทั้งนี้เนื่องจาก ผูยากจน
มากๆ ในหมูบานมักไมเขาเปนสมาชิกและไมไดเขามากูยืมเงินจากกองทุนฯ ดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอท่ี (1.1.2) ผูที่เขามา
เปนสมาชิกและกูยืมจากกองทุนฯและใหขอมูลสวนนี้  สวนใหญเปนผูที่มีความพรอมโดยผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการ
กองทุนฯวาเปนผูที่นาเชื่อถือ (จึงสามารถหาผูคํ้าประกันได) และมีฐานะที่จะชําระคืนเงินกูได  

               3. จํานวนเงินที่กูยืมจากกองทุนหมูบาน 

โครงการกองทุนหมูบานไดเริ่มจัดสรรและโอนเงินกองทุนเขาไปยังหมูบานครั้งแรกเมื่อ 25 กรกฎาคม 2544 (ตาราง
ผนวก 6) และเมื่อรวมการโอนทั้ง 10 ครั้งแลวก็จะพบวา มากกวารอยละ 97 ของหมูบานและชุมชนเมืองทั้งประเทศไดรับเงิน
โอนเพื่อดําเนินงานของกองทุนแลว โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคเหนือลานนาและจังหวัดที่เปนพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้พบวาเกือบ

                                                 
17) ขอมูลจากเว็บไซดรักบานเกิด ในหัวขอ “สาระของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง”  ระบุถึงแหลงท่ีมาของงบประมาณกองทุนฯขอ 2.3 วา “เงิน
ฝากสัจจะทุกเดือนๆ ละเทาๆ กันในวงเงินไมตํ่ากวา 10 บาท และสูงสุดไมเกิน 500 บาท ตอเดือน และสามารถเพิ่มยอดเงินฝากสัจจะไดปละครั้ง”  

  [ท่ีมา http://www.rakbankerd.com /01_jam/village_fund/index_houses_fund.html?topic_id=116&db _file= (24 กุมภาพันธ 2548)] 
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ทุกหมูบานไดรับการโอนเงินกองทุนเพื่อดําเนินงานเปนท่ีเรียบรอยแลว (ตารางผนวก 7) กองทุนหมูบานจึงสามารถเบิกจายเงินกู
ใหแกสมาชิกที่ขอกูยืมนับตั้งแตปลายป 2544 เปนตนมา  

โดยทั่วไปจํานวนเงินที่ประชากรสมาชิกของกองทุนหมูบานในพื้นที่ที่ศึกษาขอกูยืมในครั้งแรกอยูระหวาง 2,000-
50,000 บาท เปน 3,000-40,000 และ 5,000-30,000 บาท/รายในครั้งที่ 2 และ 3 ตามลําดับ (ตารางผนวก 8) ซ่ึงจะเห็นวาจํานวน
เงินขอกูต่ําสุดในแตละครั้งเพ่ิมข้ึนในขณะที่จํานวนเงินที่ขอกูสูงสุดลดลงการการขอกูครั้งตอๆ มา เนื่องจากในชวงที่เริ่ม
ดําเนินงานตามโครงการในระยะแรก (ป 2545-2546) น้ัน ระเบียบและกฎเกณฑตางๆ ที่รัฐบาลกําหนดไวยังไมถูกถายทอดไปสู
หมูบานอยางสมบูรณ อีกทั้งเจาหนาท่ีเองก็ยังไมทราบและไมมีความรูอยางถูกตอง ชัดเจน และสมบูรณในกฎระเบียบกองทุนที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้งที่จะแนะนําคณะกรรมการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความไมแนใจวาจะตองสง
เงินกองทุนจํานวน 1 ลานบาทคืนรัฐบาลหรือไม จึงทําใหสมาชิกของกองทุนบางรายที่ไมกลาเสี่ยงจึงขอกูยืมเงินจํานวนนอย 
ในขณะที่คนที่กลาเสี่ยงขอกูจํานวนมาก แตเมื่อไดรับทราบขอมูลขาวสารและกฎระเบียบที่ชัดเจน ถูกตอง และสมบูรณมากข้ึน
ในระยะตอมา จึงมีการปรับปริมาณเงินที่ขอกูยืมใหสอดคลองกับกฎระเบียบและความจําเปนมากข้ึน  

สวนจํานวนเงินที่ไดกูยืม 2,000-50,000 บาท/รายในครั้งที่ 1 และ 5,000-40,000 บาทในครั้งที่ 2 เมื่อพิจารณาถึง
จํานวนเงินที่ไดรับการอนุมัติใหกูยืมจากกองทุนพบวา ในการกูครั้งที่ 1 มากกวารอยละ 86 ของประชากรไดรับเงินกูจากกองทุน
หมูบานตามจํานวนที่ขอกู สัดสวนของประชากรที่ไดเงินกูตามจํานวนเงินที่ขอกูลดลงเปนรอยละ 85 และ 77 ในขณะที่สัดสวน
ของประชากรที่ไดรับเงินกูนอยกวาที่ขอกูเพิ่มขึ้นจากรอยละ 13 ในการขอกูครั้งที่ 1 ไปเปนรอยละ 14 และ 22 ในการขอกูครั้งที่ 
2 และ 3 ตามลําดับ (ตารางผนวก 9) ทั้งน้ีเหตุผลหลักมาจากมีจํานวนผูขอกูมาก (รอยละ 52 ในครั้งที่ 1 และรอยละ 61 และ 83 
ในครั้งที่ 2 และ 3 (ตารางผนวก 10)) สวนที่เหลือเกิดจากการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯซึ่งจะพิจารณาตามความจําเปน 
ความขยันขันแข็ง และจริงจังในการทํางานของผูขอกู ผลการศึกษาสวนนี้แสดงใหเห็นวา มีสมาชิกจํานวนมากที่ตองการกูยืมเงิน
จากกองทุนหมูบาน ทําใหคณะกรรมการกองทุนฯตองจัดสรรเงินทุนใหแกสมาชิกท่ีขอกูยืมอยางทั่วถึง (พยายามที่จะใหผูขอ
กูยืมทุกคนไดกูยืม) ซ่ึงจากการสัมภาษณกลุมผูนําหมูบานระบุวา เมื่อมีสมาชิกแจงความจํานงขอกูจํานวนมากราย คณะกรรมการ
กองทุนฯก็จะเฉลี่ยใหตามจํานวนเงินท่ีมี แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจํานวนเงินที่คณะกรรมการกองทุนฯอนุมัติใหกูยืมจะ
พบวาในระยะหลัง (การกูยืมในครั้งที่ 2 และ 3) มีแนวโนมที่จะใหกูยืมรายละ 20,000 บาทในสัดสวนสูงขึ้นอยางชัดเจน (ตาราง
ผนวก 11) ในขณะเดียวกันก็มีการปลอยหมุนเวียนใหกูยืมในหลายๆ ครั้งตอป ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนเกิดการเรียนรู
และปรับปรุงการดําเนินงานโดยนําเงินชําระคืนระหวางปมาปลอยกูใหแกสมาชิกที่ตองการกูยืมตอได และเปนที่นาสังเกตวา ท้ัง
การขอกูและปริมาณเงินกูที่ไดรับมักจะเปนจํานวนเต็มท่ี 5,000 10,000 15,000 และ 20,000 บาท/ราย (ดูตารางผนวก 8 และตารง
ผนวก 12-14 ประกอบ) ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนดังกลาวเปนปริมาณที่ลงตัวพอดีและงายแกการจดจํา อยางไรก็ตาม ขอมูลปริมาณ
เงินที่ขอกูและไดกูอ่ืนๆ ตามตารางดังกลาวนี้ก็ชี้ใหเห็นวา ทั้งผูขอกูและคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีวิจารณญาณพอสมควร
ในการท่ีจะขอกูและอนุมัติใหกูยืมตามความจําเปนและศักยภาพของประชากรผูกู 

               4. การใชเงินกูยืมและประโยชนที่ไดรับ 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 กองทุนหมูบานสามารถใหสมาชิกกูยืมเงินกองทุนหมูบานเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ได 6 ประเภท
ได ไดแก (1) พัฒนาอาชีพ (2) สรางงาน (3) สรางและ/หรือเพ่ิมรายได (4) ลดรายจาย (5) อุตสาหกรรมและ/หรือวิสาหกิจขนาด
เล็กในประชากร และ (6) เพื่อการฉุกเฉิน ซ่ึงในทางปฏิบัติคณะกรรมการกองทุนหมูบานแตละกองทุนจะจัดสรรเงินกองทุนรอย
ละ 10 เพื่อปลอยใหสมาชิกกูยืมไปใชในกรณีฉุกเฉินแยกตางหากจากการปลอยกูเพ่ือการลงทุนตามปกติ รายละเอียดของ
การศึกษาในสวนนี้ ผูวิจัยมุงที่จะทราบการใชเงินกูยืมเพ่ือการลงทุนตามขอ (1) – (5) ของประชากรซึ่งประชากรที่ขอกูยืมเงินจาก
กองทุนหมูบานจะระบุวัตถุประสงคของการกูยืมขอใดขอหนึ่งใน 5 ขอดังกลาวนี้ แตในการใชเงินกูจริงอาจแตกตางไปจาก
วัตถุประสงคที่ระบุไวเมื่อตอนขอกูยืมก็ได ดวยตระหนักในการปฏิบัติของประชากร การศึกษาจึงไดสอบถามถึงการใชเงินกูไป
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ในกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในกิจกรรมใดบาง ใชเงินกูไปในกิจกรรมตางๆ อยางไร และมีผลกําไรจากการลงทุนหรือไมหรือ
อยางไร  

ผลการศึกษาในสวนของกิจกรรมการลงทุนที่ใชเงินกูยืมจากกองทุน พบวา ประชากรไดใชเงินกูยืมจากกองทุนไป
ในกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย โดยพบวาประชากรมักจะกระจายเงินที่กูยืมไปในกิจกรรมตางๆ มากกวา 1 กิจกรรม มีหลายราย
ที่ระบุวาใชเงินกูยืมจากกองทุนหมูบานไปในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงเปนการเฉพาะ  แตมักระบุปริมาณเงินที่ใชนอย
กวาปริมาณเงินกูยืมที่ไดรับ เชนเดียวกับประชากรที่ใชเงินกูยืมไปในกิจกรรมหลายอยาง มักไมระบุปริมาณเงินที่ใชอยาง
ครบถวนตามจํานวนที่ไดกูยืม  ทําใหการพิจารณาความสําคัญของแตละกิจกรรมในดานการใชเงินกระทําไดยาก นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจกรรมตางๆ ประชากรมักใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตองสอดคลองกันจนยาก
แกการคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจกรรมตางๆท่ีใชเงินกูยืมจากกองทุนฯ ในที่นี้จึงจํากัดการนําเสนอผลการศึกษาไป
ที่การใชเงินกูยืมจากกองทุนไปในกิจกรรมตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมดานการลงทุนท่ีประชากรทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปไดทําโดยใชเงินกูยืมจากกองทุนสวนใหญเปน
การลงทุนทางดานการเกษตร โดยประชากรในชนบททั่วไปมีการใชเงินกูยืม (ครั้งแรก) ไปในการลงทุนทําสวนผลไมมากที่สุด 
(รอยละ 28 ของประชากรกลุมเปาหมายและรอยละ 22 ของประชากรกลุมควบคุม – ตารางที่ 73) รองลงไปเปนกิจกรรมการทํา
นา และเลี้ยงสัตว ตามลําดับ สวนประชากรในชนบทที่สูงจะใชเงินกูยืมไปในการลงทุนปลูกพืชผักมากที่สุด (รอยละ 20 และ 36 
ของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม) รองลงไปเปนการทําสวนผลไมและปลูกพืชไร การใชเงินกูยืมไปเพื่อการลงทุน
ในดานการคาขาย ทําหัตถกรรม และธุรกิจการผลิตอ่ืน (ธุรกิจ SME) ของประชากรในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปน้ันมีนอยมาก 
และเปนที่นาสนใจที่ประชากรกลุมเปาหมายทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปจํานวนไมนอยท่ีมักใชเงินกูสวนหนึ่งผิด
วัตถุประสงคไปเปนคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับประชากร โดยเฉพาะการนําไปใชจายในชีวิตประจําวันอันเปนการบริโภคท่ีไมได
กอใหเกิดรายได (รอยละ 23 และ 11)  สําหรับการใชจายเงินกูยืมจากกองทุนในครั้งท่ี 2 และ 3 ของประชากรก็มีลักษณะและ
รูปแบบคลายคลึงกับการกูครั้งแรก (ดูตารางภาคผนวก 15 และ 16 ประกอบ)  

ในขณะที่ประชากรจํานวนหนึ่ง (โดยรวมประมาณรอยละ 10-12 – ตารางที่ 73) ไดใชเงินกูยืมจากกองทุนไปใน
กิจกรรมการบริโภคของประชากร แตก็มีประชากรไมต่ํากวารอยละ 35 ของแตละกลุมระบุวา ตองใชเงินของตนเองสมทบกับ
เงินกูยืมจากกองทุนในการลงทุนทํากิจกรรมการผลิตตางๆ ชี้ใหเห็นวาเฉพาะเงินกูยืมจากกองทุนฯ อาจจะไมเพียงพอตอการ
ลงทุนทํากิจกรรมการผลิตของบางประชากร แตก็เปนการชวยใหประชากรเหลานี้มีเงินทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น 

5. การชําระคืนเงินกูของกองทุนหมูบาน 

การดําเนินงานกองทุนหมูบานตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 กําหนดใหใหสมาชิกกูยืมเงินจากกองทุนฯตองชําระคืนภายใน 1 
ปซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบานทุกกองทุนฯตางยึดเปนระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัดโดยกําหนดใหสมาชิกที่กูยืมเงินกองทุน
ฯปละครั้ง แตบางกองทุนฯเชนกองทุนหมูบานศรีวารี ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริมอยูใกลตัวเมืองและสมาชิกสวนใหญปลูก
พืชผักอายุส้ันและทํางานงานในตัวเมือง ทําใหมีรายไดหมุนเวียนรายเดือน จึงกําหนดใหสมาชิกชําระคืนเงินกูเปนรายเดือน 
ประชากรสวนใหญ (รอยละ 83 และ 68 ในการกูยืมครั้งแรกและครั้งที่ 2) ที่กูยืมเงินกองทุนหมูบานสามารถชําระคืนเงินกูไดตาม
เวลาที่กําหนด มีเพียงรอยละ 10 และ 5 ท่ีระบุวาชําระคืนเงินกูลาชาหรือไมสามารถชําระคืนเงินกูแกกองทุนไดในการกูครั้งแรก
และครั้งที่ 2 ตามลําดบั  

เมื่อวิเคราะหเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ไมสามารถชําระคืนเงินกูไดหรือชําระคืนลาชากวากําหนด ปรากฏวามีประชากร
จํานวนมากกวาท่ีระบุวา ชําระคืนเงินกูลาชาหรือไมสามารถชําระคืนเงินกูแกกองทุนได เนื่องจากมีประชากรบางรายที่ยังครบ
กําหนดการชําระคืนแตคาดวาจะไมสามารถชําระเงินกูคืนไดหรืออาจชําระไดลาชากวากําหนดรวมใหขอมูลดวย ซ่ึงสาเหตุหลัก 
2 ประการที่ประชากรที่อยูในชนบททั่วไปทั้งที่เปนกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจํานวนมาก (ตารางผนวก 18) ระบุถึงคือ ราคา
ผลผลิตตกต่ําและผลผลิตเสียหาย ที่เปนเชนน้ีเพราะกองทุนหมูบานใหความชวยเหลือเฉพาะดานเงินทุน โดยยังไมไดใหความ



โครงการดานเศรษฐกิจ 

 

280

ชวยเหลือดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะดานการตลาดผลผลิตเกษตรซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ประชากรเกษตรกรในชนบทประสบอยูเปน
ประจํา  

ดังนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยเก้ือหนุนใหโครงการกองทุนหมูบานประสบความสําเร็จไดก็คือ การแกไข
ปญหาทางดานการตลาดสินคาเกษตร 

นอกจากนี้ การมีภาระหนี้สินมากก็เปนสาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีกลุมประชากรเปาหมายในชนบททั่วไปถึงรอยละ 
17 (7 ประชากรจาก 40 ประชากรที่ใหเหตุผล) ระบุวาเปนสาเหตุใหตองชําระเงินกูลาชาหรือไมสามารถชําระได ซ่ึงแมจะดูไมใช
สาเหตุสําคัญเพราะมีประชากรจํานวนไมมากนักที่กลาวถึงสาเหตุนี้ แตเมื่อพิจารณาขอเท็จจริงที่วาหนี้สินของประชากรไทยมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดเวลา (ป 2545 เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 17-20) ในขณะที่รายไดของครัวเรือนมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกวา
หน้ีสิน (ป 2545 เพ่ิมขึ้นรอยละ 25-40) (รุงเรือง, 2547) ซ่ึงแมวารายไดจะเพิ่มข้ึนมากเทาใดก็ตาม การเพิ่มขึ้นของหนี้สินก็เปน
การสรางภาระหนี้สินของประชากรตลอดเวลา จึงทําใหสามารถคาดคะเนไดวา ปญหาภาระหนี้สินมากจะเปนปจจัยสําคัญที่
กระทบตอการดําเนินงานและความสําเร็จของกองทุนหมูบานไดในอนาคต 

การศึกษาในรายละเอียดถึงแหลงของเงินที่ประชากรนํามาใชชําระหนี้แกกองทุนหมูบาน ในเบื้องตน พบวา เพียง
รอยละ 58 ของประชากรในชนบททั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับรอยละ 73-86 ของประชากรในชนบทที่สูงและกลุมควบคุมของ
ชนบททั่วไประบุวา ใชเงินรายไดจากกิจกรรมที่ลงทุนดวยเงินที่กูยืมจากกองทุน (ตารางผนวก 19) แตแหลงเงินดังกลาวหาใช
เปนแหลงเงินเพียงแหลงเดียวสําหรับประชากรที่สามารถใชชําระเงินกูจากกองทุนไดทั้งหมด ประชากรจํานวนไมนอย (59 จาก 
158 ประชากรหรือมากกวา 1 ใน 3 ของประชากรที่ใหขอมูล) ซ่ึงสวนใหญเปนประชากรจากกลุมเปาหมายในชนบททั่วไปท่ีตอง
ใชเงินจากแหลงรายไดอ่ืนที่ไมไดเกิดจากการใชเงินกูยืมจากกองทุนฯ (ตารางผนวก 20) ซ่ึงแหลงรายไดอ่ืนที่ประชากรขางตนใช
ชําระเงินที่เปนแหลงสําคัญ ไดแก การรับจาง และการกูยืมจากญาติพี่นองหรือเพ่ือนบาน (ตารางผนวก 20) เปนการยืนยันวา 
เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรกลุมเปาหมายในชนบททั่วไปมีปญหาการชําระคืนเงินกูของกองทุนมากกวากลุมอ่ืนและตองใหเงิน
รายไดจากหลายแหลงมาชําระเงินกูของกองทุนฯรวมทั้งการตองกูยืมเงินจากแหลงอ่ืนมาชําระเงินกูของกองทุนฯ18) จนทําใหเกิด
ปญหาภาระหนี้สินมากจนเปนสาเหตุประการหนึ่งใหตองชําระหนี้กองทุนลาชาหรือชําระไมได ผลการศึกษาสวนน้ีแสดงใหเห็น
วา โครงการแกไขปญหาภาระหนี้สินของประชากรในชนบทในรูปแบบอื่นและโครงการกองทุนหมูบานจําเปนตองดําเนินการ
ควบคูกันเพ่ือเสริมซ่ึงกันและกันซ่ึงจะนําไปสูการแกไขปญหาความยากจนในชนบทไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น 

6. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน 

ประเด็นสําคัญของปรัชญาในการดําเนินงานของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองก็คือ การใหประชาชนใน
หมูบาน/ชุมชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนฯ การศึกษาจึงไดสอบถามประชากรถึงฐานะของการมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของกองทุนฯ ลักษณะหรือบทบาทการมีสวนรวม และโอกาสการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ผลการศึกษาพบวา มีเพียงประมาณรอยละ 27 ของประชากรระบุวา มีฐานะเปนประธาน กรรมการ หรือที่ปรึกษา
กองทุนฯ สวนที่เหลือระบุวาเปนสมาชิกของกองทุน (ตารางผนวก 21) แตเมื่อใหประชากรระบุเพ่ิมเติมถึงลักษณะหรือบทบาท
ในการมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนก็พบวา จากประชากรสมาชิกท้ังหมด 179 ราย มีเพียง 60 รายในประชากรทุก
กลุมที่ศึกษาที่ใหขอมูลวาไดเขาไปมีบทบาทในการดําเนินงานกองทุนอยางไรบาง (ตารางผนวก 22) แสดงวาประชากรสวนใหญ
ทั้งที่อยูในชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและเปนกลุมเปาหมายหรือกลุมควบคุม ไมไดเขาไปมีสวนในการดําเนินงานของกองทุนฯ 
แตอยางใด 

                                                 
18) ผลการศึกษานี้สอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเคยมีนักวิชาการและนักปฏิบัติเสวนาออกอากาศทางสถานีโทรทัศนหลายแหงในชวงป 2546 และกลาวถึง
การชําระเงินกูของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองวามีหลายประชากรตองกูยืมจากแหลงอื่นมาใชชําระหนี้กองทุน โดยใชวลีแสดงถึงวิธีการชําระเงิน
ในลักษณะนี้วา “ผลัดผาขาวมา” 



 

 

ตารางที่ 73  จํานวนและรอยละของครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม จําแนกตามกิจกรรมที่ใชเงินกูยืมที่ไดจากการกูยืมในครั้งที่ 1 : ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป
                  ในภาคเหนือลานนา ป 2547

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ทําสวนผลไม 41 23.16 33 24.63 8 18.60 5 12.20 4 13.33 1 9.09 36 26.47 29 27.88 7 21.88
ทําการเกษตร 38 21.47 25 18.66 13 30.23 17 41.46 10 33.33 7 63.64 21 15.44 15 14.42 6 18.75
ทํานา 30 16.95 24 17.91 6 13.95 1 2.44 1 3.33 29 21.32 23 22.12 6 18.75
เลี้ยงสัตว 27 15.25 20 14.93 7 16.28 2 4.88 2 6.67 25 18.38 18 17.31 7 21.88
ปลูกพืชผัก 22 12.43 17 12.69 5 11.63 13 31.71 9 30.00 4 36.36 9 6.62 8 7.69 1 3.13
ใชจายในครัวเรือน 21 11.86 19 14.18 2 4.65 7 17.07 7 23.33 14 10.29 12 11.54 2 6.25
ทําไร 16 9.04 12 8.96 4 9.30 5 12.20 4 13.33 1 9.09 11 8.09 8 7.69 3 9.38
คาขาย 10 5.65 6 4.48 4 9.30 1 2.44 1 9.09 9 6.62 6 5.77 3 9.38
การศึกษาบุตรหลาน 9 5.08 8 5.97 1 2.33 1 2.44 1 3.33 8 5.88 7 6.73 1 3.13
ซอมแซม/ตอเติมบาน 6 3.39 5 3.73 1 2.33 1 2.44 1 3.33 5 3.68 4 3.85 1 3.13
ซื้อ/ซอมเครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ

5 2.82 3 2.24 2 4.65 5 3.68 3 2.88 2 6.25

ซื้อ/เชา/ไถถอนที่ดิน 4 2.26 4 2.99 1 2.44 1 3.33 3 2.21 3 2.88
ทําหัตถกรรม 2 1.13 1 0.75 1 2.33 1 2.44 1 3.33 1 0.74 1 3.13
ซื้อยานพาหนะ 2 1.13 2 1.49 1 2.44 1 3.33 1 0.74 1 0.96
ลงทนธุรกิจ SME 1 0.56 1 2.33 1 0.74 1 3.13
ชําระหนี้เกา 1 0.56 1 0.75 1 0.74 1 0.96
อื่นๆ 1 0.56 1 0.75 1 0.74 1 0.96

รวม 177 100.00 134 100.00 43 100.00 41 100.00 30 100.00 11 100.00 136 100.00 104 100.00 32 100.00
ที่มา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547

กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม กลุมเปาหมาย
กิจกรรมที่ใชเงินกูยืม
จากกองทุนหมูบาน

รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง
รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม รวม รวม

ชนบททั่วไป
กลุมควบคุม
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และในจํานวน 60 ประชากรที่ไดเขาไปมีบทบาทในการบริหารกองทุนฯ ไมต่ํากวารอยละ 25 ของประชากรกลุมเปาหมายทั้งใน
ชนบทที่สูงและชนบททั่วไประบุวามีสวนรวมเพียงการกูยืมเทาน้ัน ซ่ึงก็ไมจัดวามีบทบาทที่แทจริงตอการดําเนินงานของกองทุน
ฯแตประการใด  โดยภาพรวมมีเพียงรอยละ 40 ของ 60 ประชากรที่ใหขอมูลที่ระบุวาเขามามีบทบาทในการดําเนินงานของ
กองทุนฯโดยการเขารวมประชุม และมีเพียงรอยละ 10 เทาน้ันที่ไดแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของกองทุนฯ 

นอกจากการมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนในลักษณะตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน สมาชิกอาจมีบทบาทใน
การเสนอแนะความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของกองทุนฯและปกปองผลประโยชนของสมาชิกเอง ผล
การศึกษาพบวา ในภาพรวมมีเพียงรอยละ 35 ของประชากรที่เคยเสนอแนะตอการดําเนินงานกองทุนหมูบาน และเปนที่นา
สังเกตวา สัดสวนของประชากรกลุมควบคุมที่อยูในชนบททั่วไประบุวาเคยเสนอแนะตอการดําเนินงานกองทุนฯมีมากกวา
ประชากรกลุมเปาหมายถึง 1 เทาตัว (เกือบรอยละ 62 เปรียบเทียบกับรอยละ 30 ตารางผนวก 23) ในขณะที่สัดสวนดังกลาวใน
กลุมประชากรที่อยูในชนบทที่สูงไมตางกันมากนัก (รอยละ 30 เปรียบเทียบกับรอยละ 25) ผลการศึกษาในสวนนี้สะทอนใหเห็น
วา บทบาทการดําเนินงานกองทุนหมูบานในชนบททั่วไปมักตกอยูกับผูนําและกลุมประชากรที่มีฐานะดีกวาเปนสําคัญ 
ประชากรยากจนในชนบททั่วไปโดยเฉพาะกลุมประชากรที่ยากจนมากๆ ซ่ึงเปนประชากร “ระดับลางสุด” จึงมีโอกาสเขาถึง
และไดรับประโยชนจากกองทุนหมูบานนอย เมื่อประกอบเขากับขอมูลที่ปรากฏวาประชากรยากจนของหมูบาน (ซ่ึงแมวาในแต
ละหมูบานจะมีจํานวนไมมากนัก) มักไมเขามาเปนสมาชิกของกองทุนฯ ดังไดกลาวมาแลวในบทที่ 4.8.1 (1)  การที่จะหวังให
กองทุนหมูบานเปนเครื่องมือในการขจัดความยากจนจากสังคมไทยจึงไมนาประสบความสําเร็จได นอกเสียจากจะมีการ
เปล่ียนแปลงการดําเนินของกองทุนใหกลุมประชากรยากจนมากๆ ของหมูบานเขามีเปนสมาชิกและมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของกองทุนฯ พรอมกับการปรับเงื่อนไขการกูยืมที่เอ้ืออํานวยตอการเขาถึงเงินทุนของกองทุนฯของประชากรที่ยากจนมากๆ 
เหลานั้น 

7. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการบริหารงานกองทุนหมูบาน 

เพื่อใหการดําเนินงานโครงการกองทุนหมูบานตามปรัชญาที่ตั้งไวเกิดผลสําเร็จ โดยเฉพาะดานการมีสวนรวมของ
ประชาการในหมูบาน การศึกษาสวนน้ีจึงมุงประเด็นไปที่ความคิดเห็นของประชากรตอการดําเนินงานของกองทุนฯและ
ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุนฯ  

เปนท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่งที่ผลการสํารวจพบวา มากกวารอยละ 70 ของประชากรในทุกกลุมทั้งท่ีอยูในชนบทที่สูง
และชนบททั่วไปสนใจอยากที่จะเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของกองทุนฯ (ตารางผนวก 24) แตที่ผานมากลับมี
บทบาทในการแสดงความคิดเห็นนอย (ดูรายละเอียดในบทที่ 4.8.1(1) ที่กลาวมาแลว) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา หากมีการปรับรูปแบบ
การมีสวนรวมของประชากรอยางเหมาะสมซึ่งอาจตองมีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับประชากรลักษณะตางๆ ก็จะทําให
ประชาชนในหมูบานมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานตามปรัชญาของโครงการและจะทําใหมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของโครงการที่เอ้ือประโยชนตอประชากรกลุมตางๆ ในหมูบานไดมากขึ้น อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา สัดสวน
ของประชากรที่อยูในกลุมควบคุมซ่ึงเปนกลุมที่คอนขางมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวาที่แสดงความคิดเห็นวาอยากมีสวนรวม
เสนอแนะตอกองทุนฯมีคาสูงกวาประชากรกลุมเปาหมายในทั้งสองพื้นท่ีอยูเล็กนอย ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะในปจจุบันที่
ประชากรกลุมควบคุมก็มีบทบาทในการเสนอแนะความคิดเห็นตอกองทุนฯสูงอยูแลว (ดูตารางผนวก 23 ประกอบ) เปนการ
ชี้ใหเห็นวา กลุมประชากรเปาหมายซ่ึงในปจจุบันยังไมคอยมีบทบาทการเสนอแนะความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของกองทุนฯตองการเขามามีสวนรวมมากข้ึน การพิจารณาถึงรูปแบบที่จะใหประชาชนมีสวนรวมจึงตองคํานึงถึง
กลุมประชากรเปาหมายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดอยกวาเปนสําคัญ สําหรับรายละเอียดผลการศึกษาดานความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของกองทุนฯในดานระยะเวลาการใหกูยืม ปริมาณเงินที่ใหกูยืม อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม การ
เบิกจายและชําระเงินกูยืม และคณะกรรมการดําเนินงานของกองทุนมีดังนี้ 
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7.1  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอระยะเวลาการใหกูยืมเงินกองทุน 
      เปนที่ทราบและถกเถียงกันตลอดมาตลอดชวงระยะเวลาการเริ่มดําเนินงานของกองทุนถึงความสั้นของระยะเวลา

การใหกูยืมเงินของกองทุนฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่เก่ียวกับการใหกูยืมเพ่ือการเกษตร ซ่ึงหลายกิจกรรมมีระยะเวลาการ
ผลิตที่ยาวนานกวาจะใหผลตอบแทนเพื่อการชําระคืนเงินกูได เชนการกูยืมเงินของกองทุนฯไปลงทุนเลี้ยงวัว หรือการลงทุน
สรางสวนผลผลไมใหม เปนตน จึงไมเปนที่นาแปลกใจแตประการใดที่ประชากรทั้งในชนบทที่สูงและทั่วไปประมาณรอยละ 60 
ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใหกูยืม โดยเห็นวาระยะเวลาที่ใหกูยืมไมเกิน 1 ปน้ันส้ันเกินไป ซ่ึงระยะเวลาการให
กูยืมที่ประชากรเสนอแนะใหเปลี่ยนแปลงในสัดสวนของผูเสนอแนะที่ใกลเคียงกันคือ ใหขยายเปน 3 และ 2 ป (รอยละ 35 และ 
31 ตามลําดับ - ตารางผนวก 26) ซ่ึงหากพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวา ยังมีประชากรอีกจํานวนหนึ่งที่เห็นวาระยะเวลาให
กูยืมไมเกิน 1 ป มีความเหมาะสมดีแลว (ประมาณรอยละ 37 ของประชากรในทั้งสองพื้นที่ - ตารางผนวก 25) ในขณะที่
ประชากรที่เสนอแนะใหเปล่ียนแปลงอีกจํานวนไมนอยตองการใหขยายระยะเวลาใหกูยืมเพิ่มขึ้นโดยไมระบุระยะเวลาที่แนนอน
และอีกสวนหนึ่งขอใหขยายระยะเวลาการใหกูยืมไปถึง 5 ป ดังนั้น การปรับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 ในเรื่องระยะเวลาการใหกูยืม
เงินกองทุนสูงสุดใหมีระยะเวลายาวนานขึ้นและยืดหยุนใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานแตละแหงสามารถกําหนดระยะเวลา
การใหกูยืมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพื้นที่จึงนาจะเปนทางออกที่ดีท่ีสุด 

7.2  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอปริมาณเงินกูยืม 

     ประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากพอๆ กับประเด็นเรื่องระยะเวลาในการกูยืมก็คือ ประเด็นเรื่องปริมาณเงินใหกูยืม
ที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนดไวรายละไมเกิน 20,000 บาทและสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท โดย
ที่กรณีหลังนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิกของกองทุนฯ ผูไมเห็นดวยกับขอกําหนดดังกลาวยกประเด็นการกูยืม
เงินกองทุนเพื่อใชลงทุนในการเลี้ยงสัตว (เชน การเลี้ยงวัว) และการลงทุนทําสวนผลไมที่มีความตองการใชเงินทุนมากกวา 
20,000 บาทซึ่งเปนกรณีปกติที่มีการอนุมัติใหกูยืมกันโดยทั่วไป ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวจากประชากร 
พบวา  ในภาพรวมแลว ประชากรมีความเห็นก้ําก่ึงระหวางการคงปริมาณเงินกูยืมข้ันสูงไวเทาเดิมที่ 20,000 บาทตอราย และควร
เปลี่ยนแปลง (รอยละ 46 เปรียบเทียบกับรอยละ 49 – ตารางผนวก 27) โดยที่ความเห็นที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เงินใหกูยืมปรากฏเดนชัดในประชากรที่อยูในชนบทที่สูง (รอยละ 43 เปรียบเทียบกับ 56 - ตารางผนวก 27) แตเมื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมถึงปริมาณเงินกูยืมขั้นสูงสุดที่ตองการเปลี่ยนแปลงนั้นควรเปนเทาใด ประชากรมีความเห็นแตกตางกัน โดย
ที่ระดับ 50,000 บาทตอรายนั้นไดรับเสนอจากประชากรตัวอยางในสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 22) รองลงมีเปน 30,000 บาทตอราย 
(รอยละ 15) และเปนที่นาสนใจที่มีประชากรตัวอยางในสัดสวนใกลเคียงกัน (รอยละ 15) เสนอใหเปล่ียนปริมาณเงินใหกูยืมเปน 
20,000 บาทตอรายซึ่งเทากับขอกําหนดเดิม (ตารางผนวก 28) ในขณะที่กลุมตัวแทนประชากรใหก็มีความเห็นวาตองการปริมาณ
เงินกูยืมในปริมาณเดียวกันนี้ (ระบุวาตองการรายละ 30,000 – 50000 บาท หรือบางรายเสนอวาตองการเงินกูถึง 100,000 บาท) 
เปนการแสดงวา ขอกําหนดปริมาณเงินใหกูยืมเดิมที่ 20,000 บาทตอรายนาจะมีความเหมาะสมในระดับท่ียอมรับได และหาก
รัฐบาลจะมีเงินสนับสนุนกองทุนหมูบานเพิ่มมากขึ้นและขยายปริมาณเงินใหกูยืมไปเปน 30,000 บาท หรือ50,000 บาทตอราย ก็
จะเปนประโยชนแกประชากรในชนบทมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม รัฐบาลพึงตระหนักวา การเปล่ียนแปลงเชนนี้จะเปนการเอื้อ
ประโยชนแกประชากรระดับกลางถึงระดับสูงมากกวาประชากรยากจนมากๆ ท่ีอยูในระดับลาง การแกไขปญหาความยากจนใน
ชนบทก็ไมอาจจะหมดไปได 

7.3)  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตออัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 ไมไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนหมูบานจะเรียกเก็บจากสมาชิกวาเปนจํานวน
เทาใด ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินงานกองทุนหมูบานจึงมีหลายกองทุนกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูไวท่ีรอยละ 12 ตอป และ
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ในระยะตอมาก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงมาเปนรอยละ 6 ตอป (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหนาที่ 4) ซ่ึงสวนนี้ โดยรวม
ประชากรสวนใหญ (รอยละ 65) เห็นวาอัตราดอกเบี้ยท่ีกองทุนฯเรียกเก็บอยูในขณะนั้นเหมาะสมดีแลว (ตารางผนวก 29) โดยที่
สัดสวนของประชากรในชนบทที่สูงที่เห็นวาอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บอยูมีความเหมาะสมดีแลวนอยกวาประชากรในชนบท
ทั่วไป (รอยละ 56 เปรียบเทียบกับรอยละ 67) แตสัดสวนของประชากรที่เห็นวาอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนหมูบานเรียกเก็บอยูไม
เหมาะสมและตองการใหเปลี่ยนแปลงในสองพื้นที่มีคาใกลเคียงกัน (ประมาณรอยละ 30) อัตราดอกเบี้ยที่ประชากรเสนอแนะให
เปลี่ยนแปลงนั้น อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ไดรับการเสนอจากประชากรในชนบททั่วไปมากที่สุด (รอยละ 43 ของประชากรที่
เสนอแนะ – ตารางผนวก 30) แตเมื่อพิจารณาถึงแหลงเงินทุนอ่ืนๆ ในหมูบานที่มีอยูเดิมซ่ึงมักเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงกวาอัตรา
ที่เสนอแนะนี้มาก หากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนหมูบานต่ําลงมากๆ ก็จะกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนอ่ืนที่มีความ
เขมแข็งใหออนแอลง เปนการบอนทําลายความเขมแข็งของชุมชนในสวนอ่ืนๆ ได อีกทั้งการที่กองทุนหมูบานเรียกเก็บอัตรา
ดอกเบี้ยลดลงมากๆ ในทางเศรษฐศาสตรจะมีผลทําใหการใชเงินทุนขาดประสิทธิภาพ เงินทุนอาจถูกใชไปในกิจกรรมที่ไม
กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจของประชากรได อยางไรก็ตาม หากมีการปลูกฝงจิตสํานึกผูกูยืมใหมีวินัยในการใชเงิน ใช
เงินทุนที่กูยืมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชนในทางเศรษฐกิจแลว การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูของกองทุนฯใหต่ําลงก็
จะเปนการชวยเหลือสมาชิกของกองทุนฯเปนอยางมาก 

7.4   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการเบิกจายเงินกูยืม 

ในการเบิกจายและชําระคืนเงินกูแกกองทุนหมูบานนั้น ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 ขอ 32 และ 35 กําหนดใหผู
กูยืมเงินกองทุนฯตองเปดบัญชีกับธนาคาร (ธนาคารออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) และทําการ
เบิกจายและชําระคืนเงินกูยืมที่ธนาคารดวยตนเอง ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวไดกอใหเกิดปญหาแกหมูบานที่อยูหางไกลจากธนาคาร
ในดานความยุงยากของการเบิกจายและชําระคืนเงินกู การเดินทางเขาไปเบิกจายและชําระเงินกูยืมคืนท่ีธนาคารรายบุคคล
กอใหเกิดตนทุนที่สูง นอกจากนี้ สมาชิกบางรายที่มีความรูนอยก็อาจมีปญหาในการเบิกจายและชําระคืนเงินกูได อยางไรก็ตาม 
ปญหาประการหลังน้ีนาจะหมดไปไดเมื่อประชากรไดเรียนรูมากขึ้นในอนาคต ผลจากการสํารวจความคิดเห็นจากประชากร 
พบวา มากกวารอยละ 80 ของประชากรในทุกกลุมของชนบทที่สูงและชนบททั่วไปหรือรอยละ 93 ของประชากรทั้งหมดเห็นวา
ระบบการเบิกจายและการชําระคืนเงินกูที่ดําเนินการอยูนั้นมีความเหมาะสมดีแลว (ตารางผนวก 31) ท่ีเปนเชนนี้เพราะ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานสวนใหญจะเปนผูใหความชวยเหลือแกสมาชิกในการเบิกจายและรับชําระเงินกูจากสมาชิกที่
หมูบาน คณะกรรมการจะเปนผูดูแลติดตอกับธนาคารแทนสมาชิก ซ่ึงเปนการอํานวยความสะดวกที่สมาชิกใหความพึงพอใจ
เปนอยางมาก 

7.5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการกองทุนฯ 

การดําเนินงานกองทุนหมูบานที่กระทําในรูปคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกใน
หมูบานน้ันๆ เองซึ่งสวนใหญจะเปนผูนําหรือผูที่เคารพนับถือในหมูบาน (เชนกองทุนหมูบานศรีวารี ตําบลเหมืองแกว อําเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหมมีอดีตครูใหญที่ลาออกจากราชการเขามาเปนประธานกองทุนหมูบาน) จึงไมเปนที่นาแปลกแตประการใดที่
จะพบวา มากกวารอยละ 80 ของประชากรในแตละกลุมของชนบทที่สูงและชนบททั่วไปที่เห็นวา คณะกรรมการกองทุนมีความ
เหมาะสมดีแลว (ตารางผนวก 32) แมกระน้ัน ประชากรที่เห็นวาควรมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนฯ เน่ืองจากในบาง
กองทุนคณะกรรมการกองทุนไมใหความยุติธรรมแกสมาชิกอยางทั่วถึง และบางแหงคณะกรรมการกองทุนอาจใหความ
ชวยเหลือแกญาติและผูใกลชิดที่เปนสมาชิกของกองทุนฯกอนสมาชิกทั่วไป ซ่ึงหากมีการปรับปรุงใหสมาชิกและประชากรใน
หมูบานเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนไดดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 4.8.1(1) ก็นาจะเปนวิธีการหนึ่งที่แกไข
ปญหาดังกลาวได 
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(1.1.2)  กองทุนชุมชนเมือง∗ 

              1. พ้ืนที่ศึกษาและประชากรตัวอยาง 

การศึกษาและประเมินโครงการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลในกรณีของโครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ลานบาท สําหรับพื้นที่ชุมชนเมืองมี ประชากรตัวอยางจากชุมชนเมืองตัวอยางในเขตเทศบาลของ
จังหวัดเชียงใหม พะเยา และลําพูน จํานวน 16 แหง รวม 98 ราย โดยแบงเปนประชากรกลุมเปาหมายในชุมชนเมืองรอยละ 68 
และประชากรกลุมควบในชุมชนเมืองรอยละ 31  

ตารางที่ 74 ประชากรตัวอยางศึกษาในโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ลานบาท 

จังหวัด รายชื่อชุมชน รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม 

 42 28 14 
เมืองกาย 5 5  
หนองหอย 4  4 
ปาแพง 7 7  
พัฒนาบานกูเตา 4  4 
ระแกง 13 13  
ศรัทธาวัดหัวฝาย 2  2 
ศรีวิชัย 3 3  

จังหวัดเชียงใหม 

ปาหา 4  4 
 30 21 9 
วัดบุญยืน 10 10  
วัดไชยอาวาส 3  3 
วัดภมูินทร 11 11  

จังหวัดพะเยา 

วัดปาลานคํา 6  6 
จังหวัดลําพูน  26 18 8 
 ไกแกว 7 7  
 ชางฆอง 5  5 
 สันดอนรอม 11 11  
 บานทา-ทานาง 3  3 

รวมทั้งหมด  98 67 31 
  ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 

(1.1)  ลักษณะอาชีพและรายไดของประชากรตัวอยาง 

                   ในดานการประกอบอาชีพของประชากรตัวอยาง  พบวา อาชีพหลักสวนใหญของคนในครอบครัว ประกอบอาชีพ
คาขายรวมกับการประกอบกิจการสวนตัวและรวมกับการเปนแรงงานรับจางนอกการเกษตรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46  

                                                 
∗ อาจารย  ดร. ศุทธินี  ดนตรี ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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(ตารางที่ 74) รองลงมาเปนอาชีพรับจางนอกการเกษตร รอยละ 23 การประกอบกิจการสวนตัวรอยละ 10 การเกษตรรวมกับ
อาชีพอ่ืนรอยละ 15 และการรับราชการรอยละ 5  

สําหรับรายไดและรายจายของประชากรตัวอยาง กลุมท่ีประกอบอาชีพคาขายรวมกับการประกอบกิจการสวนตัว
และรวมกับการเปนแรงงานรับจางนอกการเกษตร มีรายได-รายจายและรายไดสุทธิมากกวาการประกอบอาชีพอ่ืน  รองลงมา
เปนการประกอบกิจการสวนตัว  การรับราชการ  การรับจางนอกการเกษตร  และการเกษตรรวมกับอาชีพอ่ืน  ในทุกกลุมอาชีพ
ยังมีความแตกตางของรายรับ รายจาย และรายรับสุทธิเปนอยางมาก ความตองการจํานวนเงินกูจึงนาจะมีความแตกตางกันมาก
เชนกัน สวนใหญมีจํานวนรายรับและรายจายขั้นต่ําที่สุดมีประมาณ 18,000 บาทตอป ในดานรายรับสุทธิทุกกลุมอาชีพ 
ประชากรตัวอยางมีรายรับสุทธิตอปต่ําที่สุดอยูในขั้นติดลบ คือ มีจํานวนรวม 55 รายหรือ รอยละ 56 ของประชากรตัวอยาง
ทั้งหมด คิดเปนยอดเงินราว 5.6 ลานบาท (ยอดเงินรายรับสุทธิที่ติดลบอยูระหวาง 1,150 – 1,098,892 บาทตอป) 

 
ตารางที่ 75 ลักษณะอาชีพและรายไดของประชากรตัวอยางศึกษา 

อาชีพ สัดสวนอาชีพ รายได (บาท) รายจาย รายรับสุทธิ 

45.9 24,000 ถึง 1,331,500 32,180 ถึง 5,779,600 -1,098,892 ถึง 
1,509,520 

คาขายรวมกับกิจการ
สวนตัวและเปน
แรงงานนอกการเกษตร 
การรับจางนอก
การเกษตร 

23.5 17,600 ถึง 399,000 15,340 ถึง 206,222 -108,950 ถึง – 132,778 

กิจการสวนตัว 10.2 24,153 ถึง 1,038,000 65,470 ถึง 219,010 -4,844 ถึง 912,745 
การเกษตรรวมกับอาชีพ
อ่ืน 

15.3 18,060 ถึง 638,000 38,680 ถึง 487,348 -395,834 ถึง 275,976 

การรับราชการ 5.1 57,000 ถึง 415900 33,359 ถึง 162,200 -16,942 ถึง 253,700 

  ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 

(1.3) ชวงเวลาท่ีเขารวมโครงการ 

ประชากรตัวอยางไดเขารวมโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ มาตั้งแต พ.ศ. 2544 ซ่ึงเปนปแรกที่รัฐบาล
นําโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ มาเปนโครงการหนึ่งในการแกไขปญหาความยากจนใหกับชุมชนเมือง และนับวา
เปนครั้งแรกที่รัฐบาลใหโอกาสประชากรในเขตเมืองไดรับความชวยเหลือในการแกไขปญหาความยากจน ในขณะที่ชุมชน
ชนบทไดมีโครงการเชนนี้มากอนแลว  ในระหวาง พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2547 อันเปนเวลาที่ทําการเก็บขอมูลแบบสอบถาม
และการสัมภาษณจากประชากรตัวอยาง และเปนระยะเวลาชวงแรกของการขอกูเงินในครั้งที่ 3 หรือรอบที่ 3 ของโครงการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ  ประชากรตัวอยางของชุมชนเมืองในจังหวัดเปาหมายทั้งสามแหง ไดขอกูเงินจากโครงการนี้ 
รวม 159 ราย  ในปแรก (พ.ศ. 2544) มีผูเขารวมโครงการเพียง 13 ราย (ตารางที่ 76) ทั้งหมดเปนการขอกูในครั้งที่ 1  โดยมีการขอ
กู 1 รายท่ีจังหวัดเชียงใหม (ชุมชนระแกง)  9 รายในจังหวัดลําพูน (ชุมชนไกแกว ชางฆองและบานทา-ทานาง) และ 3 รายใน
จังหวัดพะเยา (ชุมชนวัดไชยอาวาส และวัดภูมินทร) ในปที่ 2 (พ.ศ. 2545)  มีผูขอกูเงินรวม 68 ราย จากทุกจังหวัด เปนการขอกู
เงินครั้งที่ 1 รวม 47 ราย และการขอกูเงินครั้งที่ 2 รวม 21 ราย  สําหรับในปที่ 3 (พ.ศ. 2546) มีผูขอกูเงินรวม 65 ราย จากทุก
จังหวัด เปนการขอกูเงินครั้งที่ 1 รวม 33 ราย และการขอกูเงินครั้งที่ 2 รวม 32 ราย  และในปสุดทาย (พ.ศ. 2547) ซ่ึงเปนเวลาที่
เริ่มตนดําเนินการขอกูเงินรอบที่ 2 ของประชากรตัวอยางในจังหวัดชียงใหม และการเริ่มตนขอกูเงินในครั้งท่ี 3 ของชุมชนใน
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จังหวัดพะเยาและลําพูน จึงทําใหมีผูขอกูเงินแลวไดรับการอนุมัติในจํานวนไมมากนัก เพียง 13 รายเทานั้น เปนผูมาขอกูเงินครั้ง
ที่ 1, 2 และ 3 จํานวน 5, 3 และ 5 รายตามลําดับ (ตารางที่ 76) 

 
ตารางที่ 76 จํานวนประชากรตัวอยางศึกษาของผูขอกูเงินระหวาง พ.ศ. 2544 – 2545 จําแนกตามจํานวนครั้งที่ขอกู 

จํานวนผูขอกูครั้งที่ 1 จํานวนผูขอกูครั้งที่ 2 จํานวนผูขอกูครั้งที่ 3 ปท่ีขอกูยืมเงิน รวมทั้งหมด 
ชม พย. ลพ. รวม ชม. พย. ลพ. รวม ชม. พย. ลพ. รวม 

2544 13 1 3 9 13 - - - - - - - - 
2545 68 22 16 9 47 19 - 2 21 - - - - 
2546 65 17 9 7 33 3 14 15 32 - - - - 
2547 13 2 2 1 5 - 2 1 3 - 3 2 5 
รวม 159 42 30 26 98 22 16 18 56 - 3 2 5 

  หมายเหตุ:   ชม.  หมายถึง เชียงใหม พย. หมายถึง พะเยา  และ ลพ.  หมายถึง ลําพูน 
  ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 

หากพิจารณายอดรวมของจํานวนผูขอกูเงินในแตละป พบวาเมื่อมีการดําเนินโครงการเต็มรูปแบบแลวตั้งแต พ.ศ. 
2545 มีจํานวนผูขอกูเงินในจํานวนที่ใกลเคียงกัน คือระหวาง พ.ศ. 2545 และ 2546 มีจํานวน 65 - 68 ราย (ตารางที่ 76) สวนใน 
พ.ศ. 2547 แตหากพิจารณาจํานวนผูขอกูเงินตามจํานวนครั้งท่ีขอกูแลว จากประชากรตัวอยางกลุมเดียวกัน มีการขอกูเงินครั้งที่ 1 
มีจํานวนมากที่สุด และลดลงในการขอกูเงินครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3  ทั้งน้ีเปนเพราะมีความตองการเงินกูในแตละชุมชนเมืองมาก 
แตจํานวนเงินใหกูมีจํากัด จึงมีการสลับใหผูที่ไมเคยกูมากอนไดมีโอกาสไดขอกูในปตอๆ ไปบาง  

(1.4) เง่ือนไขในการขอกูเงิน 

จากแบบสอบถามและการสํารวจขอมูลจํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เปนการสํารวจขอมูลจากผูนําชุมชน ใน
ระหวาง 5 กันยายน 2546 – 15 ตุลาคม 2546 และระหวางวันที่ 16 ตุลาคม 2546 - 15ธันวาคม 2546 สวนในครั้งท่ี 3 เปนการ
สํารวจขอมูลจากประชากรกลุมเปาหมายรายประชากรในเดือนมีนาคม 2547   การขอกูยืมเงินจากโครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ลานบาท มีเงื่อนไข ดังนี้ 

1.4.1  การเปนสมาชิกของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ลานบาท โดยผูขอกูเงินตองสมัคร
เปนสมาชิกของกองทุนหมูบานฯ กอน เพื่อใหไดสิทธิในการกู สมาชิกบางคนอาจเปนเพียงสมาชิกของโครงการฯ แตไมใชสิทธิ์
ในการขอกูเงินก็ได  

1.4.2  การออมเงินสัจจะออมทรัพย เปนเงื่อนไขที่จําเปนแตมีรายละเอียดที่แตกตางกันในแตละชุมชน ในประเด็น
จํานวนเงินออม มีลักษณะการออมเงินหลายระบบ ทั้งการฝากเปนรายเดือนหรือเปนรายป มีตั้งแตยอดเงินฝาก 20 บาทตอเดือน 
ถึง 1,000 บาทตอป สําหรับประชากรตัวอยาง สวนใหญตองฝากเงินสัจจะออมทรัพย 100 บาทตอป และตองซ้ือหุนของกองทุน
สัจจะออมทรัพยอยางนอยคนละ 1 หุน 

1.4.3  การมีผูคํ้าประกัน โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ลานบาท ใหโอกาสแกผูมีรายไดนอย 
ที่ไมมีทุนทรัพยมาค้ําประกันการกูเงิน โดยใหคนในชุมชนที่ไมใชคนในครอบครัวเดียวกัน สามารถคํ้าประกันกันเองได และ
ตองมีผูคํ้าประกัน 2 คน  

1.4.4  ชวงเวลาที่ใหกูยืมเงิน มีกําหนดไมเกิน 1 ป การสงเงินกูคืนมีทั้งเปนรายเดือนและเปนรายป ทําใหชุมชนบาง
แหงมีการชําระเงินตนครบกอนกําหนด ก็มีการนําเงินนั้นมาใหกูยืมตอไปได 

1.4.5  จํานวนเงินที่อนุมัติใหกู  กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทุกแหง มีเงินกองทุนเริ่มตน 1 ลานบาท และเมื่อมี
การประเมินผลโครงการฯ ชุมชนชางฆองและไกแกวไดรับการประเมินในข้ัน AAA (3A) หมายถึง มีประสิทธิภาพในการ
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บริหารจัดการกองทุนในขั้นดีมาก จึงไดรับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มอีกแหงละ 100,000 บาท รวมเปนเงินกองทุน 1,100,000 
บาท สวนกองทุนอ่ืนๆไดรับการประเมินในระดับ AA สําหรับการอนุมัติเงินกู จะตองผานการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนของแตละชุมชน โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจจะพิจารณาอนุมัติไดเอง  หากสมาชิกมีขอกูยืมเงินไมเกิน
รายละ 20,000 บาท หากตองการกูเงินมากกวาน้ีจนถึงจํานวน 50,000 บาทตอราย ตองมีการเรียกประชุมใหญสมาชิกท้ังหมด 
และไดรับการยินยอมดวยเสียงสามในสี่ของที่ประชุม เนื่องจากเปนเรื่องยุงยากในทางปฏิบัติ และประกอบกับมีเงินกองทุน
จํานวนเริ่มตน 1 ลานบาท ไมเพียงพอกับความตองการ ชุมชนเมืองที่ศึกษาทั้งหมด จึงกําหนดยอดเงินใหกูสูงที่สุดไมเกิน 20,000 
บาทตอราย  จํานวนเงินท่ีขอกูกับจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติอาจไดรับตรงกัน หรือต่ํากวาที่จํานวนที่ขอไว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในดานความเปนไปไดของโครงการที่ เสนอมา ความเหมาะสมของผู กู ท้ังในดาน
ความสามารถในการทํางาน ความนาเชื่อถือทางสังคม ประวัติการทํางาน และขีดความสามารถในการใชคืนเงินกู 

1.4.6  อัตราดอกเบี้ยเงินกูและการชําระคืน กองทุนทุกแหงในจังหวัดพะเยาและลําพูนตั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 6 
ตอป หรือเดือนละ 0.50 บาท ระยะชําระคืนทั้งหมดในเวลา 1 ป แตบางชุมชนอาจใหมีการทยอยชําระเปนรายเดือน หรือเปนงวด 
เพ่ือจะไดมีเงินกองทุนมาหมุนเวียน โดยขึ้นอยูกับการทําความตกลงกันระหวางคณะกรรมการบริหารกองทุนและสมาชิกของ
กองทุน สําหรับชุมชนในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 6 ตอป ยกเวนชุมชนเมืองกายและศรีวิชัย ใช
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป เนื่องจากในชุมชนมีกองทุนสัจจะออมทรัพยท่ีเขมแข็งมากอน และใชอัตราดอกเบี้ย รอยละ 12 ตอ
ป ซ่ึงเปนอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยของกองทุนหมูบานโดยทั่วไป เมื่อมีโครงการกองทุนหมูบานฯ จึงตองปรับใหอัตรา
ดอกเบี้ยของกองทุนหมูบานฯ ใหเทากับรอยละ 12 ตอปเชนกัน เพื่อใหกองทุนสัจจะออมทรัพยสามารถแขงขันได 

ประชากรตัวอยางศึกษามีความเห็นตอเงื่อนไขในการขอกูเงิน กองทุนเงินลานฯ ดังนี้ 
1.4.7 เงินฝากสัจจะออมทรัพย สมาชิกสวนใหญรอยละ 97 ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ มีผูไมเห็นดวยมีเพียง 2 

ราย โดยตองการใหลดจํานวนเงินฝากสัจจะออมทรัพยรายเดือนลงกวาในปจจุบัน 
1.4.8 ผูคํ้าประกัน  สวนใหญตอบวามีผูคํ้าประกัน 2 ราย แตมีบางที่ตอบวามีผูคํ้าประกัน 1 ราย (ในกรณีเรงดวน 

ฉุกเฉิน) หรือ 3 ราย สําหรับประเด็นนี้ ประชากรตัวอยางคิดวาไมเปนปญหาในการขอกูเงิน  รอยละ 92  สวนผูที่ตอบวาเปน
ปญหา เปนเพราะหาคนค้ําประกันไดยาก จึงตองการใหลดจํานวนผูคํ้าประกันลงเหลือเพียง 1 คน  หรือยกเลิกเงื่อนไขนี้ 
นอกจากนี้ยังทําใหผูขอกูและผูคํ้าประกันระแวงซึ่งกันและกัน 

1.4.9 ระยะเวลาอนุมัติเงิน การพิจารณาอนุมัติเงินกูสวนใหญ อยูระหวาง 1 – 60 วัน แตสวนใหญอยูภายในระยะเวลา 
7 วัน รอยละ 33 รองลงมา เปนระยะเวลา 15 วัน และ 30 วัน ในดานระยะเวลาอนุมัติเงินกู สวนใหญเห็นวาไมเปนปญหา แตผูที่
ตองรอการอนุมัติมากกวา 10 วันขึ้นไป ตองการใหลดระยะเวลาอนุมัติเงิน โดยควรลดเหลือเวลาไมเกิน 7 วัน 

1.4.10 การเบิกจายเงินกู/การชําระคืน สมาชิกสวนใหญเห็นวาเหมาะสมดี แลว ยกเวน สมาชิกเพียง 2 ราย ที่เห็นวา 
ยังเปนปญหาในดานตองใชเอกสารมาก จํานวนเงินกองทุนไมพอกับจํานวนประชากรที่มีสิทธิ์ขอกู 

1.4.11 จํานวนเงินกูที่ไดรับ สวนใหญยอมรับจํานวนเงินกูที่คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ แตมีจํานวนไม
นอยรอยละ 44 ที่ตองการใหเพิ่มจํานวนเงินเพราะไมเพียงพอตอการลงทุน และใชไดในระยะเวลาสั้นเทาน้ัน โดยเงินกูข้ันต่ําควร
เริ่มจาก 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือเปนไปตามความตองการของผูขอกู 

1.4.12 อัตราดอกเบี้ย สมาชิกสวนใหญใชคืนเงินกูดวยอัตราดอกเบี้ย รอยละ 6 ตอป และเห็นวาเปนอัตราที่เหมาะสม 
ยกเวนในชุมชนที่ใชอัตราดอกเบี้ยสูงกวานี้ ไดเสนอใหลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียงรอยละ 6 ตอป เพื่อใหเหมือนกับกองทุนสวน
ใหญ 

1.4.13 ระยะเวลาชําระเงินคืน   แมวาสมาชิกสวนใหญยอมรับการชําระเงินคืนในเวลา 1 ป แตยังมีผูตองการให
ปรับปรุงระยะเวลาในการชําระเงินคืนมากถึงรอยละ 45 โดยเสนอใหขยายเวลาออกไปเปน 1.5 – 3 ป เพ่ือใหสอดคลองกับ
กิจกรรมที่กูไปลงทุน ซ่ึงไมสามารถใหผลตอบแทนไดภายในระยะเวลา 1 ป เชน การเลี้ยงสัตว การคา ฯลฯ 

1.4.14 คณะกรรมการกองทุนฯ ในดานนี้สมาชิก รอยละ 65 เห็นวาคณะกรรมการกองทุนฯ ปฏิบัติงานไดดี แตมีอยู
รอยละ 22 ตองการใหเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนฯ ที่เปนอยู   เน่ืองจากไดปฏิบัติงานมานาน (กวา 3 ป ในชุมชนบาง



โครงการดานเศรษฐกิจ 

 

289

แหง) มีความไมโปรงใส มีการทุจริตและยักยอกเงินกองทุน ไมมีความยุติธรรมเพียงพอในการพิจารณาอนุมัติ ไมมีความยืดหยุน
ใหกับผูมีฐานะยากจนที่ไมสามารถหาผูคํ้าประกันได รวมทั้งการผอนผันเมื่อไมสามารถชําระเงินคืนไดทันตามกําหนดเวลา และ
มีการบริหารงานโดยไมรับฟงขอเสนอแนะ  

1.5  อัตราดอกเบี้ย 

ชุมชนเมืองทุกแหงในจังหวัดพะเยาและลําพูนใชอัตราดอกเบี้ยเมื่อชําระคืนเงินกู รอยละ 6 ตอป สําหรับชุมชนใน
จังหวัดเชียงใหม ชุมชนเมืองสวนใหญรอยละ 92 คิดอัตราดอกเบี้ย รอยละ 6 ตอป ยกเวนชุมชนเมืองกายและศรีวิชัยที่คิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป เนื่องจากชุมชนเหลานี้มีกองทุนสัจจะออมทรัพยที่เขมแข็งอยูกอน และใชอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป 
หากตั้งอัตราดอกเบี้ยของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ ใหต่ํากวาน้ีเกรงวาจะมีผลกระทบตอการบริหารงานของกองทุน
สัจจะออมทรัพย และลดขีดความสามารถในการแขงขันลง 

1.6 จํานวนเงินที่ขอกูและจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ 

จํานวนเงินที่ขอกูอยูระหวาง 5,000 – 20,000 บาท และจํานวนเงินท่ีไดรับอนุมัติอยูระหวาง 5,000 – 20,000 บาท 
เชนกัน สมาชิกสวนใหญไดรับการอนุมัติเงินกูตามที่ขอ ยกเวนสมาชิก 6 ราย หรือรอยละ 6 ที่ขอกูในวงเงิน 15,000 บาท และ 
20,000 บาท แตไดรับเงินนอยกวาจํานวนที่ขอไว  จํานวนเงินกูที่ไดรับการอนุมัติมากที่สุด คือ 20,000 บาทตอราย พบ
เชนเดียวกันในทั้งในประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม คิดเปนรอยละ 51 ของประชากรตัวอยางที่ศึกษา รองลงมาเปน
เงินกู 10,000 บาทและ 15,000 ตอราย คิดเปนรอยละ 26 และ 15 ตามลําดับ มียอดเงินอนุมัติในการขอกูครั้งท่ี 1 ของประชากร
ตัวอยางทั้งหมดรวม 1,482,000 บาท โดยมีเงินที่ถูกตัดจากเงินที่ขอกู 60,000 บาท  ในการขอกูเงินครั้งที่ 2 มีผูขอกูเงินทั้งหมด 56 
ราย ยอดเงินกูรวมทั้งหมด 896,000 บาท โดยขอกูเงินอยูระหวาง 7,000 – 20,000 บาท  คิดเปนเงินกูเฉล่ียตอรายเทากับ 16,000 
บาท  สําหรับการกูเงินในครั้งที่ 3 มีผูขอกู 5 ราย รวมเงินกูทั้งหมด 72,000 บาท จํานวนเงินที่ขอกูอยูระหวาง 7,000 – 20,000 
บาท  เปนเงินกูเฉล่ียตอรายเทากับ 14,440 บาท การกูเงนิในครั้งท่ี 2 และ 3 มีการตัดเงินท่ีขอกูนอยมาก และยังคงมีการกูมากที่สุด
ที่วงเงิน 20,000 บาทตอราย จึงเห็นไดวามีแนวโนมจะไดเงินกูตอรายเพ่ิมขึ้นในขณะที่ผูขอกูมีจํานวนลดลง  สวนจํานวนเงินกู
เฉล่ียตอรายตามการใชประโยชนยังมีลักษณะเชนเดียวกับการกูเงินในครั้งที่ 1 

1.7  การนําเงินกูไปใชประโยชนและจํานวนเงินที่ลงทุนสมทบ 

ในการขอกูเงินครั้งที่ 1 มีสมาชิกไดรับอนุมัติเงินกูทั้งหมด 98 ราย แบงตามการใชประโยชนเงินกูได 132 ราย (ผูกู
รายเดียวกันมีการใชเงินหลายดาน)  จํานวนเงินที่แตละกิจกรรมใชมีคาเฉลี่ยตอจํานวนผูกูเฉลี่ยตอรายเทากับ 11,227 บาท  เมื่อ
พิจารณาคาเฉล่ียของเงินกูตามการนําเงินกูไปใชประโยชน พบวาการฝากธนาคารมีเงินกูเฉลี่ยตอรายมากที่สุด รองลงมาเปนการ
ปรับปรุงที่อยูอาศัย คาเลาเรียน การคา และการเกษตร (11,306 - 16,666 บาทตอราย) ในดานการใชประโยชนจากเงินที่ไดรับการ
อนุมัติกูให พบวาใชเงินตรงกับวัตถุประสงคของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ เพียงรอยละ 55 และใชเงินไมตรง
กับวัตถุประสงครอยละ 45 ของจํานวนผูขอกูท้ังหมด (ตารางที่ 77) ประชากรในกลุมเปาหมายมีสัดสวนของการกูเงินตรงตาม
วัตถุประสงคของกองทุนตอการกูเงินผิดจากวัตถุประสงคเทากับ รอยละ 57 : 43  สวนในกลุมควบคุมมีสัดสวนเทากับ รอยละ 
51 : 49  สําหรับการใชเงินใหตรงกับวัตถุประสงค มีการนําเงินไปลงทุนเพื่อการคาทั้งเปนเงินทุนหรือเงินหมุนเวียนรวม รอยละ 
67  การเกษตรเพื่อซ้ือปุย เมล็ดพันธุ หรือเล้ียงสัตวรอยละ 20  และการซื้ออุปกรณหรือปจจัยในการผลิตรอยละ 12  สําหรับผูกูที่
ใชเงินผิดวัตถุประสงค มีการใชเงินเพ่ือเปนคาเลาเรียนของบุตรรอยละ 30 ของการใชเงินผิดวัตถุประสงคทั้งหมด  คาใชจายใน
บานรอยละ 29  การใชหนี้รอยละ 17 การซื้อของใชสวนตัว (ตูเย็น เตาแกส เครื่องซักผา และรถมอเตอรไซค) รอยละ 15  การ
ปรับปรุงที่อยูอาศัย รอยละ 5 การไถของจากโรงรับจํานําและการนําเงินไปฝากธนาคาร มีสัดสวนเทากันรอยละ 2  

สําหรับการใชประโยชนเงินกูในครั้งที่ 2 มีสมาชิกไดรับอนุมัติเงินกูท้ังหมด 56 ราย แบงตามการใชประโยชนเงินกู
ได 77 ราย พบวามีการนําเงินไปใชตรงกับวัตถุประสงคของโครงการกองทุนหมูบานฯ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการกูเงินในครั้ง
ที่ 1 กลาวคือ มีสัดสวนการใชเงินตรงตามวัตถุประสงคตอการใชเงินผิดวัตถุประสงค เทากับ รอยละ 49 : 51  ในระหวาง
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ประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมมีสัดสวนนี้ท่ีแตกตางกัน  โดยกลุมเปาหมายมีการใชเงินตรงตามวัตถุประสงคตอการใช
เงินผิดวัตถุประสงคนอยกวากลุมควบคุม โดยมีสัดสวนเปนรอยละ 46 : 54 และรอยละ 56 : 44 ตามลําดับ  กิจกรรมที่นําเงินกูไป
ใชประโยชนยังคงมีรูปแบบเชนเดียวกับการกูเงินในครั้งท่ี 1 ทั้งในกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม  การใชเงินตามวัตถุประสงค 
สวนใหญนําไปใชเพื่อการคา การเกษตร และการซื้ออุปกรณหรือปจจัยการผลิตตามลําดับ  สวนการใชเงินผิดวัตถุประสงค เปน
การนําไปใชประโยชนดานการใชหน้ี คาใชจายในบาน คาเลาเรียน การซื้อของใชสวนตัว การปรับปรุงหรือซอมแซมที่อยูอาศัย 
และการฝากธนาคาร ตามลําดับ สวนการกูเงินในครั้งท่ี 3 สวนใหญนําไปใชประโยชนทางการคา 

สําหรับจํานวนเงินที่ใชในการขอกูครั้งที่ 1 มียอดรวมทั้งหมด 1,482,000 บาท มีลักษณะการใชประโยชนเงินกู และ
สัดสวนจํานวนเงินตามการใชเงินที่ตรงกับวัตถุประสงคตอการใชเงินผิดวัตถุประสงคคลายคลึงกับจํานวนผูขอกูทั้งหมด โดย
เปนการใชเงินตรงตามวัตถุประสงคของกองทุน19) รอยละ 59 และไมตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนรอยละ 41  สําหรับ
ประชากรกลุมเปาหมาย มีการใชเงินตรงกับวัตถุประสงคตอการใชเงินผิดวัตถุประสงค เทากับรอยละ 62 : 38  และสวน
ประชากรกลุมควบคุมมีสัดสวนเทากับ รอยละ 52 : 48  ประเภทกิจกรรมที่นําเงินกูไปใชประโยชน ยังคงมีลักษณะและสัดสวน
เชนเดียวกับจํานวนผูกู ทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม คือ ประชากรกลุมเปาหมายใชเงินตรงกับวัตถุประสงคในดานการคา 
การเกษตร และการซื้ออุปกรณหรือปจจัยการผลิตตามลําดับ สวนการใชเงินผิดวัตถุประสงค เปนการใชประโยชนเพื่อเปนคาเลา
เรียน คาใชจายในบาน การใชหนี้ การซ้ือของใชสวนตัว และการปรับปรุงที่อยูอาศัย ตามลําดับ  สําหรับกลุมควบคุมมีการใชเงิน
ตรงกับวัตถุประสงคในดานการเกษตรและการคาตามลําดับ การใชเงินผิดวัตถุประสงค นําไปใชเพ่ือเปนคาเลาเรียน การใชหนี้ 
การปรับปรุงท่ีอยูอาศัย การใชจายในบาน และการซื้อของใชสวนตัว ตามลําดับ 

ในดานเงินที่ผูกูนํามาสมทบกับเงินกู พบวายอดเงินท่ีขอกูท้ังหมดยังไมเพียงพอกับความตองการ เพราะมีการนําเงิน
มาลงทุนสมทบโดยรวมอีก 670,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 45 ของเงินที่อนุมัติใหกูไดท้ังหมด ประชากรกลุมเปาหมายตอง
นํามาสมทบอีกรอยละ 30 ในขณะที่กลุมควบคุมใชเงินสมทบมากถึงรอยละ 82  ประชากรกลุมเปาหมายใชเงินสมทบกับ
กิจกรรมที่ใชเงินตามวัตถุประสงคในดานมากที่สุดในดานการเกษตร รองลงมาเปนการคา และการซื้ออุปกรณหรือปจจัยการ
ผลิต   สวนของการใชเงินผิดวัตถุประสงคของกองทุนในดานคาใชจายในบาน คาเลาเรียน และการใชหนี้  สําหรับกลุมควบคุม
ไดใชเงินสมทบตามกิจกรรมที่ตรงกับวัตถุประสงคของกองทุน ในดานการเกษตรและการคา และนําเงินมาสมทบกับกิจกรรมที่
ผิดวัตถุประสงคของโครงการฯ ในดานการซื้อของใชสวนตัว การปรับปรุงที่อยูอาศัย และการใชหน้ี  การที่ตองนําเงินมาเพิ่ม
สมทบกับเงินที่กูได สําหรับเงินกูที่ใชตามวัตถุประสงคแสดงถึงความไมเพียงพอของเงินกูตามที่ตองการจริง ทําใหเปนอุปสรรค
ในการลงทุนประกอบอาชีพ การขยายกิจการ และยังจําเปนตองหาเงินกูหรือเงินหมุนเวียนจากแหลงอ่ืน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหเกิด
การกอหนี้นอกระบบตอไปอีก  สวนการใชเงินกูที่ผิดวัตถุประสงคของกองทุน แสดงถึงภาวะหนี้สิน และภาระตางๆ ใน
ประชากร ที่มีผลเปนอุปสรรคทําใหมีการใชเงินกูไมตรงกับวัตถุประสงคของกองทุน อีกทั้งไดสะทอนความบกพรองและการ
ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมการใชเงินกองทุนฯ ใหเปนไปวัตถุประสงคที่ตั้งเอาไว 

ในการกูเงินครั้งที่ 2  พบวาประชากรกลุมเปาหมายมีการใชเงินกูตามวัตถุประสงคลดลง ในขณะที่กลุมควบคุมมีการ
ใชเงินกูตามวัตถุประสงคเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 53 และ 59  (ตารางที่ 78) กิจกรรมที่นําเงินไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค
ของประชากรกลุมเปาหมายยังคงเปนลักษณะเดียวกับการกูเงินครั้งที่ 1 คือ  การคา เกษตรกรรม และการซื้ออุปกรณหรือปจจัย
การผลิต การนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคของโครงการ มีสัดสวนมากที่สุดเปนการใชหนี้ รองลงมาเปน คาเลาเรียน คาใชจายใน
บาน และการซื้อของใชสวนตัว  สําหรับการกูเงินครั้งที่ 3 มีการนําเงินไปใชประโยชนในดานการคา เกษตรกรรม และการใชหน้ี  

 
 
 

                                                 
19) วัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คือ เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมืองสําหรับการลงทุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
สรางงาน สรางรายได หรือเพ่ิมรายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเปนเรงดวน 
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ตารางที่ 77  จํานวนเงินกูและเงินท่ีประชากรฯ ผูกูนํามาสมทบตามการใชประโยชน ในการกูครั้งที่ 1 

รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม %เงินสมทบ การใชประโยชนเงินกู 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รวม  เปาหมาย ควบคุม 

การใชเงินตามวตัถุประสงค 
878,000 

(505,000) 
59.2 

(75.4) 
646,000 

(237,000) 
62.2 

(77.2) 
232,000 

(268,000) 
52.3 

(73.8) 
58 37 116 

  - เกษตรกรรม 
 

169,600 
(266,000) 

11.4 
(39.7) 

125,600 
(93,000) 

12.1 
(30.3) 

44,000 
(173,000) 

9.9 
(47.7) 

157 74 
 

393 

  - การคา 
 

630,000 
(223,000) 

42.5 
(33.3) 

442,000 
(128,000) 

42.6 
(41.7) 

188,000 
(95,000) 

42.4 
(26.2) 

35 29 
 

51 

  - อุปกรณ/ 
  ปจจัยการผลิต 

78,400 
(16,000) 

5.3 
(2.4) 

78,400 
(16,000) 

7.5 
(5.2) 

0 
(0) 

0.0 
(0.0) 

20 20 
 

 
0 

การใชเงินผิดวัตถุประสงค 
604,000 

(165,000) 
40.8 

(24.6) 
392,500 
(70,000) 

37.8 
(22.8) 

211,500 
(190,000) 

47.7 
(52.3) 

27 18 90 

  - คาใชจายใน 
    บาน 

140,600 
(50,000) 

9.5 
(7.5) 

126,600 
(50,000) 

12.2 
(16.3) 

14,000 
(0) 

3.2 
(3.9) 

36 40 
 

0 

  - การปรับปรงุ 
    ท่ีอยูอาศัย 

50,000 
(50,000) 

3.4 
(7.5) 

30,000 
(0) 

2.9 
(0.0) 

20,000 
(50,000) 

4.5 
(13.8) 

100 0 
 

250 

  - การใชหนี ้
 

96,000 
(35,000) 

6.5 
(5.2) 

56,000 
(5,000) 

5.4 
(1.6) 

40,000 
(30,000) 

9.0 
(8.3) 

37 9 
 

75 

  - คาเลาเรียน 
 

238,000 
(15,000) 

16.1 
(2.2) 

128,500 
(15,000) 

12.4 
(4.9) 

109,500 
(0) 

24.7 
(30.2) 

6 12 
 

0 

  - การซื้อของใช สวนตัว 
56,400 

(15,000) 
3.8 

(2.2) 
51,400 

(0) 
4.9 

(0.0) 
5,000 

(15,000) 
1.1 

(4.1) 
27 0 

 
300 

 - การฝาก ธนาคาร 
20,000 

(0) 
1.3 

(0.0) 
0 

(0) 
0.0 

(0.0) 
20,000 

(0) 
4.5 

(0.0) 
0 0 

 
0 

  - การไถของที ่
    จาํนํา 

3,000 
(0) 

0.2 
(0.0) 

0 
(0) 

0.0 
(0.0) 

3,000 
(0) 

0.7 
(0) 

0 0 
 

0 

รวม 
 

1,482,000 
(670,000) 

100.0 
(100.0) 

1,038,500 
(307,000) 

100.0 
(100.0) 

443,500 
(363,000) 

100.0 
(100.0) 

45 30 
 

82 

  หมายเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง เงินที่นํามาสมทบ 
  ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
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ตารางที่ 78 จํานวนเงินกูและเงินที่ประชากรฯ ผูกูนํามาสมทบตามการใชประโยชน ในการกูครั้งที่ 2 
รวมทกุกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคมุ %เงินสมทบ 

การนําเงินกูไป ใชประโยชน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รวม เปาหมาย ควบคมุ 

การใชเงินตามวตัถุประสงค 
494,300 

(163,000) 
55.2 

(85.7) 
323,800 
(31,000) 

53.3 
(67.4) 

170,500 
(132,000) 

59.2 
(91.5) 

33 10 77 

  - เกษตรกรรม 
 

101,000 
(115,000) 

11.3 
(60.5) 

49,000 
(2,000) 

8.1 
(4.4) 

52,000 
(113,000) 

18.1 
(78.4) 

114 
 

4 217 

  - การคา 
 

356,500 
(48,000) 

39.8 
(25.2) 

248,000 
(29,000) 

40.8 
(63.0) 

108,500 
(19,000) 

37.7 
(13.2) 

14 
 

12 18 

  - อุปกรณ/ 
ปจจัยการผลิต 

36,800 
(0) 

4.1 
(0.0) 

26,800 
(0) 

4.4 
(0.0) 

10,000 
(0) 

3.5 
(0.0) 

0 
 

0 0 

การใชเงินผิดวัตถุประสงค 
401,700 
(27,200) 

44.8 
(14.3) 

284,200 
(15,000) 

46.7 
(32.6) 

117,500 
(12,200) 

40.8 
(8.5) 

7 5 10 

  - คาใชจายใน 
    บาน 

52,100 
(0) 

5.8 
(0.0) 

45,100 
(0) 

7.4 
(0) 

7,000 
(0) 

2.4 
(0.0) 

0 
 

0 0 

  - การปรับปรงุ 
    ท่ีอยูอาศัย 

15,000 
(0) 

1.7 
(0.0) 

0 
(0) 

0.0 
(0.0) 

15,000 
(0) 

5.2 
(0.0) 

0 
 

0 0 

  - การใชหนี ้
 

153,000 
(0) 

17.1 
(0.0) 

151,000 
(0) 

24.8 
(0) 

2,000 
(0) 

0.7 
(0.0) 

0 
 

0 0 

  - คาเลาเรียน 
 

120,600 
(25,000) 

13.5 
(13.1) 

67,100 
(15,000) 

11.0 
(32.6) 

53,500 
(10,000) 

18.6 
(6.9) 

21 
 

22 19 

  - การซื้อของ 
    ใชสวนตัว 

41,000  
(2,200) 

4.6 
(1.2) 

21,000 
(0) 

3.5 
(0) 

20,000 
(2,200) 

6.9 
(1.5) 

5 
 

0 11 

  - การฝาก 
    ธนาคาร 

20,000 
(0) 

2.2 
(0.0) 

0 
(0) 

0.0 
(0.0) 

20,000 
(0) 

6.9 
(0.0) 

0 
 

0 0 

รวม 
 

896,000 
(190,200) 

100.0 
(100.0) 

608,000 
(46,000) 

100.0 
(100.0) 

288,000 
(144,200) 

100.0 
(100.0) 

21 
 

8 50 

  หมายเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง เงินที่นํามาสมทบ 
  ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 

1.8 เวลาคางชําระเงินกู 

กองทุนหมูบานมีระเบียบที่ผูกูตองชําระเงินภายในกําหนดเวลา 1 ป  จากประชากรตัวอยางพบวา ในการกูเงินครั้งที่ 
1 มีสมาชิกสวนใหญรอยละ 63 สามารถคืนเงินกูไดทันตามกําหนด สมาชิกท่ีไมสามารถชําระเงินคืนไดตามกําหนด ในการกูครั้ง
ที่1 มีจํานวน 16 ราย แบงตามชวงเวลาคางชําระได เปน 3 กลุม คือ กลุมที่ชําระเงินคืนไมเกิน 3 เดือน มีจํานวน 2 ราย กลุมท่ีชําระ
เงินไดระหวาง 3 – 6 เดือน มี 2 ราย และ กลุมที่ชําระเงินระหวาง 6 – 12 เดือน มีจํานวน 12 ราย  โดยมียอดเงินคางชําระรวมกัน 
173,350 บาท คิดเปนเงินคางชําระตอราย 10,834 บาท สําหรับการกูครั้งที่ 2 สมาชิกสวนใหญรอยละ 91 สามารถชําระเงินคืนได
ตามกําหนด มีผูคางชําระ 5 ราย ในระยะเวลา 6 – 12 เดือน เปนยอดเงินคางชําระรวมกัน37,000 บาท คิดเปนเงินคางชําระตอราย 
7,400 บาท การคางชําระเงินกูเงินทั้งสองครั้ง  มีสาเหตุมาจากการมีหนี้สินมาก รายไดจากการคาไมเพียงพอหรือขาดทุน ผลผลิต
การเกษตรเสียหาย ไมมีเงินใชคืน และตองจายเงินคาเลาเรียน  สมาชิกเหลานี้จะถูกตัดสิทธิ์ในการขอกูเงินครั้งตอไป และใน
ชุมชนบางแหงตองเสียดอกเบี้ยใหกองทุนเพิ่มข้ึน  สวนการกูเงินครั้งที่ 3 ยังไมส้ินสุดระยะเวลาชําระเงินคืนจึงไมมีการประเมิน
ในดานน้ี 
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1.9  แหลงที่มาของเงินชําระเงินคืน 

เงินที่นํามาชําระคืน สวนใหญมาจากกิจการที่นําไปลงทุน รอยละ 85 ประกอบดวยรายไดจากการคารอยละ 61 
คาจาง/เงินเดือนรอยละ 13 และการเกษตรรอยละ 10 นอกจากนี้ยังนําเงินจากที่ไมไดเกิดจากการนําเงินกองทุนไปใชประโยชน
มาเปนเงินชําระคืน ไดแก เงินกู เงินจากบุตรสงใหใช เงินออมหรือเงินสะสม และเงินจากหลายแหลงผสมกัน 

1.10  การมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุน  

มีผูตอบแบบสอบถามในประเด็นน้ี 101 ราย โดยมีฐานะเปนประธานกองทุนฯ 2 ราย กรรมการ 23 ราย ที่ปรึกษา
กองทุน 1 ราย และสมาชิก 75 ราย  พบวาในกลุมของผูบริหารกองทุน (ประธาน กรรมการ และที่ปรึกษา) ใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมมาก แตเนนเฉพาะประเด็นการควบคุมการดําเนินงานของกองทุนใหสามารถบริหารการชําระเงินกูใหตรงเวลา 
กิจกรรมหลักจึงเปนการพิจารณาอนุมัติเงินกู การรับชําระเงินและการจายเงิน การจัดทําสัญญาเงินกู การควบคุมการชําระหนี้ 
การเรงรัดติดตามการชําระหนี้ และการเสนอการแกไขกฎระเบียบ  สําหรับสมาชิกแมจะมีจํานวนอยูมากท่ีสุด แตเปนผูมีบทบาท
นอยท่ีสุด โดยรอยละ 79 แสดงความคิดเห็นใดๆ เพียงแตเคยเขารวมประชุม ซ่ึงก็ไมครบทุกครั้งและทุกคน รอยละ 21 ท่ีแสดง
ความคิดเห็น มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงการชําระเงินกูของสมาชิก โดยกําหนดใหเปนทุกวันท่ี 1 - 5 ของเดือน การนําดอกผล
ของกองทุนฯ มาจัดเปนสวัสดิการแกสมาชิกกองทุน การปรับปรุงเปลี่ยนคณะกรรมการ การทํางานแบบโปรงใสและไมลําเอียง  
การแกไขกฎระเบียบใหคนในครอบครัวเดียวกันคํ้ากันได หรือลดเหลือเพียง 1 คน การทําสําเนาสัญญาเพ่ือแสดงรายละเอียดการ
ตรวจสอบ การพิจารณาใหกูของกรรมการ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และการขยายเวลาชําระเงินคืนออกไปเปน 2 ป 

1.11  ความเห็นตอการบรรเทาปญหาความยากจนของกองทุนฯ 

จากประชากรตัวอยาง 97 ราย ที่แสดงความเห็นตอการบรรเทาปญหาความยากจนของกองทุนฯ  สมาชิกรอยละ 49 
เห็นวากองทุนฯ สามารถแกไขปญหาความยากจนของตนเองไดมาก เนื่องจากทําใหมีแหลงเงินกูที่มีดอกเบี้ยอัตราถูกกวา ไมตอง
กูเงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงถึงรอยละ 20 ตอเดือน การขอกูเงินงายไมยุงยากมาก มีเงินไปลงทุนจนฟนฐานะได มีทุน
หมุนเวียนมาเพิ่มผลผลิตและการประกอบอาชีพ สามารถสงเงินเปนรายเดือนสะดวกและมีความยืดหยุน ใชเปนเงินฉุกเฉินใน
การใชจายได  เชน เงินคาเทอม  รอยละ 44 อยูในระดับพอสมควร โดยใหเหตุผลวา ไดเงินทุนประกอบอาชีพและเงินหมุนเวียน 
ดอกเบี้ยถูกกวาหนี้นอกระบบแตใหเงินกูนอยจึงชวยลดหนี้นอกระบบแตไมไดทั้งหมด การอนุมัติเงินลาชา การขอกูเงินยุงยาก
มากไดรับไมตรงตามจํานวนที่ตองการ ทําใหลงทุนไมเต็มที่ เวลาชําระเงินคืน 1 ป นอยเกินไปจนหาเงินมาชําระคืนไมทัน และ
อาจเกิดหน้ีสินได  และกรรมการไมทําตามกฎของกองทุน  รอยละ 5 อยูในระดับนอย  เน่ืองจากจํานวนเงินกูนอยมากและเปน
การเพิ่มหนี้ใหตนเอง และกรรมการไมไดผอนผันเวลาคืนเงิน เมื่อเกินกําหนดไมสามารถกูตอไมได และรอยละ 1 พบวาแกไข
ปญหาไมไดเลย เพราะเปนการสรางหนี้ ทําใหตองกูเงินนอกระบบหมุนเวียน   

1.12  ขอเสนอแนะของสมาชิกการดําเนินงานของกองทุนฯ 

ในดานเวลากูยืม สมาชิกรอยละ 45 ตองการใหขยายเวลาออกไปเปนชวงเวลา 1 ปครึ่ง ถึง 3 ป  สําหรับจํานวนเงินที่
ใหกู มีขอเสนอใหเพิ่มจํานวนเงิน เปน 10,000 – 100,000 บาทตอราย หรือโดยเฉลี่ย 30,000 บาท  ในดานอัตราดอกเบี้ยสวนใหญ
รอยละ 85 มีความพอใจกับอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับ คือ รอยละ 6 ตอป  บางสวนเสนอใหลดลงมาโดยเฉพาะกลุมที่มีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 12 ตอป และสุดทายความเห็นตอคณะกรรมการกองทุนฯ ตองการใหปรับปรุงกรรมการบริหาร โดยไมใหอยูในตําแหนง
นาน และเลือกผูที่มีคุณสมบัติโปรงใส ยุติธรรม ไมมีการลําเอียง มีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกและใหโอกาสแกผูที่มี
ฐานะยากจนจริงไดรับกูเงิน รวมทั้งปรับปรุงระเบียบขั้นตอนในการขอกูเงินใหงายข้ึน 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนละ 1 ลานบาท ที่ไดอธิบายมาแลว
ทั้งหมด สามารถนํามาวิเคราะหสรุปเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือประโยชนในการ
แกไขปญหาความยากจนของประชากรเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปดังรายละเอียดในตารางที่ 79 ขางลางนี้   
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(1.1.3) สรุปการวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
  ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ∗ 

1. จุดแข็ง  

1.1 ความยืดหยุนของโครงการในดานการบริหารงานกองทุนที่กองทุนฯสามารถเลือกลักษณะการชําระคืนเงินกูที่
เปนรายเดือนหรือรายปและสามารถนําเงินชําระคืนมาปลอยกูตอไดเปนจุดแข็งที่ชุมชนใน 3 พื้นที่สามารถจัดการกองทุนฯให
เอ้ือประโยชนตอสมาชิกในชุมชนไดมากข้ึนและสอดคลองกับลักษณะของชุมชน 

1.2 การมีความยืดหยุนดานจํานวนเงินใหกูยืมทําใหกองทุนฯที่อยูในทั้ง 3 พื้นที่สามารถกระจายเงินกองทุน
ชวยเหลือสมาชิกไดทั่วถึงมากขึ้น 

1.3 ระเบียบการกูยืมที่เปดโอกาสใหกูยืมเงินกองทุนระหวางกัน สามารถกูยืมเงินจากธนาคารออมสินเพื่อเพิ่มทุน
และกําหนดอัตราดอกเบี้ยกูยืมเองไดทําใหกองทุนฯในทั้ง 3 พื้นที่สามารถเพิ่มหรือใชเงินทุนใหเกิดประโยชนแกสมาชิกได
ตลอดเวลาและกองทุนที่มีศักยภาพในการจัดการสูงสามารถบริหารงานสรางประโยชนเพิ่มพูนใหสมาชิกไดอยางสอดคลองกับ
ความตองการของสมาชิกและชุมชน ซ่ึงในปจจุบันยังไมมีการนําจุดแข็งนี้ไปสูการปฏิบัติ อาจเปนเพราะพื้นฐานของประชากร
เปาหมายมักไมคอยคุนเคยหรือมีทักษะในการทํางานแบบกลุม 

1.4 การกําหนดใหมีเงินฝากสัจจะออมทรัพยและการคํ้าประกนเงินกูดวยบุคคล ทําใหประชากรเปาหมายในทั้ง 3 
พื้นที่มีวินัยการออมเงิน รับผิดชอบ ซ่ือสัตย และผูกผันกับกองทุน ในขณะที่คนจนที่ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันก็สามารถเขามา
รับความชวยเหลือจากกองทุนได 

1.5 การบริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนท่ีเปนคนในหมูบานซึ่งเปนผูมีความสามารถทําใหกองทุนฯในทั้ง 3 
พื้นที่สามารถปลอยเงินกูอยางมีประสิทธิภาพ ในแงการบังคับทางออมใหสมาชิกนําเงินกูไปใชประโยชน และการติดตามการ
ชําระคืน และปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก 

1.6 การสรางแรงจูงใจดวยการประเมินผลงานการบริหารกองทุนท่ีมีการจัดระดับเปน AAA และไดรางวัลเปนเงิน
เพ่ิมเขากองทุนฯ 100,000 บาท มีสวนชวยใหประชากรเปาหมายที่เปนสมาชิกของกองทุนฯในทั้ง 3 พ้ืนที่เกิดความสนใจที่จะ
บริหารกองทุนใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จและเพิ่มเงินกูยืมใหแกสมาชิกไดมากขึ้นทั้งในแงจํานวนเงินและจํานวน
สมาชิกที่กูยืม 

2. จุดออน  

2.1 การกําหนดเพดานเงินใหกูยืมขั้นสูงในการกูยืมทั่วไปไวท่ี 20,000 บาทตอรายและปริมาณเงินกองทุน 1 ลาน
บาททําใหเปนขอจํากัดในการลงทุนระยะยาว เชน การเลี้ยงสัตว (วัว) การลงทุนทําสวนผลไม และการทําธุรกิจขนาดเล็ก ของ
ประชากรเปาหมายในทั้ง 3 พื้นที่ 

2.2 การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินกูภายใน 1 ป นั้นส้ันเกินไปสําหรับการลงทุนระยะยาว เชน การเลี้ยงสัตว 
(วัว) การลงทุนทําสวนผลไม และการทําธุรกิจขนาดเล็ก 

2.3 ขอกําหนดดานเง่ือนไขเงินออมสัจจะในการกูยืมเงินจากกองทุนฯ ทําใหประชากรยากจนมากในทั้ง 3 พ้ืนที่ไม
สามารถเขาถึงการชวยเหลือของกองทุนฯไดเพราะถูกพิจารณาวาไมมีความสามารถในการชําระคืนเงินกูได 

2.4 การบริหารกองทุนฯ ในหลายๆแหงในทั้ง 3 พื้นที่ ยังไมมีการหมุนเวียนใหสมาชิกกองทุนฯคนอื่นๆ เขามา
บริหารงานบาง ทําใหเกิดการรวมกลุมกันรวบอํานาจในการบริหารกองทุน นําไปสูการบริหารงานที่ไมโปรงใส หรือเอ้ือ

                                                 
∗

  อาจารย ดร.ศุทธินี ดนตรี และอาจารย ดร.กมล งามสมสุข 
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ประโยชนกับคนบางกลุม และบางครั้งไมใหความสนใจตอขอเสนอแนะของสมาชิก อันเปนการบริหารงานกองทุนที่ขาด
ประสิทธิภาพ 

2.5 ความสัมพันธของประชากรภายในหมูบาน/ชุมชน การบริหารกองทุนโดยคนในหมูบานเองซึ่งมีสิทธิในการ
กูยืมเงินกองทุนดวยทําใหคณะกรรมการกองทุนในทั้ง 3 พื้นท่ีมีโอกาสเอาผลประโยชนเขาตนเองและพวกพองได 

2.6 การสรางแรงจูงใจในการบริหารงานกองทุนท่ีมีการจัดระดับเปน AAA และใหรางวัลตอบแทนโดยใชตัวชี้วัด
ความสําเร็จในเชิงปริมาณโดยเฉพาะการใหความสําคัญตออัตราการชําระคืนเงินกูยืมโดยไมใหความสําคัญดานคุณภาพมีโอกาส
ทําใหสมาชิกกองทุนฯในทั้ง 3 พ้ืนที่ตองกูยืมเงินจากแหลงอ่ืนเพ่ือชําระหนี้กองทุนฯ อันเปนการสรางภาระหนี้สินใหครัวเรือน
เพ่ิมข้ึน 

3. โอกาส 

3.1 ศักยภาพของผูบริหารกองทุน ผูบริหารกองทุนในทั้ง 3 พื้นที่สวนใหญมีศักยภาพ ความพรอม และความคิด
สรางสรรคในการบริหารจัดการกองทุน มีโอกาสนําพากองทุนไปสูความสําเร็จได 

3.2 การที่ประชากรเปาหมายมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมในทองถ่ินท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาทําใหมีความตองการ
เงินกูจากกองทุนฯในทั้ง 3 พื้นที่อยางตอเน่ืองและเพียงพอ 

3.3 ความพรอมในการชวยเหลือของแหลงทุนภายนอก ธนาคารออมสินมีความพรอมดานเงินทุนและพรอมที่จะให
การสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการฯเพิ่มเติมไดหากถูกรองขอ 

3.4 การแขงขันกับแหลงเงินทุนนอกระบบ กองทุนฯคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํากวาเงินทุนนอกระบบ จึงสามารถ
แขงขันกับเงินทุนนอกระบบได ประชากรเปาหมายในชุมชนเมืองมีโอกาสไดประโยชนมากที่สุด ในขณะที่ประชากรในอีก 2 
พื้นที่ก็ไดรับประโยชนเชนกัน 

3.5 ประสบการณการบริหารจัดการกองทุนอ่ืนๆ ที่มีอยูเดิมของประชากรเปาหมายในทั้ง 3 พ้ืนที่ สามารถนํามา
ประยุกตใชในการบริหารกองทุนฯใหประสบความสําเร็จได 

3.6 ความพึงพอใจ/ความชอบตอโครงการของประชากรเปาหมายในทั้ง 3 พ้ืนที่อยูในระดับสูงเพราะโครงการ
สามารถชวยเหลือสมาชิกไดอยางเปนรูปธรรม แตสมาชิกจํานวนไมนอยก็ตองการใหขยายวงเงินและระยะเวลากูยืม 

4.อุปสรรค 

4.1 การแขงขันระหวางหมูบาน ชุมชนในทั้ง 3 พื้นที่มักแขงขันกันเองหรือไมเชื่อมั่นซ่ึงกันและกันระหวางชุมชน 
จึงเปนการยากที่ประชากรเปาหมายในแตละหมูบาน/ชุมชนจะเริ่มตนความรวมมือระหวางหมูบาน/ชุมชนดวยตนเองกันในอันที่
จะรวมพัฒนากองทุนฯใหประสบความสําเร็จรวมกัน 

4.2 ธรรมชาติผลผลิตทางการเกษตรที่ใหผลผลิตเพียงปละครั้ง ประชากรในชนบททั่วไปมีรายไดจากการเกษตรที่
ไดครั้งเดียวหรือ 2 ครั้งในรอบป (ประชากรในชนบทที่สูงมีทางเลือกปลูกพืชไดหลากหลายชนิดในชวงเวลาตางๆ จึงมีปญหา
นอยกวาหรือบางแหง เชนศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ก็ไมมีปญหาเลย) การชําระคืนเงินกูจึงเปนภาระสูง หากรายได
จากการเกษตรไมมากพอ (เพราะผลผลิตเสียหายหรือราคาผลผลิตตกต่ําหรือผันผวน) ก็อาจทําใหไมสามารถชําระคืนเงินกูได 
และถูกตัดสิทธิการกูยืมในครั้งตอไป 

4.3 ผูกูในทั้ง 3 พ้ืนท่ี ไมไดวางแผนการใชเงินกูไวลวงหนาวาจะลงทุนในธุรกิจประเภทใดที่จะใหผลตอบแทน
คุมคา หรือขาดการพัฒนาอาชีพใหมๆ สวนใหญมักจะนําไปลงทุนในกิจการเดิมและไมมีการพัฒนาใหดีข้ึน จึงไมกอใหเกิด
รายไดเพิ่ม ไมคุมทุน หรือมีรายไดไมแนนอน 
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4.4 ขาดการบูรณาการความชวยเหลือจากภายนอกเพื่อใหเกิดการใชและเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น ความรูทาง
การตลาด เทคโนโลยี และโครงสรางพ้ืนฐานในการปรับปรุงผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทําใหประชากร
เปาหมายในทั้ง 3 พ้ืนที่ไมสามารถไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนไดตามศักยภาพที่ควรจะเปน 

4.5 ภาระหนี้สินของครัวเรือน ประชากรในชนบททั่วไปและโดยเฉพาะชุมชนเมืองจํานวนไมนอยมีปญหาภาระ
หน้ีสินของครัวเรือน ทําใหใชเงินกูผิดวัตถุประสงคไดมาก ซ่ึงทายที่สุดก็ทําใหไมสามารถชําระเงินกูยืมกองทุนฯไดตามกําหนด
หรือบางรายไมสามารถชําระเงินคืนได การกูยืมเงินจากกองทุนจึงเปนการสรางภาระหนี้สินเพิ่มพูนขึ้นไปอีก 

4.6 คาใชจายของครัวเรือน ประชากรบางสวนมีภาระคาใชจายของครัวเรือนมากทําใหใชเงินผิดวัตถุประสงคไปใน
กิจกรรมท่ีไมไดสรางรายได โดยครัวเรือนในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปมักนําไปเปนคาใชในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
ในขณะที่ครัวเรือนในชุมชนเมืองมักใชไปในดานการศึกษาเลาเรียนของบุตรหลานและการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
 
ตารางที่  79     การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ กองทุนละ 1 ลานบาท ในการใหความชวยเหลือประชากรตัวอยางศึกษา – ชนบทที่สูง  - ชนบททั่วไป 
และชุมชนเมือง 

ประเด็นการวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1. จุดแข็ง     
1.1  ความยืดหยุนของ
โครงการในรูปแบบ
การจัดการบริหาร
กองทุน 

 

กองทุนหมูบ านสามารถ
ออกแบบการบริหารกองทุนให
เขากับพื้นฐานของชุมชนได เชน  
  - การชําระคืนเงินกูอาจเปนราย 
ปหรือรายเดือนก็ได (กองทุน
หมูบานในชนบทที่สูงทั้งหมด
ใหสมาชิกกูและชําระคืนเปน
รายปสอดคลอง) 

  - การไมไดมีขอจํากัดในการ
หามไมใหนําเงินชําระคืนมา
ปล อ ย กู หมุ น เ วี ย นภ า ย ใน
ระหวางปทําใหหลายหมูบาน
นําเงินชําระคืนมาปลอยใหกู
หมุนเวียนระหวางป  ทําให
ประชากรไดรับประโยชนมาก
ข้ึน 

เหมือนชนบทที่สูง 
กองทุนหมูบานในชนบททั่วไป
สวนใหญปลอยเงินกูใหสมาชิกกู
และผอนชําระเปนรายป เพราะ
สอดคลองกับอาชีพ เกษตรที่ มี
รายไดครั้งเดียวในรอบป แตบาง
แหง เชน กองทุนหมูบานศรีวารี ต.
เหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 
ปลอยเงินกูใหสมาชิกเปนรายป
และใหสมาชิกผอนชําระเปนราย
เดือนเนื่องจากสมาชิกมีอาชีพปลูก
ผักและอยูใกลตัวเมืองงายแกการ
ทํางานรับจางนอกเกษตร  ทําให
สมาชิกมีรายไดหมุนเวียนตลอดป 
สามารถชําระคืนเงินกู เปนราย
เดือนได 

เหมือนชนบทที่สูง 
กองทุนชุมชนเมืองทุก

กองทุ นปล อย เ งิ น กู ให
สมาชิกกูและผอนชําระ
เปนรายเดือนเปนรายเดือน
กู  ซ่ึ งส าม ารถนํ า เ งิ นที่
สมาชิกชําระคืนไปปลอย
ให กู ต อ  ทํ า ใ ห สม าชิ ก
สามารถของกูไดมากกวา 1 
ครั้งในรอบป 

1.2  การมีความยืดหยุน
ดานจํานวนเงินให
กูยืม 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
สามารถใชดุลพินิจกําหนดวงเงินกู
ใหประชากรเปาหมายไดรับความ
ชวยเหลือไดอยางคอนขางทั่วถึง 
คือ กรณีที่มีผูขอกูยืมมาก  

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 
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ตารางที่ 79    (ตอ) 

ประเด็นการวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1.2  (ตอ) ราย กรรมการมีสิทธิพิจารณาลด
สัดสวนเงินกูลง ตามความ
เหมาะสมหรือบางกรณีที่มีเงิน
เหลือก็จะใหเพ่ิมข้ึนเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการลงทุน แตบาง
หมูบานก็ตกลงใหกูรายละ 
20,000 บาทและใหผูที่เดือดรอน
มากไดกูยืมกอนสวนผูที่ยังไมได
รับก็รอในงวดหรือปถัดไป 
(ตัวอยางเชน สมาชิกของกองทุน
หมูบานหนองหอยใหมของ
ศูนยฯหนองหอย) 

  

1.3  ระเบียบการกูยืม     
(1)  การเปดโอกาสให
กูยืมเงินกองทุน
ระหวางกันได 

บางหมูบานท่ีมีเงินกองทุนเหลือ
สามารถนําเงินไปใหกองทุนอ่ืน
กูยืมเพื่อท่ีจะไดรับผลตอบแทน
เพิ่มขึ้น (ตัวอยางเชน กองทุน
หมูบานหนองปูของศูนยฯพระ
บาทหวยตมนําเงินสวนที่เหลือ
ไปเปดใหสมาชิกกูยืมเปนเงิน
ฉุกเฉินโดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 6 
ตอป)  

เหมือนชนบทที่สูง 
 

เหมือนชนบทที่สูง 

(2)  การเปดโอกาสให
กองทุนฯสามารถกู-
ยืมเงินจากธนาคาร
ออมสินเพ่ือเพ่ิมทุน 

 หมู บ านที่ มี ศั ก ยภาพในการ
บริหารจัดการสูงสามารถไดรับ
เงินทุนเพ่ิมขึ้นและสามารถสราง
ประโยชนใหแกสมาชิกไดมาก
ข้ึน (ตามระเบียบของกองทุนฯ
อ นุญ า ต ให ก อ ง ทุ น หมู บ า น
สามารถกูยืมจากธนาคารออมสิน
เพื่อนําไปบริหารจัดการไดตาม
ความตองการ) 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 
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ตารางที่  79    (ตอ) 

ประเด็นการวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

(3)  การเปดโอกาสให
กองทุนฯสามารถ
กําหนดอัตราดอกเบี้ย
การกูยืมเงินจาก
กองทุนไดเอง 

     คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
ในความรวมมือกับประชากร
เปาหมายสามารถกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยกันเองที่สอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจของทองถิ่น ไม
ทําใหประชากรเดือดรอน แตก็
ชวยสรางจิตสํานึกใหประชากร
เ ห็ น ว า  เ งิ นทุ นนั้ น มี ต น ทุ น
ค า ใช จ า ย  จะทํ า ให มี ก า ร ใช
เงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

     ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น
หมู บ าน ในความร วม มือกับ
ประชากร เป าหมายสามารถ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยกันเองที่
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
ของทองถิ่น (อัตราดอกเบี้ยตั้งแต
รอยละ 2 และรอยละ 6 ตอปและ
บ า งหมู บ า นมี ก า รปรั บ เพิ่ ม
ดอกเบี้ยเปนรายป เชนที่บานศรี
ดอนชัยและบานบวกมีการปรับ
ดอกเบี้ยเพิ่มจากรอยละ 2 เปน
รอยละ 3 และ 5 ตอป ตามลําดับ) 
ไมทําใหประชากรเดือดรอน แต
ก็ชวยสรางจิตสํานึกใหประชากร
เ ห็ น ว า  เ งิ นทุ นนั้ น มี ต นทุ น
ค า ใช จ า ย  จะทํ า ใหมี ก า ร ใช
เงินทนุอยางมีประสิทธิภาพ 

เหมือนชนบททั่วไป 

    (4)  การค้ําประกัน      สมาชิกกองทุนสวนใหญพึง
พอใจกับวิธีการค้ําประกันโดย
บุคคล เพราะเปนการเปดโอกาส
ใหผูที่ มีฐานะยากจนและไมมี
ทรัพยสินมาค้ําประกัน สามารถ
ขอกู เ งิ น ได  และยั ง เ ป นก า ร
ควบคุมกันภายในชุมชนในการ
สรางความรับผิดชอบในการนํา
เงินไปใชประโยชนและการชําระ
เงินคนื 

เหมือนชนบทที่สูง 
     กอ งทุ นหมู บ า นบ า ง แห ง
อนุญาตใหสมาชิกใชหลักทรัพย
คํ้าประกันการกู ยืมได  ( เชนที่
หมูบานศรีวารี ต.เหมืองแกว อ.
แมริม จังหวัดเชียงใหม  อนุญาต
ใหสมาชิ กนํ าทรัพยสิน  อาทิ 
ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต  ม า เ ป น
หลักทรัพยคํ้าประกันได) 

เหมือนชนบทที่สงู 

   (5)  การฝากเงินสัจจะ
ออมทรัพย 

     การฝากเงินสัจจะออมทรัพย
เปนการสรางวินัยการออมเงิน และ
การแสดงความรบัผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย และความผูกพันสัญญาทีม่ี
ตอกองทุน จํานวนเงินฝาก
กําหนดใหมีความยืดหยุนมากใน
แตละชุมชน คือ ตั้งแต 10 – 120
บาทตอเดือน 

     การฝากเงินสัจจะออมทรัพย
เปนการสรางวินัยการออมเงิน และ
การแสดงความรบัผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย และความผูกพันสัญญาทีม่ี
ตอกองทุน จํานวนเงินฝาก
กําหนดใหมีความยืดหยุนมากใน
แตละชุมชน คือ ตั้งแตนอยกวา 5 
บาทตอเดือนจนถึง 3,360 บาทตอป 

     การฝากเงินสัจจะออมทรัพย
เปนการสรางวินัยการออมเงิน 
และการแสดงความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย และความผูกพัน
สัญญาที่มีตอกองทุน จํานวนเงิน
ฝากกําหนดใหมีความยืดหยุน
มากในแตละชุมชน คือ ตั้งแต 30 
บาทตอเดือนจนถงึ 1,000 บาท
ตอป 
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ตารางที่  79    (ตอ) 
ประเด็นการ
วิเคราะห 

ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1.4  การบริหารงาน
โดยคณะกรรมการ
กองทุนท่ีเปนคนใน
หมูบาน 

     คณะกรรมการกองทุนที่เปนคนใน
หมูบานที่รูจักซ่ึงกันและกันดี ทําใหการ
ปลอยเงินกูมีประสิทธิภาพ ในแงการ
บังคับทางออมใหสมาชิกนําเงินกูไปใช
ประโยชน และการติดตามการชําระคืน 

เหมือน 
ชนบทที่สูง 

เหมือนชนบทที่สูง 

1.5  คณะกรรมการ
กองทุนฯมี
ความสามารถ 

     คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองสามารถบริหารเงินกองทุนให
ประชากรเปาหมายสามารถไดรับเงินกู
อยางทั่วถึงตามความตองการของสมาชิก
และปริมาณเงินที่มีอยู โดยคณะ
กรรมการฯจะพิจารณาใหสมาชิกท่ีมี
ความจําเปนไดกูยืมกอน สวนผูที่มีความ
จําเปนไมมากนักก็ใหรอกูในรอบถัดไป 

เหมือน 
ชนบทที่สูง 

เหมือนชนบทที่สูง 

1.6   การสราง
แรงจูงใจดวยการ
ประเมินผลงานการ
บริหารกองทุน 

การสรางแรงจูงใจดวยการประเมินผลงาน
การบริหารกองทุนดวยการเพิ่มงบประ-
มาณเงินกองทุนท่ีมีผลการดําเนินงานใน
ระดับสามเอ (AAA) จํานวน 100,000 บาท
มีสวนชวยใหประชากรเปาหมายเกิดความ
สนใจที่จะบริหารกองทุนใหมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ และมี
เงินทุนใหสมาชิกกูยืมมากขึ้น  

เหมือน 
ชนบทที่สูง 

เหมือนชนบทที่สูง 
(เชน ชุมชนไกแกวและชางฆอง จังหวัด
ลําพูนมีผลการดําเนินงานในระดับสาม
เอและไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเพิ่ม
แหงละ 100,00บาท) 

2.จุดออน     
2.1   การกําหนด
เพดานเงินใหกูยืม
ข้ันสูงในการกูยืม
ทั่วไปไวที่ 20,000 
บาทตอราย 

     บางครัวเรือนท่ีตองนําเงินกูไปลงทุน
การเลี้ยงสัตว หรือทําสวนผลไม หรือ
ลงทุนในรูปกลุมทําใหประชากรเปาหมาย
ท่ีมีโอกาสหรือผูที่มีความเดือดรอนมาก
และความตองการใชเงินกูจํานวนมาก 
(สวนใหญตองการกูยืมรายละ 30,000 
หรือ 50,000 บาท แตบางรายตองการกูสูง
ถึง 100,000 บาท) ไดรับความชวยเหลือที่
จํากัดและไมเกิดประโยชน 

เหมือน 
ชนบทที่สูง 

     บางครัวเรือนที่ตองนําเงินกูไปลงทุน
ในกิจการขนาดเล็กและกลาง  ทําให
ประชากรเปาหมายที่มีโอกาสหรือผูที่มี
ความเดือดรอนมากและความตองการ
ใชเงินกูจํานวนมาก (สวนใหญตองการ
กูยืมรายละ 30,000 หรือ 50,000 บาท
แตบางรายตองการกู สูง ถึง  100,000
บาท) นอกจากนี้ยังนําเงินมาสมทบกับ
เงินกูมากถึงรอยละ 45 ของเงินกูท่ีไดรับ
เปนการไดรับความชวยเหลือที่จํากัด
และไมเกิดประโยชน 
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2.2   การจํากัดปริมาณ
เงินกองทุนไวที่ 1 
ลานบาท 

     การมีเงินกองทุนจํากัดเพียงหมูบานละ 1 
ลานบาทยังคงไมเพียงพอตอความตองการ 
(สวนใหญเสนอขอขยายเงินกองทุนเปน 1.2-
1.5 ลานบาท แตบางหมูบานขอถึง 2 ลานบาท) 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

2.3   การกําหนด
ระยะเวลาการชําระ
คืนเงินกูภายใน 1 ป 

     การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1
ปนั้นส้ันเกินไปที่ประชากรเปาหมายจะนําไป
ลงทุนทางการเกษตรที่ใชระยะเวลา 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

2.3 การกําหนด
ระยะเวลาการชําระ
คืนเงินกูภายใน 1 ป
(ตอ) 

     ในการผลิตเกิน 1 ปได เชน การลงทุนเล้ียง
สัตว หรือการทําสวนผลไม  เปนตน 

  

2.4 ขอกําหนดดาน
เ งื่ อ น ไข เ งิ น ออม
สัจจะในการกู ยื ม
เงินจากกองทุนฯ 

     การกําหนดใหสมาชิกตองเขารวมสัจจะ
ออมทรัพยและการกําหนดใหการกูยืมตองมี
บุคคลคํ้าประกันทําใหประชากรเปาหมาย
ยากจนจํานวนหน่ึงโดยเฉพาะกลุมยากจนใน
ระดับลางไมสามารถเขาถึงความชวยเหลือ
โครงการได (กรรมการจะพิจารณาวาบุคคล
เหลาน้ีไมมีความสามารถในการชําระคืนเงินกู
ได)  

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

2.5   การคํ้าประกัน      คนที่มีฐานะยากจนมากไมสามารถขอกูเงิน
ได เพราะกรรมการพิจารณาความสามารถใน
การชําระคืน และไมสามารถหาผูคํ้าประกันได 
(ตัวอยางเชนประชากรรายหนึ่งของบานปางไฮ 
ศูนยฯหนองหอย ไมสามารถกูยืมไดเน่ืองจากมี
ฐานะยากจนและโดดเดี่ยวขาดผูคํ้าประกัน) 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

2.6   ความเสมอภาค
ในการกูยืม 

     ความไมโปรงใสในการบริหารกองทุน การ
ใหสิทธิ์ในการกูเงินแกญาติพี่นอง เพื่อนของ
คณะกรรมการกองทุนฯ  ตลอดจนกลุ ม
คณะกรรมการเองในการไดรับเงินกูกอน
สมาชิกทั่ วไป  หรือไดรับ เงินกู ในจํานวน
มากกวาสมาชิกอ่ืน เชน การขอกูเงินที่มีจํานวน
มากที่สุด คือ 20,000 บาทตอรายจะใหโอกาส
แกคณะกรรมการฯ กอน 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 
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2.7  ประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุนฯ 

     การบริหารกองทุนฯ ในหลายๆแหง ยังไม
มีการหมุนเวียนใหสมาชิกกองทุนฯคนอ่ืนๆ 
เขามาบริหารงานบาง ทําใหเกิดการรวมกลุม
กันรวบอํานาจในการบริหารกองทุน นําไปสู
ก ารบริหารงานที่ ไม โปร งใส  หรือ เ อ้ือ
ประโยชนกับคนบางกลุม และบางครั้งไมให
ความสนใจตอขอเสนอแนะของสมาชิก 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

2.8   ประสิทธิภาพการ
ใชเงินกูกับการสราง
แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
บริหารงาน 

     การสรางแรงจูงใจดวยการประเมินผลงาน
การบริหารกองทุนดวยการเพิ่มงบประมาณ
เงินกองทุนที่มีผลการดําเนินงานในระดับ
สามเอ (AAA) จํานวน 100,000 บาท แมมีสวน
ชวยใหประชากรเปาหมายเกิดความสนใจที่
จะบริหารกองทุนใหมีประสิทธิภาพและ
ประสบผลสําเร็จ แตการดําเนินการดังกลาว
ยังขาดตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลท่ีชัดเจนและ
ตัวชี้วัด (เชน การวัดอัตราการชําระคืนเงินกู
ของกองทุนซ่ึงประชากรเปาหมายอาจไปกูยืม
จากแหลง เงินทุน อ่ืนเ พ่ือนํ ามาชํ าระคืน
เงินกองทุนหมูบานเพื่อที่จะทําใหไดตัวชี้วัด
ดังกลาวตามแรงผลักดันของคณะกรรมการ
กองทุนในหมูบานที่ตองการผลงาน) ยังอาจ
ไมสนับสนุนความสัมฤทธิ์ผลของกองทุนใน
ลักษณะที่จะชวยลดหรือแกไขปญหาความ
ยากจนอยางแทจริง เพราะสมาชิกของกองทุน
หมูบ านหลายแหงรวมทั้ งผลการสํารวจ
ครัวเรือนตัวอยางตางใหความเห็นวาพวกเขา
ยังตองอาศัยเงินกูจากกองทุนอ่ืนใชชําระหนี้
เงินกูทดแทนกันเปนลูกโซและยังมีสมาชิก
จํานวนไมนอยที่ยังตองอาศัยเงินกูนอกระบบ
โดยเฉพาะจากญาติพี่นอง/ เพื่อนบาน ท่ีมี
อัตราดอกเบี้ยสูงระหวางรอยละ 5-20 ตอ
เดือนมาชําระหนี้เงินกูยืมจากกองทุนฯ ใหทัน
กาํหนด 1 ป เปนตน 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 
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2.9   การเรงรีบใน
การดําเนินงาน
ตามโครงการ 

     (ไมมีจุดออนประเด็นนี้ 
เพราะไดรับความชวยเหลือใน
ระยะหลัง) 

     ในระยะเริ่มโครงการ  มีการ
ดําเนินการใหโครงการเขาไปยัง
หมู บ านภ า ย ในร ะ ยะ เ ว ล าที่
รวดเร็ว เ กินไป  เจ าหนาที่และ
ประชากรเปาหมายบางสวนยัง
ขาดความพรอมและยังปรับตัวไม
ทันทําใหการดําเนินงานมีปญหา 

เหมือนชนบททั่วไป 

3.  โอกาส    
3.1   ศักยภาพของ
ผูบริหารกองทุน 

     ผูบริหารกองทุนฯสวนใหญ
มีศักยภาพ ความพรอม และ
ความคิดสรางสรรคในการ
บริหารจัดการกองทุน มีโอกาส
นําพากองทุนฯไปสูความสําเร็จ 

เหมือนชนบทที่สูง 
     (ตัวอยางเชนกองทุนหมูบาน
ศรีวารี ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.
เชี ยงใหม  มีอดีตครู ใหญ เปน
ป ร ะ ธ า น ก อ ง ทุ น  ไ ด ใ ช
ประสบการณจากการรับราชการ
และความรูดานคอมพิวเตอรมา
ชวยบริหารจัดการกองทุน) 

เหมือนชนบทที่สูง 
     (ตัวอยางเชนกองทุนชุมชน
เมืองวัดสันดอนรอมเทศบาล
เมืองลําพูน  มีอดีตขาราชการ
บํานาญเปนประธานกองทุน ได
ใชประสบการณจากการรับ
ราชการมาชวยบริหารจัดการ
กองทุน) 

3.2  ความหลากหลาย
ของการประกอบ
อาชีพ 

     ประชากรเปาหมายจํานวน
มากรอยละ 40-70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด หรือรอยละ 
80-100 ของสมาชิกกองทุนที่
ขอกูยืมมีโอกาสใชเงินทุนที่
ไดไปพัฒนาและขยายการ
ผลิตหรือการประกอบอาชีพที่
หลากหลายทั้งในและนอก
การเกษตร  เชน  การทําหัต
กรรมเครื่อง เ งินและทอผ า
โ บ ร า ณ พื้ น บ า น ซึ่ ง บ า ง
ครัวเรือนทําเปนอาชีพหลัก 
แมบางครัวเรือนจะยังไมได
รับเงินกูยืมมากตามตองการก็
ตาม 

     ประชากรเปาหมายจํานวน
มากรอยละ 40-70 ของครัวเรือน
ทั้ งหมด  หรือรอยละ  80-100 
ของสมาชิกกองทุนที่ขอกูยืมมี
โอกาสใชเงินทุนท่ีไดไปพัฒนา
และขยายการผลิตหรือการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้ง
อาชีพหลักและอาชีพเสริมหลัก
ในและนอกการเกษตร  ที่บาง
ครอบครัวเรือนทําเปนอาชีพ
หลัก เชนการจักสานผักตบชวา 
ของจังหวัดพะเยา  การทอผา 
การทําผลิตภัณฑกระดาษสาของ
จังหวัดเชียงใหม และการทอผา
และผ ลิตภัณฑ แปรรู ปของ
จังหวัดลําพูน เปนตน แมบาง
ครัวเรือนจะยังไมไดรับเงินกูยืม
มากตามตองการก็ตาม 

     เหมื อนชนบทที่ สู งหรื อ
ชนบททั่ ว ไป  แตประกอบ
อาชีพต า ง ไป  โดยอาชีพที่
ประชากรในชุมชนเมืองทํามัก
เป นอาชี พด านก า รค า ข า ย 
ชางฝมือ การทําธุรกิจขนาดเล็ก 
เชน รานทําเบาะ ทําเต็นท อู
ซอมรถ ราน/รถเข็นขายอาหาร 
ดอกไมประดิษฐ  งานถักทอ 
เครื่องเขิน การทําไวนขาวกํ่า 
การทําธูปหอม รานขายของชํา
และอาหารแหง รับซักรีดและ
ซักแหง เปนตน 
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3.3   ความพรอมใน
การชวยเหลอืของ
แหลงทุนภายนอก 

     ธนาคารออมสินมีความพรอมดาน
เ งิ น ทุ น ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินงานของโครงการฯเพิ่มเติมได 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

3.4   การแขงกันกับ
แหลงเงินทนุนอก
ระบบ 

     การดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
แตละแหงมักกําหนดอัตราดอกเบี้ยไว
ต่ํา (สวนใหญกําหนดไวเพียงรอยละ 6 
ตอป) ซึ่งตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู
นอกระบบมากจึงสามารถเข าไป
ทดแทนเงินกูนอกระบบไดและมีสวน
ชวยประชากรเป าหมายที่ ย ากจน
จํานวนหนึ่งที่มีเปาหมายในการพัฒนา
อาชีพอยางจริงจังได 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

3.5  ประสบการณการ
บริหารจัดการ
กองทุนอืน่ๆ 

     ในแตละหมูบานมีกองทุนอยูแลว
ในหลายรูปแบบ เชน เงินทุนสัจจะ
ออมทรัพย เ ดิม  เ งินทุนของกลุ ม
แมบ านเกษตรกร  และหลายแหง
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน 
ประชากรเปาหมายจึงมีประสบการณ
การบริหารเงินกองทุนมากอนเปน
พ้ืนฐาน  และปริมาณเงินกองทุน
เหลานี้สามารถเกื้อหนุนหรือรวมเขา
กับเงินกองทุนหมูบานไดซึ่งก็จะทํา
ให ส า ม า ร ถ ให ค ว า มช ว ย เ ห ลื อ
ประชากรเปาหมายไดมากข้ึน 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

3.6   ความพึงพอใจ/
ความชอบตอ
โครงการของ
ประชากรเปาหมาย 

     ประชากรเปาหมายมีความพึงพอใจ
ตอโครงการฯสูงหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ  ประชากรเปาหมายยอมรับวา
โครงการกองทุนหมูบานเปนโครงการ
ของรัฐ ในปจจุบันที่ประชากรชอบ
หรือตองการเปนลําดับแรกและผูนํา
ชุมชนชอบเปนลําดับที่สอง เพียงแตมี
เงื่อนไขเรื่องการขยายวงเงินกูและ
กําหนดระยะเวลาการชําระคืนดังระบุ 

     ประชากรเปาหมายมีความพึงพอใจ
ตอโครงการฯสูงหรือกลาวอีกนัยหน่ึง
คือ  ประชากรเปาหมายยอมรับวา
โครงการกองทุนหมูบานเปนโครงการ
ของรัฐ  ในปจจุ บันที่ ท้ั งประชากร
เปาหมายและผูนํา ชุมชนชอบและ
ต อ ง ก า ร เ ป น ลํ า ดั บ แ ร ก  เ พ ร า ะ
ประชากรได เงินทุนไปใชในการ
ประกอบอาชีพหลักทางเกษตรและ
อาชีพ 

เหมือนชนบททั่วไป 
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ประเด็นการวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

3.6   ความพึงพอใจ/
ความชอบตอ
โครงการของ
ประชากรเปาหมาย 

     ประชากรเปาหมายมีความพึง
พอใจตอโครงการฯสูงหรือกลาวอีก
นัยหนึ่ งคือ  ประชากรเปาหมาย
ยอมรับวาโครงการกองทุนหมูบาน
เปนโครงการของรัฐ ในปจจุบันท่ี
ประชากรชอบหรือตองการเปน
ลําดับแรกและผูนําชุมชนชอบเปน
ลําดับที่สอง เพียงแตมีเงื่อนไขเรื่อง
ก ารขย ายวง เ งิ นกู แ ละ กํ าหนด
ระยะเวลาการชําระคืนดังระบุใน
ขอจํากัด 

     ประชากรเปาหมายมีความพึง
พอใจตอโครงการฯสูงหรือกลาว
อี ก นั ย ห นึ่ ง คื อ  ป ร ะ ช า ก ร
เปาหมายยอมรับวาโครงการ
กองทุนหมูบานเปนโครงการของ
รัฐ  ในปจจุ บันที่ทั้ งประชากร
เปาหมายและผูนําชุมชนชอบ
และต องการ เป น ลํ าดั บแรก 
เพราะประชากรไดเงินทุนไปใช
ในการประกอบอาชีพหลักทาง
เกษตรและอาชีพเสริมหลักที่บาง
ครอบครั วทํ า เปนอาชีพหลัก 
(เชน การจักสานผักตบชวา และ
ทําไวนขาวกํ่าของจังหวัดพะเยา 
การทอผ า  การ ทํ าผลิ ตภัณฑ
กระดาษสาของจังหวัดเชียงใหม 
และการการทอผา และผลิตภัณฑ
แปรรูปของจังหวัดลําพูนเปน
ตน) เพียงแตมีเง่ือนไขเรื่องการ
ข ย า ย ว ง เ งิ น กู แ ล ะ กํ า ห น ด
ระยะเวลาการชําระคืนดังระบุใน
ขอจํากัด 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.  อุปสรรค    
4.1  ก า ร แ ข ง ขั น
ระหวางหมูบาน 

     ความเปนอิสระของหมูบานซึ่งมัก
มีความคิดทางดานการแขงขันกัน
มากกวาการใหความรวมมือกันจึงเปน
การยากที่ประชากรเปาหมายในแตละ
หมูบานจะเริ่มตนความรวมมือ
ระหวางหมูบานดวยตนเอง 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 
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4.2 ธรรมชาติผลผลิต
ทางการ เกษตรที่
ใหผลผลิตเพียงป
ล ะ ค รั้ ง กั บ ค ว า ม
ส ม่ํ า เ ส ม อ ข อ ง
รายไดในรอบป 

     ไ ม มี อุ ป ส ร ร ค ท า ง ด า น น้ี
เนื่องจากประชากรไดรับความ
ชวยเหลือใหมีผลผลิตหลากหลาย
ในรอบป (เชน บานหนองหอยเกา
และหนองหอยใหมของศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย) 
และมีอาชีพเสริมอ่ืน (เชน การทํา
เครื่องเงินและการทอผาโบราณ
ของบานหนองปูและบานพระ
บ าทห ว ย ต ม ขอ ง ศูน ย พั ฒน า
โครงการหลวงพระบาทหวยตม) 

     ประชากรในชนบททั่วไปมี
รายไดจากการเกษตรที่ไดครั้ง
เดียวหรือ 2 ครั้งในรอบป การ
ชําระคืนเงินกูจึง เปนภาระสูง 
หากรายไดจากการเกษตรไมมาก
พอ (เพราะผลผลิตเสียหายหรือ
ราคาผลผลิตตกต่ํา) ก็อาจทําให
ไมสามารถชําระคืนเงินกูได 

     ประเด็นนี้เปนปญหา
สําหรับครัว เรือนสวน
นอยที่ยังประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร 

4.3 ความไมแนนอน
ของสภาพดินฟ า
อ า ก า ศ แ ล ะ
การตลาดผลผลิต
เกษตร 

     ประชากรบางสวนของชุมชน
บ น พ้ื น ท่ี สู ง ใ น ศู น ย พั ฒ น า
โครงการหลวงพระบาทหวยตม
และหนองเขียวที่สวนใหญทําการ
ผลิตพืชไรท่ีมีผลผลิตต่ํายังคงตอ
เผชิญความไมแนนอนในการผลิต
ทางการเกษตรและราคาอาจทําให
ประชากรเปาหมายบางรายไม
สามารถชําระคืนเงินกู ไดหรือ
ทันเวลา 

     ความไมแนนอนในการผลิต
ทางการเกษตรและความผันผวน
ของราคาอาจทําใหประชากร
เปาหมายบางรายไมสามารถชําระ
คืนเงินกูไดหรือทันเวลา 

     ประเด็นนี้เปนปญหา
สําหรับประชากรสวน
น อ ยชุ ม ชน เ มื อ งที่ ยั ง
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ด า น
การเกษตร (เชนชุมชนวัด
ปาลานคํา เทศบาลเมือง
พะเยา หรือชุมชนวัดปา
แ พ ง ที่ ยั ง พ บ ว า มี
ป ร ะ ช า ก ร ใ น ชุ ม ช น
บางสวน (สวนนอย) ยัง
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
การเกษตร) 

4.4 ผู กู ไ ม ไ ด ว า ง
แผนการใชเงินกูไว
ลวงหนา 

     ผูกูไมไดวางแผนการใชเงินกู
ไวลวงหนาวาจะลงทุนในธุรกิจ
ประเภทใดที่จะใหผลตอบแทน
คุมคา หรือขาดการพัฒนาอาชีพ
ใหมๆ สวนใหญมักจะนําไปลงทุน
ในกิจการเดิมและไมมีการพัฒนา
ใหดีข้ึน จึงไมกอใหเกิดรายไดเพ่ิม 
ไมคุมทุน หรือมีรายไดไมแนนอน 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 
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4.5 การขาดการบูรณา
การความชวย เหลือ
จากภายนอก 

ขาดการบูรณาการในการใชและ
เช่ือมโยงภูมิปญญาทองถ่ิน ความรู
ท า งการตลาด  เทคโนโลยี  และ
โครงสร างพื้นฐานเ พ่ือปรับปรุ ง
ผลผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

4.6 ภาวะการจางงาน ประชากรเปาหมายบางสวนตอง
พ่ึงพิงรายไดจากการรับจางเพื่อใช
ชําระคืนเงินกู หากขาดการจางงานก็
จะขาดรายได 

เหมือนชนบทที่สูง ประชากรเปาหมายในชุมชนเมืองท่ีมี
อาชีพรับจางหรือทําธุรกิจดานบริการ 
จะมีรายไดขึ้นกับภาวะการจางงาน 

4.7 ภาระหน้ีสินของ
ครัวเรือน 

     ประเด็นน้ีไมเปนอุปสรรคสําหรับ
ประชากรในชนบทที่สู งมากนัก 
เพราะประชากรเปาหมายมีรายไดใน
รอบปจากการปลูกพืชหลายชนิด 

     ประชากรเปาหมายบางสวนมี
ภาระหน้ีสินสะสมเรื้อรัง การใหเงิน
กูยืมจากกองทุนอาจเปนการสราง
ภาระหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.8 คาใชจายของ
ครัวเรือน 

ประชากรบางสวนมีภาระคาใชจาย
ของครัวเรือนในดานการอุปโภค
บริโภคมากทําใหใชเงินผิด
วัตถุประสงค 

เหมือนชนบทที่สูง ประชากรบางสวนมีภาระคาใชจาย
ของครัวเรือนมากโดยเฉพาะในดาน
การศึกษาเลาเรียนของบุตรหลานทํา
ใหใชเงินผิดวัตถุประสงค 

4.9   ความไมชัดเจนและ
ครบถวนของขอมูล
ขาวสารจากภาครัฐ 

     ในระยะตนน้ีประชากรเปาหมาย 
โดยเฉพาะผูบริหารกองทุนยังไม
ทราบระเบียบการที่ เปดโอกาสให
กองทุนหมูบานแตละแหงสามารถ
กูยืมเงินกองทุนระหวางกันไดและ
สวนใหญยังไมมีความสามารถในการ
บริหารจัดการพอที่จะใชประโยชน
จากระเบียบดังกลาวน้ีได 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

4.10  ประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุนฯ 

     สมาชิกเงินกองทุน มีวินัยในการ
ใชเงินกูลดลง  เห็นไดจากการใชเงินกู
ในดานที่ผิดวัตถุประสงคของกองทุน
ในการขอกูเงินคร้ังที่ 2 ซึ่งพบมากขึ้น 
ทั้งในบานเปาหมายและบานควบคุม 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

หมายเหตุ: การสัมภาษณและสํารวจขอมูลในสวนน้ีเจาะจงไปที่ผูรับความชวยเหลือจากโครงการเกือบทั้งหมด จึงไมมีขอมูลสะทอนภาพจาก
ประชากรเปาหมายผูที่ตองการความชวยเหลือแตไมไดรับความชวยเหลือจากโครงการวาโครงการมีจุดออนและอุปสรรคอื่นๆ อีกหรือไม  

ท่ีมา: วิเคราะหจากขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวแทนประชากรเปาหมายและการสํารวจขอมูลประชากรเปาหมายรายครัวเรือน   
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  สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับการวิเคราะหการดําเนินงานของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ กองทุนละ 1 ลานบาท พบวา ในภาพรวมเปนโครงการที่มีประโยชนอยางมากตอการชวยบรรเทาปญหาความยากจน
ใหแกประชากรรายยอยในเขตชนบทที่สูง ชนบททัว่ไป และชุมชนเมือง ซ่ึงมักมีภาระหน้ีสิน และขาดโอกาสในการแกไขปญหา
ความยากจน  อยางไรก็ตามยังมีขอสังเกตหลายประการ ที่อาจเปนอุปสรรคในการบริหารโครงการนี้ จึงขอสรุปขอเสนอแนะไว
ดังนี้ 

 (1) ประชากรในพื้นที่ตางๆ มีความสามารถในการจัดการบริหารกองทุนในระดับที่ยอมรับไดเนื่องจากหลายหมูบาน/
ชุมชนมีประสบการณการบริหารกองทุนในหมูบานเดิมที่ไดมีการพัฒนามากอนที่จะมีกองทุนหมูบานเปนเวลาหลายป และได
เรียนรูและส่ังสมประสบการณมากขึ้นตลอดเวลา ดังน้ัน จึงสามารถที่จะใหอิสระแกประชากรเปาหมายในการบริหารกองทุน
หมูบานกันเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดานระเบียบการใชเงินสามารถปลอยใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานพิจารณาออกระเบียบ
กันเอง เพราะกรรมการเหลานี้สามารถวางระเบียบดังกลาวใหสอดคลองและเหมาะสมกับทองถิ่น และลักษณะของประชากร
เปาหมาย อันจะนําไปสูการปฏิบัติที่เอ้ืออํานวยประโยชนตอชุมชนและประชากรเปาหมายอยางมาก รัฐควรหันไปทําหนาที่ใน
อํานวยความสะดวก และกํากับดูแลดวยการประเมินผลโดยบุคคลภายนอก ซ่ึงกระบวนการประเมินผลนี้ควรมีการกําหนด
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่เหมาะสมและชัดเจน และชี้แจงใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานไดรับทราบอยางละเอียดเปนการ
ลวงหนา นอกจากนี้ การประเมินผลควรตองกระทําอยางจริงจัง เขมงวด และตรงไปตรงมา แลวสะทอนผลการประเมินและ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนใหชุมชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 (2) การบริหารกองทุนหมูบานแตละแหงมีรูปแบบแตกตางกันตามทองถิ่นและลักษณะของประชากรเปาหมาย หากมี
การจัดใหคณะกรรมการกองทุนของแตละหมูบานไดแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน นาจะทําใหเกิด
การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนของแตละหมูบาน/ชุมชนมีพัฒนาการที่ดีข้ึนและรวดเร็วข้ึน 
 (3) ควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณกองทุนหมูบานใหเปน 2 ลานบาทตอหนึ่งหมูบานและขยายระยะเวลาการชําระคืน
เงินกูสูงสุดไวที่ 3-5 ป และหากตองการกําหนดยอดการกูยืมข้ันสูงสุดตอรายก็ควรกําหนดเปน 10,000 บาทตอระยะเวลาการ
ชําระคืน 1 ป ซ่ึงในการดําเนินการที่เหมาะสมควรใชวิธีการแบงเงินกูออกเปน 2 ระยะคือ ระยะสั้น (กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป
ซ่ึงอาจกําหนดเพดานวงเงินกูสูงสุดไวไมเกิน 20,000 บาท/ราย) และระยะปานกลาง (กําหนดชําระคืนแบบใหเลือกได 2 - 5 ป
และกําหนดเพดานวงเงินกูไวไมเกิน 30,000 - 50,000 บาท/รายตามระยะเวลาที่จะชําระคืนยกเวนกรณีที่จะลงทุนรวมกันเปน
กลุมนาจะพิจารณาใหไดรับเงินกูยืมดวย และวงเงินกูนาจะขยาย เพดานบนไดถึง 50,000 - 100,000 บาท เพื่อสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนไปพรอมๆ กัน) 
 (4) ในระยะสั้นควรเตรียมความพรอมในดานการบริหารจัดการกองทุนและกฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยนอยางถูกตอง 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพใหแกคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนระยะตามความจําเปน และในระยะยาวควรกําหนด
โปรแกรมการฝกอบรมดังกลาวใหเปนคุณสมบัติเบ้ืองตนของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
 (5) แมวาจะพบวาการใหกูยืมของกองทุนฯ จะกระจายไปยังประชากรเปาหมายที่แจงความจํานงอยางทั่วถึง แตหลาย
ครัวเรือนยังไมไดรับ เงินกูยืมเต็มตามจํานวนที่ตองการ เพราะหลายกองทุนตองเฉลี่ยกันไป ผลการศึกษาไดชี้ใหเห็นวากลุม
ประชากรยากจนมากจริงๆ อาจจะยังไมไดรับผลประโยชนจากโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมากนัก เน่ืองจากการให
กูยืมยังคงตองมีผูคํ้าประกันและเงินฝากสัจจะออมทรัพยรายเดือนกับกองทุน หลายชุมชนที่ศึกษาระบุวา คนจนมากๆ บางคนที่
ตองการกูยืมแตขาดคนค้ําประกันก็ไมสามารถกูยืมได นอกจากนี้ จํานวนเงินสัจจะออมทรัพยที่ตองฝากรายเดือนอาจจะดูไมมาก
เทาใดสําหรับคนทั่วๆ ไป แตสําหรับคนจนมากๆ แลว ก็นาจะเปนเง่ือนไขสําคัญที่ทําใหเขาเหลาน้ันไมสามารถเขามากูยืม
เงินกองทุนฯได ประเด็นนี้ตองมีการปรับปรุงแกไข มิฉะนั้นคนจนระดับลางๆ หรือคนจนมากๆ อาจจะไมมีโอกาสไดรับความ
ชวยเหลือใดๆ ในการแกไขปญหาความยากจนของเขาจากรัฐบาล 
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 (6) ดวยเหตุที่โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติสามารถใหความชวยเหลือแกคนยากจนในหมูบานและ
ชุมชนที่มีความยากจนระดับปานกลางถึงยากจนนอย หรือไมสูจะยากจนนัก และยังมีจุดออนที่การใหความชวยเหลือแกคน
ยากจนมาก ในขณะที่โครงการ กข.คจ. ไดใหความชวยเหลือแกประชากรเปาหมายในลักษณะคลายคลึงกัน หากแตมีปรัชญา
แนวคิดที่สอดคลองกับการใหความชวยเหลือคนยากจนในระดับ “จนมาก หรือ จนดักดาน” จึงควรพิจารณาปรับเงื่อนไขดาน
ขอกําหนดรายไดข้ันสูงของครัวเรือนที่จะกูยืมจากโครงการ กข.คจ. เพ่ือใหคนจนมากหรือจนดักดานสามารถเขามาใชประโยชน
ไดอยางเต็มที่ และมีการบริหารจัดการโดยกลุมคนจนมากหรือจนดักดานเหลานี้เอง  
 (7) ในขณะที่ประชากรเปาหมายสวนหนึ่งโดยเฉพาะที่อยูในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองมีปญหาดานภาระหนี้สินและ
คาใชจายครัวเรือนจนนําไปสูการใชเงินกูยืมจากองทุนผิดวัตถุประสงค อันจะมีผลนําไปสูความลมเหลวของกองทุนฯเองและ
อาจเปนการเพิ่มภาระหนี้สินใหแกประชากรเปาหมาย การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจึงตองการโครงการอื่นที่
ชวยแกไขปญหาหนี้สินและรายจายของครัวเรือนโดยเฉพาะดานคาใชจายในการศึกษาเลาเรียนและคาอุปโภคบริโภค เชน 
โครงการกูยืมเพื่อการศึกษาในรูปแบบตางๆ โครงการใหความรูและปรับปรุงพฤติกรรมดานการกินดีอยูดีอยางพอเพียงและลด
ความฟุงเฟอ โครงการดานลดรายจายดานสาธารณูปโภคตางๆ (ไฟฟา แกส และน้ํามันเชื้อเพลิง) ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 
เปนตน 
 (8) โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในปจจุบันเนนเฉพาะดานการชวยเหลือดานเงินทุน แตยังขาดความ
ชวยเหลือหรือการเชื่อมโยงความชวยเหลือดานการตลาด เทคโนโลยี และโครงสรางพ้ืนฐานที่เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ
ของการลงทุนของประชากรเปาหมาย ในการน้ี ภาครัฐตองเปนตัวกลางหรือสรางกลไกในการเชื่อมโยงความชวยเหลือตางๆ 
เหลานี้ในลักษณะของโครงการบูรณาการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่หลายหนวยงานตองเขามาใหการชวยเหลือในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงอาจดําเนินงานในลักษณะศูนยใหความชวยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) โดยอาจใชชื่อศูนยนี้วา 
“ศูนยประสานงานความชวยเหลือสมาชิกและกองทุนหมูบาน” ในพ้ืนที่ตางๆ 
 (9) ในปจจุบันประชากรเปาหมายยังมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนฯในระดับต่ํา การศึกษาเพื่อพัฒนารูปการ
มีสวนรวมของประชากรกลุมตางๆ ในอันที่จะชวยกันคิด ชวยกันทํา (การพัฒนาการดําเนินงานของกองทุน) เพื่อตัวของเขาเอง 
เปนส่ิงจําเปนสําหรับการพัฒนางานของกองทุนฯใหสามารถสรางประโยชนใหตรงกับความตองการและชวยแกไขปญหาของ
ประชากรเปาหมายเหลานี้ที่มีอยูอยางหลากหลายอยางไดผล 
 (10) การเพิ่มโอกาสใหผูมีฐานะยากจนมากในทั้ง 3 พื้นที่ไดมีโอกาสไดรับเงินกู ในกรณีที่เปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ 
ในความซื่อสัตย ขยัน แตยากจนมากจนไมมีเงินฝากสัจจะออมทรัพย และมีโครงการนําเงินไปลงทุนที่มีโอกาสไดรับ
ผลตอบแทน โดยใหจํากัดวงเงินกูและยกเวนการคํ้าประกันและการฝากเงินออมทรัพยในการกูครั้งแรก   
 (11) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการ ในดานการทําบัญชี การทําสัญญา การติดตามการนํา
เงินไปใชประโยชน การใหผลตอบแทนโดยนําดอกผลของกองทุนฯ บางสวนมาใช เพื่อเปนกําลังใจในคณะกรรมการฯ ในการ
สละเวลามาบริหารกองทุน 
 (12) กองทุนควรพิจารณาจัดสรรดอกผลจํานวนหนึ่งเพื่อเปนสวัสดิการของชุมชน เชน สาธารณประโยชน การ
สงเคราะหคนชรา คนยากจน คนพิการ ผูมีรายไดนอย คาตอบแทนคณะกรรมการ ทุนการศึกษา สวัสดิการคารักษาพยาบาล 
ฌาปนกิจสงเคราะห และเงินปนผลคืนใหสมาชิก 
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(1.2) โครงการแกไขปญหาความยากจน - กข.คจ ∗ 
 

   เปนท่ีนาสนใจและนาสังเกตวาในกลุมโครงการพัฒนาของรัฐดานเศรษฐกิจที่มีมาในอดีตตั้งแตป 2536  สมัยรัฐบาล 
ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย  เปนนายกรัฐมนตรี  และยังดําเนินการอยูในปจจุบันนั้น  พบวา  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ
โครงการ กข.คจ. ท่ีอนุมัตงิบฯใหหมูบานยากจนตามเกณฑแหงละ 280,000 บาท  เพื่อใหครัวเรือนยากจนยืมไปเปนทุนประกอบ
อาชีพพบวา โครงการแกไขปญหาความยากจน หรือโครงการ กข.คจ. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก (13)นโครงการกองทุน
ประเภทเงินหมุนเวียนที่ไดรับการยอมรับจากทั้งประชากรเปาหมายยากจน และผูนําชุมชนวามีความสําคัญในการแกปญหา
ความยากจนในอันดับตนๆ หรือในอันดับ 1 หรือ 2 (ตารางที่ 45)  โดยเฉพาะในกลุมประชากรเปาหมายของชนบททั่วไปที่
ยอมรับวา โครงการ กข.คจ. แกปญหาความยากจนไดในอันดับแรก  เชนเดียวกับการจัดอันดับโครงการพัฒนาของรัฐในอดีต
และปจจุบันท่ีมีศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจน ไดตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจนมากที่สุด 
(ตารางท่ี 46)  ก็พบวา ทั้งกลุมประชากรเปาหมายยากจน  กลุมผูบริหารระดับนโยบาย  ตางก็ใหความสําคัญในอันดับแรกแก
โครงการ กข.คจ. สําหรับโครงการของรัฐ   ในอดีต  หรือเปนอันดับ 3   ในภาพรวมของโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและ
ปจจุบัน  ถัดจากโครงการกองทุนเงินลานและโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลปจจุบัน  โดยเฉพาะที่เปนความเห็นของ
ประชากรตัวอยางศึกษาทั้งสองกลุมเปาหมายขางตนในพ้ืนที่ชนบททั่วไป 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการ กข.คจ.  ท่ีจะไดสรุปในภาพรวมตอไป  จากกลุมประชากรตัวแทนศึกษาทั้งหมด 1,241 
รายน้ัน จะเนนผลการศึกษาจากประชากรตัวอยางศึกษา (การสัมภาษณหรือสอบถามเปนรายบุคคล 520 ราย  แยกเปนประชากร
เปาหมาย 390 รายและประชากรควบคุม 130 ราย)  และกลุมตัวแทนประชากรเปาหมาย (การสัมภาษณและอภิปรายกลุม 42 กลุม  
รวม 437 ราย)  เปนหลัก   สวนขอมูลจากการสัมภาษณและอภิปรายผูนําชุมชน (199 ราย) และสัมภาษณรายบุคคลจากผูบริหาร
ระดับทองถ่ิน (35 ราย)  กับผูบริหารระดับนโยบาย (50 ราย)  ซ่ึงบางสวนไดนําเสนอไปบางแลวในเบื้องตน    จึงจะนํามาเสริม
ใหโครงการมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 
 ประชากรตัวอยางศึกษาใหขอมูลเก่ียวกับโครงการ กข.คจ.  เพียง 60 ราย  หรือคิดเปนรอยละ 11.5 ของประชากร
ทั้งหมด (ตารางที่ 80) ประกอบดวยประชากรกลุมเปาหมาย 50 ราย หรือรอยละ 12.8 ของประชากรเปาหมายทั้งหมด (รอยละ 
83.3 ของผูตอบทั้งหมด) ซ่ึงในจํานวนนี้เปนประชากรเปาหมายยากจนของชนบททั่วไป 43 ราย (รอยละ 11 ของประชากร
เปาหมาย  หรือรอยละ 71.7 ของผูตอบทั้งหมด)  ที่เหลือเพียง 7 ราย (รอยละ 1.8 ของประชาเปาหมาย หรือรอยละ 11.7 ของ
ผูตอบท้ังหมด)  เปนประชากรเปาหมายยากจนของชนบทที่สูง18) ในขณะที่ประชากรกลุมควบคุมมีเพียง 10 ราย (รอยละ 7.7 ของ
ประชากรควบคุมทั้งหมด  หรือรอยละ 16.7 ของผูตอบทั้งหมด)  ซ่ึงในจํานวนนี้เปนประชากร  ควบคุมของชนบทที่สูงเพียงราย
เดียว อีก 9 รายที่เหลือเปนประชากรควบคุมของชนบททั่วไป  สวนชุมชนเมืองจะไมมีที่ไดรับโครงการ กข.คจ. แมวาตามความ
จริงแลวเงินยืมจากกองทุน กข.คจ. ประชากรนําไปเปนทุนประกอบอาชีพไมเฉพาะแตดานการเกษตร แตยังรวมถึงอาชีพที่พบได

                                                 
∗

 ศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ สุรฤกษ ศาสตราจารยเกียรติคุณสาขาวิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
18 ) ในชนบทที่สูง  ปรากฏวาหมูบานตัวอยางศึกษาของศูนยฯ หนองเขียว  พ้ืนที่บริเวณตะเข็บชายแดนไทย-พมา เขต อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม  ซ่ึงแม
จะเปนหมูบานยากจนมากกวาหมูบานตัวอยางศึกษาของอีกสองศูนยฯ พ้ืนที่ศึกษา (คือศูนยฯพระบาทหวยตม  เขต อ.ล้ี  จ.ลําพูน  และศูนยฯ หนอง
หอย  เขต อ.แมริม  จ.เชียงใหม)  เน่ืองจากในชวงที่เขาไปศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล (ระหวางป 2546-2547)  หมูบานตัวอยางของศูนยฯ หนองเขียว
เพ่ิงแยกตัวจากบานหลัก (บานอรุโณทัย  และบานนาหวาย) มาตั้งหมูบานใหม  กลาวอีกนัยหน่ึงคือ  เปนบานบริวารมากอนจึงยังไมไดรับการพิจารณา  
สวนบางหมูบานในอีกสองศูนยฯ (อาทิ  บานหนองบอน  หมู 11  ของศูนยฯพระบาทหวยตม  และบานหนองหอยเกา หมู 7  และบานหนองหอยใหม 
หมู 11 ของศูนยฯหนองหอย) ท่ีประชากรมีรายไดเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ 15,000 บาท/คน/ป (ภาคผนวก 1 ) ดวยอาชีพหลักและเสริมจากการทําเครื่องเงิน  
การเกษตรพืชเศรษฐกิจหลักและแปรรูปผลิตภัณฑของโครงการหลวงตามลําดับของแตละศูนยฯ ไดสงผลใหเกษตรกรยากจนตามเกณฑในหมูบาน
ตัวอยางเหลาน้ัน  ไมมีโอกาสไดยืมเงินกองทุน กข.คจ. 
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ทั่วไปในชุมชนเมืองดวยเชนกัน  อาทิ  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  คาขาย  งานชาง  หรืองานอาชีพอ่ืน  แมกระน้ันก็ดี  ตาม
หลักการแลว  กองทุน  กข.คจ.  จะพิจารณาใหเฉพาะหมูบานชนบทที่มีครัวเรือนยากจนตามเกณฑของรัฐโดยกรมพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทยเทานั้น (ภาคผนวก  13) และผลการศึกษาจากประชากรตัวอยางศึกษาที่ไดมีสวนกูยืมกองทุน กข.คจ. ใน
ชนบทที่สูง  และชนบททั่วไป  สรุปไดดังนี้ 
 
ตารางที่  80  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาในโครงการ กข.คจ. ป 2547   
                     ชนบทที่สูง  และชนบททั่วไป 

ประชากรทั้งหมด(N = 50) ประชากรเปาหมาย(N = 50) ประชากรควบคุม(N = 10) 
พ้ืนที่ศึกษา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ชนบทท่ีสูง 8 13.3 
(1.5) 

7 14.0 
(1.8) 

1 10.0 
(0.8) 

1.1 บานปางไฮ หมู 4 ศูนยฯหนองหอย 7 11.7 7 14.0 - - 
1.2 บานแมหละ หมู 17 ศูนยฯพระบาท 1 1.7 - - 1 10.0 

2.  ชนบททั่วไป 52 86.7 
(10.0) 

43 86.0 
(11.0) 

9 90.0 
(6.9) 

2.1 จังหวัดเชียงใหม 16 26.7 14 28.0 2 20.0 
(1)  บานสันเหนือ ม.7 อ.แมริม 9 15.0 9 18.0 - - 
(2)   บานโฮงใน ม.2 5  5 - - - 
(3)  บานโฮงนอก ม.10 1 1.7 - - 1 10.0 
(4)  บานใหมยูงทอง  อ.ฮอด 1 1.7 - - 1 10.0 

2.2  จังหวัดลําพูน 5 6.3 2 4.0 3 30.0 
(1)   บานศรีดอนชัย  ม.8 อ.บานธิ 2 3.3 2 - - - 
(2)    บานสันมะนะ  ม.10 1 1.7 - - 1 10.0 
(3)    บานหวยบง  ม.3  อ.ล้ี 2 3.3 - - 2 20.0 

2.3  จังหวัดพระเยา 31 51.7 27 - 4 40.0 
(1)   บานต๊ําเหลา  ม.2  อ.เมือง 10 16.7 10 20.0 - - 
(2)   บานสันปามวงใต  ม.4 6 10.0 6 12.0 - - 
(3)   บายเซ๊ียะ  ม.4  อ.จุน 9 15.0 9 18.0 - - 
(4)   บานจุนพัฒนา  ม.8 4 6.7 - - 4 40.0 
(5)   บานลอ  ม.1 2 3.3 2 4.0 - - 

รวมท้ังหมด  (1+2) 30 100.0 50 100.0 10 100.0 
 รอยละของประชากรตัวอยางศึกษา (520) 11.5 (390) 12.8 (130) 7.7 

 
(1.2.1)  สภาพรายไดพ้ืนฐานและการยืมเงินกองทุน  กข.คจ. 

   เกษตรกรยากจนในหมูบานตัวอยางศึกษาที่ไดรับอนุมัติเงินยืมจากคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.  ระดับหมูบาน  
พบวา มีรายไดเฉลี่ยตั้งแต 2,000 บาท / คน / ป ถึง 120,000 บาท / คน / ป   ยกเวนเพียงรายเดียวที่เปนประชากรควบคุมบานจุน
พัฒนา   จังหวัดพะเยา  ที่มีรายไดเฉลี่ยตอปต่ําสุด  เพียง 500 บาท  และอาชีพที่ไดนําเงินยืม กข.คจ. ไปลงทุนคือ การเลี้ยงไก  แต
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ดวยฐานะที่จนมากจึงไดรับอนุมัติเงินยืม กข.คจ.  คอนขางต่ํา  คือ  2,000 บาท  และระยะเวลาคืนเงินก็ส้ันมากเพียงปเดียว (ตาม
เกณฑของกองทุนใหกําหนดคืนเงินยืมไดนานถึง 5 ป)  แมกระนั้นก็ดี  สมาชิกรายนี้ก็ไมแนใจวาจะมีเงินคืนทันกําหนด  เพราะ
นอกจากเงินท่ีไดไมพอทําทุนแลว  ก็ไมแนใจวาการลงทุนดังกลาวจะพอทําใหเกิดรายไดมาคืนไดครบทั้งตนและดอกเบี้ยหรือ
คาตอบแทนการบริหารจัดการใหคณะกรรมการอีกรอยละ 4 ตอไป  สําหรับรายไดเฉลี่ยตอรายตอปของสมาชิกเงินยืมกองทุน 
กข.คจ.ของชนบทที่สูง (ป 2547)  จะอยูระหวาง 15,000 – 80,000 บาท (เฉพาะประชากรเปาหมายบานปางไฮ  ศูนยฯหนองหอย 
สวนประชากรควบคุมเพียงรายเดียวบานแมหละ  ศูนยฯพระบาทหวยตมไมไดระบุรายไดตอป)ในขณะที่รายไดตอคนตอปของ
สมาชิกเงินยืม กข.คจของชนบททั่วไป  ในปเดียวกันคือจํานวนที่ระบุทั้งตนแลว โดยแยกเปนรายไดของประชากรเปาหมายตอ
คนตอป  ระหวาง 3,000 – 120,000 บาท (เฉพาะเชียงใหมระหวาง 5,000-120,000บาท  ลําพูน  5,000บาท  พะเยา 3,000–108,000
บาท)และประชากรควบคุม  ตอคนตอป ระหวาง 500 – 40,00 บาท (เฉพาะเชียงใหม ระหวาง 2,000-10,000บาท  ลําพูน 18,000–
40,000 บาท  และพะเยา 500 – 40,000 บาท)  รายไดที่แตกตางกันมากของเกษตรกรขางตน  ยังไมสามารถบงบอกวามีคนรวย
หรือเกษตรกรร่ํารวยอยูในกลุมนี้  แตจะบงบอกไดเพียงวาจนมากจนนอยกวากันในอาชีพหลักทางการเกษตรดวยกัน (ยกเวน
เกษตรกรรายที่มีรายได 500 บาท/รายป  เกษตรกรเหลานี้มีรายไดเพียงรายละต่ํากวา 200 บาท/เดือน (167 บาท) จนถึงสูงสุดราย
ละ 10,000 บาท/เดือน) และจะสงผลถึงจํานวนเงินยืม  การคืนเงินยืม  และประเภทการเกษตรที่พอจะใชเงินยืมจากกองทุน 
กข.คจ.  ใหเกิดประโยชนเชิงรายไดแนนอนกวากันเทาน้ัน 
 สําหรับอาชีพทางการเกษตรที่สมาชิกเงินยืมกองทุน กข.คจ. นําไปลงทุนพัฒนาในชนบทที่สูง (เฉพาะสมาชิกบานปาง
ไฮ  ที่เปนบานเปาหมายของคนเมือง  ศูนยฯหนองหอย)  สวนใหญหรือรอยละ 60 จะขอกูไปลงทุนเล้ียงสัตวโดยเฉพาะ  วัว  
ควาย  และหมู  (เกษตรกรที่กูเล้ียงหมู 10,000 บาท  มีรายไดสูงสุดปละ 7 - 80,000 บาท) ในวงเงินรายละ 10,000 – 15,000 – 
20,000  และ 30,000 บาท   (รายที่ขอกู 30,000 บาทจะไดเพียง 22,000 บาท  นอกจากนั้นไดตามที่ทําโครงการขอไป)  
นอกจากนั้นก็ขอกูไปลงทุนเสริมการปลูกผักเศรษฐกิจที่ทางโครงการหลวงสงเสริม (รายละ 10,000 บาท)  และกูเอาไวใชจายใน
ครัวเรือน (รายละ 10,000 บาท) สรุปแลวสมาชิกกองทุน กข.คจ. ในชนบทที่สูงจะมีวงเงินกูสวนใหญรายละ 10,000 บาท  เสีย
ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนบริหารจัดการตั้งแต รอยละ 0.5 – 6   ตอป  หรือ 300 บาท/ป  และชวงชําระคืนมีตั้งแต 1 ป  3 ป  และ 1 
– 5 ป  ซ่ึงสมาชิกเงินกูจะพอใจกับระยะ 3 ป หรือ 1 – 5 ป  เพราะมีความเห็นวา  นานพอจะทําใหมีรายได  หรือแกตวัทันถาเกิด
ปญหาอุปสรรคใดก็ตาม  สวนสมาชิกเงินกองทุนเพียงรายเดียวที่เปนประชากรควบคุมจากบานแมหละ  ศูนยฯพระบาทหวยตม  
ขอมูลไมชัดเจนระบุเพียงวาไดรับความชวยเหลือเปนปุย เพ่ือใชพัฒนาการปลูกขาวโพด  ผัก และพริก (เขาใจวา  ผูตอบอาจ
เขาใจคลาดเคลื่อน   คือ  นาจะเปนสมาชิกเงินกู      ธ.ก.ส. หรือกองทุนอ่ืนมากกวา) 
 อาชีพทางการเกษตรของประชากรตัวอยางศึกษา  ท้ังประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม  ที่ยืมเงินกองทุน  
กข.คจ. ไปลงทุนพัฒนาในชนบททั่วไป  ไมแตกตางกันในนัยสําคัญแตประการใด  คือ  สวนใหญไมนอยกวาครึ่งจะขอกูหรือยืม
เงินกองทุน  กข.คจ. ไปเปนทุนหรือเสริมทุนทํานาไมวาจะเปนประชากรในบานตัวอยางศึกษาในจังหวัดเชียงใหม  ลําพูน  และ
พะเยา  ถัดมาคือ  ยืมหรือกูไปลงทุนเล้ียงวัวเน้ือ (สวนวัวนมมีเพียงรายเดียวที่เปนประชากรเปาหมาย  บานโฮงใน  จังหวัด
เชียงใหม  ที่เปนเกษตรกรรายไดสูงถึง 88,800 บาท/ป  และไดกูตามประเภทเกษตรสูงถึง 30,000 บาทเชนกัน)  ทําสวนลําไยและ
ซ้ือปุย  ทําสวนผักตางๆ ทําไรขาวโพด  เล้ียงหมู  เลี้ยงควาย  เล้ียงไก  ซ้ือผักตบเปนวัตถุดิบทําเครื่องจักสานเปนอาชีพเสริม  และ
อาชีพนอกจากการเกษตรอื่น  เชน  กูมาทําไขเค็มขาย กูซ้ือปลาหมึกมาปงขาย  และกูมาเปนสมาชิกขายสินคามิสทีน (Misteen) 
เปนตน  นอกจากนั้น   ในจังหวัดพะเยายังพบวา  มีผูกูไมไดนําเงิน กข.คจ. ไปลงทุนทําอาชีพ  แตนําไปใชเปนคาเลาเรียนลูก  
คาใชจายในบาน  และคาใชหนี้ใหพอ 
 สวนจํานวนเงินยืม หรือเงินกูที่ประชากรเปาหมายยากจนตัวอยางศึกษาในชนบททั่วไปไดรับจากกองทุน  กข.คจ.  
เพ่ือลงทุนทําอาชีพและใชตามความจําเปนทั้งตน  จะอยูระหวางรายละ 1,000 – 40,000 บาท  โดยแยกเปนเงินยืมของประชากร
เปาหมาย  ระหวางรายละ 5,000 – 40,000 บาท (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม รายละ 4,000 – 40,000 บาท  ลําพูน  รายละ 10,000 บาท  
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และพะเยา รายละ 5,000 – 10,000 บาท)  และประชากรควบคุมระหวางรายละ 1,000 – 20,000 บาท (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม    
รายละ 1,000 – 20,000 บาท  ลําพูน  รายละ 5,000 – 10,000 บาท  และพะเยา  รายละ 2,000 – 3,000 บาท)  เปนที่นาสังเกตวา 
ปกติแลวสมาชิกผูกูเงินกองทุน กข.คจ. แตละหมูบานจะไดเทาๆกันโดยไมไดพิจารณาวาจะนําไปลงทุนทําการเกษตรประเภทใด  
ทั้งนี้เพราะมีประชากรยากจนแสดงความจํานง ทําโครงการขอกูกันมาก  จึงตองหารแบงกันสวนใหญ  และมักไดนอยกวาที่ขอ  
และบางครัวเรือนตองสมทบเงินเพิ่ม  เพราะมักจะไดรับเงินยืมกันระหวางรายละ 4,000 บาท  5,000 บาท  และ 6,000 บาท   ดัง
ปรากฏในหมูบานตัวอยางศึกษาของจังหวัดพะเยา (อาทิ บานต๊ําเหลา  บานสันปามวงใต  บานเซี๊ยะ  และบานลอ)  หรือรายละ 
10,000 บาท  เชนที่ปรากฏในบานตัวอยางที่มีประชากรเปาหมายของจังหวัดลําพูน  และรายละ 5,000 บาท ของประชากร
ควบคุมในจังหวัดลําพูน  จะมีก็แตหมูบานตัวอยางศึกษาในจังหวัดเชียงใหมที่พอจะเห็นความแตกตางของวงเงินใหยืมที่อยู
ระหวาง 4,000 – 5,000 บาท / ราย   ท่ีได 6,000 – 10,000 บาท  ในบานเดียวกันมีนอย  ทั้งๆที่ไปลงทุนทําการเกษตรประเภท
เดียวกัน  เชน  ทํานา  สวนผัก (อาทิ  บานสันเหนือ) และโดยเฉพาะอยางยิ่งบานโฮงในเงินยืมตอรายของประชากรเปาหมาย
แตกตางกันอยางชัดเจน  เชน  กูไปทํานารายละ 10,000 บาท  กูไปเล้ียงควายรายละ 20,000 บาท   เลี้ยงวัวเนื้อหรือวันนมรายละ 
30,000 บาท  และปลูกถั่วเหลืองและเลี้ยงวัวรายละ 40,000 บาท  เปนตน 
 จํานวนเงินยืมของประชากรควบคุมท่ีจริงแลวไมตางจากประชากรเปาหมาย  คือ  สมาชิกกูหรือยืมเงินกองทุน  กข.คจ.  
ระหวาง 1,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท 5,000 บาท  10,000 บาท  และสูงสุด 20,000 บาท  อยางไรก็ดี  มีเพียงรายเดียวท่ีขอกู
เพียง 1,000 บาท  เพ่ือ   เสริมทุน ทําไร  สวนลําไย  และผักสวนครัว (บานโฮงนอก จ.เชียงใหม) รายละ 2,000 บาท กูเลี้ยงไก  
สวนรายละ 3,000 บาท  ก็เอาไปลงทุนปลูกผัก  หรือใชจายในครัวเรือน  แตถาเปนรายละ 5,000 บาท  ข้ึนไปก็มักลงทุนเล้ียงหมู
และซื้ออาหารหมู  รายละ 10,000 บาท  กูไปใชเปนทุนศึกษาลูก (บานสันมะนะ  จ.ลําพูน)  และรายละ 20,000 บาท  จะกูไปซื้อ
วัวแมพันธุมาเลี้ยง (บานใหมยูงทอง    จ.เชียงใหม) เปนตน  แตในกรณีหลังนี้สมาชิกผูกูมีความเดือดรอน  เนื่องจากกําหนดชําระ
คืนเพียงปเดียว  ยังไมทันมีรายไดหรือกําไรกลับคืนก็ตองหาเงินมาใชคืนพรอมดอกเบี้ยหรือคาบริหารจัดการอีกรอยละ 2.5 /ป 
 อยางไรก็ตามโดยภาพรวมแลว  กําหนดชําระคืนเงินยืมกองทุน  กข.คจ.  สวนใหญหรือเกือบท้ังหมดสั้นกวาเกณฑ  
เพราะคณะกรรมการกองทุน  กข.คจ. ระดับหมูบานจะกําหนดใหผูกูชําระคืนภายในปเดียว  หรืออยางมากก็อยูในชวง 1-3 ป  
เชนท่ีพบท่ัวไปในกลุมสมาชิกผูกูของจังหวัดเชียงใหม  และในจังหวัดพะเยาประมาณ 1-2 ป  เพื่อใหมีการหมุนเวียนเงินยืมใน
หมู   ประชากรเปาหมายยากจนไดมากทั่วถึงและเร็วข้ึน  แตที่พบวา  กูไดนานถึง 5 ปตามเกณฑ  มีเพียงสองราย  ที่จังหวัด
เชียงใหม (บานโฮงนอก) ที่กูไปทํานาและปลูกผักสวนครัว  และที่จังหวัดลําพูน (บานศรีดอนชัย)  ที่กูไปซื้อวัวแมพันธุมาเล้ียง
เทาน้ัน  ประชากรเปาหมายยากจนที่กูสวนใหญจะไมมีปญหาเรื่องชําระคืนภายในกําหนด 1-3 ป  กรณีท่ีไดกูนอย 4,000 – 6,000 
บาท  หรือนอยกวานั้น  นอกจากยากจนมาก  และเลือกลงทุนในกิจการเกษตรที่ไมทํารายไดเร็วภายใน 1-3 ปตามคณะกรรมการ
กองทุน กข.คจ. ของหมูบานกําหนดหรือตั้งเกณฑ  และหรือขอยืมไปใชจายสวนตัวดวยความจําเปนตางๆ ดังกลาวแลว  และไม
สามารถหาเงินมาใชคืนไดทัน  ซ่ึงก็มีเพียงไมกี่ราย  สวนดอกเบี้ยหรือคาบริหารจัดการที่ทางคณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด
สําหรับชนบททั่วไป  นับวานอยหรือนอยมาก  ไมตางจากเกณฑในชนบทที่สูงมากนัก  คือ  ในอัตรารอยละ 1-3 ตอปสวนใหญ  
ถัดมาคือ  รอยละ 4 ตอป  สวนอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาคือ  รอยละ 6  และรอยละ 10 ตอป  มีสมาชิกยากจนที่เปนประชากรกลุม
ควบคุมขอกูจายอัตราละเพียงรายเดียว  ซ่ึงตางก็นาํเงินที่กูไดลงทุนทําเกษตร  เลี้ยงหมู  (บานหวยบง  จ.ลําพูน  กูไดนอยกวาที่ขอ
ไปประมาณครึ่งหนึ่งคือ เพียง 5,000 บาท)  และ   ทํานา  และผักสวนครัว (บานโฮงนอก  จ.เชียงใหม กูไดเทาจํานวนที่ขอไป
นอยท่ีสุดคือ  เพียง 1,000 บาท)  ตามลําดับ  สําหรับรายแรกไมมีปญหาเดือดรอนในการชําระคืนเงินยืมพรอมดอกเบี้ยภายใน 1 ป  
สําหรับการเลี้ยงหมู   แตในภายหลังที่ไดชําระคืนตามเกณฑ 5 ป กลับมีความเห็นวาเปนชวงเวลานานเกินไป  จนนําเงินไปใช
อยางอ่ืนดวยและพอถึงกําหนดคืนก็เปนชวงไมมีเงินเหลือ  หรือไมมีรายไดจะนําไปคืนไดแมจะกูมานอยที่สุด  แตก็จนมากเพราะ
มีรายไดเฉลี่ยเพียงปละ 2,000 บาท   ในชวงไดรับเงินยืม  กข.คจ. 
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 (1.2.2)  เงินยืม  กข.คจ. กับการพัฒนาอาชีพตามเปาหมาย 
 จากที่ระบุมาแลวแตแรกวา  ทั้งตัวแทนประชากรกลุมเปาหมายยากจน  และกลุมผูนําชุมชน/ผูบริหารระดับทองถ่ิน  
หรือแมแตกลุมผูบริหารระดับนโยบายตางก็ใหความสําคัญหรือยอมรับโครงการ กข.คจ. วาสามารถแกปญหาความยากจนได
ตรงเปาหมาย หรือตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจนในอันดับแรกหรืออันดับตนๆ  เพราะมีหลักเกณฑและ
มุงเปาถูกกลุมประชากรยากจนเดือดรอน  หรือดอยโอกาสอยางแทจริง  ถามีความผิดพลาดก็ตองมาจากจุดออนของกลไกใน
ระบบโครงสรางของโครงการหรือการบริหารจัดการโครงการประการใดประการหนึ่งเปนหลัก  แตเปนที่นาสังเกตวา ประชากร
ยากจนตัวอยางศึกษาที่เปนสมาชิกกูกองทุน  กข.คจ. และใหขอมูลในครั้งน้ีเพียง 60 ราย  หรือรอยละ 11.5  ของประชากร
ตัวอยางศึกษาทั้งหมด (520 ราย) น้ัน  มีประชากรยากจนสมาชิกเงินกูกองทุน  กข.คจ. สวนใหญทั้งในชนบทที่สูง (5 ใน 8 ราย) 
และชนบททั่วไป (31 ใน 52 ราย)  รวม 36 ราย คิดเปน รอยละ 60.0 ของผูตอบทั้งหมด (ชนบทที่สูงเฉพาะประชากรเปาหมาย
รอยละ 62.5  และชนบททั่วไปรอยละ 59.6  ที่ประกอบดวยประชากรเปาหมายรอยละ 62.8 และประชากรควบคุม รอยละ 44.4)  
ที่ยอมรับวา เงินยืม กข.คจ. ชวยพัฒนาอาชีพหลักไดตรงเปาหมาย หรือตรงตามความตองการ สวนอีก 13 รายหรือรอยละ 21.7 
ของผูตอบทั้งหมด  (ประชากรควบคุมของชนบทที่สูง และชนบททั่วไปแหงละราย  และประชากรเปาหมายของชนบททั่วไป 11 
ราย คิดเปนรอยละ 18.3 ของผูตอบทั้งหมดหรือรอยละ 22.0 ของประชากรเปาหมายสมาชิกกองทุน กข.คจ.) ที่เห็นวา เงินยืม 
กข.คจ. ชวยพัฒนาอาชีพไดบางสวนไมใชทั้งหมด ขณะเดียวกันประชากรตัวอยางศึกษาสมาชิกกองทุนฯ อีก 9 ราย หรือรอยละ 
15.0 ของผูตอบทั้งหมด (เปนประชากรเปาหมาย 5 ราย  คิดเปนรอยละ 8.3 ของผูตอบ  หรือรอยละ 10.0 ของประชากร
กลุมเปาหมาย  และประชากรควบคุม 4 ราย  คิดเปนรอยละ 6.7 ของผูตอบ  หรือรอยละ 40.0 ของกลุมประชากรควบคุม)  มี
ความเห็นในทางตรงขามคือ เห็นวาโครงการแกไขปญหาความยากจน  หรือกองทุน กข.คจ. ไมสามารถพัฒนาอาชีพไดตรง
เปาหมายดวยเหตุผลตางๆ ทั้งที่เหมือนและตางกัน  แตสําหรับชนบทที่สูง  ประชากรเปาหมายและควบคุมที่ไมเห็นวากองทุน  
กข.คจ. ชวยพัฒนาอาชีพไดตรงเปาหมาย  ไดใหเหตุผลตรงกันวาเปนเพราะเงินยืม กข.คจ. เปนแคสวนเสริมในการประกอบ
อาชีพ  ชวยเหลือไดนอย  สวนในชนบททั่วไปประชากรเปาหมายไดใหเหตุผลวา  การทํานาไมไดเสียคาใชจายแตประการใด  
อีกประการ-หนึ่งเงิน กข.คจ. ที่ใหมีจํานวนนอยเกินไป  จึงทําใหพัฒนาไดเปนบางสวนไมใชทั้งหมด  และประการสุดทายเห็นวา 
โครงการกองทุน กข.คจ. ชวยไดแคระดับปตอปเชนเดียวกับกองทุนเงินลาน  ประชากรควบคุมสวนหน่ึงก็มีความเห็นไมตางจาก
ประชากรเปาหมาย  นอกจากนั้นก็ยังใชเงินยืมกองทุนเปนคาใชจายในการศึกษาของลูก  ไมไดใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ
เพ่ือแกปญหาความยากจนแตประการใด 
 สําหรับเหตุผลที่สนับสนุนวา  โครงการ กข.คจ. สามารถชวยพัฒนาอาชีพไดตรงตามเปาหมาย  หรือตรงตามความ
ตองการไดอยางครบถวน  จากสมาชิกผูกูที่เปนประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมสวนใหญหรือเกินครึ่งของผูตอบ
ทั้งหมดหรือของสมาชิกเงินกูทั้งหมด (36 ใน 60 รายหรือรอยละ 60.0) ดังที่ระบุแลวแตตนนั้น  นับวาโดยหลักการแลว
เหมือนกันนั่นก็คือ  “การที่ประชากรเปาหมายยากจนหรือผูกูมีโอกาสไดรับการอนุมัติเงินยืมจากกองทุน กข.คจ. เทาจํานวนที่ขอ
หรือความตองการและนําไปลงทุนไดตามท่ีตองการหรือตามเปาหมายที่ตั้งไว  ซ่ึงกอใหเกิดรายไดและผลกําไรทําใหไมเดือดรอน
ในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยหรือคาบริหารจัดการตามกําหนดชําระคืนหรือตามเกณฑของคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. 
ระดับหมูบาน”  สมาชิกผูกูกองทุนจะระบุเหตุผลดังกลาวชัดเจนวา  ถากูไปลงทุนทํานาก็ไดขายขาว ถากูไปซื้อวัวหรือหมูหรือ
ควายมาเลี้ยงแลวขายไดกําไร  หรือกูไปลงทุนทําอาชีพหรือพัฒนาการเกษตรอื่นๆ ก็สามารถทําไดตามเปาหมาย  เปนตน  
ตลอดจนการกูไปเปนคาใชจายในครัวเรือนก็นับวาไดชวยลดความเดือดรอนและแกปญหาความยากจนไดระดับหนึ่งซ่ึงสมาชิก
ผูกูรูสึกพอใจ  เปนตน 
 กรณีที่ประชากรเปาหมายยากจนประมาณ 1 ใน 5 หรือรอยละ 22.0  ที่อยูในกลุมเปาหมาย  หรือกลุมควบคุมที่เปน
สมาชิกผูกูเงินกองทุน กข.คจ. เห็นวา เงินกูหรือเงินยืมน้ีสามารถพัฒนาอาชีพหลักไดเพียงบางสวนนั้น  ก็ดวยเหตุผลท่ีใกลเคียง
กันหรือไมตางกัน  นั่นก็คือ  “การที่ประชากรเปาหมายยากจนหรือผูกู ไดรับการอนุมัติเงินยืมจากกองทุน กข.คจ. นอยไปหรือ
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มักจะไดประมาณคร่ึงเดียวของจํานวนที่ขอไป  ดวยงบฯท่ีมีจํากัดและมีผูเดือดรอนยากจนเขาเกณฑตองการกูยืมเงินน้ีกันมาก  
และหลายคนไมไดใชเฉพาะทําการเกษตรอยางเดียว  แตจะนําไปใชในความจําเปนอื่นๆ รวมดวย”  สมาชิกผูกูเงินกองทุน กข.คจ. 
ในกรณีนี้ไดระบุชัดเจนวาตนมักจะไดอนุมัตใิหกูไดไมเกินคนละ 5,000 บาท  หรืออยูในชวง 4,000 – 6,000 บาท/ราย  แตไดขอกู
ไปประมาณ 10,000 – 15,000 บาท/ราย  แตหลายรายก็ไมไดขอกูไปในจํานวนที่ตนตองการอยางแทจริง  เพราะทราบดีวามีผูขอกู
จํานวนมาก  และทางคณะกรรมการกองทุนฯจะอนุมัติไดในวงเงินจํากัดดังกลาว  และอยางที่ทราบกันดีวาประชากรหรือ
เกษตรกรยากจนจะแบงเงินที่กูไดไปใชจายในครัวเรือน  คาเลาเรียนหรือการศึกษาของลูก  และการนําไปใชหนี้บางสวนดวย  
เปนตน 

 (1.2.3)  ผลดีจากการใชประโยชนเงินยืม กข.คจ. และปญหาอุปสรรค 
 1. ผลดี 
     ประชากรตัวอยางศึกษาที่เปนสมาชิกเงินกูยืมกองทุน กข.คจ. 60 รายในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปมีเพียงรายเดียว
ที่เปนประชากรกลุมเปาหมาย(บานสันเหนือ) ของจังหวัดเชียงใหม ที่ตอบวา  กองทุน กข.คจ. ไมไดสงผลดีใหตนเองและ
ครอบครัวแตประการใด  นอกจากนั้น      ประชากรยากจนผูกูเงิน กข.คจ. ของทั้งชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ตางก็ยอมรับใน
ขอดีหรือประโยชนที่ไดรบัจากเงินยืมดังกลาวไมมากก็นอยตามลําดับความสําคัญดังน้ี 
 

อันดับและรอยละของประโยชนที่ประชากรเปาหมายยากจนไดรับจากการใชเงินยืม กข.คจ.ป 2547 
ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป อันดับ 

ท่ี 
ประโยชนที่ไดรบั 

ประชากรเปาหมาย ประชากรเปาหมาย ประชากรควบคุม 

1 มีอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นจากในหรือนอกการเกษตร 
ที่ลงทุน 

2 (42.9) 1 (46.5) 1 (33.3) 

2 มีการออมมากขึ้นทั้งตัวเ งินและทรัพยสินในการ
ประกอบอาชีพ 

1 (71.4) 3 (23.3) 2 (22.2) 

3 มีรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนสูงขึ้นตั้งแตรอยละ 50  
จนถึง 5 เทาของเงินยืม 

3 (28.6) 4 (18.6) 2 (22.2) 

4 มีผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้น 3 (28.6) 5 (11.6) 2 (22.2) 
5 มีเงินทุนหมุนเวียนคือไมขาดเงินทุนทําการเกษตร 

และอ่ืนๆ 
- 2 (25.6) 2 (22.2) 

6 มีเงินใชจายในครัวเรือน / คาเลาเรียนลูก  และอ่ืนๆ 4 (1 ราย) 6 (4.7) - 
7 ไมมีผลดีตามมาจากเงินยืม  กข.คจ. - - 3 (1 ราย) 
8 ไมทราบไมตอบ - - 3 (1 ราย) 

 
หมายเหตุ  สําหรับชนบทที่สูง  มีประชากรควบคุมเพียงรายเดียว  ที่พูดถึงผลดีของเงินยืม กข.คจ. ท่ีชวย เพ่ิมผลผลิตตอไรเทาน้ัน   

จึงไมไดนํามาลงในรายละเอียดรวมดวย 
 
  ประเด็นท่ีนาสังเกตและนาสนใจคือ  การที่ประชากรเปาหมายยากจนทั้งที่เปนกลุมประชากรเปาหมายและกลุมควบคุม
ตัวอยางศึกษา สมาชิกเงินยืมกองทุน กข.คจ. จะระบุรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนท่ีสูงข้ึนหรือไดเพ่ิมจากเงินยืมไปลงทุนพัฒนาอาชีพ  
เชน สมาชิกยากจนในชนบทที่สูง  บานปางไฮที่เปนคนเมืองศูนยฯ หนองหอย   รายท่ีมีรายไดเฉล่ียปละประมาณ 30,000 บาท  
ในปจจุบันเปนรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปที่ทําโครงการยืมเงิน กข.คจ. 10,000 บาท        เลี้ยงวัว – ควายขุน  ชําระคืนใน 3 ป  
อีกตัวอยางหน่ึง  คือ  สมาชิกในบานเดียวกัน  ที่มีรายไดเฉล่ียประมาณปละ 60,000 บาท  ไดยืมเงิน กข.คจ. 10,000 เชนกัน  แต
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เปนสวนเสริมในการลงทุนปลูกผักเศรษฐกิจตามเปาหมายของมูลนิธิโครงการหลวง และมีรายไดเฉล่ียสูงจากเดิมอีกครัวเรือนละ 
8,000 บาท  สวนในชนบททั่วไป ตัวอยางจากจังหวัดพะเยา  สมาชิกยากจนกลุมเปาหมาย   บานต๊ําเหลา  ยืมเงินกองทุน กข.คจ. 
5,000 บาท  ไดเพียงครึ่งเดียวจากที่ขอไป  จึงแคเปนทุนเสริมในการซื้อวัวมาเลี้ยงขุนกําหนดชําระคืนใน 1 ป  และขายไดกําไร
เฉล่ียประมาณปละ 9,000 บาท  อีกรายเปนสมาชิกยากจนบานสันปามวงใตที่ขอยืมเงินกองทุน 5,000 บาท มาลงทุนทํานา  คือ 
เอาไปจางแรงงานมาชวยทํานากําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และรายไดจากผลผลิตประมาณ 2,000 บาท/ป  เกษตรยากจนสมาชิก
บานเซียะขอยืมเงินครั้งแรก 10,000 บาท  ครั้งที่ 2 ไดครึ่งเดียวเพื่อเปนการทํานาทั้ง 2 ครั้ง เพราะมีคนจนขอยืมกันมาก  ดอกเบี้ย
เพียงรอยละ 1.5 ตอป และกําหนดชําระคืนภายใน 2 ป (กู 10,000 บาท) และ 1 ป (กู 5,000 บาท) มีรายไดเฉล่ียเพิ่มจากเดิมปละ 
10,000 บาท  และอีกตัวอยางในบานเดียวกัน  สมาชิกยากจนมีรายไดเฉลี่ยประมาณปละ 25,000 บาท  ไดขอยืมเงินกองทุน 
กข.คจ. 10,000 บาท  เชนกันเพ่ือเสริมการลงทุนเล้ียงหมูและทํานา  กําหนดชําระคืนใน 2 ป พรอมดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป  แมผูกู
จะมีความเห็นวา  เงินยืมจากกองทุนนอยไมพอลงทุนไดตามเปาหมาย  แตก็มาชวยเสริมทุนจนมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงข้ึน
กวาเดิมอีกประมาณครัวเรือนละ 28,000 บาท/ป  ตัวอยางประชากรยากจนสมาชิกกูเงินกองทุน กข.คจ.  คนสุดทายของ
กลุมเปาหมายจากบานลอ จังหวัดพะเยา สวนตัวอยางจากกลุมประชากรควบคุม ก็ไมตางกัน  สมาชิกผูกู 2 ราย จากบานโฮงนอก  
จังหวัดเชียงใหม  และบานหวยบง  จังหวัดลําพูน  ตางก็ขอกูยืมจากกองทุนไปลงทุนทําการเกษตร  คือ  ทํานากับผักสวนครัว  
และเลี้ยงหมู  ดวยวงเงิน 1,000 บาท  และ 5,000 บาท ตามลําดับ  โดยมีกําหนดชําระคืนพรอมดอกเบี้ยรอยละ 10 และ รอยละ 2 
ตอป ภายใน 5 ป และปเดียว  ไดรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณครัวเรือนละ 5,000 บาท/ปเทากัน  โดยเฉพาะ
รายแรกนับวานาสนใจเพราะกูยืมเพียง 1,000 บาท  และผูกูยืมก็มีรายไดเฉล่ียตอปนอยมากเพียง 2,000 บาท  สวนเงินท่ีกูแค 
1,000 บาท แตเอาไปใชประโยชน     มากมาย  นอกจากทํานากับผักสวนครัวท่ีระบุแลว  ยังมีสวนลําไย  และพืชไรที่ดูแลรวม
ดวย  ผลกําไรรายปจึงออกมาถึง 5 เทา  ดังระบุไวชัดเจนแลว  ทั้งนี้ผูกูอาจไมระบุรายไดเฉล่ียตอปที่     แทจริง  และเงินยืมเพียง 
1,000 บาท นาจะเปนการนํามาเสริมทุนเทานั้น 
          2. ปญหาอุปสรรค 
  นอกจากผลดีหรือประโยชนจากเงินกูยืมของกองทุน กข.คจ. ท่ีประชากรเปาหมายยากจนตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูง
และชนบททั่วไปไดระบุแลว  แตก็ยังปรากฏวา มีเพียง 1 ใน 6 หรือรอยละ 16.7 ของสมาชิกเงินกูเหลานี้ทั้งหมด  เทานั้นที่ระบุ
ชัดเจนวาการกูยืมเงินจากกองทุนนี้ไมมีปญหาอุปสรรคใดๆ  นั่นก็คือ สมาชิกเงินกูยืม กข.คจ. สวนใหญหรืออีก 5 ใน 6 คือ รอย
ละ 83.3 ของทั้งหมด  ยอมรับหรือเห็นวากองทุน กข.คจ. ยังมีปญหาอุปสรรคในเรื่องระบบกฎเกณฑหรือโครงสรางของกองทุน
เองในการใชประโยชนเงินยืมที่สําคัญอยู 2 ประการ  ตามลําดับคือ 
 ประการแรก : วงเงินยืมที่ไดรับเฉลี่ยตอครัวเรือนต่ําหรือนอยเกินกวาจะขยายหรือพัฒนาการลงทุนประกอบอาชีพให
ไดผลอยางจริงจัง  ดังรายละเอียดที่ระบุชัดเจนในหัวขอเก่ียวกับสภาพรายไดพื้นฐานและการยืมเงินกองทุน กข.คจ. แตตนแลว 
                รอยละของสมาชิกเงินกูกองทุน กข.คจ. ท่ีระบุอุปสรรคในประเด็นนี้เปนประชากรเปาหมายและควบคุมของชนบทที่
สูง (ชนบทที่สูงมีประชากรควบคุมเพียงรายเดียว  จึงไมไดแยกอยางในชนบททั่วไป) สูงสุดรอยละ 50 ของทั้งหมด  สวนชนบท
ทั่วไปคิดเปนรอยละ 55.8 ของท้ังหมดแยกเปนรอยละ 53.5 ของประชากรเปาหมายที่กูยืมเงิน กข.คจ. ท้ังหมด  และรอยละ 66.7 
ของประชากรควบคุมท่ีกูยืมเงิน กข.คจ. ทั้งหมด 
           ประการที่สอง : กําหนดการคืนเงินยืมที่ส้ันกวาเกณฑของรัฐ  คือ เพียงปเดียว สวนใหญเพื่อเรงหมุนเวียนใหคนจนอ่ืน
ไดยืมบางนั้น  กลับสงผลใหผูกูยืมเพ่ิมภาระหนี้สินจากการพึ่งพิงเงินทุนอ่ืนๆในระบบและหรือนอกระบบมาชําระคืนเงินยืม 
กข.คจ.  ที่ยังไมกอใหเกิดรายไดจากการลงทุนภายในปเดียวแตประการใด  ดังรายละเอียดที่ไดพูดถึงมาแลวแตตนเชนกัน 
  ประเด็นปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับชวงยืมเงินส้ันเพียงปเดียวแทนเกณฑ 5 ปน้ัน  สําหรับชนบทที่สูงมีประชากรควบคุม
เพียงรายเดียวที่ตอบ  สวนชนบททั่วไป  ประชากรยากจนตัวอยางศึกษาสมาชิกเงินกูยืม กข.คจ. 15 ราย  หรือคิดเปนรอยละ 30  
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แยกเปนรอยละ 27.9  ของประชากรเปาหมายที่กูยืมเงิน กข.คจ. ท้ังหมด   และรอยละ 33.3 ของประชากรควบคุมที่กูยืมเงิน 
กข.คจ.   ท้ังหมด 

 (1.2.4)   ขอเสนอแนะของการมีสวนรวมในการบริหารจัดการเงินยืมโครงการ กข.คจ.  
        เพ่ือใหเกิดประโยชนตามเปาหมาย 
       สําหรับขอเสนอแนะของประชากรตัวอยางศึกษาที่เปนสมาชิกเงินยืมกองทุน กข.คจ.  เพื่อพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตรและลดปญหาความยากจน  ดังรายละเอียดที่พูดถึงมาตั้งแตตนแลวน้ัน  ถามีโอกาสรวมในการบริหารจัดการกองทุน  
จะไมมีความแตกตางกัน  เพราะจะมุงประเด็นไปที่การแกไขและปองกันปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพวกตนในการกูยืมเปน
สําคัญ  อยางไรก็ดีสมาชิกเงินกูเหลานี้เกือบ 1 ใน 3 หรือ 19 ราย ใน 60 รายของทั้งหมดในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  คือ รอย
ละ 31.7  ที่ชี้แจงวาไมมีขอเสนอแนะใดๆ   โดยเฉพาะประชากรควบคุมเพียงรายเดียวของชนบทที่สูงจะตอบวาไมทราบหรือ
เสนอไมถูก  ท้ังๆที่ก็ใหขอมูลวากองทุน กข.คจ. ใหความชวยเหลือนอยไปโดยไมไดระบุจํานวนเงิน  อาจเปนเพราะไดรับความ
ชวยเหลือจากทุนอ่ืนเพราะไดเปนปุยใชในการปลูกขาวโพด  ผัก  พริก  ดังที่ตั้งขอสังเกตไวแตแรกแลว 
  สวนใหญท่ีเหลือ 41 รายหรือรอยละ 68.3 ของทั้งหมด  แยกเปนรอยละ 50 ของสมาชิกผูกูยืมกองทุน กข.คจ. ในชนบท
ที่สูง  และรอยละ 71.2 ในชนบททั่วไป (ประชากรกลุมเปาหมายรอยละ 67.4 และประชากรกลุมควบคุมรอยละ 88.9) ไดเสนอ
แนวทางแกไขปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑการกูยืมเงิน กข.คจ. กรณีที่มีโอกาสไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการเงินยืมของ
โครงการนี้ ใหมีสวนชวยแกไขปญหาหรือลดปญหาความยากจนของตนและครัวเรือนไดอยางแทจริง  ซ่ึงโดยหลักการที่เสนอ
ไมวาจะเปนประชากรเปาหมายหรือควบคุม  และไมวาจะเปนประชากรในชนบทที่สูงหรือชนบททั่วไป  ขอเสนอดังกลาวก็ไมมี
ความแตกตางกัน  ดังที่อธิบายแตแรก  ตามลําดับความสําคัญ  ดังนี้ 

1)  ขอเสนอที่ประชากรตัวอยางศึกษาสมาชิกเงินกูกองทุน กข.คจ. ไดเนนตรงกันมากที่สุด  คือการขอใหขยายวงเงิน
กูยืมที่ไดนอยหรือนอยมาก  ซ่ึงเปนปญหาอุปสรรคสูงสุดของประชากรยากจนผูกูยืมที่จะพัฒนาอาชีพใหไดตามเปาหมาย  โดย
ขอใหขยายหรือเพิ่มเงินกูยืมเปนรายละ 10,000 บาทเปนอยางนอย  และสวนใหญขอเพิ่มเปนรายละ 20,000 – 30,000 บาท  และ
สูงสุดรายละ 50,000 บาท (เพื่อเลี้ยงวัวนมในหมูบานเปาหมาย “โฮงใน”  จังหวัดเชียงใหม) 
 2) ขอเสนอประเด็นที่สองที่ประชากรตัวอยางศึกษาสมาชิกเงินกูยืม กข.คจ. ใหความสําคัญใกลเคียงหรือไมตางจาก
ประเด็นแรกเทาใดนัก  น่ันก็คือ  เรื่องของการขอขยายชวงเวลาชําระคืนเงินกูยืมพรอมคาบริหารจัดการหรือดอกเบี้ยท่ีทาง
คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจําหมูบานไดกําหนดขึ้นในแตละพ้ืนที่ที่ส้ันกวาเกณฑ (5 ป) ตามนโยบายและแผนของรัฐ
โดยกรมพัฒนาชุมชนมาก  โดยเฉพาะการกําหนดชวงชําระคืนภายใน 1 ป  ที่เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญที่ประชากรยากจน
สมาชิกผูกูยืมเงิน กข.คจ. จะสามารถสรางรายไดจากเงินกูยืมมาใชหน้ีคืนไดทัน  จึงเสนอขอขยายเวลากําหนดชําระคืนเปน
ภายใน 2 – 3 ป หรือนานกวาน้ันจนครบ 5 ป ตามเกณฑ  โดยเฉพาะถาเปนกรณีไดกูยืมในวงเงิน 50,000 บาท (ตามขอ 4.1)  
 3)  ขอเสนอประเด็นที่สามหรือประเด็นสุดทายที่ประชากรยากจนผูกูเยืมเงิน กข.คจ. บางรายหรือเพียงสองรายเทาน้ัน
ในหมูบานเปาหมาย (บานเซียะ) ของจังหวัดพะเยา  ไดขอปรับลดดอกเบี้ยเงินกูหรือคาบริหารจัดการกองทุนลงใหเหลือนอย
ที่สุดหรือเพียงรอยละ 1 ตอป และหรืองดดอกเบี้ย  คือ ไมคิดดอกเบี้ยตามระเบียบกฎเกณฑของกองทุน กข.คจ. นั่นเอง 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการแกไขปญหาความยากจน  หรือโครงการ กข.คจ. จากประชากรตัวอยางศึกษาที่เปน
สมาชิกเงินกูยืมกองทุนน้ีโดยตรงแลว ยังมีผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้จากกลุมตัวแทนประชากรเปาหมาย กลุมผูนําชุมชน/
ผูบริหารระดับทองถ่ิน และผูบริหารระดับนโยบาย  ซ่ึงโดยภาพรวมแลวไมมีความแตกตางกันโดยนัยสําคัญแตประการใด     
ดังนั้น  เพ่ือใหทราบถึงประโยชนและผลดีของโครงการ กข.คจ. ที่ชวยแกปญหาความยากจนของความยากจนของประชากร
เปาหมายยากจนและดอยโอกาสตางๆ ไดมากนอยเพียงใด  จากผลการศึกษาจากทุกกลุมประชากรตัวอยางศึกษาดังกลาว  จึงจะ
ไดสรุปจากการวิเคราะห SWOT เพ่ือเปรียบเทียบจุดแข็งจุดออนของโครงการประชากรยากจนมีโอกาสไดรับประโยชนทั่วถึง
และยากงายเพียงใด  หรือมีปญหาอุปสรรคที่สามารถแกไขไดมากนอยเพียงใด ดังน้ี(ตารางที่ 81) 
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ตารางที่  81   การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค  โครงการแกไขปญหาความยากจน – กข.คจ. 
 ในพื้นที่ศึกษา : ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป 

1.  จุดแข็ง (ปจจัยสนับสนุน) 
1.1 โครงการมีเปาหมายและกรอบ
แนวชัดเจนในการแกปญหาความ
ยากจนระดับหมูบานและครัวเรือน 

 
 
 
 
 

 

 
1.1 โครงการสามารถเจาะลึกหรือเขาถึงคนยากจนในครัวเรือนยากจนของ         หมูบานยากจนไดอยางแทจริง  ดวย

นโยบายเปาหมายและหลักเกณฑที่กําหนดชัดเจนตั้งแตระยะแรก (ป 2536-40 ดวยเกณฑหมูบานเรงรัดอันดับ 1 ตาม
ขอมูล กชช 2ค. ป 2533)  และระยะหลัง (ป 2541-49 ดวยเกณฑ จปฐ.    ขอ 25 ป 2539         ครัวเรือนมีรายไดต่ํากวา
เสนความยากจน 15,000 บาท/คน/ป ไมต่ํากวารอยละ 30)  ทําใหประชากรเปาหมายยากจนไดรับเงินกูยืมของ
โครงการหรือกองทุนไปลงทุนประกอบอาชีพหลักหรือเสริมตามความตองการ  โดยไมเสียดอกเบี้ยและกําหนดชําระ
คืนเงินตนนานถึง 5 ป นับวายาวนานพอที่กอใหเกิดรายไดจากเงินยืม  และแมวากรรมการกองทุนประจําหมูบานหลาย
แหงจะลดระยะชําระคืนเงินยืมลงบาง  อาทิ 2-3 ป  แตไมใชปเดียวแทน 5 ป  และเรียกเก็บดอกเบี้ยหรือคาตอบแทน
การบริหารจัดการบาง แตสวนใหญก็ยังเปนอัตราต่ํามาก  ประมาณรอยละ 1-3 ตอป  ซึ่งประชากรเปาหมายยากจนยัง
รับไดหรือสามารถสรางรายไดจากเงินยืมมาใชคืนไดโดยไมเดือดรอนหรือยังมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงขึ้นจากเดิม 

 

 
 
 
 
 
1.1  เหมือนชนบทที่สูง 

1.2   โครงการมีลักษณะเปนกองทุน  
ประเภทเงินหมุนเวียน 
 
 
 
 

1.2 คนยากจนในหมูบานไดรับงบฯ กข.คจ. มีสิทธิไดรับเงินกูยืมจากกองทุนอยางทั่วถึง เพราะมีการหมุนเวียนเงินทุนอยู
ในหมูบานเดิมโดยตลอด  โดยเฉพาะกรณีที่ระยะชําระคืนที่สั้นเพียงปเดียวสวนใหญ  และไมเกิน 3 ปเกือบทุก
หมูบานที่กําหนดโดยคณะกรรมการกองทุนประจําหมูบานแทน 5 ปตามเกณฑ  ยิ่งทําใหคนยากจนกลุมใหมหรือกลุม
เดิมไดรับซ้ําเร็วขึ้น  ชวยใหการลงทุนประกอบอาชีพและการพัฒนาเพื่อขยายการลงทุนทําไดอยางตอเนื่อง  และคอย
เปนคอยไป  สรางฐานรากใหมั่นคงยั่งยืนไมวาจะเปนดานการเกษตร  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  คาขาย  งานชาง  
หรืองานอาชีพอื่น  ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาจัดลําดับการอนุมัติงบฯให 

 

 
 
1.2  เหมือนชนบทที่สูง 
 

1.3 โครงการมีการเตรียมความพรอม   
ลวงหนาอยางดีโดยเฉพาะคณะ
กรรม- การกองทุนประจําหมูบาน  
 

1.3   การบริหารจัดการกองทุน กข.คจ. ใหสมาชิกยืมจะสะดวกคลองตัว  หรือไมซับซอน  โดยคณะกรรมการกองทุน
ประจําหมูบาน  มีศักยภาพและมีอํานาจบริหารจัดการเบ็ดเสร็จในการจัดลําดับครัวเรือน  อนุมัติโครงการ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  จัดทําเอกสารบัญชี  และรายงานผล  การใชเงินยืมที่ทางรัฐโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหมูบานและการ
ยืมเงินระหวางผูยืมกับประธานคณะกรรมการกองทุน  ไมจําเปนตองมีผูค้ําประกันอยางที่ปฏิบัติในกองทุนใหกูยืมอื่น 

 
 
1.3  เหมือนชนบทที่สูง 
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1.4  ประชากรเป าหมายยากจนมี
โอกาสไดรับเงินกูยืมจากกองทุนฯ 
เพื่อประกอบอาชีพและสรางรายได
ที่มั่นคงมากขึ้น 

1.4   เปาหมายของโครงการและประสิทธิภาพของผูบริหารกองทุน  ทําใหคน
ยากจนจริงๆ มีโอกาสไดรับการพิจารณาอนุมัติเงินกูยืมจากกองทุนประกอบอาชีพ
หรือพัฒนาขยายกิจการตามตองการ  ไมวาจะเปนในหรือนอกการเกษตรก็ตามเพื่อ
ชวยแกปญหาหรือลดปญหาความยากจน  พรอมกันก็ชวยใหมีอาชีพที่มั่นคงมากขึ้น 
(สมาชิกผูกูยืมเห็นดวยกับประเด็นนี้รอยละ 43 ของทั้งหมด) 

1.4 เหมือนชนบทที่สูง 
          (สมาชิกผูกูยืมที่เปนประชากรเปาหมายเห็นดวยกับประเด็นนี้รอยละ46.5 และ
ประชากรควบคุม รอยละ 33.3) 

 

1.5  มีความคลองตัวไดใชเงินทุน
หมุนเวียนหรือไดใชตอเนื่องไมขาด
เพื่อลงทุนทําการเกษตร  หรือตาม
ความจําเปนในครัวเรือน 

1.5  ประชากรยากจนสมาชิกเงินกูยืม กข.คจ. ไดนําเงินไปใชจายในครัวเรือนตาม
ความจําเปน  รวมทั้งจายเปนคาเลาเรียนของลูก  และอื่นๆ ตามตองการเพราะเปน
กองทุนที่กูไดงาย  ไมมีเงื่อนไขอยางกองทุนอื่น  เชน   กองทุนเงินลานและ
ดอกเบี้ยก็ต่ํามาก    สวนใหญไมเกินรอยละ 6 ตอป 

 
 
1.5  เหมือนชนบทที่สูง 
 
 

 
2.  จุดออน (ขอจํากัด) 
2.1 หลักการของโครงการที่ใชขอมูล
ระดั บหมู บ าน เ กี่ ย ว กับครั ว เ รื อน   
ย า ก จ น  เ ป น ตั ว กํ า ห น ด ใ น ก า ร
สนับสนุนเงินทุน กข.คจ. ใหเปนราย
หมูบาน (ไมใชรายบุคคล) 
 
 
 
 

 
 
2.1 ประชากรเปาหมายยากจนตามเกณฑรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปของ จปฐ. ป 

2539 (1.1) ที่ไมไดอยูในหมูบานยากจนที่ไดรับงบฯ กองทุน กข.คจ. จะไมมีโอกาส
ไดรับความชวยเหลือเพื่อแกปญหายากจนจากโครงการหรือกองทุนนี้  
 

 
 

 
2.1  เหมือนชนบทที่สูง 
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2.2  จํานวนเงินงบประมาณของโครงการที่
สนับสนุนแตละหมูบานยากจนจํากัดหรือ
นอยเพียงหมูบานละ 280,000 บาท 

2.2   งบฯที่แตละหมูบานไดรับจํากัดหรือนอยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับความตองการของ
ประชากรเปาหมายยากจนที่มีสิทธิ์กูยืมไดจํานวนมาก  จึงสงผลใหจํานวนเงินกูยืมตอ
รายเฉลี่ยนอยหรือนอยมากสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพใหไดผลตามเปาหมาย  
เพราะสวนใหญจะใชวิธีงายๆ คือหารแบงเทาๆกัน  และมักไดนอยกวาที่ขอ  แตกรณีเงิน
พอก็จะพิจารณาตามโครงการที่ขอไปลงทุนเปนสําคัญ 

   ผลการศึกษาของประชากรตัวอยางศึกษาสมาชิกเงินกูของบานเปาหมายปางไฮ  หมู 
4 ของคนเมืองศูนยฯหนองหอย (รอยละ 67)ตนป 2547  ระบุวาสวนใหญเปนการกูเลี้ยง
สัตว หรือวัวเนื้อเปนหลัก วงเงินอยูระหวางรายละ 10,000 – 30,000 บาท  กูปลูกผักของ
โครงการหลวงรายละ 10,000 บาท  เปนตน          

        ผลการศึกษาของกลุมตัวแทนประชากรเปาหมายในชนบทที่สูงปลายป 2546 พบวา  
สมาชิกเงินกูยืม กข.คจ. ของบานพระบาทหวยตม หมู 8  (รอยละ 27 ของครัวเรือน
ทั้งหมด) ศูนยฯพระบาทหวยตมไดรับเงินกูยืม กข.คจ. รายละ 3,000 – 20,000 บาท  เพื่อ
ลงทุนทําการเกษตรพืชไรและนาขาวเปนหลัก  ระหวางป 2538 – 41  แตถัดมาในชวงป 
2542 – ปจจุบัน หลังจากมีการแยกหมูบานออกจาก หมู 13 (บานหนองนา)  หมูบานนี้ได
ปรับยอดเงินที่สมาชิกกูยืม (รอยละ 14 ของครัวเรือนทั้งหมด) อยูระหวางรายละ 5,000 – 
10,000 บาท เพื่อลงทุนทําการเกษตรเชนเดิม  สวนบานหนองปู หมู 9 ในศูนยเดียวกันที่
ไดเปนสมาชิกกองทุน กข.คจ. ตั้งแตป 2546  วงเงินกูอยูระหวาง 5,000 – 20,000 บาท  
โดยใชเกณฑการอนุมัติเงินกูตางจากพื้นที่อื่น คือ  “ใครมากอนไดกอน”  (และยังเก็บเงิน
บางสวนไวใหกูเปนงบฯ ฉุกเฉินรายละ 3,000 บาท ตอครัวเรือน  กรณีนี้ตองพิจารณา
เปนจุดแข็งของคณะกรรมการกองทุนในการบริหารจัดการเงินยืมของกองทุน กข.คจ.) 

 
 
 

2.2  เหมือนชนบทที่สูง 
         (ผลการศึกษาของประชากรตัวอยางศึกษาสมาชิกเงินกูยืม กข.คจ. 
ของประชากรเปาหมาย (1,000-40,000 บาท)และควบคุม(1,000-20,000 
บาท)ในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 จังหวัด (เชียงใหม – ลําพูน – พะเยา) ตนป 
2547  ระบุวาสวนใหญเปนการกูไปทํานา  ถัดมา คือ เลี้ยงวัว  ทําสวน
ลําไย  สวนผัก  ไรขาวโพด  และเลี้ยงสัตวอื่นๆ  และอาชีพนอก
การเกษตร   แตกอนนี้หรือในปลายป 2546 พบวา  สมาชิกเงินกูยืม 
กข.คจ.ใน (ทุกกลุม)พื้นที่ศึกษาในชนบททั่วไปไมมีความแตกตางกัน  
คือ มีวงเงินกูยืมระหวาง 3,000 – 20,000 บาท)   
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2.3 การปรับลดระยะชําระคืน
เงินกูยืม ใหเหลือเพียงปเดียว 

2.3   กําหนดการคืนเงินกูยืมที่ทางคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจําหมูบานไดปรับลด
เหลือเพียงปเดียว  เพื่อเรงหมุนเวียนใหคนยากจนในหมูบานไดใชประโยชนอยางทั่วถึง  แต
กลับสงผลใหผูกูยืมเพิ่มภาระหนี้สินจากการพึ่งพิงเงินทุนอื่นในระบบและหรือนอกระบบมา
ชําระคืนเงินยืม กข.คจ. ที่ยังไมกอใหเกิดรายไดจากการลงทุนภายในปเดียวแตประการใด 
วงจรการกูยืมตอเนื่องจึงมีสวนทําใหคนจนอยูแลวจนมากขึ้นได 

เฉพาะชนบทที่สูง  อาทิ ศูนยฯพระบาทหวยตม  ที่มีแนวโนมของการปรับลดชวง
ชําระคืนเงินกูยืม    กข.คจ.  จากเกณฑ 5 ป  ในระยะเริ่มตน (ป 2538)  ป 2543 – 2546  บาน
พระบาทหวยตม  ลดเหลือ 2 ป  สวนบานหนองปู  ตั้งแตป 2546 ลดเหลือ 1 – 3 ป  สวนบาน
ปางไฮ  ศูนยฯ หนองหอย   ตั้งแตป 2547 ลดเหลือปเดียว แตไมเดือดรอนเพราะเปนเพียงการ
ลงทุนเสริมทางการเกษตรและนํามาใชสวนตัว  ซึ่งมีงานอาชีพหลักอยูแลว  และเงินยืมก็เพียง
รายละ 10,000 บาท เทากัน 

 

2.3  เหมือนชนบทที่สูง 
        เฉพาะชนบททั่วไปสมาชิกเงินกูยืม  กข.คจ. เกือบ 1 ใน 3 ที่ตอบ  หรือ รอยละ 30 
ที่ตองชําระคืนเงินกูยืมใน 1 ป และหลายรายในจํานวนนี้มีปญหาดังกลาวขางตน 

2.4 การเพิ่มเงื่อนไขที่      
เ ข ม ง ว ด ใ ห กั บ
หลักเกณฑการกูยืมเงิน 
กข.คจ. ปจจุบัน  จนทํา
ใ ห ค น ย า ก จ น ไ ม มี
โอกาสกูยืมกองทุนนี้ 

2.4  ไมมีขอมูล 
            (คาดวา  ถาหลักเกณฑที่ปรับใหมกันเองในกลุมกรรมการกองทุนฯ ของชนบททั่วไป
ขยายตัวออกไปมาก  ชนบทที่สูงก็อาจจะรับมาทําตอไปไดเชนกัน) 

 
 
 
 

2.4  คณะกรรมการกองทุนประจําหมูบาน  นําเกณฑที่ใชกับกองทุนเงินลานมาใชกับ
กองทุน กข.คจ. เชน ผูกูตองมีผูค้ําประกัน  มีเงินออมฝากสัจจะออมทรัพย และกําหนด
ชําระคืนใน 1 ป และเกณฑอื่นๆ เชนการทําสัญญายืมเงินตองมีลายเซ็นตรับรองจาก
พัฒนากรตําบลดวย  เหลานี้ลวนแลวแตปดกั้นประชากรเปาหมายยากจนจริงๆใหไมมี
โอกาสกูยืมเงินกองทุนนี้  กลาวอีกนัยหนึ่งโครงการแกไขปญหาความยากจน– กข.คจ. 
ไมสามารถบริหารใหบรรลุเปาหมายไดอยางแทจริง 

2.5  คณะกรรมการ
กองทุนฯ  เปนผูสราง
ป ญ ห า ห รื อ ป ด กั้ น
โอกาสสมาชิกผู กู ยืมที่
ยากจน 

โดยทั่วไปแลว  คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจําหมูบาน หรือ คณะกรรมการกองทุนอื่นๆ 
ที่เปดโอกาสใหคนยากจนกูยืมได  มักจะเห็นพองตองกันคือไมพิจารณาใหคนจนมากๆที่เห็นวา
ไมสามารถชําระคืนเงินยืมไดตามกําหนด  ไดรับอนุมัติเงินกูยืม  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  
คณะกรรมการจะอนุมัติเงินกูยืมเฉพาะคนที่ตนเห็นวาสามารถใชเงินคืนไดเทานั้น หรือมีความ
นาเชื่อถือวาจะทําไดจริง  เปนตน 

 
 
2.5  เหมือนชนบทที่สูง 
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3.โอกาส 
3.1  มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ 

 

 
 3.1   สมาชิกผูกูยืมเงินกองทุน กข.คจ. ไดนําไปลงทุนในอาชีพหลัก
ทางการเกษตร  ที่ประกอบดวยการเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะวัวเนื้อเปน
หลักและหมูกับควาย  พืชผักเศรษฐกิจที่ทางโครงการหลวงสงเสริม 
(อาทิ  สลัดแกว  หางหงส  กล่ําปลี  ผักกาดขาวปลี  แครอท ฯลฯ) พืช
ไร (ขาวโพด) พืชสวน (ลําไย) และทํานา (ขาวไร และขาวนาดํา) เปน
ตน 

 
3.1 เหมือนชนบทที่สูง  ผูกูนําเงินยืมไปลงทุนทําการเกษตร  แตลําดับ
ความสําคัญของประเภทการเกษตรที่ลงทุนตางกัน  ในชนบททั่วไป คือ  
ทํานา  (นาปและนาปรัง) เลี้ยงวัวเนื้อ  สวนลําไย  สวนผัก (กล่ําปลี  กล่ํา
ดอก)  สัตวปก (ไกเนื้อ  ไกไข) เลี้ยงควายและ วัวนม  เฉพาะในลําพูน
และพะเยา  มีการเลี้ยงกบ  และเฉพาะพะเยามีการเลี้ยงปลาในบอ  การ
เลี้ยงหมู  สวนผักประเภทหอม  กระเทียม  ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
            สวนอาชีพนอกการเกษตรที่ใชทุนจากเงินกูยืม กข.คจ. คือ 
การคาขายทั้งอาหารแหง อาหารสด    หรือขายหาบเร     ขายของชํา  
ทําปมหลอดขายน้ํามัน ฯลฯ  นอกจากนี้ก็ใชเงินทุนกูยืม กข.คจ. ซื้อ
วัตถุดิบทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เชน  ผักตบชวา  เพื่อใชในงาน
หัตถกรรมจักรสานตางๆ ของจังหวัดพะเยา 
 

3.2 มีผลผลิตเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่เพิ่มขึ้น และมีรายไดเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนสูงขึ้นจากการเปนสมาชิกเงินกูยืมกองทุน กข.คจ. 

  3.2 ในการลงทุนทําการเกษตร  สมาชิกผูกูยืมจะนําเงินสวนหนึ่งไป
ซื้อหรือจัดหาเทคโนโลยีทางการเกษตร อาทิ   ปุยพันธ  ยาปราบ-
ศัตรูพืชและวัชพืช (นอกจากนี้ก็ยังใชเปนคาจางแรงงานอีกสวนหนึ่ง
ดวย) เหลานี้รวมกับคําแนะนําทางวิชาการจากบุคลากรและหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  สงผลใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอ
ไรไดสูงขึ้นและขณะเดียวกันการเพิ่มและขยายการลงทุนและการ
ผลิตก็ไดสงผลถึงรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกร  หรือประชากร
เปายากจนสูงตามขึ้นดวย  อาทิ จากการเลี้ยงวัว – ควายขุน  จากการ
เสริมทุนปลูกพืชผักเศรษฐกิจที่มูลนิธิสงเสริม ประมาณรายละ 8,000 
– 30,000 บาท/ป 

3.2  เหมือนชนบทที่สูง 
             ตัวอยางสมาชิกเงินกูกองทุน กข.คจ. ที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนสูงขึ้นหรือเพิ่มมากขึ้นหลังจากใชประโยชนเงินกูยืมทุนในงาน
อาชีพตางๆ โดยเฉพาะประชากรเปาหมายจากจังหวัดพะเยา  พบวา  การ
ลงทุนทํานา  การเลี้ยงวัวขุน  และสมาชิกที่เลี้ยงหมู  เหลานี้ สรางรายได
เพิ่มใหสมาชิกเงินยืมครัวเรือนละประมาณ 2,000 บาท ถึง 9,000 บาท 
ตอป 
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3.3  มีการออมมากขึ้นทั้งตัวเงิน
และทรัพยสิน/อุปกรณในการ
ประกอบอาชีพ 

 
 

3.3  ประชากรเปาหมายยากจนหรือเกษตรกรเกือบ 3 ใน 4 ของสมาชิกเงินกูยืม กข.คจ.  ในชนบท
ที่สูง  ไดมีการออมเงินเพิ่มขึ้นจากรายไดที่เกิดจากการใชประโยชนเงินยืมลงทุนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร  รวมทั้งสัตวเลี้ยงประเภท วัว  ควาย  และหมูที่ซื้อมาเลี้ยง (รอยละ 60 ของการ
ลงทุน)  ตลอดจนเทคโนโลยี  อุปกรณตางๆที่จัดหามาในการประกอบอาชีพทั้งในและนอก
การเกษตร  

3.3  เหมือนชนบทที่สูง   
        เพียงแตเงินออมและทรัพยสินอุปกรณที่สะสมเพิ่มขึ้นมาประเภทของ
การเกษตรตามลําดับความสําคัญ  ไดระบุแลวในขอ 3.2 คือ ทํานามากที่สุดเกือบ
ครึ่งของสมาชิกกูยืมเงินลงทุน (รอยละ 42.3)  สวนวัวเนื้อลงทุนเลี้ยงอยางเดียว
และเลี้ยงรวมกับทํานาอีก รอยละ  13.5 สัตวเลี้ยงอื่นๆ เชน หมู  ควาย  พืชผัก
สวนครัว อีกรอยละ 7.7 เทากัน  เปนตน   

    4.1 ตราบใดที่จุดออนในประเด็นแรก (2.1) ยังไมไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงมาใชขอมูลรายบุคคล
แทนรายหมูบานและครัวเรือนตัดสิน  หรือสนับสนุนใหงบฯกูยืมเปนทุนประกอบอาชีพและสราง
รายไดแกคนยากจน  ตราบนั้นการแกไขปญหาความยากจนก็ยังไมสามารถชวยคนจนจริงๆได
อยางทั่วถึง  และตรงตามเปาหมาย   

 
4.1 เหมือนชนบทที่สูง 
 

4.2 งบประมาณตอหมูบานที่จํากัด  หรือนอย (280,000 บาท) เชนเดียวกับวงเงินกูยืมกองทุน 
กข.คจ.  ตอรายที่ไดนอยหรือนอยมากในหลักพันและไมเกินหลักหมื่น  เพราะตองหารแบงหรือ
เฉลี่ยกันไปตามการพิจารณาอนุมัติงบฯ ของคณะกรรมการกองทุนประจําหมูบาน  เพราะ  
กข.คจ. เปนกองทุนที่มีสมาชิกยากจนตองการมาก    ดังนั้น  เงินทุนกูยืมจึงไดนอยเกินกวาจะ
นําไปพัฒนาอาชีพไดอยางครบวงจร  แตทําไดเพียงการเกษตรและซื้อเทคโนโลยีไดเล็กๆนอย  
การลงทุนเลี้ยงปศุสัตว  หรือซื้อวัวพันธุ  จึงทําไดเพียงนอยราย  ยกเวนจะซื้อลูกวัวพันธุพื้นเมือง
ที่ราคาต่ํากวา 5-6 เทา 

4.2  เหมืนชนบทที่สูง 
      ในชนบททั่วไปที่จริงแลวในหลักการก็ไมตางกับในชนบทที่สูง  แมแต
วงเงินที่คณะกรรมการกองทุนฯ  อนุมัติงบฯ ใหสมาชิกยากจนไดกูยืม ก็เปน
จํานวนนอย  ใกลเคียงกัน  อยูระหวาง 4,000  เพียงแตประเภทการเกษตรที่
นําไปเปนอันดับแรก คือ ทํานาไมใช  เลี้ยงปศุสัตวอยางในชนบทที่สูง  ซึ่งใช
ทุนนอยกวา  เพราะพอจะใชเปนคาจางแรงงานเพิ่มจากแรงงานครอบครัวและ
คาปุยบางเล็กนอย  สวนพันธุก็ใชจากผลผลิตเดิมที่เก็บไวได  เปนตน 

4.  อุปสรรค 
ป ญ ห า จ า ก จุ ด อ อ น ห รื อ

ขอจํากัดทั้ง 5 ประการ (ขอ2.1 - 
ขอ2.5) กอใหเกิดอุปสรรค
หลากหลายประการแกประชากร
เปาหมายยากจนของประเทศ  ที่
รัฐพยายามจะใชประโยชนจาก
โครงการนี้แกปญหาในระดับ
หมูบานและครัวเรือน 

 
 

4.3   การปรับลดระยะเวลาชําระคืนเงินกูยืมใหสั้นเหลือ 1-3 ป จากเกณฑ 5 ป  และสวนใหญมี
แนวโนมเหลือปเดียว  กอใหเกิดอุปสรรคสกัดกั้นการพัฒนาและเพิ่มโอกาสการเลี้ยงวัวขุน (วัว
เนื้อ) ที่สรางรายไดดีหรือคอนขางดีใหสมาชิกเงินกูยืม กข.คจ. บนที่สูง  และพอขยายโอกาส
และออมเงินไดบาง   
 

4.3  แมการกูยืมเงินทุน กข.คจ. มาลงทุนทํานาสวนใหญในชนบททั่วไปของ
ทั้ง 3 จังหวัด พื้นที่ศึกษาจะไมเดือดรอนเทาการเลี้ยงปศุสัตวที่ไดทุนจํากัด  
แตอาชีพเลี้ยงวัวเนื้อ (และวัวนมบางราย) ก็เปนอาชีพอันดับสองถัดจากทํานา   
ที่สมาชิกขอกูยืมเงินทุนมาพัฒนาอาชีพ  รวมทั้งพืชสวน (ลําไย) พืชไรตางๆ 
พืชผักสวนครัว  การประมงน้ําจืดและเกษตรผสมตางๆ รวมทั้งอาชีพนอก
การเกษตรตามความเหมาะสมและตองการ  ซึ่งก็ลวนแตใชทุนไมนอย 
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ตารางที่ 81  (ตอ) 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป 

4.4   ดังที่ระบุในขอ 2.4  แลววาเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สรางอุปสรรคสําคัญแกคน
ยากจนในชนบททั่วไปนั้น  ในพื้นที่ชนบทที่สูงยังไมมีขอมูล  จะมีก็แตการกําหนด
อัตราเงินตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่สูงถึงรอยละ 6 ของคณะกรรมการกองทุนฯ ใน
บางพื้นที่ ซึ่งพบในชวงรวบรวมขอมูลป 2547 
 

4.4  การเพิ่มเงื่อนไขแบบกองทุนเงินลาน  สําหรับการกูยืมเงินกองทุน กข.คจ. จะ
สงผลใหประชากรเปาหมายยากจนจริงๆตามเกณฑ  มีโอกาสนอยลงหรือไมมี  
และในที่สุดก็จะกลายเปนภาครัฐใหความชวยเหลือประชากรผิดกลุมเปน
เกษตรกรหรือประชากรทั่วไป   นั่นก็คือ  โครงการ กข.คจ. คงไมใชโครงการ
แกไขปญหาความยากจนอีกตอไป   

 

4.  อุปสรรค (ตอ) 
 
 

4.5  ปญหา (การไมอนุมัติเงินกูยืม กข.คจ. จากคณะกรรมการกองทุนเปนอุปสรรค
โดยตรงตอประชากรเปาหมายยากจน  ในการสรางอาชีพและรายไดตามเปาหมาย
และนโยบายของรัฐ 

 
4.5   เหมือนกับชนบทที่สูง 
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(1.3) โครงการเศรษฐกิจชุมชนหรือโครงการหมูบานละหนึ่งแสนบาท∗ 
 

 โครงการเศรษฐกิจชุมชน เริ่มดําเนินงานครั้งแรกในป 2541 โดยใชงบกระตุนเศรษฐกิจจํานวน 200 ลานบาท19) เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนเมื่อกลางป 2540 ภายใตยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง และดําเนินโดย
กระทรวงมหาดไทย (ผานฝายปกครองทองถ่ินในระดับอําเภอ) ตอมาในป 2543 รัฐบาลก็ไดดําเนินงานตามโครงการนี้อีกครั้ง 
โดยการดําเนินงานในครั้งน้ี กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรับผิดชอบในระดับทองถิ่น 
ดวยโครงการเศรษฐกิจชุมชนดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
เศรษฐกิจชุมชนหมูบานละ 100,000 บาท20)ในระยะเวลา 5 ป โดยไมมีดอกเบี้ย แตทั้งนี้หมูบานตองจัดทําโครงการเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจชุมชนและมีเงินสมทบรอยละ 30 ของงบประมาณโครงการ ในระยะแรกของการดําเนินงานนั้น (สนั่น, 2541) ทั้ง
ประชากรและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของมักเรียกโครงการนี้วา “โครงการเศรษฐกิจชุมชน” หรือ “โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง” 
หรือ “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสงเสริมอาชีพ (เศรษฐกิจชุมชน) หมูบานละ 100,000 บาท” แตตอมาก็มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา 
“โครงการหมูบานละหนึ่งแสนบาท” หรือ “โครงการหมูบานละ 100,000 บาท” 
 การใหความชวยเหลือของโครงการเศรษฐกิจชุมชนหรือโครงการหมูบานละหนึ่งแสนบาทนี้มีลักษณะแนวคิด
โครงการคลายคลึงกับโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน (SML) และโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แตในทาง
ปฏิบัติการใหความชวยเหลือจะคลายคลึงกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ แตดวยเหตุที่การกําหนดความ
ชวยเหลือของโครงการเศรษฐกิจชุมชนระบุชัดเจนวาใหผานไปที่องคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล การสนับสนุน
ชวยเหลือของโครงการฯจึงจํากัดขอบเขตอยูหมูบานในชนบทโดยไมรวมถึงชุมชนเมืองที่อยูในเขตเทศบาล 
 การศึกษาการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชนไดดําเนินการโดยสัมภาษณกลุมประชากร
รายกลุมและการสํารวจประชากรรายบุคคลในชนบททั่วไปและชนบทที่สูง ซ่ึงผลการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

               (1.3.1)  การรับการสนับสนุนจากโครงการฯ 

ตามขอกําหนดของโครงการฯ ประชากรที่ตองการไดรับการสนับสนุนจากโครงการจะตองดําเนินการในรูปกลุมอาชีพ
หรือกลุมเกษตรกรซึ่งทุกหมูบานในชนบททั้งชนบทที่สูงและชนบททั่วไปมีสิทธในการขอรับการสนับสนุน แตผลจากการ
สัมภาษณประชากรรายกลุมไดพบวา มีเพียงประชากรในหมูบานเทานั้นที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯ บางหมูบานใน
ชนบทที่สูงซ่ึงเปนหมูบานบริวารของหมูบานหลักที่ตั้งมาดั้งเดิม (เชน หมูบานบริวารตางๆ ในพื้นที่ศูนยฯหนองเขียวและหนอง
หอย) ไมไดรับความชวยเหลือจากโครงการ เนื่องจากโครงการใหความชวยเหลือแกหมูบานหลักแลว สวนหมูบานในชนบท
ทั่วไปสวนที่ไมไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯมักเกิดจากไมสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได (ผูนําของ
หมูบานศรีวารี (หมูบานควบคุม) ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม ยอมรับวาการเขียนโครงการทําไดยากเนื่องจากกรรมการ
อ่ืนๆ ไมมีความรูและความสามารถในการจัดทําโครงการ ตนเองซึ่งเปนผูนําและเคยเปนคณะกรรมการบริหารงานของสหกรณ
การเกษตร พอมีประสบการณจึงเปนผูจัดทําโครงการ และทําใหหมูบานไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯได) จึงไมเปนที่
แปลกใจแตประการใดที่จะพบวา จากการสํารวจประชากรรายบุคคลในการศึกษานี้จะพบวามีเพียง 30 รายเทานั้น (7 รายอยูใน
ชนบทที่สูงและอีก 23 รายอยูในชนบททั่วไป) ที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯ (ตารางที่82) แตก็เปนที่นาสังเกตวาท้ัง

                                                 
∗

 อาจารย ดร.กมล งามสมสุข ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
19) งบประมาณในสวนท่ีจัดสรรเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับหมูบานมีจํานวน 150 ลานบาท 
20)โดยหลักการของโครงการฯ รัฐบาลจะใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหมูบานละ 100,000 บาท แตก็สามารถใหการสนับสนุนไดถึงหมูบานละ 

300,000 บาทหรือ 500,000 บาทและอาจไมจําเปนตองมีเงินสมทบ ขึ้นกับเหตุผลความจําเปนและความมีประโยชนของโครงการและไดรับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาอําเภอหรือคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแลวแตกรณี 
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ประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมตางก็ไดรับความชวยเหลือจากโครงการในสัดสวนไมแตกตางกันมากนัก (รอยละ 8 
และ 10 ของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม ตามลําดับ ที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการ) 

ดวยเหตุที่มีประชากรไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯเพียง 30 ราย และเมื่อจําแนกตามพื้นท่ีและกลุมศึกษาแลวจะ
ทําใหมีขอมูลนอยลงจนยากแกการสรปุขอเท็จจริงในรายละเอียดได ในลําดับตอไปจึงจะนําเสนอผลการศึกษาในสวนของขอมูล
ประชากรรายบุคคลโดยไมจําแนกตามพื้นที่ศึกษา 
 
 
ตารางที่ 82  จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมท่ีเขารวมโครงการหมูบานละหนึ่งแสนบาท : 

ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปในภาคเหนือลานนา ป 2547 
รวมทุกกลุม ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป 

รวม กลุม 
เปาหมาย 

กลุม
ควบคุม 

รวม กลุม 
เปาหมาย 

กลุมควบคุม รวม กลุม 
เปาหมาย 

กลุมควบคุม การรวม
โครงการ 

จน. รอยละ จน. รอยละ จน. รอยละ จน รอยละ จน. รอยละ จน. รอยละ จน. รอยละ จน. รอยละ จน. รอยละ 
ไมรวม 330 91.7 249 92.2 81 90.0 113 94.2 86 95.6 27 90.0 217 90.4 163 90.6 54 90.0 

รวม 30 8.3 21 7.8 9 10.0 7 5.8 4 4.4 3 10.0 23 9.6 17 9.4 6 10.0 

รวม 360 100.0 270 100.0 90 100.0 120 100.0 90 100.0 30 100.0 240 100.0 180 100.0 60 100.0 

ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 
 

 (1.3.2)  เงื่อนไขการรับการสนับสนุนจากโครงการฯ 

แมเงื่อนไขการไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดวาใหหมูบานจัดทํา
โครงการและมีเงินสมทบรอยละ 30 หรือบางกรณีอาจไมตองมีเงินสมทบ ในทางปฏิบัติ เนื่องจากประชากรในแตละหมูบานมี
ประสบการณในการทํางานกับกลุมออมทรัพยของหมูบานซึ่งกําหนดใหสมาชิกตองทําสัจจะออมทรัพยประจําเดือน นอกจาก
การเปนสมาชิกของกลุมแลว จึงมักประยุกตใชสัจจะออมทรัพยใหเปนเงื่อนไขในการรับความชวยเหลือจากโครงการฯ
ประกอบดวย ซ่ึงสวนใหญสมาชิกตองจายสัจจะออมทรัพยในอัตรา 30 หรือ 50 บาทตอเดือน นอกจากนี้ ในบางหมูบานยัง
กําหนดใหสมาชิกตองจายเปนเงินสมทบตามเงื่อนไขของโครงการฯ (รอยละ 30 ของงบประมาณโครงการที่ขอสนับสนุน) ราย
ละ 1,579 หรือ 4,000 บาท (จายครั้งเดียว) (ตารางผนวก 1) ซ่ึงเมื่อสอบถามวาการตองมีเงินฝากสัจจะออมทรัพยหรือตองมีเงิน
สมทบดังกลาวเปนอุปสรรคตอการรับความชวยเหลือจากโครงการฯหรือไม ประชากรที่ตอบคําถามเกือบทั้งหมดระบุวาไมเปน
อุปสรรค มีเพียง 1 รายเทานั้นที่ระบุวาเปนอุปสรรคแตไมใชตนเองโดยกลาววาสมาชิกบางรายไมมีเงินท่ีจะจายเงินสมทบ 

ในการใหความชวยเหลือแกสมาชิกในระดับหมูบานน้ัน จากการสัมภาษณประชากรรายกลุมพบวา ในชวงของการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะดําเนินงานในรูปกลุมอาชีพตาง เชน กลุมปลูกผัก กลุมปุย กลุมถักทอผักตบชวา หรือกลุม
คาขายเปนตน แตเมื่อใหความชวยเหลือในระดับครัวเรือน สวนใหญจะเปนการใหความชวยเหลือเปนรายบุคคลในรูปของ
สินเชื่อหรือเงินทุน เชน กลุมอาชีพท่ีบานหนองหอยใหมและบานปางไฮ (คนไทย) ของศูนยฯหนองหอย ในชนบทที่สูง กลุมถัก
ทอผักตบชวาของบานต๊ํานกกก ต.ทาจําป อ.เมือง จ.พะเยา และกลุมคาขายของบานบวก ต.ดงดํา อ.ลี้ จ.ลําพูนในชนบททั่วไปนํา
เงินงบประมาณไปปลอยใหสมาชิกรายบุคคลกูยืมเพ่ือประกอบอาชีพ เชน การใชเปนเงินทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ ปุย หรือ
สารเคมีในการทําการเกษตร หรือบางแหงนําไปซื้อวัวเลี้ยง เปนตน แตอยางไรก็ตาม บางหมูบานในพื้นที่ศึกษาก็ไดนําเงินของ
โครงการไปดําเนินการในรูปกลุม เชนตัวอยางในชนบทที่สูงไดแก บานแมหละ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน ดําเนินการในรูป
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โครงการกองทุนปุย จําหนายปุยใหแกสมาชิกในรูปสินเชื่อ ในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยา ไดแก กลุมปุยของบานลอ ต.ลอ 
กลุมเลี้ยงวัวของบานเซียะ ต.จุนกลุมเย็บผาของบานลอและเซียะ และกลุมนาน้ําฝนของบานจุนพัฒนา ต.จุน อ.จุน เปนตน 

จากลักษณะการใหความชวยเหลือดังกลาว คณะกรรมการโครงการในระดับหมูบานจึงกําหนดใหสมาชิกท่ีตองการ
กูยืมหรือใชสินเชื่อจากโครงการตองมีบุคคลคํ้าประกัน ซ่ึงผลจากการศึกษาประชากรรายบุคคลก็พบวาประชากรเกือบรอยละ 90 
ระบุวาตองมีผูคํ้าประกัน โดยไมมีรายใดเลยที่ระบุวา ไมตองมีผูคํ้าประกัน (ตารางผนวก 2) ซ่ึงจํานวนผูคํ้าประกันจะอยูระหวาง 
2-3 คนสําหรับการกูยืมรายบุคคล และ 9-19 รายสําหรับการกูยืมในรูปกลุมรวมกัน (ตารางผนวก 3)  

เปนที่นาสังเกตวา ในบางหมูบานจะไดรับโครงการเปนกลุมเต็มหนึ่งแสนบาท (ตัวอยางเชน ในพ้ืนที่ศึกษาชนบท
ทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม คือกลุมปลูกผักของบานศรีวารี กลุมเย็บผาของบานสันเหนือ ต.เหมืองแกว อ.แมริม และกลุมปุยของ
บานผาแตน ต.หางดง อ.ฮอด และจังหวัดพะเยา เชน กลุมหัตถกรรมถักทอผักตบชวาของบานต๊ํานกกก ต.ทาจําป อ.เมือง กลุมปุย
บานลอ ต.ลอ และกลุมขาวนานํ้าฝนของบานจุนพัฒนา ต.จุน อ.จุน) แตบางหมูบานจะมีกลุมยอยๆ อีกมากมายที่ตองแบงเงิน
จํานวนหนึ่งแสนบาทที่ใหมาในระดับหมูบาน (เชน กลุมเย็บผาของบานลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา แบงเปนกลุมละ 10,000 หรือ 
กลุมทําไรขาวโพด กลุมจักสาน กลุมเย็บผา กลุมคาขาย  และกลุมสหกรณของบานบวก ต.ดงดํา อ.ลี้ จ.ลําพูนบาท แบงเปนกลุม
ละ 20,000 บาท และกลุมจักสานผักตบชวา และกลุมตัดเย็บพรมเช็ดเทาของบานต๊ําเหลา ต.ทาจําป อ.เมือง จ.พะเยา แบงเปนกลุม
ละ 50,000 บาท เปนตน) ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวลวนแลวแตทําใหวงเงินใหความชวยเหลือของแตละกลุมอาชีพจํากัดลงจนไม
เพียงพอจะพัฒนาสนับสนุนหรือสนับสนุนงานอาชีพไดอยางจริงจัง ย่ิงกรณีเงินนี้จะถูกแบงชวยเปนรายบุคคลอีก จึงยิ่งมองไม
เห็นผลประโยชนเชิงพัฒนาอาชีพใดๆ นอกจากจะชวยแกไขปญหาเฉพาะครั้งคราวและมักจะนําเงินกูบางสวนไปใชเปน
คาใชจายสวนตัวหรือคาอุปโภคบริโภค 

 สําหรับเงื่อนไขอื่นของการรับความชวยเหลือจากโครงการฯที่มีการพิจารณาถึงในที่น้ีคือ การจัดทําเอกสารการกูยืม
หรือการรับความชวยเหลือซ่ึงทุกรายตองจัดทําน้ัน เกือบทุกรายที่ใหความเห็นตางระบุวาไมเปนปญหาในการจัดทํา มีเพียงราย
เดียวท่ีระบุวามีความยุงยากที่ตองใชขอมูลมาก ซ่ึงเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวก็ถือวาไมเปนปญหาแตประการใด  

(1.3.3) การกูยืมเงินจากโครงการฯ 

จากที่ไดกลาวมาขางตนจะพบวา ลักษณะการดําเนินงานโครงการในระดับหมูบานพอจะแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ 
การดําเนินงานในรูปกลุมซ่ึงจะใหความชวยเหลือสมาชิกในกลุมดวยการใหสินเชื่อที่เปนส่ิงของหรือการใชอุปกรณ/ปจจัยการ
ผลิตรวมกัน และการดําเนินการในรูปปลอยสินเชื่อเปนรายบุคคล ซ่ึงในรูปแบบหลังไดรับความนิยมมากกวาเน่ืองจากประชากร
มีความตองการความชวยเหลือสวนบุคคลมากกวาการรวมกันในลักษณะกลุม ดังน้ันการศึกษานี้จึงไดศึกษาการกูยืมเงินทุนจาก
โครงการของประชากรรายบุคคลดวย ผลจากการศึกษาพบวา จากผูที่รวมรับความชวยเหลือจากโครงการจํานวน 30 ราย มีถึง 27 
รายท่ีไดกูยืมเงินทุนจากโครงการ (ตารางที่83) เน่ืองจากโครงการฯใหความชวยเหลือในระยะเวลา 5 ป ดังน้ัน ในระดับหมูบาน
จึงมักกําหนดใหสมาชิกมีการกูยืมไดระยะเวลา 5 ป แตบางหมูบานก็กําหนดใหสมาชิกกูยืมนอยกวา 1 ป (เชน บานปาหมอก ต.
หวยยาบ อ.บานธิ จ.ลําพูน ใหสมาชิกกูยืมในระยะเวลาเพียง 3 เดือนจึงสามารถใหกูไดถึง 4 ครั้งตอป) 

 เมื่อพิจารณาถึงจํานวนครั้งที่สมาชิกกูยืมจากโครงการฯ แสดงใหเห็นวา ประชากรสวนใหญท่ีกูยืม (18 รายจาก 27 ราย 
หรือรอยละ 60 ของประชากรที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯ) ไดกูยืมเงินทุนจากโครงการ 1 ครั้ง ประชากรสวนนอยท่ีได
กูยืมมากกวา 1 ครั้ง และที่นาสนใจคือบางรายสามารถกูยืมเงินทุนจากโครงการฯสูงถึง 5 หรือ 8 ครั้งในชวง 6-7 ปที่ผานมา (นับ
แตเริ่มโครงการในป 2541) สอดคลองกับขอเท็จจริงที่วา แตละหมูบานที่รับความชวยเหลือจากโครงการฯมักใหกูยืมเปน
ระยะเวลา 5 ป ตามขอกําหนดของโครงการฯ และมีเพียงบางหมูบานที่กําหนดระยะเวลากูยืมต่ํากวา 5 ป ดังที่ไดกลาวมาแลว 
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 เมื่อพิจารณาถึงจํานวนเงินที่สมาชิกขอกูยืมและที่ไดกูยืมจากโครงการ แสดงใหเห็นวาสามารถขอกูยืมและไดรับอนุมัติ
ใหกูยืมต่ําสุด 1,000 บาท/ราย และสูงสุดที่ 70,000 บาทตอรายเทากันพอดี ซ่ึงประชากรสวนใหญ (รอยละ 51 - ตารางที่ 84) ขอ
กูยืมในชวง 4,500 – 10,000 บาทตอราย แตเพียงประมาณรอยละ 47 (ตารางที่85) เทาน้ันที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมในชวงดังกลาว 
แสดงวาประชากรที่ขอกูในชวงดังกลาวสวนหนึ่งไดรับเงินกูนอยกวาปริมาณที่ขอกู ซ่ึงจากการตรวจสอบการกูยืมของแตละราย
ก็พบวา ประชากรบางรายที่ไดกูยืมไมเทากับประมาณที่ขอกูยืมน้ัน ท้ังหมดไดกูยืมในปริมาณที่นอยกวาจํานวนที่ขอกูยืม 
ประชากรสวนใหญจะไดรับเงินกูยืมตามประมาณที่ขอกู แมกระนั้น เมื่อพิจารณาถึงปริมาณเงินท่ีขอกูยืมเปรียบเทียบกับปริมาณ
เงินที่ไดกูยืมเฉลี่ยตอครั้งตอครัวเรือนแลว ก็พบวา ท้ังโดยรวมและประชากรแตละกลุมจะไดกูยืมลดลงตามสัดสวนของปริมาณ
เงินที่ขอกูยืม (เปรียบเทียบคาเฉล่ียปริมาณเงินท่ีขอกูยืมละที่ไดกูยืมในแถวสุดทายของตารางผนวก 3 และ 4) นอกจากนี้ ยังเปนที่
นาสังเกตวา มีประชากรถึง 4 รายที่ขอกูยืมมากกวา 20,000 บาทตอราย (ขอกู 40,000 - 70,000 บาทตอราย - ตารางที่ 84) ท้ังหมด
เปนประชากรในกลุมควบคุม และไดรับอนุมัติใหกูยืมได แมวา 1 รายจะไดรับเงินกูนอยกวาที่ขอกู  (ขอกู 40,000 บาท ไดรับ
อนุมัติใหกูยืม 30,000 บาท) ก็ตาม 

 
ตารางที่ 83    จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามจํานวนครั้งที่กูยืมโครงการฯ :  

   ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปในภาคเหนือลานนา ป 2547 
รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม จํานวนกูครั้ง/ป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
0 3 10.0 3 14.3   
1 18 60.0 13 61.9 5 55.6 
2 3 10.0 1 4.8 2 22.2 
3 4 13.3 3 14.3 1 11.1 
5 1 3.3 1 4.8   
8 1 3.3   1 11.1 

รวม 30 100.0 21 100.0 9 100.0 

ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 

 
ตารางที่ 84   จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามจํานวนเงินที่ขอกู  
                     ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปในภาคเหนือลานนา ป 2547 
 

รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม จํานวนเงินท่ีขอกู(บาท) 
จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ 

1,000 4 10.3 - - 4 28.6 
1,750 2 5.1 - - 2 14.3 
2,000 4 10.3 2 8.0 2 14.3 
4,000 2 5.1 2 8.0 - - 
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ตารางที่ 84  (ตอ) 
รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม จํานวนเงินท่ีขอกู(บาท) 

จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ 
4,500 3 7.7 3 12.0 - - 
5,000 5 12.8 4 16.0 1 7.1 
7,000 2 5.1 2 8.0 - - 
10,000 10 25.6 10 40.0 - - 
15,000 1 2.6 1 4.0 - - 
20,000 2 5.1 1 4.0 1 7.1 
40,000 2 5.1 - - 2 14.3 
50,000 1 2.6 - - 1 7.1 
70,000 1 2.6 - - 1 7.1 
รวม 39 100.0 25 100.0 14 100.0 

เฉลี่ยเงินที่ขอกู 
(บาท/คร้ัง/ครัวเรือน) 11,051.3 7,780.0 16,892.9 

  หมายเหตุ:  * จํานวนในที่น้ีเปนจํานวนครั้งของการกูยืม 
  ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 
ตารางที่ 85  จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามจํานวนเงินที่ไดกู  

ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปในภาคเหนือลานนา ป 2547 
รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม จํานวนเงินที่กูได 

จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ 
1,000 4 10.0   4 26.7 
1,500 2 5.0 2 8.0   
1,750 2 5.0   2 13.3 
2,000 4 10.0 2 8.0 2 13.3 
4,000 2 5.0 2 8.0   

4,500 1 2.5 1 4.0   

5,000 5 12.5 4 16.0 1 6.7 

5,263 1 2.5   1 6.7 

7,000 2 5.0 2 8.0   

8,000 1 2.5 1 4.0   

10,000 9 22.5 9 36.0   

15,000 1 2.5 1 4.0   
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ตารางที่ 85 (ตอ) 
รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม จํานวนเงินที่กูได 

จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ 
15,000 1 2.5 1 4.0   

20,000 2 5.0 1 4.0 1 6.7 

30,000 1 2.5   1 6.7 

40,000 1 2.5   1 6.7 

50,000 1 2.5   1 6.7 

70,000 1 2.5   1 6.7 

รวมครั้งที่ไดกู 40 100.0 25 100.0 15 100.0 

เฉลี่ยเงินที่กูได 
(บาท/คร้ัง/ครัวเรือน) 10,456.6 7,460.0 15,450.9 

  หมายเหตุ:  *  จํานวนในที่น้ีเปนจํานวนคร้ังของการกูยืมมีประชากรในกลุมควบคุม 1 รายที่ไมระบุวาขอกูเทาใดแตระบุวาไดกูเทาใด 
  ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 
 
 
  เมื่อพิจารณาทางดานการชําระคืนเงินกู ประชากรสวนใหญ (รอยละ 94 ของจํานวนครั้งท่ีกูยืม – ตารางผนวก 4) 
สามารถชําระเงินกูคืนไดตามกําหนด มีเพียงสองรายเทานั้นที่ชําระเงินคืนไดลาชากวากําหนด โดยรายท่ี 1 ระบุวา เนื่องจากมี
ภาระหน้ีสินมาก สวนรายที่ 2 ระบุเหตุผลของการชําระคืนไดลาชากวากําหนดวาเกิดจากราคาผลผลิตตกต่ําและมีภาระหนี้สิน
มาก ขอมูลนี้แมจะมีเพียงประชากรสวนนอยที่ไมสามารถชําระคืนไดตามกําหนด แตท้ังสองรายใหเหตุผลประการหนึ่งตรงกัน
วาเกิดจากปญหาภาระหนี้สินมาก ปญหาภาระหนี้สินของประชากรจึงนาจะเปนปจจัยกระทบตอการดําเนินงานของโครงการฯ
และโครงการอื่นๆ ของรัฐที่มีการใหกูยืมในลักษณะคลายๆ กันอีกดวย 

             (1.3.4). การใชเงินกูยืมจากโครงการฯและประโยชนที่ไดรับ 

ผลจากการสัมภาษณประชากรรายกลุมพบวา ประชากรเปาหมายไดรับประโยชนจากโครงการอยางแทจริงท้ังในรูป
เงินทุนกูยืมและสินเชื่อในรูปปจจัยการผลิตทางเกษตร ไมวาจะเปนเมล็ดพันธุ หรือพันธุสัตว ปุย และยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ก็ตาม เมื่อพิจารณาไปที่เงินกูยืมซ่ึงเปนรูปแบบของความชวยเหลือที่ประชากรไดรับจากโครงการฯมากที่สุดพบวา ประชากร
สวนใหญ (รอยละ 53 – ตารางผนวก 5) ใชเงินกูยืมจากโครงการฯแลวนําไปใชในการซื้อปจจัยการผลิตทางการเกษตร รองลงมา
เปนการใชเพ่ือการทํานา/ทําไร และทําสวน/ปลูกผัก (รอยละ 37 และ 25 ตามลําดับ) นอกจากนี้ ยังมีประชากรถึงรอยละ 18 และ 
8 ที่ใชเงินกูยืมจากโครงการไปในการเลี้ยงวัวและสุกร ตามลําดับ มีเพียงรอยละ 8 ท่ีใชเงินกูยืมไปในการบริโภคของครัวเรือน 
แสดงวาโดยรวมแลวประชากรไดใชประโยชนจากโครงการฯไปในการประกอบอาชีพตามเจตนารมณของโครงการฯ  

เมื่อสอบถามถึง ความมีประโยชนในการชวยบรรเทาความยากจนของโครงการ ประชากรสวนใหญ (รอยละ 58 – 
ตารางที่ 86) ระบุวาสามารถชวยไดมากพอสมควรสวนที่ระบุวาชวยไดนอยหรือนอยมากและชวยไดมากมีอยางละเทาๆ กันที่
รอยละ 21 ของประชากรที่รับความชวยเหลือจากโครงการฯ ซ่ึงเปนการแสดงวา โครงการฯประสบความสําเร็จในการชวยเหลือ
บรรเทาความยากจนไดพอสมควร แมกระนั้น จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับโครงการใน
ภาคสนามที่ผานทั้งการสัมภาษณแบบกลุมอยางเปนทางการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนการสวนตัว ประกอบกับ
ประสบการณในการทํางานภาคสนามและความคุนเคยกับประชากรในพื้นที่ของผูวิจัย ไดพบขอเท็จจริงในอีกแงหนึ่งวา แม
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ประชากรจะระบุวาไดใชเงินกูไปเพ่ือการผลิตตามวัตถุประสงคของโครงการฯ (รวมทั้งโครงการอื่นๆ ดวย) แตมักไมไดใชเต็ม
ตามจํานวนที่กูยืม หรือบางรายอาจไมไดใชเงินกูตามวัตถุประสงคของการกูยืมโดยสิ้นเชิงเลยก็ได ดังน้ัน ขอเท็จจริงจากการ
สํารวจพบขางตน จึงยังไมไดสะทอนถึงความสําเร็จของโครงการฯ อยางแทจริง และดวยหลักการใหความชวยเหลือของ
โครงการฯ ไดเปดชองวางไววา ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดภัยพิบัติกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรอาจยื่นคํารองขอผอนผัน
หรือเล่ือนการชําระคืนได การพิจารณาความสําเร็จของโครงการจึงตองพิจารณาดวยวาจะมีสักกี่หมูบานที่มีการย่ืนขอผอนผัน
ดังกลาวโดยมิไดมีเหตุผลอันจําเปนจริง แตทั้งน้ีอาจพึงตองตระหนักวา อาจเปนการยากที่จะพิสูจนขอเท็จจริงเนื่องจากระยะเวลา
การดําเนินงานของโครงการยาวนานถึง 5 ป 

 
ตารางที่ 86  จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามความคิดเห็น 

 ตอระดับการบรรเทาความยากจนของโครงการฯ : ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปในภาคเหนือลานนา ป 2547 
รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม 

ระดับการบรรเทาความยากจน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไดนอย/นอยมาก 6 20.7 6 28.6     
ไดพอสมควร 17 58.6 12 57.1 5 62.5 
ไดมาก 6 20.7 3 14.3 3 37.5 

รวมจํานวนผูตอบ 29 100.0 21 100.0 8 100.0 

ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 

 

(1.3.5) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการฯ 

เมื่อพิจารณาทางดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานของโครงการฯ โดยมุงประเด็นไปที่การมีโอกาสไดเสนอแนะ
ความคิดเห็นตอโครงการฯ เพื่อจะมีผลใหโครงการเกิดประโยชนตอประชากรมากที่สุด ผลการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญ 
(รอยละ 78 – ตารางผนวก 6) ระบุวาไมไดมีโอกาสในการเสนอแนะความคิดเห็นของโครงการแตประการใด โดยใหเหตุผลที่
หลากหลาย ซ่ึงบางรายระบุวา สมาชิกมากจึงไมมีโอกาสเสนอแนะความคิดเห็นบางรายระบุวาไมมีความรูเก่ียวกับโครงการฯ 
บางรายกลาววาไมมีการประชุม ในขณะที่บางรายระบุวาเพราะโครงการดีอยูแลวหรือคณะกรรมการทํางานดีอยูแลว บางราย
ตองการหรือไมอยากแสดงความคิดเห็นและเห็นตามที่ประชุม 

สําหรับผูท่ีมีโอกาสไดเสนอแนะความคิดเห็น (6 รายจาก 28 รายหรือรอยละ 21) ระบุวาเมื่อไดเสนอแนะความคิดเห็น
ประการใดก็จะไดรับการรับฟงและยอมรับจากที่ประชุมหรือคณะกรรมการของโครงการฯ (ดูตารางผนวก 7 ประกอบ) มีเพียง
หน่ึงรายที่ระบุวา ขอเสนอแนะของเขาไดรับฟงแตไมไดรับการยอมรับ ดวยเหตุที่มีประชากรเพียงจํานวนนอยท่ีมีสวนรวมใน
การเสนอแนะความคิดเห็น จึงเปนการยากที่จะสรุปวาโครงการฯยอมรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกไดดีขนาดใด อยางไรก็ตาม 
จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตนน้ี ก็แสดงใหเห็นวาประชากรยังมีสวนรวมในโครงการฯนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการจัดทํา
โครงการรับความชวยเหลือซ่ึงจะมีผลตอความชวยเหลือที่จะไดรับจากโครงการอยางตรงกับความตองการที่แทจริงของ
ประชากร 

(1.3.6)  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการบริหารงาน 

เปนที่นายินดีที่ไดพบวามีประชากร (ท้ังกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม) ที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯ 
สวนมาก (รอยละ 67 – ตารางผนวก 8) มีความตองการเขารวมแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ เมื่อมีโอกาส และเมื่อเปดโอกาส
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ใหประชากรเหลานี้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระยะเวลาการใหกูยืม ปริมาณเงินที่ใหกูยืม อัตราดอกเบี้ย และคณะกรรมการ ซ่ึง
โดยขอกําหนดของโครงการฯ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 มี
ระยะเวลาโครงการ 5 ป โดยไมมีดอกเบี้ยแตก็ไมไดกําหนดวาคณะกรรมการในหมูบานจะไมสามารถกําหนดระยะเวลาการกูยืม
และอัตราดอกเบี้ยเองได ซ่ึงจากผลการศึกษาดังท่ีไดกลาวมาแลว วา คณะกรรมการหมูบานสวนใหญจะกําหนดระยะเวลาการให
กูยืมไวท่ี 5 ป ตามหลักการของโครงการฯ แตบางแหงกําหนดไวส้ันกวา 5 ป ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยซ่ึงผลจากการสัมภาษณ
ประชากรรายกลุมและการสํารวจขอมูลรายบุคคลพบวา มีการกําหนดกันไวที่รอยละ 1-3 หรือ 6 ตอป ประชากรแสดงความ
คิดเห็นดังนี้ 

1. ในดานระยะเวลาการใหกูยืม ประชากรรอยละ 78 (ตารางผนวก 9) เห็นวา ระยะเวลาใหกูยืมที่ใชอยูมีความเหมาะสม
ดีแลวควรกําหนดใหคงเดิม สวนท่ีเหลือรอยละ 22 เสนอใหเปล่ียนแปลงระยะเวลาการใหกูยืมเปน 2-3 ป ซ่ึงอยูในระยะเวลาที่
โครงการกําหนดไมเกิน 5 ป แสดงวาบางหมูบานกําหนดระยะเวลาใหกูยืมไวต่ํากวา 5 ป และสั้นเกินไปสําหรับสมาชิกบางราย 
มีเพียงหนึ่งรายที่เสนอแนะใหขยายระยะเวลาการใหกูยืมเปน 5-10 ปซ่ึงนาจะเปนระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปสําหรับกองทุน
ขนาดเล็กเชนโครงการเศรษฐกิจชุมชนน้ี 

2. ในดานปริมาณเงินที่ใหกูยืม ซ่ึงแตละหมูบานมักกําหนดไวที่ 5,000 - ไมเกิน10,000 บาทตอราย หรือสวนนอยที่
กําหนดเปน 20,000บาทตอราย ประชากรในสัดสวนที่เทาๆ กัน (รอยละ 47 – ตารางผนวก 10) เห็นวาควรใหคงเดิมและ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงสวนใหญเห็นวายังไดรับนอยไปจึงเสนอแนะใหเพิ่มปริมาณเงินกูใหมากขึ้น โดย 2 รายระบุใหเพิ่มเปน 10,000 
บาทตอราย (เปนท่ีคาดเดาไดวาเปนผูกูยืมที่ไดกูยืมนอยกวา 10,000 บาทตอราย) และ 1 รายระบุใหเพ่ิมงบประมาณโครงการฯ
เปน 300,000 – 400,000 บาท ตอหมูบาน นอกจากนี้ ยังมีผูกูยืมอีก 1 รายซ่ึงไดกูยืม 30,000 บาท ระบุวาควรลดปริมาณเงินกูยืมลง 

3. ในดานอัตราดอกเบี้ย ประชากรรอยละ 78 เห็นวาอัตราดอกเบี้ยที่ใหอยูเหมาะสมดีแลวจึงขอใหคงเดิม สวนอีก 3 ราย
หรือประมาณรอยละ 17 (โดยเฉพาะจากกลุมควบคุม) เห็นวาควรเปลี่ยนแปลง (ตารางผนวก 11) โดย 2 รายขอใหคิดในอัตรา
รอยละ 5 ตอป (การกูยืมท่ีผานมาจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6 หรือมากกวา(ไมระบุ)) และอีก 1 รายเพียงระบุใหอัตราดอกเบี้ย
ลดลง 

4. ในดานคณะกรรมการโครงการในระดับหมูบาน ประชากรที่เคยไดรับความชวยเหลือจากโครงการถึงรอยละ 88 
เห็นวาควรคงเดิม เน่ืองจากมีการปฏิบัติงานที่ดีอยูแลว มีเพียง 1 รายเทานั้นที่เห็นวาควรเปลี่ยนแปลง แตเปนความเห็นตอการ
เปล่ียนแปลงในดานระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ โดยเสนอวาควรใหดํารงตําแหนงเพียง 2 ป 

เมื่อกลาวโดยสรุปแลว ขอเสนอแนะของประชากรตอโครงการที่ควรไดรับการพิจารณามากที่สุดมีเพียงเรื่องเดียว 
คือ การเพ่ิมปริมาณเงินกูหรืองบประมาณโครงการที่มีประชากรจํานวนมากที่สุดเสนอแนะใหเปลี่ยนแปลง 

(1.3.7) สรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการฯ 

                ผลการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวแทนประชากรเปาหมายและการ
สํารวจขอมูลรายครัวเรือนเพ่ือพิจารณาจุดแข็ง (ปจจัยสนับสนุน) จุดออน (ขอจํากัด) โอกาส และอุปสรรคของโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนหรือโครงการหมูลานละหนึ่งแสนบาทมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ (ดูตารางที่ 87 ประกอบ) 

1 จุดแข็ง  

1.1 การดําเนินงานในรูปกลุม โครงการฯใหความชวยเหลือในรูปกลุม ทําใหเกิดการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน หลายหมูบานไดดําเนินงานตามแนวทางดังกลาว แตในอีกหลายหมูบานก็ยังไมไดนํามาปฏิบัติอยางสมบูรณแตก็ถือวา
เปนจุดเริ่มตนที่ดี 
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1.2 ความมีอิสระในการดําเนินงาน การดําเนินงานภายในกลุมเปนอิสระจากโครงการฯ จึงทําใหเกิดความคลองตัว
ในการบริหารงานภายในของกลุม ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิกได เชน การปรับระยะเวลาการใหกูยืม และอัตรา
ดอกเบี้ย ที่สอดคลองกับความตองการของสมาชิก 

1.3 ความไมมีตนทุนสําหรับเงินทุนที่ใชในการดําเนินงาน ทําใหกลุมขนาดเล็กสามารถพัฒนาได 

1.4 ประชากรที่เขารวมโครงการไดรับประโยชนจากโครงการอยางแทจริง ทั้งในรูปเงินทุนกูยืมหรือสินเชื่อในรูป
ปจจัยการผลิตทางการเกษตร ไมวาจะเปนเมล็ดพันธุ หรือพันธุสัตว ปุย และยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช จึงเปนแรงจูงใจให
ประชากรเขามาใชประโยชนจากโครงการฯ 

2 จุดออน  

   2.1  ดวยเง่ือนไขของโครงการในเรื่องความเปนหมูบานและการใหจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุน ทําใหหลาย
หมูบานไมสามารถไดรับความชวยเหลือจากโครงการได หมูบานในชนบทที่สูงหลายแหงเปนหมูบานบริวารไมสามารถรับ
ความชวยเหลือได  สวนหมูบานบางแหงทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปท่ีไมสามารถจัดทําโครงการไดก็ไมไดรับความ
ชวยเหลือ 

 2.2  โครงการใหความชวยเหลือในรูปกลุมแตความตองการที่แทจริงของประชากรเปาหมายเปนความตองการสวน
บุคคล ซ่ึงเกิดข้ึนอยางแพรหลายทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป (ดูตารางที่ 6 ประกอบ) 

 2.3  ปริมาณเงินชวยเหลือของโครงการมีนอยเกินไป แมไดแตเปนกลุมเต็มโครงการแสนบาท เมื่อกระจายไปใหความ
ชวยเหลือแตละรายก็จะนอยลง นอกจากนี้ บางหมูบานยังมีกลุมยอยๆ อีกมากมายที่ตองแบงเงินจํานวนหนึ่งแสนที่ไดรับการ
สนับสนุนไปใหกลุมตางๆ ซ่ึงทายที่สุดจะไดเพียงกลุม 10,000, 20,000 หรือ 50,000 บาท บาง ซ่ึงลวนแลวแตเปนวงเงินที่จํากัด 
ไมเพียงพอจะพัฒนาสนับสนุนหรือสนับสนุนงานอาชีพไดอยางจริงจัง และยิ่งกรณีเงินนี้ถูกแบงชวยเปนรายบุคคลจากกลุม
ยอยๆ เหลานี้อีก จึงยิ่งมองไมเห็นผลประโยชนเชิงพัฒนา อาชีพใดๆ นอกจากจะชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาใหผูไดรับเปนครั้ง
คราว เปนคาใชจายสวนตัวหรือคาอุปโภคบริโภค แตก็เปนเพียงบางสวนเทานั้น 

3 โอกาส 

 3.1  ความรวมมือระหวางกลุมชวยสรางศักยภาพและโอกาสของความสําเร็จมากขึ้น ในแตละหมูบานที่หางไกลกันมัก
มีความแตกตางกันทางดานทรัพยากรและประชากร ในขณะที่หมูบานใกลเคียงกันมีความคลายคลึงกันของทรัพยากรและ
ประชากร หากรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดก็จะเปดโอกาสในการพัฒนาอาชีพใหมๆ หรือขยายกิจกรรมที่มีเดิมได  

 3.2  ความมีศักยภาพของผูนําหมูบานผูนําในหมูบานหลายแหงมีศักยภาพและความคิดสรางสรรคในการบริหารงาน
และสรางแนวคิดใหมๆ อาทิการเพิ่มรายไดและทักษะการตลาดใหกับประชากรเปาหมาย ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ และการ
ขยายตลาดได 

4 อุปสรรค 

 4.1  การขาดความรูความสมารถของประชากรเปาหมาย ประชากรเปาหมายสวนใหญยังขาดความรูความสามารถใน
การพัฒนาโครงการที่ดี และหลายหมูบานอาจไมมีความรูความสามารถในการจัดทําโครงการเลย จึงเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการ
ไดรับความชวยเหลือจากโครงการ 

 4.2  มีการแขงขันระหวางหมูบานมากกวาความรวมมือ ดวยความเปนอิสระของหมูบานซึ่งมักมีความคิดทางดานการ
แขงขันกันมากกวาการใหความรวมมือกัน ทําใหโครงการดีๆ ที่อาจตองการเงินลงทุนสูงไมไดรับการสนับสนุน 
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สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะผลจากการวิเคราะหการดําเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชนหรือโครงการหมูบาน
ละหนึ่งแสนบาท พบวา ในภาพรวมเปนโครงการที่มีประโยชนตอประชากรอยางแทจริงและมีสวนชวยบรรเทาปญหาความ
ยากจนใหแกประชากรในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป อยางไรก็ตามยังมีขอสังเกตหลายประการ ที่อาจเปนอุปสรรคในการ
บริหารโครงการนี้ที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขดังนี้ 

 1  ดวยปจจุบันประชากรทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปตางไดรับความชวยเหลือจากโครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติเปนรายบุคคลและไดรับความชวยเหลือจากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ในระดับ
หมูบาน สวนโครงการเศรษฐกิจชุมชนใหความชวยเหลือเปนรายกลุมอาชีพของหมูบานจึงควรเนนการดําเนินงานในรูปกลุมเปน
สําคัญ อยางไรก็ตาม หากจะมีการรวมกลุมกองทุนตางๆ ในหมูบานเขาดวยกันเปนหนึ่งเดียวแลว แนวความคิดในการใหความ
ชวยเหลือประชากรทั้งในระดับรายบุคคล กลุมอาชีพ และกิจกรรมรวมของหมูบานเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชนก็ควร
ดํารงอยูในแนวคิดโครงการใหมน้ีดวย เน่ืองจากจะทําใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากรมีลักษณะบูรณาการ เกิด
ประโยชน 
 2  หากจะมีการดําเนินงานของโครงการฯตอไปในอนาคตแลว มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเพิ่มงบประมาณใหความ
ชวยเหลือในแตละหมูบานโดยพิจารณาจากขนาดของประชากร และควรเปดโอกาสใหหมูบานบริวารสามารถขอรับความ
ชวยเหลือโดยตรง 
 3  ควรตองมีการพัฒนาความรูความสามารถในการจัดทําโครงการพัฒนาใหแกประชากรอยางทั่วถึง และจัดทีมงานให
คําปรึกษาแนะนําการจัดทําโครงการแกประชากรในระยะตน จนกวาประชากรจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดทําโครงการ
ไดดวยตนเองในระดับที่พ่ึงพาตนเองได 
 4  ควรมีการรณรงคเพื่อสรางความรวมมือระหวางหมูบานใหเกิดความชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยใชกองทุนและ
กระบวนการการมีสวนรวมของประชากรเปนเครื่องมือ ซ่ึงจะกอใหเกิดพลังการพัฒนาและการแกไขปญหาของประชากรอยาง
ย่ังยืน 
 5  ควรเปดโอกาสใหผูนําตางๆ ในหมูบานสามารถเขารวมกิจกรรมของโครงการและแสดงความสามารถและศักยภาพ
ที่มีอยูเพ่ือชวยใหกลุมเกิดการพัฒนาควบคูกับการใชกระบวนการการมีสวนรวมของประชากรเพื่อปองกันการฉวยผลประโยชน
ของปจเจกบุคคลอยางเหมาะสม 
 
ตารางที่ 87   วิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการเศรษฐกิจชุมชนหรือโครงการหมูบานละ

หนึ่งแสนบาทในการใหความชวยเหลอืประชากรตัวอยางศึกษา – ชนบทที่สูงและชนบททัว่ไป 
 

ประเด็นการวิเคราะห ชนบนที่สูง ชนบททั่วไป 

1.  จุดแข็ง    
1.1  การดําเนินงานในรูปกลุม      โครงการฯใหความชวยเหลือในรูปกลุม ทําให

เกิดการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
เหมือนชนบทที่สูง 

1.2  ความมีอิสระในการดําเนินงาน      การดําเนินงานภายในกลุมเปนอิสระจาก
โครงการฯ จึงทําใหเกิดความคลองตัวในการ
บริหารงานภายในของกลุม ใหสอดคลองกับความ
ตองการของสมาชิกได 

เหมือนชนบทที่สูง 
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ตารางที่ 87 (ตอ)   

ประเด็นการวิเคราะห ชนบนที่สูง ชนบททั่วไป 

1.3  ไมมีตนทุนสําหรับเงินทุน
ท่ีใชในการดําเนินงาน 

     เปนเงินใหความชวยเหลือโดยไมมี
ดอกเบี้ยทําใหไมเปนภาระดานตนทุนใน
การดําเนินงานใหแกกลุมซ่ึงมีความจํา
เปนมากสําหรับกลุมเล็กๆ ท่ียังอยูระหวาง
การพัฒนา (ยกเวนบางหมูบานทาง
กรรมการไดคิดคาบริหารจัดการเปนเงิน
เล็กนอย เชน รอยละ 2 บาท/ป เชนท่ีบาน
พระบาทหวยตม ศูนยฯพระบาทหวยตม 
และบานปางไฮ ศูนยฯหนองหอย เปนตน) 

     เปนเงินใหความชวยเหลือโดยไมมี
ดอกเบี้ยทําใหไมเปนภาระดานตนทุนใน
การดําเนินงานใหแกกลุมซ่ึงมีความจํา
เปนมากสําหรับกลุมเล็กๆ ที่ยังอยูระหวาง
การพัฒนา  

1.4  การไดรับประโยชนตรง
ความตองการ 

     ประชากรที่เขารวมโครงการไดรับ
ประโยชนจากโครงการอยางแทจริง ทั้งใน
รูปเงินทุนกูยืมหรือสินเชื่อในรูปปจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร ไมวาจะเปนเมล็ดพันธุ 
หรือพันธุสัตว ปุย และยาปราบศัตรูพืชและ
วัชพืชก็ตาม 

     ประชากรที่ เข าร วมโครงการไดรับ
ประโยชนจากโครงการอยางแทจริง ทั้งใน
รูปเงินทุนกูยืมหรือสินเชื่อในรูปปจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร 

1.5  การชวยใหเกิดการพัฒนา
อาชีพใหมๆ 

ไมมี      โครงการมีสวนชวยพัฒนาอาชีพใหมๆ ข้ึน
ในหมูบาน เชน หมูบานต๊ํานกกกไดใชเงินกู 
จากโครงการไปใชประกอบอาชีพเลี้ยงกบ 
(นอกจากการเกษตรที่ทํากันมาแตเดิม คือ การ
ทํานา และเลี้ยงวัว-ควาย) 

2.  จุดออน    

2.1  การเขาไมถึงกลุมประชากร
เปาหมายอยางทั่วถึง 

     กลุมประชากรเปาหมายที่อยูในหมูบาน
บริวาร เชน หมูบานตางๆ ของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองเขียวและหนองหอย 
ซ่ึงเปนหมูบานบริวารของหมูบานหลักที่ตั้ง
มาดั้งเดิมในพื้นท่ีติดตอกัน ไมสามารถ
เขาถึงความชวยเหลือของโครงการได 

     บางหมูบานในชนบททั่วไปท่ีขาดความรู
ความสามารถในการจัดทําโครงการ จะไม
สามารถไดรับความชวยเหลือ หรือหากมีการ
พัฒนาโครงการไมดีพอก็เส่ียงตอความ
ลมเหลวในการดําเนินงาน (ตัวอยางเชน
หมูบานศรีวารี ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.
เชียงใหม มีผูนําที่มีความรูและ 
ประสบการณในการจัดทําโครงการจึง
ประสบความสําเร็จ แตก็ ยอมรับวาจัดทํา
ยากและคณะกรรมการคนอื่นๆ ของหมูบาน
ไมเคยมีความรูมากอน) 
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2.2  โครงการมุงใหความ
ชวยเหลือในรูปกลุมแต
ประชากรเปาหมายมีความ
ตองการในระดับบุคคลซึ่งตาง
จากกลุม 

     โครงการใหความชวยเหลือในรูปกลุมแต
ความตองการที่แทจริงของประชากรเปาหมาย
เปนความตองการสวนบุคคลดังนั้น 3 ใน 4 
หมูบานของศูนยฯพระบาทหวยตม อันไดแก
หมูบานพระบาทหวยตม หนองปู และหนอง
บอน จึงใชเงินจากโครงการนี้ไปใหประชากร
เป าหมายกู ร า ยบุ คคล เพื่ อ ใช ในการทํ า
การเกษตรใน 2 หมูบานแรก และทําเคร่ืองเงิน
ในบานที่ 3 ตามลําดับ ยกเวนเพียง ประชากร
เปาหมายในหมูบานแมหละที่ใชเงินโครงการ
ไปในการทําโครงการกองทุนปุยโดยกลุมแลว
จําหนายปุยใหสมาชิกในรูปของสินเชื่อ 
         สวนอีก 2 หมูบานในศูนยหนองหอย คือ 
บานหนองหอยใหม และบานปางไฮ (คนไทย) 
ตางเปดโอกาสใหกูเปนรายบุคคลเพื่อพัฒนา
หรือลงทุนการเกษตร (เมล็ดพันธุพืชผัก ปุย 
ยา) สําหรับบานหนองหอยใหม และซื้อวัวเพื่อ
นํามาเลี้ยงเปนวัวขุนขายที่เปนอาชีพเกษตร
หลักของแตละบาน ตามลําดับนั่นเอง 

     โครงการใหความชวยเหลือในรูปกลุมแต
ความตองการที่แทจริงของประชากรเปาหมาย
เปนความตองการสวนบุคคลดังนั้นในบาง
หมูบาน เชน หมูบานต๊ํานกกก ต. ทาจําป อ.
เมื อง  จ .พะเยา  ที่ มี ก ลุ มถักทอผลิต ภัณฑ
ผักตบชวาขอใชเงินทั้ง 100,000 บาทไปเปน
เงินทุนหมุน เวี ยนของกลุ ม  แตกลุ มไมมี
คนทํางานสุดทายตองนําเงินทุนนั้นไปแบงให
ประชากรรายบุคคลกูยืมไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ 
ในครัวเรือน หรือกรณีกลุมคาขายของหมูบาน
บวก ต.ดงดํา อ.ลี้ จ.ลําพูนใชเงินของโครงการ
จํานวน 20,000 บาทไปจัดสรรใหประชากรแต
ละราย รายละ 3,000 บาท มาประกอบอาชีพการ
คาขาย (รายยอย) ไดนําเงินไปลงทุนคาขาย
สวนตัวโดยมิไดกระทําในรูปกลุม อยางไรก็
ตาม ในบางหมูบานของพื้นที่ศึกษาก็ไดนําเงิน
ของโครงการ ไปดําเนินงานในรูปกลุม (เชน
ตัวอยางในจังหวัดพะเยา ไดแก กลุมปุยของ
บานลอ กลุมเลี้ยงวัวของบานเซียะ กลุมเย็บผา
ของบานลอและเซียะ และกลุมนาน้ําฝนของ
บานจุนพัฒนา เปนสําคัญ)   

2.3  ความจํากัดของงบประมาณ
ใหความชวยเหลือ 

     โครงการฯใหความชวยเหลือเพียงหมูบาน
ละ 100,000 บาท นั้นนอยเกินไปโดยเฉพาะ
เงินกูรายบุคคลระหวางรายละ 5,000 บาท และ
ไมเกิน 10,000 บาท เปนสวนใหญ จะมีสวน
นอยที่ไดกูสูงถึง 20,000 บาท/ราย นอกจาก
การทําโครงการเปนกลุมที่ไดกูทั้งแสนบาท 

     ปริมาณเงินชวยเหลือของโครงการมีนอย
เกินไป แมไดแตเปนกลุมเต็มโครงการแสน
บาท (ตัวอยางเชน ในพื้นที่ศึกษาของจังหวัด
เชียงใหม คือกลุมปลูกผักของบานศรีวารี กลุม
เย็บผาของบานสันเหนือ และกลุมปุยของบาน
ผาแตน และจังหวัดพะเยา เชน กลุมหัตถกรรม
ถักทอผักตบชวาของบานต๊ํานกกก  กลุมปุย
บานลอ  และกลุมขาวนาน้ําฝนของบานจุน
พัฒนา) และกลุมยอยๆ อีกมากมายที่ตองแบง
เงินแสนเปนกลุมละ 10,000 บาท (เชน กลุมเย็บ
ผาของบานลอ จังหวัดพะเยา) กลุมละ 20,000 
บาท (เชน กลุมทําไรขาวโพด กลุมจักสาน กลุม
เย็บผา  
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  กลุมคาขาย  และกลุมสหกรณของบานบวก 
จังหวัดลําพูน) และกลุมละ 50,000 บาท 
(เชน กลุมจักสานผักตบชวาของบานสันปา
มวงและบานต๊ําเหลา และกลุมตัดเย็บพรม
เช็ดเทาของบานต๊ําเหลา จังหวัดพะเยา) ซ่ึง
ลวนแลวแตเปนวงเงินที่จํากัด ไมเพียงพอจะ
พัฒนาสนับสนุนหรือสนับสนุนงานอาชีพ
ไดอยางจริงจัง ดังน้ัน ย่ิงกรณีเงินนี้ถูกแบง
ชวยเปนรายบุคคล ในบานตัวอยางศึกษา
อ่ืนๆ  จึงยิ่งมองไม เห็นผลประโยชนเชิง
พัฒนา อาชีพใดๆ นอกจากจะชวยแกไข
ปญหาเฉพาะหนาใหผูไดรับเปนครั้งคราว 
เปนคาใชจายสวนตัวหรือคาอุปโภคบริโภค 
แตก็เปนเพียงบางสวนเทาน้ัน 

3.  โอกาส   
3.1  ความรวมมือระหวางกลุม

ชวยสรางศักยภาพและ
โอกาสของความสําเร็จ
มากขึ้น 

     กลุมหรือโครงการที่มี ศักยภาพอยูใน
หลายๆ แหงในหลายหมูบาน หากมีความ
รวมมือระหวางหมูบานรวมกันลงทุนทํา
โครงการท่ีมีศักยภาพสูงจะเกิดประโยชน
มากข้ึน อาทิ การพัฒนาออกแบบและ
การตลาดเครื่องเงิน และผาทอแบบโบราณ
ของชุมชนชาวกะเหรี่ยงพุทธ ศูนยฯพระบาท
หวยตม  และกลุมผลิตพืชผักเศรษฐกิจปลอด
สารพิษหรือผักอินทรียของศูนยฯหนองหอย
เปนตน 

     กลุมหรือโครงการที่มี ศักยภาพอยูใน
หลายๆ แหงในหลายหมูบาน หากมีความ
รวมมือระหวางหมูบานรวมกันลงทุนทํา
โครงการที่มีศักยภาพสูงจะเกิดประโยชน
มากขึ้น  อาทิกลุมจักสานผักตบชวาของ
จังหวัดพะเยา กลุมทอผาและกลุมผลิตภัณฑ
กระดาษสาของจังหวัด เชียงใหม  ท้ั งนี้ 
รวมทั้งการพัฒนากลุมเกษตรเทคโนโลยีที่
เหมาะสม (พืช สัตวบก สัตวน้ํา) ของทั้ง 3 
จังหวัดพื้นที่เปาหมาย 

3.2 ความมีศักยภาพของผูนํา
หมูบาน 

     ผูนําในหมูบานหลายแหงมีศักยภาพและ
ความคิดสรางสรรคในการบริหารงานและ
สรางแนวคิดใหมๆ อาทิการเพ่ิมรายไดและ
ทักษะการตลาดใหกับประชากรเปาหมาย
จากสินคาและผลิตภัณฑที่อางในขอ 3.1)
เปนตน 

     ผูนําในหมูบานหลายแหงมีศักยภาพและ
ความคิดสรางสรรคในการบริหารงานและ
สรางแนวคิดใหมๆ อาทิ การเพิ่มพูนรายได 
และทั กษะการตลาดให กับประชากร
เปาหมายจากสินคาและผลิตภัณฑที่อางถึง
ในขอ 1 เปนตน  
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4.  อุปสรรค   

4.1  การขาดความรู
ความสามารถของ
ประชากรเปาหมาย 

     ประชากรเปาหมายสวนใหญ ยังขาด
ความรูความสามารถในการพัฒนาโครงการ
ที่ดี  และหลายหมูบ านอาจไมมีความรู
ความสามารถในการจัดทําโครงการเลย 

เหมือนชนบทที่สูง 

4.2  มีการแขงขันระหวาง
หมูบานมากกวาความรวมมือ

     ความเปนอิสระของหมูบ านซึ่ งมักมี
ความคิดทางดานการแขงขันกันมากกวาการ
ใหความรวมมือกัน ทําใหโครงการดีๆ ที่
อาจตองการเงินลงทุนสูงไมไดรับการ
สนับสนุน 

เหมือนชนบทที่สูง 

  หมายเหตุ: โครงการหมูบานละหน่ึงแสนบาทไมมีในชุมชนเมือง 
  ท่ีมา: วิเคราะหจากขอมูลการสัมภาษณกลุมประชากรเปาหมาย และการสํารวจประชากรเปาหมายรายบุคคล 

 
 

(2) โครงการกองทุนที่ใหขาด ประกอบดวย โครงการมิยาซาวาและโครงการ SML  
(หมูบานขนาดเล็ก – ขนาดกลาง - ขนาดใหญ) 

(2.1) โครงการเงินกูมิยาซาวา* 

(2.1.1) ลักษณะของโครงการมิยาซาวาในพื้นท่ีศึกษา 
     จากการสัมภาษณกลุมตัวแทนผูนําชุมชนและจากการทําแบบสอบถามกับประชากรกลุมตัวอยางศึกษาเกี่ยวกับ

โครงการมิยาซาวา พบในทุกจังหวัดท่ีศึกษาแตพบในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองเทาน้ัน  เน่ืองจากโครงการนี้เปนโครงการของ
รัฐบาลเดิมในสมัยนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ในระหวาง พ.ศ. 2542-2543  เพ่ือสนับสนุนมาตรการเพิ่มการใชจาย
ภาครัฐเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในขณะนั้น  ลักษณะการใหความชวยเหลือจึงเปนการนําเงินมาใหชุมชนนําไปใชประโยชนโดยตรง  
เพ่ือการสรางงานเชนเดียวกับโครงการเงินผัน ในสมัย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช  โครงการสรางงานในชนบท ในสมัยรัฐบาล 
พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท  และโครงการสรางงานในฤดูแลงในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท  ซ่ึงโครงการมิยาซาวาใน
พื้นที่ศึกษาโดยสวนใหญส้ินสุดลงแลว ทําใหรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการไมสามารถสอบถามไดมากนัก  ประกอบกับโครงการ
นี้ดําเนินการผานมาแลวเปนระยะเวลาหลายป ทําใหประชากรตัวอยางสวนใหญจํารายละเอียดไมได  อยางไรก็ตามจากการ
สัมภาษณและแบบสอบถาม สามารถสรุปลักษณะของกิจกรรมที่โครงการมิยาซาวาใหความชวยเหลือในพื้นที่ศึกษา ดังนี้  

1. ขอมูลจากการสัมภาษณผูนําชุมชน 
ตัวแทนผูนําชุมชนในพื้นที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองตอบวาเคยมีหรือเคยไดรับความชวยเหลือจากโครงการมิยา

ซาวาทั้งหมด จํานวน 22 ราย (ตารางที่ 88) 
1.1 ชนบททั่วไป เปนพ้ืนที่ซ่ึงไดรับโครงการมิยาซาวามากที่สุด คือ 21 รายจากจํานวนทั้งหมด 22 ราย ประกอบดวย 
1.1.1 จังหวดัเชียงใหม มีชุมชน 5 แหงไดรับโครงการมิยาซาวา คือ บานสันเหมืองและบานโฮงใน อําเภอแมริม บาน

นาคอเรือ บานแมทังและบานผาแตน อําเภอฮอด โดยบานสันเหมือง ไมทราบชวงเวลาและจํานวนเงินที่ไดรับ นําไปเปนคาแรง
ขุดลอกลําเหมือง สวนบานโฮงใน ไมทราบชวงเวลาและจํานวนเงินท่ีไดรับเชนกัน นําไปซื้อพันธุปลามาเลี้ยงแตไมมีความรูใน
วิธีเลี้ยง ทําใหปลาตายหมดและยังแบงเงินไปเปนคาแรงขุดลอกลําเหมืองและสรางศาลาประชาคม สําหรับบานนาคอเรือ ผูให

                                                 
*

 อาจารย ดร. ศุทธินี  ดนตรี  ภาควิชาภมูิศาสตร คณะสงัคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สัมภาษณแจงวาเคยไดรับโครงการมิยาซาวา แตมาทราบชวงเวลาที่ไดรับ รวมทั้งไมทราบจํานวนงบประมาณและกิจกรรมที่นํา
เงินไปพัฒนา โดยมีการจางงานเปนเวลา 3 วันใหทุกหลังคาเรือนผลัดกันไปทํา ที่บานแมทังไดรับงบประมาณในป 2542 แตไม
ทราบงบประมาณ นําไปเปนคาแรง (120 บาท/คน/วัน) ในการขุดลอกลําเหมืองเพื่อปองกันน้ําทวมเปนเวลา 10 วันและนําเงินกู
อีกสวนหนึ่งไปสมทบกับหมูบานอื่นเพ่ือเปนคาแรงเปนเวลา 5 วัน เพ่ือสรางปาชาชุมชนและเมรุเผาศพ และที่บานผาแตน ไม
ทราบชวงเวลาและจํานวนเงินที่ไดรับ นําไปเปนคาแรงขุดลอกลําเหมอืง ไดทํางานคนละ 1-2 วัน 

1.1.2 จังหวัดลําพูน มีชุมชนชนบท 5 แหง ที่เคยไดรับโครงการมิยาซาวา คือ บานศรีดอนชัย บานปาหมอก และบาน
ปาตึง อําเภอบานธิ  บานปางสานและบานใหมสุขสันต อําเภอล้ี  ท่ีบานศรีดอนชัยไดรับโครงการเมื่อ พ.ศ. 2542 แตไมทราบ
งบประมาณ นําไปใชประโยชนแบงออกเปน 2 สวนตามมติของคณะกรรมการหมูบาน สวนแรกนํามาใชกอสรางศาลา
อเนกประสงคของหมูบาน และอีกสวนหนึ่งนําไปซ้ือวัสดุกอสราง มีผูเขารวมโครงการ 50 คน ไดทํางานคนละ 1-2 วัน และรับ
คาแรงคนละ 120 บาท/วัน  สวนบานปาหมอกไดรับโครงการเมื่อ พ.ศ. 2542 ไมทราบงบประมาณ นําไปขุดลอกคลอง
ชลประทาน มีผูเขารวมโครงการทั้งหมูบาน โดยไดทํางานคนละ 2 วัน ไดรับคาแรงคนละ 120 คน และสําหรับบานปาตึงไม
ทราบปและจํานวนเงินที่ไดรับ นําเงินมาขุดลอกคลองแมออนที่หนาวัด มีผูเขารวมทั้งหมูบานไดทํางานคนละ 2 วัน และไดรับ
คาแรงคนละ 120 บาท  บานปางสานไดรับเงินจากโครงการนี้ใน พ.ศ. 2542 เปนเงิน 100,000 บาท นํามากอสรางศาลาที่ปาชา 
แบงเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ รอยละ 70 และเปนคาแรงรอยละ 30 มีผูที่ไดทํางานคนละ 1 วัน คาแรงคนละ 120 บาทตอวัน แต
ประชากรในชุมชนไมไดทํางานทุกคน คนที่ไมตองการทํางานใหสิทธิ์คนอื่นทํางานแทนได  สําหรับบานใหมสุขสันต ไดรับเงิน
จากโครงการมิยาซาวาจํานวน 100,000 บาท นํามาเปนกองทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับปจจัยการเกษตร (ปุย ยาฆาแมลง) โดยนําเงิน
จากโครงการมิยาซาวามาสมทบกับกองทุนเศรษฐกิจชุมชนที่รัฐบาลในสมัยน้ัน คือรัฐบาลสมัยท่ีนายชวน หลีกภัย เปน
นายกรัฐมนตรี โดยใหผานองคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย 2 ครั้ง จํานวน 100,000 บาท 

1.1.3 จังหวัดพะเยา มีชุมชนชนบททั่วไป 6 แหงที่เคยไดรับโครงการนี้ คือ บานสันปามวงใต บานต๊ําเหลา และ
บานต๊ํานกกก อําเภอเมือง บานลอ บานจุนพัฒนา และบานเซี๊ยะ อําเภอจุน  ที่บานสันปามวงใต ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชวงเวลาที่ไดรับโครงการ จํานวนเงิน จํานวนคนและจํานวนวันที่ไดคาแรง) นําเงินไปเปนคาแรงขุดลอกลําเหมืองของหมูบาน 
สวนบานต๊ําเหลา เคยไดรับเงินจากโครงการนี้ในป 2542 เปนเงิน 100,000 บาท ใชเปนคากอสรางศาลาอเนกประสงคของวัดต๊ํา
เหลาท้ังหมด เปนเวลา 17 วัน จึงมีคนในหมูบานเขารวมโครงการไดบางสวนเทานั้น ไดรับเบี้ยเลี้ยงคนละ 120 บาท/วัน และ
สําหรับบานต๊ํานกกก นําเงินไปกอสรางถนน แตไมทราบรายละเอียดอ่ืนๆ  ทางดานบานลอ ผูใหขอมูลลืมปพ.ศ. ท่ีดําเนินการ 
ไดรับงบประมาณ 140,000 บาท นําไปสรางศูนยอ.ส.ม. ใชเวลากอสราง 1 เดือน ไมทราบจํานวนแรงงาน แตมีการจางงานคนละ 
5 วัน ไดรับคาแรงคนละ 120 บาทตอวัน สวนท่ีบานจุนพัฒนา ไมทราบจํานวนเงินที่ไดรับ นําไปจางแรงงานขุดคลองไสไก สวน
ใหญไดทํางานคนละไมก่ีวัน แตผูใหขอมูลคนหนึ่งไดทํางานมากกวา 50 วัน เพราะสามารถเรออกไปรับงานตามโครงการมิยาซา
วา ทั้งท่ีหมูบานของตนเองและหมูบานในอําเภอใกลเคียงที่อยูในอําเภอจุน ไดเงินคาแรงรวมทั้งหมด 6,000 บาทแลวนําไปลงทุน
เล้ียงสุกรตอ  สําหรับบานเซี๊ยะ ไดรับโครงการฯ ใน พ.ศ. 2542 จํานวน 100,000 บาท นําไปสรางอาคารอเนกประสงคของ
หมูบาน แตจํานวนเงินที่ไดรับไมเพียงพอ สรางไดเพียงโครงสรางอาคาร หลังจากนั้นจึงไดของบประมาณจากองคการบริหาร
สวนตําบลจุน มากอสรางจนแลวเสร็จ ใชเวลาทํางาน 15 วัน และใชแรงงานกอสราง 15 คน แบงเปนชาย 10 คน และหญิง 5 คน 

 
1.2 ชุมชนเมือง จากสัมภาษณผูนําชุมชน มีชุมชนเมืองเพียงแหงเดียว คือ ชุมชนไกแกว จังหวัดลําพูน ที่แจงวาเคย

ไดรับความชวยเหลือจากโครงการมิยาซาวา โดยผานสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนซึ่งไปกูมากอนจากรัฐบาล โดยเสียดอกเบี้ยรอย
ละ 1 ตอป จากนั้นกลุมออมทรัพยของชุมชนไปกูมาเปนจํานวน 485,000 บาท เสียคาดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป เพื่อนํามาทํา
กิจกรรมการออมทรัพยของชุมชน โดยปลอยเงินใหสมาชิกกูรอยละ 5 ตอป แลวนําดอกเบี้ยที่ไดจากสมาชิกไปทยอยใชคืนเงินตน 
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ตารางที่ 88 การใชประโยชนจากเงินกูตามโครงการมิยาซาวา  
รวมทั้งหมด ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

กิจกรรม  
รวม 

กลุม 
เปาหมาย 

กลุม 
ควบคุม 

 
รวม 

กลุม 
เปาหมาย 

กลุม 
ควบคุม 

 
รวม 

กลุม 
เปาหมาย 

กลุม 
ควบคุม 

การสรางงาน 18 11 7 18 11 7 - - - 
ขุดลอกลําเหมือง 8 6 2 8 6 2 - - - 
สรางตลิ่งและเข่ือนริม
ฝงแมน้ํา 1 - 1 1 - 1 - - - 
สรางถนน 2 - 2 2 - 2 - - - 
สรางอาคารสาธารณะ 
( อาคารอเนกประสงค 
ศูนยอ.ส.ม.เมรุเผาศพ 
และศาลาที่ปาชา) 7 5 2 7 5 2 - - - 
เงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 3 3 - 2 2 - 1 1 - 
ทุนในการซื้อปจจัยการ
ผลิต 1 1 - 1 1 - - - - 
กูมาซื้อปจจัยการเกษตร
(ปุย สารเคมี) 1 1 - 1 1 - - - - 
เงินกูของกลุมออม
ทรัพย 1 1 - - - - 1 1 - 
ไมทราบ 1 1 - 1 1 - - - - 
รวม 22 15 7 21 14 7 1 1 - 

  ที่มา  :  จากการสัมภาษณผูนําชุมชน 
 

2. ขอมูลจากแบบสอบถาม เปนขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถามแบบสุมกับประชากรตัวอยางเปาหมาย มีผูตอบวาเคย
มีหรือเคยไดรับความชวยเหลือจากโครงการมิยาซาวาจํานวน 20 ราย (ตารางที่ 89) แบงตามพื้นที่ตางๆ ดังนี้ 

2.1 ชนบททั่วไป เปนพื้นที่ซ่ึงไดรับโครงการมิยาซาวามากที่สุด จํานวน 12 ราย หรือรอยละ 60.0 แบงเปนราย
จังหวัด ดังนี้ 

2.1.1 จังหวัดเชียงใหม มีชุมชนชนบททั่วไปท่ีไดรับเงินชวยเหลือจากโครงการนี้ จํานวน 3 แหง คือ บานสัน
เหนือ บานศรีวารี อําเภอแมริม และบานแมทัง อําเภอฮอด โดยบานสันเหนือและบานแมทังใชเงินเปนคาแรงเพื่อขุดลอกเหมือง
ฝาย สวนบานศรีวารี ไดรับเงิน 100,000 บาทนําไปใชกอสรางตลิ่งและเข่ือนเพื่อปองกันนํ้ากัดเซาะริมฝงแมน้ําและกอสรางถนน  

2.1.2 จังหวัดลําพูน ชุมชนที่ไดรับการชวยเหลือจากโครงการมิยาซาวา มีทั้งหมด 4 แหง ไดแก บานปาหมอก 
อําเภอบานธิ บานปางสาน บานใหมสุขสันต และบานหวยบง อําเภอลี้  โดยบานปาหมอกนําเงินไปใชเปนคาจางขุดลอกลํา
เหมือง บานปางสานไดรับโครงการในพ.ศ. 2543 นําไปกอสรางศาลาที่ปาชา สวนบานใหมสุขสันต นําไปใชเปนกองทุนซ้ือ
ปจจัยการเกษตร เชน ปุย สารโปแตสเซียมคารบอเนตเพื่อเรงใหตนลําไยออกดอก และสําหรับบานหวยบง เคยขอกูยืมเพื่อเปน
คาใชจายในครอบครัว 

2.1.3 จังหวัดพะเยา พบชุมชนเพียงแหงเดียวที่ตอบแบบสอบถามวาเคยไดรับเงินจากโครงการมิยาซาวา คือ 
บานเซี๊ยะ อําเภอจุน นําเงินไปสรางศาลาอเนกประสงคของหมูบานตรงกับขอมูลที่จากการสัมภาษณผูนําชุมชน 
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2.2  ชุมชนเมือง มีประชากรตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามวาไดรับเงินชวยเหลือโครงการมิยาซาวา และมีจํานวนนอย

กวาชนบททั่วไป โดยพบแตในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูนเทาน้ัน  
2.2.1 จังหวัดเชียงใหม มีชุมชน 3 แหงที่ไดรับโครงการนี้ คือ ชุมชนเมืองกาย ชุมชนศรีวิชัย และชุมชนปาหา 

เทศบาลนครเชียงใหม ทั้งสามชุมชนใชเงินกูมิยาซาวาเปนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาใหกับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน สวนชุมชน
ศรีวิชัย ยังนํามาใหกูเปนทุนไปซื้อวัสดุในการประกอบอาชีพ คือ เชือกมาถักเปนมังกรซ่ึงเปนอาชีพที่นิยมทํากันมากในชุมชน 

 
2.2.2 จังหวัดลําพูน มีชุมชน 2 แหงไดรับโครงการมิยาซาวา ไดแก ชุมชนไกแกวและชุมชนสันดอนรอม  ที่

ชุมชนไกแกวนําเงินไปใชเพื่อสงเคราะหผูพิการและผูปวยโรคเอดส สวนชุมชนสันดอนรอมสวนหนึ่งใชเปนเงินกูยืมเพื่อ
การศึกษา และอีกสวนหนึ่งเปนเงินกูในการประกอบอาชีพ 

 
ตารางที่ 89  การใชประโยชนจากเงินกูตามโครงการมิยาซาวา (ขอมูลจากแบบสอบถาม) 

รวมทั้งหมด ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง กิจกรรม 

รวม 
กลุม 

เปาหมาย 
กลุม 

ควบคุม 
 
รวม 

กลุม 
เปาหมาย 

กลุม 
ควบคุม รวม 

กลุม 
เปาหมาย 

กลุม 
ควบคุม 

การสรางงาน 7 4 3 7 4 3 - - - 
การขุดลอกลําเหมอืง 3 2 1 3 2 1 - - - 
การสรางอาคารเอนกประสงค ศาลาที่
ปาชา 2 2 - 2 2 - - - - 
สรางถนน 1 - 1 1 - 1 - - - 
สรางตลิ่ง-เขื่อน 1 - 1 1 - 1 - - - 
เงินทุนในการประกอบอาชีพ 7 6 1 5 4 1 2 2 - 
ซื้อปจจัยการผลิต 1 1 - - - - 1 1 - 
การใหกูยืมปจจัยการเกษตร (ปุย 
สารเคมี) 4 4 - 4 4 - - - - 
เงินกู 2 1 1 1 - 1 1 1 - 
สวัสดิการสังคม 6 5 1 - - - 6 5 1 
การกูยืมเพื่อเปนคาใชจายในการศึกษา
สําหรับเด็กยากจน 5 4 1 - - - 5 4 1 
สงเคราะหผูพิการและผูปวยโรคเอดส 1 1 - - - - 1 1 - 
รวม 20 15 5 12 8 4 8 7 1 

  ท่ีมา : จากแบบสอบถามครัวเรือนประชากร 
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(2.1.2)ประสิทธิผลของโครงการมิยาซาวาในการแกไขปญหาความยากจน 
     เมื่อพิจารณาจากที่มาและวัตถุประสงคของโครงการมิยาซาวา ซ่ึงแตกตางจากโครงการอื่นมาก กลาวคือ โครงการ

เงินกูมิยาซาวาเกิดขึ้นในระหวาง พ.ศ. 2542-2543 ซ่ึงเปนชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา โดยรัฐบาลในขณะนั้นไดรับเงินกูจาก
ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศญี่ปุน (JEXIM Bank) และกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโพน
ทะเลแหงญี่ปุน (OECF) เปนเงินรวม 53,650 ลานบาท โดยแหลงเงินมีเงื่อนไขและแนวทางการใชเงินกูที่ชัดเจน คือจะตอง
พยายามใชเงินกูทั้งหมดในเวลาไมเกิน 1 ป โดยเนนมาตรการเพิ่มการใชจายภาครัฐเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จางงานหรือการสรางงานภายในประเทศ (การสรางงานทั้งผูมีการศึกษา ผูใชแรงงาน ผูดอยโอกาส แรงงานไรฝมือ) การลงทุน
การขยายเงินทุนที่กอใหเกิดผลผลิต การบรรเทาผลกระทบตอผูยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรุงเทพธุรกิจ, 22 มีนาคม 
2542, หนา 1, 4) หากนําเอากิจกรรมที่นําเงินจากโครงการมิยาซาวา ทั้งที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณตัวแทนผูนําชุมชนและขอมูล
จากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่ศึกษา สามารถประเมินประสิทธิผลของโครงการมิยาซาวาในการแกไขปญหาความยากจน
ของกลุมตัวอยางที่ศึกษาท้ังในพื้นที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง ดังนี้ 

กิจกรรมที่นํางบประมาณจากโครงการมิยาซาวาไปใชประโยชนในพื้นที่ศึกษา แบงตามเงื่อนไขการใชเงินกูตาม
แนวทางแหลงเงินกูและที่รัฐบาลกําหนด ได 3 กลุมกิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมที่สรางงานโดยนําเอาเงินสวนหนึ่งหรือท้ังหมด
ไปเปนคาจางแรงงานโดยใหคาแรงวันละ 120 บาทตอคนและอาจแบงอีกสวนเปนคาวัสดุกอสราง (2) การเพิ่มเงินลงทุนในการ
ประกอบอาชีพ และ (3) สวัสดิการสังคม (ตารางที่ 88 และตารางที่ 89) พบวามีการใชประโยชนจากเงินชวยเหลือตามโครงการ
มิยาซาวา ดังนี ้

1. ระดับภาพรวม พบวามีการใชเงินมากที่สุดในดานการสรางงาน (รวมทั้งการเพิ่มเงินทุนในการประกอบอาชีพ) 
เกือบท้ังหมด คือรอยละ 95.5 จากการสัมภาษณตัวแทนผูนําชุมชน และรอยละ 70.0 จากการทําแบบสอบถาม และอันดับรองลง 
คือ การใหสวัสดิการสังคม พบเฉพาะขอมูลจากแบบสอบถามรอยละ 30.0  สัดสวนการนํางบประมาณไปใชประโยชนดังกลาว 
สอดคลองกับเปาหมายและภาพรวมของประเทศและของภาคเหนือ ท่ีมีใชเงินเพ่ือการสรางงานมากที่สุดรอยละ 57.7 และ
รองลงมาเปนการใหสวัสดิการสังคมรอยละ 11.0  

2. ชนบททั่วไป จากขอมูลทั้งการสัมภาษณและแบบสอบถาม พบวาการใชเงินชวยเหลือจากโครงการมิยาซาวามี
สัดสวนมากที่สุดในดานการสรางงาน ประกอบดวยกิจกรรม 2 สวน สวนแรกเปนการกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ไดแก 
การขุดลอกลําเหมือง (รอยละ 42.9-44.4) การสรางอาคารสาธารณะ (อาคารอเนกประสงค ศูนย อ.ส.ม. เมรุเผาศพ และศาลาที่ปา
ชา รอยละ 28.6-35.0) การสรางตลิ่งและเขื่อนริมฝงแมนํ้า การสรางถนน(รวมกันรอยละ 15.0-28.6) โดยไดทํางานคนละ 1-17 
วัน  สวนที่สองเปนการใหกูเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ประกอบดวยการกูเงินเพื่อซ้ือปจจัยการผลิตหรือการใหกูยืมปจจัยการ
ผลิต และการใหกูเงินไปใชประโยชน  ขอมูลจากการสัมภาษณพบวาเปนการกูเงินเพื่อซ้ือปจจัยการผลิตหรือการใหกูยืมปจจัย
การผลิตท้ังหมด แตขอมูลจากแบบสอบถามมีสัดสวนของการใหกูยืมปจจัยการผลิตมีมากกวาการใหกูเงิน ท้ังหมดเปนกรณีของ
บานใหมสุขสันต จังหวัดลําพูน เปนที่นาสังเกตวาไมพบโครงการดานสวัสดิการสังคมในกลุมตัวอยางของชนบททั่วไปที่ศึกษา 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการเลือกโครงการพัฒนา ผูที่มีอํานาจตัดสินใจไดใหความสําคัญกับโครงการดานเศรษฐกิจมากกวา
ทางดานสังคม 

3. ชุมชนเมือง  จากกลุมตัวอยางที่ศึกษาไมพบโครงการเกี่ยวกับการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนเหมือนกับใน
ชนบททั่วไป  มีแตโครงการสรางงานในดานการใหกูเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ คือ การใหกูเงินไปซื้อปจจัยการผลิต การ
นําไปใชจายในครัวเรือน และการใหกลุมออมทรัพยในชุมชนไกแกว จังหวัดลําพูน กูยืมไปปลอยเงินกูแกสมาชิก มีจํานวน
ประเภทละ 1 ราย  จากขอมูลในแบบสอบถาม ในชุมชนเมืองยังนําเงินจากโครงการมิยาซาวามาใชประโยชนดานสวัสดิการ
สังคม ในดานสาธารณสุขเพื่อสงเคราะหผูพิการและผูปวยโรคเอดส และนํามาเปนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาใหเด็กนักเรียนยากจน  
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(2.1.3) ประโยชนจากโครงการมิยาซาวา  
    กลุมตัวอยางจากแบบสอบถามบางสวนแสดงความคิดเห็นตอการไดรับประโยชนจากโครงการมิยาซาวา โดยพบวา

ไดรับประโยชนมากที่สุดจากการพัฒนาระบบเหมืองฝายและชวยลดปญหาน้ําทวม สวนประโยชนดานอ่ืนๆ ไดแก การปรับปรุง
ถนนท่ีชวยลดอุบัติเหตุ การใหปจจัยการเกษตร (ปุย) มาใชกอนแลวใหจายเงินคืนภายหลัง การสรางศาลาที่ปาชาท่ีทุกคนไดใช
ประโยชน การเปนแหลงเงินใหหมุนเวียนใชจายในครัวเรือน และการชวยเหลือคนพิการและผูปวยโรคเอดส 

(2.1.4) ขอเสนอแนะ  
    กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีความคิดเห็นตอการปรับโครงการมิยาซาวา (อาจเปนเพราะเปนโครงการที่ส้ินสุดแลวเปน

สวนใหญ และโครงการนี้ไดยุติมาตั้งแตปลายป 2543) สําหรับผูที่ใหขอเสนอแนะ มีความตองการใหมีความชวยเหลือเพิ่มข้ึน
เพราะที่เคยไดรับไมเพียงพอ โดยตองการใหชวยเหลือเพ่ิมในดานเงินเพื่อซ้ือปจจัยการเกษตรเปนอันดับแรก รองๆลงมาเปนการ
สรางศาลาและทําประปาหมูบาน  

 
 

ตารางที่ 90  การวเิคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการมิยาซาวา  
กับการชวยเหลือประชากรเปาหมายชนบททั่วไปและชุมชนเมือง ของจังหวัดเชยีงใหม  ลําพูน  และพะเยา 

ประเด็นวิเคราะห ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1. จุดแข็ง    
1.1  การสรางงาน
ในระดับรากหญา 

ชวยกระตุนการสรางงานในระดับหมูบานโดย
กระจายรายไดใหกับประชากรโดยตรง 
ชวยเปนเงินกองทุนหมุนเวียนใหสมาชิก
หมูบานเปนสวนรวม เชน เงินกองทุนปุย และยา
ปราบศัตรูพืชและวัชพืช เปนตน 
เปนแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา โดยรัฐบาลรับภาระ
ดอกเบี้ยบางสวนแทนให 
ชวยใหมีงานทําในชุมชนโดยไมตองอพยพไป
หางานทําที่อ่ืน 

ไมพบโครงการในลักษณะนี้ 
 
 

ไมพบโครงการในลักษณะนี้ 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
 

เหมือนชนบททั่วไป 

1.2  ความยืดหยุน
ในการเลือกทํา
โครงการที่จัดทํา 

มีความหลากหลายของโครงการทั้งการสราง
งาน การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ และการรักษาพยาบาล และ
การศึกษา 

เหมือนชนบททั่วไป 

1.3  การเพิ่ม
สวัสดิการสังคม 

ไมพบโครงการในลักษณะนี้ การเพ่ิมระดับความเปนอยูของผูพิการ ผูดอยโอกาส 
ผูปวยโรคเอดส และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหกับ
นักเรียนยากจน 
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ตารางที่ 90 (ตอ) 
ประเด็นการ
วิเคราะห ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

2.  จุดออน    
2.1  ความเรงดวน
ของโครงการ 

เนื่องจากเปนโครงการเรงดวนเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ ทําใหตองเรงใชเงินที่กูมาใหทันใน
เวลาที่กําหนด คือระหวางไตรมาสที่ 3 และ 4 
ของป 2542 และป 2543 การเลือกโครงการแกไข
ปญหาความยากจน  จึงไมสามารถทบทวน
จัดเตรียมลวงหนาใหตรงกับความตองการของ
ทองถิ่นไดท้ังหมด  
การใชประโยชนจากโครงการการจางแรงงานคน
โดยใชเงินทั้งหมดเพียงครั้งเดียว(การสรางศาลา
เอนกประสงค การขุดลอกลําเหมือง การสราง
ระบบคูคลอง การสรางปาชาชุมชน และเมรุกลาง 
เปนตน) มากกวาเปนการทํากิจกรรมสงเสริม
อาชีพในระยะยาว ทําใหไดรับความชวยเหลือท่ี
จํากัดและไดประโยชนไมเต็มที่ 

เหมือนชนบททั่วไป 

2.2  ความไมท่ัวถึง
และไมเพียงพอ
ของเงินที่
ชวยเหลอื 

แมจะพยายามกระจายเงินโครงการใหแกทุกคน
ในหมูบานในรูปคาจางแรงงาน แตเงินที่แตละคน
ไดรับนอยมาก เพราะเปนเพียงคาแรงรายวนั ๆ 
ละ 120 บาท / คน อีกทั้งยงัไมสามารถกระจาย
ใหแกผูท่ีตองการงานทําไดอยางทัว่ถึง 
การบริหารโครงการเนนการใชจายเงนิใหทันตาม
กําหนดเวลา จึงเปนการกําหนดมาจากสวนกลาง
มากกวาการใหประชากรในหมูบานมีสวนรวมใน
การกําหนดโครงการในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
คนนอกชุมชนมารับจางหรือแยงงานจากคนใน
ชุมชน 

เหมือนชนบททั่วไป 
 

 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 

2.3  การขาดการ
ฝกอบรมทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ 

การสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชพีโดยขาดการ
ฝกอบรมใหความรูพ้ืนฐานเบื้องตนแกผูสนใจ
สมัครเปนสมาชิก อาทิ การสงเสริมการเลีย้งปลา 
โดยผูเลีย้งขาดความรูและไมประสบความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพน้ัน ซึ่งจะเปนขอจํากัด
สําคัญในการพัฒนากิจการตอไป 

เหมือนชนบททั่วไป 
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ตารางที่ 90 (ตอ) 
ประเด็นการ
วิเคราะห 

ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

2.4  การใชเงินกูที่
กอใหเกิดการ
กระ-ตุนทาง
เศรษฐกิจต่ํา 

กิจกรรมที่นําเงินไปใชประโยชนไมกอให เกิด
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวและขาดความ
ตอเน่ืองของโครงการ 

เหมือนชนบททั่วไป 

3.  โอกาส   
3.1 โอกาสในการ
ทําโครงการ
พัฒนาหลายได
โครงการพรอม
กัน 

หมูบานสามารถมีโครงการพัฒนาพรอมกันไดหลาย
โครงการและจากหลายหนวยงาน 

เหมือนชนบททั่วไป 

3.2  การเพิ่มรายได
แกประชากรและ
ลดคาใชจายดาน
ปจจัยทางการ 
เกษตร 

ประชากรไดโอกาสหาเงินเสริมรายได ในฐานะเปนเงิน
คาจางรายวัน นอกเหนือจากการประกอบอาชีพปกติ 
การมีกองทุนหมุนเวียน เชนวัสดุเกษตร ใหสมาชิกจะได
ใชประโยชน นับเปนโอกาสดีท่ีสมาชิกหมูบานจะไดรับ
บริการอยางทั่วถึง และไมถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง

เหมือนชนบททั่วไป 

4.  อุปสรรค   
4.1  โอกาสในการ
สรางอาชีพใหม 

ผูลักษณะการทํางานจางรายวันชวงส้ัน ทําใหไมสามารถ
จะชวยแกไขปญหาความยากจน หรือชวยสรางรายได
อยางยั่ งยืนใหประชากรเปาหมายยากจนที่หวัง พ่ึง
โครงการพัฒนาในลักษณะนี้ 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.2  คุณภาพของ
ผลงานจากการ
ใชเงินจางคาแรง 

การสรางงานที่ตั้งเปาประสงคเพียงชวยใหเกิดการจาง
งานหรือใหคนจนมีรายได บางกรณีสงผลกระทบตอ
คุณภาพของงาน อาทิ สรางและขุดลอกระบบคูคลอง
ดวยแรงงานคนแทนแรงงานเครื่องจักรกล เปนตน 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.3  ภาระหนี้สิน
และคาใชจายใน
ครัวเรือน 

กลุมตัวอย างยั งมีค าใชจ าย ท่ีจํ า เปนของครัว เรือน 
โดยเฉพาะคาเลาเรียน รวมทั้งหน้ีสินเกาที่ยังคางอยู และ
หากไมมีรายไดพอก็ตองนําเงินกูมาเปนคาใชจายใน
ครัวเรือน จึงไมสามารถพัฒนาอาชีพจากเงินกูไดอยาง
เต็มที่ 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.4  ความลาชาใน
การพิจารณา 
โครงการของ
สวนราชการ 

โครงการตองดําเนินการเรงดวน สวนราชการจึงนํา
โครงการเดิมที่ไมผานการอนุมัติมาเสนอใหม ทําให
หลายโครงการจางงานต่ํากวาเปาหมาย ที่เนนการจาง
งานไมต่ํากวารอยละ 30 ของวงเงินอนุมัติในแตละ
โครงการ 

เหมือนชนบททั่วไป 
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 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการมิยาซาวาจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของโครงการมิยา
ซาวา และเนื่องจากโครงการนี้ไดส้ินสุดลงแลวเปนสวนใหญ จึงมีขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินโครงการแกไขปญหาความ
ยากจนในลักษณะเชนเดียวกันนี้ ดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดแบงแยกหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการใหชัดเจนไมซํ้าซอนกัน และยังสามารถรวมงบประมาณมาทํา
ดานใดดานหนึ่งไดเปนรูปธรรมมากขึ้น 

2. การขยายเวลาการใชเงินใหสอดคลองกับการปฏิบัติ เพ่ือใหมีเวลาในการคัดเลือกโครงการและเงื่อนไขของการ
ปฏิบัติการที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งขึ้น 

4. การเปดโอกาสในคนในทองถิ่นมีสวนรวมในการคิดและคัดเลือกและประเมินโครงการพัฒนา 
5. การฝกอบรมทักษะอาชีพ โดยรวมมือกับสมาคมวิชาชีพตางๆ หนวยงานที่เก่ียวของและสถาบันการศึกษา ในการให

คําแนะนําอาชีพใหมเพื่อสรางลูทางในการประกอบอาชีพ โดยจัดใหมีหลักสูตรฝกฝนอาชีพหลายระดับ ตั้งแตระดับผูเริ่มตน ผูที่
มีประสบการณมาบาง หรือข้ันสูง  มีการใหคําแนะนําเปนระยะและมีความตอเนื่องในการประกอบอาชีพเพื่อปองกันปญหาการ
ดําเนินการลมเหลว การคัดสรรผูเขารวมโครงการที่เปนคนเฉพาะในชุมชน ประสบความเดือดรอนทางเศรษฐกิจและมีปญหา
ความยากจนอยางแทจริง เพื่อใหผลจากการใชเงินกูตรงตามเปาหมาย 
 

(2.2) โครงการ SML – โครงการหมูบาน/ชุมชนขนาดเล็ก – ขนาดกลาง - ขนาดใหญ∗ 
 

ในเดือนกันยายน-สิงหาคม 2547 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดมีแนวความคิดท่ีจะพลิกฟนหมูบาน (empowerment) ใหมี
พลังในการขับเคลื่อนสูการแกไขปญหาความยากจนและการสรางโอกาสใหแกประชาชนอยางยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ดวยการจัดสรรงบประมาณโดยตรงแบบใหเปลา และเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
สรางสรรคความคิดที่นําไปสูการปฏิบัติในการสรางปจจัยสนับสนุนตางๆ เพื่อการดํารงชีพและการมีอาชีพของประชาชนโดย
สวนรวม (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ, 2547) จึงไดจัดตั้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/
ชุมชน (SML)” ข้ึน โดยใหมีการทดสอบเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการสรางหมูบานและชุมชนตนแบบนํารองขึ้นทั่ว
ประเทศ จํานวน 1,024 แหง เมื่อเดือนตุลาคม 2547 ซ่ึงเมื่อการดําเนินงานตนแบบนํารองประสบผลสําเร็จก็จะไดขยายให
ครอบคลุมท้ังประเทศตอไป 

หลักการสําคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ในการจัดสรรงบประมาณแบบใหเปลาแก
หมูบาน/ชุมชนโดยตรง ตามแนวคิดของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 ประการ คือ  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหมีความพรอมในดานการดํารงชีวิตและมอีาชีพที่มั่นคง  
2. เพื่อเปนเครื่องมือในการสรางปจจัยสนับสนุนตางๆ ซ่ึงตรงกับทิศทางและความตองการที่แทจริงของ3.
ประชาชน และทําใหเกิดการบูรณาการกับภาคอื่นๆ  

3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคประชาชน ใหเกิดความพรอม และสรางผูนําในทองถ่ินสําหรับ การ
พัฒนาการปกครอง สวนทองถิ่นและการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ไดจัดสรรงบประมาณใหแกหมูบานเพื่อนําไปพัฒนา
หมูบานในทิศทางและความตองการที่แทจริงของประชาชน (demand) ดังน้ี 

1. หมูบาน/ชุมชนขนาดเล็ก (small) หมายถึง หมูบาน/ชุมชนที่มีจํานวนประชากร อาศัยอยูตั้งแต 101 คนขึ้นไป 
แตไมเกิน 500 คน ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 200,000 บาท 

                                                 
∗  อาจารย ดร.กมล งามสมสุข  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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2. หมูบาน/ชุมชนขนาดกลาง (medium) หมายถึง หมูบาน/ชุมชนที่มีจํานวนประชากรอาศัยอยูตั้งแต 501 คนขึ้น
ไป แตไมเกิน 1,000 คน ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 250,000 บาท 

3. หมูบาน/ชุมชนขนาดใหญ (large) หมายถึง หมูบาน/ชุมชนที่มีจํานวนประชากรตั้งแต 1,001 คนขึ้นไป ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจํานวน 300,000 บาท 

4. ชุมชนในเขตเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองไดรับการจัดสรรงบประมาณเทากับหมูบานขนาดกลางจํานวน 
250,000 บาท (คณะทํางานของนายกรัฐมนตรี, ไมระบุปที่พิมพ) 

เงินท่ีไดรับการจัดสรรนี้ คณะทํางานหมูบานและ/หรือที่ประชุมสามารถนําไปใชในการแกไขปญหา/ความตองการ
ที่เกี่ยวกับการดํารงชีพหรือการประกอบอาชีพของสมาชิกโดยรวมโดยผานกระบวนการการมีสวนรวมในการกลั่นกรองปญหา
และความตองการ ซ่ึงโครงการกําหนดวาตองมีสมาชิกของหมูบาน/ชุมชนเขารวมไมนอยกวารอยละ 75 (เมื่อตนเดือนกรกฎาคม 
2548 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดประกาศลดสัดสวนการมีสวนรวมของประชากรในหมูบาน/ชุมชนลงเหลือรอยละ 70 ซ่ึงทําใหมี
ความเปนไปไดและงายแกการปฏิบัติมากขึ้น) อันเปนการดําเนินงานในลักษณะที่ประชาชนเปนผูบริหารจัดการเอง (รวมคิด-
รวมทํา) ซ่ึงรูปแบบของการใชเงินจัดสรรสามารถกระทําได 2 รูปแบบคือ 

1. หมูบานลงทุนเอง กลาวคือ หมูบานลงทุนเองในโครงการขนาดเล็ก ใชเงินรายปที่ไดรับการจัดสรรของหมูบาน
เพื่อประโยชนรวมของประชาชนในหมูบาน 

2. หมูบานลงทุนในลักษณะ Matching Fund เปนการใชเงินรายปที่ไดรับการจัดสรรไปรวมลงทุนกับหมูบานอ่ืน 
เพ่ือแกไขปญหา/สรางประโยชนรวมระหวางหมูบาน หรือใชเงินรายปของหมูบานไปรวมลงทุนกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ในทองถิ่น ภาครัฐ หรือ เอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุน ก็ได 

นับจนถึงกรกฎาคม 2548 รัฐบาลไดดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) โดยจัดสรร
เงินงบประมาณครบทั้ง 1,024 หมูบาน (คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน, 2548ข)  ตามความเห็นของ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี ระบุวา โครงการ SML ไดรับการตอบรับอยางดีมาก จากทั้งประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ขาราชการจาก
สวนกลางและสวนภูมิภาค บุคลากรจากภาคการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานอิสระตางๆ เน่ืองจากโครงการชวยตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว รวมทั้ง ยังกอใหเกิดวิสัยทัศนดานการพัฒนาที่เปนรูปธรรมกับประชาชน 
ผูนํา และคณะทํางานของหมูบาน/ชุมชน เกิดการสรางนิสัยในการดําเนินงานอยางโปรงใสและถูกตอง โดยคํานึงถึงประโยชน
ของสวนรวมเปนหลัก ประชาชนไดรับโดยตรงเต็มจํานวนโดยไมตองผานหนวยงานใดๆ และประชากรในหมูบานเกิดความ
ตื่นตัวในการที่จะรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของหมูบาน/ชุมชน เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในลําดับตอไป 

ซ่ึงผลจากความสําเร็จของการดําเนินงานในหมูบาน/ชุมชนตนแบบนํารองดังกลาว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จึงมี
แนวคิด/นโยบายใหดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชนทุกแหงท่ัวประเทศ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชนดําเนินการเตรียมความพรอมในการขยายผลการดําเนินโครงการตอไป 

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) นี้เพิ่งเริ่มประกาศใชเมื่อปลายป 2547 ซ่ึงเปนชวงที่การศึกษานี้
ไดดําเนินการสํารวจขอมูลภาคสนามเสร็จส้ินแลว แมกระนั้นผูวิจัยก็ตระหนักวา โครงการดังกลาวจะมีสวนชวยเหลือประชากร
ยากจนในพื้นท่ีศึกษาใหมีโอกาสพัฒนาอาชีพและสรางรายไดเพิ่มข้ึนเนื่องจากประชากรสวนใหญของหมูบาน/ชุมชนมีสวนรวม
ในการกําหนดปญหาและความตองการ ซ่ึงก็เปนที่เชื่อไดวาประชากรรอยละ 70 หรือ 75 ของหมูบาน/ชุมชนที่ตองเขามามีสวน
รวมน้ันจะตองมีประชากรยากจนจํานวนหนึ่งไดมีสวนรวมในการกําหนดปญหาและความตองการของสวนรวม แมกระนั้น ผล
จากการสํารวจภาคสนามเพื่อทราบการมีสวนรวมในโครงการตางๆ เชนโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดพบวา
ประชากรมักเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการนอย หรือเมื่อเขามามีสวนรวม (เชน การรวมประชุม) ก็มักไมคอยไดมี
สวนรวมในการเสนอความคิดเห็นโดยเฉพาะประชากรยากจนมักไมคอยออกความคิดเห็นใดๆ ผูที่เขามามีสวนรวมและ
เสนอแนะความคิดเห็นมักไดแกกลุมผูนําซ่ึงก็มักเปนผูที่มีฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมดีของหมูบาน/ชุมชน ปญหาและความ
ตองการของประชากรยากจนที่แทจริงจึงอาจไมไดรับการแกไขหรือมีโอกาสไดรับการแกไขนอย (ยกเวนในบางหมูบาน/ชุมชน 
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เชน ที่บานลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา ที่ผูนําใหความสําคัญแกประชากรทุกกลุมอยางท่ัวถึงและใหการดูแลแกประชากรยากจน 
ตลอดจนมีกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชากรอยางทั่วถึง ปญหาและความตองการของประชากรยากจนจึงจะถูก
สะทอนออกมา) นอกจากนี้ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสนาม ก็พบวา การดําเนินการวิเคราะห
ปญหาและความตองการของหมูบาน/ชุมชนตามกระบวนการการมีสวนรวมของประชากรในหมูบาน/ชุมชนที่ตองมีผูเขารวมถึง
รอยละ 70 นั้นกระทําไดยากทั้งในแงของการรวบรวมจํานวนผูเขารวมประชุมใหครบตามหลักเกณฑ และการระดมความคิดเห็น
จากคนจํานวนมากโดยพยายามใหทุกคนมีสวนรวม ดังน้ัน หากจะใหโครงการดังกลาวน้ีประสบความสําเร็จอยางจริงจังและมี
สวนชวยเหลือประชากรยากจนได ผูที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของโครงการจึงควรใหความสําคัญแกกระบวนการมีสวนรวม
ของประชากรและหาวิธีการสรางการมีสวนรวมของประชากรอยางเหมาะสมดวย 

 
(3)  โครงการกองทุนเงินกูจากธนาคารพาณิชย  ประกอบดวย โครงการธนาคารประชาชน – ธนาคารออมสิน  

  และโครงการ SME – วสิาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง 

(3.1)   โครงการธนาคารประชาชน - ธนาคารออมสิน∗ 
 

(3.1.1) พื้นที่ศึกษาและประชากรตัวอยาง 
                 การศึกษาและประเมินโครงการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาล ในกรณีของธนาคารประชาชน  มีประชากร
ตัวอยางจากชนบททั่วไปและชุมชนเมืองของจังหวัดเชียงใหม พะเยา และลําพูน รวม 11ราย  โดยเปนประชากรของบาน
เปาหมาย 7 ราย และประชากรของบานควบคุม 4 ราย  (ตารางที่  91) 
 
ตารางที่ 91  ประชากรตัวอยางในการศึกษาโครงการธนาคารประชาชน 

จังหวัด หมูบาน/ชุมชน บานเปาหมาย บานควบคุม รวม 

ชนบททั่วไป  3 1 4 
    จังหวัดพะเยา บานเซี๊ยะ 2  2 
    จังหวัดลําพูน บานโฮงใน 1  1 
 บานหวยบง - 1 1 
ชุมชนเมือง  4 3 7 
    จังหวัดเชียงใหม เมืองกาย 1  1 
    จังหวัดพะเยา วัดบุญยืน 1  1 
    จังหวัดลําพูน ไกแกว 1  1 
 สันดอนรอม 1  1 
 ชางฆอง - 1 1 
 บานทา-ทานาง - 2 2 

รวมทั้งหมด  7 4 11 
 
 
 

                                                 
∗  อาจารย ดร.ศุทธินี ดนตรี ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคทศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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(3.1.2) จํานวนผูกูเงิน 
               รัฐบาลไดมอบหมายใหธนาคารออมสินเริ ่มดําเนินการโครงการธนาคารประชาชนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2544  เพื่อสรางโอกาสใหผูประกอบการรายยอยและผูที่สนใจประกอบอาชีพอิสระรายยอยสามารถเขาถึงบริการ
แหลงเงินทุนในระบบ เพ่ือสรางงานสรางรายไดดวยตนเองและลดการพึ่งพาเงินทุนนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก ทําใหมี
อาชีพ รายไดสม่ําเสมอและมีชีวิตที่เปนอยูดีข้ึน รวมถึงสงเสริมใหเกิดการออกพัฒนาอาชีพและสงเสริมใหสมาชิกมีงานทํา โดย
ธนาคารจะทําหนาท่ีเปนแหลงทุนอยางตอเน่ือง สําหรับในพ้ืนท่ีศึกษามีการขอกูเงินจากโครงการธนาคารประชาชน มาตั้งแต 
พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2547 รวม 20 ราย โดยในพ.ศ. 2544 มีจํานวน 4 ราย ประกอบดวยบานเปาหมายในชนบททั่วไป 3 ราย 
(บานโฮงใน จังหวัดเชียงใหม) และบานควบคุมในชุมชนเมือง 1 ราย (ชุมชนชางฆอง จังหวัดลําพูน)  ในพ.ศ. 2545 มีผูกู 6 ราย 
โดยในชนบททั่วไปเปนบานเปาหมาย 2 ราย (บานเซ๊ียะ จังหวัดลําพูน) และเปนบานควบคุม 1 ราย (บานหวยบง จังหวัดลําพูน)  
ในชุมชนเมือง เปนบานเปาหมายทั้งหมด 3 ราย (ชุมชนเมืองกาย จังหวัดเชียงใหม ชุมชนวัดบุญยืน จังหวัดพะเยา และชุมชนไก
แกว จังหวัดลําพูน) ในพ.ศ. 2546 มีผูกู 9 ราย เปนบานเปาหมาย 5 ราย (อยูในชนบททั่วไป 1 แหง คือ บานเซี๊ยะ จังหวัดลําพูน 
และอยูในชุมชนเมือง 4 แหง คือ ชุมชนเมืองกาย จังหวัดเชียงใหม ชุมชนวัดบุญยืน จังหวัดพะเยา ชุมชนไกแกวและชุมชนสัน
ดอนรอม จังหวัดลําพูน) และบานควบคุม 4 ราย (เปนชนบททั่วไป 1 ราย คือ บานหวยบง จังหวัดลําพูน และชุมชนเมือง 3 ราย  
ที่ชุมชนชางฆองและชุมชนบานทา-ทานาง จังหวัดลําพูน)  และใน พ.ศ. 2547 มีผูกูเพียง 1 ราย อยูในชนบททั่วไป (บานเซี๊ยะ 
จังหวัดพะเยา) 
                ในดานจํานวนผูกูตามครั้งที่มีการอนุมัติ มีการไปขอกูเงินตามโครงการธนาคารประชาชนจากธนาคารออมสินสาขาที่
อยูในพื้นที่ศึกษาไมเกิน 3 ครั้ง โดยมีผูขอกูเงินเปนครั้งที่ 1 มีจํานวน 11 ราย อยูในบานเปาหมาย 7 ราย และบานควบคุม 4 ราย  
ในการขอกูเงินครั้งที่ 2 มีผูกู 9 ราย อยูในบานเปาหมาย 7 ราย และบานควบคุม 2 ราย  และในการกูเงินครั้งที่ 3 มีผูกู 2 ราย อยูใน
บานเปาหมายของชนบททั่วไปทั้งหมด  จึงเห็นไดวาบานเปาหมายซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนที่มีฐานะยากจนกวาบานควบคุม
มีการเขารวมโครงการธนาคารประชาชนมากกวา และสะทอนความตองการเงินทุนมากกวา การขอกูเงินจากผูกูรายเดียวกันมี
ตอเนื่องบางทั้งในชนบททั่วไปและในชุมชนเมือง เพื่อนําไปประกอบกิจกรรมเดียวกัน เชน การเลี้ยงหมู การทําอาหาร  

          (3.1.3)จํานวนเงินกูและการนําเงินไปลงทุน 

               การขอกูเงินท้ัง 20 ครั้ง ในระหวาง พ.ศ. 2544 – 2547  เปนจํานวนเงินกูรวม 254,000 บาท หรือเฉลี่ยเปนเงิน 12,700 
บาทตอราย มีการนําเงินไปลงทุนดังน้ี 
              ในการกูเงินครั้งที่ 1 มีผูไดรับอนุมัติเงินกู 10 ราย จํานวนเงินทั้งหมด 102,000 บาท โดยในเขตชนบททั่วไป มีจํานวน
เงินกูรวม 19,000 บาท เฉลี่ย 4,750 บาทตอราย เปนการกูในบานเปาหมายรอยละ 47.4 และในบานควบคุมรอยละ 52.6  บาน
เปาหมายนําเงินไปเปนคาใชจายในการซ้ือหมูมาเลี้ยงรอยละ 55.6  คาใชจายในบานรอยละ 33.3 และคาเลาเรียนรอยละ 11.1 
สวนบานควบคุมนําเงินทั้งหมดไปลงทุนทําน้ําพริก  สําหรับชุมชนเมือง มีการกูเงินรวม 83,000 บาท เฉลี่ย 13,833 บาทตอราย  
เปนการกูในบานเปาหมายรอยละ 72.3  และในบานควบคุมรอยละ 27.7  โดยบานเปาหมายเปนการลงทุนเพื่อการคารอยละ 50.0  
การขายอาหารและคาเลาเรียนบุตรรอยละ 25.0  และคาใชจายในบานรอยละ 25  สวนบานควบคุมใชเงินเพื่อการคารอยละ 65.2 
และการลงทุนซ้ือกระดาษและไมเพ่ือทําปราสาทรอยละ 34.8  ในดานการใชเงินตามวัตถุประสงคของโครงการธนาคาร
ประชาชน โดยรวมพบวามีการใชเงินไดตรงตามวัตถุประสงครอยละ 66.2  และใชเงินไมตามวัตถุประสงครอยละ 33.8 
               ในการกูเงินครั้งที่ 2  มีผูไดรับอนุมัติเงินกู 8 ราย จํานวนเงินทั้งหมด 142,000 บาท โดยในเขตชนบททั่วไป มีจํานวน
เงินกูรวม 37,000 บาท เฉลี่ย 12,333 บาทตอราย เปนการกูในบานเปาหมายรอยละ 18.9 และในบานควบคุมรอยละ 81.1  บาน
เปาหมายนําเงินไปเปนคาใชจายในการซื้อหมูมาเล้ียงรอยละ 71.4  และคาใชจายในบานรอยละ 28.6 สวนบานควบคุมนําเงินไป
ลงทุนทํานํ้าพริกทั้งหมดเชนเดียวกับที่ขอกูในครั้งท่ี 1 สําหรับชุมชนเมืองมียอดเงินกูรวม 105,000 บาท คิดเปนเงินกูเฉล่ีย 21,000 
บาทตอราย  ชุมชนเปาหมายเปนการนําเงินไปลงทุนดานการขายอาหารรอยละ 40 การขายอาหารและคาเลาเรียนบุตรรอยละ 30 
และคาใชจายในครัวเรือนและลงทุนวัสดุเพื่อทําเครื่องจักสานรอยละ 30  ชุมชนควบคุม มีการนําเงินกูไปใชเพื่อซ้ือกระดาษและ
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ไมเพื่อทําปราสาทรอยละ 54.5 และการใชหนี้รอยละ 45.5  ในการกูเงินครั้งที่ 2 จึงมีการใชเงินตรงตามวัตถุประสงคของธนาคาร
ประชาชนรอยละ 65.1 และเปนการใชเงินไมตรงกับวัตถุประสงครอยละ 34.9 
               ในการกูเงินครั้งที่ 3 มีจํานวนผูขอกูและเงินกูท่ีอนุมัติไมมากนักเพราะเปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเฉพาะใน
ตอนตนป พ.ศ. 2547  คือมีจํานวนผูกูเพียง 2 ราย อยูในเขตชนบททั่วไปที่เปนบานเปาหมายทั้งหมด ไดรับเงินกูท่ีอนุมัติแลว 
10,000 บาท เฉลี่ยเปนเงิน 5,000 บาทตอราย โดยนําเงินไปใชในการเลี้ยงหมูและเปนคาใชจายในบาน รอยละ 50 เทากัน จึงมี
สัดสวนการใชเงินตรงตามวัตถุประสงคของโครงการธนาคารประชาชนและไมตรงตามวัตถุประสงคเทากัน คือรอยละ 50 

          (3.1.4) เงื่อนไขในการขอกูเงินจากโครงการธนาคารประชาชน 

              เงื่อนไขในการขอกูเงินจากโครงการธนาคารประชาชน ตามขอคิดเห็นของสมาชิก มีดังนี้  
             1. ผูคํ้าประกัน   ในเขตชนบททั่วไป ประชากรตัวอยางทั้งหมดตอบวามีผูคํ้าประกัน จํานวน 2-3 คน แตในระยะเริ่มตนมี
จํานวน 1 คนก็ไดถาเปนขาราชการและมีเงินเดือนสูงกวาอัตราที่ผอนชําระสามารถค้ําประกันไดเพียงคนเดียว แตหากรายไดไม
มากนักจึงตองใหมีการคํ้าประกันกันหลายคน โดยสวนใหญรอยละ 88.9 ตอบวาเงื่อนไขนี้ไมเปนปญหาในการขอกูเงิน สวนที่
เปนปญหามีเพียง 1 ราย เพราะผูที่ขอใหคํ้าประกันก็มีภาระเชนกันในการขอกูเงิน  
              2. การมีสถานประกอบการ ในการขอกูเงินผูกูเงินตองมีสถานที่ประกอบกิจการที่แนนอน เพื่อสามารถติดตอกันได
สะดวก  เงื่อนไขนี้ไมไดเปนอุปสรรคกับผูกูทั้งหมดแตอยางใด 
              3. การมีหลักทรัพยเพื่อคํ้าประกัน  ผูขอกูเงินเกือบทั้งหมดไมนิยมการใชหลักทรัพยเพ่ือคํ้าประกันเงินกูแตจะใชผูคํ้า
ประกัน  มีผูกูเพียงรายเดียวที่ใชหลักทรัพยเพ่ือการค้ําประกันเงินกู แตมีมูลคาต่ํามากเพียง 1,000 บาท และไมถือวาเปนปญหาใน
การขอกูเงิน 
               4. การมีเงินฝากกับธนาคารออมสิน เปนนโยบายสงเสริมการออมเงินใหกับประชาชน ซ่ึงสมาชิกทุกคนยอมรับเงื่อนไข
นี้โดยมีเงินฝากกับธนาคารออมสิน แตมีการฝากเงินตามแตขีดความสามารถ เชน 1,300 บาท  
               5. การมีใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ เปนเงื่อนไขที่ไมมีการปฏิบัติ เพราะสวนใหญเปนการประกอบอาชีพอิสระ เชน 
การทําเครื่องจักสาน ปราสาทสําหรับงานศพ การขายอหาร น้ําพริก เปนตน  และสวนใหญใชท่ีพักเปนสถานที่ประกอบการ  
               6. การสมัครเปนสมาชิกโครงการธนาคารประชาชน เปนอีกเง่ือนไขหนึ่งที่ผูขอกูเงินท้ังหมดยอมรับและคิดวาไมเปน
ปญหาในทางปฏิบัติ 

          (3.1.5) การชําระเงินคืนและแหลงเงินที่ใชชําระคืนเงินกู  

               สวนใหญรอยละ 90 ตอบวาสามารถคืนเงินไดตามงวดเวลา ซ่ึงมีรอบการกูครั้งละ 3 เดือน โดยใหเหตุผลวา สามารถทํา
ไดตามเงื่อนไข มีเพียง 1 รายแจงวาตองกูยืมเงินจากที่อ่ืนมาใชคืน   
               สําหรับแหลงเงินที่ใชชําระเงินกู ชนบททั่วไปไดจากกิจการที่ลงทุนและรายไดอ่ืนของครอบครัวในสัดสวนรอยละ 40 
เทากัน และการยืมเงินจากญาติ (เปนเฉพาะกรณีของบานเปาหมาย) รอยละ 20  สวนชุมชนเมือง ใชเงินจากกิจการที่ลงทุนและ
รายไดอ่ืนของครอบครัวในสัดสวนรอยละ 33.3 เทากัน  เงินกูนอกระบบจากนายทุนในหมูบาน (รอยละ 10 ตอป และรอยละ 20 
ตอเดือน) รอยละ 22.2  และนําเงินจากกองทุนรอยละ 11.2 
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  (3.1.6) ปญหาในการกูยืมเงินจากโครงการธนาคารประชาชน 
              ประชากรตัวอยางในชนบททั่วไปตอบวาไมมีปญหาในการกูยืมเงิน  แตประชากรตัวอยางในชุมชนเมือง รอยละ 57.2 
ตอบวาไมมีปญหา และรอยละ42.8 ซ่ึงเปนบานเปาหมายทั้งหมด ตอบวามีปญหาในดานประกอบธุรกิจขาดทุน ไดรับเงินกูนอย
กวาจาํนวนที่ขอไว และขาดผูคํ้าประกัน 

          (3.1.7) ขอเสนอแนะสําหรับโครงการและการปรับปรุงโครงการธนาคารประชาชน 

               ในดานขอเสนอแนะจากประชากรตัวอยาง  สําหรับชนบททั่วไป ตองการใหขยายวงเงินกูเปน 10,000 บาทตอราย มี
การฝกอบรมอาชีพ และลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือรอยละ 6 ตอป สวนชุมชนเมือง เสนอใหเพิ่มจํานวนเงินกูเปน 30,000 – 50,000 
บาทตอราย  การขยายระยะเวลาชําระเงินคืนเปน 3 – 4 ป  การประนอมหนี้  และการสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพ  จาก
ขอเสนอแนะดังกลาวสะทอนวาเงินกูของธนาคารประชาชนจึงยังไมเพียงพอกับความตองการและกิจกรรมที่ตองการลงทุน โดย
ในเขตชุมชนเมืองที่ยังมีโอกาสการลงทุนและการใชเงินลงทุนที่สูงกวาในเขตชนบท 
 อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้ สามารถทํามาสรุป วิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของโครงการที่เอ้ือตอความชวยเหลือแกไขปญหาความยากจนของประชากรเปาหมายทั้งใน
ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง ดังรายละเอียดในตารางที่ 92 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่  92  การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการธนาคารประชาชนกับการชวยเหลือ

ประชากรเปาหมายยากจนชนบททั่วไป และชุมชนเมืองของจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และพะเยา 
 

ประเด็นวิเคราะห ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1. จุดแข็ง    
1.1 มีจํานวนเงินใหกูยืม      เปนแหลงเงินกูใหประชากรในเขตชนบททั่วไปและ

ชุมชนเมือง ที่ประกอบอาชีพอิสระรายยอย หรืออาชีพเสริม
นอกการเกษตร 

 ธนาคารออมสินใหประชากรเปาหมายไดรับเงินกูคอนขางสูง
มาก คือวงเงินมากที่สุด 50,000 บาทตอราย โดยเพิ่มขึ้นให 
ตามจํานวนครั้งที่ขอกู 

 
เหมือนชนบททั่วไป 

1.2  ความยืดหยุนของ
โครงการในการ
กําหนดวงเงินกู การ
ชําระคืน และการ
ประกอบอาชพี 

     การชําระคืนเงินกูทําไดหลายชวงเวลา มีความยืดหยุนตาม
จํานวนเงินกู ประมาณ 1-3 ป (เชน กู 5,000บาท ชําระคืน
ภายใน 3 เดือน ถายอดเงินกูไมเกิน 15,000 บาท ชําระคืนใน
เวลา 1 ป หรือเปนรายเดือนก็ได  ถากูเงิน30,000 บาท ใชเงิน
คืนในเวลา 2 ป และยอดเงินกู 50,000 บาท ใชเงินคืนในเวลา 
3 ป) หรือระหวาง 25-37 งวด (เดือน) โดยชําระคืนเปนราย
เดือนหรือรายปก็ได 
การประกอบอาชีพสามารถทําไดหลากหลาย เชน การลงทุน
เลี้ยงสัตว การทํารานเสริมสวย การขายอาหาร เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
     เหมือนชนบททั่วไป เชน การ
ทําอาหาร น้าํพริก จักสาน 
ประดษิฐปราสาทสําหรับงานศพ 
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ตารางที่ 92 (ตอ)   

ประเด็นวิเคราะห ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1. จุดแข็ง (ตอ)   
1.3)  ระเบียบการกูยืม       ธนาคารออมสินใหประชากรเปาหมายไดรับเงินกูคอนขาง

สูงมาก คือวงเงินมากที่สุด 50,000 บาทตอราย โดยเพิ่มขึ้นให
ตามจํานวนครั้งที่ขอกู 
     การค้ําประกัน เปนเงื่อนไขที่ผูกูสวนใหญยอมรับและ
ปฏิบัติได เพราะผูที่ไมมีหลัก ทรัพยค้ําประกันยังมีโอกาสขอ
กูยืมเงินได โดยใชระบบค้ําประกันในกลุมสมาชิกผูกู 
     การมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน เปนการสรางวินัย
ในการออม  และมีความยืดหยุนโดยใหฝากเงินตามขีด
ความสามารถ 

     อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอปเทากับ โครงการหมูบานและ
ชุมชนเมือง แตสามารถกูยืมเงินไดมากกวาและไมมีขอจํากัด 
จํานวนโครงการเห็นไดจากมีจํานวนสมาชิกและจํานวนผูขอ
กูยืมเงินเพิ่มขึ้นทุกป 

เหมือนชนบททั่วไป 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
 

     เหมือนชนบททั่วไป  ชุมชน
เมืองขนาดใหญ เชน ที่อําเภอเมือง
เชียงใหม  จึงมีโอกาสและผูขอ
กูยืมเงินมาก โดยไมมีขอจํากัด 

2.  จุดออน    
2.1  ระเบียบการกูยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การขาดการฝกอบรม

ทักษะในการ
ประกอบอาชพี 

     กําหนดเพดานเงินใหกู ยืมขั้นสูงในการกู ยืมทั่วไปไวที่
50,000 บาทตอราย  บางครัวเรือนที่ตองนําเงินกูไปลงทุนใน
จํานวนที่มากกวานี้ จึงไดรับความชวยเหลือที่จํากัดและได
ประโยชนไมเต็มที่ 
     การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินกูภายใน 1 ป บาง
กิจการไมสามารถจะไดรับผลตอบแทนภายในเวลา 1 ปได 
     การมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินอยางนอย 2 เดือน
อาจเปนขอจํากัดสําหรับผูมีรายไดต่ํามากจนมาก จนไมสามารถ
ขอกูเงินได 
     คนที่มีฐานะยากจนมากไมสามารถหาผูคํ้าประกันได 
     อัตราดอกเบี้ยแมจะต่ํา คือ รอยละ 1 ตอเดือน หรือรอยละ 12
ตอป แตยังสูงกวา โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ
(ประมาณรอยละ 6/ป) และยังคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 
     ประชากรสวนใหญเปนผูประกอบอาชีพรายยอยที่มีความ
คลายคลึงกัน  จึงขาดโอกาสในแขงขัน  และไมสามารถ
พัฒนาการประกอบอาชีพใหมากกวานี้ 

เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
เหมือนชนบททั่วไป 

 
 

เหมือนชนบททั่วไป 

2.3  การใชเงินกูที่ไมเกิด
ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ 

     ยังคงมีการใชเงินในกิจกรรมที่ไมเกิดผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ รอยละ 17 ในดานคาเลาเรียนและคาใชจายในบาน 

เหมือนชนบททั่วไป  มีการใชเงิน
รอยละ 26 เพื่อเปนคาใชหนี้ คาเลา
เรียน และคาใชจายในบาน 
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ตารางที่ 92 (ตอ)   

ประเด็นวิเคราะห ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

3.  โอกาส   
3.1  การลดหนี้นอก

ระบบ 
     สมาชิกบางสวนสามารถลดภาระหนี้สินจากการกูเงิน
นอกระบบและหนี้นอกระบบ (20,000-50,000 บาท/ป/
ครัวเรือน) ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ สูงมาก  (รอยละ 5-20/
เดือน) 

 
เหมือนชนบททั่วไป 

3.2 ความพรอมในดาน
เงินทุนใหแกษมาชิก
ที่เพิ่มข้ึนโดยตลอด 

     ธนาคารออมสินมีความพรอมดานเ งินทุนในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของโครงการธนาคารประชาชน
โดยไมจํากัด และตอเนื่อง และมีโครงการสินเชื่อใหม
สําหรับหาบเรแผงลอยใน วงเงิน 30,000 – 100,000 บาท
ดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป 

 
เหมือนชนบททั่วไป 

3.3  การเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพ 

     สมาชิกมีโอกาสประกอบอาชีพพื้นบานง ายๆ  ไม
ซับซอน  และไมตองลงทุนมากภายในชุมชน  (อาทิ
ทําอาหารสําเร็จรูปขายที่บานหรือที่ ศูนย เด็กเล็กและ
โรงเรียน ขายอาหารอีสาน รถเข็น และลงทุนทํารานเสริม
สวย เปนตน) 
  การใชบุคคลคํ้าประกันที่มีความนาเชื่อถือจะเปนการ
กล่ันกรองสมาชิกที่ขอกูใหมีความนาเชื่อถือสูงข้ึน 

 
 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.  อุปสรรค   
4.1  โอกาสในการสราง

อาชีพ 
     ผูขอกูเงินสวนใหญยังใชเงินลงทุนในกิจการเดิม และ
ขาดโอกาสในการสรางอาชีพใหม 
     ประชาชนบางกลุมมีการประกอบอาชีพจริง   แต
ประสบปญหาในดานคาใชจายสูง รายไดไมเพียงพอกับ
คาใชจาย  ไมสามารถชดใชหนี้คืนธนาคารไดตามกําหนด 

 
 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.2  เง่ือนไขในการขอ
กูยืม 

     เงื่อนไขดานสถานที่ประกอบการอาชีพที่แนนอนอาจ
ทําใหผูมีอาชีพบางประเภท เชน หาบเร หรือ การเรขาย
ของไปตามสถานที่ตางๆ ไมมีสถานที่แนนอนหมดโอกาส
ในการขอกู 

 
เหมือนชนบททั่วไป 

 

4.3  ความไมแนนอนในการ
พิจารณาเงินกูและ
เงื่อนไขวงเงินกู 

     จํานวนเงินกูขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ธนาคารซึ่งอาจไม
มากพอตามความตองการ โดยเฉพาะการกําหนดใหขยายวงเงินกู
ตามจํานวนคร้ังที่ขอกู การกูคร้ังแรกถูกจํากัดใหไดไมเกิน 15,000
บาทตอราย จึงอาจเปนการลดโอกาสการลงทุน ในการทํากิจการที่
ใชเงินลงทุนมากกวาน้ี  
  การขอกูยืมเงินครั้งตอไปตองชําระเงินท่ีกูยืมมากอน แตอาจไมได
รับผลตอบแทนทันที ทําใหการลงทุนไมตอเน่ืองอาจตองไปใช
แหลงเงินกูที่อ่ืนท่ีมีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก 

 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
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ตารางที่ 92 (ตอ)   

ประเด็นวิเคราะห ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

4.4  ภาระการใชจายใน
ครัวเรือน 

     ประชากรตัวอยางยังมีคาใชจายท่ีจําเปนของครัวเรือน
โดยเฉพาะคาเลาเรียน รวมทั้งหนี้สินเกาที่ยังคางอยู และ
หากไมมีรายไดพอก็ตองนําเงินกูมาเปนคาใชจายใน
ครัวเรือน จึงไมสามารถพัฒนาอาชีพจากเงินกูไดอยาง
เต็มท่ี 

 
เหมือนชนบททั่วไป 

4.5  ความไมแนนอนใน
การประกอบอาชีพ 

     ประชากรสวนหนึ่งไมสามารถใชเงินคืนไดตามกําหนด
เพราะการเกษตรไมไดผลผลิต หรือขาดทุนไมไดราคา  

เหมือนชนบททั่วไป เนื่องจาก
กิจการขาดทุน 

 
 

สําหรับการปรับปรุงโครงการธนาคารประชาชนจากผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของโครงการ
ธนาคารประชาชน  จึงมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินโครงการนี้ตอไป ดังนี้ 
          1.  การปรับลดเงื่อนไขในการกูเงินโดยเฉพาะการมีเงินฝาก ผูคํ้าประกัน และการมีสถานที่ประกอบกิจการ  ใหกับผูมีฐานะ
ยากจนมาก เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงเงินกู รวมทั้งการลดขั้นตอนตางๆ ในการขอกูเงินลง 
          2.  การปรับการคิดดอกเบี้ยใหลดลงตามจํานวนเงินกูที่คาง ในกรณีที่มีการผอนชําระเปนรายเดือน 
          3. การฝกอบรมทักษะอาชีพโดยรวมมือกับสมาคมวิชาชีพตางๆ หนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันการศึกษา ในการให
คําแนะนําอาชีพใหมเพื่อสรางลูทางในการประกอบอาชีพ โดยจัดใหมีหลักสูตรฝกฝนอาชีพหลายระดับ ตั้งแตระดับผูเริ่มตน ผูที่
มีประสบการณมาบาง หรือข้ันสูง  การใหคําแนะนําเปนระยะในการดําเนินธุรกิจเพ่ือปองกันปญหาการขาดทุนและหนี้เสีย 
         4. การมีโครงการเสริมคูขนานกับโครงการธนาคารประชาชน ในจัดการแกไขปญหาหน้ีนอกระบบเดิม และคาเลาเรียน
โดยตรง เพื่อใหสามารถใชเงินกูในการประกอบอาชีพไดอยางเต็มที ่
 

(3.2) โครงการ SMEs - วิสาหกิจปละขนาดยอมและขนาดกลาง∗ 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอยูทั่วประเทศ เมื่อรวมกันแลวจัดเปนภาคธุรกิจสวนใหญของประเทศ จึงมี
ความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในอดีตที่ผานมา วิสาหกิจเหลาน้ียังขาดความเขมแข็งในการดําเนินการ
ธุรกิจ ดังนั้น ในป 2543 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดจัดทําพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมข้ึน เพ่ือ
เปนการรองรับสนับสนุนสงเสริมและจูงใจใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถยกระดับความสามารถในการ
ประกอบการ และสามารถแขงขันกับระดับภายในประเทศและระดับสากลได ซ่ึงทายสุดจะกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมของประเทศ 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 จําเปนตองกําหนดขอบเขตความหมายของ 
"วิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง" วา หมายถึง กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจการคาปลีก หรือกิจการอ่ืน
ตามที่รัฐมนตรีประกาศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงครอบคลุม การประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอยางงายที่มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมทั้งที่เปนวิสาหกิจชุมชน และการประกอบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน สวนการบริการกําหนดขอบเขตใหครอบคลุมเฉพาะกิจการเกี่ยวกับการศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การโรงแรมและ

                                                 
∗  อาจารย ดร.กมล งามสมสุข ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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หอพัก การภัตตาคาร การใหบริการสวนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ใหแกธุรกิจ การซอมแซมทุกชนิด และการทองเที่ยว
และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยว  

สําหรับกิจการคาสงและกิจการคาปลีกก็หมายถึง การใหบริการเกี่ยวกับการคา รวมถึงการเปนนายหนาหรือตัวแทน
การซ้ือขาย สถานีบริการนํ้ามัน และ สหกรณผูบริโภค สวนที่ไมรวมไวในสาขาการคาคือ การขายอาหารและขายเครื่องดื่มของ
ภัตตาคารและรานอาหาร การใหบริการเชาส่ิงบันเทิงและพักผอนหยอนใจ เนื่องจากกิจกรรมตางๆ เหลาน้ีจะรวมไวในสาขา
บริการ โดยที่การคาขายสง หมายถึง การขายสินคาใหมและสินคาใชแลวใหแกผูคาปลีก ใชในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชย
กรรม สถาบัน ผูใชในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายสงใหแกผูคาสงดวยกันเอง สวนการคาปลีกหมายถึง การขายปลีกโดยไมมี
การเปลี่ยนรูปสินคาทั้งสินคาใหมและสินคาใชแลวในประชาชนทั่วไป เพ่ือการบริโภคหรือการใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคล
ในครัวเรือน  

ท้ังนี้กิจการดังกลาวขางตนทั้งหมดจะจัดวาเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตองเขาเกณฑตามตารางที่ 93  ดวย 
ซ่ึงเกณฑดังกลาวขางตน มิไดกําหนดคาขั้นต่ําไว ดังนั้น วิสาหกิจขนาดจิ๋วหรือรายยอย (Micro Enterprise) ซ่ึงโดยทั่วไปหมายถึง 
วิสาหกิจท่ีมีจํานวนคนทํางานนอยกวา 5 คนลงมา ก็จะรวมไวเปนสวนหน่ึงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวย 

 
ตารางที่ 93  เกณฑลักษณะของธุรกิจที่จัดวาเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วิสาหกิจรายยอยและวิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 
ประเภทวิสาหกิจ การจางงาน 

 (คน)  
สินทรัพยถาวร  

(ลานบาท) 
การจางงาน  

(คน) 
สินทรัพยถาวร 

 (ลานบาท) 
ผลิตสินคา  ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50 แตไมเกิน 200 
บริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200  เกินกวา 50 แตไมเกิน 200 
คาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50  เกินกวา 50 แตไมเกิน 100 
คาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30 เกินกวา 30 แตไมเกิน 60 

  ท่ีมา: http://www.utcc.ac.th/smec/info/info101.html [25 ก.ค. 48] 

  
ดวยธุรกิจ SMEs มักประสบกับปญหาการขาดแคลนเงินทุน เนื่องจากสวนใหญขาดหลักทรัพยคํ้าประกัน และระบบ

บัญชีไมไดมาตรฐาน จึงทําใหสถาบันการเงินไมคอยใหความเชื่อถือ ทําใหธุรกิจบางสวนตองหันไปพึ่งพาเงินกูนอกระบบที่มี
ดอกเบี้ยสูง นอกจากนี้ ธุรกิจ SMEsยังประสบกับปญหาอื่นๆ อีก เชน ปญหาในดานการตลาดที่จํากัดเพียงในประเทศ การใช
เทคโนโลยีการผลิตที่ลาสมัย การจัดจําหนายและบริการ เปนตน ปญหาตางๆ เหลานี้มีผลทําใหตนทุนการผลิตสูงและเกิดปญหา
สภาพคลอง ทําใหไมสามารถแขงขันไดทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ ดังนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได
ดําเนินการชวยเหลือวิสาหกิจเหลานี้ดวยมาตรการตางๆ ดังน้ี 
 (3.2.1) สนับสนุนดานเงินทุน โดยมีเงินทุนเพ่ืออุตสาหกรรมในครอบครัว หัตถกรรมและอุตสาหกรรมชนบท วงเงิน
ไมเกิน 5 แสนบาทตอโครงการ และสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม วงเงินกวา 5 แสนบาท แตไมเกิน 25 ลานบาท โดยรวมกับ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม ซ่ึงตอมา (ในป 2545) ก็ไดจัดตั้งเปน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand) เพื่อใหบริการทางดานการเงินแกวิสาหกิจฯ
สามารถพัฒนาและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังไดวางแผนอุตสาหกรรมในกลุมเปาหมายยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาผูประกอบการ SMEs ท่ีมีอยูแลวและรายใหม ดวยการใหคําปรึกษาแนะนําและฝกอบรม ซ่ึงการใหความชวยเหลือ
ทางดานเงินทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยสามารถใหไดสูงสุดถึง 50 ลานบาทตอ
ราย (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย, ไมระบุปที่พิมพ) 
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 (3.2.2) ประสานงานรับชวงการผลิตจากวิสาหกิจขนาดกลางและยอมไปยังกิจการขนาดใหญรวมทั้งการจัดแสดง
สินคา จําหนายสินคาในลักษณะผูผลิตพบผูบริโภค เผยแพรขอมูลการตลาดไปยังกลุมเปาหมาย  
 (3.2.3) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและยอมข้ึน เพื่อชวยสรางความเขมแข็ง SMEs ใน
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงผลิตสินคาใหกับอุตสาหกรรมขั้นปลาย ใหมีคุณภาพมาตรฐาน ใหเกิดความเชื่อมโยงและรับชวงการผลิต
ของอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ 
 (3.2.4) สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ตั้งโครงการและกิจกรรมสงเสริมพัฒนา
ผูประกอบการและ SMEs โดยไดรับงบประมาณประจําป เพ่ือใหการอบรม และใหคําปรึกษาแนะนํา (ในรูปคลินิกปรึกษา
แนะนําและคลินิกสัญจร) และวาจางท่ีปรึกษาซึ่งจะชวยใหมีการพัฒนาผูประกอบการและผูประกอบการรายใหม ตลอดจน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ (สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม, 2546) 

จากเกณฑการจําแนกวิสาหกิจรายยอย ขนาดยอม และขนาดกลางดังกลาวมาขางตน (ดูตารางที่ 1 ประกอบ) จะพบวา 
อาชีพการทําหัตถกรรมและการประกอบกิจการอ่ืนๆ ของประชากรในพื้นที่ศึกษาดังไดกลาวมาแลวในหัวขอที่ 4.2.4 (3.3) และ 
(3.4) น้ันลวนแตเขาขายสามารถที่จะเขารับการชวยเหลือจากโครงการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดท้ังส้ิน  อยางไรก็
ตาม ในทางปฏิบัติแลว การประกอบการของประชากรที่ยากจนเหลานี้มักมีขนาดเล็กมาก (สวนใหญมักดําเนินการโดยสามีและ
ภรรยาและอาจมีการจางแรงงานเสริมอีกบาง 1-2 คน) จึงยากที่จะแขงขันเขารับความชวยเหลือจากโครงการฯเมื่อเทียบกับธุรกิจ
ขนาดที่ใหญกวา (แตยังเขาขายรับความชวยเหลือตามโครงการฯได) โดยเฉพาะในกรณีที่งบประมาณความชวยเหลือมีจํากัด ผล
จากการสํารวจจึงพบวามีประชากรในพื้นที่ศึกษาจํานวนนอยไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯ ซ่ึงท้ังหมดลวนเปนประชากร
ที่มีฐานะปานกลาง-ดี ดังน้ันในการสํารวจประชากรรายบุคคลในการศึกษานี้จึงไมปรากฏขอมูลที่เดนชัดวามีประชากรรายใด
ไดรับความชวยเหลือจากโครงการดังกลาวนี้เลย อยางไรก็ตาม ดวยความเปนประโยชนของโครงการในอันที่จะชวยใหประชากร
ยากจนไดมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได โครงการฯควรพิจารณาจัดสรรความชวยเหลือดังกลาวไปสูประชากร
ยากจนโดยตรงไวในวัตถุประสงคของโครงการดวย อีกทั้งยังควรพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขความชวยเหลือบางประการเพื่อ
เอ้ืออํานวยใหประชากรยากจนสามารถเขารับความชวยเหลือได เชน การรับความชวยเหลือดานเงินทุนจากธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน เปนตน หรือมิฉะนั้นก็ควรมีองคกรหรือฝายงานที่จะใหความ
ชวยเหลือเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสําหรับประชากรที่ยากจนโดยตรง 

 
 

4.8.2 โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ – ธ.ก.ส. ∗ 
 

“โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย”  ผานระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม  2544  ใหความเห็นชอบจัดทําขึ้นเพ่ือชวยเหลือเกษตกรรายยอยที่ประสบปญหาหนี้สินจากเหตุสุดวิสัย ใหมี
โอกาสฟนฟูตนเองในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพรอง การพักชําระหนี้และการลดหนี้สินใหกับเกษตรกรรายยอยเปนการ
แกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําเงินที่ตองชําระหน้ีไปใชในการลงทุน ซ่ึงเปนการเพิ่มโอกาสและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยเกษตรกรจะใชโอกาสนี้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหมีรายไดเพิ่มข้ึน และ
สามารถชําระหน้ีไดหลังส้ินสุดโครงการ ซ่ึงจะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศฟนตัวอยางแทจริงและยั่งยืน 

เกษตรกรรายยอยลูกคา ธ.ก.ส. วงเงินกูไมเกิน 100,000 บาท ไดพักชําระหนี้เงินตนและไมเสียดอกเบี้ยเปนเวลา 3 ป 
คือ ตั้งแต 1 มิถุนายน 2544 ถึง 31 มีนาคม 2547 มีเกษตรกรรวมทั้งประเทศเขารวมโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 จํานวน 
2,309,966 ราย คิดเปนรอยละ 97.1 ของเกษตรกรที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ในวงเงิน 94,328 ลานบาท โดยเปนเกษตรกรที่ขอพัก
                                                 
∗  ผูชวยศาสตราจารย วราภา คณาพร ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ชําระหน้ี 1,171,817 ราย คิดเปนรอยละ 50.73  เปนเงิน 53,038 ลานบาท และเกษตรกรขอลดภาระหนี้ 1,138,149 ราย คิดเปนรอย
ละ 49.27 ในวงเงิน 41,290 ลานบาท 
 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับโครงการที่ไดดําเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ ทางภูมิศาสตรหรือภาคเหนือลานนาครั้งน้ี  มี
วัตถุประสงคเพื่อจะศึกษาผลการดําเนินงานที่ประชากรตัวอยางศึกษาไดรับ โดยมุงศึกษาในประเด็นหลักหรือประเด็นสําคัญ 
ประกอบดวย (1)    สาเหตุของการเขารวมโครงการ (2) เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการเขารวมโครงการ   (3) ความคิดเห็นตอ
โครงการ และ  (4) ขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ(ตารางที่ 94 และ95) นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็งหรือปจจัย
สนับสนุน จุดออนหรือ ขอจํากัด โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ตารางที่ 97 และ 98)) 
 กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาเฉพาะโครงการนี้ รวมทั้งหมด 958 ราย ประกอบไปดวยกลุมตัวแทนประชากร
ตัวอยางศึกษา 314 ราย ผูบริหารระดับทองถ่ิน 35 ราย ผูนําชุมชน 199ราย และผูบริหารระดับนโยบาย 50 ราย  ในการวิเคราะห
ขอมูลจะใชขอมูลที่เก็บรวบรวมจากภาคสนามและขอมูลจากเอกสารประกอบที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลจากประชากร
ตัวอยางศึกษา จํานวน  360 ราย ซ่ึงเปนประชากรตัวอยางศึกษาจากพื้นท่ีชนบทที่สูง 120 ราย และจากพื้นที่ชนบททั่วไป 240 ราย 
 ประชากรตัวอยางศึกษาในครั้งน้ี เปนประชากรตัวอยางศึกษาทั้งจากพื้นที่ชนบทที่สูง และชนบททั่วไป ซ่ึงมีสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และประชากรแตกตางกัน รวมทั้งส้ิน 360 ราย แบงเปนประชากรเปาหมาย 270 ราย และประชากรควบคุม 90 
ราย  การศึกษาในสวนของโครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้ไมนับรวมพื้นท่ีชุมชนเมือง เนื่องจากไมอยูในเกณฑการเขารวม
โครงการแตอยางใด 
 ในจํานวนประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป จํานวน 360 ราย พบวา มีผูเขารวมโครงการพัก
ชําระหนี้และลดภาระหนี้ จํานวน 44 ราย หรือรอยละ 12.2 เทานั้น เปนประชากรตัวอยางศึกษาจากพื้นที่ชนบทที่สูง 4 ราย คิด
เปนรอยละ 9.1 และเปนประชากรตัวอยางศึกษาจากพื้นท่ีชนบททั่วไป 40 ราย คิดเปนรอยละ 90.9 (ตารางที่ 93) 
 

(1)  ชนบทที่สูง 
 พ้ืนที่ตัวอยางชนบทที่สูงซ่ึงประกอบไปดวย ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หนองหอยท่ีตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม และศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม ที่ตั้งอยูในจังหวัดลําพูน ลวนแตมีสภาพ
กายภาพพื้นที่จํากัดหรือเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งที่เปนอาชีพหลักและอาชีพรอง ของประชากรสมาชิก
ศูนยท่ีเปนชนเผา กลาวคือ พื้นที่ศูนยฯพระบาทหวยตม ท่ีดินเปนดินลูกรังหรือดินเลว ขาดความอุดมสมบูรณ สภาพอากาศรอน
แหงแลง และทั้งศูนยฯพระบาทหวยตม และศูนยฯหนองเขียวยังมีปญหาหลักดานขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร และน้ําอุปโภค
บริโภค ปริมาณฝนคอนขางต่ํา ประมาณ 1,000-1,100 มม. การเกษตรจึงตองอาศัยนํ้าฝนเปนสําคัญ ที่เรียกกันวา “เกษตรน้ําฝน” 
ในขณะที่ศูนยฯหนองหอยมีกายภาพพื้นที่ที่มีความไดเปรียบอีก 2 ศูนย ดานทรัพยากรน้ําและการมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยเกิน 1,500 
มม. และยังมีทําเลท่ีตั้งใกลตัวเมืองเดินทางถึงไดในเวลา 45 นาที นอกจากนี้ยังมีอุณหภูมิเฉล่ียเพียง 20 องศาเซลเซียส และสภาพ
ดินไมมีปญหาในการปลูกพืชอีกดวย 
 สภาพปญหาดังกลาวของทั้ง 3 ศูนย ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการดํารงชีพ   จนกระทั่งมูลนิธิโครงการหลวงได
เขามาดําเนินการพัฒนาชวยเหลืออยางเปนทางการในชวงทศวรรษ 2520   คือ เริ่มดวยศูนยฯพระบาทหวยตม ป 2521   ศูนยฯ
หนองเขียว ป 2523 และศูนยฯหนองหอย  ป 2527 ตามลําดับ ประกอบกับโครงการพัฒนาของรัฐบาลตาง ๆ สงผลใหประชากร
สมาชิกศูนยฯมีรายไดสูงข้ึนทั้ง 3 ศูนย 
 โครงการพักชําระหนี้และภาระหนี้ ใหแกเกษตรกรรายยอยผานระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.)  เปนโครงการที่ชวยเหลือเกษตรกรใหไดรับการพักชําระตนเงินกูเปนเวลา 3 ป เพื่อใหเกษตรกรมีโอกาสฟนฟูตนเองใน
การประกอบอาชีพเกษตร ที่รัฐบาลปจจุบันไดจัดทําขึ้น มีประชากรตัวอยางศึกษาที่เปนสมาชิกศูนยที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
ของโครงการ   ไดเขารวมโครงการจํานวน 4 ราย  โดยเปนประชากรตัวอยางจากพื้นท่ีตัวอยางศึกษา ดังน้ี 
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ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  2 ราย เปนประชากรตัวอยางศึกษาจากบานพระ
บาทหวยตม  หมู 8  ตําบลนาทราย  1 ราย บานแมหละ  หมู 17 ตําบลนาทราย 1 ราย ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 2 ราย เปนประชากรตัวอยาง ศึกษาจากบานหนองหอยเกา หมู 7 ทั้ง 2 ราย 
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                 และชนบททั่วไป พ.ศ. 2547

รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป
การเขารวม รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
โครงการ เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ไมรวม 316 87.8 236 87.4 80 88.9 116 96.7 87 96.7 29 96.7 200 83.3 149 82.8 51 85.0
รวม 44 12.2 34 12.6 10 11.1 4 3.3 3 3.3 1 3.3 40 16.7 31 17.2 9 15.0
รวม 360 100.0 270 100.0 90 100.0 120 100.0 90 100.0 30 100.0 240 100.0 180 100.0 60 100.0
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ตารางที่ 95  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ (ธ.ก.ส.) ในประเด็นการศึกษาตางๆ  พ.ศ. 2547

ทุกพื้นที่ ชนบทที่สงู ชนบททั่วไป
ประเด็น รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
การศึกษา เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
- ผูเขารวมโครงการ 44 12.2 34 12.6 10 11.1 4 3.3 3 3.3 1 3.3 40 16.7 31 17.2 9 15.0
- สาเหตุการเขารวมโครงการ
     - ไมมีเงิน 24 54.5 20 58.8 4 40.0 4 100.0 3 100.0 1 100.0 20 50.0 17 54.8 3 33.3
     - ใชสทิธิ 11 25.0 8 23.5 3 30.0 - - - - - - 11 27.5 8 25.8 3 33.3
     - ลงทุนเกษตร 6 13.6 3 8.8 3 30.0 - - - - - - 6 15.0 3 9.7 3 33.3
     - มีหนี้สนิ 3 6.8 3 8.8 - - - - - - - - 3 7.5 3 9.7 - -
- หนี้คางชําระเฉลี่ย 57,340.90 60,823.50 45,500.00 37,500.00 33,333.33 50,000.00 59,325.00 63,483.87 45,000.00
- ระหวางรวมโครงการ
     - ออมเงินใชคืน 22 50.0 15 44.1 7 70.0 1 25.0 - - 1 100.0 21 52.5 15 48.4 6 66.7
     - ใชเงินทําไร 20 45.4 17 50.0 3 30.0 - 25.0 1 33.3 - - 19 47.5 16 51.6 3 33.3
     - ใชเงินซือ้ยาและปุย 1 2.3 1 2.9 - - - 25.0 1 33.3 - - - - - - - -
     - ยังไมไดวางแผน 1 2.3 1 2.9 - - - 25.0 1 33.3 - - - - - - - -
- การชําระคืน
     - ชําระคืนได 21 47.7 15 44.1 6 60.0 1 25.0 - - 1 100.0 20 50.0 15 48.4 5 55.6
     - ไมสามารถชําระคืนได 14 31.8 10 29.4 4 40.0 2 50.0 2 66.7 - - 12 30.0 8 25.8 4 44.4
     - ไมแนใจ 9 20.5 9 26.5 - - 1 25.0 1 33.3 - - 8 20.0 8 25.8 - -
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ตารางที่ 95 (ตอ)
ประเด็น รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
การศึกษา เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
- ความคิดเห็นตอโครงการที่เห็นวาเหมาะสม
     - ระยะเวลาเหมาะสม 33 75.0 25 73.5 8 80.0 3 75.0 2 66.7 1 100.0 30 75.0 23 74.2 7 77.8
     - ภาระคาดอกเบี้ย 43 97.7 34 100.0 9 90.0 4 100.0 3 100.0 1 100.0 39 97.5 31 100.0 8 88.9
     - ไมไดรับสิทธิกูเงินใหม 32 72.7 26 76.5 6 60.0 1 25.0 1 33.3 - - 31 77.5 25 80.6 6 66.7
     - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่ม 39 88.6 31 91.2 8 80.0 3 75.0 2 66.7 1 100.0 36 90.0 29 93.5 7 77.8
     - สามารถออกจากโครงการ 38 86.4 30 88.2 8 80.0 3 75.0 2 66.7 1 100.0 35 87.5 28 90.3 7 77.8
       ไดกอนครบเวลา
- ขอเสนอแนะ
     - ลดอัตราดอกเบี้ย 1 2.3 1 2.9 - - 1 25.0 1 33.3 - - - - - - - -
     - ใหทุนชวยเหลือชวงพักหนี้ 3 6.8 2 5.9 1 10.0 - - - - - - 3 7.5 2 65.0 1 11.1
     - แนะนําอาชีพ 1 2.3 1 2.9 - - - - - - - - 1 2.5 1 3.2 - -
     - ขยายเวลาพักหนี้ 18 40.9 15 44.3 3 30.0 - - - - - - 18 45.0 15 48.4 3 33.3
     - ใหปลดหนี้ 1 2.3 1 2.9 - - - - - - - - 1 2.5 1 3.2 - -
     - ใหกูเงิน 1 2.3 1 2.9 - - - - - - - - 1 2.5 1 3.2 - -
     - ใหพักหนี้ตอ 2 4.5 - - 2 20.0 - - - - - - 2 2.0 - - 2 22.2
     - ไมมี 17 38.6 13 38.2 4 40.0 3 75.0 2 66.7 1 100.0 14 35.0 11 35.5 3 33.3  
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   (1.1)  สาเหตุของการเขารวมโครงการ 
สาเหตุของการเขารวมโครงการพักชําระหนี้ของ ธ.ก.ส.    ของประชากรทั้งประชากรเปาหมาย  และประชากร

ควบคุม ไดแก การไมมีเงินชําระคืน จากการศึกษาจํานวนเงินกูท่ีคางชําระ พบวา ประชากรเปาหมาย จํานวน 3 ราย   มีจํานวน
หน้ีคางชําระรายละ 60,000,  30,000  และ 10,000 บาท ตามลําดับ  เฉลี่ย 33,333.33 บาทในขณะที่ประชากรควบคุม 1 ราย มีหนี้
คางชําระเฉลี่ย 50,000 บาท คิดเปนปริมาณหนี้คางชําระเฉลี่ยของประชากรที่ใชในการศึกษาทั้งส้ิน 37,500 บาทตอราย  หากจะ
พิจารณาปริมาณหน้ีสินของประชากรที่สูง ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ประชากรควบคุมมีหน้ีสินคางชําระสูงกวาประชากร
เปาหมาย     ซ่ึงหากจะพิจารณาอยางผิวเผินก็ดูเหมือนกับวาประชากรควบคุมมีปญหาในดานการเงินมากกวาประชากรเปาหมาย 
แตหากจะพิจารณาโดยละเอียดจะพบวาประชากรควบคุมในการศึกษาครั้งน้ีเปนประชากรตัวอยางศึกษาที่เปนสมาชิกศูนยฯ พระ
บาทหวยตม ซ่ึงสวนหนึ่งประกอบอาชีพหลัก  และรองในดานการทําเครื่องเงิน  กลาว  คือ   มีทั้งที่เปนผูประกอบการและเปน
แรงงานจาง กิจกรรมดังกลาวมีสวนใหประชากรในชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยมีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 24,000-
720,000 บาท/ป  อยางนอยที่สุดทุกรายที่ประกอบการจะมีเงินหมุนเวียนไมต่ํากวา 500,000 บาท  การมีรายไดมากข้ึนทําใหกอ
หน้ีหรือมีภาระหน้ีในการลงทุนมากขึ้น ดังน้ี จึงทําใหปริมาณหนี้ของประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตม สูงกวาประชากรใน
ศูนยฯหนองหอย แมวาจะเปนกลุมประชากรควบคุมก็ตาม สวนสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวที่ไมพบวาเขารวม
โครงการเนื่องจากประชากรสวนใหญมีภาระหนี้สินนอยหรือไมมีเลย ทั้งนี้ไมไดหมายความวาเปนเพราะประชากรร่ํารวยหรือมี
ฐานะดีแตอยางใด  แตเปนเพราะปจจัยทางกายภาพของพื้นที่ทําการเกษตรไมเอ้ืออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร ประกอบกับ
เปนหมูบานจัดตั้งใหม ขาดแคลนทั้งที่ดินทํากินและแหลงน้ําเกษตร 
 

(1.2) เง่ือนไขแนวทางปฏิบัติในการเขารวมโครงการ 
           (1.2.1)  เง่ือนไขการเขารวมโครงการ 
 จากการศึกษาประชากรตัวอยางศึกษาที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้ พบวา  มีประชากรตัวอยางศึกษาเขารวมโครงการ
นี้เพียง 4 รายจากจํานวนประชากรที่ใชในการศึกษา 120 ราย คิดเปนรอยละ 3.33 เทาน้ัน  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ 
ประการแรกไดแก การเปนประชากรชาวไทยภูเขาที่ยังไมไดรับสัญชาติไทย จึงขาดสิทธิในการเขารวมเปนสมาชิกกลุมลูกคา  
ธ.ก.ส. ทําใหไมสามารถรับบริการใด ๆ จาก ธ.ก.ส. ได โดยเฉพาะประชากรสมาชิกศูนยหนองเขียวที่อยูหางไกลบนพื้นที่สูง 
และเปนหมูบานบริวารมากอน บางหมูบานเพิ่งจะไดจัดตั้งเปนบานใหม ปลายป 2546 เชน บานใหมสามัคคี หมู 14  เปนหมูบาน
ชนเผาอาขา หรืออีกอ  นอกจากนั้นยังมีชนเผา คะฉิ่น มูเซอร และลัวะ   อยางไรก็ตามแมจะมีประชากรที่มีสัญชาติไทยแลวก็ตาม 
ก็ปรากฏวายังมีประชากรกลุมน้ีที่ยังไมไดเปนสมาชิกกลุมลูกคา ธ.ก.ส. อยูอีกเปนจํานวนมาก เนื่องจากยังไมเขาใจสาระของ
โครงการ   สาเหตุท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งคือ เปนกลุมเกษตรกรที่ไมมีปญหาในดานการเงิน ซ่ึงไดแกกลุมประชากรในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยูที่ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ประชากรกลุมนี้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ปลูกพืชผักเมืองหนาวที่ไดรับการสงเสริมจากมูลนิธิโครงการหลวงมากที่สุด  ไดแก   ผักกาดหางหงส   ผักกาดขาว
ปลี  ผักกาดหอมหอ  ปวยเหล็ง  แครอท  คะนายอดดอยคํา  คะนาฮองกง   คะนาใบกะหล่ําดอก   ผักกาดฮองเต กะหลํ่าปลี มะเขือ
เทศดอยคํา ดอกไมจีน บีทรูท ผักกาดหวาน และถั่วดินหลวง   เนื่องจากมีขอไดเปรียบเชิงกายภาพทั้งสภาพอากาศ นํ้าและดิน ทํา
ใหประชากรในพื้นที่ศูนยนี้กวารอยละ 50 มีรายไดเฉลี่ยราว 200,000-300,000 บาท/ครัวเรือน/ป ในจํานวนนี้มีครัวเรือนที่มี
รายไดสูงสุดถึง 2 ลานบาท/ป จึงไมเปนที่สงสัยแตประการใดที่จะมีประชากรในพื้นที่เขารวมโครงการพักชําระหน้ีของ ธ.ก.ส. 
เปนจํานวนนอยเทานั้น 

หากจะไดพิจารณาถึง บทบาทของมูลนิธิโครงการหลวง ท่ีไดเขาไปดําเนินการพัฒนาชวยเหลือประชากรบนพื้นที่
สูง ตั้งแตชวงทศวรรษ 2520 ดวยเปาหมายตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบันคือ สงเสริมการ
ปลูกพืชทดแทนฝนเพื่อสรางรายได เลิกทําไรเล่ือนลอยหรือยายท่ี เพ่ือกลับมาฟนฟูท่ีตนน้ําลําธารที่ถูกทําลายดวยการเปดพื้นที่
ทําการเกษตร และสุดทายใหชนสวนนอยหรือกลุมชาติพันธุบนที่สูงไดหลุดพนจากความยากจน ดวยการทําการเกษตรเพื่อ
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การคาตามที่โครงการหลวงสงเสริมโดยตรง  ก็ตองนับวาโครงการหลวงไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางเปน
รูปธรรม โดยมีสภาพทางกายภาพของพื้นที่เปนปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุน หรือเปนปจจัยเรงของความสําเร็จที่ปรากฏใหเห็น 

การดําเนินงานในดานการสงเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว  นอกจากจะเปนการสนับสนุนในดานปจจัยการผลิต 
และคําแนะนําในอันที่จะใหไดมาซึ่งผลผลิตสูงแลว การจัดการดานการตลาดสําหรับผลผลิตดานการเกษตร   โดยการรับซ้ือใน
ราคาที่เปนธรรม   โดยมูลนิธิโครงการหลวงมิไดมุงผลกําไรดูเหมือนจะสําคัญย่ิงกวา    เนื่องจากทําใหประชากรกลุมน้ีมีรายไดที่
แนนอนจากการขายสินคาเกษตรใหกับมูลนิธิฯในราคายุติธรรม  ไมตองเผชิญกับสภาพความผันผวนของราคาผลผลิตเกษตรที่มี
แนวโนมลดต่ําลงอยางตอเนื่อง จึงไมมีปญหาหนี้สินสะสมรุนแรง 
 สําหรับกลุมประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ที่มีปญหาในดานการประกอบอาชีพเกษตรอันเนื่องมาจาก
สภาพทางกายภาพของพื้นท่ี ซ่ึงมักประสบปญหาขาดแคลนน้ําใชทางการเกษตรไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรไดเต็ม
ศักยภาพตามงานสงเสริมการปลูกพืชของมูลนิธิฯได ก็มักจะมีการประกอบอาชีพเสริมอ่ืนๆ  ทดแทนการประกอบอาชีพเกษตร 
อาทิ ประชากรตัวอยางศึกษา สมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม ในพื้นที่ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
ไดพัฒนาอาชีพเสริมการทําหัตถกรรมเครื่องเงินจนกลายเปนอาชีพหลักใหมนอกการเกษตร ถึงข้ันการสงออกในที่สุด ไดรับการ
คัดเลือกเปนหนึ่งในสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือสินคา OTOP ทําใหครัวเรือนมีรายไดสม่ําเสมอ และหากจะเปรียบเทียบ
กับรายไดจากการเกษตรก็จะพบวามีรายไดสูงกวาอีกดวย กลาวคือกิจกรรมการผลิตเครื่องเงินชวยใหประชากรในชุมชนมีรายได
เพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยมีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 24,000-720,000 บาท/ป  และมีหลายครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาป
ละ 1,200,000 บาท โดยกลุมหลังนี้จะมีเงินทุนหมุนเวียนรายละมากกวา 10 ลานบาท และอยางนอยท่ีสุดทุกรายจะมีเงิน
หมุนเวียนไมต่ํากวา 500,000 บาท 

ในสวนของประชากรสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว  ที่ตั้งอยูท่ีตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวาอีก 2 ศูนยฯที่ใชในการศึกษา พบวามีการใชบริการเงินกูจากกลุมออมทรัพยเครดิตยูเนี่ยน  
ซ่ึงอยูภายใตการสนับสนุนขององคกรคริสตศาสนา โดยตองเสียดอกเบี้ยอัตรารอยละ 2 ตอเดือน  และบางหมูบานก็มีสหกรณ
ออมทรัพยหมูบานที่ใหบริการกูเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12/ป 
 
         (1.2.2)  แนวทางปฏิบัติในระหวางเขารวมโครงการ 

 ในระหวางชวงเวลาพักชําระตนเงินกูตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2544  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 พบวาประชากรตัวอยาง
กลุมควบคุม ซ่ึงเปนสมาชิกศูนยฯพระบาทหวยตม เพียงรายเดียวตั้งใจจะสะสมเงินที่ไดพักชําระหน้ีเพื่อสงคืน ธ.ก.ส. เมื่อครบ
กําหนดพักชําระหนี้ ในขณะที่ประชากรตัวอยางกลุมเปาหมายอีก 3 ราย  จะใชเงินลงทุนทําไร 1 ราย จะใชเงินสําหรับซ้ือยาและ
ปุย 1 ราย และอีก 1 ราย นําเงินไปซื้อท่ีดินไว  ผลการศึกษาน้ีจึงชี้ใหเห็นวา มีประชากรตัวอยางที่เปนกลุมควบคุมเทาน้ันที่แนใจ
วาสามารถออมเงินที่หามาไดเพ่ือใชชําระหน้ีเมื่อส้ินสุดการพักชําระหนี้  ในขณะที่ประชากรตัวอยางกลุมเปาหมายอางวาไม
สามารถออมเงินไดเนื่องจากไมมีเงินเพียงพอสําหรับออม เพราะประกอบอาชีพเกษตรขาดทุน โดยเฉพาะกลุมประชากรสมาชิก
ศูนยพระบาทหวยตมที่มีความเสียเปรียบในดานกายภาพของพื้นที่  นอกจากผลผลิตจะเสียหายแลว ยังตองพบปญหาดานการ
จําหนายผลผลิตเกษตร  นอกจากน้ี ประชากรตัวอยางศึกษาสมาชิกศูนยฯหนองหอยก็ยังประสบปญหาทําการเกษตรขาดทุน
เพราะขาดน้ํา  เปนตน 

 
          (1.2.3)  การชําระคืนเงินกูคางชําระ 

   จากการศึกษาสถานภาพการออมของประชากรตัวอยาง  ทําใหทราบวามีประชากรเพียง 1 ใน 4 รายท่ีเขาโครงการ
พักชําระหนี้ของ ธ.ก.ส.  ซ่ึงเปนประชากรกลุมควบคุมจากศูนยฯพระบาทหวยตมเทานั้นที่คิดวาจะสามารถคืนเงินกูคางชําระได 
เมื่อครบกําหนดโครงการ ในขณะที่ 2 ใน 4 รายซ่ึงเปนประชากรกลุมเปาหมาย สมาชิกศูนยฯหนองหอย ยังไมแนใจวาจะ
สามารถคืนเงินกูคางชําระไดเมื่อส้ินสุดกําหนดพักชําระหนี้ ในขณะที่อีก 1 ราย จากศูนยฯพระบาทหวยตมคิดวาคงชําระคืนได
บาง แตไมครบจํานวนเงินกูที่คงคาง 
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ในกลุมของผูที่คิดวาไมแนใจวาจะสามารถใชคืนเงินกูคางชําระได 2 ราย ยืนยันวาจะขอผอนผันระยะเวลาการชําระ
ออกไป 1 ราย  ในขณะที่อีก 1 รายกลาววาจะยืมหรือกูเงินจากแหลงเงินอื่น ๆ มาใชคืน 
 

  (1.3)  ความคิดเห็นตอแนวทางความชวยเหลือของโครงการพักชําระหนี้ของ ธ.ก.ส.  
ประชากรตัวอยางศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 4 ราย จากศูนยฯพระบาทหวยตม   และศูนยฯหนองหอยมีความคิดเห็นตอ

แนวทางความชวยเหลือที่โครงการพักชําระหน้ีของ ธ.ก.ส. ไดกําหนดไว 5 ประเด็น ดังนี้ 
               (1.3.1)  ระยะเวลาพักชําระหนี้ตนเงินกูเปนเวลา 3 ป  คือ  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2544 -  31 มีนาคม 2547 ประชากร
ตัวอยางที่เขารวมโครงการ 3 ใน 4 ราย เห็นวามีความเหมาะสม และที่เหลืออีกเพียงรายเดียวจากศูนยฯหนองหอยเห็นวาไม
เหมาะสม เนื่องจากระยะเวลาพักหนี้ 3 ป เปนระยะเวลาที่ส้ันไป ไมเพียงพอตอการฟนตัวหลังจากประสบปญหาดานการเงิน 
ประชากรตัวอยางรายนี้เปนผูที่ใชเงินจากการพักชําระหน้ีไปลงทุนทําสวน แตประสบปญหาขาดน้ํา จึงทําใหเกิดการขาดทุน
ซํ้าซาก รายไดจากการประกอบอาชีพยังไมพอสําหรับคาใชจายในครัวเรือนดวยซํ้าไป  
               (1.3.2) ในประเด็นรัฐบาลชวยรับภาระคาดอกเบี้ยแทนในระหวางพักชําระหนี้ตนเงินกู ประชากรตัวอยางศึกษาที่เขา
รวมโครงการทุกรายพอใจ   
               (1.3.3) สําหรับประเด็นการที่เกษตรกรที่ขอพักชําระหนี้ไมสามารถรับสิทธิกูเงินใหม ประชากรตัวอยางศึกษาที่เขารวม
โครงการพักชําระหน้ี ซ่ึงเปนประชากรเปาหมาย จากศูนยหนองหอยเพียงรายเดียว เห็นวาเหมาะสมดี ในขณะที่ 3 ใน 4 ราย ซ่ึง
เปนทั้งประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมจากทั้งศูนยฯหนองหอย และศูนยฯพระบาทหวยตม เห็นวาไมมีความเหมาะสม 
กลุมประชากรที่เห็นวาไมเหมาะสมเพราะในชวงเวลานี้ก็ยังประสบกับปญหาดานการเงินอยูไมสามารถลงทุนทําการเกษตรตอ
ได 
               (1.3.4) ในดานความคิดเห็นตอประเด็น การไดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในชวงพักชําระหน้ีเพ่ิมมาจากอัตราที่ ธ.ก.ส. จาย
ตามปกติอีกรอยละ 1 ตอป จากจํานวนเงินฝากไมเกิน 50,000 บาท กลุมประชากรตัวอยางศึกษา 3 ใน 4 ราย เห็นวามีความ
เหมาะสม สวนอีก 1 รายจากศูนยฯพระบาทหวยตม เห็นวาไมเหมาะสมซึ่งเปนประชากรเปาหมายที่คิดวาจะสามารถชําระคืน
เงินกูไดครบเมื่อหมดโครงการ    
               (1.3.5)  สวนความคิดเห็นตอประเด็นเกษตรกรสามารถออกจากโครงการพักชําระหนี้ไดกอนครบกําหนด 3 ป เพ่ือขอ
เขาโครงการลดภาระหนี้นั้น 3 ใน 4 ราย ของประชากรตัวอยางศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมดี   สวนอีก 1 ราย ซ่ึงเปนประชากร
เปาหมายจากศูนยฯหนองหอยมีความเห็นวาไมเหมาะสม เนื่องจากคิดวาผูที่สมัครเขารวมโครงการคงไมสามารถชําระหนี้ได
กอนครบโครงการ 
 จากการศึกษาความเห็นของประชากรตัวอยางศึกษาที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้ของธ.ก.ส ที่มีตอแนวทางความ
ชวยเหลือทั้ง 5 ประการ พอจะสรุปไดวาแนวทางความชวยเหลือที่รัฐบาลชวยรับภาระคาดอกเบี้ยแทนในชวงเวลา 3 ป เปน
แนวทางที่ประชากรตัวอยางศึกษาพอใจมากที่สุด กลาวคือประชากรที่รวมโครงการทุกรายมีความเห็นเปนเอกฉันทถึงความ
เหมาะสมดี  

รองลงไปเปนแนวทางความชวยเหลือใน 3 ประเด็น ไดแก ระยะเวลาพักชําระหนี้ 3 ป การไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เพ่ิม และการที่สามารถออกจากโครงการพักชําระหนี้กอนครบกําหนดเพื่อเขาโครงการลดภาระหนี้ ที่ประชากรตัวอยางศึกษา
เห็นวาเหมาะสม โดย 3 ใน 4 พอใจ ในขณะที่อีก 1 ราย เห็นวาไมเหมาะสม  
               สําหรับประเด็นการไมไดรับสิทธิกูเงินใหม นับเปนประเด็นที่ประชากรตัวอยางศึกษามีความพอใจนอยท่ีสุด คือ มี
เพียง 1 ใน 4 รายเทานั้นที่เห็นวามีความเหมาะสม ท้ังนี้เนื่องจากประชากรสวนใหญไมมีเงินเก็บ การลงทุนทําการเกษตรแทบทุก
ครั้งตองใชเงินกูเพียงประการเดียว  

หากจะเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรเปาหมายกับประชากรควบคุมจะพบวา ประชากรกลุมควบคุมเห็นวา
แนวทางความชวยเหลือทั้ง 5 มีความเหมาะสม  ในขณะที่ยังมีประชากรกลุมเปาหมายบางสวนที่เห็นวาแนวทางความชวยเหลือ
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ทั้ง 5 ไมมีความเหมาะสมใน 4 ประเด็น ไดแก เรื่อง ระยะเวลาพักชําระหนี้ตนเงินกูเวลา 3 ป การไมไดรับสิทธิกูเงินใหม การได
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มจากอัตราปกติอีกรอยละ 1 ตอป และการที่เกษตรกรสามารถออกจากโครงการพักชําระหน้ีไดกอนครบ
กําหนด 3 ป เพ่ือขอเขาโครงการลดภาระหนี้แทนได 
 สวนโครงการลดภาระหนี้นั้น พบวา ไมมีประชากรตัวอยางศึกษาเขารวมโครงการแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากปญหาดาน
เศรษฐกิจของประชากรตัวอยางศึกษาที่ประสบอยูคือ ไมมีเงินชําระหน้ี การลดหนี้จึงไมสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 
หากแตการพักชําระหนี้เปนการแกไขปญหาไดโดยตรง   ประชากรตัวอยางศึกษาจึงสมัครเขารวมโครงการพักชําระหนี้มากกวา
จะเขาโครงการลดภาระหนี้ 

(1.4 )  ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานโครงการพักชําระหนี้ ธ.ก.ส. 
 ประชากรตัวอยางศึกษาเพียง 2 ราย ใน 4 ราย เทานั้นท่ีมีขอเสนอแนะโดยเสนอให  ธ.ก.ส.  ผอนผันการชําระคืนตน
เงินกู และดอกเบี้ยคางชําระ  โดยการใหทยอยคืนไดตามความสามารถของเกษตรกร  โดยมักจะอางวาอาชีพเกษตรเปนอาชีพที่
ตองเผชิญกับความเสี่ยงหลายดานอันยากจะหลีกเล่ียง ไมวาจะเปนสภาพอากาศที่แหงแลงหรือสภาพน้ําทวม  ทําใหไดรับผลผลิต
นอยทั้งยังถูกกดราคาขายโดยพอคาคนกลางหรือไมมีตลาดทําใหไมมีรายไดที่แนนอน จึงไมสามารถหาเงินมาชําระคืนไดตาม
กําหนด 
 นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะอื่น ๆ นอกเหนือจากโครงการ ไดแก การกูเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อใชในกิจกรรมที่ไมใช
กิจกรรมเกษตร เชน กูเพื่อสรางบานหรือเพื่อการศึกษา และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 

   (2)  ชนบทท่ัวไป 
  พื้นที่ศึกษาสําหรับชนบททั่วไปเปนพื้นที่ราบเปนสวนใหญและที่ดอนบางสวน โดยบางพื้นท่ีขาดแคลนทรัพยากร

น้ํา เชน พื้นที่ชนบทตัวอยางศึกษาในจังหวัดลําพูนท่ีปริมาณฝนตกเฉลี่ยรายปต่ํากวา 1,000 มม. และอยูในพื้นที่อับลมและฝน ดิน
คอนขางเลวไมอุมน้ํา ตลอดจนมีแหลงในพื้นท่ีไมเพียงพอหรือขาดแหลงน้ําธรรมชาติ ประชากรเปาหมายยากจน และโดยทั่วไป
ตองอาศัยระบบนาน้ําฝน เปนหลัก และตามดวยพืชไร แตบางพื้นท่ีชนบทที่มีนํ้าตนทุนเหลืออยูเพียงพอ ก็สามารถปลูกพืชผักได
หลากหลายเชน พื้นที่ชนบทอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม บางพื้นที่ประสบปญหานํ้าทวมจนผลผลิตเสียหาย เชน ในพื้นที่ทํากิน
ของบานต๊ํานกกกและบานลอ จังหวัดพะเยา  

ประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปประกอบอาชีพเกษตร โดยทั่วไปมักเผชิญปญหาการวางงานในฤดูแลง เพราะขาด
แคลนน้ําใชในการประกอบอาชีพเกษตร จนมีการอพยพออกไปหางานทําในตัวเมืองหรือเมืองหลวง กรุงเทพฯ และเมืองใหญ
อ่ืนๆ แตก็มีแหลงเงินกองทุนในชนบทหรือโครงการความชวยเหลือในดานเงินทุน  ทําใหปญหาดานการเงินบรรเทาลงไป
ไดมาก  นอกจากนี้ยังมีการใชผลผลิตเกษตรมาบริโภคในครัวเรือนสวนหน่ึง และยังสามารถออกไปหาผลผลิตจากปา  หรือปลูก
พืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตวเพ่ือใชบริโภคในครัวเรือนได ดังน้ัน คาครองชีพสูงจึงไมไดเปนปญหาหลักของประชากรในชนบท
ทั่วไป 
 โครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้ (ธ.ก.ส.) ท่ีรัฐบาลไดจัดทําขึ้นเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรครั้งน้ี ก็ไดเอ้ือประโยชน
แกประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ตัวแทนชนบททั่วไป  จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และพะเยา เชนเดียวกัน โดยไดมีประชากร
ตัวอยางศึกษาเขารวมโครงการทั้งส้ิน 40 ราย เปนประชากรตัวอยางจากพื้นที่ตัวอยางศึกษา ดังนี้ 
 จังหวัดเชียงใหม 14 ราย 13 ราย จากอําเภอ ฮอด บานผาแตน 9 ราย บานแมทัง 3 ราย และบานนาคอเรือ 1 ราย และจาก
อําเภอแมริม บานสันเหนืออีก 1 ราย 
 จังหวัดลําพูน 11 ราย 8 รายจากอําเภอ บานธิ บานปาหมอก 7 ราย และบานศรีดอนชัย 1 ราย และจากอําเภอลี้ อีก 3 ราย 
บานหวยบง 2 ราย และบานใหมสุขสันต 1 ราย 
 จังหวัดพะเยา  15 ราย 8 รายจากอําเภอจุน บานเซี๊ยะ 5 ราย และบานจุนพัฒนา บานลอ และบานนํ้าจุน อีกแหงละ 1 ราย 
และจากอําเภอเมือง 7 ราย บานต๊ําเหลาและบานสันปามวงใต แหงละ 3 รายและบานต๊ํานกกก อีก 1 ราย 
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ในสวนของพื้นที่ชุมชนเมือง พบวา ไมมีประชากรตัวแทนตอบแบบสอบถาม    เนื่องจากประชากรในชุมชนเมือง
ไมไดเปนเกษตรกรรายยอยที่เปนลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร อันเปนเงื่อนไขสําคัญที่ ธ.ก.ส. ไดระบุให
ความชวยเหลือ 

(2.1)  สาเหตุของการเขารวมโครงการ 
      การเขารวมโครงการพักชําระหนี้ของประชากรตัวอยางศึกษาครั้งนี้มีสาเหตุหลายประการ ไดแก 

               (2.1.1)  ผลผลิตเกษตรเสียหายจนถึงขั้นที่ทําใหไมมีเงินชําระคืนเงินกู ประกอบกับราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา ทําใหมี
รายรับของครัวเรือนนอยไมเพียงพอกับรายจาย เปนสาเหตุที่ประชากรตัวอยางไดอางถึงมากเปนลําดับที่หนึ่ง ถึงรอยละ 50 
ปญหาผลผลิตเสียหายดังกลาว ก็เน่ืองมาจาก พื้นท่ีชนบทเกษตรที่ใชในการศึกษาทั้ง 3 จังหวัด เปนพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน ไมมีระบบ
ชลประทานสนับสนุน โดยเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 54.8   และประชากรควบคุม รอยละ 33.3   ตัวอยางเชน    ปญหาการ
ขาดแคลนน้ําที่บานผาแตน ตําบลหางดง  อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําทําการเกษตรในฤดูแลง  
หรือพื้นที่บานศรีดอนชัย อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ที่ประชากรเปาหมายในพื้นที่ไดระบุปญหาที่วิกฤตสูงสุดของชุมชนหรือ
หมูบาน คือ การขาดแคลนน้ําทําการเกษตร  ดังปรากฏในรายงานปริมาณฝนคาบ 30 ป (พ.ศ. 2504-2533) ต่ํากวา 1,000 มม./ป 
980.7 มม/ป) (จากรายงานการวิจัย ครั้งที่ 2) 
 นอกจากสาเหตุผลผลิตเกษตรเสียหาย   เน่ืองจากภัยแลงแลว  ยังพบวา   มีประชากรตัวอยางในบางพื้นท่ีประสบปญหา
น้ําทวมเปนประจําหรือบอย ๆ ในชวงฤดูนํ้าหลากหรือฤดูฝน เชนตัวอยางที่บานลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เปนตน กลาวโดย
ภาพรวมไดวา  ปญหาผลผลิตเกษตรเสียหายเปนภาวะที่เกษตรกรไมสามารถที่จะแกไขไดเนื่องจากเปนส่ิงท่ีไมสามารถควบคุม
หรือหลีกเลี่ยงได 
               (2.1.2)  เน่ืองจากนโยบายของรัฐในการใหความชวยเหลือแกเกษตรกรครั้งนี้   มุงใหความชวยเหลือแกเกษตรกรที่ยังคง
มีหนี้คางชําระต่ํากวา 100,000 บาท เมื่อประชากรตัวอยางศึกษา ไดพิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการความ
ชวยเหลือวางไว จึงขอใชสิทธิ เพ่ือที่จะไดนําเงินสวนที่ไดรับการพักชําระหน้ีไปใชดานอ่ืน ๆ เชน ใชเปนคาเลาเรียนบุตรใน
การศึกษาครั้งน้ีระบุการเขารวมโครงการจากสาเหตุดังกลาวมีมากเปนลําดับที่สอง   คิดเปนรอยละ 27.5 โดยเปนประชากร
เปาหมาย รอยละ 25.8 และประชากรควบคุม รอยละ 33.3 
               (2.1.3)   ตองการใชเงินที่ไดรับการพักชําระหนี้ไปลงทุนประกอบอาชีพเกษตร เชน  ประชากรตัวอยางบานผาแตน  หมู
ที่ 4  ตําบลหางดง  อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม   จะใชเงินไปปรับปรุงสวนลําไย และประชากรตัวอยางบานนาคอเรือ หมูที่ 2 
ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ตองการใชเงินจํานวนนี้เพ่ือปลูกหอมแดง เปนตน จากการศึกษาพบวามีประชากร
ตัวอยางที่เขาโครงการพักชําระหนี้เน่ืองมาจากสาเหตุดังกลาว คิดเปนรอยละ 15 โดยเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 9.7 และ
ประชากรควบคุม รอยละ 33.3  
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ตารางที่  96  การวิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ของโครงการพักชําระหนี้ฯ – ธ.ก.ส. กับการใหความชวยเหลือประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูง 

พื้นที่เปาหมาย จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

ชนบทที่สูง 
1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระ

บาทหวยตม(กะเหรี่ยง) 
 ต.นาทราย  อ.ลี้  จ.ลําพูน 

1.1  บานพระบาทหวยตม     
        ม.8 
1.2 บาน.แมหละ ม.17 

2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย   ต.แมแรม  

        อ.แมริม  จ.เชยีงใหม 
1.1 บานหนองหอยเกา   
       ม.7 (มง) 

1.  ศูนยฯพระบาทหวยตม และ 
2.  ศูนยฯหนองหอย 

 

 
     เ กษตรกรสมาชิ ก ศู นย พัฒนา
โครงการหลวงที่เปนสมาชิก ธ.ก.ส. 
ทุกคน ตั้งแตป 2539 ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ธ.ก.ส.กําหนด สามารถเขารวม
โครงการพักชําระหนี้ของ ธ.ก.ส. ได
ทุกราย   
     การไดพักชําระหนี้ทั้งตนเงิน  กู
และดอกเบี้ยนานถึง 3 ป กอใหเกิด
โอกาสฟนตัวทางเศรษฐกิจ 
 

 
     เกษตรกรสมาชิกศูนยพัฒนาฯที่
ไมไดเปนสมาชิก ธ.ก.ส. ไมสามารถ
เขารวมโครงการได  
     อาชีพเกษตรกรบางประเภท เชน 
การปลูกไมผล เชน ลําไย  ในพื้นที่
เชียงใหมและลําพูน หรือการเลี้ยงสัตว
เกษตรบางประเภท เชน วัวเนื้อ หรือ
วัวนม  ตองใชระยะเวลากวาจะให
ผลผลิตนานกวา 3 ป 
 

 
      เกษตรกรสมาชิกศูนยฯที่ไม 
สามารถชําระตนเงินกูไดตามกําหนด
สามารถพักชําระหนี้ ไดถึง3 ป 
นับเปนการบรรเทา ความ เดือดรอน
ของสมาชิก ที่เขาโครงการพักชําระ
หนี้ของธ.ก.ส.ไดเปนอยางมาก  โดย
ไมตองไปกูยืมเงินนอกระบบมาผอน
ชําระ  เชน สมาชิกศูนยฯหนองหอย
ไดแจงวาหากครบกําหนดชําระคืนตน
เงินกูแลว  ไมมีเงินก็จะไปกูยืมเงินจาก
แหลงเงินอื่น ๆ  มาชําระคืน  เปนตน      
     กษตรกรที่เขาโครงการฯ มีโอกาส
เขาโครงการฟนฟูอาชีพเกษตร เลือก
ทําการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพ
ครอบครัวภายใตการดูแลของ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

 
     ความดอยของลักษณะพื้นที่ เ ชิง
กายภาพทําใหเกษตรกรไมสามารถเขา
โครงการฟนฟูการประกอบอาชีพได 
เชน  เกษตรกรสมาชิกศูนย พัฒนา
โครงการหลวงหนองหอยกับศูนย
พัฒนาโครงการ  หลวงพระบาท 
หวยตม   
      เกษตรกรที่เขารวมโครงการจะไม
มีสิทธิ์กูเงินใหม ทําใหไมมีเงินลงทุน
ในการประกอบอาชีพ 
 

 
หมายเหตุ -    พื้นที่เปาหมายที่ไมมีประชากรเขารวมโครงการคือ พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม บานหนองปู หมู 9  
        และบานหนองบอน หมู 11 ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย บานหนองหอยใหม หมู 11 และบานปางไฮ หมู 4  
        ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
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               (2.1.4) กลุมประชากรตัวอยางศึกษาที่เปนประชากรเปาหมายที่เขาโครงการพักชําระหน้ีเน่ืองจากมีหน้ีสินมาก มีรอยละ 
9.7 โดยเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 9.7 และประชากรควบคุม รอยละ 33.3  จากการศึกษาพบวา ประชากรภาคเกษตรที่
ยากจนมักจะกูยืมเงินมาใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงนับเปนทางออกสุดทายที่จําเปน ไมวาจะเปนเงินกูในระบบหรือกองทุนตาง ๆ 
ของรัฐที่ตนมีคุณสมบัติเขาเกณฑ หรือเงินกูนอกระบบดวยการจายดอกเบี้ยที่แพงถึงรอยละ 5-20 ตอเดือน  ไดมีนักวิจัยทาง
เศรษฐศาสตรวิเคราะหพบวา  ปญหาหนี้สินสะสมเปนปญหาที่ประชากรยากจนในชุมชนชนบทประสบรวมกัน เพียงแตระดับ
ความรุนแรงของปญหายังไมถึงข้ันวิกฤตเทานั้น 

สําหรับภาระหนี้สินของประชากรชนบททั่วไปในพื้นที่ศึกษา 18 หมูบาน 3 จังหวัด   พบวา สวนใหญเปนหน้ี ธ.ก.ส. ที่
กูมาลงทุนทําการเกษตร  รวมทัง้การกูเงินนอกระบบอัตราดอกเบี้ยสูงมาใชจายในครัวเรือน ในชวงกอนมีโครงการพักชําระหนี้
และลดภาระหนี้ อยูระหวาง 15,000 บาท จนถึง ลานบาท/ครัวเรือน/ป 

สวนการศึกษาจํานวนหนี้คางชําระของประชากรตัวอยางที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้ พบวามีหน้ีคางชําระจํานวน 
10,000 บาท ถึง 100,000 บาท คิดเปนหนี้คางชําระเฉลี่ย 59,325 บาท   โดยประชากรตัวอยางกลุมเปาหมายมีหน้ีคางชําระเฉลี่ย 
63,483.87 บาท ในขณะที่ประชากรกลุมควบคุมมีหน้ีคางชําระเฉลี่ย 45,000 บาท 

 
   (2.2)  เง่ือนไขและแนวทางปฏิบัติในการเขารวมโครงการ 
           (2.2.1)  เง่ือนไขในการเขารวมโครงการ 
                    จากการศึกษาการเขารวมโครงการพักชําระหนี้ของประชากรตัวอยางศึกษาในชนบททั่วไป จํานวน 240 ราย ซ่ึงเปน
ประชากรเปาหมาย 180 คน และประชากรควบคุม 60 คน พบวามีประชากรที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้ จํานวน 40 ราย คิด
เปนรอยละ 16.7 และไมปรากฏวามีเกษตรกรตัวอยางเขารวมโครงการพักชําระหนี้แตอยางใด  ในกลุมประชากรตัวอยาง 40 ราย  
ที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้   เปนประชากรตัวอยางกลุมเปาหมาย 31 ราย   คิดเปนรอยละ 77.5 และเปนประชากรตัวอยาง
กลุมควบคุม จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 22.5 

การที่มีประชากรตัวอยางเขารวมโครงการพักชําระหนี้ ธ.ก.ส. เพียงรอยละ 16.7  ก็เนื่องดวยสาเหตุหลายประการ 
สาเหตุสําคัญประการแรกไดแก การที่เกษตรกรสวนใหญเปนเจาของหรือเชาพ้ืนที่เพ่ือประกอบอาชีพเกษตรขนาดเล็กราว 2-3 ไร 
และไมเกิน 4-5 ไร สวนใหญจะปลูกขาวเพื่อใชบริโภคในครัวเรือนสวนหนึ่ง จึงไมไดเปนสมาชิก ธ.ก.ส.  นอกจากนี้ยังพบวา
ชุมชนชนบทที่อยูใกลตัวเมืองจะเปนชุมชนที่เหลือพ้ืนท่ีทําการเกษตรนอย   ประชากรในพ้ืนท่ีจึงหันไปประกอบอาชีพรับจาง 
เชน ชุมชนชนบทในอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีพ้ืนที่เกษตรเหลือนอย สภาพพื้นที่เปลี่ยนสภาพเปนเมือง พ้ืนที่ทํา
การเกษตรถูกขายไปใหนายทุนทั้งในและนอกทองถ่ิน ท่ีสวนใหญเขาไปลงทุนประกอบอาชีพทําบานจัดสรร  สถานบริการตาก
อากาศหรือรีสอรท สถานที่ทองเที่ยว สนามกอลฟ อาคารรานคาพาณิชย   ประชากรในพื้นที่นี้จึงนิยมเขาไปรับจางทํางานในตัว
เมือง   ทั้งที่เปนอาชีพหลักและอาชีพรอง โดยเฉพาะการเปนพนักงานในโรงงาน หรือสถานบริการตาง ๆ บางคนก็เปนกรรมกร 
บางคนก็เปนชางหรือกรรมกรในงานกอสราง  งานเหลานี้จัดเปนประเภทของงานเสริมหรืออาชีพรองสําหรับเกษตรกรที่วางงาน
ในฤดูแลง และผูมีอาชีพรับจางในชนบททั่วไป แมจะอยูหางไกลตัวเมืองก็ตามก็มักจะแสวงหาทําเปนอาชีพหลักในตัวเมืองดวย  
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรหันมาประกอบอาชีพรับจางก็คือ  ไดรับคาจางเปนรายวันโดยอัตราคาจางสําหรับ
แรงงานทักษะหรือประเภทชาง จะเปน 200-250 บาท/คน และแรงงานไรทักษะหรือกรรมกรในงานกอสราง มีอัตราคาจาง
ประมาณวันละ 120-150 บาท/คน ทําใหเกษตรกรมีเงินเปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน หากเปนการไปรับจางประจําตอเน่ือง เชน 
เปนแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เชน ท่ีจังหวัดลําพูน จะมีรายไดเดือนละประมาณ 2,000-3,000 บาท ถือวาเปนรายไดที่แนนอน
มากกวาการประกอบอาชีพเกษตร แมจะเปนรายไดท่ีไมสูงก็ตาม 

นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุที่ทําใหประชากรตัวอยางหันไปประกอบอาชีพรับจางแทนการประกอบอาชีพเกษตรอีกหลาย
ประการ ไดแก ปญหาขาดแคลนน้ํา ปญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา และถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง และปญหา
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ตนทุนการผลิตสูง  ปจจัยเหลานี้ลวนประกอบกันทําใหเกษตรกรไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรไดอยางเปนปกติ  ภาวะการ
เปนหน้ีสินของเกษตรกรจากการกูยืมจาก ธ.ก.ส.จึงนอยลง  หากแตภาวะการเปนหนี้ของแหลงเงินกูอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน ไมวาจะเปน
แหลงเงินกูในระบบหรือเงนิกองทุนตาง ๆ ของรัฐหรือเงินกูนอกระบบ ซ่ึงตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงถึงรอยละ 5-20 ตอเดือน 

 
          (2.2.2)   แนวทางปฏิบัติในระหวางรวมโครงการ 

ในระหวางที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้ ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 52.5 ไดออมเงินไวกับ ธ.ก.ส เปนเงิน
รายไดที่ไดจากการประกอบอาชีพเกษตร  เชน   การทําสวนลําไย  โดยเฉพาะประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม  การรับจางทําอิฐ  การปลูกพริก  การทํานา   การรับจาง  การเลี้ยงกระบือ  และสุกร เปนตน   โดยมีจํานวนเงินออมอยู
ระหวาง 200 บาทถึง 45,000 บาท คิดเปนเงินออมเฉลี่ย 10,769 บาท ตอรายเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 48.4 และประชากร
ควบคุม รอยละ 66.7 ในขณะที่ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 47.5 ไมมีการออมเงินกับ ธ.ก.ส. ในชวงเวลาพักชําระหน้ีแตอยาง
ใด  นอกจากจะเนื่องมาจากไมมีเงินเหลือเก็บจากภาระคาใชจายในครัวเรือนและคาดอกเบี้ยเงินกูจากแหลงเงินกูอ่ืน ๆ แลว   ได
เอาเงินที่เหลือจากคาใชจายในครัวเรือนไปลงทุน ประกอบอาชีพคาขาย โดยเปนประชากรเปาหมายรอยละ 51.1 และ ประชากร
ควบคุม รอยละ 33.3 
 สาเหตุของการที่ประชากรตัวอยางศึกษาเกือบครึ่งหนึ่งไมมีการออมเงินระหวางพักชําระหน้ี เนื่องจากภาระคาใชจาย
ในครัวเรือนสูงนั้น พบวา สวนใหญเปนคาใชจายท่ีเกิดจากผลการพัฒนาโดยภาพรวม โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภค ประชากร
ในชนบทไดเปลี่ยนรูปแบบของการดํารงชีพไปเหมือนกับชุมชนเมืองมากขึ้นทําใหตองหาซื้อปจจัยในการดํารงชีพเชนเดียวกับ
ประชากรในชุมชนเมืองที่มีรายไดสูงกวา แมแตน้ําดื่มท่ีแตเดิมเคยจัดหาเองก็เปลี่ยนไปเปนการซื้อนํ้าดื่ม เสียคาใชจายอยางนอย 
200 บาท/เดือน/ครัวเรือน  เปนตน 
 
           (2.2.3)  การชําระคืนเงินกูคางชําระ 

จากการสอบถามความสามารถในการชําระหนี้     เมื่อครบกําหนดการพักชําระหนี้ มีประชากรตัวอยาง 
รอยละ 50 เทาน้ันที่คิดวาสามารถจะชําระคืนเงินกูไดครบ โดยเปนประชากรควบคุม รอยละ 55.6 และประชากรเปาหมาย รอย
ละ 48.4 ในขณะที่รอยละ 30 คิดวาไมสามารถคืนเงินกูไดครบ โดยเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 25.8 และประชากรควบคุม 
รอยละ 44.4 และรอยละ 20 ยังไมแนใจ  
 ในกลุมประชากรตัวอยางที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้  รอยละ 67.5 เปนประชากรเปาหมาย รอยละ 71.4 และ
ประชากรควบคุม รอยละ 40   ระบุจะขอผอนผันตอ ธ.ก.ส.  โดยจะขอขยายเวลาการชําระคืนออกไป   หากไมสามารถชําระหนี้
ไดตามกําหนดจนกวาจะสามารถหาเงินมาใชคืนได เชน บางรายในอําเภอฮอด จะรอขายผลผลิตลําไยเพื่อนําเงินที่ไดไปชําระหนี้ 
ในขณะที่บางรายจะขอผอนชําระคืนเงินกูเปนงวด ๆ รอยละ 12.5 ของกลุมประชากรเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 11.4 และ 
ประชากรควบคุม รอยละ 20 จะกูเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบเพื่อใชคืน และมีเพียงรอยละ 2.5 ที่เปนประชากรเปาหมายที่จะ
ยอมใหยึดทรัพยสินกรณีไมสามารถคืนเงนิกูไดตามกําหนด สวนรอยละ 17.5 ไมตอบ 
 อยางไรก็ตาม จากการสังเกตประชากรตัวอยางศึกษาถึงครึ่งหนึ่งที่จัดอยูในกลุมที่ไมสามารถชําระคืนเงินกูไดหรือไม
แนใจวาจะคืนเงินกูได ก็ไมพบวามีความวิตกกังวลแตอยางใด เนื่องจากมีความรูสึกวามีเพื่อนรวมชะตากรรมเดียวกันเปนจํานวน
มาก จึงมีความหวังอยูเสมอวารัฐบาลจะมีมาตรการยกหนี้ใหทั้งหมดในที่สุด 
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    (2.3)  ความคิดเห็นตอแนวทางความชวยเหลือของโครงการพักชําระหนี้ของ ธ.ก.ส.  
              ประชากรตัวอยางศึกษาท่ีเขารวมโครงการจาก 3 จังหวัด  คือ  เชียงใหม ลําพูน พะเยา จํานวน 40 ราย มีความคิดเห็นตอ
แนวทางความชวยเหลือที่โครงการพักชําระหน้ีของ ธ.ก.ส. ไดกําหนดไว 5 ประเด็น ดังนี้ 
           (2.3.1) ระยะเวลาพักชําระหน้ีตนเงินกูเปนเวลา 3 ป (10 เมษายน 2544 – 3 มีนาคม 2547)  ประชากรตัวอยางศึกษาที่เขา
รวมโครงการพักชําระหนี้  3 ใน 4  (รอยละ 75)   มีความเห็นวา มีความเหมาะสมดีแลว ในขณะที่ 1 ใน 4  (รอยละ 25) เห็นวายัง
ไมเหมาะสม  อยางไรก็ดีพบวา ประชากรควบคุมมีรอยละของความเห็นวาเหมาะสม 80 ซ่ึงสูงกวาประชากรเปาหมายซ่ึงเห็นวา
เหมาะสม รอยละ 73.5 ทั้งน้ีเนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมบางอยางตองใชเวลานานกวา 3 ป จึงจะสามารถพลิกภาวะ
ขาดทุนมาเปนภาวะที่ไดกําไร   เชน การเลี้ยงสัตวใหญ   อาทิ  วัว และกระบือ เปนตน  กลุมประชากรตัวอยาง กลุมนี้ จึงเห็นวา
ระยะเวลาพักชําระหนี้ 3 ป เปนเวลาที่ส้ันเกินไป สําหรับกิจกรรมเกษตรอื่น ๆ ที่ไมตองใชเวลานานในการใหผลผลิต ก็ยังตอง
เผชิญกับปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทําความเสียหายใหกับผลผลิตไดตลอดเวลาอีกดวย 
           (2.3.2)สําหรับแนวทางการชวยเหลือ ที่รัฐจะชวยรับภาระดอกเบี้ยแทนในระหวางการพักชําระหนี้ประชากรตัวอยางศึกษา
ที่เขารวมโครงการมีความเห็นวาเหมาะสมดีแลวทุกคน  
            (2.3.3)   แนวทางการชวยเหลือเกี่ยวกับการที่เกษตรกรที่ขอพักชําระหนี้ไมไดรับสิทธิกูเงินใหมน้ัน  มีประชากรตัวอยาง
ศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 72.7  เห็นวาเหมาะสมดี สวนอีกรอยละ 27.3 เห็นวาไมมีความเหมาะสม โดยประชากรเปาหมาย
เห็นวาเหมาะสม รอยละ 76.5 แตประชากรควบคุมเห็นวาเหมาะสม รอยละ 60.0 เนื่องจากเกษตรกรจําเปนตองใชทุนในการ
ประกอบอาชีพทุกป การพักชําระหนี้เปนความชวยเหลือในสวนที่เกษตรกรยังไมตองจายเงินชําระหนี้เทานั้น หากแตคาใชจาย
เปนสวนใหญไดมาจากการกูเปนประจําทุกป ดังนั้นเกษตรกรสวนใหญจึงยังคงตองการกูเงินใหม เพื่อใชประกอบอาชีพ แมจะ
ไดพักชําระหนี้ก็ตาม 
            (2.3.4)  ประเด็นการไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มจากอัตราที่  ธ.ก.ส.  จายตามปกติ   อีกรอยละ 1 ตอป  ในจํานวนเงิน
ฝากไมเกิน 50,000 บาท    ประชากรตัวอยางศึกษารอยละ 88.6 เห็นวามีความเหมาะสมดี แตรอยละ 11.4   เห็นวาไมมีความ
เหมาะสม   โดยประชากรเปาหมายเห็นวา เหมาะสม รอยละ 91.2 สวนประชากรควบคุมเห็นวาเหมาะสม รอยละ 80 
           (2.3.5)  ในประเด็นที่เกษตรกรสามารถออกจากโครงการกอนกําหนด  3  ป   เพ่ือขอเขาโครงการลดภาระหนี้แทนได  แต
ตองอยูในโครงการไมนอยกวา 1 ป ประชากรตัวอยางที่เขารวมโครงการรอยละ 86.4   เห็นวามีความเหมาะสมดี   สวนอีกรอยละ 
13.6   เห็นวาไมมีความเหมาะสม    โดยประชากรเปาหมาย  รอยละ 88.2  เห็นวาเหมาะสม  ในขณะที่ประชากรควบคุมเห็นวา 
เหมาะสม รอยละ 80.0 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชากรตัวอยางศึกษาที่เขารวมโครงการพักชําระหน้ีของ ธ.ก.ส. ท่ีมีตอแนวทางความ
ชวยเหลือทั้ง 5 ประการ พอจะสรุปไดวา   แนวทางความชวยเหลือโดยรัฐบาลชวยรับภาระคาดอกเบี้ยแทนในระหวาง 3 ปที่พัก
ชําระหนี้ (1 เม.ย.44-31 มี.ค. 47) เปนแนวทางที่ประชากรตัวอยางศึกษาพอใจมากที่สุดในบรรดาแนวทางทั้งหมด กลาวคือ ทุก
คนเห็นวาเหมาะสม 
 รองลงไปเปนแนวทางการไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มจากอัตราปกติโดยมีประชากรตัวอยางศึกษาเห็นวาเหมาะสม
มากถึงรอยละ 90 สวนประเด็น การที่เกษตรกรสามารถออกจากโครงการกอนครบกําหนด  เพ่ือขอเขาโครงการลดภาระหนี้แทน
ได มีประชากรตัวอยางศึกษาเห็นวาเหมาะสม รอยละ 87.5 และประเด็นการไมไดรับสิทธิ์กูเงินใหมขณะขอพักชําระหนี้  มี
ประชากรตัวอยางศึกษาเห็นวาเหมาะสม รอยละ77.5 เปนที่นาสังเกตวาประเด็นความชวยเหลือที่ใหมีระยะเวลาพักชําระหน้ี 3 ป 
เปนประเด็นที่ประชากรตัวอยางศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 4 ประเด็น คือ เห็นวามีความ
เหมาะสมเพียง รอยละ 75 เทาน้ัน 
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    (2.4)  ขอเสนอแนะของประชากรตอการดําเนินการโครงการพักชําระหนี้ 
ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 38.6 ไมมีขอเสนอแนะตอการปรับปรุงโครงการแตอยางใด อยางไรก็ดีในบรรดา

ประชากรตัวอยาง รอยละ 61.4 ที่มีขอเสนอแนะตอโครงการ โดยรอยละ 40.9 มีขอเสนอแนะใหขยายเวลาชําระหนี้ตอไป โดย
เปนประชากรเปาหมาย รอยละ 48.4 และประชากรควบคุม รอยละ 33.3 ที่อยากใหยืดเวลาพักชําระหนี้จาก 3 ป   เปน 10  ป หรือ
สามารถผอนคืนตนเงินกูคืนในระยะยาว  นอกจากนั้น รอยละ 6.8 อยากให ธ.ก.ส. จัดสรรทุนมาชวยเหลือเปนพิเศษขณะพัก
ชําระหน้ีทุกรายหรือจะแนะนําความรูในการประกอบอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงสัตว รอยละ 4.5 เปนขอเสนอแนะของประชากร
ควบคุมในพื้นที่ชนบททั่วไป เสนอใหมีการพักชําระหน้ีตอไปอีก สวนอีกรอยละ 2.3 เทานั้น เสนอใหรัฐบาลปลดหนี้ใหหมดเลย 
หรือใหเกษตรกรท่ีพักชําระหนี้สามารถกูเงินไดดวยและใหแนะนําอาชีพ   

หากไดศึกษารายละเอียดของโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ของ ธ.ก.ส. จะพบวา นอกจากโครงการพักชําระ
หน้ีและลดภาระหนี้แลว ยังมีโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหน้ี21 )โดยใหเกษตรกรตัดสินใจเองวา จะทําการ
ผลิตประเภทใด จากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลจะเปน
ผูรับผิดชอบจัดทําแผนฟนฟูอาชีพให แตปรากฏวาไมมีเกษตรกรเขารวมโครงการแตอยางใด สาเหตุประการหนึ่งก็เน่ืองมาจาก
ขาดเงินทุนน่ันเอง 

สุดทายไดวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  ของโครงการพักชําระหนี้ฯ – ธ.ก.ส. ที่เนน
ชวยเหลือใหประชากรเปาหมายหรือเกษตรกรยากจน ไดมีโอกาสฟนฟูอาชีพเกษตรของตนโดยไมตองกังวลกับภาระหนี้ที่กู  
ธ.ก.ส. ไดเดิม นานถึง 3 ป ซ่ึงโดยทั่วไปแลวก็พอจะพัฒนาอาชีพได แตก็มีบางรายตองการพักหน้ีนานกวาน้ี ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 96 และ 97 ดังนี้ 

 
 

 
 
 

                                                 
21) โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนี้ 
 หลังจากเกษตรกรลูกคาไดเขารวมโครงการแลว เกษตรกรจะตองตัดสินใจดวยตนเองวาจะเลือกทําการผลิตประเภทใดที่เหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถของครอบครัว โดย ธ.ก.ส. จะรวบรวมขอมูลการตัดสินใจการผลิตของเกษตรกรใหแกกระทรวงเกษตรและสหกรณภายในวันที่30 
มิถุนายน 2544    เพ่ือใหกระทรวงเกษตรและสหกรณนําไปดําเนินการจัดทําแผนฟนฟูอาชีพรวมกับเกษตรกรใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 
2544ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนฟนฟูอาชีพเกษตรกรและแผนถายทอดเทคโนโลยี ไดแก ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลรวมกับเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. และผูเก่ียวของ โดยมีสํานักงานเกษตรอําเภอทําหนาท่ีประสานงาน ดําเนินการจัดทําเปาหมายการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรที่รวมโครงการแตละราย ที่ไดกําหนดไวตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของชุมชน ตําบลหลัก  ทั้งน้ีโดยมีผูแทนสวนราชการใน
คณะอนุกรรมการฟนฟูอาชีพเกษตรกรระดับจังหวัด ไดแก เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด ประมงจังหวัด ชลประทานจังหวัด   ตรวจบัญชีสหกรณ
จังหวัด  พัฒนาท่ีดินจังหวัด และสวนราชการที่เก่ียวของ พิจารณาสนับสนุนทางเลือกอาชีพเพ่ือเสนอสวนราชการตนสังกัดเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ    (ท่ีมา :       สรุปสาระสําคัญจากการดําเนินงานตามนโยบายพักชําระหน้ีใหแกเกษตรกรรายยอย กระทรวงเกษตร  และ
สหกรณ, พฤษภาคม 2544) 
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ตารางที่   97  การวิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ (ธ.ก.ส.)  กับการใหความชวยเหลือประชากร 
                      ในพื้นทีช่นบททั่วไป 
 

พื้นที่เปาหมาย จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

ชนบททั่วไป 
1. จังหวัดเชียงใหม  

อ.แมริม บ.สันเหนือ ม.7 
อ.ฮอด บ.นาคอเรือ ม.2 
   และ บ.ผาแตน ม.4 

2. จังหวัดลําพูน 
 อ.บานธิ บ.ศรีดอนชัย 
    ม.8 และบ.ปาหมอก ม.12 
 อ.ลี้ บ.ใหมสุขสันต ม.8 

และบ.หวยบง ม.3 
3. จังหวัดพะเยา 

อ.เมือง บ.ต๊ํานกกก ม.1 
บ.ต๊ําเหลา ม.2 และบ.สันปา
มวงใต ม.4 

อ.จุน บ.เซี๊ยะ ม.4 บ.จุนพัฒนา 
ม.8 บ.ลอ ม.1 และ บ.น้ําจุน ม.5 

 
เกษตรกรสมาชิก ธ.ก.ส.ที่มีหนี้
คางชําระไมเกิน 100,000.- บาท 
สามารถเขารวมโครงการไดทุก
ราย 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการมี
โอกาสพักชําระหนี้จาก ธ.ก.ส. 
เปนเวลา 3 ป 
 

 
     ประชากรที่ยากจนที่ไมได 
เปนสมาชิก ธ.ก.ส. จะไม  
ส า ม า ร ถ ร ว ม โ ค ร ง ก า ร ไ ด 
โด ย เ ฉพ า ะ เ ป น กลุ ม ที่ ข า ด
ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ บุ ค ค ล ค้ํ า  
ประกัน 
     ในชวงพักชําระหนี้  3  ป 
ประชากรที่รวมโครงการฯบาง 
รายก็ยังไมสามารถจะฟนตัวจาก
ภาระห นี้ สิน เดิมด ว ยตั ว เ อง
อาจจะดวยเหตุผลบางประการที่
ยังไมกอใหเกิดรายได หรือดวย
เหตุจําเปนอื่น ๆ ในครอบครัว 
 

 
ประชากรที่เขารวมโครงการ
สามารถปรับปรุงกิจกรรม
การเกษตรและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดมากอน 
เชน ประชาชนในพื้นที่ศึกษาใน 
อ.ฮอด ที่สามารถปรับปรุงสวน
ลําไยได  และประชากรตัวอยาง
บานใหมสุขสันต จังหวัดลําพูน 
สามารถลงทุนปรับปรุงสวน
ลําไย หรือประชากรตัวอยางที่
บานปาตึง จังหวัดลําพูน ที่
ประสบภาวะขาดทุนจากการ
เลี้ยงวัว 

 
ภาวะขาดแคลนน้ําในพื้นที่ทําให
ไมสามารถทําการเกษตรไดหรือ
ไดผลนอย เชน บานผาแตน ม.4  
ต .หางดง  อ .ฮอด  จ .เชียงใหม 
และบานศรี ดอนชัย ม.8 ต.
บานธิ อ.บานธิ จ.ลําพูน เปนตน    
ทําใหไมสามารถชําระหนี้  ได
เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
ภาวะความผันผวนของราคา
สินคาเกษตร  ทําให เกษตรกร
ตองประสบปญหาขาดทุน เชน 
ราคาลําไย และขาว  ทําใหไม
สามารถชําระหนี้คงคางไดเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 
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ตารางที่ 97 (ตอ) 

พื้นที่เปาหมาย จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

  ประชากรที่ประกอบอาชีพ  
รับจ า ง เปนอาชีพหลั กไม  
สามารถรวมโครงการได 
 

ประชากรที่เขารวมโครงการสามารถเขารวม
โครงการฟนฟูพัฒนาอาชีพของกระทรวง
เกษตรไดโดยที่ ศูนยบริการและถายทอด  
เทคโนโลยีประจําตําบลจะรับผิดชอบในการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ต เ ป น ที่ น า เ สี ย ด า ย ที่  
ประชากรไมไดใชบริการนี้  ประชากรผูรวม
โครงการไดรับการจูงใจใหออมเงินมากขึ้น
โดยธ.ก.ส. จะเพิ่มอัตรา      ดอกเบี้ยเงินฝาก
ใหเมื่อประชากรกลุมนี้เงินออมมากพอก็จะ
สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรพรอม
ปรับปรุงไดดียิ่งขึ้น 

ประชาชากรที่เขารวมโครงการ
ขาดความรูความสามารถในการ
แกไขปญหาการประกอบอาชีพ
เกษตร  ดัง การศึกษาที่พบวามี
ประชากรตัวอยางที่ เขารวม
โครงการถึงรอยละ 30  ที่คิดวา
สามารถมาชําระคืนเงินกูไดและ
รอยละ 20  ยังไมแนใจ 
 
 

 
หมายเหตุ  -  พื้นที่เปาหมายที่ไมมีประชากรเขารวมโครงการ คือ 
  ,     จังหวัดเชียงใหม   อําเภอแมริม       บานสันเหนือ หมู 7 ตําบลเหมืองแกว และ  อําเภอฮอด (1)  บานใหมยูงทอง หมู 10 ตําบลนาคอเรือและ (2)  บานแมทัง  หมู 5 ตําบลหางดง 
        จังหวัดลําพูน   อําเภอบานธิ       บานสันมะนะ หมู 10 ตําบลบานธิ และ   อําเภอลี้     (1)   บานบวก หมู 3 และ (2) บานปางสาน หมู 5 ตําบลดงคํา
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ตารางที่ 98 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ (ธ.ก.ส.)  กับการใหความชวยเหลือ 
                   ประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูง และชนบททั่วไป 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป 

จุดแข็ง 
 
 
 

     เกษตรกรสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่เปนสมาชิกกลุม ธ.ก.ส. ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ ธ.ก.ส. กําหนด สามารถเขารวมโครงการฯไดทุกราย 
     การไดพักชําระหนี้ทั้งตนเงินกูและดอกเบี้ยนานถึง 3 ป กอให เกิดโอกาสฟนตัวทาง
เศรษฐกิจ 

เหมือนชนบทที่สูง 
 
เหมือนชนบทที่สูง 
 

จุดออน 
 
 
 
 

      เกษตรกรสมาชิกศูนยพัฒนาฯที่ไมไดเปนสมาชิก ธ.ก.ส. ไมสามารถเขารวม
โครงการได อาชีพเกษตรกรบางประเภท เชน การปลูกไมผล เชน ลําไยในพื้นที่
เชียงใหม และลําพูน หรือการเลี้ยงสัตวเกษตรบางประเภท เชน วัวเนื้อ หรือวัวนม ตอง
ใชระยะเวลานานกวา 3 ป กวาจะใหผลผลิตทําใหไมสามารถคืนหนี้ไดเมื่อครบกําหนด
โครงการ 

เกษตรกรที่ไมไดเปนสมาชิกกลุม ธ.ก.ส. ไมสามารถเขารวมโครงการได 
ระยะเวลาพักชําระหนี้ 3 ป ไมเพียงพอที่จะฟนตัวจากภาระหนี้สินได 
ประชากรที่ประกอบอาชีพรับจางเปนอาชีพหลักไมสามารถเขารวมโครงการได 
 
 

โอกาส 
 
 
 

สามารถบรรเทาความเดือดรอนจากการเปนหนี้ ไมตองไปกูยืมเงินนอกระบบมาใชหนี้ 
ธ.ก.ส. 
มีโอกาสเขาโครงการฟนฟูอาชีพ เลือกทําการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพครอบครัว 
มีโอกาสไดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากปกติอีกรอยละ 1 

มีโอกาสปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร 
 
เหมือนชนบทที่สูง 
เหมือนชนบทที่สูง 

อุปสรรค 
 

ความจํากัดของลักษณะพื้นที่เชิงกายภาพ  เชน  พื้นที่ขาดน้ํา เกษตรในฤดูแลงทําใหไม
สามารถประกอบอาชีพเกษตรไดอยางเต็มศักยภาพ 
เกษตรกรที่รวมโครงการฯ ไมมีสิทธิกูเงินใหม ทําใหไมมเีงินลงทุนในการประกอบ
อาชีพ 
 

เหมือนชนบทที่สูง 
ภาวะความผันผวนของราคาสินคาเกษตรทําใหเกษตรกรประสบปญหาขาดทุน ทําให
ไมสามารถชําระหนี้คงคางไดเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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     (3) สรุปและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการพักชําระหนี้ฯ 
 การศึกษาการดําเนินงานโครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้(ธ.ก.ส.) ในกลุมประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่
ภาคเหนือ   ทั้งในกลุมประชากรในชนบทที่สูง และกลุมประชากรในชนบททั่วไป พบวา มีผูรวมโครงการนอยคือ มีเพียงรอยละ 
3.3 ในชนบทที่สูงและรอยละ 16.7 ในชนบททั่วไป เทานั้น อยางไรก็ดีแมจะมีผูรวมโครงการฯนอยเหมือนกัน แตเหตุผลในการ
เขารวมโครงการฯ นอยนั้นแตกตางกันโดยเฉพาะประชากรในพื้นท่ีชนบทที่สูง มีสาเหตุมาจากการไมมีเงินใชหน้ีเพียงประการ
เดียว ในขณะที่ในกลุมประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปแมวาสวนใหญ รอยละ 54 จะเขารวมโครงการเพราะไมมีเงินชําระหนี้แลว 
ยังพบวา รอยละ 25 ตองการใชสิทธิเน่ืองจากมี คุณสมบัติตามท่ีโครงการระบุ รอยละ 13 ตองการใชเงินเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ
เกษตร และรอยละ 6 มีหน้ีสิน 
 สวนหนี้คางชําระของประชากรตัวอยางศึกษา  พบวา โดยภาพรวมประชากรเปาหมายมีหนี้คางชําระเฉลี่ย 60,823 บาท 
ในขณะที่ประชากรควบคุมมีหนี้คางชําระเฉลี่ย 45,500 บาท และประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงมีหนี้คางชําระเฉลี่ย 37,500 บาท 
ต่ํากวาประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปที่มีหน้ีคางชําระเฉลี่ย 59,325 บาท ในระหวางรวมโครงการ สวนใหญรอยละ 50 จะออม
เงินเพ่ือใชคืนและอีกรอยละ 45 จะใชเงินประกอบอาชีพเกษตร ประชากรศึกษารอยละ 47 คิดวาจะสามารถชําระคืนเงินกูไดเมื่อ
ส้ินสุดโครงการ ในขณะที่รอยละ 31 คิดวาไมสามารถชําระคืนเงินกูได และอีกรอยละ 20 ยังไมแนใจ 
 ในสวนของความเห็นของประชากรทั้ง 2 กลุมที่มีตอแนวทางความชวยเหลือ  ก็พบวา  ประชากรตัวอยางศึกษาทั้ง 2 
พื้นที่ ทุกคนพึงพอใจในการที่รัฐบาลชวยรับภาระคาดอกเบี้ยในชวงพักชําระหนี้ มากที่สุด สวนในประเด็นอ่ืนอีก 4 ประเด็น  
ประชากรตัวอยางรอยละ 70 ข้ึนไปเห็นวามีความเหมาะสมดี ในขณะที่ยังมีอีกอยางนอยรอยละ 12 และอยางมากรอยละ25 ที่เห็น
วาไมเหมาะสม  สําหรับขอเสนอแนะ ประชากรตัวอยางศึกษาสวนใหญ รอยละ 40 เสนอใหมีการขยายเวลาพักหนี้และอีกรอยละ 
38 ไมมีขอเสนอแนะแตประการใด เปนที่นาสังเกตวา ประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่สูงมีขอเสนอแนะใหลดอัตราดอกเบี้ย
เพียงประการเดียวเทาน้ัน 
 สําหรับการวิเคราะห เปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ของโครงการพักชําระหนี้
และลดภาระหนี้ (ธ.ก.ส.) ในพ้ืนท่ีชนบทที่สูงกับพ้ืนท่ีชนบททั่วไป  พบวามีจุดแข็งเหมือนกัน คือ เกษตรกรทั้งเปนสมาชิก  
ธ.ก.ส. และมีหน้ีคางชําระไมเกิน 100,000 บาท จะไดพักชําระหน้ีเปนเวลา 3 ป  สําหรับจุดออนก็มีคลายกัน คือ เกษตรกรที่ไมใช
สมาชิก ธ.ก.ส. ไมสามารถเขาโครงการได แตในพื้นที่ชนบท โครงการนี้มีขอจํากัดมากกวา เนื่องจากประชากรสวนหนึ่งไมได
เปนเกษตรกรจึงไมสามารถเขารวมโครงการได  ในสวนของโอกาสของโครงการใน 2 พ้ืนที่ คือ มีโอกาสปรับปรุงกิจกรรมการ
ประกอบอาชีพเกษตร เปนเวลา 3 ป โดยเขารวมโครงการฟนฟูอาชีพ  นอกจากนี้ยังมีโอกาสไดรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตรา
ดอกเบี้ยปกติ สําหรับอุปสรรคของโครงการไดแกความจํากัดในดานกายภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบททั่วไปจะมีอุปสรรค
สําคัญที่เกิดจากภาวะความผันผวนของราคาผลิตผลเกษตรอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากอุปสรรคดานกายภาพพื้นที่ ในขณะที่
ในพื้นที่ชนบทที่สูง เกษตรกรที่เปนสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง สามารถขายผลผลิตเกษตรใหกับโครงการหลวงในราคา
ประกัน 
      สําหรับขอเสนอแนะ.ในการปรับปรุงโครงการพักชําระหนี้ฯ มีดังนี้   
            (1)   แมวาเกษตรกรสวนใหญจะเห็นวาโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ (ธ.ก.ส.) เปนโครงการที่ดี สามารถเอ้ือ
ประโยชนใหเกิดขึ้นกับเกษตรกรอยางเปนรูปธรรมก็ตาม  แตก็ยังปรากฏวาเกษตรกรผูเขารวมโครงการสวนใหญที่ยังไมแนใจวา 
เมื่อครบกาํหนดพักชําระหนี้แลวจะสามารถชําระคืนเงินกูที่เหลือคางอยูได  แสดงใหเห็นวาโครงการฯ ความชวยเหลือประเภทนี้
ไมสามารถจะแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรไดอยางเบ็ดเสร็จ    จึงเสนอแนะใหมีโครงการยอยสนับสนุนโครงการพักชําระ
หน้ีและลดภาระหนี้ เชน โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการประกอบอาชีพซ่ึงรวมทั้งอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพนอก
การเกษตร  เพื่อใหเกษตรกรทุกคนที่เขารวมโครงการไดมีโอกาสสรางรายไดในชวงเวลา 3 ปท่ีพักชําระหนี้ จนสามารถจะชําระ
คืนเงินกูไดเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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           (2)  โครงการพักชําระหนี้   อาจเรียกไดวาเปนโครงการเฉพาะกิจเพื่อจะชวยบรรเทาความยากจนของเกษตรกรใหลด
นอยลงเทานั้น  ไมสามารถแกไขปญหาที่แทจริงของเกษตรกรได  ดังนั้นรัฐบาลจึงจะตองมุงทํางานเพ่ือแกไขปญหาหลักของ
เกษตรกรมากกวาการดําเนินการเพียงเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปญหา เชน จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดระบบชลประทาน
ใหครอบคลุมพื้นที่ทําการเกษตรใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดอยางเรงดวน เปนตน  แมวารัฐบาลจะไดเห็นชอบหลักการแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคของเกษตรกรในรูปแบบการใหบริการขุดสระน้ําตามโครงการแหลงน้ําไรนานอกเขต
ชลประทาน หรือขุดสระเอ้ืออาทรเพิ่มเติมจาก 3 แสนบอ เปน 1 ลานบอ ที่ไดอนุมัติไปแลวเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 ก็ตาม  
ผูรับผิดชอบโครงการ คือ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองใหความใสใจเปนพิเศษเพื่อใหไดบอเก็บน้ําที่มี
คุณภาพ สามารถใชแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของเกษตรกรไดอยางจริงจัง 

นอกจากนี้ ถึงแมวารัฐบาลจะไดจัดทําโครงการน้ําแกจนหรือโครงขายสงน้ําแหงชาติหรือ Water Grid ซ่ึงเปนนโยบาย
ในการแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมซํ้าซากในวงเงินงบประมาณ 400,000 ลานบาท ซ่ึงนับเปนหนึ่งในเมกะโปรเจ็คที่รัฐบาล
พยายามผลักดันมาโดยตลอด ดวยคาดหวังวาโครงขายระบบทอสงนํ้าจะเชื่อมโยงกันโดยการผันนํ้าระหวางลุมนํ้าภายในประเทศ
เพื่อนบานมาเก็บไวในเข่ือนหรืออางรองรับน้ําตางๆ กอนที่จะสงจายไปตามทอใหญ ๆ ไดทั่วประเทศ ซ่ึงจะสามารถชวย
เกษตรกรไดมีน้ําใชไดอยางทั่วถึงกวา 5.79 ลานครอบครัว  ในพ้ืนที่กวา 131 ลานไร แตโครงการนี้ยังติดขัดดวยอุปสรรคหลาย
ประการ อาทิ การใชงบประมาณสูงถึง 400,000 ลานบาทและการขัดขวางจากองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) 
            (3)   เนื่องจากมีปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรคสําคัญของความสําเร็จของโครงการ กลาวคือ เกษตรกรตองเผชิญกับภาวะ
ความจํากัดของพื้นที่ในการประกอบอาชีพท้ังสภาพดินเสื่อมโทรมและการขาดน้ําทําการเกษตร รวมทั้งภาวะความผันผวนของ
สินคาเกษตร อีกทั้งปญหาหนี้สินเดิมที่มีอยู ทําใหไมสามารถใชคืนเงินกูที่คางชําระไดในเวลา 3 ป จึงจําเปนตองพิจารณาขยาย
เวลาสิ้นสุดโครงการอยางนอยเปน 5 ป และใหเกษตรกรทยอยชําระหนี้เปนงวด ๆ ตามกําลังความสามารถจนกวาจะชําระไดแลว
เสร็จ 
 สําหรับอาชีพเกษตรกรรม ในพื้นที่ชนบทที่สูง มูลนิธิโครงการหลวงไดสงเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวมากชนิด 
พรอมทั้งรับซ้ือผลผลิตในราคาประกันอยูแลว แตในพื้นท่ีที่มีปญหาเรื่องสภาพทางกายภาพ นาจะมีการสงเสริมอาชีพนอกเกษตร
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชากรควบคูไปดวย ดังเชน ประชากรสมาชิกศูนยฯพระบาทหวยตม ที่ประสบความสําเร็จเปน
อยางสูงในการประกอบอาชีพทําเครื่องเงิน เปนตน 
 เชนเดียวกับในพ้ืนที่ชนบททั่วไป ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมและลําพูน การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตลําไยใน
ระบบเกษตรที่เหมาะสม (GAP-Good Agricultural Practice) เปนส่ิงที่ควรสงเสริมใหเกษตรกรไดถือปฏิบัติอยางจริงจัง เพราะ
จะทําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถสงขายในตลาดตางประเทศได  ทําใหปญหาตลาดลําไยหมดไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นโยบายการแกปญหาราคาลําไยในป 2548 จะไมมีการรับจํานําหรือการรับซ้ือจากภาครัฐ แตจะชวยเหลือดานการตลาดให 
นับเปนการดึงกลไกการตลาดลําไยกลับมาสูภาวะปกติ  เกษตรกรจึงตองตระหนักถึงคุณภาพของลําไยเปนสําคัญ  ซ่ึงการผลิต
ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม จะทําใหเกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตลําไยไดอยางไมมีปญหา  
 สําหรับในพื้นท่ีชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยา โอกาสในการพัฒนาศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเพ่ือสงออก
เปนส่ิงที่เปนไปได เนื่องจากพื้นที่เหมาะในการปลูกขาวหอมมะลิอยูแลว 
            (4) โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหน้ี นับวาเปนโครงการเสริมที่จะผลักดันใหโครงการพักชําระหนี้
และลดภาระหนี้สามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จ  หากแตพบวาไมมีเกษตรกรที่เขารวมโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกร
เลย ท้ังน้ีเน่ืองจากการดําเนินงานของเจาหนาที่ภาครัฐยังไมไดเนนใหเกิดทางเลือกแกเกษตรกรมากพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนที่เกี่ยวกับเกษตรทางเลือก นอกจากนี้ ยังมีขอจํากัดในเรื่องศักยภาพของเจาหนาท่ีในการใหคําแนะนําในเรื่องอาชีพบางอยาง
เน่ืองจากความเรงรัดในนโยบาย ทําใหเจาหนาที่ไมมีเวลามากพอในการทําความเขาใจกับนโยบายดังกลาว  ดังนั้น การจัดทํา
โครงการความชวยเหลือเกษตรกรในอนาคต   รัฐบาลนาจะไดตระหนักถึงความพรอมของผูเก่ียวของทุกระดับ อันจะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จของโครงการ ทําใหเกษตรกรพนจากความยากจนในที่สุด 
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4.8.3 โครงการหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ - OTOP* 

          ดังท่ีไดอธิบายไวชัดเจนมาตั้งแตตนวา  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  หรือที่นิยมเรียกกันส้ันๆวา “OTOP”  (One 
Tambon One Product)  เปนนโยบายฟนฟูและกระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญาของรัฐบาลปจจุบัน  ที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  
เปนนายกรัฐมนตรี  โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปแรกของการเปนรัฐบาลสมัยแรก คือ ตนป 2544  (ภาคผนวก 18 )น้ัน  แม
ประชากรตัวอยางศึกษาจะไมเห็นความสําคัญ  หรือมีความเห็นวาไมใชโครงการพัฒนาของรัฐที่มีศักยภาพชวยแกไขปญหา
ความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากรยากจน  เชน  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  และ
โครงการหลักประกันสุขภาพ ถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค  ไมวาจะเปนในพื้นท่ีเปาหมายศึกษาชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  
และชุมชนเมืองก็ตาม  ในขณะที่ผูนําชุมชนหรือผูบริหารระดับทองถิ่นก็มีความเห็นสอดคลองกับประชากรตัวอยางศึกษา  แมจะ
ใหความสําคัญกับโครงการหนึ่งตําบลฯ หรือ OTOP บางก็ตาม (ตารางที่ 46 และ 47) แตที่นาสังเกตและนาสนใจคือ  ทัศนะของ
ผูบริหารระดับนโยบายในภาพรวมของ 3 กลุมพื้นท่ีศึกษา (ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง)  และเฉพาะกลุมพื้นที่
ชนบทที่สูง  กลับมีความเห็นในทางตรงขาม  คือ  ไดใหความสําคัญในเรื่องเดียวกัน  อันดับสูงสุดไดแก โครงการหนึ่งตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ  หรือ OTOP ในขณะที่ผูบริหารระดับนโยบายของกลุมพื้นที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองใหความสําคัญแก
โครงการ OTOP ในอันดับ 2 (ถัดจากโครงการกองทุนเงินลาน) และอันดับ 3 (ถัดจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและเงินทุน
กูยืมเพ่ือการศึกษา) ตามลําดับ  เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนอยางที่ผูเขียนไดวิเคราะหไวแลวแตตน  คือ ผูบริหารระดับนโยบาย
จะมองการณไกลในการสรางรายไดอยางยั่งยืนใหกับประชากรฐานรากที่ยากจนจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น (ในขณะที่
ประชากรตัวอยางศึกษาทั้งที่เปนประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมของทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมืองจะ
ใหความสําคัญกับโครงการที่ชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือใกลตัวกอนและก็จับตองหรือใชประโยชนไดทันที เชน การได
เงินกองทุนที่กูยืมมาลงทุนประกอบอาชีพแลใชยามจําเปนหรือเดือดรอนจากความยากจนรวมกันไปดวยได อาทิ  กองทุนเงิน
ลาน  กองทุน  กข.คจ.  กองทุนอุดหนุนหมูบานละแสน  ฯลฯ เปนตน)  สวนการลงทุนและบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโครงการ 
OTOP ของประชากรฐานรากที่ยากจนไมใชเรื่องที่ทําไดงายนัก  ถาไมใชเปนงานกลุมที่มีผูนําหรือหัวหนางานที่เขมแข็ง  มี
พื้นฐานทางการศึกษา  ความรู  ความคิดริเริ่มสรางสรรคตลอดจนมีทุนทางเศรษฐกิจบางไมมากก็นอย  ดังตัวอยางในพื้นที่ศึกษา  
ซ่ึงจะไดอธิบายตอไป  นั่นก็คือ  คนจนจริงๆยังขาดโอกาสและศกัยภาพที่จะไดพัฒนางานนี้อยางจริงจังในปจจุบัน   
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลฯ ท่ีจะไดสรุปในภาพรวมตอไปจากกลุมประชากรตัวอยางศึกษาทั้งหมด  
1,241 ราย น้ัน  ประกอบดวยประชากรเปาหมายและควบคุมที่สัมภาษณเปนรายบุคคล 520 รายเปนหลัก  กลุมตัวแทนประชากร
เปาหมายที่สัมภาษณและอภิปรายกลุมรวม 42  กลุม  เปนประชากร 437 ราย  นอกจากนั้นเปนขอมูลจากการอภิปรายกลุมผูนํา
ชุมชน (199 ราย)  และสัมภาษณรายบุคคลผูบริหารระดับทองถ่ิน (35 ราย) และผูบริหารระดับนโยบาย (50 ราย) อยางไรก็ตาม  
ผลการศึกษาบางสวนก็ไดนําเสนอไปบางแลว  และจะไดนํามาเสริมในการวิเคราะหเฉพาะโครงการครั้งนี้ใหมีความสมบูรณ
ย่ิงขึ้น 
 ประชากรตัวอยางศึกษาที่ใหขอมูลเปนรายบุคคล (520 ราย) ไดตอบเก่ียวกับโครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  
หรือ OTOP นอยมาก  เฉพาะประชากรตัวอยางศึกษาของชนบททั่วไปและชุมชนเมืองเพียง 22 ราย หรือคิดเปนรอยละ 4.2 ของ
ทั้งหมดเทานั้น (ตารางที่  99) ประกอบดวยประชากรเปาหมาย 17 ราย (รอยละ 3.3 ของประชากรทั้งหมด  หรือรอยละ 4.4 ของ
ประชากรเปาหมายทั้งหมด)  แยกเปนประชากรเปาหมายของพื้นที่ชนบททั่วไป 13 ราย (รอยละ 3.3 ของประชากรเปาหมาย
ทั้งหมด)  ที่เหลือ 4 รายเปนประชากรเปาหมายของพื้นที่ชุมชนเมือง  สวนประชากรควบคุมทั้งหมด 5 ราย  เปนประชากรของ
พื้นที่ชนบททั่วไป 4 ราย  และเพียงรายเดียวที่เปนประชากรของพื้นท่ีชุมชนเมือง  อยางไรก็ตาม  เปนท่ีนาเสียดายที่ไมมี
ประชากรตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูงตอบหรือใหขอมูลเก่ียวกับโครงการ OTOP ท้ังๆที่ทราบกันดีวา  ศูนยฯพระบาทหวยตมมี
ประชากรเปนกะเหรี่ยงพุทธที่มีผลงาน OTOP ทําเครื่องเงิน  และทอผากะเหรี่ยงโบราณและศูนยฯหนองหอย มีประชากรเปนมง

                                                 
*

 ศาสตราจารย  ดร. วันเพ็ญ  สุรฤกษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณสาขาวิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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และคนเมืองที่มีผลิตผลเกษตรบริโภคสดประเภทผักปลอดสารพิษหรือผักอินทรีย  ซ่ึงมีระบบการผลิตและการจัดการที่ทันสมัย
ทางวิชาการ  ในความดูแลของโครงการหลวง  สามารถเสนอเปนสินคาคัดสรรประเภทอาหาร 1 ใน 6 กลุมหลักของงาน OTOP 
ได (ภาคผนวก 17 ) สําหรับผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบล  หรือผลิตภัณฑจากประชากรตัวอยางศึกษาทั้ง
กลุมเปาหมายและกลุมควบคุมในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  สรุปได ดังน้ี 
 
 
ตารางที่  99  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาในโครงการหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ  
                      ป 2547 :  ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

ประชากรทั้งหมด 
(N = 50) 

ประชากรเปาหมาย 
(N = 50) 

ประชากรควบคุม 
(N = 10) พ้ืนที่ศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ชนบทท่ัวไป 17 77.3 13 76.5 4 80.0 

1.1 จังหวัดเชียงใหม 
(1)  บานนาคอเรือ หมู 2 อ.ฮอด 

2 
1 

9.0 
4.5 

1 
- 

5.9 
5.9 

1 
- 

20.0 
- 

(2)  บานแมทัง หมู 5 1 4.5 - - 1 20.0 
1.2  จังหวัดลําพูน 3 13.5 2 11.8 1 20.0 

(1) บานปาหมอก  หมู 2                  
อ.บานธิ 

1 4.5 1 5.9 - - 

(2)  บานบวก หมู 3 อ.ล้ี 1 4.5 1 5.9 - - 
(3)  บานหวยบง หมู 3 1 4.5 - - 1 20.0 

1.3  จังหวัดพะเยา 12 54.5 10 58.8 2 40.0 
(1) บานต๊ําเหลา หมู 2  อ.เมือง 1 4.5 1 5.9 - - 
(2)  บานสันปามวงใต หมู 4 9 41.0 9 52.9 - - 
(3)  บานสันปามวงกลาง หมู 4 2 9.1 - - 2 40.0 

2. ชุมชนเมือง 5 22.7 4 23.5 1 20.0 
2.1  เทศบาลนครเชียงใหม 1 4.5 1 5.9 - - 

(1)  ชุมชนระแกง แขวงเม็งราย 1 4.5 1 5.9 - - 
2.2  เทศบาลเมืองลําพูน 2 9.0 1 5.9 - - 

(1)  ชุมชนสันดอนรอม 1 4.5 1 5.9 - - 
(2)  ชุมชนชางฆอง 1 4.5 - - 1 20.0 

2.3  เทศบาลเมืองพะเยา 2 9.0 2 11.8 - - 
(1)  ชุมชนวัดบญุยืน 1 4.5 1 5.9 - - 
(2)  ชุมชนวัดภูมนิทร 1 4.5 1 5.9 - - 
รวมทั้งหมด (1+2) 22 100.0 17 100.0 5 100.0 

รอยละของประชากรตัวอยางศึกษา (520) 4.2 (390) 4.4 (130) 3.8 
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 วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินกับโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ 

 ในวิถีชีวิตชาวบาน  ปกติแลวชาวบานจะรูจักนําทรัพยากรทองถิ่นมาใชประโยชนเปนวัตถุดิบหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ ทั้งที่รับชวงตอจากบรรพบุรุษหรือดัดแปลงขึ้นใหม  ตามวิวัฒนาการและศักยภาพของชุมชนเพ่ือกอใหเกิดรายไดและ
อาชีพ  ดังที่ปรากฏอยูทั่วไปในแทบทุกหมูบานหรือชุมชนของประเทศ  และบางแหงก็ไดรับการพัฒนาคุณภาพจนมีชื่อเสียงรูจัก
กันไปอยางแพรหลายสรางความมั่นคงและยั่งยืนในงานอาชีพทั้งรูปกลุมและเดี่ยวรวมท้ังมีการขยายโอกาสและตลาดในประเทศ
และสงออกในที่สุด ซ่ึงโดยภาพรวมแลวผลิตภัณฑหรือผลิตผลเหลาน้ีก็จะอยูใน 6 กลุมใหญของสินคาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion) ท่ีรัฐบาลปจจุบันนํามากําหนดเปนกรอบแนวและหลักเกณฑคัดสรรตั้งแตระดับ
ตําบล – จังหวัด – ภาค จนถึงระดับประเทศ (ภาคผนวก 18)   ไมวาจะเปนผลหรือผลิตภัณฑอาหารสด      แปรรูป  เครื่องดื่มทั้งที่
มีและไมมีแอลกอฮอล   ประเภทผาเครื่องแตงกาย  เครื่องใชเครื่องประดับตกแตง  ศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก  และ
ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา  เหลานี้ลวนสรางชื่อเสียงและรายไดใหคนไทยเรามาเปนเวลายาวนาน รวมทั้ง
กอใหเกิดแรงดึงดูดความสนใจและผลพลอยไดอยางมหาศาลแกอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย  หรือเศรษฐกิจไทยในภาพรวมอยู
ทุกวันนี้และตลอดไป  ตราบใดที่ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนรัฐ เอกชน  องคกร ประชาชน  หรือกลุมคนในสังคม
ทองถ่ิน  ตางก็รวมมือกันรักษาและเสริมเพิ่มคุณภาพระดับมาตรฐานสากลใหกับความโดดเดนหลากหลาย ที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะทองถ่ินและภูมิภาคของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ที่มาจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินน้ันๆ 
 สําหรับวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินในพื้นที่ศึกษาที่ประชากรทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมไดระบุไววามี
เอกลักษณที่เดนชัดเฉพาะสามารถจัดอยูได 5 ใน 6 กลุมสินคาคัดสรร สุดยอด OTOP หลัก  โดยที่งานหลายชิ้นของหลายพื้นที่
ไดรับการจัดระดับสินคาตามหลักเกณฑทั่วไป และหลักเกณฑเฉพาะกลุมผลิตภัณฑใน 3 ระดับสูงสุดคือ  ระดับ 3 ดาว  ถึงระดับ 
5 ดาวสูงสุด  และกลุมงานสําคัญตามลําดับมากนอยของหมูบานตัวอยางศึกษาที่ผลิตงานหนึ่งตําบลฯ ไดแก  (1)  ประเภทผา  
เครื่องแตงกาย  (2)  ประเภทเครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง  (3)  ประเภทอาหาร  (4)  ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่
ระลึก  และ (5)  ประเภทเครื่องดื่ม (ประเภทที่ 6 ที่ไมพบในพื้นที่ตัวอยางศึกษา คือ ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา) 
  

(1.)  ผลิตภัณฑประเภทผา  เคร่ืองแตงกาย 
 ในหมูบานและชุมชนพื้นที่ศึกษาที่ประชากรตัวอยางตอบเกี่ยวกับงานหนึ่งตําบลฯ น้ัน  พบวาท้ัง 5  หมูบาน (ประชากร
เปาหมาย 3 หมูบาน และประชากรควบคุม 2 หมูบาน) ในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน (ตารางที่ 99) ผลิตงาน
หน่ึงตําบลฯ จากวัตถุดิบสําคัญประเภทผาทั้งส้ิน  ลักษณะที่โดดเดนของงานผา  คือ  ผลิตภัณฑผาฝายทอ (เปนพับ) เปนผาตัด
เส้ือหรือชุด  และตัดเย็บเปนเสื้อสําเร็จรูป (งานของประชากรเปาหมายบานนาคอเรือ  เชียงใหม  บานปาหมอก และบานบวก  
ลําพูน  และงานของประชากรควบคุม  บานแมทัง  เชียงใหม)  นอกจากนี้ยังมีความโดดเดนหรือเอกลักษณเฉพาะบาน  คือ  นา
คอเรือนั้นมีมีผลิตภัณฑผาฝายทอมือเปนชิ้นสําเร็จรูปรวมดวย  คือ  ผาพันคอ  ผาคลุมไหล  ผาปูโตะ  และมีเส้ือสําเร็จรูปที่เย็บ
ดวยมือสวยงามมาก  ไดรับการสงเสริมจากพัฒนาชุมชนจังหวัด  และไดรับคัดสรรเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ระดับ 5 ดาวของ
จังหวัด (ป 2546)  ซ่ึงนอกจากสมาชิกบานนี้จะผลิตขายในประเทศแลว  ยังมีการสงออกตลาดตางประเทศ  โดยเฉพาะสง
จําหนายประเทศญี่ปุน  สวนบานปาหมอก  ลําพูน  มีงานฝมือโดดเดนเฉพาะคือ  ผลิตภัณฑแปรรูปผาฝายเปนกระเปาผาตัดเย็บ
ตอลายรูปทรงตางๆ ที่มีความสวยงามและฝมือปราณีตมาก  เชนเดียวกับลักษณะโดดเดนเฉพาะของบานบวก  คือ  การทอผาซ่ิน
ฝายยกดอก (ลายดอกพิกุล  และลายเงี้ยว)  ซ่ึงไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑหน่ึงตําบลระดับ 3 ดาวของจังหวัด (ป 2546) 
ในขณะที่ประชากรควบคุมบานหวยบง  ลําพูน  ไดผลิตผาทอกะเหรี่ยงโบราณอยางที่พบในบานตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูง  
ศูนยฯพระบาทหวยตม (นอกจากนั้นบานหวยบงยังมีผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินประเภทอาหารและเครื่องใชที่จะพูดถึงตอไป) 
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 (1.1)   การสรางรายไดจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
        การสรางรายไดจากสินคาคัดสรรผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ประเภทผา  เครื่องแตงกาย  ที่อธิบายอยางชัดเจนแลวใน 5 

หมูบานของชนบททั่วไป  เชียงใหม – ลําพูน  ดังกลาวขางตนน้ัน  มีความเหมือนกันในลักษณะเปนงานกลุมและเปนงานที่มีมา
กอนที่รัฐบาลปจจุบันจะสงเสริมพัฒนาเปนผลิตภัณฑงานหนึ่งตําบล  ยกตัวอยางเชน  บานนาคอเรือ  หัวหนากลุมทอผาคนแรก
ของหมูบานเปนสตรีสูงอายุ (นางสีดา  อายจาง) ที่รวบรวมสตรีสมาชิกหมูบานที่มีทักษะจัดตั้งกลุมทอผามาตั้งแตป 2531 แต
ตั้งแตป 2537  นางสีดาไดแยกไปทําเปนกลุมทอผาสวนบุคคล (มีสมาชิกเปนแรงงานทักษะมากกวา 40 ราย)  สวนกลุมทอผาเปน
ทางการของหมูบาน  มีแมกํานัน (ภรรยากํานัน) เปนประธานโดยตําแหนง  สมาชิกเปนกลุมสตรีสหกรณนิคมนาคอเรือจํากัด  
(ปจจุบันรวมท้ังหมด 58 ราย นับเปนกลุมที่ใหญมาก  เพราะเปนกลุมระดับตําบล  แตเฉพาะหมูบานนาคอเรือแหงเดียวมีสมาชิก
ที่มีศักยภาพและแรงงานทักษะ 20 ราย)  สวนบานปาหมอก  ประธานกลุมตองเย็บเสื้อผาและกระเปาผา (นางวัลภา  ฟองแกว) 
ทํางานนี่มากอนตั้งแตป 2541 (รับงานนี้มาทําจากอําเภอสันกําแพง  และจางแรงงานมาชวยที่บาน) และเมื่อทางสันกําแพงสั่งทํา
หรือใหงานลดลง  จึงลงทุนเองกอนและปรับรูปแบบจากงานเดี่ยวเปนงานกลุม  31 ราย (13 ครัวเรือน) ตั้งแตตนป 2546   (ที่จริง
แลวกระเปาผาจัดอยูในสินคาหน่ึงตาํบลฯ ประเภทเครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง  แตไมไดแยกออกไปอธิบายในหมวดหรือ
ประเภทดังกลาวเพราะทางกลุมไดลงทุนและดําเนินการทุกอยางรวมกันการตัดเย็บเสื้อผา)แตกลุมทอผาของบานบวก  ประธานฯ 
(นางสุกัณฑา  ดวงอาย) เลาวา  เริ่มมาจากการรวมกลุมกันเองของสมาชิกหมูบาน  จํานวน 22 ราย  ตั้งแตป 2542  หรือประมาณ 6 
ปที่ผานมา 
                  ทุนดําเนินการทั้งหมดของกลุมกอนและหลังมีโครงการหนึ่งตําบลฯ มีความแตกตางกันอยางชัดเจน  คือเมื่อมี
โครงการแลว  ทุนดําเนินการทั้งหมดและหมุนเวียนรายปจะเพ่ิมขึ้นหลายเทาตัว (2.5 เทาถึง 1.5 เทา) เชน  กลุมทอผาบานนาคอ
เรือ  จากทุนเริ่มตน 45,000 บาท  ปจจุบันเพ่ิมเปน 700,000 บาท  หรือ  กลุมตัดเย็บเสื้อผาและกระเปาผาบานปาหมอก  ทุน
เริ่มตน 200,000 บาท  ปจจุบันเพิ่มเปน  500,000 บาท  (ไดรับเงินสนับสนุน 40,000 บาท จากสหกรณจังหวัดเพื่อซ้ือวัตถุดิบและ
อุปกรณในการตัดเย็บ) และกลุมทอผาบานบวก  ทุนเริ่มตน 30,000 บาท  และปจจุบันเพิ่มเปน 270,000 บาท เปนตน  ลักษณะ
เชนน้ีเปนที่แนนอนวารายไดทั้งหมดและรายไดเฉล่ียตอรายท่ีประกอบกิจการนี้เปนอาชีพหลักหรือเสริมก็ตามจะเพิ่มขึ้นตามไป
ดวย  มากนอยแตกตางกันไป  ซ่ึงก็นับเปนตัวเลขที่นาสนใจ  เพราะแตละหมูบานในกลุมงานประเภทเดียวกันน้ีโดยทั่วไปรายได
เฉล่ียของสมาชิกท่ีที่ทําเปนงานหลักและงานเสริมตอเดือนหรือตอปจะไมมีความแตกตางกันในนัยสําคัญ    โดยชวงกอนอยูใน
โครงการหนึ่งตําบลฯ สมาชิกมีสัดสวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ําสุด – สูงสุดของอาชีพหลักตออาชีพเสริม คือ  3,000 – 4,000 บาท 
: 1,000 – 1,500 บาท  และชวงอยูในโครงการหนึ่งตําบลฯ มีสัดสวนต่ําสุด – สูงสุดตอเดือน คือ 4,000 – 6,000 บาท : 1,500 – 
3,000 บาท  รายไดหลักขนาดนี้ถาเปรียบเทียบกับการทํานาแลว  นาจะไดเปรียบกวาและไมตองใชแรงกายที่หนักอยูกลางแจงวัน
ละหลายชั่วโมงอยางที่ทําการเกษตรเต็มวัน  แตก็ตองคํานึงถึงสุขภาพที่นั่ง หลังขดหลงแข็งอยูกับท่ีแมจะอยูในที่รมก็ตาม  คือ
จําเปนตองมีชั่วโมงพักผอนเปลี่ยนอิริยาบถบางพอสมควร  อยางไรก็ตาม  การทํางานนอกการเกษตรตามวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นในลักษณะเปนกลุมในชวงหลังนี้  บางงานก็มีการแบงเงินปนผลใหตามจํานวนงานและจํานวนหุนที่ถือเปนรายป  
เชน  กลุมตัดเย็บเสื้อผาและกระเปาผาบานปาหมอก  สวนกลุมทอผาบานบวก  สมาชิกตองฝากเงินออมทรัพยคนละ 100 บาท/
เดือน  เปนทุนสํารองของกลุม (สมาชิกที่เดือดรอนขอกูไดคิดดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป) และทุกครั้งที่สมาชิกแตละรายไดรับเงินคา
ขายผลิตภัณฑตองหักเขากลุมคนละ 50 บาท/ครั้ง  เปนตน  นับเปนแนวโนมที่ชวยสรางความเขมแข็งใหกับกลุมไดอยางดี  
ย่ิงกวาน้ัน  ชวงกอนเขาโครงการหนึ่งตําบลฯ จะทําผลิตภัณฑไปขายกันเองในงานเทศกาลของจังหวัดปละประมาณ 2 ครั้ง  เชน  
งานเทศกาลวันลําไย  และงานฤดูหนาวของจังหวัดลําพูน  ซ่ึงก็พบวาขายไดนอยชิ้น  ปกติเดือนหนึ่งขายไดประมาณ 10 ชิ้น 
(ผาซ่ินยกดอก  ผืนละ 1,400 บาท  และผาซ่ินฝายพ้ืนเมืองผืนละ 50 - 60 บาท)  แตเมื่อผานการคัดสรรไดระดับ 3 ดาวของ
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ แลว  รายไดดีข้ึน  และการไดไปรวมออกงาน OTOP City ระดับประเทศกับทางจังหวัดที่อาคารเมืองทอง
ธานี  กรุงเทพฯ (ธันวาคม 2546)  ปรากฏวาขายผาซ่ินยกดอกไดถึง 120 ผืนๆละ 1,600 บาท  สมาชิกที่สินคาขายไดทุกคน  มีสวน
แบงรายไดและกาํไรประมาณรายละ 3,000 บาท และมีเพียงรายเดียวที่ไดสูงกวา 7,000 บาท  เพราะไดอุทิศตัวแกงานทอผาตลอด
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ป  แมจะทํางานหลักดานเกษตรกรรมดวยก็ตาม  สวนบานหวยบงของประชากรควบคุมจังหวัดลําพูน  มีเพียงกิจกรรมเสริมดาน
การทอผากะเหรี่ยงโบราณ  ซ่ึงยังไมไดพัฒนาดานการผลิตเพื่อขายมากนัก  ตองรณรงคและ   สงเสริมกันตอไป 
 
 (1.2)  ความพรอมของการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลฯ 
    ประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมของทุกบานตัวอยางศึกษา ที่ทําผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯจากวัตถุดิบ
ประเภทผา  ซ่ึงไมวาจะริเริ่มมาดวยงานเดี่ยวหรืองานกลุมก็ตาม  ตางก็ยืนยันอยางชัดเจนเปนเสียงเดียวกันวาตองการพัฒนางาน
ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ  ที่ระบุแลวขางตนในรูปงานกลุม  ที่มีสมาชิกประมาณ 20 – 50 คน  เพราะการทํางานกลุมเทานั้นจะชวย
ใหงานบรรลุ    เปาหมาย หรือทําไดกาวหนาตอไป  เพราะกลุมจะไดชวยเหลือแบงงานกันรับผิดชอบไดครบทุกดาน  หรือ
สามารถทํางานไดครบวงจร  ไมวาจะเปนการวางแผนงานผลิต  การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณการผลิต  การออกแบบ  โรงงาน  
และระบบการผลิต ตลอดจนการเพิ่มผลผลิต  และการตลาด เปนตน  เฉพาะกลุมทอผาและผลิตภัณฑสําเร็จรูปผาฝายของ 
บานนาคอเรือเทาน้ันที่สมาชิกกลุมยอมรับวามีทุนดําเนินการขั้นตน  และทุนดําเนินการปจจุบัน  รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนรายป  
ที่ระบุในหัวขอที่ผานมาวาเพียงพอที่จะนําไปพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย  ซ่ึงมีตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ  แตนอกจากนั้น
แลวไมวาจะเปนกลุมเย็บเสื้อผา  และกระเปาผาบานปาหมอก  และกลุมทอผาบานบวก จังหวัดลําพูน  หรือแมแตหมูบาน
ประชากรควบคุม  หรือบานแมทัง จังหวัดเชียงใหม  และบานหวยบง  จังหวัดลําพูน  ตางก็ยอมรับในทางตรงขาม  คือ มีทุนไม
เพียงพอจะไปพัฒนางานหนึ่งตําบลฯ ใหเพิ่มคุณภาพและขยายการผลิตการตลาด  โดยเฉพาะบานปาหมอก  กลุมเย็บเสื้อผาและ
กระเปาผา  แมจะมีทุนดําเนินการหรือเงินทุนหมุนเวียนสูงถึง 500,000 บาท/ป  ยังตองการทุนข้ันตนเพิ่มอีกเทาตัวหรือ 1 ลาน
บาท  ดวยการระดมทุนจากแหลงทุนตางๆ และสมาชิก (เคยไดรับเงินทุนสนับสนุน 40,000 บาท  จากสหกรณจังหวัด  เพื่อซ้ือ
วัตถุดิบ  อุปกรณในการตัดเย็น ฯลฯ) เพราะยังตองการซื้ออุปกรณจักรเย็บผาเพ่ิม  ซ้ือวัตถุดิบ (ผา  ฝาย  กระดุม ฯลฯ) ขยาย
สถานที่ทํากิจการ  และที่ทําโชวรูมแสดงสินคา และทุนจางแรงงาน เปนสําคัญ  ในขณะที่กลุมทอผาบานบวกตองการทุน
ดําเนินการเพิ่มอีกเพียง 1 ใน 10 ของบานปาหมอก  คือ  เพียงแสนเดียว (เทากับที่บานแมทังและบานหวยบงของประชากร
ควบคุมตองการกูเพ่ิมเพ่ือซ้ือวัตถุดิบ หรือฝาย และจายคาแรงสําหรับบานแมทัง และเพื่อสรางโรงงานทอผากะเหรี่ยงโบราณ  
สําหรับบานหวยบง)  เพ่ือซ้ือวัตถุดิบหรือฝาย  ซ้ือผลิตภัณฑผาจากสมาชิกไวในกลุม  แทนที่จะปลอยใหตางไปกระจายขาย
กันเอง  จนเกิดปญหาการแยงตลาดและการถูกกดราคา เปนตน 
 สําหรับสมาชิกกลุมที่มีศักยภาพและเปนแรงงานทักษะสําหรับผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ประเภทผานี้  กลุมทอผาฯ ของ
บานนาคอเรือ จังหวัดเชียงใหม  นับวามีความพรอมมากกวากลุมอ่ืน  เชนเดียวกับทุนดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพและขยายงาน  
คือ มีสูงสุดถึง 20 ราย   ซ่ึงมีความสามารถในการเปนผูออกแบบผลิตภัณฑไดดวย  แมจะมีผูบริหารจัดการระบบการผลิตและ
การตลาดเพียงรายเดียว  ทางกลุมก็ไมมีปญหา  หรือมีเพียงพอนั่นเอง   ในขณะที่กลุมทอผาเย็บกระเปาผา ฯลฯ ของประชากร
เปาหมายบานปาหมอก  และบานบวก  รวมทั้งบานตัวอยางของประชากรควบคุม  เชน  หวยบง ของจังหวัดลําพูน  มีความเห็น
ในทางตรงขาม  คือ ยังตองการแรงงานทักษะ  และผูออกแบบผลิตภัณฑ  และผูบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาดเพิ่ม
ทั้งหมด  อาทิ  ตองการสมาชิกที่มีศักยภาพและเปนแรงงานทักษะเพิ่มใน 3 บานดังกลาวขางตน  จํานวน 10 คน (มีเดิม 6 คน) 18 
คน (เดิมมีคนเดียวตองการหลายคนมาชวยออกแบบลายผาเปนสําคัญ  เพราะคนเดียวทําไมทัน)  และ 20 คน (เดิมมี 2 คน)  
ตามลําดับ  สวนผูออกแบบผลิตภัณฑเพิ่มเฉพาะบานแรกและบานที่สาม  แหงละ 2 คน  สวนบานที่สอง (บานบวก) ใชกลุม
แรงงานทักษะชวยออกแบบดวย และเชนเดียวกับผูบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาด  ที่บานบวกใชกลุมแรงงานทักษะ
ดําเนินการ  ขณะที่บานปาหมอกและหวยบง  ตองการเพ่ิมแหงละ 5 คน (เดิมมี 2 คน) และ 2 คน (เดิมมีคนเดียว)  ตามลําดับ  
สวนบานแมทังของกลุมประชากรควบคุม  ตองการเพิ่มเฉพาะสมาชิกที่มีศักยภาพและเปนแรงงานทักษะเพิ่มอีกจากที่มีเดิม 15 
คน  แตไมระบุจํานวนเพิ่ม  สวนผูออกแบบผลิตภัณฑมีเพียงคนเดียว  ตองการเพิ่มอีก 2 คน  และผูบริหารจัดการระบบการผลิต
และการตลาดไมมีเลย  ตองการ 2 คน  เพ่ือใหงานผลิตเชิงธุรกิจมีความเปนไปไดมากข้ึน  
 แหลงตลาดจําหนายผลิตภัณฑผาทอ  กระเปาผา ฯลฯ ตางๆ ที่ทั้ง 5 หมูบานตัวอยางศึกษาในชนบททั่วไป  ในภาพรวม
แลวยังไมเพียงพอทั้งตลาดในทองถ่ิน  ในตางจังหวัด  ในกรุงเทพฯ  และตางประเทศ  ที่มีลูทางวาจะประสบความสําเร็จมากกวา
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กลุมอ่ืน  เชน  ผลิตภัณฑผาของบานนาคอเรือ  อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ก็สงตางประเทศเฉพาะญี่ปุน (ผาทอกะเหรี่ยงจาก
บานหวยบง  มีคําส่ังซ้ือจากภูเก็ต  พัทยา  และตางประเทศ  คือ  เบลเยี่ยม  แตเปนเพียงรายบุคคล)  ตลาดในทองถ่ินและตัวเมืองก็
ไดขายกันเพียงกลุมละ 3 – 4 แหง  ไมตางกัน  หรือขายในงานเทศกาลตางๆ เชน  งานฤดูหนาว  งานวันลําไย  งานไมดอกไม
ประดับ  และขายที่รานคาชุมชนที่มี  เปนตน  การไดไปขายที่งาน  OTOP  City ท่ีกรุงเทพฯ  นับวานอยมาก  หรือไมไดไปสวน
ใหญ  เพราะมีปญหาอุปสรรคมากมายในดานคาใชจาย  สําหรับการเดินทาง  ที่พัก  การกินอยู  และอื่นๆ มากมาย  แมจะไมตอง
เสียคาเชาสถานที่จําหนายก็ตาม 
 

 (1.3)  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑจากผาฝาย 
    สําหรับผลิตภัณฑผาทอ  เส้ือผาสําเร็จรูป  กระเปาผา ฯลฯ  ของกลุมประชากรเปาหมาย 3 กลุม  และกลุม

ประชากรควบคุม 2 กลุม  รวม 5 กลุมในชนบททั่วไป  ในภาพรวมแลวปญหาอุปสรรคสวนใหญเปนเรื่องเดียวกัน  คือ  (1)  การ
ขาดเงินทุนในการดําเนินงานรวมทั้งคาตอบแทนวิทยากรพิเศษที่เชิญมาชวยสอนท้ังการทอและการออกแบบลายผา  (2)  ปญหา
เรื่องการตลาดที่ยังไมเพียงพอและการแขงขันกันในการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมกับสินคาประเภทเดียวกันในทองตลาด  
รวมท้ังการถูกตัดราคาจากพอคารายอื่น  หรือถูกกดราคาโดยพอคาคนกลาง  (3)  ปญหาการขาดผูออกแบบผลิตภัณฑหรือมีไม
พอ  และ (4)  ปญหาแรงงานไรทักษะสวนใหญ คือ ขาดแรงงานทักษะหรือมีไมเพียงพอที่จะเปนปจจัยเสริมชวยใหการดําเนิน
กิจการของกลุมกาวหนา และบรรลุเปาหมายเชิงธุรกิจการคาสินคาภูมิปญญาทองถิ่น 
 สมาชิกกลุมมีขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในงานพัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯประการแรก สมาชิกท่ีมี
ความสามารถไมวาชายหรือหญิงก็ตาม จะไดรับโอกาสคัดสรรหมุนเวียนที่รวมในระบบบริหารจัดการงานของกลุมดานตางๆ
และประการที่สอง  สมาชิกทุกคนตองมีสวนรวมในการประชุมรับรูขาวสารขอมูลของกลุมทุกดานและทุกครั้ง  โดยเฉพาะใน
การเขารับการฝกอบรมพัฒนาฝมือในงานผลิตภัณฑของกลุม  เชน  การออกแบบลายผา 
 ย่ิงกวานั้น  สมาชิกกลุมผลิตภัณฑผาฝายที่เปนตัวอยางศึกษาทุกกลุม  ยังเห็นดวยกับนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให
วิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดยอม  หรือ  SMEs  ที่เปนเอกชนรายเดี่ยวเขามารวมในโครงการสุดยอดหนึ่งตําบลฯ  ใน
ระดับประเทศเพื่อการสงออก  เพราะ SMEs เหลาน้ีเปนธุรกิจท่ีพัฒนาความพรอมในผลิตภัณฑน้ันๆมากอนแลว  จึงสามารถให
ความรูเพิ่มเติมหรือสงเสริมชวยเหลือกลุมไดดีในเรื่องตางๆ อาทิ  เรื่องการตลาด  การพัฒนาคุณภาพสินคา  การออกแบบ  การ
จัดระบบเงินทุนหมุนเวียนของกลุมใหเกิดความคลองตัวและใชอยางมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมมากขึ้น  และโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงการเตรียมความพรอมและลูทางการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ 
 
          (2)  ผลิตภัณฑเปนประเภทเคร่ืองใชและเคร่ืองประดับตกแตง 
              (เครื่องเรือน  เครื่องตกแตงบาน  เครื่องใชสํานักงาน  และเครื่องใชสอยตางๆ) 
  สําหรับผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ประเภทนี้  ประกอบดวย  ผลิตภัณฑเคร่ืองเงิน  ของประชากรเปาหมายและควบคุมใน
พื้นที่ชนบทที่สูง  ศูนยฯพระบาทหวยตม  ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา  ของประชากรเปาหมาย  และควบคุมในพื้นที่ชนบท
ทั่วไป  3 หมูบาน ในจังหวัดพะเยา  และผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไย  ของประชากรเปาหมายชุมชนเมืองลําพูน (ตารางที่ 99)  
นอกจากนี้ก็เปนผลิตภัณฑจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นที่สรางงานและอาชีพเสริมใหกับประชากรตัวอยางศึกษา  ทั้งที่
ริเริ่มใหม  คือ  ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม  ของประชากรควบคุมในชนบททั่วไป  จังหวัดพะเยา  และที่ทํามาเปนเวลายาวนาน  
แตปจจุบันก็เหลือทํากันอยูไมมากนัก  จึงยังไมพรอมหรือยังไมมีศักยภาพพอจะขอรับการคัดสรรเปนสินคาหนึ่งตําบลฯ  ไดแก  
ผลิตภัณฑเคร่ืองเงินและเคร่ืองไมแกะสลัก  ของประชากรเปาหมาย  ชุมชนเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ดังมีรายละเอียดพอสรุปได  
ดังนี้ 
 (2.1)  ผลิตภัณฑเคร่ืองเงิน 
        สําหรับผลิตภัณฑเครื่องเงิน  ที่เปนผลงานคัดสรรระดับ 4 ดาวของจังหวัด  ตั้งแตป 2546  เปนของกลุมชาติพันธุ  
หรือชนเผากะเหรี่ยงของศูนยฯ  พระบาทหวยตม  1 ใน 3 ศูนยฯพื้นที่ศึกษา กลุมชนบทที่สูง  แตเปนที่นาเสียดายที่ไมมีประชากร
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ตัวอยางศึกษา (4 ราย) ในพื้นที่ที่ใหสัมภาษณเปนรายบุคคลไดใหขอมูลในเรื่องนี้  ดังนั้น  จะขอนํารายละเอียดเทาที่สรุปจากการ
สัมภาษณและอภิปรายกับกลุมตัวแทนประชากรเปาหมาย 4 หมูบานของศูนยฯ พระบาทหวยตมมานําเสนอไวในหัวขอนี้  ดังน้ี 
      ภูมิปญญาทองถ่ินในดานหัตถกรรมของสมาชิกศูนยฯ พระบาทหวยตม   นับวาเปนท่ีรูจักกันดีท้ังฝมือ และคุณภาพ  
โดยเฉพาะการทําเครื่องเงิน เปนเครื่อง ประดับตกแตง  ศิลปะประดิษฐ ซ่ึงจัดเปนประเภทสินคาคัดสรร สุดยอด OTOP ระดับ
จังหวัด / ภาค / ประเทศ และไดระดับ 4 ดาว (สวนแหลงผลิตในตัวเมืองที่ ไดระดับ 5 ดาว สูงสุด ก็เปนฝมือ ชางของศูนยฯ พระ
บาทหวยตม เชนกัน) 
 คุณสมบัติของสมาชิกศูนยฯ พระบาทหวยตม ที่มีองคประกอบ ของ  (1)  การเปนกะเหรี่ยงพุทธ หรือกะเหรี่ยงที่นับ
ถือพุทธศาสนา (2) การเปนสมาชิกที่อยูในศูนยฯ โครงการหลวงและ (3) มีความซื่อสัตยตรงเวลาในการใชเงินเชื่อคืน เหลานี้ทํา
ใหทางรานหรือแหลงจําหนายเม็ดเงิน ยอมใหสมาชิกศูนยฯ พระบาทหวยตม ซ้ือเงินเชื่อโดยใหคืนเงินตอเม็ดเงิน นน. 1,150 
กรัม ราคา 8,000 บาท เปน 8,100 บาท ใน 3 วัน  ทําใหเกิด ความคลองตัวในการพัฒนาธุรกิจในครัวเรือน ที่เปนภูมิปญญา
ทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง      
 จากจุดแข็งหรือปจจัยสนับสนุนขางตน  เปดโอกาสใหสมาชิกบานหนองบอน หมู 11 ของศูนยฯพระบาทหวยตม  
ประกอบอาชีพหลักทํา เครื่องเงิน (ทําที่บานประมาณ 60 ครัวเรือน และสมาชิกครัวเรือน ไปทําบานอ่ืนอีกประมาณ 30 ครัวเรือน 
สวนรูปแบบการผลิต เปนแบบของหมูบานเดิม แบบตามสั่ง และแบบจากตัวเมืองเปนสําคัญ)  ซ่ึงไดรับการคัดสรรเปน โครงการ
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ หรือ OTOP ระดับ 4 ดาวของจังหวัด โดยผูใหญบานหรือพอหลวง ของ บานนี้ไดรับเลือกเปนประธาน
กลุมทําเครื่องเงิน ที่มีสมาชิกท้ังหมดปจจุบันรวม 150 คน และไดรับการสงเสริมตางๆ คือ กรมพัฒนาชุมชน ไดมอบตรา
สัญลักษณและบัตรอาชีพ กลุมทําเครื่องเงิน (Nongborn Silver Group Handicraft Karen, supported by Community Deve-
lopment) ทําใหผูไดบัตรไดรับการคุมครองและรับรองในการประกอบอาชีพทําเครื่องเงินไดสะดวกมากขึ้น  สวนทางศูนย 
สงเคราะหชาวเขาก็ไดเขามาชวยฝกอบรม และโครงการหลวง เปนฝายชวยดานหาตลาด  เหลานี้นับเปนโอกาสดีที่จะชวย พัฒนา
ชุมชนใหเกิดความเขม แข็ง และมีศักยภาพรวมเปน กลุม OTOP ที่มีคุณภาพตอไปได  
 การประกอบอาชีพหลัก อยางเปนล่ําเปนสันในการทํา เครื่องเงินดวยภูมิปญญาทองถ่ิน  จนมีชื่อเสียงในดานฝมือ
และคุณภาพของสมาชิกบานหนองบอน  ศูนยฯพระบาทหวยตม  ทําใหมี โอกาสไดรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแกไข
ปญหาความยากจนประเภทกองทุนตาง ๆ ทั้งของรัฐบาลเดิมและปจจุบัน  อาทิ  โครงการกองทุนอุดหนุน หมูบานละ 100,000 
บาทโดยได กูรายละ 20,000 บาท  กําหนดคืนรายปเทา ๆ กันภาย ใน 5 ป โดยไมมีดอกเบี้ย  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการกอง 
ทุนหมูบานฯ หรือโครงการเงินลาน ที่เขาเปนสมาชิกกันสูงถึง 110 ราย หรือครัวเรือน และเปด ใหกู ตั้งแตป 2545  ปละ 2 ครั้ง ๆ 
ละ 50  และ 60 ราย ตาม ลําดับ ในวง เงินรายละ 5,000 - 20,000 บาท ตามความจําเปนท่ี นําไป ซ้ือเม็ดเงิน (จากรานขายทองใน 
จังหวัด เชียงใหม) และจายดอกเบี้ยหรือ คาบริหารจัดการรอยละ 6 บาท/ ป   นอกจากนี้ สมาชิก หมูบานบางรายก็ยังอาศัยเงินทุน 
ทําเครื่องเงิน จาก เงินกู ธ.ก.ส. อีกทางหนึ่งดวย            
 แมสมาชิกศูนยพระบาทหวยตม  บานหนองบอนและบานอื่นๆ โดยภาพรวมจะมีความไดเปรียบหรือมีโอกาสดี  
และจุดแข็งหลายประการที่พูดถึงแลวแตขณะเดียวกันก็ยังมีจุดออนหรือขอจํากัดบางประการ  ท่ีจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ
ทั้งจากภาครัฐและทางโครงการหลวงโดยตรง   รวมทั้งกลุมสมาชิกของตนเองที่จะชวยกันแกไขปญหาตางๆ  จุดออนประการ
แรกก็ คือ สมาชิกศูนยฯ สมาชิกศูนยฯพระบาทหวยตมที่ประกอบอาชีพหลักและ อาชีพเสริมทําเครื่องเงิน ทอผา (ผาทอกะเหรี่ยง
แบบโบราณ) ตีมีด จักสาน ฯลฯ ขาดประสบการณในการรวมกลุม OTOP และรวมกลุมไมสําเร็จตามเปาหมายอยางแทจริง  ดวย
ปจจัย ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ  ปญหาถูกกดราคาโดยพอคาคนกลางและตัดราคากันเอง ระหวางสมาชิก  การมีทุนนอย  
ความรูดานติดตอคาขายกับตางประเทศยังไมเพียงพอ  สวนผาทอก็ยังขาดความรูดานสีธรรมชาติและการยอมสีเชิงคุณภาพ เพ่ือ
การแปรรูปสงขายตางประเทศโดยตรง  เชน ญ่ีปุน ที่ส่ังผานบริษัทแปรรูปอยูขณะนี้ 
 ประการที่สอง ความนิยมทําอาชีพหรืองานหนึ่งตําบลฯเปนรายเดี่ยว แมในนามจะเปนสมาชิกกลุม OTOP ทํา
เครื่องเงินที่ไดระดับ 4 ดาว ของสมาชิกบานพระบาทหวยตมก็ตาม ดังนั้น เมื่อไดรับผลกระทบในกระบวนการผลิตเรื่องใดก็ตาม
ก็จะสงผลโดยตรงแกครัวเรือนยากจนแตละราย เชนราคาวัตถุดิบที่ตองซ้ือมาผลิต คือ เม็ดเงิน (นน. 1,150 กรัม) ที่สูงข้ึนมากจาก 
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8,000 บาท เปน 9,000 บาท ทําใหสมาชิกยากจนกลุมทําเครื่องเงิน ตนป 2547 หลายครัวเรือน หรือสวนใหญตองหยุดผลิตเพราะ
ไมสามารถจะสูตนทุนท่ีสูงมากไดและยิ่งสูงข้ึนไปอีกในตนป 2548 (11,000บาท/เม็ดเงินนน. 1,150 กรัม) และก็เปนขอจํากัดที่
ไมมกีารชวยกันแกไขปญหาในรูปของกลุมแตประการใด หรือแมแตหาทางปองกันไวกอนรวมกัน ก็ไมมีเชนกัน 
 จากจุดออนและขอจํากัดตางๆ ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคแกการพัฒนาความกาวหนาและยั่งยืนของกลุมทําเครื่องเงิน
ของสมาชิกศูนยฯพระบาทหวยตม  ประการแรก คือ การขาดพฤติกรรมและจิตวิญญาณการรวมกลุม หรือการลงทุนรวมทํา
ดวยกันเปนกลุมของสมาชิกกลุมทําเครื่องเงิน บานหนองบอน  หรือแมแตใน หมูบานอ่ืนของศูนยฯพระบาทหวยตม  ก็ไมตาง
จากสมาชิกของอีกสองศูนยฯพื้นที่ศึกษาที่พูดถึงแลว  นับเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหไมสามารถขยายงาน  และพัฒนา
ความกาวหนา ของกลุม OTOP และทําเปนกลุม ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดยอม -SME ท่ียั่งยืนตอไปทั้งๆที่มีศักยภาพและ
โอกาสท่ีจะทําไดอยางดี   กรณีนี้รวมถึงกลุมอาชีพอ่ืนของศูนยฯ พระบาทหวยตม อาทิ กลุมทอผา ท่ีมีโอกาสรับการสงเสริม
กิจกรรมตอเนื่องดานตัดเย็บสําเร็จรูป แตก็มีอุปสรรคเพิ่มมากข้ึนจาก การใชแรงงานเด็กและผูสูงอายุ สวนใหญทําใหผลิตไดชา  
และคาจางแรงงานต่ํามาก   เนื่องจากลักษณะงานไมจูงใจแรงงานหนุมสาว ซ่ึงนิยมงานอื่นมากกวา ประการที่สอง  ถาพิจารณา
เฉพาะยอดเงินกู ท่ีสมาชิกกลุมทําเครื่องเงินรายยอยหรือรายเล็กกูมาลงทุนรายละ 5,000-20,000 บาท จากกอง ทุนเงินลานในแต
ละป จะซื้อ เม็ดเงินไดเพียงเล็กนอย (8,000 บาท ซ้ือไดเพียง 1,150 กรัม ราคาชวงธันวาคม 2546) และยัง มีแนวโนมสูงขึ้น (นน. 
เงินเทา เดิม ราคาเพ่ิมเปน 9,000 บาท ชวงมกราคม 2547 และตนป 2548 เปน 11,000 บาท) นับเปนอุปสรรคสําคัญอีกประการ
หน่ึงที่สมาชิกรายเดี่ยวรายยอยที่เปน ประชากรเปาหมายสวนใหญ ตองถึงกับหยุดงานหลักน้ีในชวงนั้น  นอกจากจะตองหา
วิธีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง ความวิกฤติของปญหา จึงจะพอบรรเทาหรือลดลงไดบาง ยกเวน สมาชิกกลุมเครื่องเงินรายใหญ
รายเดี่ยวที่มีฐานะมั่นคงไมตองอาศัยเงินกูใด ๆ อุปสรรคขอนี้ก็ ไมสงผลกระทบใหเดือดรอนนัก 
 
 (2.2)  ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา 
        ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาของ 3 หมูบานในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยา  เปนกระเปารูปทรงหรือรูปแบบและ
ขนาดตางๆเปนหลัก  หรือสวนใหญ  ไมนอยกวารอยละ  70   นอกจากนั้นก็เปนประเภทกลองใสเอกสาร  ตะกรา  หมวก  
รองเทาแตะ  และประเภทสั่งทําหรือส่ังซ้ือ  คือ  แจกัน  และโคมไฟ  เปนตน   ศูนยฯผลิตใหญอยูที่บานแมหลวงหรือผูใหญบาน 
(นางผองศรี  ปรีชาพงศมิตร)  บานสันปามวงใต (หมู 4  ตําบลสันปามวง  อําเภอเมือง) ซ่ึงไดจัดตั้งกลุมผลิตภัณฑผักตบชวาข้ึน
เมื่อป 2540  สวนอีกสองหมูบานในอําเภอเดียวกัน  คือ  บานต๊ําเหลา (ต.ทาจําป) ของประชากรเปาหมาย  และบานสันปามวง
กลาง (ต.สันปามวง) ของประชากรควบคุม  ที่ตางก็รวมกิจกรรมกับบานสันปามวงใตที่มีผูใหญบานหญิงดังกลาวเปนผูนํา หรือ
ประธานในการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจการจัดการมากอนท่ีจะมีโครงการหนึ่งตําบลฯ เขามาในพื้นที่ในป 2544  
ทําใหผลิตภัณฑของกลุม (กลุมนี้จะมีลักษณะพิเศษ  คือ  สมาชิกที่มารวมงาน  มีฐานะเปนเพียงแรงงาน  หรือรวมกันทํา  แต
ไมไดรวมกันคิดออกแบบและจัดการระบบกับกรมหลวงหรือประธานกลุมแตอยางใด) มีโอกาสไดรับการติดตอจากบริษัท  
Golden Lotus  Asian Arts  ของประเทศเยอรมนี  ใหนําไปออกงานแสดงสินคาที่อาคารเมืองทองธานี  กรุงเทพฯ  จนไดรับความ
สนใจและสั่งซ้ือ  คือ  ไดขยายโอกาสสงออกผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาไปจําหนายทั้งในตลาดตางประเทศ (ยุโรปและเอเชีย) 
และตลาดในประเทศในหลายภูมิภาค (รายละเอียดเรื่องตลาดจะไดพูดถึงโดยเฉพาะตอไป)  ตั้งแตป 2543  กอนมีโครงการหนึ่ง
ตําบลฯ และหลังจากเขาโครงการหนึ่งตําบลฯ ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาของบานสันปามวงใต  จึงไดรับการคัดสรรเปน
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ  ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด (ป 2546)  โดยมีการพัฒนาผลงานในดานการออกแบบ  และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑความคงทน  แข็งแรง  และรักษาสภาพปองกันความชื้นหรือเชื้อรา  และความสวยงาม  จนเปนที่รูจักและยอมรับของ
ตลาดทั้งในและตางประเทศดังกลาวแลวอยางดี  ย่ิงกวานั้น  ท้ังนักวิชาการ  นักการศึกษาหรือ     นักวิจัยหลายคน (อาทิ  ปริญญา
นิพนธศิลปศาสตร  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยนเรศวร ป 2546  และผลงานทางวิชาการของนักพัฒนาชุมชนเพ่ือ
ตําแหนง  ระดับ 6ว  กรมการพัฒนาชุมชน ป 2546)  ยังใหความสนใจเลือกหมูบานสันปามวงใต  กับการรวมกลุมหัตถกรรม
ผักตบชวา  หรือกลุมผลิตภัณฑผักตบชวา  เปนตัวอยางศึกษาถึงความเขมแข็งของการรวมกลุมแบบมีสวนรวม  รวมท้ังความ     
เขมแข็งและการเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลของประธานกลุมดังที่ระบุแลว  ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบการ
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ผลิตทุกขั้นตอน  ตั้งแตจัดหาวัตถุดิบ  การแปรรูป  และวิธีการผลิต  จนถึงระบบการตลาด  เพ่ือเสนอแนะปรับปรุงใหเปนกลุม
อาชีพของชาวชนบทที่รวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  (2.2.1)  การสรางรายไดจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
           การสรางรายไดจากผลิตภัณฑผักตบชวา  ซ่ึงเปนวัตถุดิบหางายในตําบลสันปามวง  และโดยเฉพาะจากกวาน
พะเยา  ซ่ึงสมาชิกหมูสันปามวงใตไดฝกฝนเรียนรูงานจักสานนี้มาตั้งแตป 2524 (จากแมชี 2 คนที่มาจากกรุงเทพฯ) เพื่อทําเปน
อาชีพเสริมหลังฤดูกาลทํานา  โดยตางคนตางทํา  ซ่ึงก็พบปญหามากมายไมวาจะเปนคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ  และ
การถูกกดราคาโดยพอคาคนกลางเปนสําคัญ  เพราะไมมีการรวมกลุมชวยกันจัดการ (แมสมาชิกบางสวนของหมูบานนี้จะไปเปน
สมาชิกจักสานผลิตภัณฑผักตบชวาของบานสันปามวงกลาง  ปญหาก็ยังคงอยูโดยไมมีการเปล่ียนแปลง)  ดังนั้น ในป 2540  แม
หลวงผองศรี  (ขณะนั้น  ดํารงตําแหนงสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานสันปามวงใต) ไดเปนประธานการรวมกลุมกันเอง
ของสมาชิกจักสานผลิตภัณฑผักตบชวาของหมูบานฯ  ดังระบุแลว จํานวน 56 ราย (บานต๊ําเหลา 40 ราย) เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ
ของสมาชิกจําหนายโดยตรงไมผานพอคาคนกลาง  และยังไดรับความชวยเหลือและรวมมือจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
เมืองและจังหวัดพะเยา  ดานการออกรานจําหนายผลิตภัณฑ  การฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะ  การประชาสัมพันธและจําหนาย
ผลิตภัณฑของกลุมตลอดจนสนับสนุนงบฯ ตามโครงการกระตุนเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง (มพร.) ในปงบฯ 2542  จํานวน 
64,870 บาท  เพื่อดําเนินงานตามที่ใหความชวยเหลือ  รวมทั้งการศึกษาดูงาน  จัดหาครุภัณฑใหกลุม  และการเผยแพร
ประชาสัมพันธทาง websites (www.veewthailand.com  ของเอกชน และ www.jaoban.com ของสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอเมืองพะเยา)  เปนสําคัญ  และปกอนไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการหนึ่งตําบลฯ  ของรัฐบาลปจจุบันในสมัยแรกที่ผาน
มา (ป 2543) กลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา  บานสันปามวงใตยังไดชนะเลิศประกวดกลุมอาชีพระดับจังหวัดอีกดวย   
 พัฒนาการของกลุมในลักษณะตางๆ ดังกลาวขางตน  สงผลใหรายไดของสมาชิกกลุมกอนและหลังมีโครงการหนึ่ง
ตําบลฯ แตกตางกันอยางชัดเจน  เริ่มตั้งแตทุนดําเนินการที่เดิมแทบจะไมมีอะไรมาก  เพราะชาวบานที่มาเปนสมาชิกก็เปน
แรงงานฟรี  วัตถุดิบก็ชวยกันจัดหามาฟรีเชนกัน  และกอนจะไดงบฯ สนับสนุนท่ีระบุแลว  เงินทุนหมุนเวียนของสมาชิกกลุม
เริ่มตนมีเพียง 10,000 บาท  แตเมื่อกลุมไดเขาโครงการหนึ่งตําบลฯ แลว  ไดรับงบฯ อบต. สนับสนุน 100,000 บาท  กู ธ.ก.ส. อีก 
200,000 บาท  รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนของกลุมที่เพิ่มเปน 50,000 บาท  คือ  มีทุนดําเนินการสูงถึง 350,000 บาท  สงผลให
รายไดทั้งหมดของกลุมและรายไดเฉลี่ยตอรายมีสัดสวนกอนและหลังมีโครงการหนึ่งตําบลฯ แตกตางกันหลายเทา  คือ  เดิมเคย
มีรายไดสูงสุด 50,000 บาท/ป  แตมาในชวยเขาโครงการหนึ่งตําบลฯแลว  รายไดทั้งหมดที่กลุมไดจากสินคาผลิตภัณฑที่ผานการ
คัดสรรระดับจังหวัดในป 2546 สูงกวา  3,104,690 บาท  (ทั้งนี้คิดรวมรายไดจากกลุมเครือขาย  ท่ีขยายอีก 18 กลุม  สมาชิก 420 
คน  อยูในตําบลสันปามวง  200 คน  ที่เหลืออยูในตําบลใกลเคียง 9 ตําบล  ของอําเภอเมือง  และก่ิงอําเภอภูกามยาว) สวนสมาชิก
กลุมที่ทําเปนอาชีพหลักหรือทําเต็มเวลามีสัดสวนของรายไดเฉล่ียต่ําสุด – สูงสุด/เดือน  กอนมีโครงการหนึ่งตําบลฯ คือ 1,200 – 
2,000 บาท/เดือน  และปจจุบันเปนชวงมีโครงการหนึ่งตําบลฯ สัดสวนรายไดเฉลี่ยอาชีพหลักต่ําสุด – สูงสุด  คือ 4,000 – 6,000 
บาท/เดือน   สวนสมาชิกกลุมที่ทําเปนอาชีพเสริมกอนมีโครงการหนึ่งตําบลฯ   คือ  800 บาท/เดือน   และในปจจุบันชวงมี
โครงการหนึ่งตําบลฯ  รายไดเฉล่ีย 1,700 บาท/เดือน  อยางไรก็ตาม  สําหรับสมาชิกกลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาเปนอาชีพ
หลัก  เฉพาะในชวงหลังหรือปจจุบันที่ผลิตภัณฑไดรับการคัดสรรสินคาสุดยอด  OTOP 5 ดาว ระดับจังหวัดในป 2546  สมาชิก
ยังไดรับเงินปนผลประมาณ 200 – 300 บาท/คน/ป  ซ่ึงแบงกันในรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ  สวนอีกรอยละ 50  แบงเปน
คาตอบแทนคณะกรรมการ รอยละ 30  ที่เหลือรอยละ 10  เอาเขากองทุนของกลุม เพ่ือใชในการพัฒนาหมูบาน และอีกรอยละ 10 
เก็บไวชวยเหลือผูดอยโอกาสของหมูบาน 
 สําหรับกลุมจักสานผักตบชวาของประชากรเปาหมายบานต๊ําเหลา  แมประชากรสมาชิกกลุมจักสานที่มารวมกับบาน
สันปามวงใตจะใหขอมูลไดนอยมาก  แตกลุมตัวแทนประชากรเปาหมายที่มารวมใหสัมภาษณและอภิปรายก็นับวามีความ
ชัดเจนพอสมควร  คือ  กลุมจักสานผักตบชวาบานต๊ําเหลา  เปนกลุมจัดตั้งใหมในยุคแรกปแรกของรัฐบาลปจจุบัน (ป 2544)  
สมาชิกจํานวน 45 ราย  ประมาณ 1 ใน 4  หรือรอยละ 25.4  ของประชากรทั้งหมด  โดยอาศัยเงินทุนโครงการกองทุนอุดหนุน
หมูบานละแสนบาท  จํานวนครึ่งหนึ่งหรือ 50,000 บาท  ไมตางจากระยะเริ่มตนของบานสันปามวงใตมากนัก  แตมีพัฒนาการ
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และรายไดนอยกวามาก  หรือประมาณครึ่งเดียวของสมาชิกบานสันปามวงใต  แมจะทํางานเต็มเวลา (วันละ 12 ชั่วโมง) หรือทํา
เปนอาชีพหลัก  เฉลี่ยต่ําสุด – สูงสุดตอรายเพียง 2,000 – 3,000 บาท/เดือน  โดยสมาชิกจะมารับงานจากทางกลุมไปทําที่บาน  
และถึงส้ินป 2546  ที่ผานมาสมาชิกกลุมเหลือเพียง 24 ราย  เนื่องจากไมมีงานทํา (สมาชิกท่ีออกไปหางานทํา  สวนใหญไป
ทํางานตามโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตรตางๆ  รวมทั้งบางรายที่ไปรับงานจากบานสันปามวงใตทําเปนอาชีพเสริมงานหลัก  
ทางเกษตรมีรายไดประมาณ 2,000 บาท/ราย  ในขณะที่ประชากรควบคุมบานสันปามวงกลางก็มีกลุมจักสานผักตบชวา 
เชนเดียวกับบานสันปามวงใตและบานต๊ําเหลา  เพียงแตสมาชิกท่ีใหสัมภาษณขาดขอมูล  หรือไมสามารถใหความรูในภาพรวมได 

(2.2.2)  ความพรอมของการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลฯ 
       ประชากรเปาหมายบานสันปามวงใตและบานต๊ําเหลา และประชากรควบคุมบานสันปามวงกลาง  รวม 3 หมูบาน
ของชนบททั่วไปในจังหวัดพะเยา  ตางก็ยืนยันไมตางจากกลุมสินคาหนึ่งตําบลฯประเภทผาวา  กลุมสินคาผลิตภัณฑจักสาน
ผักตบชวา  ก็สนใจจะพัฒนางานของตนเปนลักษณะกลุมตอไปไมใชงานเดี่ยว  โดยเฉพาะกลุมของบานสันปามวงใตที่เปนกลุม
ใหญและมีเครือขายมากมายถึง 18 แหงดังระบุแลว  ก็ยังตองการขยายขนาดกลุมหรือจํานวนสมาชิกกลุมเปนประมาณ 80 ราย (มี
อยู 56 ราย)  และเครือขายเพ่ิมเปน 500 ราย (มีอยู 420 ราย)  เพราะการมีกลุมงานหนึ่งตําบลฯขนาดนี้  จะทําใหสามารถผลิตได
ตามความตองการของตลาด  และสามารถตอรองของบฯจากทางราชการ  ตอรองราคากับพอคาคนกลางไมใหสมาชิกตอง
เสียเปรียบหรือถูกกดราคาอยางที่ไดเผชิญปญหามาเดิมๆ  การขยายงานเชนน้ีประธานกลุมจึงมีความเห็นวาเงินทุนหมุนเวียนที่มี
มาตั้งแตป 2546  ปละ 350,000 บาท ไมเพียงพอ  ถาจะใหดําเนินกิจการไดคลองตัวควรเพิ่มอีก  โดยรวมแลวไมต่ํากวาวงเงิน 2 
ลานบาท  คือ  ประสงคจะใชวิธีระดับทุนและกูเพ่ิมอีกประมาณ 1.65 ลานบาท  เพ่ือนําไปซื้อวัตถุดิบ  แมแบบ  เงินทุนเก็บไวรับ
ซ้ือผลิตภัณฑจากสมาชิก  ซ้ืออุปกรณจําเปนตางๆ   อาทิ  ผา  จักร  รวมทั้งใชเปนคาซอมแซมอาคารผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 
 ความพรอมในดานแรงงานทักษะ หรือสมาชิกที่มีศักยภาพและเปนแรงงานทักษะของกลุมท่ีมีอยู 30 ราย  นับวายัง
ไมเพียงพอ  ตองการเพิ่มอีก 50 ราย  และเพ่ิมผูออกแบบผลิตภัณฑอีกเทาตัว   คือ ตองการเพิ่มอีก 5 ราย รวมเปน 10 ราย  และ
สุดทายก็ยังตองการผูบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาดเพิ่มอีก 2 ราย  รวมเปน 5 ราย  จากตัวเลขความตองการแรงงาน
ทักษะหรือสมาชิกที่มีศักยภาพเพิ่มทุกดานเหลานี้  ไมไดหมายความวาแรงงานที่มีไมพรอมที่จะผลิตงานหนึ่งตําบลฯ  เพียงแต
ตองการขยายและเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑหน่ึงตําบลที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน  และมีสินคาตอบสนองความตองการของตลาดทั้งใน
และตางประเทศตลอดไป 
 ที่จริงแลวแหลงตลาดของผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาของบานสันปามวงใตและเครือขาย  นับวาอยูในเกณฑดี 
กวางขวางกวาสินคาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลประเภทอ่ืนในพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด  แมสมาชิกและประธานกลุมฯจะเห็นวายังมีไม
เพียงพอ  ท้ังตลาดในทองถ่ิน (3 แหงในแหลงผลิต) ตางจังหวัด 8 แหง (ในภาคเหนือ  อาทิ  เชียงใหม  เชียงราย  ลําปาง  ลําพูน  
ในภาคกลาง  อาทิ  พิษณุโลก  นครปฐม  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อาทิ  หนองคาย  และในภาคใต อาทิ  ภูเก็ต)  เฉพาะตลาด
ในกรุงเทพฯ 6 แหง (จตุจักร  สวนลุม - Night Bazaar ตึกอาคารใบหยก  ประตูนํ้า  สนามบินดอนเมือง  และสีลม) และตลาด
ตางประเทศ  ทั้งยุโรป (เยอรมนี  ฝรั่งเศส  อังกฤษ) และเอเชีย (ญ่ีปุน  เกาหลีใต  ไตหวัน) 
          (2.2.3)   ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา 
       ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดตางๆที่มีผลตอการพัฒนาความยั่นยืนของผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาของกลุมตางๆ  
พอสรุปไดตามลําดับความสําคัญ คือ (1)  เงินทุนหมุนเวียนยังขาดหรือมีนอยเกินไป  (2)  วัตถุดิบผักตบชวา  มีปญหาเชื้อรา  
มอด  และสมาชิกกลุมควบคุมบางรายมีปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ (บานสันปามวงกลาง  อางวาผักตบชวาในกวานพะเยามีไม
พอใชตองไปเอามาจากตางจังหวัด) จะระบุวาวัตถุดิบขาดแคลนในชวงส้ันๆ ของฤดูรอน (เดือนเมษายน – พฤษภาคม)  (3)  ทาง
กลุมยังถูกพอคาคนกลางกดราคา  (4)  ปญหาการตลาดของกลุมยังไมย่ันยืน ในแงการมีปริมาณสินคาสงไมเพียงพอตองมีการ
ขยายปริมาณหรือเพ่ิมการผลิต  แตตองเปนสินคาที่มีการควบคุมคุณภาพ  และ (5) รูปแบบผลิตภัณฑตองพัฒนาและปรับเปลี่ยน
อยูตลอดเวลาเพื่อลดการแขงขัน 
      จากปญหาตางๆ ขางตน  สําหรับกลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวานับวาประธานกลุมฯ ของบานสันปามวงใตและ
ประธานเครือขาย  หรือนางผองศรี  ปรีชาพงศมิตร  ซ่ึงเปนผูใหญบานอีกตําแหนงดวยในปจจุบัน  มีศักยภาพและความคิด
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กาวหนาสรางสรร  ไดพยายามแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ขางตน  ดวยการแสวงหาความรวมมือ  ความรู  การปรึกษาหารือกับ
ผูรูและหรือผูเกี่ยวของระดับตางๆ (ตลอดจนสงเสริมสมาชิกครอบครัวใหศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  และสั่งสมประสบการณ
ดานการทํา  websites สินคาผลิตภัณฑ OTOP ของกลุม  ตลอดจนใหมีการโฆษณา  และซื้อขายสินคาไดทาง websites ไดตอไป
ดวย)  ดังน้ัน  ทั้งประธานและสมาชิกกลุมจึงมีความเห็นรวมกันและมีขอเสนอแนะในนามกลุมดังนี้ (1)  ตองการใหภาครัฐที่
เก่ียวของชวยจัดหาหรือสนับสนุนแหลงเงินทุน หมุนเวียนที่เหมาะสม  เพ่ือขยายและเพิ่มท้ังปริมาณและคุณภาพ  (2)  ตองการได
มีโอกาสและไดรับความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญดานแปรรูปผลิตภัณฑระดับประเทศ และระหวางประเทศมาใหความรูและ
แนะนํากลุมใหกาวทันเวทีการคาโลก  ทั้งดานรูปทรงหรือรูปแบบ  รสนิยม  และความนิยม  กรณีนี้ทางกลุมก็อยากใหภาครัฐชวย
จัดหานักออกแบบมาชวยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ  (3)  ทางกลุมตองการมีสวนรวมจัดเวทีสินคา OTOP ตามที่ชาวบานหรือ
สมาชิกกลุมตองการรวมมือกับผูเชี่ยวชาญดานน้ีโดยเฉพาะทั้งในและตางประเทศ  และ (4)  ทางกลุมตองการขอคิดเห็นจากผล
การพิจารณาของคณะกรรมการคัดสรรฯ  เพื่อประโยชนในการปรับปรุงงานผลิตภัณฑไดตรงเปาหมาย 
 อยางไรก็ตามแมวากลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาจะคอนขางกาวหนาและทันสมัยดังขอเสนอแนะขางตน  แตทาง
กลุมก็มีความเห็นตางจากกลุมผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯอื่น  สําหรับนโยบายของรัฐที่สนับสนุนใหวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่เปนเอกชนรายเดี่ยวเขามารวมในโครงการสินคาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลฯ  ในระดับประเทศเพื่อการสงออก  
เพราะทางกลุมฯ ของชาวบานหรือชนบททั่วไปเห็นวา  (1)  เอกชนมีการพัฒนาสินคาแปรรูปในระดับตลาดไปลวงหนามากแลว  
ดวยความพรอมตางๆ ในลักษณะธุรกิจ  และ (2)  กลุมชุมชนทองถ่ินนาจะถูกกีดกันและแกงแยงดานการคา  กรณีทําผลิตภัณฑ
แปรรูปสินคาประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 
  ขอเสนอแนะของกลุมฯ น้ีนาจะเปนขอคิดอยางดีของภาครัฐ  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับจะไดหาแนวทาง
ปองกันและการดําเนินการที่เหมาะสม  เพ่ือใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกันมากกวาที่จะแขงขันในตลาดเดียวกัน  สําหรับสินคา
หน่ึงตําบลฯ ของนักธุรกิจ  และของกลุมชาวบานหรือชุมชนที่ผลิตสินคาประเภทเดียวกัน  แตคุณภาพตางกัน  ซ่ึงก็คงไมยากที่
รัฐจะสงเสริมสนับสนุนหรือหาลูทางดานการตลาดใหตามคุณภาพทั้งในและตางประเทศ   แตถาคุณภาพสินคาแขงขันกันได  รัฐ
ก็อาจใชวิธีเปดเปนการคาเสรี   แตคงจะตองมีบทบาทชวยเหลือสําหรับลูทางการคาระหวางประเทศหรือในเวทีการคาโลกบาง
ไมมากก็นอย 
 
     (2.3)  ผลิตภณัฑธูปหอมเปลือกลําไย 
            ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ประเภทนี้เปนของกลุมประชากรเปาหมายชุมชนเมือง  “สันดอนรอม”  จังหวัดลําพูน  ที่ไดรับ
การคัดสรรเปนสินคาสุดยอดของจังหวัดระดับ 3 ดาว  โดยไดเปนที่หนึ่งของทั้งเทศบาลเมืองและของจังหวัด  เมื่อตนป 2548 นี้
เอง  แตเปนงานที่กลุมแมบานที่มีนางทองใบ  ธนันชัย (พี่สาวประธานชุมชน – นายถวัลย  คําธง) หัวหนาแมบานของชุมชน ได
เริ่มงานอยางจริงจังเมื่อตนป 2542  หลังจากไดงบฯ จากการเคหะแหงชาติปลายป 2541 เปนเงิน 60,000 บาท (งบฯ 1.  สรางโรง
ทําธูปและเก็บธูปใชสังกะสีเปนวัสดุทําฝา  และหลังคาเพื่ออบความรอน  ขนาด 3 x 4.5 เมตร  งานหลักคือ  ชุบและอบธูป  2.  
คาจางวิทยากร  ประมาณ 10,000 บาท  3.  คาวัสดุที่ใชทําธูป  และ 4.  คาดําเนินการ  ฯลฯ)  อยางไรก็ตาม  แมทางกลุมจะไดรับ
การคัดสรรสินคาหนึ่งตําบลฯ  เฉพาะธูปหอมเปลือกลําไยที่ใชประโยชนในการกําจัดร้ินไร และรักษาสิ่งแวดลอม  แตก็ไดผลิตธูป
หอมอีกสองประเภทเพื่อเปนสินคาจําหนายไปพรอมๆ กันดวย  คือ  ธูปหอมเกสรดอกไม (ดอกมะลิ  ดอกสารภี ฯลฯ)  และธูป
หอมตะไคร (ใชไลยุง)  (รวมทั้งการผลิตกาละแมสูตรโบราณเพิ่มเติมเขามาตั้งแตปลายป 2546) 
 (.2.3.1)  การสรางรายไดจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
           การสรางรายไดจากผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไย  (รวมกับธูปหอมเกสรดอกไมและธูปหอมตะไคร)  ซ่ึงเปน
วัตถุดิบหางายโดยทั่วไปในจังหวัดลําพูน  แหลงปลูกลําไยสําคัญของประเทศ  หลังจากไดงบฯ ดําเนินการครั้งแรกกอนมี
โครงการหนึ่งตําบลฯ จากการเคหะแหงชาติ  60,000 บาท ดังกลาวแลว  ไดมีแมบานจํานวน 33 คน เขารับการอบรมทําธูปหอม
ทั้ง 3 ชนิด  ครั้งแรกในตนป 2542  แตมีผูสมัครใจรวมกลุมดําเนินการทั้งหัวหนาหรือประธานกลุมดวยจํานวน 13 คน  ป 2544  
เหลือสมาชิกพรอมประธานกลุม 12 คน จนป 2546  ถึงปจจุบัน (ป 2548) มีสมาชิกและหัวหนาหรือประธานกลุมรวม 11 คน  
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ขอสังเกตสําหรับงานนี้  คือ  นอกจากสมาชิกจะมีนอยและทําเฉพาะเปนอาชีพเสริมท้ังหมด (ประมาณ 2-3 ชั่งโมง/วัน  และหยุด
วันเสาร – อาทิตย)  แตถาจําเปนมีคําส่ังซ้ือมามากๆหรือทําไปออกงาน (งานวันลําไย – วันกระเทียม  งานฤดูหนาว  งานไม
ดอกไมประดับ ฯลฯ)  ทุกคนจะชวยกันเต็มที่  และหัวหนากลุมแมบานหรือหัวหนากลุมงานหนึ่งตําบลฯ ดวยในภายหลัง  จะ
ชวยบริหารจัดการดูแลในทุกเรื่อง  และแมบานฝายเจาะตลาดและขายสินคารวมทั้งเฝารานตางก็ทํางานใหฟรีโดยไมมี
คาตอบแทน 
 กอนที่รัฐบาลจะมีนโยบายสงเสริมโครงการหนึ่งตําบลฯ หรือในยุคเริ่มตนของกลุมทําธูปหอม (พ.ศ. 2541 – 44)  ที่
มีแตงบลงทุนขึ้นตนดังกลาว  รายไดจะอยูแคเพียงปละประมาณ 4,000 บาท  สมาชิกที่ชุบ – อบ – หอธูปจะไดประมาณคนละ 
800 – 1,400 บาท 
 ตั้งแตปแรก  สมัยแรกของรัฐบาลปจจุบัน (ป 2544) ทางกลุมฯ ไดรับงบฯพัฒนาสงเสริมอาชีพของเทศบาลเมือง
ลําพูนปละ 50,000 บาท  ย่ิงกวานั้นในป 2546  ทางประธานชุมชนมอบเงินรางวัลจากการบริหารกองทุนเงินลานไดสําเร็จตาม
เปาหมาย ปละ 3,000 บาทใหกลุม  ประกอบกับทางกลุมไดปรับปรุงพัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ  สรางรายไดจากการจําหนาย
ทั้งหมด (รวม กาละแม) สูงถึง 150,000  บาท  หักคาใชจายทั้งหมดแลวเหลือกําไรสุทธิหมุนเวียนในป 2546 เปนเงิน 35,000 บาท  
และในปถัดมาหรือป 2547  รายไดทั้งหมดเพิ่มข้ึนเปน 180,000 บาท  แตรายจายก็เพ่ิมขึ้นตาม  เหลือกําไรสุทธิเปนทุนหมุนเวียน 
37,000 บาท  สวนรายไดเฉล่ียสําหรับสมาชิกในป 2546  และป 2547 ไมแตกตางกัน  คือ  มีสมาชิกที่ชํานาญงานหรือมีทักษะสูง
และมีเวลาชวยงานมากพอสมควร 2 ราย จะไดรายละ 12,000 บาท  และ 8,000 บาทตอป  สวนสมาชิกอีก 8 คนที่เหลือจะมีรายได
เฉล่ียเสริมกันรายละ 2,000 บาท – 4,000 บาท/ป  สวนเงินปนผลและคาตอบแทนประธานและกรรมการไมมีตามที่ระบุแต แรกแลว 
 อยางไรก็ดี  ในปปจจุบัน (พ.ศ. 2548)  ทางกลุมผลิตธูปหอมเปลือกลําไยยังไดงบฯทําตอยอดสินคาจากเทศบาล 
100,000 บาท โดยไดนํามาพัฒนาปรับปรุงโรงเก็บธูป  ที่เก็บวัสดุในการทําธูป  และพัฒนารูปแบบของหีบหอ  บรรจุภัณฑ  อาทิ  
หีบหอบรรจุธูปหอมเปลือกลําไย  ธูปหอมเกสรดอกไมและธูปตะไครหอม  ทําเปนสีเหลืองทอง  สีแดงทอง  และสีเขียวทอง
ตามลําดับ  ย่ิงกวานั้นในชวงเมษายน – 30  มิถุนายน  ปเดียวกันนี้ทางเทศบาลยังไดอนุมัติงบฯ สรางอาคาร OTOP ของชุมชน  
เปนเงิน  360,000 บาท (อาคาร 2 ชั้น  ขนาด  4 x 9  ตารางเมตร)  ขณะที่ตัวอาคารใกลจะแลวเสร็จตามสัญญา  ซ่ึงก็จะเปน
สวนประกอบสําคัญที่จะชวยใหงานหนึ่งตําบลฯ ของกลุมและชุมชนสามารถพัฒนาและขยายงานไดอยางคลองตัว  และมี
ประสิทธิภาพตอไป  แตกระนั้นก็ดี  ประธานชุมชนที่ชวยเปนกําลังสําคัญสําหรับงานน้ีไดยอมรับวา  ทางกลุมงานหนึ่งตําบลฯ 
ยังมีปญหาดานการตลาด  เพราะตองชวยกันเอง  รัฐบาลมีบทบาทเพียงเปนผูหาที่แสดงสินคาใหเทาน้ัน  กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ  
ทางกลุมฯ หรือชุมชนสันดอนรอมเองตองดิ้นรนในการหาตลาดทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ  ซ่ึงจะไดพูดถึง
รายละเอียดเรื่องน้ีในหัวขอของแหลงตลาดจําหนายผลิตภัณฑตอไป 
 (2.3.2)  ความพรอมของการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหน่ึงตําบลฯ 
           งานผลิตธูปหอมเปลือกลําไย  เปนโครงการหนึ่งตําบลฯ อีกประเภทหนึ่งท่ีสมาชิกของชุมชนที่ผลิตยืนยัน
เชนเดียวกับงานหนึ่งตําบลฯ อ่ืนๆ ที่พูดถึงแลววาจําเปนตองทําเปนงานกลุม  แมวาจํานวนสมาชิกกลุมจะลดลงกวาปที่เริ่ม
รวมกลุมก็ตาม  และสมาชิกทุกคนก็มีอาชีพหลักของตนอยูแลว  แตหัวหนาหรือประธานกลุมเห็นวาการรวมกลุมกันทํางานนั้น
สามารถทํางานไดรวดเร็วและคลองตัว  ทุกคนรูหนาที่ในการทํางานในกลุมของตนเปนอยางดี  เพราะเปนสมาชิกท่ีอยูดวยกันมา
แตแรก   จึงจัดเปนกลุมเล็กๆที่มีความเขมแข็ง  รวมทั้งการไดรับเงินสนับสนุนเปนทุนดําเนินการข้ันตนที่เพียงพอ  ดังอธิบาย
แลวแตแรก  ตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน  โดยเฉพาะตั้งแตป 2546  ที่มีทุนดําเนินการทั้งหมดเกินแสนบาท  หรือเกือบสองแสนบาท
ในปที่ผานมา (ป 2547) ตลอดจนการไดงบฯตอยอดดังที่ไดระบุแลวเชนกัน จากเทศบาลในปปจจุบัน (ป 2548)  ที่ผลิตภัณฑธูป
หอมเปลือกลําไยไดรับการคัดสรรเปนสินคาสุดยอด OTOP  ระดับ 3 ดาว  นอกจากทางกลุมจะมีความพรอมทุนดําเนินการแลว  
ยังมีสมาชิกที่มีศักยภาพและเปนแรงงานทักษะ(2 คน) และผูบริหารจัดระบบการผลิตและการตลาด (5 คน) ที่เพียงพอ  จะมีนอย
ไมพอก็เฉพาะผูออกแบบผลิต-ภัณฑท่ีทางกลุมตองการเพิ่มอีก 1 คน  รวมเปน 2 คน  แมความเห็นของทางประธานกลุมจะมอง
วากลุมคอนขางพรอมในหลายๆเรื่อง  โดยเฉพาะทุนดําเนินการและสมาชิกที่เปนแรงงาน  แตถาจะขยายงานเพิ่มผลผลิต  และ
ขยายตลาด  กลุมยังจําเปนตองเพิ่มและพัฒนาปรับปรุงอีกหลายอยาง  ไมวาจะเปนสมาชิกท่ีมีศักยภาพและเปนแรงงานทักษะ  



โครงการดานเศรษฐกิจ 388

ทุนดําเนินการ  คุณภาพสินคา  ผลิตภัณฑที่ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหเปนท่ีนาสนใจอยูตลอดเวลา  และที่สําคัญควร
ตองหาสมาชิกกลุมที่ทํางานเต็มเวลาหรืออทําเปนอาชีพหลักมาเพิ่มบาง  ไมใชทําแคเปนเพียงงานเสริมวันละ 2 – 3 ชั่วโมง  และ
ยังหยุดวันสุดสัปดาหอยางที่เปนอยูในปจจุบัน  โดยระดมแรงมาชวยเพิ่มพิเศษเปนครั้งคราวไป  ซ่ึงขาดความแนนอน  และการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบตอเนื่อง 
 ปจจุบันแหลงตลาดของผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไย (รวมทั้งธูปหอมเกสรดอกไม  ธูปหอมตะไคร  และกาละแม
สูตรโบราณ) ในทองถ่ินท่ีมีถึง 5 แหง (ศูนยชุมชน  ถนนคนเดิน ขรัวมุง  แจมฟาพลาซา  และรานดาวคะนอง) เปรียบเทียบกับ
ปริมาณสินคาที่ผลิตไดนับวาเพียงพอ  นอกจากนั้นก็ยังทําไปวางจําหนายในงานเทศกาลตางๆ  อาทิ  งานแสดงสินคาประจําป
ของจังหวัด  งานวันลําไย  และงานฤดูหนาว  เปนตน  สวนตลาดตางจังหวัดยังไมมีวางขาย  เปนลักษณะสั่งซ้ือและสงใหทาง
ไปรษณีย  อาทิ  นนทบุรี  ชลบุรี  และขอนแกน  สวนที่กรุงเทพฯ  วางขายที่ตลาดเสาชิงชา  และสงขายทางไปรษณียดวย  สวน
ตลาดตางประเทศคงยังตองรอการพัฒนาทั้งกลุมและผลิตภัณฑของกลุมในทุกดานอีกระยะหนึ่ง 
 (2.3.3)  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาสินคา ผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไย 
      ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดตางๆ ที่มีผลตอการพัฒนาความยั่งยืนของโครงการสินคาสุดยอดหน่ึงตําบลฯ  หรือ 
OTOP ตามที่ทางกลุมผลิตธูปหอมฯไดระบุไวตามลําดับ  คือ  (1)  ปญหาการหาตลาดสินคา (แมขณะน้ีทางกลุมจะใหขอมูลวา
พอสําหรับธูปหอม ใน 3 แหงแรก  และถารวมกาละแมก็เปน 5 แหงในทองถ่ินที่ระบุแลว)  เนื่องจากรานคาทองถ่ินและในตัว
เมืองลําพูนแหลงผลิตน้ันตางก็มีการผูกขาดการคาจากพอคารายอ่ืนอยูกอนแลว  (2)  การแขงขันหรือตัดราคากันเองในทองตลาด  
ซ่ึงทางกลุมที่ผลิตสินคานอยจึงเสียเปรียบท่ีถูกตัดราคา  ไมสามารถแขงขันกับผูสงจําหนายรายอ่ืนได  (3) ในชวงแรกๆไมไดรับ
การชวยเหลือสนับสนุนจากเจาหนาที่ของรัฐในการเสนอโครงการเพื่อคัดสรรสุดยอนสินคา OTOP  จนปปจจุบัน 2548  ที่ทาง
เทศบาลและจังหวัดตางก็เลือกธูปหอมเปลือกลําไยของกลุมสินคาหนึ่งตําบลฯ  อันดับท่ี 1  ไดระดับ 3 ดาวของจังหวัด  (คือ
ไดรับเลือกเพียงประเภทเดียว  จากที่เสนอธูปหอม 3 ชนิด  และกาละแมสูตรโบราณ  ซ่ึงทางประธานชุมชนและประธานกลุมจะ
ไดปรับปรุงพัฒนาเสนอโครงการเขารับการคัดสรรในโอกาสตอๆไป) 
 นอกจากนี้ ทางกลุมยังเห็นดวยกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม  หรือ  
SMEs ที่เอกชนรายเดี่ยวหรือนักธุรกิจเขารวมโครงการหนึ่งตําบลฯ  ในระดับประเทศเพื่อการสงออก เพราะมองเห็นวาถาสินคา
ทองถิ่นที่มีคาทางภูมิปญญาชาวบานไดรับความชวยเหลือสนับสนุนดําเนินการสงออกโดยกลุม SMEs ก็จะชวยเผยแพรชื่อเสียง
ไปทั่วโลก  เพราะเปนกลุมที่มีความพรอม  ทั้งการผลิตและการหาตลาดตางประเทศมากกวากลุมของชาวบานหรือชาวชนบท
ทั่วไป (ความเห็นน้ีจะตางจากกลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา  ของจังหวัดพะเยา  ที่เปนกลุมที่เขมแข็ง  มีการดําเนินงาน
กาวหนา  และมีตลาดทั้งในและตางประเทศ  คือ  สามารถแขงขันไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพกับธุรกิจเชิงเดี่ยวท่ีผลิตสินคา
ประเภทเดียวกัน  จึงไมเห็นดวยกับการที่เอกชนจะมาผลิตแขงขันหรือแยงตลาดกันเองกับกลุมชาวชนบท) 
 
 (2.4)  ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม 
            ผลิตภัณฑของกลุมงานประเภทนี้  เปนงานริเริ่มใหมของกลุมสมาชิก  หรือแรงงานชายลวนของประชากร
ควบคุม  บานจุนพัฒนา  หมู 8  ตําบลจุน  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา  ซ่ึงนาจะเปนงานที่มีลูทางพัฒนาเปนสินคาคัดสรรหนึ่งตําบล
ไดตอไป  กรณีทางกลุมเอาจริงเอาจังอยางชวงเริ่มตน  และที่สําคญัวัตถุดิบคือไมไมขาดแคลน  พรอมทั้งไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐท่ีเกี่ยวของ  ไมวาจะเปนการจัดหาแหลงทุนดอกเบี้ยต่ํา  การอบรมและเพิ่มศักยภาพสมาชิกเปนแรงงานทักษะ  การ
แนะนําระบบบริหารจัดการทุกข้ันตอนตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นแปรรูปและออกแบบผลิตภัณฑข้ึนจัดหาตลาด และขั้นจําแนก
แจกจายจนถึงมือผูบริโภค  จึงขอทํารายละเอียดที่ผูวิจัยไดสรุปรวบรวมไวมาเสนอไวในหัวขอน้ีดวย  ดังนี้ 
      สมาชิกบานจุนพัฒนาไดพัฒนากลุมผลิตภัณฑไมเนื้อออน (ไมมะมวง ขนุน ฯลฯ) ประเภทเฟอรนิเจอร ชุดโตะ
เกาอ้ี ไหขาว ครก ฯลฯ ตั้งแตป 2545 โดยมีสมาชิกชายลวน 38 คน (รอยละ 21 ของประชากรทั้งหมดในหมูบาน) ในปแรก อายุ
ระหวาง 32 – 70 ป แตสวนใหญจะมีอายุระหวาง 50 – 60 ป สมาชิกเหลาน้ีจะทําเปนอาชีพหลัก เพราะไมมีที่ทํากินทางการ
เกษตร 14 คน และเปนอาชีพเสริมอาชีพหลักเกษตร อีก 25 คน  คนในหมูบานเปนผูริเริ่มชักชวนสมาชิกในหมูบาน รวมกลุมทํา



โครงการดานเศรษฐกิจ 389

ผลิตภัณฑจากไมเน้ือออนกอนในปแรกตามที่ระบุแลว และในชวงปลายป 2546 (ตั้งแตพฤศจิกายน 2546) นอกจากจะมีสมาชิก
เพ่ิมอีก 1 ราย ที่ลงหุน 1,200 บาท และเปนสมาชิกสัจจะออมทรัพยตามหลักเกณฑแลว ทางกรรมการกลุม (7 คน) ยังไดเพ่ิมหรือ
ขยายกิจการทําผลิตภัณฑจากไมเนื้อแข็งหรือไมสักทอง เปนวัตถุดิบ ทําชุดรับแขก โตะ เกาอ้ี และศาลพระภูมิ เปนตน ทางกลุม
จะซื้อไมสักจากสวนปาของเอกชน จํานวน 4 เจาของที่มีขนาดสวนปาเจาละ 2 – 10 ไร จํานวน 780 ตน (เตรียมซ้ือเพ่ิมอีก 1 สวน 
จํานวน 200 กวา ตน ที่มีขนาดเสนรอบวง 40 – 60 ซม. ราคาประมาณตนละ 100 บาท) พรอมกันก็ได สมัครเปนเครือขาย
สหกรณสวนปาจังหวัดพะเยาที่เปนของเอกชน เพ่ือสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบตอไป 
 การทํางานของสมาชิกกลุมที่ทําเปนอาชีพหลักจะทําทุกวัน ๆ ละ 7 ชม.และมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑเฉลี่ยเดือน
ละ 5,500 บาท หรืออยางนอย 2,500 บาท / คน แตสําหรับสมาชิกที่ทําเปนอาชีพเสริมอาชีพหลักเกษตร หรือทําประมาณเดือนละ 
5 – 10 วัน จะมีรายไดเฉลี่ยเพียงคนละ 3,000 บาท / ป (สมาชิกกลุมที่เดือดรอน และจําเปน มีสิทธิกูเงินสัจจะออมทรัพย ผูกูจาย
ดอกเบี้ยรอยละ 2 บาท / เดือนใหกลุม)  
 กลุมผลิตภัณฑไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็งหรือที่สมาชิกกลุมปจจุบันเรียกวา “กลุมสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑจากไม 
(สวนปา)” ไดมีโอกาสเปดตัวสินคาเปนครั้งแรกที่งานกาชาดจังหวัดพะเยาในปลายป 2546 (12-21 ธันวาคม 2546) 
 สําหรับจุดแข็งหรือปจจัยสนับสนุนกลุมผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม (กลุมสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑจากไมสวนปา)  ก็
คือ  สมาชิกกลุมทุกคนมีสวนชวยสนับสนุนดวยการลงหุนรวมกันเปนเงินทั้งหมด 98,400 บาท (11 คน ๆ ละ 6,000 บาท และ 27 
คน ๆ ละ 1,200 บาท ) เปนทุนเรือนตน รวมกับเงินกูอีก 10,000 บาท จากโครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท ของ
กระทรวงมหาดไทยผาน อบต. ในปเริ่มตนหรือป 2545 นอกจากนั้นก็เปนเงินออมของสมาชิก ที่ตองปฏิบัติตามเกณฑ คือเงิน
ฝากสัจจะออมทรัพยคนละ 100 บาท / เดือน ในปแรก ของการเขาเปนสมาชิก (มกราคม 2545) และ คนละ 20 บาท / เดือน ตั้งแต
ปที่ 2 เปนตนไป 
 อยางไรก็ตาม จุดออน  และปญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการพัฒนากลุมนี้ใหเปนงานหนึ่งตําบลฯ ตอไป  ยังมี
อยูหลายประการและจุดออน  หรือขอจํากัดในระยะเริ่มตนที่กลุมประสบ  คือ เงินทุนสําหรับการสรางโรงงาน  เตาอบ  มอเตอร  
วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนในการทําเฟอรนิเจอรเครื่องไม ที่ประณีตมีคุณภาพยังจํากัดอยูมาก ที่ยังขาดอยู อาทิ แทนเจาะ จิ๊กซอ 
เครื่องขัดไม เปนตน (เงินออมของกลุมที่เปนทุนสํารองตนป 2547 มีเพียง 80,000 บาทเศษ) 
 จากจุดออนหรือขอจํากัดขางตนทําใหเปนอุปสรรคในการผลิตงานที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการสงเสริมใหสมาชิกมี
โอกาส เพิ่มพูนทักษะจากการฝกอบรมใหมากขึ้น 
      การดําเนินการเชิงรุกดานการตลาดและการขยายตลาด การปรับปรุงการออกแบบสินคาผลิตภัณฑเครื่องไม การ
ประชาสัมพันธ ยังทําไดนอยมาก เน่ืองจากเปนงานเริ่มตน (ผลิตสินคาออกจําหนวยครั้งแรกปลายป 2546) ยังขาดทั้ง
ผูชํานาญการและประสบการณใหคําแนะนําปรึกษาหรือการใหความรู และการบริหารจัดการอยางมีศักยภาพและเปนระบบเพื่อ
กาวไปสูการเปนสินคา OTOP ระดับสูงในอนาคตอันใกล 
 
 
 (2.5)  ผลิตภัณฑเครื่องเขินและไมแกะสลัก 
        ผลิตภัณฑภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินลานนาอีกประเภทหนึ่ง ที่เคยรุงเรืองอยางมากในหลายชุมชนของ
จังหวัดเชียงใหมในอดีตมามากกวา 40 –50 ปแลว  โดยเฉพาะในชุมชนเมือง “ระแกง”  แขวงเม็งรายที่สมาชิกชุมชนสวนใหญใน
อดีตรับงานจากบานหรือรานบริเวณถนนวัวลายมาเขียนลายและลงสี  ปจจุบันเมื่อการสั่งซ้ือส่ังทําเครื่องเขิน  ประเภท ขันน้ํา  
พานรอง  และอื่นๆ  ลดลงอยางมาก  ดวยความขาดแคลนวัตถุดินไมสักท่ีภาครัฐไมอนุญาตใหตัดฟนซ้ือขาย  ประชากรเปาหมาย
ของชุมชนที่ทําผลิตภัณฑประเภทนี้ก็ตองหางานอาชีพหลักใหม  และใหงานทําเครื่องเขินเปนเพียงงานเสริมเทานั้น  สรุปแลวจะ
เหลือเพียง 3 ครัวเรือนที่สมาชิกประมาณ 6 คน รับงานจากรานในถนนวัวลายมาทําเปนประจํา (แรงงานเหลาน้ีอายุประมาณ 30 -  
40 ป)  รายไดตอเดือนต่ําสุด – สูงสุด  600 – 700  บาท  ถึง  3,000 – 4,000 บาท และกรณีที่ไดรับเครื่องเขินมาเขียนลายและลงสี
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ถึง 2,000 – 3,000 ชิ้น  เนื่องจากทางวัวลายไดรับคําส่ังซ้ือมามาก  สมาชิกชุมชนก็จะระดมสมาชิกมาชวยกันทําประมาณ 10 
ครัวเรือน (วัตถุดิบในสมัยหลังจนปจจุบันท่ีใชแทนไมสักคือไมกามปู)  ท่ีจริงแลวสมาชิกชุมชนนี้เดิมก็ทํางานหัตถกรรม
แกะสลักไม (ผลิตภัณฑภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินของภาคเหนือลานนาอีกอยางหนึ่ง) ดวย  ซ่ึงปจจุบันก็เหลืออยูประมาณ 
5 – 6 ครัวเรือนที่ยังรับทําเปนงานเสริมดวยเหตุผลเดียวกับเครื่องเขินน่ันเอง 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  สมาชิกชุมชนระแกงปจจุบันจึงไมมีเปาหมายที่จะรวมกลุมผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ จาก
หัตถกรรมเครื่องเขินและเครื่องไมแกะสลักแตประการใด  นับเปนส่ิงท่ีนาเสียดายถาไมไดอนุรักษงานศิลปะประดิษฐท่ีมีคุณคา  
และเปนเอกลักษณสําคัญของสังคมทองถิ่นไทย  เพียงแตตองปรับปรุงพัฒนาและจัดหาวัตถุดิบไมคุณภาพดีจากสวนปาท่ีปลูก
เพ่ือตัดฟนเชิงธุรกิจไดดีไมแพไมสัก  หรืออยางนอยก็สามารถพัฒนาปรับปรุงไดใกลเคียงกัน  มิฉะน้ันก็ตองหาวัสดุอ่ืนท่ีใช
ทดแทนกันได 
 
          (3.)  ผลิตภัณฑประเภทอาหาร 
               พื้นท่ีศึกษาที่ประชากรตัวอยางตอบเกี่ยวกับงานหนึ่งตําบลฯ ประเภทอาหาร  พบวามีเฉพาะในชุมชนเมือง 2 แหงของ
จังหวัดลําพูนเทานั้นที่ใหคําตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่พรอมบริโภค  แตที่จริงแลวยังมีพื้นที่ศึกษาในชนบทที่สูง  
เชน ศูนยฯหนองหอยที่สมาชิกผลิตอาหารประเภทผลิตผลทางการเกษตรที่บริโภคสด  โดยเฉพาะพืชผักปลอดสารพิษหรือผัก
อินทรียดังที่พูดถึงแลวแตแรก  หรือในชนบททั่วไปที่สมาชิกบางหมูบาน  อาทิ  บานสันเหนือ  จังหวัดเชียงใหม  และบานหวย
บง  จังหวัดลําพูน  ที่จัดตั้งกลุมทําน้ําพริกตาแดง  แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาทุกตัวอยางที่พูดถึงไดรับการคัดสรรเปนสินคาหน่ึง
ตําบลฯ ระดับ 3 – 5 ดาว  เพียงแตเปนลักษณะงานที่มีคุณภาพหรือมีแนวโนมวาจะสามารถพัฒนาไปสูการเปนสินคาหน่ึงตําบลฯ
ตอไปได 2)และก็รวมถึงการจัดกลุมทําน้ําพริกลําไย  และขนมขบเคี้ยวตางๆของชุมชนไกแกวที่ประธานชุมชน (นางวิไลวรรณ  
อาษากิจ)  เปนผูนําและชักชวนสมาชิกหญิงชายมาเปนแรงงาน  โดยใชเวลาวางทํางานเสริมรวมกันน่ันเอง  ประธานไดใชทุน
สวนตัวมาเปนทุนหมุนเวียนปละไมต่ํากวา 3 หมื่นบาทจนปจจุบัน  เพื่อสรางความเขมแขงเบ้ืองตน  กอนเสนอโครงการใหทาง
เทศบาลและจังหวัดคัดสรรเปนสินคาหน่ึงตําบลระดับจังหวัดตอไป 
 อยางไรก็ตาม  ชุมชนชางฆอง  1 ใน 2 ชุมชนเมืองของจังหวัดลําพูน  ที่ประชากรควบคุมของชุมชนไดระบุถึง
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพรอมบริโภค  คือ  ขนมหวานตางๆ ที่รูจักชื่อเสียงกันดีในคุณภาพ  และรสชาติที่เปนเอกลักษณ  
โดยเฉพาะ  ทองมวนและขนมเกลียว  นอกจากนั้นก็ไดแก  ขนมชั้น  สอดไส  ทองหยิบ  ทองหยอด  หมอแกง  และอ่ืนๆตามสั่ง 
(ที่จริงแลวทางชุมชนรับทําอาหารตามสั่งท้ังคาว – หวาน  และเทศบาลเมืองลําพูนก็ไดใชบริการนี้ในการจัดงานเลี้ยงตางๆ 
รวมทั้งการใหจัดอาหารเลี้ยงผูสูงอายุของทุกชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเดือนละครั้ง) 
 สําหรับอีกชุมชนหน่ึงของจังหวัดลําพูน  คือ  ชุมชนสันดอนรวมที่มีประชากรเปาหมายรวมกลุมกัน  ตั้งแตป  2538 – 
39  แตเปนลักษณะเครือขายของการรวมตัวของทั้ง 17 ชุมชนเมือง  ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีทําสวนใหญจะเนนอาหารเมืองและขนม
ทองมวน  รวมทั้งการรับจัดโตะจีนในงานที่เทศบาลจัดตามเทศกาลตางๆ (ตลอดจนการเย็บเสื้อผาคนเมือง – มอฮอม จําหนาย) 
(ประธานใหญของ 17 ชุมชนเมืองสมัยน้ัน  คือ  อาจารยอุรา  กานอย  บานสันปายางหลวง)  อยางไรก็ตาม  หลังจากชุมชนน้ีได
ประธานชุมชนคนใหม (นายถวัลย  คําธง)  ก็ไดขอความรวมมือจากพี่สาว (นางทองใบ  ธนันชัย) มาชวยงานเปนประธานกลุม
                                                 
2) ตัวอยางเชน  ผลิตภัณฑของกลุมทํานํ้าพริกตาแดง  ของบานสันเหนือ  หมู 7  ตําบลเหมืองแกว อ.แมริม         จ.เชียงใหม  ที่เคยไดท่ีหน่ึงของระดับ
อําเภอมาแลว  นอกจากน้ําพริกตาแดงแลว  ทางกลุมยังทําผลิตภัณฑเสริมประเภทขิงผง ไพลผง ผักกาดดอง และไขเค็ม  สมาชิกเปนหญิงลวน 12 คน 
รวมทั้งผูชักจูงนางบุญเลื่อน มุงเมฆ ท่ีเปนสมาชิก อบต.ที่ฐานะดี และประธานกลุมที่เปนผูหาตลาด ระดับตําบล – อําเภอ และตลาดตามงานเทศกาล
ของจังหวัด แตศักยภาพของกลุมนํ้าพริกตา-แดง ที่สมาชิกเปนหญิงสูงอายุ (48-68 ป) ยังไมเพียงพอจะเปนสินคา OTOP ของตําบล–อําเภอ –จังหวัด 
คุณภาพสินคาท่ีเก็บไมไดนาน  แรงงานจํากัด ทุนนอย (แมจะไดเงินกระตุนเศรษฐกิจ ชุมชนบางสวนจากภาครัฐ และงบอุดหนุนของอบต. มาชวย
เสริม แตก็เปนหลักพันและหลักหมื่นเทาน้ัน) จึงยังไมสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกเครือขาย OTOP ระดับอําเภอที่ตองเสียคาทําเนียมสมัครกลุมละ 
300 บาท และยังตองฝากออมทรัพย เดือนละ 100 บาท /กลุม รวมทั้งคาใช จายอีกมากมายทุกคร้ังที่ไปรวมงานแสดงสินคาตาง ๆ ระดับจังหวัด  และ
ระดับ ประเทศ 
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แมบานและทําหนาท่ีเปนประธานกลุมงานหนึ่งตําบลฯ หรือ OTOP ตั้งแตป 2544  แตงานเริ่มมาตั้งแตปลายป 2541  ที่ไดงบฯ
การเคหะแหงชาติ (เริ่มงานทําธูปหอมที่ไดพูดถึงแลว)  สินคาประเภทอาหารหรือขนมหวานที่กลุมริเร่ิมผลิตฯ คือ  กาละแมสูตร
โบราณ  เพ่ิมทําเพ่ิมข้ึนในกลุมระยะหลัง  หรือตั้งแตปลายป 2546  ซ่ึงรอการพัฒนาคุณภาพและสงคัดสรรเปนสินคา OTOP (ถัด
จากธูปหอมเปลือกลําไยที่ไดรับการคัดสรรเมื่อตนป 2548) ตอไป                                        
 ท่ีนาสนใจสําหรับผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ประเภทอาหารในพื้นที่ศึกษาอําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม (แตตางตําบลกับ
พื้นที่หมูบานตัวอยางศึกษา) ที่สวนบุคคลเปนเจาของกิจการ (นายสมบูรณ – สุภา  ยาวิเลิศ) และเปนผูประกอบการของสุภา
ฟารมผึ้ง  ตั้งแตป 2528  คือ  ผลิตภัณฑนํ้าผึ้งจากเกสรดอกไมชนิดตางๆ (ลําไย  ลิ้นจี่  ดอกทานตะวัน  ดอกนุน  ดอกสายเสือ)  
รวม 5 ชนิด  โดยนํ้าผ้ึงดอกลําไยเปนผลิตภัณฑท่ีขายดีที่สุด  เพราะมีกล่ินหอม  เปนที่ตองการของผูบริโภคทั้งในและ
ตางประเทศ  สวนผลิตภัณฑนํ้าผึ้งแปรรูปที่ทางฟารมทําเพิ่มเติมเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค  ไดแก  สบูเหลว  แชมพู  
โรยัลเยลลี่ผสมในโลชั่น  นอกจากนี้ก็แปรรูปเปนของดอง  อาทิ  นํ้าผึ้งหมักโสม  นํ้าผึ้งดองบวย  เสนทางการเขาสูการเปน
ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ของรัฐ  เริ่มตั้งแตป 2540/41  พัฒนาการอําเภอขอนําผลิตภัณฑน้ําผ้ึงของฟารมเขาเปนสินคาจากพัฒนา
ชุมชนเชียงใหมรวมกับผลิตภัณฑของหนวยงานอื่นๆ ของกรมพัฒนาชุมชน  และปลายป 2544 ในยุคแรกของรัฐบาลปจจุบัน  
พัฒนาการอําเภอแมริมไดสงเสริมใหสุภาฟารมผ้ึงเขาระบบเครือขาย  เพื่อใหมีการรวมกลุม  การอบรมผูนํา  และการนําภูมิ
ปญญาใชกับอาชีพในทองถิ่น  รวมสมาชิกเริ่มตน 28 กลุม (กลุมละ 5 – 6 คน มาจาก  11 ตําบลและเทศบาลอําเภอแมริม) ป 2545  
สมาชิกเพิ่มเปน 42 กลุม โดยที่ผลิตภัณฑของกลุมไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดสินคาหนึ่งตําบลสูงถึง 16 ผลิตภัณฑ  ซ่ึงใน
จํานวนนี้  ผลิตภณัฑนํ้าผึ้งของกลุมเกษตรผูเลี้ยงผึ้ง (ของสุภาฟารมผึ้ง) ในป 2546 (กลุมน้ีมีสมาชิก  25 คน  แยกเปนเครือขาย 
25 เจาของอยูในจังหวัดอุตรดิตถ  ลําปาง  ลําพูน  เชียงใหม  เชียงราย  และเลย)  ระดับ 4 ดาวของจังหวัด  และในปน้ี  คุณสุภา   
ยาวิเลิศ ก็ไดรับการคัดเลือกเปนประธานเครือขายโครงการผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ  หรือ OTOP อําเภอแมริม  ซ่ึงไดตั้งเปาที่จะ
ชวยกันพัฒนาผลิตภัณฑของเครือขายในจํานวนกลุมที่สูงขึ้นทุกป  สวนในปถัดมา (ป 2547) ผลิตภัณฑนํ้าผึ้งดอกลําไยที่ไดปรับ
รูปแบบบรรจุภัณฑ  ขวดและขนาดบรรจุเขารับการคัดสรรสุดยอดสินคาหนึ่งตําบลฯ ไดระดับ 5 ดาวของจังหวัดเชียงใหม  (ตน
ป 2548 คุณสุภา  ยาวิเลิศ  ไดปรับเปลี่ยนตําแหนงมาเปนกรรมการเครือขายหนึ่งตําบลฯ จังหวัดเชียงใหม  ในตาํแหนงเหรัญญิก) 
 
          (4.)  ผลิตภัณฑประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก 
 ผลิตภัณฑสินคาคัดสรรสุดยอดระดับจังหวัด  ที่จัดอยูในกลุมศิลปะประดิษฐ  และของที่ระลึก  ที่มีในพื้นที่ตัวอยาง
ศึกษา  จะพบเพียงผลิตภัณฑกระดาษสาและผลิตภัณฑสินคาที่ระลึกที่ผลิตจากดอกกลวยไม  ใบไม  ผีเส้ือ   ที่เปนของเอกชน
หรือผูประกอบการรายบุคคล  ในพื้นท่ีชนบททั่วไป  จังหวัดเชียงใหม  และการทํากันเปนกลุมเล็กๆ  คือ  ผลิตภัณฑตุง (ธง) ของ
ประชากรเปาหมายชุมชนเมือง  จังหวัดพะเยา  ซ่ึงทั้งสองผลิตภัณฑนี้ไมมีรายละเอียดจากการสัมภาษณประชากรตัวอยางศึกษา
เปนรายบุคคล  จึงจะนํารายละเอียดเทาที่สรุปจากการสัมภาษณผูประกอบการโดยตรง และจากการสัมภาษณและอภิปรายกลุม
ตัวแทนประชากรเปาหมาย  มานําเสนอไวในหัวขอนี้  เทานั้น 
 
 
 (4.1)  ผลิตภัณฑกระดาษสา 
        สําหรับผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯประเภทนี้ไดรวบรวมจากบทสัมภาษณพิเศษของผูวิจัยเอง  เนื่องจากเปนธุรกิจ
เชิงเดี่ยวของประชากรในพื้นที่หมูบานของประชากรเปาหมาย ตัวอยางศึกษาในจังหวัดเชียงใหม  คือ  บานสันเหนือ  หมู 7  
ตําบลเหมืองแกว  อําเภอแมริม  เจาของกิจการคือ  นายบุญฤทธิ์  พันธุศรี  ดําเนินการโดยบริษัทสวนบุคคล  “บุญทวี
อุตสาหกรรมกระดาษสา”  ของนายบุญฤทธิ์  และครอบครัวในลักษณะของ SME  ท่ีสามารถดําเนินการเปนธุรกิจเดี่ยวโดยไม
ตองอาศัยกลุมอยางท่ีรวมกันจัดทําในพื้นที่ชนบทหรือชุมชนเมือง  ที่ยกตัวอยางมาแลวขางตน  จึงขอนํามาสรุปเปนตัวอยางเพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบ  รวบรวมขอมูลเพ่ือการพัฒนาการรวมกลุมผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ของชาวบานดังนี้ 
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 ผลิตภัณฑกระดาษสา  ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึกของพ้ืนที่ศึกษาในจังหวัด
เชียงใหมที่มีลักษณะเปนงานเดี่ยว หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน และเปน สินคาคัดสรรหนึ่งตําบลฯ หรือ OTOP ระดับ 3 ดาว 
ระดับจังหวัด คือ เจาของผูประกอบการที่ทํามาเดิม ตั้งแตป 2533 ไดรับการชักจูงจากทางพัฒนาการอําเภอใหสมัครมาคัดสรร
ผลิตภัณฑ OTOP ป 2546 จางแรงงานในหมูบานเดียวกัน 17 คน อายุระหวาง 30-55 ป เปนแรงงานจางรายวัน 3-4 คน ๆ ละ 150 
บาท / วัน ที่เหลือเปนแรง งานจางเหมาผลิตแผนกระดาษสาแผนละ 50 สตางค ผลิตได 350 แผน / คน (ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง) 
รวมแลวจะผลิตไดประมาณวันละ 1,200 แผน ราคาขายแผนละ 4 บาท รวมเปนราย ไดสุทธิประมาณเดือน ละ 2-3 หมื่นบาท   
 สําหรับผลิตภัณฑแปรรูปกระดาษสา เปนกรอบรูป สมุดอัลบั้ม กลองของขวัญ ฯลฯ จะทําในบานผูประกอบการ รอย
ละ 30 ที่เหลือ สวนใหญ คือรอยละ 70 สงไปทําที่บานเจดียแมครัว อ.สันกําแพง และบานที่อําเภอสารภี เปนสําคัญ   
  แหลงตลาดของผลิตภัณฑแปรรูปกระดาษสาทั้งหมด จะสงขายที่ตลาดตนเปา อ.สันกําแพง 4-5 ราน โดยเจาของ
ผูประกอบการจะนําไปสงเอง เดือนละ 2 ครั้ง 
 อยางไรก็ตาม แมคุณบุญฤทธิ์จะเปนผูประกอบการที่มีฐานะมั่นคงมากอนแลว ก็ยังยอมรับวาคาใชจายในการไปรวม
ออกงาน OTOP City กับทางราชการแตละครั้ง ซ่ึงตองรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมด ยกเวน คาเชาสถานที่นั้น เปนจํานวนสูง
หรือสูงมาก นับเปนขอจํากัดและอุปสรรคสําคัญของผูประกอบการรายเล็ก 
      อุปสรรคสําคัญอีกประการหนึ่ง สําหรับสินคาหนึ่งตําบลฯ หรือ OTOP ประเภทเดียวกัน ก็คือ การแขงขัน และขายตัด
ราคากันเอง นอกจากนั้นแหลงวัตถุดิบหรือแหลงรับซ้ือและขายปอสาใหญที่สุดของประเทศ (อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย) ยังอยูคน
ละแหงกับแหลงผลิตหรือแหลงแปรรูปผลิตภัณฑกระดาษสา ไมวาจะเปนที่เชียงใหม ลําปาง แพร หรือนานก็ตาม 
      ผลกระทบจากการลดลงของนักทองเที่ยวจากตางประเทศ เชนชวงที่เกิดโรคระบาด SARS ในตนป 2546 จะสงผล
โดยตรงอยางรุนแรงแกผูผลิตจําหนายของที่ระลึกตาง ๆ รวมทั้งผูผลิตผลิตภัณฑจากกระดาษสาถึงข้ันหยุดกิจการ และเลิกจาง
แรงงาน เชนที่เกิดแกบริษัทบุญทวีอุตสาหกรรมกระดาสา ติดตอกันนานถึง 5 เดือน  เปนตน 
 
 (4.2)  ผลิตภัณฑสินคาที่ระลึกที่ผลิตจากดอกกลวยไม  ใบไม  ผีเสื้อ 
 ผลิตภัณฑจากดอกกลวยไม  เปนผลงานของสวนกลวยไมแมแรม (Mae Ram Orchid Nursery) ที่มีคุณทวี ทะพิงคแก  
เจาของและผูประกอบการเริ่มงานนี้มาตั้งแตป 2527  ในเขตพื้นที่ศึกษาตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  ในพื้นที่ 5 
ไร  ใชเปนที่ปลูกสวนกลวยไม  เพาะพันธุกลวยไมและพันธุไมนํ้า  เลี้ยงผีเส้ือ ฯลฯ  รวมแรงงานทุกฝาย  ทั้งคนสวน  แรงงาน
ทักษะ  เจาหนาที่ฝายขาย ฯลฯ 30 คน   ผลิตภัณฑกลวยไมสดและแปรรูปเปนสินคาที่ระลึก  เครื่องประดับจากดอกกลวยไม  
ใบไม  ผีเส้ือ (เขมกลัด  สรอย ฯลฯ)  ที่จําหนายท้ังในประเทศและสงออกตางประเทศ  จนมาในป 2546  ทางพัฒนาการอําเภอแม
ริมมาชักชวนและเชื้อเชิญใหสงผลงานหรือผลิตภัณฑของทางสวนกลวยไมแมแรม  ไปรับการคัดสรรเปนสินคาสุดยอดหนึ่ง
ตําบลฯ  ซ่ึงไดรับเลือกเปนสินคาระดับ 4 ดาว ของจังหวัดเชียงใหม (เชนเดียวกับผลิตภัณฑน้ําผ้ึงจากสุภาฟารมผึ้งหรือกลุม
เกษตรผูเล้ียงผ้ึง  ในอําเภอเดียวกัน) และไดใหความชวยเหลือกลุมเครือขายถายอดประสบการณ  โดยเฉพาะดานสงออก  ดวย
ประสบการณของผูประกอบการหรือคุณทวี  ซ่ึงมีมายาวนาน  และฟารมกลวยไมของคุณทวีน้ันพบวามีชื่อเสียงเปนที่รูจักและมี
ลูกคาท่ีเปนนักทองเที่ยวชาวไทย  และชาวตางประเทศแวะเวียนมาดูงานสวนกลวยไม  และผลิตภัณฑแปรรูปตลอดจน  ซ้ือของ
ที่ระลึกกลับกันไปอยูตลอดเวลา  นาจะเปนโอกาสดีแกสมาชิกเครือขาย  ที่มีความพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอ  ไดเรียนรูและ
รับถายทอดเทคโนโลยี  มากกวาสมาชิกหรือชาวบานที่เพ่ิมเริ่มตนสนใจ  หรือยังไมพรอมในหลายๆดาน  ไมวาจะเปนศักยภาพ
และทักษะของผูผลิต  ทุนในการดําเนินงานและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ฯลฯ เปนตน 

 (4.3)  ผลิตภัณฑตุง  
 ท่ีจริงงานของกลุมทําตุง (ธง) ยังหางไกลจากการผลิตสินคาสุดยอดหน่ึงตําบลฯ  หรือ OTOP หรือแมแตการยอมรับ
เปนงานหรือโครงการหนึ่งตําบลฯ  แตก็เปนภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวลานนาอยางหนึ่ง  ซ่ึงสามารถพัฒนาเปน



โครงการดานเศรษฐกิจ 393

ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ได  กรณีมีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารจัดการใหมทั้งหมด  คือ ตองท้ังขจัด
จุดออนหรือขอจํากัดใหหมดไปแลว  ยังตองเสริมสรางจุดแข็งและโอกาสใหมีอยูตลอดไปดวย 
 แมวาทุกชุมชนจะสามารถคนพบภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยเฉพาะในงานหัตถกรรมตาง ๆ เชน การเย็บปก
ถักทอ และจักสาน  รวมทั้งการทําตุง (ธง) ที่เปนทั้งงานเดี่ยว และงานกลุม แตก็มีความจํากัดดวยศักยภาพของการผลิตใหได 
คุณภาพเชิงธุรกิจ กรณีเปนงานเดี่ยวย่ิงยากที่จะพัฒนาดวยขอจํากัดของความยากจน ที่สงผลใหขาดทั้งทุน แรงงาน และ
ประสบการณเชิงธุรกิจ เปนสําคัญ 
 ขณะเดียวกันความยากจนก็เปนขอจํากัด หรืออุปสรรคสําคัญที่ขาดแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุนใหคนจนรวมตัว
กันเอง เพื่อผลิตสินคาหนึ่งตําบลฯ อยางยั่งยืน เชน กลุมทําตุง ของชุมชนวัดบุญยืน ที่เปนหญิงสูงอายุ 5 คน (2 คน ทอตุง 1 คน
เย็บจักร อีก 2 คน เหลาไม ติดกาว ติดกระดาษ) ทําตุงยาวผืนละ 3 เมตร ใชเวลา 5 วัน / ผืน ราคาขายผืนละ 300 บาท และเดือน
หน่ึงขายไดไมเกิน 2 ผืน หรือ  ปละประมาณ 17 ผืน (ทุน 3,000 บาท ทําตุงได 22 ผืน หรือไดกําไร 3,600 บาท ถาขายไดทั้งหมด) 
 ท่ีนาสนใจอีกประการคือ การทําตุงของหญิงสูงอายุ กลุมน้ีจะไมทําตามตลาด ดังนั้น แมจะมีผูบริหารชุมชนระดับ
นายกเทศมนตรีเดิมใหการสนับสนุน บริจาคทั้งอุปกรณที่ทอตุง และเงินทุนอีก 3,000 บาท ในชวงแรก ๆ หรือ 3 ปที่ผานมา และ
ทางเทศบาลเองก็พยายามหางบฯ มาซื้อตุงไป ใชประดับตกแตงในงานเทศกาล ประเพณีตาง ๆ  ก็ตาม อาทิ สงกรานต และปใหม 
แตการขาดการบริหารจัดการดานการตลาด ก็เปนขอจํากัดโดยตรงใหกลุมทําตุงน้ี ตองหยุดกิจการ คือหยุดทํา เพราะถาทําตอไป
ก็ตองใชทุนเดิม และทุนสวนตัวซ่ึงอยูในสภาพที่เปนไปไมได รวมทั้งตุงที่ทําไวก็ขายไมออก เปนตน 
 จุดออนหรือขอจํากัดอีกประการหนึ่ง  ก็คือ  ชาวบานหนุมสาวหรือวัยทํางานจะไมสนใจการทําตุง  หรือทําอาชีพหลัก  
หรือเสริมประเภทนี้ 
 จากจุดออนหรือขอจํากัดดวยความยากจน และความดอยในศักยภาพของการรวมตัวกันของประชากรหรือชุมชนอยาง
เขม แข็งเพ่ือพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลฯ ที่บงบอกถึงวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบกับหลักเกณฑใหมของโครงการ
หน่ึงตําบลฯ ที่มีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ เหลานี้ลวนแลวแตเปนอุปสรรคสําคัญปดกั้นการรวมกลุมขนาด
เล็กหรือแมแตขนาดกลางที่มีสมาชิกตั้งแต 5 คนข้ึนไป และไมเกิน 20 คน หรือมากกวาก็ตาม ที่ทุกคนมีรายไดต่ํา และยังเปน
หญิงสูงอายุรวมกันทํากลุมเล็กเพียง 5 คน เชน  กลุมทําตุงของชุมชนวัดบุญยืน เขตเทศบาลเมืองพะเยา ที่มีขอจํากัดมากมายที่
ระบุแลว ซ่ึงลวนแลวแตเปนอุปสรรคปดกั้นโอกาสการพัฒนาใหเปนผูผลิตสินคาคัดสรรสุดยอนหนึ่งตําบลฯ อยางผลิตภัณฑจัด
สานผักตบชวาของชนบททั่วไป  จังหวัดพะเยา  เชน  ทางกรรมการชุมชนไดพยายามแกไขปญหาเรื่องนี้  โดยนํางานผลิตตุงไป
มอบใหทางโรงเรียนเทศบาล 6 ในเขตชุมชน  ไดรับไปฝกอบรมในวิชาพ้ืนฐานอาชีพ (กพอ) ในระดับประถมปลาย 4 – 6  เพ่ือ
ชวยใหเกิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนาใหอยูชั่วลูกหลานตอไป 

         ( 5).  ผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองดื่ม 
 ผลิตภัณฑเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  ของสมาชิกชุมชนวัดภูมินทร  หรือท่ีเรียกวา  กลุมภูมินทรพัฒนา  ชุมชนเมือง
พะเยา  นับเปนงานที่จัดทําใหมในรอบ 3 ป  และกําลังหาลูทางพัฒนาเปนโครงการเพื่อรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑสุดยอดหนึ่ง
ตําบลฯ ในอนาคตอันใกลตอไป 
 กลุมภูมินทรพัฒนา  เปนการรวมกลุมที่ใหญที่สุดของชุมชนวัดภูมินทร เขตเทศบาลเมืองพะเยา สมาชิกรวมทั้งหมด 
215 คน หรือ คิดเปนรอยละ 52.8 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด (407 ครัวเรือน) เปนกลุมที่จัดตั้งเมื่อกลางป 2545 และดวยปจจัย
สนับสนุนโดยเฉพาะในขอ 3 ทําใหกลุมพัฒนาผลิตภัณฑ ไวนขาวกํ่าไดอยางรวดเร็ว แมวาแรงงานที่รับผิดชอบการผลิตจริง ๆ 
แลวมีเพียง 6 คน (ชาย 3 คน หญิง 3 คน อายุระหวาง 40-60 ป) ไวน ที่น่ีจะใชเวลาหมัก 6 เดือน แตกรณีเรงจําหนายจะลดชวง
หมักลงครึ่งหนึ่งหรือเหลือเพียง 3 เดือน (รสชาติของไวน 6 เดือน จะเขมขนกวา ไวน 3 เดือน) การผลิตจะทําออกครั้งละ 40 
กลอง ๆ ละ 12 ขวด หรือ 1 โหล (480 ขวด ขวดที่มีขนาดจุ 730 ลบ.ซม.) ราคาขายกลองละ 500 บาท หรือรายไดต่ําสุดตอครั้งที่
ผลิต คือ 20,000 บาท เพราะทางกลุมไดพัฒนารูปแบบ กลองบรรจุขนาดตาง ๆ ที่สวย งามดึงดูดความสนใจ และเพ่ิมมูลคาไปใน
ตัว อาทิ แบบกลองบรรจุไวน 1 ขวด พรอมแกวไม 1 ใบ (ราคา 120 บาท) กลองบรรจุไวน 2 ขวดคู (ราคา 150 บาท)  
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    ทางกลุมจะขายไวนไดเฉล่ียวันละ 2 กลองใหญ หรือ 2 โหล แตถาเปนชวงเทศกาล งานประเพณีตาง ๆ อาทิ ชวงงาน
ประเพณีสงกรานต จะจําหนายไวนขาวกํ่าไดประมาณ 30 กลองใหญ / 4 - 5 วัน หรือ วันละ 6 กลองใหญ (72 ขวด) เปนอยาง
นอย คือ สวนใหญจะขายใหนักทองเที่ยว และแขกที่มาเยี่ยมชมดูงานเปนสําคัญ 
    ทางกลุมสามารถบริหารจัดการตลาดจนไดทุนคืนใน 1 ป แตทางกลุมยังไมไดจายเงินปนผลใหสมาชิกเพราะเพิ่งได
กําไรมาในปแรก จึงออมเปนเงินกองทุนกลางไวกอน โดยมียอดเงินถึงมกราคม 2547 รวมทั้งหมด 300,000 บาท 
 สมาชิกชุมชนระดับครัวเรือนเกินครึ่งหรือรอยละ 52.8 ของชุมชนวัดภูมินทรท่ีรวมกลุมผลิตไวนขาวกํ่า (ขาวเหนียว
ดํา) ไดลงหุนเปนทุนเรือนตนสูง ถึง 215,000 บาท (คนละ 100 บาท) ประธานกลุมผลิตไวนหรือกลุมภูมินทรพัฒนา (นายสําเริง 
ตุมกุล รองนายกเทศมนตรีคนปจจุบัน) สมาชิกชุมชนวัดภูมินทรไดรวมบริจาคทุนทรัพยสวนตัวสมทบดวย และดวยลักษณะที่
เขมแข็งของระบบเครือญาติในภาคเหนือ มารดาของรองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาก็ไดอนุญาตใหใชบานของตน (ในชุมชนวัด
บุญยงค หางจากชุมชนวัดภูมินทรประมาณ 3 ก.ม.) เปนสถานที่ผลิตไวน พรอมทั้งใหยืมอุปกรณของกลุมแมบาน โดยเฉพาะ
หมอน่ึงขนาดใหญ (จุไวนได ประมาณ 50 ขวด)  ชวงปลายป 2546 ทางกลุมภูมินทรพัฒนาไดฉลาก และได อย. สําหรับการผลิต
ไวนขาวกํ่า ออกจําหนาย หรือวางตลาดไดอยางถูกกฎหมาย โดยจําหนายทั้งที่แหลงผลิต และรานคา Thai Chaiyo ซ่ึงเปนรานคา
ชุมชนวัดภูมินทร 
 ลักษณะที่เปนจุดออนประการหนึ่งของกลุมที่ผลิตไวนขาวกํ่า  ก็คือ  แรงงาน 6 คนท่ีผลิตไวนขาวก่ํา ยังทําเปนงาน
พิเศษที่ไมมีคาตอบแทนเปนทางการ เพราะมีชวงมาทํางานเปนระยะตามลักษณะงาน รวมประมาณ 30 วันหรือเพียงเดือนเดียว
ตอป ดังนั้นทุกคนตองหางานอาชีพหลักทําเลี้ยงตนเอง เชนเปนเจาหนาท่ีกลุมออมทรัพย รับจางตัดเย็บเสื้อผาชาย และเปน 
มัคทายก เปนตน 
 . นอกจากนี้ทางกลุมภูมินทรพัฒนา  ยังมีปญหาดานเงินทุน  คือ ยังตองการเงินทุนอีกจํานวนมากเพื่อจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณหรือเครื่องมือในการผลิตไวน และจัดสรางโรงงานเพื่อผลิตใหเปนระบบ และผลิตออกมาครั้งละมากๆ ที่ไดมาตรฐาน 
คุณภาพเดียวกัน แทนการทําอยูในครัวเรือน และการยืมใชอุปกรณจําเปนตางๆ เพราะมิฉะนั้นแลว จะเปนอุปสรรคสําคัญในการ
ขยายปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเชิงธุรกิจ หรือจัดทําเปนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสามารถแขงขันดานการ ตลาดไดอยางดีท้ัง
ในประเทศและตลาดตางประเทศ ไมใชอยางท่ีเกิดกับกลุมภูมินทรพัฒนาในปลายป 2546 (ธันวาคม 2546) ที่รัฐจัดงาน OTOP 
City ที่กรุงเทพฯ แตกลุมก็ไมสามารถใชบริการโอกาสที่ไดครั้งน้ี เพราะสินคาขาดตลาดและผลิตไมทันจําหนาย 
 ปญหาอีกประการหนึ่ง  คือ การพึ่งพิงแรงงานญาติพ่ีนองและเพื่อนบานสนิทสนมที่ยินดีสละเวลามาชวยอยางกรณี
กลุมภูมินทรพัฒนา นาจะยังไมเพียงพอกรณีพัฒนาปรับปรุงเปนธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตไดอยางดี การเสริมบุคลากรดานบริหาร
การจัดการและการวางแผนดานการตลาด การควบคุมการผลิตท้ังคุณภาพและปริมาณ การประชาสัมพันธ และติดตอ
ประสานงานเชิงรุก ฯลฯ จะชวยลดอุปสรรคในขอที่สินคาขาดตลาดไดอยางดีหรือจะไมเกิดปญหาน้ี  น่ันเอง 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ  หรือโครงการ OTOP  จากประชากรตัวอยางศึกษาทั้ง
ประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม  ในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองท่ีใหขอมูล  และที่ไดนํามาสรุปเพ่ิมเติมจากกลุม
ตัวแทนประชากรเปาหมาย  กลุมผูนําชุมชน / ผูบริหารระดับทองถ่ิน  และผูบริหารระดับนโยบาย  เพื่อความสมบูรณของขอมูล
ที่พูดถึงโครงการหนึ่งตําบลฯ  ครบทุกกลุมพื้นที่ศึกษา  คือ  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  และเพ่ือใหไดทราบถึง
ประโยชนและผลดีของโครงการหนึ่งตําบลฯ ตามโยบายที่จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง  
แกปญหาความยากจนดวยการสรางอาชีพและรายไดใหประชากรระดับรากหญาอยางตอเนื่องยั่งยืน  จึงจะไดสรุปภาพรวมของ
โครงการหนึ่งตําบลฯ ดวยการวิเคราะห SWOT เปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคของโครงการวามีมากนอย
เพียงใดสามารถแกไขปรับปรุงไดมากนอยเพียงใด  ดังน้ี(ตารางที่ 100) 
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ตารางที่  100   การวิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค   โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑในพื้นที่ศึกษา  
 ชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1.  จุดแข็ง (ปจจัยสนับสนุน) 
1.1 โครงการเนนการดําเนินงานใหเกิดการ
พัฒนาศั ก ยภ าพของชุ มชนในการสร า ง
เอกลักษณสินคาชุมชนของแตละพื้นที่ที่ตลาด
รองรับ และทําเปนธุรกิจที่ยั่งยืน  โดยรัฐมี
นโยบายสนับส นุนในหลั กก ารสํ าคัญ  3 
ประการคือ 
(1)ใหผลิตสินคาและบริการที่ใชภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล 
(2)ใหชุมชนหรือประชากรฐานรากไดพึ่งตนเอง
เชิงสรางสรรคดวยกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของ
ทองถิ่นและ  
(3)ชวยสรางหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิด
พ ลังกายและพลั ง ใ จ  ร วมแรงร วมใจใช
ทรัพยากรทองถิ่น  ดวยจิตวิญญาณแหงการ
สรางสรรคเพื่อการกินดีอยูดี  และคุณภาพชีวิต
มุงสูตลาดสากล  พรอมๆกับการเนนทองถิ่น 

 
 
 
 

 

 
1.1 ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นดาน
หัตถกรรมเครื่องเงิน และการทอผา (กะเหรี่ยง)
โบราณ รวมทั้งการตีมีด  จักสาน  ของกลุมชาติ
พันธุหรือชุนเผา สมาชิกศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงพระบาทหวยตม  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 
โดย เฉพาะการทําเครื่องเงิน นับเปนที่รูจักกันดี
ทั้งฝมือและคุณภาพมาแตเดิม จนไดรับการ
ยอมรับและคัดสรรเปนผลิตภัณฑสินคาหนึ่ง
ตําบลฯ ระดับ 4 ดาวของจังหวัดปจจุบัน 

ประชากรส วนใหญ ขอ งศู นย ฯทํ า
เครื่องเงินเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม (อาชีพ
หลักเกษตรกร)  โดยเฉพาะสมาชิกบานหนอง
บอน (หมู 11) ของศูนยฯ ทําใหอาชีพหลักสูงถึง 
150 รายในปจจุบัน  ทําใหผูใหญบานนี้ไดรับ
เลือกเปนประธานกลุมทําเครื่องเงินของหมูบาน
ดวย (แมจะเรียกวา “กลุม” แตสมาชิกจะตางคน
ตางทําไมมีการดําเนินการรวมกันแตอยางใด  
คําวา  กลุมในที่นี้จึงหมายเพียงผูประกอบอาชีพ
หลักเดียวกันจํานวนหนึ่งเทานั้น) 

ผลิตผลทางการเกษตรเทคโนโลยีดาน
พืชผักปลอดสารพิษหรือพืชผักอินทรียบริโภค
สด ก็จัดเปนภูมิปญญาและวัฒนธรรมใหมที่  

 
1.1 ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นในชนบท
ทั่วไป  ก็ไดสรางอาชีพและรายไดใหแกสมาชิก
กลุม  หรือชุมชนมายาวนานเชนกัน  และก็ไดรับ
การพัฒนาและสนับสนุนจากภาครัฐเมื่อมีนโยบาย
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  สําหรับพื้นที่ศึกษา  
ไดแก 
(1)  ผลิตภัณฑฝายทอมือ  ที่มีชื่อเสียงรูจักกันด ี 
และพัฒนาจนไดเปนสินคาหนึ่งตําบลฯ ระดับ 5 
ดาว  จังหวัดเชียงใหม  ป 2546 คือ กลุมทอผา  
บานนาคอเรือ  อําเภอฮอด และผลิตภัณฑผาฝาย
สินคาหนึ่งตําบลระดับ 3 ของจังหวัดลําพูน ป 
2546  คือ  กลุมเย็บเสื้อผาและกระเปาผา  บานปา
หมอก   อําเภอบานธิ และกลุมทอผาบานบวก 
อําเภอลี้  
(2)  ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา  ที่ใชวัตถุดิบที่
เปนทรัพยากรในทองถิ่น  ที่ไดสั่งสมประสบ- 
การณ  พัฒนาฝมือ  และศักยภาพของสมาชิกและ
ผูบ ริหารระบบการจัดการ   จนผลงานหรือ
ผลิตภัณฑไดรับการคัดสรรเปนสินคาหนึ่งตําบลฯ 
ระดับ 5 ดาวจังหวัดพะเยา ป 2546  ของบานสันปา
มวงใต  อําเภอเมือง  (ประชากรเปาหมายและ
ควบคุมของอีก 2 หมูบานในอําเภอเดียวกันก็ได  

 
1.1 ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นในชุมชน
เมือง  ก็ไดสรางอาชีพและรายไดใหสมาชิกชุมชน
มายาวนาน  หรือนํามาพัฒนาขึ้นใหมไมตางจาก
ผลิตภัณฑของสมาชิกชนบทที่สูง  และชนบท
ทั่วไป  แตเฉพาะชุมชนเมืองพื้นที่ตัวอยางศึกษา 
พบวาผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไยของกลุม
สมาชิกชุมชนสันดอนรอม  ชุมชนเมืองลําพูน  
ประเภทเดียวเทานั้น  ที่ไดรับการคัดสรรเปน
สินคาสุดยอดหนึ่งตําบลฯ ไดระดับ 3 ดาวของ
จังหวัด ป 2548  จัดเปนผลิตภัณฑฯ ที่วัตถุดิบ
จัดหาไดงายหรือทั่วไปในพื้นที่  

สวนผลิตภัณฑจากภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถิ่นอื่นๆของชุมชนเมืองทั้งเกาและพัฒนาใหม
ยังมีอีกมาก  แตยังไมไดสงโครงการไปรับการคัด
สรรสินคาสุดยอดหนึ่งตําบลฯ  ดวยเหตุผลของ
ความไมพรอมดานใดดานหนึ่ง หรือหลายประการ  
เชน   ผลิตภัณฑอาหารประเภทขนมหวานที่มี
ชื่อเสียงมายาวนานคูกับชุมชนชางฆอง  ของจังหวัด
ลําพูน  โดยเฉพาะขนมทองมวนและขนมเกลียว  
แตสมาชิกขาดจิตสํานึกในการรวมกลุม (แบบ
เดียวกับการทําเครื่องเงินของสมาชิกชนบทที่สูง 
ศูนยฯพระบาทหวยตม)  ผลิตภัณฑน้ําพริกลําไย   
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ตารางที่ 100    (ตอ) 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1.  จุดแข็ง (ปจจัยสนับสนุน) 
     1.1 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 

ทางโครง การหลวงหรือมูลนิธิโครงการหลวงไดนํามา
เสริมสรางศักยภาพของสมาชิกชุมชนบนที่สูงที่เปน
กลุมชาติพันธุหรือกลุมชาวเขาหลายเผาพันธุมามากกวา 
20 ป อยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะศูนยฯ หนองหอยที่
สมาชิกสวนใหญเปนเผามง  ที่ทางโครงการหลวง
สนับสนุนการเกษตรเทคโนโลยีสําหรับการผลิตพืชผัก
เศรษฐกิจแบบเขม  เพื่อการคาดวยการผานกระบวนการ
รักษาคุณภาพดวยน้ําและลมเย็น (pre-cooling) กอนคัด
และบรรจุผลิตภัณฑสงตลาดดวยรถหองเย็นของ
โครงการ (ผลผลิตผักสงเสริมรอยละ 80 ขายให
โครงการหลวง  ขายเองเฉพาะรอยละที่เหลือ  ตรงขาม
กับผักปลูกเอง  อยางไรก็ดี  ผักสงเสริมที่ปลูกในศูนยฯ
อื่น ก็สงขายใหโครงการหลวงไดโดยตรงเชนกัน)  และ
ดวยความชวยเหลือสนับสนุนโดยตรงอยางตอเนื่องจาก
ทางมูลนิธิโครงการหลวง ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาฯ 
ประเภทนี้จึงไมไดทําโครงการเสนอรับการคัดสรร เปน
สินคาสุดยอดของชุมชนและจังหวัดประเภทอาหารใน
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล  และก็เปนลักษณะพิเศษที่เปน
สินคาชนิดที่ไมตองอาศัยการรวมกลุมเพื่อการพัฒนา
และความไดเปรียบทางการตลาดและราคาสินคาเปน
สําคัญ 

ผลิตสินคาหนึ่งตําบลฯ ประเภทเดียวกัน  คือ  บานต๊ําเหลา 
และบานสันปามวงกลาง  ตามลําดับ) 
(3)  ผลิตภัณฑกระดาษสา  ของนักธุรกิจขนาดเล็กที่ทําอาชีพ
ที่ชวยอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
ในภาคเหนือ     ลานนา  ของบริษัทบุญทวีอุตสาหกรรม
กระดาษสา  ที่ตั้งอยูในพื้นที่หมูบานตัวอยางศึกษา  คือ  บาน
สันเหนือ หมู 7 อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนิน
กิจการในลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาประมาณ 15 ป
แลว โดยนําวัตถุดิบปอสามาจากแหลงอื่น (จังหวัดสุโขทัย) 
และผลิตภัณฑกระดาษสาได รับการคัดสรรเปนสินคา
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ระดับ 3 ดาวของจังหวัด ป 2546  ที่
ผลิตเปนแผนและแปรรูปเปนกรอบรูป  สมุด  อัลบั้ม  กลอง
ของขวัญ ฯลฯ 
(4)  ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นลานนาใน
พื้นที่ศึกษาชนบททั่วไป  ยังมีอีกหลากหลายประเภทอาชีพ  แต
ยังเปนงานที่ไมไดสงไปเปนสินคาคัดสรรหนึ่งตําบลฯ ระดับ
จังหวัด  ดวยเหตผุลที่แตกตางกันออกไป  เชน  เปนงานที่เพิ่ง
รวมตัวกันใหม  เชน  ผลิตภัณฑจากไมหรือเฟอรนิเจอรไมของ
กลุมสมาชิกบานจุนพัฒนา หมู 8 อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา หรือ
เปนงานอาชีพที่ผลิตสินคาประเภทอาหารเสียงายหรือเก็บไมได
นาน ประกอบมีแรงงานจํากัด  และทุนนอย  เชน  ผลิตภัณฑ
น้ําพริกตาแดงของกลุมผูหญิงสูงอายุ  บานสันเหนือ  หมู 7  
อําเภอแมริม  จังหวดัเชียงใหม  เปนตน   

ที่ประธานชุมชนไกแกวพยายามรวบรวมสมาชิกชุมชน
จัดทํา เพื่อเสนอโครงการรับการคัดสรรเปนสินคาหนึ่ง
ตําบลฯ ตอไป  ผลิต ภัณฑหัตถกรรมเครื่องเขิน และไม
แกะสลัก  ของชุมชนระแกง แขวงเม็งราย จังหวัด
เชียงใหม  ที่ปจจุบันลดความสําคัญหรือทํากันนอยลง  
หรือเปลี่ยนจากอาชีพหลัก  เหลือเพียงเปนอาชีพเสริมไมกี่
ครัวเรือน หลังจากวัตถุดิบไมขาดแคลน (โดยเฉพาะไมสัก
ที่รัฐหามตัดฟนและซื้อขายอยางเขมงวด  หลังจากถูกลัก
ตัดทําลายไปมากแลว) ผลิตภัณฑตุง (ธง) ของชุมชนวัด
บุญยืน จังหวัดพะเยา ที่สมาชิกหญิงสูงอายุรวมกลุมกัน
จัดทําแตก็ตองหยุดกิจการเพราะขาดการบริหารจัดการ
ดานการตลาด  และการออกแบบผลิตภัณฑรวมทั้งเปน
งานที่หนุมสาวไมนิยมทําเปนอาชีพหรืออนุรักษ 

อยางไรก็ตาม  มีผลิตภัณฑที่สมาชิกชุมชนวัดภูมินทร  
จังหวัดพะเยาไดพัฒนาศักยภาพขึ้นใหม คือ ผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล  ประเภทไวนขาวก่ํา (ขาวเหนียว
ดํา) ซึ่งทางกลุมไดฉลาก และ อย. ตั้งแตปลายป 2546  และ
จัดเปนผลิตภัณฑของกลุมภูมินทรพัฒนาที่มีโอกาสไดรับ
การคัดสรรเปนสินคาหนึ่งตําบลฯ ของเทศบาลและของ
จังหวัดไดในอนาคตอันใกล  ถาไดมีการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารจัดการดานการตลาด ดานการผลิตทั้งปริมาณ
และคุณภาพ  และดานประชาสัมพันธเปนสําคัญ 
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1.2  นโยบายในขั้นตอไปที่
สนับสนุนโครงการหนึ่งตําบล
ฯ ใหชุมชนฐานรากไดเขาสูเวที
การคัดสรรเพื่อชวยเชื่อมโยง
มาตรฐานจากระดับภูมิภาคสู
สากล  (Local Links – Global 
Reaches) นั่นก็คือ  โครงการ
หนึ่งตําบลฯ ชวยใหผลิตภัณฑ
ช า ว บ า น ไ ด อ อ กสู ส า ย ต า
ชาวโลกจากสินค าคั ดสรร
ระดับ 3-5 ดาว  ระดับจังหวัด
และประ เทศไดออกแสดง  
และจําหนายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  โดยการจัดเวที
การคาหรือตลาดผลิตภัณฑ
สินคาหนึ่งตําบลฯ หรือ OTOP 
City ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ  (ที่กรุงเทพฯ) 
เปนประจําทุกป  ตั้งแตป 2546 

 

1.2  ยังไมมีตลาดตางประเทศ  
แตผลิตภัณฑเครื่องเงินที่ผูผลิต
ทําสงแหลงจําหนายที่ตลาดไนท
บาซาร (Night Bazaar) เปนหลัก
นั้น  ก็จัดเปนแหลงตลาดกลางที่
เปนที่รูจักของทั้งชาวไทย และ
โดยเฉพาะนักทอง เที่ ยวชาว
ตางประเทศจากทั่วทุกมุมโลก 

1.2  นโยบายคัดสรรสินคาสุดยอดหนึ่งตําบล (OTOP Product Champion) สงผลให
หลายผลิตภัณฑจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นในชนบททั่วไปไดพัฒนาทั้งการ
รวมกลุมผูผลิตการบริหารจัดการโครงการผลิตในทุกเรื่อง  หรือทุกดาน ตั้งแตขั้น
เตรียมการ การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ การพัฒนาคุณภาพสินคา  พัฒนาศักยภาพ
และฝกอบรมแรงงานทักษะ การจัดการและจัดหาตลาดทั้งในและตางประเทศประเทศ
ฯลฯและกรณีผลิตภัณฑใดมีการสงออกอยูกอนแลวก็พยายามเพิ่มหรือขยายให
กวางขวางมากขึ้น  ประกอบกับแรงสนับสนุนจากการไดเปดตัวสินคาบอยๆ ในงาน 
OTOP City  จนเปนที่รูจักและเกิดการยอมรับ  ตัวอยางเชน 
(1)  ผลิตภัณฑผาฝายทอมือ  รูปแบบตางๆของกลุมสมาชิกบานนาคอเรือ  จังหวัด
เชียงใหม   นอกจากผลิตขายในประเทศแลวยังสงออกตลาดตางประเทศ  เชนเดียวกับ
ผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยงของประชากรควบคุม  บานหวยบง  จังหวัดลําพูน  ที่มีตลาด
หรือลูกคาประจําในประเทศที่สั่งซื้อโดยตรงและตางประเทศ 
(2)  ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา  เปนกระเปารูปแบบตางๆ และอื่นๆ ที่ระบุแลวที่ทาง
กลุมสมาชิกบานสันปามวงใต  จังหวัดพะเยา ไดรับความสนใจสั่งซื้อและไดขยาย
โอกาสสงออกจําหนายตางประเทศ (ตั้งแตกอนรัฐบาลมีนโยบาย  โครงการหนึ่งตําบล
ฯ เพราะทางกลุมมีโอกาสรวมงานแสดงสินคากับบริษัทของเยอรมันที่กรุงเทพฯ มา
กอนเชนกัน  รวมทั้งงานแสดงสินคาในจังหวัดและตางจังหวัดเปนประจํา) คือ ตลาด
ยุโรป  และตลาดเอเชีย  ขณะเดียวกันก็ไดขยายตลาดในประเทศไปพรอมๆกัน  ตลาด
เหลานี้มีความยั่งยืนมาจนปจจุบันที่รัฐมีนโยบายโครงการหนึ่งตําบลฯ แลว  (ทั้งนี้ดวย
ความสามารถของประธานกลุมมากกวาความชวยเหลือจากภาครัฐ  ไมวาจะเปนดาน
การหาตลาด  ทุนหมุนเวียน  และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ) 
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ยังไมไดสงออก  เพราะยังไมพรอม  หรือยังตองพัฒนาเพิ่มเติมใหมาก
ขึ้น  ทั้งคุณภาพและปริมาณสินคา  ระบบการผลิตและการบริหารจัดการศักยภาพและ
คุณภาพของสมาชิกกลุมผูผลิต  เปนตน 

1.2 ยังไมมีการระบุตลาดตางประเทศโดยตรง
เชนเดียวกับชนบทที่สูง  แตผลิตภัณฑสินคาหลาย
ประเภท โดยเฉพาะศิลปะประดิษฐ  ของที่ระลึก  
เชน  เครื่องเขิน  เครื่องไมแกะสลัก ของชุมชนเมือง  
(ระแกง) ของเชียงใหม  ถามีการฟนฟูและปรับปรุง
ระบบการผลิตทุกขั้นตอนใหมีคุณภาพและศักยภาพ
เชิงธุรกิจ  เชนเดียวกับเครื่องเงินของชุมชนที่สูง
ศูนยฯพระบาทหวยตม  ก็คาดวาจะไดโอกาสเปด
ตลาดตางประเทศทั้งโดยตรงและโดยออมตอไป  
เพราะแหลงตลาดกลางของสินคาเหลานี้ก็คือ  ตลาด
ของนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศ  หรือ
ตลาดไนทบาซารเชียงใหม  ดังที่พูดถึงแลวในชนบท
ที่สูง 

อยางไรก็ตาม  ผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไย  ที่
เปนสินคากําจัดริ้นไรและรักษาสิ่งแวดลอม  ของ
ชุมชนสันดอนรอม  จังหวัดลําพูน  ที่ไดรับการคัดสรร
สินคาสุดยอดหนึ่งตําบลฯ ในตนป 2548  และได
โอกาสรวมในงาน OTOP City ระดับ ประเทศที่
กรุงเทพฯ  ก็จัดวาเปนผลิตภัณฑที่กลุมผูดําเนินการมี
ศักยภาพเพียงพอจะปรับปรุงพัฒนาและขยายโอกาส
ในเวทีการคาโลกไดตอไปดวยการสนับสนุนอยาง
เขมแข็งของ ชุมชน  รวมกับความชวยเหลือสนับสนุน
จากภาครัฐทั้งทางเทศบาล และจังหวัด 
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2.  จุดออน (ขอจํากัด) 
2.1 โครงสรางของ
งานหนึ่งตําบลฯ  หรือ 
OTOP ยังมีปญหาในตัว
ข อ ง ร ะ บ บ เ อ ง ที่ ไ ม
สามารถดําเนินงานได
ครบวงจรตามนโยบาย
แ ล ะ แ ผ น ง า น ข อ ง
โครงการ คือยังมีปญหา
ด า น ก า ร ต ล า ด อ ยู 
รวมทั้งการสนับสนุน
จั ด ห า แหล ง ทุ น เ พื่ อ
พัฒนาการผลิต 
 

 
 
 
 

 

 
2.1  กลุมทําเครื่องเงิน  ศูนยฯพระบาทหวยตม  ยังตองเผชิญกับ
ปญหาถูกกดราคาโดยพอคาคนกลางและการตัดราคากันเอง
ระหวางสมาชิก  ซึ่งตางคนตางทํา   ขาดประสบการณในการ
รวมกลุม หรือการทํางานเปนกลุม จึงไมสามารถใชศักยภาพของ
กลุมตอรองราคา หรือหาตลาดและขยายตลาด  โดยเฉพาะตลาด
ตางประเทศยังขาดความรูและประสบการณ และยิ่งทางภาครัฐให
ความสนับสนุนชวยเหลือไมเพียงพอและ  ทั่วถึง  คือ  มาไมถึง
จําเปนตองใชแตประสบการณ  และความชวยเหลือจากเจาหนาที่
ศูนยฯ  โครงการหลวงซึ่งไมเพียงพอ  ประกอบกับการที่สมาชิกมี
ทุนหมุนเวียนนอย  จากรายไดของสมาชิกเปนรายครัวเรือน  การ
พัฒนาดานการตลาดจึงเปนจุดออนหรือขอจํากัดมากขึ้นเปนทวีคูณ  
และกรณีกระบวนการผลิตไดรับผลกระทบในเรื่องใดและหรือ
ขั้นตอนใด  เชน  ราคาวัตถุดิบหรือเม็ดเงินตอหนวยสูงขึ้นมาก  
สงผลกระทบโดยตรงตอสมาชิกทุกราย  โดยเฉพาะรายเล็กตองลด
หรือหยุดการดําเนินงาน  ถายังผลิตแลวขาดทุนกอความเดือดรอน
ใหตองหางานเสริมอื่น  จนกวาจะตั้งตัวไดใหม  หรือจนกวาจะ
พัฒนาพลังกลุมมาเปนจุดแข็ง  สําหรับการแกปญหาไดอยางยั่งยืน
ในอนาคต (สวนปญหาผาทอกะเหรี่ยงโบราณที่ยังไมไดคัดสรร
เปนสินคาหนึ่งตําบลฯ อยางเครื่องเงินของศูนยฯพระบาทหวยตม  
ยังมีปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑ  คือ  ขาดความรูดานสี
ธรรมชาติและการยอมสี เ ชิงคุณภาพเพื่อการแปรรูปสงขาย
ตางประเทศโดยตรง)   

 
2.1  สําหรับเรื่องการตลาดตางประเทศและการขยายตลาดใน
ประเทศหรือรวมทั้งตลาดตางประเทศของผลิตภัณฑหนึ่ง
ตําบลฯ ของประชากรเปาหมายสวนใหญและของประชากร
ควบคุมในพื้นที่ศึกษา  แมวายังมีปญหาหรือมีไมเพียงพอ  
เพราะการจัดการดานตลาดทั้งในและตาง-     ประ เทศ เทาที่
แตละกลุมผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลฯ ดําเนินการอยู
ปจจุบันเปนความสามารถและศักยภาพของประธานและ
สมาชิกแตละกุมดําเนินการเองสวนใหญ  และทํามากอนจะ
มีโครงการหนึ่งตําบลฯ ดวยซ้ําไป  ดังตัวอยางของกลุม
ผลิตภัณฑผาฝายทอมือของบานาคอเรือ เชียงใหม  ที่มี
ตลาดตางประเทศในญี่ปุน (กลุมผลิตภัณฑทอผากะเหรี่ยง
โบราณของประชากรควบคุมบานหวยบง  จังหวัดลําพูน  ก็
มีสงไปขายที่เบลเยี่ยม)  และผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา
ของกลุมบานสันปามวงใตจังหวัดพะเยาที่สงไปจําหนาย
ตลาดสมาชิกสหภาพยุโรป  สวนตลาดในประเทศ  สงไป
ขายหรือตามคําสั่งซื้อจาก websites ทั้งภาคใต  ภาคกลาง 
และภาคเหนือลานนา   

ผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลฯ ของกลุมสมาชิกหมูบาน
อื่นๆ อาทิ  กลุมผลิตภัณฑประเภทผา (ฝาย) ของประชากร
เปาหมายในหมูบานของจังหวัดลําพูน  คือ  กลุมผลิตภัณฑ
เย็บเสื้อผา  และกระเปาบานปาหมอก  และกลุมผลิตภัณฑ
ทอผ าฝ าย   บ านบวก   ตลาด ยังจํ า กัดอ ยู ในประเทศ  
ผลิตภัณฑกระดาษสา  บานสันเหนือ  เชียงใหม  ของนัก  

 
2.1  แมวาชุมชนเมืองจะมีอาชีพที่ทํารายไดจาก
ผ ลิตภัณฑภูมิ ปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่ น
หลากหลาย ไมตางจากชนบททั่วไป  และชนบทที่
สู ง ไ ม ว า จ ะ เ ป น ผ ลิ ต ภั ณฑ เ ค รื่ อ ง ใ ช แ ล ะ
เครื่องประดับตกแตง  เชน  เครื่องเขิน  เครื่องไม
แกะสลัก   ของชุมชนเมือง  ในเชียงใหม   หรือ
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มไวนขาวก่ํา และผลิตภัณฑ
ศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก  การทําตุง (ธง) 
ของชุมชนเมือง  ในพะเยา  ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้
ปจจุบันแทบไมมีตลาดหรือมีตลาดนอยมาก  เพราะ
ยังขาดการบริหารจัดการดานนี้ที่มีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพสินคาใหเปนตองการ
ของตลาด  จึงมีเพียงผลิตภัณฑใหม  คือ  ไวนขาวก่ํา  
ของชุมชนเมือง จังหวัดพะเยา  ที่นาจะมีศักยภาพที่
จะพัฒนาไปสูการคัดสรรสินคาหนึ่งตําบลฯ ได
ตอไป  เพราะชุมชนมีกลุมภูมินทรพัฒนาที่เขมแข็ง
สนับสนุน   รวมทั้งการหาตลาดเอง  ไมใชการ
ชวยเหลือจากภาครัฐ  เพราะสินคายังไมไดขอรับ
การคัดสรร  สุดทายจึงเหลือเพียงผลิตภัณฑประเภท
เครื่องใชหรือ       ธูปหอมเปลือกลําไย  ของกลุม
สมาชิกชุมชนเมือง (สันดอนรอม) จังหวัดลําพูน  ที่
สินคาไดรับการคัดสรรเปนสินคาหนึ่งตําบลฯ แลว 
(ตนป 2548)  แตทางกลุมก็ยังตองชวยกันเองใน 
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2.  จุดออน (ขอจํากัด) 
  2.1  (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจขนาดเล็ก  เชียงใหม  ก็ไมไดระบุตลาดตางประเทศ  กลาว
อีกนัยหนึ่งคือ   ขณะนี้สินคาผลิตภัณฑจากภูมิปญญา   และ
วัฒนธรรมทองถิ่นเหลานี้มีตลาดจํากัดอยูในประเทศเทานั้น  ยัง
รอการชวยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐ  ทั้งการจัดหาตลาด  และ
แหลงทุน  ซึ่งตองทําไปพรอมๆกับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
และศักยภาพของระบบการผลิตของกลุม  ศักยภาพของแรงงาน
ในทุกขั้นตอนของการผลิต  และคุณภาพกับปริมาณของสินคา
หนึ่งตําบลฯ 
          อยางไรก็ตาม   การพัฒนาและแกไขจุดออนตางๆใน
ประเด็นตลาดและทุนดําเนินการของผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลฯ 
ของชนบททั่วไป  ที่ดําเนินการดวยรูปกลุมยอมทําไดงายหรือได
เร็วกวาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลฯ ที่สมาชิกหมูบานในชนบทที่
สูงที่ตางคนตางทําเปนรายบุคคลอยางแนนอน  กรณีผูดําเนินการ
มิใชผูประกอบการของวิสาหกิจชุมชน 

ดานการบริหารจัดการ  การจัดหาทุนดําเนินการและ
โดย เฉพาะการดิ้ นรนหาตลาดทั้ ง ในประ เทศและ
ตางประเทศ โดยที่รัฐบาลหรือภาครัฐมีบทบาทเพียงเปนผู
จัดหาที่แสดงสินคาให  อาทิ  งาน OTOP City ที่แสดงและ
จําหนายสินคาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลฯ ที่กรุงเทพฯ  
ประจําปเหมือนกับผลิตภัณฑของชนบททั่วไปและชนบทที่
สูงนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 

3.โอกาส 
3.1 โครงการหนึ่งตําบลฯ เปนนโยบาย
หนึ่งของรัฐที่ทําใหการชวยเหลือคน
จนเปนรูปธรรมชัดเจน  เพราะไดชวย
กระตุนชาวบานใหมีการตื่นตัว  และมี
การประชาสัมพันธอยางทั่วถึง  สงผล
ใหชาวบาน / คนจนมีเงินทุนหมุนเวียน
ในระดับหมูบานมากขึ้นจากการผลิต
สินคารายกลุมหรือรายเดี่ยว  และการ
จางงาน 

 
3.1 กิจกรรมของสมาชิกหรือของประชากร
เปาหมายทั้ง 3  ศูนยฯพื้นที่ศึกษา นับวามี
โอกาสที่จะพัฒนาภูมิปญญาเปนโครงการ
หนึ่ง ตําบลฯ  อย างใดอย า งห นึ่ง   หรือ
มากกวาไดตอไป  ไมวาจะเปนจากผลิตผล
ทางการเกษตร  จากประเภทผาและเครื่อง
แตงกาย  เครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง  
ศิลปะประดิษฐ  และของที่ระลึก ฯลฯ ก็ตาม 

 
3.1  กิจกรรมสรางรายไดจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นที่ชาว
ชนบททั่วไปในพื้นที่ศึกษาทําเปนรายกลุมและรายเดี่ยว  ทั้งที่ทํากัน
มายาวนานแลวและริเริ่มไปนาน  ตางก็ตื่นตัวดวยแรงกระตุนจาก
นโยบายของโครงการหนึ่งตําบลฯ ไมตางจากชนบทที่สูง  และ
มากกวา เพราะมีกิจกรรมเสริมรายได   หรือเปนรายไดหลัก
หลากหลาย อาทิ (1)  กลุมทอผาฝาย  เปนผาตัดเสื้อ  ผาพันคอ  ผา
คลุมไหล  ผาปูโตะ  หรือแปรรูปเปนชุดสําเร็จรูป  ตัดเย็บตอลาย  
กระเปาผา ฯลฯ  ของประชากรเปาหมายบานตัวอยางศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม  เชน  บานนาคอเรือ และบานปาหมอกกับบานบวก   

 
3.1 โอกาสของกลุมผลิตภัณฑจากภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถิ่นของชุมชนเมือง ในเชียงใหม  ลําพูน  และพะเยา  ก็
ไมตางจากของกลุมในชนบทที่สูง   และชนบททั่วไป 
(เพียงแตมีขอจํากัดของสมาชิกชุมชนเอง  ไมวาจะเปน
ความยากจน  ตองหาเชากินค่ํา  ไมมีเวลามารวมกลุมกัน  
หรือถารวมกันก็เปนกลุมเล็กๆ หรือกลุมที่ทําเปนงานเสริม
มากกวาอาชีพหลัก หรือมิฉะนั้นก็เปนกลุมหญิงสูงอายุที่
พยายามจะรักษาภูมิปญญา และวัฒนธรรม  ขณะเดียวกันก็
หารายไดเลี้ยงตนเอง  แมจะตองเลิกไปในที่สุดเพราะไมใช 
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3 โอกาส 
3.1 (ตอ) 
          ยิ่งกวานั้น  รัฐยังมีนโยบาย
ทุมเงินงบประมาณในการพัฒนา
โคร งก า รห นึ่ ง ตํ าบลฯ  ด า น
การตลาด   การพัฒนาคุณภาพ
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
เพื่อชาวบานจะไดความรูและ
ประสบการณ ไป พัฒนา เ พิ่ม
รายไดใหตนเองและกลุม 
 
 
 
 

 
 

         จากจุดแข็งและปจจัยสนับสนุนเปดโอกาสให
สมาชิกบานหนองบอน หมู 11  ของศูนยฯพระบาท
หวยตมมากถึง 150 รายในปจจุบัน (ประมาณ 90 
ครัวเรือน) ที่อาชีพหลักทําเครื่องเงินจนไดรับการ
คัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลระดับ 4 ดาวของจังหวัด
ในป 2546  ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานตางๆ
ของรั ฐ   เ ชน   กรมพัฒนาชุมชนไดมอบตรา
สัญลักษณและบัตรอาชีพกลุมทําเครื่องเงิน  เพื่อรับ
การคุมครองและรับรองอาชีพทําเครื่องเงินได
สะดวกคลองตัว  ศูนยสงเคราะหชาวเขาไดชวย
ฝกอบรม  สวนโครงการหลวงชวยดานการหาตลาด  
เหลานี้นับเปนโอกาสที่ชวยพัฒนาใหชุมชนหรือ
หมูบานเครื่องเงินเกิดความเขมแข็ง  มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาการรวมกลุมใหบังเกิดผลอยางจริงจังได
ตอไป 
       ยิ่งกวานั้น  การมีอาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่นที่มี
ชื่อเสียงดานฝมือ  และคุณภาพในการทําเครื่องเงิน  ทํา
ใหมีโอกาสไดรับการสนับสนุนจากโครงการแกไข
ปญหาความยากจนประเภทกองทุนกูยืมตางๆ ของรัฐ
เพื่อนําไปจัดซื้อวัตถุดิบ  คือ เม็ดเงิน  ในอดีตหรือกอน
ป 2545  สมาชิกไดกูกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนใน
วงเงินรายละ 20,000 บาท  แบงเงินชําระคืนรายป 

 
 
   ในจังหวัดลําพูน  จนสินคาดังกลาวไดรับการคัดสรรเปนสุดยอด
หนึ่งตําบลฯ ระดับ 5 ดาว และ 3 ดาว ตามลําดับ ตั้งแตปแรกที่
รัฐมีนโยบาย OTOP Product Champion   
 (2)  กลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา เปนกระเปารูปแบบ
ตางๆ กลองใสเอกสาร  ตะกรารองเทาแตะ  แจกันโคมไฟ 
ฯลฯ ของประชากรเปาหมาย  และควบคุมบานตัวอยางศึกษา
ในจังหวัดพะเยา เชน บานสันปามวงใตบานต๊ําเหลา และบาน
สันปามวงกลาง สินคาไดรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง ตําบลฯ 
ระดับ 5 ดาวของจังหวัด โดยเฉพาะของกลุมบานสันปามวงใต 
(3) ผลิตภัณฑกระดาษสา ของสวนบุคคล ที่เปน SME ของ
เชียงใหม ที่ รับเชิญเขารวมโครงการและรับการคัดสรร
โครงการหนึ่งตําบลไดระดับ 3 ดาวของจังหวัด 
(4) ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นที่ยังไม
พรอมหรือยังไมมีศักยภาพเพียงพอจะขอรับการคัดสรรสุด
ยอดหนึ่งตําบลฯ  แตทางกลุมชนบททั่วไป  ยังพยายามรักษา
ไว  อาทิ  กลุมทําน้ําพริกตาแดงของเชียงใหม  ที่ยังตองปรับ
คุณภาพการถนอมรักษายาวนาน  และสินคาผลิตภัณฑที่
รวมกลุมทําใหม  คือ เฟอรนิเจอรไม ของพะเยา   

สําหรับทุนดําเนินการหมุนเวียน ของผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ 
มาจากหลากหลายแหลง   โดยเฉพาะจากกองทุนและเงิน
ชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของของทั้งรัฐบาลในอดีต
และปจจุบัน เพื่อจัดหาหรือจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณประกอบ  

 
 
สินคา  ที่ตลาดตองการ  เชน  กลุมทําตุงของชุมชนวัด
บุญยืน  พะเยา)  ดังตัวอยางของผลิตภัณฑธูปหอม
เปลือกลําไย  ของชุมชนสันดอนรอม  ชุมชนเมือง
ลําพูน  ที่ได รับการคัดสรรเปนสินคาหนึ่งตําบลฯ  
ระดับ  3 ดาวของจังหวัด  ป 2548 (ไดรับเลือกเปน
สินคาอันดับ 1 ของทั้งเทศบาลและจังหวัดลําพูน ป 
2548) ซึ่งกลุมแมบานที่สนใจงานนี้ไดรับการชวยเหลือ
สนับสนุนงบฯจากการเคหะแหงชาติเปนการเริ่มตน
ตั้งแตปลายป 2541   เพื่อฝกอบรมการทําธูปหอม
เปลือกลําไย เปนคาสรางโรงเก็บธูป  คาวัสดุทําธูป  
และคาดําเนินการ ฯลฯ  เปนตน  และเมื่อมีโครงการ
หนึ่งตําบลฯ  ทางกลุมและชุมชนก็ไดรับการกระตุน
จากภาครัฐมากขึ้น  คือ  ไดรับงบฯพัฒนาสงเสริม
อาชีพของเทศบาลเมืองลําพูนเปนรายป  ตั้งแตปแรก 
(ป 2544)  รวมกับเงินชวยเหลือของทางชุมชนเอง (ที่
ไดรางวัลจากการบริหารกองทุนเงินลานไดสําเร็จตาม
เปาหมาย)  ตั้งแตป 2546 (ปละ 3,000 บาทรวมกับ
รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑที่ เ พิ่มขึ้นทุกป)
ยิ่งกวานั้น ทางกลุมผลิตภัณฑยังไดรับการสนับสนุน
งบฯ พิเศษจากทางเทศบาลเมืองลําพูนอีก 2 งบฯ 
หลังจากสินคาไดสุดยอดหนึ่งตําบลฯ  ในป 2548  คือ 
งบฯทําตอยอดสินคาหนึ่งตําบลฯ  และงบฯ สราง 
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3.โอกาส 
    3.1 (ตอ) 
 

เทาๆกัน  ภายใน 5 ป โดยไมมีดอกเบี้ย  
และปจจุบันตั้งแตป 2545  สมาชิกป
ละ 50-60 ราย มีโอกาสกูเงินกองทุน
หมูบานฯ หรือกองทุนเงินลานรายละ 
5,000 – 20,000 บาท ดอกเบี้ยรอยละ6 
ตอป นอกจากนี้ สมาชิกบางรายก็ได
อาศัยเงินทุนจากการกู ธ.ก.ส. อีกทาง
หนึ่งดวย 
 

ตางๆ  ในอดีตจากเงินกู จาก กองทุน กข.คจ. (หมูบานละ 280,000 บาท)  
กองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  หรืองบฯ ตามโครงการกระตุน
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ใหเปนกลุมมากกวาปลอยกูรายบุคคล ฯลฯ และ
ปจจุบันก็คือ  กองทุนหมูบาน  หรือกองทุนเงินลาน  รวมทั้งกองทุนตางๆ 
ในอดีตที่ระบุแลว  เพราะยังดําเนินการอยูจนปจจุบัน  รวมทั้งการเปน
สมาชิกเงินกู ธ.ก.ส. ที่มีมาเดิมเชนกัน  นอกจากนี้ก็มาจากการระดมทุนจาก
สมาชิกกลุมเชนทุกคนตองลงหุนรวมกันเปนทุนเรือนตน  และตองฝาก
สัจจะออมทรัพยรายเดือนตามเกณฑที่แตละกลุมที่ทําจะตั้งเกณฑขึ้นไว  
เพื่อเปนเงินออมของกลุมที่ใชเปนทุนสํารองหรือเปนเงินกองกลาง  เชน  
ตัวอยางกลุมทอผาบานบวก  ลําพูน  ที่นอกจากจะใหสมาชิกฝากออมทรัพย
คนละ 100 บาท / เดือนแลว  ยังไดดอกเบี้ยรอยละ 2 จากสมาชิกที่เดือดรอน
ขอกูเงินนี้ไปใช   รวมกับเงินที่ขายผลิตภัณฑไดแตละครั้งตองหักเขา
กองกลางของกลุม  ครั้งละ 50 บาท  กลุมจักสานผักตบชวาบานสันปามวง
ใต  พะเยา  เอารอยละ 10 ของกําไรสุทธิเขากองทุนใชในกิจการตางๆ ของ
กลุม  และรอยละ 10 เก็บไปชวยเหลือสมาชิกผูดวยโอกาส (ที่เหลือเปนเงิน
ปนผล รอยละ 50 และคาตอบแทนกรรมการรอยละ 30) และกลุม
เฟอรนิเจอรไม พะเยา  สมาชิกทุกคนลงหุนกองทุนเริ่มตน 38 ราย  เปนเงิน
เกือบแสนบาท  รวมกับเงินกูจากกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสน (100,000 
บาท) และฝากสัจจะออมทรัพยอีกคนละ 100 บาท / เดือน  ในปแรก  และ
คนละ 20 บาท / เดือน  ตั้งแตปที่ 2  เปนตนไป  สําหรับใชเปนเงินกองกลาง 
เปนตน  นอกจากนี้  ก็เปนเงินรายไดจากการขายผลิตภัณฑที่มีการผลิตเพิ่ม 
และหาตลาดเพิ่มเอง  ซึ่งบางกลุมก็มีการจําหนายในตลาดตางประเทศ และ
หรือขยายตลาดตางประเทศไปพรอมๆกันดวย  ทําใหแตละกลุมผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบลฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทุกปในระยะหลัง เชน กลุมผลิตภัณฑ 

อาคาร OTOP  ของชุมชน  เหลานี้  ลวนแลวแตเปนกําลังสนับสนุน
สําคัญใหกิจกรรมของกลุมพัฒนาไดคลองตัว  และมากขึ้น  แมจะยัง
มีปญหาดานการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศอยูก็ตาม 

ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นอื่นของ
ชุมชนเมืองตัวอยางศึกษา  ยังไมไดเสนอรับการคัดสรรสินคาสุด
ยอดหนึ่งตําบลฯ ดวยความไมพรอมหรือยังไมมีศักยภาพเพียง
พอที่จะขอรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลฯ ก็มีไมตางจากของ
ชนบททั่วไป ไมวาจะเปนผลิตภัณฑตุง  น้ําพริกลําไย  เครื่องเขิน
และไมแกะสลักก็ตาม  แตบางผลิตภัณฑ  โดยเฉพาะผลิตภัณฑไวน
ขาวก่ํา ของกลุมภูมินทรพัฒนา  ที่จัดตั้งใหม (2545)  และมีชุมชนที่
เขมแข็งรองรับ  คือ  สมาชิกเกินครึ่งของชุมชน (รอยละ 53) วัด
ภูมินทรที่รวมกลุมผลิตไวน ไดลงหุนเปนทุนเรือนตน 215,000 บาท 
ประธานกลุมก็ไดบริจาคทุนทรัพยสวนตัวรวมดวย  ประกอบกับ
ตั้งแตปลายป 2546 (ปละ 3,000 บาท รวมกับรายไดจากการจัด
จําหนายผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นทุกป) ทางกลุมฯ ไดฉลาก  และได อย. 
สําหรับการผลิตไวนฯ ออกจําหนาย  หรือวางตลาดไดถูกกฎหมาย 
คือ จําหนายทั้งที่แหลงผลิตและรานคาชุมชนวัดภูมินทร  รวมทั้งใน
งานเทศกาลตางๆ ทําใหมียอดเงินกองทุนถึงตนป 2547 รวม 3 แสน
บาท และสามารถบริหารจัดการดานตลาดจนไดทุนคืนใน 1 ป  และ
เก็บกําไรไวเปนทุนกองกลาง  โดยไมจายเงินปนผล  เหลานี้นาจะทํา
ใหเห็นลูทางที่ผลิตภัณฑไวนขาวก่ําจะไดรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ตําบลฯ ไดไมยากนัก  ในอนาคตอันใกล 



 

โครงการดานเศรษฐกิจ        402

ตารางที่ 100    (ตอ) 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

3.โอกาส 
    3.1 (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จักสานผักตบชวา   บานสันปามวงใต  พะเยา   ทุน
ดําเนินการการเริ่มตนของกลุม   ประมาณ 75,000 บาท  
ในป 2540  และเพิ่มเปน 350,000 บาท ในปที่เขา
โครงการหนึ่งตําบลฯ  และประสงคจะขยายทุนและ
กิจการใหเต็มศักยภาพในปจจุบันตั้งแตป 2547  ดวยทุน 
2 ลานบาท (ระดมทนุและกูเพิ่ม) 

สําหรับความชวยเหลือจากภาครัฐที่มีมาเดิมกอน  มี
โครงการหนึ่งตําบลฯ  ที่ไมได เปนตัวเงินสําหรับกลุม
ผลิตภัณฑจากภูมิปญญา  และวัฒนธรรมทองถิ่น  อาทิ  
ความชวยเหลือและรวมมือจากสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอและจังหวัด  ดานการออกรานจําหนายผลิตภัณฑ  
การฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะ  การประชาสัมพันธ   และ
จําหนายผลิตภัณฑของกลุม  เปนสําคัญ  ซึ่งความชวยเหลือ
ลักษณะนี้ก็ยังคงมีมาจนปจจุบัน  หรือเมื่อมีโครงการหนึ่ง
ตําบลฯ แลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  อุปสรรค 
4.1 จุดออนหรือขอจํากัดทั้งสอง
ประการที่มาจากปญหาในตัวระบบ
ของโครงการโดยเฉพาะดานการตลาด  
และทุนประกอบ การ และการเรงสง 
เสริมสินคาสุดยอดหนึ่ง ตําบลฯ  เพื่อ
การสงออกทีมีผลกระทบตอผลิตภัณฑ
จากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

 
4.1 อุปสรรคสําคัญของประชากรฐานรากในชนบทที่สูง  
ที่มีความชัดเจนมากกวาในชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  
ก็คือ  การขาดพฤติกรรมและจิตวิญญาณการรวมกลุม
ผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลฯ  เชน  สมาชิกผูทําเครื่องเงินของ
ศูนยฯ พระบาทหวยตม  โดยเฉพาะที่บานหนองบอน  
ของศูนยฯ ซึ่งชาวบานกะเหรี่ยงตางคนตางทําเครื่องเงิน 
150 ราย  แตเรียกในภาพรวมวา  กลุมทําเครื่องเงินเปน
อาชีพหลัก  ที่มีผูใหญ- บานหรือพอหลวงเปนประธาน 

 
4.1 แมวาในชนบททั่วไปสวนใหญแลวจะไมขาดจิต
วิญญาณ  และพฤติกรรมในการรวมกลุมอยางในชนบทที่สูง  
แตดวยปญหาความยากจน  หรือการขาดเงินทุนและแหลง
ทุน  และความดอยการศึกษา  ทําใหในชวงเริ่มตนของหลาย
กลุม  หรือปจจุบันบางกลุมก็ยังทําอยู  คือ  ประธาน  หรือ
หัวหนากลุม  ลงทุนหรือบริหารและกําหนดแผนงานเองทุก
อยาง สมาชิกจะมีลักษณะคลายแรงงานมากกวา แมบางกลุม
จะรวมลงหุน  และฝากสัจจะออมทรัพย แตก็ไมไดรวม 

 
4.1อุปสรรคของกลุมผลิตภัณฑสินคาจากภูมิปญญา  
และวัฒนธรรมทองถิ่นของประชากรเปาหมาย  และ
ควบคุมในชุมชนเมือง  ทั้งกอนและหลังไดคัดสรรสินคา 
OTOP ไมตางจากในชนบททั่วไป  และชนบทที่สูง  
โดยเฉพาะในประเด็น  (1)  การหาตลาดจําหนายสินคา  
ทั้งในทองถิ่น (ที่มีพอคารายอื่นผูกขาดอยูกอนแลว)  
และการสงออกในอนาคตอันใกลตอไป(2) การลดหรือ
แกไขปญหาอุปสรรคจากการแขงขันและหรือการตัดราคา 
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ของกลุ มชาว - บ านฐานราก 
มากกวาจะสงเสริม  และยิ่งจะ
รุนแรงมากขึ้นถาเปนผลิตภัณฑ
ของชาวบานฐานรากรายเดี่ยว  
ซึ่ ง ยั งมีฐานะไมมั่นคง   หรือ
ยากจน 

เหลา นี้   นับเปนอุปสรรค
สําคัญตอการพัฒนาความกาว- 
หนา   และขยายงานโครงการ
หนึ่งตําบลฯ ของประชากรฐาน
รากไปสูธุรกิจ SME ในอนาคต  
ตามเปาหมายของรัฐบาลปจจุบัน 

 
 
 

  จึงตองเผชิญกับอุปสรรคตางๆ โดยตรง ไมวาจะ
เปนการถูกกดราคาโดยพอคาคนกลาง  และการตัด
ราคากันเองระหวางสมาชิก  สวนกรณีสมาชิกสวน
ใหญมีทุนนอย หรือ ขาดการสนับสนุนดานทุน  การ
ดํ า เ นินธุร กิจ   ผลิตภัณฑ เครื่ อ ง เ งินในตลาด
ตางประเทศ  จึงยังไมเกิด  และสมาชิกผูผลิตไมเกิด  
และสมาชิกผูผลิตแตละรายที่ทุนนอยตองหยุดงาน  
เมื่อใดก็ตามที่ราคาวัตถุดิบ  คือ  เม็ดเงินตอหนวย  
นน.สูงขึ้นจนเกินจุดคุมทุน  นับเปนปญหาอุปสรรค
ที่สมาชิกตองเผชิญและแกไขตามลําพัง  เพราะขาด
พลังกลุมที่จะชวยกันแกไขและลดปญหา  หรือ
ช วย กันพัฒนาความก าวหน าของผลิ ตภัณฑ
เครื่องเงินเชิงธุรกิจตอไปได 
 

วางแผน  ดวยทุกขั้นตอนกับหัวหนา   หรือประธาน  
โดยเฉพาะกลุมที่ยังเปนขนาดเล็ก  และยังไมไดคัดสรร
หนึ่งตําบล  เชน  กลุมทําน้ําพริกตาแดงบานสันเหนือ
เชียงใหม หรือการรวมกลุมระยะแรกกอนรับการคัดสรร
สินคาสุดยอดหนึ่งตําบลของผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา  
บานสันปามวงใตพะเยา ที่ประธานกลุมหรือแมหลวง  
ของหมูบานมีบทบาทสูงสุดตั้งแตแรกจนปจจุบัน  แมวา
ขณะนี้บทบาทของสมาชิกกลุมจะมีเพิ่มมากขึ้นก็ตาม 

อยางไรก็ตาม  กลุมประชากรฐานรากที่เขาโครงการ
หนึ่งตําบลฯ  และผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรรสุดยอด
หนึ่งตําบลฯ ตั้งแต ป 2546  จนถึงตนป 2548  อาทิ  กลุม
ผลิตภัณฑผาฝายทอมือ  และแปรรูปตางๆ ของบานนาคอ
เรือ  จ.เชียงใหม  บานปาหมอก  และบานบวก จ.ลําพูน  
และกลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา  บานสันปามวงใต  
จ.พะเยา  ตางก็ยังตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคในระบบ
บริหาร   จัดการในหลายๆ  ประเด็นและอุปสรรคที่
เหมือนกันก็คือ  (1)  การขาดเงินทุน  หรือมีทุน
ดําเนินการไม เพียงพอ   หรือมีนอยเกินไป   รวมทั้ง
คาตอบแทนวิทยากรพิเศษที่ชวยฝกสอนและออกแบบ
ผลิตภัณฑ  (2)  ปญหาการจัดการดานการตลาดยังไม
เพียงพอ  มีการแขงขันกับสินคาประเภทเดียวกันใน
ทองตลาด  รวมทั้งการถูกตัดราคาหรือถูกกดราคาจาก
พอคาคนอื่นหรือพอคาคนกลาง  (3)  ปญหาการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่ทางกลุมยังขาดแคลน  หรือมีไมเพียงพอ   

กันเองในทองตลาด  โดยเฉพาะกลุมผูผลิตในชุมชน
ยังเปนผูผลิตและจําหนายรายเล็ก  จึงมักเสียเปรียบ
และแขงขันสูรายอื่นไมได  และ (3) อุปสรรค
โดยตรงจากความชวยเหลือสนับสนุนของภาครัฐที่
เกี่ ยวของทั้งโดยตรง   และโดยออม   ยังมีนอย  
หรือไมเพียงพอ 
     ขณะนี้ในชุมชนเมืองพื้นที่ศึกษา  มีเพียงผลิตภัณฑ
ธูปหอมเปลือกลําไย  ของชุมชนสันดอนรอม  เทศบาล
เมืองลําพูน  แหงเดียวที่เพิ่งผานการคัดสรรสินคาสุด
ยอด OTOP  เมื่อตนป 2548  สวนผลิตภัณฑของชุมชน
อื่นที่นาจะมีลูทางตอไป  คือ  กลุมภูมินทรพัฒนา) ที่
ผลิตไวนขาวก่ํา)  ของชุมชนเมืองพะเยา  แตก็ยังมี
อุปสรรคมากกวาที่ระบุไปแลวอีกหลายประการ  ไมวา
จะเปนอุปสรรคจากการที่แรงงานหลักเปนเฉพาะญาติ
พี่นอง  และเพื่อนบาน ไมกี่คน สละเวลามาชวยเปน
งานเสริมสวนใหญ  ซึ่งไมเพียงพอที่จะพัฒนาปรับปรุง
เปนธุรกิจที่เติบโตไดอยางดี  จําเปนตองเสริมบุคลากร
ดานบริหารจัดการการวางแผนดานการตลาด  การ
ควบคุมการผลิตทั้งดานคุณภาพและปริมาณ   การ
ประชาสัมพันธ    และติดตอประสานงานเชิงรุก ฯลฯ  
เหลานี้นาจะชวยลดอุปสรรคที่เคยประสบจากการที่
สินคาขาดตลาด  หรือผลิตไมทันในชวงมีงาน OTOP 
City ที่กรุงเทพฯ  ครั้งแรก (ปลายป 2546)ทําใหเสีย
โอกาสไปรวมงานครั้งนั้น  และจนปจจุบัน (ป 2548) 
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4.  อุปสรรค 
4.1 (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  การปรับเพิ่มนโยบาย
โครงการหนึ่งตําบลฯ เขาสู
เวทีการคัดสรรสินคาสุดยอด
หนึ่งตําบลฯ  หรือ OTOP 
Product Championเพื่อ
สงเสริมการสงออกนั้น แม
ทางรัฐบาล  จะมีเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  ผลิตภัณฑสินคาหนึ่ง
ตําบล ของสมาชิกกลุม  หรือ
รายเดี่ยวของประชากรฐาน
ราก  เชน  ผลิตภัณฑเครื่องเงิน
ของสมาชิกบานหนองบอน  
และบานอื่นๆ ของศูนยฯพระ
บาทหวยตม  ซึ่งไดระดับ 

เพราะรูปแบบผลิตภัณฑจําเปนตองพัฒนาและปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลาเพื่อลดการแขงขัน  
สวนปญหาอุปสรรคเฉพาะกลุมผลิตภัณฑผาฝายทอมือและผลิตภัณฑผาผาแปรรูป  

เพิ่มเติม  คือ  ปญหาการขาดแรงงานทักษะ  หรือแรงงานสวนใหญยังเปนแรงงานไรทักษะ  ไมมี
ศักยภาพพอที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพเชิงธุรกิจตอไป  และปญหา  อุปสรรค
เฉพาะกลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา  เพิ่มเติม  คือ (1)  ปญหาการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ
ผักตบชวาที่มีลักษณะเฉพาะ  อาทิ  ปญหาเชื้อรา  มอดกัดกิน  รวมทั้งปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
ในบางชวงฤดูกาล (ฤดูรอน  เดือน เม.ย. – พ.ค.)  (2)  ปญหาที่กลุมยังขาดตลาดของผลิตภัณฑ
อยางยั่งยืน  และ (3)  ปญหาความจําเปนที่ตองเพิ่มปริมาณการผลิตพรอมไปกับการควบคุม
คุณภาพสินคาหนึ่งตําบลฯ เพื่อรองรับการขยายตลาดตอไป 
    ดวยอุปสรรคจากปญหาตางๆ ดังกลาว  ไมวาจะเปนกลุมที่คอนขางเขมแข็งหรือเขมแข็งของ
ประชากรฐานราก  กลุมจึงเสนอแนะ  (1)  ขอใหรัฐชวยจัดหาแหลงทุนเพื่อนําไปขยายปรับปรุงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพผลิตภัณฑ  (2)  ตองการไดรับโอกาสและความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญดานแปร
รูปผลิตภัณฑระดับประเทศและระหวางประเทศมาใหความรู  แนะนํากลุมใหกาวทันและแขงขันได
ในเวทีการคาโลก  (3)  กลุมตองการมีสวนรวมจัดเวทีสินคา OTOP กับผูเชี่ยวชาญทั้งในและ
ตางประเทศ  และ (4)  ตองการขอคิดเห็นของคณะกรรมการคัดสรรสุดยอด OTOP ระดับจังหวัด
และประเทศ  เพื่อประโยชนในการพัฒนาไดตรงเปาหมายตอไป 
 
4.2  เหมือนชนบทที่สูงสําหรับขอเสียเปรียบของสมาชิกกลุมผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลฯ ใน
หมูบานชนบททั่วไป  ที่ตองแขงขันในสินคาประเภทเดียวกันกับ SMEs ที่ไดรับการคัดสรรสินคา
หนึ่งตําบลฯ เชนกัน มากกวาที่จะไดรับความชวยเหลือ  หรือไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากทาง 
SMEs ตามที่ทางกลุมผลิตภัณฑของชาวบานมุงหวังไว  ยิ่งกวานั้นสินคาหนึ่งตําบลฯ ของชนบท
ทั่วไปไมวาจะเปนผาทอ  งานตัดเย็บ  งานจักสาน ฯลฯ ในแตละตําบลพัฒนาไปไดยาก  สูสินคาจาก 
SMEs ตามหางราน  หรือของผูประกอบการไมได  แตเพราะรัฐบาลไปเสริมเติมนโยบายและ
เปาหมายเพื่อการสงออก  จึงพบวา  เจาหนาที่ของรัฐระดับอําเภอ / จังหวัด พยายามใหมีผลิตภัณฑ 

ก็ยังไมมีการพัฒนามากไปกวาจุดเริ่มตน  เพราะยัง
ต องการ เ งินทุนอีกจํ านวนมาก   เ พื่ อจั ดสร า ง
โรงงานผลิตไวนและอุปกรณในการผลิตอยางเปน
ระบบ  และไดมาตรฐานในปริมาณและคุณภาพตาม
ความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศที่เปน
เป าหมาย   ซึ่ งทางกลุมและชุมชนคาดหวั งว า
ผลิตภัณฑสินคาของตนจะแขงขันไดในตลาดหรือ
เวทีการคาทุกระดับ  ตั้งแตทองถิ่น  ประเทศ  และการ
สงออกในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  จุดออนหรือขอจํากัดของชุมชนเมืองในประเด็น
นี้ไมตางจากชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  แมแต
สินคาผลิตภัณฑที่ผานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล
ฯ ลาสุดป 2548  คือ ผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไย  
ได 3 ดาวระดับจังหวัดซึ่งไดรับการสนับสนุนอยางดียิ่งจาก
ชุมชนที่เขมแข็ง แตก็ไมสามารถแขงขันสินคาของหางหรือ
ผูประกอบการไดหรือไดยากและยิ่งจะมี 
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  แตขณะ เดี ยว  กัน ก็มี จุ ดอ อน   คื อ  
ลักษณะเสริมใหมนี้กลับไปชวยสงเสริม
ธุรกิจ SMEs (Small and Medium 
Enterprises) มากกวา ทั้งๆที่ตามความ
เปนจ ริง  หรือที่ ควรจะ เปนคือการ
ส ง เ ส ริ มผลิ ตภัณฑ ภู มิ ป ญญาและ
วัฒนธรรมทองถิ่นของกลุมชาวบาน
ฐานรากจริงๆ 

ยิ่ งกว า นั้น   เป าหมายหลักของ
นโยบายสงเสริมงานหนึ่งตําบลฯ ที่เนน
สงเสริมงานกลุมและความเขมแข็งกับ
ศักยภาพของกลุม  แตนโยบายการคัด
สรรสินคาสุดยอดหนึ่งตําบลดังกลาว
ข า ง ต น   ก ลั บ ก ล า ย เ ป น ก า ร เ อื้ อ
ประโยชนตอผูประกอบการที่มั่นคงอยู
แล วมากกว าไม ว าจะ เปนการผลิต
จําหนาย  และการสงออก 

 
 

4 ดาวของจังหวัด  ตองแขงขันกับ
สินคาของ SMEs ในจังหวัด
เชียงใหม  ที่ไดคัดสรรระดับ 5 ดาว  
ที่ มี ค ว า ม ไ ด เ ป รี ย บ ใ น
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
ออกแบบที่เหนือกวา  รวมทั้งดาน
ทุนและการตลาดในประเทศและ
ตางประเทศ (ที่สินคาของชนบทที่
สูงยังไมมี) ตลอดจนโอกาสที่จะ
ไดไปแสดงและจําหนายในเวที
ก า ร ค า สิ น ค า ห นึ่ ง ตํ า บ ล ฯ 
ระดับประเทศ หรือ OTOP City  ที่
อาคารเมืองทองธานี  กรุงเทพฯ 
เพราะผูผลิตตองเสียคาใชจายเอง
ทุกอย า ง  ยก เวน เฉพาะค า เช า
สถานที่แสดงและจําหนายสินคา
ผลิตภัณฑเทานั้น 
 

ดีๆ  เข าสู การคัดสรรดวยการไปเชิญชวนใหสวนบุคคลหรือ
ผูประกอบการ SMEs นําสินคาที่วางตลาดจําหนายในประเทศและหรือมี
การสงออกมานานแลวไดสงโครงการมารับการคัดสรรสินคาหนึ่ง
ตําบลฯ ระดับ 3-5 ดาว ผลสุดทายจึงกลับกลายเปนรัฐบาลเอื้อ
ประโยชนตอผูประกอบการในการไดรับการคัดสรรสินคาสุดยอด
หนึ่งตําบลฯ ตรงขามกับเปาหมายของโครงการหนึ่งตําบลฯ ที่รัฐบาล
ตองการและพยายามสงเสริมมาแตแรก  คือ  การทํางานเปนกลุม  หรือ
การสรางความเขมแข็งของกลุม  เปนสําคัญ  ดังตัวอยางในอําเภอแม
ริม  จังหวัดเชียงใหม  พื้นที่ศึกษา  สําหรับระดับ 4-5 ดาว คือ  
ผลิตภัณฑน้ําผึ้ง  ของสุภาฟารมผึ้ง และผลิตภัณฑสินคาที่ระลึกที่ผลิต
จากดอกกลวยไม  ใบไม  ผีเสื้อ ของสวนกลวยไมแมริม สวนระดับ 3 
ดาว คือ  ผลิตภัณฑกระดาษสาของบริษัทบุญทวีอุตสาหกรรมกระดาษ
สา  เปนตน 
 

ผลกระทบมากขึ้น  เมื่อทางการหรือภาครัฐไปดึงสินคาของ
ผูประกอบการเขารับการคัดสรรอยางที่ระบุในจุดออนของชนบท
ทั่วไป  นอกจากนั้น  รานคาทองถิ่นยังมีการผูกขาดการคาจาก
พอคารายอื่นอยูกอนแลว  ปญหาการแขงขันและตัดราคากันเอง
ในทองตลาดประกอบกับกําลังผลิตที่ยังมีนอย  จึงเสียเปรียบ
พอคารายใหญ  กับทั้งความชวยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยตรงยังมีนอยไมวาจะเปนดานการตลาด  เงินทุนสนับสนุน
อยางเพียงพอ   และอื่นๆ  โดยเฉพาะทางกลุมผูผลิตยังไมมี
ศักยภาพเพียงพอ  จะชวยกันเองหาตลาดตางประเทศ  คือ  ยังไม
พรอมดานการสงออกตามนโยบายสงเสริมโครงการหนึ่งตําบลฯ 
ที่รัฐเนนในปจจุบัน 

ดังนั้น  กรณีของผลิตภัณฑจากภูมิปญญา และวัฒนธรรม
ทองถิ่นอื่นๆของชุมชนเมืองที่ประชากรฐานรากทําเปนอาชีพ  
และสรางรายไดกันทั่วๆไปแตศักยภาพไมเพียงพอ  ดวยจุดออน
ขอใดก็ตามที่ทําใหยังไมสามารถเสนอขอรับการคัดสรรสินคา
หนึ่งตําบลฯ อาทิ  การทําตุง เครื่องเขิน  ไมแกะสลัก  รวมทั้งไวน
ขาว-ก่ํา ที่นาจะมีลูทางมากกวาดวย  ก็ตาม  ยิ่งตองเผชิญกับความ
ยากลําบากในการแขงขันกับสินคาของผูประกอบการ หรือ SMEs 
ที่ไดรับการคัดสรรตามนโยบายของรัฐ  และเจาหนาที่ทองถิ่น 
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ตอน 2     ปจจัยทางการเมือง:  ปญหาประชากรมีหรือขาดโอกาสรวมมือกับรัฐแกไขปญหาความยากจนของตน 
และยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

   

4.5   ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจน รัฐบาลในอดีต : รัฐบาลปจจุบัน * 
        ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 บทน้ี จะไดสรุปภาพรวมประเด็นสําคัญๆของแนวยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เนน
นโยบายหลักประการแรกๆ มาทุกยุคสมัยเกี่ยวกับการแกไขปญหาความยากจนของประชากรฐานรากของประเทศมาอยาง
ตอเนื่อง   ดวยงบประมาณแผนดินและเงินกูเปนจํานวนมหาศาล  หลายหมื่นหลายพันลานบาท  สําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการแกไขปญหาความยากจนในลักษณะที่หลากหลาย  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  และก็ไมมีขอยกเวนสําหรับรัฐบาล
ปจจุบันที่เขามาบริหารประเทศตั้งแตสมัยแรกเมื่อปลายแผนฯ 8 หรือ ตั้งแตตนป 2544 (กุมภาพันธ 2544) ซ่ึงนอกจากจะไมเห็น
ความแตกตางจากทุกรัฐบาลที่ผานมาแลว ยังใชประเด็นการแกไขและลดปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรสําคัญ และประกาศ
เปนนโยบาย   เรงดวนในแผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบัน หรือฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) รวมทั้งเปนนโยบายหลักตอเนื่องของ
รัฐบาลสมัยที่สองในขณะนี้ (พ.ศ. 2548 – 2551) 

อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยใครจะใหเห็นภาพรวมของประเทศตามแนวนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐในการปรับโครงสราง
และกลไกในการแกไขปญหาความยากจนตามรูปแบบ หรือระบบที่ใชกันในปจจุบัน  กอนท่ีจะยอนไปวิเคราะหขอมูลในเรื่อง
เดียวกันของอดีตที่ผานมาตั้งแตเริ่มมีแผนพัฒนาฯ มานานกวา 45 ปแลว  โดยที่ปญหาความยากจนก็ยังอยูกับคนไทยมาโดย
ตลอด  แมวาจะมีแนวโนมลดลง  หรือเพิ่มข้ึนในบางโอกาสและวาระดวยเหตุผลตางๆ ที่สอดแทรกเขามา  และทุกคนทราบดีวา
ไมมีเหตุผลใดจะรุนแรงเทาเหตุผลจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจระดับประเทศ   ซ่ึงบางครั้งก็โยงใยมาจากระดับโลก  ดังนั้น  เพ่ือให
เกิดความเขาใจไดถองแท  และชัดเจนมากขึ้นวาแนวนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐปจจุบันนาจะเดินมาถูกทางแลวหรือยัง   
หรือบริหารจัดการไดมากนอยเพียงใด  ดวยการนําเสนอขอคิดเห็นตางๆ ของนักวิชาการและนักพัฒนาชนบทบางทานในแงมุมที่
ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วสี (กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ - กก.สศช.) ไดใชคํา
วา “ความมุงม่ันแหงชาติที่จะเอาชนะความยากจน”  ดังน้ี 
 

- - - ๑ “ควรทําความเขาใจวา ยุทธศาสตรการสรางความร่ํารวยกับยุทธศาสตรการแกความยากจนนั้นแตกตางกัน
มาก ถาแกปญหาความยากจนไดก็เทากับแกปญหาท้ังหมดของประเทศไดเบ็ดเสร็จ ยุทธศาตรแกความยากจนจึง
ควรเปนยุทธศาสตรใหญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศ” 

- - - ๒“ความยากจนกอใหเกิดความทุกขยากแกผูคนทั้งแผนดิน และเชื่อมโยงกับปญหาอ่ืนๆ เชน ความยุติธรรม
ในสังคม  ปญหาอาชญากรรม  ปญหาโสเภณี  ยาเสพติด  โรคเอดส  การใชทรัพยากรอยางไมเปนธรรมและยั่งยืน  
ระบบการศึกษา  ระบบกฎหมาย  การเสียเปรียบตางชาติ  เปนตน   ถาเกิดความยากจนไดก็จะแกปญหาอื่นๆ 
พรอมกันไปเกือบหมดทุกอยาง   การเอาชนะความยากจนจึงเปนวาระแหงชาติ  ท่ีสังคมทั้งสังคมควรจะเขามา
รวมกันเคลื่อนไหวเพื่อแกไขใหได  ควรมีสมัชชาเพ่ือแกปญหาความยากจนทั่วไประดับจังหวัด  ระดับภาค  และ
ระดับชาติ  นายกรัฐมนตรีควรรวมกับสังคม  ประกาศยุทธศาสตรชาติเพื่อเอาชนะความยากจน”- - - 

 - - - ๓ “ลูกคนจนที่เคยชวยพอแมหาบกระบุงตะกรา พอเขาโรงเรียนไปสักพักหนึ่ง ก็อายท่ีจะเดินกับพอแมซ่ึง
ยากจนกะรุงกะริ่ง แสดงวาโรงเรียนจะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม เปนที่หลอหลอมใหรังเกียจความยากจน”   - - - 

                                                 
*  ศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ  สุรฤกษ   ศาสตราจารยเกียรตคิณุสาขาวิชาภมูิศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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- - - ๔ “ศีลธรรมพ้ืนฐาน  คือ  การเคารพคุณคา  ศักดิ์ศรีความเปนคนของคนทุกคน  โดยเฉพาะของคนเล็กคน
นอย  คนยากคนจน  ถาปราศจากศีลธรรมพื้นฐาน  ประเทศเจริญไมได  สังคมไทยขาดศีลธรรมพื้นฐานนี้  และนี่
เปนโครงสรางทางสังคมที่ลึกที่สุด  ท่ีตองการการแกไข” - - - 
- - - ๕ “ในเมื่อปญหาความยากจนเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีใหญและลึกมาก จึงเปนเรื่องยากสุดในการแกไข แก
ไมไดดวยวาทะและเกมทางการเมือง ทุกฝายควรจะเขามาทําความเขาใจ และหาทางแกไขปญหาที่ยากน้ี” - - - 
และหรือ 
- - - “ความยากจนเปนปญหาที่ซับซอน แกไขไมไดดวยการใชอํานาจ แตตองใชการรวมตัวรวมคิดรวมทํา หรือ
รวมเรียนรูในการปฏิบัติ (interactive learning through action) ของทุกฝายและทุกระดับ” - - -   

(๑ - ๕ ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วสี 2545) 
 

- - - ๖ “การแกปญหาความยากจนเปนเรื่องใหญ  ไมใชเรื่องแกปญหาทางเศรษฐกิจทางรายได  แตปญหาความ
ยากจน  หมายถึง  ความอัตคัตขัดสน  ความขัดของติดขัด  ยากจน  ทั้งทรัพยสิน        เงินทุน  ตลอดจนรายได  
การแกไขปญหาความยากจน  จึงตองมีมาตรการซับซอน  ตองเขาไปแกที่สาเหตุหรือแกไขครบองคประกอบ  
ตองพยายามจับจุดที่เปนยุทธศาสตร  เชน  ยุทธศาสตร  การแกไขปญหาความยากจนเชิงทฤษฎีที่เรียกวา : ทฤษฎี
รม 5 ชั้น” - - - 
- - - ๗ “ทฤษฎีรม 5 ชั้น (ชั้นที่ 1 : ครอบครัว  ญาติ  เพ่ือน   ชั้นท่ี 2 : ชุมชน  องคกรชุมชน  เครือ-ขายชุมชน   ชั้น
ที่ 3 : องคการบริหารพื้นที่   ชั้นที่ 4 : สังคมไทย   ชั้นท่ี 5 : สังคมโลก) หมายถึง  ปจจัย  กลไก  หรือสถาบันที่
เก่ียวของกับคน  ซ่ึงเปนเจาของเรื่องความยากจน  คนจะรูสึกและคนเปนผูรับปญหาและรับผลกระทบ  โดยมี
ปจจัยหรือกลไกที่เกี่ยวของหลายระดับ” - - - 
- - - ๘ “สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ก็มีบทบาทในการสงเสริมการรวมตัวกันเปนกลุมของประชาชนสงเสริม
องคกรของชุมชน การเรียนรูขององคกรชุมชน และการเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการ”- - - 
- - - ๙ “องคการบริหารพื้นที่ ตั้งแตระดับหมูบานขึ้นมาถึงระดับกลุมจังหวัด   ซ่ึงประเทศไทยควรบริหาอยางนี้ให
มากขึ้น จริงจังมากขึ้น จะสอดคลองกับแผนฯ 8 และ แผน 9 ที่ใหเนนพ้ืนที่ ใหเนนประชาชนเปหลัก” - - - และ 
- - - ๑๐ “การที่องคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม จะดําเนินงานใหประสบความสําเร็จที่ย่ังยืนได
จะตองประกอบดวยคุณสมบัติท้ัง 3 ประการ คือ ตองมีท้ังคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ” - - - 

(๖ - ๑๐ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน) 
 

- - - ๑๑ “เราควรเลิกพูดวา: ทําอยางไรจึงจะรวย แตควรพูดวา: ทําอยางไรจึงจะหายจน มากกวา” - - - และ 
- - - ๑๒ “ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกปญหาความยากจนของเกษตรกรไดอยางเปนรูปธรรม 3 ข้ัน  คือ  ขั้นที่ 1  
เกษตรกรจะตองรูจักชวยตัวเอง  พึ่งพาตนเองใหไดเสียกอน  จากน้ันจึงไปสู ขั้นที่ 2  คือ  การชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน  สรางเครือขายภายในชุมชนเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง  เพ่ือนําไปสู ขั้นท่ี 3  คือ  การขยายออกไปถึงคน
ภายนอกชุมชน  ในรูปแบบของกระบวนการทางธุรกิจ” - - -  

(๑๑ – ๑๒ เอ็นนู ซ่ือสุวรรณ รองผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรฯ) 
 

- - - ๑๓ “ที่เขายังมีรายไดนอย  ยังจนอยู  ก็เพราะวาเขาขาดทักษะทางธุรกิจ  ขาดทักษะในการบริหารจัดการ  ทั้ง
ดานการผลิต  และการตลาด  รวมทั้งขาดโอกาสในการกูยืมเงิน” - - - และ 
- - - ๑๔ “การถายทอดทักษะฝมือแรงงาน  การหาชองทางของตลาดรวมทั้งการฝกอบรมดานการบริหารจัดการ  
ดานการเงิน  และการตลาด  จะเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่ชวยแกปญหาความ-ยากจนและทําใหคนจนสามารถ
พึ่งตนเองไดในที่สุด” - - -  

(๑๓ - ๑๔  มีชัย  วีระไวทยะ  นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน) 
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- - -๑๕ “ปญหาความยากจนสมบูรณโดยองครวมแลวมันลดนอยถอยลง  ตราบใดที่ระบบเศรษฐกิจยังสามารถ
เติบโตอยางยั่งยืนตอไปได  แตปญหาความยากจนโดยสัมพันธมันเลวลงตามลําดับ  ปญหาความยากจนสัมพันธ   
คือ  ปญหาเรื่องการกระจายรายไดของครัวเรือน  ซ่ึงเลวรายลงตามลําดับในชวง 40 ปเศษที่ผานมา” - - - และ 
- - - ๑๖ “ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดซ่ึงทําใหระบบเศรษฐกิจไทยสัมพันธและพึ่งพิงทุนนิยมโลก  นอกจากจะ
ทําใหผลประโยชนจากกระบวนการพัฒนาไมไดมีการกระจายอยางเสมอภาค มีคนกลุมนอยในสังคมที่ได
ประโยชนอยางชนิดเปนกอบเปนกําจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่รัฐบาลเลือกใช” - - - 

(๑๕ - ๑๖ รังสรรค  ธนะพรพันธุ  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

 - ๑๗ “เขาบอกวาทางเจาหนาที่เกษตรของราชการ  มาบอกใหเขาเปลี่ยนวิธีปลูกขาวใหม  ใหมีผลผลิตมากๆ  พอ
เขาเปลี่ยนพันธุขาวมาปลูกขาวตามที่เจาหนาที่เกษตรแนะนํา ปรากฏวาเขาตองใชยาเคมีมากเลย  เจาหนาที่บอก
ใหปลูกเพ่ือขาย  เขาก็ปลูกแลวขาย  เอาเงินมาซื้อไอโนนซ้ือไอนี่  เขาก็ตองเร่ิมตนกู  ธ.ก.ส.  เขาบอกยิ่งกูมันยิ่ง
เพ่ิมข้ึนทุกที” - - - และ 
- - -๑๘ “ในทองถ่ิน  ในท่ีเล็กๆ  เราอาจจะเห็นไดวา  เกิดมีการเอาทุนทางวัฒนธรรม  ความคิด  ทางวัฒนธรรม
ตางๆ ท้ังความยืดหยุน  ความเอื้ออาทร  คานิยมเกาๆ ของไทยมาใชประโยชน  ถาเผื่อทุนทางวัฒนธรรมเหลานี้
ฟนขึ้นมาได  ก็สามารถที่จะทําอะไรไดเยอะมากใหกับสังคมของเรา” - - - 

(๑๗ - ๑๘  ม.ร.ว. อคิน  รพีพัฒน  ที่ปรึกษามูลนิธิชุมชนไทย) 
 
- - - ๑๙ “คําถามจากพอใหญวิรัชวา : แมน้ํามูลเปนของใคร  ผมคิดวาเปนคําถามที่ลึกซึ้งมาก  และก็สะทอนปญหา
ของการจัดการน้ําในปจจุบัน  ที่อยูในมือของรัฐบาล  โดยที่ชาวบานขาดการมีสวนรวม  ทําใหเราอดฉุกคิดไมได
วา  สิทธิในการจัดการน้ําที่เคยมีอยูนั้น  ปจจุบันไปอยูที่ไหน  และจะมีทางออกไหนบาง” - - - และ 
- - - ๒๐ “ชาวบานหลายคนบอกวา  ความคิดแบบพออยูพอกินไมไดหมายความวาไมเขาสูสังคมตลาด  แตไม
ตองการเปนหน้ีสินเทานั้นเอง” - - -  

(๑๙ - ๒๐  ชยันต  วรรธนภูติ  ศูนยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแหงภูมิภาค   
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
- - - ๒๑ “ดวยความรูความเขาใจอยางดีเทานั้น  ที่เราจะสามารถรวมกันสรางนโยบายสาธารณะที่ไดผลในการ
ขจัดความยากจนไปจากสังคมไทยไดจริง ในขณะเดียวกันก็จะเกิดอํานาจของประชาชนในการตรวจสอบพรรค
การเมืองและนักการเมือง  ซ่ึงมักจะใชความยากจนเปนนโยบายหาเสียงอยูเสมอดวย  ไมเพียงแตตรวจสอบ
เทาน้ัน  แตรวมถึงกํากับใหพรรคการเมืองและนักการเมืองบริหารทรัพยากรไปในทิศทางที่จะปรับเปลี่ยนในเชิง
โครงสรางเพ่ือเปดใหคนจนไดเงยหนาอาปากอยางแทจริงอีกดวย”  

(นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ  มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน  และคณะผูจัดการเสวนา) 
 

- - - ๒๒ “ทางออกของสังคมไทยจากความยากจนนั้น  มีหลายประเด็นดวยกัน  แตประเด็นหน่ึงที่เห็นพองตองกัน
หลายฝายคือ ความรู ฉะน้ันจึงตองสรางความรูที่ถูกตองและเปนจริงขึ้นถวงดุลกับความรูบิดเบือนเหลาน้ัน  
จะตองมีการสรางเครือขายของนักวิชาการและชาวบาน  และส่ือ  เพ่ือสรางและขยายความรูที่ถูกตองเหลานี้แก
สังคมในวงกวาง” 

(คณะผูจัดการเสวนา “แกโครงสรางอยางไร  จึงจะหายจน”) 
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สําหรับขอคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรในการแกไขปญหาความยากจนใน 3 แงมุมสําคัญ  ที่ทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดสรุปไวเปนแนวทาง  มีดังนี้ 

 
๑ ความมุงม่ันแหงชาติท่ีจะเอาชนะความยากจน 
   “ความมุงมั่นแหงชาติที่จะเอาชนะความทุกขยากแกคนทั้งแผนดิน  และยังเชื่อมโยงกับปญหาอ่ืนๆดวย  ถา
แกปญหาความยากจนไดก็จะแกปญหาอ่ืนๆ พรอมกันไปไดเกือบทุกอยาง  การเอาชนะความยากจนจึงเปนวาระ
แหงชาติที่สังคมทั้งสังคมควรจะเขามารวมกันแกไขใหได  นายกรัฐมนตรีควรรวมกับสังคมประกาศยุทธศาสตร
ชาติเพ่ือเอาชนะความยากจน  พรอมทั้งจัดตั้ง     องคกรบริหารยุทธศาสตรเอาชนะความยากจนใหได” 

(สรุปจาก  ศาสตราจารย นพ.ประเวศ  วสี 2545) 
 
๒ “การสรางปญหา”  ยุทธศาสนาการขจัดปญหาความยากจน 
    “ปญหาความยากจนของประเทศไทย ไดสะสมมานานจนกลายเปนปญหาเชิงโครงสรางที่สําคัญ การขจัด
ปญหาความยากจนใหตรงจุด จะตองใหความสําคัญกับกระบวนการสรางปญหาเปนตัวนํา โดยการสรางคนยุค
ใหมในสังคมใหเปนคนที่มีความสามารถในการเรียนรูสูง ถาคนในชาติทั้งหมดมีความสามารถในการเรียนรูสูง
แลว เมื่อประสบปญหาก็จะสามารถแกไขปญหาน้ันได   การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคปญญาจึงเปนยุทธศาสตรหน่ึง
ในการขจัดปญหาความยากจนของประเทศได” 

(สรุปจาก นายพรณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 2545) 
 
๓ ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 
  “ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนไดปรับกระบวนทรรศนใหม  ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  โดย
การเนนกลุมเปาหมายคนจนและพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจน เนนการเพิ่มบทบาทของชุมชนภายใตการสนับสนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทั้งเนนการแกไขปญหาอยางเปนองครวม  ซ่ึงจะตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในสังคม ในการเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน  ไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม” 

(สรุปจาก  วันฉัตร  สุวรรณกิตติ  2545) 
ฯลฯ 

 
(1) ยุทธศาสตรของรัฐในการแกไขปญหาความยากจนปจจุบัน (พ.ศ. 2540 – 2549) 

 ปจจุบันในที่นี้หมายถึง  ชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) และตอเน่ืองมาจนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  ซ่ึงเปนชวงสองแผนหลังท่ีรัฐบาลดําเนินนโยบายและกลยุทธหรือยุทธศาสตรในการ
แกไขปญหาความยากจนในรูปแบบใหม  ในลักษณะเปนองครวมเชิงบูรณาการ  ที่เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  ภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1) ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบัน  โดยมองปญหาความยากจนและแนว

                                                 
1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลก
ยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ท้ังน้ี จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการ
นําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ 
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ทางแกไขที่ครอบคลุมในเชิงโครงสรางอยางกวางมากที่สุด  ไมใชเชิงปจเจกบุคคล  อยางที่ผานมาในอดีต  เพราะความยากจนที่
แทจริงนั้นมีโครงสรางที่ซับซอนและวิกฤตมากนอยแตกตางกันในแตละพื้นที่ และสภาพพื้นฐานของครอบครัวหรือสังคมฐาน
ราก  ไมวาจะเปนประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม  หรือความลมสลายของสถาบันครอบครัวและชุมชน การศึกษา  วัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จิตวิญญาณหรือคุณธรรมและจริยธรรม และที่ขาดเสียมิได คือ การเมืองหรือนโยบายและ
ทิศทางยุทธศาสตรของรัฐเปนสําคัญ  ซ่ึงประเด็นเหลาน้ียังมีชองวางหรือจุดโหวใหเพิ่มเติมอีกมากมาย จนแมแตในชวงแผน 8 
และแผน 9 ปจจุบันที่จะสรุปตอไป 
 ในชวงแผน 8 (พ.ศ. 2540-2544) รัฐไดปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนทรรศนในการพัฒนาประเทศใหมท่ีเนน “คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา” และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติท่ียึดหลักการดาน “พ้ืนที่-ภารกิจ-และการมีสวนรวม” – 
(Area-Function-Participation: AFP)  สวนการกําหนดกรอบแนวยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนในแผนนี้เริ่มมีความ
ชัดเจน และครอบคลุมมิติของความยากจนไดตรงแนวทางมากขึ้นจาก 7 แผนแรก คือ การกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรการ
พัฒนาอยางเปนองครวม และมีเปาหมายมุงลดความยากจนทั้งในเมืองและชนบทอยางชัดเจน มองปญหาความยากจนที่
ครอบคลุมในเชิงโครงสรางอยางกวาง ที่คนจนมีความขัดสนในหลายๆ ดาน  ทั้งขาดปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพ ขาดที่ดินทํา
กิน มีภาระพึ่งพิงสูง และไมสามารถเขาถึงบริการของรัฐและความชวยเหลือดานตางๆ ของรัฐไดอยางเต็มศักยภาพ ดังน้ัน  ยุทธ 
ศาสตรของรัฐตามแผนนี้ (ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน-กนภ.) จึง
ใหชนบทเปนฐานการแกไขปญหาความยากจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการพัฒนาชนบทใหเขาสูสมดุล สามารถพึ่งพา
ตนเองไดจากภายใน  อาทิ การมีสวนรวมของประชาชนใหกวางขวางมากขึ้น  พ่ึงพาเทคโนโลยีของตนเอง  คัดเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมจากภายนอก เนนการบริโภคภายในเปนหลัก เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเศรษฐกิจชนบทที่เกื้อกูลตอการดํารง
อยูในชนบทเอง  และองคกรของรัฐตองใหทิศทางหรือภาพอนาคตที่มีผลตอการพึ่งตนเองของชนบท และกําหนดนโยบายตาม
ความตองการของประชาชนที่มุงความสมดุลระหวางเมืองและชนบท โดยกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากขึ้น และดําเนินโครงการ
ในลักษณะบูรณาการมากขึ้น แตแมกระนั้นก็ดี การที่คนจนจะมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาของตนทุกดาน หรือ
แมแตดานใดดานหนึ่ง ก็ยังมีปญหาอุปสรรคมากมาย หรือยังมีจุดออนที่ตองแกไขอีกไมใชนอย  ดังรายงานผลการวิจัยท่ีผูเขียน
และคณะไดสรุปไวในป 2543 และป 2544 (วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนยากจนดักดานในภาคเหนือ ธันวาคม 
2543 และวิกฤตเศรษฐกิจของผูตกงานที่กลับภูมิลําเนาในภาคเหนือ มีนาคม 2544)   นอกจากนี้ก็ยังมียุทธศาสตรการแกปญหา
ความยากจนที่คณะทํางานไทยรวมมือกับสหประชาชาติกําหนดแนวทางไว ในปแรกของแผน 8 (ป 2540) อีก 10 ประการ 
(วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปที่ 34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2540)  ก็นับวาไดชวยสนับสนุนกรอบแนวยุทธศาสตรของ
รัฐโดยเฉพาะยุทธศาสตรท่ีเนน “การเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชน (เมืองและชนบท) เพ่ือใหมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
เพ่ือแกไขปญหาความยากจน”  นอกจากนี้ก็ยังกําหนดยุทธศาสตรที่ครอบคลุมอีกหลายประเด็น ทั้งดานการถือครองที่ดิน 
การเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม การสนับสนุนธุรกิจขนาดยอม และหัตถกรรม อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานสูง การปรับปรุง
ระบบการศึกษา การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การแกไขนํ้าอุปโภคบริโภค การแกปญหายาเสพติด และการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารโครงการแกไขปญหาความยากจนของรัฐ  สวนโครงการแกไขปญหาความยากจนตามแผนยุทธศาสตรในแผน 8  ก็
นับวามีมากมายที่ดําเนินการตอเนื่องจนถึงแผน 9 ในปจจุบัน  อาทิ โครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน: รากฐานการพัฒนา 
กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต กลุมผูนํากับความมีอิสระในการตัดสินใจ ระบบความสัมพันธเชิงสังคม กลไกในการปฏิสัมพันธ
ประเทศที่ย่ังยืน (ปจจัยท่ีกําหนดประกอบดวย  โครงสรางทางสังคม ระบบเศรษฐกิจของชุมชน คานิยมและความเชื่อในศาสนา

                                                                                                                                                             
เชิงอรรถที่ 1 (ตอ)   
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย 
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดาน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
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และการติดตอส่ือสาร และการบริหารงานปกครองของรัฐ) (วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปที่ 38 ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 
2540) โดยมุงพัฒนาชนบทและเมือง เพิ่มสมรรถนะของเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาความเชื่อมโยงชนบทและเมืองอยางเกื้อกูลกัน 
ลดความยากจนในชนบทและเมือง และเสริมสรางเครือขายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นและชุมชนในการเรียนรู และ
การทํางานรวมกันใหเกิดความโปรงใสไรทุจริต เปนสําคัญ  โครงการอ่ืนๆ เชน โครงการเงินกูจากตางประเทศ โดยเฉพาะ
โครงการเงินกูจากธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย –ADB เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบทางสังคมและผูดอยโอกาส  โครงการเงินกูจาก
แผนมิยาซาวา (Miyazawa Plan)  โครงการลงทุนเพ่ือสังคม (Social Investment Project-SIP)  ที่จัดตั้งกองทุนเพ่ือการลงทุนเพ่ือ
บรรเทาปญหาสังคม (Social Investment Fund-SIF) และโครงการฝกอาชีพจากโครงการเงินกูของธนาคารโลก (หลังเกิดภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจกลางป 2540 เพื่อบรรเทาปญหาการวางงาน อาทิ งานเครื่องหนัง งานประกอบอาหาร งานนวดแผนโบราณ งานตัดเย็บ 
งานการตลาดของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ และการสงเสริมอาชีพทอผา) ฯลฯ เปนตน 
 ตอมาในแผน 9 (พ.ศ. 2545-2549) หรือแผนพัฒนาฉบับปจจุบัน จัดเปนชวงปรับเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดชวงหนึ่งของ
ประเทศ  ที่รัฐบาลมีการปฏิรูประบบตางๆ ที่เริ่มวางพื้นฐานไวในปลายแผน 8 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ และมุงสรางพลังรวม
ใหเกิดคานิยมใหมในสังคมไทยภายใตหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในรัชกาล
ปจจุบัน   (ตามที่ระบุแลว)  โดยเนนใหความสําคัญกับเปาหมายหลัก คือ “การแกไขปญหาความยากจน”  เชนเดียวกับทุกแผนที่
ผานมา  แตรัฐบาลน้ีไดเนนกลุมเปาหมายคนจนและพื้นท่ีเปาหมายที่ชัดเจน  และเพิ่มบทบาทของชุมชนภายใตการสนับสนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แทนท่ีจะใหบทบาทภาครัฐเปนฝายนําฝายเดียวเชนที่นิยมทํากันมาเดิม  รวมทั้งการแกปญหา
อยางเปนองครวม (นิตยา  กมลวัฒนนิศา 2545)  และการผลักดันใหปญหาความยากจนเปนวาระแหงชาติ  โดยทุกฝายที่เกี่ยวของ
รวมจัดทํายุทธศาสตรการแกไขปญหานี้  พรอมแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนแหงชาติกํากับดูแล
การปฏิบัติตามสาระสําคัญในยุทธศาสตร 5 ดาน (วันฉัตร  สุวรรณกิตติ  2545) คือ (1) การปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐเพ่ือ
แกไขปญหาความยากจน  ที่มีการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายคนจนและชุมชนเปนศูนยกลางของการแกไขบัญหา  โดยยึดความ
ตองการของชุมชนเปนหลัก  (2) การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจนและชุมชน โดยเนนการพัฒนาดานการศึกษาและทักษะ
อาชีพแกเด็กและเยาวชนจากครอบครัวยากจนและคนจนวัยทํางาน  ดวยระบบสินเชื่อเพื่อการศึกษาและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน  
(3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการสนับสนุนการมีที่ดินทํากินของเกษตรกรรายยอย  โดยการเรงรัดในเรื่องตอไปนี้  การ
สํารวจที่ดิน การจัดที่ดินทํากินอยางครบวงจร และการจัดทําแนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษ และดําเนินการดานการจัดระบบเอกสาร
สิทธิในที่ดิน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกองทุนท่ีดิน  (4) การพัฒนาระบบคุมครองทางสังคม เพื่อการจัด
สวัสดิการสังคมโดยชุมชนในรูปแบบที่ชวยใหคนจนพึ่งตนเองไดมากขึ้น ชุมชนมีความเขมแข็ง (ปจจุบันคณะกรรมการนโยบาย
กระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน-กนภ. เห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รวมมือกับ 5 ภาคีการพัฒนา ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมการพัฒนาชุมชน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และกองบัญชาการทหารสูงสุด  ดําเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเขมแข็งของชุมชน และเอาชนะ
ความยากจนในพื้นที่ทุกตําบลทั่วประเทศ ระยะเวลา 3 ประหวางป 2546-2548  ขาวการพัฒนา สศช. ปที่ 20 ฉบับที่ 3 มีนาคม 
2546)  คนดอยโอกาสและยากไรไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   และ (5) การสงเสริมนโยบายเศรษฐกิจมหภาคใหเอ้ือตอ
การแกไขปญหาความยากจน เชน นโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น-กนภ.  นโยบายภาษี และมาตรการ
การเงินและการคลัง เปนตน  นอกจากนี้ในแผน 9 ยังไดกําหนดแนวทางแกไขปญหาความยากจนตามยุทธศาสตรขางตน  (นิตยา  
กมลวัฒนนิศา  อางแลว) ดังนี้ (1) การเสริมสรางโอกาสใหคนยากจนเขาถึงบริการของรัฐไดอยางทั่วถึง (2) การสรางโอกาสให
คนยากจนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  (3) พัฒนาโครงขายการคุมครองทางสังคมเพื่อสราง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตแกคนยากจน  (4) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งเพ่ือสรางศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถใหคนยากจนสามารถกอรางสรางตัวและพ่ึงตนเองไดมากข้ึน  โดยเฉพาะการรวมกลุมคนยากจนเปนองคกรชุมชน
และเปนเครือขายองคกรชุมชนที่เขมแข็ง  (5) ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเอ้ือตอการสรางโอกาสใหคนยากจนทั้งใน
ชนบทและในเมือง และ(6) เรงปฏิรูปกฎหมายและปรับกฎระเบียบใหคนจนไดรับโอกาส สิทธิ และความเสมอภาคในดานตางๆ 
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อาทิ ขอมูลขาวสาร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการถือครองที่ดินทํากิน เปนตน  สวนโครงการสําคัญ 5 โครงการตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบันเพื่อแกไขปญหาความยากจน  (ทิวาภรณ  ตันเจริญ / รุงนภา  เพ็ชรพรหมศร / ศรี  ศรีงาม  
2545) ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่ระบุแลว ไดแก (1) โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหเกษตรกรรายยอยเปนเวลา 
3 ป  (2) การจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนละ 1 ลานบาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบาน
และชุมชนเมือง  (3) โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อลดรายจายของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเสีย
คาใชจาย 30 บาทตอครั้ง  (4) การจัดตั้งธนาคารประชาชน เพื่อสรางทางเลือกในการลดการพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบ  และ (5) 
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อใหแตละชุมชนไดนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคา 
 อยางไรก็ตาม  ในปลายป 2546 (1 ตุลาคม 2546) รัฐบาลปจจุบันโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ  ชินวัตร  ได
มอบหมายนโยบายและแนวทาง “แกปญหาสังคม  และความยากจนเชิงบูรณาการ”  ใหหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ (กรมการ
ปกครอง  กรมพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอ่ืนๆ)  มารวมพลังทุมเทสมองชวยพลิกฟนสรางความหวังที่
เปนรูปธรรม โดยชี้ใหเห็นวา  “ความยากจนสามารถแกไดดวยการใหโอกาสและปลดปลอยศักยภาพของคน  ซ่ึงจะนําไปสูการ
แกไขปญหาอยางยั่งยืนและประชาชนสามารถชวยตนเองได”  การดําเนินงานตามนโยบายแกปญหาความยากจนของรัฐที่เสริม
เขามาในชวงน้ี  เปนที่รูจักกันทั่วไปวา  คือ  “โครงการจดทะเบียนคนจน”  ที่จังหวัดเชียงใหมพื้นท่ีตัวอยางศึกษา  1 ใน 3 แหง
ไดรับเลือกเปน 1 ใน 8 จังหวัดนํารองของโครงการฯ  (มีการจดทะเบียนระหวางวันท่ี 6  ธันวาคม  2546 – 31  มีนาคม  2547  
สวนอีก 67 จังหวัด   และกรุงเทพฯ / เมืองพัทยา  ดําเนินการจดทะเบียนระหวางวันที่ 5  มกราคม – 31  มีนาคม  2547)  โดยเปน
การ    จดทะเบียนใน 7 กลุมปญหาหลักของความยากจน  ประกอบดวย  (1)  ปญหาที่ดินทํากิน  (2)  ปญหาคนเรรอน  (3)  
ปญหาผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  (4)  ปญหาการใหความชวยเหลือนักเรียน / นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพที่เหมาะสม  (5)  
ปญหาการถูกหลอกลวง    (6)  ปญหาหน้ีสินภาคประชาชน  (7)  ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน  และอื่นๆหรือปญหาที่ (8) ที่รวม
หลายๆปญหาใน 7 ปญหาขางตน  (นโยบายและยุทธศาสตรในเรื่องน้ีจะไดวิเคราะหลงลึกในรายละเอียดที่เนนพ้ืนที่ศึกษา  ท้ัง
ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  ของ 3 จังหวัดตัวอยางศึกษาในภาคเหนือภูมิศาสตร  หรือภาคเหนือลานนา  ในตอน
ที่ 2 ของรายงานผลการวิจัย  เชนเดียวกับโครงการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจนที่เปนสวน
สําคัญของการศึกษาวิจัยครั้งนี้  และก็พบวาปญหาหลัก 3 ลําดับแรกจากการจดทะเบียนคนจนในพื้นที่ศึกษาไมตางจากที่พบใน
ภาพรวมของประเทศ  คือ  ปญหาที่ดินทํากิน  ปญหาหน้ีสินภาคประชาชน  และปญหาที่อยูอาศัยของคนจน  ตามลําดับ) 
 สวนนโยบายลาสุดที่รัฐบาลปจจุบัน ไดประกาศเสริมเขามาตอเน่ืองกับนโยบายแกปญหาความยากจนในชวงครึ่งหลัง
ของป 2547 (ประกาศแนวคิด 6 สิงหาคม 2547)  หรือปสุดทายของรัฐบาลปจจุบันสมัยแรก (กอนเลือกตั้งใหมในตนกุมภาพันธ 
2548)  ตามแนวคิดของ ฯพณฯ นายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร คือ “โครงการการบริหารจัดการหมูบานโดยประชาคม”ที่รัฐไดจัดสรร
และกระจายงบประมาณที่อยูในอํานาจการสั่งใชของนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงไดการอนุมัติจากรัฐสภาไปยังหมูบาน / ชุมชนตางๆ ทั่ว
ประเทศโดยตรง  เพื่อชวยใหแตละหมูบาน / ชุมชนมีงบประมาณในการแกไขปญหาหรือพัฒนาหมูบาน / ชุมชน  โดยมีหลักการ
สําคัญ เพ่ือลดอํานาจรัฐและเพิ่มอํานาจประชาชนที่จะบริหารจัดการหมูบานและชุมชน โดยประชาคมหรือตนเองดวยงบฯที่
ไดรับตามขนาดของหมูบานหรือชุมชน  แบงเปนขนาดเล็ก (small) จํานวนประชากร 1-500 คน  ไดรับงบฯ แหงละ 200,000 
บาท  ขนาดกลาง (medium) จํานวนประชากร 501 – 1,000 คน  ไดรับงบฯ แหงละ  250,000 บาท และขนาดใหญ (large)  
จํานวนประชากรตั้งแต 1,001 คนข้ึนไปไดรับงบฯ แหงละ 300,000 บาท  สวนชุมชนในเขตเทศบาลนคร / เทศบาลเมือง  ไดรับ
จัดสรรงบฯ เทากับหมูบานขนาดกลาง  คือแหงละ 250,000  บาท  จากลักษณะการแบงขนาดหมูบาน / ชุมชนของโครงการเปน 
3 ขนาดดังกลาว  โครงการนี้จึงนิยมเรียกส้ันๆวา  “โครงการ SML”  และรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยไดมอบใหผูวาราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด เตรียมการเพื่อสรางหมูบานตนแบบในการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพหมูบาน / ชุมชน ตาม
โครงการ SML (ทั้งนี้ตั้งแต 27 สิงหาคม 2547) ในปงบฯ 2547 จํานวนหมูบาน / ชุมชนนํารอง / ก่ิงอําเภอละ 1 แหง รวม 1,002 
แหง  แบงเปนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  จํานวนเทากัน  คือ  กลุมละ 292 หมูบาน  รวมกับเขตเทศบาลอีก 126 
ชุมชน (ใน 75 จังหวัด)  ที่ผานหลักเกณฑเบื้องตนในการพิจารณาคัดสรรวาเปนหมูบาน / ชุมชน ท่ีมีความเขมแข็งและมีศักยภาพ
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ในการพัฒนาตลอดจนสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับหมูบาน / ชุมชนอื่นๆ  ที่ทางรัฐบาลจะขยายใหครอบคลุมทุกหมูบาน / 
ชุมชนทั่วประเทศในปงบประมาณถัดไป (ปงบฯ 2548) 
 นโยบายและยุทธศาสตรแกปญหาสวนรวมของหมูบาน / ชุมชน  โดยโครงการ SML นี้จะตางจากกองทุนเงินลานที่
เปนกองทุนท่ีชวยประชากรสมาชิกหมูบาน / ชุมชนเปนรายบุคคลไดกูยืมไปลงทุนหรือพัฒนาอาชีพ   ที่เปนทุนหมุนเวียนประจํา
หมูบาน  ในขณะที่โครงการ SML นั้น  สมาชิกหมูบาน / ชุมชนแตละแหงประมาณ 3 ใน 4 หรือรอยละ 75 และไมนอยกวารอย
ละ 70 ของทั้งหมดตองมีสวนรวม หรือมาประชุมรวมกันเพ่ือทําประชามติและคัดสรรจัดอันดับปญหาของหมูบานตามความ
จําเปนและหรือเดือดรอนมากนอย  ท่ีตองเรงแกไขกอนหลังพรอมจัดทํางบประมาณและรวมบริหารจัดการกันเอง (อาทิ  การทํา
โครงการของบฯซื้อเครื่องทุนแรงเกษตร  ซ้ือปุยและยาปราบศัตรูพืช  การตอทอนํานํ้าจากแหลงน้ําเขามาใชในหมูบาน  ทํา
ประปาหมูบาน  และตอทออยางท่ัวถึง  โรงงานทําปุยอินทรียอัดเม็ด  โครงการรานคาชุมชน  ปรับปรุงถนนเชื่อมตอภายในและ
ระหวางหมูบาน ฯลฯ เปนตน)  นับเปนนโยบายที่ชวยสรางเสริมความเปนปกแผนและเขมแข็งของชุมชนที่รวมคิด รวม
แกปญหา  ฐานรากสําคัญประการหนึ่งที่ปจจุบันเชื่อกันวานาจะเปนแนวทางพัฒนาชนบทและเมืองที่ชวยแกปญหาท่ีชุมชนเผชิญ
อยูรวมกันเปนลําดับแรกไดดี  โดยเฉพาะปญหาความยากจน  (ที่จริงนโยบายในลักษณะนี้ที่สงเสริมใหประชากรฐานรากรวมคิด  
รวมจัดทําโครงการ  เสนอของบฯพัฒนาตามความเดือดรอนและจําเปนเรงดวน  เพ่ือแกไขปญหาสวนรวมของหมูบานชนบท  
ไดริเริ่มมาไมนอยกวา 25 ป  ในโครงการสรางงานชนบท  หรือโครงการ กสช. 1  เพียงแตลักษณะของโครงการ กสช. จะยังไม
เปดเสรีเต็มที่อยางโครงการ SML  เพราะประชากรชนบทที่มีอาชีพหลักทางการเกษตรและยากจน  ซ่ึงไดรับการสงเสริมในการมี
สวนรวมในการ   ชี้แนะและรวมตัดสินใจในการแกไขปญหา  จะเลือกโครงการในกลุมงานที่สนองและสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล  คือ  สวนใหญหรือมากกวาครึ่ง  เปนโครงการประเภทพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค  และสวน
ที่เหลือเปนโครงการประเภทกอสรางปรับปรุงส่ิงที่เปนสาธารณประโยชนของชุมชนในชนบท  ไมวาจะเปนถนน  สะพาน  
เขื่อนกันดินพังริมแมน้ํา  ประปาหมูบาน   โรงเรียน  สถานีอนามัย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ศูนยฝกอบรมของหมูบาน  และ
เครื่องอบผลผลิตทางการเกษตร  โรงงานปรับปรุงยางแผน  รานคาชุมชน / องคการตลาดกลาง  ฯลฯ  ก็ตาม)  และในวันที่  15  
กรกฎาคม 2548  ทางรัฐบาลไดจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ SML ที่ไดรับงบฯ ในโครงการนํารองเปนครั้งแรก 

(2) ยุทธศาสตรของรัฐในการแกไขปญหาความยากจนในอดีต (พ.ศ. 2504 – 2539) 
  ในชวงระยะเวลาประมาณ 36 –37 ป  ที่ประเทศของเรามีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตั้งแตเริ่มแรก 
(พ.ศ. 2504)  นับเปนอดีตอันยาวนานของรัฐบาลหลายยุคสมัย  ที่ตางก็มุงเนนใหความสําคัญกับเปาหมาย  นโยบาย  ตลอดจนกล
ยุทธหรือยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนของประชากรฐานรากมาอยางตอเน่ืองโดยตลอดจนมาถึงสมัยปจจุบันในชวง
สองแผนพัฒนาฯ หลัง  (ฉบับท่ี 8  และฉบับที่ 9   พ.ศ. 2540 – 2549) ท่ีมียุทธศาสตรการแกปญหาความยากจนในกระบวน
ทรรศนใหมเชิงโครงสรางภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตั้งแตประชากรฐานรากที่เปน
ประชากรเปาหมายยากจนทั้งในชนบทและชุมชนเมืองจนถึงระดับนโยบาย  ดังที่สรุปในภาพรวมใหเห็นมาแตแรกแลว  สวนใน
อดีตชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 7 (พ.ศ. 2504 – 2539) พอจะสรุปใหเห็นความแตกตางของยุทธศาสตรการแกปญหาความ
ยากจนจากปจจุบัน  ดังน้ี 
 เมื่อมองยอนไปในอดีตจะพบวา ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งรวมถึงการแกไขปญหาความยากจนดวยน้ัน  
โดยเฉพาะในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 และ 2 (พ.ศ. 2504-2514) หรือประมาณ 11 ปแรกของการพัฒนาอยางเปนระบบและ
รูปธรรม  ไดเนนดานผลตอบแทนหรือประสิทธิภาพในการลงทุนทางเศรษฐกิจ   กลาวอีกนัยหน่ึง คือ เปนยุทธศาสตรที่ให
ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการระดมทุน (capital) มาลงทุนสรางงานที่อาศัยแรงงานราคาถูก  มีการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ซ่ึงอาจเปนสิ่งที่ถูกตอง หรือไมผิดจนแกไขไมได  กรณีไดคํานึงถึงมาตรการอนุรักษ
ควบคูไปดวย คือมีการใชอยางถูกวิธี และเหมาะสมกับยุคสมัยในขณะนั้น  เน่ืองจากในชวงนั้นประชากรของประเทศสวนใหญ 
หรือมากกวาครึ่งยังยากจนดังอางแลวแตแรกและอยูในภาคการเกษตรไมต่ํากวารอยละ 80 ของทั้งหมด (ดังที่อางไวชัดเจนใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2507 -   2509 บทที่ 6 : การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ)  สงผลใหการพัฒนาประเทศ
ประสบความสําเร็จในเชิงปริมาณไดระดับหนึ่ง  แตขาดความสมดุลดานคุณภาพในหลายๆ ดานจนเปนจุดออนของการพัฒนา
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ประเทศในระยะเวลาตอๆ มา  ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น คือ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได ความยากจน ที่ย่ิงมีมากขึ้นและ
กวางขวางขึ้น และชองวางระหวางคนยากจนกับคนรวยหางมากขึ้น ตลอดจนความเสื่อมโทรมรอยหรอของทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ่งแวดลอมที่รุนแรงขึ้น   นับวากลยุทธหรือยุทธศาสตรในยุคมีแผนพัฒนาแรกๆไดสรางความขัดแยงในสังคมมากขึ้น   
แมจะโดยไมไดตั้งใจก็ตาม 
 ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนในยุคตอมา หรือตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2515-2539) 
คือในชวงระยะเวลาประมาณ 25  - 26 ปถัดมา  แมจะเปนชวงที่มียุทธศาสตรเพ่ือแกไขปญหาหรือเพื่อลดและบรรเทาปญหา
ความยากจนเกิดขึ้นมากมายและหลายมาตรการที่ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทางสังคมมากขึ้น และพยายามใหประชากร
ฐานรากโดยเฉพาะคนยากจนเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาของตนมากขึ้น มีสภาพและฐานะทางเศรษฐกิจสังคมดีข้ึนก็ตาม  
แตก็ยังมีจุดออนที่ท้ังปญหาความยากจนและการกระจายรายไดยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
เน่ืองจากการพัฒนายังคงกระจุกตัวอยูเฉพาะในคนบางกลุมและในบางพื้นที่   แมจํานวนคนยากจนหรือรอยละของความยากจน
จะลดลงตามลําดับ จนเหลือเพียงรอยละ 11 ของประชากรทั้งประเทศในปสุดทายของแผน 7 ดังอางแลว  แตชองวางระหวาง
รายไดของกลุมคนจนกับคนรวยก็ยังมีอยูสูง (วัดจากดัชนีจีนี หรือ Gini Coefficient)  ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมก็ยังเสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่อง สังคมมีความขัดแยง สับสนและมุงวัตถุนิยมมากขึ้น  ตลอดจนเกิดสภาพครอบครัว
ลมสลาย  กอใหเกิดตนทุนทางสังคม โดยผูที่ไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุดก็คือ คนจนและผูดอยโอกาสในสังคม น่ันเอง (วารสาร
เศรษฐกิจและสังคม ปท่ี 39 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม-สิงหาคม 2545) 
 ตัวอยางของแผนยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนในชวงนี้ (เมธี ครองแกวและคณะ 2524  วันเพ็ญ สุรฤกษ 2528 
และ 2538  และ Vanpen  Surarerks   1976) ที่มีความเดนชัดของรัฐบาล ก็คือ ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนดวย
โครงการพัฒนาชนบทเรงดวนระยะสั้น 6 เดือน หรือครึ่งป  ที่มีเปาหมายหลักชวยแกไขปญหาหรือบรรเทาภาวะวิกฤตของ
ประชากรเปาหมาย คือ เกษตรกรยากจน หรือคนยากจนสวนใหญที่เล้ียงชีพทางการเกษตรโดยอาศัยน้ําฝน (rainfed)  ในพื้นที่
สภาพดินเลว  สภาพภูมิประเทศเปนอุปสรรค  ผลผลิตตกต่ํา  มีภาระหนี้สิน  มีการเคลื่อนยายแรงงานระยะสั้น (seasonal 
migration) เพื่อหารายไดจากงานพิเศษชั่วคราวเปนสําคัญ  ยุทธศาสตรนี้แมจะมีโครงสรางหรือรูปแบบชัดเจนในครึ่งหลังของ
แผน 4 ถึงตนแผน 7 (พ.ศ. 2523-2535) ประมาณ 12 ป ที่รูจักกันวา “โครงการสรางงานในชนบท”  กสช.  สมัยรัฐบาล ฯพณฯ พล
เอกเปรม  ติณสูลานนท  (ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษอาวุโส ปจจุบัน) เปนนายกรัฐมนตรีก็ตาม  แตโครงการตามยุทธศาสตร
นี้ไดมีพัฒนาการมาตั้งแตปลายแผน 3 (ป พ.ศ. 2518) คือ “โครงการพัฒนา  ทองถิ่นและชวยเหลือประชาชนในชนบทใหมีงานทํา
ในฤดูแลง”–ปชล. ที่ทุกคนรูจักกันดีวา “โครงการเงินผัน”  ป พ.ศ. 2518 และ “โครงการพัฒนาตําบล” ป พ.ศ. 2519  นับเปน
ยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนแผนแรกที่ใหความสําคัญกับฐานราก (bottom up) หรือสภาตําบลเปนผูบริหารงบฯ พัฒนา
แกไขปญหาในพื้นที่ของตนที่จัดสรรตรงไปจากรัฐบาลกลาง  ถัดมาในสมัย   รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท เปน
นายกรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2521  โครงการตามยุทธศาสตรนี้ไดปรับชื่อตามเปาหมายวา  “โครงการฟนฟูเศรษฐกิจชนบทที่ประสบ
ภัยธรรมชาติ” – กฟป. ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาชนบทระยะสั้นน้ี มีเปาหมายชวยเหลือพ้ืนท่ีเฉพาะที่ประสบภัยแลงและ
ประชากรเปาหมายเกษตรกรยากจน วางงาน หรืออพยพยายถิ่นไปหางานทําในที่อ่ืน มีโอกาสไดทํางานในพื้นที่ภูมิลําเนาของตน
ทั้ง 4 ภาคปกครองทั่วประเทศ ยกเวนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตามขอเท็จจริงแลวประชากรที่ไดรับผลพวงมากนอยจากแผน
ยุทธศาสตรนี้ตามลําดับความรุนแรงของปญหา อันเน่ืองมาจากทําเลที่ตั้งและลักษณะของภูมิศาสตรกายภาพเปนประเด็นหลัก 
และสภาพทางสังคมเศรษฐกิจเปนประเด็นรอง นั่นก็คือ ประชากรยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต  เปนที่นาสังเกตวานโยบายและเปาหมายของยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาชนบทลักษณะน้ี ไดพยายามเนนใหประชากร
เปาหมายไดมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาความยากจนและมีความรูสึกรวมเปนเจาของในสิ่งสาธารณประโยชน อันเปน
การเสริมสรางการปกครองระบอบประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานในระดับทองถิ่น  รวมทั้งการสงเสริมการทํางานรวมกันระหวาง
สภาตําบลและสวนราชการที่เกี่ยวของ  ในชวงแผน 5 หรือตั้งแตป พ.ศ. 2527 และป พ.ศ. 2528 ตามลําดับ  ซ่ึงนับเปนขอดีหรือ
จุดแข็งสําหรับทิศทางในการพัฒนาจากลางขึ้นบน (bottom up)  แตในทางปฏิบัติจากผลการศึกษาวิจัยของผูเขียนเองในฐานะ
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หัวหนาโครงการวิจัยทั้งระดับภาคและระดับประเทศ เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการสรางงานชนบทชวง 6 ปแรก (ป พ.ศ. 
2523-2528)  และติดตามขอมูลจนสิ้นสุดโครงการในป พ.ศ. 2535  พบวายุทธศาสตรเรื่องนี้ของรัฐน้ัน ยังมีจุดออนมากมายหรือ
ยังไมประสบความสําเร็จในความพยายามที่จะกระจายอํานาจจากลางขึ้นบน แตยังคงเปนลักษณะรวมศูนยหรือการวางแผนและ
สั่งการจากบนลงลาง (top down) ไมตางจากงานของรัฐที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปไมมีการเปลี่ยนแปลง คือ จากสวนกลางลงมายัง
จังหวัด(กพจ.)-อําเภอ(กพอ.)-ตําบล(กพต.)และหมูบาน  ผลก็คือประชากรจํายอมตองรับโครงการพัฒนาที่ตนไมไดมีความ
ตองการหรือจําเปนเปนอันดับแรกสวนใหญ เชน ตองการถนนลาดคอนกรีตหรือลาดยางที่ถาวรใชไดทุกฤดูกาลเขาหมูบาน  แต
กลับไดโครงการสรางรางริน พนัง หรือทํานบก้ันน้ํา หรือสระน้ํา  หรือตองการเขื่อนทดน้ําหรืออางเก็บน้ําขนาดใหญเพื่อ
การเกษตร แตกลบัไดงบฯ สรางฝายหรือขุดสระขนาดเล็ก ที่ไมชวยแกไขปญหาไดอยางแทจริง  นอกจากนั้น  ผลของการพัฒนา
ยังกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย ดวยการคอรัปชั่นทั้งเดี่ยวและกลุมในรูปแบบตางๆ  อาทิ แรงงานผี (มีชื่อแตไมมีตัวคนทํางาน
จริง) หรือโกงคาแรง ลดคุณภาพวัสดุท่ีใชกอสรางแตจายสูง เลนพรรคเลนพวกหรือเลือกญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูงมาทํางาน ไมใชคน
จนหรือประชากรเปาหมายที่แทจริง เปนตน 
 ตัวอยางอื่นๆ ของยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลในชวงแผน 3-7 ยังมีอีกมากมายหลายรูปแบบ  
ทั้งที่เปนงานรับผิดชอบเฉพาะหนวยงานที่ชวยในสวนรวมทั่วไป เชน โครงการชลประทานขนาดใหญ-กลาง-เล็ก เพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร  โครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อชวยใหเกษตรกรยากไรไมมีที่ดินทํากิน หรือมีท่ีดินขนาดเล็กไมพอทํา
กิน ไดมีโอกาสทํากินในที่ดินของตนเองโครงการจัดรูปที่ดินใหมีน้ําเพียงพอและเพิ่มผลผลิตและสะดวกในการเขาถึง โครงการ
สหกรณทางเกษตรเพื่อใหเกษตรกรรายเล็กรูจักการรวมกลุมในรูปสหกรณเพ่ือการผลิตและการตลาด  และเปนแนวทางชวย
สรางชุมชนเขมแข็ง โครงการธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณการเกษตรที่เปดโอกาสใหเกษตรกรรายเล็กหรือรายยอย
สามารถรวมกลุมเงินกูเพื่อลงทุนผลิตโดยไมตองใชเอกสารคํ้าประกัน  โครงการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อใหเกษตรกรรายเล็ก
ลดความเสี่ยงและเปนการอนุรักษดินน้ํา รวมทั้งการปองกันโรคพืชไปในตัวดวย  โครงการปลูกสรางสวนปาเพื่อคืนความอุดม
ชุมชื้นใหกับพ้ืนที่ตนนํ้าลําธารและสรางอาชีพใหกับผูยากไรบุกรุกที่ปามาเดิม  โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงเพ่ือการอนุรักษดินน้ํา
บนพื้นที่สูงที่เปนพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธาร และการสรางรายไดใหกับประชากรในชนบทที่สูงซ่ึงเปนชนสวนนอยของประเทศที่ยัง
ยากจน ดวยการปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทนฝน  และยังมีปญหาตัดไมทําลายปาดวยการถางและเผาเปดปาทั้งหมดเพื่อปลูกฝน 
(ลักลอบทํา)  ในรูปแบบที่รูจักกันดีวา  “การทําไรเลื่อนลอย” หรือ “การทําไรแบบยายที่”จนเกิดดินพังทลายและสภาพแวดลอม
บนพื้นท่ีสูงเสื่อมโทรม  และโครงการจัดการพื้นที่ลุมนํ้าใหเหมาะสมตามชั้นคุณภาพลุมน้ํา 5 ชั้นตามหลักการอนุรักษและการ
จัดการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ํา  ตั้งแตป พ.ศ. 2528 เปนตน   นอกจากนี้ยังมีอีกหลายงานตามแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหา
ความยากจน ที่เปนงานเฉพาะหนวยงานและมุงชวยเหลือผูยากไรที่ดอยโอกาสในลักษณะตางๆ  ดังที่ผูเขียนไดระบุรายละเอียดไว
ภายหลังชวงน้ีในผลการศึกษาเรื่อง “วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนยากจนดักดานในภาคเหนือ” (ศาสตราจารย 
ดร. วันเพ็ญ  สุรฤกษ และคณะ  ธันวาคม 2543)  อาทิ  โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่คัดเลือกคนจนในหมูบาน
ตามเกณฑของกรมพัฒนาชุมชนใหกูไปลงทุนโดยไมคิดดอกเบี้ยระยะเวลา 1 ป  โครงการนิคมสรางตนเอง เพ่ือสงเคราะห
ราษฎรยากจนไมมีที่ดินทํากิน เขาเปนสมาชิกไดที่ดินจัดสรรและรับการพัฒนาอาชีพ  โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเกิน 
60 ป (ตั้งแตป พ.ศ. 2536) ที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูเล้ียงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง ไดรับเบี้ยยังชีพราย
เดือน (ปจจุบันรับปละ 2 ครั้งหรือราย 6 เดือน) โครงการสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการยากจน ไดรับเบี้ยยังชีพราย
เดือน  โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดสที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผูดูแลและประกอบอาชีพไมได  ไดเบี้ยยังชีพเปนรายเดือน
เชนกัน  โครงการสวัสดิการประชาชนดานรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย ยากจน และสังคมควรชวยเหลือดูแล โดยจําหนายบัตร
ประกันสุขภาพ–สปร.ใหในราคาถูก(500 บาท/ครัวเรือน/ป หรือ 300 บาท/คน/ป) โครงการทุนกูยืมเพื่อการศึกษาแกเยาวชนที่
ผูปกครองมีรายไดนอยหรือจน (กูในอัตราดอกเบี้ยต่ําและคืนตนเงินหลังจากไดงานทําแลว) โครงการสงเคราะหและจัด
สวัสดิการสตรีกลุมดอยโอกาส ไมมีงานทําใหไดศึกษาตอ  และโครงการสรางชีวิตใหมใหสตรีชนบทที่ถูกสงกลับจากการคา
ประเวณี ไดฝกอบรมอาชีพที่เล้ียงตนเองและครอบครัวไดตอไป เปนตน  สวนตัวอยางยุทธศาสตรที่เปนความรวมมือและ
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ประสานงานกันหลายฝายหรือจากทุกฝาย  และทําอยูในชวงระยะเวลาหนึ่งตามภาวะวิกฤต  ซ่ึงก็ลงในพ้ืนที่เฉพาะที่ประสบ
ภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ํา  แหงแลง  กันดาร  สําหรับประชากรเปาหมายยากจน เชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ โครงการ
น้ําพระทัยจากในหลวง หรือโครงการอีสานเขียว  โดยมีกองทัพบกเปนหนวยงานหลักในการประสานงานทั้งจากภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป  เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา ที่วิกฤตจากการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําเพ่ือ
การเกษตร (ตั้งแตป พ.ศ. 2530 จนถึงปจจุบันเหลืองานพัฒนาจากงบฯ ปกติเทานั้น  สวนงบฯ เรงรัดนับเปนจุดออนของงานอยาง
ย่ิง เพราะขาดผูดูแลรักษาระบบอยางที่ทํากับงานพัฒนาจากงบปกติ)  และโครงการจัดสรรที่ดินทํากินสําหรับผูยากไร-คจก. ใน
เขตปาสงวนแหงชาติ  ท่ีรัฐบาลมอบให กอ. รมน. เปนหนวยประสานงานและสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของใหความรวมมือ  
โดยมีหลักการ “รัฐไดปา  ประชามีที่ทํากิน” ยุทธศาสตรน้ีรัฐจะทําในพ้ืนที่ท่ัวประเทศ  แตทําไดแคโครงการนํารองในภาคอีสาน 
(จังหวัดขอนแกนและนครราชสีมา)  ก็เกิดปญหาแยงชิงท่ีดินทํากินระหวางราษฎรที่บุกรุกเขาไปอยูกอน-อพยพเขาไปใหม-และ
ธุรกิจเอกชนที่เขาไปหาผลประโยชน  จนรัฐบาลตองยอมยุติโครงการหรือยุทธศาสตรนี้ในปถัดมา (พ.ศ. 2533-2534)  
 สรุปแลวไมมีแผนยุทธศาสตรใดในชวงแผน 3-7 ที่จะประสบความสําเร็จอยางสมบูรณแบบ ที่มีประชากรผูไดรับผล
พวงเอง มีสวนรวมในการแกปญหาโดยตรง และพึงพอใจอยางแทจริงและทั่วถึง  แมบางโครงการจะมีจุดแข็งและเปนที่พึงพอใจ 
อาทิ โครงการบัตร สปร.  โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  แตก็จํากัดอยูในวงแคบหรือไมทั่วถึง  และคนที่ไดรับคัดสรรก็มักไมตรง
เปาหมาย  กลาวอีกนัยหนึ่ง คือผูที่ไดรับคัดสรรไมใชคนจนดักดานหรือจนกวาอีกหลายคนในพื้นที่ หรือหลายโครงการก็ขาด
การประชาสัมพันธ มีจุดออนดานชวงเวลาสั้นเกินการพัฒนาอาชีพใหไดผล  รวมท้ังการคอรัปชั่นของผูบริหารโครงการ เชน 
โครงการ กสช. และโครงการ กข.คจ. เปนตน  ทั้งน้ียังไมไดรวมถึงปญหาดานประสิทธิภาพของโครงการและของผูบริหาร
โครงการ  ทําใหคนจนและผูดอยโอกาสในลักษณะตางๆ เขาไมถึงความชวยเหลือในการแกไขปญหาของรัฐบาล ตลอดจนความ
เส่ือมโทรมรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะบนพื้นที่ตนนํ้าลําธารในภาคเหนือของประเทศ และปญหามลพิษของ
ส่ิงแวดลอมจากผลการพัฒนาประเทศดานวัตถุนิยม  โดยเฉพาะจากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหมในชวงแผน 6 และพัฒนาตอเนื่องมาในแผน 7 ไดสงผลกระทบหรือแรงกดดันตอคนจนและผูดอยโอกาสใน
ลักษณะตางๆ โดยไมมีทางหลีกเล่ียง  ไมวาจะเปนภาระทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีตอคนจนมากยิ่งข้ึน  และ
ปญหาชองวางและความไมเทาเทียมดานรายไดของตนเองที่ย่ิงหางจากคนรวยมากขึ้นเชนกัน  แมรอยละของความยากจนใน
ภาพรวมจะลดลงตามลําดับท่ีอางถึงแลวแตตนก็ตาม 
 
4.5.1   ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 
 ประชากรและชุมนบนพื้นท่ีสูง หรือในชนบทที่สูงของประเทศที่ประกอบดวยกลุมชาติพันธุ  หรือเผาตางๆ (ethnic 
groups) ที่เปนชนสวนนอยหรือชนกลุมนอย (คือ  กลุมชนที่รวมกันโดยมีประวัติศาสตรความเปนมา  ภาษา  หรือความเชื่อถือ
ทางศาสนาที่เหมือนกัน  และมีความรูสึกวาตนเองมีความแตกตางในเรื่องตางๆ ดังกลาวไปจากชนกลุมใหญ – ขจัดภัย  บุรุษ
พัฒน “ชาวเขาในไทย”  พ.ศ. 2518) ประมาณ 9 เผา (ตามลําดับมากนอย  คือ  กะเหรี่ยง  แมวหรือมง  มูเซอหรือ ลาฮู   อีกอหรือ
อาขา  เยา  ถ่ิน  ลีซอหรือลีซู     ลัวะ  และ ขมุ  ทั้งนี้ไมรวมเผาปะหลองและผีตองเหลือง  รวมประชากรประมาณ 9 ลานคน 
(914,755 คน  164,670 หลังคาเรือน  3,444  หมูบาน – สถาบันวิจัยชาวเขา  จังหวัดเชียงใหม  เมษายน 2545)  ประชากรชนเผา
เหลาน้ีบางสวนอยูปะปนกับคนไทยที่ข้ึนไปเปดพื้นที่ทํากินอยูบนพื้นที่สูง  ที่กระจายอยูในจังหวัดตางๆ 20 จังหวัด  แบงตาม
ภาคภูมิศาสตร  คือ  ภาคเหนือ (ลานนา) (เชียงใหม  เชียงราย  แมฮองสอน  พะเยา  ลําปาง  ลําพูน  แพร  และนาน)  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย)   ภาคตะวันตก (ตาก  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ)  และภาคกลาง (ตอนบน) 
(เพชรบูรณ  พิษณุโลก  สุโขทัย  กําแพงเพชร  อุทัยธานี  และสุพรรณบุรี) 
  กอนที่จะพูดถึงแนวนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาประชากรและชุมชน  กลุมนอย  จําเปนตองเขาใจวิถี
ชีวิตของชุมชนเหลาน้ีที่มีขอจํากัดในหลายๆดาน   ประการแรก  คือ  การตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูอาศัยและทํากิน  บานเรือนอยู
อาศัยและทํากินตามที่ราบระหวางภูเขาสูงจากระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยมากกวา 500 เมตรขึ้นไปถึงประมาณ 1,600 เมตร  บริเวณตน
น้ําลําธารของประเทศและมีความลาดชันเฉล่ียมากกวารอยละ 35  ซ่ึงจําเปนอยายิ่งตองทําเกษตรเชิงอนุรักษเดินน้ําบนที่สูงอยาง
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เขมขน (วันเพ็ญ  สุรฤกษ  2538  และ 2548) ถามีการเปดพื้นที่ปาปกคลุมเพ่ือทําเกษตรพืชไร  พืชสวนและพืชอาหารที่เปนพืช
ลมลุก  หรือแมแตพืชขาว (ขาวไร  และขาวนาดํา) ท่ีชนเผาตางๆเหลานี้ดั้งเดิมกอนจะมีการแนะนําใหความรูจากทุกภาคสวนของ
รัฐ  องคกรเอกชน  และโดยเฉพาะจากโครงการหลวง (The Royal Projects) และอื่นๆที่เก่ียวของ  จะทํากันในรูประบบเกษตรที่
ผิดวิธีแบบไรเลื่อนลอย  หรือไรยายท่ี (shifting cultivation  หรือ swidden agriculture) ยกเวนแตจะทําเปนรูปแบบไรหมุนเวียน 
(crop rotation)  ที่มีชวงทิ้งรางนานพอ (อาทิ 5/6 ป/ถึง 10 ป) จะคืนความอุดมสมบูรณใหหนาดิน กอนจะปลูกครั้งตอไป ก็พอจะ
อนุโลมวาเปนการใชที่ดินในเชิงอนุรักษได  และก็จะพบไดในชนบทที่สูงที่อยูอาศัยทํากินของชนเผาที่อยูเปนที่นานกวา  นิยม
หลีกเลี่ยงการเปดพื้นที่ตนนํ้าลําธารโดยตรงเปนท่ีทํากินทางการเกษตรและที่นาสังเกตโดยเฉพาะคือจะไมนิยมปลูกฝนเปนพืช
เศรษฐกิจหลักเชนที่พบในกลุมชนเผาที่ทําไรเล่ือนลอย  ซ่ึงจะทิ้งรางท่ีทํากินเดิมที่ทําซํ้าอยูในชวงส้ันๆ 3/4 ป  เมื่อดินเสื่อม
คุณภาพและหนาดินพังทลายดวยการกัดเซาะหรือกัดกรอนจากการกระทําของน้ําและลมเปนสําคัญ   โดยมักจะยายไปทั้งท่ีอยู
อาศัยและที่ทํากินซ่ึงไปเปดใหมบริเวณตนน้ําลําธารที่ยังมีความอุดมสมบูรณมากกวาไปเรื่อยๆ กรณียังปลูกฝนอยู  โดยเฉพาะใน
อดีตชวงที่ภาครัฐยังไมเขมงวดแมจะมีกฎหมายหามชัดเจนตั้งแตกอนมีแผนพัฒนาฯ (กอนป พ.ศ. 2504) ก็ตาม  และชนเผา
เหลานี้ยังไมยอมรับการปลูกพืชทดแทนฝน (ที่ทํารายไดสูงกวา) อยางในปจจุบัน (วันเพ็ญ  สุรฤกษ อางแลว)  พื้นที่ของชุมชน
สวนนอยในชนบทที่สูงที่มีลักษณะพิเศษเหลาน้ีสวนใหญเกือบรอยละ 9 (รอยละ 88 ของชุมชนบนพื้นท่ีสูงทั้งหมด – กรมพัฒนา
ที่ดิน)  เปนพื้นที่ปาของทางราชการที่ไมอนุญาตใหเขาทําประโยชน  คือ  เปนพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ  และเขตอุทยาน
แหงชาติ  นอกจากนั้นยังเปนพื้นท่ีปาอนุรักษในชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นที่ 1-4  ซ่ึงมีขอกําหนดชัดเจน  โดยเฉพาะลุมน้ําชั้นคุณภาพ
ที่ 1เอ และ 1บี  ที่เปนบริเวณตนน้ําลําธาร  ซ่ึงตองสงวนรักษาไวโดยไมใหมีกิจกรรมใดๆของมนุษยไปกอใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะเกิดไดงายและรุนแรง  ในขณะที่ชั้นลุมน้ํา 4 ถึง 2  ซ่ึงถามีการเปดใชประโยชนก็ตองมีมาตรการอนุรักษที่
เขมขนมากขึ้นตามลําดับ  และดวยวิธีที่เหมาะสมไปพรอมๆกันดวย (มติ ค.ร.ม. ที่เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
2534) 
 ขอจํากัดอ่ืนๆ นอกจากกายภาพของพื้นที่กับการยายถ่ินท่ีทํามาหากินและการใชพ้ืนที่ที่ไมมีสิทธิ์กับทั้งยังกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาพแวดลอมแลว  ชุมชนบทพื้นที่สูงยังมีปญหาในดานการผลิต  และการเสพฝนรวมทั้งสารเสพติด
อ่ืนๆ  ปญหาในดานการเมืองการปกครองภายในและระหวางประเทศโดยเฉพาะกับชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานอยูตามตะเข็บชายแดน 
(อาทิ  ไทย-พมา  และ  ไทย-ลาว)  ตลอดจนปญหาเสนทางคมนาคมที่เขาถึงยาก  และโครงสรางทางสังคม  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  การศึกษา  ศาสนา  รวมทั้งสุขอนามัยที่ยังมีลักษณะดอย  และขาดโอกาสที่จะไดรับบริการและพัฒนาจากภาครัฐอยาง
ทั่วถึง 
 ดวยเหตุผลตางๆ ขางตน  รัฐบาลทุกยุคสมัยตั้งแตชวงกอนมีแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก (พ.ศ. 2502)  จนปจจุบัน จึงเห็น
ความจําเปนและใหความสําคัญกับการมีนโยบายและแผนพัฒนาหรือยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงโดยเฉพาะ   และก็
มีการปรับเปล่ียนและปรับปรุงใหเหมาะสมมาในชวงตางๆ จนปจจุบัน ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวานโยบายเกี่ยวกับชนเผาโดยเฉพาะ
ชาวเขาคอนขางชัดเจนในประเด็นของการยอมรับชาวไทยภูเขาเปนพลเมืองไทยอยางสมบูรณ  แตก็ยังจัดอยูในกลุมดอยโอกาส
หรือยากจน  นับเปนท่ีนาสนใจในการวิเคราะหแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูงวา  ในความเปนจริง
แลวไดผลตรวจตามเปาหมายมากนอยเพียงใด  และตรงตามความตองการของประชากรและชุมชนหรือไมเพียงใด อยางไรก็ตาม 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวยุทธศาสตรท่ีมีความตอเน่ืองเชื่อมโยงและปรับเปลี่ยนในรายละเอียดไมมากนัก  จึงจะสรุปใน
ภาพรวมจากอดีตจนถึงปจจุบัน  โดยไมตัดตอนมาพูดถึงนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาเพื่อชวยแกไขปญหาความ
ยากจนและปญหาดานอื่นๆ ของชุมชนบนพื้นท่ีสูงในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบันกอน อยางท่ีนําเสนอในภาพรวมของ
ประเทศ 
 แมนโยบายชาวเขาหรือชนเผาบนพ้ืนที่สูงของรัฐบาลจะเริ่มเปนทางการครั้งแรกเมื่อ 46 ปที่แลว  คือ  ตั้งแตป 2502   
แตกอนหนานั้นรัฐบาล  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ไดมีนโยบายใหกระทรวงมหาดไทยดูแลเกี่ยวกับปญหาดานสวัสดิการ 
(welfare problem) ของกลุมชนที่อยูไกลคมนาคม  ซ่ึงตอมาเรียกรวมๆวา “ชาวเขา”  แตเมื่อ 3 มิถุนายน 2502  รัฐบาล จอม
พลสฤษดิ์  ธนะรัชต ไดมอบใหกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสงเคราะหชาวเขา เพ่ือเปนสวนวางนโยบายและใหกรม
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ประชาสงเคราะหขอสวนกลางเปนหนวยหลักประสานงานกับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน)  
ดําเนินการตามนโยบายแกไขปญหาชาวเขา 4 ประการรวมๆกันไป  ไดแก (1)  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บนพื้นท่ีสูง (ปาไม  ตนนํ้าลําธาร ฯลฯ)  (2)  การปลูกฝน  (3)  ความมั่นคง  และ (4)  ความเปนอยูต่ํากวาระดับมาตรฐาน 
(การศึกษา   สุขภาพอนามัย  รายได  ฯลฯ)  ซ่ึงปญหาประการที่ 1 และ 4  จัดเปนปญหาภายในประเทศ  ประการที่ 2  เปนปญหา
ระหวางประเทศ  และประการที่ 3  เปนปญหาระหวางภูมิภาคและภายในประเทศ  ปญหาหลักทั้ง 4 ประการนี้ถาวิเคราะหลงลึก
แลวจะพบวามาจากการดําเนินวิถีชีวิต  มากกวาที่ชาวเขาหรือชุมชนบนพื้นท่ีสูงจะจงใจสรางขึ้น  แตทุกประเด็นปญหาตางก็
สงผลกระทบตอสถานะทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  หรือความมั่นคงของชาติไมวาหนักหรือเบาไดเสมอ  อยางไรก็ดี  ในยุค
แรกๆนี้รัฐยังมีนโยบายใหยกเลิกหรือหามการปลูกฝน  มีการเผาฝนที่โรงยาฝนที่กรุงเทพฯประมาณป พ.ศ. 2501 นอกจากนี้ 
ยังใหความรวมมือกับสหประชาชาติในเรื่องนี้  ดังน้ัน ในชวงป พ.ศ. 2516-2520 จึงมีโครงการปลูกพืชทดแทนและพัฒนา
ชาวเขา ภายใตกองทุนพิเศษควบคุมยาเสพติดใหโทษสหประชาชาติ ประกาศใช พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด   และ
ตั้งสํานักงาน  ป.ป.ส.  แตท่ีสําคัญ คือ ในป พ.ศ. 2519  รัฐบาลไดมีมติ ค.ร.ม. อนุมัติใหมีแผนแมบทสําหรับการปฏิบัติตาม
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา และกําหนดใหใช “นโยบายรวมพวก” (integration) หรือรูจักกันวา 
“นโยบายผสมผสาน หรือนโยบายบูรณาการ”  โดยมีวัตถุประสงคชัดเจนวา “ชาวเขาเปนพลเมืองไทยที่ไดรับสิทธิการพัฒนา
จากรัฐดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือเปนคนท่ีมีคุณภาพ สามารถชวยตนเองได”  มีการดําเนินการพัฒนาเปนเขตพื้นที่
โดยระบบสมบูรณแบบ (Zonal Integrated Development – ZID)  เพื่อชักจูงใหชาวเขาอยูทํากินเปนพื้นที่ตามความลาดเทที่
เหมาะสมแทนการยายท่ี  (ไมมีการกําหนดขนาดพื้นท่ีที่แตละครัวเรือนไดรับ  แตข้ึนอยูกับเปอรเซ็นตความลาดเทของพื้นที่ที่จัด
ให  ถาเปอรเซ็นตสูงจะไดเปนขนาดพื้นท่ีจํานวนมากกวาผูที่ไดพื้นที่มีความลาดเทนอยกวา  เปนหลักการสําคัญ)  นอกจากนี่
ในชวงป พ.ศ. 2519  รัฐยังมองเห็นปญหาที่รัฐตองไดรับผลกระทบมากขึ้นจากการเพิ่มประชากรชาวเขาจากการอพยพมาจาก
นอกประเทศ 
 ในปลายป 2525 (มติ ค.ร.ม. 7 ธันวาคม 2525) สมัยรัฐบาล  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  ไดทบทวนนโยบายชาวเขา
เก่ียวกับมาตรการแกไขปญหาชาวเขาและการปลูกฝน  โดยเนนนโยบาย 3  ดานหลัก  คือ  (1)  ดานการเมืองการปกครอง  ที่เนน
การสํารวจทะเบียนบานและการออกบัตรประจําตัว (2)  ดานการปลูกฝนและเสพฝน  รวมทั้งการจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงบริเวณตนนํ้าลําธาร  หรือลุมน้ําชั้นท่ี 1 และ 2  เปนสําคัญ  และ (3)  ดําเนินการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยกระดับรายได  และการพึ่งตนเองได  และใหองคกรรับผิดชอบการ
ดําเนินการตามนโยบายทั้งระดับชาติหรือระดับนโยบาย  ระดับภาค  ระดับจังหวัด  และระดับอําเภอ  ปจจุบันคงเหลือกรรมการ
อยูสองระดับ  คือ ระดับจังหวัด  และระดับอําเภอ 
 อยางไรก็ตาม  ยังมีหนวยงานสําคัญที่มีบทบาทเกี่ยวกับนโยบายชาวเขา  คือ  สภาความมั่งคงแหงชาติ  หรือ  สํานักงาน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ที่ทําหนาที่กํากับดูแลนโยบายระดับชาติ  โดยความรวมมือกับกองทัพภาคที่ 3  (ไดรับอนุมัติ
ตามมติ ค.ร.ม. ป พ.ศ. 2530)  ท่ีชวยเหลือองคกรระดับชาติและระดับจังหวัด โดยใชชื่อวา “ศูนยอํานวยการประสานงานแกไข
ปญหาชาวเขาและการกําจัดการปลูกฝน  กองทัพภาคที่ 3” : ศอ. ชบ ทภ.3  เทากับเปนองคกรระดับภาคในชวงนี้  ค.ร.ม. อนุมัติ
แผนงานโครงการจากสวนราชการที่เสนอผานคณะกรรมการอํานวยการฯ (ระดับชาติ) ที่เปนเสมือนนโยบายเฉพาะกิจสําหรับ
ชาวเขา  เชน  โครงการสํารวจขอมูลประชากรชาวเขา  โครงการจัดทําทะเบียนราษฎรชาวเขา โครงการผลักดันชาวเขาอพยพจาก
นอกประเทศของจังหวัดเชียงราย  และโครงการจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยแกชาวเขา 
 ตอมาในป พ.ศ. 2532   รัฐบาลมีนโยบายตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ 7 กุมภาพันธ  เพ่ือแกไขปญหาตางๆบนพื้นที่สูง  และตาม
บริเวณชายแดนเปนการเฉพาะ  คือ เปนนโยบายเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปาบนพ้ืนที่สูง  และปญหาการปลูกพืชเสพติด
บนพ้ืนที่สูงมาเปนเวลานาน  นโยบายครั้งนี้จึงใหความสําคัญกับการจัดระเบียบการปกครอง  การแกไขปญหาสถานะบุคคลและ
การจัดตั้งถ่ินฐานและที่อยูอาศัยของชุมชนบนพ้ืนที่สูงใหถูกตองตามกฎหมาย  รวมทั้งการเตรียมความพรอมของชุมชน  เพ่ือเขา
สูระบบการพัฒนาปกติ  และใชเปนกรอบในการจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุม  ส่ิงแวดลอม  และการควบคุมพืชเสพติดบน
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พื้นที่สูง 3 ฉบับตอเนื่องกันจนปจจุบัน (ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2535 – 2539   ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540 – 2544  และ  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545 – 
2549)   
 แผนแมบทฯ 3 ฉบับน้ี ไดเนนนโยบายชาวเขาหรือยุทธศาสตรการพัฒนาชาวเขาหรือชุมชนบนพื้นท่ีสูง  โดยมุงเนน
การจัดระเบียบการปกครอง  การแกไขปญหาสถานะบุคคล  และการจัดตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยของชุมชนพื้นที่สูงใหถูกตองตาม
กฎหมาย  รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมของชุมชนเขาสูระบบการพัฒนาปกติ 
 อยางไรก็ตาม  ผลการพัฒนาตามนโยบายหรือยุทธศาสตรของแผนแมฯ ฉบับที่ 1  หรือฉบับแรก  แมจะมีความสําเร็จ
ในดานดูแลจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมบนพ้ืนที่สูงไดมากข้ึน  และลดพื้นที่ปลูกฝนไดมากเชนกัน  แตก็ยังมีขอจํากัดใน
ดานขาดความชัดเจนในการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินการ  และการดําเนินการพัฒนาบนพื้นที่สูงยังไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางสมบูรณ 
 ดังน้ัน  ในชวงแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2  ไดเนนแนวนโยบายที่สําคัญทั้ง 4 ประการของการจัดทําแผนแมบทฯ ใหชัดเจน
และตอเน่ืองจากแผนแมบทฉบับท่ี 1  โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญหลายประการ  ไดแก  (1)  การศึกษารายละเอียดความ
เหมาะสมการใชที่ดินบนพื้นที่สูงในพื้นที่ 20 จังหวัด  โดยจําแนกตามลักษณะสภาพของชุมชนเปน 4 กลุม  กลุมที่ 1  ชุมชนที่
แยกจากหมูบานหลักมาจัดตั้งเปนหมูบานถูกตองตามกฎหมายแลว (มีคุณสมบัติครบ 4 ประการ  คือ  มีสถานะภาพขึ้นทะเบียน
กับกรมการปกครองแลว  มีรายได  มีสาธารณูปโภค  และมีเสนทางคมนาคมเขาถึง)  กลุมท่ี 2  ชุมชนพรอมจัดตั้งเปนหมูบานได  
แตตั้งอยูในเขตไมไดรับอนุญาตจากทางราชการ  กลุมที่ 3  ชุมชนในเขตที่ไมไดรับอนุญาตจากทางราชการ  และไมมีศักยภาพที่
จะแยกมาจัดตั้งเปนหมูบานตามกฎหมาย  เชน  เปนหมูบานดอยโอกาส  หรือ ขาดโอกาสที่จะไดรับผลประโยชนจากโครงการ
พัฒนาและโครงการสงเสริมตางๆ จากรัฐดวยขอขัดของบางประการ (อาทิ อยูบนพ้ืนที่สูงที่เสนทางคมนาคมเขาถึงยาก หรือ ขาด
การติดตอกับภาครัฐมาโดยตลอด  แมบางแหงจะมีความพรอมแลวก็ตาม)  และกลุมท่ี 4   ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษตาม
นโยบายของทางราชการโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (อาทิ  กลุมชุมชนหรือหมูบานชาวเขาหรือชนเผาตางๆ และคนไทยที่
ไดรับเขาอยูในพ้ืนท่ีโครงการหลวง  หรือท่ีรูจักกันวาศูนยพัฒนาโครงการหลวง  ที่ไดเลือกเปนพื้นที่ตัวอยางศึกษาของชนบทที่
สูง ในครั้งนี้)  (2) จัดทําทําเนียบชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อเปนฐานขอมูลกลาง  (3)  สํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลบน
พ้ืนที่สูง  โดยกรมการปกครอง  เพื่อใหสัญชาติไทยหรือสถานะตางดาวเมื่อป พ.ศ. 2542   (มีประชากรทั้งหมด จํานวน 873,713 
คน  และป 2545  ขอมูลจากสถาบันวิจัยชาวเขา   เชียงใหม  วา มี 914,755 คน  ในจํานวนนี้ประมาณ 2 ใน 3 ไดรับสัญชาติไทย
แลว)  (4)  ดําเนินการแยกกลุมบานมาจัดตั้งเปนหมูบานตามกฎหมาย  (5) กําหนดขอบเขตการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่สูง  
โดยกรมอุทยานแหงชาติ  ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษไปแลวกวารอยละ 80 และ (6) จัดตั้งองคกรตั้งแตระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ  รองรับการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีเอกภาพ  ตามระเบียบสํานักนายกฯ  ทั้งดานการพัฒนาชุมชน  
ส่ิงแวดลอม  และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2540 
 ในป พ.ศ. 2540  เชนกัน  ท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปจจุบันไดพูดถึงชาวไทยภูเขา  หรือการที่ชาวเขามีศักดิ์
และสิทธิ์ในการเปนพลเมืองไทยอยางสมบูรณ  ตามนโยบายรวมพวก (integration) ดังรายละเอียดในมาตรา 46,  56, 59, 60, 79 
และ 290  ไมวาจะเปนดานการอนุรักษพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม  การไดรับขอมูลขาวสาร  สิทธิเสรีภาพ
ตามกฎหมาย  การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน  และการมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในภาพรวมใหมีคุณภาพอยาง
ย่ังยืน  สาระสําคัญจากรัฐธรรมนูญตามมาตราตางๆดังกลาว  นับไดวาเปนการเสริมสรางใหสถานภาพชาวเขาหรือชนเผาบน
พื้นที่สูงมีความมั่งคงตามนโยบายรวมพวก  แนวทางเดียวกับที่ทางกรมประชาสงเคราะห (เดิม) ดําเนินการมาโดยตลอด (ซ่ึงใน
ความเปนจริงแลว  ชุมชนกลุมนอยเหลานี้จะไดรับผลพวงจากสิทธิของตน  และจากการพัฒนาของภาครัฐมากนอยเพียงใดนั้น  
คงตองรอผลการศึกษาวิจัย  และโดยเฉพาะความจริงใจจากภาครัฐผูใหบริการ  และความชวยเหลือโดยตรงอีกมากมายทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  หรือ  สศช. (ในสวนพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน  สํานัก
พัฒนาพื้นที่)  ก็เปนอีกหนวยงานหน่ึงในปจจุบันที่มีบทบาทเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาชาวเขาหรือชุมชนบน
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พื้นที่สูง  โดยทําหนาที่เปนเลขานุการฯ ของคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติเก่ียวกับ
ชาวเขา และการปลูกพืชเสพติดบนพื้นที่สูง (สล.นอส.) มีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน  ในระยะที่ผานมา 
สศช. ไดรวมจัดแผนแมบทฯ ฉบับที่ 1  และ ฉบับท่ี 2  และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 2  รวมทั้งการ
รวมงานกับอีกหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญดานความมั่นคงชายแดนไทย  คือ  สํานักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  
หรือ  เรียกส้ันๆวา สภาความมั่นคงแหงชาติ  ในการจัดทําแผนแมบทฯ ฉบับปจจุบัน  หรือ  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 – 2549) โดยยึด
หลักการตอเนื่องจากแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 2  และใหความสําคัญกับนโยบายหลัก 2 ประการที่ตองเรงดําเนินการใหยุติโดยเร็ว  
คือ (1)  การแกไขสถานะบุคคลบนพื้นที่สูง  และ (2)  การกําหนดขอบเขตและการใชประโยชนที่ดินและการจัดตั้งหมูบานใน
เขตชุมชนบนพื้นท่ีสูง  และปรับลดพื้นที่เปาหมายใหเหลือ 12 จังหวัด (จากเดิม 20 จังหวัด) ที่มีปญหามากกวา (ขาวการพัฒนา  
ปที่ 21  ฉบับท่ี 5 พฤษภาคม 2547) 
 อยางไรก็ตาม  เปนที่ทราบกันดีวา  งานปฏิบัติตามนโยบายหลักเกี่ยวกับชาวเขาหรือชุมชนบนพื้นที่สูงโดยตลอดมาแต
เดิมนั้น  อยูในความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห (ไมวาจะเปนหนวยงานที่ข้ึนอยูกับกระทรวงมหาดไทยแตเดิม  และ
เมื่อโอนมาข้ึนกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแลวก็ตาม) จนปจจุบันตั้งแตป 2545  ที่รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบ
ราชการ  กรมประชาสงเคราะหจึงไดปรับเปล่ียนสถานภาพและบทบาท  เปล่ียนชื่อเปนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โอนถาย
งานของกองสงเคราะหชาวเขาและงานของสถาบันวิจัยชาวเขา  จังหวัดเชียงใหมมาเปนภารกิจของสํานักปลัดกระทรวงฯ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยภายใตกรอบงานของสํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  ในกลุมงานวิจัยและพัฒนา และท่ีนาสังเกต  คือ  ลักษณะงานและนโยบายชาวเขาหรือชนเผาในการปฏิรูประบบราชการ
คร้ังนี้จะไมแยกแยะออกมาเปนประเด็นเดนชัดเชนเดิม  แตชาวเขา  ก็คือ  ประชากรกลุมเปาหมายหนึ่งของพลเมืองไทยที่จัดอยู
ในกลุมดอยโอกาส  และกลุมยากจน  นั่นเอง  
 ในป พ.ศ. 2547  ที่ผานมา   การปรับองคกรเก่ียวกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง  ตามรางระเบียบสํานักนายกฯ ไดสงผล
ใหองคกรการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีการปรับเปลี่ยนตามไปดวย นั่นก็คือ  คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไข
ปญหาความมั่นคงแหงชาติที่มีมาตามนโยบายชาวเขาเดิมของรัฐตั้งแตป พ.ศ. 2525 (สมัยรัฐบาล พลเอก เปรม  ติณสูลานนท)  
ไดปรับเปนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ  เพื่อแกไขปญหาความมั่นคงเกี่ยวกับชุมชนบนพื้นที่สูง (อปส.) ในการนี้ สศช. โดยสวน
พัฒนาพื้นที่ชายแดน  สํานักพัฒนาพื้นที่ ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงในฝายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ดังกลาวดวย  ในการนี้  ทําใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
หรือ สศช. มีสวนรวมสําคัญในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือแกไขปญหาความยากจนของชนเผา  หรือ ชุมชนบนพื้นที่
สูงในปจจุบัน  และระยะตอไป  พรอมๆไปการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทฯ ปจจุบัน (ระยะที่ 3  พ.ศ. 2545 – 2549)  อาทิ  
ไดทําดัชนีวัดความอยูดีมีสุขและการคนหากลุมคนจนในชุมชนบนพื้นที่สูง  เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูง 
เพ่ือแกไขปญหาความยากจนใหกับชุมชนพ้ืนที่สูงของหมูบานที่ถูกตองตามกฎหมายตอไป  (“ความยากจน” สํานักพัฒนาพื้นที่ 
สศช. มกราคม 2546  และ “ขาวการพัฒนา”  ปท่ี 21  ฉบับที่ 5  พฤษภาคม 2547) 
 
4.5.2  ยุทธศาสตรของ (มูลนิธิ) โครงการหลวงในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 
 ประชากรและชุมชนบนพื้นที่สูงกลุมที่ 4  ตามแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540 – 2544) ที่ระบุแลวแตแรกวาเปน
ชุมชนที่จดัตั้งขึ้นเปนพิเศษตามนโยบายของทางราชการ โดยไดรับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี  สวนหนึ่งก็คือประชาชนและ
หมูบานในมูลนิธิโครงการหลวง  ซ่ึงประกอบดวยประชากร 127,904 คน  อาศัยอยูในหมูบาน 276 แหง (รายงานประจําป 2547  
ฝายพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง) ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบัน  ที่ไดทรงทยอย
รับไวในพื้นที่ 37 ศูนยพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวง 2 )  ปจจุบันในชวงเวลายาวนานถึง 36 ปแลว  งานพัฒนาของมูลนิธิ
                                                 
2) “มูลนิธิโครงการหลวง”  ไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิเพ่ือใหเปนองคกรนิติบุคคล มีกฎหมายรองรับ และดําเนินงานดวยความเปนปกแผนสืบไป  
    เมื่อเดือนเมษายน 2535 เมื่อแรกจัดต้ังในป พ.ศ. 2512 คือ “โครงการพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา ตอมาได เปลี่ยนช่ือเปน “โครงการหลวงพัฒนา
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โครงการหลวง  จากพื้นท่ีเพียงไมกี่ไรบนดอยสูง  เมื่อแรกจัดตั้งในป 2512  ไดขยายกวางขวางออกไปครอบคลุมพ้ืนที่ 2,933.85 
ตร.กม. (ประมาณ 1,834 ลานไร) ใน 5 จังหวัด (21 อําเภอ) ของภาคเหนือทางภูมิศาสตร หรือ (ในกลุมจังหวัดของอาณาจักร
ลานนา) คือ เชียงใหม (27 ศูนย)  เชียงราย (6 ศูนย) แมฮองสอน (2 ศูนย) พะเยา (1 ศูนย) และลําพูน (1 ศูนย)  และลําพูน (1 ศูนย) 
 พ้ืนที่ทําเลที่ตั้งศูนยฯ เหลานี้  สวนใหญหรือมากกวา 3 ใน 4 คือ รอยละ 78  ของศูนยฯ ทั้งหมดอยูบริเวณภูเขาสูง 
(mountainous areas) หรือมีความสูงมากกวา 1,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ประมาณครึ่งหนึ่ง  คือ  มีความสูงระหวาง >1,000 – 
1,600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ท่ีทราบกันดีวาเปนบริเวณตนลําธาร ท่ีมีความลาดชันสูงเกินกวารอยละ 35 ท่ีนอกจากจะไมเหมาะ
ในการเปดพื้นท่ีทําการเกษตรพืชลมลุก นอกจากจะตองมีมาตรการอนุรักษดินน้ําบนที่สูงเชิงเทคนิคอยางเหมาะสม ผสมผสาน
กับการใชมาตรการจัดการ และอนุรักษดวยระบบพืช (วันเพ็ญ  สุรฤกษ 2538  และ 2548) เพราะหนาดินจะบางและพังทลายได
งายดวยการกระทําของน้ําและลม เมื่อเปดหนาดินทําการเกษตรผิดวิธี (เชน  ถาง – เผา  ปาและพืชปกคลุมทั้งหมดแลวปลูกพืช
เศรษฐกิจหรือพืชบริโภค  เชน  ฝน  เปนหลัก)  ท้ังนี้ยังไมไดรวมถึงการเปนพ้ืนที่ปลูกพืชเสพติด  โดยเฉพาะฝนที่เปนพืช
เศรษฐกิจและบริโภคเดิม  สวนอีกครึ่งหนึ่งของศูนยฯ บนที่สูง  จะมีทําเลที่ตั้งในบริเวณเขา (hilly areas) คือ  มีความสูงระหวาง 
600 – 1,000  เมตร  จากระดบัน้ําทะเล  ซ่ึงมักจะเปนทําเลที่ตั้งบานเรือนของชาวเขา  หรือชนเผาท่ีไมปลูกฝนมากกวา  และสวน
ใหญยังเปดหนาดินแบบที่เหลือไมใหญเปนรมเงา  กับนิยมทําการเกษตรปลูกพืชแบบไรหมุนเวียน (crop rotation) ไมใชแบบไร
เล่ือนลอยหรือไรยายที่อยางที่ทํากันบนที่สูงเกิน 1,000 เมตร  เชนไรฝน  นอกจากนั้นยังมีชวงทิ้งไรราง 5/6 ป  และดั้งเดิมอาจ
นานถึง 10 ป  นานพอที่หนาดินจะพลิกฟนความอุดมสมบูรณใหใชประโยชนไดใหม  หรือกลับมาปลูกในแปลงเดิมไดอีกครั้ง
ระบบเกษตรไรหมุนเวียนปละแปลงดังกลาว  นับวาเปนการเกษตรเชิงอนุรักษ  โดยเฉพาะถามีการหมุนเวียนประเภทพืชดวยก็ย่ิง
จะชวยอนุรักษหนาดิน  ตลอดจนไมเปดพื้นที่บริเวณตนนํ้าลําธารโดยตรงเชนที่ชนเผาบริเวณนี้ใหความสําคัญ  ก็จะยิ่งเห็นความ
แตกตางของผลกระทบจากการใชประโยชน (วันเพ็ญ สุรฤกษ อางแลว)  และที่เหลืออีกประมาณ 1 ใน 5 หรือ รอยละ 22 ของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง  จะตั้งอยูในพ้ืนที่ท่ีมีระดับสูง  ต่ํากวา 600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล  ลักษณะภูมิประเทศจะเปนเพียง
เนินเขาเตี้ยๆ ที่ลาดลอนคลื่น  ที่ดอน  ซ่ึงไมมีความลาดชันหรือลาดเทมากนัก  การใชประโยชนพ้ืนที่ทางการเกษตรจึงมีความ
หลากหลายไมวาจะเปนพชืนา  พืชสวน  พืชไร  กรณีที่มีแหลงน้ําเพียงพอ  และดินไมเลวจนเกินไป 
 สําหรับพื้นที่ตัวอยางศึกษาใน 3 ศูนยฯ (2 จังหวัด  3 อําเภอ  3  ตําบล) (รูปที่ 6, 7 และ 8) ก็จัดไดวาเปนตัวแทนของทั้ง 
3 ระดับกลุมความสูง  คือ  ศูนยฯหนองหอย  เขตตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  ตั้งอยูในระดับความสูงเฉลี่ยเกิน 
1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล (1,280 เมตร)    ศูนยฯหนองเขียว  เขตตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  ตั้งอยู
บริเวณตะเข็บชายแดนไทย-พมา  ในระดับความสูงเฉล่ียเกิน 600  เมตรจากระดับน้ําทะเล (780 เมตร)  และศูนยฯพระบาทหวย
ตม  เขต ตําบลนาทราย  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  ตั้งอยูในระดับความสูงต่ํากวา 600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล (520 เมตร) กลุมชาติ
พันธุหรือชนเผาท่ีตั้งถ่ินฐานและทํากินอยูในพื้นท่ีชนบทที่สูงของ 3 ศูนยฯ  ที่มีความสูงแตกตางกันดังกลาวก็เปนชนเผาที่
แตกตางกันดวยเชนกัน  คือ  ชนเผามงและคนเมืองในศูนยฯหนองหอย  ชนเผามูเซอ (ลาฮู)  อีกอ (อาขา)  คะฉิ่น และลัวะ ใน
ศูนยฯหนองเขียว  และชนเผากะเหรี่ยงในศูนยฯพระบาทหวยตม  ซ่ึงตางก็มีวิถีชีวิต  สภาวะกายภาพ  เศรษฐกิจสังคมที่เหมือน
และตางกันดวยปจจัยพื้นฐานตางๆ รวมทั้งโครงสรางของเผาพันธุทางสังคมวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  จารีตประเพณี  
ศาสนา  ความเชื่อ  ภาษา  จิตวิญญาณ  ฯลฯ  เปนสําคัญ 
 นโยบายและเปาหมายหลักขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับชุมชนบนพื้นท่ีสูงตั้งแตเริ่มตนจนปจจุบนั  
และตลอดไปไมมีการเปลี่ยนแปลง  2  ประการที่ทรงเนนอยูเสมอ  คือ  

“๑  ความผาสุกของประชาชน   และ  ๒  ความม่ันคงของประเทศ” 
 สวนลักษณะของโครงการหลวงเมื่อครั้งกอกําเนิดไดมาจากพระราชดํารัสประทานเลาแกคณะบุคคลที่เขาเฝา  ณ  พระ 

                                                                                                                                                             
เชิงอรรถที่ 2 (ตอ) 
 ชาวเขา” “โครงการหลวงภาคเหนือ”  และ “โครงการหลวง” กอนจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพเปน “มูลนิธิโครงการหลวง” อยางที่ดําเนินงานอยูใน
ปจจุบัน 
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ตําหนักจิตรลดารโหฐาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2537      ดังนี้ 

 “โครงการหลวงไดเริ่มข้ึนเปนกิจการที่เล็กๆ ซ่ึงไมเปนโครงการ  แตเปนการไปเที่ยวมากกวา  คือ  ไปเที่ยว
ตามหมูบานตางๆ ก็ไดเห็นวาควรที่จะชวยประชาชนในการอาชีพ  จึงไดนําส่ิงของไปใหเขา  เพื่อที่จะพัฒนาการ
อาชีพของชาวบาน  ตอมาก็ไดเพ่ิมขึ้น  มีผูเชี่ยวชาญและหนวยงานราชการไดเขามาชวยและมีคนสวนหนึ่งชวย
เพ่ือที่จะใหการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  ตอมามีการรวมมือของทางองคกรตางประเทศตลอดจน
รัฐบาลตางประเทศดวย  จึงขึ้นมาเปนโครงการที่เรียกวา “โครงการหลวง”  และ _ _ _ 
 _ _ _ ก็เปนโครงการที่ประกอบดวยผูที่เปนอาสาสมัคร  และเปนขาราชการในกระทรวง  ทบวง  กรมตางๆ 
ของไทย  และเปนผูเชี่ยวชาญที่มาจากตางประเทศ  ในท่ีสุดเปนโครงการที่มากมายปญหา  ขยายออกไปจากการ
ชวยประชาชนในหมูบานในวงจํากัด  จนกระทั่งเปนการชวยเหลือเทากับเปนภาคทีเดียว  จึงตองมีการบริหารท่ีดี
ข้ึน และก็มีคนไดชวยบริจาคเงนิและสิ่งของ  เพ่ือที่จะใหโครงการนี้ดําเนินไปตามจุดประสงค  คือ  ความกินดีอยู
ดีของประชาชน  ตอมาจึงไดเปล่ียนแปลงเปน  “มูลนิธิโครงการหลวง”  เพื่อที่จะใหกิจการนี้ดําเนินตอไปอยาง
สม่ําเสมอ  ในการที่ไดรับความรวมมือจากสวนราชการตางๆอยางดี  โดยเอื้อเฟอบุคลากรและงบประมาณที่จะ
ชวยใหทําไดตามจุดประสงค” _ _ _ 

 สวนดานที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  ไดมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา  _ _ _ 

 _ _ _ “ทางราชการมีสวนหนึ่งทําใหการบริหารงานที่ทํายาก  อยูที่วาแบงเปนกระทรวง  ทบวง  กรม  กระทรวง  
ทบวงกรมเหลานั้นอาจมีการดําเนินงานที่ซํ้าซอนกันได  หรือไมสอดคลองกันก็ได  มูลนิธิฯจึงพยายามที่จะ
ปฏิบัติใหการพัฒนาสอดคลองเปนกันเอง  ใหทุกฝายรวมมือกันไดดี  และทางมูลนิธิโครงการหลวงก็หวังวาจะ
เปนประโยชนใหสวนราชการตางๆ ไดเขามารวมมือกันอยางเปนกันเอง  โดยท่ีไมตองกลัวจะถูกวา  วากาวกาย
กัน” _ _ _ 

 สําหรับแนวนโยบายและเปาประสงคเบื้องตนในสภาวะที่โครงการหลวงเปน โครงการสวนพระองค  ตามพระราช
ดํารัสเมื่อปเริ่มตน พ.ศ. 2512  ดังนี้ 

 _ _ _ “เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น  มีประโยชนโดยตรงกับชาวเขา  เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  สามารถเพาะปลูกส่ิงที่เปนประโยชนและเปนรายไดกับเขาเอง  
จุดประสงคอยางหน่ึงคือ  มนุษยธรรม  หมายถึงใหผูที่อยูในถ่ินทุรกันดารสามารถมีความรูและพยุงตัว  มีความ
เจริญได  อีกอยางหน่ึงเปนเรื่องชวยในทางที่ทุกคนเห็นวา  ควรจะชวยเพราะเปนปญหาใหญ  คือ  ปญหาเรื่อง
ยาเสพติด  ถาชวยชาวเขาปลูกพืชที่เปนประโยชนบาง  เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด  คือ ฝน  ทําใหนโยบายการระงับ
การปราบปรามการสูบฝนและคาฝนไดผลดี  อันนี้เปนผลอยางหนึ่ง” _ _ _  และ 
 “อีกอยางหนึ่ง  คือ  ชาวเขาตามที่รูเปนผูทําการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทําใหบานเมืองของเราสูหายนะไดที่ถาง
ปาและปลูกโดยวิธีไมถูกตอง  ถาพวกเราทุกคนไปชวยเขาก็เทากับชวยบานเมืองใหมีความดี  อยูดีกินดีและ
ปลอดภัยไดอีกท่ัวประเทศ  ถาสามารถทําโครงการนี้สําเร็จใหชาวเขาอยูเปนหลักแหลงและสนับสนุนนโยบาย  
จะรักษาปารักษาดินเปนประโยชนตอไปและยั่งยืนมาก” 

 จากกระแสพระราชดํารัสดังกลาวขางตน ทางโครงการหลวงสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรทิศทางการวางแผน
ปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาได 5 ประการ  คือ 

(1) ชวยชาวเขาใหมีความเปนอยูดีข้ึน 
(2) ชวยชาวเขาใหปลูกพืชอ่ืนที่เปนประโยชน  เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด 
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(3) ใหชาวเขาอยูเปนหลักแหลงเพ่ือลดหรือยุติการตัดไมทําลายปาในเขตลุม  น้ําลําธาร (หรือตนน้ําลําธาร) 
(4) รักษาปาไม  รักษาดิน  มีการใชพื้นที่อยางถูกตอง 
(5) หากโครงการสําเร็จ  จะเปนการพัฒนาที่เบ็ดเสร็จ  และยั่งยืนมากตอประเทศ 

 แนวนโยบายของโครงการหลวงตั้งแตเริ่มตน  แมจะไมไดเปล่ียนแปลงในหลักการในระยะตนๆมากนัก  แตก็ได
ปรับปรุงพระบรมราชานุเคราะหใหชัดเจน  และตรงเปาหมายมากขึ้น  อาทิ (1)  การปลูกปาทดแทนการตัดไมทําลายปา  (2)  การ
ใหชาวเขาอยูเปนหลักแหลง  โดยดําเนินการจัดหาพันธุพืชท่ีทดสอบหรือวิจัยแลววา  สามารถปลูกไดในสภาพภูมิประเทศและ
สภาพภูมิอากาศที่เปนถิ่นที่อยูของราษฎรชาวเขา  อีกทั้งเปนพืชที่สามารถทํารายไดสูงเทากับฝนหรือมากกวา  (3)  ดําเนินการ
ฝกอบรมราษฎรชาวเขาใหเขาใจหลักวิชาการเกษตรที่สูง  รวมทั้งการเลี้ยงสัตว  (4)   ดําเนินการทดลองวิจัยพันธุพืชและพันธุ
สัตวที่จะสามารถขยายพันธุใหแกราษฎร  เพ่ือนําไปปลูกและเล้ียงเพื่อเพิ่มพูนรายได  โดยทําการศึกษาในดานการขนสงและ
ภาวะตลาดดวย  และ   (5)  สงเสริมในดานการศึกษา  อนามัย  และการวางแผนครอบครัวแกราษฎรชาวเขา  สวนวิธีดําเนินการ
ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามนโยบายที่ทรงพระราชทานก็คือ (1)  ลดข้ันตอน (จะทําอะไร  อยาตองใหมีการ
อนุมัติตอๆไปหลายขั้น  คือ  ใหกระจายอํานาจ)  (2)  ปดทองหลังพระ (อยาทําความดีเพื่อเอาไวอวด)  (3) เร็วๆเขา  (4)  ชวยเขา
ชวยตัวเอง 
 โครงการหลวง จัดเปนโครงการที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวโดยพระบารมีขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จึงมี
ลักษณะเปนศูนยรวมของนักวิชาการ  ขาราชการ  และเอกชนจากแหลงตางๆ ท่ีตางเต็มใจ  สมัครใจ  หรืออาสาสมัครมารวมและ
ชวยโครงการ (อาทิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ  สํานักงาน
พัฒนาเกษตรที่สูง  กรมปาไม  กรมพัฒนาท่ีดิน  กรมชลประทาน  กรมประชาสงเคราะห (ปจจุบันตั้งแตป 2545 ไดถายโอนงาน
เก่ียวกับชาวเขามาเปนภารกิจของสํานักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย) การพลังงานแหงชาติ  กรม
วิชาการเกษตร  กรมปศุสัตว  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  กองทัพอากาศ  กองทัพบก  กรมตํารวจ(ตํารวจ
ตระเวนชายแดน) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและการไฟฟาสวนภูมิภาค  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศ
ไทย  สํานักงานเกษตรจังหวัด  ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ)  สวนความชวยเหลือจากตางประเทศที่โครงการหลวงไดรับอยาง
สม่ําเสมอตั้งแตป พ.ศ. 2513  จนปจจุบัน  คือ  ความชวยเหลือจากไตหวัน  ดานผูเชี่ยวชาญที่ชวยถายทอดเทคโนโลยีและ
ประสบการณเกี่ยวกับเกษตรที่สูงแกชาวเขา  และพัฒนาความเปนอยูของชาวเขา  หลากหลายโครงการทั้งพันธุพืชและผลไม
ตางๆ รวมทั้งโครงการผัก  โครงการปาไม  และโครงการพัฒนาหมูบาน  สวนประเทศอื่นๆ ไดแก  สหรัฐอเมริกาที่เขามา
ชวยเหลือโครงการหลวงตั้งแตป พ.ศ. 2516  ถึงป พ.ศ. 2529  ดวยเงินอุดหนุนการวิจัยและสงเสริมการเกษตรที่สูง รวม 81 
โครงการ (6.4 ลานเหรียญสหรัฐ) ที่เนนการพัฒนาวางรากฐานความมั่นคงดานเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อทดแทนรายไดจากการ
เลิกปลูกฝนของชาวเขา  นอกจากนี้  โครงการหลวงก็ไดรับความชวยเหลือดานผลไมเมืองหนาว  สวนใหญจากประเทศ
ออสเตรเลีย  ฝรั่งเศส  อินเดีย  อินโดนีเชีย  อิหราน  อิสราเอล  อิตาลี  ญ่ีปุน เลบานอน  นิวซีแลนด  สหราชอาณาจักร  และ 
เยอรมนี  เปนตน  การชวยเหลือจากทุกประเทศก็ดวยเปาหมายเดียวกัน  ท่ีเปนนโยบายหลักสําคัญของการพัฒนาและแกไข
ปญหาของชุมชนบนพื้นท่ีสูงเรื่องยาเสพติด  คือ  ฝน  และเฮโรอีนที่เปนปญหาของคนทั้งโลก 
 การดําเนินงานที่สําคัญที่สุดของโครงการตามนโยบายในระยะเริ่มแรก  คือ  งานวิจัย  และก็ไดมีวิวัฒนาการและขยาย
งานอยางกวางขวางดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และเหมาะสมกับการเกษตรที่สูงมาโดยตลอดจนปจจุบัน  และตอไปในอนาคต
อยางไมหยุดยั้ง  ในปแรก  พ.ศ. 2512  ไดเลือกบริเวณดอยอางขาง (อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม)  เปนสถานีวิจัยแหงแรกของ
โครงการหลวง  และไดรับพระราชทานชื่อวา “สถานีเกษตรหลวงอางขาง”  ท่ีทําวิจัยเก่ียวกับ “เกษตรที่สูง”  โดยมีคณาจารยจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาบริหารงานนี้โดยตรง (ใชงบฯสวนพระองครวมกับงบฯ สมทบจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
และจากไตหวัน) หลังจากนั้นก็ไดมีการจัดตั้งสถานีวิจัยและสถานีทดลองเกษตรที่สูงอีกหลายแหง  ไมวาจะเปนสถานีวิจัย
โครงการหลวงอินทนนท (อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม)  สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง (กิ่งอําเภอแมวาง  จังหวัด
เชียงใหม)  สถานีวิจัยการเกษตรที่สูงปางดะ (อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม) และรวมถึงสถานีวิจัยและสถานีทดลองเกษตรที่สูง
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ในศูนยพัฒนาโครงการหลวงอีกหลายแหง  เชน  ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  (อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม) พื้นที่
ตัวอยางศึกษาบนพื้นที่สูง 1 ใน 3 ศูนยตัวอยางของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ที่รูจักกันดีในระบบการผลิตพืชผักเมืองหนาวปลอด
สารพิษ หรือผักอินทรียที่ทันสมัยดวยระบบหองเย็นพิเศษท่ีเรียกวา  pre-cooling เพื่อถนอมรักษาผักใหสดไดทนดวยอุณหภูมิที่
ต่ํา  และยังมีหองเย็นท่ีโรงคัดบรรจุผลิตผล (วิทยาการหลังเก็บเก่ียว) กับรถหองเย็นขนผลิตภัณฑสงเขาสูตลาดกลางกรุงเทพฯ 
ทุกวัน  เปนตน 

การที่นโยบายของโครงการหลวง มีความชัดเจนในการสงเสริมใหสมาชิกหมูบานของศูนยตางๆ  ผลิตพืชเศรษฐกิจ
รายไดดี  ทดแทนรายไดจากฝนเดิมไดดีหรือดีกวา   วิทยาการกาวหนาทางเกษตรเทคโนโลยี  จึงไดรับการสนับสนุนจากทุกภาค
สวนท่ีเกี่ยวของและองคกรระหวางประเทศ  ตลอดจนอาสาสมัครนักวิชาการท่ีระบุถึงแลว   ในรูปเกษตรครบวงจร  ผลผลิตพืช
เศรษฐกิจสงเสริมหลากหลายจากชาวเขา  จึงมีการแปรรูปเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม  เชน  มีการจัดตั้งโรงงานอาหารสําเร็จรูปแมจัน 
จังหวัดเชียงราย  โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปฝาง จังหวัดเชียงใหม  และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
หรือเรียกส้ันๆวา  “โรงงานหลวงแปรรูป มช.” (ตั้งที่คณะเกษตรศาสตร มช.) ฯลฯ  นโยบายและเปาหมายสําคัญในขั้นตอนนี้ก็
เพ่ือเปนตลาดรับซ้ือผลิตผลตางๆจากชาวเขาที่ทํามาหากินอยูในบริเวณใกลเคียง  และตอมาไดเสริมเปาหมายการสงเสริมการ
ปลูกพืชในระบบเกษตรอุตสาหกรรมหรือพืชท่ีเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแปรรูป จากทั้งชาวเขาและชาวไทยในพื้นราบหรือ
ในชนบททั่วไปนั่นเอง  ในกรณีนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  นอกจากจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดตั้งกลุมสหกรณ
ชาวเขา  คือ  ใหราษฎรชาวเขายากจนรูจักรวมกลุมเพ่ือปองกันการถูกกดราคาผลผลิตแลว  ยังไดพระราชทานพระบรมราโชบาย
แกเจาหนาที่โครงการหลวงตอนหนึ่งวา 

 _ _ _ “พวกเราตองชวยกันพัฒนาใหเกษตรกรของเราไดกินดีอยูดี  ชาติบานเมืองของเราจึงจะไปรอด  เราคงอยู
กันอยางไมสงบ  ถาบานเมืองของเรามีแตความยากจน  มีแตโจรผูราย  เกษตรกรอยูดีกินดี  พวกเราก็พลอยอยูดี
กินดี” _ _ _ 

 ท่ีนาสนใจและทันสมัยเปนสากลยิ่งขึ้นกวานั้น ก็คือ  การที่ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  มจ. ภีศเดช  รัชนี ไดมี
วิสัยทัศนกวางไกลสําหรับผลิตภัณฑพืชผลเมืองหนาวจากภาคเหนือที่เปนส่ิงใหมสําหรับตลาดเมืองไทย หรือแมแตการยอมรับ
ของตลาดตางประเทศ ดวยการคิดตรา “ดอยคํา” ข้ึนใชกับผลิตผลโครงการหลวงทุกชนิด  ท้ังผัก ผลไม และดอกไมสด  
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป  และดอกไมแหง ฯลฯ  เพื่อสรางชื่อเสียงใหรูจักกันทั่วไปวาเปนสินคามีคุณภาพ (คัดคุณภาพ) เชื่อถือ
ไดในดาน สด – สะอาด – ปลอดภัย (ควบคุมคุณภาพการใชสารเคมี  และสารพิษตกคาง) สรางความมั่นใจแกผูซ้ือหรือผูบริโภค
ทั่วไป 
 ย่ิงไปกวานั้น  ในระยะหลังองคประธานมูลนิธิโครงการหลวงยังเนนย้ําอยูเสมอวา  “การวิจัยนั้น (ที่ระยะเริ่มแรกของ
โครงการใหความสําคัญสูงสุด)  สําคัญมากสําหรับโครงการหลวง  ถาไมวิจัยแลวก็ทําอะไรตอไปไมได  แตควรจะระลึกไวเสมอ
ดวยวา  การตลาดมากอนการวิจัย”  และ _ _ _ “ผลไมที่ทางโครงการปลูกไดแลว (สามารถปลูกไดในที่อ่ืนที่มีทําเลภูมิประเทศ
ภูเขาและภูมิอากาศหนาวเย็นเหมือนกัน) และไมมีใครซ้ือ (เกษตรกรชาวเขาก็คงตองรับกรรม) ดังนั้น  เรื่องการตลาดและการ
ผลิตจึงเปนเรื่องที่โครงการควรจะนึกถึงเพราะสําคัญมาก” 
 งานดานการตลาดตามนโยบายของโครงการหลวงไดพัฒนามากยิ่งข้ึน  ในระยะ 25 ปหลัง  คือ ตั้งแตป 2523  เมื่อ
โครงการฯไดจัด  “งานเกษตรหลวง”  ข้ึนครั้งแรก (ณ สวนอัมพร  กรุงเทพฯ) เพ่ือใหประชาชนทั่วประเทศไดรูจักสินคาเกษตร
ตรา “ดอยคํา” (เครื่องหมายการคาหรือ Brand Name)ไปพรอมๆกับการสงเสริมและขยายตลาดของสินคาเกษตรตราดอยคํา  
และเผยแพรแนะนํากิจกรรมของโครงการไดอยางดี  อีกประการหนึ่งดวย  ความสําเร็จของการจัดงานในครั้งแรกทําใหทาง
โครงการหลวงไดจัดงานน้ีตอเน่ืองมาทุกปที่กรุงเทพฯ  และเพิ่มการจัดงานดอยคําที่เชียงใหม   อีกหนึ่งแหงทุกปเชนกัน   สวน
การปฏิบัติตามนโยบายในขั้นตอไป  คือ  เปดตลาดสินคาโครงการหลวงเปนรานคาถาวรที่กรุงเทพฯ (“รานศาลาโครงการ
หลวง” ในบริเวณภาควิชาพืชสวน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและที่อ่ืนๆ) และที่เชียงใหม (รานดอยคําโครงการหลวงในบริเวณ
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คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และที่อ่ืนๆ) นอกจากนั้นก็นําผลิตผลไปฝากขายตามหางสรรพสินคา (ซุปเปอรมา
เก็ต) โรงแรม  รานอาหาร  หนวยงานราชการตางๆ และออกรานในงานประจําปตางๆ 
 การพัฒนาคุณภาพสินคา ตลอดกระบวนผลิตจนถึงวิทยาการหลังเก็บเก่ียวของสินคาโครงการหลวงอยางตอเนื่อง  จน
ไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือ “มาตรฐานอาหาร CODEX” และไดรับคัดเลือกจาก THAI EXPO AWARD 1988 (พ.ศ. 
2531) ใหเปนผูไดรับรางวัลเกียรติยศมาตรฐาน  “สินคาไทยสงออก” ดีเดนประจําป 2531  สาขาผัก  ผลไม  และผลไมกระปอง 
 สวนการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายของโครงการหลวงอยางเขมแข็งประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับอยาง
แพรหลาย  สงผลใหชาวเขาหันมาปลูกพืชทดแทนฝน  ประกอบอาชีพหลักเกษตรตามที่โครงการหลวงสงเสริมอยางมั่นคง  และ
มีความสุขตามสมควร  ทําใหเปนที่รูจักแพรหลายในนานาอารยประเทศจนเปนที่มาของการไดรับ “รางวัลแมกไซไซ”  สาขา 
International Understanding เมื่อ 31 สิงหาคม 2531  ดวยมีสวนชวยลดยาเสพติดพิษรายแรงของโลกลง  พรอมทั้งชวยยกระดับ
ความมั่นคงอยูดีกินดีแกชนชาวเขาทั้งหลายดวย 
 อยางไรก็ตาม รูปแบบการดําเนินงานพัฒนาโครงการหลวงตามแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ไดมีการปรับเปลี่ยนหลังจากทรงโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนสถานภาพมาเปน “มูลนิธิโครงการหลวง” ตั้งแตป พ.ศ. 2535 
ที่ระบุแลวแตตน(พรอมพระราชทานเงินกนถุงเพื่อใชเปนทรัพยสินเริ่มแรก จํานวน 5 แสนบาท) คือ  ถึงแมจะยังคงสภาพเปน
โครงการสวนพระองค  สืบเนื่องจากโครงการหลวงก็ตาม  แตปจจุบันและอนาคตจะมีระบบงานที่แนนอนคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สําหรับการเปนองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนอยางถาวร   และรัฐบาลมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและประสานงบประมาณอุดหนุนใหสํานักราชเลขาธิการเพื่อการดําเนินงานของมูลนิธิฯ เปนรายป  ตั้งแตป 2536  
และที่สําคัญคือการปรับปรุงการบริหารงานในรูปโครงการที่มี มจ. ภีศเดช  รัชนี  เปนผูอํานวยการโครงการ  มาเปนการบริหารที่
มีกรรมการมูลนิธิชวยดูแลดานนโยบายและมีคณะกรรมการฝายปฏิบัติที่ชวยดูแลดานการบริหารการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
 ปจจุบัน นโยบายและยุทธศาสตรของมูลนิธิโครงการหลวงไดมุงพัฒนาองคกรของตัวเองเพื่อใหกิจการของมูลนิธิฯ 
เปนไปในลักษณะที่ทันสมัย  และเกิดประโยชนย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะการจัดตั้งบริษัทดอยคํา  อาหารสําเร็จรูป (ควบรวมโรงงาน
หลวงอาหารสําเร็จรูปที่มีทั้งหมด) เพื่อดําเนินการในรูปธุรกิจกาวหนาและพึ่งตน  เชนเดียวกับกิจการโครงการดอกไมแหง  การ
จัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  การจัดตั้งโครงการความ
รวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (เพ่ือปรับปรุงใหสินเชื่อแกเกษตรกรชาวเขาเชนเดียวกับเกษตรกร
ทั่วไป)  และความรวมมือกับสวนราชการตางๆ โดยผานทางคณะกรรมการอํานวยการประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง (ที่มี
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน  และกองพัฒนาการเกษตรที่สูงสํานักปลัดฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนฝายเลขานุการ
ประสานงานดานตางๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ 17  มีนาคม 2535) รวมทั้งการรวมมือและประสานงานกับภาคเอกชนอื่นๆ  
นอกจากนั้น  มูลนิธิฯ ยังกําหนดทิศทางการปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง  ไดแก (1) การรักษาแนวปฏิบัติ
พระราชทานมาในอดีต (เนนการปฏิบัติที่รวดเร็ว  ลดขั้นตอน  ไมทํางานเอาหนา  และเนนชวยเกษตรกรชาวเขาใหชวยตนเอง
ได)  (2)  กําหนดทิศทางการดําเนินการของโครงการหลวงที่มีมาแตเร่ิมแรก  (ดานการวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  และการขาย / 
การตลาด  เพ่ือใหชาวเขาในพื้นที่โครงการไดรับการพัฒนาถึงระดับที่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจใหมๆ และมีผลผลิตขายได  มี
ความอยูดีกินดี  และมีจิตสํานึกในการใชชีวิตอยูในชุมชนของชนบทที่สู งในเขตตนน้ําลําธารทั้งส้ินที่ตองรูจักวิธีการอนุรักษ
และการจัดการสิ่งแวดลอมที่ใชประโยชน)  (3)  การกําหนด  “หมูบานตนแบบ” ของโครงการหลวง (ศึกษาขอมูลพ้ืนท่ีจาก
ภาพถายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  เพื่อเนนรักษาดุลของธรรมชาติหรือกายภาพพ้ืนท่ี  เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและ
ชาวเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาและมีจิตสํานึกวาอยูในเขตความมั่นคงของชาติ  และประกอบอาชีพสุจริต  มีการศึกษาและรูจัก
ทํางานรวมกัน  และรูจักอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน ฯลฯ)  (4)  การสรางระบบการผลิตที่เหมาะสม (การมี
กระบวนการผลิตที่ครบวงจร  การมีขอมูลท่ีถูกตองครบถวนและทันสมัย  การวิจัยระบบการผลิตและผลกระทบเพื่อนํามา
ประยุกตใชไดอยางดี ฯลฯ)  (5)  การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจ  (โครงการตองมีบุคคลที่มีความรูความสามารถทั้ง
กระบวนการผลิตเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณที่เหมาะสมตามความตองการของตลาด  และขณะเดียวกันก็ตองตระหนักถึง
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มาตรการอนุรักษและจัดการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมไปพรอมกันดวย  เปนผูถายทอดเทคโนโลยีดังกลาวแกราษฎรชาวเขาใน
พื้นที่  และพรอมจะขยายผลไปยังหมูบานอื่นๆได)  และ (6)  งานการตลาดของผลผลิตโครงการหลวง  (เนนการหาตัวแทน
ภาคเอกชนจัดจําหนายผลผลิตท่ีพัฒนาเชิงธุรกิจ โดยโครงการหลวงจะทําหนาที่เฉพาะการกํากับดูแลวางแผนการผลิตทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพอยางครบวงจร  หรือตั้งแตข้ันเตรียมการจนถึงวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว  เปนสําคัญ) 
 แมทางโครงการหลวงจะมีนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาชาวเขา หรือชุมชนบนพื้นที่สูงท่ีมีเอกลักษณเฉพาะใน
การสนองตอบพระบรมราโชบายและแนวปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่ไดทรงพระราชทานมาตั้งแตเริ่มโครงการ  
แตทั้งน้ีก็ไมไดขัดกับการปรับโครงสรางการทํางานใหทันกับยุคสมัยตลอดมา  และก็ไมขัดกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศหรือธุรกิจการเกษตรในเวทีการคาโลก  ไมวาจะเปนดานการเปดการคาเสรี  บทบาท
ความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารตอเศรษฐกิจไทย การใหความสําคัญกับมาตรฐานดานสุขอนามัยของสินคาประเภทอาหาร
ของตลาดโลกตลอดจนการยอมรับหรือความนิยมผลผลิตปลอดสารพิษหรือผลิตภัณฑจากเกษตรอินทรีย  และการพยายาม
ผลักดันใหประเทศไทยเปนครัวของโลก  เพราะมีความชัดเจนที่โครงการหลวงมีนโยบายผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการคาหรือพืช
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  หรืออุตสาหกรรมเกษตร  ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ 
หรือ ผักอินทรีย  รวมท้ังการขยายตลาดสินคาเกษตรเชิงคุณภาพในประเทศและแนวโนมการสงออก ในขณะที่ผูบริหารระดับ
นโยบายฝายวิจัย ก็ยอมรับเรื่องการเรงปรับทิศทางและบูรณาการแผนงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐไดไมยาก  
เพราะอยูในแนวทางที่ดําเนินการอยูแลว  ไมวาจะเปนยุทธศาสตรเพ่ือการแขงขัน  ยุทธศาสตรเพื่อการเสริมสรางศักยภาพของ
ประเทศเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  และยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม  การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต  แต
ในทางปฏิบัติตามแนวนโยบาย  ก็ยังพบปญหาอุปสรรคมากนอยตางกันไป  โดยเฉพาะในประเด็นหลังคือโครงสรางทางสังคม
ของประชากรและชุมชนชาวเขาหรือของชนเผาอ่ืนบนพ้ืนที่สูง  ที่พบวายังเผชิญกับปญหาความยากจน  ปญหาคุณภาพชีวิตดาน
ความเปนอยู  การศึกษาและสุขอนามัยหรือสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั้งจิตสํานึกในการรวมกลุมการแกปญหารวมกัน  โดย
ตระหนักถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนหลัก  เหลานี้ที่ยังพบไดโดยทั่วไป  และในภาพรวม ดูจะมีน้ําหนักของปญหาหรือระดับ
ความวิกฤตที่ตองการนโยบายและแผนปฏิบัติตามนโยบายที่ตรงเปาหมาย  และตรงตามความตองการของประชากร  และชุมชน
เปาหมายนั้นๆ  มากกวาปญหาอื่นๆ ที่ลดลงตามลําดับมากกวา  สําหรับปญหาเชิงเศรษฐกิจและรายไดเฉล่ียตอประชากรและ
ครัวเรือนและปญหาการผลิตและเสพพืชเสพติด  โดยเฉพาะในหมูประชากรและชุมชนที่ไดรับผลพวงการพัฒนา จากแผนการ
ปฏิบัติตามนโยบายพัฒนาและแกไขปญหาความยากจน  ดวยเทคโนโลยีการเกษตรกาวหนา  เพื่อผลิตและแปรรูปพืชเศรษฐกิจ
เพ่ือการคาหรือพืชวัตถุดิบอุตสาหกรรมแปรรูป ที่มีพัฒนาการปรับโครงสรางของแผนดําเนินงานจากทางโครงการหลวงมาโดย
ลําดับ  ดังน้ัน  ยุทธศาสตรการพัฒนากับการแกไขปญหาชาวเขาและหรือชนเผาที่มีความหลากหลายบนพื้นที่สูงบริเวณตนนํ้าลํา
ธารที่เปราะบางตอการถูกทําลาย  และสูญเสียสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรกายภาพ  ดิน–น้ํา–ปาไม  
จําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงดวยความเขาใจพ้ืนฐานขอจํากัดหรือจุดออนของทั้งสภาวะทางกายภาพ  และของโครงสรางทาง
สังคมวัฒนธรรม  จารีตประเพณีหรือวิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะอยางถองแท  โดยตองใหความสําคัญและศึกษาวิจัยไปพรอมๆกับ
การพัฒนาอยางตอเน่ืองและท่ีขาดไมไดคือ นโยบายสนับสนุนการวิจัยประเมินผล เพ่ือนํามาปรับปรุงใหสอดคลองและ
สนับสนุนพระบรมราโชบายที่ทรงพระราชทานเปนแนวทางพื้นฐานหลัก และทรงเนนอยูเสมอตั้งแตเริ่มโครงการหลวงที่ทรงมี
เปาประสงคใหราษฎรชาวเขาในทองถ่ินทุรกันดารบนพื้นที่สูง  ที่ยังยากจนอยู  ประสบความผาสุกไดในที่สุด  และขณะเดียวกัน
ประเทศก็ยังตองมีความมั่นคงอยูตลอดไป 
 
4.5.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเปาหมายในปจจุบัน (พ.ศ. 2547 – 2550) 

  พ้ืนที่ตัวแทนศึกษากลุมลานนา : เชียงใหม – ลําพูน – พะเยา 
 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาในระดับจังหวัดของประเทศในปจจุบัน รวมทั้ง 3 จังหวัด
เปาหมายพื้นที่ศึกษาในครั้งน้ี  ซ่ึงจัดอยูในกลุมลานนา  คือ  เชียงใหม  ลําพูน  พะเยา  โดยเฉพาะเชียงใหมซ่ึงเปนเมืองหลวงของ
อาณาจักรลานนาในอดีตและยังคงความเจริญรุงเรืองเปนศูนยกลางของภาคเหนือจนปจจุบัน  ไมวาจะเปนความเจริญทาง
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เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  เชนเดียวกับจังหวัดลําพูนและพะเยา  ที่ตางก็มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่เจริญรุงเรืองสั่งสม
มายาวนานเกินกวา 700 ป (หรือตามตํานานโบราณลานนาแลวไมวาลําพูนหรือพะเยาตางก็มีอายุมากกวา 1,400 ป) เชนเดียวกับ
เชียงใหม  ปจจัยพ้ืนฐานเหลานี้นับเปนขอไดเปรยีบของกลุมลานนา  และเปนรากฐานสําคัญทางวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญา
ทองถิ่น  ซ่ึงแนนอนวาจะเปนขอสนับสนุนหลักประการหนึ่งในการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
ลานนาในปจจุบันและอนาคต 
 อยางไรก็ตาม  แตละจังหวัดก็ไดมีวิสัยทัศนการพัฒนา  ซ่ึงเปนเสมือนเครื่องชี้นําถึงเปาประสงคและบทบาทการพัฒนา  
อันจะนําไปสูการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในกรอบแนวของวิสัยทัศนดังกลาว   ทั้งตัวอยางของ 3 จังหวัดพื้นที่
ศึกษา  ดังนี้    
 

(1)  วิสัยทัศนการพัฒนา 

เชียงใหม ลําพูน พะเยา 

“นครแหงชีวิตและความมั่งค่ัง”  เปน
เมืองใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาแก
ผูอยูอาศัย  และผูมาเยือนในฐานะเมือง
ที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับเอเชีย
พรอมกับเปนประตูการคาการลงทุนสู
สากล 

“ลํ า พู น เ มื อ ง โ บ ร าณ   ก า ว ล้ํ า
การเกษตรเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ” 

“ภายในป 2550  พะเยาเปนเมืองนาอยู  
ประชาชนมีรายไดพอเพียงกับรายจาย
ที่จําเปน  มีโอกาสพัฒนาตนเองใหอยู
ดีมีสุข  ชุมชนเขมแข็ง  พึ่งตนเองได” 

 (2)  บทบาทการพัฒนา 

เชียงใหม ลําพูน พะเยา 

1. เปนศูนยกลาง(hub)ทาง เศรษฐกิจ
และการคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) 
และเอเชียใต (BIMSTEC) 
2. เปนศูนยกลางบริการสุขภาพ
อุตสาหกรรมซอฟทแวรและการคา
ตางประเทศ 
3. โดด เดนในสาขาบริ ก ารการ
ทองเที่ยว  หัตถกรรม  อุตสาหกรรมที่
ปราศจากมลพิษ  และเกษตรประณีต 
(แบบเขม) 
 
 
4. เปนเมืองนาอยู  มีเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมลานนา   ชุมชนมีความ
เขมแข็ง                                                     

1. มุงพัฒนาภาคเกษตรกรรมซึ่ง
เปนอาชีพของประชากรสวนใหญ
ของจังหวัด   ดานผลิตเพื่อการคา
โดยเฉพาะลําไย  และพืชผักอ่ืนท่ีมี
คุณภาพ   เพื่อบริโภคภายในและ
สงออก 
 
2. มุงพัฒนา และสงเสริมการคา
การลงทุน  และความพรอมในการ
ขยายตัวภาค อุตสาหกรรม และการ
แขงขันดานสินคาหัตถกรรมส่ิงทอ
และไมแกะสลัก  สําหรับ SMEs ใน
ระดับประเทศและตางประเทศ 
3. พัฒนาสังคมวัฒนธรรมและการ
ทองเท่ียวในฐานะเปนเมืองโบราณ
เพื่อใหประชากรมี คุณภาพชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี  รวมทั้งการอนุรักษ 

1. มุงพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูท่ีดี 
2. มุงพัฒนาใหหมูบาน /ชุมชนใน
จังหวัดพะเยานาอยู 
3. มุงพัฒนาใหหมูบาน/ชุมชนคิด
เปนทําเปน  สามารถแกไขปญหาของ
ตนเองไดอยางเปนกระบวนการ 
4. พัฒนา ให จั งหวั ดพะ เ ย า เป น
พันธมิตรท่ีสามารถสรางศักยภาพ
เครือขายของกลุมจังหวัดและกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) 
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เชียงใหม ลําพูน พะเยา 

ขอ 3 (ตอ)  
และการพัฒนาศักยภาพของแหลง
ทองเที่ยวเพื่อเสริมสรางรายไดพอ
อยูพอกิน   ใหครอบครัวยากจน  
ดอยโอกาส   และพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยดวยกระบวนการ
เรียนรูตลอดชีวิต  สงเสริมการใชภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  ความรูดาน IT และ
โอกาสมีงานทํา 

(3)   ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนา 

เชียงใหม ลําพูน พะเยา 

1.  ยุทธศาสตรเชิงรุก :  
 สรางฐานเศรษฐกิจใหม 

1.1 พัฒนาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
เชื่ อมโยงกับกลุ มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) และ
เอเชียใต (BIMSTEC) อาทิ พัฒนา
เชียงใหม  เปนศูนยกลางการบิน
ของภูมิภาค   โครงการสงเสริม
ความสัมพันธ เมืองพี่ เมืองนอง 
(Sister City) กับตางประเทศ  และ 
โครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ค าการลงทุนกับกลุมประเทศ 
GMS และ BIMSTEC สําหรับ
กรอบยุทธศาสตร การค าการ
ลงทุน  เปนตน 

1.2  สรางฐานเศรษฐกิจใหมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมและความรู
ใ ห ม มุ ง สู  Knowledge-Based 
Econ-my อาทิ กรอบยุทธศาสตร
ดานอุตสาหกรรม  คือ  โครงการ 
Chiang Mai ICT City  โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือและ
โ ค ร ง ก า ร ก อ ตั้ ง ร ะ บ บ แ ล ะ
เ ค รื อ ข า ย น วั ต ก ร ร ม จั ง ห วั ด

1.  ยุทธศาสตรเชิงรุก :  
     สรางฐานเศรษฐกิจใหม 

1.1 สงเสริมการตลาดโดยการจัดตั้ง
ตลาดกลางสินคาเกษตรในภูมิภาค
ท้ังสงออกและนําเขา  อาทิ  กรอบ
ยุทธศาสตรดานเกษตร คือ 
โครงการจัดตั้งตลาดกลางสินคา
เกษตรในภูมิภาคทั้งสงออกและ
นําเขา (พืชผัก  ผลไม  โค  กระบือ  
สุกร  อาหารทะเลและสัตวนํ้า) 

1.2 ส ร า ง ฐ า น ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค 
อุตสาหกรรมใหเปนศูนยกลาง
ดานอุตสาหกรรมในภูมิภาค  โดย
การเพิ่มพ้ืนที่และสิ่งรองรับเขต
อุตสาหกรรมใหมากขึ้น   อาทิ  
ก ร อ บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น
อุตสาหกรรม คือ  โครงการจัดตั้ง
หรือขยายเขตนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้น ท่ี ลําพูน  และสนับสนุน
โครงสรางพื้นฐานรองรับ  และ
โครงการพัฒนาแหล งน้ํ า เพื่ อ
ร อ ง รั บ ก า ร ข ย า ย ตั ว ภ า ค 
อุตสาหกรรม ฯลฯ 

1.3  การพัฒนาโครงขายคมนาคม

1.  เมืองนาอยูและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1.1 แผนงานบานสวยเมืองสะอาด  
อาทิ  โครงการจัดระเบียบผังเมือง
ทุกระดับ โครงการปรับภูมิทัศน-  
ชุมชน  และสาธารณูปการ  อาทิ  
ถนน  และไฟฟา ฯลฯ 

1.2  แผนงานเมืองปลอดภัย  อาทิ 
โครงการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม   โครงการควบคุม
อบายมุขและจัดระเบียบสังคม  
โครงการปราบปรามยาเสพติด 
และผูมีอิทธิพลและโครงการจัด
ระเบียบสังคม ฯลฯ 

1.3  แผนงานเมืองกีฬาเพื่อสุขภาพ  
อาทิ  โครงการสรางศูนยกีฬาครบ
วงจร  โครงการสงเสริมกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ ฯลฯ 

1.4 แผนงานปาสวยน้ําใสเมือง
ปลอดภัยมลพิษ  อาทิ  โครงการ
พัฒนาองคกร  ประชาชนจัดการปา
ไมเพ่ือชุมชนอยางยั่งยืน  โครงการ
อนุรักษแหลงน้ําโดยชุมชนคนใกล
นํ้า  โครงการบรรเทาปญหาอุทก
ภัยและภัยแลง  โครงการจัดการ
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เชียงใหม  สวนกรอบยุทธศาสตร
ดานทองเที่ยว  คือ  โครงการ
จัดตั้งสถานปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ
เพื่อธุรกิจสปา  เปนตน 

2.  ยุทธศาสตรปรับตัว : เพ่ิม  มูลคา
ฐานเศรษฐกิจเดิม 

2.1 สรางงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ
แ ล ะ ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติ   สําหรับตลาดเฉพาะ 
(Niche Market)       โดยการนํา
วั ฒ น ธ ร ร ม ล า น น า ม า  ส ร า ง
เอกลักษณและเรื่องราวเพ่ือเพ่ิม
มูลคาใหกับสินคา   อาทิ   กรอบ
ยุทธศาสตรดาน OTOP คือ  
โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ขี ด
ความสามารถในการแขงขันเขต
เ ศ รษฐกิ จ ล า นน า   โคร งก า ร
สงเสริมตราสัญลักษณผลิตภัณฑ
เมืองเชียงใหม  และโครงการสราง
แ น ว โ น ม แ ฟ ชั่ น รู ป สิ น ค า
หัตถกรรมลานนา  เปนตน 

2.2 เชื่อมโยงการทองเที่ยวเพื่อเปน
พ ลังดึ งดู ด ใหม จ ากทรัพยากร
ทองเท่ียวท้ังภายในกลุมจังหวัด
และเชื่ อมโยงกับกลุมประเทศ 
GMS และ BIMSTEC อาทิ กรอบ
ยุทธศาสตรดานทองเที่ยว  คือ  
โครงการสวนสัตวกลางคืนจังหวัด
เชียงใหม   โครงการศึกษาความ
เปนไปไดการสรางหมูบานชาวเขา
จําลอง  และโครงการสงเสริมใหมี
หมูบานวัฒนธรรมลานนา  เปนตน 

2.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ทางดานการเกษตร   โดยสราง
ความหลากหลายและการบริหาร
จัดการสมั ยใหม   อาทิ   กรอบ

เชื่อมโยงภูมิภาค  เพื่อสงเสริมภาค 
อุตสาหกรรม  อาทิ   กรอบยุทธ-
ศาสตรดานอุตสาหกรรม  คือ  
โครงการกอสรางถนนวงแหวน
รอบนอกเชียงใหม – ลําพูน โครง 
การกอสรางถนนเลียบทางรถไฟ 
ฯลฯ 

1.4  สรางฐานเศรษฐกิจใหมดาน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมและความรู
ใหม Knowledge-Based Economy 
อาทิ กรอบยุทธศาสตรดานอุตสา-
ก ร ร ม   คื อ  โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาผาทอหริ
ภุญชัย  และการแกะสลักไมและ
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยแผน
ไ ท ย   แ ล ะ ส มุ น ไ พ ร ลํ า พู น  
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีระดับสูงและสะอาด 
ฯลฯ 

2.  ยุทธศาสตรปรับตัว : เพ่ิมมูลคา  
  ฐานเศรษฐกิจเดิม 

 2.1  การพัฒนาใหเปนศูนยกลางการ
ผลิตและตลาดการคาลําไย   ที่มี
คุณภาพมาตรฐานสูสากล   อาทิ  
กรอบยุทธศาสตรดานเกษตร  คือ  
โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยพัฒนาและ
ประชาสัมพันธใหลําไยเปนผลไม
ระดับโลก    โครงการพัฒนาการ
ผลิตลําไยเ พ่ือการสงออก   และ
ขยายตลาดลําไย  เพ่ือการแปรรูป
และสงออก 

 2.2  สงเสริมและพัฒนาการเกษตร
อยางยั่งยืน  โดยยึดแนวพระราดําริ
ตามกรอบยุทธศาสตรดานเกษตร 
คือ  โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.3  สงเสริมสินคาเกษตรทางเลือก

ขยะมูลฝอยเชิง-บูรณาการระดับ
จังหวัด ฯลฯ  

1.5 แผนงานสรางเครือขายการ
เรียนรูเปนเมืองนาอยู  อาทิ  
โครงการขยายเครือขายแนวคิด
เมืองน าอ ยู สู   ชุมชนเป าหมาย  
โครงการสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อ
แกปญหามลพิษชุมชน ฯลฯ 

2. แกไขปญหาความยากจนและ 
  กระจายรายได 

2.1 แผนงานพัฒนาทางดานการ 
เกษตร อาทิ  โครงการควบคุม / 
การใชสาร เคมีทางการ เกษตร  
โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรใหปลอดภัยตอ
ผูบริโภค  โครงการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรในพื้นท่ี เฉพาะ  (พื้นที่
ยากจน   พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ้ืนที่ในเขตชลประทาน) โครงการ
แปลงสินทรัพยเปนทุน โครงการ
เ พ่ิมประสิทธิภาพการถายทอด
เทคโนโลยี  และขยายกิจกรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการแปร
รูปผลิตผลการเกษตรและการตลาด  
โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา 
เ พ่ื อ ส นั บ สนุ น ก า ร ผ ลิ ต ด า น
การเกษตร  โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรครบวงจรและ
การเกษตรแบบพอเพียงเพื่อใหเกิด
เกษตรยั่งยืน 

2.2  แผนงานสินคาชุมชน  อาทิ  
โคร งก า รพัฒนาคุณภ าพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ   โครงการ
พัฒนาและจัดตั้งกลุมผูผลิตราย
ใหม   โครงก ารสนั บส นุนให
ครัวเรือนยากจนไดรับทราบและ
สามารถเขาถึงแหลงทุนภายใน
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ยุทธศาสตรดานเกษตร  คือ 
โครงการจัดตั้งศูนยสินคาเกษตร
ภาคเหนือ   โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในธุรกิจลําไยไทย  
โครงการสง เสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่มีมูลคาสูงเพ่ือสงออก
ทดแทนการนําเขายางพารา พืชผัก
ปลอดสารพิษ  ไมดอกไมประดับ  
โครงการพัฒนาแหล งน้ํ า และ
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร  
และโครงการจัดทํ า เกษตรดีที่
เหมาะสม GAP และการจัดการ
ดานสุขลักษณะในโรงงานแปรรูป 
–GMP ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืน:
สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิม
และเศรษฐกิจใหมใหย่ังยืน 

3.1 อนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมลานนา  
โดยนําภูมิ-ปญญาทองถิ่นมาสราง
ความโดดเดนและเชื่อมโยงสูสากล  
อาทิ   กรอบยุ ทธศ าสตร ด า น
ทองเที่ยว  คือ โครงการจัดตั้งศูนย
ศิลปวัฒนธรรม   และภูมิปญญา
ท อ งถิ่ นป ระจํ า จั งหวั ด   และ
โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย เ รี ย น รู
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ใน ชุมชน ฯลฯ 

3.2 ดํ า ร ง ค ว า ม เ ป น ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยฟนฟูและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อ ย า ง ยั่ ง ยื น   อ า ทิ   ก ร อ บ
ยุทธศาสตรดานทองเที่ยว  คือ  
โครงการลดปริมาณและความ
สกปรกของน้ําเสียท่ีระบายลงสู
แม นํ้าปง   และโครงการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง  ฟนฟูพ้ืนที่ปา
อนุรักษตนน้ํ าและสงเสริมการ

ใหมที่มี ศักยภาพเพื่อการพัฒนา
ตามกรอบยุทธศาสตรดานเกษตร  
คือ  โครงการสงเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ยางพารา) และอาชีพ
เสริมในพื้นที่การปลูกสวนยาง  

2.4 การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการ 
เกษตรอยางพอเพียงตามกรอบ
ยุทธศาสตรดานเกษตร  คือ 
โครงการพัฒนาลุมนํ้าสาขาเพื่อ
การเกษตร  โครงการจังหวัดนํารอง
พัฒนาลุมนํ้าลี้แบบบูรณาการ  ฯลฯ 

2.5  การพัฒนาเพื่อยกระดับสินคา
หัตถอุตสาหกรรมสูตลาดตาม
ก ร อ บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น
อุตสาหกรรม  อาทิ  โครงการวิจัย
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑสินคา OTOP และ
สงเสริมการตลาดสินคา  OTOP 
โครงการจัดตั้ ง ศูนยแสดงและ
จํ าหน าย สินค า หัตถกรรมของ
จังหวดั  ฯลฯ 

2.6  การพัฒนาใหลําพูนเปนเมือง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ  ตามกรอบ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม  
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว  อาทิ  
โครงการอนุรักษนครหริภูญชัย
เมืองโบราณ  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน  และพัฒนาแหลงทองเที่ยว
อุท ย านแห งช า ติ ด อ ย ขุนต าน  
โครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร (สวนลําไย) 
โครงการสงเสริมการลดทุน  สราง
ท่ีพักแบบ longstay และ  homestay  

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   สนับสนุนทั้งทางฐานเศรษฐกิจ 
   เดิมและฐานเศรษฐกิจใหมใหย่ังยืน 

 3.1  การผลิตสินคาการเกษตรที่มี

หมูบาน 
2.3  แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรม  
อาทิ  โครงการสงเสริมการจัดตั้ง
ธุรกิจอุตสาหกรรมและเชื่อมโยง
การผลิต  โครงการพัฒนาทักษะ
การผลิตสินคา OTOP โครงการ
ใหบริการเงินทุน 

2.4  แผนงานดานพัฒนาตลาดและ
บริการ  อาทิ  โครงการสนับสนุน
ตลาดผลิตภัณฑ  โครงการจัดหา
ตลาดใหเกษตรกร โครงการสํารวจ
และจัดทําทะเบียนผูมีปญหาทาง
สั งคมและย ากจน   โครงก าร
สง เสริมและจัดสวัสดิการแกผู
ประสบปญหาทางสังคม   และ
โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อ
แกไขปญหาความยากจน 

3.  พัฒนาทุนทางสังคม 
3.1 แผนงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  อาทิ  โครงการ
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางเลือกในการประกอบ  อาชีพ  
โครงการสงเสริมมิติทางศาสนาเพื่อ
การพัฒนาเมืองและจัดระเบียบ
สังคม  โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝน  โครงการสงเสริม
และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.2  แผนงานปองกันแกไขปญหา
เอดส  อาทิ  โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลขอสนเทศเพื่อปองกันแกไข
ปญหาเอดสในพื้นที่  โครงสราง
คานิยมการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย  
ฯลฯ 

3.3  แผนงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด อาทิ โครงการดํารงสภาพ
หมูบาน / ชุมชนเอาชนะยาเสพติด
อยางยั่งยืน  โครงการพัฒนาการมี
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บริหารจัดการปาชุมชนโดยการมี
สวนรวมของประชาชน  ฯลฯ 

3.3  สรางความมั่งคงปลอดภัยใน
พื้นที่ชายแดนและความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ข อ ง
ประชาชน และนักทองเที่ยว  อาทิ  
กรอบยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
คือ  โครงการยกระดับมาตรฐาน
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรั พย สินของประชาชนและ
นักทองเที่ยวสูระดับสากล  และ
โครงการหมูบานมั่นคงเพื่อสราง
ความมั่นคงปลอดภัยตามแนว
ชายแดน ฯลฯ 

3.4  พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเปน
ฐานในการพัฒนาโดยขยายโอกาส
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง   โดย 
เฉพาะผูดอยโอกาส   และสราง
โอกาสในการเรียนรู เฉพาะดาน  
และความรูสมัยใหม เพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันและ
สอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนา  อาทิ  กรอบยุทธศาสตร
ดานทรัพยากรมนุษย คือ โครงการ
พัฒนา ศัก ยภ าพบุ คล ากรของ
จั งหวั ด เ พ่ื อรองรับการพัฒนา 
โครงการพัฒนาแมครัวคนเมืองสู
ครัวโลก  สวนกรอบยุทธศาสตร
ดานการคาการลงทุน คือ โครงการ
สงเสริมความสามารถทางดาน
ก า ร ค า ด ว ย ร ะ บ บ พ า ณิ ช ย
อิเล็คโทรนิคและโครงการพัฒนา
นักการตลาด  ฯลฯ  

3.5  แกไขปญหาความยากจน โดยใช
แนวพระราชดํ าริ   “เศรษฐกิจ
พอเพียง”  และ  “เศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง”  รวมกับมาตรฐานการ

คุณภาพและปลอดภั ย เ พ่ือการ
บริโภคและสงออก  ตามกรอบ
ยุทธศาสตรดานเกษตร คือ โครง 
การรณรงค และสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตร (พืช สัตว ประมง) ให
ปลอดภัย เ พ่ือการ  บริโภคและ
สงออก 

 3.2  การแกไขปญหาความยากจน
และการกระจายรายได  ตามกรอบ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร พั ฒ น า สั ง ค ม  
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว  อาทิ  
โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายไดครัวเรือนยากจนเปาหมาย  
โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสใน
สังคมและโครงการแปลงสินทรัพย
เปนทุน ฯลฯ 

 3.3  การพัฒนาลําพูนใหเปนเมืองที่มี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมที่ดี   ตามกรอบ
ยุทธศาสตรดานเดียวกับ 3.2  อาทิ  
โครงการ Green and Clean โครง 
การสรางสวนสาธารณะ / สนาม
กีฬาในเขตอุตสาหกรรม  โครงการ
ปองกันแกไขภาวะมลพิษและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใน
แมน้ํากวง  โครงการประชาชนเพื่อ
แกไขปญหาภัยแลง  โครงการ
จัดการขยะมูลฝอยครบวงจร 

 3.4  การลดการสูญเสียชีวิตและ
ท รั พ ย สิ น จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง
การจราจรตามกรอบยุทธศาสตร
เชน เดียวกับ 3.2 คือ โครงการ
กอสรางถนน OverPass ส่ีแยก
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  และ
โครงการเสริมสรางวินัยจราจร 

 3.5  การเสริมสรางคนดีมีคุณธรรม  
ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา

สวนรวมของครอบครัวและชุมชน
ในการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผู
เสพ / ผูติดยาเสพติด  โครงการ 
“เปนหน่ึงโดยไมพึ่งยาเสพติด” (To 
Be Number One) 

3.4 แผนงานพัฒนาสถาบัน 
ครอบครัว คือ โครงการลอมรักใน
ครอบครัวลอมรั้วใหชุมชน 

3.5  แผนงานสรางความมั่นคงและ
อํานวยความเปนธรรม  อาทิ  
โครงการอํานวยความเปนธรรมใน
สังคม  โครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนในการรักษาความ
สงบเรียบรอย  โครงการเสริมสราง
ความมั่นคงชายแดน 

3.6  แผนงานปองกันและแกไขการคา
มนุษย  อาทิ  โครงการพิทักษสิทธิ์
ประชาชน  โครงการคุมครองผูตก
เปนเหยื่อการคามนุษย 

3.7 แผนงานพัฒนาบทบาทสื่อ 
มวลชนเพื่อการพัฒนาเมืองพะเยา  
คือ   โครงการสัมมนาเครือข าย
ประชาชนสัมพันธ  “การแก ไข
ปญหาสังคม” 

4. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
4.1  แผนงานดานการเกษตร  อาทิ  
โครงการสงเสริมและพัฒนาขาว
หอมมะลิและยางพาราให เปน
เอกลักษณ (brand) ของจังหวัด
พะเยา  และเพื่อการสงออก  โครง 
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพไม
ผล (ลําไย  ลิ้นจี่) ใหครบวงจร 
โครงการอาหารปลอดภัย โครงการ
พัฒนาเกษตร / สถาบันเกษตรกร
ใ ห เ ข ม แ ข็ ง   ส า ม า ร ถ เ ป น
ผูประกอบการธุรกิจ  และโครงการ
ง าน วิ จั ย แ ล ะ พัฒน าท า ง ด า น



ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจน 

 

199 

เชียงใหม ลําพูน พะเยา 

ดํ า เ นินงานตามนโยบายแกไข
ปญหาคว าม ย ากจนที่ รั ฐ บ าล
กําหนด  อาทิ  กรอบยุทธศาสตร
ดานเกษตร  คือ  โครงการแกไข
แนวพระราชดํารัส   “เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัพยากรมนุษย  คือ  โครงการคน
ดีศรีลําพูน 

 3.6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ส ง เสริมการศึกษาตอและการ
เรี ยนรู ต ลอดชี วิ ต   ตามกรอบ
ยุทธศาสตร เชนเดียวกับขอ  3.5  
อาทิ   โครงการพัฒนาศักยภาพ
องคกรชุมชน   โครงการพัฒนา
ทักษะฝมือแรงงาน  และโครงการ
พัฒนาการศึกษา   และสงเสริม
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเกษตรและสินคาชุมชน 
4.2  แผนงานดานอุตสาหกรรม  อาทิ  
โครงการจัดตั้ง เครือขายพัฒนา
สินคาและรับรองมาตรฐานเพื่อการ
สงออก   โครงการสงเสริมและ
พัฒนาผูประกอบการ SMEs  

4.3 แผนงานการทองเที่ยวและบริการ  
อาทิ  โครงการจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารการทองเที่ยว  วัฒนธรรม 
และผลิตภัณฑ  โครงการจัดสราง
ศูนยศิลปวัฒนธรรมและขอมูลการ
ทองเที่ยว โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ที่เที่ยว ฯลฯ   

4.4 แผนงานดานการคาและการ
ลงทุน อาทิ  โครงการสงเสริม
ความสัมพันธ กับกลุมประเทศ 
GMS เพื่อเชื่อมโยงการคาและการ
ลงทุน   โครงการศูนยส ง เสริม
เศรษฐกิจการคา  การลงทุนเพ่ือการ
สงออก  ฯลฯ 

4.5 แผนงานพัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและบริการ คือ 
โครงการ  e-Province 

5.  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
5.1  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ  อาทิ  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด ซ้ือจัดจาง  
และสรางจิตสํานึกในการประหยัด
คาสาธารณูปโภคและวัสดุสํานัก 
งานโครงการ  One Stop Service 
5.2  แผนงานเพิ่มประสิทธิผลตาม
พันธกิจ อาทิ  โครงการศึกษา
กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน
และโครงการติดตามประเมินผล
ตามพันธกิจและวิ สัยทัศนการ
พัฒนาจังหวัด 
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  5.3  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ  คือ  โครงการปรับปรุงท้ังมาตรฐานของงาน  
และการใหบริการของขาราชการตอประชาชน 

5.4  แผนงานพัฒนาองคกร  คือ  โครงการพัฒนาระบบควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกร
ในดานระบบงานและการบริหารบุคคล 

ท่ีมา (1)   ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2547 – 2550  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  พ.ศ. 2547 
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน  (พ.ศ. 2547 – 2550)  สํานักงานจังหวัดลําพูน  พ.ศ. 2547 
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (พ.ศ. 2547 – 2550)  จังหวัดพะเยา  
 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา  พ.ศ. 2547 

 
 จากประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาตามวิสัยทัศน  และเปาหมาย  ตลอดจนโครงการตางๆ ที่กําหนดตามยุทธศาสตรของ 3 
จังหวัดเปาหมายพ้ืนท่ีศึกษาตามรายละเอียดขางตน จะเห็นไดถึงยุทธศาสตรที่เปนจุดรวมของกลุมลานนาที่มีเอกลักษณเฉพาะ
กลุมอยางเดนชัด จากความรวมสมัยทางประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  ตลอดจนวิถีชีวิตของ
คนเมืองเหนือที่ส่ังสมกันมานานนับพันป  เปนสําคัญ  โดยเฉพาะในประเด็นหลักๆ คือ  (1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางสังคม  
วัฒนธรรม  การทองเท่ียว    ที่จัดเปนยุทธศาสตรเพื่อการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมลานนาและเปนยุทธศาสตรปรับตัวเพ่ือเพิ่ม
มูลคาฐานเศรษฐกิจเดิมไปพรอมๆกัน  เชน  โครงการจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมลานนาและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน  
โครงการสงเสริมการจัดตั้งหมูบานวัฒนธรรมลานนา  และหมูบานกลุมชาติพันธุหรือชนเผา (ชาวเขา) ที่ตั้งถ่ินฐานและที่ทํากิน
ในดินแดนลานนา  โครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยว (เชิงอนุรักษ) ทางศิลปวัฒนธรรมลานนา  โครงการสงเสริมและ
พัฒนาสินคาผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหรือ OTOP จากวัฒนธรรมลานนาและภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยเฉพาะสินคาผลิตภัณฑจากงาน
หัตถกรรมลานนาที่มีเอกลักษณ และไดรับการคัดสรรเปนสินคาสุดยอดของภูมิภาคพรอมตราสัญลักษณกลุมลานนา  เพื่อการ
แขงขันเชิงเศรษฐกิจและการสงออก  (2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจการคาการลงทุน  ที่เนนโครงการสงเสริม
ความสัมพันธของกลุมลานนากับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) และเอเชียใต (BIMSTEC) เพื่อเชื่อมโยงและ
พัฒนาการคาการลงทุน  และกรณีนี้ไดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวไปพรอมๆกันดวย  และ (3)  ยุทธศาสตรดาน
การเกษตร  ที่เนนโครงการจัดตั้งศูนยสินคาเกษตรภาคเหนือ  และโครงการพัฒนาขีดความสามารถในธุรกิจเกษตรพืชผักผลไม
เดนของกลุมลานนาที่มีมูลคาสูงเพ่ือการสงออก  ทั้งพืชหลักเดิม  เชน  ลําไยของเชียงใหม  และลําพูน  และขาวหอมมะลิของ
พะเยา  และพืชเศรษฐกิจใหมของกลุมลานนาคือยางพารา (พืชเศรษฐกิจเดิมของภาคใต)  เหลานี้นับเปนขอไดเปรียบหรือเปนจุด
แข็งของกลุมลานนา ทั้งนี้ยังไมไดรวมถึงความเขมแข็งขององคกรประชาชนกลุมลานนาดานการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน
ระบบเหมืองฝายของราษฎรเพื่อการเกษตรในระดับไรนา ที่ราษฎรและชุมชนไดส่ังสมประสบการณมามากกวา 700 ป ตาม
ประวัติศาสตรลานนา  หรือมากกวา 1,400 ปตามตํานานโบราณลานนา  และเปนที่ยกยองหรือเปนตัวอยางของความสําเร็จอยาง
สมบูรณแบบในยุทธศาสตรการรวมกลุมของราษฎรฐานราก (ผูใชน้ํา) ที่มีสวนรวมกันบริหารจัดการน้ําใชเพื่อการเกษตรทุก
ข้ันตอน (ตั้งแตข้ันกําหนดนโยบาย – ข้ันวางแผนตามนโยบาย – ข้ันนําไปปฏิบัติตามแผน  และข้ันประเมินผลการปฏิบัติจนถึง
การนําไปใชประโยชน) ไดอยางมีประสิทธิภาพและยุติธรรม (วันเพ็ญ  สุรฤกษ 2528 และ 2545) สมควรนํามาเปนแนวทางหนึ่ง
ในการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการแกไขปญหาสวนรวมของชุมชนไดอยางดี  และปญหารวมสําคัญของชุมชนฐานรากที่สําคัญ
มากในสังคมไทยประการหนึ่งหรือประการแรก  ก็คือ  ปญหาความยากจน  ที่รัฐเองไมวายุคไหนสมัยไหนจนปจจุบันก็ยังให
ความสําคัญกับยุทธศาสตรการแกปญหาเรื่องนี้เปนอันดับแรก  หรือระดับตนๆ เสมอมา 



การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

 

201

4.6  การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน ∗ 
รัฐบาลในอดีต : รัฐบาลปจจุบัน 

                  ผลการศึกษาจากประชากรเปาหมายตัวแทนศึกษาจํานวนทั้งหมด 1,241 คน ที่ประกอบดวย ประชากรกลุมเปาหมาย
ยากจนและกลุมควบคุม  ผูนําชุมชนหรือผูบริหารระดับทองถ่ิน (หัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการของหมูบาน 
– ตําบล – และชุมชนเมือง) ผูบริหารระดับนโยบาย (เจาหนาท่ีสวนราชการและเจาหนาที่รับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
หรือดําเนินการในพื้นที่ระดับอําเภอ – จังหวัด – ผูบริหารโครงการหลวงและหัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวง  และผูแทน
หนวยงานราชการที่สนับสนุนโครงการหลวง – ผูบริหารของเทศบาลที่ดูแลรับผิดชอบชุมชนเมือง – ผูแทนองคกรเอกชน และ
นักการเมืองระดับผูนําพรรคและผูแทนระดับจังหวัด) ในพื้นที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  พบวา  ตางก็ยอมรับ
วาโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนของรัฐในอดีต ที่ยังดําเนินการอยู และปจจุบันไมวาจะเปนโครงการ
ดานเศรษฐกิจหรือสังคม  ลวนแลวแตไดเขามามีบทบาทสําคัญไมมากก็นอย และหลายโครงการมีศักยภาพในการแกไขปญหา
ความยากจนไดตรงความตองการของประชากรเปาหมายยากจนในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 กลุมดังกลาว แมวาบริการและการเขาถึง
ประโยชนของโครงการจะยังไมทั่วถึงในหมูประชากรยากจนและดอยโอกาสในลักษณะตางๆ  ดวยปญหาอุปสรรคและจุดออน
ในลักษณะตางๆของการบริหารจัดการโครงการ ซ่ึงรวมทั้งการขาดการมีสวนรวมของประชากรที่เปนเปาหมายอยางแทจริง  ดัง
จะไดวิเคราะหลงลึกในรายละเอียดตามขอเท็จจริงที่เปนผลการศึกษาที่ประจักษชัดในทุกเรื่องหรือทุกกรณีไป  

 
  4.6.1   โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรของรัฐในการแกไขปญหาความยากจน 

(1) การยอมรับโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนตามยุทธศาสตรของรัฐในอดีต และปจจุบัน 
  ในทัศนะของประชากรเปาหมายและผูนําชุมชนของชนบทที่สูง ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง 

                  เปนที่นาสังเกตวา  ทัศนะของประชากรตัวอยางศึกษาทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม กับทัศนะของผูนําชุมชน/
ผูบริหารทองถิ่นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนของรัฐในอดีตและปจจุบันท่ียอมรับวาเปนที่นิยมและรูจัก
กนัแพรหลายในหมูประชากรยากจนในอันดับตนๆ 1-2 อันดับแรกจะแตกตางกันนอยมาก (ตารางที่  45)  
                 จากคารอยละในตารางที่ 45 ที่บงบอกถึงอันดับความสําคัญหรือความนิยมของโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนของรัฐบาลทั้งในอดีตที่ยังดําเนินการอยูและของรัฐบาลปจจุบัน  ที่เปนผลการศึกษาจากการประชุมและอภิปรายกับกลุม
ผูนําชุมชนตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัดรวมท้ังระดับหัวหนาศูนยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง(199 ราย) และผลการ
สัมภาษณประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมเปนรายบุคคล(520 ราย) ดังแสดงขอมูลเปรียบเทียบขางตนจะมีความโดดเดน
ที่สุดสําหรับโครงการพัฒนาของรัฐบาลปจจุบันในดานสังคมที่ไมมีความแตกตางกันเลยทั้ง 3 กลุมชุมชนพื้นที่เปาหมาย  ดวย
ลักษณะโครงการท่ีเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตประการหนึ่ง น่ันก็คือ  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 
บาทรักษาทุกโรค ที่ประกาศใหความชวยเหลือดูแลสุขภาพอนามัยของประชากรทุกคนในประเทศดวยราคายอมเยาเพียง 30 บาท
ตอครั้ง ในขณะที่โครงการของรัฐบาลในอดีตดานเดียวกัน คือ  โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาลผูมีรายได
นอย  และผูท่ีสังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล  หรือ โครงการบัตร สปร.  แมความชวยเหลือจะอยูในวงจํากัดกวา  คือ  เฉพาะ
ครอบครัวที่ซ้ือบัตรสปร. รายป (500 บาท)  และประชากรรายเดี่ยวตอป (300 บาท) แตประชากรตัวแทนศึกษาทั้ง 3 กลุมพื้นที่
ศึกษา ก็ใหความสําคัญหรือพอใจในบริการเปนอันดับหนึ่งหรือไมนอยกวาอันดับสอง  กอนที่จะยกเลิกไปเมื่อมีบัตรทอง 30 
บาทของรัฐบาลปจจุบัน ทั้งๆที่ประชากรตัวแทนศึกษาหรือประชากรเปาหมายยากจนสวนใหญยังพอใจบัตร สปร. มากกวาบัตร
ทอง 30 บาท ดวยเสรีภาพในการเลือกรับบริการจากสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย  ตลอดจนบริการและคุณภาพของ
ยาท่ีไดรับเปนสําคัญและจายเงินคาบัตรเพียงปละครั้งเดียว ในขณะที่บัตรทองตองจาย 30 บาททุกครั้งที่ไปใชบริการ  ดังที่จะได 

                                                 
∗
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ตารางที่ 45  รอยละของการยอมรับโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนตามยุทธศาสตรของรัฐในอดีตและปจจุบัน 
  ในทัศนะของประชากรเปาหมายและผูนําชุมชนของชนบนที่สูง-ชนบททั่วไป-ชุมชนเมือง 
 

ชนบทที่สูง (รอยละ) ชนบททั่วไป (รอยละ) ชุมชนเมือง (รอยละ) 
ประเภทโครงการ 

ประชากร ผูนําชุมชน ประชากร ผูนําชุมชน ประชากร ผูนําชุมชน 
1. ดานเศรษฐกิจ       
1.1 โครงการของรัฐบาลในอดีต       

(1)กองทุนอุดหนุนหมูบานละ 100,000 บาท 9.2  57.8  15.4  83.1  - - 
(2)  กข.คจ. 5.8  50.0  31.6  76.9  - 10.2 
(3)  เงินกูมิยาซาวา - 43.8 7.6 69.2 5.6  64.4  
(4)  กองทุนบรรเทาปญหาสังคม - SIP/SIF - 23.1 - 9.4 4.4  55.9  
(5)  เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง - 29.7 0.4 35.4 3.8 10.2 
(6) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม SME - - - - - 10.2 

1.2 โครงการของรัฐบาลปจจุบัน       
(1) กองทุนเงินลาน 21.6 67.2  40.4  92.3  41.2  94.9  
(2) พักชําระหนี้และลดภาระหนี้ 7.6  70.3  25.0  87.7  1.2 44.1 
(3) หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ - OTOP - 50.3 5.8 73.8 5.6  52.5 
(4) ธนาคารประชาชน 0.8 25.0 3.8 58.5 4.4 84.7  

2.  ดานสังคม       
2.1 โครงการของรัฐบาลในอดีต       
(1) สวัสดิการประชาชนดาน 
      รักษาพยาบาล-บัตร สปร. 

17.6 53.1 18.4  67.7 13.8  72.9 

(2) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3.4 79.7  5.4 84.6 6.8 72.9 
(3) เงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 5.8  68.8 17.0  75.4 20.0  86.4  
(4) สงเคราะหผูปวยโรคเอดส/คนพิการ 2.6 57.8 2.6 86.1 0.6 79.7  

2.2  โครงการของรัฐบาลปจจุบัน       
(1) 30 บาทรักษาทุกโรค 62.5  96.9 49.6 86.2  45.6 96.9  
(2) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 35.8  95.3 25.0  87.7  21.8 93.2  
(3) ปฏิรูปการศึกษา - 65.6 - 63.1 1.2 57.6 
(4) จัดระเบียบสังคม - 50.0 0.8 64.6 1.2 62.7 

หมายเหต ุ  
(1)   คารอยละในที่น้ีเปนเพียงการแสดงหรือใหขอมูลวาโครงการพัฒนาน้ันๆ มี ประชากรกลุมเปาหมายและควบคุมในพื้นที่ศึกษาไดรับบริการ

คิดเปนรอยละเทาใดจากจํานวนประชากรตัวแทนศึกษาทั้งหมดเปรียบเทียบกับคารอยละของผูนําชุมชนระดับทองถิ่นตัวแทนศึกษา
ท้ังหมดที่ใหขอมูลเก่ียวกับโครงการพัฒนาที่มาถงึประชากรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

(2) คารอยละดังกลาวไมไดบอกถึงความทั่วถึงหรือโอกาสและจุดแข็ง หรือตรงขามคือโครงการมีจุดออนหรือขอจํากัดและอุปสรรคตอการใช
ประโยชนของประชากรมากนอยเพียงใด แตจะเปนขอมูลที่ชวยจัดอันดับความสําคัญ (ตัวเลขในวงเล็บหลังคารอยละ)ของโครงการพัฒนา
เพ่ือแกไขปญหาความยากจนที่มีบทบาทในกลุมประชากรและพื้นที่เปาหมายทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง และเปน
แนวทางใหวิเคราะหลงลึกตอไปเปนรายโครงการสําคัญ 
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วิเคราะหลงรายละเอียดในหัวขอตอๆไป  สวนโครงการพัฒนาทางสังคมอันดับสองของรัฐปจจุบันก็มีความชัดเจนหรือโดดเดน
เชนกัน  เพราะเปนปญหาเรื้อรังและทําลายเยาวชนกับคนในชาติทุกวัยมาอยางตอเนื่อง  นั่นคือโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด  ที่ไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุกคนของทุกชุมชนในชาติในนโยบายทําสงครามปราบปรามยาเสพติดอยางเรงดวน
ของรัฐ  จึงไมมีขอสงสัยประการใดสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของรัฐบาลที่ไดรับการตอบรับสูงสุดจาก
ประชากรเปาหมายทุกกลุมและทุกระดับ  และการตอบรับจากหลายชุมชนสําหรับโครงการพัฒนาของรัฐบาลในอดีตสําหรับ
โครงการในลักษณะเดียวกัน  และโดยเฉพาะที่นาสนใจและไดรับการตอบรับถึงความสําคัญมากข้ึนทั้งอดีต  ปจจุบัน และ
แนวโนมในอนาคต คือ โครงการเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา พรรคการเมืองทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานตางพยายามจัดทํานโยบาย
พัฒนาสงเสริมการศึกษาของเยาวชนในชาติอยางเปนรูปธรรมมาแขงขันกันหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งใน
ตนป 2548 อยางเขมขน ประชากรเปาหมายทุกกลุมและผูนําชุมชนหลายกลุมยอมรับคุณคาและความสําคัญของการสงเสริม
การศึกษา คุณภาพการศึกษา  และการชี้ประเด็นที่เยาวชนหลายพื้นที่และชุมชนยังขาดโอกาสเขารับการศึกษาในทุกระดับและ
โดยเฉพาะในระดับสูงตั้งแตมัธยมปลาย  อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ดวยปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีจะกลาวถึงภายหลัง  นอกจากนี้
ผูนําชุมชนในทุกกลุมพ้ืนที่เปาหมายยังยอมรับถึงความสําคัญของโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ที่มีมาตั้งแตรัฐบาลใน
อดีตในอันดับตนๆ หรือระหวางอันดับ 1-3 ในขณะที่ประชากรเปาหมายทุกกลุมก็ใหความสําคัญโครงการนี้เทากันหมดรองจาก
สองโครงการแรกที่ระบุแลว เพราะในความเปนจริงแลวการใหความดูแลผูสูงอายุที่ไรที่พึ่งพิง ไรที่อยูอาศัยและชวยตนเองไมได
นั้น นับวารัฐบาลทุกสมัยทําไดนอยมากหรือในจํานวนจํากัดประมาณหมูบานละ 5-7 คน  นอยแหงมากที่ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ
สูงถึง 10 คนตอหมูบาน แตเมื่อเทียบกับสัดสวนของผูสูงอายุที่เขาเกณฑของแตละหมูบานแลวนับวานอยมากไมถึงครึ่ง และ
หลายแหงก็ไมถึง 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ดวยซํ้าไป 
 สําหรับโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่ชวยแกไขปญหาความยากจนที่จริงแลวก็ไมตางจากดานสังคม  เพราะ
โครงการพัฒนาที่ชวยแตงเติมส่ิงที่ขาดและจําเปนในการดํารงชีวิตยอมไดรับความสนใจในอันดับตนๆ ทั้งนั้น  ดังนั้น  โครงการ
ที่ชวยเหลือดานเงินทุนในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพทั้งของรัฐบาลในอดีตและรัฐบาลปจจุบัน  จึงเปนท่ีนิยมในอันดับ 
1 และ 2  ของทั้งประชากรเปาหมายยากจนหรือยากไรโดยตรง  และมีภาระหน้ีสิน  และของผูนําชุมชนที่เกี่ยวของ  นั่นก็คือ  
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละลานบาท  ของรัฐบาลปจจุบันที่เปดโอกาสใหประชากรในชนบท
และชุมชนเมืองที่สมัครเปนสมาชิกกองทุน  ไดกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพเปนรายปในวงเงินไมเกินรายละ 20,000 บาท/ป  และ
โครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้ (ผานทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) ในขณะท่ีโครงการดานเดียวกัน
ของรัฐบาลในอดีต  คือ โครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  และ โครงการแกไขปญหาความยากจน  หรือ กข.คจ. ที่
ใหหมูบานละ 280,000 บาท   แมวาโครงการของรัฐบาลที่มีมาเดิมจะใหบริการไดในวงจํากัดมากกวา  แตทั้งประชากรเปาหมาย
ยากจนและผูนําชุมชนที่เก่ียวของจะใหความนิยมหรือชอบที่จะใชประโยชนมากกวา  ถาไดโอกาส  เพราะมีความชัดเจนและ
เจาะจงกลุมยากจนจริงๆ   โดยเฉพาะโครงการ กข.คจ.  ขณะที่กองทุนเงินลานมีเง่ือนไขหลายประการที่เปนอุปสรรคในการใช
บริการหรือใชประโยชนของกองทุน  เชน  ตองมีคนค้ําประกัน (2 คน)  มีเงินฝากสัจจะออมทรัพยของกองทุนเปนรายเดือน 
(จํานวนมากนอยเทาใด  กรรมการบริหารโครงการเปนผูกําหนด) และตองจายคาตอบแทนเงินยืมหรือดอกเบี้ยเงินกู   กลาวอีก
นัยหน่ึงคือ  คนจนมากๆหรือจนดักดานไมมีโอกาสไดกูเงินลาน  เพราะไมสามารถผานเงื่อนไขไดครบหรือไมไดเลย  โดยเฉพาะ
ไมใครกลาค้ําประกันให   และกรรมการเองก็ไมพิจารณาผานเรื่องใหเพราะไมคิดวาคนจนนั้นๆสามารถคืนเงินพรอมดอกเบี้ยได
ตามเกณฑ  อยางไรก็ตาม  เปนที่นาสังเกตวาเฉพาะชุมชนเมือง  นอกจากกองทุนเงินลานแลว  โครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
อันดับ 2 สําหรับประชากรเปาหมายรวมท้ังกลุมควบคุม   คือ โครงการหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ  หรือ OTOP และสําหรับผูนํา
ชุมชนคือ  โครงการธนาคารประชาชน (ผานทางธนาคารออมสิน)  ซ่ึงโดยลักษณะโครงการก็มีความชัดเจนที่ธนาคารประชาชน
ไดเปดโอกาสใหอาชีพของคนในเมืองไดกูยืมโดยตรง  แมวาวงเงินคอนขางต่ํา  คือเริ่มดวยรายละ 15,000 บาท/ป  ในครั้งแรก  
สวนโครงการ OTOP ไดเปดโอกาสใหทั้งคนในชุมชนเมืองและชนบทที่พอมีทุน  หรือกูเงินมารวมทุน  และหรือเสริมทุนเปน
รายกลุมหรือรายเดี่ยวมีโอกาสสรางงานและสรางรายได  แตกรณีของโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจของรัฐในอดีตสําหรับกลุม
พื้นที่ชุมชนเมือง 2 อันดับแรก  จะตางจากชุมชนในชนบททั้งท่ีสูงและทั่วไปอยางสิ้นเชิง  ทั้งน้ีก็ดวยลักษณะของโครงการ 
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กข.คจ. และเงินอุดหนุนหมูบานละแสน  จะมีเกณฑชัดเจนในการสนับสนุนชุมชนในชนบท  ในขณะเดียวกัน  โครงการเงินกู
มิยาซาวา  และโครงการลงทุนเพื่อสังคมและการจัดตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาปญหาสังคมและปรับปรุงการใหบริการทางสังคม 
หรือ SIP และ SIF  ซ่ึงเปดโอกาสใหประชากรในพื้นท่ีชุมชนเมืองสามารถขอรับความชวยเหลือเชนเดียวกับชุมชนชนบท  จึง
เปนโครงการพัฒนาสําคัญอันดับ 1 และ 2  เหมือนกันในทัศนะของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม  และผูนําชุมชน
เมือง 
 มีขอสังเกตบางประการสําหรับกลุมประชากรเปาหมายและกลุมประชากรควบคุม  เกี่ยวกับการไดรับบริการหรือได
ใชประโยชนโครงการพัฒนาแกไขปญหาความยากจนในแตละกลุมพ้ืนที่เปาหมาย   พบวามีความชัดเจนมากที่สุดในชนบทที่สูง  
ที่ประชากรตัวแทนศึกษาของบานควบคุมไดรับโครงการพัฒนาแกไขปญหาความยากจนดานเศรษฐกิจในภาพรวมจากทั้ง
รัฐบาลในอดีตและรัฐบาลปจจุบันนอยกวาประชากรเปาหมาย อาทิ โครงการ กข.คจ. ท่ีไดชื่อวาไดชวยคนชนบทยากจนโดยตรง
จากภาครัฐตั้งแตเดิมมากกวา 10 ปแลว หรือ ตั้งแตป 2536ไมปรากฏวามีประชากรกลุมควบคุมใดของหมูบานใน 3 ศูนยฯ 
ตัวอยางศึกษาเคยไดรับ  และประชากรเปาหมายก็พบวามีเพียงหมูบานคนไทยหรือคนเมืองอาศัยอยูมาดั้งเดิมแหงเดียวของศูนยฯ 
หนองหอย (บานปางไฮ หมู 4) เทานั้น  ที่เคยไดรับและกําลังไดรับโครงการนี้  เหตุผลสําหรับกรณีนี้วิเคราะหไดหลายประการ  
ประการแรก โครงการ กข.คจ. มีทุนใหหมูบานชนบทแตละปที่จํากัดทั้งจํานวนหมูบานและจํานวนเงิน(ภาคผนวก 13) ประการที่
สองคุณสมบัติของชนบทที่สูงหลายแหงยังไมเขาเกณฑกําหนดของกรมพัฒนาชุมชนที่เปนหนวยงานรับผิดชอบโครงการ  หรือ
หมูบานชนบทที่สูงเขาเกณฑนอยกวาหมูบานชนบทอื่น  และประการท่ีสามอันเน่ืองมาจากหลักเกณฑ  คือหมูบานชนบทที่สูง
หลายแหงยังไมไดจัดตั้งเปนหมูบานอยางถาวรถูกตอง  อาทิ  เคยเปนบานบริวารมากอนและเพิ่งจัดตั้งใหม  เชน  หมูบานของ
ศูนยฯ หนองเขียว  และประชากรสมาชิกชุมชนของทั้ง 3 ศูนยฯ ตัวอยางศึกษา  ยังไมมีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินทํากิน เพราะเปน
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  เปนอุทยานแหงชาติ และบางพื้นที่เปนพื้นท่ีอนุรักษเพราะอยูในเขตลุมน้ําชั้นที่ 1-4 เปนตน  ซ่ึงไมเอ้ือ
ตอการเปดพื้นท่ีทําการเกษตร หรือแมแตขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร  นอกจากการทําการเกษตรแบบเขมภายใตการพัฒนา
เทคโนโลยีของมูลนิธิโครงการหลวงหนองหอย และประชากรก็มีรายไดดีโดยไมตองอาศัยโครงการ กข.คจ. หรือแมแต
โครงการกองทุนหมูบานละแสนบาท  ที่ประชากรควบคุมตัวอยางศึกษาทุกหมูบานของทั้ง 3 ศูนยฯ ไมไดใชบริการหรือใช
ประโยชนโครงการเชนกัน  สําหรับตัวอยางโครงการของรัฐปจจุบันดานเศรษฐกิจที่ประชากรควบคุมของชนบททั่วไปไดใช
บริการหรือไดประโยชนนอยกวาประชากรบานเปาหมาย  คือ โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทย  และที่ประชากรควบคุมใน
ชุมชนเมืองไมไดใชบริการ คือ โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ผาน ธ.ก.ส. เปนตน   อยางไรก็ตาม  ถาเปนโครงการพัฒนา
ดานสังคมเพื่อชวยแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลในอดีตและรัฐบาลปจจุบันพบวา  ไมมีความแตกตางระหวางกลุม
ตัวอยางประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  ทั้งสองกลุมจะใชหรือไมไดใชประโยชนโครงการพัฒนา
ทางสังคมเดียวกัน  อาทิ  โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดสและคนพิการ  และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ที่ไดใชกันนอยสําหรับ
โครงการในอดีต  ท้ังนี้ก็ดวยลักษณะเฉพาะที่เปนขอจํากัดของโครงการเอง  เชนถาไมยอมรับหรือไมแจงขอรับความชวยเหลือ
โรคเอดส  ก็จะไมไดเงินชวย  และอีกประเด็น คือ  งบฯของรัฐมีใหจํากัด  เชน  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ตองรอไดสิทธิ์แทนผูจากไป  
เพราะจํานวนประชากรเปาหมายท่ีไดรับเลือกใหรับงบฯนี้คงท่ีและนอยกวาจํานวนที่เขาเกณฑ  หรือตัวอยางโครงการปฏิรูป
การศึกษา  และการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลปจจุบันพบวา  ตัวแทนประชากรเปาหมายและควบคุมยังมีนอยหรือไมมี  เพราะ
การขาดความชวยเหลือทางสังคมจะไมสงผลกระทบชัดเจนเปนรูปธรรมอยางการขาดความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ  นั่นเอง 

(2) โครงการที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของ 
                  ประชากรเปาหมายยากจนตามทัศนะของผูบริหารระดับนโยบาย 
 จากโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐบาลในอดีตและปจจุบันไดใชเปนนโยบายและกลไก
สําคัญในการแกไขปญหาความยากจน  ดังที่ไดพูดถึงแลวนั้น  ผูบริหารระดับนโยบายและดูแลควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายใน
ทองถิ่น  ตัวอยางศึกษา (จํานวน 50 ราย ประกอบดวย  กลุมผูบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงและผูแทนหนวยงานสนับสนุนงาน
มูลนิธิฯ  กลุมผูบริหารระดับจังหวัด  คือพัฒนาการจังหวัด-อําเภอ  ผูบริหารของเทศบาลนครและเมือง  ผูวาราชการจังหวัด/รอง
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ผูวาราชการจังหวัด  กลุมนักการเมืองระดับพรรคและระดับทองถ่ิน และกลุมตัวแทนผูบริหารองคกรเอกชน)  ไดใหทัศนะวามี
โครงการใดบางที่สามารถชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงประเด็นหรือตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจน
มากที่สุดตามลําดับ 10 อันดับแรก (ตารางที่ 46 ) 
 
ตารางที่ 46 10 อันดับแรกและรอยละของโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและปจจุบัน ดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีศักยภาพใน

การแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจนในชนบทที่สูง ชนบททั่วไป
และชุมชนเมือง ตามทัศนะของผูบริหารระดับนโยบาย 

 

ประเภทโครงการ ทุกพ้ืนที่ 
(รอยละ) 

ชนบทที่สูง 
(รอยละ) 

ชนบททั่วไป 
(รอยละ) 

ชุมชนเมือง 
(รอยละ) 

1. หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ – OTOP 1 (80.0) 1 ( 86.7) 2 (92.3 ) 3 (75.0 ) 
2. กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ-กองทุนละ

ลานบาท 
2 ( 74.0) 3 (59.9) 1 (100.0 ) 3 (75.0) 

3. เงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 2 ( 74.0) 3 (59.9) 8 (53.8 ) 2 (81.2) 
4. หลักประกันสุขภาพถวนหนา – 30 บาทรักษาทุกโรค 4 ( 72.0) 3 (59.9) 3 (76.9 ) 1 (87.5) 
5. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 4 ( 72.0) 2 (73.3 )  5 (69.2) 5 (62.5) 
6. จดทะเบียนคนจน 6 ( 62.0) 3 (59.9 ) 5 (69.2 ) 5 (62.5) 
7. พักชําระหนี้และลดภาระหน้ี (ธ.ก.ส.) 7 ( 54.0) 7 (53.3) 7 (61.5 ) - 
8. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8 ( 50.0) - - 5 ( 62.5) 
9. ธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 9 ( 48.0) - 8 (53.8) 8 ( 56.2) 
10. แกไขปญหาความยากจน-กข.คจ. 10 ( 44.0) - 3 ( 76.9) - 

 
 เปนที่นาสังเกตและนาสนใจที่ทัศนะของตัวแทนศึกษาระดับนโยบายในภาพรวมและโดยเฉพาะกลุมพื้นที่ชนบทที่
สูง  ไดใหความสําคัญในอันดับสูงสุดแกโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  หรือ OTOP  ในขณะที่ผูบริหารฯกลุมชนบททั่วไป
และชุมชนเมืองใหความสําคัญในอันดับ 2 และ 3 ตามลําดับ กรณีนี้จะทําใหเห็นที่แตกตางกันอยางชัดเจนของผูบริหารระดับ
นโยบาย  กับกลุมประชากรเปาหมายและผูนําชุมชน/ผูบริหารทองถิ่นที่กลาวถึงแลว  (ตารางที่ 47) ดวยเหตุผลที่วาโครงการนี้
สามารถชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจน  นับเปนการมองการณไกล  และ
เห็นถึงเอกลักษณ  ศักยภาพของชุมชนดานภูมิปญญาทองถิ่นที่ประชากรเปาหมายยากจนสามารถดึงมาใชประโยชน  สราง
รายไดอยางยั่งยืน  หรือมิฉะนั้นโครงการก็ชวยเปดโอกาสใหประชากรยากจนไดพัฒนาศักยภาพเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจดวย
การนําภูมิปญญามาสรางงาน  สรางมูลคาเพ่ิมจากการแปรรูปผลิตภัณฑ  ควบคุมและเพิ่มคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑทําให
เกิดเปนธุรกิจชุมชน  สามารถเพิ่มขนาดการผลิต  ขยายตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดตอไป  ทัศนะเหลาน้ีไมนาจะเกิน
ความเปนจริงเพียงแตตองอาศัยเวลาเพื่อการพัฒนา  ดังเชนที่เกิดการยอมรับทั่วไปสําหรับภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรม
เครื่องเงินและผาทอกะเหรี่ยงโบราณของสมาชิกในชนบทที่สูงศูนยฯพระบาทหวยตมจังหวัดลําพูน  ในชนบททั่วไป อาทิ  กลุม
ผลิตภัณฑแปรรูปผาฝายบานปาหมอก  จังหวัดลําพูน  กลุมจักสานผักตบชวาของสมาชิกบานสันปามวงใต  จังหวัดพะเยา  กลุม
สงเสริมอาชีพผลติภัณฑจากไมของสมาชิกบานจุนพัฒนา  จังหวัดพะเยา  กลุมทอผาและแปรรูปผาฝายของสมาชิกบานนาคอเรือ  
จังหวัดเชียงใหม  และผลิตภัณฑกระดาษสาของสมาชิก (รายเดี่ยว) บานสันเหนือ  จังหวัดเชียงใหม  สวนในชุมชนเมือง  อาทิ  
กลุมผลิตภัณฑธูปหอมและกาละแมโบราณของแมบานชุมชนสันดอนรอม  จังหวัดลําพูน  การทําเครื่องเขินของสมาชิกกลุม
ชุมชนระแกง  จังหวัดเชียงใหม  และการผลิตไวนขาวก่ํา (ขาวเหนียวดํา) ของกลุมภูมินทรพัฒนา  ชุมชนวัดภูมินทร  จังหวัด
พะเยา  เปนตน  แมกระนั้นก็ดี  ถาพูดถึงความเห็นของตัวแทนระดับนโยบายของชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  จะไมตางจาก
ความเห็นของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม  คือการใหความสําคัญกับโครงการกองทุนเงินลานและโครงการหลัก- 
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ตารางที่  47  อันดับและรอยละของโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและปจจุบันดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีศักยภาพแกไข 
     ปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากรยากจน  ตามทัศนะของประชากร-ผูนําชุมชน-ผูบริหาร 
     ระดับนโยบาย 

อันดับท่ี ประชากร (รอยละ) ผูนําชุมชน (รอยละ) ผูบริหารระดับนโยบาย (รอยละ) 

1 
 

30 บาทรักษาทุกโรค 
(62.5 / 49.6 / 45.6) 

30 บาทรักษาทุกโรค 
(96.9 / 86.2/96.9) 

กองทุนเงินลาน 
(59.9 / 100.0 / 75.0) 

2 
 

กองทุนเงินลาน 
(21.6 / 40.4 / 41.2) 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(95.3 / 87.7 / 93.2) 

หน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ 
(86.7 / 92.3 / 75.0) 

3 
 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(35.8 / 25.0 / 21.8) 

กองทุนเงินลาน 
(67.2 / 92.3 / 94.9) 

30 บาท รักษาทุกโรค 
(59.9 / 76.9 / 87.5) 

4 
 

แกไขปญหาความยากจน กข.คจ 
(5.8 / 31.6 / -) 

พักชําระหนี้และลดภาระหนี้ 
(70.3 / 87.7 / 44.1) 

เงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
(59.9 / 53.8 / 81.2) 

5 
 

พักชําระหน้ีและลดภาระหนี้ 
(7.6 / 25.0 / 1.2) 

เงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
(68.8 / 75.4 / 86.4) 

แกไขปญหาความยากจน กข.คจ 
(- / 76.9 / - ) 

6 
 

เงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
(5.8 / 17.0 / 20.0) 

สงเคราะหผูปวยเอดส/พิการ 
(57.8 / 86.1 / 79.7) 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(73.3 /69.2 /62.5) 

7 
 

บัตร  สปร. 
(17.6 / 18.4 / 13.8) 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
(79.7 / 84.6 / 72.9) 

จดทะเบียนคนจน 
(59.9 / 69.2 / 62.5) 

8 
 

กองทุนหมูบานละแสนบาท 
(9.2 / 15.4 / - ) 

กองทุนหมูบานละแสนบาท 
(57.8 / 83.1 / - ) 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
(- / - /62.5) 

9 
 

เงินกูมิยาซาวา 
(- / 7.6 / 5.6) 

แกไขปญหาความยากจน กข.คจ 
(50.0 / 76.9 / - ) 

พักชําระหน้ีและลดภาระหน้ี 
(53.3 / 61.5 / - ) 

10 
 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
(3.4 / 5.4 / 6.8) 

หน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ 
 (50.3 / 73.8 / 52.5) 

ธนาคารประชาชน 
(- / 53.8 / 56.2 ) 

11 
 

หน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ 
( - / 5.8 / 5.6 ) 

บัตร  สปร. 
( 53.1 / 67.7 / 72.9) 

จัดระเบียบสังคม 
(53.3 / - / 43.7) 

12 
 

ธนาคารประชาชน 
(0.8 / 3.8 / 4.4 ) 

เงินกูมิยาซาวา 
(43.8 / 69.2 / 64.4) 

ปฎิรูปการศึกษา 
(53.3 / - /- ) 

13 
 

----------- 
 

จัดระเบียบสังคม 
(5.0 / 64.4 / 62.7) 

ปฎิรูประบบราชการ 
(- / 46.2 / - ) 

14 
 

----------- 
 

กองทุนบรรเทาปญหาสังคม  SIF 
(23.1 / 9.4 / 55.9 ) 

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
(- / 46.2 / - ) 

15 
 

----------- 
 

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
(29.7 / 35.4 / 10.2) 

บัตร  สปร. 
( - / - / 43.7) 

16 
 

----------- ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม – SME 
( - / - 10.2 ) 

ฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทย 
( 40.0 / - / - ) 

  หมายเหตุ   คารอยละในวงเล็บ คิดจากรอยละของผูตอบที่เปนประชากรตัวอยางศึกษาใน 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย 
                        ชนบทที่สูง-ชนบททั่วไป-ชุมชนเมือง 
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ประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคเปนอันดับแรกที่ชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากร
เปาหมาย 
 เหตุผลสนับสนุนจากผูบริหารระดับนโยบายของทุกกลุมพ้ืนที่และทุกกลุมตัวแทนสําหรับกองทุนเงินลานที่ให
ความสําคัญเปนอับดับสองถัดจากโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ก็คือ โครงการนี้ไดชวยชาวบานหรือสมาชิกชุมชนใหมี
เงินทุนไปเริ่มดําเนินกิจกรรมตางๆได  โดยเฉพาะการนําไปลงทุนประกอบอาชีพหรือนําไปพัฒนาเสริมอาชีพหลักไดมากขึ้น
และไดดีหรือกาวหนามากขึ้น  เพราะสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายและเร็ว  โดยไมตองผานผูนําหมูบานหรือชุมชน  
ขณะเดียวกันก็ชวยใหชุมชนไดเรียนรูและมีสวนรวมในการบริหารจัดการเงินกองทุนเพ่ือประกอบอาชีพของตนเอง  และยังได
ดอกเบี้ยจากเงินกูกองทุนนี้มาใชประโยชนในงานพัฒนาตางๆของชุมชน  แตการดําเนินการพัฒนากองทุนก็ยังมีจุดออนบาง
ประการ  กรณีที่เรงดําเนินการในระยะเวลาที่รวดเร็วทําใหมีปญหาในการบิรหารจัดการกองทุนในหมูบาน  หรือชุมชนที่ยังไม
เขมแข็งหรือดอยศักยภาพ รวมทั้งหมูบานหรือชุมชนที่เปนชนสวนนอยหรือกลุมชาติพันธุตางๆของมูลนิธิโครงการหลวง  อาทิ  
การขาดความโปรงใส-ความยุติธรรม-และโอกาสของคนจนกวาหรือดอยโอกาสมากกวา เปนตน 
 อยางไรก็ตาม  เปนที่นาสนใจและนายินดีเปนอยางมาก  ท่ีทุกกลุมของตัวแทนศึกษา  ทั้งภาพรวมและรายกลุมตั้งแต
ระดับนโยบาย  ผูนําชุมชนและประชากรเปาหมายตางก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาและการสงเสริมการศึกษาของเยาวชนใน
ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  ในอันดับตนๆ หรือสวนใหญจะไมเกินอันดับสอง  หรือมีความสําคัญไมแพหรือ
เชนเดียวกับโครงการกองทุนเงินลาน  และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลปจจุบัน  ดวยเหตุผลที่วา  โครงการเงินทุน
กูยืมเพ่ือการศึกษา  ที่ทําตอเน่ืองมาจากรัฐบาลในอดีตนั้น  เปนโครงการที่ไดพัฒนาคน  ทําใหคนจนมีโอกาสไดเรียนหนังสือ
จนถึงระดับสูงสุดตามศักยภาพของแตละคน  และความเอื้ออํานวยของครอบครัว  นับเปนการชวยแบงเบาภาระผูปกครอง และ
กระตุนใหสมาชิกชุมชนหรือเกษตรกรในพื้นท่ีมีความสนใจและใหความสําคัญกับการศึกษาหรือการเรียนรูมากขึ้น ซ่ึงถาคนจน
ไดมีการศึกษามากขึ้น  ก็มีโอกาสพนความยากจนไดมากข้ึน  แตแมกระนั้นผูบริหารระดับนโยบายก็ยังใหทัศนะเกี่ยวกับจุดออน 
ของโครงการที่ตองมีมาตรการปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบของเยาวชนผูกูยืมไมใหนําเงินทุนไปใชจายฟุมเฟอยหรือใชในทาง
ที่ผิด  ดังนั้นกระบวนการติดตามและตรวจสอบการกูยืมและการใชเงินยืมวาตรงตามเปาหมายหรือไมผิดประเภท  ไมใชเกิด
สภาพติดหน้ีแลวยังไมมีเงินใชหนี้ในภายหลัง  เพราะเรียนไมจบหรือไมไดเรียน  และยังไมมีงานทําดวยซํ้าไป 
 สําหรับโครงการยอดนิยมของประชากรตัวแทนศึกษาทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม  และผูนําชุมชนทองถ่ินทุก
ระดับ  หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคน้ัน ผูบริหารระดับนโยบายทุกกลุมตัวแทนศึกษา  ไดใหความสําคัญในการชวยแกไข
ปญหาความยากจนและคนจนในอันดับตนๆ ดวยอีกโครงการหนึ่งไมตางจาก 2-3 โครงการแรกที่กลาวถึงแลว  คือเปนโครงการ
ที่ชวยลดรายจายดานการรักษาพยาบาลของประชาชนทุกคน ที่สําคัญไดชวยใหคนจนเขารับการรักษาพยาบาลไดเทาเทียมกัน  
เพราะคาใชจายดานสุขภาพนับวันจะเพิ่มสูงมากขึ้น  โครงการน้ีจึงชวยคนจนใหมีหลักประกันสุขภาพ  รวมทั้งคนจนบนพื้นท่ีสูง
ที่เปนชนเผาหรือชาวเขาเผาตางๆ ซ่ึงสวนใหญยังยากจนตองไดรับความชวยเหลือ แตผูบริหารบางคนยอมรับวาคนจนยังไมได
รับการดูแลจากโครงการดีพอ เพียงแตไมตองจายเงินมาก แมกระน้ันก็ดี  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการบัตร สปร.ของรัฐบาลใน
อดีต ผูบริหารฯหลายคนก็ยังเห็นวาคาบริการ 30 บาทตอการใชบริการรายครั้งยังสูงกวาคาบัตร สปร. ที่จายครั้งเดียวตอป (500 
บาท/ครอบครัว/ป  และ 300 บาท/คน/ป)  และเลือกใชบริการสถานพยาบาลไดทุกแหงท่ีตองการ คือไมกําหนดขอบขายของ
สถานพยาบาลเชนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  ตลอดจนไดใหทัศนะเกี่ยวกับจุดแข็งจุดออน  และปญหาอุปสรรคของ
โครงการพัฒนาเหลานี้ซ่ึงจะไดพูดถึงรายละเอียดเปนรายโครงการภายหลัง 
 ผูบริหารระดับนโยบายทุกกลุมยังใหความสําคัญในภาพรวมของโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ไมตาง
จากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค   คือใหความสําคัญเทากันในการมีสวนชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงประเด็นมาก
ที่สุดอีกโครงการหนึ่ง  เน่ืองจากคนเสพติดมักเปนคนจน  ใชจายเงินเปนคายาโดยเปลาประโยชน  สูญเสียแรงงาน  สติปญญา  
เปนภาระและเปนภัยแกสังคม  ดังนั้น การแกไขปญหายาเสพติดได  จะทําใหคาใชจายของคนจนลดลง  และคนจนก็จะลดลง
ตาม  แตปญหายาเสพติดเปนปญหาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ  โดยเฉพาะมีเสนทางลําเลียงผานตามแนวชายแดนใน
ภาคเหนือที่เปนพ้ืนที่สูง  ที่อยูอาศัยของกลุมชาติพันธุตางๆ ที่ผูบริหารฯ เห็นวาเปนชุมชนที่เปราะบางตอการแพรระบาดของ
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ยาเสพติด  จึงจําเปนตองปลูกฝงชาวเขาใหมีจิตสํานึกเพ่ือประเทศชาติ  อยางไรก็ดี  ปญหายาเสพติดนี้ไดมีสวนสําคัญในการ
ทําลายทรัพยากรมนุษยและหรือทําลายชาติมายาวนาน  ผูบริหารระดับนโยบายของชนบทที่สูงบางคนจึงเห็นวาโครงการตาม
นโยบายของรัฐเรื่องนี้ไดชวยลดปญหาเยาวชนเสพหรือติดยาเสพติดในลักษณะตัดไฟตนลม  เปนการแกไขปญหาไดอยางเปน
รูปธรรมที่เดนชัดในทุกพื้นที่  ตลอดจนชวยลดและกําจัดการคาและการเสพยาเสพติดลงไดระดับหนึ่ง  แมจะยังไมสามารถแกไข
หรือลดลงไดหมด  แตโครงการก็ไดชวยใหประชากรในทุกกลุมพื้นท่ีตัวแทนศึกษามีคุณภาพและศักยภาพในการทํางานมากข้ึน  
สามารถแกไขปญหาตางๆของตนได  โครงการลกัษณะนี้จึงจําเปนตองทําอยางตอเน่ือง  และอยางเอาจริงเอาจังตลอดไป 
 โครงการจดทะเบียนคนจนตามนโยบายแกไขปญหาสังคมและความยากจนนั้น  แมจะเปนนโยบายที่รัฐบาลปจจุบัน
เพ่ิงเริ่มประกาศใชอยางเรงดวนเมื่อปลายป 2546 ท่ีผานมา (เริ่มจดทะเบียน 8จังหวัดนํารองเมื่อ 6 ธันวาคม 2546)  แตผูบริหาร
ระดับนโยบายของทองถิ่นก็ไดใหความสําคัญในอันดับตนๆหรืออับดับ 3 และ 4  และโดยเฉพาะกลุมนักการเมืองไดให
ความสําคัญในอันดับแรกเชนเดียวกับอีก 2 โครงการที่พูดถึงแลว  ดวยทัศนะที่วาประชากรเปาหมายยากจนจะใหขอมูลได
ถูกตองชัดเจนวาตนตองการใหชวยแกไขปญหาอะไรกันแน  กลาวอีกนัยหน่ึงคือโครงการนี้ชวยทําใหรัฐทราบปญหา กําหนด
นโยบายไดตรงเปาหมายมากที่สุด  แกปญหาไดตรงกับประเด็นปญหาน้ันๆ  และวิเคราะหขอมูลคนจนไดตรงเปาหมาย  ถาคน
จนแจงถูกตอง (ไมใชแจงกันมั่วไปหมด  เพราะความโลภและหรือไมไดจนจริง  บางรายแจงขอ 2-3 รายการ  อาทิ  ทั้งท่ีดินทํา
กิน  ท่ีอยูอาศัย  และหรือหนี้สินภาคประชาชน  ซ่ึงถาการตรวจสอบไมจริงจังและยุติธรรม  ก็จะเกิดปญหาขึ้นได  และกลายเปน
การชวยคนที่ไมจนหรือไมเดือดรอยจริงๆ)  คนจนก็จะไดรับความชวยเหลือไดตรงตามความตองการ โดยรัฐจะใชขอมูลการจด
ทะเบียนคนจนสรางกรอบภาพรวมคนจน  และวางเกณฑหรือแนวทางแกไขที่ถูกตองชัดเจน  (ที่ตรวจสอบความถูกตองแลว) 
อาทิ  ประชากรบนพื้นที่สูงหรือในชนบทที่สูงมีปญหาแนนอนดานสิทธิที่ทํากิน  ทั้งไมมีที่ดินทํากินของตนเอง  และมีที่ดินทํา
กินแตไมมีเอกสารสิทธิ์  ประชากรในชุมชนเมืองกับปญหาหนี้สินภาคประชาชน (ทั้งหน้ีในระบบและหนี้นอกระบบ) และ
ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน  ประชากรในชนบททั่วไปกับปญหาท่ีดินทํากิน  ปญหาหนี้สินภาคประชาชนและปญหาคนจนไมมี
ที่อยูอาศัย  เปนสําคัญ 
 โครงการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  ปจจุบันท่ีผูบริหารระดับนโยบายไดให
ความสําคัญในอันดับถัดมาหรืออันดับ 7 ใน 10 อันดับแรก  ที่มีทัศนะวาไดชวยคนจนไดตรงตามที่ตองการโดยมีเหตุผลที่
ตรงกันสวนใหญคือ โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ (ของ ธ.ก.ส.) ไดเปดโอกาสใหเกษตรกรยากจนและเดือดรอนจาก
ภาวะหนี้สินไดพักการชําระตนถึง 3 ป  และรัฐยังรับภาระจายดอกเบี้ยใหแทนตลอดระยะพักหนี้น้ันไดชวยลดความตึงเครียดใน
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํามีปญหาภาวะที่ประสบภัยธรรมชาติจนผลผลิตสูญเสียบางสวนหรือท้ังหมด  ภาวะขาดทุนจากการขาย
ผลผลิตหรือรอการขาย  ภาวะที่ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตใหมีความหลากหลายและมีคุณภาพและภาวะหนี้สินที่ถูก
เอาเปรียบมาในอดีตจนปจจุบัน ฯลฯ  เหลานี้การไดพักหน้ีเทากับไดเปดโอกาสใหเกษตรกรยากจนไดปรับตัวแกไขภาวะตางๆที่
ประสบโดยไมกังวลกับหนี้สิน  ขณะเดียวกันเมื่อไมตองเอาเงินที่หาไดไปใชหนี้ในชวงเวลานานถึง 3 ป  ก็เทากับเปนการเพิ่ม
เงินทุนทางออม   และสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบโดยไมตองพ่ึงเงินทุนนอกระบบ  สามารถชําระคืนไดตามกําหนดกับ
ทั้งยังมีเวลาไปปรับปรุงอาชีพใหมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น  แมผูบริหารระดับนโยบายจะใหขอคิดวาโครงการตามนโยบายเรื่องนี้  
ในทางปฏิบัติแลวยังมีเง่ือนไขมาก  จนทําใหเกษตรกรยากจนมีภาวะหน้ีสินกับทาง ธ.ก.ส. สมัครใจเขาโครงการนี้บางสวน
เทาน้ัน  ดังจะพูดถึงรายละเอียดในรายโครงการตอไป 
 ปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาผูสูงอายุ  เปนกลุมคนที่เพิ่มสัดสวนสูงข้ึนมากดวยคุณภาพชีวิตของคนในชาติที่ดีข้ึนโดย
สวนรวม  และโดยเฉพาะความเจริญและการพัฒนาทางการแพทย  แตรัฐบาลในอดีตจนปจจุบันยังใหความชวยเหลือคนกลุมนี้
นอยมากหรือในจํานวนจํากัด  ผูบริหารระดับนโยบายไดใหความสําคัญกับโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุวาไดชวยแกไข
ปญหาไดตรงประเด็นในอันดับถัดมา หรืออันดับที่ 8 (ในขณะที่ผูนําชุมชนระดับทองถ่ินของชนบทที่สูงและชนบททั่วไปให
ความสําคัญกับโครงการนี้เปนอันดับ 1 และ 2  ของการพัฒนาดานสังคม)  เพราะไดชวยอนุเคราะหคนชราหรือผูสูงอายุที่ทํางาน
ไมไดแลว  และโดยเฉพาะที่ไรที่พึ่งพิง  พิการ  ชวยเหลือตนเองไมไดหรือขาดความมั่นคงในชีวิตเนื่องจากลูกหลานมักไมคอยดุ
แลเอาใจใสเลี้ยงดู  หรือทิ้งใหชวยตนเองอยูตามลําพัง  คนชราหรือผูสูงอายุที่เขาเกณฑลักษณะนี้ประมาณหมูบานละ 5-7 คนที่
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ไดรับเงินเบี้ยยังชีพรายละ 300 บาท/เดือน (จายใหทุก 6 เดือนหรือปละ 2 ครั้ง)  ผูบริหารฯบางรายเสนอใหเพิ่มเปนวันละ 30 บาท 
หรือเดือนละ 900 บาท  และเพ่ิมจํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบ้ียยังชีพเปนอีกเทาตัวเปนอยางนอยหรือ 15 คน/หมูบานหรือชุมชน  
กรณีท่ีจัดหางบฯมาใหทั้งหมดไมได 
 สําหรับเหตุผลที่ผูบริหารระดับนโยบายตัวแทนศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับโครงการธนาคารประชาชนวาได
ชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงประเด็นในอันดับที่ 9 ก็คือทําใหคนจนโดยเฉพาะในชุมชนเมืองสวนใหญมีเงินทุนประกอบ
อาชีพสามารถเขาถึงแหลงทุนในระบบ  แทนที่จะตองอาศัยเงินกูนอกระบบมาลงทุน  แตตามความเปนจริงแลวโครงการนี้นับวา
ยังเปดโอากสใหคนจนที่พอมีศักยภาพสรางอาชีพกูไดนอยดวยเงื่อนไขมากมาย  หรือคนจนจริงๆขอกูไดยาก   ดวยรายละเอียด
ตางๆท่ีจะพูดถึงเปนรายโครงการตอไป 
 โครงการพัฒนาแกไขปญหาความยากจนที่ผูบริหารระดับนโยบายเห็นวาทําไดตรงประเด็นในอันดับท่ี 10 มี 2 
โครงการ  คือโครงการ กข.คจ. ของรัฐบาลในอดีต  และโครงการจัดระเบียบสังคม  ของรัฐบาลในปจจุบัน  เปนที่นาสนใจที่
โครงการ กข.คจ. จัดเปนโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่มีมาตั้งแตรัฐบาลในอดีตซ่ึงพบวาทั้งประชากรเปาหมายและผูนําชุมชน
ระดับทองถิ่นตางก็ใหความนิยมในอันดับตนๆ หรือไมเกินอันดับสอง  และโดยเฉพาะประชากรเปาหมายของกลุมพื้นที่ชนบท
ทั่วไปที่นิยมโครงการ กข.คจ. มากที่สุดหรืออันดับหน่ึง  ในขณะที่โครงการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลปจจุบันรอยละของ
ความนิยมจากสองกลุมตัวแทนขางตนจะอยูประมาณอันดับส่ีของกลุมงานพัฒนาทางสังคม   อยางไรก็ดีกลุมตัวแทนผูบริหาร
ระดับนโยบาย ก็ไดสรุปขอดีของโครงการ กข.คจ. ตรงกันสวนใหญวา  เปนแหลงทุนใหชาวบานยากจนสามารถยืมไปใชในการ
ประกอบอาชีพหมุนเวียนกัน  โดยไมมีดอกเบี้ย  คืนเงินตนภายใน 1-2 ปสวนใหญ (ตามเกณฑภายใน 5 ป) เปนโครงการที่
กําหนดกลุมเปาหมายชัดเจน  มีกฎระเบียบรองรับ  มีการจัดเก็บขอมูลคนจนเปนระบบ  มีวิธีปฏิบัติชัดเจน  ชาวบานจะจัดการ
บริหารการเงินกันเอง  มีการกําหนดเงินคาตอบแทนผูบริหารเปนหมูบานไป  เพราะงบฯจากโครงการนี้ก็จะเปนเงินทุน
หมุนเวียนของหมูบาน  ผูบริหารฯ ตัวแทนศึกษาบางคนไดใหขอคิดท่ีนาสนใจคือการเสนอใหบริหารจัดการโครงการ กข.คจ. 
รวมกับกองทุนเงินลาน  สําหรับเปาหมายประชากรยากจนในพื้นท่ีชนบท  พื้นที่สูงและทั่วไป  เพราะจะทําใหประชากรยากจนมี
โอกาสสรางงาน  สรางอาชีพไดดีข้ึน  สวนเหตุผลสนับสนุนโครงการจัดระเบียบสังคมของผูบริหารตัวแทนระดับนโยบายที่เห็น
วาโครงการชวยแกไขปญหาความยากจนได  โดยที่ทางรัฐควรเขาไปดูแลสังคมในดานความเปนอยู  เพระถาสังคมดีจะเปน
จุดเริ่มตนนําไปสูความไวเน้ือเชื่อใจกันในสังคมหรือชุมชน  การแกไขปญหาตางๆรวมกันก็จะงายขึ้นไมวาจะเปนปญหาเยาวชน
มั่วสุม  สมาชิกชุมชนติดและเสพยา  สุรา  เลนการพนันและการลดปญหาผูมีอิทธิพล เปนตน  สวนเกษตรกรเองก็จะอยูในกรอบ
และระเบียบของชุมชน  ทุกคนเห็นความสําคัญของวินัยที่จะอยูรวมกัน  นับวาไดชวยลดความสิ้นเปลืองสําหรับคาใชจายตางๆ 
ยึดหลักประหยัดในการดําเนินชีวิต  เหลาน้ีสงผลใหลดปญหาความยากจนได  ครอบครัวเกิดความอบอุน  มีความสุข  เนนการ
สรางกําลังใจในการทํางานไมไปติดสุรา  เลนการพนัน  และเสพยาหรือส่ิงเสพติดตางๆ เปนตน 
 สําหรับโครงการพัฒนาอื่นๆ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลในอดีตและปจจุบันที่ผูบริหารระดับนโยบาย
ของพื้นที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง ใหความสําคัญวาสามารถแกไขปญหาความยากจนไดตรงความตองการ
ของประชากรเปาหมายใน 10 อันดับแรก  ไดแก  โครงการปฏิรูปการศึกษา  และโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทยของรัฐ
ปจจุบัน (อันดับ 7 และ 10) สําหรับชนบทที่สูง  โครงการปฏิรูประบบราชการของรัฐปจจุบันและโครงการเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองของรัฐในอดีต (อันดับ 10 ทั้งสองโครงการ) สําหรับชนบททั่วไป  และโครงการบัตร สปร. ของรัฐในอดีต (อันดับ 9) 
สําหรับชุมชนเมือง  ผูบริหารฯ ใหความสําคัญกับโครงการปฏิรูปการศึกษาดวยเหตุผลที่วาการศึกษาเปนฐานสําคัญของเยาวชน  
โดยเฉพาะเยาชนในชนบทที่สูงที่เนนชนสวนนอยหรือกลุมชาติพันธุหลากหลาย  เพื่อสรางฐานของความเขาใจและความเปน
ชาติที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ถาประชากรมีความรูพื้นฐานอานออกเขียนได   จะทําใหส่ือสารกันไดดีข้ึน  การทํางานพัฒนาก็
งายขึ้น    และยิ่งมีการปฏิรูปการศึกษามากขึ้น  การนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติก็ทําไดรวดเร็ว  ตรงเปาหมายตลอดจนทํา
ใหเกิดทฤษฎีความรูใหมๆ มีความทันสมัยในการวิเคราะหแกไขปญหาของตนเองและชุมชนได  ชุมชนที่เห็นความสําคัญของ
โครงการ  อาทิการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหตรงกับความเหมาะสมในทองถ่ินมากขึ้น  รวมทั้งการนําภูมิปญญาทองถ่ินมา
เรียนมาสอนกันในระบบ ยอมกอใหเกิดความไดเปรียบในการพัฒนาศักยภาพของทั้งเยาวชนและชุมชนในการพึ่งตนเองเชิง
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เศรษฐกิจไดดีข้ึน  แตผูบริหารฯ บางคนก็ยอมรับวาโครงการปฏิรูปการศึกษาแมจะเปนนโยบายที่ดี  แตการปฏิบัติยังทําไมได
เต็มที่  หรือยังทํากันนอยในระดับทองถิ่นชนบทและชุมชนทั่วไป  นอกจากนี้ผูบริหารฯ กลุมพ้ืนที่ชนบทที่สูงยังใหความสําคัญ
กับโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทยวาชวยแกไขปญหาความยากจนของประชากรเปาหมายไดตรงประเดนในอันดับ 10 ดวย
เหตุผลที่วาเปนโครงการชวยเหลือคนจนในชนบทที่มีอาชีพหลักเกษตรไดอยางยั่งยืน  เพราะการเกษตรนอกจากจะเปนอาชีพ
หลักของคนไทยแลวยังเปนรายไดหลักของประเทศ (แตบนพื้นที่สูงตัวอยางศึกษายังมีปญหาในการพัฒนาและฟนฟูทางการ
เกษตร  โดยเฉพาะการขาดแคลนแหลงนํ้าหรือแหลงนํ้าอยูหางไกล  จึงจําเปนตองพัฒนากายภาพพื้นที่กอนจะฟนฟูอาชีพเกษตร  
หรือมิฉะนั้นก็ตองเรงทําไปพรอมๆกัน) ประชากรเกษตรมีโอกาสพัฒนาอาชีพเกษตรที่มีเทคโนโลยี  และการตลาดมากขึ้น  
โดยเฉพาะเปนโครงการที่ชวยตอยอดหลังพักชําระหน้ีใหอาชีพดีข้ึน  และเมื่อคนจนมีอาชีพ  มีรายได  เศรษฐกิจโดยรวมก็จะดี
ข้ึนดวย  สําหรับผูบริหารระดับนโยบายของชนบททั่วไป  ไดใหความสําคัญกับโครงการปฏิรูประบบราชการของรัฐปจจุบันวา
สามารถชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงประเด็นในอันดับที่ 10  เพราะระบบราชการเปนกลไกที่ผลักดันประเทศให
ขับเคลื่อนไปอยางถูกทิศทาง  และการปฏิรูปก็ชวยใหระบบมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากขึ้น  มีการนําระบบ 
CEO มาใช  ทําใหงานรับผิดชอบแตละกระทรวง  แตละหนวยงานชัดเจนขึ้นและมีมากข้ึน  มีการลดขั้นตอนและถายโอนงาน
ใหกับทองถิ่นไดบริหารจัดการและชวยแกไขปญหาของพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  สามารถเอ้ืออํานวยความสะดวก
ในการแกปญหาความยากจนไดตรงเปาหรือตรงตามความตองการของคนจนและรวดเร็วข้ึนโดยการเชื่อมนโยบายลงมาสูการ
ปฏิบัติไดชัดเจนเชนกัน  อยางไรก็ดีผูบริหารฯตัวอยางศึกษาบางคนก็ไดใหขอคิดถึงจุดออนของโครงการนี้ในกรณีท่ีให
ขาราชการมารวมกันปฏิบัติงานในระดับจังหวัดแทนที่จะออกไปรับผิดชอบในพื้นที่โดยตรงจึงไมเกิดประโยชน  และลักษณะ
การปฏิรูปเฉพาะกระทรวงใหญๆ นับเปนการเอ้ือประโยชนแกพรรคพวกมากกวาผลประโยชนของชาวบาน เปนตน  นอกจากนี้
พ้ืนที่ชนบททั่วไปยังใหความสําคัญกับโครงการสนับสนุนชวยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของรัฐในอดีต  อันดับ
เดียวกับโครงการปฏิรูประบบราชการดวยเห็นวาเปนโครงการที่ชวยสรางจิตสํานึกใหประชาชนพึ่งตนเองมากกวาการรับความ
ชวยเหลือจากภายนอก  กลุมชาวบานหรือสมาชิกชุมชนเปนผูริเริ่มโครงการพัฒนางานอาชีพของตนเอง  นับเปนการสงเสริมการ
มีสวนรวมและศักยภาพของประชากรเปาหมายและลดภาระการชวยเหลือจากภาครัฐไปพรอมๆกัน  ประชาชนไดรูจักบริหาร
จัดการพัฒนาอาชีพดวยตนเอง  จากงบฯสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ ท่ีมีในชนบทของโครงการ  อาทิ งบฯซื้อวัสดุอุปกรณการผลิต
ลักษณะโครงการที่ชวยสรางความรูความเขาใจในงานอาชีพเชนน้ี  ชวยใหประชากรยากจนในชนบทสามารถสรางความยั่งยืน
ของรายไดรายจายอยางพอมีพอกิน  พ่ึงตนเองได  สวนพื้นท่ีชุมชนเมือง  ผูบริหารฯ ไดใหความสําคัญกับโครงการสวัสดิการ
ประชาชนดานการรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย  หรือบัตร สปร. ของรัฐในอดีต  วาเปนพื้นฐานทางสังคมที่จะชวยแกไขปญหา
ดานคาใชจายในการรักษาพยาบาลของคนจนไดโดยตรง  เพราะเปนโครงการที่มีการคัดกรองใหประชากรเปาหมายยากจนหรือ
ผูมีรายไดนอยจากหนวยงานสาธารณสุขใหมีสิทธิซ้ือบัตร สปร. ในอัตรา 500 บาทตอปสําหรับครอบครัว  และ 300 บาทตอป
สําหรับรายบุคคล  สมาชิกบัตรมีสิทธ์ิเลือกใชบริการสถานพยาบาลไดตามตองการโดยไมตองจายเพิ่มใดๆทั้งส้ิน ชาวบานหรือ
ประชากรเปาหมาย  ผูนําชุมชนและผูบริหารระดับนโยบายสวนใหญหรือแทบทั้งหมดมีความเห็นตรงกันวาโครงการบัตร สปร.
นี้  เปนนโยบายที่ดีของรัฐในอดีต  เพราะราคายอมเยาคุมคา  ใชบริการไดอยางเสรีตามตองการ  ดีกวาโครงการบัตรทอง 30 บาท
รักษาทุกโรคของรัฐปจจุบัน  ที่มีขอจํากัดหรือเงื่อนไขมากกวาโดยเฉพาะดานสถานพยาบาล  จรรยาบรรณของแพทยหรือ
เจาหนาที่ผูใหบริการและโดยเฉพาะการที่ทุกคนตองจาย 30 บาททุกครั้งและคายาพิเศษเมื่อไปใชบริการ   ซ่ึงตามความเปนจริง
แลวจะเปลืองหรือจายมากกวา 500 บาทครั้งเดียวตอครอบครัวตอป  ที่ครอบคลุมคารักษาพยาบาลทั้งหมด  ดังนั้นรัฐปจจุบัน
นาจะใหความสนใจนโยบายโครงการบัตร สปร. เพียงแตปรับใหใชไดอยางทั่วถึงเชนโครงการบัตรทอง  หรือใชไดในวงกวาง
มากขึ้น เปนตน 
 เปนที่นาสนใจและนาสังเกตสําหรับทัศนะของตัวแทนกลุมนักการเมืองระดับพรรคและทองถิ่น (6 คน) และกลุม
ตัวแทนองคกรเอกชน (6 คน) ที่ใหความสําคัญกับโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและปจจุบันดานเศรษฐกิจและสังคมเทาๆ กัน
หลายโครงการ  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  มีกลุมโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐที่ตรงตามความ
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กลุมโครงการสําคัญอันดับ  2 

ตองการของประชากรเปาหมายใน 2-3 อันดับแรกเทานั้น  น่ันก็คือ กลุมนักการเมืองตัวแทนศึกษาไดจัดกลุมโครงการพัฒนาเพื่อ
แกไขปญหาความยากจนที่ตรงตามความตองการของคนจนเปน 3 กลุม หรือ 3 อันดับ  และกลุมตัวแทนองคกรเอกชน  ไดจัด
กลุมโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนที่ตรงตามความตองการของคนจนเปน 2 กลุม หรือ 2 อันดับ ตามรายละเอียด
ขางลางนี้  
 
 กลุมนักการเมือง      กลุมองคกรเอกชน 
 
 
•  เงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  •  หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ – OTOP      •  จดทะเบียนคนจน  
•  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด •  กองทุนเงินลาน        •  พักชําระหน้ีลดภาระหน้ี –  ธ.ก.ส 
•  จดทะเบียนคนจน   •  เงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา       •  เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
    •  30 บาทรักษาทุกโรค • แกไขปญหาความยากจน – กข.คจ. 
    •  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด •  จัดระเบียบสังคม 
              •  ฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทย 
•  หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ – OTOP          •  ปฎิรูประบบราชการ  
•  กองทุนเงินลาน   •  กองทุนบรรเทาประกันสังคม-SIF 
•  30 บาทรักษาทุกโรค            •  สงเคราะหผูปวยโรคเอดส 
•  พักชําระหนี้ลดภาระหน้ี – ธ.ก.ส 
•  ฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทย 
                                             
 
•  เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
•  ธนาคารประชาชน  – ธ.ออมสิน 
 
  เหตุผลสนับสนุนโครงการพัฒนาตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมดของผูบริหารระดับนโยบายไดสรุปแลวขางตน จะเหลือ
เพียงสองโครงการหลังที่เปนงานพัฒนามาจากรัฐในอดีต  ซ่ึงถาเปนกองทุนบรรเทาปญหาสังคมหรือ SIF ที่รัฐบาลในอดีตกูจาก
ธนาคารโลก (1,200 ลานบาท) มาพัฒนางานอาชีพโดยเฉพาะสวนใหญจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนกลุม แบบใหเปลาและไมมี
ดอกเบี้ยตั้งแตหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  หรือตั้งแตป 2543  ผูบริหารฯ บางคนยอมรับวาโครงการนี้ไดมีสวนชวยแกไขปญหา
สังคมใหเบาบางลง  โดยที่รัฐไดใหกลุมหรือชุมชนไดรับเงินทุนนี้บริหารเงินและโครงการพัฒนาอาชีพของตนกันเอง  และบาง
กลุมที่ขอเงินทุนนี้ก็เพ่ือไปตอยอดโครงการพัฒนาตางๆที่มีอยู  ตัวแทนนักการเมืองระดับพรรคเห็นวาทุน SIF ชวยสนับสนุนให
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง  แตอุปสรรคอยูที่มีจํากัด  และขอดีอีกประการของกองทุน SIF ก็คือการไดชวยแกไข
ปญหาทั้งคนจนและคนดอยโอกาสรวมทั้งการใหทุนทางการศึกษาแกผูดอยโอกาสดวย  แตก็มีจุดออนอยูที่กลุมที่เขียนโครงการ
เกงจะมีโอกาสไดทุน SIF มากกวาโครงการที่จําเปนเรงดวนมากกวา  และคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ SIF  ขาดการ
ติดตามและประเมินผลเนื่องจากเปนทุนท่ีใหขาด  ทําใหเกิดการสูญเปลาหรือไมไดชวยแกไขปญหาความยากจนไดอยางตรง
เปาหมายและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง  สวนโครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส  ที่มีมาเดิมในอดีตเชนกันนั้น  ผูบริหารฯได
ใหทัศนะวาเปนโครงการที่ดีของรัฐที่ชวยผูที่สูญเสียอาชีพ   ชวยเยียวยาดานจิตใจ  โดยเฉพาะผูปวยโรคเอดสที่ยากจน  ซ่ึงก็
แสดงวารัฐไมไดทอดทิ้งเพราะไดจายเงินเลี้ยงดูหรือเบี้ยยังชีพใหรายละ 500 บาท/เดือนจนกวาจะเสียชีวิต   
 ที่จริงแลวทัศนะของประชากรเปาหมายเองก็ไมตางจากผูบริหารระดับนโยบายมากนัก (ดูรายละเอียดเปรียบเทียบใน
ตารางที่45,46 และ47) สําหรับโครงการพัฒนาของรัฐบาลในอดีตและปจจุบันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีสวนชวยแกไข
ปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของกลุมตนมากที่สุดใน 5 อันดับแรกของทั้ง 3 กลุมพื้นที่เปาหมาย  คือ  ชนบทที่สูง  

กลุมโครงการสําคัญอันดับ  1 กลุมโครงการสําคัญอันดับ  2 

กลุมโครงการสําคัญอันดับ  3 

กลุมโครงการสําคัญอันดับ  1 
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ชนบททั่วไป  และชุมชนเมืองตามลําดับคือ (1) โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละลานบาท  และ(2) 
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค  ของรัฐบาลปจจุบัน  ทางเศรษฐกิจและสังคม  (ลําดับความสําคัญจะ
สลับที่กันเฉพาะชนบทที่สูง) (3) โครงการเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  ของรัฐบาลในอดีตสําหรับชนบทที่สูง (โครงการลําดับ 4 
สําหรับชนบททั่วไปและลําดับ 5 สําหรับชุมชนเมือง) โครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้  ของรัฐบาลปจจุบันสําหรับชนบท
ทั่วไปและโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ของรัฐบาลปจจุบันสําหรับชุมชนเมือง (โครงการลําดับ 4 สําหรับชนบท
ที่สูง) (4) โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล – บัตร สปร.  ของรัฐบาลในอดีต  สําหรับชุมชนเมือง  และ (5) 
โครงการแกไขปญหาความยากจน – กข.คจ.   ของรัฐบาลในอดีต  สําหรับชนบทที่สูงและชนบททั่วไป 
 อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตเกี่ยวกับทัศนะของประชากรเปาหมายที่แตกตางจากของผูบริหารระดับนโยบายอยาง
ชัดเจน  เฉพาะโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑหรือOTOP ของรัฐบาลปจจุบันที่ผูบริหารฯ ในภาพรวมของทั้ง 3 กลุมพื้นที่
ศึกษา และเฉพาะชนบทที่สูงใหความสําคัญสูงสุดในการชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากร
เปาหมาย  ดังเหตุผลยืนยันที่อางถึงแตตนแลวเกี่ยวกับการมองการณไกลในการสรางรายไดอยางยั่งยืนใหกับประชากรเปาหมาย
จากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ในขณะที่ประชากรกลุมเปาหมายยากจนรวมทั้งกลุมควบคุมของทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่ศึกษามอง
เฉพาะความเปนไปไดเฉพาะหนากอน  คือการกูยืมเงินลงทุนประกอบอาชีพ  ทั้งลงทุนใหมและลงทุนเสริมอาชีพหลักเดิมจาก
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  ตามที่ระบุแลวเชนกัน  สวนการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงการหนึ่งตําบล  หน่ึง
ผลิตภัณฑ ของกลุมประชากรเปาหมายยากจนไมใชเรื่องที่ทําไดงายนัก  ถาไมใชเปนงานกลุมที่มีผูนําหรือหัวหนางานที่มี
พื้นฐานทางการศึกษา  ความรู  ความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดจนมีทุนทางเศรษฐกิจบางไมมากก็นอย  ดังตัวอยางงานของ
โครงการหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ ในพื้นที่ศึกษาที่กลาวแลวแตตน   กลาวอีกนัยหนึ่งคือคนจนจริงๆยังขาดโอกาสและ
ศักยภาพที่จะพัฒนางานนี้อยางจริงจังในปจจุบัน  ซ่ึงทัศนะในกรณีนี้และกรณีอ่ืนๆ ของประชากรเปาหมายและประชากรกลุม
ควบคุมยังไมมีความแตกตางกันในประเด็นสําคัญใดๆเลย  แตถากลับไปพิจารณาขอคิดหรือความเห็นของผูนําชุมชนทุกระดับ
ในทองถ่ินก็ยังใหความสําคัญกับโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ หรือสนับสนุนแนวคิดของผูบริหารระดับนโยบาย  นั่นเอง 
 จุดออนหรือขอจํากัดและปญหาอุปสรรคที่ประชากรตัวอยางศึกษาประมาณ 1 ใน 3 หรือ รอยละ 31.5 ท่ีประกอบ 
ดวยประชากรเปาหมายรอยละ 33  และประชากรควบคุมรอยละ 27 ของทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่ศึกษา (ชนบทที่สูง  รอยละ 43.3 เทากัน
ทั้งประชากรเปาหมายและกลุมควบคุม  ชนบททั่วไป   ประชากรเปาหมายและกลุมควบคุมรอยละ 33.3  และ 20.0 ตามลําดับ 
และชุมชนเมือง รอยละ 25 เทากันทั้งประชากรเปาหมายและกลุมควบคุม) ไมสามารถใชประโยชนจากโครงการพัฒนาของ
รัฐบาลในอดีตและปจจุบัน  ซ่ึงสวนใหญแลวหรือเกือบทั้งหมด (รอยละ 80-90) ไมแตกตางกัน  คือเปนขออุปสรรคจากโครงการ
ที่ประชากรเปาหมายยากจนและกลุมควบคุมยอมรับวามีประโยชนโดยตรงหรือตรงตามความตองการของตนแตไมไดรับหรือ
รับไมได  โดยเฉพาะการกูยืมโครงการกองทุนเงินลานและการรับหรือใชบริการโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล
ปจจุบัน  เปนสําคัญ  นอกจากนั้นก็เปนปญหาอุปสรรคที่มีลักษณะเฉพาะดังที่ปรากฏในชนบทที่สูง  ที่ประชากรสวนใหญยังเปน
กลุมชาติพันธุหรือชนเผา  จึงมีปญหาทั้งในดานภาษาสําหรับการสื่อสารและสรางความเขาใจ  การไมมีสิทธิในที่ดินทํากิน
หรือไมมีที่ทํากิน  และการขาดหรือไมมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของเปนตน  สําหรับอุปสรรคหรือขอจํากัดที่ไม
สามารถใชประโยชนโครงการเงินลานแมโอกาสจะมาถึงแลวก็ตาม  นอกจากสมาชิกหมูบานจัดตั้งใหม(ในชวงศึกษาวิจัย)ของ
ชนบทที่สูง  โครงการหลวงหนองเขียวที่ยังไมไดสิทธิ์กูยืมแลว  จุดออนหรือขอจํากัดท่ีเปนเหตุผลอ่ืนๆ ก็ไมตางกันทั้งในชนบท
ที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  นั่นก็คือ  (1) การเปนคนจนที่หาคนคํ้าประกัน  หาเงินมาฝากออมทรัพยรายเดือน  และจาย
ดอกเบี้ยในอัตราสูงไมได  (2) ระยะเวลาใหกูยืมใน 1 ป นับวาส้ันเกินไปไมสามารถชําระเงินคืนไดตามกําหนด  เพราะการลงทุน
ยังไมทันเห็นผลหรือยังไมไดผลใดๆ  (3) จํานวนเงินที่ใหกูนอยมาก  หรือไมพอลงทุนเพราะไดรายละไมเกิน 20,000 บาทตอป 
หรือตอครั้ง  และไดกูจริงนอยกวานั้น  หรือไมเกิน 10,000 บาทถาเปนคนจน  เพราะกรรมการเกรงวาผูกูจะไมมีเงินาชําระคืนได
ตามกําหนด  หรือเกรงวาผูกูจะรับผิดชอบไมไหว  (4) ผูขอกูมีจํานวนมาก  กรรมการจึงกระจายเงินไดไมทั่วถึง  และคนรวยกวา
มักไดสิทธิ์กอนและกูไดในวงเงินสูงกวาหรือเต็มจํานวน  เชนเดียวกับกรรมการกองทุนเงินลานของหมูบาน   
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 สวนจุดออนหรือขอจํากัดปญหาอุปสรรคในการรับบริการจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษา
ทุกโรคของประชากรเปาหมายยากจนและกลุมควบคุมในพ้ืนที่ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  สวนใหญในภาพรวม
แลวไมตางกัน  จะมีบางที่เปนปญหาเฉพาะของกลุมชาติพันธุหรือชนเผาบนพื้นที่สูงที่ยังไมมีบัตรประชาชนก็ไมมีสิทธิไดบัตร
ทอง  หรือบางรายที่ยังไมไดสัญชาติไทยก็ยังใชสิทธิใดๆไมได  นอกจากน้ันก็เปนปญหาดานภาษา  ที่พูดและเขียนภาษาไทย
ไมไดหรือบางรายที่พอพูดไดก็ส่ือสารกันไมคอยเขาใจ  และบางหมูบานในชนบทที่สูงก็อยูหางไกลสถานพยาบาลเปน 10 กม. 
หรือมากกวา  และเสนทางคมนาคมติดตอลําบาก   เปนตน  สวนจุดออนหรือขอจํากัดและอุปสรรคในภาพรวมที่พบในทั้ง 3 
กลุมพื้นที่เปาหมายสําหรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  พอสรุปได  คือ (1) การใหบริการดานการรักษาพยาบาลยังไมดี  มีการ
เลือกปฏิบัติที่ใหบริการแกผูที่ไมใชหรือไมมีบัตร 30 บาทกอน  หรือใหบริการดีกวา  ผูถือบัตรทองตองรอนานหรือไดรับบริการ
ลาชา  และไดรับการเอาใจใสจากเจาหนาที่ทางการแพทยพยาบาลนอยเกินไป  ยังมีการตรวจวินิจฉัยโรคผิด   และยังนิยมจายยา
ประจําประเภทพาราเซตามอล  ซ่ึงชาวบานเห็นวาไปจัดซ้ือเองถูกกวาไปจาย 30 บาท  (2) การขาดเสรีภาพในการเลือก
สถานพยาบาลเองทําใหประชากรบางรายที่สามารถชวยตนเองไดหันไปนิยมใชการทําประกันสังคมมากกวาใชบัตรทอง 30 บาท   
(3) การมีบุคลากรทางการแพทยไมเพียงพอ  ปญหาจรรยาบรรณและความซื่อสัตยตอหนาที่และตรงตอเวลาของบุคลากรทาง
การแพทยพยาบาลของสถานพยาบาล  โดยเฉพาะการขาดความเปนกันเอง  การใชวาจาไมสุภาพกับคนไขบัตรทอง  บุคลากร
ทางการแพทยของสถานพยาบาลระดับทองถ่ินบางแหงนอกจากจะมีนอยอยูแลว  ยังมาทํางานสายอยูเปนประจํา  คนไขตองมา 
รอหมอหรือเจาหนาที่ทางการแพทยอยูนานๆ เปนประจําเชนกัน  เปนที่นาสังเกตวาคนไขระดับชาวบานหรือประชากรเปาหมาย
ยากจนจะไมปรากฏวามีผูใดใหขอมูลเกี่ยวกับอุปสรรคหรือจุดออนของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคดานการสงตอคนไข
ระหวางสถานพยาบาลระดับตางๆ ตางจากที่ผูนําชุมชนและตัวแทนกลุมประชากรเปาหมายไดใหสัมภาษณและอภิปรายรวมกัน
ไวเดิม  คือไมเนนประเด็นน้ีในทุกพื้นที่เปาหมาย  พรอมยกตัวอยางท่ีตนมีประสบการณ  คือตองมีการชวยสงตอคนไขกันเอง  
มิฉะนั้นก็ตองนอนรอความตาย  หรือเปนหนักข้ึน  หรือพิการอยางใดอยางหนึ่ง  เพราะทางสถานรักษาพยาบาลขาดการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง  เรงดวน  และทันการณ  ดังจะไดพูดถึงรายละเอียดเปนรายโครงการตอไป   
 นอกจากนี้ก็เปนความเห็นทั่วๆไปของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมเกี่ยวกับจุดออนของโครงการพัฒนา
ตางๆ ของรัฐบาล  ซ่ึงแมจะไมเฉพาะเจาะจงแตก็นาสนใจ  และทุกฝายที่เกี่ยวของควรใหความตระหนัก  เชน ความเห็นของ
ประชากรเปาหมายของชนบทที่สูง (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม) ที่ยอมรับวาตนไมทราบวาในหมูบานของตนมี
โครงการพัฒนาของรัฐอะไรเขามาบาง  ประชากรกลุมเปาหมายของชนบททั่วไป (บานโฮงใน  จังหวัดเชียงใหม) มองไมเห็น
ประโยชนของโครงการเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  เพราะมีความคิดวาแมจะกูเงินมาเรียน  แตจบแลวก็ยังไมมีงานทํา  คือ  ไมเห็น
ประโยชนของการไปเรียนตอในระดับสูงข้ึนกวาเดิม  ประชากรกลุมควบคุมของชนบททั่วไป (บานศรีวารี  จังหวัดเชียงใหม) 
เห็นวาเงื่อนไขในการรับลงทะเบียนคนจนไมเหมาะสม  ประชากรกลุมควบคุมในชนบททั่วไป (บานสันมะนะ  จังหวัดลําพูน) 
และประชากร กลุมเปาหมายชุมชนเมือง (ชุมชนวัดบุญยืน จังหวัดพะเยา) ยอมรับวาไมไดเขารวมโครงการพัฒนาใดๆของ
รัฐบาล  เพราะไมมีเวลา  ตองไปทํางานหารายได  หรือเพราะมีอาชีพคาขาย  ประชากรกลุมควบคุมของชุมชนเมือง (ชุนชน
ศรัทธาวัดหัวฝาย  จังหวัดเชียงใหม)  มีความเห็นวา  การใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุยังไมถูกตองเพราะคนที่จนกวากลับไมไดรับ  
ประชากรกลุมเปาหมายของชุมชนเมือง (ชุมชนไกแกว  จังหวัดลําพูน) มีความเห็นวาชุมชนยังมีจุดออนในการใหขาวเพ่ือเขา
รวมในโครงการพัฒนาตางๆ  คือถาทางชุมชนไมมีการแจงขาวก็จะขาดการประสานงานและรวมมือกันในชุมชน และประชากร
กลุมควบคุมชุมชนเมือง (ชุมชนบานทา-ทานาง จังหวัดลําพูน)   มีความเห็นวาไมมีโครงการพัฒนาของรัฐท่ีตรงตามความ
ตองการของตน  เปนตน     

(3) ขอจํากัดและขอเสนอแกไขปรับปรุงโครงการชวยเหลือคนยากจนของรัฐปจจุบัน 
                   ผลการศึกษาจากผูบริหารระดับทองถิ่น (อบต. กํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  ประธานชุมชนเมือง) ไดให
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการชวยเหลือคนยากจนของรัฐบาลในอดีตและปจจุบันในชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง
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ในรอบปที่ผานมา  รวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแกไขปรับปรุง  ซ่ึงจะไดสรุปในภาพรวมของโครงการสําคัญตามที่
ประชากรเปาหมายระบุวาตรงตามความตองการของตนมากที่สุดตามลําดับ  ในแตละกลุมพื้นที่เปาหมาย  เปนสําคัญ 
 (3.1)  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละลานบาท 
   โครงการกองทุนเงินลานในปจจุบันท่ีประชากรเปาหมายยอมรับวามีประโยชนกับพวกตนสูงสุดในการเปดโอกาส
ใหไดขอกูไปลงทุนประกอบอาชีพ  แตดวยเงื่อนไขหลายประการทําใหกลุมประชากรเปาหมายยากจนของทั้ง 3 กลุมพื้นที่
เปาหมายยังเขาถึงหรือใชประโยชนโครงการน้ีไดนอย  ดังนี้   
  เหตุผลประการแรก  คือ  การเปนคนจนทําใหไมไดกูหรือกูไดนอย  ดวยเหตุผลหลากหลายทั้งเหมือนและตางกัน อาทิ  
ชนบทที่สูง  ศูนยฯหนองเขียว  มีบานจัดตั้งใหมจึงไดรับเงินกองทุนแบงมาจากหมูบานหลักเดิมท่ีแยกมา  ซ่ึงนอยมาก  และยังมี
เง่ือนไขมากมายจึงไมมีใครกู  หรือศูนยฯหนองหอย  ที่คนจนหาเงินมาชําระคืนกองทุนในปแรกที่กูไมได  ปที่ผานมาหรือป
ตอมาจึงกูไมได หรือคนจนที่หาเชากินคํ่าจึงกูไมไดเพราะหาเงินมาชําระคืนไมได  สวนคนไทย (บานปางไฮ) ที่จนในศูนยฯ 
เดียวกัน   เชนเดียวกับประชากรเปาหมายบานศรีดอนชัย  จังหวัดลําพูนในชนบททั่วไปมักไมคอยใชคืนหรือคืนไมทัน  เพราะ
นําไปลงทุนตามเสนอขอกูเพียงครึ่งเดียว   หรือมิฉะนั้นก็นําไปใชอยางอื่นทั้งหมด  ผูกูผิดประเภทเหลาน้ีจึงตกอยูในสภาพ
เดือดรอนที่ตองดิ้นรนหาทางไปกูที่อ่ืนรวมทั้งสถาบันการเงินนอกระบบ  และหรือสวนบุคคลมาใชคืน  ซ่ึงดอกเบี้ยสูงมากจนถึง
รอยละ 20 ตอเดือน  สวนเหตุผลอ่ืนๆ ที่เหมือนกันในทุกชุมชนชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง คือ  การขาดคนค้ํา
ประกัน ที่ตองมีถึง(2 คน) ไมมีเงินฝากสัจจะออมทรัพย (ประมาณ10 บาท 20 บาท และ 50 บาท/เดือนแลวแตทางหมูบานหรือ
ชุมชนจะกําหนดกันเอง) ไมมีเงินคาซ้ือหุนปละครั้ง (หุนละ 10 บาท จํานวนต่ําสุด 1-10 หุน หรือหุนเดียว 100 บาท) และ
คาธรรมเนียมแรกเขา(เชน 20 บาท)  รวมทั้งคาดอกเบี้ย(เชนรอยละ 6 หรือ 12 ป)  และกําหนดการชําระคืนเงินตนในระยะสั้น
เกินไปเพียงปเดียว  ซ่ึงถาลงทุนทางการเกษตรสวนใหญยังไมไดเห็นผลตอบแทนใดๆในปแรก  อยางไรก็ดีผูบริหารระดับ
ทองถิ่นไดพูดถึงประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่จนแตพอมีความสามารถกูได จะขอกูเปนจํานวนนอยเทาที่ตนเองพอ
มีกําลังสงคืนได  อาทิ  การขอกูรายละเพียง 1,000 บาทเพื่อลงทุนซ้ือวัตถุดิบผลิตสินคาขายในชุมชนเมือง (เชนการถักเชือกรูป
สัตวขายในชุมชนและขายสง  ของชุมชนศรีวิชัย  จังหวัดเชียงใหม)  กูรายละ 3,000 บาทเพื่อลงทุนทางการเกษตรเลี้ยงไกใน
หมูบานเปาหมายของชนบททั่วไป (เชนที่บานสันเหนือ  จังหวัดเชียงใหม) อยางไรก็ดีเทาที่ปรากฎ ประชากรเปาหมายยากจน
สวนใหญ กูไดรายละ 5,000 บาท  7,000 บาท  8,000 บาท  และถึง 10,000 บาท ซ่ึงเปนการกูไดตามขอและกูไดนอยกวาที่ขอ
ใกลเคียงกันทุกกลุมพื้นที่ เปาหมาย  เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพทั้งในการเกษตรและนอกการเกษตร   สําหรับการเกษตร   
ประกอบดวย  การทํานา  สวนผัก  สวนพริก  ไรยาสูบ  ไรขาวโพดเล้ียงสัตว  สวนไมดอก (เบญจมาศ) ซ้ือปุย  ยาปราบศัตรูพืช  
พันธุ  และสารเรงดอกและผล (ลําไย) การเลี้ยงวัวเนื้อ (ซ้ือลูกวัวเนื้อ) และเลี้ยงควาย เปนตน (เชนในชนบททั่วไป  บานสันเหนือ  
จังหวัดเชียงใหม  บานปาหมอกและบานใหมสุขสันต  จังหวัดลําพูน  บานต๊ําเหลา  บานสันปามวงใต และบานลอ  จังหวัด
พะเยา)  การลงทุนนอกการเกษตร  เชน  ซ้ือจักรเย็บผา เพื่อรับตัดเย็บเสื้อผาที่บาน  ซ้ือเครื่องซักผาเพ่ือรับซักรีดท่ีบาน  ตั้งราน
ซอมรถยนต  ปมนํ้ามัน  คาขาย  ขายอาหาร  แผงลอยและรถเข็น (อาหาร  เหลาบุหรี่  กับแกลม)  อุปกรณจักสานผักตบชวา  แบบ
พิมพ  สายวัด  กรรไกร ฯลฯ  (เชนในชนบททั่วไป  บานปาหมอกและบานใหมสุขสันต  จังหวัดลําพูน  บานสันปามวงใต  
จังหวัดพะเยา  และในชุมชนเมืองทั้งพ้ืนที่เปาหมายและกลุมควบคุม  ชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย  และชุมชนปาแพง – วังสิงหคํา  
จังหวัดเชียงใหม  ชุมชนสันดอนรอมและชุมชนบานทา - ทานาง  จังหวัดลําพูน) 
  เหตุผลประการที่สอง  คือ  ระยะเวลากูสั้นเกินไปเพียงปเดียว  และจํานวนเงินสูงสุดนอยเกินไปไมเกิน 20,000 บาท
ตอราย  เหตุผลน้ีประชากรทุกกลุมเปาหมายมีความเห็นตรงกับผูบริหารระดับทองถิ่นทั้งหมด  ไมวาจะเปนกลุมผูนําชุมชน  กลุม
ตัวแทนประชากรเปาหมาย  และประชากรเปาหมายยากจนและกลุมควบคุม  ผูบริหารทองถิ่นของชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป และ
ชุมชนเมืองชี้ชัดวานอกจากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดมาหมูบานหรือชุมชนละลานบาทนั้นนอยเกินไป  ควรเพ่ิมอีกเทาตัวเปนแหง
ละสองลานบาทตอป (เชนหมูบานในชนบทที่สูงของศูนยฯ พระบาทหวยตม  ท่ีประชากรมีอาชีพหลักทางการเกษตรและการทํา
เครื่องเงินที่ไดคุณภาพระดับจังหวัดไมต่ํากวา   4 ดาว  หมูบานควบคุม – ปาตึง  ในชนบททั่วไป  จังหวัดลําพูน  ชุมชนควบคุม – 
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ศรัทธาวัดหัวฝาย  แขวงเม็งราย  จังหวัดเชียงใหม  ชุมชนควบคุม – ชางฆอง  จังหวัดลําพูน  และชุมชนเปาหมาย – วัดบุญยืน  
จังหวัดพะเยา)    แตถาเปนยอดเงินใหกูยืมเปนรายบุคคล  นอกจากไมควรลดนอยลงจากที่ขอตามความจําเปนแลว  ยังอาจตอง
เพ่ิมสูงกวาเกณฑ 20,000 บาท/ราย/ป เปน 30,000 – 50,000/ราย/ป  ถาลักษณะงานอาชีพที่จะลงทุนจําเปน (เชน  ลงทุนทําเกษตร
พืชสวน  บานเปาหมายศรีดอนชัยและบานใหมสุขสันต  จังหวัดลําพูน  และลงทุนเล้ียงปศุสัตว วัวเนื้อ  และควาย  เปนตน  ของ
บานเปาหมาย – ต๊ําเหลา  และสันปามวงใต  จังหวัดพระเยา  และลงทุนนอกการเกษตร  เชน  ตัดเย็บเสื้อผา  ทํารานขายของชํา 
ฯลฯ  ชุมชนเปาหมาย – ไกแกว  จังหวัดลําพูน  เปนตน)  สวนกําหนดชวงเวลาชําระคืนเพียงปเดียวสั้นเกินไป  ผูบริหารทองถ่ิน
ทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  เห็นพองตองกันกับประชากรเปาหมายทุกกลุมเชนกันวา  จําเปนตองขยายออกไป
ตั้งแตปครึ่งถึง 5 ป (อาทิ ชนบทที่สูง  ประชาการเปาหมาย-บานปางไฮ ศูนยฯหนองหอย  ขอขยายเปนปครึ่งถึงสองป  ชนบท
ทั่วไป ประชากรควบคุม-บานปาตึง  จังหวัดลําพูน  ขอขยายเปน 2 ป  ประชากรเปาหมาย – บานสันปามวงใต  และประชากร
เปาหมาย – ชุมชนเมืองวัดบุญยืน  จังหวัดพะเยา  ขอขยายเปน 2-3 ป  และขยายเปน 3-5 ป  สําหรับประชากรเปาหมาย – ชุมชน
เมืองไกแกว  จังหวัดลําพูน)  ท้ังน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนไดลงทุนทําการเกษตรพืชหรือสัตวดังระบุแลว  
ทําอาชีพรับจางตางๆ รวมทั้งเย็บปกถักทอ  ทําเครื่องเงิน  และอ่ืนๆ ที่เปนหลักฐานมากขึ้น  แทนที่การหาเชากินค่ําหรือรับจาง
เปนวันๆ และสามารถเก็บออมเงินมาชําระหน้ีไดตามกําหนดที่ขยายออกไป 
  เหตุผลประการที่สาม  คือ  ปญหาการขาดความโปรงใสของบุคลากรผูบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
เหตุผลประเด็นนี้นับวามีความสําคัญมากไมแพสองประเด็นแรก  และเปนประเด็นที่ตองเรงตระหนักพรอมกับการจัดการแกไข
ปรับปรุงไปพรอมๆกันกับสองประเด็นแรก  เพราะเปนปญหาที่มีผลกระทบอยางรุนแรงหรือโดยตรงกับประชากรเปาหมาย
ยากจนและดอยโอกาส  รวมทั้งประชากรสมาชิกหมูบานและชุมชนโดยทั่วไป  ที่สําคัญที่สุดก็คือ  การไดกูยืมเงินจากกองทุนเงิน
ลานกระจายไมท่ัวถึง  เพราะกลุมกรรมการกองทุนมีความไมโปรงใส  มีการทุจริตเชิงนโยบาย  มีการเลือกปฏิบัติดวยการอนุมัติ
เงินกูใหพรรคพวกตนเอง  คือเกิดการกระจุกตัวของเงินกูอยูเฉพาะกลุมที่ไมใชประชากรเปาหมายยากจนและดอยโอกาสดังกลาว  
ปญหาที่ตามมาจึงมีทั้งการทุจริตไมคืนเงินกูตามสัญญา  และการคางชําระหนี้ของผูกูไมนอยกวารอยละ 15 ของผูกูทั้งหมด (ดัง
ตัวอยางประชากรเปาหมาย – บานผาแตน  ในชนบททั่วไป  และประชากรควบคุม –ชุมชน หนองหอย  จังหวัดเชียงใหม)  และ
อีกประการหนึ่งคือ  ประชากรสมาชิกหมูบานและชุมชนขาดความเชื่อถือศรัทธาในตัวกรรมการ(ประชากรเปาหมายหลายคน
ยอมรับวาไดเลือกคนผิดมาเปนกรรมการ)  ทําใหตัดสินใจไมสมัครเปนสมาชิกกูเงินกองทุนและไมอยากจะฝากเงินสัจจะออม
ทรัพยใหอยูในความดูแลของกรรมการที่ไมโปรงใส ผูบริหารทองถ่ินของชุมชนท่ีพบปญหานี้จึงใหขอคิดเห็นวาในวาระตอไป
จําเปนตองมีความรอบคอบในการพิจารณาคัดเลือกคนที่หวังดีจริงตอกองทุนและประชาชนเปนกรรมการ  และจํานวนกรรมการ
ก็สามารถลดไดครึ่งหน่ึงถาไดคนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม (ผูบริหารทองถ่ินของชุมชนควบคุม – หนองหอย  จังหวัดเชียงใหม
เสนอใหลดจํานวนกรรมการกองทุนท่ีเหมาะสมใหเหลือ 7 คน แทน 15 คนแบบเดิม) เปนตน 
 (3.2)  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค 
           เปนที่ทราบกันดีแตตนแลววาประชากรตัวแทนศึกษาทุกระดับตั้งแตระดับหมูบานและชุมชนจนถึงระดับนโยบาย  
ไดยอมรับวาโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  เปนโครงการที่ประชากรเปาหมายยากจนเห็นวามีประโยชนแกตนโดยตรงเปน
อันดับตนๆ  เชนเดียวกับโครงการกองทุนเงินลาน  แตแมกระนั้นก็ดี  ผูบริหารระดับทองถิ่นในทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษาตางก็
ยอมรับวาโครงการนี้ในรอบปที่ผานมา ยังมีจุดออนหรือขอจํากัดและปญหาอุปสรรคสําคัญ 2-3 ประเด็นที่ตองเรงแกไขปรับปรุง
ไมแตกตางจากทัศนะหรือขอคิดเห็นของประชากรเปาหมายโดยตรงที่ระบุแลวตามลําดับ คือ (1) การใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทยยังไมดีหรือไมพอ (2)  ปญหาความดอยจรรยาบรรณของบุคลากรทางการแพทย  และ
จํานวนบุคลากรดังกลาวก็ยังขาดแคลน  และ (3)  ปญหาแพทยมักไมสงตัวคนไขตอ    นอกจากนี้ก็เปนปญหาปลีกยอยอ่ืนท่ีเกิด
ในบางพื้นที่หรือเฉพาะพื้นที่ อาทิ  ขาดเสรีภาพในการเลือกสถานพยาบาลเอง  บุคลากรทางการแพทยในทองถิ่นมักเปนแพทย
หรือเจาหนาที่ฝกหัด  ผลัดเปลี่ยนกันมาหาประสบการณและความชํานาญหมุนเวียนกันออกไป  ไมมีการมาอยูประจําหลังจากมี
ความชํานาญแลว บุคลากรทางการแพทยยังไมมีคุณภาพและประสิทธิภาพและไมมีมนุษยสัมพันธกับคนไขหรือผูมาใชบริการ  
เปนตน เปนที่นาสังเกตวาจุดออนหรือขอจํากัดของโครงการนี้ท่ีประชากรเปาหมายประสบตามขอมูลของผูบริหารระดับทองถ่ิน
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นั้น  ประชากรบนพื้นที่สูงหรือในชนบทที่สูงที่เปนกลุมชาติพันธุหลากหลายและเปนชนสวนนอยของประเทศจัดเปนกลุมที่
ไดรับผลกระทบรุนแรงกวาหรือมากกวาในอีกสองกลุมพื้นท่ีศึกษา โดยเฉพาะปญหาการไปใชบริการดานรักษาพยาบาลนั้น  ชน
เผาหรือชาวไทยภูเขาจะรูสึกวาตนเองไมไดรับความเปนธรรม  แมจะมากอนก็ไดตรวจทีหลัง   บริการที่ไดรับก็ดอยกวาหรือไม
คอยดี  หมอ  พยาบาล  หรือเจาหนาที่จะใชวาจาไมสุภาพกับคนไขหรือตวาดดุดาเนื่องจากคนไขเปนคนจนไมรูหนังสือหรือส่ือ
ภาษากันไมเขาใจ  ยาที่ไดก็ไมใชยาคุณภาพเฉพาะทาง  คือเปนอะไรก็จะไดแตยาพาราเซตามอลมากินโดยตลอด  ซ่ึงประเด็น
หลังน้ีก็ไมตางจากที่เกิดในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  เพราะประชากรทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมตางยืนยันเปนเสียง
เดียวกันเกี่ยวกับบริการของสถานพยาบาลทุกระดับที่ไปใชบริการ  วาไมไดรับความสะดวก  บริการชา  ไมมีการวินิจฉัยโดย
ละเอียด  ไมมีการพักฟนดูอาการกอน  จายยาแลวใหกลับเลย (อาทิ โรคกระเพาะ  โรคไขขออักเสบ ฯลฯ)  ตางจากคนรวยที่มาใช
บริการที่มักไดหองพิเศษ และบริการที่ดีแมจะเจ็บปวยเพียงเล็กนอยก็ตาม  และบางโรงพยาบาลทองถิ่นระดับอําเภอ(อาทิ
โรงพยาบาลฮอด) และระดับจังหวัดบางแหงวินิจฉัยโรคผิดพลาดหรือไมชัดเจน (อาทิ ลําไสเปนแผลเนาแตหมอผาตัดไสติ่งให) 
จนตองสงตอเขาโรงพยาบาลในตัวเมืองเชียงใหม (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม) รักษาอีกครึ่งเดือนจึงหายเปนปกติ  บาง
รายก็ทําคลอดผิดพลาด  แมตาย  ลูกพิการ  ยายสูงอายุตองรับภาระเลี้ยงดูหลาน  นับเปนการสรางปญหาสังคมใหหนักข้ึนโดยไม
ควรเปน  บางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนอกจากใหบริการลาชาแลว  เครื่องมือแพทยยังไมพรอม  ประชากรเปาหมาย
ยากจนตองรับภาระกับการเสียเงินเพิ่มสําหรับยานอกบัญชีทั้งๆที่ควรมีการวางกฎเกณฑเปนกรณียกเวน ตลอดจนการให
ประชาสัมพันธกฎระเบียบโครงการวาที่จริงแลวไมใช 30 บาทรักษาทุกโรค  แตมีขอยกเวนที่ตองจายเองเปนตน (อาทิ  โรคไต  
หรือกรณีอุบัติเหตุทางรถที่ตองใชบริการกฎหมายประกันอุบัติเหตุของรถกอน  หลังจากนั้นถาคารักษาพยาบาลเกิน 15,000 บาท 
จึงจะใชบัตรทองได)  จากจุดออนและขอจํากัดตางๆ ดังกลาว  ผูบริหารระดับทองถ่ินของทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป และ
ชุมชนเมืองจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแกไขโครงการนี้ในภาพรวมไมตางกันคือ (1) รัฐควรมีนโยบายและการ
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพจรรยาบรรณและมนุษยสัมพันธของบุคลากรทางการแพทยทุกระดับในการรักษาพยาบาล รวมท้ัง
จํานวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ  คุณภาพของยา  การบริการที่รวดเร็ว  และมีรถบริการคนไขจากสถานพยาบาลใน
หมูบานไปยังโรงพยาบาลในจังหวัด  (2) คนไขควรมีสิทธิ์เลือกสถานพยาบาลเอง  (3) โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคควรรักษา
ไดทุกโรคตามชื่อโครงการจริงๆ ไมมียกเวนโรคใดโรคหนึ่งอยางที่ปรากฏ  และยกเวนคาบริการ 30 บาทสําหรับคนจนหรือผูมี
รายไดนอยใหมากขึ้น และ (4) เฉพาะสถานีอนามัยในทองถ่ินควรมีการปรับเปลี่ยนแพทยและพยาบาลเปนประจําทุก 2 ป 
  อยางไรก็ดี  โรงพยาบาลในพื้นที่ศึกษาที่ไดรับคําชมในการใหบริการดานการรักษาพยาบาล  กลาวอีกนัยหนึ่งไมมีขอ
ติติงแตประการใด มีอาทิ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม (ราชการ) ท่ีปจจุบันไดขอออกจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
แลว โรงพยาบาลแมคคอมิคเชียงใหม (เอกชน) และโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม (ราชการ) เปนที่นาสังเกตวาโรงพยาบาล
ที่ไดรับการยอมรับ  จะเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ หรือโรงพยาบาลของจังหวัดใหญที่มีความพรอมทั้งบุคลากรและเครื่องมือ
ทางการแพทย  ในขณะที่โรงพยาบาลระดับจังหวัดของพื้นที่ศึกษาอีก 2 แหงยังมีจุดออนบางประการ โดยเฉพาะดานการ
ใหบริการและความเอาใจใสดูแลคนไขมากกวาดานความพรอมของบุคลากรทางการแพทย  แตก็มีโรงพยาบาลระดับอําเภอของ
จังหวัดลําพูน   (โรงพยาบาลบานธิ) ที่ไดรับคําชมจากประชากรเปาหมายดานการใหบริการวาอยูในเกณฑดีมาก เปนตน          

 (3.3)  โครงการเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 รอบปท่ีผานมา  ผูบริหารระดับทองถ่ินไดใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ประชากรเปาหมายทั้ง 3 กลุมพื้นที่ยอมรับวามี

ประโยชนโดยตรงกับพวกตนในอันดับตนๆ ตอจากกองทุนเงินลานและ 30 บาทรักษาทุกโรค  คือ  ในภาพรวมแลวเงินทุนกูยืม
เพ่ือการศึกษายังมีจุดออนหรือขอจํากัด  ประการแรก  ดานจํานวนเงินทุนกูยืมตอรายตอระดับชั้นการศึกษา ยังนอยเกินไปไม
เพียงพอสําหรับคาใชจายจัดซ้ือจัดหาอุปกรณตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเรียนสูงข้ึนไปเรื่อยๆ จนถึงระดับอุดมศึกษา (ระดับ
การศึกษาที่พบวามีการกูยืมมาเรียนตอมากที่สุดในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง คือ ปวช. – ปวส. ถัดมาจึงเปนระดับมัธยมและ
อุดมศึกษาตามลําดับ  ระดับประถมกูกันนอย เชนเดียวกับในชนบทที่สูงยังมีการกูเรียนตอกันนอย  ดวยขอจํากัดที่ระบุแลว) ทั้งนี้
ยังไมรวมคาเสื้อผาหรือเครื่องแบบ คาพาหนะเดินทาง  คากินอยู  และคาความปลอดภัย  ถาตองมาเชาอยูในตัวเมือง  เชนที่เกิด
กับครอบครัวของคนในชนบทที่สูง  และครอบครัวยากจนที่อยูทองถ่ินหางไกลตัวเมืองหรือสถานศึกษาตั้งแตระดับ มัธยมปลาย  
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ระดับ ปวช. – ปวส.  และระดับอุดมศึกษาตามลําดับ  ขอจํากัดหรือจุดออนประการที่สอง คือ  ลูกหลานของครอบครัวยากจน
จริงๆ ขาดแรงงานรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวจะไมกู  คือจะไมเรียนตอจากภาคบังคับ  หรือแทบไมไดเรียนเลยแมแตภาคบังคับ  
ขอจํากัดหรือจุดออนประการที่สามก็คือในครอบครัวเดียวกันจะไมใหเงินทุนกูยืมซํ้าซอน ซ่ึงขัดกับความเปนจริงที่ครอบครัว
ยากจนมีลูกหลายคนและไมมีเงินสงลูกเรียน  และขอจํากัดหรือจุดออนประการท่ีสี่  ซ่ึงนับวาเปนเรื่องใหญหรือเปนภาระหนัก
ของรัฐก็คือการสูญเปลาโดยไมไดเงินชําระคืนจากผูกูที่เรียนจบแลวทั้งท่ีไดงานทําและไมไดงานทํา  และบางคนก็ผลักภาระให
ครอบครัวเปนผูใชเงินคืนแทน เปนตน  จากจุดออนหรือขอจํากัดตางๆ ดังกลาว  ทางผูบริหารระดับทองถิ่นในชนบทที่สูง  
ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  จึงมีขอเสนอเพื่อปรับปรุงแกไขทั้งโดยตรง  คือการเพิ่มทุนตอรายใหครอบคลุมคาใชจายจําเปน   
และใหกูไดเทาจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่กําลังอยูในวัยเรียน  และโดยออม  คือ  รัฐควรเขาไปมีบทบาทในการจัดหางานใหผูรับ
ทุนหลังสําเร็จการศึกษา  เพ่ือเปนหลักประกันวาทุกคนจะสามารถชําระคืนเงินกูได  และยังมีผลดีในการชวยใหคนมีงานทําหรือ
สภาพสังคมเศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึนโดยสวนรวมดวย 
  อน่ึง  สําหรับทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาที่พบในพ้ืนที่ศึกษาตามขอมูลของผูบริหารระดับทองถิ่น (หมูบานผาแตน  ต.หาง
ดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม) ยังมีทุนที่เรียกวา “ทุนตกเขียว”  เปนทุนเรียนตอที่ใหแกเด็กสาวใน 2 ประเภท  คือ  ประเภท ก  มอบให
เด็กสาวที่ครอบครัวมีปญหาแตกแยก  เชนพอแมแยกทางและตางแตงงานใหม  ทุนเรียนระดับ ม.1 – ม.3  1 ทุน ท่ีโรงเรียน
ประชานุเคราะห  ในวงเงิน 12,000 บาท/ป  (ปจจุบันจบแลว 1 คน อายุ 15 ป)  และประเภท ข มอบใหเด็กสาวที่ครอบครัวหรือ
พอแมยากจน  แตยังอยูดวยกัน  ในระดับเดียวกันและโรงเรียนเดียวกันอีก 1 ทุน  วงเงิน 30,000 บาท/ป (ปจจุบันจบแลวเชนกัน  
อายุ 15 ป)  สวนอีกทุนเปนเงินจากโครงการลงทุนเพื่อสังคมและจัดตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาปญหาสังคม (SIP/SIF) ที่กรรมการ
ชุมชนเมือง (ชุมชนสันดอนรอม  จังหวัดลําพูน) เปนผูกําหนดเกณฑการใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  จํานวน 19,000 บาท  โดยไมเสีย
ดอกเบี้ย  แตตองคืนตนภายใน 10 เดือน  เงินจํานวนน้ีจึงเปรียบเสมือนเงินชวยเหลือปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาระยะสั้น  
เทาน้ัน 
 (3.4)    โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
     โครงการนี้จัดเปนอีกโครงการหนึ่งที่ประชากรตัวอยางศึกษาทุกระดับตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับผูนําชุมชน  
ผูบริหารทองถิ่นและนโยบาย  ตางก็เห็นความสําคัญของความสําเร็จในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และจัดเปน
โครงการที่ตองการในอันดับตนๆ ประมาณอันดับ 2 และไมเกินอันดับ 4  โดยเฉพาะในทัศนะของประชากรและผูนําชุมชนใน
ชนบทที่สูงที่ตองการโครงการนี้อยางตอเน่ืองหรือตลอดไปในอันดับ 2 รองจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท
รักษาทุกโรค  ซ่ึงก็เปนเหตุผลที่ยืนยันไดชัดเจนจากการที่ประชากรบนพื้นที่สูงที่เปนชนเผาหรือกลุมชาติพันธุตางๆ น้ันสวน
ใหญยากจน  มีการเสพและคายาเสพติดมากกวาในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  โดยเฉพาะในพื้นที่ตะเข็บชายแดนบนที่สูงเปน
เสนทางการคาและลําเลียงยาเสพติด  เชน  ฝน  กัญชา  และยาบา  เพื่อขายในประเทศและระหวางประเทศ (เชนหมูบานตัวแทน
ศึกษา ศูนยฯหนองเขียว  ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม  ชายเขตแดนไทยพมาท่ีเปนชนเผามูเซอ  คะฉิ่น  อีกอ  เปนตน) 
และในชนบทที่สูงทั่วไป (เชน  หมูบานตัวแทนศึกษาศูนยฯหนองหอย  ต.แมริม  อ.แมริม  จังหวัดเชียงใหม  ที่เปนชาวเขาเผามง)  
ที่มีการคาและการเสพยากันมากในอดีต  กอนที่รัฐบาลในอดีตและปจจุบันจะมีนโยบายปราบปรามอยางชัดเจน  โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงจากการประกาศสงครามอยางเอาจริงและเรงรัดของรัฐบาลปจจุบันในการปราบปรามปญหายาเสพติดใหหมดไปจากแผนดิน
ไทยในป 2546  ดวยนโยบายที่ชัดเจนและเอาจริง  ทําใหขาวคราวเกี่ยวกับปญหาการคาและการเสพยาในระดับหมูบานและ
ชุมชนคอนขางเงียบ    แตขาวการจับกุม  การขาย  และการสงตอทั้งระดับประเทศและระหวางประเทศยังปรากฏใหเห็นไดในสื่อ
ตางๆ อยูตลอดเวลา  อยางไรก็ตาม ผูบริหารระดับทองถิ่นของทั้งสามกลุมพ้ืนท่ีศึกษาก็ยังยอมรับวาปญหายาเสพติดทั้งคาและ
เสพยังไมหมดไปอยาส้ินเชิง  ในชนบทที่สูงสวนใหญท่ีพบจะถูกสงไปบําบัด ณ หนวยสาธารณสุขของหมูบานหลัก (อาทิ  บาน
หนองเขียว  เคยสงสมาชิกหมูบานชาวมูเซอ 32 ราย ไปบําบัดที่หนวยสาธารณสุขบานนาหวาย  ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.
เชียงใหม  5 วัน 5 คืน โดยไมตองเสียคาใชจาย  เดิมมูเซอหนุมอายุ 20 ป- 24/25 ป  จะติดยาบาและเฮโรอีน  สวนวัยเรียนอายุ 13-
15 ป นิยมดมกาว) หรือมิฉะนั้นก็ไดเขาโครงการตานยาเสพติดของหมูบานทั้งหมด (อาทิ บานหนองหอยเกา  ต.แมแรม  อ.แมริม  
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จ.เชียงใหม  สมาชิกมง 60 ครัวเรือนเขาโครงการ)  แตก็ยังพบวาสมาชิกชนเผาในชนบทที่สูงก็ยังมีทั้งคาและเสพยา  (อาทิ  บาน
เปาหมาย – ใหมสามัคคี  ศูนยฯ หนองเขียว  ยังมีชาวลัวะเสพอยู 10 ราย  และคาอีก 3 ราย  และบานเปาหมาย – ปางไฮ  ศูนยฯ
หนองหอย)  คนไทยที่นี่มีปญหากับยาเสพติดนอยมากตั้งแตตนป 2546 (ไมระบุจํานวนผูเสพและผูคา สวนเดิมมีท้ังติดและเสพ
ฝน  กัญชา  และยาบา)  ในขณะที่ประชากรเปาหมาย – บานหนองบอน  ศูนยฯพระบาทหวยตม  กลุมกะเหรี่ยงพุทธท่ียากจนจะ
ไมมีลูกหลานตดิยาเสพติดเลย (วัยรุนกะเหรี่ยงประชากรควบคุม – บานหนองปู  ศูนยฯ พระบาทหวยตมทั้งดมกาวและเสพยาบา
ก็หมดไปในตนป 2546 เชนกัน)  สําหรับในชนบททั่วไป  และ ชุมชนเมือง (ไมมีความแตกตางกันแตประการใด)  ผูบริหาร
ระดับทองถิ่นหรือชุมชนใหขอมูลตรงกัน  คือปญหายาเสพติดในพื้นที่เปาหมาย และควบคุมไดหมดไปตั้งแตปลายป 2545  ถึง
ตนป 2546  จะเหลือเพียงไมก่ีแหงที่ชาวบานที่ติดยาเดิมหันมาติดสุราแทน  หรือท่ีพูดกันติดปากวา “ขี้ยาเกาขี้เหลาใหม”  (อาทิ  
ประชากรเปาหมาย –บาน ผาแตน ต.หางดง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม)  และบางบานผูที่เคยเสพยาบาก็หันไปดมกาวหรือเสพยาอ่ืน
แทน (อาทิ บานควบคุม – โฮงนอก  ต.แมแรม  อ.แมริม  จังหวัดเชียงใหม)  เปนตน 
  แนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับทองถิ่นหรือระดับพ้ืนที่ของภาครัฐและเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ  
นับวามีความไดเปรียบหลายโครงการ  เพราะนอกจากจะไดรับแรงสนับสนุนอยางจริงจัง  เด็ดขาด  และเรงดวนจากภาครัฐแลว  
ประชากรในพื้นที่ทุกคนยังใหความรวมมือ  ชวยกันดูแลสอดสองปญหาดานนี้อยางใกลชิดในระดับบานแตละบาน  และแตละ
รายบุคคลที่ เปนสมาชิกของบานหรือของสังคมครอบครัว ข้ึนไป   เพราะระดับหมูบานหรือชุมชนจะประกอบดวย 
“คณะกรรมการรวมพลังแผนดิน” หรือบางหมูบานหรือชุมชนก็ใชวา “คณะกรรมการประสานพลังแผนดิน”  ที่เริ่มตั้งแตตนป 
2546  กรรมการชุดน้ีมี 25 คน  บางหมูบานใชกรรมการหมูบานหรือกรรมการของชุมชน (อาทิ  บานของประชากรเปาหมาย
จังหวัดเชียงใหม – สันเหนือ  อ.แมริม  คณะกรรมการมี 10 คน  ผาแตน  อ.ฮอด  คณะกรรมการมี 30 คน  และบานประชากร
เปาหมายจังหวัดพะเยา – ลอ อ.จุน  คณะกรรมการมี 40 คน  ชุมชนเมืองประชากรควบคุม จังหวัดเชียงใหม – หนองหอย และ
ศรัทธาวัดหัวฝาย  คณะกรรมการมีแหงละ 15 คน  และชุมชนเมืองของประชากรเปาหมายจังหวัดลําพูน – สันดอนรอม  คณะ
กรรมมี 21 คน) กรรมการทั้งสองรูปแบบทุกชุดจะประกอบดวยตํารวจอาสาชุดละ 1 – 4 คน  และจะแบงหนาท่ีกันดูแลสอดสอง
เปนรายบาน  รายบุคคล  ครอบคลุมตลอดพื้นที่ภายในและอาณาบริเวณหมูบานหรือชุมชน และโดยเฉพาะกลุมเสี่ยงควบคุม
ความสงบของหมูบานหรือชุมชน  สงเสริมการเลนกีฬา  สวนใหญจะแบงกรรมการเปนกลุมยอยขนาด 6-8 คน  จัดเวรยาม และ
ออกตรวจตราทุกคืนๆ ละกลุมๆ ละ 8 –12 คุมๆ ละ  11 – 18 หลังคาเรือน  แลวแตขนาดหมูบานหรือชุมชน  สําหรับหมูบานและ
ชุมชนที่แบงหนาท่ีกรรมการรับผิดชอบดูแลเปนรายบุคคลจะมีสัดสวนระหวาง 1 คน ตอ 5 – 10 หลังคาเรือน (อาทิ  กรรมการ
หมูบานของประชากรเปาหมายจังหวัดเชียงใหม – ผาแตน  ดูแล 1 คน : 5 ครัวเรือน  กรรมการหมูบานของประชากรเปาหมาย
จังหวัดพะเยา – ลอ ดูแล 1 คน :  6/7 ครัวเรือน  และกรรมการประสานพลังแผนดินชุมชนควบคุมจังหวัดเชียงใหม – หนองหอย 
ดูแล1 คน : 10 หลังคาเรือน เปนตน)  หลายหมูบานและชุมชนตัวแทนศึกษาไดปฏิบัติงานรวมพลังตอตานยาเสพติดอยางไดผล
จนไดรับธงขาวที่เปนสัญลักษณของการเปนหมูบานหรือชุมชนปลอดยาเสพติด (อาทิ บานของประชากรควบคุมจังหวัด
เชียงใหม ศรีวารี  บานของประชากรเปาหมายจังหวัดลําพูน – ศรีดอนชัย  และบานบวก) และก็มีบานที่ไดโลหดานรวมพลัง
เอาชนะยาเสพติด (อาทิ  บานเปาหมายจังหวัดลําพูน – ใหมสุขสันต) ที่นาสนใจยิ่งไปกวานั้นก็คือบานนี้ไดใหโอกาสผูที่เคยเสพ
และบําบัดหายแลวมาเปนกรรมการรวมพลังถึง 15 คน ใน 25 คน  รวมทั้งผูชวยผูใหญบานก็เปนหนึ่งในผูเคยเสพยาและบําบัด
หายเรียบรอยแลว  ผูใหญบานเองที่ไดเคยชวยโครงการนี้ก็ถูกคนติดยาโคนทําลายสวนลําไยไปถึงประมาณ 1 ใน 5 สวนหรือ
เกือบรอยละ 20 ของตนลําไยทั้งหมดที่ปลูก (73 ตนใน 394 ตนหลังปลูกได 2 ป) 
  สวนขอเสนอแนะที่ผูบริหารระดับทองถิ่นของทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษาชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  มี
ทัศนะตรงกันในการชวยใหโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมีความยั่งยืน  คือ  (1) รัฐจําเปนตองมีกฎระเบียบอยาง
ชัดเจนในการลงโทษผูกระทําผิดและไมเปดชองโหวใหผูกระทําผิดไดประกันตัว  (2)  ตองมีกฎระเบียบที่เขมงวดในการ
ตรวจสอบการพกอาวุธและการเที่ยวยามวิกาลของเยาวชนอยางเครงครัด  และมีตูยามที่มีตํารวจประจํา  (3)  การประกาศสงคราม
กับการปราบปรามปญหายาเสพติดของรัฐบาลตองทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ        (4) การปฏิบัติงานของกรรมการประสานพลัง
แผนดินในการหาขอมูลขาวสารและสอดสองดูแลตรวจตรากลุมเสี่ยงตางๆ ในพ้ืนที่จําเปนตองมีกฎหมายคุมครอง  (5)  รัฐตอง
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ทํางานประสานกับชาวบานในทองถิ่นไดอยางดีเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดอยางประสิทธิภาพ  และ(6)  ควรมี
คาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการผูเสียสละปฏิบัติหนาที่เพื่อชุมชนในยามค่ําคืน  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ  เชน  เดือนละ 
3,000 บาท เปนตน 
 (3.5)  โครงการพกัชําระหน้ีและลดภาระหนี้ – ธ.ก.ส. 
   โครงการนี้จะเปดโอกาสใหลูกคา ธ.ก.ส. ที่มีภาวะหน้ีสินหรือเปนเกษตรกรรายเล็กหรือรายยอยซ่ึงยากจนในชนบท
ที่สูงและชนบททั่วไปท่ีกูเงิน ธ.ก.ส. และยังใชคืนไมหมดในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท  ไดพักชําระหนี้ในชวงเวลา 3 ป  โดยรัฐ
ชวยเปนภาระรับผิดชอบจายดอกเบี้ยแทนในชวงดังกลาว  เพ่ือใหโอกาสเกษตรกรพักหน้ีไดฟนฟูอาชีพเกษตรของตนอยางไม
ตองคอยกังวลหาเงินมาใชหน้ี ธ.ก.ส. ในชวงน้ัน  สวนจํานวนหนี้ตอรายท่ีเกษตรกรยากจนในพื้นท่ีศึกษาทั้งชนบทที่สูงและ
ชนบททั่วไป (แหงละประมาณ 2 – 13 ราย) ขอพักน้ัน  จะอยูระหวาง 10,000 – 90,000 บาท  มากนอยข้ึนอยูกับประเภทของ
การเกษตร  เชน  กูทํานา  การลงทุนปลูกขาวหอมมะลิ  การทําสวนลําไย  การปลูกพืชไร – พริก และยาสูบ  และการเล้ียงปศุสัตว 
– วัวขุน  เปนตน  (อาทิ จังหวัดเชียงใหม  บานสันเหนือ รายละ 10,000 -  30,000 บาท  จังหวัดลําพูน  บานใหมสุขสันต  รายละ 
60,000 – 90,000 บาท  จังหวัดพะเยา  บานลอ  รายละ 20,000 – 30,000 บาท  และบานเซ๊ียะ รายละ 30,000 – 50,000 บาท  เปน
ตน)อยางไรก็ดี  โครงการนี้ก็ยังมีจุดออนหรือขอจํากัดบางประการที่สําคัญก็คือ เกษตรกรยากจนที่เขาโครงการพักชําระหนี้ 
(เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาไมปรากฏวามีเกษตรกรที่ขอลดภาระหนี้) ยังไมสามารถฟนฟูพัฒนาการเกษตรจนถึงข้ันมีเงินออมและ
เงินลงทุนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรืออาชีพเกษตรจนถึงข้ันมีรายไดเพ่ิมพอชําระหน้ีคืน ธ.ก.ส. ไดทันกําหนด และ
ดํารงชีพอยูไดอยางปกติเมื่อส้ินสุดชวงพักหนี้ 3 ป   จึงเกิดความจําเปนตองกูเงินจากแหลงอ่ืนมาใชคืนเงินตนและดอกเบี้ยคาง
เดิมกอนที่โครงการ  อาทิ  จากกองทุนเงินลาน  และกองทุนอ่ืนๆ จนถึงเงินกูนอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงมากระหวางรอยละ 5 – 20 
บาท/เดือน  นั่นก็คือเกิดภาวะหมดโอกาสฟนฟูอาชีพและรายไดเลี้ยงดูครอบครัวหรือแมแตตนเองใหพนจากความยากจนสวน
ใหญที่เปนสมาชิก ธ.ก.ส. จะกูรายละไมเกิน 5,000 บาท  เพื่อลงทุนทํานาหรือการเกษตรอ่ืนในระยะสั้นเพียงปเดียว  มิฉะนั้นก็
นิยมการขอปรับโครงสรางหนี้รวมยอดเงินกูเปนยอดเดียว  เพื่อขยายเวลาหรือปรับเวลาชําระคืนใหนานพอจะหาเงินมาชําระคืน
ได (อาทิ  เกษตรกรยากจนบานผาแตน  จังหวัดเชียงใหม  รอยละ 25 ของสมาชิก ธ.ก.ส.ขอ ขยายระยะเวลาชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยจากการปรับโครงสรางหนี้  เปน 15 ป)  และภาวะหนี้สินที่เกิดส่ังสมแกเกษตรกรยากจนก็หนีไมพนสาเหตุจากภัย
ธรรมชาติ (อาทิ  ภาวะแหงแลงขาดน้ําหรือตรงขามคือภาวะอุทกภัย)  การไมมีตลาดหรือไมไดขายผลผลิต  การถูกกดราคา  และ
รวมไปจนถึงการแขงขันและคุณภาพสินคา  เปนสําคัญ (อาทิ  ประชากรเปาหมายหรือเกษตรกรยากจน  เผาคะฉิ่นในชนบทที่สูง  
บานใหมสามัคคี  ศูนยฯ หนองเขียว  จําเปนตองเขาโครงการพักชําระหนี้  เพราะผลผลิตเกษตรคือเสาวรส  เสียหายจากการ
ทําลายของน้ําคางแข็ง  เปนหนี้คางชําระทั้งตนและดอกมาตั้งแตปลายป 2542)  ในภาวะการณตรงขาม   เกษตรกรที่ฐานะปาน
กลางและฐานะดีก็อาศัยเงินกู ธ.ก.ส. ไดเชนกัน  โดยไมตองพ่ึงโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้  สามารถกูไดในวงเงินท่ีสูง
ตามตองการ  นับเปนเงินลงทุนทําการเกษตรที่นิยมใชประโยชนกันโดยทั่วไป (อาทิ  เกษตรกรเปาหมาย  กลุมมง ศูนยฯ หนอง
หอย ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจคือ ผักอินทรียหลากหลายชนิดตามแนวพระราชดําริ  ซ่ึงมีความพรอมท้ังดิน น้ํา ลักษณะอากาศหนาว
เย็นบนที่สูง  การรักษาคุณภาพและแปรรูป  การขนสงและการตลาดจึงมียอดเงินกูตอรายตอป ประมาณ 70,000 – 80,000 บาท  
และอยางต่ําก็สูงถึงปละ 50,000 บาท/ราย  และยังไดเปรียบไมตองเสียดอกเบ้ีย  ถากูระยะสั้นเพียงปเดียว  ตามขอตกลงรวมมือ
ระหวางโครงการหลวงกับ ธ.ก.ส. ตั้งแตป 2539 

(3.6)  โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย หรือ  
          ผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล – บัตร สปร. 

  โครงการนี้แมจะสิ้นสุดการดําเนินการหลังมีโครงการบัตรทอง 30 บาท เมื่อ 30 มกราคม 2545  แตทุกฝายนี่
เก่ียวของ คือตั้งแตประชากรเปาหมายและกลุมควบคุม (ไมมีความแตกตางกัน) ผูนําชุมชนและหรือผูบริหารระดับทองถ่ิน
รวมทั้งผูบริหารระดับนโยบายบางคน ตางก็ใหความสําคัญและยอมรับโครงการบัตร สปร. ของรัฐบาลในอดีต (ตั้งแตป 2537) 
วาดีกวาหรือชอบมากกวาบัตรทอง 30 บาทของรัฐบาลปจจุบัน  เพราะไดใชทั้งครอบครัว  และเปนการจายเพียงครั้งเดียว 500 
บาท/ครอบครัว/ป   และ 300 บาท/รายบุคคล/ป  และชอบมากยิ่งข้ึนไปอีกคือจะเลือกใชบริการสถานพยาบาลใดก็ได  รวมท้ัง
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การไดรับบริการดีกวาปจจุบันในทุกๆ เรื่อง  ทั้งการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาล  การตอนรับ  และยาที่ไดรับ  เปนตน  
ผูบริหารทองถ่ินทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่ศึกษาไดใหขอมูลวาสมาชิกในหมูบานหรือชุมชนของตนประมาณตั้งแตรอยละ 5 ถึง  รอยละ 70 
ของทั้งหมด (ตัวอยางหมูบานที่ซ้ือบัตร สปร. รอยละ 50 – 70 อาทิ  บานปาหมอก  จังหวัดลําพูน  และบานต๊ําเหลา  จังหวัด
พะเยา) จะซื้อบัตร สปร. เฉล่ียประมาณ 3 ป หรือ 3 ครั้งติดตอกันหรืออยางนอยก็หน่ึงครั้ง  กอนจะมีโครงการบัตรทอง 30 บาท  
จุดออนของโครงการนี้ถามีก็เปนเพียงปญหาที่คนจนมากๆจะไมมีเงินซ้ือบัตร  หรือครอบครัวสุขภาพดีมักจะไมซ้ือหลังทดลอง
ซ้ือ 1 ครั้ง คือเกิดอาการเสียดายเงิน  เพราะชาวบานมักจะไมคิดถึงหลักประกันสุขภาพหรือกันไวดีกวาแก  เพราะจริงๆ แลวถา
ไมถึงจนดักดานก็ไมนามีปญหาสําหรับเงิน 500 บาท หรือ 300 บาทตอปดังกลาว  และที่นาสนใจตามขอมูลของผูบริหารทองถ่ิน
คือ ความกตัญูของลูกครอบครัวยากจน  ที่พอหาเงินไดก็จะซื้อบัตรนี้ใหครอบครัวใช  โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวที่มีปญหา
โรคภัยไขเจ็บ  แตถาจนมากๆรัฐบาลในอดีตก็จะพิจารณาใหบัตรสงเคราะหฟรีโดยไมตองซ้ือบัตร สปร. (อาทิ  คนจนบานผา
แตน  จังหวัดเชียงใหม  บานปาหมอก และบานศรีดอนชัย  จังหวัดลําพูน  บานต๊ําเหลา  บานลอ  และชุมชนวัดบุญยืน จังหวัด
พะเยา) รวมทั้งผูสูงอายุ (ตั้งแต 60 ปข้ึนไป)  และเด็กอายุ 0 – 12 ป  
 อยางไรก็ตาม  ในยุค 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลปจจุบัน  จะมีบัตรทอง “สปร.” แบบใหม  เปน 1 ใน 2 แบบ
ของบัตรทอง 30 บาท  ประเภทยกเวนคารักษาพยาบาล 30 บาทสําหรับผูมีรายไดนอยผานโครงการสวัสดิการประชาชนดานการ
รักษาพยาบาบ (สปร.) ซ่ึงรวมถึงผูสูงอายุ  และเด็กอายุ 0 – 14 ป  ผูพิการ อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน) กํานัน
ผูใหญบาน  เปนตน  โดยมีอักษร “ ท ”  หนาหมายเลขประจําตัว (อีกแบบที่ไมมีตัว “ ท” สําหรับประชาชนทั่วไปที่ตองเสีย 30 
บาททุกครั้งท่ีไปใชบริการ) 
 จากความพึงพอใจของประชากรเปาหมายยากจนและทั่วไปสําหรับบัตร สปร. ของรัฐบาลในอดีตและบัตร
สงเคราะหฟรีมากกวาบัตรทอง 30 บาทที่ปกติตองเสียทุกครั้งที่ไปใชบริการรักษาพยาบาล  แตที่ดีกวาก็คือความทั่วถึง  ดังนั้นถา
นํามาตรการแบบเดิมแตปรับปรุงหเกิดประสิทธิภาพและใชไดทุกคนทั่วประเทศเชนเดียวกับบัตรทอง 30 บาท  โดยประกาศเปน
นโยบายและแผนปฏิบัติเชนเดียวกับการประชาสัมพันธเรื่องบัตรทอง 30 บาท  นาจะเปนแนวทางแกไขปรับปรุงที่มีประโยชน
โดยตรงแกประชากรเปาหมายยากจนที่30 บาท ไมตองจายหรือไดรับบริการรักษาฟรี  และยังไดรับบริการดีตามตองการ  สวนผู
มีรายไดหรือฐานะดีก็ซ้ือบัตร สปร. ที่มีราคาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานภาพของครอบครัวและรายบุคคลนั่นเอง 
 (3.7)  โครงการแกไขปญหาความยากจน – กข.คจ.  
  โครงการ กข.คจ. (ภาคผนวก 13) นับเปนโครงการที่ประชากรเปาหมายยากจนในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป 
ยอมรับวาเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจของรัฐบาลในอดีตที่มีประโยชนแกกลุมของตนมากที่สุดมาจนปจจุบัน เปรียบเทียบไดกับ
ความพอใจในโครงการกองทุนเงินลานของรัฐบาลปจจุบัน  เพียงแตโครงการ กข.คจ. มีเปาหมายและเกณฑมาจากภาครัฐโดย
กรมพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทยโดยตรงและชัดเจน (คือ  หมูบานที่ไดรับคัดเลือกใหไดโครงการ กข.คจ. เปนหมูบาน
เรงรัดพัฒนาอันดับ 1 ตามขอมูล กชช. 2ค ป 2533  ในระยะแรก พ.ศ. 2536-2540  และระยะที่ 2 พ.ศ. 2544 เดิม และขยายถึง 
2549  เปนหมูบานมีครัวเรือนยากจนไมผานเกณฑ จปฐ. ขอ 25 ป 2539 ที่ครัวเรือนมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน 15,000 บาท
ตอคนตอป  ไมต่ํากวารอยละ 30 ในขณะที่กองทุนเงินลานใหกรรมการระดับทองถ่ินหรือระดับหมูบานบริหารจัดการราง
กฎเกณฑกันเอง)ซ่ึงแมประชากรเปาหมายยากจนจะยอมรับวาโครงการ    กข.คจ. ที่เขาถึงหมูบานตนจะชวยกลุมของตนโดยตรง
ดวยเกณฑรวมท่ีนาพอใจ  โดยเฉพาะการไมตองเสียดอกเบี้ย  และการชําระคืนเงินกูยืมไดนานถึง 5 ปเต็ม  แมทาง
กรรมการบริหารจัดการกองทุนจะขอคาตอบแทนรอยละ 1 – 3 ตอป  และหลายหมูบานรนระยะชําระคืนมาเหลือ 1 ปสวนใหญ
หรือไมเกิน 2-3 ป  มีเพียงไมกี่หมูบานที่ยังคงกําหนดเวลาชําระคืนตามเกณฑของรัฐ 5 ป (อาทิ  บานพระบาทหวยตม  ศูนยฯ 
พระบาทหวยตม  และบานบวก  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน) แต กข.คจ. ก็เปนโครงการที่มีจุดออนหรือขอจํากัด  ซ่ึงผลการศึกษาจาก
ผูบริหารระดับทองถิ่นก็ยืนยันถึงเหตุผลไดชัดเจน  น่ันก็คือ  จุดออนหรือขอจํากัดประการแรก คือจํานวนเงินทุนที่อนุมัติงบฯ ตอ
หมูบานยากจนนับวานอยหรือนอยมาก เพียงแหงละ 280,000 บาท ไมสามารถกระจายโอกาสใหคนจนที่เขาเกณฑไดกูยืมอยาง
ทั่วถึงในรอบเดียว ตองรอคอยการหมุนเวียนในรอบ 2 – 3 หรือรอบตอๆไป  จุดออนหรือขอจํากัดประการที่สอง  ยอดเงินกู 
กข.คจ. /คน/ป นับวาต่ําหรือไดนอย  เพราะมีสมาชิกตองการมากแตเงินมีจํากัดดังกลาวแลว จึงตองหารแบงเทาๆ กันหรือแบง
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ตามความจําเปนและเหมาะสมกับโครงการ  รายละ 3,000 – 5,000 บาท และไมเกิน 10,000 บาท  เปนสวนใหญ มีนอยรายท่ีได
สูงถึง 15,000 – 20,000 บาท  และสูงสุดรายละ 40,000 บาทในรอบปท่ีผานมา (บานเปาหมาย – โฮงใน  จังหวัดเชียงใหม)  
จุดออนหรือขอจํากัดประการที่สาม  คือ  กําหนดการชําระคืนเงินยืมตามที่กรรมการกองทุนของแตละหมูบานกําหนดสั้นกวา
เกณฑ  คือนิยมใหยืมภายใน 1 ปหรือไมเกิน 3 ป  แทนที่จะใหตามเกณฑ 5 ป (เชนที่บานของประชากรเปาหมาย – บานบวก  
จังหวัดลําพูน)  ซ่ึงสวนใหญแลวยังไมทันไดทุนคืน  ตองอาศัยเงินกูของทุนอ่ืนหรือเงินนอกระบบมาใชคืนแทน (หรือบางรายก็
ใชเงินกูกองทุนนี้ไปใชหน้ีเงินยืมกองทุนอ่ืนที่หามาใชไมทันเชนกัน)  นับเปนภาระหนี้สินตอเนื่องเปนวงจรไมส้ินสุด  ทําใหคน
จนอยูแลวจนมากขึ้นก็เปนได  และจุดออนหรือขอจํากัดประการที่สี่  จากการที่ผูบริหารระดับทองถิ่น (เชน พัฒนาการอําเภอ) 
นําเกณฑของกองทุนเงินลานมาใหทางหมูบานใชกับการกูยืมเงินทุนจากโครงการ กข.คจ.  คือสมาชิกผูไดรับการพิจารณาวา
เขาเกณฑ  ตองมีผูคํ้าประกัน 2 คน (และกําหนดชําระคืนใน 1 ป) และเกณฑอ่ืนๆ เชนการทําสัญญายืมเงินตองมีลายเซ็นตรับรอง
จากพัฒนากรตําบลดวย  ทั้งๆ ที่ตามเกณฑแลวการยืมเงินระหวางประธานคณะกรรมการกับผูยืมในฐานะครัวเรือนยากจน  ไม
จําเปนตองมีผูคํ้าประกันแตใหใชกิจกรรมตามโครงการค้ําประกันเงินยืมของแตละครัวเรือนยากจนเกณฑใหมหรือเกณฑเสริม
เหลานี้จึงเทากับปดก้ันประชากรเปาหมายยากจนไมใหเขาถึงหรือไดยืมเงิน กข.คจ.  ตอไป 
 สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปรับปรุงที่ผูบริหารระดับทองถ่ินหรือระดับหมูบานในประเด็นนี้คือ  การขอเพิ่ม
ยอดเงิน กข.คจ. ตอหมูบานเปน 300,000 – 500,000 บาท  สวนยอดเงินยืม กข.คจ. ตอผูยากจนไมควรต่ํากวาคนละ 10,000 บาท 
พรอมทั้งเลิกกฎเกณฑการตองหาผูคํ้าประกันและเกณฑอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกณฑปกติที่เปนอุปสรรคตอการเขาถึงทุนหรือเงิน
ยืมของโครงการ กข.คจ. อยางไรก็ดี  ถายอดเงิน กข.คจ. ตอหมูบานไดเพิ่มจนเพียงพอหรือท่ัวถึงในหมูคนจนตามเกณฑ  กําหนด
ชําระคืนก็นาจะคงไวตามเกณฑเดิม 5 ป เพราะไมจําเปนตองเรงนําเงินตนมาหมุนเวียนใหคนยากจนไดกูยืมอยางทั่วถึง   และก็
ไมเปนภาระหนักจนสรางความเดือดรอนจากภาวะหนี้สินหนักข้ึนแกประชากรเปาหมายยากจน 
 (3.8)   โครงการพัฒนาอื่นๆ ท่ีดําเนินการในรอบปที่ผานมาตามทัศนะของผูบริหารระดับทองถ่ิน 
      (3.8.1)    โครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  สําหรับโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจอื่นของรัฐบาลปจจุบัน  ที่ประชากรเปาหมายยากจนในพื้นที่ศึกษาไมไดให
ความสําคัญวาสามารถชวยแกไขปญหาของกลุมตนไดตรงตามความตองการเชนโครงการเงินลานและโครงการพักชําระหนี้และ
ลดภาระหนี้  แตทางผูบริหารระดับทองถ่ินก็ไดพูดถึงการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคในรอบปที่ผานมาของโครงการอื่นๆ
พอสมควร  ไดแก โครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  หรือ OTOP โครงการธนาคารประชาชนที่มีบทบาทเดนในเฉพาะชุมชน
เมือง  และ โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทย เฉพาะพื้นที่ชนบททั่วไปที่ประชากรสวนใหญมีอาชีพหลักทางการเกษตร 
  โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  หรือ OTOP แมจะไมใชโครงการพัฒนาท่ีประชากรเปาหมายยากจนเห็นวามี
ประโยชนชวยแกไขปญหาความยากจนไดตามที่ตองการ  แตผูบริหารตัวแทนศึกษาระดับนโยบายกลับมีทัศนะในทางตรงขาม
ดังที่ไดพูดถึงในตอนตนแลว  สวนผูบริหารระดับทองถิ่นไดสรุปใหเห็นปญหาของโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  หรือ 
OTOP ที่ประชากรเปาหมายยากจนจะไมสามารถเปนผูดําเนินการหรือลงทุนดําเนินการงานหนึ่งตําบลฯ ไดทันทีทันใด  
โดยเฉพาะการทําเปนรายเดี่ยวหรืองานในครอบครัว  และหรือจะเปนงานกลุมก็ตาม  นอกจากจะเปนเพียงแรงงานของกลุม
กิจกรรมงานหนึ่งตําบลฯ นั้นๆ  แมวาเขาเหลาน้ันจะมีตนทุนดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมอยูแลวก็ตาม (อาทิ  บานของ
ประชากรเปาหมายชนบททั่วไปจังหวัดลําพูน บานปาหมอก  คนจนไมไดรวมในกลุมผลิตภัณฑแปรรูปผาฝาย 31 คน  เพราะ
ไมใชงานที่ไดเงินทันทีและไมสามารถรับเงินรายวันจังหวัดพะเยา   บานต๊ําเหลา  เปนแรงงานเสริมรับงานมาทําท่ีบานประเภท
ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวาจากกลุมผลิตภัณฑฯดังกลาวของประชากรเปาหมาย – บานสันปามวงใต  จังหวัดเดียวกันที่ทํา
เปนโครงกาตําบลฯร  รายไดประมาณเดือนละ 2,000 บาท/ราย  เสริมอาชีพหลักทางการเกษตร)  เพราะการลงทุนผลิตสินคาหน่ึง
ตําบล  ตองใชตนทุนสูง  แตขายไดราคาถูกหรือถูกกดราคาตองอาศัยระยะเวลาในการขาย  และปญหาจะหนักขึ้นถาไมมีการ
ควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินคา  รวมทั้งการออกแบบที่ทันสมัย  และการขาดความชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานที่
เก่ียวของดานการตลาด  การออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ  รวมทั้งการหาแหลงเงินทุน  เหลานี้เปนปญหาสําคัญของโครงการหนึ่ง
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ตําบล ในทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมายชนบทที่สูง  (อาทิ  บาน ของประชากรเปาหมายของศูนยฯ     มูลนิธิโครงการหลวง  บานพระ
บาทหวยตม  และหนองบอน  ศูนยฯ พระบาทหวยตม  จังหวัดลําพูน  สําหรับสินคาผาทอกะเหรี่ยงโบราณ  และการทําเครื่องเงิน
ที่ได 4 ดาวระดับจังหวัด)  ชนบททั่วไป (อาทิ  บานเปาหมาย  จังหวัดเชียงใหม – บานนาคอเรือ  มีผลิตภัณฑผาฝายทอมือ  จาก
โครงการของกลุมสตรี สหกรณนิคมนาคอเรือจํากัด  ที่มีภรรยากํานันตําบลนาคอเรือเปนประธานโดยตําแหนง  และโครงการ
หน่ึงตําบลฯ ของกลุมอิสระ  ที่มีสวนบุคคลรวบรวมสมาชิก 40 คน  ตั้งกลุมในงานเดียวกันตั้งแตป 2535 และได สินคาสุดยอด
หน่ึงตําบลฯ 5 ดาวระดับจังหวัด  บานของประชากรเปาหมายจังหวัดลําพูน – บานปาหมอก  ดังกลาวแลว  และบานบวกเปน 
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ที่พัฒนามาจากกลุมแมบานทอผา  และได 3 ดาวระดับจังหวัด  และบานของประชากรเปาหมายจังหวัด
พะเยา – บานต๊ําเหลา ระบุแลว  และบานสันปามวงใตมีผูใหญบานสตรีเปนประธานกลุมที่ได ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯจักสาน
ผักตบชวา 5 ดาวระดับจังหวัด  แตก็ยังมีปญหาทั้งดานทุนหมุนเวียนที่ยังไมเพียงพอวัตถุดิบขาดแคลน  พอคากดราคา  คูแขงมาก  
และหาทางชวยตัวเองดวยการพัฒนาการออกแบบ หรือรูปแบบผลิตภัณฑและยังตองการความชวยเหลือจากภาครัฐดวย
เชนเดียวกับบานตัวอยางอื่นๆ ท่ีระบุแลว)  และ  ชุมชนเมือง (อาทิ  ชุมชนของประชากรเปาหมายจังหวัดลําพูน – ชุมชนสันดอน
รอม  ผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไยและอื่นๆ  และกาละแมสูตรโบราณ และจังหวัดพะเยา – ชุมชนวัดภูมินทร ผลิตไวนขาวก่ํา
หรือขาวเหนียวดํา)  อยางไรก็ตาม ชุมชนเมืองของประชากรเปาหมาย – วัดบุญยืน จังหวัดพะเยา มีกลุมผูสูงอายุ  ผลิตสินคาที่
เปนภูมิปญญาและวัฒนธรรมทางภาคเหนือ  คือ  ตุง  หรือธง  ซ่ึงเปนงานที่คนวัยหนุมสาวและวัยทํางานไมนิยมหรือไมสนใจทํา
เพ่ืออนุรักษและสรางรายได  และก็มีปญหาดานตลาดมาแตตน  กรรมการชุมชนไดชวยแกปญหาเพ่ือคงไวซ่ึงงานคุณภาพและ
ภูมิปญญานี้มอบใหเปนงานฝกวิชาชีพขั้นพื้นฐาน (กพอ.)  ในระดับประถมปลาย (ป 4 – ป 6) ของโรงเรียนเทศบาลในเขตชุมชน
นี้  นอกจากนี้ก็มีผูบริหารทองถิ่นจังหวัดพะเยาที่เสนอใหทางภาครัฐไดแยกการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ  หรือ 
OTOP ออกจากผลิตภัณฑจากกลุมธุรกิจโดยตรง 
 โครงการธนาคารประชาชน  เปนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปจจุบันอีกโครงการหนึ่งที่ชวยปลอยเงินกูผาน
ธนาคารออมสินเพ่ือสนับสนุนผูที่ทําอาชีพอิสระรายยอยหรืออาชีพนอกการเกษตร  ซ่ึงเปนอาชีพหลักของชุมชนเมืองสวนใหญ  
แตเปนท่ีนาสังเกตวาประชากรเปาหมายยากจน  ไมวาจะเปนสมาชิกในชุมชนเมืองหรือชนบททั่วไปใหความนิยมโครงการนี้
นอยมาก  และไมมีสมาชิกของชุมชนเมืองหรือของชนบทตัวแทนศึกษาที่เห็นวาโครงการธนาคารประชาชนมีสวนชวยแกปญหา
ความยากจนไดตามที่ตองการ  ผูบริหารระดับทองถ่ินของชุมชนเมืองในทั้ง 3 จังหวัดพ้ืนที่ศึกษาปจจุบันก็ไดยอมรับถึงจุดออน
หรือขอจํากัดของโครงการนี้ ไดแก  ระบบหรือเง่ือนไขการยื่นขอกูยุงยาก  เชนตองใชบุคคลในกลุมสมาชิกผูกู  กลุมละ 3 คนค้ํา
ประกัน  วงเงินกูครั้งแรกนอยมากระหวาง 10,000 – 15,000 บาท  ตองใชคืนภายในปเดียว  และดอกเบี้ยรอยละ12/ป  ยิ่งกวาน้ัน 
ผูขอกูตองมีสถานที่ประกอบอาชีพที่แนนอน  และมีบัญชีเงินฝากในธนาคารออมสิน  คือ กวาจะผานเกณฑการพิจารณาของ
เจาหนาที่ธนาคารออมสินก็ใชเวลานานพอสมควร ไมไดทันที  ดวยเหตุผลเหลาน้ี ทําใหคนยากจนจริงๆ  หรือยากจนมาก  ไรที่
อยูอาศัย  คือ  คนเรรอนในชุมชนเมืองก็หมดโอกาสที่จะขอกูจากโครงการนี้  จึงมีขอเสนอใหแกไขปรับปรุงเกณฑสําคัญๆ เชน 
ขยายกําหนดชําระคืนเงินกูเปน 1-3 ป ลดดอกเบี้ยลงอยางนอยครึ่งหนึ่งหรือไมควรเกิน รอยละ 6/ป  เชนเดียวกับที่กรรมการ
กองทุนเงินลานกําหนดสวนใหญ  และลดจํานวนผูคํ้าประกันเหลือ 1–2 คน  รวมท้ังยกเลิกเกณฑอ่ืนๆ ที่เปนอุปสรรคกีดกั้นหรือ
ขัดขวางคนจนที่ไมมีพรรคพวกและที่อยูอาศัยไดมีโอกาสรับความชวยเหลือเล็กๆนอยๆ จากธนาคารประชาชน 
 โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรไทยของรัฐบาลปจจุบันจัดเปนโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจอีกโครงการหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอเนื่องจากโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้และอาศัยเงินทุนจากกองทุนเงินลานมาฟนฟูอาชีพเกษตรตอไปได
นั้น  ทางผูบริหารระดับทองถ่ินของชนบททั่วไปเพียงรายเดียวที่ใหความสําคัญกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอหรือ
เกษตรอําเภอ  วามีบทบาทใหความรูในการแกไขปญหาและพัฒนาฟนฟูการเกษตรของเกษตรกรไดอยางดี  อาทิ  การใหความ
ชวยเหลือกลุมเกษตรกรชาวสวนลําไยของจังหวัดเชียงใหมดวยวิธีสาธิตการใชฮอรโมน  โปแตสเซี่ยมคลอเรตเพื่อเรงและเพิ่ม
ผลผลิต  เปนตน 
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  โครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจอ่ืนของรัฐบาลในอดีตที่ยังดําเนินการอยู  หรือมีเงินทุนหมุนเวียนอยูจนปจจุบัน  ที่แม
ประชากรเปาหมายจะไมจัดลําดับความสําคัญวาเปนโครงการที่ชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการ  แตผูนํา
ชุมชนและผูบริหารระดับทองถ่ินปจจุบันก็ยังไดพูดถึงการดําเนินงานของโครงการอื่นในรอบปที่ผานมา  คือ  โครงการกอง
ทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  โครงการเงินกูมายาซาวา  และโครงการกองทุนเพื่อบรรเทาปญหาทางสังคม – SIF  เปนสําคัญ 
  โครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  ของรัฐบาลในอดีตนั้น  ที่จริงแลวทั้งผูนําชุมชนและประชากร
เปาหมายตัวอยางศึกษา  ตางก็ใหรอยละของความนิยมอยูใน 10 อันดับแรก  เชนเดียวกับโครงการ กข.คจ. ที่พูดถึงแลวเพียงแต
ประชากรเปาหมายยากจนจะเห็นวา  โครงการ กข.คจ.น้ัน  ชัดเจนในหลักเกณฑและการไดรับประโยชนตรงประเด็นหรือตรง
ตามความตองการมากกวา   และทั้งสองโครงการก็ไมมีในชุมชนเมืองเหมือนกัน  แมวาโครงการกองทุนเงินแสนจะชวยแกไข
ปญหาเฉพาะหนาใหประชากรเปาหมายในแงการลงทุนทํางานเปนกลุมหรือรายเดี่ยวไดไมมากก็นอย  และเปนเงินชวยเหลือที่
ไมตองเสียดอกเบี้ยเชนเดียวกับโครงการ  กข.คจ.  อยางไรก็ดี   ผูบริหารระดับทองถ่ินท้ังในชนบทที่สูงและชนบทท่ัวไปตางก็
ยอมรับถึงจุดออนหรือขอจํากัดของกองทุนเงินแสน  คือ  (1)  จํานวนเงินหน่ึงแสนบาทตอหมูบานนอยเกินแบงใหสมาชิกได
อยางทั่วถึง  (อาทิ  ชนบทที่สูงบานพระบาทหวยตม  และบานหนองบอน  ศูนยฯ พระบาทหวยตม  จังหวัดลําพูน  บานปางไฮ  
ศูนยฯหนองหอย  จังหวัดเชียงใหม)  (2)  จํานวนเงินกูยืมตอรายนอยเกินไป (อาทิ  ชนบทท่ัวไปจังหวัดเชียงใหม  ประชากร
เปาหมายบานโฮงใน  รายละ 5,000 – 7,000 บาท  ประชากรควบคุม –บาน ศรีวารี  รายละ 5,263 บาท เทาๆกัน  ประชากร
เปาหมาย –บาน นาคอเรือ  รายละ 2,000 บาทเทาๆกัน  จังหวัดพะเยา  ประชากรเปาหมาย –บาน สันปามวงใต  รายละ 2,000 
บาทเทาๆกัน)   และคนจนยังไมมีโอกาสไดกูยืม (อาทิ  บานควบคุม – โฮงนอก  ชนบททั่วไป จังหวัดเชียงใหม) (3)  เงิน
ชวยเหลือใหกูยืมในรูปกลุม  เปนเพียงเงินชวยสวนหนึ่ง  หรือเงินชวยสมทบการพัฒนาและการขยายงานไดเพียงบางสวน  (อาทิ  
ชนบททั่วไป จังหวัดลําพูน – บานใหมสุขสันต  เสริมกองทุนปุยทั้งหมด  บานต๊ําเหลา เงินทุน เสริมกลุมสานผักตบชวา  และ
กลุมทําพรมเช็ดเทา  กลุมละครึ่งหรือ 50,000 บาท  และจังหวัดพะเยา  บานเซ๊ียะ  กูทั้งหมดสมทบการสรางศาลาอเนกประสงค) 
และ (4)  ประชากรเปาหมายสวนใหญยังขาดความรูความสามารถในการพัฒนาโครงการที่ดีและการทํางานเปนกลุม  จึงมีความ
ตองการกูยืมเงินลงทุนเปนรายบุคคลมากกวา (อาทิ  ชนบทที่สูง  บานพระบาทหวยตม  บานหนองบอน  และบานหนองปู  ของ
ศูนยฯ พระบาทหวยตม  ใชเงินที่ควรทําเปนกลุมไปแบงใหกูเปนรายบุคคลเพื่อทําการเกษตรและทําเครื่องเงิน  สวนในชนบท
ทั่วไป  จังหวัดลําพูน  บานบวก  นําเงินกูกลุมคาขายไปจัดสรรใหกูเปนรายบุคคล) 
 ผูบริหารระดับทองถ่ินชนบททั้งที่สูงและท่ัวไป  นอกจากจะยอมรับการนํากองทุนเงินแสนไปดําเนินการประสบ
ความสําเร็จในบางพื้นที่ (อาทิ  ชนบททั่วไป  บานใหมสุขสันต  จังหวัดลําพูน  ที่เอามาเสริมกองทุนปุยทั้งแสนบาท  เพื่อ
จําหนายปุยใหสมาชิกทุกคนๆละ 1 – 2 ถุงๆ ละ 50 กก.  และคิดกําไรถุงละ 20 บาท  เพ่ือเอาเขากองทุน  จนปจจุบันมีกองทุนเพิ่ม
เปน 2 แสนเศษ  เปนตน)  และสวนใหญยังมีจุดออนหรือขอจํากัดตางๆ ดังระยะขางตนแลว  ก็ยังไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่พอ
สรุปได  คือ  (1)  ขอใหเพิ่มยอดเงินกองทุนเปน 4 – 5 แสนบาท  เพื่อใหเกิดความท่ัวถึงสําหรับสมาชิกทุกคน  ทั้งที่ยังไมไดนําไป
พัฒนาทุนตอและขยายงานไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น  (2)  ขอใหเพิ่มยอดเงินกูตอกลุมงานหรืออาชีพและตอรายเดี่ยว  พรอมปรับ
ลดเกณฑการใหกูที่เหมาะสมกับแตละประเภทงานและยอดวงเงินกูนั้นๆ  และ(3)  กองทุนมีจํานวนเงินนอยเพียงแสนเดียวควร
พิจารณาใหลําดับความสําคัญกับการขอกูของคนจนและคนดอยโอกาสกอนดวยเกณฑที่เอ้ือเปนพิเศษ  เปนตน 
 โครงการเงินกูมิยาซาวา  ของรัฐบาลในอดีต  ที่ยังมีบทบาทเหลืออยูบางในปจจุบัน  และเปนเงินกูที่กระจายไปทุก
กลุมพื้นที่ศึกษา  คือ  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  แตก็มีความชัดเจนที่ประชากรเปาหมายไมไดใหความสําคัญ
โครงการนี้ในดานที่ชวยแกไขปญหาความยากจนไดตามตองการ  เพราะเงินกูนี้รัฐในอดีตนํามาชวยในลักษณะแกปญหาเฉพาะ
หนาหลังเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดตั้งแตกลางป 2540  และลักษณะการกระจายรายไดและชวยเหลือราษฎรจากโครงการ
เงินกูมิยาซาวานับวาไมตางจากโครงการสรางงานในชนบทที่เปนการพัฒนาประเทศในระยะสั้น คือ การอนุมัติงบเงินกูมิยาซาวา
ชวยพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร และอุปโภคบริโภค  และสิ่งสาธารณูปโภคที่เปนถาวรวัตถุของหมูบานและชุมชนสวนใหญ  
ดังนั้น  ประชากรเปาหมายยากจนจะไดรับผลพวงโดยตรงก็คือการไดเปนแรงงานรับจาง  ขุดลอกลําเหมือง  ดายหญาระบบ
ชลประทาน (อาทิ  ชนบททั่วไป  จังหวัดเชียงใหม – บานผาแตน  และจังหวัดลําพูน – บานปาหมอก)  สรางและจัดซ้ือถาวรวัตถุ
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เก็บน้ําและจายน้ํา (อาทิ  ชนบทที่สูง ศูนยฯพระบาทหวยตม  จังหวัดลําพูน – บานหนองบอน  สรางแทงคน้ํา  และชนบททั่วไป  
จังหวัดเชียงใหม – บานนาคอเรือ  ตอทอประปาหมูบานเสริม  บานใหมยูงทอง  ซ้ือโองแจกครัวเรือนละ 1 ใบ ขนาด 1,000 ลิตร
เก็บน้ําดื่ม)  สรางถาวรวัตถุอ่ืน (อาทิ  ชนบทที่สูง  จังหวัดเชียงใหม – บานหนองหอยเกา  ศูนยฯหนองหอย  สรางถนนภายใน
หมูบาน  ชนบททั่วไป  จังหวัดเชียงใหม – บานโฮงใน  สรางศาลาเก็บของใชสวนกลางของหมูบาน  บานศรีวารี  สรางถนน
คอนกรีตในหมูบาน  บานบวก  สรางถนนคอนกรีตไปปาชา  และรานคาหมูบาน  จังหวัดพะเยา – บานต๊ําเหลา  และบานลอ  
สรางศาลาอเนกประสงค  หมูบานละแหง  และชุมชนเมือง  จังหวัดเชียงใหม – ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย   ซ้ือเครื่องดนตรีให
เยาวชน)  นอกจากนั้น  ก็เปนการใหทุนเรียนฟรีแกเด็กยากจนและใหเด็กนักเรียนกูโดยไมมีดอกเบี้ยอีกสวนหน่ึง (อาทิ ชุมชน
เมือง  จังหวัดลําพูน  คือ  ชุมชนไกแกว  และชุมชนบานทา – ทานาง)  และเงินชวยเหลือผูปวยโรคเอดส  ผูพิการ  ผูสูงอายุ  ที่
ยากจนและหรือไรที่พ่ึงพิง (อาทิ  ชุมชนเมือง  จังหวัดลําพูน – ชุมชนชางฆอง)  สรุปแลวประชากรเปาหมายยากจนที่รวม
โครงการนี้จะไดเพียง         คาจางรายวัน  ประมาณคนละ 1 – 2 วันตองาน  คาแรงวันละ 120 – 130 บาท (สวนทุนกอสราง
ถาวรวัตถุตางๆ จะไดเงินโครงการชวยประเภทละประมาณแสนบาท  ยกเวนบางพื้นที่ไดเงินกอนไปปลอยกู  อาทิ  ชุมชนเมือง  
จังหวัดเชียงใหม – ชุมชนหนองหอย  และชุมชนศรีวิชัยไดชุมชนละ 500,000 บาท  โดยคนจนกูไดรายละไมเกิน 5,000 บาท เปน
ตน)  และบางหมูบานในชนบทที่สูง  สมาชิกหมูบานหรือประชากรเปาหมายยังขาดโอกาสเปนแรงงานจาง  เพราะมีการจาง
แรงงานจากขางลางหรือคนเมืองข้ึนไปทํา (อาทิ  บานหนองหอยเกา  ศูนยฯ หนองหอย  จังหวัดเชียงใหม  มีการสรางถนน
ภายในหมูบาน)  สวนถาวรวัตถุท่ีสรางผิดประเภทคือ  แทงคเก็บน้ําในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา (อาทิ  บานหนองบอน  ศูนยฯ พระ
บาทหวยตม  จังหวัดลําพูน  ทางหมูบานตองการขุดเจาะบอบาดาล หรือที่พักน้ํามากกวาสรางแทงคน้ํา) และจุดออนของ
โครงการชวยเหลือดานเงินทุนที่ใหพัฒนาโดยไมเรียกรองเงินคืน  เชน  มิยาซาวา  มักจะประสบปญหาคอรัปชั่นหรือเลหเหลี่ยม
การโกงเงินในระดับกรรมการบริหารกองทุนในบางชุมชนที่ไมมีทางเอาผิดได เปนตน 
 โครงการลงทุนเพื่อสังคมและจัดตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาปญหาสังคม – SIP/SIF  ของรัฐบาลในอดีต  ท่ีประชากร
เปาหมายใหความสําคัญนอยมาก  หรือเปนโครงการที่ชวยแกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากร
เปาหมายนอย  ผูบริหารระดับทองถิ่นปจจุบันไดใหขอมูลผลงานของโครงการนี้เพียงไมกี่ราย  เฉพาะในชนบททั่วไปและชุมชน
เมืองเทานั้น  และการชวยเหลือจากกองทุน SIF ก็ไมตางจากกองทุนอ่ืน  คือมีทั้งท่ีไดเปนกลุมและรายเดี่ยว  สําหรับชนบททั่วไป 
(อาทิ  บานบวก  จังหวัดลําพูน) ไดเงิน SIF มาสรางศูนยฝกวิชาชีพ (320,000 บาท) กลุมทอผา  กลุมเย็บผา  ซ่ึงก็ชวยสรางรายได
ใหประชากรเปาหมายท่ีผานการฝกอบรม (ปละ 20,000 บาท จาก อ.บ.ต.)  แมเพียงสวนนอยก็ตาม (รายไดตอเดือน/คน  
ประมาณ 4,000 – 6,000 บาท/เดือน  สูงสุดสําหรับฝมือระดับครู  10,000 บาท/เดือน)  สวนชุมชนเมือง (อาทิ  ชุมชนศรัทธาวัดหัว
ฝาย  จังหวัดเชียงใหม 400,000 บาท  และชุมชนสันดอนรอม  กับชุมชนบานทา – ทานาง  จังหวัดลําพูน  แหงละ 30,000 บาท) 
เงินทุน SIF ชวยสงเคราะหผูปวยโรคเอดส (คนละ 1,000 บาท/เดือน)  ผูสูงอายุ (คนละ 200 บาท/เดือน และฉุกเฉินอีกคนละ 100 
บาท) กองทุนการศึกษาเด็กลูกผูติดเชื้อ HIVs จนจบปริญญาตรี  และกองทุนอาชีพหรือกลุมออมทรัพยปลอยเงินกูหมุนเวียน 
(ดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป)  ซ่ึงในกองทุนประเภทหลังน้ีประชากรเปาหมายหรือสมาชิกเงินกูยังขาดความรูที่ถูกตอง   เขาใจวารัฐ
ใหฟรี  จึงไมคืนเงินกู  ดังนั้นผูบริหารทองถิ่นจึงเสนอแนวทางแกไขปรับปรุงดานงานประชาสัมพันธขาวสารขอมูลเกณฑการกู
กองทุน SIF เพื่อความเขาใจที่ถูกตองและลดการคอรปัชั่นใหนอยที่สุดหรือหมดไป  สําหรับเงิน SIF ที่ยังเหลือหมุนเวียนเพื่อการ
พัฒนาอื่นๆ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชากรเปาหมายยากจนอยางตอเน่ือง  และดีข้ึนไดในท่ีสุด 
 โครงการสนับสนุนชวยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  เปนโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจของรัฐบาลใน
อดีต  ที่ประชากรเปาหมายยากจนไมไดพูดถึงหรือใหความสําคัญ  มีเพียงผูนําชุมชนและผูบริหารระดับทองถิ่นเพียงหมูบาน
เดียวในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหม (บานผาแตน ตําบลหางดง อําเภอฮอด)  ท่ีใหความสําคัญกับโครงการนี้ท่ีพัฒนาหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ  ชวง 2 ปแรก(พ.ศ. 2543 –44) เอาเงินตั้งเปนกองทุนปุยและยา  ใหสมาชิกยืมตามที่แสดงความจํานง  ตั้งแตป 
2545  เงินกองทุนน้ีมอบใหทาง อบต. ดําเนินการเปนรายป  เพื่อใหมีการตรวจเช็ดโดย อบต. (สมาชิกตองซื้อหุนๆละ 100 บาท/ป  
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เงินจํานวนนี้เขากองทุนรอยละ 30 เปนเงินปนผลรอยละ 30  เงินชวยสวัสดิการสังคมและอาหารกลางวันเด็ก ป.1 – ป.6  ลูกของ
สมาชิกรอยละ 20  สวนที่เหลือรอยละ 10 เปนเงินตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงาน) 
 (3.8.2)    โครงการพัฒนาดานสังคม 
  โครงการพัฒนาดานสังคมอ่ืนของรัฐบาลปจจุบัน  ท่ีประชากรเปาหมายยากจนในพื้นท่ีศึกษา  ไมไดใหความสําคัญ
วาสามารถชวยแกไขปญหาของกลุมตนไดตรงตามความตองการ  เชนเดียวกับโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจอ่ืนท่ีอธิบายแลว  
ไดแก  โครงการปฏิรูปการศึกษา  และโครงการจัดระเบียบสังคม  เพราะประชากรเปาหมายและกลุมควบคุมจะมองวาทั้งสอง
โครงการยังหางไกลตัว  แตผูนําชุมชนและผูบริหารระดับทองถ่ินในท้ัง 3 กลุมพื้นที่เปาหมาย  คือ ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  
และชุมชนเมือง  ไดพูดถึงการดําเนินงานของสองโครงการนี้ในรอบปที่ผานมาดวย 
 โครงการปฏิรูปการศึกษา  (ภาคผนวก 9) ในทัศนะของผูบริหารระดับทองถิ่นจะมองแคการจัดหาครูผูสอนมาให
เพียงพอในระดับ ป.1 – ป.6  เปนสวนใหญ   และบางแหงก็เริ่มตั้งแตแรกหรือระดับอนุบาล ถึง ม.3  รายละเอียดอ่ืนที่พูดถึง  คือ  
การเนนภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนใหมากขึ้นรวมทั้งการใหความสําคัญกับเรื่องของศาสนาและการนํานักเรียนไปปฏิบัติ
ธรรมสวดมนตที่วัดในชั่วโมงวิชาจริยธรรม  สัปดาหละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (อาทิ  บานสันเหนือ  จังหวัดเชียงใหม)  การปฏิรูป
ดานการจัดระเบียบวินัย  การวางแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมของกระทรวง  และการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน  รวมทั้งการจัดหางบฯสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหนักเรียน ป.1 – ป.6 จากการทอดผาปา  และเตรียมของบฯ 
อบต. มาสนับสนุนเปนรายปตอไป (อาทิ  บานต๊ําเหลา  และบานเซี๊ยะ  จังหวัดพะเยา)  ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนในกลุมวิชา กพอ. (การงานพื้นฐานอาชีพ  เชน  ทําตุง  ยาสมุนไพร  แชมพู  ดอกไมประดิษฐจากผาและ
กระดาษ  ปนดอกไมและกระเชาจากดินญี่ปุน  ดนตรีพื้นบาน)  ในฐานะโรงเรียนนํารองเร่ืองหลักสูตรใหม (อาทิ  ชุมชนวัดบุญ
ยืน  จังหวัดพะเยา  ประธานชุมชนเปนประธานกรรมการขึ้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 6 ท่ีไดมีสวนชวยโรงเรียนเทศบาล 5 
ที่อยูใกลเคียงดวย)  สวนขอเสนอแนะของผูบริหารระดับทองถิ่นในชนบทที่สูงที่เนนเปนพิเศษในการปฏิรูปการศึกษาคือ  ขอให
ครูเปนคนในชุมชนหรือในพื้นที่  เพื่อปองกันไมใหเกิดการยายกันบอยๆ  และควรเพิ่มทั้งบุคลากรครูที่มีนอยหรือขาดแคลน  
และขยายการศึกษาจนถึงขึ้นมัธยมปลาย หรือ ม.6 (อาทิ  บานพระบาทหวยตม  และบานหนองบอน  ศูนยฯ พระบาทหวยตม  
จังหวัดลําพูน) และควรใหการสนับสนุนทุนการศึกษาชวยเหลือเด็กยากจนใหครอบคลุมคาใชจายที่จําเปนไดอยางเพียงพอ  
ไมใหความชวยเหลือจากทางโรงเรียนและคณะกรรมการหมูบานตองสูญเปลา  เพราะเด็กไมไปเรียน (อาทิ  บานหนองหอยเกา  
ศูนยฯ หนองหอย จังหวัดเชียงใหม ) 
 โครงการจัดระเบียบสังคม  ของรัฐบาลปจจุบัน  ในสายตาและทัศนะของประชากรเปาหมายยังไมเห็นความสําคัญ
หรือประโยชนชวยแกปญหายากจนของกลุมตนไดในลักษณะใด  แมผูนําชุมชนและหรือผูบริหารระดับทองถิ่นจะพูดถึงบางใน
ภาพรวมเชนเดียวกับผูบริหารระดับนโยบาย  ก็ยังไมลงในรายละเอียดที่ชัดเจน  ผูบริหารทองถิ่นจะใหขอมูลเนนไปที่การดูแล
ทุกดานของหมูบานหรือชุมชน  อาทิ  ดานสาธารณภัย และความสุขสงบ  ปลอดภัย  ทั้งโจรผูราย  และสิ่งเสพติดชั่วรายตางๆ 
ความเปนระเบียบเรียบรอยของหมูบานหรือชุมชน และสวัสดิการของประชาชน  โดยใชคณะกรรมการรวมพลังแผนดิน  หรือ
คณะกรรมการประสานพลังแผนดิน มิฉะน้ันก็ใชกรรมการหมูบานหรือกรรมการชุมชนเปนผูรับผิดชอบสอดสองดูแลและจัด
ระเบียบสังคมของหมูบานหรือชุมชน 
 ปญหาและขอเสนอแนะของผูบริหารระดับทองถ่ินสําหรับชนบทที่สูงพื้นที่ศึกษาที่ยังพบอยูประจําคือการฝาฝนดื่ม
สุรา  โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตางๆมักจะพบเยาวชนยังจับกลุมดื่มสุรา  ผูบริหารใชวิธีตั้งดานตรวจเฉพาะเทศกาลดวยงบฯอบต.
แตตองการใหทางอําเภอและตํารวจเขามาชวยสอดสองดูแลอยางตอเนื่องรวมทั้งงบฯสนับสนุนอยางตอเนื่องดวยเชนกัน  (อาทิ 
ศูนยฯ หนองเขียว: บานใหมสามัคคี – ลัวะ  และศูนยฯ หนองหอย : บานปางไฮ – คนเมือง  จังหวัดเชียงใหม  และศูนยฯ พระ
บาทหวยตม  :บานพระบาทหวยตม  และบานหนองบอน – กะเหรี่ยง  จังหวัดลําพูน)  สําหรับชนบททั่วไป  ผูบริหารทองถิ่นใน
จังหวัดลําพูน  และพะเยาใหตัวอยางปญหาของสังคมดานการเสพและการคายาเสพติด (ที่มาจากเชียงราย)  ซ่ึงสวนใหญหมดไป
เมื่อรัฐบาลปจจุบันมีนโยบายและมาตรการจัดการขั้นเด็ดขาด  ปปส. เองก็เขามารับขอมูลถึงในพ้ืนท่ีระดับตําบลหรือองคการ
บริหารสวนตําบลในกลางป 2547 ที่ผานมา (อาทิ  จังหวัดลําพูน  บานใหมสุขสันต  และจังหวัดพะเยา – บานสันปามวงใต) 
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กรรมการหมูบาน  และกรรมการชุดพลังแผนดิน  พรอมทั้งหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตองทําอยางเสมอตนเสมอปลาย (โดย 
เฉพาะกรรมการระดับหมูบานจัดกลุมเวรยามตรวจตราดูแลทั้งหมูบาน  ทุกคืนๆ ละ 7 – 8 คน ระหวางเวลา 19.00 น. – 07.00 น.  
ของเชาวันรุงขึ้น  ผลัดเวรกันกลุมละครั้งตอสัปดาห) และชุมชนเมือง  ปญหาและการดูแลตรวจตราของกรรมการชุมชนและ
กรรมการชุดพลังแผนดินดานความเปนระเบียบเรียบรอยรวมทั้งการรักษาความสงบทั้งยามปกติและฉุกเฉินก็ไมตางจากชนบท
ทั่วไป 
 โครงการพัฒนาดานสังคมอ่ืนของรัฐบาลในอดีต  ที่ประชากรเปาหมายยากจนใหความสําคัญวามีประโยชนชวย
แกไขปญหาความยากจนไดตรงตามความตองการนอย  เพราะเปนโครงการที่ชวยเหลือประชากรเฉพาะกลุม  และดอยโอกาสใน
ลักษณะตางๆ คือ  โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ – ผูปวยโรคเอดส – และฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  แตโครงการเหลานี้
ก็เปนความจําเปนของทุกรัฐบาลที่ตองใหความสําคัญดําเนินการชวยเหลืออยางตอเนื่อง  ถึงรายละเอียดที่ผูบริหารระดับทองถ่ิน
ไดใหภาพรวมของปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโครงการตางๆ ดังกลาวในรอบปที่ผานมา 
 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  นับวาเปนโครงการสงเคราะห 1 ใน 3 โครงการของรัฐบาลในอดีต  ที่ท้ัง
ประชากรเปาหมายและผูนําชุมชนหรือผูบริหารระดับทองถ่ินและระดับนโยบายยังเห็นวาสําคัญตามวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย  ท่ีลูกหลานตองดูแลผูสูงอายุ  อยางนอยก็เปนการตอบแทนบุญคุณที่ทานไดเลี้ยงดูเรามา  ยิ่งถาเปนผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) ที่
ยากจนหรือถูกทอดทิ้งไรท่ีพึ่งพิง  ขาดคนเลี้ยงดู  หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  รัฐโดยหนวยงานที่เกี่ยวของจึง
จําเปนตองยื่นมือเขามาเกี่ยวของหรือรวมกันหางบฯมาชวยเหลือสําหรับผูสูงอายุที่เขาเกณฑดังกลาวทั้งหมด  กรณีน้ีพอจะสรุป
ปญหาไดเหมือนกันในทุกหมูบานหรือชุมชนตัวแทนศึกษาในทั้ง 3 กลุมพ้ืนท่ีเปาหมาย  คือ (1)  จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยัง
ชีพนอยกวาจํานวนผูที่เขาเกณฑทั้งหมด  ประมาณ 1 –10 เทา  คือไดรับหมูบานหรือชุมชนเฉลี่ยแหงละ 5 คน  หรือระหวาง 2 – 
10 คน (อาทิ  ชนบททั่วไป  จังหวัดเชียงใหม  บานสันเหนือและบานศรีวารีไดบานละ 2 คน  และเฉพาะบานหลังไดเบี้ยยังชีพ 2 
คนใน 23 คนที่เขาเกณฑ  จังหวัดลําพูน – บานศรีดอนชัยได 10 คนจากผูเขาเกณฑ 20 คน  และชุมชนเมืองไกแกวได 9 คน จากผู
เขาเกณฑ 40 คน)  (2)  อายุเฉลี่ยของผูสูงอายุท่ีเขาเกณฑตามขอ(1)  สวนใหญอยูระหวาง 70 – 85 ป  ดังน้ันถาคิดจาก 60 ปข้ึนไป
จํานวนผูสูงอายุที่รอตอคิวรับเบี้ยยังชีพจะยิ่งมีจํานวนสูงขึ้นอีกจํานวนมาก  (3)  เบี้ยยังชีพ  300 บาท/คน/เดือน  นับวานอยกวา
คาใชจายจําเปนในการยังชีพมาก  และยังจายปละ 2 ครั้งๆ ละ 6  เดือน  นับวานานเกินไปที่คนยากจนจะรอได  บางครั้งยังได
ลาชานานกวา 6 เดือนครั้ง  เปนความเดือดรอนขาดแคลนของผูสูงอายุอยางมาก  แมจะนอยกวาผูไมไดรับเบี้ยยังชีพก็ตาม  (4)  
ผูสูงอายุที่ไมสามารถไปรับดวยตนเองได  และทางกํานันผูใหญบานหรือผูอ่ืนที่ไมใชลูกหลานไปรับแทน  นอกจากจะเกิดกรณี
ไดเงินไมครบจํานวน  ยังลาชาดังกลาวแลว  (5)  ผูไดรับเบี้ยยังชีพ  หรือผูไดรับการคัดสรรจากทางการใหไดรับเบี้ยยังชีพ  มี
ความยากไรและเดือดรอนนอยกวาผูท่ีไมไดรับการคัดสรรหรือเสนอชื่อในหลายหมูบานและชุมชน 
 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการนี้จากผูบริหารระดับทองถิ่นทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและ
ชุมชนเมือง  พอจะสรุปตรงกันไดคือ (1)  ควรใหผูสูงอายุที่เขาเกณฑไดรับเบี้ยยังชีพครบทุกคน  (2)  เบี้ยยังชีพ 300 บาท/คน/
เดือน นอยเกินไป  ควรเพิ่มเปน 500 บาท/คน/เดือน เปนอยางนอย  และบางชุมชนขอเพิ่มเปน 1,000 บาท/คน/เดือน  (3)  การจาย
เบ้ียยังชีพ  ควรจายเปนรายเดือน เชน ที่เคยทําในชวงแรกๆ ของโครงการ  เพื่อใหผูสูงอายุพอมีเงินประทังชีวิตอยางตอเนื่อง  
และ(4)  การใชตัวแทนรับเบี้ยยังชีพ  ควรเปนลูกหลานหรือผูที่รับมอบฉันทะจากผูสูงอายุโดยตรง  เปนสําคัญ 
  โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส  (ภาคผนวก 5) ของรัฐบาลในอดีต  นับเปนโครงการหนึ่งที่ชวยลดหรือบรรเทา
ปญหาทางสังคม  โดยชวยใหผูติดเชื้อ HIVs หรือโรคเอดสที่ยอมรับได  เขารับการบําบัดรักษา  และมอบเงินชวยเหลือเพื่อยังชีพ
อีกรายละ 500 บาท/เดือนจนกวาจะเสียชีวิต  ดังนั้น    ประชากรเปาหมายยากจนจึงไมเห็นวาโครงการนี้จะชวยแกไขปญหาความ
ยากจนไดตรงตามความตองการของตนประการใด  ผูบริหารระดับทองถ่ินของทั้ง 3 กลุมพื้นที่เปาหมาย  คือ ชนบทที่สูง  ชนบท
ทั่วไป  และชุมชนเมืองเกือบรอยละ 60 ของทั้งหมดไดยืนยันถึงสมาชิกในแตละพ้ืนที่มีผูติดเชื้อ HIVs ทั้งที่ยอมรับโดยเปดเผย  
และไมยอมรับ  แตสวนใหญไดบําบัดรักษาหรือเสียชีวิตหมดแลวหรือเกือบหมดตั้งแตป 2545  ที่เหลืออยูตั้งแตป 2546 จน
ปจจุบัน  นับวานอยมาก (อาทิ  ชนบทที่สูง – บานหนองหอยเกา  ศูนยฯหนองหอย  จังหวัดเชียงใหม  ชนบทท่ัวไป – บานศรี
ดอนชัย  จังหวัดลําพูน     บานลอ  จังหวัดพะเยา  และชุมชนเมือง  ชุมชนระแกง  จังหวัดเชียงใหม)  ปญหาสําคัญของโครงการนี้
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ก็คือ  (1)  ผูปวยเอดสมักจะไมยอมรับหรือเปดเผยความจริง มิฉะนั้นหมอก็ไมบอกความจริง (2)  ปญหาเรื่องภาระเลี้ยงดูลูกหรือ
เด็กที่ติดเชื้อ HIVs  จากพอแมท่ีเสียชีวิต  แกตายายหรือปูยา  หรือญาติคนใดคนหนึ่ง  (3)  ผูปวยหรือผูติดเชื้อ HIVs ที่ยอมรับหรือ
ไปแจงความจริงก็ยังไดรับเงินชวยเหลือไมเพียงพอและไมทั่วถึงเพราะมีงบฯจํากัด (อาทิ  ชนบททั่วไป  บานปาตึง  จังหวัดลําพูน  
ไดงบฯ เพียงคนละ 2,000 บาท/ป  เพราะปกติไดงบฯ รายละ 500 บาท/เดือน จนเสียชีวิต  และคาใชจายในการเดินทางไป
รักษาพยาบาล  จํานวน 1,000 – 2,000 บาท/ครอบครัว/ครั้ง  และเงินทุนประกอบอาชีพรายละ 5,000 บาทแกสตรีในครอบครัวผู
ติดเชื้อเอดสที่มีภาระรับผิดชอบอุปการะคนในครอบครัวที่ติดเชื้อหรือปวยดวยโรคเอดส) และ (4)  เงินทุนประกอบอาชีพตอ
ตําบลๆละ 30,000 – 50,000 บาท  สําหรับครอบครัวผูติดเชื้อ HIVs  บางพ้ืนที่ไมมีครอบครัวคนยากจนไดรับทุนแตประการใด 
(อาทิ  ชุมชนเมือง  จังหวัดลําพูน – ชุนชนชางฆอง) 
 สวนขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปรับปรุงการบริหารโครงการนี้ของผูบริหารระดับทองถ่ินในปจจุบันก็ไมตางจาก
แนวคิดเดิมครั้งที่ยังมีการติดเชื้อ HIVs กันมากในหมูบานและชุมชนสวนใหญ  และแมปจจุบันปญหาดังกลาวจะหมดไปมาก
แลวก็ตาม  น่ันก็คือ  (1)  ตองหาวิธีการใหผูติดเชื้อ HIVs ยอมรับ  และหมอตองบอกความจริงใหคนปวยรับทราบแตแรกดวย  
(2)  รัฐควรเพ่ิมเงินทุนชวยเหลือทั้งผูปวยที่ยอมรับความจริงหรือยอมแจง (อาทิ ชนบททั่วไป – บานปาตึง  จังหวัดลําพูน  ของบฯ 
เพ่ิมเปนประมาณ 5,000 บาท/คน/ป)  และเด็กท่ีติดเชื้อ HIVs  ใหเพียงพอ  และ(3)  รัฐควรตั้งกองทุนชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 
(อาทิ  ชุมชนเมือง – ชุมชนวัดไชยอาวาส  จังหวัดพะเยา  จัดตั้งกลุมเพื่อชวยผูปวยโรคเอดส  โดยจัดการทอดผาปา  เพื่อตั้งเปน
กองทุนใหความชวยเหลือทั้งที่เปนเงิน 50,000 บาทและวัสดุ)  เปนตน 
 โครงการสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  (ภาคผนวก 6) ของรัฐบาลในอดีต  เปนอีกโครงการหนึ่งที่ยังมีการ
ดําเนินการอยู  แมประชากรเปาหมายยากจนจะไมไดใหความสําคัญวาชวยแกไขปญหายากจนไดตรงตามความตองการ  แตผูนํา
ชุมชนหรือผูบริหารระดับทองถิ่นก็ยังใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ในรอบปที่ผานมา  ซ่ึงยังมีปญหาและขอเสนอแนะอยูหลาย
ประการ  สําหรับประเด็นปญหาที่พอสรุปไดคือ  (1)  ผูพิการที่ยากจนอยูตามลําพังไรท่ีพึ่งพิง  มีรายไดถัวเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑความ
จําเปนขั้นพ้ืนฐาน  ที่จะไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 500 บาท/คน/เดือนจนเสียชีวิต (อาทิ  ชุมชนเมือง จังหวัดลําพูน – ชุมชนไกแกว  
เทศบาลโอนเงินผานธนาคารใหทุกเดือน) นั้น  ไดไมครบหรือไมท่ัวถึง (อาทิ  ชนบทที่สูง – บานพระบาทหวยตมและบานหนอง
บอน  ศูนยฯ พระบาทหวยตม  จังหวัดลําพูน)  (2)  ผูพิการยากจนในหลายพื้นที่ไดเบี้ยยังชีพคนพิการต่ํากวาเกณฑหรือไมถึงครึ่ง
ถึงมากกวาครึ่งเล็กนอย  คือระหวางรายละ 200 – 300 บาท/คน/เดือนจนเสียชีวิต (อาทิ  ชนบททั่วไป  จังหวัดลําพูน – บานใหม
สุขสันต  ไดจาก อบต. รายละ 200 บาท  จังหวัดพะเยา – บานเซี๊ยะ  และชุมชนเมือง  จังหวัดเชียงใหม – ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย  
และจังหวัดลําพูน – ชุมชนบานทา – ทานาง ไดจากประชาสงเคราะห  จังหวัดและจากกองทุน SIF  รายละ 300 บาท)  และ (3)  
ปญหาเบี้ยยังชีพผูพิการไปไมถึงมือผูพิการ  กรณีมีตัวแทนที่ไมใชลูกหลานหรือผูที่ไดมอบฉันทะโดยตรงจากผูพิการที่ไปรับเอง
ไมได (อาทิ  ชุมชนเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ชุมชนหนองหอย ที่ อสม. ไปรับเบี้ยยังชีพจากประชาสงเคราะหจังหวัดแทน  ปรากฏ
วาผูพิการไมไดรับหรือไมไดเงิน)  ดวยปญหาตางๆดังกลาว  ผูบริหารระดับทองถ่ินในแตละพื้นที่    ปญหาจึงเสนอแนว
ทางแกไขปรับปรุงพอสรุปไดตรงกันคือ (1)  อบต. ควรใหงบเพิ่มที่ครอบคลุมผูพิการยากจนตามเกณฑไดรับเต็มจํานวนอยาง
ครบถวนและท่ัวถึง  และ(2)  การเบิกจายเบี้ยยังชีพผูพิการตองหาวิธีการใหไดรับโดยตรง  มิฉะนั้นก็ตองเปนลูกหลานหรือบุคคล
ที่เชื่อถือไดรับมอบฉันทะเบิกเงินแทน  เปนตน 
 
4.6.2  บทบาทขององคกรเอกชนกับโครงการชวยเหลือคนยากจนในพื้นที่ศึกษา 
               นอกจากโครงการพัฒนาของรัฐบาลในอดีตและรัฐบาลปจจุบันที่เขามามีบทบาทสําคัญชวยแกไขปญหาความยากจน
ของประชากรเปาหมายในพื้นที่ศึกษาแลว  ยังมีโครงการชวยเหลือจากองคกรเอกชนท่ีเขามามีบทบาทสําคัญกับประชากร
เปาหมายยากจนในบางพื้นที่ของทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษาคือ ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  ซ่ึงพอสรุปในภาพรวมได
ดังนี้ 
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      (1) องคกรเอกชนกับโครงการชวยเหลือคนยากจนในชนบทที่สู ง 
              ที่จริงแลวชนบทที่สูงพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด  นอกจากไดรับการพัฒนาจากโครงการตางๆ ของรัฐในอดีตและปจจุบันแลว 
ยังไดรับการพัฒนาดูแลชวยเหลือโดยตรงจากมูลนิธิโครงการหลวง  ซ่ึงไดรับเงินอุดหนุนรายปจากรัฐบาล  (ตั้งแต ป 2535)  และ
ยังไดรับความชวยเหลือจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆอยางชัดเจน โดยมีกองพัฒนาเกษตรที่สูง  เปนสํานักงานเลขานุ-
การคณะกรรมการอํานวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง – กอป. (ตัง้แตป 2542) นับเปนความไดเปรียบชนบทที่สูง
อ่ืนๆนอกศูนยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง  ดังน้ัน โครงการชวยเหลือคนยากจนจากองคกรเอกชนที่เขามามีบทบาทในชนบทที่
สูง  จึงเปรียบเสมือนเปนความชวยเหลือสวนที่สามเพิ่มเสริมเขามา  และเปนที่นาสังเกตวาสําหรับพ้ืนที่สูงองคกรเอกชนที่เขามา
ชวยเหลือสวนใหญมักจะเปนองคกรตางประเทศ  และหรอืองคกรทางศาสนา (มิชชันนารี่) ดังตัวอยางที่ผูบริหารระดับทองถ่ิน
ของศูนยฯ พระบาทหวยตม (บานพระบาทหวยตม  และบานหนองบอน อําเภอล้ี  จังหวัดลําพูน)  และศูนยฯ หนองหอย (บาน
ปางไฮอําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม)  ไดระบุถึง  คือ  มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน  หรือ Christian  Children Fund - CCF ที่ให
งบฯ ชวยคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (เด็กประถมหัวละ 4 บาท/คน/วัน  และเด็กมัธยมหัวละ 10 บาท/คน/วัน)  และคาอุปกรณ
การเรียน  องคกรเอกชนของแคนาดาชวยสรางสวมซึมใหสมาชิกบานหนองบอนที่ไมมีมากอนครั้งท่ียังรวมอยูกับบานหนอง
เก๋ียง (รวม 73 หลัง)  สวนองคกร CARE (CARE – International Highland Resources Integration Project) เปนโครงการพัฒนา
ทรัพยากรบนที่สูงแบบผสมผสาน  แตที่บานปางไฮเขามาชวยเหลือคนติดเชื้อ HIVs และเปดการอบรมใหความรูแกชาวบานใน
ประเด็นนี้ดวย อยางไรก็ดี ผูบริหารทองถิ่นในพ้ืนที่ประสงคจะไดบริหารทั้งงานและเงินจากมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน- CCF   
คือ ขอมูลนิธิโอนเงิน (ประมาณ 800,000 บาท)จากสํานักงานที่กรุงเทพฯมามอบใหชุมชนบริหารการจัดสรรและดูแลตดิตามการ
ใชประโยชนโดยตรง หรือใชหมุนเวียนใหไดประโยชนสูงสุดตรงเปาหมายประชากรยากจน 
      (2)  องคกรเอกชนกบัโครงการชวยเหลือคนยากจนในชนบททั่วไป 
                 องคกรเอกชนที่เขามามีบทบาทเสริมการพัฒนาของภาครัฐในชนบทท่ัวไป ที่ผูบริหารระดับทองถิ่นไดใหขอมูล  คือ  
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท  หรือ FEDRA (Foundation for Education  and Development of Rural Areas)  (เนนพัฒนาชนบท
เกษตรใน 3 จังหวัดของอาณจักรลานนา  คือ เชียงใหม  ลําพูน และแมฮองสอน) ไดใหความชวยเหลือ (1)  ดานการพัฒนาการ
เกษตรที่เกษตรกรนิยมทํากันอยูแลวเพ่ือเพิ่มพูนเทคโนโลยีการผลิต  การตลาด  อาทิ  การผลิตเมล็ดพันธุถัวเหลืองที่มีคุณภาพ
และราคาดี  ดวยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ  การใชปุย  และสารปองกัน  และกําจัดศัตรูถั่วเหลือง  (2)  การชวยดานเงินทุนหมุนเวียน
ที่มอบใหกรรมการหมูบานสมาชิกมูลนิธิและโครงการกลุมเกษตรกรไปบริหารจัดการกันเอง (การกูยืมเปนไดทั้งเงินทุน  
ดอกเบี้ยรอยละบาทตอเดือน  โดยมูลนิธิมอบดอกเบี้ยใหเปนเงินทุนกองกลางของสมาชิก  หรือกูเปนเมล็ดพันธุ  ปุย  ยาปราบ
และกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ)  และ (3)  การชวยฝกวิชาชีพดานหัตถกรรมตางๆ ในโครงการเมตตานารีของมูลนิธิใหเยาวสตรีและ
แมบานในชนบทเกษตรเปนสําคัญ  ในพ้ืนท่ีตัวแทนศึกษาในชนบททั่วไป (อาทิ  บานโฮงใน  ต.แมริม  อ.แมริม  จังหวัด
เชียงใหม)  สวนปญหาท่ีพอมีอยูบางจากการชวยเหลือของ  FEDRA ก็เฉพาะงานเย็บปกถักทอในโครงการเมตตานารี  ที่มีให
สมาชิกที่ผานการฝกแลวทํามาขายใหทางรานสหกรณของโครงการเมตตานารียังมีไมสม่ําเสมอ เทานั้น  สําหรับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทยและมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน – CCF ท่ีเขามาชวยในชนบททั่วไป  เนนใหทุนการศึกษาแกเด็กยากจนเปน
ครั้งคราว   จํานวนเงิน/ทุนยังนอย   (อาทิ  ทุนละ 1,500 – 3,000 บาท/ครั้ง)  และไมสม่ําเสมอ  ผูบริหารจึงอยากใหทางมูลนิธิชวย
เด็กยากจนใหครบทุกคนใหทุนใหพอเพียงและสม่ําเสมอถาเปนไปได (อาทิ  บานปาตึง  ต.หวยยาง  อ.บานธิ   จังหวัดลําพูน  
และบานเซี๊ยะ  ต.จุน  กับบานลอ  ต.ลอ  อ.จุน  จังหวัดพะเยา) 
       (3)  องคกรเอกชนกับโครงการชวยเหลือคนยากจนในชุมชนเมือง 
                 ในพื้นท่ีชุมชนเมืองตัวแทนศึกษาพบวา เฉพาะผูบริหารชุมชน จังหวัดเชียงใหมเทาน้ันที่ใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของ
องคกรเอกชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ องคกร DANCED  ของ  Denmark องคกร UNICEF (United Nations Children’s 
Fund) UNDP (United Nations Development Pogramme) และมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย  ความชวยเหลือสวนใหญเนนไป
ที่การสรางและขยายสิ่งอํานวยประโยชน หรือสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแกสมาชิกชุมชนโดยสวนรวม  ไมวาจะเปน  
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องคกร DANCED ที่เครือขายองคกรชุมชนไดติดตอในชวงหลังตั้งแตป 2540 – 2542  เพื่อขอเงินทุนมาพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
สรางเพิ่มเติม (อาทิ  สรางเสริมรั้วเหล็กดัดรอบศูนยของชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย  แขวงกาวิละ  สรางเสริมโครงสรางศาลาา
อเนกประสงค ของชุมชนระแกง  แขวงเม็งราย  ประมาณ 100,000 บาท  ขยายเครือขายไฟฟา  ประปา  และพัฒนาสิ่งแวดลอม
คลองแมขา  ของชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย  และวางทอประปาสายประธาน  ของชุมชนศรีวิชัย  แขวงศรีวิชัย)  และองคกร 
UNICEF (500,000บาท) กับ UNDP (300,000 บาท) ที่เคยชวยเหลือในเรื่องเดียวกันมากอน  (อาทิ  ทุนสรางทางเขา  ถนน  ทาง
ระบายน้ํา  วางทอประปาสายประธาน  โดยใชแรงงานชาวชุมชนรวมกันของชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย  แขวงเม็งราย)  สวนการ
ชวยเหลือของมูลนิธิศุภนิมิตแกสมาชิกชุมชนเมือง ก็เปนเรื่องเดียวกับที่ชวยสมาชิกของหมูบานในชนบททั่วไป  คือการใหทุน
เด็กยากจนที่ชุมชนคัดเลือกกันเองเปนทุนตอเน่ืองจนจบปริญญาตรี  (อาทิ  ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย  แขวงเม็งราย  เด็กยากจน
ไดรับทุนจนจบปริญญาตรีแลว 2 คน) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่ผูบริหารชุมชนไดระบุไวจากการรับความชวยเหลือ
ตางๆ ดังกลาวของชุมชน  ก็คือ  ความยากลําบากในการขอเบิกจายเงินทุนท่ีตองผานหนวยกลางเชนเทศบาลควรใหทางชุมชน
บริหารจัดการเอง นอกจากนั้น  ก็เปนปญหาชุมชนไมเขมแข็ง  มีปญหาภายใน  และเสนอโครงการชาจนบางครั้งตองคืนเงินให
เจาของทุน เปนตน  ดังนั้น การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาแกเด็กยากจนทุกคนจนถึงข้ันอุดมศึกษากับการสรางชุมชนที่เขมแข็ง
จึงเปนความจําเปนเรงดวนของทุกชุมชนเมืองเปาหมายยากจน  และตองทําอยางตอเน่ืองตลอดไป 

 
4.6.3  บทบาทของมูลนิธิโครงการหลวงกับโครงการชวยเหลือคนยากจนในพื้นที่ศึกษา * 

นอกจากยุทธศาสตรในการพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นท่ีชนบทที่สูงตัวอยางศึกษา (บทที่ 4.5.2) ในบทนี้จะ
ไดสรุปใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการมีสวนรวมของมูลนิธิโครงการหลวงกับประชากรเปาหมายใน
การสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และความรูสึกที่ดีที่มีตองานพัฒนาของโครงการหลวง ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา ประชากรตัวอยางศึกษาทั้งที่เปนสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงทุกคน (รอยละ 74 ของตัวอยางศึกษาทั้งหมดใน
ชนบทที่สูง) และที่เหลือท้ังหมด ใหความเห็นไวดังนี้  

(1) การไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิโครงการหลวงและหนวยงานราชการที่สนับสนุน 
โดยภาพรวม ประชากรในพื้นที่ศึกษารอยละ 23-48 ระบุวาไดรับความชวยเหลือในดานปจจัยการผลิตมากที่สุด คือ

พันธุพืชและพันธุสัตวมากที่สุด (รอยละ 48) ปุย/ยา (รอยละ 31) สินเชื่อธ.ก.ส. (รอยละ 25) ความรู/วิทยากร (รอยละ 24) และ
โรงเรือน (รอยละ 23) รองลงมาเปนการไดรับความชวยเหลือดานการดูแลรักษาปา/ส่ิงแวดลอม (รอยละ 36) ตลาดรับซ้ือผลผลิต 
(รอยละ 32) และโครงสรางพื้นฐาน (ซ่ึงมีประชากรระหวางรอยละ 9-22 ระบุวาไดรับความชวยเหลือในดานการคมนาคม ไฟฟา 
ชลประทาน และประปา) สวนดานพัฒนาสังคมนั้น มีเพียงรอยละ 4 และสูงสุดไมเกินรอยละ 17 ของประชากรในชนบทที่สูง
เทาน้ันที่ระบุวาไดรับความชวยเหลือดานพัฒนาสังคม แสดงใหเห็นวา งานสงเสริมและพัฒนาของโครงการหลวงและหนวยงาน
ราชการเนนไปในดานการสรางรายไดและการตลาดเพื่อผลทางเศรษฐกิจ แตขณะเดียวกันก็ดูแลดานทรัพยากรปาไมและ
ส่ิงแวดลอมควบคูกันไป ตามดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในขณะที่การพัฒนาดานสังคมยังทําไดนอย ผลการศึกษาที่ไดนี้
สอดคลองกับแผนพัฒนาฉบับที่สอง (พ.ศ. 2544-2549) ที่งบประมาณสวนมากถูกใชไปเพื่อการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การ
ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาในแตละศูนยจะพบวา รูปแบบการไดรับผลการพัฒนาของประชากรยังคงเหมือนกับภาพรวมดังท่ีไดกลาว
มาขางตน กลาวคือประชากรในแตละศูนยจะไดรับการพัฒนาดานการสรางรายไดและการตลาดสูงท่ีสุด ตามดวยการดูแล
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (ยกเวนศูนยฯหนองเขียวท่ีประชากรระบุวาไดรับความ
ชวยเหลือดานการดูแลทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมสูงที่สุด) แตก็เปนที่นาสนใจอยางยิ่งที่พบวา สัดสวนของประชากรที่ระบุ

                                                 
* อาจารย ดร.กมล งามสมสุข ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม รายงานผลวิจัยบทท่ี 4.6.3 หนา 229 - 233 
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การไดรับความชวยเหลือดังกลาวจะสูงสุดในศูนยฯหนองหอย และลดลงตามลําดับ ในศูนยฯหนองเขียว และในศูนยฯพระบาท
หวยตม ผลการศึกษานี้นาจะพอช้ีใหทราบวาความชวยเหลือในการพัฒนามีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยที่ศูนยยากจน
และปานกลางไดรับความชวยเหลือจากโครงการหลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนต่ํากวาศูนยท่ีมีความเจริญกาวหนากวา
อยางชัดเจน ทั้งๆ ท่ีความชวยเหลือดานการพัฒนาควรใหกับศูนยยากจนและปานกลางมากกวา 

เมื่อประเมินดานความพึงพอใจของประชากรที่ไดรับความชวยเหลือจากการพัฒนาดังกลาว ก็พบวา ประชากรจํานวน
มากไมระบุความคิดเห็น สวนประชากรที่ระบุความคิดเห็น โดยสวนรวมของแตละศูนยมีความพึงพอใจแตกตางกันไปตามความ
ชวยเหลือที่ไดรับดังกลาวขางตนแลว กลาวคือ ความพึงพอใจตอผลการพัฒนาตามลําดับไดแก ดานการสรางรายได (การ
สนับสนุนปจจัยการผลิต เงินกู โรงเรือน และความรู/วิทยาการ) การดูแลทรัพยากรปาไมส่ิงแวดลอม และโครงสรางพ้ืนฐาน  แต
ก็เปนท่ีนาสังเกตวา ความพึงพอใจของประชากรตอความชวยเหลือดานตลาดรับซ้ือผลผลิต และการพัฒนาดานการชลประทาน 
(โดยเฉพาะในศูนยฯหนองเขียว) อยูในระดับไมสูงเทาท่ีควรจะเปน แสดงวาคุณภาพและปริมาณการใหความชวยเหลือในทั้ง
สองดานนี้ยังควรตองไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน สําหรับศูนยฯพระบาทหวยตมซ่ึงไดมีการพัฒนาดานการชลประทานเปนอยาง
มากในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ โดยเฉพาะการสรางอางเก็บกักน้ําเพื่อรับน้ําจากแหลงภายนอกและกระจายไปสูไรนาของประชากร 
นับวาไดรับการตอบรับจากประชากรในพื้นที่ดวยการใหความพึงพอใจผลการพัฒนานี้ในระดับสูง 

สําหรับความตองการไดรับความชวยเหลือของประชากรในชนบทที่สูง ผลจากการศึกษาโดยภาพรวมแลว พบวา 
ประชากรตองการไดรับการพัฒนาตามลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย 5 ประการที่สําคัญคือ การจัดหาตลาดใหเพียงพอ 
การพัฒนาระบบชลประทาน การสงเสริมอาชีพ การรับซ้ือผลผลิตในทุกชั้นคุณภาพ และการพัฒนาเสนทางคมนาคม แตเมื่อ
พิจารณาในแตละศูนยแลวพบวา ความตองการความชวยเหลือของประชากรมีลักษณะคลายคลึงกัน เพียงแตแตกตางในลําดับ
ความสําคัญของความตองการ กลาวคือ สําหรับประชากรในศูนยฯหนองเขียวซ่ึงมีปญหาและอุปสรรคสําคัญดานกายภาพของ
พื้นที่ ความตองการที่มีความสําคัญลําดับแรกจึงเปนเรื่อง การพัฒนาระบบชลประทาน รองลงมาเปนการสงเสริมอาชีพ การ
พัฒนาเสนทางคมนาคม และการจัดหาตลาดใหเพียงพอ ความตองการความชวยเหลืออ่ืนๆนั้นมีความสําคัญนอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับความตองการความชวยเหลือใน 4 ประการที่กลาวถึงน้ี สวนศูนยฯพระบาทหวยตมมีปญหาสําคัญเหมือนกับ
ศูนยฯหนองเขียว ความตองการความชวยเหลือในลําดับแรกจึงเหมือนกันคือ การพัฒนาระบบชลประทาน รองลงมาเปน การ
จัดหาตลาดใหเพียงพอ การจัดหาปจจัยการผลิต/สินเชื่อ การสงเสริมอาชีพ และการรับซ้ือผลผลิตทุกชั้นคุณภาพ สําหรับ
ประชากรในศูนยฯหนองหอยมีความตองการความชวยเหลือ 2 ลําดับแรกคือ การรับซ้ือผลผลิตในทุกชั้นคุณภาพและจัดหา
ตลาดใหเพียงพอ ท้ังนี้เนื่องจากศูนยฯหนองหอยมีการผลิตผักในปริมาณมากเกือบตลอดทั้งป รองลงมาเปน การสงเสริมอาชีพ 
การพัฒนาระบบชลประทาน และการจัดหาปจจัยการผลิต/สินเชื่อ ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวา ประชากรในทุกศูนยใหความสําคัญแก
ความชวยเหลือดานอาชีพ การเสริมสรางรายได และการแกไขอุปสรรคท่ีเปนขอจํากัดทางกายภาพของพื้นที่ตอการประกอบ
อาชีพในพื้นที่เปนสําคัญ สวนความตองการพัฒนาดานสังคมไดรับความสนใจในระดับต่ํากวามาก 

(2) ปญหา/อุปสรรคและประโยชนจากการไดรับความชวยเหลือฯ 
เมื่อสอบถามดานปญหาและอุปสรรคในการรับความชวยเหลือโดยรวม ประชากรกรเกือบ 2 ใน 3 หรือรอยละ 62 ระบุ

มีปญหาในการรับความชวยเหลือ  และก็เปนที่นาสังเกตวาประชากรในสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 71) ระบุวามีปญหาการรับความ
ชวยเหลือ คือประชากรในศูนยฯหนองหอย ตามดวยศูนยฯหนองเขียว (รอยละ 62) และพระบาทหวยตม (รอยละ 50) ตามลําดับ 
ซ่ึงอุปสรรคสําคัญของการรับความชวยเหลือ คือ การขาดแคลนน้ํา (อุปสรรคสําคัญของศูนยฯ พระบาทหวยตมและหนองเขียว) 
ราคาผลผลิตตกต่ํา และความยุงยากในการจัดชั้นคุณภาพของผลผลิต (ปญหาสําคัญของประชากรในศูนยฯหนองหอย แตแทบไม
เปนปญหาสําคัญของประชากรในศูนยฯหนองเขียวทั้งนี้เน่ืองจากประชากรในศูนยฯหนองเขียวผลิตพืชไรเปนสวนใหญ 
ในขณะที่ประชากรในศูนยฯหนองหอยผลิตพืชผักเมืองหนาว และในศูนยฯพระบาทหวยตมเริ่มผลิตพืชผักบางชนิดได)  
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เมื่อสอบถามประชากรวา ความชวยเหลือที่ไดรับเปนประโยชนและสามารถชวยบรรเทา หรือแกไขปญหาความยากจน
ไดมากนอยขนาดใด ประชากรสวนใหญ ระบุวาเปนประโยชนในระดับนอยถึงปานกลาง (รอยละ 58) และสามารถชวยบรรเทา 
หรือแกไขปญหาความยากจนไดนอยถึงปานกลาง (รอยละ 56) ซ่ึงลักษณะดังดังกลาวน้ีเปนจริงสําหรับประชากรในศูนยฯพระ
บาทหวยตมและหนองเขียว แตสําหรับประชากรในศูนยฯหนองหอย (รอยละ 57) ระบุวาความชวยเหลือเปนประโยชนปาน
กลางถึงมาก และรอยละ 45 ระบุวาความชวยเหลือสามารถชวยบรรเทา หรือแกไขปญหาความยากจนของครอบครัวได ผล
การศึกษาสวนน้ีชวยย้ําใหเห็นวา ประชากรในศูนยท่ีพัฒนาเจริญกาวหนาแลว ไดรับประโยชนจากการพัฒนาและสงเสริมจาก
โครงการหลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนมากกวาศูนยที่พัฒนาในระดับปานกลางและยากจน ตามลําดับ ดังนั้นการให
ความชวยเหลือในการพัฒนาในอนาคต จึงควรปรับเปลี่ยนไปยังศูนยท่ีพัฒนาในระดับปานกลางและยากจนใหมากกวาศูนยที่
พัฒนาเจริญกาวหนาแลว 

(3) การมีสวนรวมในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาฯ 
การพิจารณาการมีสวนรวมของประชากรในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาของโครงการหลวงและหนวยราชการ

สนับสนุนในที่น้ีครอบคลุมทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงานอันประกอบดวย การกําหนดปญหา การวางนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติ การกําหนดความชวยเหลือ และการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ผลการศึกษาพบวา  ประชากรมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ 
ดังกลาวขางตนในระดับต่ํา (ในแตละข้ันตอนเพียงรอยละ 9-22 ของประชากรเทานั้นที่มีสวนรวม) อยางไรก็ตาม ข้ันตอนที่
ประชากรมีสวนรวมในระดับสูงพอสมควรในภาพรวม (และเหมือนๆ กันในทุกศูนย) คือ การกําหนดปญหา (รอยละ 22) การ
กําหนดความชวยเหลือที่ตนจะไดรับ (รอยละ 21) และการแสดงขอคิดเห็นตางๆ (รอยละ 15) ที่เปนเชนนี้เนื่องจากโครงการ
หลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนไดดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูลและปญหาของประชากรเปาหมายเพื่อประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนา และยังมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูนําและตัวแทนประชากรเปนครั้งคราว ประชากรบางสวนจึงมี
โอกาสมีสวนรวมในกระบวนการสงเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง แตก็นับวายังเปนประชากรสวนนอยดังที่ขอมูลปรากฏ
ชัดเจนในผลการสํารวจเบื้องตนนี้ 

เมื่อสอบถามประชากรถึงความตองการมีสวนรวมในกระบวนการสงเสริมและพัฒนา ประชากรแสดงความจํานงวา
ตองการมีสวนรวมในแตละขั้นตอนในสัดสวนที่สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการไดมีสวนรวมอยูแลว (รอยละ 13-50) ข้ันตอนที่
ประชากรมีความตองการมีสวนรวมอยางมากก็ยังคงเปน 3 ข้ันตอนเดิมที่ประชากรสวนหนึ่งไดมีสวนรวมอยูบางแลว กลาวคือ 
การกําหนดปญหา (รอยละ 50) การแสดงความคิดเห็นตางๆ (รอยละ 42) และการกําหนดความชวยเหลือ (รอยละ 34) แสดงวา 
หากโครงการหลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนเปดโอกาสใหประชากรกลุมตางๆ มีสวนรวมในกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาใหมากข้ึน ก็จะมีประชากรเขามามีสวนรวมมากขึ้น และก็จะเปนที่คาดไดวา การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายเหลานี้
จะทําใหการสงเสริมและพัฒนาของโครงการหลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนตรงกับความตองการและเอ้ือประโยชนแก
ประชากรเปาหมายโดยเฉพาะการชวยแกไขปญหาความยากจนมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม โครงการหลวงและหนวยงานราชการ
สนับสนุนพึงตระหนักถึงการกระจายการสงเสริมและพัฒนาไปยังศูนยที่ยากจนและปานกลางใหมากขึ้น 

(4) ทัศนคติเก่ียวการใหความชวยเหลือของโครงการหลวงและหนวยงานราชการที่สนับสนุน 
การศึกษาทัศนคติของประชากรตอการดําเนินงานของโครงการหลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนมุงประเด็นไปที่

ทัศนคติตอการพัฒนาที่ไดรับ การดูแลรักษาปาไมเพ่ือประโยชนของสวนรวมและคนพื้นราบ และการไดรับสิทธิพิเศษในการ
อาศัยอยูในแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ ผลการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญในทุกศูนย (มากกวารอยละ 90 ของประชากร
รวม) โดยเฉพาะศูนยยากจน เห็นดวยกับการตองดูแลรักษาปาไมเพื่อประโยชนของสวนรวมและคนพื้นราบ ประชากรเหลานี้
รอยละ 17  49 และ 16 เห็นวาคนในชนบทที่สูงไดรับความชวยเหลือผานโครงการหลวงมากกวา เทากับ และนอยกวาคนพ้ืนราบ 
ตามลําดับ นอกจากนี้ ประชากรสวนใหญ 2 ใน 3 (รอยละ 67 ของประชากรในชนบทที่สูงท้ังหมด) เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง
กับความคิดเห็นที่วา “การท่ีประชากรในชนบทที่สูงไดอาศัยและทํากินอยูบนพื้นที่ตนน้ําลําธารและมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณวาเปนการไดเปรียบหรือไดรับสิทธิพิเศษ” ทัศนคติและความคิดเห็นดังกลาวขางตนนี้แสดงวา ประชากรในชนบทที่สูง
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สวนใหญมีความเขาใจในสถานภาพของตนเอง มีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาที่ไดรับ และตระหนักตอผลกระทบที่มีตอสังคม
สวนรวมและคนพื้นราบใกลเคียง นับเปนทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาในชนบทที่สูงที่จะชวยลดความขัดแยงระหวางคนในชนบทที่
สูงและคนพื้นราบในอนาคต  
 เมื่อสอบถามถึงการที่ประชากรในชนบทที่สูงซ่ึงไดพ่ึงพระบรมโพธิสมภารจนมีความเปนอยูอยางในปจจุบันวาจะ
ระลึกถึงพระคุณของใคร ผลการศึกษาก็พบวา รอยละ 80 ของประชากร (ไมนอยกวารอยละ 75 ของประชากรในแตละศูนย) 
ระบุวา นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นับเปนความจงรักภักดีที่ย่ิงใหญและแนนแฟนในฐานะ
ที่พระองคทานทรงเปนผูใหกําเนิดและทรงงานของโครงการหลวงตลอดระยะเวลามากกวา 35 ปท่ีผานมา สําหรับผูที่ไดรับการ
รําลึกถึงพระคุณจากประชากรในชนบทที่สูงในลําดับถัดมาไดแก นายกรัฐมนตรีพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร (รอยละ 32) 
พอแม (รอยละ 28) และโครงการหลวง (รอยละ 19) ซ่ึงการที่โครงการหลวงไดรับการระลึกถึงในลําดับไมสูงมากนัก เน่ืองจาก
ภาพลักษณขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและโครงการหลวงนั้นเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สวนนายกรัฐมนตรีไดรับการ
รําลึกถึงในฐานะเปนผูมีโครงการชวยเหลือการแกไขปญหาความยากจนหลายๆ อยาง การปราบปรามยาเสพติด ความจริงจังใน
การทํางาน และทํางานไดตรงใจประชากร 

สรุปแลว ผลจากการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา ประชากรในชนบทที่สูงไดรับความชวยเหลือจาก
โครงการหลวงและหนวยราชการสนับสนุนในดานอาชีพ การสรางรายได และการตลาดในระดับสูง ตามดวยการดูแลดาน
ทรัพยากรและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แตยังไดรับการพัฒนาดานสังคมไมมากนัก ซ่ึงประชากรมีความพึงพอใจตอการ
ชวยเหลือพัฒนาท่ีไดรับ แมกระน้ันศูนยที่ยากจนและมีความเจริญกาวหนานอยก็ไดรับความชวยเหลือและไดรับผลการพัฒนาต่ํา
กวาศูนยท่ีเจริญกาวหนาอยางชัดเจน โดยที่อุปสรรคที่สําคัญตอการรับความชวยเหลือของประชากรอยูที่การขาดแคลนน้ําเพ่ือ
การเกษตร ราคาผลผลิตตกต่ํา และความยุงยากในการจัดชั้นคุณภาพของผลผลิต แตเมื่อสอบถามถึงความตองการความชวยเหลือ
ฯ แมโดยรวมประชากรจะตองการความชวยเหลือดานตางๆ ตรงกับส่ิงที่เคยไดรับอยูแลว แตลําดับความสําคัญของความตองการ
การชวยเหลือดานตางๆ แตกตางกันไปในแตละศูนยข้ึนอยูกับปญหาอุปสรรคที่เปนขอจํากัดทางกายภาพของพื้นที่ แตทุกศูนย
ยังคงใหความสําคัญตอความชวยเหลือดานอาชีพ การเสริมสรางรายได และการแกไขอุปสรรคที่เปนขอจํากัดทางกายภาพของ
พื้นที่ตอการประกอบอาชีพในพื้นที่เปนสําคัญ สวนความตองการการพัฒนาดานสังคมไดรับความสนใจจากประชากรเปาหมาย
ในระดับต่ํากวาความตองการกลุมแรกๆ มาก  

ประชากรยังมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาของโครงการหลวงและหนวยงานราชการสนับสนุนในระดับต่ํา 
แมวาประชากรสวนหนึ่งจะไดมีสวนรวมในการกําหนดปญหา การกําหนดความตองการความชวยเหลือ และการเสนอ
ขอคิดเห็นตางๆ อยูบาง แตหากมีโอกาส ประชากรก็ตองการที่จะเขามามีสวนรวมข้ันตอนตางๆ เหลานี้เพิ่มข้ึน แตเมื่อพิจารณา
ทางดานทัศคติของประชากรในชนบทที่สูง ประชากรเหลาน้ีมีทัศนคติท่ีดีตอสังคมสวนรวมและคนในพื้นราบ ไมรูสึกดอยใน
การรับการพัฒนาจากรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในพื้นที่ราบ ตระหนักในสถานภาพของตนเองที่ไดรับสิทธิพิเศษในการ
อาศัยอยูในแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ และความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอยางแนนแฟน นับเปนทัศคติที่ดีและเกื้อหนุนตอการพัฒนาในชนบทที่สูงในอนาคต อันจะกอใหเกิดความมั่นคงและ
ลดความขัดแยงระหวางคนในชนบทที่สูงและคนพื้นราบ 

สําหรับขอเสนอแนะจากผูวิจัยในการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาชนบทที่สูงของโครงการหลวงและหนวยงาน
ราชการสนับสนุน มีดังนี้ ประการแรก ควรพิจารณาปรับความชวยเหลือจากศูนยที่มีความเจริญกาวหนาไปสูศูนยที่ยากจนและมี
ความเจริญกาวหนานอยใหมากขึ้น ประการที่สอง ควรเปดโอกาสใหประชากรกลุมตางๆเขามามีสวนรวมในการสงเสริมและ
พัฒนามากขึ้น ซ่ึงจะทําใหการสงเสริมและพัฒนาตรงกับความตองการของประชากรและชวยแกไขปญหาความยากจนได
ถูกตองยิ่งขึ้น ประการที่สาม ควรเพิ่มความชวยเหลือและพัฒนาดานสังคมใหมากข้ึนโดยเฉพาะดานการศึกษาและการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด และจัดใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และประการสุดทาย การดูแลรักษาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมที่ดําเนินงานอยางตอเนื่องมาตั้งแตอดีต เปนการดําเนินงานที่ถูกตองและตองดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไปใน
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อนาคต โดยตองใหความสําคัญแกการปองกันการทําลายทรัพยากรส่ิงแวดลอมและอนุรักษฟนฟูสวนที่ถูกทําลายใหกลับคืน
สภาพโดยเร็ว 

 
4.6.4   โครงการพัฒนาของรัฐที่เปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจน  

        มีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของตน 
                  นอกเหนือจากความคิดเห็นหรือทัศนะของประชากรตัวอยางศึกษาทุกระดับ (ตั้งแตระดับรากหญาหรือพ้ืนฐานที่เปน
กลุมเปาหมายและกลุมควบคุม  ผูนําชุมชนและผูบริหารระดับทองถ่ิน  และผูบริหารระดับนโยบาย  ท่ีรวมทั้งกลุมนักการเมือง
ในระบบพรรคและกลุมผูแทนองคกรเอกชน) ใน 3 กลุมพื้นท่ีศึกษา (ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง) ของ 3 จังหวัด 
(เชียงใหม  ลําพูน  และพะเยา)  ในอาณาจักรลานนาที่ท้ังนิยมมาก – นิยมนอย  และมีความตองการมาก – ตองการนอย  จนไม
เห็นความสําคัญหรือไมเห็นประโยชน  สําหรับโครงการพัฒนาของรัฐบาลที่มีมาในอดีตจนปจจุบันและโครงการของรัฐบาล
ปจจุบันเพื่อชวยแกไขและหรือลดปญหาความยากจนของประชากรเปาหมาย  ดังที่ไดอธิบายแลวนั้น  ในหัวขอน้ีจะไดวิเคราะห
ลงลึกตอไปวาโครงการตางๆ น้ันไดเปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของตน
มากนอยเพียงใด 
          (1)   ประชากรเปาหมายยากจนกับการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาของรัฐบาล  
                  เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของตนเอง 
                  ความรวมมือและการมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในโครงการพัฒนาของรัฐบาลที่ชวยเหลือพวกตนนั้นมีหลาย
ลักษณะ ดังน้ี 
           (1.1)  การมีสวนในระดับผูบริหารของหมูบานหรือกรรมการโครงการพัฒนาตางๆ นั้น  พบวา ท้ัง 3 กลุมพ้ืนท่ีศึกษา  คือ  
ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมืองนั้น ในภาพรวมแลวไมตางกันมากนัก  เพราะมีนอยรายมากในกลุมประชากร
เปาหมายหรือแมแตในกลุมประชากรควบคุมก็ตาม  คือ แตละหมูบานหรือชุมชนจะมีประชากรตัวอยางศึกษาแหงละประมาณ 
1– 2 คนไดรวมงานเปนกรรมการ  และจะไดเปนกันคนละ1 – 2 โครงการ  หรือ1-2 ครั้ง  และไมเกิน 3 โครงการหรือ 3 ครั้ง
ในชวงเวลาที่แตกตางกันหรือตอเนื่องก็ตาม  แตก็พบวามีบางหมูบานและชุมชนตัวอยางศึกษาที่ประชากรทั้งกลุมเปาหมายและ
กลุมควบคุมไมเคยมีโอกาสรวมงานบริหารระดับหมูบานและชุมชน ( มี 7 แหง  ประกอบดวย  ชนบทที่สูง  บานของประชากร
เปาหมาย ท้ัง 2 แหง  ของศูนยฯหนองเขียว และบานของประชากรควบคุม-บานหนองหอยใหม  ของศูนยฯหนองหอย  และบาน
ประชากรควบคุม – บานหนองปู  ของศูนยฯ พระบาทหวยตม  ชนบททั่วไป  บานประชากรเปาหมาย – บานโฮงใน  จังหวัด
เชียงใหม  และบานบวก  จังหวัดลําพูน  และชุมชนเมืองบานประชากรเปาหมาย – ไกแกว  จังหวัดลําพูน)  หรือเปนกรรมการ
โครงการพัฒนาของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจนทั้งในอดีตและปจจุบัน  เปนที่นาสังเกตวาประชากรที่ไดรวมงานโครงการ
พัฒนาของรัฐโครงการใดโครงการหนึ่งมักจะเคยไดรับเลือกเปนกํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  หรือกรรมการอ่ืนๆ เชน  
กรรมการโรงเรียน  กรรมการหมูบาน  กรรมการพลังแผนดิน  หัวหนาคุม (กลุมบาน)    อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน(อสม.) 
ฯลฯ  อยางใดอยางหนึ่งมากอน  สวนโครงการพัฒนาของรัฐที่ประชากรเปาหมายทุกกลุมไดมีสวนรวมเปนกรรมการ  คือ 
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละลานบาท ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐปจจุบันที่เริ่มมาตั้งแตป 2544  ยกเวนเฉพาะหมูบานตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูงของศูนยฯหนองเขียวเพียงแหงเดียวที่ไม
พบประชากรตัวอยางศึกษาคนใดเคยหรือกําลังมีสวนรวมในโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและปจจุบัน  ในขณะที่ประชากร-       
เปาหมายในอีกสองศูนยฯของชนบทที่สูงไดเขามามีสวนรวมและชวยงานเปนกรรมการโครงการกองทุนเงินลานดังกลาวของรัฐ
เพียงโครงการเดียว (นอกจากนั้น ก็มีสวนรวมเปนกรรมการขององคกรเอกชนที่มีบทบาทเขามาพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม
เชน   FEDRA  และกรรมการขององคกรประชาชน  เชน  กรรมการพลังแผนดิน และหัวหนากลุมลูกคา ธ.ก.ส. ของประชากร
เปาหมายศูนยฯ หนองหอย  เปนตน)  แตถาเปนพื้นที่ศึกษาในชนบททั่วไป  ประชากรตัวอยางศึกษาทั้งกลุมเปาหมายและกลุม
ควบคุมไดมีโอกาสรวมงานเปนกรรมการระดับหมูบานหรือชุมชนในโครงการพัฒนาของรัฐที่มีมาในอดีตและปจจุบันเพื่อชวย
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แกไขปญหาความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้น  แตก็มีขอยกเวนเฉพาะบานของประชากร
เปาหมายของเชียงใหม (บานโฮงใน  อ.แมริม) และของลําพูน  (บานบวก  อ.ล้ี)  ท่ีไมมีประชากรตัวอยางศึกษาหรือประชากร
เปาหมายยากจนคนใดไดมีสวนรวมงานในระดับผูบริหารโครงการของหมูบานหรือแมแตโครงการขององคกรเอกชนและ
องคกรประชาชนใดๆเลย  สรุปแลวประชากรตัวอยางศึกษาที่ไดรวมบริหารโครงการพัฒนาระดับหมูบานชนบท  คนละ 1 – 2 
โครงการ   ซ่ึงมักเปนโครงการเดียวกันในชนบททั่วไปของ 3 จังหวัดพื้นที่ศึกษา  ไดแกโครงการกองทุนเงินลาน   และโครงการ
แกไขปญหาความยากจนหรือโครงการ กข.คจ. (ซ่ึงทราบกันดีแตแรกแลวเปนสองโครงการพัฒนาของรัฐปจจุบันและในอดีต
ตามลําดับ ดานเศรษฐกิจยอดนิยมและตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจน) ถัดมาเปนกรรมการที่ดูแลผูสูงอายุ  
คือชมรม และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ประชากรควบคุมจังหวัดเชียงใหม (บานโฮงนอก  อ.แมริม)  และประชากรเปาหมาย   จังหวัด
พะเยา  (บานเซี๊ยะ  อ.จุน)  ของชนบททั่วไปไดมีโอกาสรวมงานนี้ ซ่ึงนับเปนวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม ของสังคมไทยที่ให
ความรักดูแลเอาใจใสและตอบแทนผูสูงอายุท่ีลําบากเดือดรอนไรท่ีพึ่งพิง  สวนประชากรเปาหมายใน ชนบททั่วไปจังหวัดลําพูน  
ยังมีสวนรวมเปนกรรมการในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาที่มีมาในอดีตคือโครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  
โครงการเงินกูมิยาซาวา  โครงการสนับสนุนชวยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  และโครงการพัฒนาของรัฐในอดีต
ดานสังคม  คือการเปนประธานชวยเหลือในโครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส  เปนสําคัญ  และ ประชากรเปาหมายในชนบท
ทั่วไป  จังหวัดพะเยา  รวมงานเปนกรรมการในโครงการพัฒนาของรัฐปจจุบันดานเศรษฐกิจ คือ โครงการหนึ่งตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ หรือ OTOP และโครงการพัฒนาดานสังคมที่มีมาในอดีต  คือ  โครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  และโครงการดาน
สังคมของรัฐปจจุบัน  คือโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  เปนตน  (นอกจากนั้นประชากรเปาหมายในชนบททั่วไป
ยังมีสวนรวมบริหารงานองคกรประชาชนหลากหลายมากมายดังระบุแลวแตแรกไมแตกตางกัน  ไมวาจะเปนผูนําหมูบาน
ตําแหนงตางๆ หรือกรรมการพลังแผนดิน  อาสาสมัครสาธารณสุข  กลุมสัจจะออมทรัพย ฯลฯ  เปนตน)    
           (1.2)  การมีบทบาทในการรวมเสนอหลักเกณฑในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาของรัฐบาลของประชากรเปาหมาย
ยากจน  ยังนับวานอยหรือนอยมาก  คือ  สูงสุดไมถึง 1 ใน 3 หรือรอยละ 30.4  สําหรับประชากรในชนบททั่วไป  ถัดมาคือ
ประชากรในชุมชนเมืองที่เคยรวมเสนอหลักเกณฑก็มีไมถึง 1 ใน 4 หรือเพียง รอยละ 23.1  และนอยที่สุดเพียงรอยละ 16.7  ของ
ประกรตัวแทนศึกษาในชนบทที่สูงที่เคยรวมเสนอหลักเกณฑในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาของรัฐทั้งที่มีมาในอดีตและ
ปจจุบัน กลาวอีกนัยหนึ่งคือประชากรเปาหมายยากจน  สวนใหญมากกวา 2 ใน 3 ของทั้งหมดหรือรอยละ 68.7  (ชนบทที่สูงรอย
ละ 78.3 ชุมชนเมืองรอยละ 66.9 และชนบททั่วไปรอยละ 65.0) ยอมรับวายังไมเคยรวมออกความเห็นในการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาแกไขปญหาความเดือดรอนยากจนของตนแตประการใด  เหตุผลสําคัญท่ีประชากรเปาหมายแตละกลุมพื้นที่
เปาหมาย (ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง) ไมรวมมือในประเด็นนี้ไมมีความแตกตางกัน  ดวยพื้นฐานของสังคม
วัฒนธรรมไทยท่ีมีความเกรงอกเกรงใจ  ผูนอยเคารพเชื่อฟงผูใหญ  ไมกลาแสดงความคิดเห็นขัดแยงกับผูใหญกวาหรือหัวหนา  
หรือแมแตชนสวนนอยหรือกลุมชาติพันธุ  บทบาทในลักษณะนี้ย่ิงนอยมากเพราะยังมีปจจัยดานเปนชนเผา  อุปสรรคดานภาษา
และการศึกษา   ตลอดจนการขาดขอมูลและความรู  จึงพอสรุปเหตุผลของความไมรวมมือหรือรวมงานบริหารโครงการในระดับ
รากหญาหรือระดับหมูบานและชุมชนไดดังน้ี (1)  เปนคนจนหรือผูนอยไมกลาเสนอความคิดเห็น  รูสึกเกรงใจคนอื่นไมมีใคร
อยากฟงความเห็นของคนจน  กลัวการขัดแยงและเกินหนาคนอ่ืน  ถาความเห็นไมตรงกัน  (2)  มีการศึกษานอยหรือไมมี
การศึกษา  อานเขียนไมได และชนเผามีปญหาพูดภาษาไทยไมคอยไดเสริมดวย  จึงมีปญหาตามมาคือไมรูจะเสนออะไร  ไมมี
ขอมูล  คิดวาเสนออะไรไปก็ไมมีใครรับฟง  (3)  ไมมีเวลาใหสวนรวม  ทํางานเลี้ยงครอบครัวและตนเองก็หมดเวลาแลว  รวมท้ัง
มีความสนใจนอยจึงไมมีอะไรจะเสนอแนะยิ่งถาเปนการเสนอแนะเกณฑตางๆ ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนายิ่งไมอยาก
เขาไปยุงเกี่ยว  (4)  โครงการมีหลักเกณฑดีอยูแลว  กรรมการสวนมากก็วาตามกัน  มีคนอื่นเสนอแลวตนเองจึงไมอยากเสนอ  
และ   (5)  อายุมากแลว  ไมคอยไดเขาประชุมและไมอยากแสดงความคิดเห็นอะไรอีกแลว  จึงมักจะเห็นตามมติที่ประชุม 
 อยางไรก็ตาม  สําหรับประชากรเปาหมายสวนนอยท่ีมีบทบาทรวมเสนอความคิดเห็นหรือวางเกณฑการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาของรัฐดังที่ระบุแลวขางตนหรือเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุมพื้นที่เปาหมายเพียง 1 ใน 4 คือรอยละ 25.0 ของทั้งหมดน้ัน  
เปนที่นาสังเกตวาตางก็รวมเสนอเกณฑในลักษณะเดียวกันของโครงการยอดนิยมหรือตรงตามความตองการมากที่สุดโครงการ
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หน่ึง  คือ โครงการกองทุนเงินลานฯ เปนหลัก  โดยไดรวมเสนอหลักเกณฑการกูยืมใหมีประสิทธภาพมากขึ้นในการนําไป
พัฒนางานอาชีพจนเกิดผลิตผลและรายไดตามมา  ประกอบดวย “เกณฑการกําหนดวงเงินกูที่ขอขยายจากยอด 20,000 บาท/ราย 
เปน50,000 บาท/ราย  กําหนดชําระคืนเงินตนภายใน 1 ปนั้น  ขอขยายเปน 3 – 5 ป  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหลดลง  การ
ปรับปรุงหลักเกณฑการค้ําประกัน  เกณฑการออมเงินหรือการฝากสัจจะออมทรัพย  รวมถึงการหามกูยืมเงินกองทุนถายังมีภาวะ
หน้ีสิน  และการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกูและวงเงินใหกู  นอกจากนั้นยังใหมีการเก็บสําเนาการทําสัญญากูยืมเงินกองทุนเพื่อ
เปนหลักฐานไวดวย”  
           สวนเกณฑที่รวมเสนอสําหรับโครงการอ่ืนที่ประชากรเปาหมายไดพูดถึงอยูบางในทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษา  คือการปองกัน
และบําบัดผูติดหรือเสพยาเสพติดตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โครงการพัฒนาดานสังคมของรัฐปจจุบันที่
ประกาศปราบปรามอยางเด็ดขาด  และคอนขางไดผลพอสมควร  ดังจะเห็นไดชัดเจนวาในชวงงานภาคสนามของการวิจัยครั้งนี้  
ระหวางครึ่งหลังของป 2546  จนถึงกลางป 2547  ขาวคราวการเสพยาและคายาในระดับหมูบานและชุมชนจะคอนขางเงียบหรือ
เงียบ  และหลายหมูบานและชุมชนเปาหมายศึกษาไดรับเกียรติบัตรและประกาศเปนหมูบานปลอดยาเสพติด  ไดสัญลักษณเปน
หมูบานธงขาว  ขณะเดียวกันก็นาจะจัดเปนโครงการที่ไดรับความรวมมือจากรากหญาหรือประชากรทุกคนในพื้นที่มากที่สุด  
เพราะนอกจากผูไดรับเลือกอยูในกรรมการพลังแผนดิน (หมูบานหรือชุมชนละ 25 คน) หรือกรรมการหมูบานหรือชุมชนที่มี
สวนรวมรับผิดชอบดูแลปญหาเรื่องปองกันและปราบปรามยาเสพติดโดยตรงแลว  ชาวบานหรือชาวชุมชนจะรวมสอดสองดูแล
ปองกันพื้นที่ของตนไปพรอมๆกันดวย นับเปนความรวมมือหรือมีสวนรวมในทุกระดับอยางทั่วถึงทุกคน 
     (2)   โครงการพัฒนาของรัฐที่เปดโอกาสใหท้ังประชากรเปาหมายและผูบริหารระดับทองถิ่น 

          มีสวนรวมในการบริหารจัดการแกไขปญหาความยากจนทุกขั้นตอนจนถึงขั้นนําไปใชประโยชน 
           เปนท่ีนาสังเกตวาทัศนะของผูบริหารระดับทองถิ่นในประเด็นนี้คําตอบหรือขอมูลสวนใหญยังไมชัดเจน  เพราะจะ
มุงเนนการใหขอมูลเฉพาะประโยชนที่ประชากรของหมูบานหรือชุมชนไดรับ  พรอมขอเสนอแนะและแนวทางที่ควรจะเปน
มากกวา  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือผูบริหารระดับทองถ่ินจะมีมุมมองวาประชากรมีสวนรวมมากนอยนั้นอยูที่การไดใช
ประโยชนหรือใชบริการโครงการนั้นๆมากนอยเพียงใด  ดังน้ัน  คําตอบจึงใกลเคียงหรือสัมพันธกับขอมูลที่ไดวิเคราะหไปแลว
สวนหนึ่งเก่ียวกับโครงการพัฒนาของรัฐที่มีมาในอดีตและรัฐปจจุบัน ที่ประชากรเปาหมายตองการและชวยเหลือแกไขปญหา
ความยากจนของพวกเขาไดมากที่สุด  อยางไรก็ดี  ผูบริหารกลุมนี้ก็ยังใหขอมูลการมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในการ
บริหารจัดการโครงการพัฒนาบางโครงการที่ทางภาครัฐเปดโอกาส  นั่นก็คือ  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
กองทุนละ ลานบาท  ที่ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นวาเปนโครงการของรัฐท่ีประสบความสําเร็จและตรงเปาหมายมากที่สุด  
รวมทั้งเปดโอกาสใหประชากรมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของตนเปนลําดับแรกและลําดับที่สองสูงสุด  รอยละ 
31.4  และ 37.1  ตามลําดับ  และใหความสําคัญเปนลําดับที่สามเพียงรอยละ 5.7  ผูบริหารทองถ่ินทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่ศึกษา  คือ  
ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมืองตางก็ยอมรับวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง
ที่สมาชิกหมูบานหรือชุมชนรวมกันเลือกมาเปนตัวแทนนั้น  ไดมารวมบริหารจัดการกองทุนกันเองอยางเต็มที่  มีโอกาสรวมกัน
วางนโยบายกําหนดแผนงาน  และดําเนินการปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกสมาชิกกองทุนโดยตรง  ย่ิงกวานั้น  กฎกติกาหรือเกณฑ
ที่คณะกรรมการไดตั้งไว  ที่ประชุมสมาชิกสามารถเสนอขอปรับเปล่ียนใหเหมาะสมได  แมจะไมทั้งหมดก็ตาม (อาทิ  กองทุน
หมูบานลอ  อ.จุน  จังหวัดพะเยา) การที่คณะกรรมการกองทุนมาจากชาวบานหรือชาวชุมชนและมาบริหารจัดการดําเนินงาน
กันเอง  ตัดสินใจกันเอง ทําใหมองเห็นปญหาของสมาชิกและชวยไดถูกจุดหรือตรงตามความตองการ (อาทิ  กองทุนหมูบาน
หนองบอน  ศูนยฯ พระบาทหวยตม  อ.ลี้  จังหวัดลําพูน)  และนับเปนครั้งแรกที่ชาวชุมชนไดเงินกองทุนในลักษณะนี้จากภาครัฐ
มาบริหารกันเอง  เปดโอกาสใหชาวชุมชนไดใชศักยภาพของชุมชนอยางเต็มที่ ทําใหคนรวย – คนจนมีสิทธิเทากัน (อาทิ  
กองทุนชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย  แขวงกาวิละ  จังหวัดเชียงใหม)  ย่ิงกวานั้น  กรรมการกองทุนยังมีโอกาสไดบริหารจัดการเงิน
รายไดหรือเงินปนผลจากดอกเบี้ยของเงินกองทุนที่นํามาพัฒนาชุมชนไดหลากหลายประเภท  ซ่ึงรวมทั้งทุนการศึกษาและเงิน
สวัสดิการตางๆ (อาทิ  กองทุนชุมชนศรีวิชัย  แขวงศรีวิชัย  จังหวัดเชียงใหม)  เปนตน  อยางไรก็ดี  การบริหารจัดการกองทุน
หมูบานหรือชุมชนใชจะมีแตแงบวกหรือแงดีดังตัวอยางที่อางแลว  แตบางพ้ืนที่ผูบริหารระดับทองถ่ินก็ยอมรับวา  ถาการ
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บริหารจัดการกองทุนทุกอยางอยูในมือคณะกรรมการกองทุนที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จไมไดเปดโอกาสใหสมาชิกกองทุนหรือ
ประชากรเปาหมายมีสวนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็นแกไขปรับปรุงระเบียบใหเหมาะสมยุติธรรม  คือ  โครงการยังมีจุดออน
ที่ไมไดกําหนดเงื่อนไขจากประชากรเปาหมายโดยตรง (อาทิ  กองทุนหมูบานศรีวารี  อ.แมริม  จังหวัดเชียงใหม) ผลที่ตามมาก็
คือ  คนยากจนจริงๆไมไดกู  ทั้งๆที่โครงการกองทุนมีเปาหมายชวยเหลือคนจนใหมีทุนประกอบอาชีพเปนหลักก็ตาม (อาทิ  
กองทุนหมูบานนาคอเรือ  อ.ฮอด  จังหวัดเชียงใหม) แตผูบริหารระดับทองถ่ินบางคนก็มอบปญหาในลักษณะตรงกันขาม  คือ 
เห็นวาถาทางกองทุนปลอยใหชาวบานมีสวนรวมเต็มที่หรือบริหารจัดการกองทุนกันเอง  ก็นาจะทําใหเกิดปญหาไดมากกวาหรือ
ทําใหมีปญหา  ดวยไมมั่นใจวาชาวบานหรือสมาชิกกองทุนจะจัดระเบียบการกูไดสมกับเปนธนาคารคนจนในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (อาทิ  กองทุนหมูบานหนองหอย  ศูนยฯหนองหอย  อ.แมริม จังหวัดเชียงใหม) และยังมีอีกหลายหมูบานหรือ
สวนใหญที่ผูบริหารกองทุนหมูบานหรือชุมชนมีความเห็นตรงกันแมจะไมไดวางเปนเกณฑรวมกันก็ตาม  นั่นก็คือ  การไม
ปลอยเงินกูยืมกองทุนแกคนยากจนมากๆ หรือยากจนดวยความไมมั่นใจวาจะไดคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ย  ขณะเดียวกันเกณฑ
กลางของการกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ ท่ีตองมีผูคํ้าประกันถึง 2 คน  มีเงินฝากกลุมสัจจะออมทรัพยของกองทุน  
รวมทั้งเงินตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่ลวนแลวแตเปนอุปสรรคใหคนจนที่เปนประชากรเปาหมายของโครงการนี้ไมมีโอกาส
ไดกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  หรือถาบางรายพอจะไดโอกาส  วงเงินกูมักจะไดนอยกวาผูกูรายอ่ืน  อาทิ  คนจนกูไดรายละ 
3,000 – 5,000 บาท (แตสมาชิกทั่วไปมีโอกาสกูไดมากกวาจนถึงสูงสุดรายละ 20,000 บาท) นับวานอยเกินไปที่จะนําไปลงทุน
ประกอบอาชีพใหไดผลตอบแทนหรือรายไดเพียงพอที่จะชําระคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไดภายในกําหนดที่ส้ันเพียงปเดียว  จึง
มักเกิดวงจรการกูกองทุนอ่ืนหรือเงินกูนอกระบบดอกเบี้ยสูง (รอยละ 5 – 20 /เดือน) ตอเนื่องกันไปไมมีท่ีส้ินสุด  และความ
เดือดรอนจากภาระหนี้สินที่เพ่ิมมากขึ้น  คนจนอยูแลวก็ย่ิงจนมากขึ้น 
 นอกจากโครงการกองทุนเงินลานฯแลว   ผูบริหารระดับทองถิ่นของ 3 กลุมพื้นที่ศึกษาระบุอีกเพียง 3 โครงการที่เปด
โอกาสใหประชากรในพื้นที่มีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน  2 โครงการ  เปนโครงการพัฒนาดานสังคมและ
เศรษฐกิจของรัฐบาลในอดีตตามลําดับคือ (1)  โครงการลงทุนเพื่อสังคมและจัดตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาปญหาสังคม (SIP/SIF) 
และ  (2)  โครงการเงินกูมิยาซาวา  เงินกูของรัฐจากธนาคารโลกและจากเงินกูมิยาซาวาของญี่ปุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (กลางป 
2540) เพ่ือใหเปลาแกหมูบานชนบทหรือชุมชนเมืองโดยไมเอาคืน  ทางผูนําหมูบานชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  และผูนํา
ชุมชนเมือง  มีบทบาทโดยตรงในการกําหนดข้ันตอนระเบียบปฏิบัติ  และการบริหารจัดการเงินทุนที่ไดรับดวยตนเอง  ตัวอยาง  
เงินทุนทางสังคม  หรือ SIF ที่ใหเปลาดานการชวยเหลือผูสูงอายุ  เด็กกําพราทุนการศึกษา ฯลฯ  (อาทิ  ชุมชนเมือง  จังหวัด
เชียงใหม  เชน  ชุมชนศรีวิชัย  จังหวัดลําพูน  เชน  ชุมชนไกแกว)  สวนตัวอยางเงินทุนทางเศรษฐกิจหรือมิยาซาวา  ที่ใหเปลาที่
ทางหมูบานหรือชุมชนเอามาใชเปนทุนหมุนเวียน  เชน  กองทุนวัสดุเกษตร  ปุย  ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ (อาทิ  บานใหมสุขสันต  
อ.ล้ี  จังหวัดลําพูน)  หรือใหเปนเงินชวยเหลือสรางถาวรวัตถุ  เชน  ศาลาอเนกประสงคและการจางแรงงานเกษตร  เชน  ขุดลอก
ลําเหมือง  สรางระบบคูคลอง  และแรงงานนอกการเกษตรในงานกอสรางตางๆ เหลาน้ีเปนคาแรงจางรายวันที่ไดในชนบทและ
ชุมชนทั่วไป  แตเล็กนอยมาก  คือสวนใหญมักไดรวมเปนแรงงานกันคนละ 1 – 2 วัน (คาจางแรงงานรายวันๆละ 120 บาท) สวน
อีกโครงการเปนโครงการขององคกรเอกชนหรือมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน (CCF – Christian Children Fund) ที่ผานมาทาง
ประชาสงเคราะหจังหวัด  คณะกรรมการของโครงการระดับหมูบานหรือชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการกันเองสําหรับงบ
ฯ ของโครงการที่ชวยคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ระดับประถมและมัธยม)  และคาอุปกรณการเรียน (อาทิ  บานพระบาทหวย
ตม ศูนยฯ พระบาทหวยตม จังหวัดลําพูน และบานปางไฮ  ศูนยฯหนองหอย  จังหวัดเชียงใหม) และบางพื้นที่ (เชน  บานปางไฮ) 
ทางโครงการยังชวยจัดหาผูรับอุปการะเด็กยากจน (ทั้งที่เปนตัวเงิน และความชวยเหลือดานอื่นๆ) ใหดวย 
 ถาพิจารณาวาการใชบริการของประชากรเปาหมายยากจนคือความรวมมือหรือการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาของ
รัฐเพ่ือชวยแกไขปญหาความยากจน โครงการกองทุนเงินลานของรัฐบาล   ปจจุบันท่ีอธิบายแลวแตตนวาไดเปดโอกาสใหท้ัง
ผูนําทองถิ่น (หมูบานและชุมชน) และประชากรเปาหมายมีสวนรวมบริหารจัดการนั้น  นับเปนโครงการที่ประชากรเปาหมาย
ยากจนใหความสนใจและตองการใชบริการหรือใชประโยชนมากที่สุด  แตถาจนมากๆ ก็ไมสามารถใชบริการดวยเง่ือนไขที่เปน
อุปสรรคดังไดอธิบายแลวเชนกัน  แมกระนั้นก็ดีผูบริหารระดับทองถิ่นสวนใหญยอมรับวาโครงการกองทุนเงินลานฯ  ประสบ
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ความสําเร็จกับประชากรเปาหมายมากที่สุด  เพราะชวยใหผูมีรายไดนอยหรือจนและผูดอยโอกาสมีโอกาสลงทุนประกอบอาชีพ
หรือพัฒนาอาชีพเดิมใหดีข้ึน  ทั้งอาชีพในและนอกการเกษตร  โดยเฉพาะถาเปนชนบทเกษตรแลวผูบริหารฯใหความเห็นวา
กองทุนเงินลานฯ ชวยพัฒนาอาชีพหลักเกษตรไดมากข้ึนจนถึงประมาณ รอยละ 90 ของประชากรเกษตรทั้งหมดของหมูบาน 
(การลงทุนทางการเกษตรประกอบดวย  พันธุพืช  พันธุสัตว  เทคโนโลยีทางการเกษตร ฯลฯ)  สวนในชุมชนเมือง  กองทุนเงิน
ลานฯ ก็ไดชวยใหโอกาสคนจนไดลงทุนทํามาคาขาย (ทั้งแบบรถเข็นเรขาย  แผงลอยและลงทุนผลิตสินคานอกการเกษตรดาน
หัตถกรรม – เย็บ  ปก  ถัก  ทอ และอ่ืนๆ )  ทั้งในรูปกลุม และเดี่ยว  สวนผลพลอยไดจากการมีสวนรวมเปนสมาชิกโครงการ
กองทุนเงินลานฯ ก็คือ  การชวยลดภาระหนี้สินเงินกูนอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงมาก  และคนจนตองพ่ึงกันมากมากอน  คือทําใหพอ
มีเงินทุนหมุนเวียนชวยบรรเทาความเดือดรอนไดทันการ  แมจะเปนชวงส้ันๆเพียงปเดียวก็ตาม  แตสมาชิกท่ีปฏิบัติตามเกณฑก็มี
โอกาสมีสวนรวมหรือรวมไดไมเต็มที่กับกองทุนเงินลานในทัศนะของผูบริหารทองถิ่นก็ไมตางจากของประชากรเปาหมาย  ที่
ไดพูดถึงแลวแตแรก  คือถาเปนประชากรเปาหมายยากจนก็มักไมผานเกณฑหรือเงื่อนไขของการมีผูคํ้าประกัน(2 คน) การฝาก
สัจจะออมทรัพยรายเดือน การจายคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ยภายในปเดียวหรือถาสามารถผานเงื่อนไขการสมัครเปนสมาชิก
เงินกองทุนและกูได  คณะกรรมการมักจะไมอนุมัติใหกูเต็มจํานวนที่ขอหรือไดสูงสุดตามเกณฑรายละ 2 หมื่นบาท  แตมักจะ
กูยืมไดรายละ 3,000 – 5,000 บาท  และไมเกินรายละหมื่นบาท  เพราะเกรงวาคนจนที่ขอกูจะมีปญหาเรื่องการชําระคืน  นั่นก็คือ  
คนจนและคนดอยโอกาสมักจะถูกปดก้ันโอกาสที่จะพัฒนาอาชีพไดอยางเต็มที่  ในขณะที่คนฐานะดีกวาจะขอกูเต็มจํานวน  และ
ขอกูซํ้าตอเนื่องทุกปตั้งแตเริ่มโครงการในป 2544  พรอมทั้งเสนอใหเพ่ิมวงเงินกูเปนครั้งละ 3 – 5 หมื่นบาท  และขยายกําหนด
ชําระคืนเปนภายใน 3 ป   และถาจะใหไดผลดียิ่งขึ้น  ผูบริหารทองถ่ิน (บานผาแตน  อ.ฮอด  จังหวัดเชียงใหม) เสนอวารัฐตองลง
มาเปนพ่ีเล้ียงจัดตั้งกลุมกองทุนท่ียั่งยืนในแตละหมูบานและชุมชนตอไป 
 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  30 บาทรักษาทุกโรค   นับเปนโครงการของรัฐบาลปจจุบันที่ผูบริหารทองถ่ิน
ใหความสําคัญในลําดับถัดมาจากโครงการกองทุนเงินลานฯที่ประสบความสําเร็จและตรงเปาหมายมากที่สุด  และเปดโอกาสให
ประชากรมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของตน  เปนลําดับแรกรอยละ 20.0  และใหความสําคัญเปนลําดับสอง  รอย
ละ 17.1  และลําดับสามสูงสุด  รอยละ 22.9  กลาวอีกนัยหน่ึงผูบริหารทองถิ่นเห็นวาประชากรเปาหมายมีสวนรวมใชประโยชน
กองทุนเงินลานมากที่สุดในสองอันดับแรก  ตามดวยโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  ซ่ึงประชากรใหความสําคัญและรวมมือ
สูงสุดในลําดับ 3  โดยเฉพาะคนจนและดอยโอกาสจะมีโอกาสทัดเทียมและทั่วถึงในการไปใชบริการสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลทุกระดับดวย  การใชสิทธิบัตรทอง (ที่มีตัว “ ท” คือไมตองเสีย 30 บาท และเสีย 30 บาททุกครั้งท่ีไปใชบริการ)  ซ่ึง
ผูบริหารทองถิ่นเห็นดวยกับประชากรเปาหมายยากจนสําหรับโครงการ 30 บาท วาถาไปใชบริการในเรื่องเจ็บปวยหนักหรือที่
ตองเสียคาใชจายสูงและฉุกเฉินบัตรทองจะชวยลดภาระไดมากหรือเกือบหมด  แตถาเปนไขหรือเจ็บปวยเล็กๆนอยๆ และตอง
ไปหาหมอบอยๆ เปนประจําจะไมคุมกับการตองจาย 30 บาททุกครั้ง  แตในภาพรวมก็ยังเห็นวาโครงการบัตรทอง 30 บาทชวย
ใหประชาชนทุกเพศทุกวัยมีหลักประกันสุขภาพที่ดี และลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพของครอบครัว  โดยเฉพาะกับครอบครัว
ยากจน  เพียงแตยังมีจุดออนและขอบกพรองบางประการที่คนจนและประชากรทั่วไปยังใหความรวมมือไมเต็มท่ี  นั่นก็คือ  
บริการทางการแพทยของสถานพยาบาลหลายระดับและหลายแหง  ยังมีปญหาดานการสื่อสารติดตอ  ประชาสัมพันธที่ไมสุภาพ
กับคนไขบางกลุม (คนจน  คนดอยโอกาสตางๆ  กลุมชาติพันธุ ฯลฯ) ของแพทย  พยาบาล  และเจาหนาท่ีที่เก่ียวของควรจายยา
คุณภาพต่ํา   การวินิจฉัยโรคผิด  การมีปญหาเรื่องไมสงตัวตอตัว  และยังมีบางโรคหรือบางกรณีท่ีบัตรทอง 30 บาทไมครอบคลุม  
คือยังไมฟรีทั้ง 100 เปอรเซ็นต  ดังนั้น  นอกจากผูบริหารทองถิ่นจะเสนอใหแกไขปรับปรุงลดปญหาที่ระบุแลว  ยังเสนอใหเพิ่ม
งบฯจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย  สําหรับโรงพยาบาลระดับทองถ่ินหรือชุมชน (ระดับอําเภอ)  และควรใหมี
โรงพยาบาลศูนยกลางทองถ่ินโดยพัฒนาและยกฐานะจากโรงพยาบาลทองถ่ินหรือชุมชนที่มีศักยภาพเหนือกวาโรงพยาบาล
ทองถิ่นระดับเดียวกันอ่ืนๆ (อาทิ  โรงพยาบาลฮอด  มีศักยภาพพอจะพัฒนาเปนโรงพยาบาลศูนยกลางทองถ่ิน  คือเปนศูนยกลาง
ของพื้นที่ 5 อําเภอ  คือ  จอมทอง  ดอยเตา  แมสะเรียง  อมกอย  และแมแจม) 
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 นอกจากสองโครงการแรกของรัฐบาลปจจุบันที่มีความโดดเดนในความรวมมือของประชากรเปาหมายากจนและการ
ใชประโยชนเพื่อลดความเดือดรอน  ความดอยโอกาส  และความยากจนไดโดยตรงมากกวาโครงการพัฒนาอ่ืนของรัฐบาล
ปจจุบันและอดีตที่ยังดําเนินการอยู  ดังที่ผูบริหารระดับทองถ่ินไดยืนยันความสําเร็จและตรงเปาหมายของโครงการอ่ืนในลําดับ
แรกไมถึงรอยละ 10 ของผูบริหารฯ ทั้งหมด  คือรอยละ 8.6 สําหรับโครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ กข.คจ.  และรอยละ 
5.7  สําหรับโครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจเพื่อชวยแกไขปญหาความ
ยากจนของรัฐที่มีมาเดิมทั้งสองโครงการ  และมีเกณฑการชวยเหลือคนยากจนในรูปเดี่ยว (กข.คจ.)  และในลักษณะกลุม 
(กองทุนเงินแสนฯ)  ที่มีความชัดเจนไมซับซอน  และไมมีดอกเบี้ย  นอกจากคาบริหารจัดการเล็กนอยที่ทางกรรมการของแตละ
กองทุนของหมูบานจะเรียกเก็บ (ดังไดพูดถึงมาบางแลวแตแรก)  จึงจัดเปนโครงการที่ประชากรเปาหมายยากจนนิยมใชบริการ
มากที่สุด  สําหรับโครงการของรัฐในอดีต  และโดยเฉพาะกองทุนเงินแสนฯ ท่ีชวยใหกูยืมในรูปกลุม  จึงทําใหเกิดการรวมกลุม
เพ่ือชวยเหลือกันและกัน  และยังสามารถดําเนินการภายในกลุมไดอยางเปนอิสระจากโครงการและคลองตัวในการบริหาร
จัดการภายในกลุมสมาชิกที่เนนการชวยเหลือท้ังเงินและปจจัยการผลิตทางการเกษตรอื่นๆ นอกจากนี้ทั้งโครงการของรัฐที่มีมา
เดิมและปจจุบัน  พบวาทางผูบริหารทองถิ่นเพียงโครงการละคนเดียวหรือรอยละ 2.8  ใหความสําคัญแตละโครงการในลําดับ
แรกเทาๆกัน  ประกอบดวย  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และโครงการกองทุนเพ่ือบรรเทาปญหาสังคม – SIF  
สวนอีกรอยละ 2.8 ของผูบริหารระดับทองถ่ินใหความสําคัญโครงการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จตรงความตองการประชากร
เปาหมายยากจนเปนลําดับ 2  อีก 4 โครงการ  คือ  โครงการเงินกูมิยาซาวา  โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล 
– บัตร สปร. และโครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส  ของรัฐบาลในอดีต  และโครงการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑของรัฐบาล
ปจจุบัน  สามโครงการสุดทายของรัฐบาลปจจุบันมีความสําคัญลําดับ 3 ในทัศนะของผูบริหารทองถ่ินรอยละ 2.8  เชนกัน  ไดแก  
โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ ธ.ก.ส.  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)  และโครงการปฏิรูปการศึกษา   
ขออธิบายหรือเหตุผลตางๆท่ีผูบริหารทองถิ่นแตะละรายตอโครงการตางๆดังกลาวขางตนจะไมแตกตางจากขอมูลของประชากร
เปาหมาย  ผูนําชุมชน  และระดับนโยบายที่อธิบายมาแลวในตอนแรก  จึงจะไมนํามากลาวซํ้าในสวนน้ี  แมแตโครงการของ
องคกรเอกชนหรือมูลนิธิที่เขามามีบทบาทพัฒนาแบบมีสวนรวมในพื้นท่ีตัวแทนศึกษา ทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชน
เมืองก็ไดอธิบายแลวในบท 2.2 (บาทบาทขององคกรเอกชนกบัโครงการชวยเหลือคนยากจนในพื้นที่ศึกษา 
 
 ในหัวขอนี้จะไดสรุปเปนภาพรวมของขอเสนอแนะจากผูบริหารระดับทองถิ่นที่จะเสริมหรือเพิ่มบทบาทการมีสวน
รวมแกไขปญหาความยากจนของประชากรเปาหมายยากจนในทุกข้ันตอนของโครงการพัฒนาของรัฐและอ่ืนๆในทั้ง 3 กลุม
พื้นที่เปาหมาย  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  ซ่ึงประกอบดวย  ข้ันกําหนดนโยบาย  ข้ันวางแผนตามนโยบาย  ข้ัน
นําไปปฏิบัติตามแผน  และข้ันประเมินผลการปฏิบัติและนําไปใชประโยชน  เปนที่นาสังเกตและนาสนใจที่ผูบริหารระดับ
ทองถิ่นของทุกกลุมพื้นที่เปาหมายใหทัศนะหรือขอเสนอแนะในภาพรวมไมแตกตางกัน  ดังนี้ 
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((11..22))  ระดับทองถิ่น ระดับทองถ่ิน ::  ตําบล ตําบล ––  อําเภอ อําเภอ ––  จังหวัดจังหวัด   
                              หรือหรือ    แขวง แขวง ––  เทศบาลนครเทศบาลนคร  ––  เทศบาลเมืองเทศบาลเมือง  

ขอมูลตาม ขอมูลตาม ((11..11))    นําเสนอผานระดับน้ี  เพ่ือไปสูสวนกลางหรือรัฐบาล นําเสนอผานระดับน้ี  เพ่ือไปสูสวนกลางหรือรัฐบาล ((11..33))  
ออ..บบ..ตต..  ––  พัฒนาการอําเภอหรือพัฒนาการอําเภอหรือนายอําเภอ นายอําเภอ ––  ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด ((พ้ืนที่ชนบทพ้ืนท่ีชนบท))  

สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ((พ้ืนที่ชุมชนเมืองพ้ืนท่ีชุมชนเมือง))  

((11..33))    สวนกลาง สวนกลาง ((รัฐบาลรัฐบาล))  ::    สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี //  สภาผูแทนราษฎรสภาผูแทนราษฎร  // คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  
กําหนดนโยบายจากพื้นฐานขอมูลของประชากรเปาหมายกําหนดนโยบายจากพ้ืนฐานขอมูลของประชากรเปาหมาย  
เนนคนจนมีงานทําแลเนนคนจนมีงานทําและมีรายไดตลอดปอยางสม่ําเสมอะมีรายไดตลอดปอยางสม่ําเสมอ  

ที่เสนอผานขอ ท่ีเสนอผานขอ ((11..11))  และ และ ((11..22))  

ส.ส. พ้ืนที่ 
ผูบริหารเทศบาล  (ชุมชนเมือง) 
ประสานงานและเดินเรื่อง 
ดูแลเรงรัดใหตรงตามเสนอ 

((11..11))    ระดับหมูบาน ระดับหมูบาน //  ชุมชนชุมชน  
ประกาศเสียงตามสายเรียกประชุม  จัดเวทีประชาคม   ประชุมปรึกษาหารือ เสวนา  ประกาศเสียงตามสายเรียกประชุม  จัดเวทีประชาคม   ประชุมปรึกษาหารือ เสวนา    

และประชาพิจารณและประชาพิจารณ  
ชาวบานยากจนและชาวบานทั่วไปชาวบานยากจนและชาวบานท่ัวไป  

เพ่ือหาปญหา เพ่ือหาปญหา ––  เรียงลําดับความสําคัญของปญหา เรียงลําดับความสําคัญของปญหา ––  รวบรวมขอมูล  รวบรวมขอมูล    
เนนประเด็นปญหาเนนประเด็นปญหาความยากจนและดอยโอกาสความยากจนและดอยโอกาส  

ขั้นกําหนดนโยบาย 

ขอเสนอแนะใหประชากรยากจนมีโอกาสรวมแกไขปญหาความยากจนและดอยโอกาส 
ในลักษณะตางๆ ในทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนา ตามทัศนะของผูบริหารระดับทองถ่ิน 
ผูบริหารระดับทองถิ่น : (หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ/ตําบล/ทองถิ่น) 

 
   (1)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (2)   

(2.1)  ระดับหมูบาน / ชุมชน 
จัดประชุมหรือจัดเวทีประชาคม  คร้ังท่ี 2 (หลังรัฐกําหนดนโยบายและแผนลงมาแลว) ชาวบานยากจนและชาวบานท่ัวไป 

เพ่ือรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเนนจากคนจนเพื่อเปนแนวทางปรับแผนเบื้องตนใหตรงเปาหมายและตามความตองการของตน 
(2.2)  การมีสวนรวมวางแผนและปรับแผน 

จัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานของหมูบาน / ชุมชน (จํานวน 5 – 25 คน โดยมีสัดสวชาวบานยากจน : ชาวบานทั่วไป 
รอยละ 40 : 60  สวนใหญ  และอยางนอยท่ีสุด  ตองมีตัวแทนคนยากจนไมนอยกวาชุดละ 2 คน) กรรมการหรือคณะทํางาน 
ชุดน้ีท่ีขาดไมไดคือ  ผูใหญบาน / ประธานชุมชน  อบต. และตัวแทนคนยากจน (ชวยตรวจสอบแผนปฏิบัติทุกขั้นตอน 

พรอมการติดตามและประเมินผล)  ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความชํานาญและประสบการณในหมูบาน / ชุมชน 
ที่ชาวบานเชื่อถือศรัทธา  ชวยตรวจสอบดูแลการกําหนดทิศทางของแผนใหสมาชิกสามารถดําเนินการไดตรงเปาหมาย 

(แกไขปญหาความยากจน)  นักวิจัยหรือนักวิชาการทองถิ่นเปนฝายสนับสนุนดานใหขอมูลและที่ปรึกษา 
หมายเหตุ  : เฉพาะบานเปาหมาย  ศูนยฯหนองเขียว  บริเวณชายแดนไทย – พมา  จําเปนตองมีทหารดูแลควบคุม 

ปญหาตางๆ ของชาวบาน  ดังน้ัน  ทหารจะรับทราบปญหาจากชาวบานโดยตรง  
(และใหงบฯชวยพัฒนาอาชีพ ปละ 400,000 บาท) จึงเปนอีกกลุมบุคคลที่ใหขอมูลเพ่ือการปรับแผน 

สําหรับชนบทที่สูงเขตชายแดนไดดี 
(2.3)  การติดตามการกําหนดนโยบายและแผน 

ใหตรงตามเปาหมายและความตองการของประชากรเปาหมายยากจนบุคลากรที่หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ/ตําบล/ทองถ่ิน 
เสนอใหรับผิดชอบ คือตัวแทน (คนรวมสังเกตการทุกระดับการประชุม)ไดแก ผูนําหมูบาน  หรือผูใหญบาน  อบต. หรือ 

ประธานชุมชน และผูบริหารเทศบาล สจ (สมาชิกสภาจังหวัด) สส (สภาชิกสภาผูแทนราษฎร) และสว (สมาชิกวุฒิสภา หรือวุฒิสมาชิก) 
(รวมทําหนาที่ติดตามทุกขั้นตอน  และประเมินผลนโยบาย  แผนงาน และเกณฑการใชประโยชนโครงการฯ 

วาตรงตามเปาหมายที่เสนอหรือไมเพียงใด  เพ่ือเสนอปรับแกตอไป) 

ขั้นวางแผนตามนโยบาย 



การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

 

240

   (3)  
(3.1)  ระดับหมูบาน / ชุมชน 

จัดประชุม หรือจัดเวทีประชาคม คร้ังที่ 3 (หลังปรับแผนหรือกอนนําแผนไปปฏิบัติ) 
ชาวบานยากจน  ชาวบานทั่วไป  คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

เพ่ือรวบรวมขอมูลตรวจเช็คหาคนจนที่เดือดรอนอยางแทจริงตามเปาหมาย 
และเพ่ือนําแผนการชวยเหลือตามนโยบายไปปฏิบัติไดตรงคนและตรงเปาหมาย 

 
(3.2)  การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนแกไขปญหาความยากจน 

คณะกรรมการหรือคณะทํางานที่คนจนมีบทบาทสําคัญ (บางชุดประกอบดวยคนจนท้ังหมด อาทิชุมชนศรีวิชัย  เชียงใหม) 
ทําหนาที่ติดตามการใชประโยชนโครงการพัฒนาตางๆท่ีไดรับอนุมัติการชวยเหลือวาเปนไปตามแผนนโยบาย 
และเกณฑการปฏิบัติที่ไดระดมสมาชิกยากจนมาออกความเห็นและรวมวางแผนปฏิบัติกับคณะกรรมการ / 

คณะทํางานของหมูบานหรือชุมชน  ไมวาจะเปนรายบุคคล  รายกลุมที่ทํากิจกรรมรวม 
ขอสังเกต กรณีคนยากจนทีไดรับโครงการพัฒนาจากงบฯ โครงการหลวงบางพื้นท่ี (ศูนยฯหนองหอย) 

ไดมีการฝกอบรมสมาชิกยากจนที่ไดรับเลือกใหเงินทุนชวยเหลือ  วาควรปฏิบัติตนอยางไรบางตามแผนความชวยเหลือ 
 

(3.3)  การประชาคม / ประชาพิจารณ  เพ่ือปรับแนวปฏิบัติใหเหมาะสม 
การประชาคมหรือประชาพิจารณคร้ังน้ี  ชวยใหคณะกรรมการหรือคณะทํางานไดปรับปรุง 
จัดระเบียบหลักเกณฑการปฏิบัติที่เหมาะสม  ตรงความตองการของสมาชิกยากจนไดมากขึ้น 

รวมทั้งการเพ่ิมพูนประสบการณจากการจัดหาวิทยากรมาฝกอบรม 
เพ่ือการดําเนินงานตามเปาหมายของคนจนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 

   (4)  
 

การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายยากจนในขั้นตอนสุดทาย 
ของการนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนแกปญหาความยากจนไดสําเร็จตามเปาหมาย 

บุคลากรกลุมสําคัญท่ีชวยประสานรวบรวมขอมูล  ประเมินและติดตามผลตลอดจนเสนอแนวทาง 
แกไขปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพ่ือเปาหมายดังกลาว ประกอบดวย 

(4.1)     ตัวแทนชาวบานกลุมยากจนและดอยโอกาส (ผูใหขอมูลจากการประชุม 
            และจัดเวทีเสวนา  ใหสัมภาษณและรวมประเมินผล) 

(4.2)    คณะกรรมการหรือคณะทํางานของหมูบาน / ชุมชน 
(4.3)   ตัวแทนเจาหนาท่ีและผูเกี่ยวของในทองถ่ิน (อาทิ  ผูใหญบาน หรือ  ประธานชุมชนและ 
  อบต. ถาไมอยูใน 4.2  พัฒนากร สมาชิกสภาเทศบาล / ผูบริหารเทศบาล  

 ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ฯลฯ ) 
(4.4)     ตัวแทนนักการเมืองทองถิ่น (อาทิ  สส.  สจ.) 
(4.5)   ตัวแทนนักวิชาการ  / อาจารย  ในสถาบันการศึกษาทองถ่ิน  รวมท้ังนักกฎหมายหรือทนาย  

(ท่ีปรึกษาดานวิชาการ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การหาแนวทางวิเคราะหขอมูล  การประเมิน 
และติดตามผล การเสนอแนวทางแกไขปรบัปรุงแผนที่ไดประโยชนสูงสุดแกประชากรเปาหมาย  เปนตน) 

ตัวแทนบุคลากรทุกสวนใน 4.1 – 4.5  จะรวมเปนคณะทํางานติดตามผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ  เพราะไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
ที่ตรงประเด็นและมีประโยชนแกประชากรเปาหมายยากจนไดโดยตรง  ไมผิดพลาด  ประชากรยากจนสามารถเสนอผลปรับปรุงแผนปฏิบัติ 
และการใชประโยชนไดตรงตามความตองการ  และชวยแกไขปญหาความยากจนของตนได  แตมีขอสังเกตประเด็นหน่ึงท่ีควรพิจารณา  คือ 
รัฐควรแยกแยะหรือแจกแจงความชวยเหลือคนยากจนและหรือดอยโอกาสเปนเฉพาะกลุมท่ีมีลักษณะเฉพาะอยางชัดเจน 

 

ขั้นประเมินผลการปฎิบัติและ
การนําไปใชประโยชน 

ขั้นปฏิบัติตามแผน 
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 (3)   นโยบายและแผนงานหลักที่เปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจน 
                  มีสวนรวมในการแกไขปญหาของตนเองตามทัศนะของผูบริหารระดับนโยบาย 
    นอกจากทัศนะของประชากรเปาหมายยากจนและผูบริหารทองถิ่นของ 3 กลุมพื้นที่ศึกษา (ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  
และชุมชนเมือง) เกี่ยวกับการที่ประชากรเปาหมายไดโอกาสมีสวนรวมแกไขปญหาความยากจนของตนเองแลว  ในหัวขอนี้จะ
ไดยืนยันจากทัศนะของผูบริหารระดับนโยบายกลุมตางๆ (ผูบริหารมูลนิธิโครงการหลวงและสวนราชการที่เกี่ยวของสนับสนุน  
ผูบริหารระดับจังหวัดและอําเภอ  ผูบริหารเทศบาลนคร / เมือง  นักการเมืองระดับพรรคและสส.พ้ืนท่ีศึกษา  และตัวแทน
ผูบริหารองคกรเอกชนที่มีบทบาทในพื้นที่ศึกษา)  วานโยบายพฒันาของรัฐเอื้อตอการเขามามีสวนรวมของประชากรฐานรากที่
ยากจนมากนอยเพียงใด  และในลักษณะใดเปนสําคัญ 
  (3.1)  ชนบทท่ีสูง 
 จากที่กลุมตัวแทนผูบริหารโครงการหลวงมีนโยบายที่เดนชัดอยูสองประการที่เปดโอกาสใหชาวบานมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการโดยตรง  ประการแรก  มาจากนโยบาย     สงเสริมอาชีพหลัก  และคุณภาพชีวิตที่เปนผลงานวิจัย (งานหลัก
สําคัญของโครงการหลวงมาตั้งแตตน)  เผยแพรพัฒนาแกสมาชิก (ชนสวนนอยที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆบนพ้ืนที่สูง) ในทุกศูนย 
โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพหลักทางการเกษตรเศรษฐกิจท่ีไดมาตรฐานและคุณภาพสูง  คือ เกษตรกาวหนาหรือเกษตรการคาเพ่ือ
เพ่ิมพูนรายได (อาทิ  พืชผักผลไมและไมดอกเมืองหนาว  พืชไร  และพืชอ่ืนๆ)  และปจจุบันเนนพืชผักปลอดสารพิษหรือพืชผัก
อินทรีย  เพ่ือเพิ่มพูนทั้งรายไดและคุณภาพชีวิต (แตการเกษตรเชิงการคาและคุณภาพเชนนี้ตองสัมพันธกับการมีกายภาพพื้นที่
และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมหรือเอ้ือตอการลงทุน  เปนสําคัญ  ซ่ึงพ้ืนท่ีตัวแทนศึกษาหลายแหงไมไดเปนเชนน้ัน  
ดังจะไดวิเคราะหใหเห็นภาพที่ชัดเจนในบทปจจัยพ้ืนฐาน) ที่เกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงจะไดเรียนรู  ฝกอบรม  และ
ลงมือปฏิบัติจริง  และประการที่สอง  คือ  นโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ที่สมาชิกหมูบานหรือชุมชนบนที่สูงของ
มูลนิธิโครงการหลวงไดใหความรวมมือในเรื่องนี้อยูในเกณฑดีในปจจุบัน  โดยเฉพาะการตอสูเพื่อเอาชนะทั้งการคาและการ
เสพ  และการบําบัดผูติดยาเสพติด  ปญหาประเด็นนี้ในชุมชนของชนบทที่สูงจึงพบวาโดยทั่วไปแลวมีนอยลงมาก (ยกเวนเฉพาะ
บริเวณหมูบานและชุมชนที่อยูติดเขตชายแดนที่มีแหลงผลิตและเปนเสนทางลําเลียงยาบา  เชนพ้ืนที่ศูนยฯหนองเขียว  ตัวแทน
ศึกษา)  อยางไรก็ดี  มีผูเกี่ยวของกับงานนี้ของมูลนิธิฯ เสนอวาถาจะใหไดผลมากกวานี้หรือใหชาวบานรวมมือกันอยางท่ัวถึงใน
การชวยกันปราบปรามยาเสพติดใหไดผลอยางจรงิจัง  ควรมีการใหความรูและฝกชาวบานใหทําหนาท่ีเปนเสมือนตํารวจหมูบาน 
ชวยกันสอดสองดูแลปองกันและแกไขปญหารวมกัน   นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่นาจะรณรงคสงเสริมสนับสนุนใหมีความ
รวมมือจากสมาชิกชุมชนบนที่สูงอยางเรงดวนและทั่วถึง  คือ การพัฒนาสุขอนามัยหรือสาธารณสุข    มูลฐานของชุมชนใน
ชนบทที่สูง ที่พบวายังมีปญหาอยูโดยท่ัวไป ทั้งน้ีเพ่ือใหชาวบานใหการยอมรับและรวมมือในการอุปโภคบริโภคน้ําสะอาด และ
ความสะอาดของบานเรือน  การรูจักควบคุมปองกันโรคระบาดที่ อสม (อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน)  จะชวยรับผิดชอบ
รณรงคแกไขเรื่องน้ีไดอยางดี  รวมทั้งการสนับสนุนยาสามัญประจําบานใหกองทุนยาและศูนยสาธารณสุขประจําหมูบาน  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนไปพรอมๆกับสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวหรือรายไดที่เพ่ิมขึ้นจากอาชีพที่มั่นคง 
 นอกจากนี้ตัวแทนสวนราชการที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง  ตางก็ไดใหทัศนะถึงนโยบายและแผนงานหลักของ
หนวยงานที่เปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนไดมีสวนรวม  เชน  (1)  การจัดหาแหลงน้ํา  การกอสรางระบบชลประทาน
และการจัดตั้งกลุมผูใชนํ้าของกรมชลประทาน เพื่อใหเกษตรกรสมาชิกผูใชนํ้ารวมมือบริหารจัดการเรื่องน้ําหรือจัดสรรนํ้าใช
รวมกันอยางยุติธรรมและประหยัด  (2)  การใหชาวบานในพื้นที่ทุกคนที่เกี่ยวของรวมกับเจาหนาที่กรม  ปาไม  เดินกําหนดแนว
เขตปาและที่ทํากินที่ยอมรับรวมกัน   รวมทั้งรวมเปนแรงงานปกเสาเขต  (3)  การสรางเครือขายอนุรักษดินและน้ําและกลุม
เกษตรกรรองรับการชวยเหลือจากโครงการ หมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน  (4)  การพัฒนาสงเสริมกลุมอาชีพท่ีชาวบาน
เลือกกันเองและสมัครใจรวมงานกันเอง  โดยหาทุนจากการเปนกลุมเงินกู ธ.ก.ส.  ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย  (5)  จัดเวทีชาวบานใหเสนอปญหาเพื่อหาทางลดรายจายเพิ่มรายไดใหแกชาวบานดวยการจัดโครงการตางๆ 
ตามความตองการของชุมชน  ทั้งดานการออมและการฝก อบรม  ที่เปนงานของ ธ.ก.ส.  (6)  การพัฒนางานรูปแบบสหกรณให
สมาชิกชุมชนรวมดําเนินงาน  เชน  การเปนตัวแทนจําหนายปจจัยการผลิต  ของกรมสงเสริมสหกรณ  เปนตน 
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 สําหรับนโยบายในระดับศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 3 ศูนยฯพื้นที่ศึกษาปจจุบันตางก็ใหความสําคัญกับการเปด
โอกาสใหประชากรทุกคนในพื้นที่มีสวนรวมรับการพัฒนา  รวมทั้งประชากรเปาหมายยากจน  โดยเฉพาะศูนยฯ หนองเขียว  ที่
ประชากรยังยากจนอยูโดยท่ัวไป  ดวยความเสียเปรียบหรือปญหาทั้งทางกายภาพพื้นที่และสภาพเศรษฐกิจสังคม  นโยบาย
เบื้องตนจึงมีการสํารวจความตองการ  และใหชาวบานสมัครเขารวมโครงการที่เลือกเอง  ทางโครงการจัดอบรมใหความรู  แต
สมาชิกจะทําหนาที่ประชาสัมพันธกันเอง  ในขณะศูนยฯพระบาทหวยตมไดริเริ่มนโยบายแนวใหมตั้งแตปลายป 2546  โดยให
ประชากรในพื้นที่มีสวนรวมในการวิเคราะหแผน  ชุมชนของตนเอง  ทั้งระดับผูนําของศูนยฯ และระดับฐานรากที่ประกอบดวย
ประชากรกลุมผูนําทองถิ่น (อบต.) และกลุมตัวแทนประชากรแยกตามอาชีพ  สวนศูนยฯหนองหอยที่จัดเปนศูนยฯ ที่มีความ
ไดเปรียบมากที่สุดท้ังดานกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  รวมทั้งทําเลที่ตั้งที่ใกลตัวเมือง พบวา  นโยบายสงเสริมอาชีพหลักเกษตร
ดานการปลูกพืชผักเมืองหนาวตามการสงเสริมของทางศูนยหรือโครงการหลวง  นับวาไดผล  เพราะนอกจากเกษตรกรจะให
ความรวมมือแลว  ทางศูนยฯ ยังชวยจัดการฝกอบรมและพาสมาชิกไปดูงาน  ใหยืมปจจัยการผลิตและเปนตลาดรับซ้ือผลิตผลให
สวนใหญ  หรือประมาณรอยละ 80  ที่เหลือรอยละ 20 สมาชิกจะนําผลผลิตไปขายเองที่ตลาดในตัวเมืองเชียงใหม (แตถาเปน
พื้นที่ของศูนยฯอ่ืนที่กายภาพไมเหมาะสม  และปจจัยการผลิตอ่ืนไมเอ้ือตอการผลิตพืชเศรษฐกิจสงเสริมของโครงการหลวงมาก
นัก รอยละของการรับซ้ือผลิตผลก็อาจเปนสวนกลับกันกับทางศูนยฯหนองหอย  หรือเพียงรอยละ 20 ท่ีผลิตได และที่เหลือสวน
ใหญรอยละ 80 ตองชวยตัวเองหรือนําไปขายเอง) 
  (3.2)  ชนบทท่ัวไป 
 ปจจุบันนโยบายและแผนงานหลักท่ีเปดโอกาสใหประชากรในชนบททั่วไปมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไข
ปญหาความยากจนของตนในทัศนะของผูบริหารระดับนโยบายทองถิ่น (กลุมผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัด  
และกลุมพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและอําเภอ)  ท่ีจริงแลวไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจนสําหรับนโยบายในระดับผูวาฯ และ
รองผูวาราชการของ 3 จังหวัดพื้นท่ีศึกษา  น่ันก็คือ การจัดตั้งเครือขายท่ีสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมเสนอปญหาและ
วิธีการแกไขปญหาของตนในการประชุมรายเดือน  รวมทั้งการมีสวนรวมในคณะกรรมการแกไขปญหาเฉพาะเรื่อง  อาทิ  การมี
สวนรวมของประชาชนในนโยบายและแผนงานเรื่องที่ดินทํากิน  การมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายแผนงานหลักดาน
เกษตรผสมผสานแทนลําไย (เฉพาะ จังหวัดลําพูน)  หรือในกลยุทธการพัฒนาการเกษตรทั่วไป (จังหวัดพะเยา)  การมีสวนรวม
วางแผนการจัดตั้งศูนยสงเคราะหผูปลูกยางพารา (จังหวัดลําพูน)  รวมทั้งการมีสวนรวมในแผนงานที่ปฏิบัติตามกลยุทธการ
พัฒนาสินคาชุมชน  และการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร (จังหวัดพะเยา) 
 สําหรับขอมูลจากกลุมพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาการทั้งระดับจังหวัดและอําเภอของพื้นท่ีศึกษาทั้ง 3 จังหวัด (เชียงใหม  
ลําพูน  และพะเยา)  ท่ีพูดถึงนโยบายและแผนงานหลักที่ไดเปดโอกาสโดยตรงใหประชากรเปาหมายยากจน  ไดมีสวนรวมใน
งานหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีชวยแกไขปญหาความยากจนของตน  จากแผนงานที่มาจากความคิดเห็นของพวกเขาเอง  นั่นก็คือ  
หนวยงานของทั้ง 3 จังหวัดพื้นที่ศึกษาใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สนับสนุนใหทุกหมูบาน–ตําบล ไดจัดทําแผนชุมชน(ป 2547 – 2549)โดยผานเวทีประชาคม (ที่ไดชวยสะทอนปญหาและความ
ตองการของประชากรยากจนเดือดรอนและดอยโอกาสตางๆ) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนยากจนในภาพรวมของหมูบาน – 
ตําบล  และขณะเดียวกัน อบต. ก็ไดใชประโยชนขอมูลในแผนชุมชนเปนพื้นฐานสําคัญในการจัดสรรงบประมาณใหแกไข
ปญหาตาม เปาหมาย  เจาหนาที่ระดับนโยบายของจังหวัดลําพูนไดเนนอยางชัดเจนถึงการสงเสริมใหประชากรเปาหมายยากจน  
มีสวนรวมตามหลักการ 5 ข้ันมาโดยตลอด นั่นก็คือ  (1)รวมรวมขอมูล  (2)  รวมคิด  (3)  รวมตัดสินใจ (4) รวมแกไขปญหา  
และ (5)รวมประเมิน  นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนยประสานงานองคกรชุมชนในระดับตําบล (ศอช.ต.) รวมงานกับประชากร  
และชุมชนในระดับรากหญาดวย  สวนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาของรัฐบางโครงการก็ไดเปดโอกาสใหประชากร
เปาหมายมีสวนรวมโดยตรง  โดยผานเวทีประชาคมชาวบาน  โดยเฉพาะการคัดสรรคณะกรรมการกองทุนหมูบานและการ
บริหารจัดการกองทุน  อาทิ  การอนุมัติเงินยืม การกําหนดวงเงิน (เพ่ิม / ลด) และอัตรา  ดอกเบี้ยเงินใหยืม เปนตน  นอกจากนี้ก็มี
การจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือขาย OTOP  และสําหรับนโยบายแกไขปญหาความยากจนตามเกณฑ จปฐ. 
 ที่บริหารจัดการโดย กม. หรือกรรมการหมูบานนั้น ก็ไดรับการคัดเลือกโดยตรงจากเวทีประชาคมชาวบานเชนกัน (วาระ 4 ป) 
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 (3.3)  ชุมชนเมือง 
 สําหรับชุมชนเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดตัวแทนศึกษา เชียงใหม ลําพูน  และพะเยาผูบริหารระดับนโยบายของเทศบาล
นครและเทศบาลเมืองไดใหทัศนะเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานหลักของหนวยงานที่เปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจน
ไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของตนนั้น  จะทําไดเพียงระดับหนึ่งสําหรับชุมชนในความดูแลชองเทศบาลนคร
เชียงใหม  คือสวนใหญจะเปนผูนําชุมชนที่เขามาเปนตัวแทนรวมกับทางฝายเทศบาลเปนคณะกรรมการจัดทําแผนชุมชน  
(ผูบริหารบางคนยอมรับวาตัวแทนผูนําชุมชนที่ไดโอกาสเขารวม  ก็เปนไปตามนโยบายและการสั่งการไปจากหัวหนางาน
เทศบาลวาคนไหนบางจะไดรับเลือกมาเปนกรรมการ) แตทั้งนี้ก็ไมไดหมายความวาสมาชิกชุมชน (เฉพาะชุมชน  สังคม  
ครอบครัว) จะไมมีโอกาเสนอปญหาและความตองการเพียงแตจะเปนลักษณะที่ทางเทศบาลไดสงผูแทนไปรับฟงปญหาและ
นํามาสรุปเสนอผูบริหาร  โดยไมมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลจากฝายสมาชิกวาเปนไปตามขอเสนอมากนอยเพียงใด  
เพราะเหตุใด ดังนั้น แผนงานที่นํามาปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของสมาชิกโดยสวนรวมและโดยเฉพาะคนยากจนและดอยโอกาส  
ไดรับการตระหนักและชวยเหลือแกไขตรงประเด็นหรือไมและมากนอยเพียงใด  อาทิ  นโยบายโครงการสาธารณสุขเคล่ือนที่สู
ชุมชน (ปละครั้ง / ชุมชน) และโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา – 30 บาทรักษาทุกโรค  โครงการกองทุนเงินลานและ
โครงการสงเสริมอาชีพและฝกอาชีพดั้งเดิม – ปจจุบัน  เปนตน  อยางไรก็ตาม ทางเทศบาลนครเชียงใหมก็มีนโยบายที่ดีที่ไดเปด
โอกาสใหสมาชิกชุมชนมีสวนรวมเสนอปญหาและความเดือดรอนของตนมากขึ้น  จากโครงการประชุมสัญจร  ที่ผูบริหาร
เทศบาลไปจัดประชุมพบปะชาวชุมชนทุกแหงเพ่ือรับฟงปญหา  และนํามาทําโครงการที่มีการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อรวมดําเนินการแกไขปญหาตอไป  แตก็ยังขาดสิ่งสําคัญคือการเลือกชาวชุมชนตามกลุมปญหาเดือดรอนมารวมใน
คณะกรรมการบริหารจัดการกับโครงการแกปญหานั้นๆ 
 แตถาพิจารณาถึงการมีสวนรวมของชาวชุมชนเมืองลําพูนและพะเยาในการแกไขปญหาความยากจนและความ
เดือดรอนอ่ืนๆ ของตนในโครงการพัฒนาของรัฐแลว  นาจะอยูในระดับที่ดีกวาหรือมีโอกาสมากกวาชุมชนเมืองเชียงใหม  
ผูบริหารระดับสูงของเทศบาลสองแหงนี้นาจะมีวิสัยทัศนกวางไกล  สําหรับชุมชนเมืองลําพูน  ทางเทศบาลมีนโยบายปรับปรุง
คุณภาพชีวิต  โดยเปดเวทีประชาคมระดับชุมชนใหชาวบานทุกคนมาประชุมเสนอปญหาและความตองการรวมกันปละครั้ง  
กอนตั้งงบประมาณ  และที่สําคัญไดเปดโอกาสใหตัวแทนชาวชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน  หรือสมาชิกชุมชนกลุม
ตางๆ  นอกจากนั้นยังใหมีตัวแทนของชุมชนเขาไปเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 3 ชุด คือ (1) ชุดจัดทําแผน (2) ชุด
สนับสนุนการจัดทําแผน และ(3)ชุดติดตามและประเมินผล  จากนั้นแผนชุมชนก็จะเขาไปอยูในแผนพัฒนาของเทศบาลโดยตรง  
ชาวชุมชนก็จะยิ่งมีบทบาทชัดเจน  มีสิทธิเลียงไดรับการยอมรับใหไดมีสวนชวยเหลือกลุมเปาหมายยากจน  ดอยโอกาส  และ
เดือดรอนตางๆ ไดตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สวนชุมชนเมืองพะเยา  ก็ไมตางจากของลําพูนมากนัก  เพราะใน
การจัดทําแผนของเทศบาลไดมีการประชุมชาวบานหรือสมาชิกชุมชน  เพื่อเปดโอกาสใหเสนอปญหาและความตองการที่จะ
แกไขจากตนเหตุของปญหา  และในปท่ีผานมา(พ.ศ. 2547) ทางเทศบาลไดเริ่มใหชาวชุมชนมีโอกาสวางแผนแกปญหาของ
ตนเอง  ย่ิงกวานั้น  ทางเทศบาลยังมีนโยบายชวยเพ่ิมพูนประสบการณและวิสัยทัศนใหชาวชุมชนหูกวางตากวางดวยการนําพา
ไปศึกษาดูงาน  เพื่อใหไดมีสวนรวมพิจารณาแผนการจัดซ้ือจัดจาง  การตรวจรับและการประเมินผล  กลาวอีกนัยหนึ่งคือการได
มีสวนรวมบริหารจัดการในโครงการที่ไดชวยแกไขปญหาของตนเอง  นอกจากนี้ชาวชุมชนเมืองพะเยาไดมีสวนรวมใน
โครงการเฉพาะเรื่อง  เฉพาะดานอีกหลากหลาย  อาทิ  โครงการฝกอบรมอาชีพ  ตามที่ชาวชุมชนมีสวนรวมเสนอปญหาและ
ความตองการผานเวทีประชุมของทางเทศบาล  โครงการสงเคราะหผูยากไรท่ีแตละชุมชนมีบทบาทรวมสงรายชื่อเสนอทาง
เทศบาล  ซ่ึงทางเทศบาลจะจัดงบประมาณทําถุงยังชีพแจกจายผูยากไรตามที่ชุมชนเสนอ  โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ไดรับ
คัดเลือกจากศูนยสงเคราะหประจําชุมชน (13 ชุมชน ๆละ 7 คน)  ที่มีตัวแทนชาวชุมชนมีสวนรวมพิจารณาดวย  งานสงเคราะห
ครอบครัวที่ชาวชุมชนมีสวนรวมพิจารณาดวย  งานสงเคราะหครอบครัวที่ชาวชุมชนยากจนมีโอกาสยื่นคํารองขอจากทาง
เทศบาลเมืองเปนครั้งคราว  และโครงการนํารองโครงขายคุมครองทางสังคมชุมชนเมือง  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนเจาของเรื่องและเปดโอกาสใหชุมชนเมืองมีสวนรวมในโครงการดวย  เปนตน 
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         (3.4) ทัศนะของนักการเมืองกับนโยบายของรัฐที่เปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจน 
                  มีสวนรวมแกไขปญหาความยากจนของตนเอง 
                  กลุมนักการเมืองที่ใหขอมูลในครั้งนี้มีท้ัง สส. จากสวนกลางที่เปนผูบริหารระดับสูงของพรรค  และ สส. ในพื้นที่
ศึกษาทั้งที่เปนตัวแทนของพรรครัฐบาลและตัวแทนของพรรคฝายคาน  แตขอมูลในประเด็นนี้ของนักการเมืองตัวแทนทั้งสอง
พรรคไมสูชัดเจนนัก  โดยเฉพาะจากพรรคฝายคานจะไมไดระบุถึงประชากรเปาหมายยากจนวามีสวนรวมในโครงการใดของรัฐ
เพ่ือแกไขปญหายากจน  จะมีเพียงความเห็นเก่ียวกับนโยบายและแผนงานหลักของรัฐที่เห็นวาสําคัญและมีประโยชนยังกระจาย
ไมทั่วถึง  โดยเฉพาะโครงการพัฒนาและใหความชวยเหลือดานการศึกษา  โครงการที่ใหหลักประกันผูสูงอายุ  และโครงการ
พัฒนาอาชีพของบัณฑิตจบใหม  สวนตัวแทนนักการเมืองหรือ สส. พรรครัฐบาลจะคอนขางมีความชัดเจนมากขึ้นในการทํางาน
รับผิดชอบตามแนวนโยบายของรัฐและมีบทบาทเปนตัวแทนพรรคลงพื้นที่เพ่ือรับฟงปญหาของชาวบานดวยตนเองโดยตรง  
และรับฟงการถายทอดจากสมาชิกพรรคในพื้นที่เพ่ือประมวลปญหาเสนอที่ประชุมพรรคหรือสภาผูแทนราษฎร  พรอมแนวทาง
แกไข  ขณะเดียวกันก็ประสานงานชวยเหลือในพ้ืนที่ใหสอดรับกัน  เพื่อนํางบฯมาพัฒนาใหตรงเปาหมาย  ดังที่ สส. บางรายใน
พื้นที่ไดกระจายงบฯ  ไปพัฒนาอาชีพท่ีประชากรตองการความชวยเหลือตามขอสรุปจากผลประชุมชาวบานในพื้นที่ (อาทิ  งบฯ 
สนับสนุนงานทอผาของกลุมแมบาน 3 กลุม  งบฯสรางเตาอบลําไยให อบต. 4 แหง ๆ ละ 6 เตา  ของ อ.ฮอด  จ.เชียงใหม)  
นอกจากนี้ สส.พรรครัฐบาลที่มีหลายคนในจังหวัดเดียวกัน  เชน  จังหวัดพะเยา  จะทํางานรวมกันเปนทีมในการลงไปรวบรวม
ขอมูลและรับฟงปญหาจากประชากรเปาหมายในพื้นที่ (โดยมี สส.รุนพี่เปนท่ีปรึกษาและพี่เลี้ยง) เพื่อชวยกันหาแนวทางแกไข
และพัฒนาเสนอชาวบานใหนําไปใชประโยชนรวมทั้งใหมีการตั้งเครือขายประชาชน  มีประธานระดับหมูบาน  ตําบลและ
อําเภอ  ประชุมรวมกันเพื่อรับทราบปญหาและแนวคิดในการแกไขปญหาของกลุมตน ในกรณีน้ีนับวานักการเมืองทองถ่ินได
เปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนมีสวนรวมเสนอปญหาและความตองการไดมากข้ึนวาเดิม  รวมทั้งการสนองตอบจาก
นโยบายของรัฐปจจุบันที่เปนรูปธรรมชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้น  แมกลไกภายในหรือการบริหารจัดการแตละโครงการยังมี
จุดออนและขออุปสรรคมากมายอยูก็ตาม 
          (3.5) ทัศนะของผูแทนองคกรเอกชนกับนโยบายและแผนงานหลักที่ประชากรเปาหมายยากจน 
                   มีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของตนเอง 

   สําหรับองคกรเอกชนหรือ NGO ที่มีบทบาทอยูในพ้ืนที่ศึกษา  ทั้งที่ทํางานพัฒนาใน   พื้นที่ชนบทที่สูง  และชนบท
ทั่วไป  ตางก็มีความชัดเจนในนโยบายและแผนงานหลักที่สนองตอบการมีสวนรวมของประชากรเปาหมายหรือชาวบานใน
พื้นที่โดยรวม  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือองคกรเอกชนจะทํางานรวมกับประชากรหรือสมาชิกชุมชนในระดับรากหญาโดยตลอด  
เชน (1)  งานของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท  (FEDRA) จะชวยเหลือสมาชิกในชนบททั่วไปและชนบทที่สูง  สําหรับอาชีพหลัก
เกษตรหรือการพัฒนาการเกษตร  งานหัตถกรรม (เย็บ  ปก  ถัก  ทอ  ดอกไมประดิษฐ  เซรามิค)  ธนาคารโค-กระบือ  ธนาคาร
ขาว  สหกรณการเกษตรพัฒนาและสหกรณรานคา (ขายผลิตภัณฑเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก) และเงินทุนหมุนเวียนหรือ
เงินทุนกูยืมเพ่ือประกอบอาชีพ (ชําระคืนใน 1 ป  ดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป) และปจจุบันหรือตั้งแตป 2546  ทางมูลนิธิยังมีงาน
พัฒนาบริหารจัดการองคกรรวมกับผูแทนกลุมระดับหมูบาน-เครือขายหมูบานระดับตําบล  ดําเนินการตามเปาหมายของมูลนิธิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งระดมทุนจัดตั้งกองทุนเครือขายชวยสมาชิกใหกูยืมประกอบอาชีพไมเกินเงินออม (ชําระคืนใน 1 
ป  ดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป) ในระบบกลุมดูแล  เปนตน  งานของมูลนิธิท่ีดําเนินการชวยเหลือชาวบานในเรื่องตางๆ ดังกลาว
ยาวนานกวา 30 ปแลว (ตั้งแตป 2517)  ในพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคเหนือหรือในอาณาจักรลานนา  คือ  เชียงใหม  ลําพูน  และ
แมฮองสอน  จึงไดชื่อในการประสบความสําเร็จและประสิทธิภาพในการดําเนินงานเขาถึงชาวบานและชวยชาวบานใหชวย
ตนเองไดในที่สุด  (2)  ศูนยสังคมพัฒนาจังหวัดเชียงใหม – พะเยา (CCMD) นับเปนอีก NGO ที่มีบทบาทรวมกับประชากร
ระดับรากหญา  เพ่ือชวยแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรที่เปนอาชีพหลักของคนชนบทจังหวัดพะเยา  เชนเดียวกับเชียงใหม
และลําพูนจังหวัดพ้ืนที่ศึกษา  ทางศูนยมีนโยบายและเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของคนพะเยา  ดวยรูปแบบของการจัด
ประชุม  การจัดตั้งธนาคารขาวเพื่อแกปญหาเรื่องขาว (ผลผลิต ราคาการตลาด ฯลฯ) สรางเครือขายองคกร และชวยสราง
จิตสํานึก  เสริมสรางอุดมการณทองถ่ิน  ทํางานสนองนโยบายพัฒนาของรัฐอยางตอเนื่อง (3)  ศูนยประสานงานองคกรเอกชน
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พัฒนาชาวไทยภูเขา (ศอบ.)  มีนโยบายและเปาหมายหลักในการเสริมสรางศักยภาพของแกนนําและกลุมเครือขายชาวบานที่เปน
ชาวไทยภูเขา  เนนการผลักดันนโยบายเรื่องการไดสิทธิในพื้นที่ทํากินและสัญชาติ  การสงเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูงเชิง
อนุรักษ  รวมทั้งการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสวนในภาพรวมก็ใหมีการจัดการทรัพยากรที่ผสมผสานองคความรู ภูมิปญญา
ทองถิ่นของชุมชนเครือขายลุมน้ํากับการจัดการ ดิน-นํ้า-ปาเชิงอนุรักษอยางเหมาะสมและยั่งยืน และ (4) สมาคมอิมเปค  ซ่ึงเปนอีก
องคกรหนึ่งที่มี บทบาทพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ที่มีนโยบายและเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล องคกร และ
เครือขายของตนเอง  การสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาทางเลือก ใชหลักสูตรทองถ่ิน  และสิ่งสําคัญที่ขาดไมไดเนื่องจากที่สูง
เปนพื้นที่เปราะบางจึงมีเปาหมายการจัดการทรัพยากรเชิงอนุรักษหรือเหมาะสม และการพัฒนาระบบเกษตรของชุมชนอยาง
ย่ังยืน  พรอมทั้งสนับสนุนการไดรบัสิทธิข้ันพ้ืนฐานและสัญชาติไทย 

 
4.6.5  ประชากรเปาหมายยากจนกับการจดทะเบียนเพื่อแกปญหาสังคมและ 

      ความยากจนเชิงบูรณาการ 
 การจดทะเบียนเพื่อแกปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการที่รัฐบาลปจจุบันไดประกาศเปนนโยบายทําสงคราม
กับความยากจนในครึ่งหลังของการบริหารงานสมัยแรก (1 ตุลาคม 2546) เพื่อมุงแกไขปญหาคนจนใหหมดไปจากประเทศไทย
ในป 2551 (ปสุดทายของการบริหารงานสมัยท่ีสองของรัฐบาลปจจุบัน)  การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลประเด็นที่
เสริมเขามาใหมนี้  จึงรูจักกันท่ัวไปวา  “การจดทะเบียนคนจน”  หรือ  “โครงการจดทะเบียนคนจน”  (7 กลุมปญหา ไดแก  
ที่ดินทํากิน  คนเรรอน  ผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  การชวยเหลือนักเรียน / นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพท่ีเหมาะสม  การถูก
หลอกลวง  หน้ีสินภาคประชาชน  และที่อยูอาศัยของคนจน  สวนกลุมที่ 8  เปนปญหาอ่ืนๆ รวมปญหาที่ 1-7)  และแมวา
โครงการนี้จะเริ่มหลังจากที่คณะวิจัยไดเสนอโครงรางและเริ่มดําเนินการวิจัยสนามสวนแรกไปแลวก็ตาม  แตเน่ืองจากเปนเรื่อง
ที่เก่ียวของหรือสัมพันธกับโครงการวิจัยเพื่อแกไขปญหาความยากจนโดยตรง  ประกอบกับจังหวัดพ้ืนที่ศึกษาคือเชียงใหมเปน 1 
ใน 8  จังหวัดนํารองรับจดทะเบียนและตรวจสอบผูประสบปญหาสังคมและความยากจน  เปนที่นาสังเกตวาประชากรทั้งใน
ชนบทและเมืองตางก็ใหความสนใจการจดทะเบียนครั้งน้ีกันมาก (ผูเขียนไดไปรวมสังเกตการรับจดทะเบียนคนจนครั้งน้ีที่
อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  และอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา)  และแตละรายก็จะจดทะเบียนกันประมาณ 1-3 ปญหาที่ตองการ
ใหรัฐบาลชวยเหลือแกไขตามความจําเปน (แตก็มีขอสังเกตจากการพบวามีประชากรที่ไมใชเปาหมายยากจนมาจดทะเบียนใน
ครั้งน้ีดวย  ดังน้ันมาตรการคัดกรองของเจาหนาที่รัฐอยางยุติธรรมและเขมงวดไมมีการเลนพรรคเลนพวกจึงจําเปนอยางยิ่ง) และ
ปรากฏวาในชวงที่ทางโครงการวิจัยไดรวบรวมขอมูลเรื่องน้ีจากประชากรตัวอยางศึกษา  และผูบริหาร หรือผูนําระดับทองถ่ิน  
รวมท้ังทัศนะจากผูบริหารระดับนโยบายนั้น (มีนาคม – กรกฎาคม 2547) ก็ไดขอมูลสรุปของการจดทะเบียน 1 ใน 3 จังหวัด  
พื้นที่ศึกษา (ตารางที่ 48  )  มาเปนแนวทางวิเคราะหเปรียบเทียบตอไปดวย 
 จากตารางที่  48  จะเห็นภาพอยางชัดเจนวาใน 3 จังหวัดตัวแทนศึกษาในภาคเหนือหรืออาณาจักรลานนา  ประชาชนจะ
จดทะเบียนสูงสุดใกลเคียงกัน  ในสองปญหาหลักตามลําดับคือ  ปญหาที่ดินทํากิน  และหน้ีสินภาคประชาชน  ยกเวนจังหวัด
พะเยาที่ประชาชนจดทะเบียนปญหาหน้ีสินภาคประชาชนสูงกวาปญหาที่ดินทํากิน  ซ่ึงในลักษณะหลังนี้จะตรงกับภาพรวมของ
ประเทศที่พบวา  ประชาชนประมาณ 8 ลานเศษที่จดทะเบียนคนจนในชวงเดียวกันนั้น  ประมาณ 5 ลานรายไดจดทะเบียนปญหา
หน้ีสินภาคประชาชน  ที่นาสนใจคือ  คนจนที่มีภาระหน้ีสินในระบบสูงกวานอกระบบจะเปนหน้ีธนาคารของรัฐและกองทุน
หมูบาน / ชุมชนเมืองสวนใหญ  ดังตัวอยางของผูจดทะเบียนปญหาหน้ีสินในของเทศบาลนครเชียงใหมหรือชุมชนเมือง
เชียงใหม เกือบ 2,000 ราย (1,899 ราย  เงิน 987,638,767  บาท)  และในเขตเทศบาลเมืองพะเยา หรือชุมชนเมืองพะเยา มากกวา 
800 ราย (809 ราย  เงิน 249,087,032.28 บาท)  ซ่ึงพบวาชุมชนเมืองของทั้งสองจังหวัด  มีภาระหนี้สินในระบบสูงกวานอกระบบ
มาก  คือ  รอยละ  77.8 (768,710,904 บาท) : 22.2 (218,927,863 บาท) สําหรับเชียงใหม  และรอยละ 92.3 (229, 999, 344.78 
บาท) : 7.7 (19,087,687.50 บาท)  สําหรับพะเยา ภาระหนี้ในระบบของชุมชนเมืองเชียงใหมเปนหน้ีธนาคารของรัฐ 608 ราย 
(รอยละ 32)  กองทุน  ชุมชน / หมูบาน 425 ราย (รอยละ 22.4)  และธนาคารพาณิชยกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ 299 ราย (รอยละ 
45.6)  สวนภาระหนี้ในระบบของชุมชนเมืองพะเยา  เปนหนี้ธนาคารของรัฐ  403 ราย(สหกรณ 138 ราย  ธนาคารออมสิน  129 
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ราย  ธนาคารกสิกร  100 ราย  ธนาคารอาคารสงเคราะห  36 ราย) (รอยละ 43.5)  กองทุนชุมชน / หมูบาน  218 ราย (รอยละ 1.2) 
กลุมออมทรัพย / กลุมสัจจะออมทรัพย  78 ราย (รอยละ 1.4)  และธนาคารพาณิชย (123 ราย)  กับสถาบันการเงินอ่ืนๆ (82 ราย)  
รวม 205 ราย (รอยละ 53.9)  สําหรับหนี้นอกระบบของชุมชนเมืองเชียงใหมมีเจาหนี้รวมกันเกิน 1,000 ราย (1,042 ราย)  และ
ของพะเยาเกือบ 200 ราย (197 ราย) ซ่ึงมีขอมูลเฉพาะของเชียงใหมวา  เจาหนี้สวนใหญเปนบุคคลธรรมดา  สวนภาระหนี้ / ราย
สวนใหญหรือมากกวารอยละ 70 เปนหลักหมื่น และที่เหลือเปนหนี้รายละเกินหลักแสน  ตัวอยางที่นาสนใจของปญหาที่ดินทํา
กินของชุมชนเมืองพะเยาก็นับวานาสนใจเพราะชุมชนเมืองพะเยายังมีพ้ืนท่ีทําเกษตรเปนอาชีพหลักและเสริมอยูดวยตางจาก
ชุมชนเมืองทั่วๆไป รวมทั้งเชียงใหมและลําพูนที่นํามาคาขายหรือทํางานนอกการเกษตรเปนหลัก  ดังนั้น  ปญหาที่ดินทํากินของ
ชุมชนเมืองพะเยาจึงมีลักษณะคลายกับท่ีชาวชนบททั่วไปประสบ  น่ันก็คือ  ปญหาไมมีที่ดินทํากินของตนเอง (129 ราย)  ตอง
เชา (64 ราย) ยืม (29 ราย)  และรับจางทําการเกษตร (34 ราย)  รวม 139 ไร  นอกจากนี้ก็มีที่ดินทํากินแตไมมีเอกสารสิทธ์ิ (36 
ราย) รวม 200 ไร  เน่ืองจากเปนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ  เขตปาถาวร  เขต ส.ป.ก.  ท่ีสาธารณประโยชน  และที่ราชพัสดุ
สวนใหญ  และยังมีปญหามีที่ดินทํากินไมเพียงพอประกอบอาชีพอีกดวย (24 ราย) 
  
ตารางที่   48 การจดทะเบียนเพื่อแกปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ป 2547 
 จังหวัดเชียงใหม – จังหวัดลําพนู – จังหวัดพะเยา 

ลําดับ 
ที่ รายละเอียดขอมูล จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดพะเยา 

 จดทะเบียนทั้งหมด (คน) 198,722 116,775 102,484 
 จํานวนปญหาที่จดทั้งหมด  285,424 116,775 145,502 
 จํานวนปญหาที่จดทะเบียน (รอยละ)    
1 ที่ดินทํากิน 136,925 (48.00) 45,877 (39.30) 56,643 (38.90) 
2 หน้ีสินภาคประชาชน 109,864 (38.50) 41,211 (35.30) 75,658 (52.00) 
3 คนจนไมมีท่ีอยูอาศัย 37,628   (13.2) 8,013   (6.90) 11,883   (8.20) 
4 นักเรียน/นักศึกษาที่ตองการงานทํา - 2,230   (1.90) - 
5 ถูกหลอกลวง 808   (0.30) 464   (0.40) 1,086  (0.75) 
6 ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 157   (0.05) 70   (0.06) 62   (0.07) 
7 คนเรรอน 60   (0.02) 17 (0.015) 159   (0.11) 

ท่ีมา : ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชน  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดลําพูน  และจังหวัดพะเยา  และขอมูลจาก 
 เทศบาลนครเชียงใหม  เทศบาลเมืองลําพูน  และเทศบาลเมืองพะเยา (เมษายน – มิถุนายน 2547) 
 
 ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งที่ประชาชนใน 3 จังหวัดพ้ืนที่ศึกษาประสบถัดมาคือ  ปญหาคนจนไมมีที่อยูอาศัยใน
ปจจุบัน  สวนใหญยังอาศัยญาติพ่ีนองและอาศัยผูอ่ืน  เชาที่ของเอกชนและของรัฐ  บุกรุกเขตปาสงวน – ปาถาวร – อุทยาน
แหงชาติ – ที่สาธารณะ – สถานท่ีราชการ และที่  รกรางวางเปลา  เปนตน 
 สวนปญหาท่ีจดทะเบียนคนจนในลักษณะอื่นๆ ที่พบใน 3 จังหวัดพื้นท่ีศึกษาจะเห็นวามีผูใหความสําคัญนอยกวา 3 
ปญหาแรกอยางมาก  กลาวอีกนัยหนึ่งคือไมมีความสําคัญทางสถิติหรือไมถึงรอยละหนึ่งของจํานวนปญหาที่จดทะเบียนทั้งหมด  
ไมวาจะเปนปญหาของนักเรียน / นักศึกษาที่ตองการงานทํา  ปญหาการถูกหลอกลวง  ปญหาการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  
และปญหาคนเรรอนก็ตาม 
 การมีสวนรวมและการใหความสําคัญ ในนโยบายและประเด็นที่ประชากรตัวอยางศึกษา จดทะเบียนเพื่อแกปญหา
สังคมและความยากจน  นับวาไมตางจากภาพรวมของประชากรใน 3 จังหวัดพื้นที่ศึกษาดังกลาวขางตน  แมวาจะมีผูตอบหรือให
ขอมูลไมมากนักก็ตาม  แตก็สามารถวิเคราะหใหเห็นถึงภาพรวมไดจากความเห็นของประชากรเปาหมายยากจนเอง  ของผูนํา
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ชุมชนและผูบริหารระดับทองถิ่น  และของผูบริหารระดับนโยบายในทุกกลุมพื้นท่ีศึกษา  คือ  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และ
ชุมชนเมือง 
 (1)  ประชากรตัวอยางศึกษากับการจดทะเบียนคนจน 
  ประชากรตัวอยางศึกษาเพียง 1 ใน 4 (จํานวน 132 ราย) หรือประมาณรอยละ 25 ของทั้งหมดเทานั้น (ประชากร
เปาหมายจํานวน 84 ราย หรือ รอยละ 21.5  และประชากรควบคุมจํานวน 48 ราย  หรือ รอยละ 37) ที่ไมตอบหรือไมทราบ
เก่ียวกับนโยบายใหมของรัฐบาลปจจุบันเก่ียวกับการจดทะเบียนคนจน  สวนท่ีเหลืออีก 3 ใน 4  (จํานวน 388 ราย) หรือ  รอยละ 
75 ของทั้งหมด (ประชากรเปาหมาย 306 ราย หรือ รอยละ 78.5 และประชากรควบคุม 82 ราย หรือ รอยละ 63.1)  รูจักนโยบายนี้
ดี  และสวนใหญในจํานวนนี้ (240 ราย)  หรือ รอยละ 46 ของทั้งหมด (ประชากรเปาหมาย 190 ราย  หรือ รอยละ 54.4  และ
ประชากรควบคุม 50 ราย  หรือ รอยละ 21.5)  มีสวนรวมจดทะเบียนเพ่ือแกปญหาสังคมและความยากจนของตนเองและ
ครอบครัว  รายละ 1-3 ปญหา (ตารางที่ 49  )  ในขณะที่รอยละ 28.5 ของท้ังหมด (ประชากรเปาหมาย 94 ราย  หรือ  รอยละ 24  
และประชากรควบคุม 54 ราย  หรือ รอยละ 41.5)  ไมจดทะเบียนคนจนทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวยหรือไมเชื่อวาจะไดรับ
ประโยชนจากการจดทะเบียนใน 7-8 ปญหาดังท่ีระบุแลวตามที่รัฐกําหนดเปนนโยบาย  
 เปนที่นาสนใจและนาสังเกตวารอยละของประชากรเปาหมายมากกวาครึ่งหรือมากกวารอยละ 50  ไดมีสวนรวมใน
การจดทะเบียนคนจนในขณะที่ประชากรควบคุมไมถึง 1 ใน 4 หรือต่ํากวารอยละ 25 ที่จดทะเบียนคนจน แตเมื่อเปรียบเทียบใน 
3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย จะพบวาประชากรเปาหมายยากจนของพื้นท่ีชนบททั่วไปจะจดทะเบียนคนจนสูงสุดประมาณครึ่งหน่ึง
หรือรอยละ 50 ของผูจดทะเบียนทั้งหมดใน 3 กลุมพื้นที่ศึกษา  ถัดมาคือ  ชุมชนเมืองท่ีประชากรเปาหมายจดทะเบียนคนจน
ประมาณ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33  และนอยที่สุด  คือ  ชนบทที่สูงที่ประชากรเปาหมายจดทะเบียนคนจนนอยกวา 1 ใน 5  หรือ
รอยละ 17 สวนประชากรกลุมควบคุมก็มีแนวโนมการจดทะเบียนมากนอยในแตละกลุมพื้นท่ีเปาหมายตามลําดับ  ชนบททั่วไป  
ชุมชนเมือง และชนบทที่สูงไมตางจากประชากรกลุมเปาหมายดังกลาวแลว แมรอยละของประชากรควบคุมจะตางจากประชากร
เปาหมายไปบางก็ตาม 
                  อันดับความสําคัญของปญหาที่เปนสาเหตุของความเดือดรอน  ความขาดแคลน  ความดอยโอกาส  และหรือความ
ยากจน  ของประชากรตัวแทนศึกษาทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม  (ตารางที่ 49) พบวาในภาพรวมของทุกพ้ืนท่ีจะมี
แนวโนมไปในแนวเดียวกันสําหรับทุกประเด็นปญหาที่ไดไปจดทะเบียนคนจน  โดยเฉพาะปญหาท่ีโดดเดนที่สุด 3 อันดับแรก  
คือ (1)  ปญหาที่ดินทํากิน  (2)  ปญหาหนี้สินภาคประชาชน  และ(3)  ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน  รวมท้ังปญหาที่ 4 คือ  การให
ความชวยเหลือนักเรียน / นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพที่เหมาะสม  ลักษณะนี้นับวา ตรงกับภาพรวมของประชากรที่จด
ทะเบียนคนจนใน 3 จังหวัดพื้นที่ศึกษา  เชียงใหม – ลําพูน – พะเยา (ตารางที่ 49) แตถาเปรียบเทียบระหวาง 3 กลุมพื้นที่
เปาหมาย  ชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง  จะพบวา  ปญหาความเดือดรอนที่ประชากรเปาหมายและควบคุมของ
ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป   จดทะเบียนในปญหาที่ดินทํากินเปนอันดับแรกเหมือนกัน (ซ่ึงก็นับเปนการชวยยืนยันสภาพความ
เปนจริงของกลุมชาติพันธุท่ีอาศัยทํากินบนพื้นที่สูง  ที่เปนเขตปาสงวน  เขตปาถาวรหรือปาอนุรักษ   เขตอุทยานแหงชาติ ฯลฯ   
สวนใหญ  โดยไมสามารถไดกรรมสิทธิถือครองที่ดินทํากินที่บุกเบิก  บุกรุก หรือจับจองเอาเอง  เชนเดียวกับชาวชนบททั่วไปที่
มีอาชีพหลักทางการเกษตรในพื้นที่ราบลุมนํ้าที่มีจํากัดในภาคเหนือภูมิศาสตร  หรือ ภาคเหนือลานนาที่ประชากรหนาแนนอาศัย
ทํามาหากินในเขตดินตะกอนลุมนํ้า   สัดสวนคนตอท่ีดินจึงเล็กหรือเล็กมาก  3-4 ไร / ครอบครัว  หรือมักไมเกิน 5-6 ไร เปน
สวนใหญ (อางในผลวิจยัของผูเขียน  ตั้งแต พ.ศ. 2518 – ปจจุบัน)  จึงไมเพียงพอจะขยายโอกาสหรือเพิ่มรายไดมากนัก)  ในขณะ
ที่ประชากรเปาหมายและควบคุมของชุมชนเมืองไดจดทะเบียนในปญหาที่เดือดรอนมากท่ีสุดเปนอันดับแรกเชนกัน  น่ันก็คือ  
ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน (เพราะชาวชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครหรือเมืองก็คือชุมชนแออัดหรือท่ีรูจักกันวา “สลัม”  เดิม 
ที่หลายคนไรที่อยูอาศัย  เปนคนเรรอน  หาเชากินคํ่า  ไรท่ีพึ่งพิง ฯลฯ  บางชุมชนก็เชาที่ราชพัศดุหรือที่ของเทศบาลอยูกันอยาง
แออัดและขยายที่อยูหรือพื้นที่อาศัยออกไมได)  ปญหาเดือดรอนในอันดับ 2 และ 3 ของชนบทที่สูงท่ีไดไปจดทะเบียน คือ  ที่อยู
อาศัยของ   คนจนและหนี้สินภาคประชาชนตามลําดับ  สวนปญหาที่จดทะเบียนอันดับ 2 - 3 ของชนบททั่วไปคือ  หนี้สินภาค
ประชาชน  และที่อยูอาศัยของคนจน  ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม  สําหรับปญหาเดือดรอนและยากจนที่มีการจดทะเบียนในอันดับ  
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ตารางที่   49   อันดับ  จํานวนปญหา  และรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่จดทะเบียนคนจนในพื้นที่ศึกษา 
                       ป 2547 ชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง 
 

ทุกพ้ืนท่ี ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
ปญหาที่จดทะเบียน 

อันดับ/จํานวน/รอยละ อันดับ/จํานวน/รอยละ อันดับ/จํานวน/รอยละ อันดับ/จํานวน/รอยละ 
จํานวนคนที่จดทะเบียน 
(ประชากรเปาหมาย: ควบคุม) 

240 
190 : 50 

42 
33 (17.4) : 9 (18.0) 

123 
95 (50.0) : 28 (56.0) 

75 
62 (32.6) : 13 (26.0) 

จํานวนปญหาที่จดทะเบียน (ระบุ
ปญหาและไมระบุ)  
(ประชากรเปาหมาย: ควบคุม) 

347 
 

280 : 67 

74 
 

56 (20.0) : (26.9) 

175 
 

143 (51.1) : 32 (47.7) 

98 
 

81 (28.9) : 17 (25.4) 
จํานวนปญหาที่จดทะเบียน 
(ระบุปญหา)  
(ประชากรเปาหมาย : ควบคุม)           

310 
 

248 : 62 

50 
 

39 (15.7 : 11 (17.7) 

170 
 

134 (54.0) : 36 (58.1) 

90 
 

75 (30.3) : 15 (24.2) 
1.  ท่ีดินทํากิน 
ประชากรเปาหมาย 
ประชากรควบคุม 

1 
 

 152 
 123 
  29 

49.0 
49.6 
46.8     

1 38 
31 
 7 

12.3 
79.5 
63.6 

1 90 
73 
17 

29.1 
54.5 
47.2 

2 24 
19 
  5 

  7.7 
25.3 
33.3 

2.  หน้ีสินภาคประชาชน 
ประชากรเปาหมาย 
ประชากรควบคุม 

2   86 
  66 
  20 

27.72
6.6 
32.3 

3  4 
 3 
 1 

 1.3 
 7.7 
 9.1 

2 62 
48 
14 

20.0 
35.8 
38.9 

3 20 
15 
 5 

  6.5 
20.0 
33.3 

3.  ท่ีอยูอาศัยของคนจน 
ประชากรเปาหมาย 
ประชากรควบคุม 

3   68 
  57 
  11 

21.9 
23.0 
17.7 

2  8 
 5 
 3 

 2.6 
12.8 
27.3 

3 16 
13 
 3 

5.2 
9.7 
8.3 

1 44 
39 
 5 

14.2 
52.0 
33.3 

4.  นักเรียน / นักศึกษา  
     มีรายไดจากอาชีพ 
ประชากรเปาหมาย 
ประชากรควบคุม 

4    3 
    
   1 
   2 

 1.0 
  
 0.4 
 0.8 

------- 

4  2 
 

----- 
 2 

0.6 
 
 
5.6 

4 
 
- 

 1 
  
 1 
------ 

  0.3 
   
 1.3 
  - 

5. ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 
ประชากรเปาหมาย 
ประชากรควบคุม 

5    1 
   1 
   - 

 0.3 
0.4 
  - 

------- -------- 
5 
- 
- 

 1 
 1 
----- 

  0.3 
 1.3 

- 
6.  จดทะเบียนแตไมระบุ 
     ปญหา 

37 (10.7) 24 (6.9) 5 (1.4) 8 (2.3) 

หมายเหตุ :   1. รอยละของจํานวนปญหาที่จดทะเบียนคิดจากจํานวนปญหาที่ระบุในการจดทะเบียนท้ังหมด 
                    2.  รอยละของจํานวนปญหาที่ประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมจดทะเบียนคิดจากจํานวนปญหา 
                       ที่ระบุในการจดทะเบียนท้ังหมดของแตละกลุมประชากร 
                  3.  รอยละของการจดทะเบียนที่ไมระบุปญหาคิดจากจํานวนปญหาท่ีจดทะเบียนทั้งหมดทั้งที่ระบุและไมระบุปญหา 
          
4 และ 5 นับวานอยมากหรือไมมีนัยสําคัญแตประการใด  และก็มีเฉพาะชุมชนเมืองสําหรับปญหาการใหความชวยเหลือนักเรียน 
/ นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพที่เหมาะสมและผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  ปญหาละเพียงคนเดียวของกลุมประชากรเปาหมาย  
และชนบททั่วไป  ประชากรกลุมควบคุมเพียง 2 คนไดจดทะเบียนปญหาการใหความชวยเหลือนักเรียน / นักศึกษาใหมีรายได
จากอาชีพ 

ที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือไดพบวาในจํานวนปญหาที่จดทะเบียนคนจนนั้น  นอกจากปญหาในอันดับแรกที่
เลือกจดทะเบียนดังกลาวแลว  ยังมีประชากรสวนหนึ่งที่เลือกจดทะเบียนรายละ 2 ปญหา  อีกรอยละ 11.3  ในจํานวนนี้เปนการ
จดทะเบียนของประชากรเปาหมายมากกวาประชากรควบคุมถึง 2 เทา  หรือรอยละ 13 : รอยละ 6  และก็เปนประชากรเปาหมาย
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ของชนบท  ท่ัวไปที่จดทะเบียนปญหาคนจนรายละ 2 ปญหามากที่สุด (34 ใน 59 ราย หรือ รอยละ 57.6)  ถัดมาเปนประชากร
เปาหมายของชุมชนเมือง (รอยละ 20.3)  และชนบทที่สูงมีเพียง 5 ราย (รอยละ 8.5) กระจายอยู   สวนการจดทะเบียนคนจน
สูงสุดถึงรายละ 3 ปญหาพบนอยมาก (กระจายอยูในทุกกลุมพ้ืนที่และอยูในชนบททั่วไปสวนใหญ) เพียงรอยละ 2.1 ของจํานวน
ปญหาที่จดทั้งหมด  ถือเปนประชากรเปาหมาย 7 ราย  หรือประมาณรอยละ 2  และประชากรควบคุมอีก 4 ราย  หรือรอยละ 3 
สําหรับประชากรที่ไมจดทะเบียนคนจนแตเห็นดวยกับนโยบายของรัฐปจจุบันในเรื่องน้ีวาจะชวยแกปญหาความยากจนได (114 
รายใน 148 ราย หรือ รอยละ 77 ของผูไมจดทะเบียนคนจน)  สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะประชากรเหลานี้ซ่ึงเปนประชากรควบคุม
สวนใหญ (รอยละ 41.5 ของประชากรควบคุมท้ังหมด)  นั้นไมอยูในฐานะเดือดรอนหรือยากจนถึงข้ันจดทะเบียนคนจน  คือ  พอ
มีฐานะ  มีท่ีทํากินไมลําบาก  พอมีพอกิน  หรือพออยูพอกิน  สวนเหตุผลที่เห็นดวยของประชากรเปาหมายและควบคุมไมมีความ
แตกตางกันแตประการใด  ซ่ึงพอสรุปไดในประเด็นสําคัญตามแนวปญหาที่เปดโอกาสใหจดทะเบียน  ดังน้ี  (1)  คนจนยังมีอยู
มาก  และการเปดโอกาสใหคนจนไดจดทะเบียนปญหาที่ตัวเองเดือดรอนและหรือเปนเหตุแหงความยากจน  จะทําใหรัฐไดรู
จํานวนคนจนและไดทราบปญหาของคนจนที่จะชวยแกไขไดตรงประเด็นตอไป  (2)  คนจนมีหลายประเภท  การจดทะเบียนจะ
ไดชวยคนจนใหมีที่ทํากิน  มีที่อยูอาศัย  หรือชวยจัดหาใหท้ังที่อยูและที่ทํากิน  ชวยใหเขาถึงแหลงเงินทุนและมีอาชีพตลอดจนมี
ความเปนอยูที่ดีข้ึน และ(3)  ชวยบรรเทาและลดความเดือดรอนจากความยากจน  เพราะปญหาตางๆจะไดรับการดูแล  ชวยเหลือ
แกไขจากภาครัฐ  คือ  ทําใหคนจนจนนอยลง  และจํานวนคนจนก็ลดลงดวย 
 กรณีที่ประชากรผูไมจดทะเบียนคนจนเพราะไมเห็นดวยกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องน้ี พอจะสรุปเหตุผลสนับสนุน
ไดคือ (1) ไมเชื่อวาจดทะเบียนไปแลวจะไดรับความชวยเหลือจริงหรืออาจจะมีผูไดรับบาง แตคงไมไดรับทุกคน  และแลวเรื่องก็
อาจจะเงียบไป (2) ไมรูเรื่องการจดทะเบียนคน และไมเขาใจในรายละเอียดทั้งหมด (3) เขาใจวารัฐจะจัดที่ทํากินใหไกลจากที่อยู
อาศัย ซ่ึงไมสะดวกและไมสนใจ และ(4) นโยบายจดทะเบียนคนจนครั้งนี้อาจพบคนไมจนจริงไปจดทะเบียน 

(2)  การจดทะเบียนคนจนตามทัศนะของผูบริหารระดับทองถิ่น 
  ผูบริหารระดับทองถิ่นของ 3 กลุมพื้นที่ศึกษา  คือ ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  รวม 35 ราย  ไดให
ขอมูลเก่ียวกับประชากรในพื้นที่รับผิดชอบที่ไดไปจดทะเบียนคนจนตามนโยบายของรัฐเพื่อแกปญหาสังคมและความยากจน 7-
8 ประการ  ดังที่ไดสรุปภาพรวมของประชากรเองแลว (ตารางที่ 49)  โดยไดระบุวาตัวแทนครัวเรือน 1,952 คน  จาก 8,002  
ครัวเรือน  หรือประมาณ 1 ใน 4 (รอยละ 24.4) ที่เปนครัวเรือนยากจน  (ชนบทที่สูง  รอยละ 47  ชนบททั่วไป รอยละ 33  และ 
ชุมชนเมือง  รอยละ 14)  ไดจดทะเบียนทั้งหมดรวม 3,851 ปญหา   โดยสวนใหญจะจดทะเบียนรายละ  1-2 ปญหา  และอยาง
มากไมเกินรายละ 4 ปญหาท่ีแตกตางกัน  แตที่นาสังเกตและนาสนใจก็คือ  ผูบริหารระดับทองถ่ินไดชวยยืนยัน 3 ปญหาสําคัญ
ที่สุดที่ประชากรเปาหมายยากจนไดไปลงทะเบียน (ตารางที่ 50)  คือ ปญหาท่ีดินทํากิน  ที่อยูอาศัยของคนจน และหนี้สินภาค
ประชาชน  และท่ีเดนชัดที่สุดไมแตกตางกันไมวาจะเปนขอมูลของประชากรเองและผูบริหารระดับทองถิ่น  คือ ปญหา
เดือดรอนหรือวิกฤตมากที่สุดที่คนจนไปจดทะเบียนอันดับหนึ่ง  ซ่ึง      ไดแก  ปญหาที่ดินทํากินสําหรับชนบทที่สูง และชนบท
ทั่วไป  และปญหาที่อยูอาศัยของคนจนสําหรับ  ชุมชนเมือง  สวนปญหาที่จดทะเบียนในอันดับ 2  และ 3 ของชนบทที่สูงและ
ชนบททั่วไปก็ไมตางกันหรือตรงกัน  จะสลับที่ของปญหาที่จดทะเบียนคนจนอันดับ 2 และ 3 ของชุมชนเมืองตามที่ประชากร
เปาหมายแจงและผูบริหารระดับทองถิ่นใหขอมูล 
 นอกจากนั้นผูบริหารระดับทองถิ่นแตละกลุมพื้นที่ศึกษา  ยังใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่ประชากรในหมูบานหรือชุมชน
ของตนเลือกจดทะเบียนมากที่สุด  คือ ปญหาที่ดินทํากินสําหรับชนบทที่สูงและชนบททั่วไป เหตุผลสําคัญที่ไมตางกัน คือ  การ
ไมมีกรรมสิทธิ์หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน  โดยเฉพาะประชากรในชนบทที่สูง  ท่ีไดรับจัดสรรที่ดินทํากิน  สวนหนึ่งจาก
โครงการหลวง  แตไมเพียงพอกับจํานวนประชากร หรือสมาชิกของหมูบาน  ซ่ึงนับวันจะขยายตัวจากประชากรที่เพิ่มข้ึนจาก
การอพยพเขามากกวาการเกิดเพ่ิม  จึงมีทั้งปญหาบุกรุก  จับจอง  บุกเบิก  พ้ืนท่ีสูงที่เปนพื้นที่ปาสงวน  ปาถาวรหรือปาอนุรักษ  
และหรือลุมน้ําชั้นท่ี 1  ที่หามใชประโยชนในกิจกรรมใดๆ  เพราะอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดอยางรุนแรง  จึงจําเปนตอง
สงวนรักษาไวเปนปาตนนํ้าลําธาร  ประชากรบางสวนโดยเฉพาะที่เขามาอยูใหม  เชนที่พบในเขตศูนยฯหนองเขียว  จึงมีการเชา
ที่ดินทํากินเพิ่มจากหมูบานใกลเคียง  สําหรับประชากรในชนบททั่วไปที่ตองการที่ดินทํากินมากที่สุด  ก็ดวยเหตุผลเดียวกับ
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ประชากรในชนบทที่สูง  โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมูบานตัวอยางศึกษาของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ที่ยังมี ประชากรไมมีเอกสาร
สิทธิในที่ดินทํากินเพราะอาศัยทํากินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติแมริม (เชน  บานโฮงใน  อําเภอแมริม  เชียงใหม)  เขตที่ดินของ
การไฟฟาฝายผลิต  อุทยานแหงชาติดอยหลวง  และเขตปาสงวนแหงชาติปาตอง (เชน  บานนาคอเรือ  บานใหมยูงทอง  และบาน
ผาแตน  อําเภอฮอด  เชียงใหม) และเขตปาสงวนแหงชาติล้ี และที่เส่ือมโทรม (เชน  บานบวกและบานใหมสุขสันต  อําเภอลี้  
ลําพูน)  สวนเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ประชากรหรือเกษตรกรยากจนในชนบททั่วไปจดทะเบียนปญหาที่ดินทํากิน  ก็คือ 
ที่ดินทํากินที่มีอยูขนาดเล็กไมพอทํากิน  โดยเฉพาะในพื้นที่ทํากินของประชากร  หรือเกษตรกรยากจนในจังหวัดพะเยาที่มีขนาด
เล็กมากครัวเรือนละ 2-3 ไร (เชน  บานต๊ําเหลา  อําเภอเมือง และบานเซ๊ียะ  อําเภอจุน  พะเยา)  หรือไมเกิน 4-5 ไรตอครัวเรือน 
(เชน  บานสันเหนือ  อําเภอแมริม  เชียงใหม) หรือมีที่ดินนอยมากสูงถึง 60 ครัวเรือน (เชน บานปาตึง  อําเภอบานธิ  ลําพูน)  
เหตุผลสําคัญท่ีตามมาเปนประการที่สามที่ตองจดทะเบียนปญหาที่ดินทํากิน  ก็คือ  การเชาที่ดินทํากินเพราะไมมีที่ดินของตนเอง  
(เชน  บานศรีวารี  อําเภอแมริม  เชียงใหม  เชาสวนใหญ  ถึง 96 ราย  และบานลอ  อําเภอจุน  พะเยา) หรือ  มีท่ีดินทํากินนอยตอง
เชาเพิ่ม (เชน  บานต๊ําเหลา  อําเภอเมือง พะเยา) 
                ปญหาที่ประชากรเปาหมายยากจนของชนบททั่วไปจดทะเบียนมากเปนอันดับถัดมาหรืออันดับท่ีสอง  คือ  ปญหา
หน้ีสินภาคประชาชน  และท่ีนาสนใจสําหรับสองหมูบานที่ใหความสําคัญกับปญหานี้มากที่สุดเพียงปญหาเดียวคือ  บานปา
หมอก  ลําพูน  และบานสันปามวงใต  พะเยา  ซ่ึงตางก็เปนหมูบานที่สรางสินคาผลิตภัณฑ OTOP (กลุมเย็บเสื้อผาและกระเปาผา
ของบานปาหมอก  และกลุมจักสานผักตบชวาของบานสันปามวงใต)  จึงพบวาประชากรเปนหนี้จากการกูเงินในระบบมาลงทุน
จํานวนมาก (เชน  บานปาหมอก  เปนหนี้เงินกู ธ.ก.ส. กันมาก  เฉลี่ยรายละแสนบาท  และผูที่กูมาลงทุนเลี้ยงโคนม และซื้อที่นา
จะเปนหน้ีรายละ 20,000 – 500,000 บาท  สวนบานสันปามวงใต  เปนหนี้เงินกูในระบบ ธ.ก.ส. และกองทุนตางๆ)  สวนอีก 3 
หมูบานที่จดทะเบียนปญหาหนี้ภาคประชาชนเปนอันดับแรกรวมกับปญหาที่ดินทํากินน้ัน  เปนหนี้เงินกูเพื่อลงทุนทาง
การเกษตรเปนสําคัญ 
                   สําหรับเหตุผลท่ีชุมชนเมืองจดทะเบียนคนจนปญหาที่อยูอาศัยของคนจนสูงสุด  ไมใชที่ดินทํากินอยางในพื้นที่
ชนบท (ตารางที่ 50)  น้ัน   นับวาไมใชส่ิงที่นาแปลกใจแตประการใดสําหรับชุมชนแออัด  เพราะคนจนในชุมชนเมืองสวนใหญ
จะไรที่อยูอาศัย  เรรอน  บุกรุกที่สาธารณะ  อาศัยอยูในที่บุคคลหรือเอกชนอื่น  เปนสําคัญ  ดังที่ผูบริหารระดับทองถิ่นของ
ชุมชนไดยืนยันเหตุผลไวชัดเจนวา  คนจนเมือง  หรือชาวชุมชนที่ยากจน  มีปญหาท่ีอยูอาศัยเปนอันดับแรก  โดยเฉพาะชุมชน
เมืองเชียงใหม  เพราะขาดที่อยูอาศัยโดยเอาไปจํานอง หรือเชาที่เทศบาลทุก 3 ป / ครั้ง (เชน  ชุมชนระแกง  คาเชา 9 ตร.วา 170 
บาท / ป) บุกรุกท่ีสาธารณะทั้งริมและครอมลําเหมือง  บุกรุกท่ีราชพัศดุ  อาศัยอยูบนที่เอกชนและที่ธรณีสงฆ (ชุมชนวัดบุญยืน  
พะเยา  คนจนอาศัยอยูในที่ราชพัศดุและอาศัยอยูกับพอแม)  สวนปญหาที่จดทะเบียนมากในอันดับถัดมาคือ  หนี้สินภาค
ประชาชน  นับเปนปญหาสําคัญมากที่สุดของชุมชนเมืองลําพูน  ที่คนจนหรือประชากรเปาหมายยากจนเปนหนี้ทั้งจากเงินกูนอก
ระบบ (สวนบุคคล) และในระบบ (สถาบันการเงินและกองทุนตางๆ) โดยเฉพาะเงินกูนอกระบบนับวามีบทบาทสําคัญในชุมชน
เมือง (เชน ชุมชนไกแกว  มีการกูนอกระบบในทุกครัวเรือนยากจน 160 ครัวเรือน  ดอกรอยละ  20 / เดือน  โดยมีคนตางจังหวัด 
จากชัยนาท  และอุทัยธานีมาออกเงินกู  สวนชุมชนสันดอนรอม  บางรายกูเงินนอกระบบลวงหนา  เพราะหวังผลจะกูเงินลาน
หรือเงินกูในระบบ  มาใชคืนภายหลัง  แตไมไดกูเพราะขาดคุณสมบัติเลยตองเปนหน้ีตอ)  สวนชุมชนเมืองพะเยา  ประชากร
เปาหมายยากจนมีหน้ีสินท้ังในและนอกระบบมากเชนกัน (เชน  ชุมชนวัดภูมิมินทร  คนยากจนมีหน้ีรวมทั้งในและนอกระบบ
จํานวนมากประมาณรายละ 10,000  - 200,000 บาท หรือมากกวา) 
 อยางไรก็ตาม  ผูบริหารระดับทองถ่ินแตละกลุมพื้นที่ศึกษายังใหขอมูลเก่ียวกับปญหาท่ีประชากรในหมูบานหรือ
ชุมชนของตนจดทะเบียนคนจนนอยที่สุด (ตารางที่ 50) คือ ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน  สําหรับชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  
และปญหาการถูกหลอกลวงสําหรับชุมชนเมือง เหตุผลที่ประชากรเปาหมายยากจนจดทะเบียนปญหาที่อยูอาศัยคนจนนอยที่สุด
ในพ้ืนที่ชนบททั้งที่สูงและทั่วไป  เพราะสวนใหญมีที่อยูแลว  ไมวาจะเปนบานหรือเพิงท่ีปลูกในที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย  
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ตารางที่  50  อันดับ  จํานวนปญหา  และรอยละของประชากรที่จดทะเบียนคนจน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
                     ของตัวแทนผูบริหารระดับทองถ่ินพื้นที่ศึกษา ป 2547 

ทุกพ้ืนที่ ชนบทที่สูงๆ ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
ปญหาที่จดทะเบียน 

อันดับ จํานวน รอยละ อันดับ จํานวน รอยละ อันดับ จํานวน รอยละ อันดับ จํานวน รอยละ 

จํานวนคนที่จดทะเบียน 
จํานวนปญหาที่จดทะเบียน 

1,952 
3,851 

538 
1,374 

793 
1,429 

621 
1,048 

อันดับ/จํานวนปญหา/รอยละของ 
ปญหาที่จดทะเบียน 

    

1.  ท่ีดินทํากิน 1 1,693 44.0 1 832 60.5 1 751 52.6 3 110 10.5 

2.  ท่ีอยูอาศัยของคนจน 2 1,105 28.7 2 434 31.6 3 152 1.6 1 519 49.5 
3.  หน้ีสินภาคประชาชน 3   951 24.7 3 107 7.8 2 518 36.2 2 326 31.1 

4.  อ่ืนๆ (ปญหา 1-7) 4    77 2.0  ---   ----  4 77 7.3 

5.  การถูกหลอกลวง 5    19 0.5  ----  4 8 0.6 5 11 1.1 

6.  คนเรรอน 6     4 0.1 4 1 0.1  ----  6 3 0.3 

7.  ผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 7     2 0.05       7 2 0.2 
ปญหาที่จดทะเบียนมากที่สุด  N  = 35     
1.  ท่ีดินทํากิน 1    21 60.0 1 6 17.1 1  14 40.0 3 1   2.9 

2.  หน้ีสินภาคประชาชน 2 9 25.7  ---  2    5 14.3 2 4 11.4 

3.  ที่อยูอาศัยของคนจน 3 8 22.9 2 1   2.9  ---  1 7 20.0 
ปญหาที่จดทะเบียนนอยที่สุด N = 35              

1.  ที่อยูอาศัยของคนจน 1   13 37.1 1 4 11.4 1 8 22.9 3 1   2.9 

2.  การถูกหลอกลวง 2 9 25.7  ---  2 4 11.4 1 5 14.3 
3.  คนเรรอน 3 5 14.3 2 1 2.9 3 2  5.7 4 2   5.7 

4.  หน้ีสินภาคประชาชน 4 4 11.4 2 1 2.9 4 1  2.9 4 2   5.7 

5.  ที่ดินทํากิน 5 3   8.6  ---   ---  2 3   8.6 
6. ผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 6 2   5.7  ---   ---  4 2   5.7 

7. นักเรียน/นักศึกษามีรายไดจากอาชีพ 7 1   2.9  ---  4 1  2.9  ---  
  
 
ก็ตาม  เชน  ที่อาศัยปลูกอยูในที่สาธารณประโยชน  ลําเหมืองสาธารณะ  รวมทั้งในที่ของพอแม  ญาติพ่ีนอง  คนในหมูบานที่
กลางของหมูบาน  และเชา เปนตน  สวนชุมชนเมืองที่จดทะเบียนปญหาการถูกหลอกลวงนอยที่สุด (แตเปนอันดับที่สองใน
ชนบททั่วไป) นั้น   นับวาสังคมชุมชนมีสภาพที่ดี  คนจนยังถูกหลอกลวงนอย  และปญหาท่ีถูกหลอกลวง คือ  ถูกหลอกใหคํ้า
ประกันและใชเงินแทน  และถูกโกงเงินกูเพราะหวังดอกเบี้ยสูง (ชุมชนหนองหอย  เชียงใหม) และเจามือแชรโกงแชรของลูกวง
ทั้งหมด  หรือกลาวไดวาเจามือลมแชร  สวนปญหาท่ีถูกหลอกลวงอื่นๆ ผูบริหารชุมชนเมืองไมไดระบุ  สวนปญหาการถูก
หลอกลวงในชนบททั่วไป  มีอาทิ  ผูรับจํานองเตาอบลําไยโกงเอาเปนของตนเพราะไมมีหลักฐานหรือลายลักษณอักษร (บานผา
แตน  อ.ฮอด  เชียงใหม) โกงพันธุกุหลาบที่รับจางปลูก  (บานปาตึง  อ.บานธิ  ลําพูน)  ถูกบริษัทจัดหางานหลอกใหกูเงินรายละ 
1.5 แสนบาท ไปทํางานที่ไตหวัน  โดยไมมีงานใหทําจริงตามสัญญา เรื่องฟองรองอยูที่ศาล (บานต๊ําเหลา  อ.เมืองพะเยา) และถูก
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หลอกใหขายและโอนโฉนดที่ดนิใหบริษัทเงินทุนหลักทรัพยโดยมีผูใหญบานและกํานันพามา  โดยไดรับเพียงคามัดจํา (บานสัน
ปามวงใต  อ.เมืองพะเยา)  เปนตน 
 (3)  การจดทะเบียนคนจนตามทัศนะของผูบริหารระดับนโยบาย 
 ในทัศนะของผูบริหารระดับนโยบายของทั้ง 3 กลุมพื้นที่เปาหมาย คือ ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชน
เมือง  ซ่ึงรวมทั้งกลุมนักการเมืองและกลุมองคกรเอกชน  รวมท้ังหมด 50 ราย  ตางก็มีความเห็นสอดคลองในความสําคัญของ
นโยบายใหมของรัฐบาลปจจุบันในปลายสมัยแรกที่ผานมา  คือ การจดทะเบียนคนจนเพื่อแกปญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ  ดังท่ีไดอธิบายมาแลวแตตนในบทที่ (2.1.1) เกี่ยวกับโครงการที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจนไดตรงตาม
ความตองการของประชากรเปาหมายยากจน ซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวา กลุมตัวแทนนักการเมือง (ระดับพรรคและระดับทองถ่ินหรือ 
สส. ของพรรคฝายคานและฝายรัฐบาล) ไดยกให  โครงการจดทะเบียนคนจนอยูในกลุมที่มีความสําคัญอันดับแรก ในประเด็นนี้
รวมกับโครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  และโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  สวน กลุมตัวแทนองคกรเอกชน  ให
ความสําคัญกับโครงการจดทะเบียนคนจนในกลุมอันดับ 2 รวมกับอีก 8 โครงการพัฒนาของรัฐทั้งท่ีมีมาในอดีตและของรัฐ
ปจจุบันท่ีระบุแลวแตแรก ในขณะที่ผูบริหารระดับนโยบายของแตละกลุมพ้ืนที่สวนใหญประมาณ 2  ใน 3 ของท้ังหมด  (รอยละ 
60-69) ใหความสําคัญกับนโยบายการจดทะเบียนคนจนในกลุมอันดับ 3 และ 4  ถัดจากโครงการยอดนิยมของประชากร
เปาหมายยากจน  คือโครงการกองทุนเงินลาน  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  โครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  และ
โครงการที่ผูบริหารระดับนโยบายใหความนิยม คือ OTOP เหตุผลที่ผูบริหารระดับนโยบายใหความสําคัญอันดับตนๆ กับ
โครงการจดทะเบียนคนจนวาจะสามารถชวยแกปญหาความยากจนไดตรงเปาหมาย   คือ ผูบริหารฯ เชื่อวาประชากรเปาหมาย
จากจนจะเปนผูใหขอมูลไดตรงวาตองการใหรัฐบาลชวยแกปญหาความเดือดรอนยากจนไดอยางไร  สวนรัฐเองก็จะไดรับทราบ
ปญหาตามลําดับความสําคัญ  หรือวิกฤตที่ตองชวยเหลือเรงดวนมากนอยแคไหน  และกําหนดเปนนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานไดไมผิดพลาด  แตดังที่ระบุไวแตแรกวาประชากรตองมีความซื่อสัตย  จริงใจ  แจงตามความเปนจริง  โครงการ
พัฒนาตางๆของรัฐท่ีชวยแกปญหาความยากจนจึงจะสัมฤทธิผล  คือ กอใหเกิดประโยชนแกประชากรเปาหมายยากจนและดอย
โอกาสในลักษณะตางๆไดอยางแทจริง  ไมวาจะเปนปญหาที่ดินทํากินของประชากรยากจนในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  ที่
ไมมีหรือไมมีกรรมสิทธิ  หรือมีนอยไมพอทํากิน  ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน ของประชากรยากจนในชุมชนเมืองสวนใหญที่ยัง
ตองพึ่งพาพอแมญาติ หรือเพื่อนบาน  หรือเชา  หรือบุกเบิก  บุกรุก  จับจองเปดพื้นที่ผิดกฎหมายตางๆ เพื่ออยูอาศัยและทํากิน
ดังที่อธิบายแลว  และปญหาหนี้สินภาคประชาชน ของประชากรยากจนในชนบททั่วไปและ      ชุมชนเมือง  สวนใหญท่ีเปน
ภาระของคนจนทั้งในระบบจากกองทุนตางๆ และโดยเฉพาะจากเงินกูนอกระบบที่คนจนกูไดงายโดยไมมีเงื่อนไขอยางเงินกูใน
ระบบ  เวนแตดอกเบี้ยท่ีสูงกวาหลาย    เทาตัวก็คือภาระที่ปดกั้นโอกาสคนจนจากการพัฒนาอาชีพและรายได  และหรือปญหา
อ่ืนๆท่ีมีการจดทะเบียนคนจนก็ตาม 
 
4.6.6  นโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบันกับการแกไขปญหาความยากจนภายใน 6 ป 
           เปนที่นาสนใจและนาสังเกตอยางมากที่ตัวแทนประชากรศึกษาทั้งหมดประมาณ 2 ใน 3 หรือรอยละ 66 (ประชากร-        
เปาหมายรอยละ 69.2  ประชากรควบคุมรอยละ 55.4) ของทั้ง 3 กลุมพื้นท่ีศึกษา  คือ  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  
ใหความไววางใจและเชื่อถือวานโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบันที่เนนการแกไขปญหาความยากจนใหหมดไปภาย 6 ป  หรือ 
ปสุดทายในสมัยที่สองของรัฐบาลปจจุบัน  ภายใตนายกรัฐมนตรีคนเดิม  คือ  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตรน้ัน  เปนส่ิงที่เปนไปได  
แตจะมีประชากรตัวอยางศึกษาอีกเกือบ 1 ใน 4  หรือ  รอยละ 22.5  (ประชากรเปาหมายรอยละ 18.7  ประชากรควบคุมรอยละ 
33.8) ของทุกพื้นที่ศึกษาที่ยังไมเห็นดวยหรือไมเชื่อวาความยากจนของคนในประเทศ  ซ่ึงยังเหลืออยูมาก  จะหมดไปไดในชวง
ส้ันๆเพียงอีก 6 ป  ดวยเหตุผลมากมายหลายประการที่จะไดสรุปตอไป    
 อยางไรก็ตาม  ยังมีประชากรตัวอยางศึกษาที่เหลือของทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษาอีกเกือบรอยละ 10 (รอยละ 9.5 ของ
ทั้งหมด  เปนประชากรเปาหมายรอยละ 9.3  และประชากรควบคุมรอยละ 9.5)  ที่เห็นดวยแบบมีขอแมหรือเงื่อนไข  คือ เห็นวามี
โอกาสแตยังมีความของใจอยูอีกหลายประการ  ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้  (1)  คนจนในสังคมและชุมชนแมจะดูวามีชีวิตความเปนอยูดี
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ข้ึนโดยทั่วไป  แตรัฐคงชวยไดเพียงระดับหนึ่ง  ชวยไดในระยะสั้น  และโครงการตางๆ ชวยไมไดทุกคน  เพราะคนจนมีมาก  จึง
คิดวารัฐทําไมไดใน 6 ป  (2)  ถารัฐบาลจะนํานโยบายและแผนแกปญหาความยากจนมาทําใหสําเร็จใน 6 ป ตามเปาหมาย   
จําเปนตองใหคนในชาติทุกคนมีรายไดคนละ 20,000 บาท / เดือน  ดังน้ันนอกจากรัฐจะปฏิบัติจริงแลว  ตองฝกทักษะงานอาชีพ
ใหคนจนมีรายไดอยางยั่งยืน  ซ่ึงเปนส่ิงที่ทําไดยาก  แมนายกฯจะบริหารไดดีก็ตาม  และ(3)  นโยบายและแผนปฏิบัติแกปญหา
ความยากจนใหหมดภายใน 6 ป  จะสําเร็จหรือไมตองรอดูผลงานการแกปญหา  พรอมๆกับความตั้งใจจริงและเสถียรภาพของ
รัฐบาล  โดยเฉพาะการเขาถึงคนจนจริงๆ ซ่ึงรัฐบาลอาจทําไมได  เพราะเปนเงื่อนไขที่ทําไดยากเชนกัน 
 (1)  เหตุผลสนับสนุนนโยบายและเปาหมายการแกปญหาความยากจนใหหมดไปใน 6 ป 
  ประชากรตัวอยางศึกษาในทุกพ้ืนที่ศึกษา  คือชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองสูงถึง 2 ใน 3 หรือ  รอยละ 66 
ที่สนับสนุนและเห็นดวยกับนโยบายแกปญหาความยากจนของ     รัฐบาลในปจจุบันใหหมดไดใน 6 ป  โดยเฉพาะประชากร
เปาหมายสูงสุด เกือบรอยละ 70 (รอยละ 69.2) ในขณะที่ประชากรควบคุมเกินครึ่งเพียงเล็กนอยหรือรอยละ 55 ที่เห็นดวย  โดยมี
สัดสวนของประชากรเปาหมายตอประชากรควบคุมในชนบทที่สูง รอยละ 58 : 63  ชนบททั่วไป รอยละ 76 : 63  และชุมชน
เมือง  รอยละ 68 : 37  สําหรับขอมูลสนับสนุนทั้งหมดที่ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรและกลุมพื้นที่ศึกษา พอ
สรุปได ดังนี้  (1)  โครงการตามนโยบายเรงดวนของรัฐที่เนนการแกไขปญหาความยากจน โดยเฉพาะโครงการกองทุนเงินลาน 
โครงการจดทะเบียนคนจนดานที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย  และดานหนี้สินภาคประชาชน  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  และ
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนสําคัญ  ลวนแลวแตชวยใหคนจนอยูดีกินดีข้ึน  ไมมีขโมย  มีทุนทําอาชีพและมี
รายได  มีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  คนจนมีโอกาสทํามาหากิน  และมีโอกาสและสิทธิตางๆ ในสังคมตางๆ 
ดีข้ึนโดยสวนรวม  โดยเฉพาะการไปใชบริการรักษาพยาบาลเทาเทียมกันไมวาคนจนหรือคนรวย  ชวยลดภาระหนี้สินของคน
จนและชวยใหหมดไปในที่สุด  รวมทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และปลอดภัยจากยาเสพติดทั้งเสพและคา ฯลฯ 
เหลานี้ลวนแลวแตเปนหนทางใหความยากจนเดือดรอนลดลงและหมดไดภายใน 6 ปตามเปาหมายของรัฐบาล  ถาทุกโครงการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง  (2)  มีความเชื่อและศรัทธาในตัวนายกฯ วาพูดจริงทําจริงและทําไดหรือรัฐทําได  คือ มั่นใจวารัฐบาลชวยจริง  
ชวยคนจนในทุกๆเรื่องที่จําเปนตามโครงการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมตามที่ระบุในขอ(1) ทําใหคนจนมีความหวังและ
ความมั่นใจมากขึ้นวาทุกคนจะมีชีวิตที่ดีข้ึนและมีฐานะเทาเทียมกัน  คือ จะไมมีคนจนอีกตอไป  และจากนโยบายที่เด็ดขาดของ
รัฐบาลหรือของนายกฯ ประชากรบางคนจึงมั่นใจวารัฐบาลนาจะทําไดภายใน 3 ปแทนที่จะตองรอนานถึง 6 ปตามนโยบายและ       
เปาหมายที่รัฐกําหนดไวดวยซํ้าไป 
 (2)  เหตุผลที่นโยบายการแกปญหาความยากจนไมสามารถบรรลุเปาหมายไดใน 6 ป 
 ประชากรตัวอยางศึกษาในทุกพื้นที่ศึกษา  คือ  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  รอยละ 22.5  ที่ไมเห็นดวย
วานโยบายเรงดวนของรัฐปจจุบันที่ชวยแกปญหายากจนจะสามารถทําใหคนจนหมดไปไดใน 6 ป หรือในป พ.ศ. 2551 นั้น  เปน
ที่นาสังเกตวา เปนสัดสวนของ   ประชากรกลุมควบคุมสูงกวาหรือประมาณ 1 ใน 3 คือ รอยละ 34 ของประชากรกลุมควบคุม      
ทั้งหมด ในขณะที่เปนความเห็นของประชากรเปาหมายไมถึง 1 ใน 5 หรือรอยละ19 ของประชากรเปาหมายท้ังหมด  โดยมี
สัดสวนของประชากรเปาหมายตอประชากรควบคุมในชนบทที่สูงรอยละ 29 : 37  ชนบททั่วไปรอยละ 13 : 27 และชุมชนเมือง
รอยละ 20 : 43  สวนเหตุผลที่ไมเห็นดวยของประชากรทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมไมตางกันเชนเดียวกับเหตุผลสนับสนุน  
ซ่ึงพอสรุปเปนประเด็นสามัญได  ดังน้ี (1)  การแกไขปญหาของรัฐบาลยังไมถูกจุดและยังไมท่ัวถึง   (2)  คนจนมีมากและตางก็มี
ปญหาสั่งสมมากมาย  ประกอบกับบางคนก็มีนิสัยไมประหยัดและไมขยัน  บางคนก็ไมมีการศึกษา  บางคนก็ไมรูจักพอ ฯลฯ  
ลักษณะเหลาน้ียิ่งเพ่ิมปญหาใหแกไขยากยิ่งขึ้น  (3)  คนจนมักประสบปญหาซํ้าซาก อาทิ  ผลผลิตเสียหาย  ถูกกดราคา  ไมมี
ตลาด ฯลฯ  ที่เปนปญหารายปและก็สงผลตอการมีภาวะหน้ีสินซํ้าซากและเพิ่มหนี้ เพราะตองกูเงินทั้งในระบบจากกองทุนตางๆ  
และสถาบันการเงิน  เชน  ธ.ก.ส. และนอกระบบหรือสวนบุคคลท่ีตองจายดอกเบี้ยแพงมาก  และ(4)  การสงเสริมชวยเหลือดวย
โครงการกองทุนตางๆของรัฐ  เทากับเปนการสรางหนี้ใหประชาชน  ทําใหคนจนอยูแลวตองแบกภาระหนี้สินไปตลอดเพราะ
ตองกูใชหนี้อยางตอเนื่อง  และยิ่งตองเผชิญกับสภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้นอยูตลอดเวลาอยางในปจจุบัน  ปญหาหน้ีสินของคน
จนจึงนับวาจะเพิ่มไมใชลด 
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   (3)    ขอเสนอแนะเพื่อชวยใหนโยบายแกไขปญหาความยากจนของรัฐ 
             ทําใหความยากจนหมดไปไดในอนาคตอันใกล 

   สําหรับหัวขอนี้จะไดสรุปภาพรวมขอเสนอแนะจากกลุมประชากรตัวอยางศึกษาที่ไมเห็นดวยวารัฐจะทําใหความ
ยากจนหมดไปไดภายใน 6 ป (ป พ.ศ. 2551)  และขอเสนอแนะจากกลุมตัวแทนผูบริหารระดับนโยบายที่จะชวยใหรัฐสามารถทํา
ใหปญหาความยากจนหมดไปไดในอนาคตอันใกล 
 (3.1)  ขอเสนอแนะของประชากร   
 ประชากรตัวอยางศึกษาเพียง 1 ใน 4 หรือรอยละ 5.2 จากรอยละ 22.5 ที่ตอบวาไมเห็นดวยหรือไมเชื่อวานโยบายของ
รัฐจะสามารถชวยใหความยากจนหมดไปจากประเทศไทย  ไดภายในปสุดทายของการเปนรัฐบาลสมัยที่สองอยางตอเนื่อง  ได
ใหขอเสนอแนะ (ประชากรเปาหมายรอยละ 4.1 และประชากรควบคุมรอยละ 8.5)  ที่จะชวยปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนแกปญหาความยากจนของรัฐปจจุบันบรรลุเปาหมายไดในที่สุด  แมจะตองใชเวลานานออกไปอีกพอสมควรก็
ตาม ดังนี้ 1. รัฐบาลตองเขามาดูแลอยางใกลชิดและใหโอกาสคนจนจริงๆไดจดทะเบียน เพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจน
เชิงบูรณาการ หรือที่นิยมเรียกกันส้ันๆวา “การจดทะเบียนคนจน”  2.  รัฐตองรับภาระชวยแกไขปญหาตางๆ ของคนจน 
โดยเฉพาะคาครองชีพท่ีสูง  และการชวยปลดหนี้ใหทั้งหน้ีในระบบและหนี้นอกระบบ  3.  รัฐตองหางานที่เหมาะสมใหทํา  คือ 
จัดหาอาชีพหลักใหคนจนไดทําอยางท่ัวถึง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาล
ปจจุบัน  4. รัฐตองหาทางสงเสริมใหคนจนไดทําอาชีพตามขอ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาทิ  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรและน้ําอุปโภคบริโภค  การใหคนจนไดพักชําระหนี้อยางตอเนื่องในชวงเวลาเหมาะควรชวยพยุงราคาหรือประกัน
ราคาพืชผล  สงเสริมกลุมอบรมอาชีพในระดับหมูบานอยางทั่วถึง  และสงเสริมใหคนจนไดรูจักประโยชนและประหยัดทุน
ทรัพยดวยการปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคเองในครัวเรือน  และ 5.  รัฐบาลควรชวยเหลือคนจนแบบที่สงถึงมือผูรับโดยตรง  
การใหเงินทุนกูยืมจากกองทุนตางๆของรัฐ  ควรพิจารณาตามความเหมาะสมกับขนาดและคุณภาพของงาน  พรอมการกําหนด
ชําระคืนที่มีชวงเวลาเหมาะสมกับงานอาชีพที่ลงทุน  คือพอจะเห็นผลผลิตหรือเริ่มมีรายไดแลวจึงเริ่มชําระคืนไมใชตองคืน
ภายในปเดียวเทากันหมด  ในทุกอาชีพท่ีกูไปลงทุน  และกรณีจนมากๆหรือที่รูจักกันวา “จนดักดาน”  รัฐควรใหเงินกูยืมที่ปลอด
ดอกเบี้ย  พรอมกันนี้ก็ตองเตรียมพรอมดานตลาดรองรับผลิตผลและผลิตภัณฑแปรรูปตางๆ ที่จะพัฒนาตอไป 
          (3.2)  ขอเสนอแนะของผูบริหารระดับนโยบาย 
     เพื่อใหนโยบายเรงดวนของรัฐในการแกปญหาความยากจนใหหมดไปจากประเทศไดในอนาคตอันใกล  ผูบริหาร
ระดับนโยบายกลุมตางๆ ไดใหขอเสนอแนะไวหลากหลายที่พอสรุปได  ดังนี้ 
 (3.2.1)  ขอเสนอแนะของผูบริหารฯ สําหรับทุกกลุมพ้ืนที่   ประกอบดวย 1. ประการสําคัญที่สุดคนจนจําเปนตองรูจัก
ตัวตนของตนเอง  รูจักการบริหารจัดการชีวิตของตนเองวาอะไรควรไมควร  อะไรพอไมพอ  2. รัฐตองใหความสําคัญกับการให
การศึกษาแกคนจนอยางทั่วถึงพรอมๆไปกับการจัดระเบียบสังคม  และ 3.  นโยบายของรัฐตองตอเนื่องชัดเจน  ภาครัฐทุกภาค
สวนก็ตองมีสวนรวมในการนําแผนมาปฏิบัติอยางจริงจังและอยางเปนระบบตอเน่ือง 
 (3.2.2)  ขอเสนอแนะของผูบริหารฯ กลุมพ้ืนที่ชนบทที่สูง  ประกอบดวย  1. คนจนตองรูจักและยอมรับสภาพของ
ตนเอง  อาทิ  รูจักประมาณตน  รูจักพออยูพอกินมีการออมและประหยัดไมใชจายเกินตัว  เรียนรูการพ่ึงตนเอง ฯลฯ  ทั้งนี้  เพ่ือ
ปรับสภาพตนเองขึ้นรองรับการพัฒนาจากโครงการตางๆ ไดอยางเหมาะสมตามแนวปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง”  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบัน  2. มีการใหสิทธิทํากินแกคนจนในชนบทที่สูงอยางชัดเจน  เพื่อเสริมสรางความ
มั่นใจในที่ดินทํากินของตน  อันจะสงผลตอการพัฒนาอาชีพและรายไดไดงายขึ้น  แตท้ังนี้ตองตระหนักหรือคํานึงถึงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมบนพื้นที่สูง  และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน  น้ํา  ปาไมและพืชพรรณธรรมชาติเชิงอนุรักษ)          
3. ทางภาครัฐตองใหความเปนกันเองกับประชากรเปาหมายยากจน  ถามไถสารทุกขสุกดิบ  รวบรวมขอมูลปญหาและสิ่งที่คน
จนตองการใหชวยเหลือโดยตรง  และอะไรชวยไดกอนหรือชวยไดทันทีก็ควรทํา  ขณะเดียวกันทางภาครัฐจําเปนตองเปดโอกาส
ใหประชากรยากจนไดมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น  ขอปญหาตางๆ และสิ่งที่พวกตนอยากทําอยากแกไข  นั่นก็คือ ตองรวมมือ



การมีสวนรวมของประชากรเปาหมายในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

 

255

รวมความคิดกันทั้งสองทาง  เพ่ือทํางานในลักษณะบูรณาการ  ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมชวยกันกับประชากรเปาหมายยากจน
จัดเวทีชาวบาน  เพื่อความถูกตองของขอมูล  และชวยสรางความเปนกันเองไปพรอมกันดวย  4. การใหความสนับสนุนและชวย 
เหลือฝกอบรมใหมีทักษะประกอบอาชีพหลักตามที่โครงการหลวงสงเสริมแนะนําและเปนตลาดใหดวย  โดยพัฒนาไปพรอมกับ
กายภาพของพื้นที่  เชน  แหลงน้ําเพื่อการเกษตร  และการอุปโภคบริโภค  การปรับปรุงบํารุงความอุดมสมบูรณของดิน  และ
เทคโนโลยีที่จําเปนสําหรับการปลูกพืชผัก  ไมดอกและไมผลเมืองหนาว  โดยเฉพาะผักอินทรียหรือผักปลอดสารพิษที่ทาง
โครงการหลวงสงเสริมอยางมากในรอบปที่ผานมา  เชนที่ศูนยฯหนองหอย  5. การใหความสนับสนุนและสงเสริมการรวมกลุม
อาชีพผลิตสินคาที่เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินที่สามารถพัฒนาไปสูระบบตลาดทั้งในและตางประเทศ
ไดตอไป  6. การพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของสังคมชนเผาพรอมๆไปกับการสงเสริมการเปนแหลงหรือ
สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เชน ที่ศูนยฯหนองเขียว  และศูนยฯ พระบาทหวยตม  และ 7. การพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ  รวมทั้งการฝกอาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ิน  เปนส่ิงจําเปนที่ตองเรงสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ย่ังยืนในชนบทที่สูง 

(3.2.3)  ขอเสนอแนะของผูบริหารฯ กลุมพ้ืนที่ชนบททั่วไป  ประกอบดวย  1. รัฐตองเปดโอกาสใหคนจนในชนบทมี
เทาเทียมกับคนอื่นๆทั่วไป ทั้งในดานการศึกษา การรักษาพยาบาลและความปลอดภัย รวมท้ังการแปลงทรัพยสินเปนทุน  2. ตอง 
เปดโอกาสและสงเสริมใหคนจนมีความรูในการประกอบอาชีพตามที่ตนเสนอและสนใจในแนวของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความ
มั่นคงของครอบครัว  3. คนจนตองสามารถเขาถึงแหลงทุนไดงายหรือสะดวกและเสียคาใชจายนอย  4. คนจนในชนบทเกษตร
ไมวาจะเปนเกษตรพืช สัตวบกและสัตวนํ้า จําเปนตองสงเสริมการผลิตอยางจริงจังพรอมมีการประกันภัยธรรมชาติและราคาพืช 
ผล ชวยเหลือดานการตลาดลวงหนาทั้งระดับในประเทศและการสงออก  รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนใหมีการปรับปรุงแปรรูป
ผลผลิตสินคาเกษตรจนถึงระดับพื้นที่หรือระดับหมูบาน  5. การจดทะเบียนคนจน  ถาทําไดตรงตามเปาหมายและมีการวางแผน
แกไขชวยเหลืออยางจริงจัง ปญหาความยากจนก็สามารถลดลงได  6. คนจนในชนบทตองมีจิตสํานึกในการออมและประหยัด  
คือ มีความขยันเปนพื้นฐานสําคัญ  มีความรับผิดชอบ ใฝหาความรูเพื่อพัฒนาอาชีพอยูเสมอ และพยายามไมสรางภาระหนี้สินให
เพ่ิมข้ึน และ 7. ภาครัฐที่เกี่ยวของทุกระดับและขั้นตอนจําเปนตองชวยคนยากจนในชนบทใหไดเรียนรู และมีสวนรวมในโครง 
การพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนของตนเอง 
 (3.2.4)  ขอเสนอแนะของผูบริหารฯ กลุมพ้ืนที่ชุมชนเมือง   ประกอบดวย  1. คนจนในชุมชนเมืองตองไดรบัโอกาส
และการสงเสริมทั้งอาชีพและการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง  เพ่ือเปนการปูพื้นฐานใหชวยเหลือตนเองไดและขยันทํามาหา
กินอยางสุจริต  สุขภาพรางกายก็ไดรับการดูแลดข้ึีน  คือเปนการแกลักษณะที่เรียกวา “โง-จน-เจ็บ”  ใหสําเร็จเพ่ือจะพนจากความ
ยากจน  2. ใหความรูคนจนในขั้นตอมาดานการรูจักจัดสรรเงินใชจายและเงินออม และใหพยายามหารายไดเสริม และ 3. ผู
กาํหนดนโยบายหรือนักการเมือง และผูปฏิบัติงานตามนโยบายหรือเจาหนาท่ีผูบริหารงานเทศบาลตองมีความรูและความจริงใจ  
และรวมมือกับประชากรเปาหมายยากจนของชุมชนเมืองในการแกไขปญหาความยากจนรวมกัน 
 (3.2.5)  ขอเสนอแนะของกลุมตัวแทนนักการเมือง  ประกอบดวย  1. การแกปญหาความยากจนของคนไทยทั้งประเทศ
นั้น  จําเปนตองมองการพัฒนาเปนองครวมหรือภาพรวม  จากนั้นตองพยายามเขาถึงบุคคลแตละภาคที่ตางกัน  คือ ดูชีวิตจริงและ
แกปญหาใหตรง  โดยคํานงึถึงภาคการผลิตหรืออาชีพเปนสําคัญ  ขณะเดียวกันภาครัฐตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสราง
รวมของเศรษฐกิจดวย  2.  คนยากจนตองมีโอกาสไดรับการศึกษาเปนพื้นฐานกอน  เพ่ือรับผิดชอบตนเองหรือชวยตนเองใหมาก
ไมรอคนอ่ืนมาชวย รูผิด-รูถูก ไมเกียจคราน  3. คนยากจนจําเปนตองไดรับโอกาสเขาถึงแหลงทุน  มีที่ทํากินที่เหมาะสมและ
ใชไดเต็มตามศักยภาพพรอมแหลงนํ้าที่พอเพียง มีอาชีพที่เกิดรายไดดีและมีตลาดทีย่ั่งยืน  4. บุคลากรที่ชวยพัฒนาสนับสนุนคน
จนที่ยังขาดความรูเฉพาะทาง  จําเปนตองเรงปรับปรุงแกไขไมวาจะเปนพาณิชยจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  และตําแหนงอ่ืนๆ 
ย่ิงในชวงผลผลิตตกต่ําตองเตรียมการแกไขปองกันไวลวงหนา ซ่ึงมักจะยังไมมี และ  5. ครอบครัวบุตรหลานของคนยากจน ก็
สมควรไดรับความชวยเหลือสนับสนุนดานการศึกษาฟรีและสวัสดิการที่จําเปนอ่ืนๆดวยเพื่อชวยลดหรือแบงเบาภาระครอบครัว
ยากจน  และเพิ่มศักยภาพในการทําอาชีพใหเกิดรายไดดีข้ึน 
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 (3.2.6)  ขอเสนอแนะของกลุมตัวแทนองคกรเอกชน   ประกอบดวย  1. คนจนตองหันมาใชคุณธรรมชวย  โดยเฉพาะ
ดานขยัน  ประหยัด  ซ่ือสัตย  สามัคคี  เห็นความสําคัญของการพึ่งพากัน  ก็จะชวยแกปญหาหรือลดปญหาความยากจนได  2.  
คนจนตองรูจักประเมินสถานะตนเอง  ศักยภาพและสวัสดิการที่ควรได  3. ชาวบานหรือคนจนในหมูบานตองมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางของชุมชนตนเอง  รวมทั้งใหเสนอวิธีการแกไขปญหาความยากจนของตนดวย  4. การจําแนกและการจัดการ
ทรัพยากร  ดิน  น้ํา  ปาไม  บนพื้นที่สูง  ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยทํากินของกลุมชาติพันธุตางๆ  ตองมีความชัดเจน และ  5.  เปดโอกาศ
ใหชาวบานรวมทั้งคนจนในชนบทที่สูงเขาถึงสิทธิในทรัพยากรท้ังหลาย  รวมทั้งเงินทุน  นโยบายการพัฒนาตนเอง  และ
ขณะเดียวกันจําเปนตองลดการคอรัปชั่นในงานราชการ 
 
4.7 โครงการดานสังคมของรัฐบาลในอดีต : รัฐบาลปจจุบัน * 
 
4.7.1  โครงการดานคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยพ้ืนฐาน 
       (1)  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา : 30  บาทรักษาทุกโรค 
   การดําเนินงานดานการประกันสุขภาพนั้นไดมีการดําเนินการมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลชุดปจจุบันเขามาบริหารประเทศ 
โดยนโยบายดานสุขภาพถูกนํามาเปลี่ยนยุทธวิธี และใชคําวา “หลักประกันสุขภาพถวนหนา”  โดยผูปวยจายคารักษาพยาบาล
เพียง 30 บาทใชรักษาไดทุกโรค (นโยบายรัฐป 2548 ปรับเปาหมายเปน “30 บาทชวยคนไทยหางไกลโรค”) โครงการนี้จะชวยให
คนไทยที่ยังไมมีสิทธิใดๆ เลย  สามารถใชบริการสุขภาพโดยไมตองเสียเงินมาก  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เปนโครงการ
เรงดวนท่ีรัฐจัดข้ึนเพื่อใหผูมีสิทธิไดรับบริการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่จําเปนขั้นพื้นฐาน  โดยจายคาบริการเปนเงิน 
30 บาทตอครั้ง ไมวาจะนอนหรือไมนอนโรงพยาบาลก็ตามโดยไมตองเสียคาใชจายรักษาพยาบาลเพิ่มเติม สวนคารักษาพยาบาล
นั้นรัฐบาลเปนผูจายจากเงินภาษี  โดยเหมาจายเปนรายหัวใหสถานพยาบาลเฉลี่ยกันไประหวางคนปวยกับคนไมปวย 
 ผูมีสิทธิใชบัตรบริการ 30 บาทรักษาทุกโรคคือ ผูที่ยังไมไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนๆ 
ของรัฐอยูกอนแลว  สามารถใชบริการไดที่โรงพยาบาลหรือศูนยบริการสาธารณสุข หรือสถานีอนามัยที่ใหบริการระดับตน ซ่ึง
ระบุชื่อไวในบัตรประกันสุขภาพถวนหนา และสามารถใชบริการสงตอในกรณีที่สถานพยาบาลที่ระบุชื่อไวไมสามารถรักษา
โรคได 
 โครงการหลักประกันดานสุขภาพ นับเปนนโยบายที่สรางความพึงพอใจใหกับประชาชนมาโดยตลอด   รัฐบาลทุกยุค
พยายามปรับเปลี่ยนหลักประกันที่ใหบริการเพิ่มมากข้ึน สถานการณการไดบัตร 30 บาท เพ่ือรักษาพยาบาลนั้น  จากการ
สัมภาษณตัวอยางในหมูบานเปาหมาย และหมูบานควบคุม  พบวาการไดรับบัตรทองยังไมครอบคลุม  มีตัวอยางประมาณรอย
ละ 20-25 รายงานวาไมมีบัตร 30 บาท (ตารางที่ 51)   

ตารางที่ 51  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่ไดรับบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค 
รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) ประเภทบัตร 30 บาท 

ท่ีไดรับ เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 
เสียคารักษา 30 บาท 175  (45.2) 64  (48.1) 41  (45.5) 12  (40.0) 78  (43.6) 32  (52.4) 56  (47.4) 20  (47.6) 
ยกเวนคารักษาพยาบาล 132  (34.1) 33  (24.8) 38  (42.2) 15  (50.0) 59  (33.0) 11  (18.0) 35  (29.7) 7  (16.7) 

รวมผูไดรับบัตร 307  (79.3) 97  (72.9) 79  (87.8) 27  (90.0) 137 (76.6) 43  (70.4) 91  (77.1) 27  (64.3) 
ผูไมมีบัตร 80  (20.7) 36  (27.1) 11  (12.2) 3  (10.0) 42  (23.5) 18  (29.5) 27  (22.9) 15  (35.7) 

รวม 387 (100.0) 133 (100.0) 90 (100.0) 30 (100.0) 179 (100.0) 61 (100.0) 118 (100.0) 42 (100.0) 

                                                 
* อาจารยอาภา ศิริวงค ณ อยุธยา  นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 นอกจากการรักษาพยาบาลโดยเสียเงินเพียง 30 บาทตอการรักษาแตละครั้งน้ัน ยังมีผูที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียคา
รักษาพยาบาล ซ่ึงคือผูท่ีมีรายไดนอยและเปนผูมีบทบาทหนาท่ีชวยเหลือทางราชการ  ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ตัวอยางในพื้นที่
ชนบทที่สูงมีอัตราประชาชนที่ไดรับบัตร 30 บาท ประเภทตองเสียเงินคารักษามีอัตราเกือบเทากับอัตราประชาชนที่ไดรับการ
ยกเวนคารักษาพยาบาล (เสียคารักษา 30 บาท รอยละ 45.5 และรอยละ 40   ยกเวนคารักษา รอยละ 42.2 และรอยละ 50.0)     
สําหรับพื้นที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง มีอัตราสวนผูไดรับการยกเวนคารักษาพยาบาลนอยกวา และในอัตราสวนท่ีนอยกวา
นั้นประชากรในพื้นท่ีควบคุมมีอัตราสวนไดรับการยกเวนคารักษาพยาบาลนอยกวาประชากรกลุมเปาหมาย   ทั้งนี้ถาพิจารณา
จากขอมูลที่ปรากฏแสดงใหเห็นวาโครงการบัตร 30 บาทรักษาไดทุกโรค  สามารถชวยเหลือประชาชนที่เปนเปาหมาย “ยากจน” 
ไดในระดับที่ดีพอสมควร แตยังไมถึงระดับดี  เนื่องจากยังมีประชาชนยากจนอีกจํานวนหนึ่งไมไดรับสวัสดิการบัตรทอง 30 
บาท เหลาน้ีเลย 
 ในกระบวนการรักษาพยาบาลผูที่ไดรับบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค  จะถูกกําหนดดวยพ้ืนที่ใหบริการของ
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล  ถาในบริเวณที่รับผิดชอบมีสถานบริการหลายแหง ผูใชบริการมีสิทธิเลือกใชบริการแหงใดแหง
หน่ึงได   ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ประชาชนที่ไดรับบัตรทอง 30 บาท ประมาณรอยละ 80-90  รายงานวาตนเองไมไดเลือก
สถานพยาบาลดวยตัวเอง   สวนประชากรตัวอยางศึกษาที่ไดเลือกสถานพยาบาลเอง จะเปนกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ศึกษามากกวา
กลุมควบคุมในพื้นที่ฯ (ตารางที่ 52)   
 
ตารางที่ 52 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่สามารถเลือกสถานพยาบาลเองได 

รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) เลือกสถานพยาบาล 
ดวยตัวเอง เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 

ไมไดเลือก 256  (83.3) 82  (84.7) 71  (89.9) 24  (88.9) 109  (79.4) 35  (81.4) 76  (83.3) 23  (85.7) 
ไดเลือก 51  (16.7) 15  (15.3) 8  (10.1) 3  (11.1) 28  (20.6) 8  (18.6) 15  (16.7) 4  (16.7) 

รวมผูไดรับบัตร 307 (100.0) 97 (100.0) 79 (100.0) 27 (100.0) 137 (100.0) 43 (100.0) 91 (100.0) 27 (100.0) 
 
ในขณะที่การเจ็บปวยถามีอาการหนักเกินกวาสถานพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบจะดูแลรักษาได “บริการสงตัว”  เปนอีก

วิธีหน่ึงที่นโยบายนี้กําหนดขึ้นมาเพื่อปองกันมิใหผูปวยตองรับการรักษาอยางไมมีประสิทธิภาพ  ในพื้นท่ีที่ศึกษาพบวา มีการใช 
“บริการสงตัว” ผูปวยในอัตราคอนขางสูง   โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่สูง ทั้งประชาชนในหมูบานเปาหมายและควบคุม และ
ในหมูบานเปาหมายของชนบททั่วไปและชุมชนเมืองอีกดวย  (ตารางที่ 53) 

 
ตารางที่ 53  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่เคยใชบริการสงตัว 

รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) ใชบริการสงตัว 
เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 

    ไมเคยใช 234  (76.2) 81  (83.2) 61  (76.6) 19  (70.4) 102  (74.6) 37  (85.7) 71  (78.4) 25  (92.3) 
    เคยใช 67  (21.7) 14  (14.7) 17  (21.2) 8  (29.6) 33  (23.9) 4  (9.5) 17  (18.2) 2  (7.7) 
    ไมตอบ 6  (2.1) 2  (2.1) 1  (1.2) - 2  (1.5) 2  (4.8) 3  (3.4) - 

รวมผูไดรับบัตร 307 (100.0) 97 (100.0) 79 (100.0) 27 (100.0) 137 (100.0) 43 (100.0) 91 (100.0) 27 (100.0) 
 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรทอง 30 บาท 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบัตรทอง 30 บาทของกลุมตัวอยางไมคอยตางกันมาก  สวนใหญมีความเห็นวา บัตรทอง 
30 บาทใชรักษาโรคไดหลายโรค  ถึงแมจะเปนการเสียเงินทุกครั้งที่เขารักษาก็ตาม  ชาวบานคิดวา “คุมคา” มากกวาไมคุม   ซ่ึง
เปนความคิดเห็นของตัวอยางทั้งในพ้ืนท่ีเปาหมายและพื้นที่ควบคุม  ดังขอมูลจากการสํารวจ (ตารางที่ 54(ก)) แสดงใหเห็น
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ชัดเจนวาประชาชนมากกวารอยละ 90 มีความเห็นวา บัตรทอง 30 บาทน้ีคุมคา  และในกลุมผูที่เห็นวาคุมคาน้ันตัวอยางในพื้นที่
เปาหมายมีอัตราสวนมากกวากลุมตัวอยางในพื้นที่ควบคุมในทุกชุมชน   คนกลุมนี้ใหเหตุผลวาบัตร 30 บาทนี้ทําใหคนยากจน
ไดมีโอกาสเขาถึงระบบการรักษาพยาบาลโรครายแรงได  ซ่ึงแตกอนนอกจากไมสามารถรับการรักษาแลว ก็มักจะเสียชีวิต ทําให
ชวยลดภาระคาใชจายสําหรับคนท่ีมีรายไดนอยจริงได  และหลักการสําคัญคือ การใชบัตรทอง 30 บาทนี้รักษาไดหลายโรค และ
บางโรคเคยรักษาและใชเงินมาก  โครงการนี้ทําใหรูสึกคุมคามาก 
 
ตารางที่ 54 (ก) จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่ความคิดตอความคุมคาของบัตรทอง 30 บาท 

รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) ความคิดเห็น 
เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 

    ไมคุมคา 10  (3.3) 7  (7.4) 3  (4.0) 3  (11.5) 4  (3.0) 2  (4.5) 3  (3.4) 2  (8.0) 
    คุมคา 297  (96.7) 90  (92.6) 76  (96.0) 24  (88.5) 133  (97.0) 41  (95.5) 88  (96.6) 25  (92.0) 
รวมผูไดรับบัตร 30 บาท 307 (100.0) 97 (100.0) 79 (100.0) 27 (100.0) 137 (100.0) 43 (100.0) 91 (100.0) 27 (100.0) 

 
 อยางไรก็ตามมีผูท่ีมีความคิดแตกตางออกไปจากกลุมแรกถึงแมจะเปนสวนนอย คือ กลุมท่ีมีความเห็นวา  “ไมคุม”  
ตัวอยางกลุมนี้ใหเหตุผลวา บุคลากรดานสาธารณสุขมีคนไขที่ตองรับผิดชอบดูแลมากจึงใหบริการไมดี  ผูปวยไดยาที่มีคุณภาพ
ต่ํา กินแลวไมหาย   ผูปวยที่ปวยเล็กนอยบางคนบอกวาเสียเงิน 30 บาทไดยากลับบานนิดเดียว  และบางคนแสดงความเห็นวาถา
เปนมากๆ สถานพยาบาลไมมีความสามารถรักษาใหหายได ความเขาใจในเรื่องนี้ แสดงวาผูตอบไมมีความรูเรื่องระบบ “สงตอ” 
                 สําหรับบัตร 30 บาทรักษาไดทุกโรค  เปนคําพูดที่รัฐบาลใชเมื่อกําหนดนโยบายนี้ออกมา  แตโดยความเปนจริงบัตร
ทอง 30 บาท ยังจํากัดโรคบางประเภทไมสามารถใชบัตรทองได เชน โรคเอดส ซ่ึงแพรระบาดมากในภาคเหนือตอนบน  
ประเด็นนี้จึงเปนเรื่องที่ชาวบานยังไมเห็นดวย และตองการใหบัตรทอง 30 บาทน้ีคุมครองผูที่เปนโรครายแรงนี้ดวย     อยางไรก็
ตามชาวบานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตร  30 บาทไวดังนี้(ตารางที่ 54(ข)) 

โดยสรุป บัตรทอง 30 บาทรักษาไดทุกโรคนี้  นับวาเปนนโยบายท่ีดีใหประโยชนแกประชาชนที่มีฐานะยากจนไดจริง   
ถึงแมยังไมมีความครอบคลุม ประชาชนยากจนจํานวนไมนอยที่ยังเขาไมถึง (ยังไมไดบัตร)   สําหรับผูที่ไดรับบัตร 30 บาท ก็มี
ความพอใจในนโยบายนี้อยูมากพอสมควร  และในประเด็นการไดรับบริการพิเศษ เชน การไดสิทธิเลือกสถานที่รักษา หรือการ
ใชบริการสงตัวเมื่อเจ็บปวยหนัก   บริการเหลาน้ีก็ไปปรากฏในชุมชนที่เปนกลุมเปาหมายยากจนจริงมากกวา  ฉะนั้นโดย
ภาพรวมแลวนโยบายนี้ไดรับความพึงพอใจจากประชาชนทั่วไป 
 
โครงการบัตรทอง 30 บาทในทัศนะของผูใหบริการ 
 กรณีศึกษาโรงพยาบาลที่ 1 
 โรงพยาบาลของรัฐแหงหน่ึงในจังหวัดภาคเหนือ เขารวมโครงการ 30 บาท โดยใหบริการรักษาพยาบาลระดับ tertiary 
medical care  โดยมอบใหภาควิชาเวชศาสตรครอบครัวเปนผูรับผิดชอบดูแลโครงการ 30 บาท และจัดการใหการรักษาพยาบาล
ระดับ primary medical care  โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เปนตนมา   ตอมาโรงพยาบาลในจังหวัดเดียวกันเขารวม
โครงการ 30 บาท อีก 12 แหง (เปนโรงพยาบาลรัฐ 5 แหง และโรงพยาบาลเอกชน 7 แหง)   จํานวนประชากรที่เขารับบริการจึง
ลดลง   โดยเนนหลักการใหประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่ที่สามารถรับการรักษาพยาบาลไดภายใน 30 นาที  ดังนั้นโรงพยาบาลจึง
ลดจํานวนประชาชนที่จะเขารับบริการเหลือเพียง 4 ตําบล  โดยรวมการใหบริการแกผูสูงอายุและเด็ก  ทําใหประชากรมีสิทธิเขา
รับบริการประมาณ 50,000 คน  
 ตอมามีการปรับปรุงโครงการเมื่อเดือนมากราคม พ.ศ. 2547  ปรับลดพื้นที่การใหบริการเหลือเพียง 3 ตําบล   กระนั้นก็
ตามยังมีปญหาการดําเนินการหลายดาน อาทิ   
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ตารางที่ 54 (ข) จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่มีความคิดเห็นตอจุดแข็งและจุดออนของบัตรทอง 30 บาท 

คุณสมบัติ บัตร 30 บาท รวมทุกพ้ืนที 
(รอยละ) 

ชนบทที่สูง 
(รอยละ) 

ชนบททั่วไป 
(รอยละ) 

ชุมชนเมือง 
(รอยละ) 

จุดแข็ง     
1. ชวยเหลือคนจนที่มีรายไดนอย 62 (17.1)2 10 (10.2)2 38 (23.5)2 14 (13.6)3 
2. ผูปวยสบายใจ 2 (0.6) - - 2 (1.9) 
3. เสียคาใชจายนอย หรือไมเสียเลย 181 (49.9)1 62 (63.3)1 76 (46.9)1 43 (41.7)1 
4. คุมครองหลายโรค 17 (4.7) 2 (2.0) 7 (4.3) 8 (7.8) 
5. คารักษาไมแพง  คุมคากับโรครายแรง 29 (8.0) 5 (5.1) 14 (8.6) 10 (9.7) 
6. สามารถรักษาคนปวยโรคเร้ือรังได 2 (0.5) 1 (1.0) - 1 (1.0) 
7. แบงเบาคารักษา ลดรายจาย ประหยัด 41 (12.3)3 3 (3.1) 18 (11.1)3 20 (19.4)2 
8. ใชกับเหตุฉุกเฉินได 1 (0.3) - - 1 (1.0) 
9. สะดวก 15 (4.1) 9 (9.2)3 5 (3.1) 1 (1.0) 
10. เด็ก  ผูใหญ เสียเทากัน 4 (1.1) 1 (1.0) 3 (1.8) - 
11. ไดยาดี 3 (0.8) 1 (1.0) - 2 (1.9) 
12. คนยากจนกลาไปรักษา 6 (1.6) 4 (4.1) 1 (0.6) 1 (1.0) 

รวมเฉพาะผูตอบ 363 (100.0) 98 (100.0) 162 (100.0) 103 (100.0) 
จุดออน     
1. บริการไมดี 50 (34.7)1 20 (47.6)1 12 (23.5)2 18 (35.3)1 
2. ขั้นตอนยุงยาก  ลาชา 18 (12.5) 2 (4.8) 13 (25.5)1 3 (5.9) 
3. คนจน คนรวย ไมควรไดบัตรเดียวกัน 3 (2.1) - 1 (2.0) 2 (3.9) 
4. ยาไมมีคุณภาพ  ยาไมครบ 27 (18.7)2 4 (9.5) 10 (19.6)3 13 (25.5)2 
5. จํากัด รักษาโรครายแรงไมได  อุบัติเหตุก็ไมได 24 (16.7)3 5 (11.9)3 7 (13.7) 12 (23.5)3 
6. เจ็บเล็กๆ นอยๆ เสียแพง (30 บาท) โรคประจําตัวเสียบอย 7 (4.9) 3 (7.1) 4 (7.8) - 
7. เลือกสถานที่รักษาเองไมได 9 (6.2) 6 (14.3)2 1 (2.0) 2 (3.9) 
8. หมองานมากจนตองลาออก 1 (0.7) - 1 (2.0) - 
9. คนจนมากๆ ไมสามารถรักษา 2 (1.4) 1 (2.4) 1 (2.0) - 
10. ไดรับการเลือกปฏิบัติ 2 (1.4) 1 (2.4) - 1 (2.0) 
11. โรงพยาบาลมีรายไดนอย 1 (0.7) - 1 (2.0) - 

รวมเฉพาะผูตอบ 144 (100.0) 42 (100.0) 51 (100.0) 51 (100.0) 
 
 
 1. ดานงบประมาณ เน่ืองจากงบประมาณดําเนินการมีจํานวนจํากัด  เดิมไดงบประมาณจากรัฐเฉลี่ย 175 บาทตอคนตอ
ป  ซ่ึงเปนคาใชจายท้ังการรักษาพยาบาล และการสงเสริมสุขภาพ 
 2. การบริหารจัดการดานการเงิน  จํานวนเงินท่ีโรงพยาบาลไดรับขึ้นอยูกับผลงานซึ่งอยูในรูปเอกสาร   ปจจุบันรัฐเปน
หน้ีโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลตองรับผูปวยที่สงตอจากโรงพยาบาลที่ใหบริการระดับต่ํากวาราว 300 ลานบาท  ซ่ึงไม
สามารถเรียกเก็บได 
 3. ปญหาขอมูลไมครบ  ระบบขอมูลเก่ียวกับผูรับบริการยังไมสมบูรณ  สงผลตอการจัดสรรงบประมาณระบบสมดุล 
อยางไรก็ดีขณะน้ีโรงพยาบาลไดเปล่ียนระบบการจัดเก็บขอมูลจากระบบSIS (Suan Dok  Information System)   มาเปน SMI 
Suan Dok  Medical Information)   คาดวาจะสามารถแกปญหาการจัดเก็บขอมูลไดระดับหนึ่ง 
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 กรณีศึกษาโรงพยาบาลที่ 2 
 ชวงดําเนินการแรกๆ ประสบปญหาเนื่องจากยังไมมีประสบการณชุมชน  โรงพยาบาลไดจัดใหแพทยไปประจําที่
สถานีอนามัย   ซ่ึงถือวาเปนหนวยบริการข้ันพื้นฐาน (PCU)  โดยโรงพยาบาลก็มีหนวยบริการข้ันพ้ืนฐานของโรงพยาบาล 1 
แหง   การจัดใหแพทยและหัวหนาพยาบาลไปประจําที่หนวยฯ  โดยสับเปลี่ยนกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  มีปญหา
เนื่องจากระบบการทํางานตางกัน   นอกจากนั้นยังเกิดปญหาแพทยในโรงพยาบาลไมเพียงพอตอคนไขท่ีมารับบริการใน
โรงพยาบาล   โรงพยาบาลแกไขโดยสงแพทยเวชกรรมสังคมลงไปที่หนวยเทานั้น   นอกจากนี้แพทยที่ตองไปดวยความสมัครใจ 
และมีพยาบาลเวชกรรมอีก 1 คน 
 ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใหบริการโครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค 
 1. บุคลากร ตองมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  ทําใหบุคลากรในโรงพยาบาลขาดแคลน  เพราะโรงพยาบาลไมสามารถ
จัดสรรบุคลากรไปประจําหนวยบริการไดตามเกณฑ   ปญหาอีกประการ คือ ระบบการทํางานของโรงพยาบาลกับสถานีอนามัย
แตกตางกัน  ทําใหเกิดความขัดแยงกันในหมูบุคลากร 
 2. การบริหารจัดการระดับจังหวัด  การจัดการดานงบประมาณ  ซ่ึงมี 2 สวน คือ สวนรักษาพยาบาลโรงพยาบาลจะ
ไดรับ  สวนสงเสริมสุขภาพมักอยูที่โรงพยาบาลชุมชน เปนปญหาแกผูปวยฝากครรภซ่ึงตองไปที่สถานีอนามัยแตตอนคลอดตอง
ไปโรงพยาบาล 
 3. งบประมาณไมเพียงพอ โรงพยาบาลแกปญหาเรื่องงบประมาณไมพอโดยใชเงินรายไดสวนที่ไดรับจากการ
ประกันสังคม  ประกันอุบัติเหตุ คารักษาขาราชการมาชดเชยการดําเนินโครงการ 30 บาท  และไดปรับปรุงการใหบริการโดยเนน
ในดานคุณภาพ  ทําโครงการรักษาพยาบาลทางดวน (Fast Track)  และเขาโครงการ 4 โรคเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจลมเหลว และโรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษจากโรคหลอดเลือดสมอง 
 4. ปญหาระบบขอมูล มีผูใชสิทธิรับบริการซ้ําซอน  เนื่องจากระบบทะเบียนบานกลางยังไมถูกตอง  ปญหาที่คาดวาจะ
ตามมา คือ โรงพยาบาลจะรับภาระผูปวยมากขึ้น เพราะคนปวยมากๆ จะยายท่ีอยูมาอยูในเมือง  เพื่อรับบริการมากขึ้น 
 

ตารางที่ 55   การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรคของโครงการ 30  บาทรักษาทุกโรค 
                    ในพื้นที่ศึกษา : ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
จุดแข็ง 1.ประชาชนไดรับบริการ

เบ้ืองตนอยางท่ัวถึง จาก
สถานีอนามัย และการสง
ต อไปยั ง โรงพยาบาล
ได รั บ ก า ร ย อม รั บ ใน
คุณภาพของบริการ 

1.ประชากรในชนบททั่วไป ไดรับบริการ
อยางทั่วถึง 

2.เสียคาใชจายถูกในการรักษาพยาบาล 
 

1. ประชาชนมีโอกาสไดรับบริ-
การรักษาพยาบาลอยางทั่วถึง 

2.  ประชาชนยากจน  สามารถ
เขาถึงบริการรักษาพยาบาลที่มี
อาการหนักได 

 2. กรณีปวยหนัก หรือเปน
โรครายแรง  หรือกรณี
ฉุกเฉิน เขาผาตัด ไดรับ
บริการจากโครงการนี้
อยางมาก แตกอนไมเคย 
ถาไมมีเงิน 

3. คารักษาพยาบาลถูก จาย
เพียง 30 บาทตอครั้ง   

3.กรณีปวยหนักไดใชบริการรักษา ถึงแม
จะเปนคนยากจน 

4. สถานบริการมีอยูทั่วไปทั้งไกลและใกล 

3. เสียคาใชบริการต่ําเพียง  30 
บาท  ทํ า ใ ห คนกล า ม า ใ ช
บริการ โดยเฉพาะคนจน 
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ตารางที่ 55 (ตอ)    

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

จุดแข็ง (ตอ) 
 
 

กรณีสูงอายุมีสิทธิไดรับ
การยกเวนอีก 

4 . เปดโอกาสใหคนจนมี
ร ายไดน อย   สามารถ
เขาถึงบริการได 

  

จุดออน 1.การใหบริการรักษา 
พยาบาลไมละเอียดถี่ถวน 
(เพราะคนไขม าก) 
วินิจฉัยโรคบางครั้งถาม
แตอาการไมไดตรวจเช็ค
รางกาย 

2 .  ได รับยา เ พ่ือบรร เทา
อาการปวย เปนยาพื้นๆ 
เชน พารา-เซตามอล บอย
มากกับการรักษาโรคที่
เปน 

3. ความสนใจคนปวยทําได
ไมทั่วถึง  มีการใชวาจา
ไม สุภาพ   ตองรอ เพื่ อ
ไดรับบริการนาน 

 
 
 
 
 

1. การใหบริการไมดี ตรวจวินิจฉัยโรคไม
ถูกตอง เจาหนาที่ไมรับผิดชอบ เขา
ทํางานสาย และกลับกอนเวลาเลิก 

2. การใหบริการสงตอยังไมไดรับความ
สะดวก ลาชา เกิดเหตุใหผูปวยถึงแก
ชีวิต 

3. การบริหารจัดการเรื่องงบประมาณไม
เพียงพอ สงผลใหการรักษาพยาบาล
ไมมีประสิทธิภาพ 

4. การเก็บคารักษาเพียง 30 บาท ทําใหคน
มาเขารับบริการมากขึ้น ส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการรักษาพยาบาลไม
เพ่ิมตาม 

5. สถานบริการเกาเคยชินกับการทํางาน
แบบเดิม ปรับตัวไมทันกับนโยบาย
ใหม จึงเปนอุปสรรคในการใหบริการ 

6 .  ขาดบุคลากรด านการแพทยและ
พยาบาลมีจํานวนไมสมดุลกับผูมารับ
บริการ 

7. ขณะที่คนไขปกติไมใชบัตรทอง 30 
บาท ไดรับบริการอยางดี เน่ืองจากการ
จายเงินสวนตัวจํานวนมาก คนไข 30 
บาทถูกปฏิบัติตางกัน 

1. การใหบริการไมดี มีจุดออน  
เหมือนชนบททั่วไปกลาวไว 

 
2. เหมือนชนบททั่วไป 
 
3. เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
4. เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
5. เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
6. เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
7.  เหมือนชนบทที่สูง 
 
 
 
8. ระยะเวลาการใหสิทธิในการ
เขารับบริการสั้น ทําให
เสียเวลาตออายุใหมทุกๆ ป 

โอกาส 1. ผูปวยมีโอกาสไดรับการสง
ตอจากสถานพยาบาลขั้นตน 
ไปยังโรงพยาบาลเครือขาย 

1.  เหมือนชนบทที่สูง 1.  เหมือนชนบทที่สูง 

 2. ผูปวยที่มีโรคเรื้อรัง มีโอกาส
ไดรับการรักษาอยางตอเน่ือง   
คนจนมี โอกาสดูแล รักษา
สุขภาพของตนไดมากขึ้น 

2. บุคลากร มีศักยภาพในการพัฒนาใหบริการที่
ดีขึ้น 

2.  เหมือนชนบทที่สูง 
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ตารางท่ี 55 (ตอ)    

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

อุปสรรค 1.มี ก า ร เ ลื อ กปฏิ บั ติ กั บ
ผูปวย โดยเฉพาะผูปวยท่ี
มีปญหาดานการสื่อสาร
กับแพทย  และพยาบาล 
อาจตองรอการตรวจนาน 
หรือถูกแซงคิว 

2. จรรยาบรรณและความ
ซ่ือสัตวตอหนาที่และตรง
ตอเวลาของบุคลากรทุก
ระดับ ที่ปฏิบัติตอผูปวย
แตกตางกัน 

3.เลือกสถานพยาบาลเพื่อ
รักษาไมได 

 

1. เหมือนชนบทที่สูง 
 
 
 
2. การคาดหวังของประชากรตอสถาน 
พยาบาลสูงกวาความสามารถที่สถาน 
พยาบาลจะทําได 

1. เหมือนชนบทที่สูง 
 
 
 
2. เหมือน  ชนบททั่วไป 

 
 

(2)  โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย 
               และผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล - บัตรสปร. 
             นโยบายที่รัฐบาลยุคกอนป พ.ศ. 2544 นํามาบริหารโดยตองการใหคนไทยมีความมั่นใจเมื่อเจ็บปวยไมสบาย สามารถไป
พบแพทยเพ่ือขอคําแนะนํารับบริการตรวจรักษาและรับยาเพื่อรักษาโรค  โดยไมตองกังวลเรื่องคาใชจาย  โดยรัฐบาลเปนผูจายคา
รักษาพยาบาลแทน  นอกจากนั้นมุงใหการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค และปองกันความเจ็บปวย  เปนการสรางสุขภาพ
มากกวาซอม   กอนป พ.ศ. 2544  การประกันสุขภาพดําเนินการในรูปรัฐบาลใหบัตรประกันสุขภาพประชาชนดานการ
รักษาพยาบาล หรือ “บัตร สปร.”  โดยที่การออกบัตร สปร. มี 2 ประเภท  ประเภทแรก : สําหรับผูไดรับการยกเวนคา
รักษาพยาบาล  ซ่ึงมีเงื่อนไขของผูที่จะไดรับสิทธิยกเวนคารักษาแกบุคคลตอไปนี้ :  1) เด็กอายุ 0-12 ป     2) ผูมีรายไดนอย    3) 
นักเรียน    4) ผูพิการ    5) ทหารผานศึก    6) ภิกษุ/ผูนําศาสนา    7) ผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป)   ประเภทที่สอง : สําหรับประชาชน
ทั่วไปที่ตองเสียคารักษาพยาบาล โดยจายเงินลวงหนารายป ปละ 300 บาท สําหรับคารักษาพยาบาลรายบุคคล และปละ 500 บาท 
สําหรับคารักษาพยาบาลทั้งครอบครัว(ตารางที่  56) 
              ปจจุบัน “บัตร สปร.”  ถึงแมจะไมนํามาใชแลวก็ตาม   ความคิดเห็นของชาวบานที่เปนตัวอยางแสดงตอนโยบาย
หลักประกันสุขภาพดานการรักษาพยาบาล   ไดกลาวถึงขอดีและขอเสียของโครงการบัตร สปร. ไวนาจะนํามากลาวถึงเพื่อเปน
ขอเปรียบเทียบ(ตารางที่  57)   
  
ตารางที่ 56  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษา ที่มีความคิดเห็นตอจุดแข็งและจุดออนของบัตร สปร. 

คุณสมบัติ บัตร สปร. รวมทุกพ้ืนที่ 
(รอยละ) 

ชนบทท่ีสูง  
(รอยละ) 

ชนบทท่ัวไป  
(รอยละ) 

ชุมชนเมือง  
(รอยละ) 

จุดแข็ง     
1. คนยากจนไดรักษา 9 (12.0)3 2 (10.5)3 5 (12.8)3 2 (11.8)2 
2. รักษาไดทุกโรค 2 (2.7) - 2 (5.1) - 
3. รักษาฟรี ไมตองเสียคารักษา 34 (45.3)1 10 (52.6)1 16 (41.0)1 8 (47.1)1 
4. จายนอย แบงเบาภาระคาใชจาย เสียเงินครั้งเดียว 16 (21.3)2 5 (26.3)2 10 (25.6)2 1 (5.9) 
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ตารางท่ี 56 (ตอ) 

คุณสมบัติ บัตร สปร. รวมทุกพ้ืนที่ 
(รอยละ) 

ชนบทท่ีสูง  
(รอยละ) 

ชนบทท่ัวไป  
(รอยละ) 

ชุมชนเมือง  
(รอยละ) 

5. ชวยประหยัดคาใชจาย 4 (5.3) - 2 (5.1) 2 (11.8)2 
6. ใชไดท้ังครอบครัว คุมทั้งบาน 3 (4.0) 1 (5.2) - 2 (11.8)2 
7. หมอใหบริการดี ยาดีกวา 30 บาท 2 (2.7) - 2 (5.1) - 
8. รักษาไดทุกเวลา 5 (6.7) 1 (5.2) 2 (5.1) 2 (11.8)2 

รวมเฉพาะผูตอบ 75 (100.0) 19  (100.0) 39  (100.0) 17  (100.0) 
จุดออน     
1. คุณภาพยาไมดี 5 (20.0) 1 (14.3) - 4 (44.4) 
2. จายเงินไปไมปวยก็ตองเสีย ปวยเล็กนอยเสียเงินมาก 7 (28.0) 3 (42.8) 4 (44.4) - 
3. บริการชา รอนาน บริการไมเทาเทียม 7 (28.0) 2 (28.6) 3 (33.3) 2 (22.2) 
4. ใชไมไดทุกโรค  ขามจังหวัดไมได 6 (24.0) 1 (14.3) 2 (22.2) 3 (33.3) 

รวมเฉพาะผูตอบ 25 (100.0) 7 (100.0) 9 (100.0) 9 (100.0) 
 
 
ตารางที่   57   สรุปเปรียบเทียบจุดแข็ง – จุดออน ของโครงการ สปร. และโครงการบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค 

สวัสดิการประชาชนดานรักษาพยาบาล (สปร.) 30 บาทรักษาทุกโรค 

จุดแข็ง  
1. สําหรับผูที่มีรายไดนอย ยากจนจริงๆ  ไดรับการยกเวนไมตองเสียคา
รักษาโรค  เพียงแตแสดงสิทธิที่ตนไดรับจากการเปนบุคคลที่ไดรับการ
ยกเวนประเภทตางๆ ก็ไดรับการรักษาฟรี 

 
 

1. การเสียคารักษาครั้งละ 30 บาท เปนการจายคารักษาเพียงเล็กนอย
ในการรักษาแตละคร้ัง   ซึ่งเปนคาใชจายที่คุมคา  โดยเฉพาะการ
รักษานั้นๆ ตองใชเงินมากถารักษาในระบบปกติ 

2. สําหรับบุคคลท่ีไมไดรับการยกเวนคารักษา  แตเสียเงินโดยซื้อบัตร
ประเภทคุมครองทั้งครอบครัว (50 บาท/ป)  หรือประเภทบุคคล (300 
บาท/ป)  นับวาเปนการจายเพียงครั้งเดียว  ทําใหชวยลดภาระรายจายเร่ือง
รักษาไดตลอดป เปนการประหยัด 

2. โครงการบัตร 30 บาทนี้   นับวาเปนโครงการที่ชวยเหลือผูมี
รายไดนอย หรือคนจนไดจริง  เพราะประชาชนกลุมน้ี    ที่ผาน
มาไมกลาไปรักษาในโรงพยาบาล ดวยเกรงจะไมมีเงินจาย 

3. โครงการฯ ใหสิทธิกับคนจนที่ไมมีรายไดจริงๆ ไดรับการดูแลรักษาเมื่อ
เจ็บปวย  ซึ่งแตกอนถาไมมีเงินไมสามารถเขารับการรักษาโรคได 

3. นับวาการจายเพียง 30 บาท ในการไปรับการรักษาแตละคร้ัง ชวย
ใหประหยัดงบฯ คารักษาพยาบาล แลวนําไปใชจายอยางอื่นได
อีก 

4. บัตร สปร. เปนบัตรท่ีสามารถรักษาไดทุกโรคโดยไมจํากัด 4. การรักษาพยาบาลดวยบัตรทอง 30 บาท  สามารถครอบคลุมการ
รักษาโรครายแรงไดหลายโรค  โดยเฉพาะคนปวยโรคเรื้อรังที่
ตองไปรับการรักษาบอย 

5. บัตร สปร. ท่ีคุมครองทั้งครอบครัว เปนบัตรที่ใหประโยชนตอครัวเรือน
ที่มีสมาชิกเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะในชนบทการอยูเปนครอบครัว
ขนาดใหญยังมีอยูมาก  ดังน้ันบัตร สปร. (ประเภท 500 บาท) จึงเปนการ
ประกันสุขภาพที่คุมคา 

5. ใชบัตร 30 บาท ไดรับความสะดวก และผูปวยรูสึกมีความสบาย
ใจ และมั่นใจวาจะไดรับการรักษา 

6. นอกจากบัตร สปร. จะสามารถใหบริการครอบคลุมทุกโรคแลว  แพทย
และพยาบาลใหบริการดีกวา และมียาที่มีคุณภาพดีกวาโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรคดวย 

6. ในประเด็นความเสมอภาค  มีความเห็นวาโครงการ 30 บาท  มี
ขอดีที่ท้ังเด็กและผูใหญ ทั้งคนรวย คนจน ตางไดรับสิทธิการ
รักษาเทาเทียมกัน คือ เสียเงินเพียงคร้ังละ 30 บาท ในการรักษา
แตละครั้ง 
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ตารางที่ 57 (ตอ)  

สวัสดิการประชาชนดานรักษาพยาบาล (สปร.) 30 บาทรักษาทุกโรค 

จุดออน 
1. ปญหาสุขภาพที่ไมอาจคาดหมายไดวาจะเจ็บปวยเมื่อไร และ
เจ็บปวยหนักแคไหน  ส่ิงที่ทําใหประชาชนคิดวาเปนจุดออน
ของโครงการบัตร สปร. คือ การที่เสียเงิน 500 บาท หรือ 300 
บาท ในปหน่ึงๆ แลวไมไดใชประโยชนเพราะไมเจ็บปวย ทํา
ใหเสียเงินไปฟรี  หรือมีการเจ็บปวยเพียงเล็กนอย ไมคุมกับ
เงินท่ีจายคาบัตรไปตลอดป 

 
1. การรักษาพยาบาลที่ไดรับจากสถานพยาบาลของรัฐ 
และเอกชนบางแหงที่รวมโครงการไมดี  ตั้งแตการ
ตรวจวินิจฉัยโรค  การรักษาโรค  และการจายยา   เปน
ประเด็นที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบ
กับการรักษาดวยระบบปกติ 

2.ไดรับบริการจากสถานพยาบาลทั้งจากโรงพยาบาลและสถานี 
    อนามัยถึงความไมเทาเทียมกัน ระหวางผูที่มีบัตร สปร.  และ
ผูที่เสียเงินในระบบปกติ พวกมีบัตร สปร. ไดรับบริการชากวา  
รอนาน และไดรับการดูแลจากแพทยและพยาบาลนอยกวา 

2. ยาที่ใชรักษากับผูที่ถือบัตร 30 บาท เปนยาที่มีคุณภาพ 
ต่ํา  ชาวบานใชคําวา “คุณภาพยาไมดี”  นอกจากไดยาไมดี
แลว บางครั้งไดยาไปกินไมครบตองมาใหม และเสีย
เงินอีกครั้ง 

3. บัตร สปร. ไมสามารถใชการรักษากับโรคทุกชนิดได  มี
ขอจํากัดในการใชบัตร ทําใหเมื่อปวยโรครายแรงตองเสียเงิน
ตามระบบปกติ  

   ขอจํากัดท่ีสําคัญอีกประการคือ บัตร สปร. ไมสามารถใชขาม
เขตพื้นที่รับผิดชอบได  ถาปวยตองรับการรักษาในพื้นที่ที่เปน
ภูมิลําเนาเทาน้ัน 

3. บัตร 30 บาท ไมสามารถใชรักษาโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ได   และการใหบริการรักษาไมครอบคลุมโรครายแรง
หลายโรค  ทําใหผูปวยตองเสียคารักษาพยาบาลใน
ระบบปกติ (ตัวอยางโรคเอดส) 

4. คุณภาพยาที่ใชรักษาพยาบาลแกผูมีบัตร สปร.  ไดรับการ
วิเคราะหวิจารณมากวา เปนยารักษาที่มีคุณภาพต่ํา  เปนยา
พื้นๆ ไมมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค 

4. การรักษาดวยบัตร 30 บาท มีข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับ
ผูปวยหลายข้ันตอน  ทําใหผูปวยไมไดรับความสะดวก 
แลวมีความรูสึกถึงความยุงยากที่ตองปฏิบัติ 

 5.  ดวยขอกําหนดที่ใหผูมี บัตร  30 บาท  ตองรับการ
รักษาพยาบาลเฉพาะโรงพยาบาลที่กําหนดในพื้นที่ที่
เปนเขตบริการเทานั้น   ทําใหผูใชบัตรไมสามารถ
เปล่ียนที่ไปรับการรักษาพยาบาลได 

 6.  การไดสิทธิ เสมอภาคระหวางคนรวยและคนจน 
สามารถมีบัตร 30 บาทรักษาไดทุกโรค ไดเหมือนๆ กัน  
ทําใหผูที่ไดรับประโยชนที่เปนคนรวยมาใชสิทธิดวย  
ในความเห็นของคนที่มีฐานะไมดี เห็นวาไมเปนการ
สมควร 

 
 
 
 
 
     (3)  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
            นโยบายการแกปญหายาเสพติดมีพัฒนาการมาโดยตลอด (ภาคผนวก 7) และเปลี่ยนแปลงกลยุทธในการแกไขปญหาไป
ตามการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล    กอนป พ.ศ. 2544 สมัยท่ีนายชวน  หลีกภัย เปนหัวหนารัฐบาล  กลยุทธที่ประกาศใช คือ การ
รวมมือระหวางรัฐบาลและประชาชนเรียก “ราษฎร-รัฐรวมใจตานภัยยาเสพติด”  การแกปญหาโดยใหชุมชนหรือประชาชนมีสวน
รวมเฝาระวัง สรางความเขมแข็งในชุมชน และมีคําวาประชาคมเขามาใชกันแพรหลาย  การแกปญหาใหความสําคัญที่การเฝา
ระวัง  โดยประชาคมหรือชุมชนตั้งกลุมดูแลเฝาระวังและตรวจสอบผูเกี่ยวของยาเสพติด  ผูเสพ ถาชุมชนรูก็จะพาไปบําบัดรักษา 
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ผูคาถูกรายงานใหทางราชการดําเนินการ  มีการดําเนินการใหเปนหมูบานปลอดยาเสพติดดวยกระบวนการ 9 ข้ันตอน  ถาชุมชน
ใดสามารถประกาศเปนพ้ืนท่ีปลอดยาเสพติด  จะไดรับ “ธงเฉลิมพระเกียรติ”  เปนการประกาศวาพื้นที่ในหมูบาน/ชุมชน ไมมี
การเกี่ยวของทั้งผูเสพและผูคา  กลยุทธการแกไขปญหายาเสพติดดวยวิธีการน้ีดําเนินไปอยางชาๆ และคอยเปนคอยไป  ชุมชนใด
พรอมก็เปนหมูบานปลอดยาเสพติดไดกอน  ในยุคนี้จึงมีหมูบานสีขาว โรงเรียนสีขาว โรงงานสีขาว เกิดข้ึนที่ละแหง 2 แหง   แต
ปญหายาเสพติดโดยภาพรวมก็ยังไมเปลี่ยนแปลง  ยาเสพติดถูกจับไดเปนจํานวนมาก   ผูเสพยากอปญหาก็ยังเปนเหตุการณ
ปรากฏใหเห็นเชนเดิม    เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใน พ.ศ. 2544 ปญหายาเสพติดถูกหยิบข้ึนมาเปนนโยบายหลักในการดําเนินงาน  
รัฐบาลชุดใหมคงใชแนวความคิดเดิม คือ ใหประชาชนมีสวนรวมแกปญหา  แตเปลี่ยนการเรียกนโยบายนี้เปน “พลังแผนดิน”  
และตนป พ.ศ. 2546 รัฐบาลก็ประกาศสงครามกับยาเสพติด  นับเปนการดําเนินการที่มีความชัดเจนมากที่สุดตั้งแตมีนโยบาย
แกปญหายาเสพติด   โดยประกาศใชมาตรการเด็ดขาดกับผูคายาเสพติด  จนเปนเหตุใหมีการ “วิสามัญ” และ “ฆาตัดตอน”   ผูคา
ยาเสพติดใหเห็นเปนครั้งแรก  สวนผูเสพใหมารายงานตัวกับทางราชการ โดยไมมีโทษและไดรับการบําบัดรักษาใหหายจาก
ยาเสพติดเพื่อกลับสูสังคมไดในที่สุด สําหรับการดําเนินการในพื้นที่ชุมชนใหตัดข้ันตอนกระบวนการเปนชุมชนปลอดยาเสพติด
จาก 9 ข้ันตอน ใหเหลือเพียง 6 ข้ันตอน   เพื่อจะประกาศใหประเทศไทยปลอดยาเสพติดทั้งประเทศภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2546   เพ่ือเปนการทูลเกลาถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา   ดวยนโยบายนี้ในชวง
ประกาศ 3 เดือนใหไปรายงานตัว คือ 1 กุมภาพันธ-30 เมษายน พ.ศ. 2546  มีผูคายาเสพติด ผูเสพยาเสพติดในชุมชนเขาไป
รายงานตัวกับทางราชการเพื่อตองการใหตัวเองบริสุทธ์ิไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  ตลอดจนผูคายากลัวถูกจัดการข้ันเด็ดขาดจึงเขา
รายงานตัว   ตองยอมรับวาการที่มีผูคายาเสพติดเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก เพราะคนเหลาน้ันเปนผูมีฐานะยากจนไมมีหนทางทํามา
หารายได     ปญหายาเสพติดทั้งดานอุปสงคและอุปทานจึงเกิดข้ึนไดงาย  คนเหลาน้ีสวนหน่ึงจึงตัดสินใจหารายไดดวยวิธีคา
ยาเสพติด  ขณะที่อีกสวนหน่ึงไมมีงานทําก็หันไปเสพยา  ดังน้ันในพื้นที่ชนบทยากจนหลายแหงจึงไดรับผลกระทบจากนโยบาย
นี้คอนขางมาก   เพราะสถานการณยาเสพติดในชุมชนดีข้ึนอยางเห็นไดชัด  ประชาชนชื่นชมและพอใจกับการปฏิบัติการแกไข
ปญหายาเสพติดครั้งนี้ 
 การสัมภาษณตัวอยางในชุมชนเปาหมาย และชุมชนควบคุมถึงความรูเกี่ยวกับการดําเนินการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติดตามนโยบายพลังแผนดิน ปรากฏวามีตัวอยางเพียงเล็กนอยประมาณรอยละ 15-20 เทานั้นท่ีรูวาโครงการ “พลัง
แผนดิน” เขามาดําเนินการอะไรในหมูบาน  ถาเปรียบเทียบระหวาง 2 ชุมชนนั้น  พบวาชุมชนเปาหมายจะมีความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินการปองกันและแกปญหายาเสพติดมากกวาชุมชนควบคุม  ทุกพ้ืนที่ศึกษา (ตารางที่ 58) 
 
ตารางที่ 58  จํานวนและรอยละของตัวอยางที่รูเรื่องการดําเนินงานในโครงการ “พลังแผนดิน” 

รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) รูเรือ่งการดําเนนิ 
โครงการ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ 

รูวาโครงการฯ ทําอะไร 80  (20.7) 20  (15.0) 20  (22.2) 6  (20.0) 39  (21.8) 9  (14.7) 21  (17.8) 5  (11.9) 
ไมตอบวารูหรอืไม 307  (79.3) 113  (85.0) 70  (77.8) 24  (80.0) 140  (78.2) 52  (85.3) 97  (82.2) 37  (88.1) 

รวม 387 (100.0) 133 (100.0) 90 (100.0) 30 (100.0) 179 (100.0) 61 (100.0) 118 (100.0) 42 (100.0) 
 
 สําหรับกลุมเปาหมายที่รูวาโครงการแกปญหายาเสพติดเขามาดําเนินงานอยางไรในชุมชน  สวนมากจะตอบไดชัดเจน
วา โครงการฯ เขามาทํากิจกรรมหลายกิจกรรม  และการใหความรูในลักษณะฝกอบรมและเผยแพรความรูในชุมชน  นับเปน
โครงการที่ใหกลุมตัวอยางรูมากที่สุด (รอยละ 28.2)    กิจกรรมรองลงมา คือ การจัดระบบเฝาระวังในชุมชนดวยการจัดเวรยาม
เฝาระวังในยามวิกาล (รอยละ 22.5)   การประชุมขบวนการประชาคมหมูบานเปนกิจกรรมกลุมตัวอยางกลาวถึงเปนอันดับที่สาม 
(รอยละ 16.9)   นอกจากนั้นมีกิจกรรมรณรงคตอตาน  และดําเนินการจัดตั้งศูนยบําบัด การจัดกีฬาตานยาเสพติด ตลอดจนการใช
มาตรการเด็ดขาด “ฆาตดัตอน” ก็เปนกิจกรรมที่ชาวบานรับรูวาเปนนโยบายแกไขปญหายาเสพติดที่ผานมา (ตารางที่ 59) 
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ตารางที่ 59  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษา ระบุลักษณะโครงการ “พลังแผนดิน” ท่ีดําเนินการในชุมชน 
 

รวมทุกพืน้ที่  (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) โครงการปองกัน 
แกปญหายาเสพติด เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 

1. จัดกีฬาตานยาเสพติด 4 (5.6) - - - 3 (8.6) - 1 (5.9) - 
2. จัดเวรยามเฝาระวังใน
ชุมชน 16 (22.5) 3 (18.7) 3 (15.8) - 9 (25.7) 2 (25.0) 4 (23.5) 1 (33.3) 

3. มาตรการ “ฆาตัดตอน” 
ตํารวจจับผูคายา 2 (2.8) 1 (6.2) - - 1 (2.9) 1 (12.5) 1 (5.9) - 

4. ตั้งศูนยบําบัด ใหการ
บําบดั 4 (5.6) 1 (6.2) 3 (15.8) - 1 (2.9) - - 1 (33.3) 

5. รณรงคตอตาน 7 (9.8) 2 (12.5) 1 (5.3) 1 (20) 4 (11.4) 1 (12.5) 2 (11.8) - 
6. อบรมและเผยแพร
ความรูพิษภัยยาเสพติด 20 (28.2) 6 (37.5) 9 (47.4) 4 (80.0) 7 (20.0) 1 (12.5) 4 (23.5) 1 (33.3) 

7. จัดขบวนการประชาคม 
ประชุมเพื่อแกปญหา 12 (16.9) 3 (18.7) 1 (5.3) - 6 (17.1) 3 (37.5) 5 (29.4) - 

8. ไมระบุกิจกรรมชัดเจน 
ชวยปราบปราม ยับยั้ง
การแพรระบาด 

6 (8.5) - 2 (10.5) - 4 (11.4) - - - 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 71 (100.0) 16 (100.0) 19 (100.0) 5 (100.0) 35 (100.0) 8 (100.0) 17 (100.0) 3 (100.0) 
 
   โดยปกติการมีสวนรวมโครงการปองกันและแกปญหายาเสพติดในชุมชน ข้ึนอยูกับชุมชนนั้นๆ จะดําเนินการแบบใด   

บางชุมชนผูนําหมูบานเปนผูพาผูติดยาหรือผูเสพยาไปเขารับการบําบัดในสถานพยาบาลของรัฐ  บางชุมชนตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนมาเฝาเดินยามในหมูบาน  บางชุมชนดําเนินการเฝาระวังในรูปแบบอื่นๆ  แตเมื่อถามผูที่รูวาโครงการพลังแผนดินดําเนินการ
อะไรบาง และแตละคนมีสวนรวมอยางไร   ปรากฏวาผูตอบคําถามสวนมากเปน “กรรมการ” (เปนผลจากการคัดเลือกผูมาตอบ 
 
คําถามที่ใหผูนําเปนคนเลือกจึงไดคนที่เปนกรรมการหรือผูนําดวยกัน) ของชุมชนซึ่งเปนผูทําหนาที่เฝาระวังและเปนคนนําผูเสพ
ไปบําบัดรักษาดวยตนเอง (ตารางที่ 60)   ในขณะที่ผูตอบซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ไมไดเปนกรรมการ ไดแสดงความเห็นวาตนเอง
ไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดไมวาจะเรื่องเสพหรือเรื่องจําหนายก็นับวาเปนการแสดงการมีสวนรวมกับโครงการฯ นี้แลว 
 
ตารางที่ 60  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่เขารวมกิจกรรมโครงการ “พลังแผนดิน” 

รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) กิจกรรมที่เขารวม
โครงการ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ 

เปนกรรมการ 40 (50.0) 11 (55.0) 8 (40.0) 3 (50.0) 23 (59.0) 4 (44.4) 9 (42.9) 4 (80.0) 
ไมคายา / ไมเสพ 39 (48.7) 4 (20.0) 11 (55.0) 1 (16.7) 16 (41.0) 2 (22.2) 12 (57.1) 1 (20.0) 
ไมตอบ 1 (1.3) 5 (25.0) 1 (5.0) 2 (33.3) - 3 (33.3) - - 

รวม (ผูตอบวารู) 80 (100.0) 20 (100.0) 20 (100.0) 6 (100.0) 39 (100.0) 9 (100.0) 21 (100.0) 5 (100.0) 
 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในยุคหลัง พ.ศ. 2544  ทําใหเกิดองคกรชุมชนขึ้นมามากมายเรียกวา “ชุมชน
เขมแข็ง” ตามนโยบายพลังแผนดิน    หมูบานที่ผานขบวนการชุมชนเขมแข็ง   6 ข้ันตอน  และโดยชุมชนยอมรับวาไมมีผูคา ไม
มีผูเสพแลว  หนวยราชการ (มหาดไทย) จะมอบ “ธงสีขาว”  ใหเปนการรับรองวาเปนชุมชนปลอดยาเสพติด   ซ่ึงในชวงกอนจะ
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546   เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันมากเนื่องจากการเรงดําเนินการใหชุมชนทั้งหมดเปน
ชุมชนปลอดยาเสพติด เพ่ือถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ทางราชการจึงเขาไปตรวจเยี่ยมชาวบานบอยและเขมงวดกับ
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การดําเนินการใหไดจํานวนหมูบานปลอดยาเสพติด   ชาวบานจึงมีความรูสึกวาทางราชการมีอํานาจที่จะทําใหชุมชนปลอดจาก
ยาเสพติดได     
            ส่ิงที่ตัวอยางทั้ง 3 ชุมชนแสดงทัศนคติเก่ียวกับการปองกันแกไขปญหายาเสพติดนี้ เปนเรื่องที่พวกชุมชนเองสวนใหญคิด
วาไมสามารถดําเนินการเพื่อดูแลชุมชนเองได  การปองกันแกไขปญหายาเสพติดนี้ตองเปนบทบาทหนาที่ของรัฐบาลเทานั้น  แต
มีตัวอยางอีกสวนหนึ่งคิดวา ถาชุมชนชวยกันดูแลสมาชิกในครัวเรือนใหดีก็จะสามารถชวยแกไขปญหายาเสพติดได (ตารางที่  
61) สําหรับกลุมตัวอยางที่แสดงความคิดเห็นวา ชุมชนไมสามารถดูแลตัวเองใหรอดปลอดจากยาเสพติดได   ใหเหตุผลแสดงวา
ปญหายาเสพติดนั้นแกไขไดยาก เพราะชุมชนไมมีความไววางใจซึ่งกันและกัน 
 
ตารางที่ 61 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่ตอบวา ชุมชนสามารถดูแลตนเองเพื่อปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

รวมทุกพืน้ที่   (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) ความคิดเห็น 
เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ 

   ดูแลตัวเองไมได 66 (80.5) 14 (70.0) 18 (90.0) 5 (83.3) 32 (82.1) 7 (77.8) 16 (76.2) 2 (40.0) 
   ดูแลตัวเองได 16 (19.5) 6 (30.0) 2 (10.0) 1 (16.7) 7 (17.9) 2 (22.2) 5 (23.8) 3 (60.0) 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 82 (100.0) 20 (100.0) 20 (100.0) 6 (100.0) 39 (100.0) 9 (100.0) 21 (100.0) 5 (100.0) 
 

โดยเฉพาะกลุมตัวอยางชนบทที่สูงและกลุมตัวอยางชุมชนเมือง มีอัตราสวนตอบเหตุผลนี้มากที่สุด (รอยละ 33.3 และ
รอยละ 31.3 ตามลําดับ) เหตุผลท่ีสอง คือ ชุมชนขาดบทลงโทษที่ชัดเจน ไมมีมาตรการใดสามารถจัดการได เหตุผลขอนี้กลุม
ตัวอยางชุมชนชนบททั่วไปมีความเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่สุด (รอยละ 32.2) เหตุผลที่สาม คือ กลุมตัวอยางที่ตอบวาอยางไรเสีย
รัฐก็ตองเขามาจัดการ เพราะโดยชุมชนเองขาดอํานาจเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องน้ี นอกจากเรื่องชุมชนขาดความสามัคคีเปนสาเหตุที่
ไมสามารถลดปญหายาเสพติดลงไดแลวน้ัน เหตุผลที่นาสนใจอีกเหตุผลคือ การที่มีคนคายาและคนเสพยาจํานวนมากจนไม
สามารถจะปราบปรามแกไขได และการที่ในชุมชนมีอิทธิพลของผูคายาอยูในพื้นท่ีก็เปนเหตุผลที่ถูกหยิบข้ึนมารายงาน (ตารางที่ 62) 
 
ตารางที่ 62 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาใหเหตุผลที่ในชุมชนไมสามารถดูแลตัวเองได 

รวมทุกพืน้ที ่ (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) เหตุผลท่ีไมสามารถดูแล
ตัวเองได เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ เปาหมาย ควบคมุ 

1. กลัวถกูฆา กลัวอิทธิพล 6 (9.2) 1 (7.1) 2 (11.1) - 2 (6.4) 1 (14.3) 2 (12.5) - 
2. คนในชุมชนไมเชื่อใจ
กัน ไมมีความเกรงกลัว
กันและกัน 

15 (23.1) 1 (7.1) 6 (33.3) 1 (20.0) 4 (12.9) - 5 (31.3) - 

3. ขาดบทลงโทษ 
แกปญหาไมได  จัดการ
ไมได  ไมเด็ดขาด 

13 (20.0) - 2 (11.1) - 10 (32.2) - 1 (6.2) - 

4. คนคา คนเสพ มากจน 
แกไมไหว 9 (13.8) - 3 (16.7) - 5 (16.1) - 1 (6.2) - 

5. ไมสามัคคี ไมชวยกัน 
ตางคนตางอยู 10 (15.4) 7 (50.0) 3 (16.7) 3 (60.0) 4 (12.9) 3 (42.8) 3 (18.8) 1 (50.0) 

6. ตองใหรัฐชวย เปน
หนาที่ของรัฐ  คนใน
ชุมชนไมมีอํานาจ 

12 (18.5) 1 (7.1) 2 (11.1) 1 (20.0) 6 (19.3) - 4 (25.0) - 

7. ขาดผูสนับสนนุ ขาด
งบประมาณ - 2 (14.3) - - - 2 (28.6) - - 

8. เด็กและเยาวชนไมกลัว - 2 (14.3) - - - 1 (14.3) - 1 (50.0) 
รวม (เฉพาะผูตอบ) 65 (100.0) 14 (100.0) 18 (100.0) 5 (100.0) 31 (100.0) 7 (100.0) 16 (100.0) 2 (100.0) 
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 อยางไรก็ตาม มีตัวอยางจํานวนหนึ่งมีความเห็นแตกตางออกไป ถึงแมจะมีจํานวนนอยกวาพวกแรก แตมีความเห็น
นาสนใจวาปญหายาเสพติดน้ันแกไขได ตองอาศัยปจจัยครอบครัวดูแลสมาชิกในครอบครัวใหดี และตอจากนั้นชุมชนตองชวย
ดูแลชุมชนของตนใหดี  โดยมีรัฐบาลใหการสนับสนุนและปราบปราม (ผูคา) อยางจริงจัง  ถาครอบครัวเขมแข็งชุมชนเขมแข็ง  
โดยมีรัฐบาลชวยปราบปรามผูคา  สถานการณเชนนี้จึงสามารถแกปญหายาเสพติดไดผล 
 ถึงแมจะมีตัวอยางจํานวนไมมากท่ีรูวาโครงการปองกันและแกปญหายาเสพติดเขามาดําเนินกิจกรรมอะไรในชุมชน  แต
ในจํานวนผูท่ีรูวามีโครงการปองกันและแกไขยาเสพติด  เมื่อถามวามีสวนรวมกับโครงการอยางไรบาง   ปรากฏวามีกิจกรรม
หลายลักษณะที่เกิดขึ้นในชุมชนท่ีกลุมตัวอยางเขาไปรวมทํากิจกรรมดวย อาทิ  การจัดเวรยาม  การเปนกรรมการหมูบาน  การ
ประชุมซ่ึงเปนกระบวนการสรางชุมชนเขมแข็ง  การรณรงคเดินตอตานยาเสพติด  ตลอดจนการนําผูเสพไปบําบัดรักษา เปนตน  
(ตารางที่ 63) 
 
ตารางที ่63 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่เคยมีสวนรวมโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับชุมชน 

รวมทุกพืน้ที ่ (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) การเขารวมกิจกรรม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 
1. ทํากิจกรรมกฬีาตาน    
ยาเสพติด 5 (7.1) - - - 4 (12.5) - 1 (4.8) - 

2. ประชุม อบรม เผยแพร 20 (28.6) 6 (33.3) 5 (29.4) 1 (16.7) 7 (21.9) 2 (28.6) 8 (38.1) 3 (60.0) 
3. เปนกรรมการเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 24 (34.3) 6 (33.3) 5 (29.4) 1 (16.7) 15 (46.9) 4 (57.1) 4 (19.0) 1 (20.0) 

4. กิจกรรมรณรงค เดิน
รณรงค 11 (15.7) 2 (11.1) 2 (11.8) 1 (16.7) 3 (9.4) - 6 (28.6) 1 (20.0) 

5. ตักเตือน เพื่อน เด็ก 6 (8.6) 2 (11.1) 3 (17.6) 1 (16.7) 1 (3.1) 1 (14.3) 2 (9.5) - 
6. จัดจุดตรวจ  เวรยาม 3 (4.3) - 1 (5.9) - 2 (6.2) - - - 
7. นําคนเสพไปบาํบัด 1 (1.4) - 1 (5.9) - - - - - 
8. สนบัสนุนโครงการ    
ใหกําลังใจ - 2 (11.1) - 2 (33.3) - - - - 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 70 (100.0) 18 (100.0) 17 (100.0) 6 (100.0) 32 (100.0) 7 (100.0) 21 (100.0) 5 (100.0) 
 
 
ตารางที่  64  การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคของโครงการปองกันและแกไข   
                     ปญหายาเสพติดในพื้นท่ีตัวอยางชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

จุดแข็ง 1. พื้นที่โครงการอยูในความดูแล
รับผิดชอบของโครงการหลวง 
ที่มุงเนนการพัฒนาอาชีพและ
ความเปนอยู  เพื่ อแกปญหา
ยาเสพติด เปนหลัก 

1 .  กระบวนการสรางชุมชน
เ ข ม แ ข็ ง  แ ล ะป ร ะ ช า คม
หมูบานมีสวนทําใหประชาชน
กลุมนี้มีประสบการณในการ
รวมกลุมเพื่อแกปญหา 

1. เหมือนชนบททั่วไป 

 2. มีเจาหนาท่ีทั้งหนวยงานพัฒนา
เกษตร และหนวยรักษาความ
มั่นคงของประเทศ (ทหาร) ให
ความชวยเหลือดูแลเปนพิเศษ 

2. ประชาชนมีความตื่นตัวกับ
ปญหายาเสพติด  มากอนที่
นโยบายประกาศสงครามจะ
ประกาศ (กอน พ.ศ. 2544) 

2. เหมือนชนบททั่วไป 
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ตารางที่ 64  (ตอ) 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

จุดแข็ง (ตอ) 3. ชาวบานไดรับการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับพิษภัยจากทาง
ราชการ 

3. มีกิจกรรมเปนรูปธรรมใน
การปองกันเยาวชนไมใหยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด ไดแก การ
จัดแขงกีฬาฯ 

3. เหมือนชนบททั่วไป 

 4. จัดตั้งศูนยบําบัดยาเสพติดใน
ชุมชน 

4 .  การจัดตั้ ง เวรยามประจํ า
หมูบ าน  เ พ่ือดูแลเฝ าระวั ง
การคา-เสพยาเสพติดใน 
ชุมชนมีมานานกอน ป 2544 

4. เหมือนชนบททั่วไป 

 5. ประชาชนจัดตั้งเวรยาม เปนหู
เปนตา เฝาระวังในชุมชน 

  

จุดออน 
 
 
 

1. ชาวบานยังมีความคิดเห็นวา 
ปญหายาเสพติดเปนปญหาของ
รัฐบาล  ชาวบานไมสามารถ
แกปญหาเองได 

2. ชาวบานที่ เปนชนกลุมนอย
เปนประชากรที่มีประสบการณใน
การใชฝน และยาเสพติดชนิด
อ่ืนมากอน และเปนแหลงพักยา 
หรือลําเลียงยาเสพติด จึงมีความ
ออนไหว และมีความเสี่ยงที่จะ
กลับไปเปนแหลงยาเสพติดอีก
ไดงาย 

1. ชาวบานมีความเคยชิน กับ
ปญหายาเสพติด  เนื่องจากไม
เ ค ย มี น โ ย บ า ย ใ ด ทํ า ใ ห
ยาเสพติดหมดไปได 

2. ถึงแมชาวบานกลุมหนึ่ง เห็น
วาปญหายาเสพติดในชุมชน
น้ัน ตนเองสามารถดูแลได 

 แตชาวบานสวนใหญ  ยังคิด
เหมือนกลุมชนบทที่ สู งว า 
ตองใหรัฐบาลมาเปนผูจัดการ
แกไข 

 

1. เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
 
2. เหมือนชนบททั่วไป 
 

 3.การเปน ท่ีรวมความหลาก 
หลายของชนกลุมนอย  จึ ง
รวมกันเพื่อแกปญหาสําคัญๆ 
ไดยาก 

3 .  คนในชุมชนไมมี ความ
ไววางใจกัน ไมเชื่อใจกัน 

3. มีความเกรงกลัวผูมีอิทธิพล 

 4 .  คน ในชุ มชนไม มี ค ว าม
สามัคคี ไมชวยเหลือ 

4 .  คนในชุมชนไมมี ความ
สามัคคี ไมชวยเหลือ 

4. เหมือนชนบททั่วไป 

โอกาส 1. มีหนวยงานหลายหนวยมาให
ความรูและระบบการจัดการ
เกี่ยวกับการปองกันดูแลตนเอง 

1. เหมือนชุมชนชนบทที่สูง 1.เหมือนชุมชนชนบทที่สูง 
 
 

อุปสรรค 1. เปนชุมชนกลุมชาติพันธุหลาย
เผาพันธุ  การรวมกลุมทําไดชา
และเปนไปไดยาก 

1. การไมมีความรวมมือ ไมมี
ความสามัคค ี

1. คนไมมีความเชื่อใจกัน   
ไมสามัคคีรวมตัวกันไดยาก 
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     (4.)   โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
              เปนโครงการสวัสดิการผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน ไรที่อยูอาศัย และขาดผูอุปการะในรูปของศูนยบริการ
ผูสูงอายุ  การสงเคราะหเบี้ยยังชีพเปนรายเดือน (ภาคผนวก 4)  โดยมีเกณฑการใหความชวยเหลือแกผูที่มีอายุ 60 ปข้ึนไปที่ไม
สามารถประกอบอาชีพได ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ไมมีผูอุปการะเลี้ยงดู  การชวยเหลือ เปนเบี้ยยังชีพรายละ 300 บาทตอเดือน  
ซ่ึงขอรับความชวยเหลือไดที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผูสูงอายุมีภูมิลําเนาอยู 
              โครงการสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการทุพลภาพ นับเปนโครงการใหความชวยเหลือผูสูงอายุและผูพิการตามรางกาย
ไมสามารถทํางานไดไดรับเงินชวยเหลือรายเดือนๆ ละ 300 บาท  ขอมูลจากพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 แหง ผูใหสัมภาษณ 520 คน มีผู
ไดรับการชวยเหลือจากโครงการสงเคราะหฯ นี้ 20 คน หรือรอยละ 4 ของผูเปนตัวอยาง   การเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการ
สงเคราะหเปนขบวนการคัดเลือกโดยชุมชน และมีเจาหนาท่ีกรมประชาสงเคราะหเปนผูใหคําแนะนํา  เน่ืองจากงบประมาณมี
จํานวนนอยแตละปจึงมีผูสูงอายุไมไดรับการสงเคราะหดวยจํานวนหนึ่ง อยางไรก็ตามผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับเงิน
สงเคราะหยังชีพครั้งน้ียังไมรูเหตุผลที่ตนเองไดรับ แตละคนตางคาดเดาเอาเองซึ่งมีการคาดเดาตางๆ  แสดงใหเห็นวาผูไดรับการ
สงเคราะหไดเบี้ยยังชีพสวนใหญเพราะมีอายุครบ 60 ปข้ึนไป รอยละ 66.7 ของชุมชนเปาหมาย และมีฐานะยากจน ไมมีรายได
ของตนเอง หรือมีรายไดนอย  ตลอดจนไมมีลูกหลานเล้ียงดู รอยละ 19.0   นอกจากนั้นเปนคนสูงอายุท่ีตาบอด พิการ หรือเปน
คนสูงอายุที่มีความประพฤติดี 
 ผูไดรับทุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพ สวนใหญ (รอยละ 50) นําเงินน้ันไปใชจายในการซื้ออาหาร และของรับประทานอ่ืนๆ   
รองลงมาคือ การนําเงินที่ไดรับไปทําบุญ (รอยละ 22.2)  และใชในการรักษาพยาบาล (รอยละ 11.1)   ตลอดจนเปนคาใชจาย
ภายในครอบครัว (รอยละ 11.1)  (ตารางที่ 65) 

ตารางที่ 65   จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จําแนกตามการนําเงินไปใชประโยชน 
รวมทุกพืน้ที่  (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) วิธีการนําเงนิ 

ไปใชประโยชน เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 
1. ใชจายในครัวเรือน 2 (11.1) - - - 1 (12.5) - 1 (12.5) - 
2. คายา  รักษาพยาบาล 2 (11.1) 1 (25.0) - 1 (50.0) 2 (25.0) - - - 
3. ซื้ออาหาร ของกิน 9 (50.0) 3 (75.0) 2 (100.0) 1 (50.0) 5 (62.5) 2 (100.0) 2 (25.0) - 
4. จายทําบุญ 4 (22.2) - - - - - 4 (50.0) - 
5. เปนทุนประกอบอาชีพ 1 (5.6) - - - - - 1 (12.5) - 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 18 (100.0) 4 (100.0) 2 (100.0) 2 (100.0) 8 (100.0) 2 (100.0) 8 (100.0) - 
 
 
ตารางที่  66 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรคของโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน  
                   พื้นที่ตัวอยางชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

จุดแข็ง 1. ผู สูงอายุในพื้นที่ชนบทที่ สูง 
ไดรับเงินชวยเหลือโดยตรง 

1. เหมือนชนบทที่สูง 1. เหมือนชนบทที่สูง 

 2 .  ผู สู ง อ ายุ ใ ช เ งิ น ช ว ย เห ลื อ
สําหรับการดํารงชีวิต เชน ซ้ือหา
อาหาร และทําบุญรักษาพยาบาล
เล็กๆ นอยๆ  ได 

2. เหมือนชนบทที่สูง 2. เหมือนชนบทที่สูง 



โครงการดานสังคม 

 

271

ตารางที่ 66 (ตอ) 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

จุดออน 1. จํากัดปริมาณคนที่ไดรับ  บนที่
สูงมีผูไดรับเงินชวยเหลือนอย
กวาชนบทแหลงอ่ืน 

1. เหมือนชนบทที่สูง 1. เหมือนชนบทที่สูง 

 2. ปริมาณเงินที่ไดรับเพียง 300 
บาทตอ เดือน   นับว าต่ํ ากว า
จํานวนที่ตองใชจริง 

2. เหมือนชนบทที่สูง 2. เหมือนชนบทที่สูง 

 3. การจายเงินสําหรับผูสูงอายุที่
ชนบทที่สูงใหปละ 2 ครั้งๆ ละ 6 
เดือน  ไมเหมาะสมกับขอปฏิบัติ
ที่จําเปนในการใชเงิน 

3. เหมือนชนบทที่สูง 3. เหมือนชนบทที่สูง 

โอกาส 1.นาจะเปนงบประมาณที่มาจุน
เจือแกครอบครัวท่ียากจนจริงๆ 
ไดในระดับหน่ึง 

2. คนแกชราในพื้นที่บางคนไมมี
บุตรหลานเลี้ยงดู จําเปนตองมี
งบฯ นี้มาชวย  แบงเบาภาระที่
คนแกจะตองออกไปทํางาน 

1. เหมือนชนบทที่สูง 
 
 
2. อบต .บาง พ้ืนที่ เ ห็นคว าม 
สําคัญ  จัดงบประมาณมาให
ความสนับสนุนแกผู สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอีก 

1.เหมือนชนบทที่สูง 
 
 
2. เทศบาลบางแหงใหความ
ชวยเหลือเพ่ิมข้ึนดวย 

 
 

อุปสรรค 1. การใหงบประมาณชวยเหลือ
ของรัฐ  มุงใหกับหมูบานหลัก  
ถาเปนหมูบานบริวาร เชน กรณี
ชุมชนที่สูง การพิจารณาผูที่ควร
จะไดรับความชวยเหลืออาจไม
ตกอยูกับหมูบานบริวาร 

1. ผู สู งอายุ ไม อยู ใน เกณฑที่
กํ า ห น ด จ ะ ไ ด รั บ ค ว า ม
ชวยเหลือมีมาก 

1. เหมือนชุมชนชนบททั่วไป 
 

 
 
4.7.2  โครงการดานการศึกษา :  โครงการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 

โครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (ภาคผนวก 8) ถูกกําหนดเปนนโยบายของรัฐตั้งแต พ.ศ. 2538  โดยมีหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบ คือ กระทรวงการคลัง  กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย  โดยมีธนาคารกรุงไทย ทําหนาที่เปนผูบริหาร 
และจัดการเงินใหกูยืมและเริ่มใหนักเรียน/นักศึกษา กูยืมไดตั้งแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา  “เพ่ือใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษา 
ที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย  สําหรับศึกษาตอตั้งแตช้ันมัธยมตอนปลาย (ทั้งสายสามัญ และสายอาชีวะ)  จนถึงระดับ
ปริญญาตรีในประเทศ  ทั้งการศึกษานอกระบบตอเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน  นักเรียน นักศึกษาจะตองชําระคืนพรอม
ดอกเบ้ียอัตราต่ําเม่ือจบการศึกษาแลว” 

เมื่อโครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเงินกูแกผูที่ตองการศึกษาในระดับสูงกวาการศึกษาภาค
บังคับ แตขาดทุนทรัพยในการศึกษา  โครงการนี้จึงเปนการกอประโยชนตอผูท่ีมีฐานะยากจนไดมีโอกาสไดเรียนหนังสือสูงข้ึน
ถึงระดับปริญญาตร ี
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             ในชุมชนตัวอยาง 3 พ้ืนที่ มีครัวเรือนที่ไดรับทุนการศึกษา 59 คน หรือ 59 ครอบครัว (รอยละ 11)  กระจายอยูในชุมชน
ชนบทที่สูง 5 คน  ชนบททั่วไป 30 คน  และชุมชนเมือง 24 คน  โครงการน้ีไดรับความพอใจเปนสวนใหญจากครอบครัวท่ีไดรับ
ทุน  ครอบครัวเหลานั้นใหเหตุผลที่เห็นวาเปนจุดที่ดีของโครงการหลายเหตุผล  ตามลําดับความสําคัญคือ  “โครงการฯ สามารถ
ชวยเหลือคนที่มีรายไดนอยใหมีโอกาสไดเรียนหนังสือ” “เง่ือนไขการชําระเงินคืนเม่ือไดทํางานแลวเหมาะสมดี” และ 
“ขอกําหนดในการขอกูเงินไมยุงยาก เชน ดูความจําเปนเปนหลัก หรือ การไดพักชําระหน้ีได”  เปนตน   ไมเพียงแตเทาน้ัน ขอดี
อีกประการ คือ จํานวนเงินที่ไดรับกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาเหมาะสมดี และพอเพียงสําหรับคาใชจายในเรื่องน้ี  จะมี
ขอเสียที่บางครั้งการสงเงินมาไมตรงเวลาทําใหผูรับทุนไดรับความลําบาก (ตารางที่ 67 และตารางที่ 68) 
 สําหรับตัวอยางจํานวนหนึ่งถึงแมเปนจํานวนนอย แตใหขอคิดเห็นถึงขอเสียของโครงการเกี่ยวกับผูขอกูไมมีพอแมจะ
รับผิดชอบทําใหเด็กนั้นไมสามารถขอกูยืมไปเรียนได   นอกจากนั้นการที่โครงการใหทุนไมมีมาตรการควบคุมการใชจายของ
ผูรับทุน เปนผลใหบางคนขอทุนเพ่ือกิจการอื่นไมไดใชในการเรียนอยางจริงจัง และบางกรณีผูปกครองเอาเงินเหลานั้นไปใช   
บางรายพูดถึงเกณฑการคัดเลือกผูรับทุนไมรัดกุมพอ เปนเหตุใหคนจนจริงไมไดรับทุน  แตคนท่ีไดทุนกลับไมใชคนฐานะ
ยากจน 

ตารางที่ 67  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดีของโครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
รวมทุกพืน้ที่  (รอยละ) ชนบททีสู่ง  (รอยละ) ชนบททั่วไป  (รอยละ) ชุมชนเมือง  (รอยละ) ขอดีของโครงการ 
เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม 

1. ชวยเหลือคนมรีายได
นอยใหมโีอกาสเรียน
หนังสือตอ 

10 (47.6) 4 (66.7) 2 (100.0) - 5 (50.0) 4 (100.0) 3 (33.3) - 

2. เกณฑการคัดเลือกดี ; 
คนจน เกรดด ี 1 (4.8) 1 (16.7) - 1 (100.0) 1 (10.0) - - - 
3. การชําระเงินคนืเมือ่
ทํางานแลวเหมาะสมด ี 4 (19.0) 1 (16.7) - - 1 (10.0) - 3 (33.3) 1 (100.0) 
4. ชวยเหลือคนท่ีมีความ
ตั้งใจจะเรยีนไดเรยีน 2 (9.5) - - - 1 (10.0) - 1 (11.1) - 
5. มีขอกําหนดในการขอ
กูไมยุงยาก ; ความจําเปน
พักชําระหนี้ได 

4 (19.0) - - - 2 (20.0) - 2 (22.2) - 

รวม (เฉพาะผูตอบ) 21 (100.0) 6 (100.0) 2 (100.0) 1 (100.0) 10 (100.0) 4 (100.0) 9 (100.0) 1 (100.0) 

ตารางที่ 68 จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาเปรียบเทียบความรูสึกพอใจตอชีวิตความเปนอยู 
ในระยะกอนและปจจุบัน 

รวมทุกพ้ืนที่  
N=518  (รอยละ) 

ชนบทที่สูง 1/  
N=119  (รอยละ) 

ชนบททั่วไป 2 

N=240  (รอยละ) 
ชุมชนเมือง 2/ 

N=159  (รอยละ) ระดับความพอใจ 
ตอชีวิตความเปนอยู กอนเขา

โครงการฯ ปจจุบัน กอนเขา
โครงการฯ ปจจุบัน กอน  

พ.ศ. 2544 ปจจุบัน กอน  
พ.ศ. 2544 ปจจุบัน 

     ไมพอใจมาก 7  (1.4) 14 (2.7) 2 (1.7) - 3 (1.2) 7 (2.9) 2 (1.2) 7 (4.4) 
     ไมพอใจ 73 (14.1) 49 (9.4) 26 (21.8) 7 (5.9) 46 (19.2) 13 5.4) 1 (0.6) 29 (18.2) 
     เฉยๆ 227 (43.8) 103 (19.9) 41 (34.4) 22 (18.5) 111 (46.2) 46 (19.2) 75 (47.2) 35 (22.0) 
     พอใจ 182 (35.1) 263 (50.8) 48 (40.3) 65 (54.6) 76 (31.7) 129 (53.8) 58 (36.5) 69 (43.4) 
     พอใจมาก 11 (2.1) 89 (17.2) 2 (1.7) 25 (21.0) 4 (1.7) 45 (18.7) 5 (3.1) 19 (11.9) 

รวม 518 (100.0) 518 (100.0) 119 (100.0) 119 (100.0) 240 (100.0) 240 (100.0) 159 (100.0) 159 (100.0) 

  หมายเหตุ  :1/   เปรียบเทียบชวงเวลา กอนและหลังเขาโครงการหลวง 2/   เปรียบเทียบชวงเวลา กอนและหลัง พ.ศ. 2544 
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ตารางที่   69   การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรคของโครงการเงินทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 
      ในพื้นท่ีตัวอยางชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป – ชุมชนเมือง 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
จุดแข็ง 1. โครงการใหความชวยเหลือตรงตาม

ความตองการ เ น่ืองจากคนในพื้นท่ี
สวนใหญไมมีงบประมาณ 

1. โครงการสามารถชวยเหลือคนมี
รายไดน อย   ใหมี โอกาส เรี ยน
หนังสือตอ 

1. เหมือนชนบททั่วไป 

 2. มีโอกาสเลือกกูไดต้ังแตมัธยม จึงถึง
อุดมศึกษา 

2. ขอกําหนดในการขอกูไมยุงยาก 2. เหมือนชนบททั่วไป 

 3. อัตราดอกเบี้ยตํ่า และระยะเวลาการใช
คืนนาน 

3. สําหรับครัวเรือนท่ียากจนจริง การ
ไ ด ทุ น ช ว ย แบ ง เ บ า ภ า ร ะขอ ง
ครอบครัวไมไดมาก 

3. เหมือนชนบททั่วไป 

 4. ขอกําหนดในการขอกูเงินไมยุงยาก
สําหรับคนที่สูง 

4 .  มีโอกาสเลือกกู ได  ต้ั งแตมัธยม 
จนถึงอุดมศึกษา 

4. เหมือนชนบททั่วไป 

จุดออน 1. การคัดเลือกผูรับทุนการศึกษายังไม
รัดกุมพอ   ผูที่จนจริงอาจไมได 

1. เหมือนชนบทที่สูง 1. ยอมรับวามีเกณฑที่ด ีแตทางปฏิบัติ
ไมชัดเจนรัดกุม ผูไดทุนไมจนจริง 

 2.  ผูปกครองไมมีความรูพอเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ไดรับ จึงไมมีการควบคุม
การใชจายใหตรงวัตถุประสงค 

2. การกูเงินตองรอเปนเวลานาน จึงไม
ทันกับความตองการ ตามเวลาที่ตอง
ใชเงิน 

2. เหมือนชนบททั่วไป 

 3. ทางโรงเรียนดําเนินการจัดแบงทุนให
นักเรียนคนอื่นไดรับดวย ผูขอทุนจึง
ไมไดรับเต็มจํานวน 

3. การขอกูไมสามารถทําไดตอเน่ือง  
เมื่อตองเปลี่ยนที่เรียนใหม 

3. เหมือนชนบททั่วไป 

 
 
 
 

4. ขาดกระบวนการติดตาม     ผูขอทุน 
เมื่อจบการศึกษา   เ พ่ือเอาทุนมาให
นักเรียนรุนตอไป 

 

4. ผูปกครองไมสามารถควบคุมการใช
จ ายของนักเรียนได เปนไปตาม
วัตถุประสงค เพราะไมรูรายละเอียด
ของกองทุนฯ 

4. เหมือนชนบททั่วไป 

  5. ขาดกระบวนการการติดตามเงินทุน
คืน เมื่อนักเรียนจบการศึกษา 

5. เหมือนชนบททั่วไป 

โอกาส 1..เปดโอกาสใหผูขอทุนการศึกษาขอได
ทุกพ้ืนท่ีโดยไมระบุวาเปนคนภาคไหน 
ภูมิภาคใด ชาวเขาก็มีสิทธ์ิไมตางจาก
คนพื้นราบทั่วไป 

2. เงินทุนมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน
เมื่อระบบการชําระคืน ดําเนินการได
ต าม เป าหมายอาจ เปนโอกาสให
ผูดอยโอกาสอ่ืนๆ  ได กู ยืม เพื่อ เ พ่ิม
ศักยภาพมากขึ้นได 

1. เหมือนชนบทที่สูง 
 
 
 
2. เหมือนชนบทที่สูง 

1. คนในครอบครัวสามารถขอกู
เงินมาเพ่ือการศึกษาไดในเวลา
เดียวกัน 

 
2. มีความเสมอภาคทางการ ศึกษา

ทั้งในชนบท และในเมือง 

อุปสรรค 1. ผูที่ไดรับทุนเรียนสูงขึ้นไปตองยายท่ี
พักอาศัยไปอยูไกลบาน ทําใหขาดการ
ดูแลจากผูปกครอง เด็กอาจขาดความ
อบอุนและมีโอกาสใชชีวิตฟุมเฟอย 

2. มีปญหาหน้ีสูญอยูเปนจํานวนมาก ถาผู
ไดรับทุนไมมีความรับผิดชอบ 

1. นักศึกษาบางคนกูยืมกองทุนแลวไม
สามารถเรียนจนจบได ตองลาออก
กลางทางเปนปญหาเรื่องการใช
เงินทุนคืน 

1. เงินทุนอาจไมพอกับคาครอง
ชีพ ในเมืองหรือในปจจุบัน 

 
 
2. นักเรียนท่ีเรียนจบยังไม

สามารถนําเงินมาใชคืนได
เน่ืองจากยังไมไดงานทําเปน
เวลานานภายหลังจบการศึกษา 
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4.8  โครงการดานเศรษฐกิจของรัฐบาลในอดีต : รัฐบาลปจจุบัน 
 

4.8.1   โครงการกองทุนตางๆ 
     (1.) โครงการกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประกอบดวยโครงการกองทุนหมูบาน โครงการแกไขปญหาความ  

ยากจน – กข.คจ. และโครงการเศรษฐกิจชุมชนหรือโครงการเงินทุนอุดหนุนหมูบานละหนึ่งแสนบาท 

      (1.1)   โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนละ 1 ลานบาท 

(1.1.1 ) กองทุนหมูบาน∗ 

                      กองทุนหมูบานเปนโครงการหรือนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่มี ฯพณฯทาน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเปน
นายกรัฐมนตรี โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2544 โดยไดจัดสรรเงินทุนใหหมูบานที่มีความพรอมจํานวนหมูบานละ 
1 ลานบาท และใหชุมชนดําเนินการจัดการและดูแลเงินกองทุนฯเอง เพื่อใหทราบขอเท็จจริงในการดําเนินงานของกองทุน
หมูบานตลอดจนแนวทางการปรับปรุงโครงการใหเอ้ือประโยชนตอประชากรเปาหมายการศึกษานี้ไดดําเนินการสํารวจขอมูล
จากกลุมตัวแทนประชากรเปาหมายในหมูบานตางๆ หมูบานละ 9-12 ราย (ยกเวนบานแมขิของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนอง
หอยท่ีมีผูเขารวมใหขอมูลเพียง 6 ราย) รวม 314 ราย แยกเปน กลุมตัวแทนประชากรเปาหมายในชนบทที่สูงจํานวน 116 รายและ
ชนบททั่วไปจํานวน 198 ราย และสํารวจขอมูลรายประชากรรวม 360 ราย แยกเปนประชากรในชนบทที่สูงจํานวน 106 ราย และ
ชนบททั่วไปรวม 138 ราย ดังรายละเอียดในตารางที่ 70 

ตารางที่  70 จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่เขารวมโครงการกองทุนหมูบาน:  
ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ป 2547 

รวมทุกพื้นท่ี ชนบทท่ีสูง ชนบทท่ัวไป 

รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม 
การเขา
รวม

โครงการ N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
ไมรวม 181 50 134 50 47 52 79 66 60 67 19 63 102 43 74 41 28 47 
รวม 179 50 136 50 43 48 41 34 30 33 11 37 138 57 106 59 32 53 
รวม 360 100 270 100 90 100 120 100 90 100 30 100 240 100 180 100 60 100 

  หมายเหตุ: N คือจาํนวนประชากร 

 
      ขอมูลดังกลาวขางตน ไดถูกประมวลเพื่อใชประกอบการนําเสนอผลการศึกษาใน 9 ประเด็น คือ การเปนสมาชิก

กองทุนฯและการกูยืม เงื่อนไขและอุปสรรคในการกูยืม จํานวนเงินที่กูยืม การใชเงินกูยืม การชําระคืนเงินกู การมีสวนรวมใน
การดําเนินงานกองทุนฯ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอกองทุนฯ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค และขอเสนอแนะ ซ่ึง
แตละประเด็นมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การเปนสมาชิกกองทุนหมูบานและการกูยืม 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 การกําหนดใหผูกูยืมเงินกองทุนหมูบานตองเปนสมาชิกของกองทุน เมื่อสมาชิกตองการกูยืมเงิน
จากกองทุนหมูบานตองยื่นความจํานงตอคณะกรรมการกองทุนฯ ซ่ึงจากการสํารวจขอมูลจากผูนําหมูบานพบวา ประชากรสวน
ใหญของหมูบานเปนสมาชิกของกองทุนหมูบาน โดยสวนใหญใหเหตุผลของการเปนสมาชิกกองทุนฯวาตองการรักษาสิทธิ์การ
กูยืมในอนาคต จะมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ไมไดเปนสมาชิกของกองทุน แตประเด็นสําคัญก็คือ ประชากรไมเขาเปนสมาชิก

                                                 
∗ อาจารย ดร.กมล งามสมสุข ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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กองทุนหมูบานสวนใหญเปนประชากรยากจนมากหรือ “ประชากรระดับลาง” ซ่ึงไมตองการเปนหนี้หรือคิดวาตนเองไม
สามารถกอหนี้ได หรือบางรายมีฐานะดีแตไมตองการเปนหนี้ ปรากฏการดังกลาวตรงกันกับขอมูลการสัมภาษณกลุมผูนํา
หมูบานที่ลวนระบุตรงกันวาคนจนมากๆ หรือกลุมคนจนที่สุดในหมูบานมักไมไดเขามาเปนสมาชิกของกองทุนดวยเหตุผล
ดังกลาวขางตน 
              ประชากรสมาชิกของกองทุนฯ เกือบทั้งหมดที่สํารวจ (ยกเวนเพียง 1 รายจากประชากรผูใหขอมูลทั้งหมดจํานวน 179 
ราย) ไดกูยืมเงินจากกองทุนฯ (ตารางที่ 71) และจากการดําเนินงานในชวงประมาณ 2 ปท่ีผานมา ผลการสํารวจพบวา สมาชิก
จํานวนมาก (รอยละ 36-47) ไดกูยืมเงินจากกองทุนฯ 1-2 ครั้ง ประมาณรอยละ 20 ไดกูยืมเงินจากกองทุนฯ ถึง 3 ครั้ง และมี
สมาชิกเพียง 1 รายเทานั้นที่ระบุวาสามารถกูยืมไดสูงสุดจํานวนถึง 4 ครั้ง ขอมูลขางตนนี้แสดงใหเห็นวา มีการกูยืมซํ้าๆ ของ
สมาชิกรายเดิมอยูมาก แตเมื่อพิจารณาการกูยืมครั้งแรกจําแนกรายปก็จะพบวา สัดสวนของประชากรทั้งที่อยูในชนบทที่สูงและ
ชนบททั่วไปและที่เปนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมไดกูยืมครั้งแรกในป 2545 สูงสุด (รอยละ 40-55 ) รองลงมาเปน
ป 2546 (รอยละ 27-40) (ตารางที่72 ) ในขณะที่การกูยืมครั้งแรกในป 2544 และ 2547 โดยภาพรวมมีเพียงรอยละ 17 และ 8 ของ
ประชากรที่กูยืมเทานั้น สัดสวนจํานวนประชากรที่กูยืมครั้งแรกในป 2547 ที่มีเพียงรอยละ 8 สวนหนึ่งเกิดจากการสํารวจขอมูล
กระทําในชวงเดือนมีนาคม 2547 ซ่ึงเปนชวงตนปที่หลายกองทุนยังอยูระหวางการดําเนินการขอกูยืม แมกระน้ัน ขอมูลสวนน้ีก็
ชวยชี้ใหเห็นวา การจัดการกองทุนหมูบานมีการกระจายการกูยืมเงินกองทุนไปใหสมาชิกรายใหมๆในกองทุน ไดดีพอสมควร 
และมีแนวโนมวาสมาชิกในกองทุนนาจะไดกูยืมเงินกองทุนครบถวนทุกคนภายใน 3-4 ปของการดําเนินงานของกองทุน 
อยางไรก็ตาม ขอมูลเหลานี้ไมไดแสดงวาประชากรสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดของหมูบานไดรับเงินกูยืมจากกองทุนฯอยาง
ทั่วถึง เน่ืองจากยังมีประชากรในหมูบานอีกจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะประชากรที่ยากจนมากๆ ท่ีไมไดเขามาเปนสมาชิกของ
กองทุนฯและไมสามารถกูยืมเงินจากกองทุนฯ ได หรือแมกระท่ังสมาชิกบางรายที่ตองการกูยืม แตดวยมีฐานะคอนขางยากจน 
อยูโดดเดี่ยว ทําใหขาดผูคํ้าประกันก็ไมสามารถเขาถึงเงินกูยืมของกองทุนได ดังตัวอยางที่ไดเกิดข้ึนในกรณีของพื้นท่ีชนบทที่สูง 
เชน บานปางไฮ ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เปนตน 
 สําหรับอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนหมูบานเรียกเก็บจากสมาชิกที่กูยืมเงินกองทุนน้ันตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 ขอ 34 
กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนสามารถ “กําหนดอัตราดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเงินฝากและเงินกูเปนอัตราที่แนนอนตาม
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก โดยคํานึงถึงจารีตประเพณีและสภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมูบานและชุมชนเมืองเปน
หลัก และปดประกาศอัตราดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนดังกลาวอยางเปดเผย”ในทางปฏิบัติปรากฏวา คณะกรรมการกองทุน
หมูบานแตละแหงจะทําการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูไวท่ีอัตรารอยละ 6 หรือ 12 ตอป โดยที่หลายกองทุนเรียกอัตราดอกเบี้ยนี้
วาเปน “คาบริหารจัดการกองทุน” สําหรับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 น้ันมีกําหนดใชกันในชวงป 2544-2545 ซ่ึงเปนการกําหนด
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูของกองทุนอ่ืนๆ เดิมที่มีในหมูบาน แตในระยะตอมาไดปรับลดลงมาอยูที่อัตรารอยละ 6 ตอป 

เนื่องจากกระแสความเขาใจเปาหมายของกองทุนที่ตองการใหเปนแหลงเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ํามีมากขึ้น ประกอบกับ
การไดรับขาวสารที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องที่รัฐบาลใหเงินกองทุนจํานวน 1 ลานบาทแกกองทุนฯ โดยไมไดเรียกเก็บดอกเบี้ยแต
ประการใด ซ่ึงเมื่อสอบถามประชากรถึงอัตราดอกเบี้ยที่จายใหแกกองทุน พบวา ประชากรระบุอัตราดอกเบี้ยที่จายแตกตางกัน
มาก แตโดยภาพรวมประชากรสวนใหญ (รอยละ 67 -72 ในการกูครั้งท่ี 1-3) ระบุวา จายดอกเบี้ยใหแกกองทุนในอัตรารอยละ 6 
(ตารางผนวก 1) มีเพียงประมาณรอยละ 5 และ 3 ของประชากรที่ขอกูในครั้งที่ 1 และ 2 เทานั้นที่ระบุวา จายดอกเบี้ยใหแก
กองทุนในอัตรารอยละ 12 เปนการยืนยันวากองทุนหมูบานที่เคยเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงถึงรอยละ 12 มีการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมลดลงและใชอัตรารอยละ 6 ตอปเกือบทั้งหมดแลว 
 

 



 

 

ตารางที่ 71  จํานวนและรอยละของครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามจํานวนครั้งที่กูยืมเงินกองทุนหมูบาน: ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป
                  ในภาคเหนือลานนา ป 2547

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
0 1 0.56 1 0.74 1 0.72 1 0.94 0 0.00
1 59 32.96 49 36.03 10 23.26 16 39.02 14 46.67 2 18.18 43 31.16 35 33.02 8 25.00
2 83 46.37 60 44.12 23 53.49 20 48.78 14 46.67 6 54.55 63 45.65 46 43.40 17 53.13
3 35 19.55 26 19.12 9 20.93 5 12.20 2 6.67 3 27.27 30 21.74 24 22.64 6 18.75
4 1 0.56 1 2.33 1 0.72 1 3.13

รวม 179 100.00 136 100.00 43 100.00 41 100.00 30 100.00 11 100.00 138 100.00 106 100.00 32 100.00
ที่มา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547

ตารางที่ 72 จํานวนและรอยละของครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่กูยืมเงินกองทุนในครั้งแรกจําแนกตามปที่กู: ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป
                  ในภาคเหนือลานนา ป 2547

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
2544 30 16.85 23 17.04 7 16.28 2 4.88 2 18.18 28 20.44 23 21.90 5 15.63
2545 76 42.70 55 40.74 21 48.84 19 46.34 13 43.33 6 54.55 57 41.61 42 40.00 15 46.88
2546 58 32.58 43 31.85 15 34.88 15 36.59 12 40.00 3 27.27 43 31.39 31 29.52 12 37.50
2547 14 7.87 14 10.37 5 12.20 5 16.67 9 6.57 9 8.57
รวม 178 100.00 135 100.00 43 100.00 41 100.00 30 100.00 11 100.00 137 100.00 105 100.00 32 100.00

กลุมควบคุม กลุมเปาหมาย

จํานวนครั้งที่กูยืม
เงินกองทุน

กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม กลุมเปาหมายรวม รวม กลุมควบคุม

ปที่กู กลุมเปาหมายรวม

รวมทุกพื้นที่
รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม

รวมทุกพื้นที่
รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม รวม กลุมควบคุม

ชนบททั่วไปชนบทที่สูง

ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป

โครงการดานเศรษฐกิจ              276 



โครงการดานเศรษฐกิจ 

 

277

               (1.1.2)  เงื่อนไขและอุปสรรคการกูยืมจากกองทุนหมูบาน 
 แมวาตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2545 มิไดกําหนดใหผูกูยืมเงินกองทุนหมูบานตองฝากเงินสัจจะออมทรัพยตอกองทุนไว
โดยตรง แตระเบียบดังกลาวก็ไดกลาวถึงแหลงที่มาของทรัพยสินกองทุนวา “เงินฝากสัจจะและเงินรับฝาก” เปนแหลงที่มาของ
เงินและทรัพยสินของกองทุนดวย (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหาร
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติพ.ศ. 2544) นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี (2544) ยังไดระบุใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถเพิ่มปริมาณเงินสัจจะออมทรัพยรายเดือนไวใน
ตัวอยางระเบียบขอปฏิบัติคณะกรรมการกองทุนฯตามคูมือการเตรียมจัดตั้งและดําเนินงานกองทุนฯอีกดวย17) ดังนั้น
คณะกรรมการกองทุนหมูบานทุกแหงที่สํารวจจึงไดกําหนดใหสมาชิกของกองทุนตองฝากเงินสัจจะออมทรัพยเปนรายเดือน
หรือรายป ซ่ึงกองทุนหมูบานแตละแหงจะกําหนดอัตราเงินฝากสัจจะออมทรัพยไวแตกตางกันโดยมักกําหนดเปน 10, 20, 30, 50 
และ 100 บาท/เดือน (ตารางผนวก 2) โดยอัตรา 20 บาท/เดือนไดรับความนิยมมากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบททั่วไป 

เงื่อนไขประการสําคัญอีกหนึ่งประการสําหรับการกูยืมเงินกองทุนฯ คือ การค้ําประกันเงินกูยืม ซ่ึงระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 
2544 ขอ 33 ระบุวา “คณะกรรมการกองทุนอาจเรียกหลักประกันเงินกู ไมวาจะเปนบุคคลหรือทรัพยสินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กองทุนกําหนด” แตกองทุนหมูบานทุกกองทุนกําหนดใชกันทั่วไปก็คือ การคํ้าประกันเงินกู ซ่ึงขอมูลจากการสํารวจ
กลุมผูนําชุมชนระบุวาการค้ําประกันท่ีใชกันอยูมี 2 รูปแบบคือ การคํ้าประกันดวยบุคคล และการใชหลักทรัพยคํ้าประกัน แต
ในทางปฏิบัติกองทุนมักกําหนดใหใชบุคคลที่เปนสมาชิกภายในกลุมยอยคํ้าประกัน ซ่ึงในภาคเหนือใชคําศัพทเฉพาะวา “การห
วันเงินกู” อันเปนการสลับกันคํ้าประกันการกูยืมเงินตามจํานวนคนใน “กลุมหวันเงินกู” ผลจากการสํารวจพบวา ประชากรระบุ
วาในการกูยืมเงินจากกองทุนหมูบานตองมีผูคํ้าประกัน 1-5 คน โดยประชากรสวนใหญทั้งอยูในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป
ตองใชผูคํ้าประกัน 2-3 คน (ตารางผนวก 3) 

เปนท่ีตระหนักวา ทั้งการกําหนดใหผูกูยืมตองฝากเงินสัจจะออมทรัพยเปนประจําทุกเดือนหรือการใหมีผูคํ้าประกัน
เงินกูนาจะเปนอุปสรรคตอการเขาถึงเงินทุนของกองทุนหมูบานของกลุมประชากรยากจน การศึกษานี้จึงไดสอบถามถึง ความ
ยากลําบากในการฝากเงินสัจจะออมทรัพยและการหาผูคํ้าประกันแกประชากรวาเปนอุปสรรคตอการกูยืมหรือไม ผลการศึกษา
พบวา มากกวารอยละ 95 และ 90 ของประชากรทั้งที่อยูในพื้นที่ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปหรืออยูในกลุมควบคุมหรือ
กลุมเปาหมายก็ระบุวาการฝากเงินสัจจะออมทรัพยและการหาผูคํ้าประกันไมเปนอุปสรรคตอการกูยืมเงินจากกองทุนหมูบาน 
ตามลําดับ (ตารางผนวก 4-5) ผลการศึกษาที่ปรากฏเชนนี้ไมนาจะมีความหมายวา การมีเง่ือนไขใหผูกูเงินกองทุนฯตองฝากเงิน
สัจจะออมทรัพยและมีผูคํ้าประกันไมไดเปนอุปสรรคตอประชากรในการกูยืมเงินจากกองทุนหมูบาน ทั้งนี้เนื่องจาก ผูยากจน
มากๆ ในหมูบานมักไมเขาเปนสมาชิกและไมไดเขามากูยืมเงินจากกองทุนฯ ดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอท่ี (1.1.2) ผูที่เขามา
เปนสมาชิกและกูยืมจากกองทุนฯและใหขอมูลสวนนี้  สวนใหญเปนผูที่มีความพรอมโดยผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการ
กองทุนฯวาเปนผูที่นาเชื่อถือ (จึงสามารถหาผูคํ้าประกันได) และมีฐานะที่จะชําระคืนเงินกูได  

               3. จํานวนเงินที่กูยืมจากกองทุนหมูบาน 

โครงการกองทุนหมูบานไดเริ่มจัดสรรและโอนเงินกองทุนเขาไปยังหมูบานครั้งแรกเมื่อ 25 กรกฎาคม 2544 (ตาราง
ผนวก 6) และเมื่อรวมการโอนทั้ง 10 ครั้งแลวก็จะพบวา มากกวารอยละ 97 ของหมูบานและชุมชนเมืองทั้งประเทศไดรับเงิน
โอนเพื่อดําเนินงานของกองทุนแลว โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคเหนือลานนาและจังหวัดที่เปนพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้พบวาเกือบ

                                                 
17) ขอมูลจากเว็บไซดรักบานเกิด ในหัวขอ “สาระของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง”  ระบุถึงแหลงท่ีมาของงบประมาณกองทุนฯขอ 2.3 วา “เงิน
ฝากสัจจะทุกเดือนๆ ละเทาๆ กันในวงเงินไมตํ่ากวา 10 บาท และสูงสุดไมเกิน 500 บาท ตอเดือน และสามารถเพิ่มยอดเงินฝากสัจจะไดปละครั้ง”  

  [ท่ีมา http://www.rakbankerd.com /01_jam/village_fund/index_houses_fund.html?topic_id=116&db _file= (24 กุมภาพันธ 2548)] 
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ทุกหมูบานไดรับการโอนเงินกองทุนเพื่อดําเนินงานเปนท่ีเรียบรอยแลว (ตารางผนวก 7) กองทุนหมูบานจึงสามารถเบิกจายเงินกู
ใหแกสมาชิกที่ขอกูยืมนับตั้งแตปลายป 2544 เปนตนมา  

โดยทั่วไปจํานวนเงินที่ประชากรสมาชิกของกองทุนหมูบานในพื้นที่ที่ศึกษาขอกูยืมในครั้งแรกอยูระหวาง 2,000-
50,000 บาท เปน 3,000-40,000 และ 5,000-30,000 บาท/รายในครั้งที่ 2 และ 3 ตามลําดับ (ตารางผนวก 8) ซ่ึงจะเห็นวาจํานวน
เงินขอกูต่ําสุดในแตละครั้งเพ่ิมข้ึนในขณะที่จํานวนเงินที่ขอกูสูงสุดลดลงการการขอกูครั้งตอๆ มา เนื่องจากในชวงที่เริ่ม
ดําเนินงานตามโครงการในระยะแรก (ป 2545-2546) น้ัน ระเบียบและกฎเกณฑตางๆ ที่รัฐบาลกําหนดไวยังไมถูกถายทอดไปสู
หมูบานอยางสมบูรณ อีกทั้งเจาหนาท่ีเองก็ยังไมทราบและไมมีความรูอยางถูกตอง ชัดเจน และสมบูรณในกฎระเบียบกองทุนที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้งที่จะแนะนําคณะกรรมการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความไมแนใจวาจะตองสง
เงินกองทุนจํานวน 1 ลานบาทคืนรัฐบาลหรือไม จึงทําใหสมาชิกของกองทุนบางรายที่ไมกลาเสี่ยงจึงขอกูยืมเงินจํานวนนอย 
ในขณะที่คนที่กลาเสี่ยงขอกูจํานวนมาก แตเมื่อไดรับทราบขอมูลขาวสารและกฎระเบียบที่ชัดเจน ถูกตอง และสมบูรณมากข้ึน
ในระยะตอมา จึงมีการปรับปริมาณเงินที่ขอกูยืมใหสอดคลองกับกฎระเบียบและความจําเปนมากข้ึน  

สวนจํานวนเงินที่ไดกูยืม 2,000-50,000 บาท/รายในครั้งที่ 1 และ 5,000-40,000 บาทในครั้งที่ 2 เมื่อพิจารณาถึง
จํานวนเงินที่ไดรับการอนุมัติใหกูยืมจากกองทุนพบวา ในการกูครั้งที่ 1 มากกวารอยละ 86 ของประชากรไดรับเงินกูจากกองทุน
หมูบานตามจํานวนที่ขอกู สัดสวนของประชากรที่ไดเงินกูตามจํานวนเงินที่ขอกูลดลงเปนรอยละ 85 และ 77 ในขณะที่สัดสวน
ของประชากรที่ไดรับเงินกูนอยกวาที่ขอกูเพิ่มขึ้นจากรอยละ 13 ในการขอกูครั้งที่ 1 ไปเปนรอยละ 14 และ 22 ในการขอกูครั้งที่ 
2 และ 3 ตามลําดับ (ตารางผนวก 9) ทั้งน้ีเหตุผลหลักมาจากมีจํานวนผูขอกูมาก (รอยละ 52 ในครั้งที่ 1 และรอยละ 61 และ 83 
ในครั้งที่ 2 และ 3 (ตารางผนวก 10)) สวนที่เหลือเกิดจากการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯซึ่งจะพิจารณาตามความจําเปน 
ความขยันขันแข็ง และจริงจังในการทํางานของผูขอกู ผลการศึกษาสวนนี้แสดงใหเห็นวา มีสมาชิกจํานวนมากที่ตองการกูยืมเงิน
จากกองทุนหมูบาน ทําใหคณะกรรมการกองทุนฯตองจัดสรรเงินทุนใหแกสมาชิกท่ีขอกูยืมอยางทั่วถึง (พยายามที่จะใหผูขอ
กูยืมทุกคนไดกูยืม) ซ่ึงจากการสัมภาษณกลุมผูนําหมูบานระบุวา เมื่อมีสมาชิกแจงความจํานงขอกูจํานวนมากราย คณะกรรมการ
กองทุนฯก็จะเฉลี่ยใหตามจํานวนเงินท่ีมี แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจํานวนเงินที่คณะกรรมการกองทุนฯอนุมัติใหกูยืมจะ
พบวาในระยะหลัง (การกูยืมในครั้งที่ 2 และ 3) มีแนวโนมที่จะใหกูยืมรายละ 20,000 บาทในสัดสวนสูงขึ้นอยางชัดเจน (ตาราง
ผนวก 11) ในขณะเดียวกันก็มีการปลอยหมุนเวียนใหกูยืมในหลายๆ ครั้งตอป ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนเกิดการเรียนรู
และปรับปรุงการดําเนินงานโดยนําเงินชําระคืนระหวางปมาปลอยกูใหแกสมาชิกที่ตองการกูยืมตอได และเปนที่นาสังเกตวา ท้ัง
การขอกูและปริมาณเงินกูที่ไดรับมักจะเปนจํานวนเต็มท่ี 5,000 10,000 15,000 และ 20,000 บาท/ราย (ดูตารางผนวก 8 และตารง
ผนวก 12-14 ประกอบ) ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนดังกลาวเปนปริมาณที่ลงตัวพอดีและงายแกการจดจํา อยางไรก็ตาม ขอมูลปริมาณ
เงินที่ขอกูและไดกูอ่ืนๆ ตามตารางดังกลาวนี้ก็ชี้ใหเห็นวา ทั้งผูขอกูและคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีวิจารณญาณพอสมควร
ในการท่ีจะขอกูและอนุมัติใหกูยืมตามความจําเปนและศักยภาพของประชากรผูกู 

               4. การใชเงินกูยืมและประโยชนที่ไดรับ 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 กองทุนหมูบานสามารถใหสมาชิกกูยืมเงินกองทุนหมูบานเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ได 6 ประเภท
ได ไดแก (1) พัฒนาอาชีพ (2) สรางงาน (3) สรางและ/หรือเพ่ิมรายได (4) ลดรายจาย (5) อุตสาหกรรมและ/หรือวิสาหกิจขนาด
เล็กในประชากร และ (6) เพื่อการฉุกเฉิน ซ่ึงในทางปฏิบัติคณะกรรมการกองทุนหมูบานแตละกองทุนจะจัดสรรเงินกองทุนรอย
ละ 10 เพื่อปลอยใหสมาชิกกูยืมไปใชในกรณีฉุกเฉินแยกตางหากจากการปลอยกูเพ่ือการลงทุนตามปกติ รายละเอียดของ
การศึกษาในสวนนี้ ผูวิจัยมุงที่จะทราบการใชเงินกูยืมเพ่ือการลงทุนตามขอ (1) – (5) ของประชากรซึ่งประชากรที่ขอกูยืมเงินจาก
กองทุนหมูบานจะระบุวัตถุประสงคของการกูยืมขอใดขอหนึ่งใน 5 ขอดังกลาวนี้ แตในการใชเงินกูจริงอาจแตกตางไปจาก
วัตถุประสงคที่ระบุไวเมื่อตอนขอกูยืมก็ได ดวยตระหนักในการปฏิบัติของประชากร การศึกษาจึงไดสอบถามถึงการใชเงินกูไป



โครงการดานเศรษฐกิจ 

 

279

ในกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในกิจกรรมใดบาง ใชเงินกูไปในกิจกรรมตางๆ อยางไร และมีผลกําไรจากการลงทุนหรือไมหรือ
อยางไร  

ผลการศึกษาในสวนของกิจกรรมการลงทุนที่ใชเงินกูยืมจากกองทุน พบวา ประชากรไดใชเงินกูยืมจากกองทุนไป
ในกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย โดยพบวาประชากรมักจะกระจายเงินที่กูยืมไปในกิจกรรมตางๆ มากกวา 1 กิจกรรม มีหลายราย
ที่ระบุวาใชเงินกูยืมจากกองทุนหมูบานไปในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงเปนการเฉพาะ  แตมักระบุปริมาณเงินที่ใชนอย
กวาปริมาณเงินกูยืมที่ไดรับ เชนเดียวกับประชากรที่ใชเงินกูยืมไปในกิจกรรมหลายอยาง มักไมระบุปริมาณเงินที่ใชอยาง
ครบถวนตามจํานวนที่ไดกูยืม  ทําใหการพิจารณาความสําคัญของแตละกิจกรรมในดานการใชเงินกระทําไดยาก นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจกรรมตางๆ ประชากรมักใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตองสอดคลองกันจนยาก
แกการคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจกรรมตางๆท่ีใชเงินกูยืมจากกองทุนฯ ในที่นี้จึงจํากัดการนําเสนอผลการศึกษาไป
ที่การใชเงินกูยืมจากกองทุนไปในกิจกรรมตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมดานการลงทุนท่ีประชากรทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปไดทําโดยใชเงินกูยืมจากกองทุนสวนใหญเปน
การลงทุนทางดานการเกษตร โดยประชากรในชนบททั่วไปมีการใชเงินกูยืม (ครั้งแรก) ไปในการลงทุนทําสวนผลไมมากที่สุด 
(รอยละ 28 ของประชากรกลุมเปาหมายและรอยละ 22 ของประชากรกลุมควบคุม – ตารางที่ 73) รองลงไปเปนกิจกรรมการทํา
นา และเลี้ยงสัตว ตามลําดับ สวนประชากรในชนบทที่สูงจะใชเงินกูยืมไปในการลงทุนปลูกพืชผักมากที่สุด (รอยละ 20 และ 36 
ของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม) รองลงไปเปนการทําสวนผลไมและปลูกพืชไร การใชเงินกูยืมไปเพื่อการลงทุน
ในดานการคาขาย ทําหัตถกรรม และธุรกิจการผลิตอ่ืน (ธุรกิจ SME) ของประชากรในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปน้ันมีนอยมาก 
และเปนที่นาสนใจที่ประชากรกลุมเปาหมายทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปจํานวนไมนอยท่ีมักใชเงินกูสวนหนึ่งผิด
วัตถุประสงคไปเปนคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับประชากร โดยเฉพาะการนําไปใชจายในชีวิตประจําวันอันเปนการบริโภคท่ีไมได
กอใหเกิดรายได (รอยละ 23 และ 11)  สําหรับการใชจายเงินกูยืมจากกองทุนในครั้งท่ี 2 และ 3 ของประชากรก็มีลักษณะและ
รูปแบบคลายคลึงกับการกูครั้งแรก (ดูตารางภาคผนวก 15 และ 16 ประกอบ)  

ในขณะที่ประชากรจํานวนหนึ่ง (โดยรวมประมาณรอยละ 10-12 – ตารางที่ 73) ไดใชเงินกูยืมจากกองทุนไปใน
กิจกรรมการบริโภคของประชากร แตก็มีประชากรไมต่ํากวารอยละ 35 ของแตละกลุมระบุวา ตองใชเงินของตนเองสมทบกับ
เงินกูยืมจากกองทุนในการลงทุนทํากิจกรรมการผลิตตางๆ ชี้ใหเห็นวาเฉพาะเงินกูยืมจากกองทุนฯ อาจจะไมเพียงพอตอการ
ลงทุนทํากิจกรรมการผลิตของบางประชากร แตก็เปนการชวยใหประชากรเหลานี้มีเงินทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น 

5. การชําระคืนเงินกูของกองทุนหมูบาน 

การดําเนินงานกองทุนหมูบานตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 กําหนดใหใหสมาชิกกูยืมเงินจากกองทุนฯตองชําระคืนภายใน 1 
ปซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบานทุกกองทุนฯตางยึดเปนระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัดโดยกําหนดใหสมาชิกท่ีกูยืมเงินกองทุน
ฯปละครั้ง แตบางกองทุนฯเชนกองทุนหมูบานศรีวารี ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริมอยูใกลตัวเมืองและสมาชิกสวนใหญปลูก
พืชผักอายุส้ันและทํางานงานในตัวเมือง ทําใหมีรายไดหมุนเวียนรายเดือน จึงกําหนดใหสมาชิกชําระคืนเงินกูเปนรายเดือน 
ประชากรสวนใหญ (รอยละ 83 และ 68 ในการกูยืมครั้งแรกและครั้งที่ 2) ที่กูยืมเงินกองทุนหมูบานสามารถชําระคืนเงินกูไดตาม
เวลาที่กําหนด มีเพียงรอยละ 10 และ 5 ท่ีระบุวาชําระคืนเงินกูลาชาหรือไมสามารถชําระคืนเงินกูแกกองทุนไดในการกูครั้งแรก
และครั้งที่ 2 ตามลําดบั  

เมื่อวิเคราะหเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ไมสามารถชําระคืนเงินกูไดหรือชําระคืนลาชากวากําหนด ปรากฏวามีประชากร
จํานวนมากกวาท่ีระบุวา ชําระคืนเงินกูลาชาหรือไมสามารถชําระคืนเงินกูแกกองทุนได เนื่องจากมีประชากรบางรายที่ยังครบ
กําหนดการชําระคืนแตคาดวาจะไมสามารถชําระเงินกูคืนไดหรืออาจชําระไดลาชากวากําหนดรวมใหขอมูลดวย ซ่ึงสาเหตุหลัก 
2 ประการที่ประชากรที่อยูในชนบททั่วไปทั้งที่เปนกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจํานวนมาก (ตารางผนวก 18) ระบุถึงคือ ราคา
ผลผลิตตกต่ําและผลผลิตเสียหาย ที่เปนเชนน้ีเพราะกองทุนหมูบานใหความชวยเหลือเฉพาะดานเงินทุน โดยยังไมไดใหความ
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ชวยเหลือดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะดานการตลาดผลผลิตเกษตรซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ประชากรเกษตรกรในชนบทประสบอยูเปน
ประจํา  

ดังนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยเก้ือหนุนใหโครงการกองทุนหมูบานประสบความสําเร็จไดก็คือ การแกไข
ปญหาทางดานการตลาดสินคาเกษตร 

นอกจากนี้ การมีภาระหนี้สินมากก็เปนสาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีกลุมประชากรเปาหมายในชนบททั่วไปถึงรอยละ 
17 (7 ประชากรจาก 40 ประชากรที่ใหเหตุผล) ระบุวาเปนสาเหตุใหตองชําระเงินกูลาชาหรือไมสามารถชําระได ซ่ึงแมจะดูไมใช
สาเหตุสําคัญเพราะมีประชากรจํานวนไมมากนักที่กลาวถึงสาเหตุนี้ แตเมื่อพิจารณาขอเท็จจริงที่วาหนี้สินของประชากรไทยมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดเวลา (ป 2545 เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 17-20) ในขณะที่รายไดของครัวเรือนมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกวา
หน้ีสิน (ป 2545 เพ่ิมขึ้นรอยละ 25-40) (รุงเรือง, 2547) ซ่ึงแมวารายไดจะเพิ่มข้ึนมากเทาใดก็ตาม การเพิ่มขึ้นของหนี้สินก็เปน
การสรางภาระหนี้สินของประชากรตลอดเวลา จึงทําใหสามารถคาดคะเนไดวา ปญหาภาระหนี้สินมากจะเปนปจจัยสําคัญที่
กระทบตอการดําเนินงานและความสําเร็จของกองทุนหมูบานไดในอนาคต 

การศึกษาในรายละเอียดถึงแหลงของเงินที่ประชากรนํามาใชชําระหนี้แกกองทุนหมูบาน ในเบื้องตน พบวา เพียง
รอยละ 58 ของประชากรในชนบททั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับรอยละ 73-86 ของประชากรในชนบทที่สูงและกลุมควบคุมของ
ชนบททั่วไประบุวา ใชเงินรายไดจากกิจกรรมที่ลงทุนดวยเงินที่กูยืมจากกองทุน (ตารางผนวก 19) แตแหลงเงินดังกลาวหาใช
เปนแหลงเงินเพียงแหลงเดียวสําหรับประชากรที่สามารถใชชําระเงินกูจากกองทุนไดทั้งหมด ประชากรจํานวนไมนอย (59 จาก 
158 ประชากรหรือมากกวา 1 ใน 3 ของประชากรที่ใหขอมูล) ซ่ึงสวนใหญเปนประชากรจากกลุมเปาหมายในชนบททั่วไปท่ีตอง
ใชเงินจากแหลงรายไดอ่ืนที่ไมไดเกิดจากการใชเงินกูยืมจากกองทุนฯ (ตารางผนวก 20) ซ่ึงแหลงรายไดอ่ืนที่ประชากรขางตนใช
ชําระเงินที่เปนแหลงสําคัญ ไดแก การรับจาง และการกูยืมจากญาติพี่นองหรือเพ่ือนบาน (ตารางผนวก 20) เปนการยืนยันวา 
เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรกลุมเปาหมายในชนบททั่วไปมีปญหาการชําระคืนเงินกูของกองทุนมากกวากลุมอ่ืนและตองใหเงิน
รายไดจากหลายแหลงมาชําระเงินกูของกองทุนฯรวมทั้งการตองกูยืมเงินจากแหลงอ่ืนมาชําระเงินกูของกองทุนฯ18) จนทําใหเกิด
ปญหาภาระหนี้สินมากจนเปนสาเหตุประการหนึ่งใหตองชําระหนี้กองทุนลาชาหรือชําระไมได ผลการศึกษาสวนน้ีแสดงใหเห็น
วา โครงการแกไขปญหาภาระหนี้สินของประชากรในชนบทในรูปแบบอื่นและโครงการกองทุนหมูบานจําเปนตองดําเนินการ
ควบคูกันเพ่ือเสริมซ่ึงกันและกันซ่ึงจะนําไปสูการแกไขปญหาความยากจนในชนบทไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น 

6. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน 

ประเด็นสําคัญของปรัชญาในการดําเนินงานของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองก็คือ การใหประชาชนใน
หมูบาน/ชุมชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนฯ การศึกษาจึงไดสอบถามประชากรถึงฐานะของการมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของกองทุนฯ ลักษณะหรือบทบาทการมีสวนรวม และโอกาสการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ผลการศึกษาพบวา มีเพียงประมาณรอยละ 27 ของประชากรระบุวา มีฐานะเปนประธาน กรรมการ หรือที่ปรึกษา
กองทุนฯ สวนที่เหลือระบุวาเปนสมาชิกของกองทุน (ตารางผนวก 21) แตเมื่อใหประชากรระบุเพ่ิมเติมถึงลักษณะหรือบทบาท
ในการมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนก็พบวา จากประชากรสมาชิกท้ังหมด 179 ราย มีเพียง 60 รายในประชากรทุก
กลุมที่ศึกษาที่ใหขอมูลวาไดเขาไปมีบทบาทในการดําเนินงานกองทุนอยางไรบาง (ตารางผนวก 22) แสดงวาประชากรสวนใหญ
ทั้งที่อยูในชนบทที่สูง ชนบททั่วไปและเปนกลุมเปาหมายหรือกลุมควบคุม ไมไดเขาไปมีสวนในการดําเนินงานของกองทุนฯ 
แตอยางใด 

                                                 
18) ผลการศึกษานี้สอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเคยมีนักวิชาการและนักปฏิบัติเสวนาออกอากาศทางสถานีโทรทัศนหลายแหงในชวงป 2546 และกลาวถึง
การชําระเงินกูของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองวามีหลายประชากรตองกูยืมจากแหลงอื่นมาใชชําระหนี้กองทุน โดยใชวลีแสดงถึงวิธีการชําระเงิน
ในลักษณะนี้วา “ผลัดผาขาวมา” 



 

 

ตารางที่ 73  จํานวนและรอยละของครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม จําแนกตามกิจกรรมที่ใชเงินกูยืมที่ไดจากการกูยืมในครั้งที่ 1 : ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป
                  ในภาคเหนือลานนา ป 2547

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ทําสวนผลไม 41 23.16 33 24.63 8 18.60 5 12.20 4 13.33 1 9.09 36 26.47 29 27.88 7 21.88
ทําการเกษตร 38 21.47 25 18.66 13 30.23 17 41.46 10 33.33 7 63.64 21 15.44 15 14.42 6 18.75
ทํานา 30 16.95 24 17.91 6 13.95 1 2.44 1 3.33 29 21.32 23 22.12 6 18.75
เลี้ยงสัตว 27 15.25 20 14.93 7 16.28 2 4.88 2 6.67 25 18.38 18 17.31 7 21.88
ปลูกพืชผัก 22 12.43 17 12.69 5 11.63 13 31.71 9 30.00 4 36.36 9 6.62 8 7.69 1 3.13
ใชจายในครัวเรือน 21 11.86 19 14.18 2 4.65 7 17.07 7 23.33 14 10.29 12 11.54 2 6.25
ทําไร 16 9.04 12 8.96 4 9.30 5 12.20 4 13.33 1 9.09 11 8.09 8 7.69 3 9.38
คาขาย 10 5.65 6 4.48 4 9.30 1 2.44 1 9.09 9 6.62 6 5.77 3 9.38
การศึกษาบุตรหลาน 9 5.08 8 5.97 1 2.33 1 2.44 1 3.33 8 5.88 7 6.73 1 3.13
ซอมแซม/ตอเติมบาน 6 3.39 5 3.73 1 2.33 1 2.44 1 3.33 5 3.68 4 3.85 1 3.13
ซื้อ/ซอมเครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ

5 2.82 3 2.24 2 4.65 5 3.68 3 2.88 2 6.25

ซื้อ/เชา/ไถถอนที่ดิน 4 2.26 4 2.99 1 2.44 1 3.33 3 2.21 3 2.88
ทําหัตถกรรม 2 1.13 1 0.75 1 2.33 1 2.44 1 3.33 1 0.74 1 3.13
ซื้อยานพาหนะ 2 1.13 2 1.49 1 2.44 1 3.33 1 0.74 1 0.96
ลงทนธุรกิจ SME 1 0.56 1 2.33 1 0.74 1 3.13
ชําระหนี้เกา 1 0.56 1 0.75 1 0.74 1 0.96
อื่นๆ 1 0.56 1 0.75 1 0.74 1 0.96

รวม 177 100.00 134 100.00 43 100.00 41 100.00 30 100.00 11 100.00 136 100.00 104 100.00 32 100.00
ที่มา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547

กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม กลุมเปาหมาย
กิจกรรมที่ใชเงินกูยืม
จากกองทุนหมูบาน

รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง
รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม รวม รวม

ชนบททั่วไป
กลุมควบคุม

โครงการดานเศรษฐกิจ              281 



โครงการดานเศรษฐกิจ 

 

282

และในจํานวน 60 ประชากรที่ไดเขาไปมีบทบาทในการบริหารกองทุนฯ ไมต่ํากวารอยละ 25 ของประชากรกลุมเปาหมายทั้งใน
ชนบทที่สูงและชนบททั่วไประบุวามีสวนรวมเพียงการกูยืมเทาน้ัน ซ่ึงก็ไมจัดวามีบทบาทที่แทจริงตอการดําเนินงานของกองทุน
ฯแตประการใด  โดยภาพรวมมีเพียงรอยละ 40 ของ 60 ประชากรที่ใหขอมูลที่ระบุวาเขามามีบทบาทในการดําเนินงานของ
กองทุนฯโดยการเขารวมประชุม และมีเพียงรอยละ 10 เทาน้ันที่ไดแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของกองทุนฯ 

นอกจากการมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนในลักษณะตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน สมาชิกอาจมีบทบาทใน
การเสนอแนะความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของกองทุนฯและปกปองผลประโยชนของสมาชิกเอง ผล
การศึกษาพบวา ในภาพรวมมีเพียงรอยละ 35 ของประชากรที่เคยเสนอแนะตอการดําเนินงานกองทุนหมูบาน และเปนที่นา
สังเกตวา สัดสวนของประชากรกลุมควบคุมที่อยูในชนบททั่วไประบุวาเคยเสนอแนะตอการดําเนินงานกองทุนฯมีมากกวา
ประชากรกลุมเปาหมายถึง 1 เทาตัว (เกือบรอยละ 62 เปรียบเทียบกับรอยละ 30 ตารางผนวก 23) ในขณะที่สัดสวนดังกลาวใน
กลุมประชากรที่อยูในชนบทที่สูงไมตางกันมากนัก (รอยละ 30 เปรียบเทียบกับรอยละ 25) ผลการศึกษาในสวนนี้สะทอนใหเห็น
วา บทบาทการดําเนินงานกองทุนหมูบานในชนบททั่วไปมักตกอยูกับผูนําและกลุมประชากรที่มีฐานะดีกวาเปนสําคัญ 
ประชากรยากจนในชนบททั่วไปโดยเฉพาะกลุมประชากรที่ยากจนมากๆ ซ่ึงเปนประชากร “ระดับลางสุด” จึงมีโอกาสเขาถึง
และไดรับประโยชนจากกองทุนหมูบานนอย เมื่อประกอบเขากับขอมูลที่ปรากฏวาประชากรยากจนของหมูบาน (ซ่ึงแมวาในแต
ละหมูบานจะมีจํานวนไมมากนัก) มักไมเขามาเปนสมาชิกของกองทุนฯ ดังไดกลาวมาแลวในบทที่ 4.8.1 (1)  การที่จะหวังให
กองทุนหมูบานเปนเครื่องมือในการขจัดความยากจนจากสังคมไทยจึงไมนาประสบความสําเร็จได นอกเสียจากจะมีการ
เปล่ียนแปลงการดําเนินของกองทุนใหกลุมประชากรยากจนมากๆ ของหมูบานเขามีเปนสมาชิกและมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของกองทุนฯ พรอมกับการปรับเงื่อนไขการกูยืมที่เอ้ืออํานวยตอการเขาถึงเงินทุนของกองทุนฯของประชากรที่ยากจนมากๆ 
เหลานั้น 

7. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการบริหารงานกองทุนหมูบาน 

เพื่อใหการดําเนินงานโครงการกองทุนหมูบานตามปรัชญาที่ตั้งไวเกิดผลสําเร็จ โดยเฉพาะดานการมีสวนรวมของ
ประชาการในหมูบาน การศึกษาสวนน้ีจึงมุงประเด็นไปที่ความคิดเห็นของประชากรตอการดําเนินงานของกองทุนฯและ
ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุนฯ  

เปนท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่งที่ผลการสํารวจพบวา มากกวารอยละ 70 ของประชากรในทุกกลุมทั้งท่ีอยูในชนบทที่สูง
และชนบททั่วไปสนใจอยากที่จะเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของกองทุนฯ (ตารางผนวก 24) แตที่ผานมากลับมี
บทบาทในการแสดงความคิดเห็นนอย (ดูรายละเอียดในบทที่ 4.8.1(1) ที่กลาวมาแลว) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา หากมีการปรับรูปแบบ
การมีสวนรวมของประชากรอยางเหมาะสมซึ่งอาจตองมีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับประชากรลักษณะตางๆ ก็จะทําให
ประชาชนในหมูบานมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานตามปรัชญาของโครงการและจะทําใหมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของโครงการที่เอ้ือประโยชนตอประชากรกลุมตางๆ ในหมูบานไดมากขึ้น อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา สัดสวน
ของประชากรที่อยูในกลุมควบคุมซ่ึงเปนกลุมที่คอนขางมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวาที่แสดงความคิดเห็นวาอยากมีสวนรวม
เสนอแนะตอกองทุนฯมีคาสูงกวาประชากรกลุมเปาหมายในทั้งสองพื้นท่ีอยูเล็กนอย ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะในปจจุบันที่
ประชากรกลุมควบคุมก็มีบทบาทในการเสนอแนะความคิดเห็นตอกองทุนฯสูงอยูแลว (ดูตารางผนวก 23 ประกอบ) เปนการ
ชี้ใหเห็นวา กลุมประชากรเปาหมายซ่ึงในปจจุบันยังไมคอยมีบทบาทการเสนอแนะความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของกองทุนฯตองการเขามามีสวนรวมมากข้ึน การพิจารณาถึงรูปแบบที่จะใหประชาชนมีสวนรวมจึงตองคํานึงถึง
กลุมประชากรเปาหมายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดอยกวาเปนสําคัญ สําหรับรายละเอียดผลการศึกษาดานความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของกองทุนฯในดานระยะเวลาการใหกูยืม ปริมาณเงินที่ใหกูยืม อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม การ
เบิกจายและชําระเงินกูยืม และคณะกรรมการดําเนินงานของกองทุนมีดังนี้ 
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7.1  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอระยะเวลาการใหกูยืมเงินกองทุน 
      เปนที่ทราบและถกเถียงกันตลอดมาตลอดชวงระยะเวลาการเริ่มดําเนินงานของกองทุนถึงความสั้นของระยะเวลา

การใหกูยืมเงินของกองทุนฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการใหกูยืมเพื่อการเกษตร ซ่ึงหลายกิจกรรมมีระยะเวลาการ
ผลิตที่ยาวนานกวาจะใหผลตอบแทนเพื่อการชําระคืนเงินกูได เชนการกูยืมเงินของกองทุนฯไปลงทุนเลี้ยงวัว หรือการลงทุน
สรางสวนผลผลไมใหม เปนตน จึงไมเปนที่นาแปลกใจแตประการใดที่ประชากรทั้งในชนบทที่สูงและทั่วไปประมาณรอยละ 60 
ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใหกูยืม โดยเห็นวาระยะเวลาที่ใหกูยืมไมเกิน 1 ปน้ันส้ันเกินไป ซ่ึงระยะเวลาการให
กูยืมที่ประชากรเสนอแนะใหเปลี่ยนแปลงในสัดสวนของผูเสนอแนะที่ใกลเคียงกันคือ ใหขยายเปน 3 และ 2 ป (รอยละ 35 และ 
31 ตามลําดับ - ตารางผนวก 26) ซ่ึงหากพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวา ยังมีประชากรอีกจํานวนหนึ่งที่เห็นวาระยะเวลาให
กูยืมไมเกิน 1 ป มีความเหมาะสมดีแลว (ประมาณรอยละ 37 ของประชากรในทั้งสองพื้นที่ - ตารางผนวก 25) ในขณะที่
ประชากรที่เสนอแนะใหเปล่ียนแปลงอีกจํานวนไมนอยตองการใหขยายระยะเวลาใหกูยืมเพิ่มขึ้นโดยไมระบุระยะเวลาที่แนนอน
และอีกสวนหนึ่งขอใหขยายระยะเวลาการใหกูยืมไปถึง 5 ป ดังนั้น การปรับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 ในเรื่องระยะเวลาการใหกูยืม
เงินกองทุนสูงสุดใหมีระยะเวลายาวนานขึ้นและยืดหยุนใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานแตละแหงสามารถกําหนดระยะเวลา
การใหกูยืมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพื้นที่จึงนาจะเปนทางออกที่ดีท่ีสุด 

7.2  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอปริมาณเงินกูยืม 

     ประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากพอๆ กับประเด็นเรื่องระยะเวลาในการกูยืมก็คือ ประเด็นเรื่องปริมาณเงินใหกูยืม
ที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนดไวรายละไมเกิน 20,000 บาทและสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท โดย
ที่กรณีหลังนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิกของกองทุนฯ ผูไมเห็นดวยกับขอกําหนดดังกลาวยกประเด็นการกูยืม
เงินกองทุนเพื่อใชลงทุนในการเลี้ยงสัตว (เชน การเลี้ยงวัว) และการลงทุนทําสวนผลไมที่มีความตองการใชเงินทุนมากกวา 
20,000 บาทซึ่งเปนกรณีปกติที่มีการอนุมัติใหกูยืมกันโดยทั่วไป ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวจากประชากร 
พบวา  ในภาพรวมแลว ประชากรมีความเห็นก้ําก่ึงระหวางการคงปริมาณเงินกูยืมข้ันสูงไวเทาเดิมที่ 20,000 บาทตอราย และควร
เปลี่ยนแปลง (รอยละ 46 เปรียบเทียบกับรอยละ 49 – ตารางผนวก 27) โดยที่ความเห็นที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เงินใหกูยืมปรากฏเดนชัดในประชากรที่อยูในชนบทที่สูง (รอยละ 43 เปรียบเทียบกับ 56 - ตารางผนวก 27) แตเมื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมถึงปริมาณเงินกูยืมขั้นสูงสุดที่ตองการเปลี่ยนแปลงนั้นควรเปนเทาใด ประชากรมีความเห็นแตกตางกัน โดย
ที่ระดับ 50,000 บาทตอรายนั้นไดรับเสนอจากประชากรตัวอยางในสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 22) รองลงมีเปน 30,000 บาทตอราย 
(รอยละ 15) และเปนที่นาสนใจที่มีประชากรตัวอยางในสัดสวนใกลเคียงกัน (รอยละ 15) เสนอใหเปล่ียนปริมาณเงินใหกูยืมเปน 
20,000 บาทตอรายซึ่งเทากับขอกําหนดเดิม (ตารางผนวก 28) ในขณะที่กลุมตัวแทนประชากรใหก็มีความเห็นวาตองการปริมาณ
เงินกูยืมในปริมาณเดียวกันนี้ (ระบุวาตองการรายละ 30,000 – 50000 บาท หรือบางรายเสนอวาตองการเงินกูถึง 100,000 บาท) 
เปนการแสดงวา ขอกําหนดปริมาณเงินใหกูยืมเดิมที่ 20,000 บาทตอรายนาจะมีความเหมาะสมในระดับท่ียอมรับได และหาก
รัฐบาลจะมีเงินสนับสนุนกองทุนหมูบานเพิ่มมากขึ้นและขยายปริมาณเงินใหกูยืมไปเปน 30,000 บาท หรือ50,000 บาทตอราย ก็
จะเปนประโยชนแกประชากรในชนบทมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม รัฐบาลพึงตระหนักวา การเปล่ียนแปลงเชนนี้จะเปนการเอื้อ
ประโยชนแกประชากรระดับกลางถึงระดับสูงมากกวาประชากรยากจนมากๆ ท่ีอยูในระดับลาง การแกไขปญหาความยากจนใน
ชนบทก็ไมอาจจะหมดไปได 

7.3)  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตออัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 ไมไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนหมูบานจะเรียกเก็บจากสมาชิกวาเปนจํานวน
เทาใด ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินงานกองทุนหมูบานจึงมีหลายกองทุนกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูไวท่ีรอยละ 12 ตอป และ
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ในระยะตอมาก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงมาเปนรอยละ 6 ตอป (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหนาที่ 4) ซ่ึงสวนนี้ โดยรวม
ประชากรสวนใหญ (รอยละ 65) เห็นวาอัตราดอกเบี้ยท่ีกองทุนฯเรียกเก็บอยูในขณะนั้นเหมาะสมดีแลว (ตารางผนวก 29) โดยที่
สัดสวนของประชากรในชนบทที่สูงที่เห็นวาอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บอยูมีความเหมาะสมดีแลวนอยกวาประชากรในชนบท
ทั่วไป (รอยละ 56 เปรียบเทียบกับรอยละ 67) แตสัดสวนของประชากรที่เห็นวาอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนหมูบานเรียกเก็บอยูไม
เหมาะสมและตองการใหเปลี่ยนแปลงในสองพื้นที่มีคาใกลเคียงกัน (ประมาณรอยละ 30) อัตราดอกเบี้ยที่ประชากรเสนอแนะให
เปลี่ยนแปลงนั้น อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ไดรับการเสนอจากประชากรในชนบททั่วไปมากที่สุด (รอยละ 43 ของประชากรที่
เสนอแนะ – ตารางผนวก 30) แตเมื่อพิจารณาถึงแหลงเงินทุนอ่ืนๆ ในหมูบานที่มีอยูเดิมซ่ึงมักเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงกวาอัตรา
ที่เสนอแนะนี้มาก หากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนหมูบานต่ําลงมากๆ ก็จะกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนอ่ืนที่มีความ
เขมแข็งใหออนแอลง เปนการบอนทําลายความเขมแข็งของชุมชนในสวนอ่ืนๆ ได อีกทั้งการที่กองทุนหมูบานเรียกเก็บอัตรา
ดอกเบี้ยลดลงมากๆ ในทางเศรษฐศาสตรจะมีผลทําใหการใชเงินทุนขาดประสิทธิภาพ เงินทุนอาจถูกใชไปในกิจกรรมที่ไม
กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจของประชากรได อยางไรก็ตาม หากมีการปลูกฝงจิตสํานึกผูกูยืมใหมีวินัยในการใชเงิน ใช
เงินทุนที่กูยืมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชนในทางเศรษฐกิจแลว การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูของกองทุนฯใหต่ําลงก็
จะเปนการชวยเหลือสมาชิกของกองทุนฯเปนอยางมาก 

7.4   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการเบิกจายเงินกูยืม 

ในการเบิกจายและชําระคืนเงินกูแกกองทุนหมูบานนั้น ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 ขอ 32 และ 35 กําหนดใหผู
กูยืมเงินกองทุนฯตองเปดบัญชีกับธนาคาร (ธนาคารออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) และทําการ
เบิกจายและชําระคืนเงินกูยืมที่ธนาคารดวยตนเอง ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวไดกอใหเกิดปญหาแกหมูบานที่อยูหางไกลจากธนาคาร
ในดานความยุงยากของการเบิกจายและชําระคืนเงินกู การเดินทางเขาไปเบิกจายและชําระเงินกูยืมคืนท่ีธนาคารรายบุคคล
กอใหเกิดตนทุนที่สูง นอกจากนี้ สมาชิกบางรายที่มีความรูนอยก็อาจมีปญหาในการเบิกจายและชําระคืนเงินกูได อยางไรก็ตาม 
ปญหาประการหลังน้ีนาจะหมดไปไดเมื่อประชากรไดเรียนรูมากขึ้นในอนาคต ผลจากการสํารวจความคิดเห็นจากประชากร 
พบวา มากกวารอยละ 80 ของประชากรในทุกกลุมของชนบทที่สูงและชนบททั่วไปหรือรอยละ 93 ของประชากรทั้งหมดเห็นวา
ระบบการเบิกจายและการชําระคืนเงินกูที่ดําเนินการอยูนั้นมีความเหมาะสมดีแลว (ตารางผนวก 31) ท่ีเปนเชนนี้เพราะ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานสวนใหญจะเปนผูใหความชวยเหลือแกสมาชิกในการเบิกจายและรับชําระเงินกูจากสมาชิกที่
หมูบาน คณะกรรมการจะเปนผูดูแลติดตอกับธนาคารแทนสมาชิก ซ่ึงเปนการอํานวยความสะดวกที่สมาชิกใหความพึงพอใจ
เปนอยางมาก 

7.5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการกองทุนฯ 

การดําเนินงานกองทุนหมูบานที่กระทําในรูปคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกใน
หมูบานน้ันๆ เองซึ่งสวนใหญจะเปนผูนําหรือผูที่เคารพนับถือในหมูบาน (เชนกองทุนหมูบานศรีวารี ตําบลเหมืองแกว อําเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหมมีอดีตครูใหญที่ลาออกจากราชการเขามาเปนประธานกองทุนหมูบาน) จึงไมเปนที่นาแปลกแตประการใดที่
จะพบวา มากกวารอยละ 80 ของประชากรในแตละกลุมของชนบทที่สูงและชนบททั่วไปที่เห็นวา คณะกรรมการกองทุนมีความ
เหมาะสมดีแลว (ตารางผนวก 32) แมกระน้ัน ประชากรที่เห็นวาควรมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนฯ เน่ืองจากในบาง
กองทุนคณะกรรมการกองทุนไมใหความยุติธรรมแกสมาชิกอยางทั่วถึง และบางแหงคณะกรรมการกองทุนอาจใหความ
ชวยเหลือแกญาติและผูใกลชิดที่เปนสมาชิกของกองทุนฯกอนสมาชิกทั่วไป ซ่ึงหากมีการปรับปรุงใหสมาชิกและประชากรใน
หมูบานเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนไดดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 4.8.1(1) ก็นาจะเปนวิธีการหนึ่งที่แกไข
ปญหาดังกลาวได 
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(1.1.2)  กองทุนชุมชนเมือง∗ 

              1. พ้ืนที่ศึกษาและประชากรตัวอยาง 

การศึกษาและประเมินโครงการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลในกรณีของโครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ลานบาท สําหรับพื้นที่ชุมชนเมืองมี ประชากรตัวอยางจากชุมชนเมืองตัวอยางในเขตเทศบาลของ
จังหวัดเชียงใหม พะเยา และลําพูน จํานวน 16 แหง รวม 98 ราย โดยแบงเปนประชากรกลุมเปาหมายในชุมชนเมืองรอยละ 68 
และประชากรกลุมควบในชุมชนเมืองรอยละ 31  

ตารางที่ 74 ประชากรตัวอยางศึกษาในโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ลานบาท 

จังหวัด รายชื่อชุมชน รวม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม 

 42 28 14 
เมืองกาย 5 5  
หนองหอย 4  4 
ปาแพง 7 7  
พัฒนาบานกูเตา 4  4 
ระแกง 13 13  
ศรัทธาวัดหัวฝาย 2  2 
ศรีวิชัย 3 3  

จังหวัดเชียงใหม 

ปาหา 4  4 
 30 21 9 
วัดบุญยืน 10 10  
วัดไชยอาวาส 3  3 
วัดภมูินทร 11 11  

จังหวัดพะเยา 

วัดปาลานคํา 6  6 
จังหวัดลําพูน  26 18 8 
 ไกแกว 7 7  
 ชางฆอง 5  5 
 สันดอนรอม 11 11  
 บานทา-ทานาง 3  3 

รวมทั้งหมด  98 67 31 
  ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 

(1.1)  ลักษณะอาชีพและรายไดของประชากรตัวอยาง 

                   ในดานการประกอบอาชีพของประชากรตัวอยาง  พบวา อาชีพหลักสวนใหญของคนในครอบครัว ประกอบอาชีพ
คาขายรวมกับการประกอบกิจการสวนตัวและรวมกับการเปนแรงงานรับจางนอกการเกษตรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46  

                                                 
∗ อาจารย  ดร. ศุทธินี  ดนตรี ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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(ตารางที่ 74) รองลงมาเปนอาชีพรับจางนอกการเกษตร รอยละ 23 การประกอบกิจการสวนตัวรอยละ 10 การเกษตรรวมกับ
อาชีพอ่ืนรอยละ 15 และการรับราชการรอยละ 5  

สําหรับรายไดและรายจายของประชากรตัวอยาง กลุมที่ประกอบอาชีพคาขายรวมกับการประกอบกิจการสวนตัว
และรวมกับการเปนแรงงานรับจางนอกการเกษตร มีรายได-รายจายและรายไดสุทธิมากกวาการประกอบอาชีพอ่ืน  รองลงมา
เปนการประกอบกิจการสวนตัว  การรับราชการ  การรับจางนอกการเกษตร  และการเกษตรรวมกับอาชีพอ่ืน  ในทุกกลุมอาชีพ
ยังมีความแตกตางของรายรับ รายจาย และรายรับสุทธิเปนอยางมาก ความตองการจํานวนเงินกูจึงนาจะมีความแตกตางกันมาก
เชนกัน สวนใหญมีจํานวนรายรับและรายจายขั้นต่ําที่สุดมีประมาณ 18,000 บาทตอป ในดานรายรับสุทธิทุกกลุมอาชีพ 
ประชากรตัวอยางมีรายรับสุทธิตอปต่ําที่สุดอยูในขั้นติดลบ คือ มีจํานวนรวม 55 รายหรือ รอยละ 56 ของประชากรตัวอยาง
ทั้งหมด คิดเปนยอดเงินราว 5.6 ลานบาท (ยอดเงินรายรับสุทธิที่ติดลบอยูระหวาง 1,150 – 1,098,892 บาทตอป) 

 
ตารางที่ 75 ลักษณะอาชีพและรายไดของประชากรตัวอยางศึกษา 

อาชีพ สัดสวนอาชีพ รายได (บาท) รายจาย รายรับสุทธิ 

45.9 24,000 ถึง 1,331,500 32,180 ถึง 5,779,600 -1,098,892 ถึง 
1,509,520 

คาขายรวมกับกิจการ
สวนตัวและเปน
แรงงานนอกการเกษตร 
การรับจางนอก
การเกษตร 

23.5 17,600 ถึง 399,000 15,340 ถึง 206,222 -108,950 ถึง – 132,778 

กิจการสวนตัว 10.2 24,153 ถึง 1,038,000 65,470 ถึง 219,010 -4,844 ถึง 912,745 
การเกษตรรวมกับอาชีพ
อ่ืน 

15.3 18,060 ถึง 638,000 38,680 ถึง 487,348 -395,834 ถึง 275,976 

การรับราชการ 5.1 57,000 ถึง 415900 33,359 ถึง 162,200 -16,942 ถึง 253,700 

  ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 

(1.3) ชวงเวลาท่ีเขารวมโครงการ 

ประชากรตัวอยางไดเขารวมโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ มาตั้งแต พ.ศ. 2544 ซ่ึงเปนปแรกที่รัฐบาล
นําโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ มาเปนโครงการหนึ่งในการแกไขปญหาความยากจนใหกับชุมชนเมือง และนับวา
เปนครั้งแรกที่รัฐบาลใหโอกาสประชากรในเขตเมืองไดรับความชวยเหลือในการแกไขปญหาความยากจน ในขณะที่ชุมชน
ชนบทไดมีโครงการเชนนี้มากอนแลว  ในระหวาง พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2547 อันเปนเวลาที่ทําการเก็บขอมูลแบบสอบถาม
และการสัมภาษณจากประชากรตัวอยาง และเปนระยะเวลาชวงแรกของการขอกูเงินในครั้งที่ 3 หรือรอบที่ 3 ของโครงการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ  ประชากรตัวอยางของชุมชนเมืองในจังหวัดเปาหมายทั้งสามแหง ไดขอกูเงินจากโครงการนี้ 
รวม 159 ราย  ในปแรก (พ.ศ. 2544) มีผูเขารวมโครงการเพียง 13 ราย (ตารางที่ 76) ทั้งหมดเปนการขอกูในครั้งที่ 1  โดยมีการขอ
กู 1 รายท่ีจังหวัดเชียงใหม (ชุมชนระแกง)  9 รายในจังหวัดลําพูน (ชุมชนไกแกว ชางฆองและบานทา-ทานาง) และ 3 รายใน
จังหวัดพะเยา (ชุมชนวัดไชยอาวาส และวัดภูมินทร) ในปที่ 2 (พ.ศ. 2545)  มีผูขอกูเงินรวม 68 ราย จากทุกจังหวัด เปนการขอกู
เงินครั้งที่ 1 รวม 47 ราย และการขอกูเงินครั้งที่ 2 รวม 21 ราย  สําหรับในปที่ 3 (พ.ศ. 2546) มีผูขอกูเงินรวม 65 ราย จากทุก
จังหวัด เปนการขอกูเงินครั้งที่ 1 รวม 33 ราย และการขอกูเงินครั้งที่ 2 รวม 32 ราย  และในปสุดทาย (พ.ศ. 2547) ซ่ึงเปนเวลาที่
เริ่มตนดําเนินการขอกูเงินรอบที่ 2 ของประชากรตัวอยางในจังหวัดชียงใหม และการเริ่มตนขอกูเงินในครั้งท่ี 3 ของชุมชนใน
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จังหวัดพะเยาและลําพูน จึงทําใหมีผูขอกูเงินแลวไดรับการอนุมัติในจํานวนไมมากนัก เพียง 13 รายเทาน้ัน เปนผูมาขอกูเงินครั้ง
ที่ 1, 2 และ 3 จํานวน 5, 3 และ 5 รายตามลําดับ (ตารางที่ 76) 

 
ตารางที่ 76 จํานวนประชากรตัวอยางศึกษาของผูขอกูเงินระหวาง พ.ศ. 2544 – 2545 จําแนกตามจํานวนครั้งที่ขอกู 

จํานวนผูขอกูครั้งที่ 1 จํานวนผูขอกูครั้งที่ 2 จํานวนผูขอกูครั้งที่ 3 ปท่ีขอกูยืมเงิน รวมทั้งหมด 
ชม พย. ลพ. รวม ชม. พย. ลพ. รวม ชม. พย. ลพ. รวม 

2544 13 1 3 9 13 - - - - - - - - 
2545 68 22 16 9 47 19 - 2 21 - - - - 
2546 65 17 9 7 33 3 14 15 32 - - - - 
2547 13 2 2 1 5 - 2 1 3 - 3 2 5 
รวม 159 42 30 26 98 22 16 18 56 - 3 2 5 

  หมายเหตุ:   ชม.  หมายถึง เชียงใหม พย. หมายถึง พะเยา  และ ลพ.  หมายถึง ลําพูน 
  ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 

หากพิจารณายอดรวมของจํานวนผูขอกูเงินในแตละป พบวาเมื่อมีการดําเนินโครงการเต็มรูปแบบแลวตั้งแต พ.ศ. 
2545 มีจํานวนผูขอกูเงินในจํานวนที่ใกลเคียงกัน คือระหวาง พ.ศ. 2545 และ 2546 มีจํานวน 65 - 68 ราย (ตารางที่ 76) สวนใน 
พ.ศ. 2547 แตหากพิจารณาจํานวนผูขอกูเงินตามจํานวนครั้งท่ีขอกูแลว จากประชากรตัวอยางกลุมเดียวกัน มีการขอกูเงินครั้งที่ 1 
มีจํานวนมากที่สุด และลดลงในการขอกูเงินครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3  ทั้งน้ีเปนเพราะมีความตองการเงินกูในแตละชุมชนเมืองมาก 
แตจํานวนเงินใหกูมีจํากัด จึงมีการสลับใหผูที่ไมเคยกูมากอนไดมีโอกาสไดขอกูในปตอๆ ไปบาง  

(1.4) เง่ือนไขในการขอกูเงิน 

จากแบบสอบถามและการสํารวจขอมูลจํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เปนการสํารวจขอมูลจากผูนําชุมชน ใน
ระหวาง 5 กันยายน 2546 – 15 ตุลาคม 2546 และระหวางวันที่ 16 ตุลาคม 2546 - 15ธันวาคม 2546 สวนในครั้งท่ี 3 เปนการ
สํารวจขอมูลจากประชากรกลุมเปาหมายรายประชากรในเดือนมีนาคม 2547   การขอกูยืมเงินจากโครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ลานบาท มีเงื่อนไข ดังนี้ 

1.4.1  การเปนสมาชิกของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ลานบาท โดยผูขอกูเงินตองสมัคร
เปนสมาชิกของกองทุนหมูบานฯ กอน เพื่อใหไดสิทธิในการกู สมาชิกบางคนอาจเปนเพียงสมาชิกของโครงการฯ แตไมใชสิทธิ์
ในการขอกูเงินก็ได  

1.4.2  การออมเงินสัจจะออมทรัพย เปนเงื่อนไขที่จําเปนแตมีรายละเอียดที่แตกตางกันในแตละชุมชน ในประเด็น
จํานวนเงินออม มีลักษณะการออมเงินหลายระบบ ทั้งการฝากเปนรายเดือนหรือเปนรายป มีตั้งแตยอดเงินฝาก 20 บาทตอเดือน 
ถึง 1,000 บาทตอป สําหรับประชากรตัวอยาง สวนใหญตองฝากเงินสัจจะออมทรัพย 100 บาทตอป และตองซ้ือหุนของกองทุน
สัจจะออมทรัพยอยางนอยคนละ 1 หุน 

1.4.3  การมีผูคํ้าประกัน โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ลานบาท ใหโอกาสแกผูมีรายไดนอย 
ที่ไมมีทุนทรัพยมาค้ําประกันการกูเงิน โดยใหคนในชุมชนที่ไมใชคนในครอบครัวเดียวกัน สามารถคํ้าประกันกันเองได และ
ตองมีผูคํ้าประกัน 2 คน  

1.4.4  ชวงเวลาที่ใหกูยืมเงิน มีกําหนดไมเกิน 1 ป การสงเงินกูคืนมีทั้งเปนรายเดือนและเปนรายป ทําใหชุมชนบาง
แหงมีการชําระเงินตนครบกอนกําหนด ก็มีการนําเงินนั้นมาใหกูยืมตอไปได 

1.4.5  จํานวนเงินที่อนุมัติใหกู  กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทุกแหง มีเงินกองทุนเริ่มตน 1 ลานบาท และเมื่อมี
การประเมินผลโครงการฯ ชุมชนชางฆองและไกแกวไดรับการประเมินในข้ัน AAA (3A) หมายถึง มีประสิทธิภาพในการ
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บริหารจัดการกองทุนในขั้นดีมาก จึงไดรับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มอีกแหงละ 100,000 บาท รวมเปนเงินกองทุน 1,100,000 
บาท สวนกองทุนอ่ืนๆไดรับการประเมินในระดับ AA สําหรับการอนุมัติเงินกู จะตองผานการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนของแตละชุมชน โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจจะพิจารณาอนุมัติไดเอง  หากสมาชิกมีขอกูยืมเงินไมเกิน
รายละ 20,000 บาท หากตองการกูเงินมากกวาน้ีจนถึงจํานวน 50,000 บาทตอราย ตองมีการเรียกประชุมใหญสมาชิกท้ังหมด 
และไดรับการยินยอมดวยเสียงสามในสี่ของที่ประชุม เนื่องจากเปนเรื่องยุงยากในทางปฏิบัติ และประกอบกับมีเงินกองทุน
จํานวนเริ่มตน 1 ลานบาท ไมเพียงพอกับความตองการ ชุมชนเมืองที่ศึกษาทั้งหมด จึงกําหนดยอดเงินใหกูสูงที่สุดไมเกิน 20,000 
บาทตอราย  จํานวนเงินท่ีขอกูกับจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติอาจไดรับตรงกัน หรือต่ํากวาที่จํานวนที่ขอไว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในดานความเปนไปไดของโครงการที่ เสนอมา ความเหมาะสมของผู กู ท้ังในดาน
ความสามารถในการทํางาน ความนาเชื่อถือทางสังคม ประวัติการทํางาน และขีดความสามารถในการใชคืนเงินกู 

1.4.6  อัตราดอกเบี้ยเงินกูและการชําระคืน กองทุนทุกแหงในจังหวัดพะเยาและลําพูนตั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 6 
ตอป หรือเดือนละ 0.50 บาท ระยะชําระคืนทั้งหมดในเวลา 1 ป แตบางชุมชนอาจใหมีการทยอยชําระเปนรายเดือน หรือเปนงวด 
เพ่ือจะไดมีเงินกองทุนมาหมุนเวียน โดยขึ้นอยูกับการทําความตกลงกันระหวางคณะกรรมการบริหารกองทุนและสมาชิกของ
กองทุน สําหรับชุมชนในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 6 ตอป ยกเวนชุมชนเมืองกายและศรีวิชัย ใช
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป เนื่องจากในชุมชนมีกองทุนสัจจะออมทรัพยท่ีเขมแข็งมากอน และใชอัตราดอกเบี้ย รอยละ 12 ตอ
ป ซ่ึงเปนอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยของกองทุนหมูบานโดยทั่วไป เมื่อมีโครงการกองทุนหมูบานฯ จึงตองปรับใหอัตรา
ดอกเบี้ยของกองทุนหมูบานฯ ใหเทากับรอยละ 12 ตอปเชนกัน เพื่อใหกองทุนสัจจะออมทรัพยสามารถแขงขันได 

ประชากรตัวอยางศึกษามีความเห็นตอเงื่อนไขในการขอกูเงิน กองทุนเงินลานฯ ดังนี้ 
1.4.7 เงินฝากสัจจะออมทรัพย สมาชิกสวนใหญรอยละ 97 ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ มีผูไมเห็นดวยมีเพียง 2 

ราย โดยตองการใหลดจํานวนเงินฝากสัจจะออมทรัพยรายเดือนลงกวาในปจจุบัน 
1.4.8 ผูคํ้าประกัน  สวนใหญตอบวามีผูคํ้าประกัน 2 ราย แตมีบางที่ตอบวามีผูคํ้าประกัน 1 ราย (ในกรณีเรงดวน 

ฉุกเฉิน) หรือ 3 ราย สําหรับประเด็นนี้ ประชากรตัวอยางคิดวาไมเปนปญหาในการขอกูเงิน  รอยละ 92  สวนผูที่ตอบวาเปน
ปญหา เปนเพราะหาคนค้ําประกันไดยาก จึงตองการใหลดจํานวนผูคํ้าประกันลงเหลือเพียง 1 คน  หรือยกเลิกเงื่อนไขนี้ 
นอกจากนี้ยังทําใหผูขอกูและผูคํ้าประกันระแวงซึ่งกันและกัน 

1.4.9 ระยะเวลาอนุมัติเงิน การพิจารณาอนุมัติเงินกูสวนใหญ อยูระหวาง 1 – 60 วัน แตสวนใหญอยูภายในระยะเวลา 
7 วัน รอยละ 33 รองลงมา เปนระยะเวลา 15 วัน และ 30 วัน ในดานระยะเวลาอนุมัติเงินกู สวนใหญเห็นวาไมเปนปญหา แตผูที่
ตองรอการอนุมัติมากกวา 10 วันขึ้นไป ตองการใหลดระยะเวลาอนุมัติเงิน โดยควรลดเหลือเวลาไมเกิน 7 วัน 

1.4.10 การเบิกจายเงินกู/การชําระคืน สมาชิกสวนใหญเห็นวาเหมาะสมดี แลว ยกเวน สมาชิกเพียง 2 ราย ที่เห็นวา 
ยังเปนปญหาในดานตองใชเอกสารมาก จํานวนเงินกองทุนไมพอกับจํานวนประชากรที่มีสิทธิ์ขอกู 

1.4.11 จํานวนเงินกูที่ไดรับ สวนใหญยอมรับจํานวนเงินกูที่คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ แตมีจํานวนไม
นอยรอยละ 44 ที่ตองการใหเพิ่มจํานวนเงินเพราะไมเพียงพอตอการลงทุน และใชไดในระยะเวลาสั้นเทาน้ัน โดยเงินกูข้ันต่ําควร
เริ่มจาก 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือเปนไปตามความตองการของผูขอกู 

1.4.12 อัตราดอกเบี้ย สมาชิกสวนใหญใชคืนเงินกูดวยอัตราดอกเบี้ย รอยละ 6 ตอป และเห็นวาเปนอัตราที่เหมาะสม 
ยกเวนในชุมชนที่ใชอัตราดอกเบี้ยสูงกวานี้ ไดเสนอใหลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียงรอยละ 6 ตอป เพื่อใหเหมือนกับกองทุนสวน
ใหญ 

1.4.13 ระยะเวลาชําระเงินคืน   แมวาสมาชิกสวนใหญยอมรับการชําระเงินคืนในเวลา 1 ป แตยังมีผูตองการให
ปรับปรุงระยะเวลาในการชําระเงินคืนมากถึงรอยละ 45 โดยเสนอใหขยายเวลาออกไปเปน 1.5 – 3 ป เพ่ือใหสอดคลองกับ
กิจกรรมที่กูไปลงทุน ซ่ึงไมสามารถใหผลตอบแทนไดภายในระยะเวลา 1 ป เชน การเลี้ยงสัตว การคา ฯลฯ 

1.4.14 คณะกรรมการกองทุนฯ ในดานนี้สมาชิก รอยละ 65 เห็นวาคณะกรรมการกองทุนฯ ปฏิบัติงานไดดี แตมีอยู
รอยละ 22 ตองการใหเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนฯ ที่เปนอยู   เน่ืองจากไดปฏิบัติงานมานาน (กวา 3 ป ในชุมชนบาง
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แหง) มีความไมโปรงใส มีการทุจริตและยักยอกเงินกองทุน ไมมีความยุติธรรมเพียงพอในการพิจารณาอนุมัติ ไมมีความยืดหยุน
ใหกับผูมีฐานะยากจนที่ไมสามารถหาผูคํ้าประกันได รวมทั้งการผอนผันเมื่อไมสามารถชําระเงินคืนไดทันตามกําหนดเวลา และ
มีการบริหารงานโดยไมรับฟงขอเสนอแนะ  

1.5  อัตราดอกเบี้ย 

ชุมชนเมืองทุกแหงในจังหวัดพะเยาและลําพูนใชอัตราดอกเบี้ยเมื่อชําระคืนเงินกู รอยละ 6 ตอป สําหรับชุมชนใน
จังหวัดเชียงใหม ชุมชนเมืองสวนใหญรอยละ 92 คิดอัตราดอกเบี้ย รอยละ 6 ตอป ยกเวนชุมชนเมืองกายและศรีวิชัยที่คิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป เนื่องจากชุมชนเหลานี้มีกองทุนสัจจะออมทรัพยที่เขมแข็งอยูกอน และใชอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป 
หากตั้งอัตราดอกเบี้ยของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ ใหต่ํากวาน้ีเกรงวาจะมีผลกระทบตอการบริหารงานของกองทุน
สัจจะออมทรัพย และลดขีดความสามารถในการแขงขันลง 

1.6 จํานวนเงินที่ขอกูและจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ 

จํานวนเงินที่ขอกูอยูระหวาง 5,000 – 20,000 บาท และจํานวนเงินท่ีไดรับอนุมัติอยูระหวาง 5,000 – 20,000 บาท 
เชนกัน สมาชิกสวนใหญไดรับการอนุมัติเงินกูตามที่ขอ ยกเวนสมาชิก 6 ราย หรือรอยละ 6 ที่ขอกูในวงเงิน 15,000 บาท และ 
20,000 บาท แตไดรับเงินนอยกวาจํานวนที่ขอไว  จํานวนเงินกูที่ไดรับการอนุมัติมากที่สุด คือ 20,000 บาทตอราย พบ
เชนเดียวกันในทั้งในประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม คิดเปนรอยละ 51 ของประชากรตัวอยางที่ศึกษา รองลงมาเปน
เงินกู 10,000 บาทและ 15,000 ตอราย คิดเปนรอยละ 26 และ 15 ตามลําดับ มียอดเงินอนุมัติในการขอกูครั้งที่ 1 ของประชากร
ตัวอยางทั้งหมดรวม 1,482,000 บาท โดยมีเงินที่ถูกตัดจากเงินที่ขอกู 60,000 บาท  ในการขอกูเงินครั้งที่ 2 มีผูขอกูเงินทั้งหมด 56 
ราย ยอดเงินกูรวมทั้งหมด 896,000 บาท โดยขอกูเงินอยูระหวาง 7,000 – 20,000 บาท  คิดเปนเงินกูเฉล่ียตอรายเทากับ 16,000 
บาท  สําหรับการกูเงินในครั้งที่ 3 มีผูขอกู 5 ราย รวมเงินกูทั้งหมด 72,000 บาท จํานวนเงินที่ขอกูอยูระหวาง 7,000 – 20,000 
บาท  เปนเงินกูเฉล่ียตอรายเทากับ 14,440 บาท การกูเงนิในครั้งท่ี 2 และ 3 มีการตัดเงินท่ีขอกูนอยมาก และยังคงมีการกูมากที่สุด
ที่วงเงิน 20,000 บาทตอราย จึงเห็นไดวามีแนวโนมจะไดเงินกูตอรายเพ่ิมขึ้นในขณะที่ผูขอกูมีจํานวนลดลง  สวนจํานวนเงินกู
เฉล่ียตอรายตามการใชประโยชนยังมีลักษณะเชนเดียวกับการกูเงินในครั้งที่ 1 

1.7  การนําเงินกูไปใชประโยชนและจํานวนเงินที่ลงทุนสมทบ 

ในการขอกูเงินครั้งที่ 1 มีสมาชิกไดรับอนุมัติเงินกูทั้งหมด 98 ราย แบงตามการใชประโยชนเงินกูได 132 ราย (ผูกู
รายเดียวกันมีการใชเงินหลายดาน)  จํานวนเงินที่แตละกิจกรรมใชมีคาเฉลี่ยตอจํานวนผูกูเฉลี่ยตอรายเทากับ 11,227 บาท  เมื่อ
พิจารณาคาเฉล่ียของเงินกูตามการนําเงินกูไปใชประโยชน พบวาการฝากธนาคารมีเงินกูเฉลี่ยตอรายมากที่สุด รองลงมาเปนการ
ปรับปรุงที่อยูอาศัย คาเลาเรียน การคา และการเกษตร (11,306 - 16,666 บาทตอราย) ในดานการใชประโยชนจากเงินที่ไดรับการ
อนุมัติกูให พบวาใชเงินตรงกับวัตถุประสงคของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ เพียงรอยละ 55 และใชเงินไมตรง
กับวัตถุประสงครอยละ 45 ของจํานวนผูขอกูท้ังหมด (ตารางที่ 77) ประชากรในกลุมเปาหมายมีสัดสวนของการกูเงินตรงตาม
วัตถุประสงคของกองทุนตอการกูเงินผิดจากวัตถุประสงคเทากับ รอยละ 57 : 43  สวนในกลุมควบคุมมีสัดสวนเทากับ รอยละ 
51 : 49  สําหรับการใชเงินใหตรงกับวัตถุประสงค มีการนําเงินไปลงทุนเพื่อการคาทั้งเปนเงินทุนหรือเงินหมุนเวียนรวม รอยละ 
67  การเกษตรเพื่อซ้ือปุย เมล็ดพันธุ หรือเล้ียงสัตวรอยละ 20  และการซื้ออุปกรณหรือปจจัยในการผลิตรอยละ 12  สําหรับผูกูที่
ใชเงินผิดวัตถุประสงค มีการใชเงินเพ่ือเปนคาเลาเรียนของบุตรรอยละ 30 ของการใชเงินผิดวัตถุประสงคทั้งหมด  คาใชจายใน
บานรอยละ 29  การใชหนี้รอยละ 17 การซื้อของใชสวนตัว (ตูเย็น เตาแกส เครื่องซักผา และรถมอเตอรไซค) รอยละ 15  การ
ปรับปรุงที่อยูอาศัย รอยละ 5 การไถของจากโรงรับจํานําและการนําเงินไปฝากธนาคาร มีสัดสวนเทากันรอยละ 2  

สําหรับการใชประโยชนเงินกูในครั้งที่ 2 มีสมาชิกไดรับอนุมัติเงินกูท้ังหมด 56 ราย แบงตามการใชประโยชนเงินกู
ได 77 ราย พบวามีการนําเงินไปใชตรงกับวัตถุประสงคของโครงการกองทุนหมูบานฯ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการกูเงินในครั้ง
ที่ 1 กลาวคือ มีสัดสวนการใชเงินตรงตามวัตถุประสงคตอการใชเงินผิดวัตถุประสงค เทากับ รอยละ 49 : 51  ในระหวาง
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ประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมมีสัดสวนนี้ท่ีแตกตางกัน  โดยกลุมเปาหมายมีการใชเงินตรงตามวัตถุประสงคตอการใช
เงินผิดวัตถุประสงคนอยกวากลุมควบคุม โดยมีสัดสวนเปนรอยละ 46 : 54 และรอยละ 56 : 44 ตามลําดับ  กิจกรรมที่นําเงินกูไป
ใชประโยชนยังคงมีรูปแบบเชนเดียวกับการกูเงินในครั้งที่ 1 ทั้งในกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม  การใชเงินตามวัตถุประสงค 
สวนใหญนําไปใชเพื่อการคา การเกษตร และการซื้ออุปกรณหรือปจจัยการผลิตตามลําดับ  สวนการใชเงินผิดวัตถุประสงค เปน
การนําไปใชประโยชนดานการใชหน้ี คาใชจายในบาน คาเลาเรียน การซื้อของใชสวนตัว การปรับปรุงหรือซอมแซมที่อยูอาศัย 
และการฝากธนาคาร ตามลําดับ สวนการกูเงินในครั้งท่ี 3 สวนใหญนําไปใชประโยชนทางการคา 

สําหรับจํานวนเงินที่ใชในการขอกูครั้งที่ 1 มียอดรวมทั้งหมด 1,482,000 บาท มีลักษณะการใชประโยชนเงินกู และ
สัดสวนจํานวนเงินตามการใชเงินที่ตรงกับวัตถุประสงคตอการใชเงินผิดวัตถุประสงคคลายคลึงกับจํานวนผูขอกูทั้งหมด โดย
เปนการใชเงินตรงตามวัตถุประสงคของกองทุน19) รอยละ 59 และไมตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนรอยละ 41  สําหรับ
ประชากรกลุมเปาหมาย มีการใชเงินตรงกับวัตถุประสงคตอการใชเงินผิดวัตถุประสงค เทากับรอยละ 62 : 38  และสวน
ประชากรกลุมควบคุมมีสัดสวนเทากับ รอยละ 52 : 48  ประเภทกิจกรรมที่นําเงินกูไปใชประโยชน ยังคงมีลักษณะและสัดสวน
เชนเดียวกับจํานวนผูกู ทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม คือ ประชากรกลุมเปาหมายใชเงินตรงกับวัตถุประสงคในดานการคา 
การเกษตร และการซื้ออุปกรณหรือปจจัยการผลิตตามลําดับ สวนการใชเงินผิดวัตถุประสงค เปนการใชประโยชนเพื่อเปนคาเลา
เรียน คาใชจายในบาน การใชหนี้ การซ้ือของใชสวนตัว และการปรับปรุงที่อยูอาศัย ตามลําดับ  สําหรับกลุมควบคุมมีการใชเงิน
ตรงกับวัตถุประสงคในดานการเกษตรและการคาตามลําดับ การใชเงินผิดวัตถุประสงค นําไปใชเพ่ือเปนคาเลาเรียน การใชหนี้ 
การปรับปรุงท่ีอยูอาศัย การใชจายในบาน และการซื้อของใชสวนตัว ตามลําดับ 

ในดานเงินที่ผูกูนํามาสมทบกับเงินกู พบวายอดเงินท่ีขอกูทั้งหมดยังไมเพียงพอกับความตองการ เพราะมีการนําเงิน
มาลงทุนสมทบโดยรวมอีก 670,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 45 ของเงินที่อนุมัติใหกูไดท้ังหมด ประชากรกลุมเปาหมายตอง
นํามาสมทบอีกรอยละ 30 ในขณะที่กลุมควบคุมใชเงินสมทบมากถึงรอยละ 82  ประชากรกลุมเปาหมายใชเงินสมทบกับ
กิจกรรมที่ใชเงินตามวัตถุประสงคในดานมากที่สุดในดานการเกษตร รองลงมาเปนการคา และการซื้ออุปกรณหรือปจจัยการ
ผลิต   สวนของการใชเงินผิดวัตถุประสงคของกองทุนในดานคาใชจายในบาน คาเลาเรียน และการใชหนี้  สําหรับกลุมควบคุม
ไดใชเงินสมทบตามกิจกรรมที่ตรงกับวัตถุประสงคของกองทุน ในดานการเกษตรและการคา และนําเงินมาสมทบกับกิจกรรมที่
ผิดวัตถุประสงคของโครงการฯ ในดานการซื้อของใชสวนตัว การปรับปรุงที่อยูอาศัย และการใชหน้ี  การที่ตองนําเงินมาเพิ่ม
สมทบกับเงินที่กูได สําหรับเงินกูที่ใชตามวัตถุประสงคแสดงถึงความไมเพียงพอของเงินกูตามที่ตองการจริง ทําใหเปนอุปสรรค
ในการลงทุนประกอบอาชีพ การขยายกิจการ และยังจําเปนตองหาเงินกูหรือเงินหมุนเวียนจากแหลงอ่ืน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหเกิด
การกอหนี้นอกระบบตอไปอีก  สวนการใชเงินกูที่ผิดวัตถุประสงคของกองทุน แสดงถึงภาวะหนี้สิน และภาระตางๆ ใน
ประชากร ที่มีผลเปนอุปสรรคทําใหมีการใชเงินกูไมตรงกับวัตถุประสงคของกองทุน อีกทั้งไดสะทอนความบกพรองและการ
ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมการใชเงินกองทุนฯ ใหเปนไปวัตถุประสงคที่ตั้งเอาไว 

ในการกูเงินครั้งที่ 2  พบวาประชากรกลุมเปาหมายมีการใชเงินกูตามวัตถุประสงคลดลง ในขณะที่กลุมควบคุมมีการ
ใชเงินกูตามวัตถุประสงคเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 53 และ 59  (ตารางที่ 78) กิจกรรมที่นําเงินไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค
ของประชากรกลุมเปาหมายยังคงเปนลักษณะเดียวกับการกูเงินครั้งที่ 1 คือ  การคา เกษตรกรรม และการซื้ออุปกรณหรือปจจัย
การผลิต การนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคของโครงการ มีสัดสวนมากที่สุดเปนการใชหนี้ รองลงมาเปน คาเลาเรียน คาใชจายใน
บาน และการซื้อของใชสวนตัว  สําหรับการกูเงินครั้งที่ 3 มีการนําเงินไปใชประโยชนในดานการคา เกษตรกรรม และการใชหน้ี  

 
 
 

                                                 
19) วัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คือ เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมืองสําหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ 
สรางงาน สรางรายได หรือเพ่ิมรายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเปนเรงดวน 
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ตารางที่ 77  จํานวนเงินกูและเงินท่ีประชากรฯ ผูกูนํามาสมทบตามการใชประโยชน ในการกูครั้งที่ 1 

รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม %เงินสมทบ การใชประโยชนเงินกู 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รวม  เปาหมาย ควบคุม 

การใชเงินตามวตัถุประสงค 
878,000 

(505,000) 
59.2 

(75.4) 
646,000 

(237,000) 
62.2 

(77.2) 
232,000 

(268,000) 
52.3 

(73.8) 
58 37 116 

  - เกษตรกรรม 
 

169,600 
(266,000) 

11.4 
(39.7) 

125,600 
(93,000) 

12.1 
(30.3) 

44,000 
(173,000) 

9.9 
(47.7) 

157 74 
 

393 

  - การคา 
 

630,000 
(223,000) 

42.5 
(33.3) 

442,000 
(128,000) 

42.6 
(41.7) 

188,000 
(95,000) 

42.4 
(26.2) 

35 29 
 

51 

  - อุปกรณ/ 
  ปจจัยการผลิต 

78,400 
(16,000) 

5.3 
(2.4) 

78,400 
(16,000) 

7.5 
(5.2) 

0 
(0) 

0.0 
(0.0) 

20 20 
 

 
0 

การใชเงินผิดวัตถุประสงค 
604,000 

(165,000) 
40.8 

(24.6) 
392,500 
(70,000) 

37.8 
(22.8) 

211,500 
(190,000) 

47.7 
(52.3) 

27 18 90 

  - คาใชจายใน 
    บาน 

140,600 
(50,000) 

9.5 
(7.5) 

126,600 
(50,000) 

12.2 
(16.3) 

14,000 
(0) 

3.2 
(3.9) 

36 40 
 

0 

  - การปรับปรงุ 
    ท่ีอยูอาศัย 

50,000 
(50,000) 

3.4 
(7.5) 

30,000 
(0) 

2.9 
(0.0) 

20,000 
(50,000) 

4.5 
(13.8) 

100 0 
 

250 

  - การใชหนี ้
 

96,000 
(35,000) 

6.5 
(5.2) 

56,000 
(5,000) 

5.4 
(1.6) 

40,000 
(30,000) 

9.0 
(8.3) 

37 9 
 

75 

  - คาเลาเรียน 
 

238,000 
(15,000) 

16.1 
(2.2) 

128,500 
(15,000) 

12.4 
(4.9) 

109,500 
(0) 

24.7 
(30.2) 

6 12 
 

0 

  - การซื้อของใช สวนตัว 
56,400 

(15,000) 
3.8 

(2.2) 
51,400 

(0) 
4.9 

(0.0) 
5,000 

(15,000) 
1.1 

(4.1) 
27 0 

 
300 

 - การฝาก ธนาคาร 
20,000 

(0) 
1.3 

(0.0) 
0 

(0) 
0.0 

(0.0) 
20,000 

(0) 
4.5 

(0.0) 
0 0 

 
0 

  - การไถของที ่
    จาํนํา 

3,000 
(0) 

0.2 
(0.0) 

0 
(0) 

0.0 
(0.0) 

3,000 
(0) 

0.7 
(0) 

0 0 
 

0 

รวม 
 

1,482,000 
(670,000) 

100.0 
(100.0) 

1,038,500 
(307,000) 

100.0 
(100.0) 

443,500 
(363,000) 

100.0 
(100.0) 

45 30 
 

82 

  หมายเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง เงินที่นํามาสมทบ 
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ตารางที่ 78 จํานวนเงินกูและเงินที่ประชากรฯ ผูกูนํามาสมทบตามการใชประโยชน ในการกูครั้งที่ 2 
รวมทกุกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคมุ %เงินสมทบ 

การนําเงินกูไป ใชประโยชน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รวม เปาหมาย ควบคมุ 

การใชเงินตามวตัถุประสงค 
494,300 

(163,000) 
55.2 

(85.7) 
323,800 
(31,000) 

53.3 
(67.4) 

170,500 
(132,000) 

59.2 
(91.5) 

33 10 77 

  - เกษตรกรรม 
 

101,000 
(115,000) 

11.3 
(60.5) 

49,000 
(2,000) 

8.1 
(4.4) 

52,000 
(113,000) 

18.1 
(78.4) 

114 
 

4 217 

  - การคา 
 

356,500 
(48,000) 

39.8 
(25.2) 

248,000 
(29,000) 

40.8 
(63.0) 

108,500 
(19,000) 

37.7 
(13.2) 

14 
 

12 18 

  - อุปกรณ/ 
ปจจัยการผลิต 

36,800 
(0) 

4.1 
(0.0) 

26,800 
(0) 

4.4 
(0.0) 

10,000 
(0) 

3.5 
(0.0) 

0 
 

0 0 

การใชเงินผิดวัตถุประสงค 
401,700 
(27,200) 

44.8 
(14.3) 

284,200 
(15,000) 

46.7 
(32.6) 

117,500 
(12,200) 

40.8 
(8.5) 

7 5 10 

  - คาใชจายใน 
    บาน 

52,100 
(0) 

5.8 
(0.0) 

45,100 
(0) 

7.4 
(0) 

7,000 
(0) 

2.4 
(0.0) 

0 
 

0 0 

  - การปรับปรงุ 
    ท่ีอยูอาศัย 

15,000 
(0) 

1.7 
(0.0) 

0 
(0) 

0.0 
(0.0) 

15,000 
(0) 

5.2 
(0.0) 

0 
 

0 0 

  - การใชหนี ้
 

153,000 
(0) 

17.1 
(0.0) 

151,000 
(0) 

24.8 
(0) 

2,000 
(0) 

0.7 
(0.0) 

0 
 

0 0 

  - คาเลาเรียน 
 

120,600 
(25,000) 

13.5 
(13.1) 

67,100 
(15,000) 

11.0 
(32.6) 

53,500 
(10,000) 

18.6 
(6.9) 

21 
 

22 19 

  - การซื้อของ 
    ใชสวนตัว 

41,000  
(2,200) 

4.6 
(1.2) 

21,000 
(0) 

3.5 
(0) 

20,000 
(2,200) 

6.9 
(1.5) 

5 
 

0 11 

  - การฝาก 
    ธนาคาร 

20,000 
(0) 

2.2 
(0.0) 

0 
(0) 

0.0 
(0.0) 

20,000 
(0) 

6.9 
(0.0) 

0 
 

0 0 

รวม 
 

896,000 
(190,200) 

100.0 
(100.0) 

608,000 
(46,000) 

100.0 
(100.0) 

288,000 
(144,200) 

100.0 
(100.0) 

21 
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1.8 เวลาคางชําระเงินกู 

กองทุนหมูบานมีระเบียบที่ผูกูตองชําระเงินภายในกําหนดเวลา 1 ป  จากประชากรตัวอยางพบวา ในการกูเงินครั้งที่ 
1 มีสมาชิกสวนใหญรอยละ 63 สามารถคืนเงินกูไดทันตามกําหนด สมาชิกท่ีไมสามารถชําระเงินคืนไดตามกําหนด ในการกูครั้ง
ที่1 มีจํานวน 16 ราย แบงตามชวงเวลาคางชําระได เปน 3 กลุม คือ กลุมที่ชําระเงินคืนไมเกิน 3 เดือน มีจํานวน 2 ราย กลุมท่ีชําระ
เงินไดระหวาง 3 – 6 เดือน มี 2 ราย และ กลุมที่ชําระเงินระหวาง 6 – 12 เดือน มีจํานวน 12 ราย  โดยมียอดเงินคางชําระรวมกัน 
173,350 บาท คิดเปนเงินคางชําระตอราย 10,834 บาท สําหรับการกูครั้งที่ 2 สมาชิกสวนใหญรอยละ 91 สามารถชําระเงินคืนได
ตามกําหนด มีผูคางชําระ 5 ราย ในระยะเวลา 6 – 12 เดือน เปนยอดเงินคางชําระรวมกัน37,000 บาท คิดเปนเงินคางชําระตอราย 
7,400 บาท การคางชําระเงินกูเงินทั้งสองครั้ง  มีสาเหตุมาจากการมีหนี้สินมาก รายไดจากการคาไมเพียงพอหรือขาดทุน ผลผลิต
การเกษตรเสียหาย ไมมีเงินใชคืน และตองจายเงินคาเลาเรียน  สมาชิกเหลานี้จะถูกตัดสิทธิ์ในการขอกูเงินครั้งตอไป และใน
ชุมชนบางแหงตองเสียดอกเบี้ยใหกองทุนเพิ่มข้ึน  สวนการกูเงินครั้งที่ 3 ยังไมส้ินสุดระยะเวลาชําระเงินคืนจึงไมมีการประเมิน
ในดานน้ี 
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1.9  แหลงที่มาของเงินชําระเงินคืน 

เงินที่นํามาชําระคืน สวนใหญมาจากกิจการที่นําไปลงทุน รอยละ 85 ประกอบดวยรายไดจากการคารอยละ 61 
คาจาง/เงินเดือนรอยละ 13 และการเกษตรรอยละ 10 นอกจากนี้ยังนําเงินจากที่ไมไดเกิดจากการนําเงินกองทุนไปใชประโยชน
มาเปนเงินชําระคืน ไดแก เงินกู เงินจากบุตรสงใหใช เงินออมหรือเงินสะสม และเงินจากหลายแหลงผสมกัน 

1.10  การมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุน  

มีผูตอบแบบสอบถามในประเด็นน้ี 101 ราย โดยมีฐานะเปนประธานกองทุนฯ 2 ราย กรรมการ 23 ราย ที่ปรึกษา
กองทุน 1 ราย และสมาชิก 75 ราย  พบวาในกลุมของผูบริหารกองทุน (ประธาน กรรมการ และที่ปรึกษา) ใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมมาก แตเนนเฉพาะประเด็นการควบคุมการดําเนินงานของกองทุนใหสามารถบริหารการชําระเงินกูใหตรงเวลา 
กิจกรรมหลักจึงเปนการพิจารณาอนุมัติเงินกู การรับชําระเงินและการจายเงิน การจัดทําสัญญาเงินกู การควบคุมการชําระหนี้ 
การเรงรัดติดตามการชําระหนี้ และการเสนอการแกไขกฎระเบียบ  สําหรับสมาชิกแมจะมีจํานวนอยูมากที่สุด แตเปนผูมีบทบาท
นอยท่ีสุด โดยรอยละ 79 แสดงความคิดเห็นใดๆ เพียงแตเคยเขารวมประชุม ซ่ึงก็ไมครบทุกครั้งและทุกคน รอยละ 21 ท่ีแสดง
ความคิดเห็น มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงการชําระเงินกูของสมาชิก โดยกําหนดใหเปนทุกวันท่ี 1 - 5 ของเดือน การนําดอกผล
ของกองทุนฯ มาจัดเปนสวัสดิการแกสมาชิกกองทุน การปรับปรุงเปลี่ยนคณะกรรมการ การทํางานแบบโปรงใสและไมลําเอียง  
การแกไขกฎระเบียบใหคนในครอบครัวเดียวกันคํ้ากันได หรือลดเหลือเพียง 1 คน การทําสําเนาสัญญาเพ่ือแสดงรายละเอียดการ
ตรวจสอบ การพิจารณาใหกูของกรรมการ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และการขยายเวลาชําระเงินคืนออกไปเปน 2 ป 

1.11  ความเห็นตอการบรรเทาปญหาความยากจนของกองทุนฯ 

จากประชากรตัวอยาง 97 ราย ที่แสดงความเห็นตอการบรรเทาปญหาความยากจนของกองทุนฯ  สมาชิกรอยละ 49 
เห็นวากองทุนฯ สามารถแกไขปญหาความยากจนของตนเองไดมาก เนื่องจากทําใหมีแหลงเงินกูที่มีดอกเบี้ยอัตราถูกกวา ไมตอง
กูเงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงถึงรอยละ 20 ตอเดือน การขอกูเงินงายไมยุงยากมาก มีเงินไปลงทุนจนฟนฐานะได มีทุน
หมุนเวียนมาเพิ่มผลผลิตและการประกอบอาชีพ สามารถสงเงินเปนรายเดือนสะดวกและมีความยืดหยุน ใชเปนเงินฉุกเฉินใน
การใชจายได  เชน เงินคาเทอม  รอยละ 44 อยูในระดับพอสมควร โดยใหเหตุผลวา ไดเงินทุนประกอบอาชีพและเงินหมุนเวียน 
ดอกเบี้ยถูกกวาหนี้นอกระบบแตใหเงินกูนอยจึงชวยลดหนี้นอกระบบแตไมไดทั้งหมด การอนุมัติเงินลาชา การขอกูเงินยุงยาก
มากไดรับไมตรงตามจํานวนที่ตองการ ทําใหลงทุนไมเต็มที่ เวลาชําระเงินคืน 1 ป นอยเกินไปจนหาเงินมาชําระคืนไมทัน และ
อาจเกิดหน้ีสินได  และกรรมการไมทําตามกฎของกองทุน  รอยละ 5 อยูในระดับนอย  เน่ืองจากจํานวนเงินกูนอยมากและเปน
การเพิ่มหนี้ใหตนเอง และกรรมการไมไดผอนผันเวลาคืนเงิน เมื่อเกินกําหนดไมสามารถกูตอไมได และรอยละ 1 พบวาแกไข
ปญหาไมไดเลย เพราะเปนการสรางหนี้ ทําใหตองกูเงินนอกระบบหมุนเวียน   

1.12  ขอเสนอแนะของสมาชิกการดําเนินงานของกองทุนฯ 

ในดานเวลากูยืม สมาชิกรอยละ 45 ตองการใหขยายเวลาออกไปเปนชวงเวลา 1 ปครึ่ง ถึง 3 ป  สําหรับจํานวนเงินที่
ใหกู มีขอเสนอใหเพิ่มจํานวนเงิน เปน 10,000 – 100,000 บาทตอราย หรือโดยเฉลี่ย 30,000 บาท  ในดานอัตราดอกเบี้ยสวนใหญ
รอยละ 85 มีความพอใจกับอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับ คือ รอยละ 6 ตอป  บางสวนเสนอใหลดลงมาโดยเฉพาะกลุมที่มีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 12 ตอป และสุดทายความเห็นตอคณะกรรมการกองทุนฯ ตองการใหปรับปรุงกรรมการบริหาร โดยไมใหอยูในตําแหนง
นาน และเลือกผูที่มีคุณสมบัติโปรงใส ยุติธรรม ไมมีการลําเอียง มีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกและใหโอกาสแกผูที่มี
ฐานะยากจนจริงไดรับกูเงิน รวมทั้งปรับปรุงระเบียบขั้นตอนในการขอกูเงินใหงายข้ึน 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนละ 1 ลานบาท ที่ไดอธิบายมาแลว
ทั้งหมด สามารถนํามาวิเคราะหสรุปเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือประโยชนในการ
แกไขปญหาความยากจนของประชากรเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปดังรายละเอียดในตารางที่ 79 ขางลางนี้   
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(1.1.3) สรุปการวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
  ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ∗ 

1. จุดแข็ง  

1.1 ความยืดหยุนของโครงการในดานการบริหารงานกองทุนที่กองทุนฯสามารถเลือกลักษณะการชําระคืนเงินกูที่
เปนรายเดือนหรือรายปและสามารถนําเงินชําระคืนมาปลอยกูตอไดเปนจุดแข็งที่ชุมชนใน 3 พื้นที่สามารถจัดการกองทุนฯให
เอ้ือประโยชนตอสมาชิกในชุมชนไดมากข้ึนและสอดคลองกับลักษณะของชุมชน 

1.2 การมีความยืดหยุนดานจํานวนเงินใหกูยืมทําใหกองทุนฯที่อยูในทั้ง 3 พื้นที่สามารถกระจายเงินกองทุน
ชวยเหลือสมาชิกไดทั่วถึงมากขึ้น 

1.3 ระเบียบการกูยืมที่เปดโอกาสใหกูยืมเงินกองทุนระหวางกัน สามารถกูยืมเงินจากธนาคารออมสินเพื่อเพิ่มทุน
และกําหนดอัตราดอกเบี้ยกูยืมเองไดทําใหกองทุนฯในทั้ง 3 พื้นที่สามารถเพิ่มหรือใชเงินทุนใหเกิดประโยชนแกสมาชิกได
ตลอดเวลาและกองทุนที่มีศักยภาพในการจัดการสูงสามารถบริหารงานสรางประโยชนเพิ่มพูนใหสมาชิกไดอยางสอดคลองกับ
ความตองการของสมาชิกและชุมชน ซ่ึงในปจจุบันยังไมมีการนําจุดแข็งนี้ไปสูการปฏิบัติ อาจเปนเพราะพื้นฐานของประชากร
เปาหมายมักไมคอยคุนเคยหรือมีทักษะในการทํางานแบบกลุม 

1.4 การกําหนดใหมีเงินฝากสัจจะออมทรัพยและการคํ้าประกนเงินกูดวยบุคคล ทําใหประชากรเปาหมายในทั้ง 3 
พื้นที่มีวินัยการออมเงิน รับผิดชอบ ซ่ือสัตย และผูกผันกับกองทุน ในขณะที่คนจนที่ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันก็สามารถเขามา
รับความชวยเหลือจากกองทุนได 

1.5 การบริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนท่ีเปนคนในหมูบานซึ่งเปนผูมีความสามารถทําใหกองทุนฯในทั้ง 3 
พื้นที่สามารถปลอยเงินกูอยางมีประสิทธิภาพ ในแงการบังคับทางออมใหสมาชิกนําเงินกูไปใชประโยชน และการติดตามการ
ชําระคืน และปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก 

1.6 การสรางแรงจูงใจดวยการประเมินผลงานการบริหารกองทุนท่ีมีการจัดระดับเปน AAA และไดรางวัลเปนเงิน
เพ่ิมเขากองทุนฯ 100,000 บาท มีสวนชวยใหประชากรเปาหมายที่เปนสมาชิกของกองทุนฯในทั้ง 3 พ้ืนที่เกิดความสนใจที่จะ
บริหารกองทุนใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จและเพิ่มเงินกูยืมใหแกสมาชิกไดมากขึ้นทั้งในแงจํานวนเงินและจํานวน
สมาชิกที่กูยืม 

2. จุดออน  

2.1 การกําหนดเพดานเงินใหกูยืมขั้นสูงในการกูยืมทั่วไปไวท่ี 20,000 บาทตอรายและปริมาณเงินกองทุน 1 ลาน
บาททําใหเปนขอจํากัดในการลงทุนระยะยาว เชน การเลี้ยงสัตว (วัว) การลงทุนทําสวนผลไม และการทําธุรกิจขนาดเล็ก ของ
ประชากรเปาหมายในทั้ง 3 พื้นที่ 

2.2 การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินกูภายใน 1 ป นั้นส้ันเกินไปสําหรับการลงทุนระยะยาว เชน การเลี้ยงสัตว 
(วัว) การลงทุนทําสวนผลไม และการทําธุรกิจขนาดเล็ก 

2.3 ขอกําหนดดานเง่ือนไขเงินออมสัจจะในการกูยืมเงินจากกองทุนฯ ทําใหประชากรยากจนมากในทั้ง 3 พ้ืนที่ไม
สามารถเขาถึงการชวยเหลือของกองทุนฯไดเพราะถูกพิจารณาวาไมมีความสามารถในการชําระคืนเงินกูได 

2.4 การบริหารกองทุนฯ ในหลายๆแหงในทั้ง 3 พื้นที่ ยังไมมีการหมุนเวียนใหสมาชิกกองทุนฯคนอื่นๆ เขามา
บริหารงานบาง ทําใหเกิดการรวมกลุมกันรวบอํานาจในการบริหารกองทุน นําไปสูการบริหารงานที่ไมโปรงใส หรือเอ้ือ

                                                 
∗

  อาจารย ดร.ศุทธินี ดนตรี และอาจารย ดร.กมล งามสมสุข 
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ประโยชนกับคนบางกลุม และบางครั้งไมใหความสนใจตอขอเสนอแนะของสมาชิก อันเปนการบริหารงานกองทุนที่ขาด
ประสิทธิภาพ 

2.5 ความสัมพันธของประชากรภายในหมูบาน/ชุมชน การบริหารกองทุนโดยคนในหมูบานเองซึ่งมีสิทธิในการ
กูยืมเงินกองทุนดวยทําใหคณะกรรมการกองทุนในทั้ง 3 พื้นท่ีมีโอกาสเอาผลประโยชนเขาตนเองและพวกพองได 

2.6 การสรางแรงจูงใจในการบริหารงานกองทุนท่ีมีการจัดระดับเปน AAA และใหรางวัลตอบแทนโดยใชตัวชี้วัด
ความสําเร็จในเชิงปริมาณโดยเฉพาะการใหความสําคัญตออัตราการชําระคืนเงินกูยืมโดยไมใหความสําคัญดานคุณภาพมีโอกาส
ทําใหสมาชิกกองทุนฯในทั้ง 3 พ้ืนที่ตองกูยืมเงินจากแหลงอ่ืนเพ่ือชําระหนี้กองทุนฯ อันเปนการสรางภาระหนี้สินใหครัวเรือน
เพ่ิมข้ึน 

3. โอกาส 

3.1 ศักยภาพของผูบริหารกองทุน ผูบริหารกองทุนในทั้ง 3 พื้นที่สวนใหญมีศักยภาพ ความพรอม และความคิด
สรางสรรคในการบริหารจัดการกองทุน มีโอกาสนําพากองทุนไปสูความสําเร็จได 

3.2 การที่ประชากรเปาหมายมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมในทองถ่ินท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาทําใหมีความตองการ
เงินกูจากกองทุนฯในทั้ง 3 พื้นที่อยางตอเน่ืองและเพียงพอ 

3.3 ความพรอมในการชวยเหลือของแหลงทุนภายนอก ธนาคารออมสินมีความพรอมดานเงินทุนและพรอมที่จะให
การสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการฯเพิ่มเติมไดหากถูกรองขอ 

3.4 การแขงขันกับแหลงเงินทุนนอกระบบ กองทุนฯคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํากวาเงินทุนนอกระบบ จึงสามารถ
แขงขันกับเงินทุนนอกระบบได ประชากรเปาหมายในชุมชนเมืองมีโอกาสไดประโยชนมากที่สุด ในขณะที่ประชากรในอีก 2 
พื้นที่ก็ไดรับประโยชนเชนกัน 

3.5 ประสบการณการบริหารจัดการกองทุนอ่ืนๆ ที่มีอยูเดิมของประชากรเปาหมายในทั้ง 3 พ้ืนที่ สามารถนํามา
ประยุกตใชในการบริหารกองทุนฯใหประสบความสําเร็จได 

3.6 ความพึงพอใจ/ความชอบตอโครงการของประชากรเปาหมายในทั้ง 3 พ้ืนที่อยูในระดับสูงเพราะโครงการ
สามารถชวยเหลือสมาชิกไดอยางเปนรูปธรรม แตสมาชิกจํานวนไมนอยก็ตองการใหขยายวงเงินและระยะเวลากูยืม 

4.อุปสรรค 

4.1 การแขงขันระหวางหมูบาน ชุมชนในทั้ง 3 พื้นที่มักแขงขันกันเองหรือไมเชื่อมั่นซ่ึงกันและกันระหวางชุมชน 
จึงเปนการยากที่ประชากรเปาหมายในแตละหมูบาน/ชุมชนจะเริ่มตนความรวมมือระหวางหมูบาน/ชุมชนดวยตนเองกันในอันที่
จะรวมพัฒนากองทุนฯใหประสบความสําเร็จรวมกัน 

4.2 ธรรมชาติผลผลิตทางการเกษตรที่ใหผลผลิตเพียงปละครั้ง ประชากรในชนบททั่วไปมีรายไดจากการเกษตรที่
ไดครั้งเดียวหรือ 2 ครั้งในรอบป (ประชากรในชนบทที่สูงมีทางเลือกปลูกพืชไดหลากหลายชนิดในชวงเวลาตางๆ จึงมีปญหา
นอยกวาหรือบางแหง เชนศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ก็ไมมีปญหาเลย) การชําระคืนเงินกูจึงเปนภาระสูง หากรายได
จากการเกษตรไมมากพอ (เพราะผลผลิตเสียหายหรือราคาผลผลิตตกต่ําหรือผันผวน) ก็อาจทําใหไมสามารถชําระคืนเงินกูได 
และถูกตัดสิทธิการกูยืมในครั้งตอไป 

4.3 ผูกูในทั้ง 3 พ้ืนท่ี ไมไดวางแผนการใชเงินกูไวลวงหนาวาจะลงทุนในธุรกิจประเภทใดที่จะใหผลตอบแทน
คุมคา หรือขาดการพัฒนาอาชีพใหมๆ สวนใหญมักจะนําไปลงทุนในกิจการเดิมและไมมีการพัฒนาใหดีข้ึน จึงไมกอใหเกิด
รายไดเพิ่ม ไมคุมทุน หรือมีรายไดไมแนนอน 
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4.4 ขาดการบูรณาการความชวยเหลือจากภายนอกเพื่อใหเกิดการใชและเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น ความรูทาง
การตลาด เทคโนโลยี และโครงสรางพ้ืนฐานในการปรับปรุงผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทําใหประชากร
เปาหมายในทั้ง 3 พ้ืนที่ไมสามารถไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนไดตามศักยภาพที่ควรจะเปน 

4.5 ภาระหนี้สินของครัวเรือน ประชากรในชนบททั่วไปและโดยเฉพาะชุมชนเมืองจํานวนไมนอยมีปญหาภาระ
หน้ีสินของครัวเรือน ทําใหใชเงินกูผิดวัตถุประสงคไดมาก ซ่ึงทายที่สุดก็ทําใหไมสามารถชําระเงินกูยืมกองทุนฯไดตามกําหนด
หรือบางรายไมสามารถชําระเงินคืนได การกูยืมเงินจากกองทุนจึงเปนการสรางภาระหนี้สินเพิ่มพูนขึ้นไปอีก 

4.6 คาใชจายของครัวเรือน ประชากรบางสวนมีภาระคาใชจายของครัวเรือนมากทําใหใชเงินผิดวัตถุประสงคไปใน
กิจกรรมท่ีไมไดสรางรายได โดยครัวเรือนในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปมักนําไปเปนคาใชในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
ในขณะที่ครัวเรือนในชุมชนเมืองมักใชไปในดานการศึกษาเลาเรียนของบุตรหลานและการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
 
ตารางที่  79     การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ กองทุนละ 1 ลานบาท ในการใหความชวยเหลือประชากรตัวอยางศึกษา – ชนบทที่สูง  - ชนบททั่วไป 
และชุมชนเมือง 

ประเด็นการวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1. จุดแข็ง     
1.1  ความยืดหยุนของ
โครงการในรูปแบบ
การจัดการบริหาร
กองทุน 

 

กองทุนหมูบ านสามารถ
ออกแบบการบริหารกองทุนให
เขากับพื้นฐานของชุมชนได เชน  
  - การชําระคืนเงินกูอาจเปนราย 
ปหรือรายเดือนก็ได (กองทุน
หมูบานในชนบทที่สูงทั้งหมด
ใหสมาชิกกูและชําระคืนเปน
รายปสอดคลอง) 

  - การไมไดมีขอจํากัดในการ
หามไมใหนําเงินชําระคืนมา
ปล อ ย กู หมุ น เ วี ย นภ า ย ใน
ระหวางปทําใหหลายหมูบาน
นําเงินชําระคืนมาปลอยใหกู
หมุนเวียนระหวางป  ทําให
ประชากรไดรับประโยชนมาก
ข้ึน 

เหมือนชนบทที่สูง 
กองทุนหมูบานในชนบททั่วไป
สวนใหญปลอยเงินกูใหสมาชิกกู
และผอนชําระเปนรายป เพราะ
สอดคลองกับอาชีพ เกษตรที่ มี
รายไดครั้งเดียวในรอบป แตบาง
แหง เชน กองทุนหมูบานศรีวารี ต.
เหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 
ปลอยเงินกูใหสมาชิกเปนรายป
และใหสมาชิกผอนชําระเปนราย
เดือนเนื่องจากสมาชิกมีอาชีพปลูก
ผักและอยูใกลตัวเมืองงายแกการ
ทํางานรับจางนอกเกษตร  ทําให
สมาชิกมีรายไดหมุนเวียนตลอดป 
สามารถชําระคืนเงินกู เปนราย
เดือนได 

เหมือนชนบทที่สูง 
กองทุนชุมชนเมืองทุก

กองทุ นปล อย เ งิ น กู ให
สมาชิกกูและผอนชําระ
เปนรายเดือนเปนรายเดือน
กู  ซ่ึ งส าม ารถนํ า เ งิ นที่
สมาชิกชําระคืนไปปลอย
ให กู ต อ  ทํ า ใ ห สม าชิ ก
สามารถของกูไดมากกวา 1 
ครั้งในรอบป 

1.2  การมีความยืดหยุน
ดานจํานวนเงินให
กูยืม 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
สามารถใชดุลพินิจกําหนดวงเงินกู
ใหประชากรเปาหมายไดรับความ
ชวยเหลือไดอยางคอนขางทั่วถึง 
คือ กรณีที่มีผูขอกูยืมมาก  

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 
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ตารางที่ 79    (ตอ) 

ประเด็นการวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1.2  (ตอ) ราย กรรมการมีสิทธิพิจารณาลด
สัดสวนเงินกูลง ตามความ
เหมาะสมหรือบางกรณีที่มีเงิน
เหลือก็จะใหเพ่ิมข้ึนเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการลงทุน แตบาง
หมูบานก็ตกลงใหกูรายละ 
20,000 บาทและใหผูที่เดือดรอน
มากไดกูยืมกอนสวนผูที่ยังไมได
รับก็รอในงวดหรือปถัดไป 
(ตัวอยางเชน สมาชิกของกองทุน
หมูบานหนองหอยใหมของ
ศูนยฯหนองหอย) 

  

1.3  ระเบียบการกูยืม     
(1)  การเปดโอกาสให
กูยืมเงินกองทุน
ระหวางกันได 

บางหมูบานท่ีมีเงินกองทุนเหลือ
สามารถนําเงินไปใหกองทุนอ่ืน
กูยืมเพื่อท่ีจะไดรับผลตอบแทน
เพิ่มขึ้น (ตัวอยางเชน กองทุน
หมูบานหนองปูของศูนยฯพระ
บาทหวยตมนําเงินสวนที่เหลือ
ไปเปดใหสมาชิกกูยืมเปนเงิน
ฉุกเฉินโดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 6 
ตอป)  

เหมือนชนบทที่สูง 
 

เหมือนชนบทที่สูง 

(2)  การเปดโอกาสให
กองทุนฯสามารถกู-
ยืมเงินจากธนาคาร
ออมสินเพ่ือเพ่ิมทุน 

 หมู บ านที่ มี ศั ก ยภาพในการ
บริหารจัดการสูงสามารถไดรับ
เงินทุนเพ่ิมขึ้นและสามารถสราง
ประโยชนใหแกสมาชิกไดมาก
ข้ึน (ตามระเบียบของกองทุนฯ
อ นุญ า ต ให ก อ ง ทุ น หมู บ า น
สามารถกูยืมจากธนาคารออมสิน
เพื่อนําไปบริหารจัดการไดตาม
ความตองการ) 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 
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(3)  การเปดโอกาสให
กองทุนฯสามารถ
กําหนดอัตราดอกเบี้ย
การกูยืมเงินจาก
กองทุนไดเอง 

     คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
ในความรวมมือกับประชากร
เปาหมายสามารถกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยกันเองที่สอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจของทองถิ่น ไม
ทําใหประชากรเดือดรอน แตก็
ชวยสรางจิตสํานึกใหประชากร
เ ห็ น ว า  เ งิ นทุ นนั้ น มี ต น ทุ น
ค า ใช จ า ย  จะทํ า ให มี ก า ร ใช
เงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

     ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น
หมู บ าน ในความร วม มือกับ
ประชากร เป าหมายสามารถ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยกันเองที่
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
ของทองถิ่น (อัตราดอกเบี้ยตั้งแต
รอยละ 2 และรอยละ 6 ตอปและ
บ า งหมู บ า นมี ก า รปรั บ เพิ่ ม
ดอกเบี้ยเปนรายป เชนที่บานศรี
ดอนชัยและบานบวกมีการปรับ
ดอกเบี้ยเพิ่มจากรอยละ 2 เปน
รอยละ 3 และ 5 ตอป ตามลําดับ) 
ไมทําใหประชากรเดือดรอน แต
ก็ชวยสรางจิตสํานึกใหประชากร
เ ห็ น ว า  เ งิ นทุ นนั้ น มี ต นทุ น
ค า ใช จ า ย  จะทํ า ใหมี ก า ร ใช
เงินทนุอยางมีประสิทธิภาพ 

เหมือนชนบททั่วไป 

    (4)  การค้ําประกัน      สมาชิกกองทุนสวนใหญพึง
พอใจกับวิธีการค้ําประกันโดย
บุคคล เพราะเปนการเปดโอกาส
ใหผูที่ มีฐานะยากจนและไมมี
ทรัพยสินมาค้ําประกัน สามารถ
ขอกู เ งิ น ได  และยั ง เ ป นก า ร
ควบคุมกันภายในชุมชนในการ
สรางความรับผิดชอบในการนํา
เงินไปใชประโยชนและการชําระ
เงินคนื 

เหมือนชนบทที่สูง 
     กอ งทุ นหมู บ า นบ า ง แห ง
อนุญาตใหสมาชิกใชหลักทรัพย
คํ้าประกันการกู ยืมได  ( เชนที่
หมูบานศรีวารี ต.เหมืองแกว อ.
แมริม จังหวัดเชียงใหม  อนุญาต
ใหสมาชิ กนํ าทรัพยสิน  อาทิ 
ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต  ม า เ ป น
หลักทรัพยคํ้าประกันได) 

เหมือนชนบทที่สงู 

   (5)  การฝากเงินสัจจะ
ออมทรัพย 

     การฝากเงินสัจจะออมทรัพย
เปนการสรางวินัยการออมเงิน และ
การแสดงความรบัผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย และความผูกพันสัญญาทีม่ี
ตอกองทุน จํานวนเงินฝาก
กําหนดใหมีความยืดหยุนมากใน
แตละชุมชน คือ ตั้งแต 10 – 120
บาทตอเดือน 

     การฝากเงินสัจจะออมทรัพย
เปนการสรางวินัยการออมเงิน และ
การแสดงความรบัผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย และความผูกพันสัญญาทีม่ี
ตอกองทุน จํานวนเงินฝาก
กําหนดใหมีความยืดหยุนมากใน
แตละชุมชน คือ ตั้งแตนอยกวา 5 
บาทตอเดือนจนถึง 3,360 บาทตอป 

     การฝากเงินสัจจะออมทรัพย
เปนการสรางวินัยการออมเงิน 
และการแสดงความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย และความผูกพัน
สัญญาที่มีตอกองทุน จํานวนเงิน
ฝากกําหนดใหมีความยืดหยุน
มากในแตละชุมชน คือ ตั้งแต 30 
บาทตอเดือนจนถงึ 1,000 บาท
ตอป 
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1.4  การบริหารงาน
โดยคณะกรรมการ
กองทุนท่ีเปนคนใน
หมูบาน 

     คณะกรรมการกองทุนที่เปนคนใน
หมูบานที่รูจักซ่ึงกันและกันดี ทําใหการ
ปลอยเงินกูมีประสิทธิภาพ ในแงการ
บังคับทางออมใหสมาชิกนําเงินกูไปใช
ประโยชน และการติดตามการชําระคืน 

เหมือน 
ชนบทที่สูง 

เหมือนชนบทที่สูง 

1.5  คณะกรรมการ
กองทุนฯมี
ความสามารถ 

     คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองสามารถบริหารเงินกองทุนให
ประชากรเปาหมายสามารถไดรับเงินกู
อยางทั่วถึงตามความตองการของสมาชิก
และปริมาณเงินที่มีอยู โดยคณะ
กรรมการฯจะพิจารณาใหสมาชิกท่ีมี
ความจําเปนไดกูยืมกอน สวนผูที่มีความ
จําเปนไมมากนักก็ใหรอกูในรอบถัดไป 

เหมือน 
ชนบทที่สูง 

เหมือนชนบทที่สูง 

1.6   การสราง
แรงจูงใจดวยการ
ประเมินผลงานการ
บริหารกองทุน 

การสรางแรงจูงใจดวยการประเมินผลงาน
การบริหารกองทุนดวยการเพิ่มงบประ-
มาณเงินกองทุนท่ีมีผลการดําเนินงานใน
ระดับสามเอ (AAA) จํานวน 100,000 บาท
มีสวนชวยใหประชากรเปาหมายเกิดความ
สนใจที่จะบริหารกองทุนใหมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ และมี
เงินทุนใหสมาชิกกูยืมมากขึ้น  

เหมือน 
ชนบทที่สูง 

เหมือนชนบทที่สูง 
(เชน ชุมชนไกแกวและชางฆอง จังหวัด
ลําพูนมีผลการดําเนินงานในระดับสาม
เอและไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเพิ่ม
แหงละ 100,00บาท) 

2.จุดออน     
2.1   การกําหนด
เพดานเงินใหกูยืม
ข้ันสูงในการกูยืม
ทั่วไปไวที่ 20,000 
บาทตอราย 

     บางครัวเรือนท่ีตองนําเงินกูไปลงทุน
การเลี้ยงสัตว หรือทําสวนผลไม หรือ
ลงทุนในรูปกลุมทําใหประชากรเปาหมาย
ท่ีมีโอกาสหรือผูที่มีความเดือดรอนมาก
และความตองการใชเงินกูจํานวนมาก 
(สวนใหญตองการกูยืมรายละ 30,000 
หรือ 50,000 บาท แตบางรายตองการกูสูง
ถึง 100,000 บาท) ไดรับความชวยเหลือที่
จํากัดและไมเกิดประโยชน 

เหมือน 
ชนบทที่สูง 

     บางครัวเรือนที่ตองนําเงินกูไปลงทุน
ในกิจการขนาดเล็กและกลาง  ทําให
ประชากรเปาหมายที่มีโอกาสหรือผูที่มี
ความเดือดรอนมากและความตองการ
ใชเงินกูจํานวนมาก (สวนใหญตองการ
กูยืมรายละ 30,000 หรือ 50,000 บาท
แตบางรายตองการกู สูง ถึง  100,000
บาท) นอกจากนี้ยังนําเงินมาสมทบกับ
เงินกูมากถึงรอยละ 45 ของเงินกูท่ีไดรับ
เปนการไดรับความชวยเหลือที่จํากัด
และไมเกิดประโยชน 
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2.2   การจํากัดปริมาณ
เงินกองทุนไวที่ 1 
ลานบาท 

     การมีเงินกองทุนจํากัดเพียงหมูบานละ 1 
ลานบาทยังคงไมเพียงพอตอความตองการ 
(สวนใหญเสนอขอขยายเงินกองทุนเปน 1.2-
1.5 ลานบาท แตบางหมูบานขอถึง 2 ลานบาท) 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

2.3   การกําหนด
ระยะเวลาการชําระ
คืนเงินกูภายใน 1 ป 

     การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1
ปนั้นส้ันเกินไปที่ประชากรเปาหมายจะนําไป
ลงทุนทางการเกษตรที่ใชระยะเวลา 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

2.3 การกําหนด
ระยะเวลาการชําระ
คืนเงินกูภายใน 1 ป
(ตอ) 

     ในการผลิตเกิน 1 ปได เชน การลงทุนเล้ียง
สัตว หรือการทําสวนผลไม  เปนตน 

  

2.4 ขอกําหนดดาน
เ งื่ อ น ไข เ งิ น ออม
สัจจะในการกู ยื ม
เงินจากกองทุนฯ 

     การกําหนดใหสมาชิกตองเขารวมสัจจะ
ออมทรัพยและการกําหนดใหการกูยืมตองมี
บุคคลคํ้าประกันทําใหประชากรเปาหมาย
ยากจนจํานวนหน่ึงโดยเฉพาะกลุมยากจนใน
ระดับลางไมสามารถเขาถึงความชวยเหลือ
โครงการได (กรรมการจะพิจารณาวาบุคคล
เหลาน้ีไมมีความสามารถในการชําระคืนเงินกู
ได)  

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

2.5   การคํ้าประกัน      คนที่มีฐานะยากจนมากไมสามารถขอกูเงิน
ได เพราะกรรมการพิจารณาความสามารถใน
การชําระคืน และไมสามารถหาผูคํ้าประกันได 
(ตัวอยางเชนประชากรรายหนึ่งของบานปางไฮ 
ศูนยฯหนองหอย ไมสามารถกูยืมไดเน่ืองจากมี
ฐานะยากจนและโดดเดี่ยวขาดผูคํ้าประกัน) 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

2.6   ความเสมอภาค
ในการกูยืม 

     ความไมโปรงใสในการบริหารกองทุน การ
ใหสิทธิ์ในการกูเงินแกญาติพี่นอง เพื่อนของ
คณะกรรมการกองทุนฯ  ตลอดจนกลุ ม
คณะกรรมการเองในการไดรับเงินกูกอน
สมาชิกทั่ วไป  หรือไดรับ เงินกู ในจํานวน
มากกวาสมาชิกอ่ืน เชน การขอกูเงินที่มีจํานวน
มากที่สุด คือ 20,000 บาทตอรายจะใหโอกาส
แกคณะกรรมการฯ กอน 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

 



โครงการดานเศรษฐกิจ 

 

301

ตารางที่  79    (ตอ) 

ประเด็นการวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

2.7  ประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุนฯ 

     การบริหารกองทุนฯ ในหลายๆแหง ยังไม
มีการหมุนเวียนใหสมาชิกกองทุนฯคนอ่ืนๆ 
เขามาบริหารงานบาง ทําใหเกิดการรวมกลุม
กันรวบอํานาจในการบริหารกองทุน นําไปสู
ก ารบริหารงานที่ ไม โปร งใส  หรือ เ อ้ือ
ประโยชนกับคนบางกลุม และบางครั้งไมให
ความสนใจตอขอเสนอแนะของสมาชิก 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

2.8   ประสิทธิภาพการ
ใชเงินกูกับการสราง
แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
บริหารงาน 

     การสรางแรงจูงใจดวยการประเมินผลงาน
การบริหารกองทุนดวยการเพิ่มงบประมาณ
เงินกองทุนที่มีผลการดําเนินงานในระดับ
สามเอ (AAA) จํานวน 100,000 บาท แมมีสวน
ชวยใหประชากรเปาหมายเกิดความสนใจที่
จะบริหารกองทุนใหมีประสิทธิภาพและ
ประสบผลสําเร็จ แตการดําเนินการดังกลาว
ยังขาดตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลท่ีชัดเจนและ
ตัวชี้วัด (เชน การวัดอัตราการชําระคืนเงินกู
ของกองทุนซ่ึงประชากรเปาหมายอาจไปกูยืม
จากแหลง เงินทุน อ่ืนเ พ่ือนํ ามาชํ าระคืน
เงินกองทุนหมูบานเพื่อที่จะทําใหไดตัวชี้วัด
ดังกลาวตามแรงผลักดันของคณะกรรมการ
กองทุนในหมูบานที่ตองการผลงาน) ยังอาจ
ไมสนับสนุนความสัมฤทธิ์ผลของกองทุนใน
ลักษณะที่จะชวยลดหรือแกไขปญหาความ
ยากจนอยางแทจริง เพราะสมาชิกของกองทุน
หมูบ านหลายแหงรวมทั้ งผลการสํารวจ
ครัวเรือนตัวอยางตางใหความเห็นวาพวกเขา
ยังตองอาศัยเงินกูจากกองทุนอ่ืนใชชําระหนี้
เงินกูทดแทนกันเปนลูกโซและยังมีสมาชิก
จํานวนไมนอยที่ยังตองอาศัยเงินกูนอกระบบ
โดยเฉพาะจากญาติพี่นอง/ เพื่อนบาน ท่ีมี
อัตราดอกเบี้ยสูงระหวางรอยละ 5-20 ตอ
เดือนมาชําระหนี้เงินกูยืมจากกองทุนฯ ใหทัน
กาํหนด 1 ป เปนตน 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 
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2.9   การเรงรีบใน
การดําเนินงาน
ตามโครงการ 

     (ไมมีจุดออนประเด็นนี้ 
เพราะไดรับความชวยเหลือใน
ระยะหลัง) 

     ในระยะเริ่มโครงการ  มีการ
ดําเนินการใหโครงการเขาไปยัง
หมู บ านภ า ย ในร ะ ยะ เ ว ล าที่
รวดเร็ว เ กินไป  เจ าหนาที่และ
ประชากรเปาหมายบางสวนยัง
ขาดความพรอมและยังปรับตัวไม
ทันทําใหการดําเนินงานมีปญหา 

เหมือนชนบททั่วไป 

3.  โอกาส    
3.1   ศักยภาพของ
ผูบริหารกองทุน 

     ผูบริหารกองทุนฯสวนใหญ
มีศักยภาพ ความพรอม และ
ความคิดสรางสรรคในการ
บริหารจัดการกองทุน มีโอกาส
นําพากองทุนฯไปสูความสําเร็จ 

เหมือนชนบทที่สูง 
     (ตัวอยางเชนกองทุนหมูบาน
ศรีวารี ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.
เชี ยงใหม  มีอดีตครู ใหญ เปน
ป ร ะ ธ า น ก อ ง ทุ น  ไ ด ใ ช
ประสบการณจากการรับราชการ
และความรูดานคอมพิวเตอรมา
ชวยบริหารจัดการกองทุน) 

เหมือนชนบทที่สูง 
     (ตัวอยางเชนกองทุนชุมชน
เมืองวัดสันดอนรอมเทศบาล
เมืองลําพูน  มีอดีตขาราชการ
บํานาญเปนประธานกองทุน ได
ใชประสบการณจากการรับ
ราชการมาชวยบริหารจัดการ
กองทุน) 

3.2  ความหลากหลาย
ของการประกอบ
อาชีพ 

     ประชากรเปาหมายจํานวน
มากรอยละ 40-70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด หรือรอยละ 
80-100 ของสมาชิกกองทุนที่
ขอกูยืมมีโอกาสใชเงินทุนที่
ไดไปพัฒนาและขยายการ
ผลิตหรือการประกอบอาชีพที่
หลากหลายทั้งในและนอก
การเกษตร  เชน  การทําหัต
กรรมเครื่อง เ งินและทอผ า
โ บ ร า ณ พื้ น บ า น ซึ่ ง บ า ง
ครัวเรือนทําเปนอาชีพหลัก 
แมบางครัวเรือนจะยังไมได
รับเงินกูยืมมากตามตองการก็
ตาม 

     ประชากรเปาหมายจํานวน
มากรอยละ 40-70 ของครัวเรือน
ทั้ งหมด  หรือรอยละ  80-100 
ของสมาชิกกองทุนที่ขอกูยืมมี
โอกาสใชเงินทุนท่ีไดไปพัฒนา
และขยายการผลิตหรือการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้ง
อาชีพหลักและอาชีพเสริมหลัก
ในและนอกการเกษตร  ที่บาง
ครอบครัวเรือนทําเปนอาชีพ
หลัก เชนการจักสานผักตบชวา 
ของจังหวัดพะเยา  การทอผา 
การทําผลิตภัณฑกระดาษสาของ
จังหวัดเชียงใหม และการทอผา
และผ ลิตภัณฑ แปรรู ปของ
จังหวัดลําพูน เปนตน แมบาง
ครัวเรือนจะยังไมไดรับเงินกูยืม
มากตามตองการก็ตาม 

     เหมื อนชนบทที่ สู งหรื อ
ชนบททั่ ว ไป  แตประกอบ
อาชีพต า ง ไป  โดยอาชีพที่
ประชากรในชุมชนเมืองทํามัก
เป นอาชี พด านก า รค า ข า ย 
ชางฝมือ การทําธุรกิจขนาดเล็ก 
เชน รานทําเบาะ ทําเต็นท อู
ซอมรถ ราน/รถเข็นขายอาหาร 
ดอกไมประดิษฐ  งานถักทอ 
เครื่องเขิน การทําไวนขาวกํ่า 
การทําธูปหอม รานขายของชํา
และอาหารแหง รับซักรีดและ
ซักแหง เปนตน 
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3.3   ความพรอมใน
การชวยเหลอืของ
แหลงทุนภายนอก 

     ธนาคารออมสินมีความพรอมดาน
เ งิ น ทุ น ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินงานของโครงการฯเพิ่มเติมได 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

3.4   การแขงกันกับ
แหลงเงินทนุนอก
ระบบ 

     การดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
แตละแหงมักกําหนดอัตราดอกเบี้ยไว
ต่ํา (สวนใหญกําหนดไวเพียงรอยละ 6 
ตอป) ซึ่งตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู
นอกระบบมากจึงสามารถเข าไป
ทดแทนเงินกูนอกระบบไดและมีสวน
ชวยประชากรเป าหมายที่ ย ากจน
จํานวนหนึ่งที่มีเปาหมายในการพัฒนา
อาชีพอยางจริงจังได 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

3.5  ประสบการณการ
บริหารจัดการ
กองทุนอืน่ๆ 

     ในแตละหมูบานมีกองทุนอยูแลว
ในหลายรูปแบบ เชน เงินทุนสัจจะ
ออมทรัพย เ ดิม  เ งินทุนของกลุ ม
แมบ านเกษตรกร  และหลายแหง
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน 
ประชากรเปาหมายจึงมีประสบการณ
การบริหารเงินกองทุนมากอนเปน
พ้ืนฐาน  และปริมาณเงินกองทุน
เหลานี้สามารถเกื้อหนุนหรือรวมเขา
กับเงินกองทุนหมูบานไดซึ่งก็จะทํา
ให ส า ม า ร ถ ให ค ว า มช ว ย เ ห ลื อ
ประชากรเปาหมายไดมากข้ึน 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

3.6   ความพึงพอใจ/
ความชอบตอ
โครงการของ
ประชากรเปาหมาย 

     ประชากรเปาหมายมีความพึงพอใจ
ตอโครงการฯสูงหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ  ประชากรเปาหมายยอมรับวา
โครงการกองทุนหมูบานเปนโครงการ
ของรัฐ ในปจจุบันที่ประชากรชอบ
หรือตองการเปนลําดับแรกและผูนํา
ชุมชนชอบเปนลําดับที่สอง เพียงแตมี
เงื่อนไขเรื่องการขยายวงเงินกูและ
กําหนดระยะเวลาการชําระคืนดังระบุ 

     ประชากรเปาหมายมีความพึงพอใจ
ตอโครงการฯสูงหรือกลาวอีกนัยหน่ึง
คือ  ประชากรเปาหมายยอมรับวา
โครงการกองทุนหมูบานเปนโครงการ
ของรัฐ  ในปจจุ บันที่ ท้ั งประชากร
เปาหมายและผูนํา ชุมชนชอบและ
ต อ ง ก า ร เ ป น ลํ า ดั บ แ ร ก  เ พ ร า ะ
ประชากรได เงินทุนไปใชในการ
ประกอบอาชีพหลักทางเกษตรและ
อาชีพ 

เหมือนชนบททั่วไป 
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3.6   ความพึงพอใจ/
ความชอบตอ
โครงการของ
ประชากรเปาหมาย 

     ประชากรเปาหมายมีความพึง
พอใจตอโครงการฯสูงหรือกลาวอีก
นัยหนึ่ งคือ  ประชากรเปาหมาย
ยอมรับวาโครงการกองทุนหมูบาน
เปนโครงการของรัฐ ในปจจุบันท่ี
ประชากรชอบหรือตองการเปน
ลําดับแรกและผูนําชุมชนชอบเปน
ลําดับที่สอง เพียงแตมีเงื่อนไขเรื่อง
ก ารขย ายวง เ งิ นกู แ ละ กํ าหนด
ระยะเวลาการชําระคืนดังระบุใน
ขอจํากัด 

     ประชากรเปาหมายมีความพึง
พอใจตอโครงการฯสูงหรือกลาว
อี ก นั ย ห นึ่ ง คื อ  ป ร ะ ช า ก ร
เปาหมายยอมรับวาโครงการ
กองทุนหมูบานเปนโครงการของ
รัฐ  ในปจจุ บันที่ทั้ งประชากร
เปาหมายและผูนําชุมชนชอบ
และต องการ เป น ลํ าดั บแรก 
เพราะประชากรไดเงินทุนไปใช
ในการประกอบอาชีพหลักทาง
เกษตรและอาชีพเสริมหลักที่บาง
ครอบครั วทํ า เปนอาชีพหลัก 
(เชน การจักสานผักตบชวา และ
ทําไวนขาวกํ่าของจังหวัดพะเยา 
การทอผ า  การ ทํ าผลิ ตภัณฑ
กระดาษสาของจังหวัดเชียงใหม 
และการการทอผา และผลิตภัณฑ
แปรรูปของจังหวัดลําพูนเปน
ตน) เพียงแตมีเง่ือนไขเรื่องการ
ข ย า ย ว ง เ งิ น กู แ ล ะ กํ า ห น ด
ระยะเวลาการชําระคืนดังระบุใน
ขอจํากัด 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.  อุปสรรค    
4.1  ก า ร แ ข ง ขั น
ระหวางหมูบาน 

     ความเปนอิสระของหมูบานซึ่งมัก
มีความคิดทางดานการแขงขันกัน
มากกวาการใหความรวมมือกันจึงเปน
การยากที่ประชากรเปาหมายในแตละ
หมูบานจะเริ่มตนความรวมมือ
ระหวางหมูบานดวยตนเอง 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 
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4.2 ธรรมชาติผลผลิต
ทางการ เกษตรที่
ใหผลผลิตเพียงป
ล ะ ค รั้ ง กั บ ค ว า ม
ส ม่ํ า เ ส ม อ ข อ ง
รายไดในรอบป 

     ไ ม มี อุ ป ส ร ร ค ท า ง ด า น น้ี
เนื่องจากประชากรไดรับความ
ชวยเหลือใหมีผลผลิตหลากหลาย
ในรอบป (เชน บานหนองหอยเกา
และหนองหอยใหมของศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย) 
และมีอาชีพเสริมอ่ืน (เชน การทํา
เครื่องเงินและการทอผาโบราณ
ของบานหนองปูและบานพระ
บ าทห ว ย ต ม ขอ ง ศูน ย พั ฒน า
โครงการหลวงพระบาทหวยตม) 

     ประชากรในชนบททั่วไปมี
รายไดจากการเกษตรที่ไดครั้ง
เดียวหรือ 2 ครั้งในรอบป การ
ชําระคืนเงินกูจึง เปนภาระสูง 
หากรายไดจากการเกษตรไมมาก
พอ (เพราะผลผลิตเสียหายหรือ
ราคาผลผลิตตกต่ํา) ก็อาจทําให
ไมสามารถชําระคืนเงินกูได 

     ประเด็นนี้เปนปญหา
สําหรับครัว เรือนสวน
นอยที่ยังประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร 

4.3 ความไมแนนอน
ของสภาพดินฟ า
อ า ก า ศ แ ล ะ
การตลาดผลผลิต
เกษตร 

     ประชากรบางสวนของชุมชน
บ น พ้ื น ท่ี สู ง ใ น ศู น ย พั ฒ น า
โครงการหลวงพระบาทหวยตม
และหนองเขียวที่สวนใหญทําการ
ผลิตพืชไรท่ีมีผลผลิตต่ํายังคงตอ
เผชิญความไมแนนอนในการผลิต
ทางการเกษตรและราคาอาจทําให
ประชากรเปาหมายบางรายไม
สามารถชําระคืนเงินกู ไดหรือ
ทันเวลา 

     ความไมแนนอนในการผลิต
ทางการเกษตรและความผันผวน
ของราคาอาจทําใหประชากร
เปาหมายบางรายไมสามารถชําระ
คืนเงินกูไดหรือทันเวลา 

     ประเด็นนี้เปนปญหา
สําหรับประชากรสวน
น อ ยชุ ม ชน เ มื อ งที่ ยั ง
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ด า น
การเกษตร (เชนชุมชนวัด
ปาลานคํา เทศบาลเมือง
พะเยา หรือชุมชนวัดปา
แ พ ง ที่ ยั ง พ บ ว า มี
ป ร ะ ช า ก ร ใ น ชุ ม ช น
บางสวน (สวนนอย) ยัง
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
การเกษตร) 

4.4 ผู กู ไ ม ไ ด ว า ง
แผนการใชเงินกูไว
ลวงหนา 

     ผูกูไมไดวางแผนการใชเงินกู
ไวลวงหนาวาจะลงทุนในธุรกิจ
ประเภทใดที่จะใหผลตอบแทน
คุมคา หรือขาดการพัฒนาอาชีพ
ใหมๆ สวนใหญมักจะนําไปลงทุน
ในกิจการเดิมและไมมีการพัฒนา
ใหดีข้ึน จึงไมกอใหเกิดรายไดเพ่ิม 
ไมคุมทุน หรือมีรายไดไมแนนอน 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 
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ตารางที่  79    (ตอ) 

ประเด็นการวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

4.5 การขาดการบูรณา
การความชวย เหลือ
จากภายนอก 

ขาดการบูรณาการในการใชและ
เช่ือมโยงภูมิปญญาทองถ่ิน ความรู
ท า งการตลาด  เทคโนโลยี  และ
โครงสร างพื้นฐานเ พ่ือปรับปรุ ง
ผลผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

4.6 ภาวะการจางงาน ประชากรเปาหมายบางสวนตอง
พ่ึงพิงรายไดจากการรับจางเพื่อใช
ชําระคืนเงินกู หากขาดการจางงานก็
จะขาดรายได 

เหมือนชนบทที่สูง ประชากรเปาหมายในชุมชนเมืองท่ีมี
อาชีพรับจางหรือทําธุรกิจดานบริการ 
จะมีรายไดขึ้นกับภาวะการจางงาน 

4.7 ภาระหน้ีสินของ
ครัวเรือน 

     ประเด็นน้ีไมเปนอุปสรรคสําหรับ
ประชากรในชนบทที่สู งมากนัก 
เพราะประชากรเปาหมายมีรายไดใน
รอบปจากการปลูกพืชหลายชนิด 

     ประชากรเปาหมายบางสวนมี
ภาระหน้ีสินสะสมเรื้อรัง การใหเงิน
กูยืมจากกองทุนอาจเปนการสราง
ภาระหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.8 คาใชจายของ
ครัวเรือน 

ประชากรบางสวนมีภาระคาใชจาย
ของครัวเรือนในดานการอุปโภค
บริโภคมากทําใหใชเงินผิด
วัตถุประสงค 

เหมือนชนบทที่สูง ประชากรบางสวนมีภาระคาใชจาย
ของครัวเรือนมากโดยเฉพาะในดาน
การศึกษาเลาเรียนของบุตรหลานทํา
ใหใชเงินผิดวัตถุประสงค 

4.9   ความไมชัดเจนและ
ครบถวนของขอมูล
ขาวสารจากภาครัฐ 

     ในระยะตนน้ีประชากรเปาหมาย 
โดยเฉพาะผูบริหารกองทุนยังไม
ทราบระเบียบการที่ เปดโอกาสให
กองทุนหมูบานแตละแหงสามารถ
กูยืมเงินกองทุนระหวางกันไดและ
สวนใหญยังไมมีความสามารถในการ
บริหารจัดการพอที่จะใชประโยชน
จากระเบียบดังกลาวน้ีได 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

4.10  ประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุนฯ 

     สมาชิกเงินกองทุน มีวินัยในการ
ใชเงินกูลดลง  เห็นไดจากการใชเงินกู
ในดานที่ผิดวัตถุประสงคของกองทุน
ในการขอกูเงินคร้ังที่ 2 ซึ่งพบมากขึ้น 
ทั้งในบานเปาหมายและบานควบคุม 

เหมือนชนบทที่สูง เหมือนชนบทที่สูง 

หมายเหตุ: การสัมภาษณและสํารวจขอมูลในสวนน้ีเจาะจงไปที่ผูรับความชวยเหลือจากโครงการเกือบทั้งหมด จึงไมมีขอมูลสะทอนภาพจาก
ประชากรเปาหมายผูที่ตองการความชวยเหลือแตไมไดรับความชวยเหลือจากโครงการวาโครงการมีจุดออนและอุปสรรคอื่นๆ อีกหรือไม  

ท่ีมา: วิเคราะหจากขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวแทนประชากรเปาหมายและการสํารวจขอมูลประชากรเปาหมายรายครัวเรือน   
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  สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับการวิเคราะหการดําเนินงานของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ กองทุนละ 1 ลานบาท พบวา ในภาพรวมเปนโครงการที่มีประโยชนอยางมากตอการชวยบรรเทาปญหาความยากจน
ใหแกประชากรรายยอยในเขตชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ซ่ึงมักมีภาระหน้ีสิน และขาดโอกาสในการแกไขปญหา
ความยากจน  อยางไรก็ตามยังมีขอสังเกตหลายประการ ที่อาจเปนอุปสรรคในการบริหารโครงการนี้ จึงขอสรุปขอเสนอแนะไว
ดังนี้ 

 (1) ประชากรในพื้นที่ตางๆ มีความสามารถในการจัดการบริหารกองทุนในระดับที่ยอมรับไดเนื่องจากหลายหมูบาน/
ชุมชนมีประสบการณการบริหารกองทุนในหมูบานเดิมที่ไดมีการพัฒนามากอนที่จะมีกองทุนหมูบานเปนเวลาหลายป และได
เรียนรูและส่ังสมประสบการณมากขึ้นตลอดเวลา ดังน้ัน จึงสามารถที่จะใหอิสระแกประชากรเปาหมายในการบริหารกองทุน
หมูบานกันเองมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะดานระเบียบการใชเงินสามารถปลอยใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานพิจารณาออกระเบียบ
กันเอง เพราะกรรมการเหลานี้สามารถวางระเบียบดังกลาวใหสอดคลองและเหมาะสมกับทองถิ่น และลักษณะของประชากร
เปาหมาย อันจะนําไปสูการปฏิบัติที่เอ้ืออํานวยประโยชนตอชุมชนและประชากรเปาหมายอยางมาก รัฐควรหันไปทําหนาที่ใน
อํานวยความสะดวก และกํากับดูแลดวยการประเมินผลโดยบุคคลภายนอก ซ่ึงกระบวนการประเมินผลนี้ควรมีการกําหนด
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่เหมาะสมและชัดเจน และชี้แจงใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานไดรับทราบอยางละเอียดเปนการ
ลวงหนา นอกจากนี้ การประเมินผลควรตองกระทําอยางจริงจัง เขมงวด และตรงไปตรงมา แลวสะทอนผลการประเมินและ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนใหชุมชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 (2) การบริหารกองทุนหมูบานแตละแหงมีรูปแบบแตกตางกันตามทองถิ่นและลักษณะของประชากรเปาหมาย หากมี
การจัดใหคณะกรรมการกองทุนของแตละหมูบานไดแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน นาจะทําใหเกิด
การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนของแตละหมูบาน/ชุมชนมีพัฒนาการที่ดีข้ึนและรวดเร็วข้ึน 
 (3) ควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณกองทุนหมูบานใหเปน 2 ลานบาทตอหนึ่งหมูบานและขยายระยะเวลาการชําระคืน
เงินกูสูงสุดไวที่ 3-5 ป และหากตองการกําหนดยอดการกูยืมข้ันสูงสุดตอรายก็ควรกําหนดเปน 10,000 บาทตอระยะเวลาการ
ชําระคืน 1 ป ซ่ึงในการดําเนินการที่เหมาะสมควรใชวิธีการแบงเงินกูออกเปน 2 ระยะคือ ระยะสั้น (กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป
ซ่ึงอาจกําหนดเพดานวงเงินกูสูงสุดไวไมเกิน 20,000 บาท/ราย) และระยะปานกลาง (กําหนดชําระคืนแบบใหเลือกได 2 - 5 ป
และกําหนดเพดานวงเงินกูไวไมเกิน 30,000 - 50,000 บาท/รายตามระยะเวลาที่จะชําระคืนยกเวนกรณีที่จะลงทุนรวมกันเปน
กลุมนาจะพิจารณาใหไดรับเงินกูยืมดวย และวงเงินกูนาจะขยาย เพดานบนไดถึง 50,000 - 100,000 บาท เพื่อสรางความเขมแข็ง
ของชมุชนไปพรอมๆ กัน) 
 (4) ในระยะสั้นควรเตรียมความพรอมในดานการบริหารจัดการกองทุนและกฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยนอยางถูกตอง 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพใหแกคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนระยะตามความจําเปน และในระยะยาวควรกําหนด
โปรแกรมการฝกอบรมดังกลาวใหเปนคุณสมบัติเบ้ืองตนของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
 (5) แมวาจะพบวาการใหกูยืมของกองทุนฯ จะกระจายไปยังประชากรเปาหมายที่แจงความจํานงอยางทั่วถึง แตหลาย
ครัวเรือนยังไมไดรับ เงินกูยืมเต็มตามจํานวนที่ตองการ เพราะหลายกองทุนตองเฉลี่ยกันไป ผลการศึกษาไดชี้ใหเห็นวากลุม
ประชากรยากจนมากจริงๆ อาจจะยังไมไดรับผลประโยชนจากโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมากนัก เน่ืองจากการให
กูยืมยังคงตองมีผูคํ้าประกันและเงินฝากสัจจะออมทรัพยรายเดือนกับกองทุน หลายชุมชนที่ศึกษาระบุวา คนจนมากๆ บางคนที่
ตองการกูยืมแตขาดคนค้ําประกันก็ไมสามารถกูยืมได นอกจากนี้ จํานวนเงินสัจจะออมทรัพยที่ตองฝากรายเดือนอาจจะดูไมมาก
เทาใดสําหรับคนทั่วๆ ไป แตสําหรับคนจนมากๆ แลว ก็นาจะเปนเง่ือนไขสําคัญที่ทําใหเขาเหลาน้ันไมสามารถเขามากูยืม
เงินกองทุนฯได ประเด็นนี้ตองมีการปรับปรุงแกไข มิฉะนั้นคนจนระดับลางๆ หรือคนจนมากๆ อาจจะไมมีโอกาสไดรับความ
ชวยเหลือใดๆ ในการแกไขปญหาความยากจนของเขาจากรัฐบาล 
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 (6) ดวยเหตุที่โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติสามารถใหความชวยเหลือแกคนยากจนในหมูบานและ
ชุมชนที่มีความยากจนระดับปานกลางถึงยากจนนอย หรือไมสูจะยากจนนัก และยังมีจุดออนที่การใหความชวยเหลือแกคน
ยากจนมาก ในขณะที่โครงการ กข.คจ. ไดใหความชวยเหลือแกประชากรเปาหมายในลักษณะคลายคลึงกัน หากแตมีปรัชญา
แนวคิดที่สอดคลองกับการใหความชวยเหลือคนยากจนในระดับ “จนมาก หรือ จนดักดาน” จึงควรพิจารณาปรับเงื่อนไขดาน
ขอกําหนดรายไดข้ันสูงของครัวเรือนที่จะกูยืมจากโครงการ กข.คจ. เพ่ือใหคนจนมากหรือจนดักดานสามารถเขามาใชประโยชน
ไดอยางเต็มที่ และมีการบริหารจัดการโดยกลุมคนจนมากหรือจนดักดานเหลานี้เอง  
 (7) ในขณะที่ประชากรเปาหมายสวนหนึ่งโดยเฉพาะที่อยูในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองมีปญหาดานภาระหนี้สินและ
คาใชจายครัวเรือนจนนําไปสูการใชเงินกูยืมจากองทุนผิดวัตถุประสงค อันจะมีผลนําไปสูความลมเหลวของกองทุนฯเองและ
อาจเปนการเพิ่มภาระหนี้สินใหแกประชากรเปาหมาย การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจึงตองการโครงการอื่นที่
ชวยแกไขปญหาหนี้สินและรายจายของครัวเรือนโดยเฉพาะดานคาใชจายในการศึกษาเลาเรียนและคาอุปโภคบริโภค เชน 
โครงการกูยืมเพื่อการศึกษาในรูปแบบตางๆ โครงการใหความรูและปรับปรุงพฤติกรรมดานการกินดีอยูดีอยางพอเพียงและลด
ความฟุงเฟอ โครงการดานลดรายจายดานสาธารณูปโภคตางๆ (ไฟฟา แกส และน้ํามันเชื้อเพลิง) ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 
เปนตน 
 (8) โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในปจจุบันเนนเฉพาะดานการชวยเหลือดานเงินทุน แตยังขาดความ
ชวยเหลือหรือการเชื่อมโยงความชวยเหลือดานการตลาด เทคโนโลยี และโครงสรางพ้ืนฐานที่เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ
ของการลงทุนของประชากรเปาหมาย ในการน้ี ภาครัฐตองเปนตัวกลางหรือสรางกลไกในการเชื่อมโยงความชวยเหลือตางๆ 
เหลานี้ในลักษณะของโครงการบูรณาการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่หลายหนวยงานตองเขามาใหการชวยเหลือในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงอาจดําเนินงานในลักษณะศูนยใหความชวยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) โดยอาจใชชื่อศูนยนี้วา 
“ศูนยประสานงานความชวยเหลือสมาชิกและกองทุนหมูบาน” ในพ้ืนที่ตางๆ 
 (9) ในปจจุบันประชากรเปาหมายยังมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนฯในระดับต่ํา การศึกษาเพื่อพัฒนารูปการ
มีสวนรวมของประชากรกลุมตางๆ ในอันที่จะชวยกันคิด ชวยกันทํา (การพัฒนาการดําเนินงานของกองทุน) เพื่อตัวของเขาเอง 
เปนส่ิงจําเปนสําหรับการพัฒนางานของกองทุนฯใหสามารถสรางประโยชนใหตรงกับความตองการและชวยแกไขปญหาของ
ประชากรเปาหมายเหลานี้ที่มีอยูอยางหลากหลายอยางไดผล 
 (10) การเพิ่มโอกาสใหผูมีฐานะยากจนมากในทั้ง 3 พื้นที่ไดมีโอกาสไดรับเงินกู ในกรณีที่เปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ 
ในความซื่อสัตย ขยัน แตยากจนมากจนไมมีเงินฝากสัจจะออมทรัพย และมีโครงการนําเงินไปลงทุนที่มีโอกาสไดรับ
ผลตอบแทน โดยใหจํากัดวงเงินกูและยกเวนการคํ้าประกันและการฝากเงินออมทรัพยในการกูครั้งแรก   
 (11) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการ ในดานการทําบัญชี การทําสัญญา การติดตามการนํา
เงินไปใชประโยชน การใหผลตอบแทนโดยนําดอกผลของกองทุนฯ บางสวนมาใช เพื่อเปนกําลังใจในคณะกรรมการฯ ในการ
สละเวลามาบริหารกองทุน 
 (12) กองทุนควรพิจารณาจัดสรรดอกผลจํานวนหนึ่งเพื่อเปนสวัสดิการของชุมชน เชน สาธารณประโยชน การ
สงเคราะหคนชรา คนยากจน คนพิการ ผูมีรายไดนอย คาตอบแทนคณะกรรมการ ทุนการศึกษา สวัสดิการคารักษาพยาบาล 
ฌาปนกิจสงเคราะห และเงินปนผลคืนใหสมาชิก 
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(1.2) โครงการแกไขปญหาความยากจน - กข.คจ ∗ 
 

   เปนท่ีนาสนใจและนาสังเกตวาในกลุมโครงการพัฒนาของรัฐดานเศรษฐกิจที่มีมาในอดีตตั้งแตป 2536  สมัยรัฐบาล 
ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย  เปนนายกรัฐมนตรี  และยังดําเนินการอยูในปจจุบันนั้น  พบวา  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ
โครงการ กข.คจ. ท่ีอนุมัตงิบฯใหหมูบานยากจนตามเกณฑแหงละ 280,000 บาท  เพื่อใหครัวเรือนยากจนยืมไปเปนทุนประกอบ
อาชีพพบวา โครงการแกไขปญหาความยากจน หรือโครงการ กข.คจ. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก (13)นโครงการกองทุน
ประเภทเงินหมุนเวียนที่ไดรับการยอมรับจากทั้งประชากรเปาหมายยากจน และผูนําชุมชนวามีความสําคัญในการแกปญหา
ความยากจนในอันดับตนๆ หรือในอันดับ 1 หรือ 2 (ตารางที่ 45)  โดยเฉพาะในกลุมประชากรเปาหมายของชนบททั่วไปที่
ยอมรับวา โครงการ กข.คจ. แกปญหาความยากจนไดในอันดับแรก  เชนเดียวกับการจัดอันดับโครงการพัฒนาของรัฐในอดีต
และปจจุบันท่ีมีศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจน ไดตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจนมากที่สุด 
(ตารางท่ี 46)  ก็พบวา ทั้งกลุมประชากรเปาหมายยากจน  กลุมผูบริหารระดับนโยบาย  ตางก็ใหความสําคัญในอันดับแรกแก
โครงการ กข.คจ. สําหรับโครงการของรัฐ   ในอดีต  หรือเปนอันดับ 3   ในภาพรวมของโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและ
ปจจุบัน  ถัดจากโครงการกองทุนเงินลานและโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลปจจุบัน  โดยเฉพาะที่เปนความเห็นของ
ประชากรตัวอยางศึกษาทั้งสองกลุมเปาหมายขางตนในพ้ืนที่ชนบททั่วไป 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการ กข.คจ.  ท่ีจะไดสรุปในภาพรวมตอไป  จากกลุมประชากรตัวแทนศึกษาทั้งหมด 1,241 
รายน้ัน จะเนนผลการศึกษาจากประชากรตัวอยางศึกษา (การสัมภาษณหรือสอบถามเปนรายบุคคล 520 ราย  แยกเปนประชากร
เปาหมาย 390 รายและประชากรควบคุม 130 ราย)  และกลุมตัวแทนประชากรเปาหมาย (การสัมภาษณและอภิปรายกลุม 42 กลุม  
รวม 437 ราย)  เปนหลัก   สวนขอมูลจากการสัมภาษณและอภิปรายผูนําชุมชน (199 ราย) และสัมภาษณรายบุคคลจากผูบริหาร
ระดับทองถ่ิน (35 ราย)  กับผูบริหารระดับนโยบาย (50 ราย)  ซ่ึงบางสวนไดนําเสนอไปบางแลวในเบื้องตน    จึงจะนํามาเสริม
ใหโครงการมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 
 ประชากรตัวอยางศึกษาใหขอมูลเก่ียวกับโครงการ กข.คจ.  เพียง 60 ราย  หรือคิดเปนรอยละ 11.5 ของประชากร
ทั้งหมด (ตารางที่ 80) ประกอบดวยประชากรกลุมเปาหมาย 50 ราย หรือรอยละ 12.8 ของประชากรเปาหมายทั้งหมด (รอยละ 
83.3 ของผูตอบทั้งหมด) ซ่ึงในจํานวนนี้เปนประชากรเปาหมายยากจนของชนบททั่วไป 43 ราย (รอยละ 11 ของประชากร
เปาหมาย  หรือรอยละ 71.7 ของผูตอบทั้งหมด)  ที่เหลือเพียง 7 ราย (รอยละ 1.8 ของประชาเปาหมาย หรือรอยละ 11.7 ของ
ผูตอบท้ังหมด)  เปนประชากรเปาหมายยากจนของชนบทที่สูง18) ในขณะที่ประชากรกลุมควบคุมมีเพียง 10 ราย (รอยละ 7.7 ของ
ประชากรควบคุมทั้งหมด  หรือรอยละ 16.7 ของผูตอบทั้งหมด)  ซ่ึงในจํานวนนี้เปนประชากร  ควบคุมของชนบทที่สูงเพียงราย
เดียว อีก 9 รายที่เหลือเปนประชากรควบคุมของชนบททั่วไป  สวนชุมชนเมืองจะไมมีที่ไดรับโครงการ กข.คจ. แมวาตามความ
จริงแลวเงินยืมจากกองทุน กข.คจ. ประชากรนําไปเปนทุนประกอบอาชีพไมเฉพาะแตดานการเกษตร แตยังรวมถึงอาชีพที่พบได

                                                 
∗

 ศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ สุรฤกษ ศาสตราจารยเกียรติคุณสาขาวิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
18 ) ในชนบทที่สูง  ปรากฏวาหมูบานตัวอยางศึกษาของศูนยฯ หนองเขียว  พ้ืนที่บริเวณตะเข็บชายแดนไทย-พมา เขต อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม  ซ่ึงแม
จะเปนหมูบานยากจนมากกวาหมูบานตัวอยางศึกษาของอีกสองศูนยฯ พ้ืนที่ศึกษา (คือศูนยฯพระบาทหวยตม  เขต อ.ล้ี  จ.ลําพูน  และศูนยฯ หนอง
หอย  เขต อ.แมริม  จ.เชียงใหม)  เน่ืองจากในชวงที่เขาไปศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล (ระหวางป 2546-2547)  หมูบานตัวอยางของศูนยฯ หนองเขียว
เพ่ิงแยกตัวจากบานหลัก (บานอรุโณทัย  และบานนาหวาย) มาตั้งหมูบานใหม  กลาวอีกนัยหน่ึงคือ  เปนบานบริวารมากอนจึงยังไมไดรับการพิจารณา  
สวนบางหมูบานในอีกสองศูนยฯ (อาทิ  บานหนองบอน  หมู 11  ของศูนยฯพระบาทหวยตม  และบานหนองหอยเกา หมู 7  และบานหนองหอยใหม 
หมู 11 ของศูนยฯหนองหอย) ท่ีประชากรมีรายไดเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ 15,000 บาท/คน/ป (ภาคผนวก 1 ) ดวยอาชีพหลักและเสริมจากการทําเครื่องเงิน  
การเกษตรพืชเศรษฐกิจหลักและแปรรูปผลิตภัณฑของโครงการหลวงตามลําดับของแตละศูนยฯ ไดสงผลใหเกษตรกรยากจนตามเกณฑในหมูบาน
ตัวอยางเหลาน้ัน  ไมมีโอกาสไดยืมเงินกองทุน กข.คจ. 
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ทั่วไปในชุมชนเมืองดวยเชนกัน  อาทิ  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  คาขาย  งานชาง  หรืองานอาชีพอ่ืน  แมกระน้ันก็ดี  ตาม
หลักการแลว  กองทุน  กข.คจ.  จะพิจารณาใหเฉพาะหมูบานชนบทที่มีครัวเรือนยากจนตามเกณฑของรัฐโดยกรมพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทยเทานั้น (ภาคผนวก  13) และผลการศึกษาจากประชากรตัวอยางศึกษาที่ไดมีสวนกูยืมกองทุน กข.คจ. ใน
ชนบทที่สูง  และชนบททั่วไป  สรุปไดดังนี้ 
 
ตารางที่  80  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาในโครงการ กข.คจ. ป 2547   
                     ชนบทที่สูง  และชนบททั่วไป 

ประชากรทั้งหมด(N = 50) ประชากรเปาหมาย(N = 50) ประชากรควบคุม(N = 10) 
พ้ืนที่ศึกษา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ชนบทท่ีสูง 8 13.3 
(1.5) 

7 14.0 
(1.8) 

1 10.0 
(0.8) 

1.1 บานปางไฮ หมู 4 ศูนยฯหนองหอย 7 11.7 7 14.0 - - 
1.2 บานแมหละ หมู 17 ศูนยฯพระบาท 1 1.7 - - 1 10.0 

2.  ชนบททั่วไป 52 86.7 
(10.0) 

43 86.0 
(11.0) 

9 90.0 
(6.9) 

2.1 จังหวัดเชียงใหม 16 26.7 14 28.0 2 20.0 
(1)  บานสันเหนือ ม.7 อ.แมริม 9 15.0 9 18.0 - - 
(2)   บานโฮงใน ม.2 5  5 - - - 
(3)  บานโฮงนอก ม.10 1 1.7 - - 1 10.0 
(4)  บานใหมยูงทอง  อ.ฮอด 1 1.7 - - 1 10.0 

2.2  จังหวัดลําพูน 5 6.3 2 4.0 3 30.0 
(1)   บานศรีดอนชัย  ม.8 อ.บานธิ 2 3.3 2 - - - 
(2)    บานสันมะนะ  ม.10 1 1.7 - - 1 10.0 
(3)    บานหวยบง  ม.3  อ.ล้ี 2 3.3 - - 2 20.0 

2.3  จังหวัดพระเยา 31 51.7 27 - 4 40.0 
(1)   บานต๊ําเหลา  ม.2  อ.เมือง 10 16.7 10 20.0 - - 
(2)   บานสันปามวงใต  ม.4 6 10.0 6 12.0 - - 
(3)   บายเซ๊ียะ  ม.4  อ.จุน 9 15.0 9 18.0 - - 
(4)   บานจุนพัฒนา  ม.8 4 6.7 - - 4 40.0 
(5)   บานลอ  ม.1 2 3.3 2 4.0 - - 

รวมท้ังหมด  (1+2) 30 100.0 50 100.0 10 100.0 
 รอยละของประชากรตัวอยางศึกษา (520) 11.5 (390) 12.8 (130) 7.7 

 
(1.2.1)  สภาพรายไดพ้ืนฐานและการยืมเงินกองทุน  กข.คจ. 

   เกษตรกรยากจนในหมูบานตัวอยางศึกษาที่ไดรับอนุมัติเงินยืมจากคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.  ระดับหมูบาน  
พบวา มีรายไดเฉลี่ยตั้งแต 2,000 บาท / คน / ป ถึง 120,000 บาท / คน / ป   ยกเวนเพียงรายเดียวที่เปนประชากรควบคุมบานจุน
พัฒนา   จังหวัดพะเยา  ที่มีรายไดเฉลี่ยตอปต่ําสุด  เพียง 500 บาท  และอาชีพที่ไดนําเงินยืม กข.คจ. ไปลงทุนคือ การเลี้ยงไก  แต
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ดวยฐานะที่จนมากจึงไดรับอนุมัติเงินยืม กข.คจ.  คอนขางต่ํา  คือ  2,000 บาท  และระยะเวลาคืนเงินก็ส้ันมากเพียงปเดียว (ตาม
เกณฑของกองทุนใหกําหนดคืนเงินยืมไดนานถึง 5 ป)  แมกระนั้นก็ดี  สมาชิกรายนี้ก็ไมแนใจวาจะมีเงินคืนทันกําหนด  เพราะ
นอกจากเงินท่ีไดไมพอทําทุนแลว  ก็ไมแนใจวาการลงทุนดังกลาวจะพอทําใหเกิดรายไดมาคืนไดครบทั้งตนและดอกเบี้ยหรือ
คาตอบแทนการบริหารจัดการใหคณะกรรมการอีกรอยละ 4 ตอไป  สําหรับรายไดเฉลี่ยตอรายตอปของสมาชิกเงินยืมกองทุน 
กข.คจ.ของชนบทที่สูง (ป 2547)  จะอยูระหวาง 15,000 – 80,000 บาท (เฉพาะประชากรเปาหมายบานปางไฮ  ศูนยฯหนองหอย 
สวนประชากรควบคุมเพียงรายเดียวบานแมหละ  ศูนยฯพระบาทหวยตมไมไดระบุรายไดตอป)ในขณะที่รายไดตอคนตอปของ
สมาชิกเงินยืม กข.คจของชนบททั่วไป  ในปเดียวกันคือจํานวนที่ระบุทั้งตนแลว โดยแยกเปนรายไดของประชากรเปาหมายตอ
คนตอป  ระหวาง 3,000 – 120,000 บาท (เฉพาะเชียงใหมระหวาง 5,000-120,000บาท  ลําพูน  5,000บาท  พะเยา 3,000–108,000
บาท)และประชากรควบคุม  ตอคนตอป ระหวาง 500 – 40,00 บาท (เฉพาะเชียงใหม ระหวาง 2,000-10,000บาท  ลําพูน 18,000–
40,000 บาท  และพะเยา 500 – 40,000 บาท)  รายไดที่แตกตางกันมากของเกษตรกรขางตน  ยังไมสามารถบงบอกวามีคนรวย
หรือเกษตรกรร่ํารวยอยูในกลุมนี้  แตจะบงบอกไดเพียงวาจนมากจนนอยกวากันในอาชีพหลักทางการเกษตรดวยกัน (ยกเวน
เกษตรกรรายที่มีรายได 500 บาท/รายป  เกษตรกรเหลานี้มีรายไดเพียงรายละต่ํากวา 200 บาท/เดือน (167 บาท) จนถึงสูงสุดราย
ละ 10,000 บาท/เดือน) และจะสงผลถึงจํานวนเงินยืม  การคืนเงินยืม  และประเภทการเกษตรที่พอจะใชเงินยืมจากกองทุน 
กข.คจ.  ใหเกิดประโยชนเชิงรายไดแนนอนกวากันเทาน้ัน 
 สําหรับอาชีพทางการเกษตรที่สมาชิกเงินยืมกองทุน กข.คจ. นําไปลงทุนพัฒนาในชนบทที่สูง (เฉพาะสมาชิกบานปาง
ไฮ  ที่เปนบานเปาหมายของคนเมือง  ศูนยฯหนองหอย)  สวนใหญหรือรอยละ 60 จะขอกูไปลงทุนเล้ียงสัตวโดยเฉพาะ  วัว  
ควาย  และหมู  (เกษตรกรที่กูเล้ียงหมู 10,000 บาท  มีรายไดสูงสุดปละ 7 - 80,000 บาท) ในวงเงินรายละ 10,000 – 15,000 – 
20,000  และ 30,000 บาท   (รายที่ขอกู 30,000 บาทจะไดเพียง 22,000 บาท  นอกจากนั้นไดตามที่ทําโครงการขอไป)  
นอกจากนั้นก็ขอกูไปลงทุนเสริมการปลูกผักเศรษฐกิจที่ทางโครงการหลวงสงเสริม (รายละ 10,000 บาท)  และกูเอาไวใชจายใน
ครัวเรือน (รายละ 10,000 บาท) สรุปแลวสมาชิกกองทุน กข.คจ. ในชนบทที่สูงจะมีวงเงินกูสวนใหญรายละ 10,000 บาท  เสีย
ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนบริหารจัดการตั้งแต รอยละ 0.5 – 6   ตอป  หรือ 300 บาท/ป  และชวงชําระคืนมีตั้งแต 1 ป  3 ป  และ 1 
– 5 ป  ซ่ึงสมาชิกเงินกูจะพอใจกับระยะ 3 ป หรือ 1 – 5 ป  เพราะมีความเห็นวา  นานพอจะทําใหมีรายได  หรือแกตัวทันถาเกิด
ปญหาอุปสรรคใดก็ตาม  สวนสมาชิกเงินกองทุนเพียงรายเดียวที่เปนประชากรควบคุมจากบานแมหละ  ศูนยฯพระบาทหวยตม  
ขอมูลไมชัดเจนระบุเพียงวาไดรับความชวยเหลือเปนปุย เพ่ือใชพัฒนาการปลูกขาวโพด  ผัก และพริก (เขาใจวา  ผูตอบอาจ
เขาใจคลาดเคลื่อน   คือ  นาจะเปนสมาชิกเงินกู      ธ.ก.ส. หรือกองทุนอ่ืนมากกวา) 
 อาชีพทางการเกษตรของประชากรตัวอยางศึกษา  ท้ังประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม  ที่ยืมเงินกองทุน  
กข.คจ. ไปลงทุนพัฒนาในชนบททั่วไป  ไมแตกตางกันในนัยสําคัญแตประการใด  คือ  สวนใหญไมนอยกวาครึ่งจะขอกูหรือยืม
เงินกองทุน  กข.คจ. ไปเปนทุนหรือเสริมทุนทํานาไมวาจะเปนประชากรในบานตัวอยางศึกษาในจังหวัดเชียงใหม  ลําพูน  และ
พะเยา  ถัดมาคือ  ยืมหรือกูไปลงทุนเล้ียงวัวเน้ือ (สวนวัวนมมีเพียงรายเดียวที่เปนประชากรเปาหมาย  บานโฮงใน  จังหวัด
เชียงใหม  ที่เปนเกษตรกรรายไดสูงถึง 88,800 บาท/ป  และไดกูตามประเภทเกษตรสูงถึง 30,000 บาทเชนกัน)  ทําสวนลําไยและ
ซ้ือปุย  ทําสวนผักตางๆ ทําไรขาวโพด  เล้ียงหมู  เลี้ยงควาย  เล้ียงไก  ซ้ือผักตบเปนวัตถุดิบทําเครื่องจักสานเปนอาชีพเสริม  และ
อาชีพนอกจากการเกษตรอื่น  เชน  กูมาทําไขเค็มขาย กูซ้ือปลาหมึกมาปงขาย  และกูมาเปนสมาชิกขายสินคามิสทีน (Misteen) 
เปนตน  นอกจากนั้น   ในจังหวัดพะเยายังพบวา  มีผูกูไมไดนําเงิน กข.คจ. ไปลงทุนทําอาชีพ  แตนําไปใชเปนคาเลาเรียนลูก  
คาใชจายในบาน  และคาใชหนี้ใหพอ 
 สวนจํานวนเงินยืม หรือเงินกูที่ประชากรเปาหมายยากจนตัวอยางศึกษาในชนบททั่วไปไดรับจากกองทุน  กข.คจ.  
เพ่ือลงทุนทําอาชีพและใชตามความจําเปนทั้งตน  จะอยูระหวางรายละ 1,000 – 40,000 บาท  โดยแยกเปนเงินยืมของประชากร
เปาหมาย  ระหวางรายละ 5,000 – 40,000 บาท (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม รายละ 4,000 – 40,000 บาท  ลําพูน  รายละ 10,000 บาท  
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และพะเยา รายละ 5,000 – 10,000 บาท)  และประชากรควบคุมระหวางรายละ 1,000 – 20,000 บาท (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม    
รายละ 1,000 – 20,000 บาท  ลําพูน  รายละ 5,000 – 10,000 บาท  และพะเยา  รายละ 2,000 – 3,000 บาท)  เปนที่นาสังเกตวา 
ปกติแลวสมาชิกผูกูเงินกองทุน กข.คจ. แตละหมูบานจะไดเทาๆกันโดยไมไดพิจารณาวาจะนําไปลงทุนทําการเกษตรประเภทใด  
ทั้งนี้เพราะมีประชากรยากจนแสดงความจํานง ทําโครงการขอกูกันมาก  จึงตองหารแบงกันสวนใหญ  และมักไดนอยกวาที่ขอ  
และบางครัวเรือนตองสมทบเงินเพิ่ม  เพราะมักจะไดรับเงินยืมกันระหวางรายละ 4,000 บาท  5,000 บาท  และ 6,000 บาท   ดัง
ปรากฏในหมูบานตัวอยางศึกษาของจังหวัดพะเยา (อาทิ บานต๊ําเหลา  บานสันปามวงใต  บานเซี๊ยะ  และบานลอ)  หรือรายละ 
10,000 บาท  เชนที่ปรากฏในบานตัวอยางที่มีประชากรเปาหมายของจังหวัดลําพูน  และรายละ 5,000 บาท ของประชากร
ควบคุมในจังหวัดลําพูน  จะมีก็แตหมูบานตัวอยางศึกษาในจังหวัดเชียงใหมที่พอจะเห็นความแตกตางของวงเงินใหยืมที่อยู
ระหวาง 4,000 – 5,000 บาท / ราย   ท่ีได 6,000 – 10,000 บาท  ในบานเดียวกันมีนอย  ทั้งๆที่ไปลงทุนทําการเกษตรประเภท
เดียวกัน  เชน  ทํานา  สวนผัก (อาทิ  บานสันเหนือ) และโดยเฉพาะอยางยิ่งบานโฮงในเงินยืมตอรายของประชากรเปาหมาย
แตกตางกันอยางชัดเจน  เชน  กูไปทํานารายละ 10,000 บาท  กูไปเล้ียงควายรายละ 20,000 บาท   เลี้ยงวัวเนื้อหรือวันนมรายละ 
30,000 บาท  และปลูกถั่วเหลืองและเลี้ยงวัวรายละ 40,000 บาท  เปนตน 
 จํานวนเงินยืมของประชากรควบคุมท่ีจริงแลวไมตางจากประชากรเปาหมาย  คือ  สมาชิกกูหรือยืมเงินกองทุน  กข.คจ.  
ระหวาง 1,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท 5,000 บาท  10,000 บาท  และสูงสุด 20,000 บาท  อยางไรก็ดี  มีเพียงรายเดียวท่ีขอกู
เพียง 1,000 บาท  เพ่ือ   เสริมทุน ทําไร  สวนลําไย  และผักสวนครัว (บานโฮงนอก จ.เชียงใหม) รายละ 2,000 บาท กูเลี้ยงไก  
สวนรายละ 3,000 บาท  ก็เอาไปลงทุนปลูกผัก  หรือใชจายในครัวเรือน  แตถาเปนรายละ 5,000 บาท  ข้ึนไปก็มักลงทุนเล้ียงหมู
และซื้ออาหารหมู  รายละ 10,000 บาท  กูไปใชเปนทุนศึกษาลูก (บานสันมะนะ  จ.ลําพูน)  และรายละ 20,000 บาท  จะกูไปซื้อ
วัวแมพันธุมาเลี้ยง (บานใหมยูงทอง    จ.เชียงใหม) เปนตน  แตในกรณีหลังนี้สมาชิกผูกูมีความเดือดรอน  เนื่องจากกําหนดชําระ
คืนเพียงปเดียว  ยังไมทันมีรายไดหรือกําไรกลับคืนก็ตองหาเงินมาใชคืนพรอมดอกเบี้ยหรือคาบริหารจัดการอีกรอยละ 2.5 /ป 
 อยางไรก็ตามโดยภาพรวมแลว  กําหนดชําระคืนเงินยืมกองทุน  กข.คจ.  สวนใหญหรือเกือบท้ังหมดสั้นกวาเกณฑ  
เพราะคณะกรรมการกองทุน  กข.คจ. ระดับหมูบานจะกําหนดใหผูกูชําระคืนภายในปเดียว  หรืออยางมากก็อยูในชวง 1-3 ป  
เชนท่ีพบท่ัวไปในกลุมสมาชิกผูกูของจังหวัดเชียงใหม  และในจังหวัดพะเยาประมาณ 1-2 ป  เพื่อใหมีการหมุนเวียนเงินยืมใน
หมู   ประชากรเปาหมายยากจนไดมากทั่วถึงและเร็วข้ึน  แตที่พบวา  กูไดนานถึง 5 ปตามเกณฑ  มีเพียงสองราย  ที่จังหวัด
เชียงใหม (บานโฮงนอก) ที่กูไปทํานาและปลูกผักสวนครัว  และที่จังหวัดลําพูน (บานศรีดอนชัย)  ที่กูไปซื้อวัวแมพันธุมาเล้ียง
เทาน้ัน  ประชากรเปาหมายยากจนที่กูสวนใหญจะไมมีปญหาเรื่องชําระคืนภายในกําหนด 1-3 ป  กรณีท่ีไดกูนอย 4,000 – 6,000 
บาท  หรือนอยกวานั้น  นอกจากยากจนมาก  และเลือกลงทุนในกิจการเกษตรที่ไมทํารายไดเร็วภายใน 1-3 ปตามคณะกรรมการ
กองทุน กข.คจ. ของหมูบานกําหนดหรือตั้งเกณฑ  และหรือขอยืมไปใชจายสวนตัวดวยความจําเปนตางๆ ดังกลาวแลว  และไม
สามารถหาเงินมาใชคืนไดทัน  ซ่ึงก็มีเพียงไมกี่ราย  สวนดอกเบี้ยหรือคาบริหารจัดการที่ทางคณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด
สําหรับชนบททั่วไป  นับวานอยหรือนอยมาก  ไมตางจากเกณฑในชนบทที่สูงมากนัก  คือ  ในอัตรารอยละ 1-3 ตอปสวนใหญ  
ถัดมาคือ  รอยละ 4 ตอป  สวนอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาคือ  รอยละ 6  และรอยละ 10 ตอป  มีสมาชิกยากจนที่เปนประชากรกลุม
ควบคุมขอกูจายอัตราละเพียงรายเดียว  ซ่ึงตางก็นาํเงินที่กูไดลงทุนทําเกษตร  เลี้ยงหมู  (บานหวยบง  จ.ลําพูน  กูไดนอยกวาที่ขอ
ไปประมาณครึ่งหนึ่งคือ เพียง 5,000 บาท)  และ   ทํานา  และผักสวนครัว (บานโฮงนอก  จ.เชียงใหม กูไดเทาจํานวนที่ขอไป
นอยท่ีสุดคือ  เพียง 1,000 บาท)  ตามลําดับ  สําหรับรายแรกไมมีปญหาเดือดรอนในการชําระคืนเงินยืมพรอมดอกเบี้ยภายใน 1 ป  
สําหรับการเลี้ยงหมู   แตในภายหลังที่ไดชําระคืนตามเกณฑ 5 ป กลับมีความเห็นวาเปนชวงเวลานานเกินไป  จนนําเงินไปใช
อยางอ่ืนดวยและพอถึงกําหนดคืนก็เปนชวงไมมีเงินเหลือ  หรือไมมีรายไดจะนําไปคืนไดแมจะกูมานอยที่สุด  แตก็จนมากเพราะ
มีรายไดเฉลี่ยเพียงปละ 2,000 บาท   ในชวงไดรับเงินยืม  กข.คจ. 
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 (1.2.2)  เงินยืม  กข.คจ. กับการพัฒนาอาชีพตามเปาหมาย 
 จากที่ระบุมาแลวแตแรกวา  ทั้งตัวแทนประชากรกลุมเปาหมายยากจน  และกลุมผูนําชุมชน/ผูบริหารระดับทองถ่ิน  
หรือแมแตกลุมผูบริหารระดับนโยบายตางก็ใหความสําคัญหรือยอมรับโครงการ กข.คจ. วาสามารถแกปญหาความยากจนได
ตรงเปาหมาย หรือตรงตามความตองการของประชากรเปาหมายยากจนในอันดับแรกหรืออันดับตนๆ  เพราะมีหลักเกณฑและ
มุงเปาถูกกลุมประชากรยากจนเดือดรอน  หรือดอยโอกาสอยางแทจริง  ถามีความผิดพลาดก็ตองมาจากจุดออนของกลไกใน
ระบบโครงสรางของโครงการหรือการบริหารจัดการโครงการประการใดประการหนึ่งเปนหลัก  แตเปนที่นาสังเกตวา ประชากร
ยากจนตัวอยางศึกษาที่เปนสมาชิกกูกองทุน  กข.คจ. และใหขอมูลในครั้งน้ีเพียง 60 ราย  หรือรอยละ 11.5  ของประชากร
ตัวอยางศึกษาทั้งหมด (520 ราย) น้ัน  มีประชากรยากจนสมาชิกเงินกูกองทุน  กข.คจ. สวนใหญทั้งในชนบทที่สูง (5 ใน 8 ราย) 
และชนบททั่วไป (31 ใน 52 ราย)  รวม 36 ราย คิดเปน รอยละ 60.0 ของผูตอบทั้งหมด (ชนบทที่สูงเฉพาะประชากรเปาหมาย
รอยละ 62.5  และชนบททั่วไปรอยละ 59.6  ที่ประกอบดวยประชากรเปาหมายรอยละ 62.8 และประชากรควบคุม รอยละ 44.4)  
ที่ยอมรับวา เงินยืม กข.คจ. ชวยพัฒนาอาชีพหลักไดตรงเปาหมาย หรือตรงตามความตองการ สวนอีก 13 รายหรือรอยละ 21.7 
ของผูตอบทั้งหมด  (ประชากรควบคุมของชนบทที่สูง และชนบททั่วไปแหงละราย  และประชากรเปาหมายของชนบททั่วไป 11 
ราย คิดเปนรอยละ 18.3 ของผูตอบทั้งหมดหรือรอยละ 22.0 ของประชากรเปาหมายสมาชิกกองทุน กข.คจ.) ที่เห็นวา เงินยืม 
กข.คจ. ชวยพัฒนาอาชีพไดบางสวนไมใชทั้งหมด ขณะเดียวกันประชากรตัวอยางศึกษาสมาชิกกองทุนฯ อีก 9 ราย หรือรอยละ 
15.0 ของผูตอบทั้งหมด (เปนประชากรเปาหมาย 5 ราย  คิดเปนรอยละ 8.3 ของผูตอบ  หรือรอยละ 10.0 ของประชากร
กลุมเปาหมาย  และประชากรควบคุม 4 ราย  คิดเปนรอยละ 6.7 ของผูตอบ  หรือรอยละ 40.0 ของกลุมประชากรควบคุม)  มี
ความเห็นในทางตรงขามคือ เห็นวาโครงการแกไขปญหาความยากจน  หรือกองทุน กข.คจ. ไมสามารถพัฒนาอาชีพไดตรง
เปาหมายดวยเหตุผลตางๆ ทั้งที่เหมือนและตางกัน  แตสําหรับชนบทที่สูง  ประชากรเปาหมายและควบคุมที่ไมเห็นวากองทุน  
กข.คจ. ชวยพัฒนาอาชีพไดตรงเปาหมาย  ไดใหเหตุผลตรงกันวาเปนเพราะเงินยืม กข.คจ. เปนแคสวนเสริมในการประกอบ
อาชีพ  ชวยเหลือไดนอย  สวนในชนบททั่วไปประชากรเปาหมายไดใหเหตุผลวา  การทํานาไมไดเสียคาใชจายแตประการใด  
อีกประการ-หนึ่งเงิน กข.คจ. ที่ใหมีจํานวนนอยเกินไป  จึงทําใหพัฒนาไดเปนบางสวนไมใชทั้งหมด  และประการสุดทายเห็นวา 
โครงการกองทุน กข.คจ. ชวยไดแคระดับปตอปเชนเดียวกับกองทุนเงินลาน  ประชากรควบคุมสวนหน่ึงก็มีความเห็นไมตางจาก
ประชากรเปาหมาย  นอกจากนั้นก็ยังใชเงินยืมกองทุนเปนคาใชจายในการศึกษาของลูก  ไมไดใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ
เพ่ือแกปญหาความยากจนแตประการใด 
 สําหรับเหตุผลที่สนับสนุนวา  โครงการ กข.คจ. สามารถชวยพัฒนาอาชีพไดตรงตามเปาหมาย  หรือตรงตามความ
ตองการไดอยางครบถวน  จากสมาชิกผูกูที่เปนประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมสวนใหญหรือเกินครึ่งของผูตอบ
ทั้งหมดหรือของสมาชิกเงินกูทั้งหมด (36 ใน 60 รายหรือรอยละ 60.0) ดังที่ระบุแลวแตตนนั้น  นับวาโดยหลักการแลว
เหมือนกันนั่นก็คือ  “การที่ประชากรเปาหมายยากจนหรือผูกูมีโอกาสไดรับการอนุมัติเงินยืมจากกองทุน กข.คจ. เทาจํานวนที่ขอ
หรือความตองการและนําไปลงทุนไดตามท่ีตองการหรือตามเปาหมายที่ตั้งไว  ซ่ึงกอใหเกิดรายไดและผลกําไรทําใหไมเดือดรอน
ในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยหรือคาบริหารจัดการตามกําหนดชําระคืนหรือตามเกณฑของคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. 
ระดับหมูบาน”  สมาชิกผูกูกองทุนจะระบุเหตุผลดังกลาวชัดเจนวา  ถากูไปลงทุนทํานาก็ไดขายขาว ถากูไปซื้อวัวหรือหมูหรือ
ควายมาเลี้ยงแลวขายไดกําไร  หรือกูไปลงทุนทําอาชีพหรือพัฒนาการเกษตรอื่นๆ ก็สามารถทําไดตามเปาหมาย  เปนตน  
ตลอดจนการกูไปเปนคาใชจายในครัวเรือนก็นับวาไดชวยลดความเดือดรอนและแกปญหาความยากจนไดระดับหนึ่งซ่ึงสมาชิก
ผูกูรูสึกพอใจ  เปนตน 
 กรณีที่ประชากรเปาหมายยากจนประมาณ 1 ใน 5 หรือรอยละ 22.0  ที่อยูในกลุมเปาหมาย  หรือกลุมควบคุมที่เปน
สมาชิกผูกูเงินกองทุน กข.คจ. เห็นวา เงินกูหรือเงินยืมน้ีสามารถพัฒนาอาชีพหลักไดเพียงบางสวนนั้น  ก็ดวยเหตุผลท่ีใกลเคียง
กันหรือไมตางกัน  นั่นก็คือ  “การที่ประชากรเปาหมายยากจนหรือผูกู ไดรับการอนุมัติเงินยืมจากกองทุน กข.คจ. นอยไปหรือ
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มักจะไดประมาณคร่ึงเดียวของจํานวนที่ขอไป  ดวยงบฯท่ีมีจํากัดและมีผูเดือดรอนยากจนเขาเกณฑตองการกูยืมเงินน้ีกันมาก  
และหลายคนไมไดใชเฉพาะทําการเกษตรอยางเดียว  แตจะนําไปใชในความจําเปนอื่นๆ รวมดวย”  สมาชิกผูกูเงินกองทุน กข.คจ. 
ในกรณีนี้ไดระบุชัดเจนวาตนมักจะไดอนุมัตใิหกูไดไมเกินคนละ 5,000 บาท  หรืออยูในชวง 4,000 – 6,000 บาท/ราย  แตไดขอกู
ไปประมาณ 10,000 – 15,000 บาท/ราย  แตหลายรายก็ไมไดขอกูไปในจํานวนที่ตนตองการอยางแทจริง  เพราะทราบดีวามีผูขอกู
จํานวนมาก  และทางคณะกรรมการกองทุนฯจะอนุมัติไดในวงเงินจํากัดดังกลาว  และอยางที่ทราบกันดีวาประชากรหรือ
เกษตรกรยากจนจะแบงเงินที่กูไดไปใชจายในครัวเรือน  คาเลาเรียนหรือการศึกษาของลูก  และการนําไปใชหนี้บางสวนดวย  
เปนตน 

 (1.2.3)  ผลดีจากการใชประโยชนเงินยืม กข.คจ. และปญหาอุปสรรค 
 1. ผลดี 
     ประชากรตัวอยางศึกษาที่เปนสมาชิกเงินกูยืมกองทุน กข.คจ. 60 รายในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปมีเพียงรายเดียว
ที่เปนประชากรกลุมเปาหมาย(บานสันเหนือ) ของจังหวัดเชียงใหม ที่ตอบวา  กองทุน กข.คจ. ไมไดสงผลดีใหตนเองและ
ครอบครัวแตประการใด  นอกจากนั้น      ประชากรยากจนผูกูเงิน กข.คจ. ของทั้งชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ตางก็ยอมรับใน
ขอดีหรือประโยชนที่ไดรบัจากเงินยืมดังกลาวไมมากก็นอยตามลําดับความสําคัญดังน้ี 
 

อันดับและรอยละของประโยชนที่ประชากรเปาหมายยากจนไดรับจากการใชเงินยืม กข.คจ.ป 2547 
ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป อันดับ 

ท่ี 
ประโยชนที่ไดรบั 

ประชากรเปาหมาย ประชากรเปาหมาย ประชากรควบคุม 

1 มีอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นจากในหรือนอกการเกษตร 
ที่ลงทุน 

2 (42.9) 1 (46.5) 1 (33.3) 

2 มีการออมมากขึ้นทั้งตัวเ งินและทรัพยสินในการ
ประกอบอาชีพ 

1 (71.4) 3 (23.3) 2 (22.2) 

3 มีรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนสูงขึ้นตั้งแตรอยละ 50  
จนถึง 5 เทาของเงินยืม 

3 (28.6) 4 (18.6) 2 (22.2) 

4 มีผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้น 3 (28.6) 5 (11.6) 2 (22.2) 
5 มีเงินทุนหมุนเวียนคือไมขาดเงินทุนทําการเกษตร 

และอ่ืนๆ 
- 2 (25.6) 2 (22.2) 

6 มีเงินใชจายในครัวเรือน / คาเลาเรียนลูก  และอ่ืนๆ 4 (1 ราย) 6 (4.7) - 
7 ไมมีผลดีตามมาจากเงินยืม  กข.คจ. - - 3 (1 ราย) 
8 ไมทราบไมตอบ - - 3 (1 ราย) 

 
หมายเหตุ  สําหรับชนบทที่สูง  มีประชากรควบคุมเพียงรายเดียว  ที่พูดถึงผลดีของเงินยืม กข.คจ. ท่ีชวย เพ่ิมผลผลิตตอไรเทาน้ัน   

จึงไมไดนํามาลงในรายละเอียดรวมดวย 
 
  ประเด็นท่ีนาสังเกตและนาสนใจคือ  การที่ประชากรเปาหมายยากจนทั้งที่เปนกลุมประชากรเปาหมายและกลุมควบคุม
ตัวอยางศึกษา สมาชิกเงินยืมกองทุน กข.คจ. จะระบุรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนท่ีสูงข้ึนหรือไดเพ่ิมจากเงินยืมไปลงทุนพัฒนาอาชีพ  
เชน สมาชิกยากจนในชนบทที่สูง  บานปางไฮที่เปนคนเมืองศูนยฯ หนองหอย   รายท่ีมีรายไดเฉล่ียปละประมาณ 30,000 บาท  
ในปจจุบันเปนรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปที่ทําโครงการยืมเงิน กข.คจ. 10,000 บาท        เลี้ยงวัว – ควายขุน  ชําระคืนใน 3 ป  
อีกตัวอยางหน่ึง  คือ  สมาชิกในบานเดียวกัน  ที่มีรายไดเฉล่ียประมาณปละ 60,000 บาท  ไดยืมเงิน กข.คจ. 10,000 เชนกัน  แต
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เปนสวนเสริมในการลงทุนปลูกผักเศรษฐกิจตามเปาหมายของมูลนิธิโครงการหลวง และมีรายไดเฉล่ียสูงจากเดิมอีกครัวเรือนละ 
8,000 บาท  สวนในชนบททั่วไป ตัวอยางจากจังหวัดพะเยา  สมาชิกยากจนกลุมเปาหมาย   บานต๊ําเหลา  ยืมเงินกองทุน กข.คจ. 
5,000 บาท  ไดเพียงครึ่งเดียวจากที่ขอไป  จึงแคเปนทุนเสริมในการซื้อวัวมาเลี้ยงขุนกําหนดชําระคืนใน 1 ป  และขายไดกําไร
เฉล่ียประมาณปละ 9,000 บาท  อีกรายเปนสมาชิกยากจนบานสันปามวงใตที่ขอยืมเงินกองทุน 5,000 บาท มาลงทุนทํานา  คือ 
เอาไปจางแรงงานมาชวยทํานากําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และรายไดจากผลผลิตประมาณ 2,000 บาท/ป  เกษตรยากจนสมาชิก
บานเซียะขอยืมเงินครั้งแรก 10,000 บาท  ครั้งที่ 2 ไดครึ่งเดียวเพื่อเปนการทํานาทั้ง 2 ครั้ง เพราะมีคนจนขอยืมกันมาก  ดอกเบี้ย
เพียงรอยละ 1.5 ตอป และกําหนดชําระคืนภายใน 2 ป (กู 10,000 บาท) และ 1 ป (กู 5,000 บาท) มีรายไดเฉล่ียเพิ่มจากเดิมปละ 
10,000 บาท  และอีกตัวอยางในบานเดียวกัน  สมาชิกยากจนมีรายไดเฉลี่ยประมาณปละ 25,000 บาท  ไดขอยืมเงินกองทุน 
กข.คจ. 10,000 บาท  เชนกันเพ่ือเสริมการลงทุนเล้ียงหมูและทํานา  กําหนดชําระคืนใน 2 ป พรอมดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป  แมผูกู
จะมีความเห็นวา  เงินยืมจากกองทุนนอยไมพอลงทุนไดตามเปาหมาย  แตก็มาชวยเสริมทุนจนมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงข้ึน
กวาเดิมอีกประมาณครัวเรือนละ 28,000 บาท/ป  ตัวอยางประชากรยากจนสมาชิกกูเงินกองทุน กข.คจ.  คนสุดทายของ
กลุมเปาหมายจากบานลอ จังหวัดพะเยา สวนตัวอยางจากกลุมประชากรควบคุม ก็ไมตางกัน  สมาชิกผูกู 2 ราย จากบานโฮงนอก  
จังหวัดเชียงใหม  และบานหวยบง  จังหวัดลําพูน  ตางก็ขอกูยืมจากกองทุนไปลงทุนทําการเกษตร  คือ  ทํานากับผักสวนครัว  
และเลี้ยงหมู  ดวยวงเงิน 1,000 บาท  และ 5,000 บาท ตามลําดับ  โดยมีกําหนดชําระคืนพรอมดอกเบี้ยรอยละ 10 และ รอยละ 2 
ตอป ภายใน 5 ป และปเดียว  ไดรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณครัวเรือนละ 5,000 บาท/ปเทากัน  โดยเฉพาะ
รายแรกนับวานาสนใจเพราะกูยืมเพียง 1,000 บาท  และผูกูยืมก็มีรายไดเฉล่ียตอปนอยมากเพียง 2,000 บาท  สวนเงินท่ีกูแค 
1,000 บาท แตเอาไปใชประโยชน     มากมาย  นอกจากทํานากับผักสวนครัวท่ีระบุแลว  ยังมีสวนลําไย  และพืชไรที่ดูแลรวม
ดวย  ผลกําไรรายปจึงออกมาถึง 5 เทา  ดังระบุไวชัดเจนแลว  ทั้งนี้ผูกูอาจไมระบุรายไดเฉลี่ยตอปที่     แทจริง  และเงินยืมเพียง 
1,000 บาท นาจะเปนการนํามาเสริมทุนเทานั้น 
          2. ปญหาอุปสรรค 
  นอกจากผลดีหรือประโยชนจากเงินกูยืมของกองทุน กข.คจ. ท่ีประชากรเปาหมายยากจนตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูง
และชนบททั่วไปไดระบุแลว  แตก็ยังปรากฏวา มีเพียง 1 ใน 6 หรือรอยละ 16.7 ของสมาชิกเงินกูเหลานี้ทั้งหมด  เทานั้นที่ระบุ
ชัดเจนวาการกูยืมเงินจากกองทุนนี้ไมมีปญหาอุปสรรคใดๆ  นั่นก็คือ สมาชิกเงินกูยืม กข.คจ. สวนใหญหรืออีก 5 ใน 6 คือ รอย
ละ 83.3 ของทั้งหมด  ยอมรับหรือเห็นวากองทุน กข.คจ. ยังมีปญหาอุปสรรคในเรื่องระบบกฎเกณฑหรือโครงสรางของกองทุน
เองในการใชประโยชนเงินยืมที่สําคัญอยู 2 ประการ  ตามลําดับคือ 
 ประการแรก : วงเงินยืมที่ไดรับเฉลี่ยตอครัวเรือนต่ําหรือนอยเกินกวาจะขยายหรือพัฒนาการลงทุนประกอบอาชีพให
ไดผลอยางจริงจัง  ดังรายละเอียดที่ระบุชัดเจนในหัวขอเก่ียวกับสภาพรายไดพื้นฐานและการยืมเงินกองทุน กข.คจ. แตตนแลว 
                รอยละของสมาชิกเงินกูกองทุน กข.คจ. ท่ีระบุอุปสรรคในประเด็นนี้เปนประชากรเปาหมายและควบคุมของชนบทที่
สูง (ชนบทที่สูงมีประชากรควบคุมเพียงรายเดียว  จึงไมไดแยกอยางในชนบททั่วไป) สูงสุดรอยละ 50 ของทั้งหมด  สวนชนบท
ทั่วไปคิดเปนรอยละ 55.8 ของท้ังหมดแยกเปนรอยละ 53.5 ของประชากรเปาหมายที่กูยืมเงิน กข.คจ. ท้ังหมด  และรอยละ 66.7 
ของประชากรควบคุมท่ีกูยืมเงิน กข.คจ. ทั้งหมด 
           ประการที่สอง : กําหนดการคืนเงินยืมที่ส้ันกวาเกณฑของรัฐ  คือ เพียงปเดียว สวนใหญเพื่อเรงหมุนเวียนใหคนจนอ่ืน
ไดยืมบางนั้น  กลับสงผลใหผูกูยืมเพ่ิมภาระหนี้สินจากการพึ่งพิงเงินทุนอ่ืนๆในระบบและหรือนอกระบบมาชําระคืนเงินยืม 
กข.คจ.  ที่ยังไมกอใหเกิดรายไดจากการลงทุนภายในปเดียวแตประการใด  ดังรายละเอียดที่ไดพูดถึงมาแลวแตตนเชนกัน 
  ประเด็นปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับชวงยืมเงินส้ันเพียงปเดียวแทนเกณฑ 5 ปน้ัน  สําหรับชนบทที่สูงมีประชากรควบคุม
เพียงรายเดียวที่ตอบ  สวนชนบททั่วไป  ประชากรยากจนตัวอยางศึกษาสมาชิกเงินกูยืม กข.คจ. 15 ราย  หรือคิดเปนรอยละ 30  
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แยกเปนรอยละ 27.9  ของประชากรเปาหมายที่กูยืมเงิน กข.คจ. ท้ังหมด   และรอยละ 33.3 ของประชากรควบคุมที่กูยืมเงิน 
กข.คจ.   ท้ังหมด 

 (1.2.4)   ขอเสนอแนะของการมีสวนรวมในการบริหารจัดการเงินยืมโครงการ กข.คจ.  
        เพ่ือใหเกิดประโยชนตามเปาหมาย 
       สําหรับขอเสนอแนะของประชากรตัวอยางศึกษาที่เปนสมาชิกเงินยืมกองทุน กข.คจ.  เพื่อพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตรและลดปญหาความยากจน  ดังรายละเอียดที่พูดถึงมาตั้งแตตนแลวน้ัน  ถามีโอกาสรวมในการบริหารจัดการกองทุน  
จะไมมีความแตกตางกัน  เพราะจะมุงประเด็นไปที่การแกไขและปองกันปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพวกตนในการกูยืมเปน
สําคัญ  อยางไรก็ดีสมาชิกเงินกูเหลานี้เกือบ 1 ใน 3 หรือ 19 ราย ใน 60 รายของทั้งหมดในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  คือ รอย
ละ 31.7  ที่ชี้แจงวาไมมีขอเสนอแนะใดๆ   โดยเฉพาะประชากรควบคุมเพียงรายเดียวของชนบทที่สูงจะตอบวาไมทราบหรือ
เสนอไมถูก  ท้ังๆที่ก็ใหขอมูลวากองทุน กข.คจ. ใหความชวยเหลือนอยไปโดยไมไดระบุจํานวนเงิน  อาจเปนเพราะไดรับความ
ชวยเหลือจากทุนอ่ืนเพราะไดเปนปุยใชในการปลูกขาวโพด  ผัก  พริก  ดังที่ตั้งขอสังเกตไวแตแรกแลว 
  สวนใหญท่ีเหลือ 41 รายหรือรอยละ 68.3 ของทั้งหมด  แยกเปนรอยละ 50 ของสมาชิกผูกูยืมกองทุน กข.คจ. ในชนบท
ที่สูง  และรอยละ 71.2 ในชนบททั่วไป (ประชากรกลุมเปาหมายรอยละ 67.4 และประชากรกลุมควบคุมรอยละ 88.9) ไดเสนอ
แนวทางแกไขปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑการกูยืมเงิน กข.คจ. กรณีที่มีโอกาสไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการเงินยืมของ
โครงการนี้ ใหมีสวนชวยแกไขปญหาหรือลดปญหาความยากจนของตนและครัวเรือนไดอยางแทจริง  ซ่ึงโดยหลักการที่เสนอ
ไมวาจะเปนประชากรเปาหมายหรือควบคุม  และไมวาจะเปนประชากรในชนบทที่สูงหรือชนบททั่วไป  ขอเสนอดังกลาวก็ไมมี
ความแตกตางกัน  ดังที่อธิบายแตแรก  ตามลําดับความสําคัญ  ดังนี้ 

1)  ขอเสนอที่ประชากรตัวอยางศึกษาสมาชิกเงินกูกองทุน กข.คจ. ไดเนนตรงกันมากที่สุด  คือการขอใหขยายวงเงิน
กูยืมที่ไดนอยหรือนอยมาก  ซ่ึงเปนปญหาอุปสรรคสูงสุดของประชากรยากจนผูกูยืมที่จะพัฒนาอาชีพใหไดตามเปาหมาย  โดย
ขอใหขยายหรือเพิ่มเงินกูยืมเปนรายละ 10,000 บาทเปนอยางนอย  และสวนใหญขอเพิ่มเปนรายละ 20,000 – 30,000 บาท  และ
สูงสุดรายละ 50,000 บาท (เพื่อเลี้ยงวัวนมในหมูบานเปาหมาย “โฮงใน”  จังหวัดเชียงใหม) 
 2) ขอเสนอประเด็นที่สองที่ประชากรตัวอยางศึกษาสมาชิกเงินกูยืม กข.คจ. ใหความสําคัญใกลเคียงหรือไมตางจาก
ประเด็นแรกเทาใดนัก  น่ันก็คือ  เรื่องของการขอขยายชวงเวลาชําระคืนเงินกูยืมพรอมคาบริหารจัดการหรือดอกเบี้ยท่ีทาง
คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจําหมูบานไดกําหนดขึ้นในแตละพ้ืนที่ที่ส้ันกวาเกณฑ (5 ป) ตามนโยบายและแผนของรัฐ
โดยกรมพัฒนาชุมชนมาก  โดยเฉพาะการกําหนดชวงชําระคืนภายใน 1 ป  ที่เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญที่ประชากรยากจน
สมาชิกผูกูยืมเงิน กข.คจ. จะสามารถสรางรายไดจากเงินกูยืมมาใชหน้ีคืนไดทัน  จึงเสนอขอขยายเวลากําหนดชําระคืนเปน
ภายใน 2 – 3 ป หรือนานกวาน้ันจนครบ 5 ป ตามเกณฑ  โดยเฉพาะถาเปนกรณีไดกูยืมในวงเงิน 50,000 บาท (ตามขอ 4.1)  
 3)  ขอเสนอประเด็นที่สามหรือประเด็นสุดทายที่ประชากรยากจนผูกูเยืมเงิน กข.คจ. บางรายหรือเพียงสองรายเทาน้ัน
ในหมูบานเปาหมาย (บานเซียะ) ของจังหวัดพะเยา  ไดขอปรับลดดอกเบี้ยเงินกูหรือคาบริหารจัดการกองทุนลงใหเหลือนอย
ที่สุดหรือเพียงรอยละ 1 ตอป และหรืองดดอกเบี้ย  คือ ไมคิดดอกเบี้ยตามระเบียบกฎเกณฑของกองทุน กข.คจ. นั่นเอง 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการแกไขปญหาความยากจน  หรือโครงการ กข.คจ. จากประชากรตัวอยางศึกษาที่เปน
สมาชิกเงินกูยืมกองทุนน้ีโดยตรงแลว ยังมีผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้จากกลุมตัวแทนประชากรเปาหมาย กลุมผูนําชุมชน/
ผูบริหารระดับทองถ่ิน และผูบริหารระดับนโยบาย  ซ่ึงโดยภาพรวมแลวไมมีความแตกตางกันโดยนัยสําคัญแตประการใด     
ดังนั้น  เพ่ือใหทราบถึงประโยชนและผลดีของโครงการ กข.คจ. ที่ชวยแกปญหาความยากจนของความยากจนของประชากร
เปาหมายยากจนและดอยโอกาสตางๆ ไดมากนอยเพียงใด  จากผลการศึกษาจากทุกกลุมประชากรตัวอยางศึกษาดังกลาว  จึงจะ
ไดสรุปจากการวิเคราะห SWOT เพ่ือเปรียบเทียบจุดแข็งจุดออนของโครงการประชากรยากจนมีโอกาสไดรับประโยชนทั่วถึง
และยากงายเพียงใด  หรือมีปญหาอุปสรรคที่สามารถแกไขไดมากนอยเพียงใด ดังน้ี(ตารางที่ 81) 
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(1.3) โครงการเศรษฐกิจชุมชนหรือโครงการหมูบานละหนึ่งแสนบาท∗ 
 

 โครงการเศรษฐกิจชุมชน เริ่มดําเนินงานครั้งแรกในป 2541 โดยใชงบกระตุนเศรษฐกิจจํานวน 200 ลานบาท19) เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนเมื่อกลางป 2540 ภายใตยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง และดําเนินโดย
กระทรวงมหาดไทย (ผานฝายปกครองทองถ่ินในระดับอําเภอ) ตอมาในป 2543 รัฐบาลก็ไดดําเนินงานตามโครงการนี้อีกครั้ง 
โดยการดําเนินงานในครั้งน้ี กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรับผิดชอบในระดับทองถิ่น 
ดวยโครงการเศรษฐกิจชุมชนดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
เศรษฐกิจชุมชนหมูบานละ 100,000 บาท20)ในระยะเวลา 5 ป โดยไมมีดอกเบี้ย แตทั้งนี้หมูบานตองจัดทําโครงการเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจชุมชนและมีเงินสมทบรอยละ 30 ของงบประมาณโครงการ ในระยะแรกของการดําเนินงานนั้น (สนั่น, 2541) ทั้ง
ประชากรและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของมักเรียกโครงการนี้วา “โครงการเศรษฐกิจชุมชน” หรือ “โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง” 
หรือ “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสงเสริมอาชีพ (เศรษฐกิจชุมชน) หมูบานละ 100,000 บาท” แตตอมาก็มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา 
“โครงการหมูบานละหนึ่งแสนบาท” หรือ “โครงการหมูบานละ 100,000 บาท” 
 การใหความชวยเหลือของโครงการเศรษฐกิจชุมชนหรือโครงการหมูบานละหนึ่งแสนบาทนี้มีลักษณะแนวคิด
โครงการคลายคลึงกับโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน (SML) และโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แตในทาง
ปฏิบัติการใหความชวยเหลือจะคลายคลึงกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ แตดวยเหตุที่การกําหนดความ
ชวยเหลือของโครงการเศรษฐกิจชุมชนระบุชัดเจนวาใหผานไปที่องคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล การสนับสนุน
ชวยเหลือของโครงการฯจึงจํากัดขอบเขตอยูหมูบานในชนบทโดยไมรวมถึงชุมชนเมืองที่อยูในเขตเทศบาล 
 การศึกษาการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชนไดดําเนินการโดยสัมภาษณกลุมประชากร
รายกลุมและการสํารวจประชากรรายบุคคลในชนบททั่วไปและชนบทที่สูง ซ่ึงผลการศึกษามีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 
 

               (1.3.1)  การรับการสนับสนุนจากโครงการฯ 

ตามขอกําหนดของโครงการฯ ประชากรที่ตองการไดรับการสนับสนุนจากโครงการจะตองดําเนินการในรูปกลุมอาชีพ
หรือกลุมเกษตรกรซึ่งทุกหมูบานในชนบททั้งชนบทที่สูงและชนบททั่วไปมีสิทธในการขอรับการสนับสนุน แตผลจากการ
สัมภาษณประชากรรายกลุมไดพบวา มีเพียงประชากรในหมูบานเทานั้นที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯ บางหมูบานใน
ชนบทที่สูงซ่ึงเปนหมูบานบริวารของหมูบานหลักที่ตั้งมาดั้งเดิม (เชน หมูบานบริวารตางๆ ในพื้นที่ศูนยฯหนองเขียวและหนอง
หอย) ไมไดรับความชวยเหลือจากโครงการ เนื่องจากโครงการใหความชวยเหลือแกหมูบานหลักแลว สวนหมูบานในชนบท
ทั่วไปสวนที่ไมไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯมักเกิดจากไมสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได (ผูนําของ
หมูบานศรีวารี (หมูบานควบคุม) ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม ยอมรับวาการเขียนโครงการทําไดยากเนื่องจากกรรมการ
อ่ืนๆ ไมมีความรูและความสามารถในการจัดทําโครงการ ตนเองซึ่งเปนผูนําและเคยเปนคณะกรรมการบริหารงานของสหกรณ
การเกษตร พอมีประสบการณจึงเปนผูจัดทําโครงการ และทําใหหมูบานไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯได) จึงไมเปนที่
แปลกใจแตประการใดที่จะพบวา จากการสํารวจประชากรรายบุคคลในการศึกษานี้จะพบวามีเพียง 30 รายเทานั้น (7 รายอยูใน

                                                 
∗

 อาจารย ดร.กมล งามสมสุข ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
19) งบประมาณในสวนท่ีจัดสรรเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับหมูบานมีจํานวน 150 ลานบาท 
20)โดยหลักการของโครงการฯ รัฐบาลจะใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหมูบานละ 100,000 บาท แตก็สามารถใหการสนับสนุนไดถึงหมูบานละ 

300,000 บาทหรือ 500,000 บาทและอาจไมจําเปนตองมีเงินสมทบ ขึ้นกับเหตุผลความจําเปนและความมีประโยชนของโครงการและไดรับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาอําเภอหรือคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแลวแตกรณี 
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ชนบทที่สูงและอีก 23 รายอยูในชนบททั่วไป) ที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯ (ตารางที่82) แตก็เปนที่นาสังเกตวาท้ัง
ประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมตางก็ไดรับความชวยเหลือจากโครงการในสัดสวนไมแตกตางกันมากนัก (รอยละ 8 
และ 10 ของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม ตามลําดับ ที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการ) 

ดวยเหตุที่มีประชากรไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯเพียง 30 ราย และเมื่อจําแนกตามพื้นท่ีและกลุมศึกษาแลวจะ
ทําใหมีขอมูลนอยลงจนยากแกการสรุปขอเท็จจริงในรายละเอียดได ในลําดับตอไปจึงจะนําเสนอผลการศึกษาในสวนของขอมูล
ประชากรรายบุคคลโดยไมจําแนกตามพื้นที่ศึกษา 
 
ตารางที่ 82  จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมที่เขารวมโครงการหมูบานละหนึ่งแสนบาท : 

ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปในภาคเหนือลานนา ป 2547 
รวมทุกกลุม ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป 

รวม กลุม 
เปาหมาย 

กลุม
ควบคุม 

รวม กลุม 
เปาหมาย 

กลุมควบคุม รวม กลุม 
เปาหมาย 

กลุมควบคุม การรวม
โครงการ 

จน. รอยละ จน. รอยละ จน. รอยละ จน รอยละ จน. รอยละ จน. รอยละ จน. รอยละ จน. รอยละ จน. รอยละ 
ไมรวม 330 91.7 249 92.2 81 90.0 113 94.2 86 95.6 27 90.0 217 90.4 163 90.6 54 90.0 

รวม 30 8.3 21 7.8 9 10.0 7 5.8 4 4.4 3 10.0 23 9.6 17 9.4 6 10.0 

รวม 360 100.0 270 100.0 90 100.0 120 100.0 90 100.0 30 100.0 240 100.0 180 100.0 60 100.0 

ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 

 (1.3.2)  เงื่อนไขการรับการสนับสนุนจากโครงการฯ 

แมเงื่อนไขการไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดวาใหหมูบานจัดทํา
โครงการและมีเงินสมทบรอยละ 30 หรือบางกรณีอาจไมตองมีเงินสมทบ ในทางปฏิบัติ เนื่องจากประชากรในแตละหมูบานมี
ประสบการณในการทํางานกับกลุมออมทรัพยของหมูบานซึ่งกําหนดใหสมาชิกตองทําสัจจะออมทรัพยประจําเดือน นอกจาก
การเปนสมาชิกของกลุมแลว จึงมักประยุกตใชสัจจะออมทรัพยใหเปนเงื่อนไขในการรับความชวยเหลือจากโครงการฯ
ประกอบดวย ซ่ึงสวนใหญสมาชิกตองจายสัจจะออมทรัพยในอัตรา 30 หรือ 50 บาทตอเดือน นอกจากนี้ ในบางหมูบานยัง
กําหนดใหสมาชิกตองจายเปนเงินสมทบตามเงื่อนไขของโครงการฯ (รอยละ 30 ของงบประมาณโครงการที่ขอสนับสนุน) ราย
ละ 1,579 หรือ 4,000 บาท (จายครั้งเดียว) (ตารางผนวก 1) ซ่ึงเมื่อสอบถามวาการตองมีเงินฝากสัจจะออมทรัพยหรือตองมีเงิน
สมทบดังกลาวเปนอุปสรรคตอการรับความชวยเหลือจากโครงการฯหรือไม ประชากรที่ตอบคําถามเกือบทั้งหมดระบุวาไมเปน
อุปสรรค มีเพียง 1 รายเทานั้นที่ระบุวาเปนอุปสรรคแตไมใชตนเองโดยกลาววาสมาชิกบางรายไมมีเงินท่ีจะจายเงินสมทบ 

ในการใหความชวยเหลือแกสมาชิกในระดับหมูบานน้ัน จากการสัมภาษณประชากรรายกลุมพบวา ในชวงของการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะดําเนินงานในรูปกลุมอาชีพตาง เชน กลุมปลูกผัก กลุมปุย กลุมถักทอผักตบชวา หรือกลุม
คาขายเปนตน แตเมื่อใหความชวยเหลือในระดับครัวเรือน สวนใหญจะเปนการใหความชวยเหลือเปนรายบุคคลในรูปของ
สินเชื่อหรือเงินทุน เชน กลุมอาชีพท่ีบานหนองหอยใหมและบานปางไฮ (คนไทย) ของศูนยฯหนองหอย ในชนบทที่สูง กลุมถัก
ทอผักตบชวาของบานต๊ํานกกก ต.ทาจําป อ.เมือง จ.พะเยา และกลุมคาขายของบานบวก ต.ดงดํา อ.ลี้ จ.ลําพูนในชนบททั่วไปนํา
เงินงบประมาณไปปลอยใหสมาชิกรายบุคคลกูยืมเพ่ือประกอบอาชีพ เชน การใชเปนเงินทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ ปุย หรือ
สารเคมีในการทําการเกษตร หรือบางแหงนําไปซื้อวัวเลี้ยง เปนตน แตอยางไรก็ตาม บางหมูบานในพื้นที่ศึกษาก็ไดนําเงินของ
โครงการไปดําเนินการในรูปกลุม เชนตัวอยางในชนบทที่สูงไดแก บานแมหละ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน ดําเนินการในรูป
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โครงการกองทุนปุย จําหนายปุยใหแกสมาชิกในรูปสินเชื่อ ในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยา ไดแก กลุมปุยของบานลอ ต.ลอ 
กลุมเลี้ยงวัวของบานเซียะ ต.จุนกลุมเย็บผาของบานลอและเซียะ และกลุมนาน้ําฝนของบานจุนพัฒนา ต.จุน อ.จุน เปนตน 

จากลักษณะการใหความชวยเหลือดังกลาว คณะกรรมการโครงการในระดับหมูบานจึงกําหนดใหสมาชิกท่ีตองการ
กูยืมหรือใชสินเชื่อจากโครงการตองมีบุคคลคํ้าประกัน ซ่ึงผลจากการศึกษาประชากรรายบุคคลก็พบวาประชากรเกือบรอยละ 90 
ระบุวาตองมีผูคํ้าประกัน โดยไมมีรายใดเลยที่ระบุวา ไมตองมีผูคํ้าประกัน (ตารางผนวก 2) ซ่ึงจํานวนผูคํ้าประกันจะอยูระหวาง 
2-3 คนสําหรับการกูยืมรายบุคคล และ 9-19 รายสําหรับการกูยืมในรูปกลุมรวมกัน (ตารางผนวก 3)  

เปนที่นาสังเกตวา ในบางหมูบานจะไดรับโครงการเปนกลุมเต็มหนึ่งแสนบาท (ตัวอยางเชน ในพ้ืนที่ศึกษาชนบท
ทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม คือกลุมปลูกผักของบานศรีวารี กลุมเย็บผาของบานสันเหนือ ต.เหมืองแกว อ.แมริม และกลุมปุยของ
บานผาแตน ต.หางดง อ.ฮอด และจังหวัดพะเยา เชน กลุมหัตถกรรมถักทอผักตบชวาของบานต๊ํานกกก ต.ทาจําป อ.เมือง กลุมปุย
บานลอ ต.ลอ และกลุมขาวนานํ้าฝนของบานจุนพัฒนา ต.จุน อ.จุน) แตบางหมูบานจะมีกลุมยอยๆ อีกมากมายที่ตองแบงเงิน
จํานวนหนึ่งแสนบาทที่ใหมาในระดับหมูบาน (เชน กลุมเย็บผาของบานลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา แบงเปนกลุมละ 10,000 หรือ 
กลุมทําไรขาวโพด กลุมจักสาน กลุมเย็บผา กลุมคาขาย  และกลุมสหกรณของบานบวก ต.ดงดํา อ.ลี้ จ.ลําพูนบาท แบงเปนกลุม
ละ 20,000 บาท และกลุมจักสานผักตบชวา และกลุมตัดเย็บพรมเช็ดเทาของบานต๊ําเหลา ต.ทาจําป อ.เมือง จ.พะเยา แบงเปนกลุม
ละ 50,000 บาท เปนตน) ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวลวนแลวแตทําใหวงเงินใหความชวยเหลือของแตละกลุมอาชีพจํากัดลงจนไม
เพียงพอจะพัฒนาสนับสนุนหรือสนับสนุนงานอาชีพไดอยางจริงจัง ย่ิงกรณีเงินนี้จะถูกแบงชวยเปนรายบุคคลอีก จึงยิ่งมองไม
เห็นผลประโยชนเชิงพัฒนาอาชีพใดๆ นอกจากจะชวยแกไขปญหาเฉพาะครั้งคราวและมักจะนําเงินกูบางสวนไปใชเปน
คาใชจายสวนตัวหรือคาอุปโภคบริโภค 

 สําหรับเงื่อนไขอื่นของการรับความชวยเหลือจากโครงการฯที่มีการพิจารณาถึงในที่น้ีคือ การจัดทําเอกสารการกูยืม
หรือการรับความชวยเหลือซ่ึงทุกรายตองจัดทําน้ัน เกือบทุกรายที่ใหความเห็นตางระบุวาไมเปนปญหาในการจัดทํา มีเพียงราย
เดียวท่ีระบุวามีความยุงยากที่ตองใชขอมูลมาก ซ่ึงเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวก็ถือวาไมเปนปญหาแตประการใด  

(1.3.3) การกูยืมเงินจากโครงการฯ 

จากที่ไดกลาวมาขางตนจะพบวา ลักษณะการดําเนินงานโครงการในระดับหมูบานพอจะแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ 
การดําเนินงานในรูปกลุมซ่ึงจะใหความชวยเหลือสมาชิกในกลุมดวยการใหสินเชื่อที่เปนส่ิงของหรือการใชอุปกรณ/ปจจัยการ
ผลิตรวมกัน และการดําเนินการในรูปปลอยสินเชื่อเปนรายบุคคล ซ่ึงในรูปแบบหลังไดรับความนิยมมากกวาเน่ืองจากประชากร
มีความตองการความชวยเหลือสวนบุคคลมากกวาการรวมกันในลักษณะกลุม ดังน้ันการศึกษานี้จึงไดศึกษาการกูยืมเงินทุนจาก
โครงการของประชากรรายบุคคลดวย ผลจากการศึกษาพบวา จากผูที่รวมรับความชวยเหลือจากโครงการจํานวน 30 ราย มีถึง 27 
รายท่ีไดกูยืมเงินทุนจากโครงการ (ตารางที่83) เน่ืองจากโครงการฯใหความชวยเหลือในระยะเวลา 5 ป ดังน้ัน ในระดับหมูบาน
จึงมักกําหนดใหสมาชิกมีการกูยืมไดระยะเวลา 5 ป แตบางหมูบานก็กําหนดใหสมาชิกกูยืมนอยกวา 1 ป (เชน บานปาหมอก ต.
หวยยาบ อ.บานธิ จ.ลําพูน ใหสมาชิกกูยืมในระยะเวลาเพียง 3 เดือนจึงสามารถใหกูไดถึง 4 ครั้งตอป) 

 เมื่อพิจารณาถึงจํานวนครั้งที่สมาชิกกูยืมจากโครงการฯ แสดงใหเห็นวา ประชากรสวนใหญท่ีกูยืม (18 รายจาก 27 ราย 
หรือรอยละ 60 ของประชากรที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯ) ไดกูยืมเงินทุนจากโครงการ 1 ครั้ง ประชากรสวนนอยท่ีได
กูยืมมากกวา 1 ครั้ง และที่นาสนใจคือบางรายสามารถกูยืมเงินทุนจากโครงการฯสูงถึง 5 หรือ 8 ครั้งในชวง 6-7 ปที่ผานมา (นับ
แตเริ่มโครงการในป 2541) สอดคลองกับขอเท็จจริงที่วา แตละหมูบานที่รับความชวยเหลือจากโครงการฯมักใหกูยืมเปน
ระยะเวลา 5 ป ตามขอกําหนดของโครงการฯ และมีเพียงบางหมูบานที่กําหนดระยะเวลากูยืมต่ํากวา 5 ป ดังที่ไดกลาวมาแลว 
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 เมื่อพิจารณาถึงจํานวนเงินที่สมาชิกขอกูยืมและที่ไดกูยืมจากโครงการ แสดงใหเห็นวาสามารถขอกูยืมและไดรับอนุมัติ
ใหกูยืมต่ําสุด 1,000 บาท/ราย และสูงสุดที่ 70,000 บาทตอรายเทากันพอดี ซ่ึงประชากรสวนใหญ (รอยละ 51 - ตารางที่ 84) ขอ
กูยืมในชวง 4,500 – 10,000 บาทตอราย แตเพียงประมาณรอยละ 47 (ตารางที่85) เทาน้ันที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมในชวงดังกลาว 
แสดงวาประชากรที่ขอกูในชวงดังกลาวสวนหนึ่งไดรับเงินกูนอยกวาปริมาณที่ขอกู ซ่ึงจากการตรวจสอบการกูยืมของแตละราย
ก็พบวา ประชากรบางรายที่ไดกูยืมไมเทากับประมาณที่ขอกูยืมน้ัน ทั้งหมดไดกูยืมในปริมาณที่นอยกวาจํานวนที่ขอกูยืม 
ประชากรสวนใหญจะไดรับเงินกูยืมตามประมาณที่ขอกู แมกระนั้น เมื่อพิจารณาถึงปริมาณเงินท่ีขอกูยืมเปรียบเทียบกับปริมาณ
เงินที่ไดกูยืมเฉลี่ยตอครั้งตอครัวเรือนแลว ก็พบวา ท้ังโดยรวมและประชากรแตละกลุมจะไดกูยืมลดลงตามสัดสวนของปริมาณ
เงินที่ขอกูยืม (เปรียบเทียบคาเฉล่ียปริมาณเงินท่ีขอกูยืมละที่ไดกูยืมในแถวสุดทายของตารางผนวก 3 และ 4) นอกจากนี้ ยังเปนที่
นาสังเกตวา มีประชากรถึง 4 รายที่ขอกูยืมมากกวา 20,000 บาทตอราย (ขอกู 40,000 - 70,000 บาทตอราย - ตารางที่ 84) ท้ังหมด
เปนประชากรในกลุมควบคุม และไดรับอนุมัติใหกูยืมได แมวา 1 รายจะไดรับเงินกูนอยกวาที่ขอกู  (ขอกู 40,000 บาท ไดรับ
อนุมัติใหกูยืม 30,000 บาท) ก็ตาม 

 
ตารางที่ 83    จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามจํานวนครั้งที่กูยืมโครงการฯ :  

   ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปในภาคเหนือลานนา ป 2547 
รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม จํานวนกูครั้ง/ป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
0 3 10.0 3 14.3   
1 18 60.0 13 61.9 5 55.6 
2 3 10.0 1 4.8 2 22.2 
3 4 13.3 3 14.3 1 11.1 
5 1 3.3 1 4.8   
8 1 3.3   1 11.1 

รวม 30 100.0 21 100.0 9 100.0 

ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 

 
ตารางที่ 84   จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามจํานวนเงินที่ขอกู  
                     ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปในภาคเหนือลานนา ป 2547 
 

รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม จํานวนเงินท่ีขอกู(บาท) 
จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ 

1,000 4 10.3 - - 4 28.6 
1,750 2 5.1 - - 2 14.3 
2,000 4 10.3 2 8.0 2 14.3 
4,000 2 5.1 2 8.0 - - 
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ตารางที่ 84  (ตอ) 
รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม จํานวนเงินท่ีขอกู(บาท) 

จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ 
4,500 3 7.7 3 12.0 - - 
5,000 5 12.8 4 16.0 1 7.1 
7,000 2 5.1 2 8.0 - - 
10,000 10 25.6 10 40.0 - - 
15,000 1 2.6 1 4.0 - - 
20,000 2 5.1 1 4.0 1 7.1 
40,000 2 5.1 - - 2 14.3 
50,000 1 2.6 - - 1 7.1 
70,000 1 2.6 - - 1 7.1 
รวม 39 100.0 25 100.0 14 100.0 

เฉลี่ยเงินที่ขอกู 
(บาท/คร้ัง/ครัวเรือน) 11,051.3 7,780.0 16,892.9 

  หมายเหตุ:  * จํานวนในที่น้ีเปนจํานวนครั้งของการกูยืม 
  ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 
ตารางที่ 85  จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามจํานวนเงินที่ไดกู  

ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปในภาคเหนือลานนา ป 2547 
รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม จํานวนเงินที่กูได 

จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ 
1,000 4 10.0   4 26.7 
1,500 2 5.0 2 8.0   
1,750 2 5.0   2 13.3 
2,000 4 10.0 2 8.0 2 13.3 
4,000 2 5.0 2 8.0   

4,500 1 2.5 1 4.0   

5,000 5 12.5 4 16.0 1 6.7 

5,263 1 2.5   1 6.7 

7,000 2 5.0 2 8.0   

8,000 1 2.5 1 4.0   

10,000 9 22.5 9 36.0   

15,000 1 2.5 1 4.0   
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ตารางที่ 85 (ตอ) 
รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม จํานวนเงินที่กูได 

จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ จํานวน* รอยละ 
15,000 1 2.5 1 4.0   

20,000 2 5.0 1 4.0 1 6.7 

30,000 1 2.5   1 6.7 

40,000 1 2.5   1 6.7 

50,000 1 2.5   1 6.7 

70,000 1 2.5   1 6.7 

รวมครั้งที่ไดกู 40 100.0 25 100.0 15 100.0 

เฉลี่ยเงินที่กูได 
(บาท/คร้ัง/ครัวเรือน) 10,456.6 7,460.0 15,450.9 

  หมายเหตุ:  *  จํานวนในที่น้ีเปนจํานวนคร้ังของการกูยืมมีประชากรในกลุมควบคุม 1 รายที่ไมระบุวาขอกูเทาใดแตระบุวาไดกูเทาใด 
  ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
 
  เมื่อพิจารณาทางดานการชําระคืนเงินกู ประชากรสวนใหญ (รอยละ 94 ของจํานวนครั้งท่ีกูยืม – ตารางผนวก 4) 
สามารถชําระเงินกูคืนไดตามกําหนด มีเพียงสองรายเทานั้นที่ชําระเงินคืนไดลาชากวากําหนด โดยรายท่ี 1 ระบุวา เนื่องจากมี
ภาระหน้ีสินมาก สวนรายที่ 2 ระบุเหตุผลของการชําระคืนไดลาชากวากําหนดวาเกิดจากราคาผลผลิตตกต่ําและมีภาระหนี้สิน
มาก ขอมูลนี้แมจะมีเพียงประชากรสวนนอยที่ไมสามารถชําระคืนไดตามกําหนด แตท้ังสองรายใหเหตุผลประการหนึ่งตรงกัน
วาเกิดจากปญหาภาระหนี้สินมาก ปญหาภาระหนี้สินของประชากรจึงนาจะเปนปจจัยกระทบตอการดําเนินงานของโครงการฯ
และโครงการอื่นๆ ของรัฐที่มีการใหกูยืมในลักษณะคลายๆ กันอีกดวย 

             (1.3.4). การใชเงินกูยืมจากโครงการฯและประโยชนที่ไดรับ 

ผลจากการสัมภาษณประชากรรายกลุมพบวา ประชากรเปาหมายไดรับประโยชนจากโครงการอยางแทจริงทั้งในรูป
เงินทุนกูยืมและสินเชื่อในรูปปจจัยการผลิตทางเกษตร ไมวาจะเปนเมล็ดพันธุ หรือพันธุสัตว ปุย และยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ก็ตาม เมื่อพิจารณาไปที่เงินกูยืมซ่ึงเปนรูปแบบของความชวยเหลือที่ประชากรไดรับจากโครงการฯมากที่สุดพบวา ประชากร
สวนใหญ (รอยละ 53 – ตารางผนวก 5) ใชเงินกูยืมจากโครงการฯแลวนําไปใชในการซื้อปจจัยการผลิตทางการเกษตร รองลงมา
เปนการใชเพ่ือการทํานา/ทําไร และทําสวน/ปลูกผัก (รอยละ 37 และ 25 ตามลําดับ) นอกจากนี้ ยังมีประชากรถึงรอยละ 18 และ 
8 ที่ใชเงินกูยืมจากโครงการไปในการเลี้ยงวัวและสุกร ตามลําดับ มีเพียงรอยละ 8 ท่ีใชเงินกูยืมไปในการบริโภคของครัวเรือน 
แสดงวาโดยรวมแลวประชากรไดใชประโยชนจากโครงการฯไปในการประกอบอาชีพตามเจตนารมณของโครงการฯ  

เมื่อสอบถามถึง ความมีประโยชนในการชวยบรรเทาความยากจนของโครงการ ประชากรสวนใหญ (รอยละ 58 – 
ตารางที่ 86) ระบุวาสามารถชวยไดมากพอสมควรสวนที่ระบุวาชวยไดนอยหรือนอยมากและชวยไดมากมีอยางละเทาๆ กันที่
รอยละ 21 ของประชากรที่รับความชวยเหลือจากโครงการฯ ซ่ึงเปนการแสดงวา โครงการฯประสบความสําเร็จในการชวยเหลือ
บรรเทาความยากจนไดพอสมควร แมกระนั้น จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับโครงการใน
ภาคสนามที่ผานทั้งการสัมภาษณแบบกลุมอยางเปนทางการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนการสวนตัว ประกอบกับ
ประสบการณในการทํางานภาคสนามและความคุนเคยกับประชากรในพื้นที่ของผูวิจัย ไดพบขอเท็จจริงในอีกแงหนึ่งวา แม
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ประชากรจะระบุวาไดใชเงินกูไปเพ่ือการผลิตตามวัตถุประสงคของโครงการฯ (รวมทั้งโครงการอื่นๆ ดวย) แตมักไมไดใชเต็ม
ตามจํานวนที่กูยืม หรือบางรายอาจไมไดใชเงินกูตามวัตถุประสงคของการกูยืมโดยสิ้นเชิงเลยก็ได ดังน้ัน ขอเท็จจริงจากการ
สํารวจพบขางตน จึงยังไมไดสะทอนถึงความสําเร็จของโครงการฯ อยางแทจริง และดวยหลักการใหความชวยเหลือของ
โครงการฯ ไดเปดชองวางไววา ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดภัยพิบัติกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรอาจยื่นคํารองขอผอนผัน
หรือเล่ือนการชําระคืนได การพิจารณาความสําเร็จของโครงการจึงตองพิจารณาดวยวาจะมีสักกี่หมูบานที่มีการย่ืนขอผอนผัน
ดังกลาวโดยมิไดมีเหตุผลอันจําเปนจริง แตทั้งน้ีอาจพึงตองตระหนักวา อาจเปนการยากที่จะพิสูจนขอเท็จจริงเนื่องจากระยะเวลา
การดําเนินงานของโครงการยาวนานถึง 5 ป 

 
ตารางที่ 86  จํานวนและรอยละของประชากรกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมจําแนกตามความคิดเห็น 

 ตอระดับการบรรเทาความยากจนของโครงการฯ : ชนบทที่สูงและชนบททั่วไปในภาคเหนือลานนา ป 2547 
รวมทุกกลุม กลุมเปาหมาย กลุมควบคุม 

ระดับการบรรเทาความยากจน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไดนอย/นอยมาก 6 20.7 6 28.6     
ไดพอสมควร 17 58.6 12 57.1 5 62.5 
ไดมาก 6 20.7 3 14.3 3 37.5 

รวมจํานวนผูตอบ 29 100.0 21 100.0 8 100.0 

ท่ีมา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2547 

(1.3.5) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการฯ 

เมื่อพิจารณาทางดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานของโครงการฯ โดยมุงประเด็นไปที่การมีโอกาสไดเสนอแนะ
ความคิดเห็นตอโครงการฯ เพื่อจะมีผลใหโครงการเกิดประโยชนตอประชากรมากที่สุด ผลการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญ 
(รอยละ 78 – ตารางผนวก 6) ระบุวาไมไดมีโอกาสในการเสนอแนะความคิดเห็นของโครงการแตประการใด โดยใหเหตุผลที่
หลากหลาย ซ่ึงบางรายระบุวา สมาชิกมากจึงไมมีโอกาสเสนอแนะความคิดเห็นบางรายระบุวาไมมีความรูเก่ียวกับโครงการฯ 
บางรายกลาววาไมมีการประชุม ในขณะที่บางรายระบุวาเพราะโครงการดีอยูแลวหรือคณะกรรมการทํางานดีอยูแลว บางราย
ตองการหรือไมอยากแสดงความคิดเห็นและเห็นตามที่ประชุม 

สําหรับผูท่ีมีโอกาสไดเสนอแนะความคิดเห็น (6 รายจาก 28 รายหรือรอยละ 21) ระบุวาเมื่อไดเสนอแนะความคิดเห็น
ประการใดก็จะไดรับการรับฟงและยอมรับจากที่ประชุมหรือคณะกรรมการของโครงการฯ (ดูตารางผนวก 7 ประกอบ) มีเพียง
หน่ึงรายที่ระบุวา ขอเสนอแนะของเขาไดรับฟงแตไมไดรับการยอมรับ ดวยเหตุที่มีประชากรเพียงจํานวนนอยท่ีมีสวนรวมใน
การเสนอแนะความคิดเห็น จึงเปนการยากที่จะสรุปวาโครงการฯยอมรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกไดดีขนาดใด อยางไรก็ตาม 
จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตนน้ี ก็แสดงใหเห็นวาประชากรยังมีสวนรวมในโครงการฯนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการจัดทํา
โครงการรับความชวยเหลือซ่ึงจะมีผลตอความชวยเหลือที่จะไดรับจากโครงการอยางตรงกับความตองการที่แทจริงของ
ประชากร 

(1.3.6)  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการบริหารงาน 

เปนที่นายินดีที่ไดพบวามีประชากร (ท้ังกลุมเปาหมายและกลุมควบคุม) ที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯ 
สวนมาก (รอยละ 67 – ตารางผนวก 8) มีความตองการเขารวมแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ เมื่อมีโอกาส และเมื่อเปดโอกาส
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ใหประชากรเหลานี้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระยะเวลาการใหกูยืม ปริมาณเงินที่ใหกูยืม อัตราดอกเบี้ย และคณะกรรมการ ซ่ึง
โดยขอกําหนดของโครงการฯ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 มี
ระยะเวลาโครงการ 5 ป โดยไมมีดอกเบี้ยแตก็ไมไดกําหนดวาคณะกรรมการในหมูบานจะไมสามารถกําหนดระยะเวลาการกูยืม
และอัตราดอกเบี้ยเองได ซ่ึงจากผลการศึกษาดังท่ีไดกลาวมาแลว วา คณะกรรมการหมูบานสวนใหญจะกําหนดระยะเวลาการให
กูยืมไวท่ี 5 ป ตามหลักการของโครงการฯ แตบางแหงกําหนดไวส้ันกวา 5 ป ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยซ่ึงผลจากการสัมภาษณ
ประชากรรายกลุมและการสํารวจขอมูลรายบุคคลพบวา มีการกําหนดกันไวที่รอยละ 1-3 หรือ 6 ตอป ประชากรแสดงความ
คิดเห็นดังนี้ 

1. ในดานระยะเวลาการใหกูยืม ประชากรรอยละ 78 (ตารางผนวก 9) เห็นวา ระยะเวลาใหกูยืมที่ใชอยูมีความเหมาะสม
ดีแลวควรกําหนดใหคงเดิม สวนท่ีเหลือรอยละ 22 เสนอใหเปล่ียนแปลงระยะเวลาการใหกูยืมเปน 2-3 ป ซ่ึงอยูในระยะเวลาที่
โครงการกําหนดไมเกิน 5 ป แสดงวาบางหมูบานกําหนดระยะเวลาใหกูยืมไวต่ํากวา 5 ป และสั้นเกินไปสําหรับสมาชิกบางราย 
มีเพียงหนึ่งรายที่เสนอแนะใหขยายระยะเวลาการใหกูยืมเปน 5-10 ปซ่ึงนาจะเปนระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปสําหรับกองทุน
ขนาดเล็กเชนโครงการเศรษฐกิจชุมชนน้ี 

2. ในดานปริมาณเงินที่ใหกูยืม ซ่ึงแตละหมูบานมักกําหนดไวที่ 5,000 - ไมเกิน10,000 บาทตอราย หรือสวนนอยที่
กําหนดเปน 20,000บาทตอราย ประชากรในสัดสวนที่เทาๆ กัน (รอยละ 47 – ตารางผนวก 10) เห็นวาควรใหคงเดิมและ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงสวนใหญเห็นวายังไดรับนอยไปจึงเสนอแนะใหเพิ่มปริมาณเงินกูใหมากขึ้น โดย 2 รายระบุใหเพิ่มเปน 10,000 
บาทตอราย (เปนท่ีคาดเดาไดวาเปนผูกูยืมที่ไดกูยืมนอยกวา 10,000 บาทตอราย) และ 1 รายระบุใหเพ่ิมงบประมาณโครงการฯ
เปน 300,000 – 400,000 บาท ตอหมูบาน นอกจากนี้ ยังมีผูกูยืมอีก 1 รายซ่ึงไดกูยืม 30,000 บาท ระบุวาควรลดปริมาณเงินกูยืมลง 

3. ในดานอัตราดอกเบี้ย ประชากรรอยละ 78 เห็นวาอัตราดอกเบี้ยที่ใหอยูเหมาะสมดีแลวจึงขอใหคงเดิม สวนอีก 3 ราย
หรือประมาณรอยละ 17 (โดยเฉพาะจากกลุมควบคุม) เห็นวาควรเปลี่ยนแปลง (ตารางผนวก 11) โดย 2 รายขอใหคิดในอัตรา
รอยละ 5 ตอป (การกูยืมท่ีผานมาจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6 หรือมากกวา(ไมระบุ)) และอีก 1 รายเพียงระบุใหอัตราดอกเบี้ย
ลดลง 

4. ในดานคณะกรรมการโครงการในระดับหมูบาน ประชากรที่เคยไดรับความชวยเหลือจากโครงการถึงรอยละ 88 
เห็นวาควรคงเดิม เน่ืองจากมีการปฏิบัติงานที่ดีอยูแลว มีเพียง 1 รายเทานั้นที่เห็นวาควรเปลี่ยนแปลง แตเปนความเห็นตอการ
เปล่ียนแปลงในดานระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ โดยเสนอวาควรใหดํารงตําแหนงเพียง 2 ป 

เมื่อกลาวโดยสรุปแลว ขอเสนอแนะของประชากรตอโครงการที่ควรไดรับการพิจารณามากที่สุดมีเพียงเรื่องเดียว 
คือ การเพ่ิมปริมาณเงินกูหรืองบประมาณโครงการที่มีประชากรจํานวนมากที่สุดเสนอแนะใหเปลี่ยนแปลง 

(1.3.7) สรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการฯ 

                ผลการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวแทนประชากรเปาหมายและการ
สํารวจขอมูลรายครัวเรือนเพ่ือพิจารณาจุดแข็ง (ปจจัยสนับสนุน) จุดออน (ขอจํากัด) โอกาส และอุปสรรคของโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนหรือโครงการหมูลานละหนึ่งแสนบาทมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ (ดูตารางที่ 87 ประกอบ) 

1 จุดแข็ง  

1.1 การดําเนินงานในรูปกลุม โครงการฯใหความชวยเหลือในรูปกลุม ทําใหเกิดการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน หลายหมูบานไดดําเนินงานตามแนวทางดังกลาว แตในอีกหลายหมูบานก็ยังไมไดนํามาปฏิบัติอยางสมบูรณแตก็ถือวา
เปนจุดเริ่มตนที่ดี 
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1.2 ความมีอิสระในการดําเนินงาน การดําเนินงานภายในกลุมเปนอิสระจากโครงการฯ จึงทําใหเกิดความคลองตัว
ในการบริหารงานภายในของกลุม ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิกได เชน การปรับระยะเวลาการใหกูยืม และอัตรา
ดอกเบี้ย ที่สอดคลองกับความตองการของสมาชิก 

1.3 ความไมมีตนทุนสําหรับเงินทุนที่ใชในการดําเนินงาน ทําใหกลุมขนาดเล็กสามารถพัฒนาได 

1.4 ประชากรที่เขารวมโครงการไดรับประโยชนจากโครงการอยางแทจริง ทั้งในรูปเงินทุนกูยืมหรือสินเชื่อในรูป
ปจจัยการผลิตทางการเกษตร ไมวาจะเปนเมล็ดพันธุ หรือพันธุสัตว ปุย และยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช จึงเปนแรงจูงใจให
ประชากรเขามาใชประโยชนจากโครงการฯ 

2 จุดออน  

   2.1  ดวยเง่ือนไขของโครงการในเรื่องความเปนหมูบานและการใหจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุน ทําใหหลาย
หมูบานไมสามารถไดรับความชวยเหลือจากโครงการได หมูบานในชนบทที่สูงหลายแหงเปนหมูบานบริวารไมสามารถรับ
ความชวยเหลือได  สวนหมูบานบางแหงทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปท่ีไมสามารถจัดทําโครงการไดก็ไมไดรับความ
ชวยเหลือ 

 2.2  โครงการใหความชวยเหลือในรูปกลุมแตความตองการที่แทจริงของประชากรเปาหมายเปนความตองการสวน
บุคคล ซ่ึงเกิดข้ึนอยางแพรหลายทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป (ดูตารางที่ 6 ประกอบ) 

 2.3  ปริมาณเงินชวยเหลือของโครงการมีนอยเกินไป แมไดแตเปนกลุมเต็มโครงการแสนบาท เมื่อกระจายไปใหความ
ชวยเหลือแตละรายก็จะนอยลง นอกจากนี้ บางหมูบานยังมีกลุมยอยๆ อีกมากมายที่ตองแบงเงินจํานวนหนึ่งแสนที่ไดรับการ
สนับสนุนไปใหกลุมตางๆ ซ่ึงทายที่สุดจะไดเพียงกลุม 10,000, 20,000 หรือ 50,000 บาท บาง ซ่ึงลวนแลวแตเปนวงเงินที่จํากัด 
ไมเพียงพอจะพัฒนาสนับสนุนหรือสนับสนุนงานอาชีพไดอยางจริงจัง และยิ่งกรณีเงินนี้ถูกแบงชวยเปนรายบุคคลจากกลุม
ยอยๆ เหลานี้อีก จึงยิ่งมองไมเห็นผลประโยชนเชิงพัฒนา อาชีพใดๆ นอกจากจะชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาใหผูไดรับเปนครั้ง
คราว เปนคาใชจายสวนตัวหรือคาอุปโภคบริโภค แตก็เปนเพียงบางสวนเทานั้น 

3 โอกาส 

 3.1  ความรวมมือระหวางกลุมชวยสรางศักยภาพและโอกาสของความสําเร็จมากขึ้น ในแตละหมูบานที่หางไกลกันมัก
มีความแตกตางกันทางดานทรัพยากรและประชากร ในขณะที่หมูบานใกลเคียงกันมีความคลายคลึงกันของทรัพยากรและ
ประชากร หากรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดก็จะเปดโอกาสในการพัฒนาอาชีพใหมๆ หรือขยายกิจกรรมที่มีเดิมได  

 3.2  ความมีศักยภาพของผูนําหมูบานผูนําในหมูบานหลายแหงมีศักยภาพและความคิดสรางสรรคในการบริหารงาน
และสรางแนวคิดใหมๆ อาทิการเพิ่มรายไดและทักษะการตลาดใหกับประชากรเปาหมาย ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ และการ
ขยายตลาดได 

4 อุปสรรค 

 4.1  การขาดความรูความสมารถของประชากรเปาหมาย ประชากรเปาหมายสวนใหญยังขาดความรูความสามารถใน
การพฒันาโครงการที่ดี และหลายหมูบานอาจไมมีความรูความสามารถในการจัดทําโครงการเลย จึงเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการ
ไดรับความชวยเหลือจากโครงการ 

 4.2  มีการแขงขันระหวางหมูบานมากกวาความรวมมือ ดวยความเปนอิสระของหมูบานซึ่งมักมีความคิดทางดานการ
แขงขันกันมากกวาการใหความรวมมือกัน ทําใหโครงการดีๆ ที่อาจตองการเงินลงทุนสูงไมไดรับการสนับสนุน 
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สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะผลจากการวิเคราะหการดําเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชนหรือโครงการหมูบาน
ละหนึ่งแสนบาท พบวา ในภาพรวมเปนโครงการที่มีประโยชนตอประชากรอยางแทจริงและมีสวนชวยบรรเทาปญหาความ
ยากจนใหแกประชากรในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป อยางไรก็ตามยังมีขอสังเกตหลายประการ ที่อาจเปนอุปสรรคในการ
บริหารโครงการนี้ที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขดังนี้ 

 1  ดวยปจจุบันประชากรทั้งในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปตางไดรับความชวยเหลือจากโครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติเปนรายบุคคลและไดรับความชวยเหลือจากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ในระดับ
หมูบาน สวนโครงการเศรษฐกิจชุมชนใหความชวยเหลือเปนรายกลุมอาชีพของหมูบานจึงควรเนนการดําเนินงานในรูปกลุมเปน
สําคัญ อยางไรก็ตาม หากจะมีการรวมกลุมกองทุนตางๆ ในหมูบานเขาดวยกันเปนหนึ่งเดียวแลว แนวความคิดในการใหความ
ชวยเหลือประชากรทั้งในระดับรายบุคคล กลุมอาชีพ และกิจกรรมรวมของหมูบานเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชนก็ควร
ดํารงอยูในแนวคิดโครงการใหมน้ีดวย เน่ืองจากจะทําใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากรมีลักษณะบูรณาการ เกิด
ประโยชน 
 2  หากจะมีการดําเนินงานของโครงการฯตอไปในอนาคตแลว มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเพิ่มงบประมาณใหความ
ชวยเหลือในแตละหมูบานโดยพิจารณาจากขนาดของประชากร และควรเปดโอกาสใหหมูบานบริวารสามารถขอรับความ
ชวยเหลือโดยตรง 
 3  ควรตองมีการพัฒนาความรูความสามารถในการจัดทําโครงการพัฒนาใหแกประชากรอยางทั่วถึง และจัดทีมงานให
คําปรึกษาแนะนําการจัดทําโครงการแกประชากรในระยะตน จนกวาประชากรจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดทําโครงการ
ไดดวยตนเองในระดับที่พ่ึงพาตนเองได 
 4  ควรมีการรณรงคเพื่อสรางความรวมมือระหวางหมูบานใหเกิดความชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยใชกองทุนและ
กระบวนการการมีสวนรวมของประชากรเปนเครื่องมือ ซ่ึงจะกอใหเกิดพลังการพัฒนาและการแกไขปญหาของประชากรอยาง
ย่ังยืน 
 5  ควรเปดโอกาสใหผูนําตางๆ ในหมูบานสามารถเขารวมกิจกรรมของโครงการและแสดงความสามารถและศักยภาพ
ที่มีอยูเพ่ือชวยใหกลุมเกิดการพัฒนาควบคูกับการใชกระบวนการการมีสวนรวมของประชากรเพื่อปองกันการฉวยผลประโยชน
ของปจเจกบุคคลอยางเหมาะสม 
 
ตารางที่ 87   วิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการเศรษฐกิจชุมชนหรือโครงการหมูบานละ

หนึ่งแสนบาทในการใหความชวยเหลอืประชากรตัวอยางศึกษา – ชนบทที่สูงและชนบททัว่ไป 
 

ประเด็นการวิเคราะห ชนบนที่สูง ชนบททั่วไป 

1.  จุดแข็ง    
1.1  การดําเนินงานในรูปกลุม      โครงการฯใหความชวยเหลือในรูปกลุม ทําให

เกิดการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
เหมือนชนบทที่สูง 

1.2  ความมีอิสระในการดําเนินงาน      การดําเนินงานภายในกลุมเปนอิสระจาก
โครงการฯ จึงทําใหเกิดความคลองตัวในการ
บริหารงานภายในของกลุม ใหสอดคลองกับความ
ตองการของสมาชิกได 

เหมือนชนบทที่สูง 
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1.3  ไมมีตนทุนสําหรับเงินทุน
ท่ีใชในการดําเนินงาน 

     เปนเงินใหความชวยเหลือโดยไมมี
ดอกเบี้ยทําใหไมเปนภาระดานตนทุนใน
การดําเนินงานใหแกกลุมซ่ึงมีความจํา
เปนมากสําหรับกลุมเล็กๆ ท่ียังอยูระหวาง
การพัฒนา (ยกเวนบางหมูบานทาง
กรรมการไดคิดคาบริหารจัดการเปนเงิน
เล็กนอย เชน รอยละ 2 บาท/ป เชนท่ีบาน
พระบาทหวยตม ศูนยฯพระบาทหวยตม 
และบานปางไฮ ศูนยฯหนองหอย เปนตน) 

     เปนเงินใหความชวยเหลือโดยไมมี
ดอกเบี้ยทําใหไมเปนภาระดานตนทุนใน
การดําเนินงานใหแกกลุมซ่ึงมีความจํา
เปนมากสําหรับกลุมเล็กๆ ที่ยังอยูระหวาง
การพัฒนา  

1.4  การไดรับประโยชนตรง
ความตองการ 

     ประชากรที่เขารวมโครงการไดรับ
ประโยชนจากโครงการอยางแทจริง ทั้งใน
รูปเงินทุนกูยืมหรือสินเชื่อในรูปปจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร ไมวาจะเปนเมล็ดพันธุ 
หรือพันธุสัตว ปุย และยาปราบศัตรูพืชและ
วัชพืชก็ตาม 

     ประชากรที่ เข าร วมโครงการไดรับ
ประโยชนจากโครงการอยางแทจริง ทั้งใน
รูปเงินทุนกูยืมหรือสินเชื่อในรูปปจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร 

1.5  การชวยใหเกิดการพัฒนา
อาชีพใหมๆ 

ไมมี      โครงการมีสวนชวยพัฒนาอาชีพใหมๆ ข้ึน
ในหมูบาน เชน หมูบานต๊ํานกกกไดใชเงินกู 
จากโครงการไปใชประกอบอาชีพเลี้ยงกบ 
(นอกจากการเกษตรที่ทํากันมาแตเดิม คือ การ
ทํานา และเลี้ยงวัว-ควาย) 

2.  จุดออน    

2.1  การเขาไมถึงกลุมประชากร
เปาหมายอยางทั่วถึง 

     กลุมประชากรเปาหมายที่อยูในหมูบาน
บริวาร เชน หมูบานตางๆ ของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองเขียวและหนองหอย 
ซ่ึงเปนหมูบานบริวารของหมูบานหลักที่ตั้ง
มาดั้งเดิมในพื้นท่ีติดตอกัน ไมสามารถ
เขาถึงความชวยเหลือของโครงการได 

     บางหมูบานในชนบททั่วไปท่ีขาดความรู
ความสามารถในการจัดทําโครงการ จะไม
สามารถไดรับความชวยเหลือ หรือหากมีการ
พัฒนาโครงการไมดีพอก็เส่ียงตอความ
ลมเหลวในการดําเนินงาน (ตัวอยางเชน
หมูบานศรีวารี ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.
เชียงใหม มีผูนําที่มีความรูและ 
ประสบการณในการจัดทําโครงการจึง
ประสบความสําเร็จ แตก็ ยอมรับวาจัดทํา
ยากและคณะกรรมการคนอื่นๆ ของหมูบาน
ไมเคยมีความรูมากอน) 
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2.2  โครงการมุงใหความ
ชวยเหลือในรูปกลุมแต
ประชากรเปาหมายมีความ
ตองการในระดับบุคคลซึ่งตาง
จากกลุม 

     โครงการใหความชวยเหลือในรูปกลุมแต
ความตองการที่แทจริงของประชากรเปาหมาย
เปนความตองการสวนบุคคลดังนั้น 3 ใน 4 
หมูบานของศูนยฯพระบาทหวยตม อันไดแก
หมูบานพระบาทหวยตม หนองปู และหนอง
บอน จึงใชเงินจากโครงการนี้ไปใหประชากร
เป าหมายกู ร า ยบุ คคล เพื่ อ ใช ในการทํ า
การเกษตรใน 2 หมูบานแรก และทําเคร่ืองเงิน
ในบานที่ 3 ตามลําดับ ยกเวนเพียง ประชากร
เปาหมายในหมูบานแมหละที่ใชเงินโครงการ
ไปในการทําโครงการกองทุนปุยโดยกลุมแลว
จําหนายปุยใหสมาชิกในรูปของสินเชื่อ 
         สวนอีก 2 หมูบานในศูนยหนองหอย คือ 
บานหนองหอยใหม และบานปางไฮ (คนไทย) 
ตางเปดโอกาสใหกูเปนรายบุคคลเพื่อพัฒนา
หรือลงทุนการเกษตร (เมล็ดพันธุพืชผัก ปุย 
ยา) สําหรับบานหนองหอยใหม และซื้อวัวเพื่อ
นํามาเลี้ยงเปนวัวขุนขายที่เปนอาชีพเกษตร
หลักของแตละบาน ตามลําดับนั่นเอง 

     โครงการใหความชวยเหลือในรูปกลุมแต
ความตองการที่แทจริงของประชากรเปาหมาย
เปนความตองการสวนบุคคลดังนั้นในบาง
หมูบาน เชน หมูบานต๊ํานกกก ต. ทาจําป อ.
เมื อง  จ .พะเยา  ที่ มี ก ลุ มถักทอผลิต ภัณฑ
ผักตบชวาขอใชเงินทั้ง 100,000 บาทไปเปน
เงินทุนหมุน เวี ยนของกลุ ม  แตกลุ มไมมี
คนทํางานสุดทายตองนําเงินทุนนั้นไปแบงให
ประชากรรายบุคคลกูยืมไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ 
ในครัวเรือน หรือกรณีกลุมคาขายของหมูบาน
บวก ต.ดงดํา อ.ลี้ จ.ลําพูนใชเงินของโครงการ
จํานวน 20,000 บาทไปจัดสรรใหประชากรแต
ละราย รายละ 3,000 บาท มาประกอบอาชีพการ
คาขาย (รายยอย) ไดนําเงินไปลงทุนคาขาย
สวนตัวโดยมิไดกระทําในรูปกลุม อยางไรก็
ตาม ในบางหมูบานของพื้นที่ศึกษาก็ไดนําเงิน
ของโครงการ ไปดําเนินงานในรูปกลุม (เชน
ตัวอยางในจังหวัดพะเยา ไดแก กลุมปุยของ
บานลอ กลุมเลี้ยงวัวของบานเซียะ กลุมเย็บผา
ของบานลอและเซียะ และกลุมนาน้ําฝนของ
บานจุนพัฒนา เปนสําคัญ)   

2.3  ความจํากัดของงบประมาณ
ใหความชวยเหลือ 

     โครงการฯใหความชวยเหลือเพียงหมูบาน
ละ 100,000 บาท นั้นนอยเกินไปโดยเฉพาะ
เงินกูรายบุคคลระหวางรายละ 5,000 บาท และ
ไมเกิน 10,000 บาท เปนสวนใหญ จะมีสวน
นอยที่ไดกูสูงถึง 20,000 บาท/ราย นอกจาก
การทําโครงการเปนกลุมที่ไดกูทั้งแสนบาท 

     ปริมาณเงินชวยเหลือของโครงการมีนอย
เกินไป แมไดแตเปนกลุมเต็มโครงการแสน
บาท (ตัวอยางเชน ในพื้นที่ศึกษาของจังหวัด
เชียงใหม คือกลุมปลูกผักของบานศรีวารี กลุม
เย็บผาของบานสันเหนือ และกลุมปุยของบาน
ผาแตน และจังหวัดพะเยา เชน กลุมหัตถกรรม
ถักทอผักตบชวาของบานต๊ํานกกก  กลุมปุย
บานลอ  และกลุมขาวนาน้ําฝนของบานจุน
พัฒนา) และกลุมยอยๆ อีกมากมายที่ตองแบง
เงินแสนเปนกลุมละ 10,000 บาท (เชน กลุมเย็บ
ผาของบานลอ จังหวัดพะเยา) กลุมละ 20,000 
บาท (เชน กลุมทําไรขาวโพด กลุมจักสาน กลุม
เย็บผา  
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  กลุมคาขาย  และกลุมสหกรณของบานบวก 
จังหวัดลําพูน) และกลุมละ 50,000 บาท 
(เชน กลุมจักสานผักตบชวาของบานสันปา
มวงและบานต๊ําเหลา และกลุมตัดเย็บพรม
เช็ดเทาของบานต๊ําเหลา จังหวัดพะเยา) ซ่ึง
ลวนแลวแตเปนวงเงินที่จํากัด ไมเพียงพอจะ
พัฒนาสนับสนุนหรือสนับสนุนงานอาชีพ
ไดอยางจริงจัง ดังน้ัน ย่ิงกรณีเงินนี้ถูกแบง
ชวยเปนรายบุคคล ในบานตัวอยางศึกษา
อ่ืนๆ  จึงยิ่งมองไม เห็นผลประโยชนเชิง
พัฒนา อาชีพใดๆ นอกจากจะชวยแกไข
ปญหาเฉพาะหนาใหผูไดรับเปนครั้งคราว 
เปนคาใชจายสวนตัวหรือคาอุปโภคบริโภค 
แตก็เปนเพียงบางสวนเทาน้ัน 

3.  โอกาส   
3.1  ความรวมมือระหวางกลุม

ชวยสรางศักยภาพและ
โอกาสของความสําเร็จ
มากขึ้น 

     กลุมหรือโครงการที่มี ศักยภาพอยูใน
หลายๆ แหงในหลายหมูบาน หากมีความ
รวมมือระหวางหมูบานรวมกันลงทุนทํา
โครงการท่ีมีศักยภาพสูงจะเกิดประโยชน
มากข้ึน อาทิ การพัฒนาออกแบบและ
การตลาดเครื่องเงิน และผาทอแบบโบราณ
ของชุมชนชาวกะเหรี่ยงพุทธ ศูนยฯพระบาท
หวยตม  และกลุมผลิตพืชผักเศรษฐกิจปลอด
สารพิษหรือผักอินทรียของศูนยฯหนองหอย
เปนตน 

     กลุมหรือโครงการที่มี ศักยภาพอยูใน
หลายๆ แหงในหลายหมูบาน หากมีความ
รวมมือระหวางหมูบานรวมกันลงทุนทํา
โครงการที่มีศักยภาพสูงจะเกิดประโยชน
มากขึ้น  อาทิกลุมจักสานผักตบชวาของ
จังหวัดพะเยา กลุมทอผาและกลุมผลิตภัณฑ
กระดาษสาของจังหวัด เชียงใหม  ท้ั งนี้ 
รวมทั้งการพัฒนากลุมเกษตรเทคโนโลยีที่
เหมาะสม (พืช สัตวบก สัตวน้ํา) ของทั้ง 3 
จังหวัดพื้นที่เปาหมาย 

3.2 ความมีศักยภาพของผูนํา
หมูบาน 

     ผูนําในหมูบานหลายแหงมีศักยภาพและ
ความคิดสรางสรรคในการบริหารงานและ
สรางแนวคิดใหมๆ อาทิการเพ่ิมรายไดและ
ทักษะการตลาดใหกับประชากรเปาหมาย
จากสินคาและผลิตภัณฑที่อางในขอ 3.1)
เปนตน 

     ผูนําในหมูบานหลายแหงมีศักยภาพและ
ความคิดสรางสรรคในการบริหารงานและ
สรางแนวคิดใหมๆ อาทิ การเพ่ิมพูนรายได 
และทั กษะการตลาดให กับประชากร
เปาหมายจากสินคาและผลิตภัณฑที่อางถึง
ในขอ 1 เปนตน  
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4.  อุปสรรค   

4.1  การขาดความรู
ความสามารถของ
ประชากรเปาหมาย 

     ประชากรเปาหมายสวนใหญยังขาด
ความรูความสามารถในการพัฒนาโครงการ
ที่ดี  และหลายหมูบ านอาจไมมีความรู
ความสามารถในการจัดทําโครงการเลย 

เหมือนชนบทที่สูง 

4.2  มีการแขงขันระหวาง
หมูบานมากกวาความรวมมือ

     ความเปนอิสระของหมูบ านซึ่ งมักมี
ความคิดทางดานการแขงขันกันมากกวาการ
ใหความรวมมือกัน ทําใหโครงการดีๆ ที่
อาจตองการเงินลงทุนสูงไมไดรับการ
สนับสนุน 

เหมือนชนบทที่สูง 

  หมายเหตุ: โครงการหมูบานละหน่ึงแสนบาทไมมีในชุมชนเมือง 
  ท่ีมา: วิเคราะหจากขอมูลการสัมภาษณกลุมประชากรเปาหมาย และการสํารวจประชากรเปาหมายรายบุคคล 

 
 

(2) โครงการกองทุนที่ใหขาด ประกอบดวย โครงการมิยาซาวาและโครงการ SML  
(หมูบานขนาดเล็ก – ขนาดกลาง - ขนาดใหญ) 

(2.1) โครงการเงินกูมิยาซาวา* 

(2.1.1) ลักษณะของโครงการมิยาซาวาในพื้นท่ีศึกษา 
     จากการสัมภาษณกลุมตัวแทนผูนําชุมชนและจากการทําแบบสอบถามกับประชากรกลุมตัวอยางศึกษาเกี่ยวกับ

โครงการมิยาซาวา พบในทุกจังหวัดท่ีศึกษาแตพบในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองเทาน้ัน  เน่ืองจากโครงการนี้เปนโครงการของ
รัฐบาลเดิมในสมัยนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ในระหวาง พ.ศ. 2542-2543  เพ่ือสนับสนุนมาตรการเพิ่มการใชจาย
ภาครัฐเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในขณะนั้น  ลักษณะการใหความชวยเหลือจึงเปนการนําเงินมาใหชุมชนนําไปใชประโยชนโดยตรง  
เพ่ือการสรางงานเชนเดียวกับโครงการเงินผัน ในสมัย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช  โครงการสรางงานในชนบท ในสมัยรัฐบาล 
พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท  และโครงการสรางงานในฤดูแลงในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท  ซ่ึงโครงการมิยาซาวาใน
พื้นที่ศึกษาโดยสวนใหญส้ินสุดลงแลว ทําใหรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการไมสามารถสอบถามไดมากนัก  ประกอบกับโครงการ
นี้ดําเนินการผานมาแลวเปนระยะเวลาหลายป ทําใหประชากรตัวอยางสวนใหญจํารายละเอียดไมได  อยางไรก็ตามจากการ
สัมภาษณและแบบสอบถาม สามารถสรุปลักษณะของกิจกรรมที่โครงการมิยาซาวาใหความชวยเหลือในพื้นที่ศึกษา ดังนี้  

1. ขอมูลจากการสัมภาษณผูนําชุมชน 
ตัวแทนผูนําชุมชนในพื้นที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองตอบวาเคยมีหรือเคยไดรับความชวยเหลือจากโครงการมิยา

ซาวาทั้งหมด จํานวน 22 ราย (ตารางที่ 88) 
1.1 ชนบททั่วไป เปนพ้ืนที่ซ่ึงไดรับโครงการมิยาซาวามากที่สุด คือ 21 รายจากจํานวนทั้งหมด 22 ราย ประกอบดวย 

                                                 
*

 อาจารย ดร. ศุทธินี  ดนตรี  ภาควิชาภมูิศาสตร คณะสงัคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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1.1.1 จังหวัดเชียงใหม มีชุมชน 5 แหงไดรับโครงการมิยาซาวา คือ บานสันเหมืองและบานโฮงใน อําเภอแมริม บาน
นาคอเรือ บานแมทังและบานผาแตน อําเภอฮอด โดยบานสันเหมือง ไมทราบชวงเวลาและจํานวนเงินที่ไดรับ นําไปเปนคาแรง
ขุดลอกลําเหมือง สวนบานโฮงใน ไมทราบชวงเวลาและจํานวนเงินท่ีไดรับเชนกัน นําไปซื้อพันธุปลามาเลี้ยงแตไมมีความรูใน
วิธีเลี้ยง ทําใหปลาตายหมดและยังแบงเงินไปเปนคาแรงขุดลอกลําเหมืองและสรางศาลาประชาคม สําหรับบานนาคอเรือ ผูให
สัมภาษณแจงวาเคยไดรับโครงการมิยาซาวา แตมาทราบชวงเวลาที่ไดรับ รวมทั้งไมทราบจํานวนงบประมาณและกิจกรรมที่นํา
เงินไปพัฒนา โดยมีการจางงานเปนเวลา 3 วันใหทุกหลังคาเรือนผลัดกันไปทํา ที่บานแมทังไดรับงบประมาณในป 2542 แตไม
ทราบงบประมาณ นําไปเปนคาแรง (120 บาท/คน/วัน) ในการขุดลอกลําเหมืองเพื่อปองกันน้ําทวมเปนเวลา 10 วันและนําเงินกู
อีกสวนหนึ่งไปสมทบกับหมูบานอื่นเพ่ือเปนคาแรงเปนเวลา 5 วัน เพ่ือสรางปาชาชุมชนและเมรุเผาศพ และที่บานผาแตน ไม
ทราบชวงเวลาและจํานวนเงินที่ไดรับ นําไปเปนคาแรงขุดลอกลําเหมือง ไดทํางานคนละ 1-2 วนั 

1.1.2 จังหวัดลําพูน มีชุมชนชนบท 5 แหง ที่เคยไดรับโครงการมิยาซาวา คือ บานศรีดอนชัย บานปาหมอก และบาน
ปาตึง อําเภอบานธิ  บานปางสานและบานใหมสุขสันต อําเภอล้ี  ท่ีบานศรีดอนชัยไดรับโครงการเมื่อ พ.ศ. 2542 แตไมทราบ
งบประมาณ นําไปใชประโยชนแบงออกเปน 2 สวนตามมติของคณะกรรมการหมูบาน สวนแรกนํามาใชกอสรางศาลา
อเนกประสงคของหมูบาน และอีกสวนหนึ่งนําไปซ้ือวัสดุกอสราง มีผูเขารวมโครงการ 50 คน ไดทํางานคนละ 1-2 วัน และรับ
คาแรงคนละ 120 บาท/วัน  สวนบานปาหมอกไดรับโครงการเมื่อ พ.ศ. 2542 ไมทราบงบประมาณ นําไปขุดลอกคลอง
ชลประทาน มีผูเขารวมโครงการทั้งหมูบาน โดยไดทํางานคนละ 2 วัน ไดรับคาแรงคนละ 120 คน และสําหรับบานปาตึงไม
ทราบปและจํานวนเงินที่ไดรับ นําเงินมาขุดลอกคลองแมออนที่หนาวัด มีผูเขารวมทั้งหมูบานไดทํางานคนละ 2 วัน และไดรับ
คาแรงคนละ 120 บาท  บานปางสานไดรับเงินจากโครงการนี้ใน พ.ศ. 2542 เปนเงิน 100,000 บาท นํามากอสรางศาลาที่ปาชา 
แบงเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ รอยละ 70 และเปนคาแรงรอยละ 30 มีผูที่ไดทํางานคนละ 1 วัน คาแรงคนละ 120 บาทตอวัน แต
ประชากรในชุมชนไมไดทํางานทุกคน คนที่ไมตองการทํางานใหสิทธิ์คนอื่นทํางานแทนได  สําหรับบานใหมสุขสันต ไดรับเงิน
จากโครงการมิยาซาวาจํานวน 100,000 บาท นํามาเปนกองทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับปจจัยการเกษตร (ปุย ยาฆาแมลง) โดยนําเงิน
จากโครงการมิยาซาวามาสมทบกับกองทุนเศรษฐกิจชุมชนที่รัฐบาลในสมัยน้ัน คือรัฐบาลสมัยท่ีนายชวน หลีกภัย เปน
นายกรัฐมนตรี โดยใหผานองคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย 2 ครั้ง จํานวน 100,000 บาท 

1.1.3 จังหวัดพะเยา มีชุมชนชนบททั่วไป 6 แหงที่เคยไดรับโครงการนี้ คือ บานสันปามวงใต บานต๊ําเหลา และ
บานต๊ํานกกก อําเภอเมือง บานลอ บานจุนพัฒนา และบานเซี๊ยะ อําเภอจุน  ที่บานสันปามวงใต ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชวงเวลาที่ไดรับโครงการ จํานวนเงิน จํานวนคนและจํานวนวันที่ไดคาแรง) นําเงินไปเปนคาแรงขุดลอกลําเหมืองของหมูบาน 
สวนบานต๊ําเหลา เคยไดรับเงินจากโครงการนี้ในป 2542 เปนเงิน 100,000 บาท ใชเปนคากอสรางศาลาอเนกประสงคของวัดต๊ํา
เหลาท้ังหมด เปนเวลา 17 วัน จึงมีคนในหมูบานเขารวมโครงการไดบางสวนเทานั้น ไดรับเบ้ียเลี้ยงคนละ 120 บาท/วัน และ
สําหรับบานต๊ํานกกก นําเงินไปกอสรางถนน แตไมทราบรายละเอียดอ่ืนๆ  ทางดานบานลอ ผูใหขอมูลลืมปพ.ศ. ท่ีดําเนินการ 
ไดรับงบประมาณ 140,000 บาท นําไปสรางศูนยอ.ส.ม. ใชเวลากอสราง 1 เดือน ไมทราบจํานวนแรงงาน แตมีการจางงานคนละ 
5 วัน ไดรับคาแรงคนละ 120 บาทตอวัน สวนท่ีบานจุนพัฒนา ไมทราบจํานวนเงินที่ไดรับ นําไปจางแรงงานขุดคลองไสไก สวน
ใหญไดทํางานคนละไมก่ีวัน แตผูใหขอมูลคนหนึ่งไดทํางานมากกวา 50 วัน เพราะสามารถเรออกไปรับงานตามโครงการมิยาซา
วา ทั้งท่ีหมูบานของตนเองและหมูบานในอําเภอใกลเคียงที่อยูในอําเภอจุน ไดเงินคาแรงรวมทั้งหมด 6,000 บาทแลวนําไปลงทุน
เล้ียงสุกรตอ  สําหรับบานเซี๊ยะ ไดรับโครงการฯ ใน พ.ศ. 2542 จํานวน 100,000 บาท นําไปสรางอาคารอเนกประสงคของ
หมูบาน แตจํานวนเงินที่ไดรับไมเพียงพอ สรางไดเพียงโครงสรางอาคาร หลังจากนั้นจึงไดของบประมาณจากองคการบริหาร
สวนตําบลจุน มากอสรางจนแลวเสร็จ ใชเวลาทํางาน 15 วัน และใชแรงงานกอสราง 15 คน แบงเปนชาย 10 คน และหญิง 5 คน 
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1.2 ชุมชนเมือง จากสัมภาษณผูนําชุมชน มีชุมชนเมืองเพียงแหงเดียว คือ ชุมชนไกแกว จังหวัดลําพูน ที่แจงวาเคย
ไดรับความชวยเหลือจากโครงการมิยาซาวา โดยผานสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนซึ่งไปกูมากอนจากรัฐบาล โดยเสียดอกเบี้ยรอย
ละ 1 ตอป จากนั้นกลุมออมทรัพยของชุมชนไปกูมาเปนจํานวน 485,000 บาท เสียคาดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป เพื่อนํามาทํา
กิจกรรมการออมทรัพยของชุมชน โดยปลอยเงินใหสมาชิกกูรอยละ 5 ตอป แลวนําดอกเบี้ยที่ไดจากสมาชิกไปทยอยใชคืนเงินตน 

 
ตารางที่ 88 การใชประโยชนจากเงินกูตามโครงการมิยาซาวา  

รวมทั้งหมด ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 
กิจกรรม  

รวม 
กลุม 

เปาหมาย 
กลุม 

ควบคุม 
 

รวม 
กลุม 

เปาหมาย 
กลุม 

ควบคุม 
 

รวม 
กลุม 

เปาหมาย 
กลุม 

ควบคุม 
การสรางงาน 18 11 7 18 11 7 - - - 
ขุดลอกลําเหมือง 8 6 2 8 6 2 - - - 
สรางตลิ่งและเข่ือนริม
ฝงแมน้ํา 1 - 1 1 - 1 - - - 
สรางถนน 2 - 2 2 - 2 - - - 
สรางอาคารสาธารณะ 
( อาคารอเนกประสงค 
ศูนยอ.ส.ม.เมรุเผาศพ 
และศาลาที่ปาชา) 7 5 2 7 5 2 - - - 
เงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 3 3 - 2 2 - 1 1 - 
ทุนในการซื้อปจจัยการ
ผลิต 1 1 - 1 1 - - - - 
กูมาซื้อปจจัยการเกษตร
(ปุย สารเคมี) 1 1 - 1 1 - - - - 
เงินกูของกลุมออม
ทรัพย 1 1 - - - - 1 1 - 
ไมทราบ 1 1 - 1 1 - - - - 
รวม 22 15 7 21 14 7 1 1 - 

  ที่มา  :  จากการสัมภาษณผูนําชุมชน 
 

2. ขอมูลจากแบบสอบถาม เปนขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถามแบบสุมกับประชากรตัวอยางเปาหมาย มีผูตอบวาเคย
มีหรือเคยไดรับความชวยเหลือจากโครงการมิยาซาวาจํานวน 20 ราย (ตารางที่ 89) แบงตามพื้นที่ตางๆ ดังนี้ 

2.1 ชนบททั่วไป เปนพื้นที่ซ่ึงไดรับโครงการมิยาซาวามากที่สุด จํานวน 12 ราย หรือรอยละ 60.0 แบงเปนราย
จังหวัด ดังนี้ 

2.1.1 จังหวัดเชียงใหม มีชุมชนชนบททั่วไปท่ีไดรับเงินชวยเหลือจากโครงการนี้ จํานวน 3 แหง คือ บานสัน
เหนือ บานศรีวารี อําเภอแมริม และบานแมทัง อําเภอฮอด โดยบานสันเหนือและบานแมทังใชเงินเปนคาแรงเพื่อขุดลอกเหมือง
ฝาย สวนบานศรีวารี ไดรับเงิน 100,000 บาทนําไปใชกอสรางตลิ่งและเข่ือนเพื่อปองกันนํ้ากัดเซาะริมฝงแมน้ําและกอสรางถนน  
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2.1.2 จังหวัดลําพูน ชุมชนที่ไดรับการชวยเหลือจากโครงการมิยาซาวา มีทั้งหมด 4 แหง ไดแก บานปาหมอก 
อําเภอบานธิ บานปางสาน บานใหมสุขสันต และบานหวยบง อําเภอลี้  โดยบานปาหมอกนําเงินไปใชเปนคาจางขุดลอกลํา
เหมือง บานปางสานไดรับโครงการในพ.ศ. 2543 นําไปกอสรางศาลาที่ปาชา สวนบานใหมสุขสันต นําไปใชเปนกองทุนซ้ือ
ปจจัยการเกษตร เชน ปุย สารโปแตสเซียมคารบอเนตเพื่อเรงใหตนลําไยออกดอก และสําหรับบานหวยบง เคยขอกูยืมเพื่อเปน
คาใชจายในครอบครัว 

2.1.3 จังหวัดพะเยา พบชุมชนเพียงแหงเดียวที่ตอบแบบสอบถามวาเคยไดรับเงินจากโครงการมิยาซาวา คือ 
บานเซี๊ยะ อําเภอจุน นําเงินไปสรางศาลาอเนกประสงคของหมูบานตรงกับขอมูลที่จากการสัมภาษณผูนําชุมชน 

 
2.2  ชุมชนเมือง มีประชากรตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามวาไดรับเงินชวยเหลือโครงการมิยาซาวา และมีจํานวนนอย

กวาชนบททั่วไป โดยพบแตในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูนเทาน้ัน  
2.2.1 จังหวัดเชียงใหม มีชุมชน 3 แหงที่ไดรับโครงการนี้ คือ ชุมชนเมืองกาย ชุมชนศรีวิชัย และชุมชนปาหา 

เทศบาลนครเชียงใหม ทั้งสามชุมชนใชเงินกูมิยาซาวาเปนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาใหกับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน สวนชุมชน
ศรีวิชัย ยังนํามาใหกูเปนทุนไปซื้อวัสดุในการประกอบอาชีพ คือ เชือกมาถักเปนมังกรซ่ึงเปนอาชีพที่นิยมทํากันมากในชุมชน 

 
2.2.2 จังหวัดลําพูน มีชุมชน 2 แหงไดรับโครงการมิยาซาวา ไดแก ชุมชนไกแกวและชุมชนสันดอนรอม  ที่

ชุมชนไกแกวนําเงินไปใชเพื่อสงเคราะหผูพิการและผูปวยโรคเอดส สวนชุมชนสันดอนรอมสวนหนึ่งใชเปนเงินกูยืมเพื่อ
การศึกษา และอีกสวนหนึ่งเปนเงินกูในการประกอบอาชีพ 

 
ตารางที่ 89  การใชประโยชนจากเงินกูตามโครงการมิยาซาวา (ขอมูลจากแบบสอบถาม) 

รวมทั้งหมด ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง กิจกรรม 

รวม 
กลุม 

เปาหมาย 
กลุม 

ควบคุม 
 
รวม 

กลุม 
เปาหมาย 

กลุม 
ควบคุม รวม 

กลุม 
เปาหมาย 

กลุม 
ควบคุม 

การสรางงาน 7 4 3 7 4 3 - - - 
การขุดลอกลําเหมอืง 3 2 1 3 2 1 - - - 
การสรางอาคารเอนกประสงค ศาลาที่
ปาชา 2 2 - 2 2 - - - - 
สรางถนน 1 - 1 1 - 1 - - - 
สรางตลิ่ง-เขื่อน 1 - 1 1 - 1 - - - 
เงินทุนในการประกอบอาชีพ 7 6 1 5 4 1 2 2 - 
ซื้อปจจัยการผลิต 1 1 - - - - 1 1 - 
การใหกูยืมปจจัยการเกษตร (ปุย 
สารเคมี) 4 4 - 4 4 - - - - 
เงินกู 2 1 1 1 - 1 1 1 - 
สวัสดิการสังคม 6 5 1 - - - 6 5 1 
การกูยืมเพื่อเปนคาใชจายในการศึกษา
สําหรับเด็กยากจน 5 4 1 - - - 5 4 1 
สงเคราะหผูพิการและผูปวยโรคเอดส 1 1 - - - - 1 1 - 
รวม 20 15 5 12 8 4 8 7 1 

  ท่ีมา : จากแบบสอบถามครัวเรือนประชากร 
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(2.1.2)ประสิทธิผลของโครงการมิยาซาวาในการแกไขปญหาความยากจน 
     เมื่อพิจารณาจากที่มาและวัตถุประสงคของโครงการมิยาซาวา ซ่ึงแตกตางจากโครงการอื่นมาก กลาวคือ โครงการ

เงินกูมิยาซาวาเกิดขึ้นในระหวาง พ.ศ. 2542-2543 ซ่ึงเปนชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา โดยรัฐบาลในขณะนั้นไดรับเงินกูจาก
ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศญี่ปุน (JEXIM Bank) และกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโพน
ทะเลแหงญี่ปุน (OECF) เปนเงินรวม 53,650 ลานบาท โดยแหลงเงินมีเง่ือนไขและแนวทางการใชเงินกูที่ชัดเจน คือจะตอง
พยายามใชเงินกูทั้งหมดในเวลาไมเกิน 1 ป โดยเนนมาตรการเพิ่มการใชจายภาครัฐเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จางงานหรือการสรางงานภายในประเทศ (การสรางงานทั้งผูมีการศึกษา ผูใชแรงงาน ผูดอยโอกาส แรงงานไรฝมือ) การลงทุน
การขยายเงินทุนที่กอใหเกิดผลผลิต การบรรเทาผลกระทบตอผูยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรุงเทพธุรกิจ, 22 มีนาคม 
2542, หนา 1, 4) หากนําเอากิจกรรมที่นําเงินจากโครงการมิยาซาวา ทั้งที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณตัวแทนผูนําชุมชนและขอมูล
จากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่ศึกษา สามารถประเมินประสิทธิผลของโครงการมิยาซาวาในการแกไขปญหาความยากจน
ของกลุมตัวอยางที่ศึกษาท้ังในพื้นที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง ดังนี้ 

กิจกรรมที่นํางบประมาณจากโครงการมิยาซาวาไปใชประโยชนในพื้นที่ศึกษา แบงตามเงื่อนไขการใชเงินกูตาม
แนวทางแหลงเงินกูและที่รัฐบาลกําหนด ได 3 กลุมกิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมที่สรางงานโดยนําเอาเงินสวนหนึ่งหรือท้ังหมด
ไปเปนคาจางแรงงานโดยใหคาแรงวันละ 120 บาทตอคนและอาจแบงอีกสวนเปนคาวัสดุกอสราง (2) การเพิ่มเงินลงทุนในการ
ประกอบอาชีพ และ (3) สวัสดิการสังคม (ตารางที่ 88 และตารางที่ 89) พบวามีการใชประโยชนจากเงินชวยเหลือตามโครงการ
มิยาซาวา ดังนี ้

1. ระดับภาพรวม พบวามีการใชเงินมากที่สุดในดานการสรางงาน (รวมทั้งการเพิ่มเงินทุนในการประกอบอาชีพ) 
เกือบท้ังหมด คือรอยละ 95.5 จากการสัมภาษณตัวแทนผูนําชุมชน และรอยละ 70.0 จากการทําแบบสอบถาม และอันดับรองลง 
คือ การใหสวัสดิการสังคม พบเฉพาะขอมูลจากแบบสอบถามรอยละ 30.0  สัดสวนการนํางบประมาณไปใชประโยชนดังกลาว 
สอดคลองกับเปาหมายและภาพรวมของประเทศและของภาคเหนือ ท่ีมีใชเงินเพ่ือการสรางงานมากที่สุดรอยละ 57.7 และ
รองลงมาเปนการใหสวัสดิการสังคมรอยละ 11.0  

2. ชนบททั่วไป จากขอมูลทั้งการสัมภาษณและแบบสอบถาม พบวาการใชเงินชวยเหลือจากโครงการมิยาซาวามี
สัดสวนมากที่สุดในดานการสรางงาน ประกอบดวยกิจกรรม 2 สวน สวนแรกเปนการกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ไดแก 
การขุดลอกลําเหมือง (รอยละ 42.9-44.4) การสรางอาคารสาธารณะ (อาคารอเนกประสงค ศูนย อ.ส.ม. เมรุเผาศพ และศาลาที่ปา
ชา รอยละ 28.6-35.0) การสรางตลิ่งและเขื่อนริมฝงแมนํ้า การสรางถนน(รวมกันรอยละ 15.0-28.6) โดยไดทํางานคนละ 1-17 
วัน  สวนที่สองเปนการใหกูเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ประกอบดวยการกูเงินเพื่อซ้ือปจจัยการผลิตหรือการใหกูยืมปจจัยการ
ผลิต และการใหกูเงินไปใชประโยชน  ขอมูลจากการสัมภาษณพบวาเปนการกูเงินเพื่อซ้ือปจจัยการผลิตหรือการใหกูยืมปจจัย
การผลิตท้ังหมด แตขอมูลจากแบบสอบถามมีสัดสวนของการใหกูยืมปจจัยการผลิตมีมากกวาการใหกูเงิน ท้ังหมดเปนกรณีของ
บานใหมสุขสันต จังหวัดลําพูน เปนที่นาสังเกตวาไมพบโครงการดานสวัสดิการสังคมในกลุมตัวอยางของชนบททั่วไปที่ศึกษา 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการเลือกโครงการพัฒนา ผูที่มีอํานาจตัดสินใจไดใหความสําคัญกับโครงการดานเศรษฐกิจมากกวา
ทางดานสังคม 

3. ชุมชนเมือง  จากกลุมตัวอยางที่ศึกษาไมพบโครงการเกี่ยวกับการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนเหมือนกับใน
ชนบททั่วไป  มีแตโครงการสรางงานในดานการใหกูเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ คือ การใหกูเงินไปซื้อปจจัยการผลิต การ
นําไปใชจายในครัวเรือน และการใหกลุมออมทรัพยในชุมชนไกแกว จังหวัดลําพูน กูยืมไปปลอยเงินกูแกสมาชิก มีจํานวน
ประเภทละ 1 ราย  จากขอมูลในแบบสอบถาม ในชุมชนเมืองยังนําเงินจากโครงการมิยาซาวามาใชประโยชนดานสวัสดิการ
สังคม ในดานสาธารณสุขเพื่อสงเคราะหผูพิการและผูปวยโรคเอดส และนํามาเปนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาใหเด็กนักเรียนยากจน  
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(2.1.3) ประโยชนจากโครงการมิยาซาวา  
    กลุมตัวอยางจากแบบสอบถามบางสวนแสดงความคิดเห็นตอการไดรับประโยชนจากโครงการมิยาซาวา โดยพบวา

ไดรับประโยชนมากที่สุดจากการพัฒนาระบบเหมืองฝายและชวยลดปญหาน้ําทวม สวนประโยชนดานอ่ืนๆ ไดแก การปรับปรุง
ถนนท่ีชวยลดอุบัติเหตุ การใหปจจัยการเกษตร (ปุย) มาใชกอนแลวใหจายเงินคืนภายหลัง การสรางศาลาที่ปาชาท่ีทุกคนไดใช
ประโยชน การเปนแหลงเงินใหหมุนเวียนใชจายในครัวเรือน และการชวยเหลือคนพิการและผูปวยโรคเอดส 

(2.1.4) ขอเสนอแนะ  
    กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีความคิดเห็นตอการปรับโครงการมิยาซาวา (อาจเปนเพราะเปนโครงการที่ส้ินสุดแลวเปน

สวนใหญ และโครงการนี้ไดยุติมาตั้งแตปลายป 2543) สําหรับผูที่ใหขอเสนอแนะ มีความตองการใหมีความชวยเหลือเพิ่มข้ึน
เพราะที่เคยไดรับไมเพียงพอ โดยตองการใหชวยเหลือเพ่ิมในดานเงินเพื่อซ้ือปจจัยการเกษตรเปนอันดับแรก รองๆลงมาเปนการ
สรางศาลาและทําประปาหมูบาน  

 
 

ตารางที่ 90  การวเิคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการมิยาซาวา  
กับการชวยเหลือประชากรเปาหมายชนบททั่วไปและชุมชนเมือง ของจังหวัดเชยีงใหม  ลําพูน  และพะเยา 

ประเด็นวิเคราะห ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1. จุดแข็ง    
1.1  การสรางงาน
ในระดับรากหญา 

     ชวยกระตุนการสรางงานในระดับหมูบาน
โดยกระจายรายไดใหกับประชากรโดยตรง 
ชวยเปนเงินกองทุนหมุนเวียนใหสมาชิก
หมูบานเปนสวนรวม เชน เงินกองทุนปุย และยา
ปราบศัตรูพืชและวัชพืช เปนตน 
เปนแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา โดยรัฐบาลรับภาระ
ดอกเบี้ยบางสวนแทนให 
ชวยใหมีงานทําในชุมชนโดยไมตองอพยพไป
หางานทําที่อ่ืน 

ไมพบโครงการในลักษณะนี้ 
 
 

ไมพบโครงการในลักษณะนี้ 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
1.2  ความยืดหยุน
ในการเลือกทํา
โครงการที่จัดทํา 

     มีความหลากหลายของโครงการทั้งการสราง
งาน การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ และการรักษาพยาบาล และ
การศึกษา 

เหมือนชนบททั่วไป 

1.3  การเพิ่ม
สวัสดิการสังคม 

ไมพบโครงการในลักษณะนี้      การเพิ่มระดับความเปนอยูของผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ผูปวยโรคเอดส และเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาใหกับนักเรียนยากจน 
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ตารางที่ 90 (ตอ) 
ประเด็นการ
วิเคราะห ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

2.  จุดออน    
2.1  ความเรงดวน
ของโครงการ 

     เนื่องจากเปนโครงการเรงดวนเพ่ือกระตุน
เศรษฐกิจ ทําใหตองเรงใชเงินที่กูมาใหทันในเวลา
ท่ีกําหนด คือระหวางไตรมาสที่ 3 และ 4 ของป
2542 และป 2543 การเลือกโครงการแกไขปญหา
ความยากจน  จึงไมสามารถทบทวนจัดเตรียม
ลวงหนาใหตรงกับความตองการของทองถิ่นได
ท้ังหมด  
     การ ใชประโยชน จ ากโคร งการการจ า ง
แรงงานคนโดยใชเงินทั้งหมดเพียงครั้งเดียว(การ
สรางศาลาเอนกประสงค การขุดลอกลําเหมือง การ
สรางระบบคูคลอง การสรางปาชาชุมชน และเมรุ
กลาง เปนตน) มากกวาเปนการทํากิจกรรมสงเสริม
อาชีพในระยะยาว ทําใหไดรับความชวยเหลือท่ี
จํากัดและไดประโยชนไมเต็มที่ 

เหมือนชนบททั่วไป 

2.2  ความไมท่ัวถึง
และไมเพียงพอของ
เงินที่ชวยเหลือ 

     แมจะพยายามกระจายเงินโครงการใหแกทุกคน
ในหมูบานในรูปคาจางแรงงาน แตเงินที่แตละคน
ไดรับนอยมาก เพราะเปนเพียงคาแรงรายวนั ๆ ละ 
120 บาท / คน อีกทั้งยังไมสามารถกระจายใหแกผู
ท่ีตองการงานทําไดอยางทั่วถึง 
     การบริหารโครงการเนนการใชจายเงนิใหทัน
ตามกําหนดเวลา จึงเปนการกําหนดมาจาก
สวนกลางมากกวาการใหประชากรในหมูบานมี
สวนรวมในการกําหนดโครงการในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 
     คนนอกชุมชนมารับจางหรือแยงงานจากคนใน
ชุมชน 

เหมือนชนบททั่วไป 
 

 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 

2.3  การขาดการ
ฝกอบรมทักษะใน
การประกอบอาชพี 

     การสนับสนนุโครงการพัฒนาอาชีพโดยขาด
การฝกอบรมใหความรูพ้ืนฐานเบือ้งตนแกผูสนใจ
สมัครเปนสมาชิก อาทิ การสงเสริมการเลีย้งปลา 
โดยผูเลีย้งขาดความรูและไมประสบความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพน้ัน ซึ่งจะเปนขอจํากัดสําคัญ
ในการพัฒนากิจการตอไป 

เหมือนชนบททั่วไป 
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ตารางที่ 90 (ตอ) 
ประเด็นการ
วิเคราะห 

ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

2.4  การใชเงินกูที่
กอใหเกิดการกระ-
ตุนทางเศรษฐกิจต่ํา 

     กิจกรรมที่นําเงินไปใชประโยชนไมกอให เกิด
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวและขาดความ
ตอเน่ืองของโครงการ 

เหมือนชนบททั่วไป 

3.  โอกาส   
3.1 โอกาสในการ
ทําโครงการพัฒนา
หลายไดโครงการ
พรอมกัน 

     หมูบานสามารถมีโครงการพัฒนาพรอมกันไดหลาย
โครงการและจากหลายหนวยงาน 

เหมือนชนบททั่วไป 

3.2  การเพิ่มรายได
แกประชากรและ
ลดคาใชจายดาน
ปจจัยทางการ 
เกษตร 

     ประชากรไดโอกาสหาเงินเสริมรายได ในฐานะเปน
เงินคาจางรายวัน นอกเหนือจากการประกอบอาชีพปกติ 
การมีกองทุนหมุนเวียน เชนวัสดุเกษตร ใหสมาชิกจะได
ใชประโยชน นับเปนโอกาสดีท่ีสมาชิกหมูบานจะไดรับ
บริการอยางทั่วถึง และไมถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง

เหมือนชนบททั่วไป 

4.  อุปสรรค   
4.1)  โอกาสในการ
สรางอาชีพใหม 

     ผู ลักษณะการทํางานจางรายวันชวงส้ัน ทําใหไม
สามารถจะชวยแกไขปญหาความยากจน หรือชวยสราง
รายไดอยางยั่งยืนใหประชากรเปาหมายยากจนที่หวังพึ่ง
โครงการพัฒนาในลักษณะนี้ 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.2)  คุณภาพของ
ผลงานจากการใช
เงินจางคาแรง 

     การสรางงานที่ตั้งเปาประสงคเพียงชวยใหเกิดการจาง
งานหรือใหคนจนมีรายได บางกรณีสงผลกระทบตอ
คุณภาพของงาน อาทิ สรางและขุดลอกระบบคูคลองดวย
แรงงานคนแทนแรงงานเครื่องจักรกล เปนตน 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.4)  ภาระหนี้สิน
และคาใชจายใน
ครัวเรือน 

     กลุมตัวอยางยังมีคาใชจายที่จําเปนของครัวเรือน
โดยเฉพาะคาเลาเรียน รวมทั้งหน้ีสินเกาท่ียังคางอยู และ
หากไมมีรายไดพอก็ตองนําเงินกูมาเปนคาใชจายใน
ครัวเรือน จึงไมสามารถพัฒนาอาชีพจากเงินกูไดอยาง
เต็มที่ 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.5)  ความลาชาใน
การพิจารณา 
โครงการของสวน
ราชการ 

     โครงการตองดําเนินการเรงดวน สวนราชการจึงนํา
โครงการเดิมที่ไมผานการอนุมัติมาเสนอใหม ทําใหหลาย
โครงการจางงานต่ํากวาเปาหมาย ที่เนนการจางงานไมต่ํา
กวารอยละ 30 ของวงเงินอนุมัติในแตละโครงการ 

เหมือนชนบททั่วไป 
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 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการมิยาซาวาจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของโครงการมิยา
ซาวา และเนื่องจากโครงการนี้ไดส้ินสุดลงแลวเปนสวนใหญ จึงมีขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินโครงการแกไขปญหาความ
ยากจนในลักษณะเชนเดียวกันนี้ ดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดแบงแยกหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการใหชัดเจนไมซํ้าซอนกัน และยังสามารถรวมงบประมาณมาทํา
ดานใดดานหนึ่งไดเปนรูปธรรมมากขึ้น 

2. การขยายเวลาการใชเงินใหสอดคลองกับการปฏิบัติ เพ่ือใหมีเวลาในการคัดเลือกโครงการและเงื่อนไขของการ
ปฏิบัติการที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งขึ้น 

4. การเปดโอกาสในคนในทองถิ่นมีสวนรวมในการคิดและคัดเลือกและประเมินโครงการพัฒนา 
5. การฝกอบรมทักษะอาชีพ โดยรวมมือกับสมาคมวิชาชีพตางๆ หนวยงานที่เก่ียวของและสถาบันการศึกษา ในการให

คําแนะนําอาชีพใหมเพื่อสรางลูทางในการประกอบอาชีพ โดยจัดใหมีหลักสูตรฝกฝนอาชีพหลายระดับ ตั้งแตระดับผูเริ่มตน ผูที่
มีประสบการณมาบาง หรือข้ันสูง  มีการใหคําแนะนําเปนระยะและมีความตอเนื่องในการประกอบอาชีพเพื่อปองกันปญหาการ
ดําเนินการลมเหลว การคัดสรรผูเขารวมโครงการที่เปนคนเฉพาะในชุมชน ประสบความเดือดรอนทางเศรษฐกิจและมีปญหา
ความยากจนอยางแทจริง เพื่อใหผลจากการใชเงินกูตรงตามเปาหมาย 
 

(2.2) โครงการ SML – โครงการหมูบาน/ชุมชนขนาดเล็ก – ขนาดกลาง - ขนาดใหญ∗ 
 

ในเดือนกันยายน-สิงหาคม 2547 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดมีแนวความคิดท่ีจะพลิกฟนหมูบาน (empowerment) ใหมี
พลังในการขับเคลื่อนสูการแกไขปญหาความยากจนและการสรางโอกาสใหแกประชาชนอยางยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ดวยการจัดสรรงบประมาณโดยตรงแบบใหเปลา และเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
สรางสรรคความคิดที่นําไปสูการปฏิบัติในการสรางปจจัยสนับสนุนตางๆ เพื่อการดํารงชีพและการมีอาชีพของประชาชนโดย
สวนรวม (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ, 2547) จึงไดจัดตั้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/
ชุมชน (SML)” ข้ึน โดยใหมีการทดสอบเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการสรางหมูบานและชุมชนตนแบบนํารองขึ้นทั่ว
ประเทศ จํานวน 1,024 แหง เมื่อเดือนตุลาคม 2547 ซ่ึงเมื่อการดําเนินงานตนแบบนํารองประสบผลสําเร็จก็จะไดขยายให
ครอบคลุมท้ังประเทศตอไป 

หลักการสําคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ในการจัดสรรงบประมาณแบบใหเปลาแก
หมูบาน/ชุมชนโดยตรง ตามแนวคิดของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 ประการ คือ  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหมีความพรอมในดานการดํารงชีวิตและมอีาชีพที่มั่นคง  
2. เพื่อเปนเครื่องมือในการสรางปจจัยสนับสนุนตางๆ ซ่ึงตรงกับทิศทางและความตองการที่แทจริงของ3.
ประชาชน และทําใหเกิดการบูรณาการกับภาคอื่นๆ  

3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคประชาชน ใหเกิดความพรอม และสรางผูนําในทองถ่ินสําหรับ การ
พัฒนาการปกครอง สวนทองถิ่นและการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ไดจัดสรรงบประมาณใหแกหมูบานเพื่อนําไปพัฒนา
หมูบานในทิศทางและความตองการที่แทจริงของประชาชน (demand) ดังน้ี 

1. หมูบาน/ชุมชนขนาดเล็ก (small) หมายถึง หมูบาน/ชุมชนที่มีจํานวนประชากร อาศัยอยูตั้งแต 101 คนขึ้นไป 
แตไมเกิน 500 คน ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 200,000 บาท 

                                                 
∗  อาจารย ดร.กมล งามสมสุข  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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2. หมูบาน/ชุมชนขนาดกลาง (medium) หมายถึง หมูบาน/ชุมชนที่มีจํานวนประชากรอาศัยอยูตั้งแต 501 คนขึ้น
ไป แตไมเกิน 1,000 คน ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 250,000 บาท 

3. หมูบาน/ชุมชนขนาดใหญ (large) หมายถึง หมูบาน/ชุมชนที่มีจํานวนประชากรตั้งแต 1,001 คนขึ้นไป ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจํานวน 300,000 บาท 

4. ชุมชนในเขตเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองไดรับการจัดสรรงบประมาณเทากับหมูบานขนาดกลางจํานวน 
250,000 บาท (คณะทํางานของนายกรัฐมนตรี, ไมระบุปที่พิมพ) 

เงินท่ีไดรับการจัดสรรนี้ คณะทํางานหมูบานและ/หรือที่ประชุมสามารถนําไปใชในการแกไขปญหา/ความตองการ
ที่เกี่ยวกับการดํารงชีพหรือการประกอบอาชีพของสมาชิกโดยรวมโดยผานกระบวนการการมีสวนรวมในการกลั่นกรองปญหา
และความตองการ ซ่ึงโครงการกําหนดวาตองมีสมาชิกของหมูบาน/ชุมชนเขารวมไมนอยกวารอยละ 75 (เมื่อตนเดือนกรกฎาคม 
2548 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดประกาศลดสัดสวนการมีสวนรวมของประชากรในหมูบาน/ชุมชนลงเหลือรอยละ 70 ซ่ึงทําใหมี
ความเปนไปไดและงายแกการปฏิบัติมากขึ้น) อันเปนการดําเนินงานในลักษณะที่ประชาชนเปนผูบริหารจัดการเอง (รวมคิด-
รวมทํา) ซ่ึงรูปแบบของการใชเงินจัดสรรสามารถกระทําได 2 รูปแบบคือ 

1. หมูบานลงทุนเอง กลาวคือ หมูบานลงทุนเองในโครงการขนาดเล็ก ใชเงินรายปที่ไดรับการจัดสรรของหมูบาน
เพื่อประโยชนรวมของประชาชนในหมูบาน 

2. หมูบานลงทุนในลักษณะ Matching Fund เปนการใชเงินรายปที่ไดรับการจัดสรรไปรวมลงทุนกับหมูบานอ่ืน 
เพ่ือแกไขปญหา/สรางประโยชนรวมระหวางหมูบาน หรือใชเงินรายปของหมูบานไปรวมลงทุนกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ในทองถิ่น ภาครัฐ หรือ เอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุน ก็ได 

นับจนถึงกรกฎาคม 2548 รัฐบาลไดดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) โดยจัดสรร
เงินงบประมาณครบทั้ง 1,024 หมูบาน (คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน, 2548ข)  ตามความเห็นของ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี ระบุวา โครงการ SML ไดรับการตอบรับอยางดีมาก จากทั้งประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ขาราชการจาก
สวนกลางและสวนภูมิภาค บุคลากรจากภาคการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานอิสระตางๆ เน่ืองจากโครงการชวยตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว รวมทั้ง ยังกอใหเกิดวิสัยทัศนดานการพัฒนาที่เปนรูปธรรมกับประชาชน 
ผูนํา และคณะทํางานของหมูบาน/ชุมชน เกิดการสรางนิสัยในการดําเนินงานอยางโปรงใสและถูกตอง โดยคํานึงถึงประโยชน
ของสวนรวมเปนหลัก ประชาชนไดรับโดยตรงเต็มจํานวนโดยไมตองผานหนวยงานใดๆ และประชากรในหมูบานเกิดความ
ตื่นตัวในการที่จะรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของหมูบาน/ชุมชน เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในลําดับตอไป 

ซ่ึงผลจากความสําเร็จของการดําเนินงานในหมูบาน/ชุมชนตนแบบนํารองดังกลาว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จึงมี
แนวคิด/นโยบายใหดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชนทุกแหงท่ัวประเทศ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชนดําเนินการเตรียมความพรอมในการขยายผลการดําเนินโครงการตอไป 

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) นี้เพิ่งเริ่มประกาศใชเมื่อปลายป 2547 ซ่ึงเปนชวงที่การศึกษานี้
ไดดําเนินการสํารวจขอมูลภาคสนามเสร็จส้ินแลว แมกระนั้นผูวิจัยก็ตระหนักวา โครงการดังกลาวจะมีสวนชวยเหลือประชากร
ยากจนในพื้นท่ีศึกษาใหมีโอกาสพัฒนาอาชีพและสรางรายไดเพิ่มข้ึนเนื่องจากประชากรสวนใหญของหมูบาน/ชุมชนมีสวนรวม
ในการกําหนดปญหาและความตองการ ซ่ึงก็เปนที่เชื่อไดวาประชากรรอยละ 70 หรือ 75 ของหมูบาน/ชุมชนที่ตองเขามามีสวน
รวมน้ันจะตองมีประชากรยากจนจํานวนหนึ่งไดมีสวนรวมในการกําหนดปญหาและความตองการของสวนรวม แมกระนั้น ผล
จากการสํารวจภาคสนามเพื่อทราบการมีสวนรวมในโครงการตางๆ เชนโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดพบวา
ประชากรมักเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการนอย หรือเมื่อเขามามีสวนรวม (เชน การรวมประชุม) ก็มักไมคอยไดมี
สวนรวมในการเสนอความคิดเห็นโดยเฉพาะประชากรยากจนมักไมคอยออกความคิดเห็นใดๆ ผูที่เขามามีสวนรวมและ
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เสนอแนะความคิดเห็นมักไดแกกลุมผูนําซ่ึงก็มักเปนผูที่มีฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมดีของหมูบาน/ชุมชน ปญหาและความ
ตองการของประชากรยากจนที่แทจริงจึงอาจไมไดรับการแกไขหรือมีโอกาสไดรับการแกไขนอย (ยกเวนในบางหมูบาน/ชุมชน 
เชน ที่บานลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา ที่ผูนําใหความสําคัญแกประชากรทุกกลุมอยางท่ัวถึงและใหการดูแลแกประชากรยากจน 
ตลอดจนมีกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชากรอยางทั่วถึง ปญหาและความตองการของประชากรยากจนจึงจะถูก
สะทอนออกมา) นอกจากนี้ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสนาม ก็พบวา การดําเนินการวิเคราะห
ปญหาและความตองการของหมูบาน/ชุมชนตามกระบวนการการมีสวนรวมของประชากรในหมูบาน/ชุมชนที่ตองมีผูเขารวมถึง
รอยละ 70 นั้นกระทําไดยากทั้งในแงของการรวบรวมจํานวนผูเขารวมประชุมใหครบตามหลักเกณฑ และการระดมความคิดเห็น
จากคนจํานวนมากโดยพยายามใหทุกคนมีสวนรวม ดังน้ัน หากจะใหโครงการดังกลาวน้ีประสบความสําเร็จอยางจริงจังและมี
สวนชวยเหลือประชากรยากจนได ผูที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของโครงการจึงควรใหความสําคัญแกกระบวนการมีสวนรวม
ของประชากรและหาวิธีการสรางการมีสวนรวมของประชากรอยางเหมาะสมดวย 

 
(3)  โครงการกองทุนเงินกูจากธนาคารพาณิชย  ประกอบดวย โครงการธนาคารประชาชน – ธนาคารออมสิน  

  และโครงการ SME – วิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง 

(3.1)   โครงการธนาคารประชาชน - ธนาคารออมสิน∗ 
 

(3.1.1) พื้นที่ศึกษาและประชากรตัวอยาง 
                 การศึกษาและประเมินโครงการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาล ในกรณีของธนาคารประชาชน  มีประชากร
ตัวอยางจากชนบททั่วไปและชุมชนเมืองของจังหวัดเชียงใหม พะเยา และลําพูน รวม 11ราย  โดยเปนประชากรของบาน
เปาหมาย 7 ราย และประชากรของบานควบคุม 4 ราย  (ตารางที่  91) 
 
ตารางที่ 91  ประชากรตัวอยางในการศึกษาโครงการธนาคารประชาชน 

จังหวัด หมูบาน/ชุมชน บานเปาหมาย บานควบคุม รวม 

ชนบททั่วไป  3 1 4 
    จังหวัดพะเยา บานเซี๊ยะ 2  2 
    จังหวัดลําพูน บานโฮงใน 1  1 
 บานหวยบง - 1 1 
ชุมชนเมือง  4 3 7 
    จังหวัดเชียงใหม เมืองกาย 1  1 
    จังหวัดพะเยา วัดบุญยืน 1  1 
    จังหวัดลําพูน ไกแกว 1  1 
 สันดอนรอม 1  1 
 ชางฆอง - 1 1 
 บานทา-ทานาง - 2 2 

รวมทั้งหมด  7 4 11 
                                                 
∗  อาจารย ดร.ศุทธินี ดนตรี ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคทศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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(3.1.2) จํานวนผูกูเงิน 

               รัฐบาลไดมอบหมายใหธนาคารออมสินเริ ่มดําเนินการโครงการธนาคารประชาชนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2544  เพื่อสรางโอกาสใหผูประกอบการรายยอยและผูที่สนใจประกอบอาชีพอิสระรายยอยสามารถเขาถึงบริการ
แหลงเงินทุนในระบบ เพ่ือสรางงานสรางรายไดดวยตนเองและลดการพึ่งพาเงินทุนนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก ทําใหมี
อาชีพ รายไดสม่ําเสมอและมีชีวิตที่เปนอยูดีข้ึน รวมถึงสงเสริมใหเกิดการออกพัฒนาอาชีพและสงเสริมใหสมาชิกมีงานทํา โดย
ธนาคารจะทําหนาท่ีเปนแหลงทุนอยางตอเน่ือง สําหรับในพ้ืนท่ีศึกษามีการขอกูเงินจากโครงการธนาคารประชาชน มาตั้งแต 
พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2547 รวม 20 ราย โดยในพ.ศ. 2544 มีจํานวน 4 ราย ประกอบดวยบานเปาหมายในชนบททั่วไป 3 ราย 
(บานโฮงใน จังหวัดเชียงใหม) และบานควบคุมในชุมชนเมือง 1 ราย (ชุมชนชางฆอง จังหวัดลําพูน)  ในพ.ศ. 2545 มีผูกู 6 ราย 
โดยในชนบททั่วไปเปนบานเปาหมาย 2 ราย (บานเซ๊ียะ จังหวัดลําพูน) และเปนบานควบคุม 1 ราย (บานหวยบง จังหวัดลําพูน)  
ในชุมชนเมือง เปนบานเปาหมายทั้งหมด 3 ราย (ชุมชนเมืองกาย จังหวัดเชียงใหม ชุมชนวัดบญุยืน จังหวัดพะเยา และชุมชนไก
แกว จังหวัดลําพูน) ในพ.ศ. 2546 มีผูกู 9 ราย เปนบานเปาหมาย 5 ราย (อยูในชนบททั่วไป 1 แหง คือ บานเซี๊ยะ จังหวัดลําพูน 
และอยูในชุมชนเมือง 4 แหง คือ ชุมชนเมืองกาย จังหวัดเชียงใหม ชุมชนวัดบุญยืน จังหวัดพะเยา ชุมชนไกแกวและชุมชนสัน
ดอนรอม จังหวัดลําพูน) และบานควบคุม 4 ราย (เปนชนบททั่วไป 1 ราย คือ บานหวยบง จังหวัดลําพูน และชุมชนเมือง 3 ราย  
ที่ชุมชนชางฆองและชุมชนบานทา-ทานาง จังหวัดลําพูน)  และใน พ.ศ. 2547 มีผูกูเพียง 1 ราย อยูในชนบททั่วไป (บานเซี๊ยะ 
จังหวัดพะเยา) 
                ในดานจํานวนผูกูตามครั้งที่มีการอนุมัติ มีการไปขอกูเงินตามโครงการธนาคารประชาชนจากธนาคารออมสินสาขาที่
อยูในพื้นที่ศึกษาไมเกิน 3 ครั้ง โดยมีผูขอกูเงินเปนครั้งที่ 1 มีจํานวน 11 ราย อยูในบานเปาหมาย 7 ราย และบานควบคุม 4 ราย  
ในการขอกูเงินครั้งที่ 2 มีผูกู 9 ราย อยูในบานเปาหมาย 7 ราย และบานควบคุม 2 ราย  และในการกูเงินครั้งที่ 3 มีผูกู 2 ราย อยูใน
บานเปาหมายของชนบททั่วไปทั้งหมด  จึงเห็นไดวาบานเปาหมายซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนที่มีฐานะยากจนกวาบานควบคุม
มีการเขารวมโครงการธนาคารประชาชนมากกวา และสะทอนความตองการเงินทุนมากกวา การขอกูเงินจากผูกูรายเดียวกันมี
ตอเนื่องบางทั้งในชนบททั่วไปและในชุมชนเมือง เพื่อนําไปประกอบกิจกรรมเดียวกัน เชน การเลี้ยงหมู การทําอาหาร  

          (3.1.3)จํานวนเงินกูและการนําเงินไปลงทุน 

               การขอกูเงนิท้ัง 20 ครั้ง ในระหวาง พ.ศ. 2544 – 2547  เปนจํานวนเงินกูรวม 254,000 บาท หรือเฉลี่ยเปนเงิน 12,700 
บาทตอราย มีการนําเงินไปลงทุนดังน้ี 
              ในการกูเงินครั้งที่ 1 มีผูไดรับอนุมัติเงินกู 10 ราย จํานวนเงินทั้งหมด 102,000 บาท โดยในเขตชนบททั่วไป มีจํานวน
เงินกูรวม 19,000 บาท เฉลี่ย 4,750 บาทตอราย เปนการกูในบานเปาหมายรอยละ 47.4 และในบานควบคุมรอยละ 52.6  บาน
เปาหมายนําเงินไปเปนคาใชจายในการซื้อหมูมาเลี้ยงรอยละ 55.6  คาใชจายในบานรอยละ 33.3 และคาเลาเรียนรอยละ 11.1 
สวนบานควบคุมนําเงินทั้งหมดไปลงทุนทําน้ําพริก  สําหรับชุมชนเมือง มีการกูเงินรวม 83,000 บาท เฉลี่ย 13,833 บาทตอราย  
เปนการกูในบานเปาหมายรอยละ 72.3  และในบานควบคุมรอยละ 27.7  โดยบานเปาหมายเปนการลงทุนเพื่อการคารอยละ 50.0  
การขายอาหารและคาเลาเรียนบุตรรอยละ 25.0  และคาใชจายในบานรอยละ 25  สวนบานควบคุมใชเงินเพื่อการคารอยละ 65.2 
และการลงทุนซ้ือกระดาษและไมเพ่ือทําปราสาทรอยละ 34.8  ในดานการใชเงินตามวัตถุประสงคของโครงการธนาคาร
ประชาชน โดยรวมพบวามีการใชเงินไดตรงตามวัตถุประสงครอยละ 66.2  และใชเงินไมตามวัตถุประสงครอยละ 33.8 
               ในการกูเงินครั้งที่ 2  มีผูไดรับอนุมัติเงินกู 8 ราย จํานวนเงินทั้งหมด 142,000 บาท โดยในเขตชนบททั่วไป มีจํานวน
เงินกูรวม 37,000 บาท เฉลี่ย 12,333 บาทตอราย เปนการกูในบานเปาหมายรอยละ 18.9 และในบานควบคุมรอยละ 81.1  บาน
เปาหมายนําเงินไปเปนคาใชจายในการซื้อหมูมาเล้ียงรอยละ 71.4  และคาใชจายในบานรอยละ 28.6 สวนบานควบคุมนําเงินไป
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ลงทุนทํานํ้าพริกทั้งหมดเชนเดียวกับที่ขอกูในครั้งท่ี 1 สําหรับชุมชนเมืองมียอดเงินกูรวม 105,000 บาท คิดเปนเงินกูเฉล่ีย 21,000 
บาทตอราย  ชุมชนเปาหมายเปนการนําเงินไปลงทุนดานการขายอาหารรอยละ 40 การขายอาหารและคาเลาเรียนบุตรรอยละ 30 
และคาใชจายในครัวเรือนและลงทุนวัสดุเพื่อทําเครื่องจักสานรอยละ 30  ชุมชนควบคุม มีการนําเงินกูไปใชเพื่อซ้ือกระดาษและ
ไมเพื่อทําปราสาทรอยละ 54.5 และการใชหนี้รอยละ 45.5  ในการกูเงินครั้งที่ 2 จึงมีการใชเงินตรงตามวัตถุประสงคของธนาคาร
ประชาชนรอยละ 65.1 และเปนการใชเงินไมตรงกับวัตถุประสงครอยละ 34.9 
               ในการกูเงินครั้งที่ 3 มีจํานวนผูขอกูและเงินกูท่ีอนุมัติไมมากนักเพราะเปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเฉพาะใน
ตอนตนป พ.ศ. 2547  คือมีจํานวนผูกูเพียง 2 ราย อยูในเขตชนบททั่วไปที่เปนบานเปาหมายทั้งหมด ไดรับเงินกูท่ีอนุมัติแลว 
10,000 บาท เฉลี่ยเปนเงิน 5,000 บาทตอราย โดยนําเงินไปใชในการเลี้ยงหมูและเปนคาใชจายในบาน รอยละ 50 เทากัน จึงมี
สัดสวนการใชเงินตรงตามวัตถุประสงคของโครงการธนาคารประชาชนและไมตรงตามวัตถุประสงคเทากัน คือรอยละ 50 

          (3.1.4) เงื่อนไขในการขอกูเงินจากโครงการธนาคารประชาชน 

              เงื่อนไขในการขอกูเงินจากโครงการธนาคารประชาชน ตามขอคิดเห็นของสมาชิก มีดังนี้  
             1. ผูคํ้าประกัน   ในเขตชนบททั่วไป ประชากรตัวอยางทั้งหมดตอบวามีผูคํ้าประกัน จาํนวน 2-3 คน แตในระยะเริ่มตนมี
จํานวน 1 คนก็ไดถาเปนขาราชการและมีเงินเดือนสูงกวาอัตราที่ผอนชําระสามารถค้ําประกันไดเพียงคนเดียว แตหากรายไดไม
มากนักจึงตองใหมีการคํ้าประกันกันหลายคน โดยสวนใหญรอยละ 88.9 ตอบวาเงื่อนไขนี้ไมเปนปญหาในการขอกูเงิน สวนที่
เปนปญหามีเพียง 1 ราย เพราะผูที่ขอใหคํ้าประกันก็มีภาระเชนกันในการขอกูเงิน  
              2. การมีสถานประกอบการ ในการขอกูเงินผูกูเงินตองมีสถานที่ประกอบกิจการที่แนนอน เพื่อสามารถติดตอกันได
สะดวก  เงื่อนไขนี้ไมไดเปนอุปสรรคกับผูกูทั้งหมดแตอยางใด 
              3. การมีหลักทรัพยเพื่อคํ้าประกัน  ผูขอกูเงินเกือบทั้งหมดไมนิยมการใชหลักทรัพยเพ่ือคํ้าประกันเงินกูแตจะใชผูคํ้า
ประกัน  มีผูกูเพียงรายเดียวที่ใชหลักทรัพยเพ่ือการค้ําประกันเงินกู แตมีมูลคาต่ํามากเพียง 1,000 บาท และไมถือวาเปนปญหาใน
การขอกูเงิน 
               4. การมีเงินฝากกับธนาคารออมสิน เปนนโยบายสงเสริมการออมเงินใหกับประชาชน ซ่ึงสมาชิกทุกคนยอมรับเงื่อนไข
นี้โดยมีเงินฝากกับธนาคารออมสิน แตมีการฝากเงินตามแตขีดความสามารถ เชน 1,300 บาท  
               5. การมีใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ เปนเงื่อนไขที่ไมมีการปฏิบัติ เพราะสวนใหญเปนการประกอบอาชีพอิสระ เชน 
การทําเครื่องจักสาน ปราสาทสําหรับงานศพ การขายอหาร น้ําพริก เปนตน  และสวนใหญใชท่ีพักเปนสถานที่ประกอบการ  
               6. การสมัครเปนสมาชิกโครงการธนาคารประชาชน เปนอีกเง่ือนไขหนึ่งที่ผูขอกูเงินท้ังหมดยอมรับและคิดวาไมเปน
ปญหาในทางปฏิบัติ 

          (3.1.5) การชําระเงินคืนและแหลงเงินที่ใชชําระคืนเงินกู  

               สวนใหญรอยละ 90 ตอบวาสามารถคืนเงินไดตามงวดเวลา ซ่ึงมีรอบการกูครั้งละ 3 เดือน โดยใหเหตุผลวา สามารถทํา
ไดตามเงื่อนไข มีเพียง 1 รายแจงวาตองกูยืมเงินจากที่อ่ืนมาใชคืน   
               สําหรับแหลงเงินที่ใชชําระเงินกู ชนบททั่วไปไดจากกิจการที่ลงทุนและรายไดอ่ืนของครอบครัวในสัดสวนรอยละ 40 
เทากัน และการยืมเงินจากญาติ (เปนเฉพาะกรณีของบานเปาหมาย) รอยละ 20  สวนชุมชนเมือง ใชเงินจากกิจการที่ลงทุนและ
รายไดอ่ืนของครอบครัวในสัดสวนรอยละ 33.3 เทากัน  เงินกูนอกระบบจากนายทุนในหมูบาน (รอยละ 10 ตอป และรอยละ 20 
ตอเดือน) รอยละ 22.2  และนําเงินจากกองทุนรอยละ 11.2 

 
 
 



โครงการดานเศรษฐกิจ 

 

350

          (3.1.6) ปญหาในการกูยืมเงินจากโครงการธนาคารประชาชน 
              ประชากรตัวอยางในชนบททั่วไปตอบวาไมมีปญหาในการกูยืมเงิน  แตประชากรตัวอยางในชุมชนเมือง รอยละ 57.2 
ตอบวาไมมีปญหา และรอยละ42.8 ซ่ึงเปนบานเปาหมายทั้งหมด ตอบวามีปญหาในดานประกอบธุรกิจขาดทุน ไดรับเงินกูนอย
กวาจาํนวนที่ขอไว และขาดผูคํ้าประกัน 

          (3.1.7) ขอเสนอแนะสําหรับโครงการและการปรับปรุงโครงการธนาคารประชาชน 

               ในดานขอเสนอแนะจากประชากรตัวอยาง  สําหรับชนบททั่วไป ตองการใหขยายวงเงินกูเปน 10,000 บาทตอราย มี
การฝกอบรมอาชีพ และลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือรอยละ 6 ตอป สวนชุมชนเมือง เสนอใหเพิ่มจํานวนเงินกูเปน 30,000 – 50,000 
บาทตอราย  การขยายระยะเวลาชําระเงินคืนเปน 3 – 4 ป  การประนอมหนี้  และการสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพ  จาก
ขอเสนอแนะดังกลาวสะทอนวาเงินกูของธนาคารประชาชนจึงยังไมเพียงพอกับความตองการและกิจกรรมที่ตองการลงทุน โดย
ในเขตชุมชนเมืองที่ยังมีโอกาสการลงทุนและการใชเงินลงทุนที่สูงกวาในเขตชนบท 
 อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้ สามารถทํามาสรุป วิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของโครงการที่เอ้ือตอความชวยเหลือแกไขปญหาความยากจนของประชากรเปาหมายทั้งใน
ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง ดังรายละเอียดในตารางที่ 92 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่  92  การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโครงการธนาคารประชาชนกับการชวยเหลือ

ประชากรเปาหมายยากจนชนบททั่วไป และชุมชนเมืองของจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และพะเยา 
 

ประเด็นวิเคราะห ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1. จุดแข็ง    
1.1 มีจํานวนเงินใหกูยืม      เปนแหลงเงินกูใหประชากรในเขตชนบททั่วไปและ

ชุมชนเมือง ที่ประกอบอาชีพอิสระรายยอย หรืออาชีพเสริม
นอกการเกษตร 

 ธนาคารออมสินใหประชากรเปาหมายไดรับเงินกูคอนขางสูง
มาก คือวงเงินมากที่สุด 50,000 บาทตอราย โดยเพิ่มขึ้นให 
ตามจํานวนครั้งที่ขอกู 

 
เหมือนชนบททั่วไป 

1.2  ความยืดหยุนของ
โครงการในการ
กําหนดวงเงินกู การ
ชําระคืน และการ
ประกอบอาชพี 

     การชําระคืนเงินกูทําไดหลายชวงเวลา มีความยืดหยุนตาม
จํานวนเงินกู ประมาณ 1-3 ป (เชน กู 5,000บาท ชําระคืน
ภายใน 3 เดือน ถายอดเงินกูไมเกิน 15,000 บาท ชําระคืนใน
เวลา 1 ป หรือเปนรายเดือนก็ได  ถากูเงิน30,000 บาท ใชเงิน
คืนในเวลา 2 ป และยอดเงินกู 50,000 บาท ใชเงินคืนในเวลา 
3 ป) หรือระหวาง 25-37 งวด (เดือน) โดยชําระคืนเปนราย
เดือนหรือรายปก็ได 
การประกอบอาชีพสามารถทําไดหลากหลาย เชน การลงทุน
เลี้ยงสัตว การทํารานเสริมสวย การขายอาหาร เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
     เหมือนชนบททั่วไป เชน การ
ทําอาหาร น้าํพริก จักสาน 
ประดษิฐปราสาทสําหรับงานศพ 
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ตารางที่ 92 (ตอ)   

ประเด็นวิเคราะห ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

1. จุดแข็ง (ตอ)   
1.3)  ระเบียบการกูยืม       ธนาคารออมสินใหประชากรเปาหมายไดรับเงินกูคอนขาง

สูงมาก คือวงเงินมากที่สุด 50,000 บาทตอราย โดยเพิ่มขึ้นให
ตามจํานวนครั้งที่ขอกู 
     การค้ําประกัน เปนเงื่อนไขที่ผูกูสวนใหญยอมรับและ
ปฏิบัติได เพราะผูที่ไมมีหลัก ทรัพยค้ําประกันยังมีโอกาสขอ
กูยืมเงินได โดยใชระบบค้ําประกันในกลุมสมาชิกผูกู 
     การมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน เปนการสรางวินัย
ในการออม  และมีความยืดหยุนโดยใหฝากเงินตามขีด
ความสามารถ 

     อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอปเทากับ โครงการหมูบานและ
ชุมชนเมือง แตสามารถกูยืมเงินไดมากกวาและไมมีขอจํากัด 
จํานวนโครงการเห็นไดจากมีจํานวนสมาชิกและจํานวนผูขอ
กูยืมเงินเพิ่มขึ้นทุกป 

เหมือนชนบททั่วไป 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
 

     เหมือนชนบททั่วไป  ชุมชน
เมืองขนาดใหญ เชน ที่อําเภอเมือง
เชียงใหม  จึงมีโอกาสและผูขอ
กูยืมเงินมาก โดยไมมีขอจํากัด 

2.  จุดออน    
2.1  ระเบียบการกูยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การขาดการฝกอบรม

ทักษะในการ
ประกอบอาชพี 

     กําหนดเพดานเงินใหกู ยืมขั้นสูงในการกู ยืมทั่วไปไวที่
50,000 บาทตอราย  บางครัวเรือนที่ตองนําเงินกูไปลงทุนใน
จํานวนที่มากกวานี้ จึงไดรับความชวยเหลือที่จํากัดและได
ประโยชนไมเต็มที่ 
     การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินกูภายใน 1 ป บาง
กิจการไมสามารถจะไดรับผลตอบแทนภายในเวลา 1 ปได 
     การมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินอยางนอย 2 เดือน
อาจเปนขอจํากัดสําหรับผูมีรายไดต่ํามากจนมาก จนไมสามารถ
ขอกูเงินได 
     คนที่มีฐานะยากจนมากไมสามารถหาผูคํ้าประกันได 
     อัตราดอกเบี้ยแมจะต่ํา คือ รอยละ 1 ตอเดือน หรือรอยละ 12
ตอป แตยังสูงกวา โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองฯ
(ประมาณรอยละ 6/ป) และยังคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 
     ประชากรสวนใหญเปนผูประกอบอาชีพรายยอยที่มีความ
คลายคลึงกัน  จึงขาดโอกาสในแขงขัน  และไมสามารถ
พัฒนาการประกอบอาชีพใหมากกวานี้ 

เหมือนชนบททั่วไป 
 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
เหมือนชนบททั่วไป 

 
 

เหมือนชนบททั่วไป 

2.3  การใชเงินกูที่ไมเกิด
ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ 

     ยังคงมีการใชเงินในกิจกรรมที่ไมเกิดผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ รอยละ 17 ในดานคาเลาเรียนและคาใชจายในบาน 

เหมือนชนบททั่วไป  มีการใชเงิน
รอยละ 26 เพื่อเปนคาใชหนี้ คาเลา
เรียน และคาใชจายในบาน 

   
   



โครงการดานเศรษฐกิจ 

 

352

ตารางที่ 92 (ตอ)   

ประเด็นวิเคราะห ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

3.  โอกาส   
3.1  การลดหนี้นอก

ระบบ 
     สมาชิกบางสวนสามารถลดภาระหนี้สินจากการกูเงิน
นอกระบบและหนี้นอกระบบ (20,000-50,000 บาท/ป/
ครัวเรือน) ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ สูงมาก  (รอยละ 5-20/
เดือน) 

 
เหมือนชนบททั่วไป 

3.2 ความพรอมในดาน
เงินทุนใหแกษมาชิก
ที่เพิ่มข้ึนโดยตลอด 

     ธนาคารออมสินมีความพรอมดานเ งินทุนในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของโครงการธนาคารประชาชน
โดยไมจํากัด และตอเนื่อง และมีโครงการสินเชื่อใหม
สําหรับหาบเรแผงลอยใน วงเงิน 30,000 – 100,000 บาท
ดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป 

 
เหมือนชนบททั่วไป 

3.3  การเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพ 

     สมาชิกมีโอกาสประกอบอาชีพพื้นบานง ายๆ  ไม
ซับซอน  และไมตองลงทุนมากภายในชุมชน  (อาทิ
ทําอาหารสําเร็จรูปขายที่บานหรือที่ ศูนย เด็กเล็กและ
โรงเรียน ขายอาหารอีสาน รถเข็น และลงทุนทํารานเสริม
สวย เปนตน) 
  การใชบุคคลคํ้าประกันที่มีความนาเชื่อถือจะเปนการ
กล่ันกรองสมาชิกที่ขอกูใหมีความนาเชื่อถือสูงข้ึน 

 
 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.  อุปสรรค   
4.1  โอกาสในการสราง

อาชีพ 
     ผูขอกูเงินสวนใหญยังใชเงินลงทุนในกิจการเดิม และ
ขาดโอกาสในการสรางอาชีพใหม 
     ประชาชนบางกลุมมีการประกอบอาชีพจริง   แต
ประสบปญหาในดานคาใชจายสูง รายไดไมเพียงพอกับ
คาใชจาย  ไมสามารถชดใชหนี้คืนธนาคารไดตามกําหนด 

 
 

เหมือนชนบททั่วไป 

4.2  เง่ือนไขในการขอ
กูยืม 

     เงื่อนไขดานสถานที่ประกอบการอาชีพที่แนนอนอาจ
ทําใหผูมีอาชีพบางประเภท เชน หาบเร หรือ การเรขาย
ของไปตามสถานที่ตางๆ ไมมีสถานที่แนนอนหมดโอกาส
ในการขอกู 

 
เหมือนชนบททั่วไป 

 

4.3  ความไมแนนอนในการ
พิจารณาเงินกูและ
เงื่อนไขวงเงินกู 

     จํานวนเงินกูขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ธนาคารซึ่งอาจไม
มากพอตามความตองการ โดยเฉพาะการกําหนดใหขยายวงเงินกู
ตามจํานวนคร้ังที่ขอกู การกูคร้ังแรกถูกจํากัดใหไดไมเกิน 15,000
บาทตอราย จึงอาจเปนการลดโอกาสการลงทุน ในการทํากิจการที่
ใชเงินลงทุนมากกวาน้ี  
  การขอกูยืมเงินครั้งตอไปตองชําระเงินท่ีกูยืมมากอน แตอาจไมได
รับผลตอบแทนทันที ทําใหการลงทุนไมตอเน่ืองอาจตองไปใช
แหลงเงินกูที่อ่ืนท่ีมีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก 

 
 
 

เหมือนชนบททั่วไป 
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ตารางที่ 92 (ตอ)   

ประเด็นวิเคราะห ชนบททั่วไป ชุมชนเมือง 

4.4  ภาระการใชจายใน
ครัวเรือน 

     ประชากรตัวอยางยังมีคาใชจายท่ีจําเปนของครัวเรือน
โดยเฉพาะคาเลาเรียน รวมทั้งหนี้สินเกาที่ยังคางอยู และ
หากไมมีรายไดพอก็ตองนําเงินกูมาเปนคาใชจายใน
ครัวเรือน จึงไมสามารถพัฒนาอาชีพจากเงินกูไดอยาง
เต็มท่ี 

 
เหมือนชนบททั่วไป 

4.5  ความไมแนนอนใน
การประกอบอาชีพ 

     ประชากรสวนหนึ่งไมสามารถใชเงินคืนไดตามกําหนด
เพราะการเกษตรไมไดผลผลิต หรือขาดทุนไมไดราคา  

เหมือนชนบททั่วไป เนื่องจาก
กิจการขาดทุน 

 
 

สําหรับการปรับปรุงโครงการธนาคารประชาชนจากผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของโครงการ
ธนาคารประชาชน  จึงมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินโครงการนี้ตอไป ดังนี้ 
          1.  การปรับลดเงื่อนไขในการกูเงินโดยเฉพาะการมีเงินฝาก ผูคํ้าประกัน และการมีสถานที่ประกอบกิจการ  ใหกับผูมีฐานะ
ยากจนมาก เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงเงินกู รวมทั้งการลดขั้นตอนตางๆ ในการขอกูเงินลง 
          2.  การปรับการคิดดอกเบี้ยใหลดลงตามจํานวนเงินกูที่คาง ในกรณีที่มีการผอนชําระเปนรายเดือน 
          3. การฝกอบรมทักษะอาชีพโดยรวมมือกับสมาคมวิชาชีพตางๆ หนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันการศึกษา ในการให
คําแนะนําอาชีพใหมเพื่อสรางลูทางในการประกอบอาชีพ โดยจัดใหมีหลักสูตรฝกฝนอาชีพหลายระดับ ตั้งแตระดับผูเริ่มตน ผูที่
มีประสบการณมาบาง หรือข้ันสูง  การใหคําแนะนําเปนระยะในการดําเนินธุรกิจเพ่ือปองกันปญหาการขาดทุนและหนี้เสีย 
         4. การมีโครงการเสริมคูขนานกับโครงการธนาคารประชาชน ในจัดการแกไขปญหาหน้ีนอกระบบเดิม และคาเลาเรียน
โดยตรง เพื่อใหสามารถใชเงินกูในการประกอบอาชีพไดอยางเต็มที่ 
 

(3.2) โครงการ SMEs - วิสาหกิจปละขนาดยอมและขนาดกลาง∗ 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอยูทั่วประเทศ เมื่อรวมกันแลวจัดเปนภาคธุรกิจสวนใหญของประเทศ จึงมี
ความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในอดีตที่ผานมา วิสาหกิจเหลาน้ียังขาดความเขมแข็งในการดําเนินการ
ธุรกิจ ดังนั้น ในป 2543 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดจัดทําพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมข้ึน เพ่ือ
เปนการรองรับสนับสนุนสงเสริมและจูงใจใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถยกระดับความสามารถในการ
ประกอบการ และสามารถแขงขันกับระดับภายในประเทศและระดับสากลได ซ่ึงทายสุดจะกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมของประเทศ 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 จําเปนตองกําหนดขอบเขตความหมายของ 
"วิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง" วา หมายถึง กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจการคาปลีก หรือกิจการอ่ืน
ตามที่รัฐมนตรีประกาศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงครอบคลุม การประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอยางงายที่มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมทั้งที่เปนวิสาหกิจชุมชน และการประกอบอุตสาหกรรมใน

                                                 
∗  อาจารย ดร.กมล งามสมสุข ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ครัวเรือน สวนการบริการกําหนดขอบเขตใหครอบคลุมเฉพาะกิจการเกี่ยวกับการศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การโรงแรมและ
หอพัก การภัตตาคาร การใหบรกิารสวนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ใหแกธุรกิจ การซอมแซมทุกชนิด และการทองเที่ยว
และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยว  

สําหรับกิจการคาสงและกิจการคาปลีกก็หมายถึง การใหบริการเกี่ยวกับการคา รวมถึงการเปนนายหนาหรือตัวแทน
การซ้ือขาย สถานีบริการนํ้ามัน และ สหกรณผูบริโภค สวนที่ไมรวมไวในสาขาการคาคือ การขายอาหารและขายเครื่องดื่มของ
ภัตตาคารและรานอาหาร การใหบริการเชาส่ิงบันเทิงและพักผอนหยอนใจ เนื่องจากกิจกรรมตางๆ เหลาน้ีจะรวมไวในสาขา
บริการ โดยที่การคาขายสง หมายถึง การขายสินคาใหมและสินคาใชแลวใหแกผูคาปลีก ใชในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชย
กรรม สถาบัน ผูใชในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายสงใหแกผูคาสงดวยกันเอง สวนการคาปลีกหมายถึง การขายปลีกโดยไมมี
การเปลี่ยนรูปสินคาทั้งสินคาใหมและสินคาใชแลวในประชาชนทั่วไป เพ่ือการบริโภคหรือการใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคล
ในครัวเรือน  

ท้ังนี้กิจการดังกลาวขางตนทั้งหมดจะจัดวาเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตองเขาเกณฑตามตารางที่ 93  ดวย 
ซ่ึงเกณฑดังกลาวขางตน มิไดกําหนดคาขั้นต่ําไว ดังนั้น วิสาหกิจขนาดจิ๋วหรือรายยอย (Micro Enterprise) ซ่ึงโดยทั่วไปหมายถึง 
วิสาหกิจท่ีมีจํานวนคนทํางานนอยกวา 5 คนลงมา ก็จะรวมไวเปนสวนหน่ึงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวย 

 
ตารางที่ 93  เกณฑลักษณะของธุรกิจที่จัดวาเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วิสาหกิจรายยอยและวิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 
ประเภทวิสาหกิจ การจางงาน 

 (คน)  
สินทรัพยถาวร  

(ลานบาท) 
การจางงาน  

(คน) 
สินทรัพยถาวร 

 (ลานบาท) 
ผลิตสินคา  ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50 แตไมเกิน 200 
บริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200  เกินกวา 50 แตไมเกิน 200 
คาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50  เกินกวา 50 แตไมเกิน 100 
คาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30 เกินกวา 30 แตไมเกิน 60 

  ท่ีมา: http://www.utcc.ac.th/smec/info/info101.html [25 ก.ค. 48] 

  
ดวยธุรกิจ SMEs มักประสบกับปญหาการขาดแคลนเงินทุน เนื่องจากสวนใหญขาดหลักทรัพยคํ้าประกัน และระบบ

บัญชีไมไดมาตรฐาน จึงทําใหสถาบันการเงินไมคอยใหความเชื่อถือ ทําใหธุรกิจบางสวนตองหันไปพึ่งพาเงินกูนอกระบบที่มี
ดอกเบี้ยสูง นอกจากนี้ ธุรกิจ SMEsยังประสบกับปญหาอื่นๆ อีก เชน ปญหาในดานการตลาดที่จํากัดเพียงในประเทศ การใช
เทคโนโลยีการผลิตที่ลาสมัย การจัดจําหนายและบริการ เปนตน ปญหาตางๆ เหลานี้มีผลทําใหตนทุนการผลิตสูงและเกิดปญหา
สภาพคลอง ทําใหไมสามารถแขงขันไดทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ ดังนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได
ดําเนินการชวยเหลือวิสาหกิจเหลานี้ดวยมาตรการตางๆ ดังน้ี 
 (3.2.1) สนับสนุนดานเงินทุน โดยมีเงินทุนเพ่ืออุตสาหกรรมในครอบครัว หัตถกรรมและอุตสาหกรรมชนบท วงเงิน
ไมเกิน 5 แสนบาทตอโครงการ และสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม วงเงินกวา 5 แสนบาท แตไมเกิน 25 ลานบาท โดยรวมกับ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม ซ่ึงตอมา (ในป 2545) ก็ไดจัดตั้งเปน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand) เพื่อใหบริการทางดานการเงินแกวิสาหกิจฯ
สามารถพัฒนาและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังไดวางแผนอุตสาหกรรมในกลุมเปาหมายยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาผูประกอบการ SMEs ท่ีมีอยูแลวและรายใหม ดวยการใหคําปรึกษาแนะนําและฝกอบรม ซ่ึงการใหความชวยเหลือ
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ทางดานเงินทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยสามารถใหไดสูงสุดถึง 50 ลานบาทตอ
ราย (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย, ไมระบุปที่พิมพ) 
 (3.2.2) ประสานงานรับชวงการผลิตจากวิสาหกิจขนาดกลางและยอมไปยังกิจการขนาดใหญรวมทั้งการจัดแสดง
สินคา จําหนายสินคาในลักษณะผูผลิตพบผูบริโภค เผยแพรขอมูลการตลาดไปยังกลุมเปาหมาย  
 (3.2.3) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและยอมข้ึน เพื่อชวยสรางความเขมแข็ง SMEs ใน
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงผลิตสินคาใหกับอุตสาหกรรมขั้นปลาย ใหมีคุณภาพมาตรฐาน ใหเกิดความเชื่อมโยงและรับชวงการผลิต
ของอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ 
 (3.2.4) สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ตั้งโครงการและกิจกรรมสงเสริมพัฒนา
ผูประกอบการและ SMEs โดยไดรับงบประมาณประจําป เพ่ือใหการอบรม และใหคําปรึกษาแนะนํา (ในรูปคลินิกปรึกษา
แนะนําและคลินิกสัญจร) และวาจางท่ีปรึกษาซึ่งจะชวยใหมีการพัฒนาผูประกอบการและผูประกอบการรายใหม ตลอดจน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ (สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม, 2546) 

จากเกณฑการจําแนกวิสาหกิจรายยอย ขนาดยอม และขนาดกลางดังกลาวมาขางตน (ดูตารางที่ 1 ประกอบ) จะพบวา 
อาชีพการทําหัตถกรรมและการประกอบกิจการอ่ืนๆ ของประชากรในพื้นที่ศึกษาดังไดกลาวมาแลวในหัวขอที่ 4.2.4 (3.3) และ 
(3.4) น้ันลวนแตเขาขายสามารถที่จะเขารับการชวยเหลือจากโครงการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดท้ังส้ิน  อยางไรก็
ตาม ในทางปฏิบัติแลว การประกอบการของประชากรที่ยากจนเหลานี้มักมีขนาดเล็กมาก (สวนใหญมักดําเนินการโดยสามีและ
ภรรยาและอาจมีการจางแรงงานเสริมอีกบาง 1-2 คน) จึงยากที่จะแขงขันเขารับความชวยเหลือจากโครงการฯเมื่อเทียบกับธุรกิจ
ขนาดที่ใหญกวา (แตยังเขาขายรับความชวยเหลือตามโครงการฯได) โดยเฉพาะในกรณีที่งบประมาณความชวยเหลือมีจํากัด ผล
จากการสํารวจจึงพบวามีประชากรในพื้นที่ศึกษาจํานวนนอยไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯ ซ่ึงท้ังหมดลวนเปนประชากร
ที่มีฐานะปานกลาง-ดี ดังน้ันในการสํารวจประชากรรายบุคคลในการศึกษานี้จึงไมปรากฏขอมูลที่เดนชัดวามีประชากรรายใด
ไดรับความชวยเหลือจากโครงการดังกลาวนี้เลย อยางไรก็ตาม ดวยความเปนประโยชนของโครงการในอันที่จะชวยใหประชากร
ยากจนไดมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได โครงการฯควรพิจารณาจัดสรรความชวยเหลือดังกลาวไปสูประชากร
ยากจนโดยตรงไวในวัตถุประสงคของโครงการดวย อีกทั้งยังควรพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขความชวยเหลือบางประการเพื่อ
เอ้ืออํานวยใหประชากรยากจนสามารถเขารับความชวยเหลือได เชน การรับความชวยเหลือดานเงินทุนจากธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน เปนตน หรือมิฉะนั้นก็ควรมีองคกรหรือฝายงานที่จะใหความ
ชวยเหลือเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสําหรับประชากรที่ยากจนโดยตรง 

 
 

4.8.2 โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ – ธ.ก.ส. ∗ 
 

“โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย”  ผานระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม  2544  ใหความเห็นชอบจัดทําขึ้นเพ่ือชวยเหลือเกษตกรรายยอยที่ประสบปญหาหนี้สินจากเหตุสุดวิสัย ใหมี
โอกาสฟนฟูตนเองในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพรอง การพักชําระหนี้และการลดหนี้สินใหกับเกษตรกรรายยอยเปนการ
แกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําเงินที่ตองชําระหน้ีไปใชในการลงทุน ซ่ึงเปนการเพิ่มโอกาสและ

                                                 
∗  ผูชวยศาสตราจารย วราภา คณาพร ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยเกษตรกรจะใชโอกาสนี้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหมีรายไดเพิ่มข้ึน และ
สามารถชําระหน้ีไดหลังส้ินสุดโครงการ ซ่ึงจะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศฟนตัวอยางแทจริงและยั่งยืน 

เกษตรกรรายยอยลูกคา ธ.ก.ส. วงเงินกูไมเกิน 100,000 บาท ไดพักชําระหนี้เงินตนและไมเสียดอกเบี้ยเปนเวลา 3 ป 
คือ ตั้งแต 1 มิถุนายน 2544 ถึง 31 มีนาคม 2547 มีเกษตรกรรวมทั้งประเทศเขารวมโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 จํานวน 
2,309,966 ราย คิดเปนรอยละ 97.1 ของเกษตรกรที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ในวงเงิน 94,328 ลานบาท โดยเปนเกษตรกรที่ขอพัก
ชําระหน้ี 1,171,817 ราย คิดเปนรอยละ 50.73  เปนเงิน 53,038 ลานบาท และเกษตรกรขอลดภาระหนี้ 1,138,149 ราย คิดเปนรอย
ละ 49.27 ในวงเงิน 41,290 ลานบาท 
 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับโครงการที่ไดดําเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ ทางภูมิศาสตรหรือภาคเหนือลานนาครั้งน้ี  มี
วัตถุประสงคเพื่อจะศึกษาผลการดําเนินงานที่ประชากรตัวอยางศึกษาไดรับ โดยมุงศึกษาในประเด็นหลักหรือประเด็นสําคัญ 
ประกอบดวย (1)    สาเหตุของการเขารวมโครงการ (2) เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการเขารวมโครงการ   (3) ความคิดเห็นตอ
โครงการ และ  (4) ขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ(ตารางที่ 94 และ95) นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็งหรือปจจัย
สนับสนุน จุดออนหรือ ขอจํากัด โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ตารางที่ 97 และ 98)) 
 กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาเฉพาะโครงการนี้ รวมทั้งหมด 958 ราย ประกอบไปดวยกลุมตัวแทนประชากร
ตัวอยางศึกษา 314 ราย ผูบริหารระดับทองถ่ิน 35 ราย ผูนําชุมชน 199ราย และผูบริหารระดับนโยบาย 50 ราย  ในการวิเคราะห
ขอมูลจะใชขอมูลที่เก็บรวบรวมจากภาคสนามและขอมูลจากเอกสารประกอบที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลจากประชากร
ตัวอยางศึกษา จํานวน  360 ราย ซ่ึงเปนประชากรตัวอยางศึกษาจากพื้นท่ีชนบทที่สูง 120 ราย และจากพื้นที่ชนบททั่วไป 240 ราย 
 ประชากรตัวอยางศึกษาในครั้งน้ี เปนประชากรตัวอยางศึกษาทั้งจากพื้นที่ชนบทที่สูง และชนบททั่วไป ซ่ึงมีสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และประชากรแตกตางกัน รวมทั้งส้ิน 360 ราย แบงเปนประชากรเปาหมาย 270 ราย และประชากรควบคุม 90 
ราย  การศึกษาในสวนของโครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้ไมนับรวมพื้นท่ีชุมชนเมือง เนื่องจากไมอยูในเกณฑการเขารวม
โครงการแตอยางใด 
 ในจํานวนประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ชนบทที่สูงและชนบททั่วไป จํานวน 360 ราย พบวา มีผูเขารวมโครงการพัก
ชําระหนี้และลดภาระหนี้ จํานวน 44 ราย หรือรอยละ 12.2 เทานั้น เปนประชากรตัวอยางศึกษาจากพื้นที่ชนบทที่สูง 4 ราย คิด
เปนรอยละ 9.1 และเปนประชากรตัวอยางศึกษาจากพื้นท่ีชนบททั่วไป 40 ราย คิดเปนรอยละ 90.9 (ตารางที่ 93) 
 

(1)  ชนบทที่สูง 
 พ้ืนที่ตัวอยางชนบทที่สูงซ่ึงประกอบไปดวย ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หนองหอยท่ีตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม และศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม ที่ตั้งอยูในจังหวัดลําพูน ลวนแตมีสภาพ
กายภาพพื้นที่จํากัดหรือเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งที่เปนอาชีพหลักและอาชีพรอง ของประชากรสมาชิก
ศูนยท่ีเปนชนเผา กลาวคือ พื้นที่ศูนยฯพระบาทหวยตม ท่ีดินเปนดินลูกรังหรือดินเลว ขาดความอุดมสมบูรณ สภาพอากาศรอน
แหงแลง และทั้งศูนยฯพระบาทหวยตม และศูนยฯหนองเขียวยังมีปญหาหลักดานขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร และน้ําอุปโภค
บริโภค ปริมาณฝนคอนขางต่ํา ประมาณ 1,000-1,100 มม. การเกษตรจึงตองอาศัยนํ้าฝนเปนสําคัญ ที่เรียกกันวา “เกษตรน้ําฝน” 
ในขณะที่ศูนยฯหนองหอยมีกายภาพพื้นที่ที่มีความไดเปรียบอีก 2 ศูนย ดานทรัพยากรน้ําและการมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยเกิน 1,500 
มม. และยังมีทําเลท่ีตั้งใกลตัวเมืองเดินทางถึงไดในเวลา 45 นาที นอกจากนี้ยังมีอุณหภูมิเฉล่ียเพียง 20 องศาเซลเซียส และสภาพ
ดินไมมีปญหาในการปลูกพืชอีกดวย 
 สภาพปญหาดังกลาวของทั้ง 3 ศูนย ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการดํารงชีพ   จนกระทั่งมูลนิธิโครงการหลวงได
เขามาดําเนินการพัฒนาชวยเหลืออยางเปนทางการในชวงทศวรรษ 2520   คือ เริ่มดวยศูนยฯพระบาทหวยตม ป 2521   ศูนยฯ
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หนองเขียว ป 2523 และศูนยฯหนองหอย  ป 2527 ตามลําดับ ประกอบกับโครงการพัฒนาของรัฐบาลตาง ๆ สงผลใหประชากร
สมาชิกศูนยฯมีรายไดสูงข้ึนทั้ง 3 ศูนย 
 โครงการพักชําระหนี้และภาระหนี้ ใหแกเกษตรกรรายยอยผานระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.)  เปนโครงการที่ชวยเหลือเกษตรกรใหไดรับการพักชําระตนเงินกูเปนเวลา 3 ป เพื่อใหเกษตรกรมีโอกาสฟนฟูตนเองใน
การประกอบอาชีพเกษตร ที่รัฐบาลปจจุบันไดจัดทําขึ้น มีประชากรตัวอยางศึกษาที่เปนสมาชิกศูนยที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
ของโครงการ   ไดเขารวมโครงการจํานวน 4 ราย  โดยเปนประชากรตัวอยางจากพื้นท่ีตัวอยางศึกษา ดังน้ี 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  2 ราย เปนประชากรตัวอยางศึกษาจากบานพระ
บาทหวยตม  หมู 8  ตําบลนาทราย  1 ราย บานแมหละ  หมู 17 ตําบลนาทราย 1 ราย ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 2 ราย เปนประชากรตัวอยาง ศึกษาจากบานหนองหอยเกา หมู 7 ทั้ง 2 ราย 
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                 และชนบททั่วไป พ.ศ. 2547

รวมทุกพื้นที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป
การเขารวม รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
โครงการ เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ไมรวม 316 87.8 236 87.4 80 88.9 116 96.7 87 96.7 29 96.7 200 83.3 149 82.8 51 85.0
รวม 44 12.2 34 12.6 10 11.1 4 3.3 3 3.3 1 3.3 40 16.7 31 17.2 9 15.0
รวม 360 100.0 270 100.0 90 100.0 120 100.0 90 100.0 30 100.0 240 100.0 180 100.0 60 100.0
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ตารางที่ 95  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ (ธ.ก.ส.) ในประเด็นการศึกษาตางๆ  พ.ศ. 2547

ทุกพื้นที่ ชนบทที่สงู ชนบททั่วไป
ประเด็น รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
การศึกษา เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
- ผูเขารวมโครงการ 44 12.2 34 12.6 10 11.1 4 3.3 3 3.3 1 3.3 40 16.7 31 17.2 9 15.0
- สาเหตุการเขารวมโครงการ
     - ไมมีเงิน 24 54.5 20 58.8 4 40.0 4 100.0 3 100.0 1 100.0 20 50.0 17 54.8 3 33.3
     - ใชสทิธิ 11 25.0 8 23.5 3 30.0 - - - - - - 11 27.5 8 25.8 3 33.3
     - ลงทุนเกษตร 6 13.6 3 8.8 3 30.0 - - - - - - 6 15.0 3 9.7 3 33.3
     - มีหนี้สนิ 3 6.8 3 8.8 - - - - - - - - 3 7.5 3 9.7 - -
- หนี้คางชําระเฉลี่ย 57,340.90 60,823.50 45,500.00 37,500.00 33,333.33 50,000.00 59,325.00 63,483.87 45,000.00
- ระหวางรวมโครงการ
     - ออมเงินใชคืน 22 50.0 15 44.1 7 70.0 1 25.0 - - 1 100.0 21 52.5 15 48.4 6 66.7
     - ใชเงินทําไร 20 45.4 17 50.0 3 30.0 - 25.0 1 33.3 - - 19 47.5 16 51.6 3 33.3
     - ใชเงินซือ้ยาและปุย 1 2.3 1 2.9 - - - 25.0 1 33.3 - - - - - - - -
     - ยังไมไดวางแผน 1 2.3 1 2.9 - - - 25.0 1 33.3 - - - - - - - -
- การชําระคืน
     - ชําระคืนได 21 47.7 15 44.1 6 60.0 1 25.0 - - 1 100.0 20 50.0 15 48.4 5 55.6
     - ไมสามารถชําระคืนได 14 31.8 10 29.4 4 40.0 2 50.0 2 66.7 - - 12 30.0 8 25.8 4 44.4
     - ไมแนใจ 9 20.5 9 26.5 - - 1 25.0 1 33.3 - - 8 20.0 8 25.8 - -
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ตารางที่ 95 (ตอ)
ประเด็น รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร รวม ประชากร ประชากร
การศึกษา เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม เปาหมาย ควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
- ความคิดเห็นตอโครงการที่เห็นวาเหมาะสม
     - ระยะเวลาเหมาะสม 33 75.0 25 73.5 8 80.0 3 75.0 2 66.7 1 100.0 30 75.0 23 74.2 7 77.8
     - ภาระคาดอกเบี้ย 43 97.7 34 100.0 9 90.0 4 100.0 3 100.0 1 100.0 39 97.5 31 100.0 8 88.9
     - ไมไดรับสิทธิกูเงินใหม 32 72.7 26 76.5 6 60.0 1 25.0 1 33.3 - - 31 77.5 25 80.6 6 66.7
     - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่ม 39 88.6 31 91.2 8 80.0 3 75.0 2 66.7 1 100.0 36 90.0 29 93.5 7 77.8
     - สามารถออกจากโครงการ 38 86.4 30 88.2 8 80.0 3 75.0 2 66.7 1 100.0 35 87.5 28 90.3 7 77.8
       ไดกอนครบเวลา
- ขอเสนอแนะ
     - ลดอัตราดอกเบี้ย 1 2.3 1 2.9 - - 1 25.0 1 33.3 - - - - - - - -
     - ใหทุนชวยเหลือชวงพักหนี้ 3 6.8 2 5.9 1 10.0 - - - - - - 3 7.5 2 65.0 1 11.1
     - แนะนําอาชีพ 1 2.3 1 2.9 - - - - - - - - 1 2.5 1 3.2 - -
     - ขยายเวลาพักหนี้ 18 40.9 15 44.3 3 30.0 - - - - - - 18 45.0 15 48.4 3 33.3
     - ใหปลดหนี้ 1 2.3 1 2.9 - - - - - - - - 1 2.5 1 3.2 - -
     - ใหกูเงิน 1 2.3 1 2.9 - - - - - - - - 1 2.5 1 3.2 - -
     - ใหพักหนี้ตอ 2 4.5 - - 2 20.0 - - - - - - 2 2.0 - - 2 22.2
     - ไมมี 17 38.6 13 38.2 4 40.0 3 75.0 2 66.7 1 100.0 14 35.0 11 35.5 3 33.3  
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   (1.1)  สาเหตุของการเขารวมโครงการ 
สาเหตุของการเขารวมโครงการพักชําระหนี้ของ ธ.ก.ส.    ของประชากรทั้งประชากรเปาหมาย  และประชากร

ควบคุม ไดแก การไมมีเงินชําระคืน จากการศึกษาจํานวนเงินกูท่ีคางชําระ พบวา ประชากรเปาหมาย จํานวน 3 ราย   มีจํานวน
หน้ีคางชําระรายละ 60,000,  30,000  และ 10,000 บาท ตามลําดับ  เฉลี่ย 33,333.33 บาทในขณะที่ประชากรควบคุม 1 ราย มีหนี้
คางชําระเฉลี่ย 50,000 บาท คิดเปนปริมาณหนี้คางชําระเฉลี่ยของประชากรที่ใชในการศึกษาทั้งส้ิน 37,500 บาทตอราย  หากจะ
พิจารณาปริมาณหน้ีสินของประชากรที่สูง ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ประชากรควบคุมมีหน้ีสินคางชําระสูงกวาประชากร
เปาหมาย     ซ่ึงหากจะพิจารณาอยางผิวเผินก็ดูเหมือนกับวาประชากรควบคุมมีปญหาในดานการเงินมากกวาประชากรเปาหมาย 
แตหากจะพิจารณาโดยละเอียดจะพบวาประชากรควบคุมในการศึกษาครั้งน้ีเปนประชากรตัวอยางศึกษาที่เปนสมาชิกศูนยฯ พระ
บาทหวยตม ซ่ึงสวนหนึ่งประกอบอาชีพหลัก  และรองในดานการทําเครื่องเงิน  กลาว  คือ   มีทั้งที่เปนผูประกอบการและเปน
แรงงานจาง กิจกรรมดังกลาวมีสวนใหประชากรในชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยมีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 24,000-
720,000 บาท/ป  อยางนอยที่สุดทุกรายที่ประกอบการจะมีเงินหมุนเวียนไมต่ํากวา 500,000 บาท  การมีรายไดมากข้ึนทําใหกอ
หน้ีหรือมีภาระหน้ีในการลงทุนมากขึ้น ดังน้ี จึงทําใหปริมาณหนี้ของประชากรในศูนยฯพระบาทหวยตม สูงกวาประชากรใน
ศูนยฯหนองหอย แมวาจะเปนกลุมประชากรควบคุมก็ตาม สวนสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวที่ไมพบวาเขารวม
โครงการเนื่องจากประชากรสวนใหญมีภาระหนี้สินนอยหรือไมมีเลย ทั้งนี้ไมไดหมายความวาเปนเพราะประชากรร่ํารวยหรือมี
ฐานะดีแตอยางใด  แตเปนเพราะปจจัยทางกายภาพของพื้นที่ทําการเกษตรไมเอ้ืออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร ประกอบกับ
เปนหมูบานจัดตั้งใหม ขาดแคลนทั้งที่ดินทํากินและแหลงน้ําเกษตร 
 

(1.2) เง่ือนไขแนวทางปฏิบัติในการเขารวมโครงการ 
           (1.2.1)  เง่ือนไขการเขารวมโครงการ 
 จากการศึกษาประชากรตัวอยางศกึษาที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้ พบวา  มีประชากรตัวอยางศึกษาเขารวมโครงการ
นี้เพียง 4 รายจากจํานวนประชากรที่ใชในการศึกษา 120 ราย คิดเปนรอยละ 3.33 เทาน้ัน  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ 
ประการแรกไดแก การเปนประชากรชาวไทยภูเขาที่ยังไมไดรับสัญชาติไทย จึงขาดสิทธิในการเขารวมเปนสมาชิกกลุมลูกคา  
ธ.ก.ส. ทําใหไมสามารถรับบริการใด ๆ จาก ธ.ก.ส. ได โดยเฉพาะประชากรสมาชิกศูนยหนองเขียวที่อยูหางไกลบนพื้นที่สูง 
และเปนหมูบานบริวารมากอน บางหมูบานเพิ่งจะไดจัดตั้งเปนบานใหม ปลายป 2546 เชน บานใหมสามัคคี หมู 14  เปนหมูบาน
ชนเผาอาขา หรืออีกอ  นอกจากนั้นยังมีชนเผา คะฉิ่น มูเซอร และลัวะ   อยางไรก็ตามแมจะมีประชากรที่มีสัญชาติไทยแลวก็ตาม 
ก็ปรากฏวายังมีประชากรกลุมน้ีที่ยังไมไดเปนสมาชิกกลุมลูกคา ธ.ก.ส. อยูอีกเปนจํานวนมาก เนื่องจากยังไมเขาใจสาระของ
โครงการ   สาเหตุท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งคือ เปนกลุมเกษตรกรที่ไมมีปญหาในดานการเงิน ซ่ึงไดแกกลุมประชากรในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยูที่ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ประชากรกลุมนี้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ปลูกพืชผักเมืองหนาวที่ไดรับการสงเสริมจากมูลนิธิโครงการหลวงมากที่สุด  ไดแก   ผักกาดหางหงส   ผักกาดขาว
ปลี  ผักกาดหอมหอ  ปวยเหล็ง  แครอท  คะนายอดดอยคํา  คะนาฮองกง   คะนาใบกะหล่ําดอก   ผักกาดฮองเต กะหลํ่าปลี มะเขือ
เทศดอยคํา ดอกไมจีน บีทรูท ผักกาดหวาน และถั่วดินหลวง   เนื่องจากมีขอไดเปรียบเชิงกายภาพทั้งสภาพอากาศ นํ้าและดิน ทํา
ใหประชากรในพื้นที่ศูนยนี้กวารอยละ 50 มีรายไดเฉลี่ยราว 200,000-300,000 บาท/ครัวเรือน/ป ในจํานวนนี้มีครัวเรือนที่มี
รายไดสูงสุดถึง 2 ลานบาท/ป จึงไมเปนที่สงสัยแตประการใดที่จะมีประชากรในพื้นที่เขารวมโครงการพักชําระหน้ีของ ธ.ก.ส. 
เปนจํานวนนอยเทานั้น 

หากจะไดพิจารณาถึง บทบาทของมูลนิธิโครงการหลวง ท่ีไดเขาไปดําเนินการพัฒนาชวยเหลือประชากรบนพื้นที่
สูง ตั้งแตชวงทศวรรษ 2520 ดวยเปาหมายตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบันคือ สงเสริมการ
ปลูกพืชทดแทนฝนเพื่อสรางรายได เลิกทําไรเล่ือนลอยหรือยายท่ี เพ่ือกลับมาฟนฟูท่ีตนน้ําลําธารที่ถูกทําลายดวยการเปดพื้นที่
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ทําการเกษตร และสุดทายใหชนสวนนอยหรือกลุมชาติพันธุบนที่สูงไดหลุดพนจากความยากจน ดวยการทําการเกษตรเพื่อ
การคาตามที่โครงการหลวงสงเสริมโดยตรง  ก็ตองนับวาโครงการหลวงไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางเปน
รูปธรรม โดยมีสภาพทางกายภาพของพื้นที่เปนปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุน หรือเปนปจจัยเรงของความสําเร็จที่ปรากฏใหเห็น 

การดําเนินงานในดานการสงเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว  นอกจากจะเปนการสนับสนุนในดานปจจัยการผลิต 
และคําแนะนําในอันที่จะใหไดมาซึ่งผลผลิตสูงแลว การจัดการดานการตลาดสําหรับผลผลิตดานการเกษตร   โดยการรับซ้ือใน
ราคาที่เปนธรรม   โดยมูลนิธิโครงการหลวงมิไดมุงผลกําไรดูเหมือนจะสําคัญย่ิงกวา    เนื่องจากทําใหประชากรกลุมน้ีมีรายไดที่
แนนอนจากการขายสินคาเกษตรใหกับมูลนิธิฯในราคายุติธรรม  ไมตองเผชิญกับสภาพความผันผวนของราคาผลผลิตเกษตรที่มี
แนวโนมลดต่ําลงอยางตอเนื่อง จึงไมมีปญหาหนี้สินสะสมรุนแรง 
 สําหรับกลุมประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ที่มีปญหาในดานการประกอบอาชีพเกษตรอันเนื่องมาจาก
สภาพทางกายภาพของพื้นท่ี ซ่ึงมักประสบปญหาขาดแคลนน้ําใชทางการเกษตรไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรไดเต็ม
ศักยภาพตามงานสงเสริมการปลูกพืชของมูลนิธิฯได ก็มักจะมีการประกอบอาชีพเสริมอ่ืนๆ  ทดแทนการประกอบอาชีพเกษตร 
อาทิ ประชากรตัวอยางศึกษา สมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม ในพื้นที่ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
ไดพัฒนาอาชีพเสริมการทําหัตถกรรมเครื่องเงินจนกลายเปนอาชีพหลักใหมนอกการเกษตร ถึงข้ันการสงออกในที่สุด ไดรับการ
คัดเลือกเปนหนึ่งในสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือสินคา OTOP ทําใหครัวเรือนมีรายไดสม่ําเสมอ และหากจะเปรียบเทียบ
กับรายไดจากการเกษตรก็จะพบวามีรายไดสูงกวาอีกดวย กลาวคือกิจกรรมการผลิตเครื่องเงินชวยใหประชากรในชุมชนมีรายได
เพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยมีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 24,000-720,000 บาท/ป  และมีหลายครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาป
ละ 1,200,000 บาท โดยกลุมหลังนี้จะมีเงินทุนหมุนเวียนรายละมากกวา 10 ลานบาท และอยางนอยท่ีสุดทุกรายจะมีเงิน
หมุนเวียนไมต่ํากวา 500,000 บาท 

ในสวนของประชากรสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว  ที่ตั้งอยูที่ตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวาอีก 2 ศูนยฯที่ใชในการศึกษา พบวามีการใชบริการเงินกูจากกลุมออมทรัพยเครดิตยูเนี่ยน  
ซ่ึงอยูภายใตการสนับสนุนขององคกรคริสตศาสนา โดยตองเสียดอกเบี้ยอัตรารอยละ 2 ตอเดือน  และบางหมูบานก็มีสหกรณ
ออมทรัพยหมูบานที่ใหบริการกูเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12/ป 
 
         (1.2.2)  แนวทางปฏิบัติในระหวางเขารวมโครงการ 

 ในระหวางชวงเวลาพักชําระตนเงินกูตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2544  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 พบวาประชากรตัวอยาง
กลุมควบคุม ซ่ึงเปนสมาชิกศูนยฯพระบาทหวยตม เพียงรายเดียวตั้งใจจะสะสมเงินที่ไดพักชําระหน้ีเพื่อสงคืน ธ.ก.ส. เมื่อครบ
กําหนดพักชําระหนี้ ในขณะที่ประชากรตัวอยางกลุมเปาหมายอีก 3 ราย  จะใชเงินลงทุนทําไร 1 ราย จะใชเงินสําหรับซ้ือยาและ
ปุย 1 ราย และอีก 1 ราย นําเงินไปซื้อท่ีดินไว  ผลการศึกษาน้ีจึงชี้ใหเห็นวา มีประชากรตัวอยางที่เปนกลุมควบคุมเทาน้ันที่แนใจ
วาสามารถออมเงินที่หามาไดเพ่ือใชชําระหน้ีเมื่อส้ินสุดการพักชําระหนี้  ในขณะที่ประชากรตัวอยางกลุมเปาหมายอางวาไม
สามารถออมเงินไดเนื่องจากไมมีเงินเพียงพอสําหรับออม เพราะประกอบอาชีพเกษตรขาดทุน โดยเฉพาะกลุมประชากรสมาชิก
ศูนยพระบาทหวยตมที่มีความเสียเปรียบในดานกายภาพของพื้นที่  นอกจากผลผลิตจะเสียหายแลว ยังตองพบปญหาดานการ
จําหนายผลผลิตเกษตร  นอกจากน้ี ประชากรตัวอยางศึกษาสมาชิกศูนยฯหนองหอยก็ยังประสบปญหาทําการเกษตรขาดทุน
เพราะขาดน้ํา  เปนตน 

 
          (1.2.3)  การชําระคืนเงินกูคางชําระ 

   จากการศึกษาสถานภาพการออมของประชากรตัวอยาง  ทําใหทราบวามีประชากรเพียง 1 ใน 4 รายท่ีเขาโครงการ
พักชําระหนี้ของ ธ.ก.ส.  ซ่ึงเปนประชากรกลุมควบคุมจากศูนยฯพระบาทหวยตมเทานั้นที่คิดวาจะสามารถคืนเงินกูคางชําระได 
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เมื่อครบกําหนดโครงการ ในขณะที่ 2 ใน 4 รายซ่ึงเปนประชากรกลุมเปาหมาย สมาชิกศูนยฯหนองหอย ยังไมแนใจวาจะ
สามารถคืนเงินกูคางชําระไดเมื่อส้ินสุดกําหนดพักชําระหนี้ ในขณะที่อีก 1 ราย จากศูนยฯพระบาทหวยตมคิดวาคงชําระคืนได
บาง แตไมครบจํานวนเงินกูที่คงคาง 

ในกลุมของผูที่คิดวาไมแนใจวาจะสามารถใชคืนเงินกูคางชําระได 2 ราย ยืนยันวาจะขอผอนผันระยะเวลาการชําระ
ออกไป 1 ราย  ในขณะที่อีก 1 รายกลาววาจะยืมหรือกูเงินจากแหลงเงินอื่น ๆ มาใชคืน 
 

  (1.3)  ความคิดเห็นตอแนวทางความชวยเหลือของโครงการพักชําระหนี้ของ ธ.ก.ส.  
ประชากรตัวอยางศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 4 ราย จากศูนยฯพระบาทหวยตม   และศูนยฯหนองหอยมีความคิดเห็นตอ

แนวทางความชวยเหลือที่โครงการพักชําระหน้ีของ ธ.ก.ส. ไดกําหนดไว 5 ประเด็น ดังนี้ 
               (1.3.1)  ระยะเวลาพักชําระหนี้ตนเงินกูเปนเวลา 3 ป  คือ  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2544 -  31 มีนาคม 2547 ประชากร
ตัวอยางที่เขารวมโครงการ 3 ใน 4 ราย เห็นวามีความเหมาะสม และที่เหลืออีกเพียงรายเดียวจากศูนยฯหนองหอยเห็นวาไม
เหมาะสม เนื่องจากระยะเวลาพักหนี้ 3 ป เปนระยะเวลาที่ส้ันไป ไมเพียงพอตอการฟนตัวหลังจากประสบปญหาดานการเงิน 
ประชากรตัวอยางรายนี้เปนผูที่ใชเงินจากการพักชําระหน้ีไปลงทุนทําสวน แตประสบปญหาขาดน้ํา จึงทําใหเกิดการขาดทุน
ซํ้าซาก รายไดจากการประกอบอาชีพยังไมพอสําหรับคาใชจายในครัวเรือนดวยซํ้าไป  
               (1.3.2) ในประเด็นรัฐบาลชวยรับภาระคาดอกเบี้ยแทนในระหวางพักชําระหนี้ตนเงินกู ประชากรตัวอยางศึกษาที่เขา
รวมโครงการทุกรายพอใจ   
               (1.3.3) สําหรับประเด็นการที่เกษตรกรที่ขอพักชําระหนี้ไมสามารถรับสิทธิกูเงินใหม ประชากรตัวอยางศึกษาที่เขารวม
โครงการพักชําระหน้ี ซ่ึงเปนประชากรเปาหมาย จากศูนยหนองหอยเพียงรายเดียว เห็นวาเหมาะสมดี ในขณะที่ 3 ใน 4 ราย ซ่ึง
เปนทั้งประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมจากทั้งศูนยฯหนองหอย และศูนยฯพระบาทหวยตม เห็นวาไมมีความเหมาะสม 
กลุมประชากรที่เห็นวาไมเหมาะสมเพราะในชวงเวลานี้ก็ยังประสบกับปญหาดานการเงินอยูไมสามารถลงทุนทําการเกษตรตอ
ได 
               (1.3.4) ในดานความคิดเห็นตอประเด็น การไดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในชวงพักชําระหน้ีเพ่ิมมาจากอัตราที่ ธ.ก.ส. จาย
ตามปกติอีกรอยละ 1 ตอป จากจํานวนเงินฝากไมเกิน 50,000 บาท กลุมประชากรตัวอยางศึกษา 3 ใน 4 ราย เห็นวามีความ
เหมาะสม สวนอีก 1 รายจากศูนยฯพระบาทหวยตม เห็นวาไมเหมาะสมซึ่งเปนประชากรเปาหมายที่คิดวาจะสามารถชําระคืน
เงินกูไดครบเมื่อหมดโครงการ    
               (1.3.5)  สวนความคิดเห็นตอประเด็นเกษตรกรสามารถออกจากโครงการพักชําระหนี้ไดกอนครบกําหนด 3 ป เพ่ือขอ
เขาโครงการลดภาระหนี้นั้น 3 ใน 4 ราย ของประชากรตัวอยางศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมดี   สวนอีก 1 ราย ซ่ึงเปนประชากร
เปาหมายจากศูนยฯหนองหอยมีความเห็นวาไมเหมาะสม เนื่องจากคิดวาผูที่สมัครเขารวมโครงการคงไมสามารถชําระหนี้ได
กอนครบโครงการ 
 จากการศึกษาความเห็นของประชากรตัวอยางศึกษาที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้ของธ.ก.ส ที่มีตอแนวทางความ
ชวยเหลือทั้ง 5 ประการ พอจะสรุปไดวาแนวทางความชวยเหลือที่รัฐบาลชวยรับภาระคาดอกเบี้ยแทนในชวงเวลา 3 ป เปน
แนวทางที่ประชากรตัวอยางศึกษาพอใจมากที่สุด กลาวคือประชากรที่รวมโครงการทุกรายมีความเห็นเปนเอกฉันทถึงความ
เหมาะสมดี  

รองลงไปเปนแนวทางความชวยเหลือใน 3 ประเด็น ไดแก ระยะเวลาพักชําระหนี้ 3 ป การไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เพ่ิม และการที่สามารถออกจากโครงการพักชําระหนี้กอนครบกําหนดเพื่อเขาโครงการลดภาระหนี้ ที่ประชากรตัวอยางศึกษา
เห็นวาเหมาะสม โดย 3 ใน 4 พอใจ ในขณะที่อีก 1 ราย เห็นวาไมเหมาะสม  
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               สําหรับประเด็นการไมไดรับสิทธิกูเงินใหม นับเปนประเด็นที่ประชากรตัวอยางศึกษามีความพอใจนอยท่ีสุด คือ มี
เพียง 1 ใน 4 รายเทานั้นที่เห็นวามีความเหมาะสม ท้ังนี้เนื่องจากประชากรสวนใหญไมมีเงินเก็บ การลงทุนทําการเกษตรแทบทุก
ครั้งตองใชเงินกูเพียงประการเดียว  

หากจะเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรเปาหมายกับประชากรควบคุมจะพบวา ประชากรกลุมควบคุมเห็นวา
แนวทางความชวยเหลือทั้ง 5 มีความเหมาะสม  ในขณะที่ยังมีประชากรกลุมเปาหมายบางสวนที่เห็นวาแนวทางความชวยเหลือ
ทั้ง 5 ไมมีความเหมาะสมใน 4 ประเด็น ไดแก เรื่อง ระยะเวลาพักชําระหนี้ตนเงินกูเวลา 3 ป การไมไดรับสิทธิกูเงินใหม การได
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มจากอัตราปกติอีกรอยละ 1 ตอป และการที่เกษตรกรสามารถออกจากโครงการพักชําระหน้ีไดกอนครบ
กําหนด 3 ป เพ่ือขอเขาโครงการลดภาระหนี้แทนได 
 สวนโครงการลดภาระหนี้นั้น พบวา ไมมีประชากรตัวอยางศึกษาเขารวมโครงการแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากปญหาดาน
เศรษฐกิจของประชากรตัวอยางศึกษาที่ประสบอยูคือ ไมมีเงินชําระหน้ี การลดหนี้จึงไมสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 
หากแตการพักชําระหนี้เปนการแกไขปญหาไดโดยตรง   ประชากรตัวอยางศึกษาจึงสมัครเขารวมโครงการพักชําระหนี้มากกวา
จะเขาโครงการลดภาระหนี้ 

(1.4 )  ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานโครงการพักชําระหนี้ ธ.ก.ส. 
 ประชากรตัวอยางศึกษาเพียง 2 ราย ใน 4 ราย เทานั้นท่ีมีขอเสนอแนะโดยเสนอให  ธ.ก.ส.  ผอนผันการชําระคืนตน
เงินกู และดอกเบี้ยคางชําระ  โดยการใหทยอยคืนไดตามความสามารถของเกษตรกร  โดยมักจะอางวาอาชีพเกษตรเปนอาชีพที่
ตองเผชิญกับความเสี่ยงหลายดานอันยากจะหลีกเล่ียง ไมวาจะเปนสภาพอากาศที่แหงแลงหรือสภาพน้ําทวม  ทําใหไดรับผลผลิต
นอยทั้งยังถูกกดราคาขายโดยพอคาคนกลางหรือไมมีตลาดทําใหไมมีรายไดที่แนนอน จึงไมสามารถหาเงินมาชําระคืนไดตาม
กําหนด 
 นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะอื่น ๆ นอกเหนือจากโครงการ ไดแก การกูเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อใชในกิจกรรมที่ไมใช
กิจกรรมเกษตร เชน กูเพื่อสรางบานหรือเพื่อการศึกษา และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 

   (2)  ชนบทท่ัวไป 
  พื้นที่ศึกษาสําหรับชนบททั่วไปเปนพื้นที่ราบเปนสวนใหญและที่ดอนบางสวน โดยบางพื้นท่ีขาดแคลนทรัพยากร

น้ํา เชน พื้นที่ชนบทตัวอยางศึกษาในจังหวัดลําพูนท่ีปริมาณฝนตกเฉลี่ยรายปต่ํากวา 1,000 มม. และอยูในพื้นที่อับลมและฝน ดิน
คอนขางเลวไมอุมน้ํา ตลอดจนมีแหลงในพื้นท่ีไมเพียงพอหรือขาดแหลงน้ําธรรมชาติ ประชากรเปาหมายยากจน และโดยทั่วไป
ตองอาศัยระบบนาน้ําฝน เปนหลัก และตามดวยพืชไร แตบางพื้นท่ีชนบทที่มีนํ้าตนทุนเหลืออยูเพียงพอ ก็สามารถปลูกพืชผักได
หลากหลายเชน พื้นที่ชนบทอําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม บางพื้นที่ประสบปญหานํ้าทวมจนผลผลิตเสียหาย เชน ในพื้นที่ทํากิน
ของบานต๊ํานกกกและบานลอ จังหวัดพะเยา  

ประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปประกอบอาชีพเกษตร โดยทั่วไปมักเผชิญปญหาการวางงานในฤดูแลง เพราะขาด
แคลนน้ําใชในการประกอบอาชีพเกษตร จนมีการอพยพออกไปหางานทําในตัวเมืองหรือเมืองหลวง กรุงเทพฯ และเมืองใหญ
อ่ืนๆ แตก็มีแหลงเงินกองทุนในชนบทหรือโครงการความชวยเหลือในดานเงินทุน  ทําใหปญหาดานการเงินบรรเทาลงไป
ไดมาก  นอกจากนี้ยังมีการใชผลผลิตเกษตรมาบริโภคในครัวเรือนสวนหน่ึง และยังสามารถออกไปหาผลผลิตจากปา  หรือปลูก
พืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตวเพ่ือใชบริโภคในครัวเรือนได ดังน้ัน คาครองชีพสูงจึงไมไดเปนปญหาหลักของประชากรในชนบท
ทั่วไป 
 โครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้ (ธ.ก.ส.) ท่ีรัฐบาลไดจัดทําขึ้นเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรครั้งน้ี ก็ไดเอ้ือประโยชน
แกประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่ตัวแทนชนบททั่วไป  จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และพะเยา เชนเดียวกัน โดยไดมีประชากร
ตัวอยางศึกษาเขารวมโครงการทั้งส้ิน 40 ราย เปนประชากรตัวอยางจากพื้นที่ตัวอยางศึกษา ดังนี้ 
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 จังหวัดเชียงใหม 14 ราย 13 ราย จากอําเภอ ฮอด บานผาแตน 9 ราย บานแมทัง 3 ราย และบานนาคอเรือ 1 ราย และจาก
อําเภอแมริม บานสันเหนืออีก 1 ราย 
 จังหวัดลําพูน 11 ราย 8 รายจากอําเภอ บานธิ บานปาหมอก 7 ราย และบานศรีดอนชัย 1 ราย และจากอําเภอลี้ อีก 3 ราย 
บานหวยบง 2 ราย และบานใหมสุขสันต 1 ราย 
 จังหวัดพะเยา  15 ราย 8 รายจากอําเภอจุน บานเซี๊ยะ 5 ราย และบานจุนพัฒนา บานลอ และบานนํ้าจุน อีกแหงละ 1 ราย 
และจากอําเภอเมือง 7 ราย บานต๊ําเหลาและบานสันปามวงใต แหงละ 3 รายและบานต๊ํานกกก อีก 1 ราย 

ในสวนของพื้นที่ชุมชนเมือง พบวา ไมมีประชากรตัวแทนตอบแบบสอบถาม    เนื่องจากประชากรในชุมชนเมือง
ไมไดเปนเกษตรกรรายยอยที่เปนลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร อันเปนเงื่อนไขสําคัญที่ ธ.ก.ส. ไดระบุให
ความชวยเหลือ 

(2.1)  สาเหตุของการเขารวมโครงการ 
      การเขารวมโครงการพักชําระหนี้ของประชากรตัวอยางศึกษาครั้งนี้มีสาเหตุหลายประการ ไดแก 

               (2.1.1)  ผลผลิตเกษตรเสียหายจนถึงขั้นที่ทําใหไมมีเงินชําระคืนเงินกู ประกอบกับราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา ทําใหมี
รายรับของครัวเรือนนอยไมเพียงพอกับรายจาย เปนสาเหตุที่ประชากรตัวอยางไดอางถึงมากเปนลําดับที่หนึ่ง ถึงรอยละ 50 
ปญหาผลผลิตเสียหายดังกลาว ก็เน่ืองมาจาก พื้นท่ีชนบทเกษตรที่ใชในการศึกษาทั้ง 3 จังหวัด เปนพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน ไมมีระบบ
ชลประทานสนับสนุน โดยเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 54.8   และประชากรควบคุม รอยละ 33.3   ตัวอยางเชน    ปญหาการ
ขาดแคลนน้ําที่บานผาแตน ตําบลหางดง  อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําทําการเกษตรในฤดูแลง  
หรือพื้นที่บานศรีดอนชัย อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ที่ประชากรเปาหมายในพื้นที่ไดระบุปญหาที่วิกฤตสูงสุดของชุมชนหรือ
หมูบาน คือ การขาดแคลนน้ําทําการเกษตร  ดังปรากฏในรายงานปริมาณฝนคาบ 30 ป (พ.ศ. 2504-2533) ต่ํากวา 1,000 มม./ป 
980.7 มม/ป) (จากรายงานการวิจัย ครั้งที่ 2) 
 นอกจากสาเหตุผลผลิตเกษตรเสียหาย   เน่ืองจากภัยแลงแลว  ยังพบวา   มีประชากรตัวอยางในบางพื้นท่ีประสบปญหา
น้ําทวมเปนประจําหรือบอย ๆ ในชวงฤดูนํ้าหลากหรือฤดูฝน เชนตัวอยางที่บานลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เปนตน กลาวโดย
ภาพรวมไดวา  ปญหาผลผลิตเกษตรเสียหายเปนภาวะที่เกษตรกรไมสามารถที่จะแกไขไดเนื่องจากเปนส่ิงท่ีไมสามารถควบคุม
หรือหลีกเลี่ยงได 
               (2.1.2)  เน่ืองจากนโยบายของรัฐในการใหความชวยเหลือแกเกษตรกรครั้งนี้   มุงใหความชวยเหลือแกเกษตรกรที่ยังคง
มีหนี้คางชําระต่ํากวา 100,000 บาท เมื่อประชากรตัวอยางศึกษา ไดพิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการความ
ชวยเหลือวางไว จึงขอใชสิทธิ เพ่ือที่จะไดนําเงินสวนที่ไดรับการพักชําระหน้ีไปใชดานอ่ืน ๆ เชน ใชเปนคาเลาเรียนบุตรใน
การศึกษาครั้งน้ีระบุการเขารวมโครงการจากสาเหตุดังกลาวมีมากเปนลําดับที่สอง   คิดเปนรอยละ 27.5 โดยเปนประชากร
เปาหมาย รอยละ 25.8 และประชากรควบคุม รอยละ 33.3 
               (2.1.3)   ตองการใชเงินที่ไดรับการพักชําระหนี้ไปลงทุนประกอบอาชีพเกษตร เชน  ประชากรตัวอยางบานผาแตน  หมู
ที่ 4  ตําบลหางดง  อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม   จะใชเงินไปปรับปรุงสวนลําไย และประชากรตัวอยางบานนาคอเรือ หมูที่ 2 
ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ตองการใชเงินจํานวนนี้เพ่ือปลูกหอมแดง เปนตน จากการศึกษาพบวามีประชากร
ตัวอยางที่เขาโครงการพักชําระหนี้เน่ืองมาจากสาเหตุดังกลาว คิดเปนรอยละ 15 โดยเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 9.7 และ
ประชากรควบคุม รอยละ 33.3  
 
 



 

 

โครงการดานเศรษฐกิจ          366

ตารางที่  96  การวิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ของโครงการพักชําระหนี้ฯ – ธ.ก.ส. กับการใหความชวยเหลือประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูง 

พื้นที่เปาหมาย จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

ชนบทที่สูง 
1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระ

บาทหวยตม(กะเหรี่ยง) 
 ต.นาทราย  อ.ลี้  จ.ลําพูน 

1.1  บานพระบาทหวยตม     
        ม.8 
1.2 บาน.แมหละ ม.17 

2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย   ต.แมแรม  

        อ.แมริม  จ.เชยีงใหม 
1.1 บานหนองหอยเกา   
       ม.7 (มง) 

1.  ศูนยฯพระบาทหวยตม และ 
2.  ศูนยฯหนองหอย 

 

 
     เ กษตรกรสมาชิ ก ศู นย พัฒนา
โครงการหลวงที่เปนสมาชิก ธ.ก.ส. 
ทุกคน ตั้งแตป 2539 ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ธ.ก.ส.กําหนด สามารถเขารวม
โครงการพักชําระหนี้ของ ธ.ก.ส. ได
ทุกราย   
     การไดพักชําระหนี้ทั้งตนเงิน  กู
และดอกเบี้ยนานถึง 3 ป กอใหเกิด
โอกาสฟนตัวทางเศรษฐกิจ 
 

 
     เกษตรกรสมาชิกศูนยพัฒนาฯที่
ไมไดเปนสมาชิก ธ.ก.ส. ไมสามารถ
เขารวมโครงการได  
     อาชีพเกษตรกรบางประเภท เชน 
การปลูกไมผล เชน ลําไย  ในพื้นที่
เชียงใหมและลําพูน หรือการเลี้ยงสัตว
เกษตรบางประเภท เชน วัวเนื้อ หรือ
วัวนม  ตองใชระยะเวลากวาจะให
ผลผลิตนานกวา 3 ป 
 

 
      เกษตรกรสมาชิกศูนยฯที่ไม 
สามารถชําระตนเงินกูไดตามกําหนด
สามารถพักชําระหนี้ ไดถึง3 ป 
นับเปนการบรรเทา ความ เดือดรอน
ของสมาชิก ที่เขาโครงการพักชําระ
หนี้ของธ.ก.ส.ไดเปนอยางมาก  โดย
ไมตองไปกูยืมเงินนอกระบบมาผอน
ชําระ  เชน สมาชิกศูนยฯหนองหอย
ไดแจงวาหากครบกําหนดชําระคืนตน
เงินกูแลว  ไมมีเงินก็จะไปกูยืมเงินจาก
แหลงเงินอื่น ๆ  มาชําระคืน  เปนตน      
     กษตรกรที่เขาโครงการฯ มีโอกาส
เขาโครงการฟนฟูอาชีพเกษตร เลือก
ทําการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพ
ครอบครัวภายใตการดูแลของ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

 
     ความดอยของลักษณะพื้นที่ เ ชิง
กายภาพทําใหเกษตรกรไมสามารถเขา
โครงการฟนฟูการประกอบอาชีพได 
เชน  เกษตรกรสมาชิกศูนย พัฒนา
โครงการหลวงหนองหอยกับศูนย
พัฒนาโครงการ  หลวงพระบาท 
หวยตม   
      เกษตรกรที่เขารวมโครงการจะไม
มีสิทธิ์กูเงินใหม ทําใหไมมีเงินลงทุน
ในการประกอบอาชีพ 
 

 
หมายเหตุ -    พื้นที่เปาหมายที่ไมมีประชากรเขารวมโครงการคือ พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม บานหนองปู หมู 9  
        และบานหนองบอน หมู 11 ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย บานหนองหอยใหม หมู 11 และบานปางไฮ หมู 4  
        ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
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               (2.1.4) กลุมประชากรตัวอยางศึกษาที่เปนประชากรเปาหมายที่เขาโครงการพักชําระหน้ีเน่ืองจากมีหน้ีสินมาก มีรอยละ 
9.7 โดยเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 9.7 และประชากรควบคุม รอยละ 33.3  จากการศึกษาพบวา ประชากรภาคเกษตรที่
ยากจนมักจะกูยืมเงินมาใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงนับเปนทางออกสุดทายที่จําเปน ไมวาจะเปนเงินกูในระบบหรือกองทุนตาง ๆ 
ของรัฐที่ตนมีคุณสมบัติเขาเกณฑ หรือเงินกูนอกระบบดวยการจายดอกเบี้ยที่แพงถึงรอยละ 5-20 ตอเดือน  ไดมีนักวิจัยทาง
เศรษฐศาสตรวิเคราะหพบวา  ปญหาหนี้สินสะสมเปนปญหาที่ประชากรยากจนในชุมชนชนบทประสบรวมกัน เพียงแตระดับ
ความรุนแรงของปญหายังไมถึงข้ันวิกฤตเทานั้น 

สําหรับภาระหนี้สินของประชากรชนบททั่วไปในพื้นที่ศึกษา 18 หมูบาน 3 จังหวัด   พบวา สวนใหญเปนหน้ี ธ.ก.ส. ที่
กูมาลงทุนทําการเกษตร  รวมทัง้การกูเงินนอกระบบอัตราดอกเบี้ยสูงมาใชจายในครัวเรือน ในชวงกอนมีโครงการพักชําระหนี้
และลดภาระหนี้ อยูระหวาง 15,000 บาท จนถึง ลานบาท/ครัวเรือน/ป 

สวนการศึกษาจํานวนหนี้คางชําระของประชากรตัวอยางที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้ พบวามีหน้ีคางชําระจํานวน 
10,000 บาท ถึง 100,000 บาท คิดเปนหนี้คางชําระเฉลี่ย 59,325 บาท   โดยประชากรตัวอยางกลุมเปาหมายมีหน้ีคางชําระเฉลี่ย 
63,483.87 บาท ในขณะที่ประชากรกลุมควบคุมมีหน้ีคางชําระเฉลี่ย 45,000 บาท 

 
   (2.2)  เง่ือนไขและแนวทางปฏิบัติในการเขารวมโครงการ 
           (2.2.1)  เง่ือนไขในการเขารวมโครงการ 
                    จากการศึกษาการเขารวมโครงการพักชําระหนี้ของประชากรตัวอยางศึกษาในชนบททั่วไป จํานวน 240 ราย ซ่ึงเปน
ประชากรเปาหมาย 180 คน และประชากรควบคุม 60 คน พบวามีประชากรที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้ จํานวน 40 ราย คิด
เปนรอยละ 16.7 และไมปรากฏวามีเกษตรกรตัวอยางเขารวมโครงการพักชําระหนี้แตอยางใด  ในกลุมประชากรตัวอยาง 40 ราย  
ที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้   เปนประชากรตัวอยางกลุมเปาหมาย 31 ราย   คิดเปนรอยละ 77.5 และเปนประชากรตัวอยาง
กลุมควบคุม จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 22.5 

การที่มีประชากรตัวอยางเขารวมโครงการพักชําระหนี้ ธ.ก.ส. เพียงรอยละ 16.7  ก็เนื่องดวยสาเหตุหลายประการ 
สาเหตุสําคัญประการแรกไดแก การที่เกษตรกรสวนใหญเปนเจาของหรือเชาพ้ืนที่เพ่ือประกอบอาชีพเกษตรขนาดเล็กราว 2-3 ไร 
และไมเกิน 4-5 ไร สวนใหญจะปลูกขาวเพื่อใชบริโภคในครัวเรือนสวนหนึ่ง จึงไมไดเปนสมาชิก ธ.ก.ส.  นอกจากนี้ยังพบวา
ชุมชนชนบทที่อยูใกลตัวเมืองจะเปนชุมชนที่เหลือพ้ืนท่ีทําการเกษตรนอย   ประชากรในพ้ืนท่ีจึงหันไปประกอบอาชีพรับจาง 
เชน ชุมชนชนบทในอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีพ้ืนที่เกษตรเหลือนอย สภาพพื้นที่เปลี่ยนสภาพเปนเมือง พ้ืนที่ทํา
การเกษตรถูกขายไปใหนายทุนทั้งในและนอกทองถ่ิน ท่ีสวนใหญเขาไปลงทุนประกอบอาชีพทําบานจัดสรร  สถานบริการตาก
อากาศหรือรีสอรท สถานที่ทองเที่ยว สนามกอลฟ อาคารรานคาพาณิชย   ประชากรในพื้นที่นี้จึงนิยมเขาไปรับจางทํางานในตัว
เมือง   ทั้งที่เปนอาชีพหลักและอาชีพรอง โดยเฉพาะการเปนพนักงานในโรงงาน หรือสถานบริการตาง ๆ บางคนก็เปนกรรมกร 
บางคนก็เปนชางหรือกรรมกรในงานกอสราง  งานเหลานี้จัดเปนประเภทของงานเสริมหรืออาชีพรองสําหรับเกษตรกรที่วางงาน
ในฤดูแลง และผูมีอาชีพรับจางในชนบททั่วไป แมจะอยูหางไกลตัวเมืองก็ตามก็มักจะแสวงหาทําเปนอาชีพหลักในตัวเมืองดวย  
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรหันมาประกอบอาชีพรับจางก็คือ  ไดรับคาจางเปนรายวันโดยอัตราคาจางสําหรับ
แรงงานทักษะหรือประเภทชาง จะเปน 200-250 บาท/คน และแรงงานไรทักษะหรือกรรมกรในงานกอสราง มีอัตราคาจาง
ประมาณวันละ 120-150 บาท/คน ทําใหเกษตรกรมีเงินเปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน หากเปนการไปรับจางประจําตอเน่ือง เชน 
เปนแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เชน ท่ีจังหวัดลําพูน จะมีรายไดเดือนละประมาณ 2,000-3,000 บาท ถือวาเปนรายไดที่แนนอน
มากกวาการประกอบอาชีพเกษตร แมจะเปนรายไดที่ไมสูงก็ตาม 

นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุที่ทําใหประชากรตัวอยางหันไปประกอบอาชีพรับจางแทนการประกอบอาชีพเกษตรอีกหลาย
ประการ ไดแก ปญหาขาดแคลนน้ํา ปญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา และถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง และปญหา
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ตนทุนการผลิตสูง  ปจจัยเหลาน้ีลวนประกอบกันทําใหเกษตรกรไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรไดอยางเปนปกติ  ภาวะการ
เปนหน้ีสินของเกษตรกรจากการกูยืมจาก ธ.ก.ส.จึงนอยลง  หากแตภาวะการเปนหนี้ของแหลงเงินกูอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน ไมวาจะเปน
แหลงเงินกูในระบบหรือเงนิกองทุนตาง ๆ ของรัฐหรือเงินกูนอกระบบ ซ่ึงตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงถึงรอยละ 5-20 ตอเดือน 

 
          (2.2.2)   แนวทางปฏิบัติในระหวางรวมโครงการ 

ในระหวางที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้ ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 52.5 ไดออมเงินไวกับ ธ.ก.ส เปนเงิน
รายไดที่ไดจากการประกอบอาชีพเกษตร  เชน   การทําสวนลําไย  โดยเฉพาะประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม  การรับจางทําอิฐ  การปลูกพริก  การทํานา   การรับจาง  การเลี้ยงกระบือ  และสุกร เปนตน   โดยมีจํานวนเงินออมอยู
ระหวาง 200 บาทถึง 45,000 บาท คิดเปนเงินออมเฉลี่ย 10,769 บาท ตอรายเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 48.4 และประชากร
ควบคุม รอยละ 66.7 ในขณะที่ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 47.5 ไมมีการออมเงินกับ ธ.ก.ส. ในชวงเวลาพักชําระหน้ีแตอยาง
ใด  นอกจากจะเนื่องมาจากไมมีเงินเหลือเก็บจากภาระคาใชจายในครัวเรือนและคาดอกเบี้ยเงินกูจากแหลงเงินกูอ่ืน ๆ แลว   ได
เอาเงินที่เหลือจากคาใชจายในครัวเรือนไปลงทุน ประกอบอาชีพคาขาย โดยเปนประชากรเปาหมายรอยละ 51.1 และ ประชากร
ควบคุม รอยละ 33.3 
 สาเหตุของการที่ประชากรตัวอยางศึกษาเกือบครึ่งหนึ่งไมมีการออมเงินระหวางพักชําระหน้ี เนื่องจากภาระคาใชจาย
ในครัวเรือนสูงนั้น พบวา สวนใหญเปนคาใชจายท่ีเกิดจากผลการพัฒนาโดยภาพรวม โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภค ประชากร
ในชนบทไดเปลี่ยนรูปแบบของการดํารงชีพไปเหมือนกับชุมชนเมืองมากขึ้นทําใหตองหาซื้อปจจัยในการดํารงชีพเชนเดียวกับ
ประชากรในชุมชนเมืองที่มีรายไดสูงกวา แมแตน้ําดื่มท่ีแตเดิมเคยจัดหาเองก็เปลี่ยนไปเปนการซื้อนํ้าดื่ม เสียคาใชจายอยางนอย 
200 บาท/เดือน/ครัวเรือน  เปนตน 
 
           (2.2.3)  การชําระคืนเงินกูคางชําระ 

จากการสอบถามความสามารถในการชําระหนี้     เมื่อครบกําหนดการพักชําระหนี้ มีประชากรตัวอยาง 
รอยละ 50 เทาน้ันที่คิดวาสามารถจะชําระคืนเงินกูไดครบ โดยเปนประชากรควบคุม รอยละ 55.6 และประชากรเปาหมาย รอย
ละ 48.4 ในขณะที่รอยละ 30 คิดวาไมสามารถคืนเงินกูไดครบ โดยเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 25.8 และประชากรควบคุม 
รอยละ 44.4 และรอยละ 20 ยังไมแนใจ  
 ในกลุมประชากรตัวอยางที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้  รอยละ 67.5 เปนประชากรเปาหมาย รอยละ 71.4 และ
ประชากรควบคุม รอยละ 40   ระบุจะขอผอนผันตอ ธ.ก.ส.  โดยจะขอขยายเวลาการชําระคืนออกไป   หากไมสามารถชําระหนี้
ไดตามกําหนดจนกวาจะสามารถหาเงินมาใชคืนได เชน บางรายในอําเภอฮอด จะรอขายผลผลิตลําไยเพื่อนําเงินที่ไดไปชําระหนี้ 
ในขณะที่บางรายจะขอผอนชําระคืนเงินกูเปนงวด ๆ รอยละ 12.5 ของกลุมประชากรเปนประชากรเปาหมาย รอยละ 11.4 และ 
ประชากรควบคุม รอยละ 20 จะกูเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบเพื่อใชคืน และมีเพียงรอยละ 2.5 ที่เปนประชากรเปาหมายที่จะ
ยอมใหยึดทรัพยสินกรณีไมสามารถคืนเงินกูไดตามกําหนด สวนรอยละ 17.5 ไมตอบ 
 อยางไรก็ตาม จากการสังเกตประชากรตัวอยางศึกษาถึงครึ่งหนึ่งที่จัดอยูในกลุมที่ไมสามารถชําระคืนเงินกูไดหรือไม
แนใจวาจะคืนเงินกูได ก็ไมพบวามีความวิตกกังวลแตอยางใด เนื่องจากมีความรูสึกวามีเพื่อนรวมชะตากรรมเดียวกันเปนจํานวน
มาก จึงมีความหวังอยูเสมอวารัฐบาลจะมีมาตรการยกหนี้ใหทั้งหมดในที่สุด 
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    (2.3)  ความคิดเห็นตอแนวทางความชวยเหลือของโครงการพักชําระหนี้ของ ธ.ก.ส.  
              ประชากรตัวอยางศึกษาท่ีเขารวมโครงการจาก 3 จังหวัด  คือ  เชียงใหม ลําพูน พะเยา จํานวน 40 ราย มีความคิดเห็นตอ
แนวทางความชวยเหลือที่โครงการพักชําระหน้ีของ ธ.ก.ส. ไดกําหนดไว 5 ประเด็น ดังนี้ 
           (2.3.1) ระยะเวลาพักชําระหน้ีตนเงินกูเปนเวลา 3 ป (10 เมษายน 2544 – 3 มีนาคม 2547)  ประชากรตัวอยางศึกษาที่เขา
รวมโครงการพักชําระหนี้  3 ใน 4  (รอยละ 75)   มีความเห็นวา มีความเหมาะสมดีแลว ในขณะที่ 1 ใน 4  (รอยละ 25) เห็นวายัง
ไมเหมาะสม  อยางไรก็ดีพบวา ประชากรควบคุมมีรอยละของความเห็นวาเหมาะสม 80 ซ่ึงสูงกวาประชากรเปาหมายซ่ึงเห็นวา
เหมาะสม รอยละ 73.5 ทั้งน้ีเนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมบางอยางตองใชเวลานานกวา 3 ป จึงจะสามารถพลิกภาวะ
ขาดทุนมาเปนภาวะที่ไดกําไร   เชน การเลี้ยงสัตวใหญ   อาทิ  วัว และกระบือ เปนตน  กลุมประชากรตัวอยาง กลุมนี้ จึงเห็นวา
ระยะเวลาพักชําระหนี้ 3 ป เปนเวลาที่ส้ันเกินไป สําหรับกิจกรรมเกษตรอื่น ๆ ที่ไมตองใชเวลานานในการใหผลผลิต ก็ยังตอง
เผชิญกับปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทําความเสียหายใหกับผลผลิตไดตลอดเวลาอีกดวย 
           (2.3.2)สําหรับแนวทางการชวยเหลือ ที่รัฐจะชวยรับภาระดอกเบี้ยแทนในระหวางการพักชําระหนี้ประชากรตัวอยางศึกษา
ที่เขารวมโครงการมีความเห็นวาเหมาะสมดีแลวทุกคน  
            (2.3.3)   แนวทางการชวยเหลือเกี่ยวกับการที่เกษตรกรที่ขอพักชําระหนี้ไมไดรับสิทธิกูเงินใหมน้ัน  มีประชากรตัวอยาง
ศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 72.7  เห็นวาเหมาะสมดี สวนอีกรอยละ 27.3 เห็นวาไมมีความเหมาะสม โดยประชากรเปาหมาย
เห็นวาเหมาะสม รอยละ 76.5 แตประชากรควบคุมเห็นวาเหมาะสม รอยละ 60.0 เนื่องจากเกษตรกรจําเปนตองใชทุนในการ
ประกอบอาชีพทุกป การพักชําระหนี้เปนความชวยเหลือในสวนที่เกษตรกรยังไมตองจายเงินชําระหนี้เทานั้น หากแตคาใชจาย
เปนสวนใหญไดมาจากการกูเปนประจําทุกป ดังนั้นเกษตรกรสวนใหญจึงยังคงตองการกูเงินใหม เพื่อใชประกอบอาชีพ แมจะ
ไดพักชําระหนี้ก็ตาม 
            (2.3.4)  ประเด็นการไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มจากอัตราที่  ธ.ก.ส.  จายตามปกติ   อีกรอยละ 1 ตอป  ในจํานวนเงิน
ฝากไมเกิน 50,000 บาท    ประชากรตัวอยางศึกษารอยละ 88.6 เห็นวามีความเหมาะสมดี แตรอยละ 11.4   เห็นวาไมมีความ
เหมาะสม   โดยประชากรเปาหมายเห็นวา เหมาะสม รอยละ 91.2 สวนประชากรควบคุมเห็นวาเหมาะสม รอยละ 80 
           (2.3.5)  ในประเด็นที่เกษตรกรสามารถออกจากโครงการกอนกําหนด  3  ป   เพ่ือขอเขาโครงการลดภาระหนี้แทนได  แต
ตองอยูในโครงการไมนอยกวา 1 ป ประชากรตัวอยางที่เขารวมโครงการรอยละ 86.4   เห็นวามีความเหมาะสมดี   สวนอีกรอยละ 
13.6   เห็นวาไมมีความเหมาะสม    โดยประชากรเปาหมาย  รอยละ 88.2  เห็นวาเหมาะสม  ในขณะที่ประชากรควบคุมเห็นวา 
เหมาะสม รอยละ 80.0 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชากรตัวอยางศึกษาที่เขารวมโครงการพักชําระหน้ีของ ธ.ก.ส. ท่ีมีตอแนวทางความ
ชวยเหลือทั้ง 5 ประการ พอจะสรุปไดวา   แนวทางความชวยเหลือโดยรัฐบาลชวยรับภาระคาดอกเบี้ยแทนในระหวาง 3 ปที่พัก
ชําระหนี้ (1 เม.ย.44-31 มี.ค. 47) เปนแนวทางที่ประชากรตัวอยางศึกษาพอใจมากที่สุดในบรรดาแนวทางทั้งหมด กลาวคือ ทุก
คนเห็นวาเหมาะสม 
 รองลงไปเปนแนวทางการไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มจากอัตราปกติโดยมีประชากรตัวอยางศึกษาเห็นวาเหมาะสม
มากถึงรอยละ 90 สวนประเด็น การที่เกษตรกรสามารถออกจากโครงการกอนครบกําหนด  เพ่ือขอเขาโครงการลดภาระหนี้แทน
ได มีประชากรตัวอยางศึกษาเห็นวาเหมาะสม รอยละ 87.5 และประเด็นการไมไดรับสิทธิ์กูเงินใหมขณะขอพักชําระหนี้  มี
ประชากรตัวอยางศึกษาเห็นวาเหมาะสม รอยละ77.5 เปนที่นาสังเกตวาประเด็นความชวยเหลือที่ใหมีระยะเวลาพักชําระหน้ี 3 ป 
เปนประเด็นที่ประชากรตัวอยางศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 4 ประเด็น คือ เห็นวามีความ
เหมาะสมเพียง รอยละ 75 เทาน้ัน 
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    (2.4)  ขอเสนอแนะของประชากรตอการดําเนินการโครงการพักชําระหนี้ 
ประชากรตัวอยางศึกษา รอยละ 38.6 ไมมีขอเสนอแนะตอการปรับปรุงโครงการแตอยางใด อยางไรก็ดีในบรรดา

ประชากรตัวอยาง รอยละ 61.4 ที่มีขอเสนอแนะตอโครงการ โดยรอยละ 40.9 มีขอเสนอแนะใหขยายเวลาชําระหนี้ตอไป โดย
เปนประชากรเปาหมาย รอยละ 48.4 และประชากรควบคุม รอยละ 33.3 ที่อยากใหยืดเวลาพักชําระหนี้จาก 3 ป   เปน 10  ป หรือ
สามารถผอนคืนตนเงินกูคืนในระยะยาว  นอกจากนั้น รอยละ 6.8 อยากให ธ.ก.ส. จัดสรรทุนมาชวยเหลือเปนพิเศษขณะพัก
ชําระหน้ีทุกรายหรือจะแนะนําความรูในการประกอบอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงสัตว รอยละ 4.5 เปนขอเสนอแนะของประชากร
ควบคุมในพื้นที่ชนบททั่วไป เสนอใหมีการพักชําระหน้ีตอไปอีก สวนอีกรอยละ 2.3 เทานั้น เสนอใหรัฐบาลปลดหนี้ใหหมดเลย 
หรือใหเกษตรกรท่ีพักชําระหนี้สามารถกูเงินไดดวยและใหแนะนําอาชีพ   

หากไดศึกษารายละเอียดของโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ของ ธ.ก.ส. จะพบวา นอกจากโครงการพักชําระ
หน้ีและลดภาระหนี้แลว ยังมีโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหน้ี26 )โดยใหเกษตรกรตัดสินใจเองวา จะทําการ
ผลิตประเภทใด จากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลจะเปน
ผูรับผิดชอบจัดทําแผนฟนฟูอาชีพให แตปรากฏวาไมมีเกษตรกรเขารวมโครงการแตอยางใด สาเหตุประการหนึ่งก็เน่ืองมาจาก
ขาดเงินทุนน่ันเอง 

สุดทายไดวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  ของโครงการพักชําระหนี้ฯ – ธ.ก.ส. ที่เนน
ชวยเหลือใหประชากรเปาหมายหรือเกษตรกรยากจน ไดมีโอกาสฟนฟูอาชีพเกษตรของตนโดยไมตองกังวลกับภาระหนี้ที่กู  
ธ.ก.ส. ไดเดิม นานถึง 3 ป ซ่ึงโดยทั่วไปแลวก็พอจะพัฒนาอาชีพได แตก็มีบางรายตองการพักหน้ีนานกวาน้ี ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 96 และ 97 ดังนี้ 

 
 

 
 
 

                                                 
26) โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนี้ 
 หลังจากเกษตรกรลูกคาไดเขารวมโครงการแลว เกษตรกรจะตองตัดสินใจดวยตนเองวาจะเลือกทําการผลิตประเภทใดที่เหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถของครอบครัว โดย ธ.ก.ส. จะรวบรวมขอมูลการตัดสินใจการผลิตของเกษตรกรใหแกกระทรวงเกษตรและสหกรณภายในวันที่30 
มิถุนายน 2544    เพ่ือใหกระทรวงเกษตรและสหกรณนําไปดําเนินการจัดทําแผนฟนฟูอาชีพรวมกับเกษตรกรใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 
2544ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนฟนฟูอาชีพเกษตรกรและแผนถายทอดเทคโนโลยี ไดแก ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลรวมกับเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. และผูเก่ียวของ โดยมีสํานักงานเกษตรอําเภอทําหนาท่ีประสานงาน ดําเนินการจัดทําเปาหมายการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรที่รวมโครงการแตละราย ที่ไดกําหนดไวตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของชุมชน ตําบลหลัก  ทั้งน้ีโดยมีผูแทนสวนราชการใน
คณะอนุกรรมการฟนฟูอาชีพเกษตรกรระดับจังหวัด ไดแก เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด ประมงจังหวัด ชลประทานจังหวัด   ตรวจบัญชีสหกรณ
จังหวัด  พัฒนาท่ีดินจังหวัด และสวนราชการที่เก่ียวของ พิจารณาสนับสนุนทางเลือกอาชีพเพ่ือเสนอสวนราชการตนสังกัดเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ    (ท่ีมา :       สรุปสาระสําคัญจากการดําเนินงานตามนโยบายพักชําระหน้ีใหแกเกษตรกรรายยอย กระทรวงเกษตร  และ
สหกรณ, พฤษภาคม 2544) 
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ตารางที่   97  การวิเคราะหเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ (ธ.ก.ส.)  กับการใหความชวยเหลือประชากร 
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อ.ฮอด บ.นาคอเรือ ม.2 
   และ บ.ผาแตน ม.4 

2. จังหวัดลําพูน 
 อ.บานธิ บ.ศรีดอนชัย 
    ม.8 และบ.ปาหมอก ม.12 
 อ.ลี้ บ.ใหมสุขสันต ม.8 

และบ.หวยบง ม.3 
3. จังหวัดพะเยา 

อ.เมือง บ.ต๊ํานกกก ม.1 
บ.ต๊ําเหลา ม.2 และบ.สันปา
มวงใต ม.4 

อ.จุน บ.เซี๊ยะ ม.4 บ.จุนพัฒนา 
ม.8 บ.ลอ ม.1 และ บ.น้ําจุน ม.5 

 
เกษตรกรสมาชิก ธ.ก.ส.ที่มีหนี้
คางชําระไมเกิน 100,000.- บาท 
สามารถเขารวมโครงการไดทุก
ราย 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการมี
โอกาสพักชําระหนี้จาก ธ.ก.ส. 
เปนเวลา 3 ป 
 

 
     ประชากรที่ยากจนที่ไมได 
เปนสมาชิก ธ.ก.ส. จะไม  
ส า ม า ร ถ ร ว ม โ ค ร ง ก า ร ไ ด 
โด ย เ ฉพ า ะ เ ป น กลุ ม ที่ ข า ด
ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ บุ ค ค ล ค้ํ า  
ประกัน 
     ในชวงพักชําระหนี้  3  ป 
ประชากรที่รวมโครงการฯบาง 
รายก็ยังไมสามารถจะฟนตัวจาก
ภาระห นี้ สิน เดิมด ว ยตั ว เ อง
อาจจะดวยเหตุผลบางประการที่
ยังไมกอใหเกิดรายได หรือดวย
เหตุจําเปนอื่น ๆ ในครอบครัว 
 

 
ประชากรที่เขารวมโครงการ
สามารถปรับปรุงกิจกรรม
การเกษตรและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดมากอน 
เชน ประชาชนในพื้นที่ศึกษาใน 
อ.ฮอด ที่สามารถปรับปรุงสวน
ลําไยได  และประชากรตัวอยาง
บานใหมสุขสันต จังหวัดลําพูน 
สามารถลงทุนปรับปรุงสวน
ลําไย หรือประชากรตัวอยางที่
บานปาตึง จังหวัดลําพูน ที่
ประสบภาวะขาดทุนจากการ
เลี้ยงวัว 

 
ภาวะขาดแคลนน้ําในพื้นที่ทําให
ไมสามารถทําการเกษตรไดหรือ
ไดผลนอย เชน บานผาแตน ม.4  
ต .หางดง  อ .ฮอด  จ .เชียงใหม 
และบานศรี ดอนชัย ม.8 ต.
บานธิ อ.บานธิ จ.ลําพูน เปนตน    
ทําใหไมสามารถชําระหนี้  ได
เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
ภาวะความผันผวนของราคา
สินคาเกษตร  ทําให เกษตรกร
ตองประสบปญหาขาดทุน เชน 
ราคาลําไย และขาว  ทําใหไม
สามารถชําระหนี้คงคางไดเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 
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ตารางที่ 97 (ตอ) 

พื้นที่เปาหมาย จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

  ประชากรที่ประกอบอาชีพ  
รับจ า ง เปนอาชีพหลั กไม  
สามารถรวมโครงการได 
 

ประชากรที่เขารวมโครงการสามารถเขารวม
โครงการฟนฟูพัฒนาอาชีพของกระทรวง
เกษตรไดโดยที่ ศูนยบริการและถายทอด  
เทคโนโลยีประจําตําบลจะรับผิดชอบในการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ต เ ป น ที่ น า เ สี ย ด า ย ที่  
ประชากรไมไดใชบริการนี้  ประชากรผูรวม
โครงการไดรับการจูงใจใหออมเงินมากขึ้น
โดยธ.ก.ส. จะเพิ่มอัตรา      ดอกเบี้ยเงินฝาก
ใหเมื่อประชากรกลุมนี้เงินออมมากพอก็จะ
สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรพรอม
ปรับปรุงไดดียิ่งขึ้น 

ประชาชากรที่เขารวมโครงการ
ขาดความรูความสามารถในการ
แกไขปญหาการประกอบอาชีพ
เกษตร  ดัง การศึกษาที่พบวามี
ประชากรตัวอยางที่ เขารวม
โครงการถึงรอยละ 30  ที่คิดวา
สามารถมาชําระคืนเงินกูไดและ
รอยละ 20  ยังไมแนใจ 
 
 

 
หมายเหตุ  -  พื้นที่เปาหมายที่ไมมีประชากรเขารวมโครงการ คือ 
  ,     จังหวัดเชียงใหม   อําเภอแมริม       บานสันเหนือ หมู 7 ตําบลเหมืองแกว และ  อําเภอฮอด (1)  บานใหมยูงทอง หมู 10 ตําบลนาคอเรือและ (2)  บานแมทัง  หมู 5 ตําบลหางดง 
        จังหวัดลําพูน   อําเภอบานธิ       บานสันมะนะ หมู 10 ตําบลบานธิ และ   อําเภอลี้     (1)   บานบวก หมู 3 และ (2) บานปางสาน หมู 5 ตําบลดงคํา
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ตารางที่ 98 การวิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ (ธ.ก.ส.)  กับการใหความชวยเหลือ 
                   ประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูง และชนบททั่วไป 

ประเด็นวิเคราะห ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป 

จุดแข็ง 
 
 
 

     เกษตรกรสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่เปนสมาชิกกลุม ธ.ก.ส. ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ ธ.ก.ส. กําหนด สามารถเขารวมโครงการฯไดทุกราย 
     การไดพักชําระหนี้ทั้งตนเงินกูและดอกเบี้ยนานถึง 3 ป กอให เกิดโอกาสฟนตัวทาง
เศรษฐกิจ 

เหมือนชนบทที่สูง 
 
เหมือนชนบทที่สูง 
 

จุดออน 
 
 
 
 

      เกษตรกรสมาชิกศูนยพัฒนาฯที่ไมไดเปนสมาชิก ธ.ก.ส. ไมสามารถเขารวม
โครงการได อาชีพเกษตรกรบางประเภท เชน การปลูกไมผล เชน ลําไยในพื้นที่
เชียงใหม และลําพูน หรือการเลี้ยงสัตวเกษตรบางประเภท เชน วัวเนื้อ หรือวัวนม ตอง
ใชระยะเวลานานกวา 3 ป กวาจะใหผลผลิตทําใหไมสามารถคืนหนี้ไดเมื่อครบกําหนด
โครงการ 

เกษตรกรที่ไมไดเปนสมาชิกกลุม ธ.ก.ส. ไมสามารถเขารวมโครงการได 
ระยะเวลาพักชําระหนี้ 3 ป ไมเพียงพอที่จะฟนตัวจากภาระหนี้สินได 
ประชากรที่ประกอบอาชีพรับจางเปนอาชีพหลักไมสามารถเขารวมโครงการได 
 
 

โอกาส 
 
 
 

สามารถบรรเทาความเดือดรอนจากการเปนหนี้ ไมตองไปกูยืมเงินนอกระบบมาใชหนี้ 
ธ.ก.ส. 
มีโอกาสเขาโครงการฟนฟูอาชีพ เลือกทําการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพครอบครัว 
มีโอกาสไดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากปกติอีกรอยละ 1 

มีโอกาสปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร 
 
เหมือนชนบทที่สูง 
เหมือนชนบทที่สูง 

อุปสรรค 
 

ความจํากัดของลักษณะพื้นที่เชิงกายภาพ  เชน  พื้นที่ขาดน้ํา เกษตรในฤดูแลงทําใหไม
สามารถประกอบอาชีพเกษตรไดอยางเต็มศักยภาพ 
เกษตรกรที่รวมโครงการฯ ไมมีสิทธิกูเงินใหม ทําใหไมมเีงินลงทุนในการประกอบ
อาชีพ 
 

เหมือนชนบทที่สูง 
ภาวะความผันผวนของราคาสินคาเกษตรทําใหเกษตรกรประสบปญหาขาดทุน ทําให
ไมสามารถชําระหนี้คงคางไดเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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     (3) สรุปและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการพักชําระหนี้ฯ 
 การศึกษาการดําเนินงานโครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้(ธ.ก.ส.) ในกลุมประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่
ภาคเหนือ   ทั้งในกลุมประชากรในชนบทที่สูง และกลุมประชากรในชนบททั่วไป พบวา มีผูรวมโครงการนอยคือ มีเพียงรอยละ 
3.3 ในชนบทที่สูงและรอยละ 16.7 ในชนบททั่วไป เทานั้น อยางไรก็ดีแมจะมีผูรวมโครงการฯนอยเหมือนกัน แตเหตุผลในการ
เขารวมโครงการฯ นอยนั้นแตกตางกันโดยเฉพาะประชากรในพื้นท่ีชนบทที่สูง มีสาเหตุมาจากการไมมีเงินใชหน้ีเพียงประการ
เดียว ในขณะที่ในกลุมประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปแมวาสวนใหญ รอยละ 54 จะเขารวมโครงการเพราะไมมีเงินชําระหนี้แลว 
ยังพบวา รอยละ 25 ตองการใชสิทธิเน่ืองจากมี คุณสมบัติตามท่ีโครงการระบุ รอยละ 13 ตองการใชเงินเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ
เกษตร และรอยละ 6 มีหน้ีสิน 
 สวนหนี้คางชําระของประชากรตัวอยางศึกษา  พบวา โดยภาพรวมประชากรเปาหมายมีหนี้คางชําระเฉลี่ย 60,823 บาท 
ในขณะที่ประชากรควบคุมมีหนี้คางชําระเฉลี่ย 45,500 บาท และประชากรในพื้นที่ชนบทที่สูงมีหนี้คางชําระเฉลี่ย 37,500 บาท 
ต่ํากวาประชากรในพื้นที่ชนบททั่วไปที่มีหน้ีคางชําระเฉลี่ย 59,325 บาท ในระหวางรวมโครงการ สวนใหญรอยละ 50 จะออม
เงินเพ่ือใชคืนและอีกรอยละ 45 จะใชเงินประกอบอาชีพเกษตร ประชากรศึกษารอยละ 47 คิดวาจะสามารถชําระคืนเงินกูไดเมื่อ
ส้ินสุดโครงการ ในขณะที่รอยละ 31 คิดวาไมสามารถชําระคืนเงินกูได และอีกรอยละ 20 ยังไมแนใจ 
 ในสวนของความเห็นของประชากรทั้ง 2 กลุมที่มีตอแนวทางความชวยเหลือ  ก็พบวา  ประชากรตัวอยางศึกษาทั้ง 2 
พื้นที่ ทุกคนพึงพอใจในการที่รัฐบาลชวยรับภาระคาดอกเบี้ยในชวงพักชําระหนี้ มากที่สุด สวนในประเด็นอ่ืนอีก 4 ประเด็น  
ประชากรตัวอยางรอยละ 70 ข้ึนไปเห็นวามีความเหมาะสมดี ในขณะที่ยังมีอีกอยางนอยรอยละ 12 และอยางมากรอยละ25 ที่เห็น
วาไมเหมาะสม  สําหรับขอเสนอแนะ ประชากรตัวอยางศึกษาสวนใหญ รอยละ 40 เสนอใหมีการขยายเวลาพักหนี้และอีกรอยละ 
38 ไมมีขอเสนอแนะแตประการใด เปนที่นาสังเกตวา ประชากรตัวอยางศึกษาในพื้นที่สูงมีขอเสนอแนะใหลดอัตราดอกเบี้ย
เพียงประการเดียวเทาน้ัน 
 สําหรับการวิเคราะห เปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ของโครงการพักชําระหนี้
และลดภาระหนี้ (ธ.ก.ส.) ในพ้ืนท่ีชนบทที่สูงกับพ้ืนท่ีชนบททั่วไป  พบวามีจุดแข็งเหมือนกัน คือ เกษตรกรทั้งเปนสมาชิก  
ธ.ก.ส. และมีหน้ีคางชําระไมเกิน 100,000 บาท จะไดพักชําระหน้ีเปนเวลา 3 ป  สําหรับจุดออนก็มีคลายกัน คือ เกษตรกรที่ไมใช
สมาชิก ธ.ก.ส. ไมสามารถเขาโครงการได แตในพื้นที่ชนบท โครงการนี้มีขอจํากัดมากกวา เน่ืองจากประชากรสวนหนึ่งไมได
เปนเกษตรกรจึงไมสามารถเขารวมโครงการได  ในสวนของโอกาสของโครงการใน 2 พ้ืนที่ คือ มีโอกาสปรับปรุงกิจกรรมการ
ประกอบอาชีพเกษตร เปนเวลา 3 ป โดยเขารวมโครงการฟนฟูอาชีพ  นอกจากนี้ยังมีโอกาสไดรับอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมจากอัตรา
ดอกเบี้ยปกติ สําหรับอุปสรรคของโครงการไดแกความจํากัดในดานกายภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบททั่วไปจะมีอุปสรรค
สําคัญที่เกิดจากภาวะความผันผวนของราคาผลิตผลเกษตรอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากอุปสรรคดานกายภาพพื้นที่ ในขณะที่
ในพื้นที่ชนบทที่สูง เกษตรกรที่เปนสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง สามารถขายผลผลิตเกษตรใหกับโครงการหลวงในราคา
ประกัน 
      สําหรับขอเสนอแนะ.ในการปรับปรุงโครงการพักชําระหนี้ฯ มีดังนี้   
            (1)   แมวาเกษตรกรสวนใหญจะเห็นวาโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ (ธ.ก.ส.) เปนโครงการที่ดี สามารถเอ้ือ
ประโยชนใหเกิดขึ้นกับเกษตรกรอยางเปนรูปธรรมก็ตาม  แตก็ยังปรากฏวาเกษตรกรผูเขารวมโครงการสวนใหญที่ยังไมแนใจวา 
เมื่อครบกําหนดพักชําระหนี้แลวจะสามารถชําระคืนเงินกูที่เหลือคางอยูได  แสดงใหเห็นวาโครงการฯ ความชวยเหลือประเภทนี้
ไมสามารถจะแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรไดอยางเบ็ดเสร็จ    จึงเสนอแนะใหมีโครงการยอยสนับสนุนโครงการพักชําระ
หน้ีและลดภาระหนี้ เชน โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการประกอบอาชีพซ่ึงรวมทั้งอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพนอก
การเกษตร  เพื่อใหเกษตรกรทุกคนที่เขารวมโครงการไดมีโอกาสสรางรายไดในชวงเวลา 3 ปท่ีพักชําระหนี้ จนสามารถจะชําระ
คืนเงินกูไดเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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           (2)  โครงการพักชําระหนี้   อาจเรียกไดวาเปนโครงการเฉพาะกิจเพื่อจะชวยบรรเทาความยากจนของเกษตรกรใหลด
นอยลงเทานั้น  ไมสามารถแกไขปญหาที่แทจริงของเกษตรกรได  ดังนั้นรัฐบาลจึงจะตองมุงทํางานเพ่ือแกไขปญหาหลักของ
เกษตรกรมากกวาการดําเนินการเพียงเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปญหา เชน จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดระบบชลประทาน
ใหครอบคลุมพื้นที่ทําการเกษตรใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดอยางเรงดวน เปนตน  แมวารัฐบาลจะไดเห็นชอบหลักการแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคของเกษตรกรในรูปแบบการใหบริการขุดสระน้ําตามโครงการแหลงน้ําไรนานอกเขต
ชลประทาน หรือขุดสระเอ้ืออาทรเพิ่มเติมจาก 3 แสนบอ เปน 1 ลานบอ ที่ไดอนุมัติไปแลวเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 ก็ตาม  
ผูรับผิดชอบโครงการ คือ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองใหความใสใจเปนพิเศษเพื่อใหไดบอเก็บน้ําที่มี
คุณภาพ สามารถใชแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของเกษตรกรไดอยางจริงจัง 

นอกจากนี้ ถึงแมวารัฐบาลจะไดจัดทําโครงการน้ําแกจนหรือโครงขายสงน้ําแหงชาติหรือ Water Grid ซ่ึงเปนนโยบาย
ในการแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมซํ้าซากในวงเงินงบประมาณ 400,000 ลานบาท ซ่ึงนับเปนหนึ่งในเมกะโปรเจ็คที่รัฐบาล
พยายามผลักดันมาโดยตลอด ดวยคาดหวังวาโครงขายระบบทอสงนํ้าจะเชื่อมโยงกันโดยการผันนํ้าระหวางลุมนํ้าภายในประเทศ
เพื่อนบานมาเก็บไวในเข่ือนหรืออางรองรับน้ําตางๆ กอนที่จะสงจายไปตามทอใหญ ๆ ไดทั่วประเทศ ซ่ึงจะสามารถชวย
เกษตรกรไดมีน้ําใชไดอยางทั่วถึงกวา 5.79 ลานครอบครัว  ในพ้ืนที่กวา 131 ลานไร แตโครงการนี้ยังติดขัดดวยอุปสรรคหลาย
ประการ อาทิ การใชงบประมาณสูงถึง 400,000 ลานบาทและการขัดขวางจากองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) 
            (3)   เนื่องจากมีปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรคสําคัญของความสําเร็จของโครงการ กลาวคือ เกษตรกรตองเผชิญกับภาวะ
ความจํากัดของพื้นที่ในการประกอบอาชีพท้ังสภาพดินเสื่อมโทรมและการขาดน้ําทําการเกษตร รวมทั้งภาวะความผันผวนของ
สินคาเกษตร อีกทั้งปญหาหนี้สินเดิมที่มีอยู ทําใหไมสามารถใชคืนเงินกูที่คางชําระไดในเวลา 3 ป จึงจําเปนตองพิจารณาขยาย
เวลาสิ้นสุดโครงการอยางนอยเปน 5 ป และใหเกษตรกรทยอยชําระหนี้เปนงวด ๆ ตามกําลังความสามารถจนกวาจะชําระไดแลว
เสร็จ 
 สําหรับอาชีพเกษตรกรรม ในพื้นที่ชนบทที่สูง มูลนิธิโครงการหลวงไดสงเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวมากชนิด 
พรอมทั้งรับซ้ือผลผลิตในราคาประกันอยูแลว แตในพื้นท่ีที่มีปญหาเรื่องสภาพทางกายภาพ นาจะมีการสงเสริมอาชีพนอกเกษตร
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชากรควบคูไปดวย ดังเชน ประชากรสมาชิกศูนยฯพระบาทหวยตม ที่ประสบความสําเร็จเปน
อยางสูงในการประกอบอาชีพทําเครื่องเงิน เปนตน 
 เชนเดียวกับในพ้ืนที่ชนบททั่วไป ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมและลําพูน การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตลําไยใน
ระบบเกษตรที่เหมาะสม (GAP-Good Agricultural Practice) เปนส่ิงที่ควรสงเสริมใหเกษตรกรไดถือปฏิบัติอยางจริงจัง เพราะ
จะทําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถสงขายในตลาดตางประเทศได  ทําใหปญหาตลาดลําไยหมดไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นโยบายการแกปญหาราคาลําไยในป 2548 จะไมมีการรับจํานําหรือการรับซ้ือจากภาครัฐ แตจะชวยเหลือดานการตลาดให 
นับเปนการดึงกลไกการตลาดลําไยกลับมาสูภาวะปกติ  เกษตรกรจึงตองตระหนักถึงคุณภาพของลําไยเปนสําคัญ  ซ่ึงการผลิต
ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม จะทําใหเกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตลําไยไดอยางไมมีปญหา  
 สําหรับในพื้นท่ีชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยา โอกาสในการพัฒนาศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเพ่ือสงออก
เปนส่ิงที่เปนไปได เนื่องจากพื้นที่เหมาะในการปลูกขาวหอมมะลิอยูแลว 
            (4) โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหน้ี นับวาเปนโครงการเสริมที่จะผลักดันใหโครงการพักชําระหนี้
และลดภาระหนี้สามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จ  หากแตพบวาไมมีเกษตรกรที่เขารวมโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกร
เลย ท้ังน้ีเน่ืองจากการดําเนินงานของเจาหนาที่ภาครัฐยังไมไดเนนใหเกิดทางเลือกแกเกษตรกรมากพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนที่เกี่ยวกับเกษตรทางเลือก นอกจากนี้ ยังมีขอจํากัดในเรื่องศักยภาพของเจาหนาท่ีในการใหคําแนะนําในเรื่องอาชีพบางอยาง
เน่ืองจากความเรงรัดในนโยบาย ทําใหเจาหนาที่ไมมีเวลามากพอในการทําความเขาใจกับนโยบายดังกลาว  ดังนั้น การจัดทํา
โครงการความชวยเหลือเกษตรกรในอนาคต   รัฐบาลนาจะไดตระหนักถึงความพรอมของผูเก่ียวของทุกระดับ อันจะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จของโครงการ ทําใหเกษตรกรพนจากความยากจนในที่สุด 
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4.8.3 โครงการหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ - OTOP* 

          ดังท่ีไดอธิบายไวชัดเจนมาตั้งแตตนวา  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  หรือที่นิยมเรียกกันส้ันๆวา “OTOP”  (One 
Tambon One Product)  เปนนโยบายฟนฟูและกระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญาของรัฐบาลปจจุบัน  ที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  
เปนนายกรัฐมนตรี  โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปแรกของการเปนรัฐบาลสมัยแรก คือ ตนป 2544  (ภาคผนวก 18 )น้ัน  แม
ประชากรตัวอยางศึกษาจะไมเห็นความสําคัญ  หรือมีความเห็นวาไมใชโครงการพัฒนาของรัฐที่มีศักยภาพชวยแกไขปญหา
ความยากจนไดตรงตามความตองการของประชากรยากจน  เชน  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  และ
โครงการหลักประกันสุขภาพ ถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค  ไมวาจะเปนในพื้นท่ีเปาหมายศึกษาชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  
และชุมชนเมืองก็ตาม  ในขณะที่ผูนําชุมชนหรือผูบริหารระดับทองถิ่นก็มีความเห็นสอดคลองกับประชากรตัวอยางศึกษา  แมจะ
ใหความสําคัญกับโครงการหนึ่งตําบลฯ หรือ OTOP บางก็ตาม (ตารางที่ 46 และ 47) แตที่นาสังเกตและนาสนใจคือ  ทัศนะของ
ผูบริหารระดับนโยบายในภาพรวมของ 3 กลุมพื้นท่ีศึกษา (ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง)  และเฉพาะกลุมพื้นที่
ชนบทที่สูง  กลับมีความเห็นในทางตรงขาม  คือ  ไดใหความสําคัญในเรื่องเดียวกัน  อันดับสูงสุดไดแก โครงการหนึ่งตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ  หรือ OTOP ในขณะที่ผูบริหารระดับนโยบายของกลุมพื้นที่ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองใหความสําคัญแก
โครงการ OTOP ในอันดับ 2 (ถัดจากโครงการกองทุนเงินลาน) และอันดับ 3 (ถัดจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและเงินทุน
กูยืมเพ่ือการศึกษา) ตามลําดับ  เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนอยางที่ผูเขียนไดวิเคราะหไวแลวแตตน  คือ ผูบริหารระดับนโยบาย
จะมองการณไกลในการสรางรายไดอยางยั่งยืนใหกับประชากรฐานรากที่ยากจนจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น (ในขณะที่
ประชากรตัวอยางศึกษาทั้งที่เปนประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมของทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมืองจะ
ใหความสําคัญกับโครงการที่ชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือใกลตัวกอนและก็จับตองหรือใชประโยชนไดทันที เชน การได
เงินกองทุนที่กูยืมมาลงทุนประกอบอาชีพแลใชยามจําเปนหรือเดือดรอนจากความยากจนรวมกันไปดวยได อาทิ  กองทุนเงิน
ลาน  กองทุน  กข.คจ.  กองทุนอุดหนุนหมูบานละแสน  ฯลฯ เปนตน)  สวนการลงทุนและบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโครงการ 
OTOP ของประชากรฐานรากที่ยากจนไมใชเรื่องที่ทําไดงายนัก  ถาไมใชเปนงานกลุมที่มีผูนําหรือหัวหนางานที่เขมแข็ง  มี
พื้นฐานทางการศึกษา  ความรู  ความคิดริเริ่มสรางสรรคตลอดจนมีทุนทางเศรษฐกิจบางไมมากก็นอย  ดังตัวอยางในพื้นที่ศึกษา  
ซ่ึงจะไดอธิบายตอไป  นั่นก็คือ  คนจนจริงๆยังขาดโอกาสและศกัยภาพที่จะไดพัฒนางานนี้อยางจริงจังในปจจุบัน   
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลฯ ท่ีจะไดสรุปในภาพรวมตอไปจากกลุมประชากรตัวอยางศึกษาทั้งหมด  
1,241 ราย น้ัน  ประกอบดวยประชากรเปาหมายและควบคุมที่สัมภาษณเปนรายบุคคล 520 รายเปนหลัก  กลุมตัวแทนประชากร
เปาหมายที่สัมภาษณและอภิปรายกลุมรวม 42  กลุม  เปนประชากร 437 ราย  นอกจากนั้นเปนขอมูลจากการอภิปรายกลุมผูนํา
ชุมชน (199 ราย)  และสัมภาษณรายบุคคลผูบริหารระดับทองถ่ิน (35 ราย) และผูบริหารระดับนโยบาย (50 ราย) อยางไรก็ตาม  
ผลการศึกษาบางสวนก็ไดนําเสนอไปบางแลว  และจะไดนํามาเสริมในการวิเคราะหเฉพาะโครงการครั้งนี้ใหมีความสมบูรณ
ย่ิงขึ้น 
 ประชากรตัวอยางศึกษาที่ใหขอมูลเปนรายบุคคล (520 ราย) ไดตอบเก่ียวกับโครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  
หรือ OTOP นอยมาก  เฉพาะประชากรตัวอยางศึกษาของชนบททั่วไปและชุมชนเมืองเพียง 22 ราย หรือคิดเปนรอยละ 4.2 ของ
ทั้งหมดเทานั้น (ตารางที่  99) ประกอบดวยประชากรเปาหมาย 17 ราย (รอยละ 3.3 ของประชากรทั้งหมด  หรือรอยละ 4.4 ของ
ประชากรเปาหมายทั้งหมด)  แยกเปนประชากรเปาหมายของพื้นที่ชนบททั่วไป 13 ราย (รอยละ 3.3 ของประชากรเปาหมาย
ทั้งหมด)  ที่เหลือ 4 รายเปนประชากรเปาหมายของพื้นที่ชุมชนเมือง  สวนประชากรควบคุมทั้งหมด 5 ราย  เปนประชากรของ
พื้นที่ชนบททั่วไป 4 ราย  และเพียงรายเดียวที่เปนประชากรของพื้นท่ีชุมชนเมือง  อยางไรก็ตาม  เปนท่ีนาเสียดายที่ไมมี
ประชากรตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูงตอบหรือใหขอมูลเก่ียวกับโครงการ OTOP ท้ังๆที่ทราบกันดีวา  ศูนยฯพระบาทหวยตมมี
ประชากรเปนกะเหรี่ยงพุทธที่มีผลงาน OTOP ทําเครื่องเงิน  และทอผากะเหรี่ยงโบราณและศูนยฯหนองหอย มีประชากรเปนมง

                                                 
*

 ศาสตราจารย  ดร. วันเพ็ญ  สุรฤกษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณสาขาวิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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และคนเมืองที่มีผลิตผลเกษตรบริโภคสดประเภทผักปลอดสารพิษหรือผักอินทรีย  ซ่ึงมีระบบการผลิตและการจัดการที่ทันสมัย
ทางวิชาการ  ในความดูแลของโครงการหลวง  สามารถเสนอเปนสินคาคัดสรรประเภทอาหาร 1 ใน 6 กลุมหลักของงาน OTOP 
ได (ภาคผนวก 17 ) สําหรับผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบล  หรือผลิตภัณฑจากประชากรตัวอยางศึกษาทั้ง
กลุมเปาหมายและกลุมควบคุมในชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  สรุปได ดังน้ี 
 
 
ตารางที่  99  จํานวนและรอยละของประชากรตัวอยางศึกษาในโครงการหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ  
                      ป 2547 :  ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

ประชากรทั้งหมด 
(N = 50) 

ประชากรเปาหมาย 
(N = 50) 

ประชากรควบคุม 
(N = 10) พ้ืนที่ศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ชนบทท่ัวไป 17 77.3 13 76.5 4 80.0 

1.1 จังหวัดเชียงใหม 
(1)  บานนาคอเรือ หมู 2 อ.ฮอด 

2 
1 

9.0 
4.5 

1 
- 

5.9 
5.9 

1 
- 

20.0 
- 

(2)  บานแมทัง หมู 5 1 4.5 - - 1 20.0 
1.2  จังหวัดลําพูน 3 13.5 2 11.8 1 20.0 

(1) บานปาหมอก  หมู 2                  
อ.บานธิ 

1 4.5 1 5.9 - - 

(2)  บานบวก หมู 3 อ.ล้ี 1 4.5 1 5.9 - - 
(3)  บานหวยบง หมู 3 1 4.5 - - 1 20.0 

1.3  จังหวัดพะเยา 12 54.5 10 58.8 2 40.0 
(1) บานต๊ําเหลา หมู 2  อ.เมือง 1 4.5 1 5.9 - - 
(2)  บานสันปามวงใต หมู 4 9 41.0 9 52.9 - - 
(3)  บานสันปามวงกลาง หมู 4 2 9.1 - - 2 40.0 

2. ชุมชนเมือง 5 22.7 4 23.5 1 20.0 
2.1  เทศบาลนครเชียงใหม 1 4.5 1 5.9 - - 

(1)  ชุมชนระแกง แขวงเม็งราย 1 4.5 1 5.9 - - 
2.2  เทศบาลเมืองลําพูน 2 9.0 1 5.9 - - 

(1)  ชุมชนสันดอนรอม 1 4.5 1 5.9 - - 
(2)  ชุมชนชางฆอง 1 4.5 - - 1 20.0 

2.3  เทศบาลเมืองพะเยา 2 9.0 2 11.8 - - 
(1)  ชุมชนวัดบญุยืน 1 4.5 1 5.9 - - 
(2)  ชุมชนวัดภูมนิทร 1 4.5 1 5.9 - - 
รวมทั้งหมด (1+2) 22 100.0 17 100.0 5 100.0 

รอยละของประชากรตัวอยางศึกษา (520) 4.2 (390) 4.4 (130) 3.8 
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 วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินกับโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ 

 ในวิถีชีวิตชาวบาน  ปกติแลวชาวบานจะรูจักนําทรัพยากรทองถิ่นมาใชประโยชนเปนวัตถุดิบหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ ทั้งที่รับชวงตอจากบรรพบุรุษหรือดัดแปลงขึ้นใหม  ตามวิวัฒนาการและศักยภาพของชุมชนเพ่ือกอใหเกิดรายไดและ
อาชีพ  ดังที่ปรากฏอยูทั่วไปในแทบทุกหมูบานหรือชุมชนของประเทศ  และบางแหงก็ไดรับการพัฒนาคุณภาพจนมีชื่อเสียงรูจัก
กันไปอยางแพรหลายสรางความมั่นคงและยั่งยืนในงานอาชีพทั้งรูปกลุมและเดี่ยวรวมท้ังมีการขยายโอกาสและตลาดในประเทศ
และสงออกในที่สุด ซ่ึงโดยภาพรวมแลวผลิตภัณฑหรือผลิตผลเหลาน้ีก็จะอยูใน 6 กลุมใหญของสินคาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion) ท่ีรัฐบาลปจจุบันนํามากําหนดเปนกรอบแนวและหลักเกณฑคัดสรรตั้งแตระดับ
ตําบล – จังหวัด – ภาค จนถึงระดับประเทศ (ภาคผนวก 18)   ไมวาจะเปนผลหรือผลิตภัณฑอาหารสด      แปรรูป  เครื่องดื่มทั้งที่
มีและไมมีแอลกอฮอล   ประเภทผาเครื่องแตงกาย  เครื่องใชเครื่องประดับตกแตง  ศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก  และ
ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา  เหลานี้ลวนสรางชื่อเสียงและรายไดใหคนไทยเรามาเปนเวลายาวนาน รวมทั้ง
กอใหเกิดแรงดึงดูดความสนใจและผลพลอยไดอยางมหาศาลแกอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย  หรือเศรษฐกิจไทยในภาพรวมอยู
ทุกวันนี้และตลอดไป  ตราบใดที่ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนรัฐ เอกชน  องคกร ประชาชน  หรือกลุมคนในสังคม
ทองถ่ิน  ตางก็รวมมือกันรักษาและเสริมเพิ่มคุณภาพระดับมาตรฐานสากลใหกับความโดดเดนหลากหลาย ที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะทองถ่ินและภูมิภาคของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ที่มาจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินน้ันๆ 
 สําหรับวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินในพื้นที่ศึกษาที่ประชากรทั้งกลุมเปาหมายและกลุมควบคุมไดระบุไววามี
เอกลักษณที่เดนชัดเฉพาะสามารถจัดอยูได 5 ใน 6 กลุมสินคาคัดสรร สุดยอด OTOP หลัก  โดยที่งานหลายชิ้นของหลายพื้นที่
ไดรับการจัดระดับสินคาตามหลักเกณฑทั่วไป และหลักเกณฑเฉพาะกลุมผลิตภัณฑใน 3 ระดับสูงสุดคือ  ระดับ 3 ดาว  ถึงระดับ 
5 ดาวสูงสุด  และกลุมงานสําคัญตามลําดับมากนอยของหมูบานตัวอยางศึกษาที่ผลิตงานหนึ่งตําบลฯ ไดแก  (1)  ประเภทผา  
เครื่องแตงกาย  (2)  ประเภทเครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง  (3)  ประเภทอาหาร  (4)  ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่
ระลึก  และ (5)  ประเภทเครื่องดื่ม (ประเภทที่ 6 ที่ไมพบในพื้นที่ตัวอยางศึกษา คือ ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา) 
  

(1.)  ผลิตภัณฑประเภทผา  เคร่ืองแตงกาย 
 ในหมูบานและชุมชนพื้นที่ศึกษาที่ประชากรตัวอยางตอบเกี่ยวกับงานหนึ่งตําบลฯ น้ัน  พบวาท้ัง 5  หมูบาน (ประชากร
เปาหมาย 3 หมูบาน และประชากรควบคุม 2 หมูบาน) ในชนบททั่วไปของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน (ตารางที่ 99) ผลิตงาน
หน่ึงตําบลฯ จากวัตถุดิบสําคัญประเภทผาทั้งส้ิน  ลักษณะที่โดดเดนของงานผา  คือ  ผลิตภัณฑผาฝายทอ (เปนพับ) เปนผาตัด
เส้ือหรือชุด  และตัดเย็บเปนเสื้อสําเร็จรูป (งานของประชากรเปาหมายบานนาคอเรือ  เชียงใหม  บานปาหมอก และบานบวก  
ลําพูน  และงานของประชากรควบคุม  บานแมทัง  เชียงใหม)  นอกจากนี้ยังมีความโดดเดนหรือเอกลักษณเฉพาะบาน  คือ  นา
คอเรือนั้นมีมีผลิตภัณฑผาฝายทอมือเปนชิ้นสําเร็จรูปรวมดวย  คือ  ผาพันคอ  ผาคลุมไหล  ผาปูโตะ  และมีเส้ือสําเร็จรูปที่เย็บ
ดวยมือสวยงามมาก  ไดรับการสงเสริมจากพัฒนาชุมชนจังหวัด  และไดรับคัดสรรเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ระดับ 5 ดาวของ
จังหวัด (ป 2546)  ซ่ึงนอกจากสมาชิกบานนี้จะผลิตขายในประเทศแลว  ยังมีการสงออกตลาดตางประเทศ  โดยเฉพาะสง
จําหนายประเทศญี่ปุน  สวนบานปาหมอก  ลําพูน  มีงานฝมือโดดเดนเฉพาะคือ  ผลิตภัณฑแปรรูปผาฝายเปนกระเปาผาตัดเย็บ
ตอลายรูปทรงตางๆ ที่มีความสวยงามและฝมือปราณีตมาก  เชนเดียวกับลักษณะโดดเดนเฉพาะของบานบวก  คือ  การทอผาซ่ิน
ฝายยกดอก (ลายดอกพิกุล  และลายเงี้ยว)  ซ่ึงไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑหน่ึงตําบลระดับ 3 ดาวของจังหวัด (ป 2546) 
ในขณะที่ประชากรควบคุมบานหวยบง  ลําพูน  ไดผลิตผาทอกะเหรี่ยงโบราณอยางที่พบในบานตัวอยางศึกษาในชนบทที่สูง  
ศูนยฯพระบาทหวยตม (นอกจากนั้นบานหวยบงยังมีผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินประเภทอาหารและเครื่องใชที่จะพูดถึงตอไป) 
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 (1.1)   การสรางรายไดจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
        การสรางรายไดจากสินคาคัดสรรผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ประเภทผา  เครื่องแตงกาย  ที่อธิบายอยางชัดเจนแลวใน 5 

หมูบานของชนบททั่วไป  เชียงใหม – ลําพูน  ดังกลาวขางตนน้ัน  มีความเหมือนกันในลักษณะเปนงานกลุมและเปนงานที่มีมา
กอนที่รัฐบาลปจจุบันจะสงเสริมพัฒนาเปนผลิตภัณฑงานหนึ่งตําบล  ยกตัวอยางเชน  บานนาคอเรือ  หัวหนากลุมทอผาคนแรก
ของหมูบานเปนสตรีสูงอายุ (นางสีดา  อายจาง) ที่รวบรวมสตรีสมาชิกหมูบานที่มีทักษะจัดตั้งกลุมทอผามาตั้งแตป 2531 แต
ตั้งแตป 2537  นางสีดาไดแยกไปทําเปนกลุมทอผาสวนบุคคล (มีสมาชิกเปนแรงงานทักษะมากกวา 40 ราย)  สวนกลุมทอผาเปน
ทางการของหมูบาน  มีแมกํานัน (ภรรยากํานัน) เปนประธานโดยตําแหนง  สมาชิกเปนกลุมสตรีสหกรณนิคมนาคอเรือจํากัด  
(ปจจุบันรวมท้ังหมด 58 ราย นับเปนกลุมที่ใหญมาก  เพราะเปนกลุมระดับตําบล  แตเฉพาะหมูบานนาคอเรือแหงเดียวมีสมาชิก
ที่มีศักยภาพและแรงงานทักษะ 20 ราย)  สวนบานปาหมอก  ประธานกลุมตองเย็บเสื้อผาและกระเปาผา (นางวัลภา  ฟองแกว) 
ทํางานนี่มากอนตั้งแตป 2541 (รับงานนี้มาทําจากอําเภอสันกําแพง  และจางแรงงานมาชวยที่บาน) และเมื่อทางสันกําแพงสั่งทํา
หรือใหงานลดลง  จึงลงทุนเองกอนและปรับรูปแบบจากงานเดี่ยวเปนงานกลุม  31 ราย (13 ครัวเรือน) ตั้งแตตนป 2546   (ที่จริง
แลวกระเปาผาจัดอยูในสินคาหน่ึงตาํบลฯ ประเภทเครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง  แตไมไดแยกออกไปอธิบายในหมวดหรือ
ประเภทดังกลาวเพราะทางกลุมไดลงทุนและดําเนินการทุกอยางรวมกันการตัดเย็บเสื้อผา)แตกลุมทอผาของบานบวก  ประธานฯ 
(นางสุกัณฑา  ดวงอาย) เลาวา  เริ่มมาจากการรวมกลุมกันเองของสมาชิกหมูบาน  จํานวน 22 ราย  ตั้งแตป 2542  หรือประมาณ 6 
ปที่ผานมา 
                  ทุนดําเนินการทั้งหมดของกลุมกอนและหลังมีโครงการหนึ่งตําบลฯ มีความแตกตางกันอยางชัดเจน  คือเมื่อมี
โครงการแลว  ทุนดําเนินการทั้งหมดและหมุนเวียนรายปจะเพ่ิมขึ้นหลายเทาตัว (2.5 เทาถึง 1.5 เทา) เชน  กลุมทอผาบานนาคอ
เรือ  จากทุนเริ่มตน 45,000 บาท  ปจจุบันเพ่ิมเปน 700,000 บาท  หรือ  กลุมตัดเย็บเสื้อผาและกระเปาผาบานปาหมอก  ทุน
เริ่มตน 200,000 บาท  ปจจุบันเพิ่มเปน  500,000 บาท  (ไดรับเงินสนับสนุน 40,000 บาท จากสหกรณจังหวัดเพื่อซ้ือวัตถุดิบและ
อุปกรณในการตัดเย็บ) และกลุมทอผาบานบวก  ทุนเริ่มตน 30,000 บาท  และปจจุบันเพิ่มเปน 270,000 บาท เปนตน  ลักษณะ
เชนน้ีเปนที่แนนอนวารายไดทั้งหมดและรายไดเฉล่ียตอรายท่ีประกอบกิจการนี้เปนอาชีพหลักหรือเสริมก็ตามจะเพิ่มขึ้นตามไป
ดวย  มากนอยแตกตางกันไป  ซ่ึงก็นับเปนตัวเลขที่นาสนใจ  เพราะแตละหมูบานในกลุมงานประเภทเดียวกันน้ีโดยทั่วไปรายได
เฉล่ียของสมาชิกท่ีที่ทําเปนงานหลักและงานเสริมตอเดือนหรือตอปจะไมมีความแตกตางกันในนัยสําคัญ    โดยชวงกอนอยูใน
โครงการหนึ่งตําบลฯ สมาชิกมีสัดสวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ําสุด – สูงสุดของอาชีพหลักตออาชีพเสริม คือ  3,000 – 4,000 บาท 
: 1,000 – 1,500 บาท  และชวงอยูในโครงการหนึ่งตําบลฯ มีสัดสวนต่ําสุด – สูงสุดตอเดือน คือ 4,000 – 6,000 บาท : 1,500 – 
3,000 บาท  รายไดหลักขนาดนี้ถาเปรียบเทียบกับการทํานาแลว  นาจะไดเปรียบกวาและไมตองใชแรงกายที่หนักอยูกลางแจงวัน
ละหลายชั่วโมงอยางที่ทําการเกษตรเต็มวัน  แตก็ตองคํานึงถึงสุขภาพที่นั่ง หลังขดหลงแข็งอยูกับท่ีแมจะอยูในที่รมก็ตาม  คือ
จําเปนตองมีชั่วโมงพักผอนเปลี่ยนอิริยาบถบางพอสมควร  อยางไรก็ตาม  การทํางานนอกการเกษตรตามวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นในลักษณะเปนกลุมในชวงหลังนี้  บางงานก็มีการแบงเงินปนผลใหตามจํานวนงานและจํานวนหุนที่ถือเปนรายป  
เชน  กลุมตัดเย็บเสื้อผาและกระเปาผาบานปาหมอก  สวนกลุมทอผาบานบวก  สมาชิกตองฝากเงินออมทรัพยคนละ 100 บาท/
เดือน  เปนทุนสํารองของกลุม (สมาชิกที่เดือดรอนขอกูไดคิดดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป) และทุกครั้งที่สมาชิกแตละรายไดรับเงินคา
ขายผลิตภัณฑตองหักเขากลุมคนละ 50 บาท/ครั้ง  เปนตน  นับเปนแนวโนมที่ชวยสรางความเขมแข็งใหกับกลุมไดอยางดี  
ย่ิงกวาน้ัน  ชวงกอนเขาโครงการหนึ่งตําบลฯ จะทําผลิตภัณฑไปขายกันเองในงานเทศกาลของจังหวัดปละประมาณ 2 ครั้ง  เชน  
งานเทศกาลวันลําไย  และงานฤดูหนาวของจังหวัดลําพูน  ซ่ึงก็พบวาขายไดนอยชิ้น  ปกติเดือนหนึ่งขายไดประมาณ 10 ชิ้น 
(ผาซ่ินยกดอก  ผืนละ 1,400 บาท  และผาซ่ินฝายพื้นเมืองผืนละ 50 - 60 บาท)  แตเมื่อผานการคัดสรรไดระดับ 3 ดาวของ
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ แลว  รายไดดีข้ึน  และการไดไปรวมออกงาน OTOP City ระดับประเทศกับทางจังหวัดที่อาคารเมืองทอง
ธานี  กรุงเทพฯ (ธันวาคม 2546)  ปรากฏวาขายผาซ่ินยกดอกไดถึง 120 ผืนๆละ 1,600 บาท  สมาชิกที่สินคาขายไดทุกคน  มีสวน
แบงรายไดและกําไรประมาณรายละ 3,000 บาท และมีเพียงรายเดียวที่ไดสูงกวา 7,000 บาท  เพราะไดอุทิศตัวแกงานทอผาตลอด
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ป  แมจะทํางานหลักดานเกษตรกรรมดวยก็ตาม  สวนบานหวยบงของประชากรควบคุมจังหวัดลําพูน  มีเพียงกิจกรรมเสริมดาน
การทอผากะเหรี่ยงโบราณ  ซ่ึงยังไมไดพัฒนาดานการผลิตเพื่อขายมากนัก  ตองรณรงคและ   สงเสริมกันตอไป 
 
 (1.2)  ความพรอมของการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลฯ 
    ประชากรเปาหมายและประชากรควบคุมของทุกบานตัวอยางศึกษา ที่ทําผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯจากวัตถุดิบ
ประเภทผา  ซ่ึงไมวาจะริเริ่มมาดวยงานเดี่ยวหรืองานกลุมก็ตาม  ตางก็ยืนยันอยางชัดเจนเปนเสียงเดียวกันวาตองการพัฒนางาน
ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ  ที่ระบุแลวขางตนในรูปงานกลุม  ที่มีสมาชิกประมาณ 20 – 50 คน  เพราะการทํางานกลุมเทานั้นจะชวย
ใหงานบรรลุ    เปาหมาย หรือทําไดกาวหนาตอไป  เพราะกลุมจะไดชวยเหลือแบงงานกันรับผิดชอบไดครบทุกดาน  หรือ
สามารถทํางานไดครบวงจร  ไมวาจะเปนการวางแผนงานผลิต  การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณการผลิต  การออกแบบ  โรงงาน  
และระบบการผลิต ตลอดจนการเพิ่มผลผลิต  และการตลาด เปนตน  เฉพาะกลุมทอผาและผลิตภัณฑสําเร็จรูปผาฝายของ 
บานนาคอเรือเทาน้ันที่สมาชิกกลุมยอมรับวามีทุนดําเนินการขั้นตน  และทุนดําเนินการปจจุบัน  รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนรายป  
ที่ระบุในหัวขอที่ผานมาวาเพียงพอที่จะนําไปพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย  ซ่ึงมีตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ  แตนอกจากนั้น
แลวไมวาจะเปนกลุมเย็บเสื้อผา  และกระเปาผาบานปาหมอก  และกลุมทอผาบานบวก จังหวัดลําพูน  หรือแมแตหมูบาน
ประชากรควบคุม  หรือบานแมทัง จังหวัดเชียงใหม  และบานหวยบง  จังหวัดลําพูน  ตางก็ยอมรับในทางตรงขาม  คือ มีทุนไม
เพียงพอจะไปพัฒนางานหนึ่งตําบลฯ ใหเพิ่มคุณภาพและขยายการผลิตการตลาด  โดยเฉพาะบานปาหมอก  กลุมเย็บเสื้อผาและ
กระเปาผา  แมจะมีทุนดําเนินการหรือเงินทุนหมุนเวียนสูงถึง 500,000 บาท/ป  ยังตองการทุนข้ันตนเพิ่มอีกเทาตัวหรือ 1 ลาน
บาท  ดวยการระดมทุนจากแหลงทุนตางๆ และสมาชิก (เคยไดรับเงินทุนสนับสนุน 40,000 บาท  จากสหกรณจังหวัด  เพื่อซ้ือ
วัตถุดิบ  อุปกรณในการตัดเย็น ฯลฯ) เพราะยังตองการซื้ออุปกรณจักรเย็บผาเพ่ิม  ซ้ือวัตถุดิบ (ผา  ฝาย  กระดุม ฯลฯ) ขยาย
สถานที่ทํากิจการ  และที่ทําโชวรูมแสดงสินคา และทุนจางแรงงาน เปนสําคัญ  ในขณะที่กลุมทอผาบานบวกตองการทุน
ดําเนินการเพิ่มอีกเพียง 1 ใน 10 ของบานปาหมอก  คือ  เพียงแสนเดียว (เทากับที่บานแมทังและบานหวยบงของประชากร
ควบคุมตองการกูเพ่ิมเพ่ือซ้ือวัตถุดิบ หรือฝาย และจายคาแรงสําหรับบานแมทัง และเพื่อสรางโรงงานทอผากะเหรี่ยงโบราณ  
สําหรับบานหวยบง)  เพ่ือซ้ือวัตถุดิบหรือฝาย  ซ้ือผลิตภัณฑผาจากสมาชิกไวในกลุม  แทนที่จะปลอยใหตางไปกระจายขาย
กันเอง  จนเกิดปญหาการแยงตลาดและการถูกกดราคา เปนตน 
 สําหรับสมาชิกกลุมที่มีศักยภาพและเปนแรงงานทักษะสําหรับผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ประเภทผานี้  กลุมทอผาฯ ของ
บานนาคอเรือ จังหวัดเชียงใหม  นับวามีความพรอมมากกวากลุมอ่ืน  เชนเดียวกับทุนดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพและขยายงาน  
คือ มีสูงสุดถึง 20 ราย   ซ่ึงมีความสามารถในการเปนผูออกแบบผลิตภัณฑไดดวย  แมจะมีผูบริหารจัดการระบบการผลิตและ
การตลาดเพียงรายเดียว  ทางกลุมก็ไมมีปญหา  หรือมีเพียงพอนั่นเอง   ในขณะที่กลุมทอผาเย็บกระเปาผา ฯลฯ ของประชากร
เปาหมายบานปาหมอก  และบานบวก  รวมทั้งบานตัวอยางของประชากรควบคุม  เชน  หวยบง ของจังหวัดลําพูน  มีความเห็น
ในทางตรงขาม  คือ ยังตองการแรงงานทักษะ  และผูออกแบบผลิตภัณฑ  และผูบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาดเพิ่ม
ทั้งหมด  อาทิ  ตองการสมาชิกที่มีศักยภาพและเปนแรงงานทักษะเพิ่มใน 3 บานดังกลาวขางตน  จํานวน 10 คน (มีเดิม 6 คน) 18 
คน (เดิมมีคนเดียวตองการหลายคนมาชวยออกแบบลายผาเปนสําคัญ  เพราะคนเดียวทําไมทัน)  และ 20 คน (เดิมมี 2 คน)  
ตามลําดับ  สวนผูออกแบบผลิตภัณฑเพิ่มเฉพาะบานแรกและบานที่สาม  แหงละ 2 คน  สวนบานที่สอง (บานบวก) ใชกลุม
แรงงานทักษะชวยออกแบบดวย และเชนเดียวกับผูบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาด  ที่บานบวกใชกลุมแรงงานทักษะ
ดําเนินการ  ขณะที่บานปาหมอกและหวยบง  ตองการเพ่ิมแหงละ 5 คน (เดิมมี 2 คน) และ 2 คน (เดิมมีคนเดียว)  ตามลําดับ  
สวนบานแมทังของกลุมประชากรควบคุม  ตองการเพิ่มเฉพาะสมาชิกที่มีศักยภาพและเปนแรงงานทักษะเพิ่มอีกจากที่มีเดิม 15 
คน  แตไมระบุจํานวนเพิ่ม  สวนผูออกแบบผลิตภัณฑมีเพียงคนเดียว  ตองการเพิ่มอีก 2 คน  และผูบริหารจัดการระบบการผลิต
และการตลาดไมมีเลย  ตองการ 2 คน  เพ่ือใหงานผลิตเชิงธุรกิจมีความเปนไปไดมากข้ึน  
 แหลงตลาดจําหนายผลิตภัณฑผาทอ  กระเปาผา ฯลฯ ตางๆ ที่ทั้ง 5 หมูบานตัวอยางศึกษาในชนบททั่วไป  ในภาพรวม
แลวยังไมเพียงพอทั้งตลาดในทองถ่ิน  ในตางจังหวัด  ในกรุงเทพฯ  และตางประเทศ  ที่มีลูทางวาจะประสบความสําเร็จมากกวา
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กลุมอ่ืน  เชน  ผลิตภัณฑผาของบานนาคอเรือ  อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ก็สงตางประเทศเฉพาะญี่ปุน (ผาทอกะเหรี่ยงจาก
บานหวยบง  มีคําส่ังซ้ือจากภูเก็ต  พัทยา  และตางประเทศ  คือ  เบลเยี่ยม  แตเปนเพียงรายบุคคล)  ตลาดในทองถ่ินและตัวเมืองก็
ไดขายกันเพียงกลุมละ 3 – 4 แหง  ไมตางกัน  หรือขายในงานเทศกาลตางๆ เชน  งานฤดูหนาว  งานวันลําไย  งานไมดอกไม
ประดับ  และขายที่รานคาชุมชนที่มี  เปนตน  การไดไปขายที่งาน  OTOP  City ท่ีกรุงเทพฯ  นับวานอยมาก  หรือไมไดไปสวน
ใหญ  เพราะมีปญหาอุปสรรคมากมายในดานคาใชจาย  สําหรับการเดินทาง  ที่พัก  การกินอยู  และอื่นๆ มากมาย  แมจะไมตอง
เสียคาเชาสถานที่จําหนายก็ตาม 
 

 (1.3)  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑจากผาฝาย 
    สําหรับผลิตภัณฑผาทอ  เส้ือผาสําเร็จรูป  กระเปาผา ฯลฯ  ของกลุมประชากรเปาหมาย 3 กลุม  และกลุม

ประชากรควบคุม 2 กลุม  รวม 5 กลุมในชนบททั่วไป  ในภาพรวมแลวปญหาอุปสรรคสวนใหญเปนเรื่องเดียวกัน  คือ  (1)  การ
ขาดเงินทุนในการดําเนินงานรวมทั้งคาตอบแทนวิทยากรพิเศษที่เชิญมาชวยสอนท้ังการทอและการออกแบบลายผา  (2)  ปญหา
เรื่องการตลาดที่ยังไมเพียงพอและการแขงขันกันในการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมกับสินคาประเภทเดียวกันในทองตลาด  
รวมท้ังการถูกตัดราคาจากพอคารายอื่น  หรือถูกกดราคาโดยพอคาคนกลาง  (3)  ปญหาการขาดผูออกแบบผลิตภัณฑหรือมีไม
พอ  และ (4)  ปญหาแรงงานไรทักษะสวนใหญ คือ ขาดแรงงานทักษะหรือมีไมเพียงพอที่จะเปนปจจัยเสริมชวยใหการดําเนิน
กิจการของกลุมกาวหนา และบรรลุเปาหมายเชิงธุรกิจการคาสินคาภูมิปญญาทองถิ่น 
 สมาชิกกลุมมีขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในงานพัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯประการแรก สมาชิกท่ีมี
ความสามารถไมวาชายหรือหญิงก็ตาม จะไดรับโอกาสคัดสรรหมุนเวียนที่รวมในระบบบริหารจัดการงานของกลุมดานตางๆ
และประการที่สอง  สมาชิกทุกคนตองมีสวนรวมในการประชุมรับรูขาวสารขอมูลของกลุมทุกดานและทุกครั้ง  โดยเฉพาะใน
การเขารับการฝกอบรมพัฒนาฝมือในงานผลิตภัณฑของกลุม  เชน  การออกแบบลายผา 
 ย่ิงกวานั้น  สมาชิกกลุมผลิตภัณฑผาฝายที่เปนตัวอยางศึกษาทุกกลุม  ยังเห็นดวยกับนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให
วิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดยอม  หรือ  SMEs  ที่เปนเอกชนรายเดี่ยวเขามารวมในโครงการสุดยอดหนึ่งตําบลฯ  ใน
ระดับประเทศเพื่อการสงออก  เพราะ SMEs เหลาน้ีเปนธุรกิจท่ีพัฒนาความพรอมในผลิตภัณฑน้ันๆมากอนแลว  จึงสามารถให
ความรูเพิ่มเติมหรือสงเสริมชวยเหลือกลุมไดดีในเรื่องตางๆ อาทิ  เรื่องการตลาด  การพัฒนาคุณภาพสินคา  การออกแบบ  การ
จัดระบบเงินทุนหมุนเวียนของกลุมใหเกิดความคลองตัวและใชอยางมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมมากขึ้น  และโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงการเตรียมความพรอมและลูทางการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ 
 
          (2)  ผลิตภัณฑเปนประเภทเคร่ืองใชและเคร่ืองประดับตกแตง 
              (เครื่องเรือน  เครื่องตกแตงบาน  เครื่องใชสํานักงาน  และเครื่องใชสอยตางๆ) 
  สําหรับผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ประเภทนี้  ประกอบดวย  ผลิตภัณฑเคร่ืองเงิน  ของประชากรเปาหมายและควบคุมใน
พื้นที่ชนบทที่สูง  ศูนยฯพระบาทหวยตม  ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา  ของประชากรเปาหมาย  และควบคุมในพื้นที่ชนบท
ทั่วไป  3 หมูบาน ในจังหวัดพะเยา  และผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไย  ของประชากรเปาหมายชุมชนเมืองลําพูน (ตารางที่ 99)  
นอกจากนี้ก็เปนผลิตภัณฑจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นที่สรางงานและอาชีพเสริมใหกับประชากรตัวอยางศึกษา  ทั้งที่
ริเริ่มใหม  คือ  ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม  ของประชากรควบคุมในชนบททั่วไป  จังหวัดพะเยา  และที่ทํามาเปนเวลายาวนาน  
แตปจจุบันก็เหลือทํากันอยูไมมากนัก  จึงยังไมพรอมหรือยังไมมีศักยภาพพอจะขอรับการคัดสรรเปนสินคาหนึ่งตําบลฯ  ไดแก  
ผลิตภัณฑเคร่ืองเงินและเคร่ืองไมแกะสลัก  ของประชากรเปาหมาย  ชุมชนเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ดังมีรายละเอียดพอสรุปได  
ดังนี้ 
 (2.1)  ผลิตภัณฑเคร่ืองเงิน 
        สําหรับผลิตภัณฑเครื่องเงิน  ที่เปนผลงานคัดสรรระดับ 4 ดาวของจังหวัด  ตั้งแตป 2546  เปนของกลุมชาติพันธุ  
หรือชนเผากะเหรี่ยงของศูนยฯ  พระบาทหวยตม  1 ใน 3 ศูนยฯพื้นที่ศึกษา กลุมชนบทที่สูง  แตเปนที่นาเสียดายที่ไมมีประชากร
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ตัวอยางศึกษา (4 ราย) ในพื้นที่ที่ใหสัมภาษณเปนรายบุคคลไดใหขอมูลในเรื่องนี้  ดังนั้น  จะขอนํารายละเอียดเทาที่สรุปจากการ
สัมภาษณและอภิปรายกับกลุมตัวแทนประชากรเปาหมาย 4 หมูบานของศูนยฯ พระบาทหวยตมมานําเสนอไวในหัวขอนี้  ดังน้ี 
      ภูมิปญญาทองถ่ินในดานหัตถกรรมของสมาชิกศูนยฯ พระบาทหวยตม   นับวาเปนท่ีรูจักกันดีท้ังฝมือ และคุณภาพ  
โดยเฉพาะการทําเครื่องเงิน เปนเครื่อง ประดับตกแตง  ศิลปะประดิษฐ ซ่ึงจัดเปนประเภทสินคาคัดสรร สุดยอด OTOP ระดับ
จังหวัด / ภาค / ประเทศ และไดระดับ 4 ดาว (สวนแหลงผลิตในตัวเมืองที่ ไดระดับ 5 ดาว สูงสุด ก็เปนฝมือ ชางของศูนยฯ พระ
บาทหวยตม เชนกัน) 
 คุณสมบัติของสมาชิกศูนยฯ พระบาทหวยตม ที่มีองคประกอบ ของ  (1)  การเปนกะเหรี่ยงพุทธ หรือกะเหรี่ยงที่นับ
ถือพุทธศาสนา (2) การเปนสมาชิกที่อยูในศูนยฯ โครงการหลวงและ (3) มีความซื่อสัตยตรงเวลาในการใชเงินเชื่อคืน เหลาน้ีทํา
ใหทางรานหรือแหลงจําหนายเม็ดเงิน ยอมใหสมาชิกศูนยฯ พระบาทหวยตม ซ้ือเงินเชื่อโดยใหคืนเงินตอเม็ดเงิน นน. 1,150 
กรัม ราคา 8,000 บาท เปน 8,100 บาท ใน 3 วัน  ทําใหเกิด ความคลองตัวในการพัฒนาธุรกิจในครัวเรือน ที่เปนภูมิปญญา
ทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง      
 จากจุดแข็งหรือปจจัยสนับสนุนขางตน  เปดโอกาสใหสมาชิกบานหนองบอน หมู 11 ของศูนยฯพระบาทหวยตม  
ประกอบอาชีพหลักทํา เครื่องเงิน (ทําที่บานประมาณ 60 ครัวเรือน และสมาชิกครัวเรือน ไปทําบานอ่ืนอีกประมาณ 30 ครัวเรือน 
สวนรูปแบบการผลิต เปนแบบของหมูบานเดิม แบบตามสั่ง และแบบจากตัวเมืองเปนสําคัญ)  ซ่ึงไดรับการคัดสรรเปน โครงการ
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ หรือ OTOP ระดับ 4 ดาวของจังหวัด โดยผูใหญบานหรือพอหลวง ของ บานนี้ไดรับเลือกเปนประธาน
กลุมทําเครื่องเงิน ที่มีสมาชิกท้ังหมดปจจุบันรวม 150 คน และไดรับการสงเสริมตางๆ คือ กรมพัฒนาชุมชน ไดมอบตรา
สัญลักษณและบัตรอาชีพ กลุมทําเครื่องเงิน (Nongborn Silver Group Handicraft Karen, supported by Community Deve-
lopment) ทําใหผูไดบัตรไดรับการคุมครองและรับรองในการประกอบอาชีพทําเครื่องเงินไดสะดวกมากขึ้น  สวนทางศูนย 
สงเคราะหชาวเขาก็ไดเขามาชวยฝกอบรม และโครงการหลวง เปนฝายชวยดานหาตลาด  เหลานี้นับเปนโอกาสดีที่จะชวย พัฒนา
ชุมชนใหเกิดความเขม แข็ง และมีศักยภาพรวมเปน กลุม OTOP ที่มีคุณภาพตอไปได  
 การประกอบอาชีพหลัก อยางเปนล่ําเปนสันในการทํา เครื่องเงินดวยภูมิปญญาทองถ่ิน  จนมีชื่อเสียงในดานฝมือ
และคุณภาพของสมาชิกบานหนองบอน  ศูนยฯพระบาทหวยตม  ทําใหมี โอกาสไดรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแกไข
ปญหาความยากจนประเภทกองทุนตาง ๆ ทั้งของรัฐบาลเดิมและปจจุบัน  อาทิ  โครงการกองทุนอุดหนุน หมูบานละ 100,000 
บาทโดยได กูรายละ 20,000 บาท  กําหนดคืนรายปเทา ๆ กันภาย ใน 5 ป โดยไมมีดอกเบี้ย  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการกอง 
ทุนหมูบานฯ หรือโครงการเงินลาน ที่เขาเปนสมาชิกกันสูงถึง 110 ราย หรือครัวเรือน และเปด ใหกู ตั้งแตป 2545  ปละ 2 ครั้ง ๆ 
ละ 50  และ 60 ราย ตาม ลําดับ ในวง เงินรายละ 5,000 - 20,000 บาท ตามความจําเปนท่ี นําไป ซ้ือเม็ดเงิน (จากรานขายทองใน 
จังหวัด เชียงใหม) และจายดอกเบี้ยหรือ คาบริหารจัดการรอยละ 6 บาท/ ป   นอกจากนี้ สมาชิก หมูบานบางรายก็ยังอาศัยเงินทุน 
ทําเครื่องเงิน จาก เงินกู ธ.ก.ส. อีกทางหนึ่งดวย            
 แมสมาชิกศูนยพระบาทหวยตม  บานหนองบอนและบานอื่นๆ โดยภาพรวมจะมีความไดเปรียบหรือมีโอกาสดี  
และจุดแข็งหลายประการที่พูดถึงแลวแตขณะเดียวกันก็ยังมีจุดออนหรือขอจํากัดบางประการ  ท่ีจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ
ทั้งจากภาครัฐและทางโครงการหลวงโดยตรง   รวมทั้งกลุมสมาชิกของตนเองที่จะชวยกันแกไขปญหาตางๆ  จุดออนประการ
แรกก็ คือ สมาชิกศูนยฯ สมาชิกศูนยฯพระบาทหวยตมที่ประกอบอาชีพหลักและ อาชีพเสริมทําเครื่องเงิน ทอผา (ผาทอกะเหรี่ยง
แบบโบราณ) ตีมีด จักสาน ฯลฯ ขาดประสบการณในการรวมกลุม OTOP และรวมกลุมไมสําเร็จตามเปาหมายอยางแทจริง  ดวย
ปจจัย ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ  ปญหาถูกกดราคาโดยพอคาคนกลางและตัดราคากันเอง ระหวางสมาชิก  การมีทุนนอย  
ความรูดานติดตอคาขายกับตางประเทศยังไมเพียงพอ  สวนผาทอก็ยังขาดความรูดานสีธรรมชาติและการยอมสีเชิงคุณภาพ เพ่ือ
การแปรรูปสงขายตางประเทศโดยตรง  เชน ญ่ีปุน ที่ส่ังผานบริษัทแปรรูปอยูขณะนี้ 
 ประการที่สอง ความนิยมทําอาชีพหรืองานหนึ่งตําบลฯเปนรายเดี่ยว แมในนามจะเปนสมาชิกกลุม OTOP ทํา
เครื่องเงินที่ไดระดับ 4 ดาว ของสมาชิกบานพระบาทหวยตมก็ตาม ดังนั้น เมื่อไดรับผลกระทบในกระบวนการผลิตเรื่องใดก็ตาม
ก็จะสงผลโดยตรงแกครัวเรือนยากจนแตละราย เชนราคาวัตถุดิบที่ตองซ้ือมาผลิต คือ เม็ดเงิน (นน. 1,150 กรัม) ที่สูงข้ึนมากจาก 
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8,000 บาท เปน 9,000 บาท ทําใหสมาชิกยากจนกลุมทําเครื่องเงิน ตนป 2547 หลายครัวเรือน หรือสวนใหญตองหยุดผลิตเพราะ
ไมสามารถจะสูตนทุนท่ีสูงมากไดและยิ่งสูงข้ึนไปอีกในตนป 2548 (11,000บาท/เม็ดเงินนน. 1,150 กรัม) และก็เปนขอจํากัดที่
ไมมีการชวยกันแกไขปญหาในรูปของกลุมแตประการใด หรือแมแตหาทางปองกันไวกอนรวมกัน ก็ไมมีเชนกัน 
 จากจุดออนและขอจํากัดตางๆ ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคแกการพัฒนาความกาวหนาและยั่งยืนของกลุมทําเครื่องเงิน
ของสมาชิกศูนยฯพระบาทหวยตม  ประการแรก คือ การขาดพฤติกรรมและจิตวิญญาณการรวมกลุม หรือการลงทุนรวมทํา
ดวยกันเปนกลุมของสมาชิกกลุมทําเครื่องเงิน บานหนองบอน  หรือแมแตใน หมูบานอ่ืนของศูนยฯพระบาทหวยตม  ก็ไมตาง
จากสมาชิกของอีกสองศูนยฯพื้นที่ศึกษาที่พูดถึงแลว  นับเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหไมสามารถขยายงาน  และพัฒนา
ความกาวหนา ของกลุม OTOP และทําเปนกลุม ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดยอม -SME ท่ียั่งยืนตอไปทั้งๆที่มีศักยภาพและ
โอกาสท่ีจะทําไดอยางดี   กรณีนี้รวมถึงกลุมอาชีพอ่ืนของศูนยฯ พระบาทหวยตม อาทิ กลุมทอผา ท่ีมีโอกาสรับการสงเสริม
กิจกรรมตอเนื่องดานตัดเย็บสําเร็จรูป แตก็มีอุปสรรคเพิ่มมากข้ึนจาก การใชแรงงานเด็กและผูสูงอายุ สวนใหญทําใหผลิตไดชา  
และคาจางแรงงานต่ํามาก   เนื่องจากลักษณะงานไมจูงใจแรงงานหนุมสาว ซ่ึงนิยมงานอื่นมากกวา ประการที่สอง  ถาพิจารณา
เฉพาะยอดเงินกู ท่ีสมาชิกกลุมทําเครื่องเงินรายยอยหรือรายเล็กกูมาลงทุนรายละ 5,000-20,000 บาท จากกอง ทุนเงินลานในแต
ละป จะซื้อ เม็ดเงินไดเพียงเล็กนอย (8,000 บาท ซ้ือไดเพียง 1,150 กรัม ราคาชวงธันวาคม 2546) และยัง มีแนวโนมสูงขึ้น (นน. 
เงินเทา เดิม ราคาเพ่ิมเปน 9,000 บาท ชวงมกราคม 2547 และตนป 2548 เปน 11,000 บาท) นับเปนอุปสรรคสําคัญอีกประการ
หน่ึงที่สมาชิกรายเดี่ยวรายยอยที่เปน ประชากรเปาหมายสวนใหญ ตองถึงกับหยุดงานหลักน้ีในชวงนั้น  นอกจากจะตองหา
วิธีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง ความวิกฤติของปญหา จึงจะพอบรรเทาหรือลดลงไดบาง ยกเวน สมาชิกกลุมเครื่องเงินรายใหญ
รายเดี่ยวที่มีฐานะมั่นคงไมตองอาศัยเงินกูใด ๆ อุปสรรคขอนี้ก็ ไมสงผลกระทบใหเดือดรอนนัก 
 
 (2.2)  ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา 
        ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาของ 3 หมูบานในชนบททั่วไปของจังหวัดพะเยา  เปนกระเปารูปทรงหรือรูปแบบและ
ขนาดตางๆเปนหลัก  หรือสวนใหญ  ไมนอยกวารอยละ  70   นอกจากนั้นก็เปนประเภทกลองใสเอกสาร  ตะกรา  หมวก  
รองเทาแตะ  และประเภทสั่งทําหรือส่ังซ้ือ  คือ  แจกัน  และโคมไฟ  เปนตน   ศูนยฯผลิตใหญอยูที่บานแมหลวงหรือผูใหญบาน 
(นางผองศรี  ปรีชาพงศมิตร)  บานสันปามวงใต (หมู 4  ตําบลสันปามวง  อําเภอเมือง) ซ่ึงไดจัดตั้งกลุมผลิตภัณฑผักตบชวาข้ึน
เมื่อป 2540  สวนอีกสองหมูบานในอําเภอเดียวกัน  คือ  บานต๊ําเหลา (ต.ทาจําป) ของประชากรเปาหมาย  และบานสันปามวง
กลาง (ต.สันปามวง) ของประชากรควบคุม  ที่ตางก็รวมกิจกรรมกับบานสันปามวงใตที่มีผูใหญบานหญิงดังกลาวเปนผูนํา หรือ
ประธานในการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจการจัดการมากอนท่ีจะมีโครงการหนึ่งตําบลฯ เขามาในพื้นที่ในป 2544  
ทําใหผลิตภัณฑของกลุม (กลุมนี้จะมีลักษณะพิเศษ  คือ  สมาชิกที่มารวมงาน  มีฐานะเปนเพียงแรงงาน  หรือรวมกันทํา  แต
ไมไดรวมกันคิดออกแบบและจัดการระบบกับกรมหลวงหรือประธานกลุมแตอยางใด) มีโอกาสไดรับการติดตอจากบริษัท  
Golden Lotus  Asian Arts  ของประเทศเยอรมนี  ใหนําไปออกงานแสดงสินคาที่อาคารเมืองทองธานี  กรุงเทพฯ  จนไดรับความ
สนใจและสั่งซ้ือ  คือ  ไดขยายโอกาสสงออกผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาไปจําหนายทั้งในตลาดตางประเทศ (ยุโรปและเอเชีย) 
และตลาดในประเทศในหลายภูมิภาค (รายละเอียดเรื่องตลาดจะไดพูดถึงโดยเฉพาะตอไป)  ตั้งแตป 2543  กอนมีโครงการหนึ่ง
ตําบลฯ และหลังจากเขาโครงการหนึ่งตําบลฯ ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาของบานสันปามวงใต  จึงไดรับการคัดสรรเปน
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ  ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด (ป 2546)  โดยมีการพัฒนาผลงานในดานการออกแบบ  และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑความคงทน  แข็งแรง  และรักษาสภาพปองกันความชื้นหรือเชื้อรา  และความสวยงาม  จนเปนที่รูจักและยอมรับของ
ตลาดทั้งในและตางประเทศดังกลาวแลวอยางดี  ย่ิงกวานั้น  ท้ังนักวิชาการ  นักการศึกษาหรือ     นักวิจัยหลายคน (อาทิ  ปริญญา
นิพนธศิลปศาสตร  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยนเรศวร ป 2546  และผลงานทางวิชาการของนักพัฒนาชุมชนเพ่ือ
ตําแหนง  ระดับ 6ว  กรมการพัฒนาชุมชน ป 2546)  ยังใหความสนใจเลือกหมูบานสันปามวงใต  กับการรวมกลุมหัตถกรรม
ผักตบชวา  หรือกลุมผลิตภัณฑผักตบชวา  เปนตัวอยางศึกษาถึงความเขมแข็งของการรวมกลุมแบบมีสวนรวม  รวมท้ังความ     
เขมแข็งและการเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลของประธานกลุมดังที่ระบุแลว  ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบการ
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ผลิตทุกขั้นตอน  ตั้งแตจัดหาวัตถุดิบ  การแปรรูป  และวิธีการผลิต  จนถึงระบบการตลาด  เพ่ือเสนอแนะปรับปรุงใหเปนกลุม
อาชีพของชาวชนบทที่รวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  (2.2.1)  การสรางรายไดจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
           การสรางรายไดจากผลิตภัณฑผักตบชวา  ซ่ึงเปนวัตถุดิบหางายในตําบลสันปามวง  และโดยเฉพาะจากกวาน
พะเยา  ซ่ึงสมาชิกหมูสันปามวงใตไดฝกฝนเรียนรูงานจักสานนี้มาตั้งแตป 2524 (จากแมชี 2 คนที่มาจากกรุงเทพฯ) เพื่อทําเปน
อาชีพเสริมหลังฤดูกาลทํานา  โดยตางคนตางทํา  ซ่ึงก็พบปญหามากมายไมวาจะเปนคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ  และ
การถูกกดราคาโดยพอคาคนกลางเปนสําคัญ  เพราะไมมีการรวมกลุมชวยกันจัดการ (แมสมาชิกบางสวนของหมูบานนี้จะไปเปน
สมาชิกจักสานผลิตภัณฑผักตบชวาของบานสันปามวงกลาง  ปญหาก็ยังคงอยูโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง)  ดังนั้น ในป 2540  แม
หลวงผองศรี  (ขณะนั้น  ดํารงตําแหนงสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานสันปามวงใต) ไดเปนประธานการรวมกลุมกันเอง
ของสมาชิกจักสานผลิตภัณฑผักตบชวาของหมูบานฯ  ดังระบุแลว จํานวน 56 ราย (บานต๊ําเหลา 40 ราย) เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ
ของสมาชิกจําหนายโดยตรงไมผานพอคาคนกลาง  และยังไดรับความชวยเหลือและรวมมือจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
เมืองและจังหวัดพะเยา  ดานการออกรานจําหนายผลิตภัณฑ  การฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะ  การประชาสัมพันธและจําหนาย
ผลิตภัณฑของกลุมตลอดจนสนับสนุนงบฯ ตามโครงการกระตุนเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง (มพร.) ในปงบฯ 2542  จํานวน 
64,870 บาท  เพื่อดําเนินงานตามที่ใหความชวยเหลือ  รวมทั้งการศึกษาดูงาน  จัดหาครุภัณฑใหกลุม  และการเผยแพร
ประชาสัมพันธทาง websites (www.veewthailand.com  ของเอกชน และ www.jaoban.com ของสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอเมืองพะเยา)  เปนสําคัญ  และปกอนไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการหนึ่งตําบลฯ  ของรัฐบาลปจจุบันในสมัยแรกที่ผาน
มา (ป 2543) กลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา  บานสันปามวงใตยังไดชนะเลิศประกวดกลุมอาชีพระดับจังหวัดอีกดวย   
 พัฒนาการของกลุมในลักษณะตางๆ ดังกลาวขางตน  สงผลใหรายไดของสมาชิกกลุมกอนและหลังมีโครงการหนึ่ง
ตําบลฯ แตกตางกันอยางชัดเจน  เริ่มตั้งแตทุนดําเนินการที่เดิมแทบจะไมมีอะไรมาก  เพราะชาวบานที่มาเปนสมาชิกก็เปน
แรงงานฟรี  วัตถุดิบก็ชวยกันจัดหามาฟรีเชนกัน  และกอนจะไดงบฯ สนับสนุนท่ีระบุแลว  เงินทุนหมุนเวียนของสมาชิกกลุม
เริ่มตนมีเพียง 10,000 บาท  แตเมื่อกลุมไดเขาโครงการหนึ่งตําบลฯ แลว  ไดรับงบฯ อบต. สนับสนุน 100,000 บาท  กู ธ.ก.ส. อีก 
200,000 บาท  รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนของกลุมที่เพิ่มเปน 50,000 บาท  คือ  มีทุนดําเนินการสูงถึง 350,000 บาท  สงผลให
รายไดทั้งหมดของกลุมและรายไดเฉลี่ยตอรายมีสัดสวนกอนและหลังมีโครงการหนึ่งตําบลฯ แตกตางกันหลายเทา  คือ  เดิมเคย
มีรายไดสูงสุด 50,000 บาท/ป  แตมาในชวยเขาโครงการหนึ่งตําบลฯแลว  รายไดทั้งหมดที่กลุมไดจากสินคาผลิตภัณฑที่ผานการ
คัดสรรระดับจังหวัดในป 2546 สูงกวา  3,104,690 บาท  (ทั้งนี้คิดรวมรายไดจากกลุมเครือขาย  ท่ีขยายอีก 18 กลุม  สมาชิก 420 
คน  อยูในตําบลสันปามวง  200 คน  ที่เหลืออยูในตําบลใกลเคียง 9 ตําบล  ของอําเภอเมือง  และก่ิงอําเภอภูกามยาว) สวนสมาชิก
กลุมที่ทาํเปนอาชีพหลักหรือทําเต็มเวลามีสัดสวนของรายไดเฉล่ียต่ําสุด – สูงสุด/เดือน  กอนมีโครงการหนึ่งตําบลฯ คือ 1,200 – 
2,000 บาท/เดือน  และปจจุบันเปนชวงมีโครงการหนึ่งตําบลฯ สัดสวนรายไดเฉลี่ยอาชีพหลักต่ําสุด – สูงสุด  คือ 4,000 – 6,000 
บาท/เดือน   สวนสมาชิกกลุมที่ทําเปนอาชีพเสริมกอนมีโครงการหนึ่งตําบลฯ   คือ  800 บาท/เดือน   และในปจจุบันชวงมี
โครงการหนึ่งตําบลฯ  รายไดเฉล่ีย 1,700 บาท/เดือน  อยางไรก็ตาม  สําหรับสมาชิกกลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาเปนอาชีพ
หลัก  เฉพาะในชวงหลังหรือปจจุบันที่ผลิตภัณฑไดรับการคัดสรรสินคาสุดยอด  OTOP 5 ดาว ระดับจังหวัดในป 2546  สมาชิก
ยังไดรับเงินปนผลประมาณ 200 – 300 บาท/คน/ป  ซ่ึงแบงกันในรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ  สวนอีกรอยละ 50  แบงเปน
คาตอบแทนคณะกรรมการ รอยละ 30  ที่เหลือรอยละ 10  เอาเขากองทุนของกลุม เพ่ือใชในการพัฒนาหมูบาน และอีกรอยละ 10 
เก็บไวชวยเหลือผูดอยโอกาสของหมูบาน 
 สําหรับกลุมจักสานผักตบชวาของประชากรเปาหมายบานต๊ําเหลา  แมประชากรสมาชิกกลุมจักสานที่มารวมกับบาน
สันปามวงใตจะใหขอมูลไดนอยมาก  แตกลุมตัวแทนประชากรเปาหมายที่มารวมใหสัมภาษณและอภิปรายก็นับวามีความ
ชัดเจนพอสมควร  คือ  กลุมจักสานผักตบชวาบานต๊ําเหลา  เปนกลุมจัดตั้งใหมในยุคแรกปแรกของรัฐบาลปจจุบัน (ป 2544)  
สมาชิกจํานวน 45 ราย  ประมาณ 1 ใน 4  หรือรอยละ 25.4  ของประชากรทั้งหมด  โดยอาศัยเงินทุนโครงการกองทุนอุดหนุน
หมูบานละแสนบาท  จํานวนครึ่งหนึ่งหรือ 50,000 บาท  ไมตางจากระยะเริ่มตนของบานสันปามวงใตมากนัก  แตมีพัฒนาการ
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และรายไดนอยกวามาก  หรือประมาณครึ่งเดียวของสมาชิกบานสันปามวงใต  แมจะทํางานเต็มเวลา (วันละ 12 ชั่วโมง) หรือทํา
เปนอาชีพหลัก  เฉลี่ยต่ําสุด – สูงสุดตอรายเพียง 2,000 – 3,000 บาท/เดือน  โดยสมาชิกจะมารับงานจากทางกลุมไปทําที่บาน  
และถึงส้ินป 2546  ที่ผานมาสมาชิกกลุมเหลือเพียง 24 ราย  เนื่องจากไมมีงานทํา (สมาชิกท่ีออกไปหางานทํา  สวนใหญไป
ทํางานตามโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตรตางๆ  รวมทั้งบางรายที่ไปรับงานจากบานสันปามวงใตทําเปนอาชีพเสริมงานหลัก  
ทางเกษตรมีรายไดประมาณ 2,000 บาท/ราย  ในขณะที่ประชากรควบคุมบานสันปามวงกลางก็มีกลุมจักสานผักตบชวา 
เชนเดียวกับบานสันปามวงใตและบานต๊ําเหลา  เพียงแตสมาชิกท่ีใหสัมภาษณขาดขอมูล  หรือไมสามารถใหความรูในภาพรวมได 

(2.2.2)  ความพรอมของการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลฯ 
       ประชากรเปาหมายบานสันปามวงใตและบานต๊ําเหลา และประชากรควบคุมบานสันปามวงกลาง  รวม 3 หมูบาน
ของชนบททั่วไปในจังหวัดพะเยา  ตางก็ยืนยันไมตางจากกลุมสินคาหนึ่งตําบลฯประเภทผาวา  กลุมสินคาผลิตภัณฑจักสาน
ผักตบชวา  ก็สนใจจะพัฒนางานของตนเปนลักษณะกลุมตอไปไมใชงานเดี่ยว  โดยเฉพาะกลุมของบานสันปามวงใตที่เปนกลุม
ใหญและมีเครือขายมากมายถึง 18 แหงดังระบุแลว  ก็ยังตองการขยายขนาดกลุมหรือจํานวนสมาชิกกลุมเปนประมาณ 80 ราย (มี
อยู 56 ราย)  และเครือขายเพ่ิมเปน 500 ราย (มีอยู 420 ราย)  เพราะการมีกลุมงานหนึ่งตําบลฯขนาดนี้  จะทําใหสามารถผลิตได
ตามความตองการของตลาด  และสามารถตอรองของบฯจากทางราชการ  ตอรองราคากับพอคาคนกลางไมใหสมาชิกตอง
เสียเปรียบหรือถูกกดราคาอยางที่ไดเผชิญปญหามาเดิมๆ  การขยายงานเชนน้ีประธานกลุมจึงมีความเห็นวาเงินทุนหมุนเวียนที่มี
มาตั้งแตป 2546  ปละ 350,000 บาท ไมเพียงพอ  ถาจะใหดําเนินกิจการไดคลองตัวควรเพิ่มอีก  โดยรวมแลวไมต่ํากวาวงเงิน 2 
ลานบาท  คือ  ประสงคจะใชวิธีระดับทุนและกูเพ่ิมอีกประมาณ 1.65 ลานบาท  เพ่ือนําไปซื้อวัตถุดิบ  แมแบบ  เงินทุนเก็บไวรับ
ซ้ือผลิตภัณฑจากสมาชิก  ซ้ืออุปกรณจําเปนตางๆ   อาทิ  ผา  จักร  รวมทั้งใชเปนคาซอมแซมอาคารผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 
 ความพรอมในดานแรงงานทักษะ หรือสมาชิกที่มีศักยภาพและเปนแรงงานทักษะของกลุมท่ีมีอยู 30 ราย  นับวายัง
ไมเพียงพอ  ตองการเพิ่มอีก 50 ราย  และเพ่ิมผูออกแบบผลิตภัณฑอีกเทาตัว   คือ ตองการเพิ่มอีก 5 ราย รวมเปน 10 ราย  และ
สุดทายก็ยังตองการผูบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาดเพิ่มอีก 2 ราย  รวมเปน 5 ราย  จากตัวเลขความตองการแรงงาน
ทักษะหรือสมาชิกที่มีศักยภาพเพิ่มทุกดานเหลานี้  ไมไดหมายความวาแรงงานที่มีไมพรอมที่จะผลิตงานหนึ่งตําบลฯ  เพียงแต
ตองการขยายและเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑหน่ึงตําบลที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน  และมีสินคาตอบสนองความตองการของตลาดทั้งใน
และตางประเทศตลอดไป 
 ที่จริงแลวแหลงตลาดของผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาของบานสันปามวงใตและเครือขาย  นับวาอยูในเกณฑดี 
กวางขวางกวาสินคาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลประเภทอ่ืนในพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด  แมสมาชิกและประธานกลุมฯจะเห็นวายังมีไม
เพียงพอ  ท้ังตลาดในทองถ่ิน (3 แหงในแหลงผลิต) ตางจังหวัด 8 แหง (ในภาคเหนือ  อาทิ  เชียงใหม  เชียงราย  ลําปาง  ลําพูน  
ในภาคกลาง  อาทิ  พิษณุโลก  นครปฐม  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อาทิ  หนองคาย  และในภาคใต อาทิ  ภูเก็ต)  เฉพาะตลาด
ในกรุงเทพฯ 6 แหง (จตุจักร  สวนลุม - Night Bazaar ตึกอาคารใบหยก  ประตูนํ้า  สนามบินดอนเมือง  และสีลม) และตลาด
ตางประเทศ  ทั้งยุโรป (เยอรมนี  ฝรั่งเศส  อังกฤษ) และเอเชีย (ญ่ีปุน  เกาหลีใต  ไตหวัน) 
          (2.2.3)   ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา 
       ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดตางๆที่มีผลตอการพัฒนาความยั่นยืนของผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาของกลุมตางๆ  
พอสรุปไดตามลําดับความสําคัญ คือ (1)  เงินทุนหมุนเวียนยังขาดหรือมีนอยเกินไป  (2)  วัตถุดิบผักตบชวา  มีปญหาเชื้อรา  
มอด  และสมาชิกกลุมควบคุมบางรายมีปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ (บานสันปามวงกลาง  อางวาผักตบชวาในกวานพะเยามีไม
พอใชตองไปเอามาจากตางจังหวัด) จะระบุวาวัตถุดิบขาดแคลนในชวงส้ันๆ ของฤดูรอน (เดือนเมษายน – พฤษภาคม)  (3)  ทาง
กลุมยังถูกพอคาคนกลางกดราคา  (4)  ปญหาการตลาดของกลุมยังไมย่ันยืน ในแงการมีปริมาณสินคาสงไมเพียงพอตองมีการ
ขยายปริมาณหรือเพ่ิมการผลิต  แตตองเปนสินคาที่มีการควบคุมคุณภาพ  และ (5) รูปแบบผลิตภัณฑตองพัฒนาและปรับเปลี่ยน
อยูตลอดเวลาเพื่อลดการแขงขัน 
      จากปญหาตางๆ ขางตน  สําหรับกลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวานับวาประธานกลุมฯ ของบานสันปามวงใตและ
ประธานเครือขาย  หรือนางผองศรี  ปรีชาพงศมิตร  ซ่ึงเปนผูใหญบานอีกตําแหนงดวยในปจจุบัน  มีศักยภาพและความคิด
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กาวหนาสรางสรร  ไดพยายามแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ขางตน  ดวยการแสวงหาความรวมมือ  ความรู  การปรึกษาหารือกับ
ผูรูและหรือผูเกี่ยวของระดับตางๆ (ตลอดจนสงเสริมสมาชิกครอบครัวใหศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  และสั่งสมประสบการณ
ดานการทํา  websites สินคาผลิตภัณฑ OTOP ของกลุม  ตลอดจนใหมีการโฆษณา  และซื้อขายสินคาไดทาง websites ไดตอไป
ดวย)  ดังน้ัน  ทั้งประธานและสมาชิกกลุมจึงมีความเห็นรวมกันและมีขอเสนอแนะในนามกลุมดังนี้ (1)  ตองการใหภาครัฐที่
เก่ียวของชวยจัดหาหรือสนับสนุนแหลงเงินทุน หมุนเวียนที่เหมาะสม  เพ่ือขยายและเพิ่มท้ังปริมาณและคุณภาพ  (2)  ตองการได
มีโอกาสและไดรับความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญดานแปรรูปผลิตภัณฑระดับประเทศ และระหวางประเทศมาใหความรูและ
แนะนํากลุมใหกาวทันเวทีการคาโลก  ทั้งดานรูปทรงหรือรูปแบบ  รสนิยม  และความนิยม  กรณีนี้ทางกลุมก็อยากใหภาครัฐชวย
จัดหานักออกแบบมาชวยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ  (3)  ทางกลุมตองการมีสวนรวมจัดเวทีสินคา OTOP ตามที่ชาวบานหรือ
สมาชิกกลุมตองการรวมมือกับผูเชี่ยวชาญดานน้ีโดยเฉพาะทั้งในและตางประเทศ  และ (4)  ทางกลุมตองการขอคิดเห็นจากผล
การพิจารณาของคณะกรรมการคัดสรรฯ  เพื่อประโยชนในการปรับปรุงงานผลิตภัณฑไดตรงเปาหมาย 
 อยางไรก็ตามแมวากลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาจะคอนขางกาวหนาและทันสมัยดังขอเสนอแนะขางตน  แตทาง
กลุมก็มีความเห็นตางจากกลุมผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯอื่น  สําหรับนโยบายของรัฐที่สนับสนุนใหวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่เปนเอกชนรายเดี่ยวเขามารวมในโครงการสินคาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลฯ  ในระดับประเทศเพื่อการสงออก  
เพราะทางกลุมฯ ของชาวบานหรือชนบททั่วไปเห็นวา  (1)  เอกชนมีการพัฒนาสินคาแปรรูปในระดับตลาดไปลวงหนามากแลว  
ดวยความพรอมตางๆ ในลักษณะธุรกิจ  และ (2)  กลุมชุมชนทองถ่ินนาจะถูกกีดกันและแกงแยงดานการคา  กรณีทําผลิตภัณฑ
แปรรูปสินคาประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 
  ขอเสนอแนะของกลุมฯ น้ีนาจะเปนขอคิดอยางดีของภาครัฐ  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับจะไดหาแนวทาง
ปองกันและการดําเนินการที่เหมาะสม  เพ่ือใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกันมากกวาที่จะแขงขันในตลาดเดียวกัน  สําหรับสินคา
หน่ึงตําบลฯ ของนักธุรกิจ  และของกลุมชาวบานหรือชุมชนที่ผลิตสินคาประเภทเดียวกัน  แตคุณภาพตางกัน  ซ่ึงก็คงไมยากที่
รัฐจะสงเสริมสนับสนุนหรือหาลูทางดานการตลาดใหตามคุณภาพทั้งในและตางประเทศ   แตถาคุณภาพสินคาแขงขันกันได  รัฐ
ก็อาจใชวิธีเปดเปนการคาเสรี   แตคงจะตองมีบทบาทชวยเหลือสําหรับลูทางการคาระหวางประเทศหรือในเวทีการคาโลกบาง
ไมมากก็นอย 
 
     (2.3)  ผลิตภณัฑธูปหอมเปลือกลําไย 
            ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ประเภทนี้เปนของกลุมประชากรเปาหมายชุมชนเมือง  “สันดอนรอม”  จังหวัดลําพูน  ที่ไดรับ
การคัดสรรเปนสินคาสุดยอดของจังหวัดระดับ 3 ดาว  โดยไดเปนที่หนึ่งของทั้งเทศบาลเมืองและของจังหวัด  เมื่อตนป 2548 นี้
เอง  แตเปนงานที่กลุมแมบานที่มีนางทองใบ  ธนันชัย (พี่สาวประธานชุมชน – นายถวัลย  คําธง) หัวหนาแมบานของชุมชน ได
เริ่มงานอยางจริงจังเมื่อตนป 2542  หลังจากไดงบฯ จากการเคหะแหงชาติปลายป 2541 เปนเงิน 60,000 บาท (งบฯ 1.  สรางโรง
ทําธูปและเก็บธูปใชสังกะสีเปนวัสดุทําฝา  และหลังคาเพื่ออบความรอน  ขนาด 3 x 4.5 เมตร  งานหลักคือ  ชุบและอบธูป  2.  
คาจางวิทยากร  ประมาณ 10,000 บาท  3.  คาวัสดุที่ใชทําธูป  และ 4.  คาดําเนินการ  ฯลฯ)  อยางไรก็ตาม  แมทางกลุมจะไดรับ
การคัดสรรสินคาหนึ่งตําบลฯ  เฉพาะธูปหอมเปลือกลําไยที่ใชประโยชนในการกําจัดร้ินไร และรักษาสิ่งแวดลอม  แตก็ไดผลิตธูป
หอมอีกสองประเภทเพื่อเปนสินคาจําหนายไปพรอมๆ กันดวย  คือ  ธูปหอมเกสรดอกไม (ดอกมะลิ  ดอกสารภี ฯลฯ)  และธูป
หอมตะไคร (ใชไลยุง)  (รวมทั้งการผลิตกาละแมสูตรโบราณเพิ่มเติมเขามาตั้งแตปลายป 2546) 
 (.2.3.1)  การสรางรายไดจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
           การสรางรายไดจากผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไย  (รวมกับธูปหอมเกสรดอกไมและธูปหอมตะไคร)  ซ่ึงเปน
วัตถุดิบหางายโดยทั่วไปในจังหวัดลําพูน  แหลงปลูกลําไยสําคัญของประเทศ  หลังจากไดงบฯ ดําเนินการครั้งแรกกอนมี
โครงการหนึ่งตําบลฯ จากการเคหะแหงชาติ  60,000 บาท ดังกลาวแลว  ไดมีแมบานจํานวน 33 คน เขารับการอบรมทําธูปหอม
ทั้ง 3 ชนิด  ครั้งแรกในตนป 2542  แตมีผูสมัครใจรวมกลุมดําเนินการทั้งหัวหนาหรือประธานกลุมดวยจํานวน 13 คน  ป 2544  
เหลือสมาชิกพรอมประธานกลุม 12 คน จนป 2546  ถึงปจจุบัน (ป 2548) มีสมาชิกและหัวหนาหรือประธานกลุมรวม 11 คน  
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ขอสังเกตสําหรับงานนี้  คือ  นอกจากสมาชิกจะมีนอยและทําเฉพาะเปนอาชีพเสริมท้ังหมด (ประมาณ 2-3 ชั่งโมง/วัน  และหยุด
วันเสาร – อาทิตย)  แตถาจําเปนมีคําส่ังซ้ือมามากๆหรือทําไปออกงาน (งานวันลําไย – วันกระเทียม  งานฤดูหนาว  งานไม
ดอกไมประดับ ฯลฯ)  ทุกคนจะชวยกันเต็มที่  และหัวหนากลุมแมบานหรือหัวหนากลุมงานหนึ่งตําบลฯ ดวยในภายหลัง  จะ
ชวยบริหารจัดการดูแลในทุกเรื่อง  และแมบานฝายเจาะตลาดและขายสินคารวมทั้งเฝารานตางก็ทํางานใหฟรีโดยไมมี
คาตอบแทน 
 กอนที่รัฐบาลจะมีนโยบายสงเสริมโครงการหนึ่งตําบลฯ หรือในยุคเริ่มตนของกลุมทําธูปหอม (พ.ศ. 2541 – 44)  ที่
มีแตงบลงทุนขึ้นตนดังกลาว  รายไดจะอยูแคเพียงปละประมาณ 4,000 บาท  สมาชิกที่ชุบ – อบ – หอธูปจะไดประมาณคนละ 
800 – 1,400 บาท 
 ตั้งแตปแรก  สมัยแรกของรัฐบาลปจจุบัน (ป 2544) ทางกลุมฯ ไดรับงบฯพัฒนาสงเสริมอาชีพของเทศบาลเมือง
ลําพูนปละ 50,000 บาท  ย่ิงกวานั้นในป 2546  ทางประธานชุมชนมอบเงินรางวัลจากการบริหารกองทุนเงินลานไดสําเร็จตาม
เปาหมาย ปละ 3,000 บาทใหกลุม  ประกอบกับทางกลุมไดปรับปรุงพัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ  สรางรายไดจากการจําหนาย
ทั้งหมด (รวม กาละแม) สูงถึง 150,000  บาท  หักคาใชจายทั้งหมดแลวเหลือกําไรสุทธิหมุนเวียนในป 2546 เปนเงิน 35,000 บาท  
และในปถัดมาหรือป 2547  รายไดทั้งหมดเพิ่มข้ึนเปน 180,000 บาท  แตรายจายก็เพ่ิมขึ้นตาม  เหลือกําไรสุทธิเปนทุนหมุนเวียน 
37,000 บาท  สวนรายไดเฉล่ียสําหรับสมาชิกในป 2546  และป 2547 ไมแตกตางกัน  คือ  มีสมาชิกที่ชํานาญงานหรือมีทักษะสูง
และมีเวลาชวยงานมากพอสมควร 2 ราย จะไดรายละ 12,000 บาท  และ 8,000 บาทตอป  สวนสมาชิกอีก 8 คนที่เหลือจะมีรายได
เฉล่ียเสริมกันรายละ 2,000 บาท – 4,000 บาท/ป  สวนเงินปนผลและคาตอบแทนประธานและกรรมการไมมีตามที่ระบุแต แรกแลว 
 อยางไรก็ดี  ในปปจจุบัน (พ.ศ. 2548)  ทางกลุมผลิตธูปหอมเปลือกลําไยยังไดงบฯทําตอยอดสินคาจากเทศบาล 
100,000 บาท โดยไดนํามาพัฒนาปรับปรุงโรงเก็บธูป  ที่เก็บวัสดุในการทําธูป  และพัฒนารูปแบบของหีบหอ  บรรจุภัณฑ  อาทิ  
หีบหอบรรจุธูปหอมเปลือกลําไย  ธูปหอมเกสรดอกไมและธูปตะไครหอม  ทําเปนสีเหลืองทอง  สีแดงทอง  และสีเขียวทอง
ตามลําดับ  ย่ิงกวานั้นในชวงเมษายน – 30  มิถุนายน  ปเดียวกันนี้ทางเทศบาลยังไดอนุมัติงบฯ สรางอาคาร OTOP ของชุมชน  
เปนเงิน  360,000 บาท (อาคาร 2 ชั้น  ขนาด  4 x 9  ตารางเมตร)  ขณะที่ตัวอาคารใกลจะแลวเสร็จตามสัญญา  ซ่ึงก็จะเปน
สวนประกอบสําคัญที่จะชวยใหงานหนึ่งตําบลฯ ของกลุมและชุมชนสามารถพัฒนาและขยายงานไดอยางคลองตัว  และมี
ประสิทธิภาพตอไป  แตกระนั้นก็ดี  ประธานชุมชนที่ชวยเปนกําลังสําคัญสําหรับงานน้ีไดยอมรับวา  ทางกลุมงานหนึ่งตําบลฯ 
ยังมีปญหาดานการตลาด  เพราะตองชวยกันเอง  รัฐบาลมีบทบาทเพียงเปนผูหาที่แสดงสินคาใหเทาน้ัน  กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ  
ทางกลุมฯ หรือชุมชนสันดอนรอมเองตองดิ้นรนในการหาตลาดทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ  ซ่ึงจะไดพูดถึง
รายละเอียดเรื่องน้ีในหัวขอของแหลงตลาดจําหนายผลิตภัณฑตอไป 
 (2.3.2)  ความพรอมของการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหน่ึงตําบลฯ 
           งานผลิตธูปหอมเปลือกลําไย  เปนโครงการหนึ่งตําบลฯ อีกประเภทหนึ่งท่ีสมาชิกของชุมชนที่ผลิตยืนยัน
เชนเดียวกับงานหนึ่งตําบลฯ อ่ืนๆ ที่พูดถึงแลววาจําเปนตองทําเปนงานกลุม  แมวาจํานวนสมาชิกกลุมจะลดลงกวาปที่เริ่ม
รวมกลุมก็ตาม  และสมาชิกทุกคนก็มีอาชีพหลักของตนอยูแลว  แตหัวหนาหรือประธานกลุมเห็นวาการรวมกลุมกันทํางานนั้น
สามารถทํางานไดรวดเร็วและคลองตัว  ทุกคนรูหนาที่ในการทํางานในกลุมของตนเปนอยางดี  เพราะเปนสมาชิกท่ีอยูดวยกันมา
แตแรก   จึงจัดเปนกลุมเล็กๆที่มีความเขมแข็ง  รวมทั้งการไดรับเงินสนับสนุนเปนทุนดําเนินการข้ันตนที่เพียงพอ  ดังอธิบาย
แลวแตแรก  ตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน  โดยเฉพาะตั้งแตป 2546  ที่มีทุนดําเนินการทั้งหมดเกินแสนบาท  หรือเกือบสองแสนบาท
ในปที่ผานมา (ป 2547) ตลอดจนการไดงบฯตอยอดดังที่ไดระบุแลวเชนกัน จากเทศบาลในปปจจุบัน (ป 2548)  ที่ผลิตภัณฑธูป
หอมเปลือกลําไยไดรับการคัดสรรเปนสินคาสุดยอด OTOP  ระดับ 3 ดาว  นอกจากทางกลุมจะมีความพรอมทุนดําเนินการแลว  
ยังมีสมาชิกที่มีศักยภาพและเปนแรงงานทักษะ(2 คน) และผูบริหารจัดระบบการผลิตและการตลาด (5 คน) ที่เพียงพอ  จะมีนอย
ไมพอก็เฉพาะผูออกแบบผลิต-ภัณฑท่ีทางกลุมตองการเพิ่มอีก 1 คน  รวมเปน 2 คน  แมความเห็นของทางประธานกลุมจะมอง
วากลุมคอนขางพรอมในหลายๆเรื่อง  โดยเฉพาะทุนดําเนินการและสมาชิกที่เปนแรงงาน  แตถาจะขยายงานเพิ่มผลผลิต  และ
ขยายตลาด  กลุมยังจําเปนตองเพิ่มและพัฒนาปรับปรุงอีกหลายอยาง  ไมวาจะเปนสมาชิกท่ีมีศักยภาพและเปนแรงงานทักษะ  
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ทุนดําเนินการ  คุณภาพสินคา  ผลิตภัณฑที่ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหเปนท่ีนาสนใจอยูตลอดเวลา  และที่สําคัญควร
ตองหาสมาชิกกลุมที่ทํางานเต็มเวลาหรืออทําเปนอาชีพหลักมาเพิ่มบาง  ไมใชทําแคเปนเพียงงานเสริมวันละ 2 – 3 ชั่วโมง  และ
ยังหยุดวันสุดสัปดาหอยางที่เปนอยูในปจจุบัน  โดยระดมแรงมาชวยเพิ่มพิเศษเปนครั้งคราวไป  ซ่ึงขาดความแนนอน  และการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบตอเนื่อง 
 ปจจุบันแหลงตลาดของผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไย (รวมทั้งธูปหอมเกสรดอกไม  ธูปหอมตะไคร  และกาละแม
สูตรโบราณ) ในทองถ่ินท่ีมีถึง 5 แหง (ศูนยชุมชน  ถนนคนเดิน ขรัวมุง  แจมฟาพลาซา  และรานดาวคะนอง) เปรียบเทียบกับ
ปริมาณสินคาที่ผลิตไดนับวาเพียงพอ  นอกจากนั้นก็ยังทําไปวางจําหนายในงานเทศกาลตางๆ  อาทิ  งานแสดงสินคาประจําป
ของจังหวัด  งานวันลําไย  และงานฤดูหนาว  เปนตน  สวนตลาดตางจังหวัดยังไมมีวางขาย  เปนลักษณะสั่งซ้ือและสงใหทาง
ไปรษณีย  อาทิ  นนทบุรี  ชลบุรี  และขอนแกน  สวนที่กรุงเทพฯ  วางขายที่ตลาดเสาชิงชา  และสงขายทางไปรษณียดวย  สวน
ตลาดตางประเทศคงยังตองรอการพัฒนาทั้งกลุมและผลิตภัณฑของกลุมในทุกดานอีกระยะหนึ่ง 
 (2.3.3)  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาสินคา ผลิตภัณฑธูปหอมเปลือกลําไย 
      ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดตางๆ ที่มีผลตอการพัฒนาความยั่งยืนของโครงการสินคาสุดยอดหน่ึงตําบลฯ  หรือ 
OTOP ตามที่ทางกลุมผลิตธูปหอมฯไดระบุไวตามลําดับ  คือ  (1)  ปญหาการหาตลาดสินคา (แมขณะน้ีทางกลุมจะใหขอมูลวา
พอสําหรับธูปหอม ใน 3 แหงแรก  และถารวมกาละแมก็เปน 5 แหงในทองถ่ินที่ระบุแลว)  เนื่องจากรานคาทองถ่ินและในตัว
เมืองลําพูนแหลงผลิตน้ันตางก็มีการผูกขาดการคาจากพอคารายอ่ืนอยูกอนแลว  (2)  การแขงขันหรือตัดราคากันเองในทองตลาด  
ซ่ึงทางกลุมที่ผลิตสินคานอยจึงเสียเปรียบท่ีถูกตัดราคา  ไมสามารถแขงขันกับผูสงจําหนายรายอ่ืนได  (3) ในชวงแรกๆไมไดรับ
การชวยเหลือสนับสนุนจากเจาหนาที่ของรัฐในการเสนอโครงการเพื่อคัดสรรสุดยอนสินคา OTOP  จนปปจจุบัน 2548  ที่ทาง
เทศบาลและจังหวัดตางก็เลือกธูปหอมเปลือกลําไยของกลุมสินคาหนึ่งตําบลฯ  อันดับท่ี 1  ไดระดับ 3 ดาวของจังหวัด  (คือ
ไดรับเลือกเพียงประเภทเดียว  จากที่เสนอธูปหอม 3 ชนิด  และกาละแมสูตรโบราณ  ซ่ึงทางประธานชุมชนและประธานกลุมจะ
ไดปรับปรุงพัฒนาเสนอโครงการเขารับการคัดสรรในโอกาสตอๆไป) 
 นอกจากนี้ ทางกลุมยังเห็นดวยกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม  หรือ  
SMEs ที่เอกชนรายเดี่ยวหรือนักธุรกิจเขารวมโครงการหนึ่งตําบลฯ  ในระดับประเทศเพื่อการสงออก เพราะมองเห็นวาถาสินคา
ทองถิ่นที่มีคาทางภูมิปญญาชาวบานไดรับความชวยเหลือสนับสนุนดําเนินการสงออกโดยกลุม SMEs ก็จะชวยเผยแพรชื่อเสียง
ไปทั่วโลก  เพราะเปนกลุมที่มีความพรอม  ทั้งการผลิตและการหาตลาดตางประเทศมากกวากลุมของชาวบานหรือชาวชนบท
ทั่วไป (ความเห็นน้ีจะตางจากกลุมผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา  ของจังหวัดพะเยา  ที่เปนกลุมที่เขมแข็ง  มีการดําเนินงาน
กาวหนา  และมีตลาดทั้งในและตางประเทศ  คือ  สามารถแขงขันไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพกับธุรกิจเชิงเดี่ยวท่ีผลิตสินคา
ประเภทเดียวกัน  จึงไมเห็นดวยกับการที่เอกชนจะมาผลิตแขงขันหรือแยงตลาดกันเองกับกลุมชาวชนบท) 
 
 (2.4)  ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม 
            ผลิตภัณฑของกลุมงานประเภทนี้  เปนงานริเริ่มใหมของกลุมสมาชิก  หรือแรงงานชายลวนของประชากร
ควบคุม  บานจุนพัฒนา  หมู 8  ตําบลจุน  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา  ซ่ึงนาจะเปนงานที่มีลูทางพัฒนาเปนสินคาคัดสรรหนึ่งตําบล
ไดตอไป  กรณีทางกลุมเอาจริงเอาจังอยางชวงเริ่มตน  และที่สําคัญวตัถุดิบคือไมไมขาดแคลน  พรอมทั้งไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐท่ีเกี่ยวของ  ไมวาจะเปนการจัดหาแหลงทุนดอกเบี้ยต่ํา  การอบรมและเพิ่มศักยภาพสมาชิกเปนแรงงานทักษะ  การ
แนะนําระบบบริหารจัดการทุกข้ันตอนตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นแปรรูปและออกแบบผลิตภัณฑข้ึนจัดหาตลาด และขั้นจําแนก
แจกจายจนถึงมือผูบริโภค  จึงขอทํารายละเอียดที่ผูวิจัยไดสรุปรวบรวมไวมาเสนอไวในหัวขอน้ีดวย  ดังนี้ 
      สมาชิกบานจุนพัฒนาไดพัฒนากลุมผลิตภัณฑไมเนื้อออน (ไมมะมวง ขนุน ฯลฯ) ประเภทเฟอรนิเจอร ชุดโตะ
เกาอ้ี ไหขาว ครก ฯลฯ ตั้งแตป 2545 โดยมีสมาชิกชายลวน 38 คน (รอยละ 21 ของประชากรทั้งหมดในหมูบาน) ในปแรก อายุ
ระหวาง 32 – 70 ป แตสวนใหญจะมีอายุระหวาง 50 – 60 ป สมาชิกเหลาน้ีจะทําเปนอาชีพหลัก เพราะไมมีที่ทํากินทางการ
เกษตร 14 คน และเปนอาชีพเสริมอาชีพหลักเกษตร อีก 25 คน  คนในหมูบานเปนผูริเริ่มชักชวนสมาชิกในหมูบาน รวมกลุมทํา
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ผลิตภัณฑจากไมเน้ือออนกอนในปแรกตามที่ระบุแลว และในชวงปลายป 2546 (ตั้งแตพฤศจิกายน 2546) นอกจากจะมีสมาชิก
เพ่ิมอีก 1 ราย ที่ลงหุน 1,200 บาท และเปนสมาชิกสัจจะออมทรัพยตามหลักเกณฑแลว ทางกรรมการกลุม (7 คน) ยังไดเพ่ิมหรือ
ขยายกิจการทําผลิตภัณฑจากไมเนื้อแข็งหรือไมสักทอง เปนวัตถุดิบ ทําชุดรับแขก โตะ เกาอ้ี และศาลพระภูมิ เปนตน ทางกลุม
จะซื้อไมสักจากสวนปาของเอกชน จํานวน 4 เจาของที่มีขนาดสวนปาเจาละ 2 – 10 ไร จํานวน 780 ตน (เตรียมซ้ือเพ่ิมอีก 1 สวน 
จํานวน 200 กวา ตน ที่มีขนาดเสนรอบวง 40 – 60 ซม. ราคาประมาณตนละ 100 บาท) พรอมกันก็ได สมัครเปนเครือขาย
สหกรณสวนปาจังหวัดพะเยาที่เปนของเอกชน เพ่ือสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบตอไป 
 การทํางานของสมาชิกกลุมที่ทําเปนอาชีพหลักจะทําทุกวัน ๆ ละ 7 ชม.และมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑเฉลี่ยเดือน
ละ 5,500 บาท หรืออยางนอย 2,500 บาท / คน แตสําหรับสมาชิกที่ทําเปนอาชีพเสริมอาชีพหลักเกษตร หรือทําประมาณเดือนละ 
5 – 10 วัน จะมีรายไดเฉลี่ยเพียงคนละ 3,000 บาท / ป (สมาชิกกลุมที่เดือดรอน และจําเปน มีสิทธิกูเงินสัจจะออมทรัพย ผูกูจาย
ดอกเบี้ยรอยละ 2 บาท / เดือนใหกลุม)  
 กลุมผลิตภัณฑไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็งหรือที่สมาชิกกลุมปจจุบันเรียกวา “กลุมสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑจากไม 
(สวนปา)” ไดมีโอกาสเปดตัวสินคาเปนครั้งแรกที่งานกาชาดจังหวัดพะเยาในปลายป 2546 (12-21 ธันวาคม 2546) 
 สําหรับจุดแข็งหรือปจจัยสนับสนุนกลุมผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม (กลุมสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑจากไมสวนปา)  ก็
คือ  สมาชิกกลุมทุกคนมีสวนชวยสนับสนุนดวยการลงหุนรวมกันเปนเงินทั้งหมด 98,400 บาท (11 คน ๆ ละ 6,000 บาท และ 27 
คน ๆ ละ 1,200 บาท ) เปนทุนเรือนตน รวมกับเงินกูอีก 10,000 บาท จากโครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท ของ
กระทรวงมหาดไทยผาน อบต. ในปเริ่มตนหรือป 2545 นอกจากนั้นก็เปนเงินออมของสมาชิก ที่ตองปฏิบัติตามเกณฑ คือเงิน
ฝากสัจจะออมทรัพยคนละ 100 บาท / เดือน ในปแรก ของการเขาเปนสมาชิก (มกราคม 2545) และ คนละ 20 บาท / เดือน ตั้งแต
ปที่ 2 เปนตนไป 
 อยางไรก็ตาม จุดออน  และปญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการพัฒนากลุมนี้ใหเปนงานหนึ่งตําบลฯ ตอไป  ยังมี
อยูหลายประการและจุดออน  หรือขอจํากัดในระยะเริ่มตนที่กลุมประสบ  คือ เงินทุนสําหรับการสรางโรงงาน  เตาอบ  มอเตอร  
วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนในการทําเฟอรนิเจอรเครื่องไม ที่ประณีตมีคุณภาพยังจํากัดอยูมาก ที่ยังขาดอยู อาทิ แทนเจาะ จิ๊กซอ 
เครื่องขัดไม เปนตน (เงินออมของกลุมที่เปนทุนสํารองตนป 2547 มีเพียง 80,000 บาทเศษ) 
 จากจุดออนหรือขอจํากัดขางตนทําใหเปนอุปสรรคในการผลิตงานที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการสงเสริมใหสมาชิกมี
โอกาส เพิ่มพูนทักษะจากการฝกอบรมใหมากขึ้น 
      การดําเนินการเชิงรุกดานการตลาดและการขยายตลาด การปรับปรุงการออกแบบสินคาผลิตภัณฑเครื่องไม การ
ประชาสัมพันธ ยังทําไดนอยมาก เน่ืองจากเปนงานเริ่มตน (ผลิตสินคาออกจําหนวยครั้งแรกปลายป 2546) ยังขาดทั้ง
ผูชํานาญการและประสบการณใหคําแนะนําปรึกษาหรือการใหความรู และการบริหารจัดการอยางมีศักยภาพและเปนระบบเพื่อ
กาวไปสูการเปนสินคา OTOP ระดับสูงในอนาคตอันใกล 
 
 
 (2.5)  ผลิตภัณฑเครื่องเขนิและไมแกะสลัก 
        ผลิตภัณฑภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินลานนาอีกประเภทหนึ่ง ที่เคยรุงเรืองอยางมากในหลายชุมชนของ
จังหวัดเชียงใหมในอดีตมามากกวา 40 –50 ปแลว  โดยเฉพาะในชุมชนเมือง “ระแกง”  แขวงเม็งรายที่สมาชิกชุมชนสวนใหญใน
อดีตรับงานจากบานหรือรานบริเวณถนนวัวลายมาเขียนลายและลงสี  ปจจุบันเมื่อการสั่งซ้ือส่ังทําเครื่องเขิน  ประเภท ขันน้ํา  
พานรอง  และอื่นๆ  ลดลงอยางมาก  ดวยความขาดแคลนวัตถุดินไมสักท่ีภาครัฐไมอนุญาตใหตัดฟนซ้ือขาย  ประชากรเปาหมาย
ของชุมชนที่ทําผลิตภัณฑประเภทนี้ก็ตองหางานอาชีพหลักใหม  และใหงานทําเครื่องเขินเปนเพียงงานเสริมเทานั้น  สรุปแลวจะ
เหลือเพียง 3 ครัวเรือนที่สมาชิกประมาณ 6 คน รับงานจากรานในถนนวัวลายมาทําเปนประจํา (แรงงานเหลาน้ีอายุประมาณ 30 -  
40 ป)  รายไดตอเดือนต่ําสุด – สูงสุด  600 – 700  บาท  ถึง  3,000 – 4,000 บาท และกรณีที่ไดรับเครื่องเขินมาเขียนลายและลงสี
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ถึง 2,000 – 3,000 ชิ้น  เนื่องจากทางวัวลายไดรับคําส่ังซ้ือมามาก  สมาชิกชุมชนก็จะระดมสมาชิกมาชวยกันทําประมาณ 10 
ครัวเรือน (วัตถุดิบในสมัยหลังจนปจจุบันท่ีใชแทนไมสักคือไมกามปู)  ท่ีจริงแลวสมาชิกชุมชนนี้เดิมก็ทํางานหัตถกรรม
แกะสลักไม (ผลิตภัณฑภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินของภาคเหนือลานนาอีกอยางหนึ่ง) ดวย  ซ่ึงปจจุบันก็เหลืออยูประมาณ 
5 – 6 ครัวเรือนที่ยังรับทําเปนงานเสริมดวยเหตุผลเดียวกับเครื่องเขินน่ันเอง 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  สมาชิกชุมชนระแกงปจจุบันจึงไมมีเปาหมายที่จะรวมกลุมผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ จาก
หัตถกรรมเครื่องเขินและเครื่องไมแกะสลักแตประการใด  นับเปนส่ิงท่ีนาเสียดายถาไมไดอนุรักษงานศิลปะประดิษฐท่ีมีคุณคา  
และเปนเอกลักษณสําคัญของสังคมทองถิ่นไทย  เพียงแตตองปรับปรุงพัฒนาและจัดหาวัตถุดิบไมคุณภาพดีจากสวนปาท่ีปลูก
เพ่ือตัดฟนเชิงธุรกิจไดดีไมแพไมสัก  หรืออยางนอยก็สามารถพัฒนาปรับปรุงไดใกลเคียงกัน  มิฉะน้ันก็ตองหาวัสดุอ่ืนท่ีใช
ทดแทนกันได 
 
          (3.)  ผลิตภัณฑประเภทอาหาร 
               พื้นท่ีศึกษาที่ประชากรตัวอยางตอบเกี่ยวกับงานหนึ่งตําบลฯ ประเภทอาหาร  พบวามีเฉพาะในชุมชนเมือง 2 แหงของ
จังหวัดลําพูนเทานั้นที่ใหคําตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่พรอมบริโภค  แตที่จริงแลวยังมีพื้นที่ศึกษาในชนบทที่สูง  
เชน ศูนยฯหนองหอยที่สมาชิกผลิตอาหารประเภทผลิตผลทางการเกษตรที่บริโภคสด  โดยเฉพาะพืชผักปลอดสารพิษหรือผัก
อินทรียดังที่พูดถึงแลวแตแรก  หรือในชนบททั่วไปที่สมาชิกบางหมูบาน  อาทิ  บานสันเหนือ  จังหวัดเชียงใหม  และบานหวย
บง  จังหวัดลําพูน  ที่จัดตั้งกลุมทําน้ําพริกตาแดง  แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาทุกตัวอยางที่พูดถึงไดรับการคัดสรรเปนสินคาหน่ึง
ตําบลฯ ระดับ 3 – 5 ดาว  เพียงแตเปนลักษณะงานที่มีคุณภาพหรือมีแนวโนมวาจะสามารถพัฒนาไปสูการเปนสินคาหน่ึงตําบลฯ
ตอไปได 7)และก็รวมถึงการจัดกลุมทําน้ําพริกลําไย  และขนมขบเคี้ยวตางๆของชุมชนไกแกวที่ประธานชุมชน (นางวิไลวรรณ  
อาษากิจ)  เปนผูนําและชักชวนสมาชิกหญิงชายมาเปนแรงงาน  โดยใชเวลาวางทํางานเสริมรวมกันน่ันเอง  ประธานไดใชทุน
สวนตัวมาเปนทุนหมุนเวียนปละไมต่ํากวา 3 หมื่นบาทจนปจจุบัน  เพื่อสรางความเขมแขงเบ้ืองตน  กอนเสนอโครงการใหทาง
เทศบาลและจังหวัดคัดสรรเปนสินคาหน่ึงตําบลระดับจังหวัดตอไป 
 อยางไรก็ตาม  ชุมชนชางฆอง  1 ใน 2 ชุมชนเมืองของจังหวัดลําพูน  ที่ประชากรควบคุมของชุมชนไดระบุถึง
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพรอมบริโภค  คือ  ขนมหวานตางๆ ที่รูจักชื่อเสียงกันดีในคุณภาพ  และรสชาติที่เปนเอกลักษณ  
โดยเฉพาะ  ทองมวนและขนมเกลียว  นอกจากนั้นก็ไดแก  ขนมชั้น  สอดไส  ทองหยิบ  ทองหยอด  หมอแกง  และอ่ืนๆตามสั่ง 
(ที่จริงแลวทางชุมชนรับทําอาหารตามสั่งท้ังคาว – หวาน  และเทศบาลเมืองลําพูนก็ไดใชบริการนี้ในการจัดงานเลี้ยงตางๆ 
รวมทั้งการใหจัดอาหารเลี้ยงผูสูงอายุของทุกชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเดือนละครั้ง) 
 สําหรับอีกชุมชนหน่ึงของจังหวัดลําพูน  คือ  ชุมชนสันดอนรวมที่มีประชากรเปาหมายรวมกลุมกัน  ตั้งแตป  2538 – 
39  แตเปนลักษณะเครือขายของการรวมตัวของทั้ง 17 ชุมชนเมือง  ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีทําสวนใหญจะเนนอาหารเมืองและขนม
ทองมวน  รวมทั้งการรับจัดโตะจีนในงานที่เทศบาลจัดตามเทศกาลตางๆ (ตลอดจนการเย็บเสื้อผาคนเมือง – มอฮอม จําหนาย) 
(ประธานใหญของ 17 ชุมชนเมืองสมัยน้ัน  คือ  อาจารยอุรา  กานอย  บานสันปายางหลวง)  อยางไรก็ตาม  หลังจากชุมชนน้ีได
ประธานชุมชนคนใหม (นายถวัลย  คําธง)  ก็ไดขอความรวมมือจากพี่สาว (นางทองใบ  ธนันชัย) มาชวยงานเปนประธานกลุม
                                                 
7) ตัวอยางเชน  ผลิตภัณฑของกลุมทํานํ้าพริกตาแดง  ของบานสันเหนือ  หมู 7  ตําบลเหมืองแกว อ.แมริม         จ.เชียงใหม  ที่เคยไดท่ีหน่ึงของระดับ
อําเภอมาแลว  นอกจากน้ําพริกตาแดงแลว  ทางกลุมยังทําผลิตภัณฑเสริมประเภทขิงผง ไพลผง ผักกาดดอง และไขเค็ม  สมาชิกเปนหญิงลวน 12 คน 
รวมทั้งผูชักจูงนางบุญเลื่อน มุงเมฆ ท่ีเปนสมาชิก อบต.ที่ฐานะดี และประธานกลุมที่เปนผูหาตลาด ระดับตําบล – อําเภอ และตลาดตามงานเทศกาล
ของจังหวัด แตศักยภาพของกลุมนํ้าพริกตา-แดง ที่สมาชิกเปนหญิงสูงอายุ (48-68 ป) ยังไมเพียงพอจะเปนสินคา OTOP ของตําบล–อําเภอ –จังหวัด 
คุณภาพสินคาท่ีเก็บไมไดนาน  แรงงานจํากัด ทุนนอย (แมจะไดเงินกระตุนเศรษฐกิจ ชุมชนบางสวนจากภาครัฐ และงบอุดหนุนของอบต. มาชวย
เสริม แตก็เปนหลักพันและหลักหมื่นเทาน้ัน) จึงยังไมสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกเครือขาย OTOP ระดับอําเภอที่ตองเสียคาทําเนียมสมัครกลุมละ 
300 บาท และยังตองฝากออมทรัพย เดือนละ 100 บาท /กลุม รวมทั้งคาใช จายอีกมากมายทุกคร้ังที่ไปรวมงานแสดงสินคาตาง ๆ ระดับจังหวัด  และ
ระดับ ประเทศ 
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แมบานและทําหนาท่ีเปนประธานกลุมงานหนึ่งตําบลฯ หรือ OTOP ตั้งแตป 2544  แตงานเริ่มมาตั้งแตปลายป 2541  ที่ไดงบฯ
การเคหะแหงชาติ (เริ่มงานทําธูปหอมที่ไดพูดถึงแลว)  สินคาประเภทอาหารหรือขนมหวานที่กลุมริเร่ิมผลิตฯ คือ  กาละแมสูตร
โบราณ  เพ่ิมทําเพ่ิมข้ึนในกลุมระยะหลัง  หรือตั้งแตปลายป 2546  ซ่ึงรอการพัฒนาคุณภาพและสงคัดสรรเปนสินคา OTOP (ถัด
จากธูปหอมเปลือกลําไยที่ไดรับการคัดสรรเมื่อตนป 2548) ตอไป                                        
 ท่ีนาสนใจสําหรับผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ประเภทอาหารในพื้นที่ศึกษาอําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม (แตตางตําบลกับ
พื้นที่หมูบานตัวอยางศึกษา) ที่สวนบุคคลเปนเจาของกิจการ (นายสมบูรณ – สุภา  ยาวิเลิศ) และเปนผูประกอบการของสุภา
ฟารมผึ้ง  ตั้งแตป 2528  คือ  ผลิตภัณฑนํ้าผึ้งจากเกสรดอกไมชนิดตางๆ (ลําไย  ลิ้นจี่  ดอกทานตะวัน  ดอกนุน  ดอกสายเสือ)  
รวม 5 ชนิด  โดยนํ้าผ้ึงดอกลําไยเปนผลิตภัณฑท่ีขายดีที่สุด  เพราะมีกล่ินหอม  เปนที่ตองการของผูบริโภคทั้งในและ
ตางประเทศ  สวนผลิตภัณฑนํ้าผึ้งแปรรูปที่ทางฟารมทําเพิ่มเติมเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค  ไดแก  สบูเหลว  แชมพู  
โรยัลเยลลี่ผสมในโลชั่น  นอกจากนี้ก็แปรรูปเปนของดอง  อาทิ  นํ้าผึ้งหมักโสม  นํ้าผึ้งดองบวย  เสนทางการเขาสูการเปน
ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ของรัฐ  เริ่มตั้งแตป 2540/41  พัฒนาการอําเภอขอนําผลิตภัณฑน้ําผ้ึงของฟารมเขาเปนสินคาจากพัฒนา
ชุมชนเชียงใหมรวมกับผลิตภัณฑของหนวยงานอื่นๆ ของกรมพัฒนาชุมชน  และปลายป 2544 ในยุคแรกของรัฐบาลปจจุบัน  
พัฒนาการอําเภอแมริมไดสงเสริมใหสุภาฟารมผ้ึงเขาระบบเครือขาย  เพื่อใหมีการรวมกลุม  การอบรมผูนํา  และการนําภูมิ
ปญญาใชกับอาชีพในทองถิ่น  รวมสมาชิกเริ่มตน 28 กลุม (กลุมละ 5 – 6 คน มาจาก  11 ตําบลและเทศบาลอําเภอแมริม) ป 2545  
สมาชิกเพิ่มเปน 42 กลุม โดยที่ผลิตภัณฑของกลุมไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดสินคาหนึ่งตําบลสูงถึง 16 ผลิตภัณฑ  ซ่ึงใน
จํานวนนี้  ผลิตภัณฑนํ้าผึ้งของกลุมเกษตรผูเลี้ยงผึ้ง (ของสุภาฟารมผึ้ง) ในป 2546 (กลุมน้ีมีสมาชิก  25 คน  แยกเปนเครือขาย 
25 เจาของอยูในจังหวัดอุตรดิตถ  ลําปาง  ลําพูน  เชียงใหม  เชียงราย  และเลย)  ระดับ 4 ดาวของจังหวัด  และในปน้ี  คุณสุภา   
ยาวิเลิศ ก็ไดรับการคัดเลือกเปนประธานเครือขายโครงการผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ  หรือ OTOP อําเภอแมริม  ซ่ึงไดตั้งเปาที่จะ
ชวยกันพัฒนาผลิตภัณฑของเครือขายในจํานวนกลุมที่สูงขึ้นทุกป  สวนในปถัดมา (ป 2547) ผลิตภัณฑนํ้าผึ้งดอกลําไยที่ไดปรับ
รูปแบบบรรจุภัณฑ  ขวดและขนาดบรรจุเขารับการคัดสรรสุดยอดสินคาหนึ่งตําบลฯ ไดระดับ 5 ดาวของจังหวัดเชียงใหม  (ตน
ป 2548 คุณสุภา  ยาวิเลิศ  ไดปรับเปลี่ยนตําแหนงมาเปนกรรมการเครือขายหนึ่งตําบลฯ จังหวัดเชียงใหม  ในตาํแหนงเหรัญญิก) 
 
          (4.)  ผลิตภัณฑประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก 
 ผลิตภัณฑสินคาคัดสรรสุดยอดระดับจังหวัด  ที่จัดอยูในกลุมศิลปะประดิษฐ  และของที่ระลึก  ที่มีในพื้นที่ตัวอยาง
ศึกษา  จะพบเพียงผลิตภัณฑกระดาษสาและผลิตภัณฑสินคาที่ระลึกที่ผลิตจากดอกกลวยไม  ใบไม  ผีเส้ือ   ที่เปนของเอกชน
หรือผูประกอบการรายบุคคล  ในพื้นท่ีชนบททั่วไป  จังหวัดเชียงใหม  และการทํากันเปนกลุมเล็กๆ  คือ  ผลิตภัณฑตุง (ธง) ของ
ประชากรเปาหมายชุมชนเมือง  จังหวัดพะเยา  ซ่ึงทั้งสองผลิตภัณฑนี้ไมมีรายละเอียดจากการสัมภาษณประชากรตัวอยางศึกษา
เปนรายบุคคล  จึงจะนํารายละเอียดเทาที่สรุปจากการสัมภาษณผูประกอบการโดยตรง และจากการสัมภาษณและอภิปรายกลุม
ตัวแทนประชากรเปาหมาย  มานําเสนอไวในหัวขอนี้  เทานั้น 
 
 
 (4.1)  ผลิตภัณฑกระดาษสา 
        สําหรับผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯประเภทนี้ไดรวบรวมจากบทสัมภาษณพิเศษของผูวิจัยเอง  เนื่องจากเปนธุรกิจ
เชิงเดี่ยวของประชากรในพื้นที่หมูบานของประชากรเปาหมาย ตัวอยางศึกษาในจังหวัดเชียงใหม  คือ  บานสันเหนือ  หมู 7  
ตําบลเหมืองแกว  อําเภอแมริม  เจาของกิจการคือ  นายบุญฤทธิ์  พันธุศรี  ดําเนินการโดยบริษัทสวนบุคคล  “บุญทวี
อุตสาหกรรมกระดาษสา”  ของนายบุญฤทธิ์  และครอบครัวในลักษณะของ SME  ท่ีสามารถดําเนินการเปนธุรกิจเดี่ยวโดยไม
ตองอาศัยกลุมอยางท่ีรวมกันจัดทําในพื้นที่ชนบทหรือชุมชนเมือง  ที่ยกตัวอยางมาแลวขางตน  จึงขอนํามาสรุปเปนตัวอยางเพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบ  รวบรวมขอมูลเพ่ือการพัฒนาการรวมกลุมผลิตภัณฑหน่ึงตําบลฯ ของชาวบานดังนี้ 
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 ผลิตภัณฑกระดาษสา  ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึกของพ้ืนที่ศึกษาในจังหวัด
เชียงใหมที่มีลักษณะเปนงานเดี่ยว หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน และเปน สินคาคัดสรรหนึ่งตําบลฯ หรือ OTOP ระดับ 3 ดาว 
ระดับจังหวัด คือ เจาของผูประกอบการที่ทํามาเดิม ตั้งแตป 2533 ไดรับการชักจูงจากทางพัฒนาการอําเภอใหสมัครมาคัดสรร
ผลิตภัณฑ OTOP ป 2546 จางแรงงานในหมูบานเดียวกัน 17 คน อายุระหวาง 30-55 ป เปนแรงงานจางรายวัน 3-4 คน ๆ ละ 150 
บาท / วัน ที่เหลือเปนแรง งานจางเหมาผลิตแผนกระดาษสาแผนละ 50 สตางค ผลิตได 350 แผน / คน (ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง) 
รวมแลวจะผลิตไดประมาณวันละ 1,200 แผน ราคาขายแผนละ 4 บาท รวมเปนราย ไดสุทธิประมาณเดือน ละ 2-3 หมื่นบาท   
 สําหรับผลิตภัณฑแปรรูปกระดาษสา เปนกรอบรูป สมุดอัลบั้ม กลองของขวัญ ฯลฯ จะทําในบานผูประกอบการ รอย
ละ 30 ที่เหลือ สวนใหญ คือรอยละ 70 สงไปทําที่บานเจดียแมครัว อ.สันกําแพง และบานที่อําเภอสารภี เปนสําคัญ   
  แหลงตลาดของผลิตภัณฑแปรรูปกระดาษสาทั้งหมด จะสงขายที่ตลาดตนเปา อ.สันกําแพง 4-5 ราน โดยเจาของ
ผูประกอบการจะนําไปสงเอง เดือนละ 2 ครั้ง 
 อยางไรก็ตาม แมคุณบุญฤทธิ์จะเปนผูประกอบการที่มีฐานะมั่นคงมากอนแลว ก็ยังยอมรับวาคาใชจายในการไปรวม
ออกงาน OTOP City กับทางราชการแตละครั้ง ซ่ึงตองรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมด ยกเวน คาเชาสถานที่นั้น เปนจํานวนสูง
หรือสูงมาก นับเปนขอจํากัดและอุปสรรคสําคัญของผูประกอบการรายเล็ก 
      อุปสรรคสําคัญอีกประการหนึ่ง สําหรับสินคาหนึ่งตําบลฯ หรือ OTOP ประเภทเดียวกัน ก็คือ การแขงขัน และขายตัด
ราคากันเอง นอกจากนั้นแหลงวัตถุดิบหรือแหลงรับซ้ือและขายปอสาใหญที่สุดของประเทศ (อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย) ยังอยูคน
ละแหงกับแหลงผลิตหรือแหลงแปรรูปผลิตภัณฑกระดาษสา ไมวาจะเปนที่เชียงใหม ลําปาง แพร หรือนานก็ตาม 
      ผลกระทบจากการลดลงของนักทองเที่ยวจากตางประเทศ เชนชวงที่เกิดโรคระบาด SARS ในตนป 2546 จะสงผล
โดยตรงอยางรุนแรงแกผูผลิตจําหนายของที่ระลึกตาง ๆ รวมทั้งผูผลิตผลิตภัณฑจากกระดาษสาถึงข้ันหยุดกิจการ และเลิกจาง
แรงงาน เชนที่เกิดแกบริษัทบุญทวีอุตสาหกรรมกระดาสา ติดตอกันนานถึง 5 เดือน  เปนตน 
 
 (4.2)  ผลิตภัณฑสินคาที่ระลึกที่ผลิตจากดอกกลวยไม  ใบไม  ผีเสื้อ 
 ผลิตภัณฑจากดอกกลวยไม  เปนผลงานของสวนกลวยไมแมแรม (Mae Ram Orchid Nursery) ที่มีคุณทวี ทะพิงคแก  
เจาของและผูประกอบการเริ่มงานนี้มาตั้งแตป 2527  ในเขตพื้นที่ศึกษาตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  ในพื้นที่ 5 
ไร  ใชเปนที่ปลูกสวนกลวยไม  เพาะพันธุกลวยไมและพันธุไมนํ้า  เลี้ยงผีเส้ือ ฯลฯ  รวมแรงงานทุกฝาย  ทั้งคนสวน  แรงงาน
ทักษะ  เจาหนาที่ฝายขาย ฯลฯ 30 คน   ผลิตภัณฑกลวยไมสดและแปรรูปเปนสินคาที่ระลึก  เครื่องประดับจากดอกกลวยไม  
ใบไม  ผีเส้ือ (เขมกลัด  สรอย ฯลฯ)  ที่จําหนายท้ังในประเทศและสงออกตางประเทศ  จนมาในป 2546  ทางพัฒนาการอําเภอแม
ริมมาชักชวนและเชื้อเชิญใหสงผลงานหรือผลิตภัณฑของทางสวนกลวยไมแมแรม  ไปรับการคัดสรรเปนสินคาสุดยอดหนึ่ง
ตําบลฯ  ซ่ึงไดรับเลือกเปนสินคาระดับ 4 ดาว ของจังหวัดเชียงใหม (เชนเดียวกับผลิตภัณฑน้ําผ้ึงจากสุภาฟารมผึ้งหรือกลุม
เกษตรผูเล้ียงผ้ึง  ในอําเภอเดียวกัน) และไดใหความชวยเหลือกลุมเครือขายถายอดประสบการณ  โดยเฉพาะดานสงออก  ดวย
ประสบการณของผูประกอบการหรือคุณทวี  ซ่ึงมีมายาวนาน  และฟารมกลวยไมของคุณทวีน้ันพบวามีชื่อเสียงเปนที่รูจักและมี
ลูกคาท่ีเปนนักทองเที่ยวชาวไทย  และชาวตางประเทศแวะเวียนมาดูงานสวนกลวยไม  และผลิตภัณฑแปรรูปตลอดจน  ซ้ือของ
ที่ระลึกกลับกันไปอยูตลอดเวลา  นาจะเปนโอกาสดีแกสมาชิกเครือขาย  ที่มีความพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอ  ไดเรียนรูและ
รับถายทอดเทคโนโลยี  มากกวาสมาชิกหรือชาวบานที่เพ่ิมเริ่มตนสนใจ  หรือยังไมพรอมในหลายๆดาน  ไมวาจะเปนศักยภาพ
และทักษะของผูผลิต  ทุนในการดําเนินงานและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ฯลฯ เปนตน 

 (4.3)  ผลิตภัณฑตุง  
 ท่ีจริงงานของกลุมทําตุง (ธง) ยังหางไกลจากการผลิตสินคาสุดยอดหน่ึงตําบลฯ  หรือ OTOP หรือแมแตการยอมรับ
เปนงานหรือโครงการหนึ่งตําบลฯ  แตก็เปนภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวลานนาอยางหนึ่ง  ซ่ึงสามารถพัฒนาเปน
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ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ได  กรณีมีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารจัดการใหมทั้งหมด  คือ ตองท้ังขจัด
จุดออนหรือขอจํากัดใหหมดไปแลว  ยังตองเสริมสรางจุดแข็งและโอกาสใหมีอยูตลอดไปดวย 
 แมวาทุกชุมชนจะสามารถคนพบภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยเฉพาะในงานหัตถกรรมตาง ๆ เชน การเย็บปก
ถักทอ และจักสาน  รวมทั้งการทําตุง (ธง) ที่เปนทั้งงานเดี่ยว และงานกลุม แตก็มีความจํากัดดวยศักยภาพของการผลิตใหได 
คุณภาพเชิงธุรกิจ กรณีเปนงานเดี่ยวย่ิงยากที่จะพัฒนาดวยขอจํากัดของความยากจน ที่สงผลใหขาดทั้งทุน แรงงาน และ
ประสบการณเชิงธุรกิจ เปนสําคัญ 
 ขณะเดียวกันความยากจนก็เปนขอจํากัด หรืออุปสรรคสําคัญที่ขาดแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุนใหคนจนรวมตัว
กันเอง เพื่อผลิตสินคาหนึ่งตําบลฯ อยางยั่งยืน เชน กลุมทําตุง ของชุมชนวัดบุญยืน ที่เปนหญิงสูงอายุ 5 คน (2 คน ทอตุง 1 คน
เย็บจักร อีก 2 คน เหลาไม ติดกาว ติดกระดาษ) ทําตุงยาวผืนละ 3 เมตร ใชเวลา 5 วัน / ผืน ราคาขายผืนละ 300 บาท และเดือน
หน่ึงขายไดไมเกิน 2 ผืน หรือ  ปละประมาณ 17 ผืน (ทุน 3,000 บาท ทําตุงได 22 ผืน หรือไดกําไร 3,600 บาท ถาขายไดทั้งหมด) 
 ท่ีนาสนใจอีกประการคือ การทําตุงของหญิงสูงอายุ กลุมน้ีจะไมทําตามตลาด ดังนั้น แมจะมีผูบริหารชุมชนระดับ
นายกเทศมนตรีเดิมใหการสนับสนุน บริจาคทั้งอุปกรณที่ทอตุง และเงินทุนอีก 3,000 บาท ในชวงแรก ๆ หรือ 3 ปที่ผานมา และ
ทางเทศบาลเองก็พยายามหางบฯ มาซื้อตุงไป ใชประดับตกแตงในงานเทศกาล ประเพณีตาง ๆ  ก็ตาม อาทิ สงกรานต และปใหม 
แตการขาดการบริหารจัดการดานการตลาด ก็เปนขอจํากัดโดยตรงใหกลุมทําตุงน้ี ตองหยุดกิจการ คือหยุดทํา เพราะถาทําตอไป
ก็ตองใชทุนเดิม และทุนสวนตัวซ่ึงอยูในสภาพที่เปนไปไมได รวมทั้งตุงที่ทําไวก็ขายไมออก เปนตน 
 จุดออนหรือขอจํากัดอีกประการหนึ่ง  ก็คือ  ชาวบานหนุมสาวหรือวัยทํางานจะไมสนใจการทําตุง  หรือทําอาชีพหลัก  
หรือเสริมประเภทนี้ 
 จากจุดออนหรือขอจํากัดดวยความยากจน และความดอยในศักยภาพของการรวมตัวกันของประชากรหรือชุมชนอยาง
เขม แข็งเพ่ือพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลฯ ที่บงบอกถึงวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบกับหลักเกณฑใหมของโครงการ
หน่ึงตําบลฯ ที่มีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ เหลานี้ลวนแลวแตเปนอุปสรรคสําคัญปดกั้นการรวมกลุมขนาด
เล็กหรือแมแตขนาดกลางที่มีสมาชิกตั้งแต 5 คนข้ึนไป และไมเกิน 20 คน หรือมากกวาก็ตาม ที่ทุกคนมีรายไดต่ํา และยังเปน
หญิงสูงอายุรวมกันทํากลุมเล็กเพียง 5 คน เชน  กลุมทําตุงของชุมชนวัดบุญยืน เขตเทศบาลเมืองพะเยา ที่มีขอจํากัดมากมายที่
ระบุแลว ซ่ึงลวนแลวแตเปนอุปสรรคปดกั้นโอกาสการพัฒนาใหเปนผูผลิตสินคาคัดสรรสุดยอนหนึ่งตําบลฯ อยางผลิตภัณฑจัด
สานผักตบชวาของชนบททั่วไป  จังหวัดพะเยา  เชน  ทางกรรมการชุมชนไดพยายามแกไขปญหาเรื่องนี้  โดยนํางานผลิตตุงไป
มอบใหทางโรงเรียนเทศบาล 6 ในเขตชุมชน  ไดรับไปฝกอบรมในวิชาพ้ืนฐานอาชีพ (กพอ) ในระดับประถมปลาย 4 – 6  เพ่ือ
ชวยใหเกิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนาใหอยูชั่วลูกหลานตอไป 

         ( 5).  ผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองดื่ม 
 ผลิตภัณฑเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  ของสมาชิกชุมชนวัดภูมินทร  หรือท่ีเรียกวา  กลุมภูมินทรพัฒนา  ชุมชนเมือง
พะเยา  นับเปนงานที่จัดทําใหมในรอบ 3 ป  และกําลังหาลูทางพัฒนาเปนโครงการเพื่อรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑสุดยอดหนึ่ง
ตําบลฯ ในอนาคตอันใกลตอไป 
 กลุมภูมินทรพัฒนา  เปนการรวมกลุมที่ใหญที่สุดของชุมชนวัดภูมินทร เขตเทศบาลเมืองพะเยา สมาชิกรวมทั้งหมด 
215 คน หรือ คิดเปนรอยละ 52.8 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด (407 ครัวเรือน) เปนกลุมที่จัดตั้งเมื่อกลางป 2545 และดวยปจจัย
สนับสนุนโดยเฉพาะในขอ 3 ทําใหกลุมพัฒนาผลิตภัณฑ ไวนขาวกํ่าไดอยางรวดเร็ว แมวาแรงงานที่รับผิดชอบการผลิตจริง ๆ 
แลวมีเพียง 6 คน (ชาย 3 คน หญิง 3 คน อายุระหวาง 40-60 ป) ไวน ที่น่ีจะใชเวลาหมัก 6 เดือน แตกรณีเรงจําหนายจะลดชวง
หมักลงครึ่งหนึ่งหรือเหลือเพียง 3 เดือน (รสชาติของไวน 6 เดือน จะเขมขนกวา ไวน 3 เดือน) การผลิตจะทําออกครั้งละ 40 
กลอง ๆ ละ 12 ขวด หรือ 1 โหล (480 ขวด ขวดที่มีขนาดจุ 730 ลบ.ซม.) ราคาขายกลองละ 500 บาท หรือรายไดต่ําสุดตอครั้งที่
ผลิต คือ 20,000 บาท เพราะทางกลุมไดพัฒนารูปแบบ กลองบรรจุขนาดตาง ๆ ที่สวย งามดึงดูดความสนใจ และเพ่ิมมูลคาไปใน
ตัว อาทิ แบบกลองบรรจุไวน 1 ขวด พรอมแกวไม 1 ใบ (ราคา 120 บาท) กลองบรรจุไวน 2 ขวดคู (ราคา 150 บาท)  



โครงการดานเศรษฐกิจ 394

    ทางกลุมจะขายไวนไดเฉล่ียวันละ 2 กลองใหญ หรือ 2 โหล แตถาเปนชวงเทศกาล งานประเพณีตาง ๆ อาทิ ชวงงาน
ประเพณีสงกรานต จะจําหนายไวนขาวกํ่าไดประมาณ 30 กลองใหญ / 4 - 5 วัน หรือ วันละ 6 กลองใหญ (72 ขวด) เปนอยาง
นอย คือ สวนใหญจะขายใหนักทองเที่ยว และแขกที่มาเยี่ยมชมดูงานเปนสําคัญ 
    ทางกลุมสามารถบริหารจัดการตลาดจนไดทุนคืนใน 1 ป แตทางกลุมยังไมไดจายเงินปนผลใหสมาชิกเพราะเพิ่งได
กําไรมาในปแรก จึงออมเปนเงินกองทุนกลางไวกอน โดยมียอดเงินถึงมกราคม 2547 รวมทั้งหมด 300,000 บาท 
 สมาชิกชุมชนระดับครัวเรือนเกินครึ่งหรือรอยละ 52.8 ของชุมชนวัดภูมินทรท่ีรวมกลุมผลิตไวนขาวกํ่า (ขาวเหนียว
ดํา) ไดลงหุนเปนทุนเรือนตนสูง ถึง 215,000 บาท (คนละ 100 บาท) ประธานกลุมผลิตไวนหรือกลุมภูมินทรพัฒนา (นายสําเริง 
ตุมกุล รองนายกเทศมนตรีคนปจจุบัน) สมาชิกชุมชนวัดภูมินทรไดรวมบริจาคทุนทรัพยสวนตัวสมทบดวย และดวยลักษณะที่
เขมแข็งของระบบเครือญาติในภาคเหนือ มารดาของรองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาก็ไดอนุญาตใหใชบานของตน (ในชุมชนวัด
บุญยงค หางจากชุมชนวัดภูมินทรประมาณ 3 ก.ม.) เปนสถานที่ผลิตไวน พรอมทั้งใหยืมอุปกรณของกลุมแมบาน โดยเฉพาะ
หมอน่ึงขนาดใหญ (จุไวนได ประมาณ 50 ขวด)  ชวงปลายป 2546 ทางกลุมภูมินทรพัฒนาไดฉลาก และได อย. สําหรับการผลิต
ไวนขาวกํ่า ออกจําหนาย หรือวางตลาดไดอยางถูกกฎหมาย โดยจําหนายทั้งที่แหลงผลิต และรานคา Thai Chaiyo ซ่ึงเปนรานคา
ชุมชนวัดภูมินทร 
 ลักษณะที่เปนจุดออนประการหนึ่งของกลุมที่ผลิตไวนขาวกํ่า  ก็คือ  แรงงาน 6 คนท่ีผลิตไวนขาวก่ํา ยังทําเปนงาน
พิเศษที่ไมมีคาตอบแทนเปนทางการ เพราะมีชวงมาทํางานเปนระยะตามลักษณะงาน รวมประมาณ 30 วันหรือเพียงเดือนเดียว
ตอป ดังนั้นทุกคนตองหางานอาชีพหลักทําเลี้ยงตนเอง เชนเปนเจาหนาท่ีกลุมออมทรัพย รับจางตัดเย็บเสื้อผาชาย และเปน 
มัคทายก เปนตน 
 . นอกจากนี้ทางกลุมภูมินทรพัฒนา  ยังมีปญหาดานเงินทุน  คือ ยังตองการเงินทุนอีกจํานวนมากเพื่อจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณหรือเครื่องมือในการผลิตไวน และจัดสรางโรงงานเพื่อผลิตใหเปนระบบ และผลิตออกมาครั้งละมากๆ ที่ไดมาตรฐาน 
คุณภาพเดียวกัน แทนการทําอยูในครัวเรือน และการยืมใชอุปกรณจําเปนตางๆ เพราะมิฉะนั้นแลว จะเปนอุปสรรคสําคัญในการ
ขยายปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเชิงธุรกิจ หรือจัดทําเปนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสามารถแขงขันดานการ ตลาดไดอยางดีท้ัง
ในประเทศและตลาดตางประเทศ ไมใชอยางท่ีเกิดกับกลุมภูมินทรพัฒนาในปลายป 2546 (ธันวาคม 2546) ที่รัฐจัดงาน OTOP 
City ที่กรุงเทพฯ แตกลุมก็ไมสามารถใชบริการโอกาสที่ไดครั้งน้ี เพราะสินคาขาดตลาดและผลิตไมทันจําหนาย 
 ปญหาอีกประการหนึ่ง  คือ การพึ่งพิงแรงงานญาติพ่ีนองและเพื่อนบานสนิทสนมที่ยินดีสละเวลามาชวยอยางกรณี
กลุมภูมินทรพัฒนา นาจะยังไมเพียงพอกรณีพัฒนาปรับปรุงเปนธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตไดอยางดี การเสริมบุคลากรดานบริหาร
การจัดการและการวางแผนดานการตลาด การควบคุมการผลิตท้ังคุณภาพและปริมาณ การประชาสัมพันธ และติดตอ
ประสานงานเชิงรุก ฯลฯ จะชวยลดอุปสรรคในขอที่สินคาขาดตลาดไดอยางดีหรือจะไมเกิดปญหาน้ี  น่ันเอง 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ  หรือโครงการ OTOP  จากประชากรตัวอยางศึกษาทั้ง
ประชากรเปาหมายและประชากรควบคุม  ในชนบททั่วไปและชุมชนเมืองท่ีใหขอมูล  และที่ไดนํามาสรุปเพ่ิมเติมจากกลุม
ตัวแทนประชากรเปาหมาย  กลุมผูนําชุมชน / ผูบริหารระดับทองถ่ิน  และผูบริหารระดับนโยบาย  เพื่อความสมบูรณของขอมูล
ที่พูดถึงโครงการหนึ่งตําบลฯ  ครบทุกกลุมพื้นที่ศึกษา  คือ  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  และเพ่ือใหไดทราบถึง
ประโยชนและผลดีของโครงการหนึ่งตําบลฯ ตามโยบายที่จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง  
แกปญหาความยากจนดวยการสรางอาชีพและรายไดใหประชากรระดับรากหญาอยางตอเนื่องยั่งยืน  จึงจะไดสรุปภาพรวมของ
โครงการหนึ่งตําบลฯ ดวยการวิเคราะห SWOT เปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคของโครงการวามีมากนอย
เพียงใดสามารถแกไขปรับปรุงไดมากนอยเพียงใด  ดังน้ี(ตารางที่ 100) 
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4.9  ยุทธศาสตรทางเลือกใหม : รัฐ-ราษฎรรวมใจแกไขปญหาความยากจน 
 
 ในบทสุดทายน้ี  จะไดนําผลการวิเคราะหวิจัยในภาพรวมของทุกบทตั้งแตตนตามเปาหมายและกรอบแนวคิดดาน
แกไขปญหาความยากจนของประเทศ  มาเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญ  เฉพาะอยางยิ่งจากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ หรือ 
“SWOT Analysis” จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  จากโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตท่ียังดําเนินการอยูและของรัฐ
ปจจุบันเพื่อแกไขปญหาความยากจน  ทั้งโครงการดานสังคมและโครงการดานเศรษฐกิจ  มาพิจารณาสราง “ยุทธศาสตร
ทางเลือกใหม” ที่มาจากลักษณะ “รัฐ-ราษฎรรวมใจแกไขปญหาความยากจนรวมกัน” ดวยการประยุกตใชวิธีวิเคราะห 
“TOWS Matrix” ที่สามารถนําจุดแข็ง-จุดออน1) จากสภาพแวดลอมภายในโครงการพัฒนาตางๆ และโอกาส-อุปสรรค2)ที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานพัฒนาของโครงการนั้นๆ จากสภาพแวดลอมภายนอก  มาสรางกลยุทธหรือยุทธศาสตร
ทางเลือกใหม  ที่รัฐใหความสําคัญและเปดโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาความ
ยากจนไดตรงตามความตองการของเขาเหลานั้น  ซ่ึงคาดวาจะเปนวิธีท่ีเหมาะสมหรือดีที่สุดที่ชวยใหรัฐบาลประสบ
ความสําเร็จในการลดและหรือแกไขปญหาความยากจนของคนในประเทศไดอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  หรือ
สามารถทําใหเหลือความยากจนนอยที่สุดในอนาคตอันใกล 
 ยุทธศาสตรทางเลือกใหม 4 ดานหลัก ประกอบดวย (1) ยุทธศาสตร SO หรือยุทธศาสตรการใชประโยชนจาก
โอกาสโดยอาศัยจุดแข็ง  (2) ยุทธศาสตร WO หรือยุทธศาสตรลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดข้ึน  (3) ยุทธศาสตร ST 
หรือยุทธศาสตรหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็ง และ (4) ยุทธศาสตร WT หรือยุทธศาสตรลดจุดออนและหลีกเล่ียง
อุปสรรค  ซ่ึงผูวิจัยเห็นความสําคัญและมีเปาหมายในการนําเสนอยุทธศาสตรทางเลือกในภาพรวมของกลุมโครงการดาน
สังคมและดานเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะงานและเปาหมายไปในทางเดียวกันของทั้งอดีตและปจจุบันที่ยังดําเนินอยู  กลาวอีกนัย
หน่ึง คือ มีความเห็นวาเพ่ือความสะดวก  คลองตัว  และขยายงานไดทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในกลุมประชากร
เปาหมายยากจนในการปรับแผนและกลยุทธหรือยุทธศาสตรของรัฐครั้งตอไป  ที่มีการรวมการบริหารจัดการมาอยูภายใต
หนวยงานหลักใหญเดียวกันทั้งหมด  แลวจึงลงรายละเอียดระบบบริหารงานภายในเปนกลุมยอยที่ชัดเจน  ซ่ึงนอกจากจะไม
ซับซอนสับสนสําหรับกลุมผูไดรับผลประโยชนหรือใชบริการแลว  ยังกลับจะชวยใหงานพัฒนาของรัฐเจาะกลุมเปาหมาย
ไดตรงและไดอยางเต็มที่ไมผิดกลุมอยางที่ไดรับรองเรียนอยูเสมอจนปจจุบันนี้  จึงขอนําเสนอจากผลการวิจัยดังนี้ 
 
4.9.1  ยุทธศาสตรทางเลือกใหมจากโครงการพัฒนาของรัฐดานสังคม 
   สําหรับโครงการดานสังคมของรัฐบาลในอดีตและปจจุบันไมไดมีการระบุพ้ืนที่หรือเจาะจงเฉพาะกลุมพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง  แตจะมุงชวยเหลือประชากรเปาหมายยากจนหรือดอยโอกาสในทุกพ้ืนที่ศึกษา  ไมวาจะเปนในชนบทที่สูง (H) 
ชนบททั่วไป (R)  และชุมชนเมือง (U) โดยไมมีขอแตกตาง  ดังนั้น จึงเสนอยุทธศาสตรทางเลือกใหมจากผลการวิจัย
โครงการดานสังคมเปน 2 กลุมแนวทางดวยกัน  คือ กลุมโครงการดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต  และโครงการดาน
การศึกษา  ดังนี้ 

                                                         
1)  จุดแข็ง-จุดออน ในที่น้ีจะครอบคลุมในเรื่องการดําเนินงาน  การบริหารงาน  เงื่อนไข  การใหบริการ  และคุณภาพของงาน 
2)   โอกาส-อุปสรรค  ในที่น้ีจะครอบคลุมในเรื่องนโยบาย  งบประมาณ  การแขงขันและการกีดกันทางการคา  เศรษฐกิจ (รายได รายจาย  หน้ีสิน  
การออม ความหลากหลายของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาอาชีพ  และราคาสินคา ฯลฯ)  สังคมวัฒนธรรมและการเมือง (ความรูและการศึกษา  
การฝกทักษะในงานอาชีพ  ความพึงพอใจ  พฤติกรรม  จิตวิญญาณในการรวมกลุม  ศักยภาพของผูนํา  และการใชบริการหรือประโยชนงาน
พัฒนาของรัฐ ฯลฯ) กายภาพของพ้ืนท่ี (ทําเลท่ีต้ัง  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากร ดิน-นํ้า-ปาไม  และมลพิษสิ่งแวดลอม ฯลฯ) และเทคโนโลยี 
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 (1)  ยุทธศาสตรทางเลือกใหมดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตรดานน้ีมาจาก 4 โครงการยอยตัวอยางศึกษา ทั้งที่เปนโครงการของรัฐปจจุบัน คือ โครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค  และโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และโครงการของรัฐในอดีต คือโครงการสวัสดิการ
ประชาชนดานการรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย  และผูที่สังคมควรชวยเหลือเก้ือกูล  หรือ บัตร สปร.  และโครงการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  โดยยุทธศาสตรรัฐ-ราษฎรรวมใจแกไขปญหาความยากจนดานนี้ที่นําเสนอ (ตารางที่ 100-103) 
มีดังนี้ 
 (1.1)  ยุทธศาสตรการใชประโยชนจากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็ง (SO Strategies)  
 คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร “การใหความรูความเขาใจทั้งดานการปองกันโรคโดยทั่วไปมากขึ้นเพ่ือลดการ
เจ็บปวย  และดานการใชบริการแกประชากรทุกคน  โดยเนนประชากรเปาหมายยากจน  ดอยโอกาสลักษณะตางๆเปนพิเศษ  
และเนนการรักษาผูติดและเสพยาเสพติด  รวมทั้งการฝกอาชีพใหหลังจากการบําบัดหายแลว”  สวนการชวยเหลือประชากร
เปาหมายยากจนสูงอายุไรที่พ่ึงพิงตองเนนยุทธศาสตรเสริมเขามารวมดวย คือ “การรวมมือกับชุมชน  องคกรทองถิ่นและ
องคกรเอกชนในการชวยเหลือใหมากข้ึน”  เนื่องจากผลการศึกษายังพบวาโครงการพัฒนาของรัฐในปจจุบันและอดีตที่
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องดานสังคมที่ชวยดูแลสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชากรยังมีหลักเกณฑการดําเนินงาน
หรือการบริหารจัดการและใหบริการเนนเฉพาะดานการรักษาโรค  ไมมีการระบุถึงมาตรการปองกันโรคหรือระวังรักษา
สุขภาพแตประการใด  แมรัฐปจจุบัน (ป 2548) จะปรับเปลี่ยนเปาหมายใหมของโครงการบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค เปน 
“30 บาทชวยคนไทยหางไกลโรค”  หรือเริ่มมีแนวปองกันโรคจากการแนะนําของเจาหนาที่และรักษาสุขภาพดวยการออก
กําลังกาย ไวลวงหนาแลวก็ตาม  ย่ิงกวานั้น  สถานพยาบาลแตละระดับมีข้ันตอนการปฏิบัติหรือการดําเนินงานแตกตางกัน  
สรางความสับสนยุงยากแกผูใชบริการเปนอยางมาก  หรือแมแตบุคลากรทางการแพทยเอง  โดยเฉพาะกลุมประชากร
เปาหมายยากจน  ดอยโอกาสดวยลักษณะตางๆ  อาทิ  ชนสวนนอยที่เปนกลุมชาติพันธุในชนบทที่สูง  คนจนโดยทั่วไปใน
ทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมือง  สวนผูติดและเสพยาเสพติดและผูติดเชื้อ HIVs ท่ียังพบไดในทุกกลุมพื้นที่
ศึกษาก็ยังขาดการใหกําลังใจใหกลาแสดงตน  เพ่ือไดรับโอกาสเขารับการบําบัด  การฝกอาชีพ  และเงินชวยเหลือเล้ียงชีพอีก
สวนหนึ่ง ในขณะที่ผูสูงอายุท่ีขาดผูเลี้ยงดู  ใหท่ีพักพึงและดูแลเอาใจใสยังไดรับเบี้ยยังชีพจากภาครัฐไมทั่วถึงหรือนอยมาก  
และไมพอกับคาครองชีพจําเปนในภาวะเศรษฐกิจเชนทุกวันน้ี  ดวยงบฯของรัฐท่ีจํากัด  แตโครงการพัฒนาดานสังคมของรัฐ
ปจจุบันและในอดีตทั้ง 4 โครงการยอยตัวอยางศึกษา  ในภาพรวมแลวตางก็เปนนโยบายหลักของรัฐที่มีความชัดเจน  มีความ
ตอเน่ือง  และแนนอน  ประชากรเปาหมายยากจนและสังคมพึงพอใจและยอมรับเพราะยังมีคนจนอยูมากและมีผูดอยโอกาส  
บางโครงการยังมีความไดเปรียบท่ีมีงบประมาณเพิ่มทุกป  เชน  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  หรือมีงบฯใหเพียงพอ  เชน  
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  นอกจากนี้ ทุกโครงการตางก็มีจุดแข็งที่ประชากรเปาหมายยากจนและสังคม
สวนรวมพึงพอใจ  ไมวาจะเปนเรื่องบริการทั่วถึง  คารักษาพยาบาลต่ํา ของโครงการ 30 บาทฯ  ประชากรพึงพอใจการจายคา
ซ้ือบัตรครอบครัว 500 บาทที่จายเพียงปละครั้งเดียวและการเลือกสถานพยาบาลไดตามตองการของโครงการบัตร สปร. เดิม  
ที่ปจจุบันนํามาปรับรวมกับโครงการ 30 บาทฯ แลว  หรือจุดแข็งของโครงการเบี้ยยังชีพฯท่ีผูสูงอายุจะไดรับการชวยเหลือ
เงินคาครองชีพจนถึงแกกรรม  และชุมชนมีการรวมกลุมเขมแข็งสําหรับโครงการรณรงคปองกันแกไขปญหาและตอสูกับ
ปญหายาเสพติด  และจุดแข็งอ่ืนๆ อีกมากมายของโครงการดานสังคมที่มีสวนชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัย
ของประชากรเปาหมายยากจน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 101 -104 ขางตน  ซ่ึงตางก็เปนโอกาสสนับสนุนการสรางเสริม
ยุทธศาสตรทางเลือกใหมใหสมบูรณไดมากและงายขึ้นและที่สําคัญคือสามารถทําไดทันทีพรอมๆกันทุกดานไมวาจะเปน
ยุทธศาสตรการปองกันโรคเพื่อลดความเจ็บปวย  ยุทธศาสตรการใชบริการดานรักษาพยาบาลของผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรการรักษาผูติด-เสพยาเสพติด  และการฝกอาชีพหลังการบําบัด  และยุทธศาสตรความชวยเหลือรวมมือของ
องคกรทองถ่ินและองคกรอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุในทุกชุมชนที่เขาเกณฑไดรับทั่วถึงหรือครบทุกคน 
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 (1.2)   ยุทธศาสตรลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น (WO Strategies)    
  คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตรรัฐ-ราษฎรรวมใจแกไขปญหาความยากจนจากโครงการดานสังคมเพื่อพัฒนา
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต คือ “การขยายการรักษาพยาบาลใหครบทุกโรค  รวมทั้งการปรับปรุงระบบขอมูลของผูรับ
หรือผูใชบริการ  ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานพยาบาลทุกระดับ  และใหมีการปรับเพิ่มหรือขยาย
โอกาสการใชบัตรครอบครัวที่จายเปนรายปแบบสปร.เดิมในโครงการ 30 บาทฯ”  เนื่องจากประชากรเปาหมายยากจนและ
สังคมโดยสวนรวมพึงพอใจบัตร สปร. ที่จายปละครั้งมากกวาการจาย 30 บาท เปนรายครั้งที่รักษาเพราะสําหรับผูปวยเรื้อรัง
หรือเปนโรคทีตองไปรับการบําบัดรักษาบอยๆ การจาย 30 บาททุกครั้งตอรายจะสิ้นเปลืองหรือแพงกวาคาบัตร/ครอบครัว/ป  
ยกเวนคนจนมากหรือจนดักดานที่ไมตองเสียคารักษาพยาบาลตามนโยบายและโครงการหลักประกันสุขภาพของรัฐในอดีต
และปจจุบัน 
   กรณีสรางยุทธศาสตรลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสจากโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ลักษณะการจายเงิน
จะตองเปนคนละลักษณะหรือตรงขามกับโครงการ 30 บาท คือ “เนนการจายเบ้ียยังชีพเปนรายเดือน”  เหมือนเมื่อครั้งเริ่ม
โครงการของรัฐบาลในอดีต  แทนที่จะใชวิธีการจายราย 6 เดือน  ที่นอกจากผูสูงอายุจะไมมีเงินพอยังชีพรายวันหรือราย
เดือนแลว  เพราะนอยมากเพียงเดือนละ 300 บาทแลว ถายังใชผูรับแทนก็ทําใหผูสูงอายุบางรายถูกหักเปอรเซ็นตหรือถูกโกง
เงินบางสวน  ยิ่งกวานั้นรัฐควรใชโอกาสการที่วัฒนธรรมและสังคมไทยมีคานิยมในการดูแลผูสูงอายุหรือคนชราลบลาง
จุดออนที่ผูสูงอายุตามเกณฑยังไมมีโอกาสไดเปนสมาชิกโครงการสวนใหญ  โดยเนน “ยุทธศาสตรการสํารวจจํานวน
ผูสูงอายุที่ไรที่พึ่งพิงหรือดอยโอกาสตางๆไดครบถวนตามเกณฑ”  ซ่ึงยุทธศาสตรน้ีจะชวยเสริมยุทธศาสตร SO จาก
โครงการที่ระบุแลวไดอยางดี 
   สวนยุทธศาสตร WO ลบลางจุดออนที่ชาวบานยังมองปญหายาเสพติดวาเปนปญหาของรัฐบาล  คนในสังคม
หรือชุมชนที่สูงมีความหลากหลายเผาพันธุ  และชุมชนเมืองมาจากหลากหลายพื้นเพ  ซ่ึงลวนแลวแตสงผลใหชุมชนไม
ไววางใจกันและขาดความสามัคคี  จึงตองอาศัยโอกาสที่โครงการนี้มีหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศใหการสนับสนุน
และประสานงานกันดีน้ัน มาสรางยุทธศาสตร  “สรางความสามัคคีในชุมชนและประสานงานในทุกระดับใหมากขึ้น” 

 (1.3) ยุทธศาสตรหลีกเล่ียงอุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็ง (ST Strategies)  
  คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร  “การนําวิธีการของโครงการหลักประกันสุขภาพฯ บัตร สปร. ทั้งระบบมาใชเสริม  
คือ ทํารวมกับโครงการบัตรทอง 30 บาทเพื่อเปนทางเลือก” แกประชากรเปาหมายยากจนหรือมีรายไดนอย  เพราะเปนที่
ทราบกันดีแลววา  บัตร สปร. นั้นผูมีรายไดนอยพึงพอใจและรูสึกวาคุมคากวาบัตรทอง 30 บาท  โดยเฉพาะถาตองไปใช
บริการดานสุขภาพอยูบอยๆหรือสม่ําเสมอ  ขณะเดียวกันทางเลือกใหมน้ีจะเปนยุทธศาสตรเสริมที่ชวยใหผูใหบริการมี
รายไดหรือไดงบฯมาใชลวงหนา  กลาวอีกนัยหนึ่ง  ยุทธศาสตร ST จากโครงการหลักประกันสุขภาพทั้งของรัฐในอดีตและ
รัฐปจจุบันมีจุดแข็งรวมมาชวยเสริมกันไดอยางดีในการหลีกเลี่ยงหรือลดอุปสรรคของประชากรเปาหมายยากจนหรือมี
รายไดนอย  ขณะเดียวกันก็เปนผลพลอยไดใหสถานพยาบาลที่ใหบริการมีรายไดมาเสริมลวงหนาชวยใหบริหารงานได
คลองตัวข้ึนและนาจะสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพดานอ่ืนๆ ที่ยังเปนอุปสรรคอยู 
   กรณีสรางยุทธศาสตรหลีกเล่ียงอุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็งจากการชวยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุหรือ
คนชราหรือโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (ในที่นี้จะรวมโครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสตางๆ  อาทิ  พิการหรือติดเชื้อ HIVs ก็
ทําไดไมตางกัน) ขอเสนอเปน “การฝกอาชีพใหผูสูงอายุ / ผูพิการ / ผูติดเช้ือ HIVs ที่ยังสามารถทํางานได  และขณะเดียวกัน
ก็ใหโอกาสบุตรหลานที่ดูแลผูสูงอายุหรือผูดอยโอกาสอื่นๆ ไดฝกอาชีพหรือไดเรียนรูสูงขึ้น”  และที่สําคัญซ่ึงภาครัฐ
จําเปนตองตระหนักในการวางแนวยุทธศาสตรนี้ก็คือ  ตองเปนการสงเสริมอาชีพที่หาตลาดได  และผูรับการฝกมีความพึง
พอใจดวยในระดับหน่ึง 



ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

 

410 

   สวนยุทธศาสตร ST จากกรณีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เสนอดังนี้  “การใชกระบวนการทางสังคม
ชวยควบคุมตั้งแตระดับครอบครัว  ชุมชน  มีการเพิ่มโทษใหรุนแรงขึ้นและที่สําคัญตองเนนใหความรูแกเยาวชนมากขึ้น”  
(อาจหาทางออกใหเยาวชนดวยการฝกกีฬา สรางสนามกีฬาชุมชนใหและการจัดหาครูฝกใหพรอม เปนตน)ยุทธศาสตรนี้จะ
ชวยหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากคานิยมการคายาเสพติดที่มีผลตอบแทนสูง  เศรษฐกิจของครอบครัว  สังคม  และประเทศไมดี  
เปนสําคัญ  ขณะเดียวกันก็สามารถนําจุดแข็งของโครงการที่ทั้งรัฐและชุมชนรวมมือรณรงคตอสูกับปญหาทั้งดานปองกัน
และดานกําจัดปญหาอยางเขมแข็งมาเปนประโยชนกับการที่รัฐ-ราษฎรจะรวมมือรวมใจดําเนินยุทธวิธีตามยุทธศาสตรได
บรรลุเปาหมายตอไปไมวาจะเปนในชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  ก็ตาม 
   (1.4)  ยุทธศาสตรลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค (WT Strategies)  
   คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร  “การอบรมบุคลากรทางการแพทย  ซ่ึงรวมทั้งแพทยและพยาบาลในเรื่องการ
ใหบริการ  และเพิ่มการผลิตแพทยและพยาบาลใหมากขึ้นจนไดสัดสวนของความเหมาะสมสําหรับประเทศกําลังพัฒนาและ
พัฒนาตอไปทั้งในชนบทและเมือง  รวมทั้งการใหโอกาสเลือกใชบริการบัตร สปร. ไดตอไปอยางตอเนื่องรวมกับบัตรทอง 30 
บาท”  เพราะจุดออนสําคัญท่ีประชากรเปาหมายยากจนระบุตรงกันสําหรับโครงการ 30 บาทฯ ทั้งในชนบทที่สูง  ชนบท
ทั่วไป  และชุมชนเมือง  ก็คือขอดอยในคุณภาพการบริการหลายดาน  ไมวาจะเปนบุคลากรทางการแพทยท่ีทั้งมีจํากัด  และ
ยังมีปญหาดานจรรยาบรรณกับการเลือกปฏิบัติ  ยาที่ไมไดคุณภาพ  การวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดดวยการขาด
ความละเอียดรอบคอบ ฯลฯ  ปญหาหรือจุดออนเหลานี้ดูจะมีระดับความรุนแรงมากกวาในความเห็นของประชากรเปาหมาย
ยากจนที่เปนชนเผาหรือกลุมชาติพันธุในชนบทที่สูงที่มีปญหาดานการใชภาษาสื่อสารทําความเขาใจ  และดวยความรูสึกต่ํา
ตอยที่เปนชนเผาและชนสวนนอยของประเทศ  ย่ิงกวานั้นยุทธศาสตรการนําบัตร สปร. มาเปนทางเลือกรวมกับบัตรทอง 30 
บาท  จะชวยหลีกเลี่ยงหรือทําใหอุปสรรคจากการแขงขันระหวางบัตร สปร. และบัตรทอง 30 บาท หมดไปแลว  ยังชวยให
ความไมตอเน่ืองของนโยบายเกี่ยวกับโครงการบัตร สปร. หมดไปดวย  และที่สําคัญไดชวยใหประชากรเปาหมายยากจนใน
ยุคเศรษฐกิจตกต่ํา  เงินเฟอ  คาครองชีพสูง  ไดมีหลักประกันสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   ในกรณียุทธศาสตรท่ีชวยจรรโลงคุณคาทางสังคมวัฒนธรรมไทยในการใหความเอาใจใสดูแลผูสูงอายุหรือ
คนชรา  ซ่ึงก็หมายถึงการใหทั้งหลักประกันสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของผูสูงอายุ  ทางคณะนักวิจัยก็ขอเสนอ
ยุทธศาสตร “การจัดตั้งศูนยรับดูแลผูสูงอายุหรือคนชราที่ดูแลตนเองไมได”  ที่เปดโอกาสใหรับไดทั่วถึงทุกคนเพื่อหลีกเล่ียง
อุปสรรคที่ผูสูงอายุที่ยังสามารถทํางานไดแตไมมีอาชีพรองรับ  และลดจุดออนทีมีการจํากัดจํานวนผูสูงอายุเหลือประมาณ 1 
ใน 3 ที่รับความชวยเหลือเพราะมีงบฯจํากัดไดรวมทั้งจุดออนเรื่องเงินรายเดือนนอยและระยะการจายเงินที่ไมเหมาะกับการ
ใชเงินในกรณีนี้ก็จะไมมีผลกระทบอีกตอไป 
   สําหรับยุทธศาสตร WT เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคสําคัญจากปญหายาเสพติดที่มักมีผูมีอิทธิพลทั้งในและนอก
ประเทศเขาไปเกี่ยวของดวยนั้น  จําเปนตองมี  “การปราบปรามผูมีอิทธิพลในทองถิ่นอยางตอเนื่อง  และนําศาสนาเขามามี
บทบาทในชุมชนมากขึ้น”  ซ่ึงยุทธศาสตรหรือกลยุทธท่ีใชประโยชนจากศาสนาในประเด็นหลังนาจะชวยลดจุดออนดาน
ความหลากหลายเผาพันธุของประชากรเปาหมายในชนบทที่สูงที่มีผละกระทบตอการรวมกันแกไขปญหาไดยาก  หรือแมแต
จุดออนของความไมไววางใจกันที่มักเกิดในชุมชนเมือง  และการขาดความสามัคคีท่ีพบทั้งในชนบทที่สูงและชุมชนเมือง  
นอกจากนั้น  ชาวบานทุกกลุมพ้ืนท่ีก็จะไมมองวาปญหายาเสพติดเปนปญหาของรัฐบาลเทาน้ัน  ถาไดใชยุทธศาสตรการ
ปราบปรามผูมีอิทธิพลในทองถิ่นอยางตอเน่ือง  ดวยชุมชนเขมแข็งอยางแทจริง 
 
 
 



ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

 

411 

ตารางที่ 101  การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานสังคม-สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W)  
 
 
 
 
 
 

30 บาท รักษาทุกโรค 
(ชวยคนไทยหางไกลโรค) 

(รัฐบาลปจจุบัน) 
 

1.  บริการทั่วถึง  
2.  ประชากรที่ปวยหนัก ก็สามารถรับ

บริการได  
3.  คารักษาพยาบาลต่ํา 
4.  สถานพยาบาลมีอยูทั่วไป คนจนมี

โอกาสเขาถึง 
 

1.  บริการไมครอบคลุมทุกโรคและ
ระเบียบปฏิบัติไมเอ้ือตอการชวย-
เหลือผูประสบอุบัติเหตุทันที  

2.  การสงตอคนไขมีปญหา  
3.  คุณภาพการบริการจากโรงพยาบาล

ไมดีพอ: ยา บุคลากร วินิจฉยัโรคไม
ละเอียดพอ การเลือกปฏิบัติ  

4.  ปญหาการบริหารของสถานพยาบาล
ปรับตัวไมทัน และปญหาระบบ
บริหารของสถานบริการเบื้องตนกับ
สถานพยาบาลระดับอําเภอและ
จังหวัดไมเหมือนกัน/ไมตอเนื่อง 
ข้ันตอนหลายข้ันตอน  

5.  โอกาสการเลือกสถานพยาบาลมีนอย  
6.  บัตรทอง 30 บาทยังไมครอบคลุม

หมดในระยะเริ่มตน  
7.  ระบบขอมูลของผูรับบริการยังไม

สมบูรณ  
8.  ตองเสีย 30 บาทเปนรายครั้งท่ีรักษา  
9.  คนจน-คนรวยไดบัตร 30 บาท

เหมือนกัน 
โอกาส (O) ยุทธศาสตร SO ยุทธศาสตร WO 

1.  เปนนโนบายหลักของรัฐและมี
ความตอเนื่อง 

2.  รัฐใหงบประมาณเพิ่มทุกป 
3.  สังคมยอมรับเพราะมีคนจนมาก 

ใหความรูดานการปองกันโรคและการใช
บริการแกประชาชนทุกระดับ 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
สถานพยาบาลทุกระดับ ปรับปรุง
ระบบขอมูลของผูรับบริการ และ 
ขยายการรักษาพยาบาลใหครบทุกโรค 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร ST ยุทธศาสตร WT 
1.  การแขงขันจากบัตร สปร. 
2.  เศรษฐกิจตกต่ํา เงินเฟอ ทําให

คาใชจายสูง 

นําเอาวิธีการของบัตรสุขภาพ สปร.ทั้ง
ระบบมาใชเสริมเพื่อจะไดเงินมาใช

ลวงหนาและเปนทางเลือก 
 

การอบรมแพทยและพยาบาลในเรื่อง
การใหบริการ 

การเพิ่มการผลิตแพทยและพยาบาล
มากข้ึน 

 
  หมายเหตุ:  โครงการที่มีใน 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R) และชุมชนเมือง (U) จะไมระบุอักษร HRU  

    แตจะระบุเฉพาะโครงการที่มีใน HR, HU, RU หรือมีเฉพาะ H, R หรือ U พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน 
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ตารางที่ 102  การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานสังคม-สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
โครงการบัตร สปร. : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W)  
 
 

บัตร สปร. 
(รัฐบาลในอดีต) 

1.  ผูยากจนจริงไมตองเสียคา
รักษาพยาบาล 

2.  จายคาซ้ือบัตรเพียงปละครั้งตอราย
ครอบครัวและตอรายเดี่ยว 

3.  รักษาไดทุกโรค 
4.  การประกันแบบครอบครัวคุมคา 
5.  การใหบริการดี ยาคุณภาพดี และ

เลือกสถานพยาบาลได 
 

1.  เจ็บปวยเล็กนอยไมคุมคา 
2.  ไดรับบริการชากวาผูเสียเงินสด 
3.  บัตรไมสามารถใชขามเขต

รับผิดชอบได 
4.  ยาที่ไดรับมีคุณภาพต่ํา 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร SO ยุทธศาสตร WO 
1.  ประชาชนมีความพึงพอใจตอบัตร

ครอบครัว 
2.  สังคมยอมรับใหโอกาสแก

ผูดอยโอกาส 
 

การใหความรูดานปองกันโรคมากขึ้น
เพื่อลดการเจ็บปวย 

การขยายโอกาสการใชบัตร สปร. 
แบบครอบครัวรายปใหมากขึ้น 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร ST ยุทธศาสตร WT 
1. มีการแขงขันจากบัตร 30 บาท 
2. ความไมตอเนื่องของนโยบายของรัฐ 

การทํารวมกับบัตรทอง 30 บาท ควรมีบัตร ปสร. อยางตอเนื่อง 

 
  หมายเหตุ:  โครงการที่มีใน 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R) และชุมชนเมือง (U) จะไมระบุอักษร HRU  

    แตจะระบุเฉพาะโครงการที่มีใน HR, HU, RU หรือมีเฉพาะ H, R หรือ U พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน 
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ตารางที่ 103 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานสังคม-สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W)  
 
 
 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
(รัฐบาลในอดีต) 

1.  ผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือ
โดยตรงและตอเนื่องจนถึงแก
กรรม 

2.  ไมมีขอจํากัดในการใชเงิน (ใชเงิน
ซ้ืออะไรก็ได 

1.  มีการจํากัดจํานวนคนไดรับความ
ชวยเหลือ : ประชากรผูสูงอายุที่
เขาเกณฑยังไดรับความชวยเหลือ
ดานน้ีไมทั่วถึง สวนใหญ (2 ใน 3) 
ยังไมไดรับ 

2.  เงินทุนรายเดือนที่ไดรับนอยมาก
ไมพอกบัคาครองชีพ 

3.  การจายปละ 2 ครั้ง ไมเหมาะกับ
การใชเงินของผูสูงอายุ (อธิบาย
เพิ่มเติมที่ถูกโกงเงินหรือหัก%) 

 
โอกาส (O) ยุทธศาสตร SO ยุทธศาสตร WO 

1.  กําหนดเปนนโยบายแนนอนและ
ตอเนื่อง 

2.  เปนคานิยมทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทยในการดูแลผูสูงอายุ 

 

รวมมือกับชุมชน องคกรทองถ่ิน และ
องคกรเอกชนในการใหการ
ชวยเหลือใหมากขึ้น 

การจายเบี้ยยังชีพควรใชเปนรายเดือน 
การสํารวจจํานวนคนชรา/พิการให

ครบถวนตามเกณฑ 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร ST ยุทธศาสตร WT 
1.  งบประมาณจํากัด : ไดเพียง 1 ใน 3  
2.  คาครองชีพสูงมีผลตอการดํารงชีพ  
3.  ไมมีอาชีพรองรับคนชราที่ยัง

สามารถทํางานได 
 

ฝกอาชีพ(ที่หาตลาดได)ใหคนชรา/
พิการที่ยังสามารถทํางานไดและ
ใหโอกาสบุตรหลานที่ดูแลคนชรา
ไดฝกอาชีพ / เรียนสูงขึ้น 

การจัดตั้งศูนยรับดูแลคนชราที่ดูแล
ตนเองไมได 

 
  หมายเหตุ:  โครงการที่มีใน 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R) และชุมชนเมือง (U) จะไมระบุอักษร HRU  

    แตจะระบุเฉพาะโครงการที่มีใน HR, HU, RU หรือมีเฉพาะ H, R หรือ U พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน 



ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

 

414 

ตารางที่ 104 การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานสังคม-สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W)  
 
 
 
 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

(รัฐบาลปจจุบัน) 

1.  ชุมชนเขมแข็ง มีประสบการณใน
การรวมกลุม 

2.  มีเจาหนาที่รัฐใหการชวยเหลือดูแล
ใกลชิด ผูเสพไมตองรับโทษ แต
ตองเขารับการบําบัด 

3.  ประชาชนตืน่ตัว 
4.  ชาวบานไดรบัการอบรมเกี่ยวกับ

พิษภัยของยาเสพติด 
5.  มีการจัดกิจกรรม (กีฬา) ปองกัน

ยาเสพติด 
6.  มีการจัดตั้งศูนยบําบัดยาเสพติดใน

ชุมชน (บางชุมชน) 
7.  มีการจัดเวรยามประจําหมูบาน 

1.  ชาวบานยังมองวาปญหายาเสพติด
เปนปญหาของรัฐบาล  

2.  ประชาชนกลุมนอยมีประสบการณ
ในการเสพฝนมากอน จึงกลับมา
ติดไดงาย (H) 

3.  ความหลากหลายเผาพันธุ การ
รวมกันแกไขปญหาจึงยาก (H) 

4.  คนในชุมชนไมมีความไววางใจกัน 
(U) และขาดความสามัคคี (HU) 

5.  เจาหนาท่ีไดรับความกดดันใหเรง
ดําเนินการตามเปาหมาย 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร SO ยุทธศาสตร WO 
1.  เปนนโนบายของรัฐที่ชัดเจน 
2.  รัฐมีงบประมาณใหเพียงพอ 
3.  มีหนวยงานทั้งภายในและ

ตางประเทศใหการสนับสนุนและ
ประสานงานกันด ี

การใหความรูความเขาในแกประชาชน
มากขึ้น เนนการรักษาผูติด-เสพ และ
เนนการฝกอาชีพใหผูหายจากการ
บําบัดแลว 

การสรางความสามัคคีในชุมชน และ
ประสานงานในทุกระดับใหมากข้ึน 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร ST ยุทธศาสตร WT 
1.  เศรษฐกิจของประเทศไมดี มีผลตอ

การคายา 
2.  การคายามีผลตอบแทนสูง จึง ดึงดดู

ใหคนมาคายา 
3.  ปญหายาเสพติดมักมีผูมีอิทธิพลทั้ง

นอกและในประเทศเขาไป
เกี่ยวของดวย 

4.  มีการฆาตัดตอนทําใหยากแกการ
สืบสวน 

5.  ขาดความเด็ดขาดและตอเนื่อง 

การใชกระบวนการทางสังคมชวย
ควบคุมตั้งแตระดับครอบครัว-
ชุมชน และเพิ่มโทษใหรุนแรงข้ึน 

เนนใหความรูแกเยาวชนมากข้ึน  

การปราบปรามผูมีอิทธิพลในทองถ่ิน
อยางตอเนื่องและการนําศาสนา
เขามามีบทบาทในชุมชนมากข้ึน 

 
  หมายเหตุ:  โครงการที่มีใน 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R) และชุมชนเมือง (U) จะไมระบุอักษร HRU  

    แตจะระบุเฉพาะโครงการที่มีใน HR, HU, RU หรือมีเฉพาะ H, R หรือ U พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน 
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 (2)  ยุทธศาสตรทางเลือกใหมดานการศึกษา  
  ยุทธศาสตรรัฐ-ราษฎรรวมใจแกไขปญหาความยากจนดานนี้จะพิจารณาจากโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตท่ียัง
ดําเนินการอยูเทานั้น  คือ  โครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (เน่ืองจากโครงการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลปจจุบันยังไม
เปนที่รูจักแพรหลายในกลุมของประชากรเปาหมายยากจนตัวอยางศึกษาที่ใหขอมูล) และยุทธศาสตรที่นําเสนอ (ตารางที่ 
104) มีดังน้ี 
  (2.1)  ยุทธศาสตรการใชประโยชนจากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็ง (SO Strategies) 
  คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร  “การขยายการกูยืมเปนเงินทุนตอยอดการศึกษาจนสูงสุด  ใน ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก”  เนื่องจากประชากรเปาหมายยากจนในทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษา  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  
โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงและในเมืองใหความสําคัญกับการสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนไดเรียนตอในระดับสูงขึ้นกวาเดิม 
หรือสูงสุดตามศักยภาพ ไมเฉพาะแคปริญญาตรีตามเงื่อนไข และรัฐบาลเองก็มีนโยบายในเรื่องนี้อยางชัดเจนและตอเนื่อง  
เยาวชนจากครอบครัวยากจนไดรับโอกาสเต็มท่ีไมตองเผชิญกับปญหาหรือเงื่อนไขที่เขมงวดในการกูยืมและคืนเงินยืมหลัง
จบการศึกษาและมีงานทํา เพียงแตยังมีจุดออนและอุปสรรคภายในการบริหารจัดการภายในโครงการและระเบียบการบาง
ประการ  ที่จะไดเสนอยุทธศาสตรเพื่อการแกไขในหัวขอตอๆไป 
  (2.2)  ยุทธศาสตรลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาส (WO Strategies) 
  คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร “การเพิ่มมาตรการควบคุมการใชจายเงินทุนกูยืม  และปรับปรุงหลักเกณฑการ
คัดเลือกผูรับทุน”  เนื่องจากเปนที่ยอมรับวาการใหทุนกูยืมเพ่ือการศึกษานี้รัฐบาลตองสูญเปลางบฯแผนดินจํานวนมหาศาล  
เพราะในทุกกลุมพื้นที่ศึกษาไดพบจุดออนหลายประการ  โดยเฉพาะการไมใชเงินทุนกูยืมคืนแมจะไดงานทําและปฏิบัติครบ
ตามเกณฑกําหนดแลว  หรือเรียนจบแลวแตยังไมมีงานทํา  หรือเรียนไมจบเพราะขาดระบบการติดตามการใชเงินกูยืม  การ
ขอรับทุนกูยืมก็ไมตองใหพอแมผูปกครองตองรับรูอะไรมากวาเซ็นชื่อรับทราบ  ไมตางจากผูนําหมูบานที่เซ็นชื่อรับทราบ
เชนกัน  และยังปรากฏปญหาการใหกูผิดคน  คือ  “คนจนไมไดกู  แตผูกูไมจน”  ฯลฯ  ลักษณะเหลาน้ีจึงจําเปนตองอาศัย
โอกาสที่ดีของโครงการมาสรางยุทธศาสตรดังกลาวขางตน  เพื่อใหเยาวชนยากจนไดเรียนจนถึงที่สุดและงบฯของรัฐก็ไม
สูญเปลาอีกตอไป 
  (2.3)  ยุทธศาสตรหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็ง (ST Strategies) 
  คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร  “การจัดหาแหลงงานใหผูกูยืมทุนเรียนเม่ือจบการศึกษา  พรอมทั้งใหมีการจัดอบรม
ทักษะวิชาชีพเพิ่มเติม”  กลยุทธหรือยุทธศาสตร ST น้ี  จะชวยเสริมยุทธศาสตร WO ที่ระบุแลว  เพื่อชวยใหทั้งภาครัฐบรรลุ
เปาหมายจากการใชงบฯแผนดินชวยคนจนใหมีการศึกษาและมีความรูในงานอาชีพที่สรางรายได  สวนประชากรเปาหมาย
ยากจนก็จะมีคุณภาพชีวิตและสถานะทางสังคมเศรษฐกิจดีข้ึนโดยสวนรวมเชนกัน  และที่สําคัญก็คือสามารถหาเงินมาคืนได  
แมจะตองเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ําก็หลีกเล่ียงได 
  (2.4)  ยุทธศาสตรลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค (WT Strategies)  
  คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร  “การจัดทําแผนการใชเงินและแผนการหางานทําของผูรับทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา”  
เน่ืองจากแนวยุทธศาสตรนี้จะชวยเสริมสรางระบบบริหารจัดการกองทุนนี้ใหเกิดความเขมแข็ง  โดยเฉพาะกับตัวเยาวชนผู
กูยืมทุนนี้ไมใชเงินสุรุยสุรายนอกลูนอกทาง  รูจักขยัน  ประหยัด  เมื่อจบก็มีงานทําเปนหลักแหลง และระหวางเรียนก็
สามารถหางานทําในชวงเวลาวางหรือชวงปดภาคเรียนเพื่อเสริมรายไดใหครอบครัว  และเสริมทักษะในงานอาชีพตอไป  ถา
ไมตองรับผิดชอบชวยงานพอแมและครอบครัว  รายไดพิเศษเหลานี้จะชวยหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่งบฯของรัฐใหไดจํากัด และ
ลดจุดออนที่ทุนเรียนกูไดจํากัดหรือไดมาไมเต็มจํานวนตามที่ประชากรเปาหมายยากจนบางพื้นที่ไดระบุไว  หรือระบุวาแม
จะไดมาเต็มจํานวนก็ยังไมพอกับคาใชจายในการเลาเรียน  เปนตน 



ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

 

416 

ตารางที่ 105   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานสังคม - การศึกษา 
โครงการเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W)  
 
 
 

เงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
(รัฐบาลในอดีต) 

1.  ตรงตามความตองการของผูรับทุน
ท่ีมีรายไดนอย  

2.  ขอกําหนด/เงื่อนไขไมยุงยาก  
3.  ดอกเบี้ยต่ํา/ระยะคืนยาวนาน 
 

1.  ไมโปรงใส/เลือกปฏิบัติ/คนจนจริง
ไมไดและบางรายไดเงินไมเต็ม
จํานวน แมรับทุนเต็มจํานวนก็ยังไม
เพียงพอกับคาใชจาย 

2.  ผูปกครองไมมีบทบาทรับรูใน
สัญญาการกูยืม: รับทุน ใชทุนตาม
เปาหมาย และคืนเงินทุนของบุตร
หลาน 

3.  ตองรอนาน ไมทันตามความ
ตองการ 

4.  ขาดระบบการติดตามเงินกูทําใหเกิด
การสูญเสียงบประมาณแผนดิน
จํานวนมาก 

 
โอกาส (O) ยุทธศาสตร SO ยุทธศาสตร WO 

1.  เปนนโยบายที่ชัดเจนและตอเนื่อง 
2. เปนนโยบายที่สนับสนุนใหเยาวชน

สามารถเรียนตอไดสูงสุดตาม
ศักยภาพจนถึงข้ันอุดมศึกษา 

3.  ไมตองอาศัยเงินนอกระบบ 
 

การขยายการกูใหถึงระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก 

เพ่ิมมาตรการควบคุมการใชจายเงิน
ของงผูกู  

การปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกผูกู 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร ST ยุทธศาสตร WT 
1.  เศรษฐกิจตกต่ํา ผูรับทุนหางานทํา

ไมไดเมื่อจบการศึกษาแลว จึงคืน
เงินไมได  

2.  งบประมาณไมเพียงพอ  
 

การจัดหาแหลงงานใหผูรับทุนเมื่อจบ
การศึกษา 

การจัดอบรมทักษะวิชาชีพเพิ่มเติม 

การจัดทําแผนการใชเงิน 
การแผนการหางานทําของผูรับทุน 

 
  หมายเหตุ:  โครงการที่มีใน 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R) และชุมชนเมือง (U) จะไมระบุอักษร HRU  

    แตจะระบุเฉพาะโครงการที่มีใน HR, HU, RU หรือมีเฉพาะ H, R หรือ U พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน 
 
 



ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

 

417 

4.9.2  ยุทธศาสตรทางเลือกใหมจากโครงการพัฒนาของรัฐดานเศรษฐกิจ 
 
  โครงการดานเศรษฐกิจของรัฐบาลในอดีตและปจจุบันตัวอยางศึกษามีลักษณะทั้งที่เหมือนและตางจากโครงการ
ดานสังคม  คือมีทั้งที่ระบุกลุมพื้นที่และประชากรชัดเจนครบทุกพื้นที่ศึกษา  ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R)  และชุมชน
เมือง (U)  แตบางโครงการเจาะจงชวยเหลือพัฒนาเฉพาะสองกลุมพ้ืนที่และประชากร  และบางโครงการก็เจาะจงชัดเจน
เพียงกลุมพื้นที่และประชากรกลุมเดียว  ทั้งนี้ข้ึนกับเปาหมายและนโยบายของรัฐโดยตรง  แตในการนําเสนอยุทธศาสตร
ทางเลือกใหมจากผลการวิจัยโครงการดานเศรษฐกิจจะไดจัดกลุมยุทธศาสตรตามลักษณะงานหรือกิจกรรมของการพัฒนา
ชวยเหลือของรัฐเปนหลัก รวม 3 แนวทาง  คือ กลุมโครงการกองทุนตางๆ โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้  และ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  ดังน้ี 
 
 (1)  ยุทธศาสตรทางเลือกใหมดานกองทุนตางๆ  
 ยุทธศาสตรดานนี้มาจาก 5 โครงการตัวอยางศึกษาสามโครงการแรกจัดเปนกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน
ประกอบดวยโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละหนึ่งลานบาทของรัฐบาลปจจุบันที่ใหแก
ประชากรเปาหมายทั้งในชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  และอีกสองโครงการจากรัฐบาลในอดีตที่ยังดําเนินการ
อยู  คือ  โครงการแกไขปญหาความยากจน หรือ กข.คจ.  และโครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  หรือ โครงการ
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  โดยทั้งสองโครงการหลังนี้รัฐมีเปาหมายและนโยบายชวยเหลือประชากรเฉพาะพื้นที่ชนบท  ท้ัง
ที่สูงและชนบททั่วไป  ประเภทที่สองคือ  กองทุนใหขาด  เชน  โครงการมิยาซาวาของรัฐบาลในอดีตที่เปนโครงการชวย
กระตุนเศรษฐกิจของทุกกลุมพื้นที่และประชากรเปาหมายชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  และประเภทที่สาม  
คือ  กองทุนเงินกูจากธนาคารพาณิชย  เชน  โครงการธนาคารประชาชนของรัฐบาลปจจุบัน  ที่มีเปาหมายและนโยบาย
ชวยเหลือเฉพาะเจาะจงกลุมพื้นที่และประชากรชุมชนเมืองเทานั้น 
 ยุทธศาสตรรัฐ-ราษฎรรวมใจแกไขปญหาความยากจน  ดวยโครงการกองทุนตางๆ ที่นําเสนอ (ตารางที่ 105-109) 
มีดังนี้ 
 (1.1)  ยุทธศาสตรการใชประโยชนจากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็ง  (SO Strategies)  
 จากลักษณะและระบบภายในโครงการเปนหลักนั้น  คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร “การสงเสริมการรวมกลุม
อาชีพตางๆใหมากขึ้น  ทั้งกลุมอาชีพทางการเกษตรและนอกการเกษตรโดยเนนกลุมเขมแข็ง  และสมาชิกมีการออมมากขึ้น  
ที่สําคัญโครงการกองทุนควรสงเสริมความรวมมือกับกองทุนอื่น  ภาคเอกชนรวมทั้งธนาคารพาณิชยตางๆ เพื่อขยายวงเงินกู
และปลอยกูใหครอบคลุมอาชีพตางๆ ใหมากขึ้น”  ขณะเดียวกันยุทธศาสตร  “การสงเสริมความรวมมือระหวางหมูบานจัดทํา
โครงการสาธารณประโยชนรวมกัน”  ไมวาจะเปนส่ิงกอสรางตางๆในระบบพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร หรืออุปโภค
บริโภค  หรือส่ิงกอสรางอ่ืนๆที่เปนบริการพื้นฐานทางสังคมก็ตาม  ตลอดจนจัดตั้งกองทุนปจจัยการผลิตตางๆ ฯลฯ  เหลานี้
รัฐสามารถดําเนินการรวมกับราษฎรในพ้ืนที่ไดพรอมๆกันและทันทีในทุกพ้ืนที่ชนบทหรือเมืองตามเปาหมาย  และนโยบาย
ของโครงการกองทุนน้ันๆ  เนื่องจากผลการศึกษาพบวา  โครงการดานเศรษฐกิจประเภทกองทุนตางๆของรัฐบาลปจจุบัน
และอดีตทั้ง 5 โครงการยอยตัวอยางศึกษา  ในภาพรวมแลวตางก็เปนนโยบายหลักของรัฐที่มีความชัดเจน  สวนใหญมีความ
ตอเน่ืองและแนนอน  (ยกเวนเฉพาะโครงการมิยาซาวาที่เปนโครงการกระตุนเศรษฐกิจเรงดวนหลังวิกฤตเศรษฐกิจในกลาง
ป 2540  มีลักษณะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาระยะสั้น  คลายโครงการสรางงานชนบทของรัฐบาลในอดีต) แตละ
โครงการตางก็มีจุดแข็งและชวยสรางโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนมากนอยตางกันไปตามเปาหมายนโยบายและ
กฎระเบียบที่เอ้ือหรือเปนอุปสรรค  โครงการที่มีจุดแข็งเปนที่ยอมรับสูงสุดวาชวยประชากรยากจนไดจริงไมผิดคน  และ
สรางโอกาสทั้งรายไดเพิ่มและเงินออม  เชน  โครงการ กข.คจ. น้ัน  ที่จริงแลวยอดเงินกูตอรายยังต่ํา (มักจะไดกูประมาณราย
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ละ 10,000-20,000 บาท  ดวยงบฯกองทุนจํากัดเพียง 280,000 บาท/หมูบาน)  และยังไมมีการสงเสริมใหรวมกลุมกันกูเพ่ือ
สรางและขยายอาชีพใหมั่นคงยั่งยืน  มีพลังตอรองเพื่อปรับปรุงคุณภาพดานการผลิตการขายหรือการตลาด  ไมใหการถูกกด
ราคาโดยพอคาคนกลาง  และชวยเหลือกันภายในกลุมยามที่ผลผลิตหรือเศรษฐกิจตกต่ํา  ลักษณะนี้ยังพบในโครงการกองทุน
เงินแสนบาท (ตอหมูบาน) ที่มีเปาหมายและนโยบายสงเสริมการรวมกลุมอาชีพอยูแลว  แตพฤติกรรมการรวมกลุมดวย
วัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่แทจริงยังไมมี  ตามความเปนจริงจึงมักพบวาหลังจากไดเงินกูเปนกลุม (มักจะไดประมาณกลุม
ละ 50,000 บาท หรือไดไปทั้งหมดแสนบาทกลุมเดียว) แลวมาปลอยกูรายเดียวภายหลังก็มีไมใชนอย  ดังนั้น รัฐจําเปนตอง
เรงทําแผน  เรงติดตามยุทธศาสตรท่ีนําเสนออยางใกลชิด  รวมทั้งการติดตามดูแลการรวมมือกับกองทุนอ่ืนหรือสถาบัน
การเงินอ่ืนเพื่อขยายงบกองทุนเงินลานตามเปาหมายและเกณฑที่เปนจุดแข็งอยูแลว  ไมวาจะเปนความพึงพอใจ  กองทุนของ
ประชากรเปาหมาย  ความยืดหยุนของวงเงินกู (แมยอดเงินกูตอรายสูงสุดไมเกิน 20,000 บาท/ป)  และถามีการรวมกลุมอาชีพ  
โอกาสของผูกูก็จะยิ่งมากขึ้น  ทั้งการลงทุนไดหลากหลายอาชีพทั้งในและนอกการเกษตรในทุกพื้นที่ชนบทและเมือง  การ
พัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑคุณภาพ  รวมทั้งสินคาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลฯ ท่ีสรางรายไดและอาชีพที่ย่ังยืน 
 สวนโครงการกองทุนของรัฐบาลในอดีต  เชน  โครงการมิยาซาวาและโครงการธนาคารประชาชนของรัฐบาล
ปจจุบันท่ีตางก็สรางโอกาสใหประชากรเปาหมายยากจนจากงบประมาณโครงการไมจํากัด  และโครงการมีความยืดหยุน  
และโดยเฉพาะลักษณะของโครงการมิยาซาวาที่ยังมีผลงานที่ดําเนินการดวยงบฯนี้อยูในพ้ืนท่ีทั้งชนบทและเมือง  เพราะ
ไมไดสงเสริมเฉพาะการพัฒนาอาชีพ  แตยังสงเสริมส่ิงกอสรางสาธารณประโยชน  ก็จะชวยเสริมสรางบริการพ้ืนฐานให
ประชากรเปาหมายยากจนมีความพรอมในการประกอบอาชีพมากข้ึน  เชนมีแหลงนํ้าของชุมชนหรือหมูบาน  หรือของ
ระหวางหมูบานพรอมปจจัยการผลิตสนับสนุนเพียงพอใหเลือกประกอบอาชีพตามตองการได  หรือมีแหลงกําจัดขยะกลาง
ของชุมชน  หรือของ  2-3 ชุมชนท่ีใชรวมกันเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของสมาชิกชุมชนโดยสวนรวม  เปนตน  ซ่ึงถาสามารถ
พัฒนาสิ่งกอสรางสาธารณประโยชนระหวางหมูบานหรือชุมชนได  นอกจากจะไดเนื้องานที่มีคุณภาพเต็มที่ดวยงบฯ ที่
เพียงพอแลว  ที่สําคัญยังชวยสรางกลุมหรือชุมชนเขมแข็งสรางความรัก  ความเขาใจและความสามัคคีภายในและระหวาง
หมูบานหรือชุมชน  เปนตน 
 (1.2)  ยุทธศาสตรลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น (WO Strategies)   
 คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร “การปรับปรุงเงื่อนไขการกูยืมใหเหมาะสมตามอาชีพไมเขมงวดจนเกินไป  มีการ
ยืดหยุนยอดเงินกูขั้นสูงและระยะเวลาการชําระคืน บุคลากรที่เกี่ยวของไมวาจะเปนเจาหนาที่  กรรมการกองทุนและผูกูตอง
มีการเตรียมความพรอมลวงหนาทุกขั้นตอน  รวมทั้งมีการจัดการอบรมการทําโครงการและการบริหารโครงการเปนกลุม”  
เน่ืองจากประชากรเปาหมายยากจนในทุกกลุมพ้ืนท่ีศึกษามีความพึงพอใจกองทุนเงินลาน  เชนเดียวกับที่ประชากรชนบทที่
สูงและชนบททั่วไป  หรือเกษตรกรยากจนพึงพอใจกองทุน กข.คจ. เพียงแตเงื่อนไขการกูยืมเขมงวดทั้งเรื่องผูคํ้าประกัน  
การซื้อหุน  การฝากสัจจะออมทรัพย  และจายดอกเบี้ยของกองทุนเงินลาน  และยิ่งเขมงวดมากขึ้นสําหรับเงินกูยืมธนาคาร
ประชาชนจากธนาคารออมสินของประชรกรชุมชนเมือง  ที่ตองมีสมุดเงินฝาก  มีสถานที่ประกอบการชัดเจน  นอกจากมีผู
คํ้าประกันหลายรายแลว  เหลาน้ีลวนแลวแตเปนจุดออนและกอใหเกิดอุปสรรคมากมาย  เชนเดียวกับที่เกิดกับกองทุน 
กข.คจ. เมื่อกรรมการกองทุนบางพื้นที่เริ่มเอาเงื่อนไขที่เขมงวดดังกลาวของกองทุนเงินลานมาใช  ซ่ึงจําเปนตองเรงยกเลิก
เกณฑใหมที่ไมเหมาะสมโดยเร็ว  มิฉะน้ันกองทุน กข.คจ. ก็จะไมใชเปนกองทุนท่ีชวยเกษตรกรยากจนจริงๆ ตามเปาหมาย
ของโครงการอีกตอไป  โดยเฉพาะการลดกําหนดชําระคืนเงินกูหรือเงินยืมจาก 5 ปเหลือเพียงปเดียว  เชนเกณฑของกองทุน
เงินลานและธนาคารประชาชนในการกูครั้งแรก  ที่ยอดเงินกูตอรายสูงสุดก็ยังต่ําหรือไมยืดหยุน  คือ 20,000 บาท และ 
15,000 บาท ตามลําดับ  ยอดเงินยืมตอรายของ กข.คจ. ก็ไมตางจากกองทุนอ่ืน  ยกเวนแตกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนที่
ใหกูเปนกลุมที่มักจะไดหมูบานละสองกลุม  ซ่ึงก็ไมไดเปรียบอะไรนัก  ดังน้ัน  ยุทธศาสตรการปรับเปล่ียนลดความเขมงวด
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ของเงื่อนไขตางๆ รวมทั้งการยืดหยุนยอดเงินกูข้ันสูง  และระยะเวลาการชําระคืนก็จะชวยสรางโอกาสการเลือกลงทุนได
หลากหลายอาชีพที่เหมาะสมและความตองการ  อยางไรก็ตาม  โครงการกองทุนตางๆที่ดําเนินการอยูจากรัฐเดิมและปจจุบัน  
จําเปนอยางยิ่งตองใชยุทธศาสตร WO เตรียมความพรอมลวงหนาสําหรับบุคลากรที่เก่ียวของทั้งฝายบริหารจัดการกองทุน
และประชากรเปาหมายผูกูทั้งรายเดี่ยวและรายกลุมใหเขาใจกฎระเบียบ  การทําบัญชี  การทําสัญญา  การติดตามการใชเงินกู
และการวางแผนการใชเงินกู  เปนสําคัญ  วิธีการน้ีจะชวยลบลางจุดออนของโครงการไดอยางดี 
 กรณีสรางยุทธศาสตร WO  จากโครงการมิยาซาวา (แมโครงการน้ีปจจุบันจะสิ้นสุดลง  แตยังมีการดําเนินงาน
ดวยกองทุนนี้เหลืออยู  รวมทั้งส่ิงกอสรางสาธารณประโยชนท่ียังใชกันอยูในหมูบานหรือชุมชน) คณะนักวิจัยเสนอ “การ
สงเสริมการทําโครงการที่ถาวรและเปนประโยชนใชไดในระยะยาว  โดยมีสัดสวนการจางแรงงานใหมากตามความจําเปน”  
เนื่องจากเปนโครงการที่งบประมาณไมจํากัด แตประชากรเปาหมายยากจนยังไดใชประโยชนหรือมีรายไดจากโครงการนอย
มาก  ประกอบกับเปนโครงการที่เปดกวาง  สามารถนํางบฯที่ไดไปใชประโยชนดานสวัสดิการสังคมและสุขภาพอนามัย  
เชน  การสงเคราะหผูพิการและผูปวยโรคเอดส  และเปนเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียนยากจน  ไมใชเฉพาะการ
กอสรางสิ่งสาธารณประโยชนของชุมชนที่พบเห็นไดทั่วไป  แตไมวาจะใชงบไปในเรื่องใด  ส่ิงที่ทางโครงการยังขาดอยูคือ
การควบคุมคุณภาพ  และความยั่งยืนถาวรของสิ่งกอสราง  ตลอดจนการวางแผนการสรางงานที่มีสัดสวนของการจาง
แรงงานใหมากเทาที่จะเปนไปได  ดังนั้น การลบลางจุดออนตางๆ ดังกลาวโดยอาศัยโอกาสที่โครงการมีอยูหลากหลาย
ประการ  นับเปนยุทธศาสตรท่ีรัฐควรนําไปปรับใชประโยชนกับโครงการลักษณะใกลเคียงกันไดตอไป 
 (1.3)  ยุทธศาสตรหลีกเล่ียงอุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็ง (ST Strategies)   
 คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร“การ อบรมทักษะการประกอบอาชีพ  เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต  การตลาดทั้งใน
การเกษตรและนอกการเกษตร  โดยจัดตั้งศูนยประสานงานในเรื่องน้ีใหมีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
และใหมีการรวมกลุมดานการผลิตและการตลาดตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางหมูบานในการจัดทําโครงการที่เอ้ือ
ประโยชนซ่ึงกันและกันในดานการผลิต  การตลาดและเทคโนโลยี”  ใหแกประชากรเปาหมายยากจนและหรือมีรายไดนอย
ในทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่ตามเปาหมายและนโยบายของโครงการเพราะแตละโครงการตางก็มีจุดแข็งดังที่ระบุแลวในตาราง
รายละเอียด  ดังเชนที่กองทุนเงินลานมีจุดแข็งในการบริหารโครงการกองทุนในพื้นที่เปาหมาย  โดยคณะกรรมการที่เปน
สมาชิกกองทุนวางแผนทํากันเอง  สวนกองทุน กข.คจ. ก็มีจุดแข็งท่ีประชากรยากจนจริงๆในชนบทจะไดประโยชนเงินยืม
ทั่วถงึ  ขณะที่กองทุนเงินแสนสมาชิกกลุมมีอิสระและคลองตัวในการทําโครงการ  และธนาคารประชาชนก็มีเงินเพียงพอให
ประชาชนในเมืองกูประกอบอาชีพอิสระรายยอยและขยายวงเงินกูยืมไดถาใชคืนตามเกณฑ  จุดแข็งตางๆเหลานี้จะสราง
โอกาสใหสมาชิกสามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคและปญหาตางๆ จากการขาดทักษะในงานอาชีพที่กอใหเกิดรายได  โดยเฉพาะ
อาชีพที่ทํากันเปนกลุม  ผลประโยชนเดียวกันภายในหมูบานหรือชุมชน  และระหวางหมูบานหรือชุมชน  ดังนั้นจึงเปน
โอกาสดีของรัฐและทุกฝายท่ีเก่ียวของในความตระหนักและการใหความสําคัญกับยุทธศาสตร ST เพ่ือเติมเต็มในส่ิงที่ขาด  
โดยเฉพาะการอบรมทักษะการประกอบอาชีพในหรือนอกเกษตรทั้งรายเดี่ยวและรายกลุมผานศูนยประสานความรวมมือ
รวมทั้งการรูจักสรางพันธมิตรรวมมือระหวางหมูบานหรือชุมชนเพื่อขยายงานเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต  
การตลาด  และเทคโนโลยี รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินคาหน่ึงตําบลฯ  เพราะมิฉะนั้นประชากรเปาหมายยากจน
ที่ไดรับความชวยเหลือใหไดกูยืมกองทุนเหลานี้จะไมสามารถพัฒนาอาชีพใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น  คือ มีรายไดนอยไมแนนอน  
รายได/ราคาผลิตผลผันแปร  จึงไมสามารถชําระคืนเงินกูไดตามกําหนด  และบางรายก็นําเงินกูทีไดนอยนี้ไปใชผิดประเภท  
รวมท้ังอุปสรรคอ่ืนๆ ท่ีตามมาอีกมากมายนั่นก็หมายถึงความลมเหลวของโครงการพัฒนาชวยเหลือดานกองทุนตางๆ
ดังกลาว 
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 สวนกรณีสรางยุทธศาสตร ST จากโครงการในลักษณะของกองทุนมิยาซาวา  ที่รัฐมีนโยบายเรงรัดการใชงบฯ
มากเกินไป  แตกลับมีการพิจารณาโครงการที่ขอรับความชวยเหลือดานเงินทุนของโครงการลาชาไมทันการณ  จนทําให
ชุมชนไมไดรับชวยเหลือในโครงการตามลําดับความตองการหรือจําเปนอันดับแรก  หรืออันดับตนๆ แมจะเปนโครงการที่มี
จุดแข็งดีๆ ในการชวยกระตุนการสรางงานและการกระจายรายไดในกลุมประชากรเปาหมายยากจน  ดังน้ัน  รัฐจึงควรจัดทํา
ยุทธศาสตรเก่ียวกับ  “โครงการที่มีขั้นตอนการพิจารณาที่กระชับรวดเร็วขึ้น  และเปนโครงการที่กระตุนเศรษฐกิจไดอยาง
แทจริง  จากลักษณะการพัฒนาอาชีพมากกวาการมุงจางงาน”  เพราะถาไมมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตรการมุง
สรางงานของโครงการ  ผลลัพธของโครงการนี้จะไมตางจากโครงการพัฒนาชนบทระยะสั้น  เชน  โครงการสรางงานใน
ชนบท – กสช. ในอดีต  ท่ีมุงสนับสนุนโครงการที่ใชแรงงานคนเปนสําคัญ  แตการกระจายรายไดจากคาแรงก็ทําให
ประชากรยากจนที่ไดรับตอรายนอยมาก  เปนคาแรงคนละ 1-2 วันตองาน  นับเปนการสูญเสียงบฯ ชวยเหลือมหาศาลหรือ
แทบจะเรียกไดวาสูญเปลา  ขณะเดียวกันรัฐก็จายคาแรงเครื่องจักรหรืออ่ืนๆ ซํ้าซอนอีกมากมาย  เปนตน 
 (1.4)  ยุทธศาสตรลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค  (WT Strategies) 
 คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร  “การลดความเขมงวดดานการกําหนดจํานวนคนค้ําประกันหรือยกเลิก  โดย
พิจารณาความเหมาะสมจากโครงการที่ผูกูจะนําไปใชประโยชนเปนหลัก  และใชเกณฑทางสังคมรวมพิจารณาดวย  ซึ่ง
ประกอบดวยคุณสมบัติของผูกูดานความซ่ือสัตย  ขยัน ประหยัด  อดทน  ฯลฯ เปนตน  และใหมีการจัดทําแผนการใชเงิน
และการติดตามการใชเงินตามแผน รวมท้ังการบริหารเงินกูยืมอยางใกลชิด  ตลอดจนการกําหนดการชําระคืนเงินกูยืมใหมี
ระยะเวลาตามรายได”  เพราะจุดออนสําคัญของโครงการกองทุนตางๆท่ีประชากรเปาหมายยากจนระบุตรงกันในพื้นที่ศึกษา
ทั้งชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง  คือ เกณฑหรือเงื่อนไขที่เขมงวดในการกูยืม  เชนตองมีผูคํ้าประกัน 2-3 คน  
สําหรับกองทุนเงินลานและธนาคารประชาชน  และกองทุน กข.คจ. ที่ไมตองมีผูคํ้า  แตกรรมการกองทุนบางพื้นที่เริ่มจะให
มีผูคํ้าแบบกองทุนเงินลาน  เชนเดียวกับเง่ือนไขระยะเวลาชําระคืนที่ส้ันเพียงปเดียวของกองทุนเงินลานและธนาคาร
ประชาชน (สําหรับการกูครั้งแรก) รวมท้ังกองทุน กข.คจ. ที่กรรมการกองทุนสวนใหญนิยมตั้งเกณฑใหมโดยปรับจากระยะ
คืนเงิน 5 ป เหลือเพียงปเดียวและมักไมเกิน 3 ปเปนอยางมาก  จะมีผูไดยืมเงินตามเกณฑ 5 ปที่พบจากผลการศึกษาไมเกิน 2 
รายเทานั้น  เหลาน้ีลวนแลวแตตองเรงแกไขปรับปรุงเพื่อลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ทําใหประชากรเปาหมาย
ยากจน  โดยเฉพาะยากจนมากๆหมดโอกาสที่จะไดใชโอกาสหรือบริการกูยืมกองทุนเหลาน้ี  รวมทั้งกองทุนท่ีคนยากจน
จริงๆมีโอกาสมากที่สุดอยาง กข.คจ.  ดังน้ัน  รัฐและทุกฝายที่เกี่ยวของนาจะตองใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการใช
ประโยชนคุณคาของคนหรือคุณสมบัติของการเปนคนดี  ซื่อสัตย  ขยัน  ประหยัด  เปนสิ่งค้ําประกันแทนไดอยางดีหรือ
ดีกวาสําหรับประชากรเปาหมายยากจนและยากจนมาก  สวนระยะการชําระคืนก็ยืดหยุนตามประเภทอาชีพในหรือนอก
การเกษตรจนเห็นผลิตผลหรือสรางรายไดพอคืนเงินกูได  นอกจากนั้น  ยังตองหลีกเลี่ยงความลมเหลวจากกองทุนที่มีจํากัด  
ยอดเงินกูตอรายต่ํา  รายไดและราคาผลิตผลแปรผัน  คาครองชีพสูงและมีภาระหนี้สิน  โดยรัฐตองใชยุทธศาสตรการ
สงเสริมใหมีการจัดทําแผนและติดตามการใชเงินกูของผูกู  และติดตามการบริหารเงินกูยืมของกรรมการกองทุนอยางใกลชิด  
เพ่ือไมใหเกิดการผิดพลาดในเปาหมายของโครงการ  และประชากรเปาหมายยากจนเองก็ไมออกไปนอกลูนอกทาง  แตได
ใชประโยชนเงินกูยืมไดอยางคุมคา 
 กรณียุทธศาสตรลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากโครงการกองทุนท่ีใหกูเปนกลุมเชน  กองทุนอุดหนุน
หมูบานละแสนบาท  ที่ยังมีลักษณะเปนการรวมกลุมเฉพาะกิจเพื่อใหไดกู  แลวก็เอาไปปลอยกูรายเดี่ยวอยูในโครงการ  และ
ขณะเดียวกันทุนตอหมูบานก็จํากัด  ดังนั้น  การจัดทําโครงการขอกูตองพิจารณาใหรอบคอบ  ใชทุนใหคุมคาสําหรับ
โครงการที่นาจะมีประโยชนแกสวนรวมไดมากท่ีสุด  นั่นก็คือ  ควรใชยุทธศาสตร  “การใหความรูและสาธิตการรวมกลุมที่
เขมแข็งและมีศักยภาพ”  ในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป  ในขณะที่ยุทธศาสตร WT จากโครงการลักษณะกองทุนมิยาซาวา
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ที่มีจุดออนในการมุงทําโครงการจางงานมากกวาการเนนคุณภาพงานและยังไมมีเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมโครงการดวยงบ
ฯ ท่ีเรงรัดมากเกินไป  จึงตองเนนยุทธศาสตร “การปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกโครงการและผูเขารวมโครงการที่
ประชากรเปาหมายยากจนมีสวนรวมมากขึ้น”  ในทั้ง 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง 
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ตารางที่ 106    การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ – กองทุนตางๆ 
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกองทุนละ 1 ลานบาท  
ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W)  
 
 
 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ กองทุนละ 1 ลานบาท 

(กองทุนหมุนเวียน) 
 (รัฐบาลปจจุบัน) 

1.  การบริหารเงินกองทุนยืดหยุน
ทั้งการปลอยกูใหสมาชิก
สมาชิกและการชําระเงิน และ
การใหกองทุนอ่ืนกูยืม  

2.  วงเงินกูยืดหยุนได 
3.  ประชากรวางเกณฑทํากันเอง

ได : อัตราดอกเบี้ย การค้ํา
ประกัน การฝากเงินสัจจะออม
ทรัพย (สรางวินัยการออม) 
การซื้อหุน 3 แบบ ขยายงบ
กองทุน 

4.  คณะกรรมการมีประสบการณ
ในการบริหารกองทุน 

5.  มีการจูงใจดวยการประเมินผล
งานการบริหารและการเพิ่ม 

      งบฯให 

1.  มีการกําหนดยอดเงินกูตอราย 20,000 
บาทตอรายและชําระคืนใน 1 ป 

2.  เงื่อนไขการกูยืมเขมงวด : ผูคํ้า 2-3 ราย 
ซ้ือหุนแรกเขาหรือรายเดือน/รายป ฝาก
สัจจะออมทรัพย และจายดอกเบี้ย : คน
จนไมสามารถหาผูคํ้าประกันได 

3.  กรรมการไมโปรงใส/เลือกปฏิบัติ  
4.  ตัวชี้วดัการชาํระคืนใน  1 ป สรางปญหา

ใหแกผูกู (กดดันผูกู) 
5.  ขาดการเตรียมความพรอมของเจาหนาที่ 

กรรมการกองทุน และประชากร
เปาหมายในระยะเริ่มโครงการ 

6.  ขาดความรูในการทําบัญชี ทําสัญญาและ
การติดตามการนําเงินไปใชของ
คณะกรรมการกองทุน และขาดการงวาง
แผนการใชเงินกูของผูกู 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร SO ยุทธศาสตร WO 
1.   เปดโอกาสใหกองทุนกูจากธนาคาร

ออมสินมาเพิ่มทุนได 
2.  เลือกลงทุนไดหลากหลายอาชีพ 
3.  สามารถแขงขันกับกองทุนนอก

ระบบได 
4.  ประชาชนเปาหมายมีความพึงพอใจ 

การรวมมือกับกองทุนอ่ืน 
ภาคเอกชน (ธนาคารพาณิชย
ตางๆ) เพื่อใหมีเงินปลอยกู
มากขึ้น 

การยืดหยุนยอดเงินกูข้ันสูงและระยะเวลา
การชําระคืน 

การเตรียมความพรอมลวงหนาทุกขั้นตอน
แกทั้งเจาหนาท่ี กรรมการกองทุน และผู
กู (กฎระเบียบ การทําบัญชี การทํา
สัญญา การติดตามการใชเงินกู และการ
วางแผนการใชเงินกู) 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร ST ยุทธศาสตร WT 
1.  งบฯกองทุนมีจํากัด 
2.  รายได/ราคาผลิตผลผันแปร  
3.  ความผันแปรของกายภาพพื้นที่ : 

ทําเลท่ีตั้งและภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
สภาพดิน-นํ้า-ปาไม ฯลฯ (HR) 

4.  ขาดเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต  
5.  ภาวการณจางงานไมแนนอน 
6.  ภาระหน้ีสินและคาครองชีพสูง (RU)

การอบรมทักษะการประกอบอาชีพ
เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต 
การตลาดทั้งในการเกษตรและ
นอกเกษตร โดยจัดตั้งศูนย
ประสานงาน (ความชวยเหลือ
สมาชิกและกองทุนหมูบานใน
พื้นท่ีตางๆ) 

การลดจํานวนคนค้ําประกันโดยพิจารณา
จากโครงการที่ขอกูเปนหลัก และใช
เกณฑทางสังคมรวมพิจารณา :
โดยเฉพาะความซื่อสัตย ขยัน อดทน 

ใหมีการจัดทําแผนการใชและการติดตาม
การใชเงิน 

หมายเหตุ:  โครงการที่มีใน 3 กลุมพ้ืนท่ีเปาหมาย ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R) และชุมชนเมือง (U) จะไมระบุอักษร HRU แตจะระบุเฉพาะ
โครงการที่มีใน HR, HU, RU หรือมีเฉพาะ H, R หรือ U พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน 



ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

 

423 

ตารางที่ 107   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ – กองทุนตางๆ 
โครงการแกไขปญหาความยากจน - กข.คจ. : ชนบทที่สูง และชนบททั่วไป  
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W)  
 
 
 
แกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) 

(กองทุนหมุนเวียน) 
(รัฐบาลในอดีต) 

1.  เกณฑที่ระบุชัดเจนชวยใหคนยากจน
มากไดรับเงินยืมจริง (เจาะลึกเขาถึง
คนยากจน) : ปลอดดอกเบี้ย ไมตอง
คํ้าประกัน และชวงชําระคืนนานพอ 
(5 ป) (HR)  

2.  ประชากรยากจนตามเปาหมาย 
(เขาเกณฑ) ไดรับเงินกูยืมทั่วถึง
เพราะมีการหมุนเวียนเงินทุน (HR) 

3.  มีความคลองตัวในการใชเงินทุน
หมุนเวียนตามความจําเปน (HR) 

1.  ทุนไมทั่วถึงทุกหมูบาน คนจนใน
หมูบานท่ีไมเขาเกณฑไมมีโอกาส
ไดกูยืม (HR) 

2.  งบกองทุนตอหมูบานที่เขาเกณฑ
จํากัด (280,000 บาท) และยอด
เงินกูตอรายต่ํามาก (HR) 

3.  กรรมการไมโปรงใส/เลือกปฏิบัติ 
และมีการทุจริต คนจนตามเกณฑ
ก็ไมไดกูยืม (HR) 

4.  การปรับเกณฑกันเองในหมูบาน
ใหเขมงวดมากขึ้น ทําใหคนจนไม
มีโอกาสกูยืม (HR) 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร SO ยุทธศาสตร WO 
1.  เลือกลงทุนทางการเกษตรได

หลากหลายประเภท (HR) 
2.  ผลผลิต/รายไดของครัวเรือนที่กูยืม

เพิ่มข้ึน (HR) 
3.  ผูกูยืมมีการออมเพิ่มขึ้น (HR) 
4.  นโยบายชัดเจนและมีความตอเนื่อง 

(HR) 

การสงเสริมการรวมกลุมอาชีพทางการ
เกษตรใหเขมแข็งพรอมกับใหมีการ
ออมมากข้ึน 

การยกเลิกเกณฑใหมที่ไมเหมาะสม
(เขมงวด) และจัดสรรเงินยืมตาม
อาชีพ 

 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร ST ยุทธศาสตร WT 
1.  รายได/ราคาผลิตผลผันแปร (HR) การใหมีการรวมกลุมดานการผลิตและ

การตลาด (เสริมยุทธศาสตร SO) 
การกําหนดการชําระคืนเงินยืมใหมี

ระยะเวลาตามรายได และติดตาม
การใชและการบริหารเงินยืมอยาง
ใกลชิด (เสริมยุทธศาสตร WO) 

 
  หมายเหตุ:  โครงการที่มีใน 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R) และชุมชนเมือง (U) จะไมระบุอักษร HRU  

    แตจะระบุเฉพาะโครงการที่มีใน HR, HU, RU หรือมีเฉพาะ H, R หรือ U พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน 



ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

 

424 

ตารางที่ 108   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ – กองทุนตางๆ 
โครงการหมูบานละหนึ่งแสนบาท  : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W)  
 
 

หมูบานละหนึ่งแสนบาท 
(กองทุนหมุนเวียน) 
(รัฐบาลในอดีต) 

1.  สงเสริมใหมีการรวมกลุมอาชีพ
อยางเขมแข็ง (สรางกลุมอาชีพ) : 
สรางโครงการ สรางอาชีพ (HR) 

2.  ประชากรสมาชิกกลุมมีอิสระและ
คลองตัวในการทําโครงการกูยืม
เงิน (HR) 

3.  ทุนปลอดดอกเบี้ย (HR) 
4.  ประชากรเปาหมายไดประโยชนตรง

ตามความตองการ (HR) 
 

1.  ประชากรขาดความรูในการจัดทํา
โครงการและบริหารโครงการเปน
กลุม (รวมการติดตามและ
ประเมินผล (HR) 

2.  ยอดเงินกูตอกลุมต่ํา (HR) 
3.  เปนการรวมกลุมเฉพาะกิจมากกวา

การรวมกลุมดวยจิตวิญญาณที่
แทจริง (HR) 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร SO ยุทธศาสตร WO 
1.  เกิดการพัฒนาอาชีพใหม (HR) 
2.  ความมีศักยภาพของผูนําหมูบาน 

(HR) 
 

การสงเสริมการรวมกลุมอาชีพตางๆ 
ใหมากข้ึน 

การจัดอบรมการทําโครงการและการ
บริหารโครงการเปนกลุม 

 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร ST ยุทธศาสตร WT 
1.  งบฯกองทุนท้ังหมดตอหมูบาน/

ชุมชนมีจํากัด (HR) 
การสงเสริมความรวมมือระหวาง

หมูบานในการจัดทําโครงการที่เอ้ือ
ประโยชนซ่ึงกันและกันในดานการ
ผลิต การตลาด และเทคโนโลยี 

 

การใหความรูและสาธิตการรวมกลุม
ท่ีเขมแข็งและมีศักยภาพ 

 
  หมายเหตุ:  โครงการที่มีใน 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R) และชุมชนเมือง (U) จะไมระบุอักษร HRU  

    แตจะระบุเฉพาะโครงการที่มีใน HR, HU, RU หรือมีเฉพาะ H, R หรือ U พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน 
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ตารางที่ 109   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ – กองทุนตางๆ 
โครงการเงินกูมิยาซาวา  : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W)  
 
 

เงินกูมิยาซาวา 
(กองทุนใหขาด) 

(รัฐบาลในอดีต) 

1.  กระตุนการสรางงานในระดับราก
หญาและกระจายรายไดใหประชากร

2.  มีความยืดหยุนการทําโครงการ ได
หลากหลาย (ท้ังดานการพัฒนาแหลง
นํ้าเกษตรและสิ่งกอสรางสาธารณ-
ประโยชน เชน ศาลาเอนกประสงค 
ปาชา และเมรุ ฯลฯ) 

 

1.  ประชากรเปาหมายยากจนมีโอกาส
ไดงานทําและมีรายไดจากโครงการ
นี้นอยมากและไมทั่วถึง 

2.   เปนโครงการจางงานมากกวาการ
เนนคุณภาพของงาน 

3.  ไมมีเกณฑการคัดเลือกผูเขารวม
โครงการ 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร SO ยุทธศาสตร WO 
1.  เปนการเพิ่มสวัสดิการสังคมผูแก

ชุมชนสวนรวม 
2.  งบประมาณโครงการไมจํากัด 
3.  เพิ่มรายไดใหประชากรมากขึ้น 

การสงเสริมการทําโครงการสาธารณ-
ประโยชนรวมระหวางหมูบาน : 
แหลงน้ํา ส่ิงกอสราง ปจจัยการผลิต  

 

การสงเสริมการทําโครงการที่ถาวร
และเปนประโยชนใชไดในระยะ
ยาว โดยมีสัดสวนการจางแรงงาน
ใหมากตามความจําเปน 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร ST ยุทธศาสตร WT 
1.  เศรษฐกิจโลกตกต่ํามาก การกระตุน

เศรษฐกิจจึงไดผลนอย 
2.  นโยบายเรงรัดการใชงบฯมากเกินไป

แตการพิจารณาโครงการลาชา ทําให
ไมไดโครงการตามลําดับความ
ตองการ  

3.  ขาดการใหความรูและฝกอบรม
ทักษะอาชีพ 

 

ข้ันตอนการพิจารณาโครงการตอง
กระชับและเร็วข้ึน รวมท้ังเปน
โครงการที่กระตุนเศรษฐกิจไดอยาง
แทจริง (ปรับมาเปนโครงการพัฒนา
อาชีพใหมากกวาการมุงจางงาน) 

การปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือก
โครงการและผูเขารวมโครงการที่
ประชาชนมสีวนรวมมากข้ึน 

 
หมายเหต:ุ  โครงการที่มีใน 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R) และชุมชนเมือง (U) จะไมระบุอักษร HRU แตจะระบุเฉพาะ

โครงการที่มีใน HR, HU, RU หรือมีเฉพาะ H, R หรือ U พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน 
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ตารางที่ 110   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ – กองทุนตางๆ 
โครงการธนาคารประชาชน  : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W)  
 
 

ธนาคารประชาชน 
(กองทุนกูธนาคารพาณิชย) 

(รัฐบาลปจจุบนั) 

1.  มีเงินเพียงพอใหกูเพ่ือประกอบอาชีพ
อิสระรายยอยและหรืออาชีพเสริม 
(U) 

2.  ถาใชเงินคืนไดตามเกณฑก็สามารถ
ขยายวงเงินกูยืมไดมากขึ้น (U) 

3.  การคํ้าประกันยืดหยุนไดทั้งการ
หลักทรัพยหรือบุคคล (U) 

 

1.  ขาดการติดตามการใชเงินตาม
วัตถุประสงค (U) 

2.  เงื่อนไขกูยืมเขมงวดมาก (มีผูคํ้า
ประกัน 3 ราย มีบัญชีเงินฝาก 6 
เดือน มีสถานที่ประกอบการ 
และตองใชเงินคืนตามกําหนดจึง
จะขยายวงเงินกูได ฯลฯ) (U) 

3.  ยอดเงินกูตอรายต่ําและอยูใน
ดุลพินิจของเจาหนาท่ี ไมจูงใจให
กูยืมจากโครงการนี้ (U) 

 
โอกาส (O) ยุทธศาสตร SO ยุทธศาสตร WO 

1.  เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ไดหลากหลาย (U) 

2.  มีความสามารถในการแขงขันกับ
แหลงเงินกูนอกระบบ (U) 

3.  งบประมาณมีไมจํากัดและตอเนื่อง
เปนขั้นตอน (U) 

 

การขยายวงเงินกูใหครอบคลุมอาชีพ
ตางๆ มากขึ้น 

การปรับปรุงเงื่อนไขการกูยืมให
เหมาะสม 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร ST ยุทธศาสตร WT 
1.  ขาดการอบรมทักษะในการ

ประกอบอาชีพ (U) 
2.  อาชีพที่ทํามีรายไดนอยและไม

แนนอน ทําใหไมสามารถชําระคืน
ไดกําหนด (U) 

3.  คาใชจายในครัวเรือนสูง ทําใหตอง
นําเงินกูจากธนาคารมาใช (ผิด
ประเภท) (U) 

 

การอบรมทักษะการประกอบอาชีพ
โดยประสานงานกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน  

ธนาคารตองทําแผนการติดตามให
สอดคลองกับแผนการใชเงินของ
ผูกู 

 
  หมายเหตุ:  โครงการที่มีใน 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R) และชุมชนเมือง (U) จะไมระบุอักษร HRU  

    แตจะระบุเฉพาะโครงการที่มีใน HR, HU, RU หรือมีเฉพาะ H, R หรือ U พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน 
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 (2)  ยุทธศาสตรทางเลือกใหมดานการพักชําระหนี้ 
 ยุทธศาสตรดานการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้และลดภาระหนี้ของรัฐบาลปจจุบันทางธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร–ธ.ก.ส. นับเปนนโยบายเรงดวนของรัฐในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจอีกประการหนึ่ง  
นอกจากโครงการกองทุนตางๆที่พูดถึงแลว  ที่จริงแลวรัฐบาลมุงชวยเหลือเกษตรกรรายยอย  หรือเกษตรกรยากจนลูกคา ธ.
ก.ส.  ในชนบทที่สูงและชนบททั่วไป ที่มีภาระหนี้สินไมเกินแสนบาทไดเขาโครงการนี้  แตผลการศึกษาพบวาประชากร
เปาหมายยากจนตัวอยางศึกษาจะเขาเปนสมาชิกเฉพาะโครงการพักชําระหน้ีเทานั้น (ตารางที่ 110) และยุทธศาสตรที่นําเสนอ  
มีดังนี้ 
 (2.1)  ยุทธศาสตรการใชประโยชนจากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็ง (SO Strategies)   
 คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร “การสงเสริมการเขารับการอบรมในโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรรมใหมากขึ้น”  
เน่ืองจากผลการศึกษาพบวาแทบไมปรากฏวาเกษตรกรรายยอยหรือเกษตรกรยากจนที่ไดพักชําระหน้ีนานถึง 3 ป  จะได
ขยายปรับปรุงระบบการเกษตรของตนใหดีข้ึนดวยเทคโนโลยีใหมๆ  หรือปรับเปลี่ยนไปสูเกษตรเชิงธุรกิจและมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพท่ีกอใหเกิดรายไดมากข้ึน  และที่สําคัญก็คือไมตองอาศัยเงินกูนอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงมาลงทุนพัฒนาทํา
การเกษตรเหมือนในอดีตสวนใหญ  ดังน้ันเพื่อเปนการประกันวาหลังพักชําระหน้ีแลวเกษตรกรเปาหมายจะสามารถพัฒนา
งานอาชีพจนพ่ึงตนเองไดดีข้ึน  ดวยยุทธศาสตรเพ่ิมพูนความรูจากการฝกอบรมในโครงการฟนฟูอาชีพชวงพักหนี้  เพราะ
โครงการเหลาน้ีก็มีพรอมใหเลือกพัฒนาทักษะอยูแลว 
 (2.2)  ยุทธศาสตรลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาส (WO Strategies)   
 คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร  “การยืดหยุนการพักชําระหนี้ตามลักษณะอาชีพ”  เนื่องจากการเกษตรที่ประชากร
เปาหมายยากจน  หรือเกษตรกรรายเล็กสมาชิกเงินกู ธ.ก.ส. ทํากันอยูนั้นมีหลากหลายประเภท  ท้ังพืชนา  พืชไร  พืชสวน  
เล้ียงปศุสัตว  หรือเลี้ยงสัตวเล็กเชนไก  ซ่ึงมีความตางในเรื่องกําหนดเวลาใหผลตอบแทน  เชนสวนไมผลลําไย  ถากูไป
ลงทุนใหมและขาดทุนอาจตองใชเวลารอผลิตผลนานถึง 5 ป  หรือการเล้ียงปศุสัตว  วัว-ควายขุนกวาจะตกลูกอาจตองใช
เวลา 3 ปเศษ  หรือเกษตรนาขาวอาจตองการเวลาเพียง 1-2 ป  ดังนั้น  ถาจะชวยเกษตรกรยากจนที่เขาเปนสมาชิกโครงการ
พักชําระหน้ีควรพิจารณาการกําหนดชวงพักหนี้ตามประเภทการเกษตรที่ทํา  ซ่ึงถาชวยลดจุดออนดานน้ีได  คือ ใหมีความ
ยืดหยุนดานชวงเวลาพักหนี้  เกษตรกรรายเล็กหรือรายยอยก็จะไดโอกาสฟนฟูอาชีพเกษตรกรรมไดตามเปาหมาย 
 (2.3)  ยุทธศาสตรหลีกเล่ียงอุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็ง (ST Strategies)   
 คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร  “การสงเสริมการทําเกษตรผสมแบบเขมที่เหมาะสมกับกายภาพพื้นที่  และควร
เนนการใหความสําคัญกับการเกษตรอินทรีย  เกษตรทฤษฎีใหม  และอื่นๆท่ีสามารถทําไดอยางยั่งยืน”  เพราะสมาชิกเงินกู ธ.
ก.ส. ที่พักชําระหนี้ก็มีโอกาสไดรับความชวยเหลือเทาเทียมกันทุกคน  และรัฐบาลเองก็ยังชวยรับภาระดานดอกเบี้ยในชวง
พักหน้ี  จุดแข็งเหลานี้ชวยทําใหเกษตรกรพักชําระหนี้สามารถหลีกเล่ียงปญหากายภาพพื้นที่ที่ไมเหมาะสมดวยการพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่  เนนการอนุรักษดินและน้ํา  หรือปรับเปลี่ยนประเภทการเกษตร  เชน  การปลูกพืชเปนเล้ียงปศุสัตวผสมกับ
พืชอาหารสัตว  หรือแบงพื้นที่ทําเกษตรทฤษฎีใหมใหเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่  หรือปลูกพืชเศรษฐกิจหรือพืชเงินสดเพื่อ
ขายสลับกับพืชบํารุงดิน  หรือสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักอินทรียเชนที่ทางมูลนิธิโครงการหลวงในชนบทที่
สูงสงเสริมและสนับสนุนอยู  เปนตน  ยิ่งกวาน้ัน  ท้ังรัฐและเกษตรกรรายยอยหรือเกษตรกรยากจนก็ยังสามารถใช
ยุทธศาสตร SO การสงเสริมการเขารับการอบรมในโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรรมเสริมยุทธศาสตร ST เพื่อชวยอาชีพ
การเกษตรที่ทําใหเกิดประโยชนตามศักยภาพและยั่งยืน 
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ตารางที่ 111   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ 
โครงการพักชําระหนี้/ลดภาระหนี้  : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (T)  
 
 
 

พักชําระหนี้ฯ 
(รัฐบาลปจจุบนั) 

1.  ระยะพักชําระหนี้นานพอ 
(3 ป) ที่จะฟนฟูอาชีพได 
โดยรัฐรับภาระดอกเบี้ย
แทน (HR) 

2.  สมาชิกเงินกู ธ.ก.ส. มี
โอกาสไดรับความ
ชวยเหลือเทาเทียมกัน 
(HR) 

 

1.  เกษตรกรที่ไมไดเปนสมาชิกของ ธ.
ก.ส. และไมไดทําการเกษตรไม
สามารถเขารวมโครงการได (HR) 

2.  ไมสามารถชําระหน้ีคืนไดตาม
กําหนด (เนื่องจากความตางของ
ระยะเวลาใหผลตอบแทน) (HR)  

3. เกษตรกรไมไดกูยืมเงินในระหวางการ
พักชําระหนี้ จึงขาดเงินทุนเพื่อพัฒนา
อาชีพ (ถาไมไดกองทุนอ่ืนชวย) (HR) 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร SO ยุทธศาสตร WO 
1.  มีโอกาสเขารวมโครงการฟนฟูอาชีพและ

ปรับปรุงอาชีพไดระหวางพักชําระหนี้(HR)
2.  มีโอกาสไดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจําอีกรอยละ 1 ถาฝากเงินในชวงพัก
ชําระหน้ี (HR) 

3.  ไมตองอาศัยเงินกูนอกระบบ (HR) 
 

การสงเสริมการเขารับการ
อบรมในโครงการฟนฟู
อาชีพเกษตรกรรมใหมาก
ข้ึน 

 

การยืดหยุนการพักชําระหน้ีตาม
ลักษณะอาชีพ 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร ST ยุทธศาสตร WT 
1.  โครงการไมตอเนื่อง (HR) 
2.  ขาดการประชาสัมพันธและการสนับสนุน

ใหเกษตรกรเขาอบรมโครงการฟนฟูอาชีพ
เกษตรกรรมเทาที่ควร (HR) 

3.  ปญหากายภาพของพื้นท่ีไมเหมาะกับ
การเกษตร เชน ขาดน้ํา หรือน้ํามาก (HR) 

4.  ความผันผวนของราคาสินคาเกษตร (HR) 
 

การสงเสริมการทําเกษตร
แบบเขมที่เหมาะสมกับ
กายภาพพื้นท่ี  

เนนการประชาสัมพันธเกษตรกรพัก
ชําระหนี้ใหเขาโครงการฟนฟูอาชีพ
เกษตรกรรมโดยใชส่ือที่เหมาะสม 
(เสริมยุทธศาสตร SO) 

 
  หมายเหตุ:  โครงการที่มีใน 3 กลุมพ้ืนที่เปาหมาย ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R) และชุมชนเมือง (U) จะไมระบุอักษร HRU  

    แตจะระบุเฉพาะโครงการที่มีใน HR, HU, RU หรือมีเฉพาะ H, R หรือ U พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน 
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(2.4)  ยุทธศาสตรลดจุดออนและหลีกเล่ียงอุปสรรค (WT Strategies)  
 คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร  “การเนนการประชาสัมพันธใหเกษตรกรพักชําระหนี้เขาโครงการฟนฟูอาชีพ
เกษตรกรรมโดยใชสื่อที่เหมาะสม”  เน่ืองจากเกษตรกรรายยอยหรือเกษตรกรยากจนในชนบทที่สูงและชนบททั่วไปยังไม
สนใจหรือสวนใหญไมทราบวามีโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรรมที่กลุมตนจะไปใชประโยชนไดอยางดีในชวงพักชําระหนี้
ดังที่ไดพูดถึงแลวในยุทธศาสตร SO  ดังน้ัน  เพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรคในดานการขาดการประชาสัมพันธดังกลาว  และลด
จุดออนที่ไมสามารถชําระหนี้คืนไดเมื่อครบชวงพักหนี้ 3 ป  เพราะไมไดพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรของตนใหได
ผลผลิต  และมีรายไดมากขึ้น  นอกจากจะทําตอเนื่องหรือทําแบบเดิมๆ  นอกจากนั้นในชวงพักหนี้เกษตรยากจนเหลานี้ยัง
ขาดเงินทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ  ดังนั้น รัฐจึงจําเปนตองรวมมือกับราษฎรแกไขปญหารวมกัน  โดยใชยุทธศาสตร WT เสริม
ยุทธศาสตร SO  เนนการประชาสัมพันธดวยส่ือตางๆ อาทิ  เวทีประชาคมชาวบาน  หรือประชุมชาวบาน  เสียงตามสาย  
อ่ืนๆ  ใหประชากรเปาหมายยากจน  หรือเกษตรกรยากจนเห็นความสําคัญในการเขาอบรมในโครงการฟนฟูอาชีพ
เกษตรกรรม  โดยตองทําอยางตอเน่ือง  พรอมสาธิตตัวอยางความสําเร็จตางๆใหเกิดแรงจูงใจอีกทางหนึ่งดวย 
 
 (3)  ยุทธศาสตรทางเลือกใหมดานผลิตภัณฑหน่ึงตําบล 
 ยุทธศาสตรดานน้ีมาจากโครงการเศรษฐกิจของรัฐปจจุบัน คือ โครงการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑในทั้ง 3 กลุม
พื้นที่ศึกษา  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกตางจากโครงการเศรษฐกิจอ่ืนๆ  เนื่องจากเปน
เศรษฐกิจจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยยุทธศาสตรรัฐ-ราษฎรรวมใจแกไขปญหาความยากจนดานนี้ที่นําเสนอ 
(ตารางที่ 111) มีดังน้ี 
 (3.1)  ยุทธศาสตรการใชประโยชนจากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็ง (SO Strategies)   
 คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร “การรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  องคกรประชาชน  ปราชญและ
นักวิชาการทองถิ่นในงานที่พัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ใหมากข้ึน”  เนื่องจากผลการศึกษาพบวาโครงการหนึ่งตําบลฯ ที่
เปนนโยบายเรงดวนของรัฐปจจุบันดานเศรษฐกิจที่ชวยแกไขปญหาความยากจนหรือชวยสรางอาชีพและรายไดใหประชากร
เปาหมายยากจนในทองถิ่นโดยตรงนั้นไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวนของรัฐที่เก่ียวของ  ภาคเอกชน  องคกรประชาชน  
ปราชญและนักวิชาการทองถ่ินในการพัฒนาผลิตภัณฑ  แตยังไมมีความชัดเจนวาทุกภาคสวนที่เก่ียวของขางตนนั้นไดมีการ
ประสานความรวมมือระหวางกันมากนอยเพียงใด  ท่ีจะชวยพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยและการใชประโยชนทรัพยากร
ทองถิ่นตลอดจนการชวยสรางเสริมกลุมอาชีพที่เขมแข็งของประชากรเปาหมายยากจน  และผลักดันสินคาผลิตภัณฑเริ่มตน
ของกลุมอาชีพเหลาน้ี  ที่เปนจุดแข็งของโครงการใหมีตลาดรองรับอยางแทจริงทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ  
แตจะมีความชัดเจนอยูบางก็เฉพาะนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลสวนกลางสําหรับสินคาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ คัดสรร
สุดยอดของกลุมที่ทําเปนอาชีพมากอนแลว  หรือกลุมวิสาหกิจ / ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ดังน้ัน  รัฐควรตระหนัก
และเรงทบทวนยุทธศาสตร SO ใหทุกสวนรวมมือและประสานงานกับกลุมประชากรเปาหมายยากจนที่ริเริ่มงานผลิตภัณฑ
สินคาหนึ่งตําบลฯ  เปนขั้นเปนตอนไปจนถึงกลุมฝมืออาชีพดังกลาวเพื่อความตอเนื่องและความเขมแข็งของชุมชน 
 (3.2)  ยุทธศาสตรลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น (WO Strategies)  
 คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร 3 ประการ  คือ  “การสนับสนุนแหลงเงินทุนการรวมกลุมในการซ้ือปจจัยการผลิต
และการจําหนายผลิตภัณฑเปนประการแรก  สวนประการท่ีสอง  ใหมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี  และรูปแบบ
สินคาหน่ึงตําบลฯ ใหมากขึ้น และประการที่สาม ใหมีการประชาสัมพันธและแนะนําระเบียบการคัดสรรสุดยอดสินคาหน่ึง
ตําบลฯ อยางตอเนื่อง”  ทั้งนี้เนื่องจากกลุมริเริ่มพัฒนางานผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯยังเผชิญกับปญหามากมาย  ทั้งถูกกดราคา  
ขาดแหลงทุนและทุนหมุนเวียนโดยเฉพาะขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการหาแหลงทุน  ในขณะที่คุณภาพผลิตภัณฑ   
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แผนการตลาด และศักยภาพแรงงานของกลุมริเริ่มงานยังไมไดมาตรฐานตลอดจนยังไมมีการชี้แจงใหขอมูลดานการคัดสรร
สินคาสุดยอดหน่ึงตําบลฯ ทั้งๆที่นโยบายของรัฐก็มีเกณฑในการชวยเหลือประชากรยากจนในเรื่องนี้อยูแลว  ตลอดจนมี
โครงการ SMEs สนับสนุนในขั้นตอยอดงานระดับอาชีพ  โอกาสตางๆเหลานี้จะชวยลบลางจุดออนของโครงการได  ถารัฐ
วางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรดังระบุขางตน 3 ประการอยางจริงจังและจริงใจ  พรอมทั้งใหมีการติดตามงานตามแผน
ยุทธศาสตรอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
 (3.3)  ยุทธศาสตรหลีกเล่ียงอุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็ง (ST Strategies)  
 คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร  “การเนนการผลิตสินคาภูมิปญญาทองถิ่นดวยมือ  เพ่ือสรางเอกลักษณเฉพาะท่ีมี
คุณคาแตกตางจากสินคา SMEs ทั่วไป”   เน่ืองจากผลการศึกษาชี้ชัดถึงความเสียเปรียบของสินคาผลิตภัณฑของกลุม
ประชากรเปาหมายยากจนในทั้ง 3 พื้นที่ศึกษา  ชนบทที่สูง  ชนบททั่วไป  และชุมชนเมือง คือไมสามารถแขงกับสินคา 
SMEs  สินคาของผูประกอบการทั่วไป และที่ตองเรงหามาตรการแกไขอยางรัดกุมเหมาะสม คือการขาดจิตวิญญาณในการ
รวมกลุมอยางแทจริง  เพราะมักเปนการรวมกลุมเฉพาะกิจเพ่ือผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  กลุมเงินกูเพ่ือทํา
โครงการรวม  แตเมื่อกูไดแลวก็ตางคนตางทําและตัดราคากันเอง  หรือเปนเพียงกลุมแรงงานที่มีผูนํากลุมบริหารเดี่ยว  เปน
ตน  ดังนั้น รัฐนาจะไดใชประโยชนจุดแข็งของโครงการในการพัฒนาสินคาจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  มาสราง
ยุทธศาสตรหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกลาวขางตนได  ดวยการเพิ่มมูลคาของการผลิตดวยมือที่มีการพัฒนาศักยภาพและฝมือ
แรงงานระดับอาชีพและสากล  ยุทธศาสตร ST เชนน้ีเชื่อแนวาสินคาผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินของประชากรเปาหมายจะ
สามารถแขงขันไดอยางดีในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 (3.4)  ยุทธศาสตรลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค (WT Strategies)   
 คณะนักวิจัยเสนอยุทธศาสตร  “การจัดทําแผนการผลิตและแผนการตลาด” หลังจากที่ทํายุทธศาสตร ST ท่ีเนน
การผลิตสินคาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯดวยมือเพื่อการแขงขันในตลาด  ซ่ึงนับวาไดชวยแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคสําคัญได
ข้ันหน่ึงแลว  รัฐสามารถเสริมยุทธศาสตร WT เพื่อใหอุปสรรคหมดไปไดในที่สุด  เพราะในข้ันน้ีรัฐสามารถเสริมศักยภาพ
ของการบริหารจัดการโครงการรวมกับประชากรเปาหมายผูผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะยุทธศาสตรการจัดทํา
แผนการผลิตและการตลาดสินคาผลิตภัณฑของกลุมประชากรเปาหมายยากจนไดชวยลดจุดออนของโครงการ (ตารางที่ 
111) เสริมกับยุทธศาสตร ST ไดมากที่สุดอีกทางหนึ่งดวย 
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ตารางที่ 112   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS Matrix โครงการดานเศรษฐกิจ 
โครงการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  : ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W)  
 
 
 
 

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 
(รัฐบาลปจจุบัน) 

1.  เปนการสรางสินคาจากภูมิ
ปญญาทองถ่ิน พ่ึงตนเอง 

2.  เปนการพัฒนาสินคาชุมชนใหมี
ตลาดรองรับ 

3.  เปนการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย และการใช
ประโยชนทรัพยากรทองถิ่น  

4.  การนําสินคาไปแสดงไมเสีย
คาใชจายสําหรับสถานที่แสดง
สินคาหนึ่งตําบลฯ 

5.  เปนการสรางเสริมกลุมอาชีพท่ี
เขมแข็ง 

 

1.  กลุมที่เพ่ิงริเริ่มพัฒนางาน OTOP 
เผชิญปญหาถูกกดราคา และขาด
แหลงทุนเพื่อการผลิต (ขาดการ
สนับสนุนจากรัฐในการหาแหลงทุน) 

2.  คุณภาพผลิตภัณฑ เทคนิคการผลิต การ
ออกแบบ การวางแผนธุรกิจ/ตลาด และ
ศักยภาพของแรงงานของกลุมที่ริเริ่ม
งาน OTOP ยังไมไดมาตรฐาน 

3.  ตนทุนการผลิตและการตลาดสูง 
4.  ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
5.  ขาดการชี้แจงของเจาหนาท่ีเกี่ยวกับ

ระเบียบการคัดสรรสุดยอดสินคา 
OTOP 

 
โอกาส (O) ยุทธศาสตร SO ยุทธศาสตร WO 

1.  เปนนโยบายชวยเหลือคนจน และยัง
เนนนโยบายตอเนื่องในการคัดสรร
สินคาสุดยอดผลิตภัณฑเพื่อการ
สงออก 

2.  ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (ปราชญชุมชน และ
นักวิชาการทองถ่ินเพ่ือมุงสูการ
แขงขันตลาดโลก) 

3.  มีโครงการ SMEs สนับสนุนในขั้น
ตอยอดเพื่อพัฒนาไปสูระดับอาชีพ 

4.  ผลิตภัณฑจากวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางในระดับสากล 

 

ใหมีการรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน องคกรประชาชน
ปราชญและนักวิชาการทองถ่ิน 
ในงานพัฒนาผลิตภัณฑหนึ่ง
ตําบลฯ ใหมากข้ึน 

สนับสนุนแหลงเงินทุน การรวมกลุมใน
การซื้อปจจัยการผลิตและการจําหนาย
ผลิตภัณฑ 

การปรับปรุงพัฒนา คุณภาพ เทคโนโลยี 
และรูปแบบสินคา หนึ่งตําบลฯ ใหมาก
ข้ึน  

การประชาสัมพันธและแนะนาํระเบียบการ
คัดสรรสุดยอดสินคาหน่ึงตําบลฯ  
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ตารางที่ 112 (ตอ)   
อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร ST ยุทธศาสตร WT 

1.  ชวยเหลือกลุมธุรกิจมากกวาแกไข
ปญหาความยากจน ทําใหเกิดการ
พัฒนาผิดกลุม 

2.  ตองแขงขันกับสินคา SMEs ในการ
คัดสรรสินคาสุดยอด 

3.  ไมสามารถแขงขันกับสินคาจาก
หางหรือผูประกอบการได (เชน มี
การตัดราคาขาย) 

4.  ถูกกีดกันทางการคาระหวางประเทศ 
5.  ขาดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใน

การรวมกลุม มีการแขงขันตัดราคา
กันเอง 

 

เนนการผลิตสินคาที่เปนภูมิปญญา
ทองถ่ินที่ทําดวยมือ เพื่อใหเกิด
เอกลักษณเฉพาะที่มีคุณคา
แตกตางจากสินคา SMEs 

การจัดทําแผนการผลิตและแผนการตลาด
สินคา OTOP 

 
หมายเหตุ:  โครงการที่มีใน 3 กลุมพ้ืนท่ีเปาหมาย ชนบทที่สูง (H) ชนบททั่วไป (R) และชุมชนเมือง (U) จะไมระบุอักษร HRU แตจะระบุเฉพาะ

โครงการที่มีใน HR, HU, RU หรือมีเฉพาะ H, R หรือ U พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน 
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5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตรรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมในภาคเหนือ” มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือ
นําเสนอยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมของประชากรเปาหมายยากจน โดยใชวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเปนการวิจัยประยุกตดวยวิธีหลายแบบหลายขั้นตอน มีการเลือกสุมพื้นที่และประชากร
เปาหมายอยางเจาะจงใน 3 กลุมพ้ืนที่ ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัด
พะเยา รวมประชากรตัวอยางศึกษาทั้งหมด 1,241 คน แยกเปน  3 กลุมใหญ คือ กลุมตัวแทนประชากรเปาหมายตัวอยาง
ศึกษารายกลุมและรายเดี่ยว กลุมผูนําและผูบริหารชุมชนระดับจังหวัดและทองถิ่นรายกลุมและรายเดี่ยว และกลุมผูบริหาร
ระดับนโยบายสวนกลางและทองถิ่น ผลการศึกษา พบวา  

 
5.1.1  ลักษณะโครงสรางครัวเรือนของประชากร และปจจัยพ้ืนฐานทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ 

ของพื้นที่และประชากรเปาหมายยากจนตัวอยางศึกษา  
ชนบทที่สูง โครงสรางครัวเรือนและประชากรคอนขางมีจุดออนหรือมีความเสียเปรียบอีกสองกลุมพ้ืนที่

เปาหมายดวยขนาดครัวเรือนที่ใหญกวา คือ 6:4 คน และมีอัตราพึ่งพิงสูง อายุหัวหนาครัวเรือนยังอยูในวัยหนุมสาวมากกวา 
คือ 26 : 33 ป การศึกษาในภาพรวมก็ต่ํากวา ไมเกินประโยคประถมศึกษา และที่สําคัญยังเปนที่รวมของกลุมชาติพันธุ
หลากหลาย จึงมีผลตอวัฒนธรรมประเพณีและภาษาที่จะสื่อสารทําความเขาใจและรับการพัฒนาจากทุกภาคสวนของรัฐและ
องคกรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว ทันการณ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ปจจัยทางกายภาพของพื้นที่ที่อยูบนท่ีสูง
ระหวาง 500 – 1,300 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ซ่ึงเปนพ้ืนที่ตนน้ําลําธาร อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1-4 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีอนุรักษ 
และงายตอการพังทลายและเสื่อมโทรม ถามีการใชผิดวิธี ไมวาจะเปนการทําไรเลื่อนลอย การปลูกพืชแนวเหนือ-ใต หรือ
อ่ืนๆอยางใดอยางหน่ึงก็ตาม ยอมสงผลโดยตรงตอการใชประโยชนพื้นท่ีเพื่อการผลิตที่ตองมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําบน
ที่สูงอยางเหมาะสมและเขมงวดไปพรอมๆ กันดวย ไมวาจะเปนมาตรการการใชพืชอนุรักษดินหรือการใชมาตรการทาง
เทคนิค ในขณะเดียวกัน ชนบทที่สูงก็ยังประสบกับปญหามลพิษทางน้ําและทางดินจากน้ําทิ้งทางการเกษตรและมลพิษเมือง
จากชุมชน ส่ิงปฏิกูล ขยะ เปนตน  ย่ิงกวานั้น ประเพณีการปลูกสรางบานเรือนที่อยูอาศัยของชนเผา สวนใหญแลวยังไมถูก
สุขลักษณะและยังไมใหความสําคัญในดานสุขภาพอนามัยของสมาชิกครอบครัวอยางจริงจัง สภาพทางสังคมอื่นที่นับเปน
จุดออนสําคัญแกชนเผาในชนบทที่สูงโดยเฉพาะการขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย นอกจากนั้นก็ไมตางจาก
ชนบททั่วไปและชุมชนเมืองมากนัก น่ันก็คือการขาดจิตวิญญาณในการรวมกลุมเพ่ืองานพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ สวน
สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนในชนบทที่สูง เฉล่ียภาพรวมของรายไดก็ยังต่ํากวาอีกสองกลุมพื้นที่เปาหมายตามลําดับ คือ
เฉล่ียประมาณ 59,800 : 86,600 : 181,300 บาทตอครัวเรือนตอป แตก็ยังมีจุดแข็งหรือขอดีที่มีภาระหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือน
ตอปต่ําที่สุดคือ ประมาณ 28,000 บาทหรือเพียง 1 ใน 3 ของชนบททั่วไป และ 1 ใน 5 ของชุมชนเมือง โดยเปนภาระหนี้สิน
ตอกองทุนเงินลานเปนอันดับตนเชนเดียวกับในอีกสองกลุมพื้นที่ศึกษา และเฉพาะในชนบทที่สูงยังมีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจนระหวางพ้ืนที่ตัวอยางศึกษาดวยกัน สําหรับพื้นที่ที่ขาดแหลงน้ําและทรัพยากรน้ํา ซ่ึงจําเปนตองอาศัยรายไดสวนใหญ
จากพืชไรทั่วไปที่ผลิตไดตามศักยภาพพ้ืนที่ ทําใหมีรายไดต่ํา และหรือตองอาศัยรายไดจากผลิตภัณฑนอกการเกษตรเปน
รายไดหลัก แตถาเปนพ้ืนท่ีที่มีสภาพดินและน้ําท่ีเอ้ือตอการผลิตพืชเศรษฐกิจสงเสริมจากมูลนิธิโครงการหลวงได ก็จะมี
รายไดคอนขางดีหรือสูงกวา    
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ชนบททั่วไป นอกจากจะมีความไดเปรียบในดานโครงสรางครัวเรือนประชากรที่กลาวขางตนแลว รวมทั้ง

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพราะอยูใกลตัวเมืองมากกวา เชนเดียวกับชุมชนเมือง และสภาพทางกายภาพที่มีทําเลที่ตั้งและ
ลักษณะภูมิประเทศที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําที่ราบและที่ดอน ก็นับเปนจุดแข็งที่เอ้ือตอการผลิตทางการเกษตรซึ่งเปนอาชีพหลัก 
แมจะยังมีปญหาทั้งเรื่องนํ้าขาดแคลนในฤดูแลงและน้ําทวมหรือน้ํามากในฤดูฝนหรือฤดูน้ําหลากก็ตาม สวนสภาพทางสังคม
โดยทั่วไปก็ยังมีความไดเปรียบหลายประการ ไมวาจะเปนดานการศึกษาที่เยาวชนไดมีโอกาสเรียนตอจนถึงระดับอุดมศึกษา 
การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สภาพบานเรือนและที่อยูอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะมากกวาทั้งชนบทที่สูงและชุมชนเมือง ตลอดจนการ 
รับการพัฒนาทางดานสังคมและเศรษฐกิจจากทุกภาคสวน สวนสภาพทางเศรษฐกิจ นอกจากรายไดเฉล่ียตอปตอครัวเรือน
ของชนบททั่วไปจะสูงกวาในชนบทที่สูงแลว ยังพบวา เฉพาะอาชีพนอกการเกษตรมีหลากหลายประเภทและทํารายไดให
ประชากรเปาหมายสูงมากกวาที่พบในพื้นท่ีชนบทที่สูงถึงประมาณ 5 เทา สวนภาระหนี้สินนอกจากที่มีเปนอันดับตนกับ
กองทุนเงินลานแลว ก็ยังมีกับกองทุนอ่ืนๆ ที่มีบทบาทสําคัญอยูในพื้นที่ โดยเฉพาะ ธ.ก.ส. กข.คจ. และสหกรณการเกษตร 
เปนสําคัญ 

ชุมชนเมือง นอกจากจะมีจุดแข็งหรือความไดเปรียบในดานโครงสรางครัวเรือนประชากรในลักษณะเดียวกับ
ชนบททั่วไปแลว ก็ยังมีจุดออนใกลเคียงกับชนบทที่สูงในบางเรื่อง โดยเฉพาะที่อยูอาศัยไมถาวร และยังมีปญหาเรื่องความ
แออัด คับแคบ ไมถูกสุขอนามัยอยางมาก จึงสงผลใหชุมชนเมืองมีปญหาดานมลภาวะเปนพิษรุนแรงมากที่สุดหรือมากกวา
อีกสองกลุมพื้นท่ีศึกษาทั้งมลพิษทางน้ําและมลพิษทางดินจากชุมชน ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลจากโรงงาน เปนสําคัญ สวน
สภาพทางสังคม ยังมีจุดออนที่ประชากรมีพ้ืนเพมาจากหลายพื้นที่ และยังพบวามีปญหาทางสังคมอ่ืนๆ ไมตางจากชนบทที่
สูงและชนบททั่วไปมากนัก ไมวาจะเปนเรื่องการขาดจิตวิญญาณในการรวมกลุมฯ และกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยูอาศัย สภาพ
ทางเศรษฐกิจ แมจะพบวา มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปสูงสุดก็ตาม แตก็มีรายจายสูงสุดดวย คือเฉลี่ยสูงถึง 200,000 บาท
ตอครัวเรือนตอป หรือประมาณ 3 เทาของชนบทที่สูงและ 2 เทาของชนบททั่วไป และในขณะเดียวกันก็มีภาระหนี้สินตอ
ครัวเรือนตอปสูงสุดดวยเชนกัน คือประมาณ 135,000 บาท นอกจากนี้ ประชากรเปาหมายยากจนในชุมชนเมืองยังพบวามี
ลักษณะการบริโภคนิยมหรอืใชจายสุรุยสุรายฟุมเฟอยกวาในอีกสองกลุมพื้นท่ีศึกษามาก 

 
5.1.2  ปจจัยทางการเมือง: ปญหาประชากรมีหรือขาดโอกาสรวมมือกับรัฐแกไขปญหาความยากจนของตนและ 

ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 
ทุกรัฐบาลและทุกแผนพัฒนาฯประเทศมีนโยบายและเปาหมายหลักประการตนๆที่ไมตางกัน  นั่นก็คือ “ความ

มุงม่ันแหงชาติที่จะเอาชนะความยากจน”  เพียงแตแผนปฏิบัติตามนโยบายและเปาหมายหรือกลยุทธในการแกไขปญหา
ความยากจนไดพยายามปรับเปลี่ยนไปตามแนวทางที่คิดวาเหมาะสมและถูกตอง  คือ  สามารถชวยลดปญหาและบรรเทา
ความยากจนและคนจนของประเทศไดจริง  โดยปจจุบันใหความสําคัญในการพิจารณาปญหาความยากจนและแนว
ทางแกไขที่ครอบคลุมในเชิงโครงสรางอยางกวางที่สุด  คือ  ในลักษณะเปนองครวมเชิงบูรณาการ  ไมใชเชิงปจเจกบุคคล
อยางในอดีตที่ผานมา  รวมทั้งการปรับเสนความยากจนใหม  ตั้งแตปลายป 2547  ที่ใหความสําคัญกับความแตกตางในเชิง
พื้นที่และสังคม  คือ  ใหการยอมรับวาครอบครัวหรือครัวเรือนที่อยูตางพ้ืนที่และตางสังคมยอมมีมาตรฐานการครองชีพที่
ตางกัน  ไมใชคาครองชีพเทากันหมดในทุกพื้นท่ีเชนที่เสนความยากจนแบบเกาใชเปนขอมูลสําคัญมาตั้งแตป 2535 และในป
เดียวกันนี้ ชนบทที่สูงซ่ึงเปนพื้นที่ในโครงการสวนพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตั้งแต 36 ปที่ผานมา ก็ได
ปรับสถานภาพเปนมูลนิธิโครงการหลวงที่ภาครัฐเขามามีสวนจัดสรรงบฯและหนวยงานสนับสนุน เพ่ือรวมกันคงไวซ่ึง
นโยบายและเปาหมายของยุทธศาสตรที่องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงเนนย้ําเสมอคือ “ความผาสุกของประชาชน  
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และ  ความม่ันคงของประเทศ”  และยุทธศาสตรของโครงการหลวงเพื่อแกปญหาความยากจนและความดอยโอกาสของ
ชาวเขา  จะครอบคลุมปญหาหลักอ่ืนครบทุกดานดวย  ไมวาจะเปนดานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งอาชีพ  การศึกษา  
สุขภาพอนามัย  การวางแผนครอบครัว  การปลูกปาทดแทนที่ถูกลักลอบตัดทําลายบริเวณตนน้ําลําธาร  การอยูอาศัยเปนหลัก
แหลง  การทําเกษตรธุรกิจพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับกายภาพพื้นท่ีและไดราคาดีทดแทนฝน ฯลฯ  เหลานี้นับวาเปน
ยุทธศาสตรที่ชวยสนับสนุนนโยบายการแกไขปญหาหลัก 4 ประการของรัฐบาลในชนบทที่สูงมาตั้งแตเริ่มแรกจนปจจุบัน 
คือ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การปลูกและเสพฝน  ปญหาความมั่นคงทั้งภายในและระหวางประเทศ 
และความเปนอยูต่ํากวาระดับมาตรฐานโดยเฉพาะดานการศึกษาและสาธารณสุขมูลฐาน 

นอกจากนี้ รัฐปจจุบันไดใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนา “กลุมลานนา” ซ่ึงสวนหนึ่งคือจังหวัดตัวอยาง
ศึกษาวิจัย: เชียงใหม ลําพูน และพะเยา นับเปนขอไดเปรียบกลุมภูมิภาคอื่นในดานมีจุดรวมที่สามารถพัฒนาเปนชุมชน
ลานนาเขมแข็ง ดวยการใชประโยชนเอกลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่ส่ังสมมานับพันป ตลอดจนความ
ไดเปรียบดานทําเลท่ีตั้งในภูมิภาคลุมน้ําโขง  สภาพกายภาพดานภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  พืชพรรณธรรมชาติของบริเวณเขา
สูงที่มีอากาศหนาวเย็น  และเปนแหลงกําเนิดของลํานํ้าสายหลักเสนเลือดหลอเล้ียงประชากรคนไทย  เปนสําคัญ น่ันก็คือ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงกลุมลานนากับกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง – GMS  ดานเศรษฐกิจการคาการลงทุน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาในกรอบดานเกษตรเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเกษตร
สัญจร ทั้งหมดนี้จะเปนแรงสนับสนุนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกลุมจังหวัดและประชากรลานนาไดโดยตรง
และยั่งยืน 

ประเด็น “จนทางการเมือง”  พบวา  แมประชากรเปาหมายยากจนสวนใหญยังขาดโอกาสการรวมกลุมและ
รวมกับรัฐในทุกระดับและทุกขั้นตอน   ตั้งแตระดับหรือข้ันกําหนดนโยบายจนถึงระดับคนจนผูรับบริการและใชประโยชน  
แตประชากรเปาหมายยากจนใน 3 กลุมพ้ืนที่ศึกษา  คือ  ชนบทที่สูง – ชนบททั่วไป  และ ชุมชนเมือง  ยังใหความสําคัญ  
และยอมรับวาตรงตามความตองการและมีประโยชนแกกลุมตนในอันดับตนๆ สําหรับโครงการพัฒนาของรัฐบาลในอดีต
และปจจุบันใน 5 อันดับแรกของทั้ง 3 พ้ืนที่ศึกษา  คือ  (1)  โครงการหลักประกันสุขภาพ – 30 บาทรักษาทุกโรค (2)  
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  กองทุนละ 1 ลานบาท  (3) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด                 
(4) โครงการสวัสดิการประชาชนดานรักษาพยาบาล - บัตร สปร. ของรัฐเดิมที่รวมอยูในโครงการ 30 บาทปจจุบัน และ (5)  
เฉพาะชนบทที่สูง  คือ  โครงการกองทุนอุดหนุนหมูบานละแสนบาท  เฉพาะชนบททั่วไป  คือ  โครงการแกไขปญหาความ
ยากจน – กข.คจ.  และชุมชนเมือง คือ โครงการเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ฯลฯ  เหลานี้ลวนแลวแตเปนโครงการตามความ
จําเปนใกลตัวดานสังคม  คือ ดานรักษาพยาบาลและทุนการศึกษาของลูกหลาน  และดานเศรษฐกิจคือเงินกองทุนกูยืม
หมุนเวียนมาพัฒนาอาชีพโดยตรง  แตถาพิจารณาเฉพาะโครงการพัฒนาตามทัศนะของผูบริหารระดับนโยบายวาตรงตาม
ความตองการของประชากรเปาหมายยากจนในชนบทที่สูง คือ โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  ในชนบททั่วไป คือ 
โครงการกองทุนเงินลาน  และในชุมชนเมือง คือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ท่ีรัฐมีเปาหมายปลาสุดคือ “30 บาทชวยคน
ไทยหางไกลโรค”  

สําหรับนโยบายของรัฐและแผนงานหลักที่ผูบริหารระดับนโยบายมีความเห็นวาไดเปดโอกาสใหประชากร
เปาหมายยากจนมีสวนรวมในการแกไขปญหาของตนเอง โดยเฉพาะมูลนิธิโครงการหลวงไดเนนการมีสวนรวมของ
ประชากรในดานการใหโอกาสรวมเรียนรู ฝกอบรม ดูงาน และการนําไปใชประโยชนหรือปฏิบัติจริงสําหรับอาชีพหลัก
เกษตรเศรษฐกิจและเกษตรอินทรียเพื่อเพ่ิมรายไดและคุณภาพชีวิต ตลอดจนใหมีสวนรวมตามนโยบายของทั้งโครงการ
หลวงและรัฐบาลในการรวมพลังตอสูเอาชนะยาเสพติด การรวมเปนแรงงานและบริหารจัดการการใชน้ําชลประทาน การ
กําหนดแนวเขตปาของงานปาไม การอนุรักษดิน-นํ้าของงานพัฒนาที่ดิน และการรวมกลุมเงินกู ธ.ก.ส. และกลุมสหกรณ
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เปนตน สวนในชนบททั่วไปใหความเห็นวา ราษฎรทองถ่ินไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนตามนโยบายและเปาหมาย
หลักของแตละจังหวัดพ้ืนที่ศึกษาปจจุบัน โดยเฉพาะการแกไขปญหาความยากจนเดือดรอนและดอยโอกาส และชุมชนเมือง 
ก็มีการใหโอกาสสมาชิกชุมชนรวมงานดวยเชนเดียวกับชนบททั่วไปทั้งดานการจัดทําแผนชุมชน และการแกไขปญหาความ
ยากจนและดอยโอกาส รวมทั้งการติดตามและประเมินผล เพียงแตในบางพื้นท่ีเจาหนาที่รัฐยังมีการเลือกปฏิบัติและขาด
ความจริงใจ 

ในทัศนะของตัวแทนนักการเมืองผูบริหารพรรคจะมองภาพที่กวางกวาเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชากร
ยากจนในงานพัฒนาตามนโยบายของรัฐ คือ เนนในดานโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทําของบัณฑิตจบใหม และ
หลักประกันสุขภาพของผูสูงอายุเปนสําคัญ ในขณะที่ตัวแทน สส.ในพ้ืนท่ีศึกษามองการมีสวนรวมของประชากรเปาหมาย
ยากจนในแงของการเปนผูใหขอมูลเก่ียวกับปญหาความยากจนที่ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐเปนสําคัญ และองคกร
พัฒนาเอกชนที่มีเปาหมายและการดําเนินงานชวยเหลือประชากรยากจนในพื้นที่จะเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพ
หลักเกษตรและอาชีพเสริมดานหัตถกรรมเปนสวนใหญ รวมทั้งการศึกษาและการรวมกอสรางสาธารณประโยชนใหกับ
ชนบทหรือชุมชนเมือง 

ประเด็นการจดทะเบียนคนจนตามนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐปจจุบัน นับเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีรัฐใชเปน
ตัวชี้นําเพ่ือรวบรวมขอมูลวามีคนจนในลักษณะใดและจากสาเหตุใดมากที่สุดตามลําดับ เพ่ือหาทางเสริมยุทธศาสตรแกไข
ปญหาความยากจนไดตรงคนตรงเปาหมายตอไป 

 
ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อแกไขปญหาความยากจน   

ผลจากการวิเคราะหโครงการพัฒนาของรัฐในอดีตและปจจุบันที่ดําเนินการอยูเพื่อแกไขปญหาความยากจนทั้ง
ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดวยวิธีการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของ
โครงการน้ันๆ ไดนํามาพิจารณารวมกับวิธีวิเคราะห TOWS Matrix เพื่อสรางเปนยุทธศาสตรทางเลือกใหม 4 ดานหลัก 
ประกอบดวย (1) ยุทธศาสตร SO หรือยุทธศาสตรการใชประโยชนจากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็ง  (2) ยุทธศาสตร WO หรือ
ยุทธศาสตรลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น  (3) ยุทธศาสตร ST หรือยุทธศาสตรหลีกเล่ียงอุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็ง 
และ (4) ยุทธศาสตร WT หรือยุทธศาสตรลดจุดออนและหลีกเล่ียงอุปสรรค สําหรับโครงการพัฒนาของรัฐดานสังคมและดาน
เศรษฐกิจ  

 
 ยุทธศาสตรทางเลือกใหมจากโครงการพัฒนาของรัฐดานสังคม 

ในดานน้ี ไดแบงโครงการเปนสองกลุมเปาหมาย คือ กลุมโครงการดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตและ
โครงการดานการศึกษา สําหรับโครงการในกลุมแรก ประกอบดวย โครงการของรัฐบาลปจจุบัน 2 โครงการ คือ โครงการ 30 
บาทรักษาทุกโรค และโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และโครงการของรัฐบาลในอดีต คือ โครงการบัตร สปร. 
และโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สวนโครงการดานการศึกษา คือ โครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลในอดีต 

 
ยุทธศาสตรทางเลือกใหมดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 4 ดานหลัก ที่คณะนักวิจัยนําเสนอ ไดแก  
ยุทธศาสตร SO รัฐควรเนนยุทธศาสตร “การใหความรูความเขาใจทั้งดานการปองกันโรคโดยท่ัวไปมากขึ้นเพ่ือ

ลดการเจ็บปวย  และดานการใชบริการแกประชากรทุกคน  โดยเนนประชากรเปาหมายยากจน  ดอยโอกาสลักษณะตางๆ 
เปนพิเศษ  และเนนการรักษาผูติดและเสพยาเสพติด  รวมทั้งการฝกอาชีพใหหลังจากการบําบัดหายแลว” และเสริม
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ยุทธศาสตรเก่ียวกับ “การรวมมือกับชุมชน  องคกรทองถ่ินและองคกรเอกชนในการชวยเหลือผูสูงอายุใหมากขึ้น” รวมทั้ง
การใหความสําคัญกับแนวยุทธศาสตรใหมของรัฐท่ีเนน “30 บาทชวยคนไทยหางไกลโรค”   

 
ยุทธศาสตร WO รัฐควรเนนยุทธศาสตร “การขยายการรักษาพยาบาลใหครบทุกโรค  รวมทั้งการปรับปรุงระบบ

ขอมูลของผูรับหรือผูใชบริการ  ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานพยาบาลทุกระดับ  และใหมีการ
ปรับเพิ่มหรือขยายโอกาสการใชบัตรครอบครัวที่จายเปนรายปแบบสปร.เดิมในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค/ชวยคนไทย
หางไกลโรค” และเสริมยุทธศาสตร “การเนนการจายเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนเชนเดิมแตแรก และ การสํารวจจํานวนผูสูงอายุ
ที่ไรที่พึ่งพิงหรือดอยโอกาสตางๆใหครบถวนตามเกณฑ”  ขณะเดียวกัน รัฐจําเปนตองสรางยุทธศาสตร “การสรางความ
สามัคคีในชุมชนและประสานงานในทุกระดับใหมากขึ้น” เพ่ือความสําเร็จในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 
ยุทธศาสตร ST รัฐควรเนนยุทธศาสตร “การนําวิธีการของโครงการบัตร สปร. ทั้งระบบมาใชเสริม คือ ทํา

รวมกับโครงการบัตรทอง 30 บาทเพื่อเปนทางเลือก” เพ่ือเปนยุทธศาสตรเสริมท่ีชวยใหผูใหบริการมีรายไดหรือไดงบฯมาใช
ลวงหนา พรอมกันนี้ รัฐยังจําเปนที่ตองเนนยุทธศาสตร “การฝกอาชีพใหผูสูงอายุ / ผูพิการ / ผูติดเชื้อ HIVs ที่ยังสามารถ
ทํางานได  และขณะเดียวกันก็ใหโอกาสบุตรหลานที่ดูแลผูสูงอายุหรือผูดอยโอกาสอ่ืนๆ ไดฝกอาชีพหรือไดเรียนรูสูงขึ้น” 
รวมดวย และยุทธศาสตร “การใชกระบวนการทางสังคมชวยควบคุมตั้งแตระดับครอบครัว  ชุมชน  มีการเพ่ิมโทษใหรุนแรง
ข้ึนและที่สําคัญตองเนนใหความรูแกเยาวชนมากขึ้น” ในปญหาการเสพและคายาเสพติด 

 
ยุทธศาสตร WT  รัฐควรเนนยุทธศาสตร “การอบรมบุคลากรทางการแพทย  ซ่ึงรวมท้ังแพทยและพยาบาลใน

เรื่องการใหบริการ  และเพิ่มการผลิตแพทยและพยาบาลใหมากขึ้นจนไดสัดสวนของความเหมาะสมสําหรับประเทศกําลัง
พัฒนาและพัฒนาตอไปทั้งในชนบทและเมือง  รวมทั้งการใหโอกาสเลือกใชบริการบัตร สปร. ไดตอไปอยางตอเนื่องรวมกับ
บัตรทอง 30 บาท” และใหความสําคัญกับยุทธศาสตร “การจัดตั้งศูนยรับดูแลผูสูงอายุหรือคนชราที่ดูแลตนเองไมได” อยาง
เรงดวนและทั่วถึง รวมทั้งยุทธศาสตร “การปราบปรามผูมีอิทธิพลในทองถ่ินอยางตอเนื่อง  และนําศาสนาเขามามีบทบาทใน
ชุมชนมากขึ้น” ซ่ึงนาจะเปนยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมและไดผลดีเปนอยางมาก 

 
ยุทธศาสตรทางเลือกใหมดานการศึกษา 4 ดานหลักที่คณะนักวิจัยนําเสนอ ไดแก 
 
ยุทธศาสตร SO รัฐควรเนนยุทธศาสตร “การขยายการกูยืมเปนเงินทุนตอยอดการศึกษาจนสูงสุดในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก”  ยุทธศาสตร WO เนนยุทธศาสตร “การเพิ่มมาตรการควบคุมการใชจายเงินทุนกูยืม และ
ปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับทุน” เนื่องจากผลการศึกษายังพบปญหาหลากหลายโดยเฉพาะปญหา คนจนไมไดกู  แต
ผูกูไมใชคนจน สวนยุทธศาสตร ST ควรเนน “การจัดหาแหลงงานใหผูกูยืมทุนเรียนเมื่อจบการศึกษา  พรอมทั้งใหมีการจัด
อบรมทักษะวิชาชีพเพ่ิมเติม” เพ่ือใหผูกูสามารถหาเงินคืนไดตามกําหนด และยุทธศาสตร WT รัฐควรเนน “การจัดทํา
แผนการใชเงินและแผนการหางานทําของผูรับทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา” เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการบริหาร
จัดการกองทุน 

 
 ยุทธศาสตรทางเลือกใหมจากโครงการพัฒนาของรัฐดานเศรษฐกิจ 

ในดานนี้ ไดแบงโครงการเปน 3 กลุมใหญ กลุมแรกโครงการกองทุนตางๆ แบงเปน 3 กลุมยอย ไดแก (1) 
โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน  คือ โครงการกองทุนเงินลานของรัฐบาลปจจุบัน และโครงการของรัฐบาลในอดีต 2 
โครงการคือ โครงการ กข.คจ. และโครงการกองทุนหมูบานละแสนบาท (2) โครงการประเภทกองทุนใหขาด คือ โครงการ
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มิยาซาวาของรัฐบาลในอดีต และ (3) โครงการประเภทกองทุนเงินกูจากธนาคารพาณิชย คือ โครงการธนาคารประชาชน
ของรัฐบาลปจจุบัน กลุมท่ีสอง คือ โครงการพักชําระหน้ีฯของรัฐบาลปจจุบัน และกลุมที่สาม คือ โครงการหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑของรัฐบาลปจจุบัน 

 
ยุทธศาสตรทางเลือกใหมดานกองทุนตางๆ 4 ดานหลักที่คณะนักวิจัยนําเสนอ ไดแก 
 
ยุทธศาสตร SO  รัฐควรเนน “การสงเสริมการรวมกลุมอาชีพตางๆใหมากขึ้น  ท้ังกลุมอาชีพทางการเกษตรและ

นอกการเกษตรโดยเนนกลุมเขมแข็ง  และสมาชิกมีการออมมากขึ้น  ที่สําคัญโครงการกองทุนควรสงเสริมความรวมมือกับ
กองทุนอ่ืน  ภาคเอกชนรวมทั้งธนาคารพาณิชยตางๆ เพื่อขยายวงเงินกูและปลอยกูใหครอบคลุมอาชีพตางๆ ใหมากข้ึน” และ
เสริมยุทธศาสตร “การสงเสริมความรวมมือระหวางหมูบานจัดทําโครงการสาธารณประโยชนรวมกัน” สําหรับโครงการที่มี
ลักษณะสงเสริมชุมชนเขมแข็งและการใหทุนพัฒนาสิ่งกอสรางสาธารณประโยชนที่ใชไดในสังคมและชุมชนในภาพกวาง 
ซ่ึงรวมทั้งโครงการ SML ตามนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน 

ยุทธศาสตร WO รัฐควรเนน “การปรับปรุงเงื่อนไขการกูยืมใหเหมาะสมตามอาชีพไมเขมงวดจนเกินไป  มีการ
ยืดหยุนยอดเงินกูข้ันสูงและระยะเวลาการชําระคืน  บุคลากรที่เก่ียวของไมวาจะเปนเจาหนาที่ กรรมการกองทุน และผูกูตอง
มีการเตรียมความพรอมลวงหนาทุกข้ันตอน  รวมทั้งมีการจัดการอบรมการทําโครงการและการบริหารโครงการเปนกลุม” 
และเสริมยุทธศาสตร “การสงเสริมการทําโครงการที่ถาวรและเปนประโยชนใชไดในระยะยาว โดยมีสัดสวนการจาง
แรงงานใหมากตามความจําเปน” กรณีท่ีโครงการที่มีลักษณะใหทุนพัฒนาเพื่อสวนรวม 

ยุทธศาสตร ST  รัฐควรเนน “การอบรมทักษะการประกอบอาชีพ  เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต  การตลาดทั้งใน
การเกษตรและนอกการเกษตร  โดยจัดตั้งศูนยประสานงานในเรื่องนี้ใหมีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
และใหมีการรวมกลุมดานการผลิตและการตลาดตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางหมูบานในการจัดทําโครงการที่เอ้ือ
ประโยชนซ่ึงกันและกันในดานการผลิต  การตลาดและเทคโนโลยี”  และควรจัดทํายุทธศาสตรเก่ียว “โครงการที่มีข้ันตอน
การพิจารณาที่กระชับรวดเร็วข้ึน  และเปนโครงการที่กระตุนเศรษฐกิจไดอยางแทจริง  จากลักษณะการพัฒนาอาชีพมากกวา
การมุงจางงาน” กรณีที่เปนโครงการพัฒนาเพื่อสวนรวมเชนเดียวกับยุทธศาสตร WO 

ยุทธศาสตร WT  รัฐควรเนน “การลดความเขมงวดดานการกําหนดจํานวนคนค้ําประกันหรือยกเลิก  โดย
พิจารณาความเหมาะสมจากโครงการที่ผูกูจะนําไปใชประโยชนเปนหลัก  และใชเกณฑทางสังคมรวมพิจารณาดวย  ซ่ึง
ประกอบดวยคุณสมบัติของผูกูดานความซื่อสัตย  ขยัน ประหยัด  อดทน  ฯลฯ เปนตน  และใหมีการจัดทําแผนการใชเงิน
และการติดตามการใชเงินตามแผน รวมทั้งการบริหารเงินกูยืมอยางใกลชิด  ตลอดจนการกําหนดการชําระคืนเงินกูยืมใหมี
ระยะเวลาตามรายได” โดยเฉพาะประชากรเปาหมายยากจนดักดานหรือยากจนมาก นับวามีความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐควรนํา
เกณฑทางสังคมดังกลาวมาเปนส่ิงคํ้าประกันเงินกูแทนเกณฑปกติ และถาเปนโครงการที่ใหเงินกูเปนกลุม รัฐควนเนน
ยุทธศาสตร “การใหความรูและสาธิตการรวมกลุมที่เขมแข็งและมีศักยภาพ” และยุทธศาสตร “การปรับปรุงหลักเกณฑการ
คัดเลือกโครงการและผูเขารวมโครงการที่ประชากรเปาหมายยากจนมีสวนรวมมากข้ึน” สําหรับโครงการที่มีลักษณะเปน
การพัฒนาเพื่อสวนรวม 
 

ยุทธศาสตรทางเลือกใหมดานการพักชําระหนี้ฯ 4 ดานหลักที่คณะนักวิจัยนําเสนอ ไดแก 
 
ยุทธศาสตร SO  รัฐควรเนน “การสงเสริมการเขารับการอบรมในโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรรมใหมากข้ึน” 

ในชวงพักชําระหนี้ เพื่อเสริมทักษะในการพัฒนาอาชีพหลักทางเกษตรเศรษฐกิจและรายไดใหมากข้ึน  สวนยุทธศาสตร WO 
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ควรเนน “การยืดหยุนการพักชําระหนี้ตามลักษณะอาชีพ” เพื่อใหเกษตรกรรายยอยหรือเกษตรกรยากจนไดมีโอกาสฟนฟู
อาชีพและรายไดไดตามเปาหมาย ยุทธศาสตร ST  ควรเนน “การสงเสริมการทําเกษตรผสมแบบเขมที่เหมาะสมกับกายภาพ
พื้นที่  และควรเนนการใหความสําคัญกับการเกษตรอินทรีย  เกษตรทฤษฎีใหม  และอ่ืนๆ ที่สามารถทําไดอยางยั่งยืน”  
ยุทธศาสตรเหลานี้นอกจากจะชวยพัฒนาฟนฟูสภาพทางกายภาพของพื้นที่ผลิตใหมีความเหมาะสมและอุดมสมบูรณมากข้ึน
แลว ยังนับวาเปนการชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของทั้งเกษตรกรและประชาชนผูบริโภคผลิตผลดังกลาว และยุทธศาสตร WT  
ควรเนน “การเนนการประชาสัมพันธใหเกษตรกรพักชําระหนี้เขาโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรรมโดยใชส่ือที่เหมาะสม” 
เพ่ือเสริมยุทธศาสตร SO ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ยุทธศาสตรทางเลือกใหมดานผลิตภัณฑหน่ึงตําบล 4 ดานหลักที่คณะนักวิจัยนําเสนอ ไดแก 
 
ยุทธศาสตร SO  รัฐควรเนน “การรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  องคกรประชาชน  ปราชญและ

นักวิชาการทองถ่ินในงานที่พัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลฯ ใหมากข้ึน”  เพื่อใหเกิดการตระหนักและเรงทบทวนยุทธศาสตร
ความรวมมือและประสานงานกันระหวางทุกภาคสวนที่เกี่ยวของดังกลาวกับประชากรเปาหมายยากจนที่ริเริ่มงานผลิตภัณฑ
สินคาหน่ึงตําบลฯ ตั้งแตข้ันตนไปจนถึงระดับกลุมฝมืออาชีพ สวนยุทธศาสตร WO ควรเนน “การสนับสนุนแหลงเงินทุน
การรวมกลุมในการซื้อปจจัยการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑเปนประการแรก สวนประการที่สอง ใหมีการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี  และรูปแบบสินคาหน่ึงตําบลฯ ใหมากขึ้น และประการที่สาม ใหมีการประชาสัมพันธและ
แนะนําระเบียบการคัดสรรสุดยอดสินคาหน่ึงตําบลฯ อยางตอเนื่อง”  เพื่อเสริมยุทธศาสตร SO ใหกลุมประชากรเปาหมาย
ยากจนที่ริเริ่มงานนี้ไดมีโอกาสพัฒนาสินคาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลไดมากขึ้น ยุทธศาสตร ST  ควรเนน “การผลิตสินคาภูมิ
ปญญาทองถ่ินดวยมือ  เพื่อสรางเอกลักษณเฉพาะที่มีคุณคาแตกตางจากสินคา SMEs ทั่วไป” กรณีนี้นาจะเปนจุดแข็งใหกลุม
ประชากรเปาหมายไดมีโอกาสพัฒนาสินคาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลไดอยางมีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศมากขึ้นและยั่งยืน และยุทธศาสตร WT  เนน “การจัดทําแผนการผลิตและแผนการตลาด” เพื่อเสริมยุทธศาสตร 
ST ใหกลุมมีความเขมแข็งในเชิงธุรกิจอยางเปนขั้นเปนตอนไป จนสามารถผลิตสินคาแขงขันในเวทีการคาโลกตามนโยบาย
และยุทธศาสตรของรัฐไดในที่สุด   

 
5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ในดานปจจัยทางกายภาพของ 3 กลุมพื้นท่ีศึกษา – ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง รัฐ-ราษฎร
รวมใจแกไขปญหาความยากจนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ จําเปนตองมีมาตรการบริหารจัดการและ
มาตรการการอนุรักษดินและน้ําในชนบทที่สูงโดยเฉพาะบริเวณตนน้ําลําธารและพื้นที่มีความลาดชันสูงดวยระบบเกษตรที่
เหมาะสมกับกายภาพพ้ืนที่ ดิน-น้ํา-ปาไม รวมทั้งการแกปญหามลพิษจากน้ําทิ้งทางการเกษตร เปนสําคัญ สวนในชนบท
ทั่วไป รัฐตองพัฒนาการเกษตรชลประทานใหทั่วถึงไมวาจะเปนพื้นที่ท่ีขาดแคลนน้ําหรือพื้นที่ที่ประสบกับปญหาน้ํามาก
หรือน้ําทวม และการจัดการแกไขปญหามลพิษจากน้ําท้ิงทางการเกษตรดวยเชนกัน ในขณะที่ชุมชนเมือง จําเปนตองมีการ
สงเสริมและมีมาตรจัดการการแกไขปญหามลพิษทางน้ําและทางดินของเมืองเปนหลัก รวมทั้งนํ้าทิ้งจากชุมชน และสารพิษ
จากโรงงาน ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลจากแหลงธุรกิจบริการตางๆ  
 

5.2.2 ขอเสนอแนะในภาพรวมของผูนําชุมชนและผูบริหารระดับทองถิ่นหรือหัวหนาสวนราชการในระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล และทองถ่ินท่ัวไป วาทําอยางไรนโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบันจึงจะบรรลุเปาหมายในการแกไข
ปญหาความยากจนที่ประชากรเปาหมายยากจนมีโอกาสรวมแกไขดวยโดยตรง คือ รัฐตองจริงใจและเปดโอกาสให
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ประชากรในพ้ืนท่ีสวนใหญโดยเฉพาะประชากรยากจนเขาไปมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา  ตั้งแตข้ัน
กําหนดนโยบาย – ข้ันวางแผนตามนโยบาย – ข้ันนําไปปฏิบัติตามแผน  และขั้นประเมินผลการปฏิบัติและนําไปใช
ประโยชน  ใชเวทีชาวบานรูปแบบตางๆ เปนจุดเริ่มตน เชน เวทีประชาคม  ประชุมปรึกษาหารือ  เสวนา  และประชาพิจารณ  
รวบรวมประเด็นปญหาความยากจนและดอยโอกาสเพื่อสงตอเวทีระดับตําบล – อําเภอ – จังหวัด  หรือ  แขวง – เทศบาล
นคร/เทศบาลเมือง สงตอสวนกลาง  คือ  สํานักงานนายกรัฐมนตรี / สภาผูแทนราษฎร – คณะรัฐมนตรี  สวนในขั้นวางแผน  
ตัวแทนประชากรยากจนจากชนบท/ชุมชนเมืองตองมีบทบาทตรวจสอบแผนและติดตามประเมินผล ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิของ
พื้นที่นั้นๆ รวมดวย  จนถึงข้ันติดตามการกําหนดนโยบายและทําแผน  ย่ิงกวานั้น ประชากรเปาหมายยากจนจําเปนท่ีจะตอง
รวมอยูในขั้นการดําเนินการตามแผนแกไขปญหาความยากจนของตน  และมีการประชาคมหรือประชาพิจารณเพ่ือปรับแนว
ปฏิบัติอีกครั้ง กอนนําแผนไปใชประโยชน และ ประเมินผลเพื่อปรับปรุงมาตรการหรือวิธีดําเนินการแบบมีสวนรวมจากคน
จนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในการดําเนินการรวมกันของประชากรเปาหมายยากจนกับภาครัฐ
ทุกข้ันตอน สส.ในพื้นที่ควรเปนผูชวยประสานการติดตอ เรงรัด ตรวจสอบใหนโยบายและแผนปฏิบัติของรัฐตรงตามความ
ตองการของประชากรเปาหมายยากจนอยางแทจริง 
 

5.2.3  ขอเสนอแนะของประชากรเปาหมายยากจนตัวอยางศึกษา ไดเสนอแนะวาทําอยางไรนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาลปจจุบันจึงจะบรรลุเปาหมายในการแกไขปญหาความยากจนใหหมดไปไดในอนาคตอันใกล  5 ประการหลัก คือ 
(1) รัฐตองเขามาดูแลทุกโครงการพัฒนา เพ่ือแกไขปญหาความยากจนอยางใกลชิด  และใหโอกาสคนจนจริงๆ ไดจด
ทะเบียนคนจน (2) รัฐตองรับภาระชวยแกไขปญหาตางๆของคนจน โดยเฉพาะคาครองชีพที่สูง และชวยปลดหน้ีใหทั้งใน
ระบบและนอกระบบ (3) รัฐตองหางานที่เหมาะสมใหทํา  คือ  จัดหาอาชีพหลักใหคนจนไดทําอยางทั่วถึงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ (4) รัฐตองหาทางสงเสริมใหคนจนไดทําอาชีพตาม (3) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชนการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค และ (5) รัฐบาลควรชวยเหลือคนจนแบบที่สงถึงมือ
ผูรับโดยตรง 
 

5.2.4 ขอเสนอแนะตามแนวยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวม   
 

(1)  กลุมประชากรเปาหมายยากจนมากหรือยากจนดักดาน 
ในกรณีที่เปนกลุมประชากรเปาหมายยากจนมากหรือยากจนดักดานในทั้ง 3 กลุมพื้นท่ีศึกษา - ชนบทที่สูง 

ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมดานสังคมทั้งของ
รัฐบาลในอดีตและรัฐบาลปจจุบัน นับวามีความสําคัญมากหรือมากที่สุด รัฐตองเรงดําเนินการพรอมๆกันทุกดาน ไมวาจะ
เปนดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต และดานการศึกษา และตองเปนการใหโดยไมมีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน โดยเฉพาะ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือ 30 บาทชวยคนไทยหางไกลโรค ซ่ึงครอบคลุมทั้งดานการรักษาและการปองกันที่
ประชากรเปาหมายใหความสําคัญและใชบริการมากที่สุด จึงจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลฟรีทุกโรคและทั่วถึงทุกคน
สําหรับประชากรเปาหมายยากจนมาก  ยิ่งกวาน้ัน รัฐและผูเก่ียวของจําเปนตองใหความสําคัญกับการปลูกสรางจิตสํานึกใน
ดานความรับผิดชอบดูแลและการใหบริการแกประชากรยากจนกลุมนี้เปนพิเศษ ที่มีความดอยโอกาสดานตางๆ ทั้งสูงอายุ
และไรที่พึ่งพิง พิการ ติดเชื้อ HIVs ติดและเสพยาเสพติด ตลอดจนกลุมชนสวนนอยท่ีเปนกลุมชาติพันธุตางๆ ในชนบทที่สูง
ที่ยังมีปญหาทั้งดานภาษาเพื่อการสื่อสารและการรับการพัฒนาจากทุกภาคสวนของรัฐและองคกรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้ รัฐจําเปนอยางยิ่งตองเรงใหความสําคัญกับการขยายฐานการศึกษาในระดับสูงข้ึนกวาภาคบังคับใน
ลักษณะใหเปลา หรือเปนทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ไมมีเงื่อนไข โดยเฉพาะในชนบทที่สูงที่ยังมีมาตรฐานต่ํากวาในอีกสอง



 

 

441

กลุมพื้นที่ศึกษาเปนอยางมาก จึงจําเปนตองเรงและเนนการปฏิรูประบบการศึกษาในดานหลักสูตร เนื้อหาวิชา วิธีการเรียน
การสอน และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนและพื้นที่น้ันๆ  

สําหรับยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมดานเศรษฐกิจท้ังของรัฐบาลใน
อดีตและรัฐบาลปจจุบัน นับวามีความสําคัญมากไมนอยไปกวาดานสังคม แมวาบางโครงการจะมีลักษณะเจาะจงใหความ
ชวยเหลือพัฒนาแกไขปญหาความยากจนของประชากรเปาหมายตัวอยางศึกษาเฉพาะบางพื้นที่เทานั้น รัฐตองเรงดําเนินการ
ไปพรอมๆกันกับดานสังคม โดยเฉพาะในเรื่องของโครงการกองทุนเงินกูตางๆ ไมวาจะเปนประเภทกองทุนหมุนเวียน 
กองทุนใหขาด และกองทุนเงินกูจากธนาคารพาณิชย จําเปนตองใหมีเงื่อนไขนอยที่สุดตามความเหมาะสมกับอาชีพที่ทําเปน
รายเดี่ยวหรือเปนรายกลุม หรือไมมีเงื่อนไขในบางกรณี เชน โครงการฝกอาชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูติดเชื้อ HIVs /ผูติด
ยาเสพติดที่หายจากการบําบัดแลว ที่ยังสามารถทํางานได หรือเปนประชากรเปาหมายที่มีภาวะยากจนดักดานและเปนผูที่
สังคมยอมรับในความขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย อดออม เปนตน  

กรณีที่เปนยุทธศาสตรดานการพักชําระหนี้ฯ ไมนาจะมีความสําคัญตอกลุมประชากรเปาหมายยากจนมากหรือ
ยากจนดักดาน เพราะสวนใหญแลวหรือเกือบทั้งหมดไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปนสมาชิกกลุมเงินกูธ.ก.ส. แตถาเปน
ยุทธศาสตรทางเลือกใหมดานผลิตภัณฑหนึ่งตําบล ประชากรกลุมนี้พอมีหรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาได ดวยการรวมกลุมเพ่ือ
สรางอาชีพจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินที่คอยเปนคอยไปตามลําดับ โดยที่รัฐและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของตองเขามา
โอบอุมอยางเต็มท่ีทั้งงบฯ การดําเนินการทกุขั้นตอน จนถึงการหาตลาด และสงถึงมือผูบริโภค จากนั้นคอยๆ ขยับฐานะไปสู
การพอชวยเหลือพัฒนากลุมของตนเองไดบาง แตรัฐก็ยังตองดูแลดานความทันสมัยของรูปแบบและการตลาดทั้งในและ
ตางประเทศเปนสําคัญ จนถึงการรวมกลุมของบุคลากรที่มีฝมือระดับอาชีพที่มาจากชาวบานจริงๆ และกลุมพิเศษจากนัก
ธุรกิจที่รัฐสงเสริมและชวยตอยอดเชิงแขงขันในเวทีการคาโลก เปนตน 

 
(2)  กลุมประชากรเปาหมายยากจน  
 

ในกรณีท่ีเปนกลุมประชากรเปาหมายยากจนทั่วไป ในทั้ง 3 กลุมพื้นที่ศึกษา – ชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และ
ชุมชนเมือง ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพ่ือแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมดานสังคมท้ังของรัฐบาลในอดีตและ
รัฐบาลปจจุบัน นับวามีความสําคัญมากเชนกัน ซ่ึงรัฐตองเรงดําเนินการพรอมๆกันทุกดาน ไมวาจะเปนดานสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิต และดานการศึกษา และตองมีการปรับเง่ือนไขและหรือลดความเขมงวดของบางโครงการหรือในทางตรง
ขาม ถาเปนโครงการที่ประชากรเปาหมายยากจนมีความพึงพอใจในเงื่อนไขเดิมอยูแลวก็ไมควรมีการปรับเปล่ียนใดๆ ทั้งส้ิน 
ไมวาจะเปนโครงการดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต หรือโครงการดานการศึกษาก็ตาม ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมตาม
สภาพของประชากรและพื้นที่เปาหมายในชนบทที่สูง ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง ที่มีศักยภาพรับการพัฒนาไดไมเทา
เทียมกัน ดวยสถานะทางเศรษฐกิจสังคมและขอจํากัดทางกายภาพของพื้นท่ี เปนสําคัญ  

สําหรับโครงการเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา จําเปนตองเพ่ิมการปลูกจิตสํานึกใหมีความซื่อสัตยในการบริหาร
จัดการเงินกูและการชําระคืนของผูกูใหตรงตามระเบียบปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมดานเศรษฐกิจทั้งของรัฐบาลในอดีตและ

รัฐบาลปจจุบัน สําหรับกลุมประชากรเปาหมายยากจนทั่วไป นับวามีความสําคัญไมแตกตางจากกลุมประชากรยากจนมาก
หรือยากจนดักดาน ในกรณีท่ีเรงดําเนินการไปพรอมๆ กันกับดานสังคม โดยเฉพาะในเรื่องของโครงการกองทุนเงินกูตางๆ 
ที่ระบุแลวขางตน สําหรับกลุมน้ีควรปรับเงื่อนไขตามความเหมาะสมกับอาชีพที่ทําเปนรายเดี่ยวและรายกลุม 
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กรณีที่เปนยุทธศาสตรดานการพักชําระหนี้ฯ สําหรับกลุมประชากรเปาหมายยากจน จําเปนท่ีจะตองปรับ
เง่ือนไขชวงพักชําระหนี้ใหเหมาะสมกับประเภทของการเกษตรที่ทํา ไมวาจะเปนการทํานา ทําไร ทําสวน หรือการเล้ียง    
ปศุสัตวหรือสัตวปก ก็ตาม  

สวนยุทธศาสตรทางเลือกใหมดานผลิตภัณฑหนึ่งตําบล รัฐควรสงเสริมการจัดแบงกลุมระดับผูผลิตหรือผูสราง
งานออกเปน ระดับตน คือ กลุมที่เริ่มงานในระยะตน  ระดับกลาง คือ กลุมที่พอเห็นลูทางการขยายทุน พัฒนาฝมือ การ
ออกแบบ และอ่ืนๆ ท่ีเตรียมผลงานไปสูการเปนสินคาคัดสรรสุดยอดระดับจังหวัด และระดับอาชีพ คือ กลุมท่ีสรางหรือผลิต
งานคุณภาพผานการคัดสรรสินคาสุดยอด OTOP มีตลาดพรอมจําหนายในประเทศ และสงออกแขงขันในเวทีโลกได ทั้งนี้ 
เพ่ือวาท้ังภาครัฐ เอกชน และแหลงวิชาการตางๆ จะไดใหความชวยเหลือท้ังรวมมือในดานการผลิตและการตลาดมากนอย
ตามความเหมาะสม การพัฒนาเชนน้ีจะทําใหกลุมคนยากจนมีโอกาสสรางกลุมอาชีพที่มั่นคงเปนลําดับ  และมีลูทางพัฒนา
ไปสูธุรกิจเพื่อสอดรับกับการมีทุนพัฒนาธุรกิจของโครงการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในข้ันตอไป 
สวนกลุมงาน OTOP ของนักธุรกิจทองถิ่นที่เปนระดับอาชีพอยูแลวสามารถทําหนาท่ีเปนพี่เลี้ยงและรัฐสามารถใหการพัฒนา
ในข้ันตอยอดไดทันที 

 
5.2.5 รัฐควรจัดรวมกลุมกองทุนทุกประเภททั้งของรัฐบาลในอดีตที่ยังดําเนินการอยูและของรัฐบาลปจจุบันไว

ดวยกันทั้งหมด แลวคอยแยกกลุมยอยพรอมกฎเกณฑที่เหมาะสมวา กองทุนลักษณะไหนจะเอื้อประโยชนตอกลุมประชากร
เปาหมายยากจนมากหรือยากจนดักดาน และกลุมประชากรเปาหมายยากจนทั่วไป ทั้งนี้การดําเนินการตางๆ ดังกลาวตอง
เปนไปตามมติสวนรวมของเวทีประชาคมและประชาพิจารณของประชากรเปาหมายยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐตอง
ตระหนักและระมัดระวังการชี้แนะชี้นําของกลุมอิทธิพลในพื้นที่หรือทองถิ่นจนเกิดการคลาดเคลื่อนในการจัดระเบียบ
บริหารจัดการกองทุนในภาพรวมของทั้งระบบใหญและระบบยอย ทั้งน้ีใหเกิดความคลองตัวในการบริหารกองทุนที่
สามารถอนุมัติถายโอนงบฯกันได เพื่อความเหมาะสมและการใชงบฯใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกลุมประชากรเปาหมาย
ยากจนลักษณะตางๆ อยางทันการณ ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ทัศนีย ศรีมงคล และคณะ 2546 “วัฒนธรรมของชุมชนโครงการหลวง” โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวโครงการหลวง 2546  
มูลนิธิโครงการหลวงรวมกับสํานักงานเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิมพที่ โรงพิมพ
บริษัทศิริวัฒนาอินเตอรพริ้น จํากัด(มหาชน) กรุงเทพฯ ISBN 974-91822-1-9  104 หนา 

ธเนศ กองประเสริฐ และคณะ 2544 “อุตสาหกรรมอาหารพลังสําคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจไทย”      จุลสารธนาคารกรุงเทพ  
ฝายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) พิมพที่ บริษัทศรีสยาม  การพิมพ กรุงเทพฯ  99 หนา 

ธวัช มกรพงษ 2537 ยุทธศาสตรการพัฒนาชนบทไทย  พิมพที่ โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช กรุงเทพฯ 149 หนา 
ธีระพงษ แกวหาวงษ 2546  กระบวนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ประชาคม ประชาสังคม  พิมพครั้งที่ 9 พิมพที่  

หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพคลังนานาวิทยา ขอนแกน ISBN 974-294-307-3  330 หนา 
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นรินทรชัย พัฒนพงศา และกมล งามสมสุข  2543  สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
ป พ.ศ. 2543. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นอย ชินพงศานนท และคณะ 2545  แผนการใชที่ดินศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม ตําบลนาทราย อําเภอล้ี 
จังหวัดลําพูน  กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาที่ดิน 

บวรศักดิ์ อุวรรณโน ศ.ดร. 2544  “เปดศักราชสิทธิชุมชน” ชดุโครงการวิจัยสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณสากล  เอกสาร
ประกอบในเวทีระดมความคิด “แกโครงสรางอยางไร จึงจะหายจน”   
20 กรกฎาคม พ.ศ.2544  12 หนา 

บันลือศักดิ์ ปุสสะรังษี ดร. และอังคนา รัชธร 2546  การเปดเสรีทางการคาของไทย อดีต ปจจุบันและอนาคต  ฝายวิจัย 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) พิมพที่ บริษัท ศรีสยามการพิมพ กรุงเทพฯ  74 หนา 

เบญจกร รองสุวรรณ 2544 “ความเขมแข็งของกลุมผลิตภัณฑผักตบชวาสันปามวง ตําบลสันปามวง อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา” เอกสารทางวิชาการประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณระดับ 6ว ครั้งที่ 1 ประจําป 2546  กรมพัฒนาการชุมชน  35 หนา 

เบญจพรรณ เอกะสิงห และคณะ 2544 ตัวช้ีวัดความยั่งยืนของระบบเกษตรและทรพัยากรธรรมชาติบนพื้นท่ีสูง : มุมมอง
เศรษฐกิจทางสังคม  ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 150 หนา 

ประภาส ปนตบแตง ดร. และคณะ 2546 “ฐานคิด “ความยากจน” ตามทฤษฎีกระบวนการสรางความเปนสมัยใหม” รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนดอยโอกาส : กลุมเกษตรกร พิมพที่ บริษัท เอดิ-
สันเพรส โปรดักส จํากัด กรุงเทพฯ ISBN 91790-3-X  190 หนา 

ปรีชา เปยมพงศสานต ดร.(ไมปรากฏปพิมพ) วิธีศึกษา : วิถีใหมแหงการพัฒนา  320 หนา  
ผาสุก พงษไพจิตร ศาตราจารย 2544 “เศรษฐกิจอิสรภาพ เศรษฐกิจเสมอภาค” เอกสารประกอบในเวทีระดมความคิด “แก

โครงสรางอยางไร จึงจะแกความจน” 27 เมษายน พ.ศ.2544  10 หนา 
พงษา เอกบรรณสังห (ไมปรากฏปพิมพ) ยุทธศาสตรการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อความม่ันคงแหงชาติ วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร  51 หนา  
พันศักดิ์  วิญญรัตน  2544 “กองจาก พันศักดิ์ วิญญรัตน : ผมไมเคยดูถูกคนจน ส่ิงท่ีดีที่สุด คือ  

การใหโอกาส” เอกสารประกอบการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเอาชนะความยากจน ครั้งที่ 1 คณะทํางาน
เครือขายยุทธศาสตรเพื่อเอาชนะความยากจน 4 หนา 

พิทยา วองกุล 2541 ยุทธศาสตรประเทศไทย 1999-2000  สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
และมูลนิธิภูมิปญญา พิมพที่ อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน) กรุงเทพฯ  
ISBN 272-000-2   298 หนา 

พิทยา สรวมศิริ และคณะ 2546 “พืชสมุนไพรของมูลนิธิโครงการหลวง” โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่โครงการ
หลวง 2546  มูลนิธิโครงการหลวงรวมกับสํานักงานพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พิมพที่โรงพิมพบริษัทศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด(มหาชน)  กรุงเทพฯ ISBN 974-91821-9-7  86 หนา 

ภุชงค กนิษฐชาต ิ2545 ยุทธศาสตรแกไขวิกฤติความยากจนจากมุมมองของภาคประชาชน  
รุงเรือง พิทยศิริ (ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) 2547 “หนี้สินครัวเรือนไทย กองทุนหมูบาน และธนาคาร

ประชาชน” กรุงเทพธุรกิจ (วันท่ี 9 มีนาคม 2547)  
วรวิทย เจริญเลิศ รศ.ดร.และ นภาพร อติวานิชยพงศ ดร. 2546 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับ

คนจนและคนดอยโอกาสกลุมแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พิมพที่ บริษัทเอดิสันเพรสโปรดักส จํากัด กรุงเทพฯ 
ISBN 974-91790-4-8  197 หนา 
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วิทยา เชียงกูล 2546 “กรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปญหาของคนจน คนดอยโอกาสในสังคมไทย” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนดอยโอกาส : กลุมผูประกอบอาชีพอิสระรายยอย  
พิมพที่ บริษัท เอดิสันเพลสโปรดกัส จํากัด กรุงเทพฯ ISBN 91790-5-6  197 หนา 

วันเพ็ญ สุรฤกษ ศาสตราจารย ดร. 2547  มุมมองทางภูมิศาสตรกับความย่ังยืนของการเกษตรไทย   ภาควิชาภูมิศาสตร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ISBN 974-656-399-8  227 หนา 

                 2538. ภูมิศาสตรการเกษตรเชิงวิเคราะห-การพัฒนาที่ : วิเคราะหเชิงภูมิศาสตรการเกษตร  เลม 1 และเลม 2 
โครงการตํารามหาวิทยาลัยเชียงใหม พิมพที่โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว กรุงเทพฯ (เลม 1 ISBN  974-005-625-3 
314 หนา และเลม 2 ISBN  974-005-637-7  262 หนา) 

วันเพ็ญ สุรฤกษ และคณะ 2544 วิกฤตเศรษฐกิจของผูตกงานที่กลับภูมิลําเนาในภาคเหนือ รายงานการวิจัยในโครงการเมธี
วิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในความรวมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  211 หนา 

   2543 วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนยากจนดักดานในภาคเหนือ รายงานการวิจัยในโครงการเมธี
วิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในความรวมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   247 หนา 

วันเพ็ญ สุรฤกษ และคณะ 2548 “ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมในภาคเหนือ”  รายงาน
ความกาวหนาการวิจัยครั้งที่  5 มหาทวิทยาลัยเชียงใหม 130 หนา 

วันเพ็ญ สุรฤกษ และคณะ 2548 “ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมในภาคเหนือ”  รายงาน
ความกาวหนาการวิจัยครั้งที่  3 มหาทวิทยาลัยเชียงใหม 150 หนา 

________ 2547 ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมใน 
ศิวะ แสงมณี. 2547 “การเตรียมการเพื่อสรางหมูบานตนแบบในการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน 

ตามโครงการ SML”  หนังสือเรียนผูวาราชการทุกจังหวัด ที่ มท. 0310.3/ว2862 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2547 
สนั่น ดิดชดิ และ เพียงพธู คําเมืองปุก 2546  ประวัติความเปนมาของหมูบานผาแตน หมูที่ 4 ตําบลหางดง อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหางดง หมูที่ 4 (บานผาแตน) 7 หนา  
สันติ บางออ (ไมปรากฏปพิมพ) “ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8” เอกสารวิจัยสวนบุคคลดีเดน ลักษณะวิชาการเศรษฐกิจ วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร 125 หนา  

สุจริต นันทมนตรี (ไมปรากฏปพิมพ) ยุทธศาสตรการพัฒนาชนบทเพื่อความมั่นคงของชาติ  
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 90 หนา  

สุจริต ปจฉิมนันท และคณะ (ไมปรากฏปพิมพ)  คูมือการจัดเก็บขอมูล จปฐ.เขตเมือง คณะกรรมการอํานวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย พิมพที่ หางหุนสวนจํากัด เพิ่ม
เสริมกิจ กรุงเทพฯ 41 หนา.  

                 2544(ก) ปุจฉา วิสัชนา กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท ชุดองคความรูวาดวย “กองทุนหมูบาน” เลม 1  สํานักบริหาร
กองทุนพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย พิมพครั้งที่2 พิมพท่ี โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ISBN 974-423-002-9  62 หนา 

  2544(ข) ปุจฉา-วิสัชนา กลยุทธการบริหาร ชุดองคความรูวาดวย “กองทุนหมูบาน” เลม 2  สํานักบริหารกองทุน
พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย พิมพที่ หางหุนสวนบางกอกบลอก จํากัด กรุงเทพฯ 
ISBN 974-423-003-7  120 หนา 

เสนห จามริก ศาตราจารย 2544 “นัยสําคัญของพรบ.ปาชมุชนตอสังคมไทย” เอกสารประกอบในเวทีระดมความคิด “แก
โครงสรางอยางไร จึงจะหายจน” 30 พฤษภาคม พ.ศ.2544   6 หนา 
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เสรี พงศพิศ ดร. 2544  “กฎหมายไมเปนธรรม” เอกสารประกอบในเวทีระดมความคิด “แกโครงสรางอยางไร จึงจะหายจน” 
30 พฤษภาคม พ.ศ.2544  

โสภณ ชมชาญ 2544  “การจัดการทรัพยากรที่ดินและความยากจน” เอกสารประกอบการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อ
เอาชนะความยากจน คร้ังที่ 1 คณะทํางานเครือขายยุทธศาสตรเพ่ือเอาชนะความยากจน 11 หนา 

อมรา พงศาพิชญ และ ปรีชา คุวินทรพันธุ 2545 ระบบอุปถัมภ  พิมพที่ สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  522 หนา 
อดิศร กระแสชัย และคณะ 2546 “พันธุไมดอกของมูลนิธิโครงการหลวง” โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่โครงการ

หลวง 2546 มูลนิธิโครงการหลวงรวมกับสํานักงานพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พิมพที่โรงพิมพบริษัทศิริวัฒนาอินเตอรพริ้น จํากัด(มหาชน)  กรุงเทพฯ ISBN 974-91821-8-9   88 หนา 

อภิญญา เวชยชัย ผศ. และ กิติพัฒน นนทปทมะดุลย ผศ.ดร. 2546  “สรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมสําหรับกลุมคนจนและกลุมเสี่ยงที่ประสบปญหาทางสังคม” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนา
ระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนดอยโอกาส : กลุมคนจนผูดอยโอกาสและกลุมเสี่ยงท่ีประสบปญหาสังคม  
พิมพที่บริษัท เอดิสันเพรสโปรดักส จํากัด กรุงเทพฯ ISBN 974-91790-6-4   331 หนา 

อนันต สิงหมงคลเขต และคณะ (ไมปรากฏปพิมพ) ยุทธศาสตรการพัฒนาชนบท การสรางหมูบานสวัสดิการพึ่งตนเอง    
159 หนา  

อําไพ หรคุณารักษ 2543 ยุทธศาสตรเพื่อฟนฟูการพัฒนาชนบทของประเทศไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  (แปลและเรียบเรียง)  
สวนการพัฒนาชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟค ธนาคารโลก   60 หนา 

เอนก นาคะบุตร 2546 “ความยากจนกับประชาธิปไตย” เอกสารประกอบการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเอาชนะความ
ยากจน คร้ังท่ี 2  คณะทํางานเครือขายยุทธศาสตรเพื่อเอาชนะความยากจน 14 มีนาคม พ.ศ.2546  14 หนา 

Surarerks  Vanpen 1986  Historical  Development  and  Management  of  Irrigation  Systems  in Northern  Thailand  
Chareonwit  Printing  Ltd, Bangkok  492 p 

________ 1986  Thai  Governmental  Rural  Development  Programs  An  Analysis and  Evaluation  of  The  Rural  
Job  Creation  Programs   in  Thailand  1980-1985  Chareon Wit   Press  Co. , Ltd, Bangkok  227p 

 
กองทุนหมูบาน ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 2545 สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล พิมพที่ บริษัทสามเจริญพาณิชย(กรุงเทพ) จํากัด ISBN 974-
423-013-3  301 หนา 

การกําหนดยุทธศาสตร การจัดการภาครัฐ 2543 สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ.  123 หนา 
การกําหนดยุทธศาสตร การจัดการภาครัฐ (ไมปรากฏปพิมพ)  สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ. 

122 หนา  
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับทิศทางและบูรณาการงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ป 2548-2549  2547 ฝายวิจัยมูลนิธิ

โครงการหลวง  80 หนา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน Conference Workshop on Startegies for Solving 

Poverty Problems  2545 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 19 หนา 
การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง เทคโนโลยียุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ  2536 หองประชุมนิฮอง เซอิเนงคัง (Nihon 

Seihenken)19-20 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ดําเนินการโดยสํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ณ กรุงโตเกียว รวมกับสํานักวิชาชีพไทยในญี่ปุน(สวทญ. หรือ ATPIJ)  92 หนา  
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การศึกษาปจจัยกระทบการสงออกของไทยและยุทธศาสตรและแนวทางแกไข  2541 ฝายสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หนา 103-144 

การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปแหงการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร เร่ือง ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชาติตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเอง  2545 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  77 หนา 

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2539 2541 2543 และ 2545  2548  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ขอเท็จจริงเก่ียวกับ SMEs 2548  มหาวิทยาลัยหอการคา 
ขาวไร 2548  กรมวิชาการเกษตร.  
ขอมูลพ้ืนฐานศูนยพัฒนาโครงการหลวง 36 ศูนย ประจําป พ.ศ. 2544 กองพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ กรุงเทพฯ  กองพัฒนาเกษตรที่สูง   
โครงการ กิจกรรม: สงเสริมพัฒนาผูประกอบการและ SMEs ปงบประมาณ 2546/2003  2546 สํานักพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรม.กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท(พชช.) หมูบานชนบทของไทย จากขอมูลพ้ืนฐาน

ระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ป 2544  2545 ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
พิมพที่ บริษัท รําไทย เพลส จํากัด กรุงเทพฯ  ISBN  974-7854-79-1  412 หนา 

ความยากจน ชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม :  ปญหาและแนวทางการแกไข  2546 สํานักงานพัฒนาพื้นที่ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  45 หนา 

คูมือเบื้องตนการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) สําหรับหมูบานเพื่อการทดสอบตนแบบ   
(ไมระบุปที่พิมพ)คณะทํางานของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Task Force).  

คําถาม-คําตอบ โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหกับเกษตรกรรายยอยตามนโยบายของรัฐบาลผานระบบธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร 2544 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  24 หนา  

ความจริงของความจน (ไมปรากฏปพิมพ) คณะทํางานวาระทางสังคม  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 118 หนา 
คูมือสําหรับประชาชนเพื่อเตรียมการจัดตั้งและดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสําหรับชุมชนมุสลิม  2544  

สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
คูมือการขอสนับสนุนในการเพิ่มทุนและการขยายวงเงินโดยกูยืมจากสถาบันการเงินตามนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชน

เมือง  2546  สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
กรุงเทพฯ 

คูมือเบื้องตนการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน(SML)สําหรับหมูบานเพื่อการทดสอบตนแบบ  
2547  คณะทํางานของนายกรัฐมนตรี(Prime  Minister’s Task  Force)  เพื่อสรางหมูบานตนแบบในการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน  60 หนา 

คูมือการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑไทย (OTOP Product Champion) 2546 คณะอํานวยการโครงการOTOP 
Product Champion พิมพที่ โรงพิมพ อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กรุงเทพฯ  26 หนา 

คูมือการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) พ.ศ. 2545-2549  2544  ศูนยขอมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท กองวิชาการและ
แผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พิมพท่ี หจก.เพ่ิมเสริมกิจ กรุงเทพฯ  106 หนา 

คูมือการดําเนินงานโครงการแกไขความยากจน(กข.คจ.)  2544  ศูนยชวยเหลือทางวิชาการการพัฒนาชุมชนเขตที่ 3  451 หนา 
คูมือการดําเนินงานสําหรับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับจังหวัดและอําเภอ

เพ่ือเตรียมการจัดตั้งและดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (ไมปรากฏปพิมพ) สํานักงานคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  11 หนา  
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คูมือการดําเนินงานสําหรับผูสนับสนุน เพ่ือเตรียมการดําเนินนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะที่ 3  การสราง
ความเขมแข็งกองทุน 2546  สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ 

คูมือการติดตั้งและใชโปรแกรมบันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค. ป 2545-2549  2546 คณะกรรมการ
อํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พิมพที่ บริษัท 
เอ ที เอ็น โปรดักสชั่น จํากัด กรุงเทพฯ  80 หนา 

คูมือการเตรียมชุมชนแบบมีสวนรวมตามโครงการแกไขปญหาความยากจน 2539 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
พิมพที่ หจก.บางกอกบลอก กรุงเทพฯ  89 หนา 

คูมือการทําบัญชีและรายงานสําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  (ไมปรากฏปพิมพ) สํานักงานคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม กรมบัญชีกลาง ธนาคารออม-สิน กรมการพัฒนาชุมชน พิมพท่ี ดาราวร
รณการพิมพ เชียงใหม  77 หนา  

คูมือการทําบัญชีและรายงานสําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 2545 สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พิมพที่ สหมิตรพริ้นติ้ง กรุงเทพฯ  28 หนา 

คูมือการสรางเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับตําบลตามนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 2546 
สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  กรุงเทพฯ  
สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

คูมือการพิจารณาเงินกูสําหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  2545 สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง (กทบ.) รวมกับศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และ
ประชาชน (ศงป.) พิมพที่ อรุณการพิมพ กรุงเทพฯ  44 หนา  

คูมือเตรียมความพรอมกองทุนหมูบาน 1 ลานบาท(ฉบับหมูบาน) 2544 สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม กรุงเทพฯ  34 หนา 
คูมือสําหรับประชาชนเพื่อเตรียมการจัดตั้งและดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 2544 สํานักงานคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พิมพที่ โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 
กรุงเทพฯ  26 หนา  

คูมือสําหรับประชาชนเพื่อเตรียมการจัดตั้งและดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสําหรับชุมชนมุสลิม 2544 
สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พิมพที่ โรงพิมพ
มิตรภาพปตตานี  95 หนา 

 “โครงการศึกษาการถือครองและใชประโยชนที่ดินและมาตรการทางเศรษฐศาสตรและกฎหมาย เพ่ีอใหการใชประโยชน
ที่ดินเกิดประโยชนสูงสุด” เอกสารประกอบในเวทีระดมความคิด “แกโครงสรางอยางไรจึงจะหายจน” 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2544  36 หนา 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ “แผนยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พ.ศ. 
2542-2544”  2542 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ISBN 974-7865-37-8   111 หนา 

“ตะลึง 175 ลาน ยอดหนี้กองทุนกูยืมฯ มช.”  กําแพง ฉบับที่ 1  7 มกราคม 2547 
ตัวอยางรายงาน คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในระดับตําบลจากขอมูล จปฐ.และขอมูล กชช. 2ค. ป 2546  

2546  คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย พิมพที่ บริษัท เอ ที เอ็น โปรดักสชั่น จํากัด กรุงเทพฯ  116 หนา 

ชีวิตชาวเขาและการพัฒนา  2534  สถาบันวิจัยชาวเขา  กองสงเคราะหชาวเขา  49  หนา 
ชวนฝนตระการตาปุบผาดอยคํา  2538 มูลนิธิโครงการหลวง  107 หนา 
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“ที่มาและหลักการของโครงการงบพัฒนาหมูบาน/ชุมชน (SML)”  2548ก โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน 
(SML) คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML)  

ทุนชุมชน : รากแกวของการเติบโตของกองทุนหมูบาน ชุดท่ี 3.2: บทเรียนจากภาคกลาง 2547 โครงการวิจัยและประเมิน
กองทุนหมูบาน พัฒนศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย- ศรีนครินทรวิโรฒ 

ทําเนียบองคกรสมาชิก  2544  ศูนยประสานองคกรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา(ศอข.)  76 หนา 
“ทุมเงินอุมคนจนกอนวิกฤติลาม” 2542 กรุงเทพธุรกิจ  22 มีนาคม 2542  หนา 1, 4 
ธรณีวิทยาประเทศไทย 2544  กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม.กรุงเทพฯ:  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท  2546 ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 

2546 ISBN 1685-2451  157 หนา 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สมุดบันทึกโครงการพักชําระหนี้ 2544  32 หนา 
ธนาคารโลก 2546  การติดตามสถานการณทางสังคมของประเทศไทย ความยากจนและนโยบายสาธารณะ บทสรุปสําหรับ

ผูบริหาร พฤศจิกายน ค.ศ. 2001  26 หนา  
นิตยสาร East  2542  ปที่ 3 ฉบับที่ 1/2542 โครงการญี่ปุนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

60 หนา 
แนวทางการจดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 2546 ศูนยปฏิบัติการสนับสนุนการจดทะเบียน

เพื่อแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ(Clearing House) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พิมพที่ 
บริษัท รําไทยเพลส จํากัด กรุงเทพฯ  51 หนา 

นายกฯทักษิณกับนโยบาย SML 2547  สวนขอมูลและเอกสารขาว สํานักขาว กรมประชาสัมพันธสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ 

“ปฏิรูปกฎหมายแกความยากจน” 2546 เอกสารหลักประกอบการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเอาชนะความยากจนครั้ง
ที่ 2 14 มีนาคม 2546  คณะทํางานเครอืขายยุทธศาสตรเพ่ือเอาชนะความยากจน ISBN 974-91025-5-X  45 หนา 

ประวัติบานแมทัง หมู 5 พ.ศ. 2545-2546  2546  สํานักงานกองทุนเพื่อพัฒนาสังคม (SIF) บานแมทัง หมู 5 ตําบลหางดง 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 15 หนา  

ผลการดําเนินงานตามนโยบาย หนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  (ไมปรากฏปพิมพ) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
32 หนา  

แผนกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2547-2550   2546 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  50 หนา 

แผนปฏิบัติงานโครงการหลวงดานปศุสัตว ปงบประมาณ 2547 กลุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพื้นที่เฉพาะ
สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว  22 หนา  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549  2544 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พิมพที่ โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว กรุงเทพฯ  117 หนา 

แผนงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงระยะ 5 ป(พ.ศ.2545-2549) (ไมปรากฏปพิมพ) ฝายวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง  73 
หนา 

แผนการใชที่ดินจังหวัดเชียงใหม  2536  กรมพัฒนาที่ดิน.กรุงเทพฯ:  
แผนการใชที่ดินจังหวัดลําพูน   2527  กรมพัฒนาที่ดิน. กรุงเทพฯ:  
แผนการใชที่ดินจังหวัดพะเยา  2536  กรมพัฒนาที่ดิน. กรุงเทพฯ:  
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“แผนมิยาซาวา ชวยเศรษฐกิจไทยไดจริงหรือ”  นิตยสาร East  ปท่ี 3 ฉบับที่ 1/2542 โครงการญ่ีปุนศึกษา สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

แฟมขอมูล เวทีระดมความคิด “แกไขโครงสรางอยางไร จึงจะแกความยากจน” ครั้งที่ 1 เร่ืองเศรษฐกิจชนบท 2544 จัดโดย 
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน คณะทํางานวาระทางสังคม ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนา โครงการฟนฟูชีวิตและ
ธรรมชาติ มูลนิธิโกมลคีมทอง  27 เมษายน พ.ศ. 2544  48 หนา 

                 คร้ังท่ี 2 เร่ืองทุนทางวัฒนธรรม 2544 จัดโดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน คณะทํางาน
วาระทางสังคม ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเผยแพร
และสงเสริมงานพัฒนา โครงการฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ มูลนิธิโกมลคีมทอง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544  60 หนา 

                 คร้ังท่ี 3 เร่ือง การกระจายอํานาจ...รวมกระจุกจนกระจาย 2544 จัดโดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สมัชชานัก วิชาการ
เพื่อคนจน มูลนิธิโกมลคีมทอง คณะกรรมการการเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนา คณะทํางานวาระทางสังคม ศูนย
ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย คณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตย 22 
มิถุนายน พ.ศ. 2544  58 หนา 

                 คร้ังท่ี 4 เร่ือง มาตรการทางกฎหมายที่เปนอุปสรรค 2544 จัดโดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สมัชชานักวิชาการเพื่อคน
จน คณะทํางานวาระทางสังคม ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการการเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนา โครงการฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ มูลนิธิโกมลคีมทอง 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2544  45 หนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคมในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549)  2544  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ภายใตการสนับสนุนจาก
องคกรทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ กรุงเทพฯ  31 หนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมแบบบูรณาการ พ.ศ. 2547-2550  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 45 หนา  
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน พ.ศ. 2545-2550  2546 สํานักงานจังหวัดลําพูน กลุมงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

49 หนา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2547-2550 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการบริหาร งานจังหวัดแบบบูรณา

การจังหวัดพะเยา   40 หนา 
“รมที่ไมมีวันชักกลับเพ่ือ SMEs” (ไมระบุปที่พิมพ). ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย. 

เอกสารเผยแพรขอมูลของธนาคาร 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.2544 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี

2 พ.ศ.2544 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  สํานักงานคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแหงชาติ (กอ.นตผ) และคําสั่ง
คณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ 2546 โครงการOTOP Product Champion พิมพที่ 
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน  36 หนา  

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ พ.ศ. 2544  2544  สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชมุชนเมืองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

รายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญาและหลักประกันสังคมของรัฐบาล  2547 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  พิมพครั้งที่ 2 



 451

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 สํานักนายกรัฐมนตรี 
2544 

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับทิศทางและบูรณาการงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงป2548-2549 มูลนิธิ
โครงการหลวง ณ หองทองกวาว สํานักวิชาการ(Uniserv)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  23-24  กุมภาพันธ  2547 77 หนา 

รายงานการประเมินผลการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรหลังปดโครงการพักชําระหนี้และภาระหนี้ ใหแกเกษตรกรราย
ยอย 2547 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร. 

รายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญาและหลักประกันสังคมของรัฐบาล 2547 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิมพครั้งที่ 2 

รายงานฉบับสมบูรณโครงการประเมินผลการพักชําระหน้ีและลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย  2547  สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รายงานสรุปผลการเตรียมความพรอมในการขยายผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชนวันที่ 15 
กรกฎาคม 2548  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML). 2548ข. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมูบาน/ชุมชน (SML) 

รายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญาและหลักประกันสังคมของรัฐบาล มิถุนายน 2547 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  พิมพครั้งที่ 2 

รายงานการสํารวจ จําแนกและวางแผนการใชท่ีดินศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม 2544 กรมพัฒนาที่ดิน  กรุงเทพฯ: 

รายงานการสํารวจ จําแนกและวางแผนการใชที่ดิน โครงการขยายผลโครงการหลวงพระบาทหวยตม ตําบลนาทราย อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน  2545  กรมพัฒนาที่ดิน. กรุงเทพฯ:  

รายงานการสํารวจ จําแนกและวางแผนการใชที่ดินศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม  2545 กรมพัฒนาที่ดิน.กรุงเทพฯ:  

รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2546   2546 ฝายวิจัย มูลนธิิโครงการหลวง  385 
หนา 

รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “10 ป การพัฒนาปศุสัตวบนพื้นท่ีสูง ประสบการณ ปญหา อุปสรรค และ
แนวทางในอนาคต” 2546 กลุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพื้นที่เฉพาะ สํานักงานพัฒนาการปศุสัตว
และถายทอดเทคโนโลยี โรงแรมอิมพีเรียล รีสอรทเชียงใหม  16-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2546   98 หนา 

รายงานการประเมินนโยบาย เศรษฐกิจรากหญาและหลักประกันสังคมของรัฐบาล  2547 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิมพครั้งที่ 2 พิมพที่ บริษัท เพชรรุงการพิมพ จํากัด กรุงเทพฯ ISBN 974-8047-88-1  
265 หนา 

รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย 2546 สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ กรุงเทพฯ  ISBN 974-91116-5-6  
175 หนา  

รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง การประกันการวางงาน : จุดประกายความพรอมในการดําเนินงาน  2546  จัดทําโดย
สาขาการบริหารสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมกับคณะกรรมการสภาวิจัย
แหงชาติ สาขาสังคมวิทยา 24 เมษายน 2546  86 หนา 

รายงานการสํารวจ จําแนกและวางแผนการใชที่ดิน ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน  
2545 กองแผนที่และการพิมพ กองสํารวจและจําแนกที่ดิน กองวางแผนการใชที่ดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินที่สูง 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง  161 หนา 
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รายงานการสํารวจ จําแนกและวางแผนการใชที่ดิน ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม  
2544  กองแผนที่และการพิมพ กองสํารวจและจําแนกที่ดิน  กองวางแผนการใชท่ีดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินที่สูง 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง  211 หนา 

รายงานการสํารวจ จําแนกและวางแผนการใชที่ดิน ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต.แมแรม  อ.แมริม จ.เชียงใหม  
2545 กองแผนที่และการพิมพ กองสํารวจและจําแนกดิน กองวางแผนการใชที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินท่ีสูง กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับมูลนิธิโครงการหลวงหนองหอย ธันวาคม 2545  163 หนา 

รายงานประจําป 2545 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว 2545  มูลนิธิโครงการหลวง ธันวาคม 2545  16 หนา  
รายงานประจําป 2546  2547 ฝายพัฒนา มลูนิธิโครงการหลวง  402 หนา 
รายงานผลการจัดประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย(OTOP Product Champion) 

คณะอํานวยการโครงการ OTOP Product Champion ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 
2546 พิมพท่ี บริษัท เอ ที เอ็น โปรดักสชั่น จํากัด กรุงเทพฯ  50 หนา  

รายงานผลการดําเนินงาน 2 ป 6 เดือน โครงการพักชําระหน้ีและลดภาระหน้ีใหแกเกษตรกรรายยอยตามนโยบายรัฐบาลผาน
ระบบ ธ.ก.ส. สํานักงานบริหารโครงการพักชําระหน้ี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตุลาคม 2546  
9 หนา 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ พ.ศ. 2544  2544  สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

รายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญาและหลักประกันสังคมของรัฐบาล  2547 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  พิมพครั้งที่ 2 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 สํานักนายกรัฐมนตรี 
2544 

วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (กรกฎาคม-กันยายน 2546) 
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปที่ 34 ฉบับท่ี  2 ( พฤษภาคม-สิงหาคม 2540) ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม 2540) ปที่ 38  ฉบับ

เดือนมกราคม-เมษายน 2544  ปที่  39 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2545) ฉบับท่ี 5 (กันยายน-ตุลาคม 2545 ) ปที่ 
40 ฉบับที่ 1 (มีนาคม-เมษายน 2546 ) ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2546 ) และ ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-สิงหาคม 
2546 ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิมพที่ โรงพิมพสหมิตร พริ้นติ้ง 
กรุงเทพฯ ISBN 0125-0892  

เศรษฐกิจภูมิภาค 2548  ธนาคารแหงประเทศไทย. 
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองพะเยา 2546 การจัดกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน(CE) กลุมหัตถกรรมจักสาน

ผักตบชวา ต.สันปามวง อ.เมือง จ.พะเยา   30 หนา 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว (Nong Kaew Royal Project Development Center) มูลนิธิโครงการหลวง  4 หนา  
ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546  กลุมหัตถกรรมผักตบชวาบาน

สันปามวง โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบานในภาคเหนือตอนบน สนับสนุน
โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 147 หนา 

สถิติการเกษตรของประเทศไทยปเพาะปลูก 2545/46  2548 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
สุดยอดหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย จังหวัดเชียงใหม Chiang Mai OTOP Product Champion   (ไมปรากฏปพิมพ) 

สํานักงานประสานโครงการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ จังหวัดเชียงใหม Local Links Global Reaches   89 หนา  
“สตง.” รอนหนังสือขูฟน มิยาซาวาอืดเบิกแค 6%” 20-23 พฤษภาคม 2542 ประชาชาติธุรกิจ หนา 1, 13 
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สรุปผลขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ดานรายไดของประชาชน จ.เชียงใหม  ป 2546 2546  สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม  ฝายแผนงานและโครงการ  55 หนา 

อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2520  เลม 1  
“องคกรเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม”  ขาวสารสาระนารู กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

จังหวัดเชียงใหม  ปที่ 1 ฉบับที่ 1 29 ตุลาคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2546  16 หนา 
เอกสารเผยแพร ฉบับท่ี 322 ปฏิรูปที่ดินในอนาคต ครบรอบวันสถาปนา 29 ป สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

2547 ฝายประชาสัมพันธและเผยแพร สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
71 หนา 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติงานการดําเนินโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  2544  คณะกรรมการอํานวยการ
หนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแหงชาติ  118 หนา 

“10 ปการพัฒนาปศุสัตวบนพ้ืนที่สูง ประสบการณ ปญหา อุปสรรค และแนวทางในอนาคต” (ไมปรากฏปที่พิมพ) เอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (ไมปรากฏปพิมพ) กลุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
พ้ืนที่เฉพาะ สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 34 หนา  

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การประเมินโครงการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  2547 กองสงเสริมการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พิมพท่ีโรงพิมพผีเส้ือ กรุงเทพฯ  89 หนา  

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป 2544 ยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจน  2544 จัดโดยมูลนิธิชยัพัฒนา 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประทศไทย 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

1 ป นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง(กทบ.) 2546 สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
พิมพที่ หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพชวนพิมพ กรุงเทพฯ 79 หนา   

1 ป นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  2546  สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี       

2  ปแหงการเปล่ียนแปลงการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม  2546  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ISBN 974-8047-87-3  280  หนา 

Proceedings of The Royal Project Symposium Highland Agriculture, An Overview 1998 Royal Angkhang Agricultural 
Station, Royal Project Foundation, Chiang Mai, Thailand, 19-23 May 1998, ISBN 974-86605-1-6  176p. 

http://www.sml.go.th 
http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/RegionEcon/northern/public/Econ/ch7/42BOX10.HM 
http://www.info.tdri.or.th/poverty/report2.htm 
http://www.thaigov.go.th/general/policy/bank_pp_cab30jul45.htm 
http://www.info.tdri.or.th/poverty/report2.htm 
http://www.wildlifefund.or.th/wetlands2.1.html 
http://thaingo.org/Headnews Kan/kwan260247.htm 
http://www2.se-ed.net/reo2/Article/Status%20River01 .htm 
http://www.cmmet.com 
http://www.utcc.ac.th/smec/ info/info101.html 
http://www.rakbankerd.com/01_jam/village_fund/index_houses_fund.html? topic_id =121&db_file 
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http://www.doa.go.th/rri/tech/m1_7.htm 
http://www.bot.or.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




