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คำานำา

 งานพัฒนาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ถึงคน
ยากจน
 คนทีย่ากจนทัง้ทางเศรษฐกิจ มรีายไดน้้อยรายจ่ายมาก หน้ีสนิเยอะ ยากจนทาง
สงัคมไม่มีคนเหลยีวแล ไมม่สีว่นรว่มทางการพฒันา ไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากชมุชน ยากจน
ทางการศกึษา มโีอกาสเรียนทัง้ในระบบและนอกระบบการศกึษาน้อย ยากจนทางสขุภาพ 
มีอาหารการกินและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภยัไข้เจ็บ ยากจนศักดิ์ศรี ไม่มีใครเคารพ
นับหน้าถือตา หรอือยากคบหาสมาคมดว้ย ยากจนโอกาสไมม่ลีูท่างทีจ่ะสามารถพึง่ตนเอง
ได้ในทุกๆ ด้าน ยากจนสิทธิและการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ 
 คนยากจนเหล่านี้ถูกหลงลืมไปในการพัฒนาของรัฐ เอกชน และ อปท. ที่เน้น
ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ เน้นการสรา้งถาวรวตัถุทางการพฒันา และเน้นการบรโิภค
สิ่งฟุ่มเฟือย 
 แม้สังคมไทยจะพบว่า คนยากจนที่มีรายได้ต่ำาและมีคุณสมบัติต่างๆ ข้างต้นมา
มากกวา่ 10 ลา้นคน กระจัดกระจายอยูใ่นชมุชนเมือง ตามถนน สวนสาธารณะและหมูบ่า้น
ในชนบท คนเหล่านี้มีทั้งที่เป็นคนยากจนที่ขยัน รับผิดชอบ ประหยัด แต่ขาดโอกาสที่จะ
ตั้งตัวได้ กับมีทั้งคนยากจนที่ขี้เกียจ ติดเหล้า ติดยา ติดการพนันและใช้จ่ายเงินไม่เป็น
 การพฒันาจงึจำาเป็นต้องคดัเลอืกคนยากจนทีข่ยนั รับผิดชอบ ดว้ยการเปดิโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ และมีอาชีพมีรายได้ที่ตั้งตัวได้
 คู่มือการแก้ไขปัญหาคนยากจน เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถทำาให้คนยากจนรู้
เทา่ทนั ปรบัตวัให้สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลง จนสามารถแก้ไขปญัหาไปสูก่ารพึง่ตนเอง
ได้ ซึ่งต้องมีหน่วยงานของรัฐ เอกชน และ อปท. ที่ร่วมค้นหาผู้นำาชุมชน และคนยากจน 
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เพื่อร่วมวิเคราะห์ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แล้วจัดกระบวนการเรียนรู้จนนำาไปสู่แผนการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งรัฐ เอกชน และ อปท. ต้องนำากองทุนที่มีอยู่แล้ว เช่น กขคจ. กองทุน
ล้านบาท ฯลฯ หรือระดมทุนจัดตั้งกองทุนเฉพาะ มาสนับสนุนแผนแก้ไขปัญหสคนยากจน
อย่างจริงจัง
 ประสบการณ์และบทเรียนการทำางานมากว่า 30 ปีในพื้นที่อย่างจริงจัง และ
ล่าสุดที่บ้านโคกล่าม และบ้านแสงอร่าม ต.กุดหนองไก้ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ค้นพบ
ว่าสามารถทำาให้คนยากจนฟื้นสภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ จากความสำาเร็จร่วมกันของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  
  ขอขอบคุณมูลนิธิ/สถาบันมั่นพัฒนาและชาวบ้านหมู่บ้านโคกล่าม และ         
แสงอร่าม ตำาบลกุดหมากไฟ อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติจริงร่วมกบัชุมชนมาตลอดสองปี (พ.ศ.2558-2560) จนพัฒนา
เปน็คูม่อืการแก้ไขปญัหาคนยากจน  เพือ่ขยายผลสูพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆ แวดวงวชิาการ และพฒันา
ชุมชน จะได้นำาไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนและการพัฒนาต่อๆ ไป
 ส่ิงสำาคัญอยู่ที่ความจริงใจ ความเชื่อใจคนยากจนและความเอาจริงเอาจัง
ของรัฐ เอกชน และ อปท. ผู้นำาชุมชนและคนยากจนในการแก้ไขปัญหา คู่มือนี้จะ
ช่วยเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาคนยากจนได ้    
                                                   
      ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 และสำานักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม
 เมษายน 2560
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การแก้ไขปัญหาคนยากจน

1. ความเป็นมาและความสำาคัญ
 จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำาใน
ประเทศไทย ปี 2556 ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ สำานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม เมษายน 2556 พบว่า ความยากจน
ลดลงจากร้อยละ 12.6 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี 2555 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 
2556 (คนจน 7.3 ล้านคน) หากรวม “คนจน” กับ “คนเกือบจน” แล้วจะมีประมาณ 
14.0 ล้านคนหรือร้อยละ 21.0 ของประชากรทั้งหมดซึ่งบ่งชี้ได้ว่าความยากจนยังคงเป็น
ปัญหาสำาคัญของประเทศไทย หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งตั้งแต่ระดับ 
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมไปถึงระดับโลก  
 ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง เป็นผลพวงมาจากการพัฒนาประเทศ  ที่เน้น
ระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม สง่ผ่านนโยบาย กฎหมาย โครงการพฒันาของรัฐ ทรัพยากร
กระจุกตัวอยูกั่บคนทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกิจสงู ครอบครองอำานาจทางเศรษฐกิจ มรีายได้
สงูจนร่ำารวยและมีทรัพยากร กฎหมายทีเ่อือ้ให้นายทนุ นักการเมอืง ครอบครองทรพัยากร 
ระบบบริหารจัดการ แผนงาน เงิน คน รวมถึงค่านิยมและสื่อที่ส่งเสริมการบริโภคสินค้า
ฟุ่มเฟือยและใช้จ่ายมาก ทำาให้คนยากจนขาดโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรได้น้อย
 ปญัหาความยากจนเชงิปัจเจก เป็นปัญหาเก่ียวกับการครอบครองทรพัยากรวตัถุ 
การครอบครองเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การครอบครองด้านสังคมและวัฒนธรรม การ
ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เพียงพอ ทำาให้รายรับไม่เพียงพอกับค่าใช่จ่าย ส่งผล
ให้ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อดำารงชีวิตตนเองและครอบครัว
 อย่างไรก็ตามแม้จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ทั้งในระดับประเทศ
โดยรัฐบาล ผ่านกระทรวง ทบวง กรม ระดับหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน องค์กรพัฒนา

เอกชน หรอืภาคเอกชนต่างๆ ซึง่ได้มีแนวทางในการให้โอกาสดา้นการศกึษา ลดคา่ครองชพี 
เพิ่มรายได้ หรือการจัดสวัสดิการต่างๆ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจาก
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การดำาเนินงานผ่านผู้นำาชมุชนทัง้ทางการและไม่ทางการ ทำาให้งานพฒันาไปไมถึ่งคนยากจน
โดยตรง
 การแก้ไขปัญหาความยากจนกับคนยากจน โดยแท้จริงทั้งความยากจนเชิง
โครงสร้างและเชิงปัจเจกควบคู่กันไป จึงมีความสำาคัญเพื่อให้คนยากจนสามารถแก้ปัญหา
ได้จริงด้วยตนเอง โดยสร้างความร่วมมือ หรือแนวทางการสนับสนุนกับชุมชนและหน่วย
งานอื่นๆ ในพื้นที่ สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกได้
อย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงปัจเจกบุคคลที่เป็นคนยากจนโดยตรง
 2.2 เพือ่ให้ชมุชนและคนยากจนรูเ้ทา่ทนั จนสามารถปรบัตวัให้สอดคลอ้งกับความ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ 
 2.3 เพื่อให้คนยากจนสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน จนสามารถพึ่งตนเองได้

3. นิยามเชิงปฏิบัติการ
 3.1 ความยากจนเชิงทฤษฎี หมายถึง การพัฒนาประเทศโดยยึดทุนนิยม 
โลกาภิวัฒน์เป็นเป้าหมาย เน้นการลงทุนจากต่างชาติ ทั้งด้านเทคโนโลยี วิชาการและ
ทักษะต่างๆ การแข่งขันทางธุรกิจทำาให้คนรวย รวยขึ้น คนจนจนลง ขณะที่นโยบาย 
กฎหมาย โครงการต่างๆของรัฐ เดินตามทฤษฎีการพัฒนา เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  การท่องเที่ยว เทคโนโลยี ส่งผลให้คนในพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบ  ทำาให้ยากจน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมแย่ลง
 3.2 ความยากจนเชงิโครงสร้าง หมายถึง สภาวการณ์อนัเปน็ผลมาจาก นโยบาย
และทิศทางการประเทศ ระบบราชการ กฎหมาย การศึกษา ค่านิยมและสื่อ ตลอดจน
ทัศนะของสังคมที่รังเกียจคนยากจน อันก่อให้เกิดความยากจนที่ขาดแคลน เข้าไม่ถึง
ทรัพยากร และสภาวะความไม่พอเพียงทุกๆ ด้านในการดำารงชีวิต
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 3.3 ความยากจนเชงิปจัเจก หมายถึง คนยากจนจากวถีิยงัชพีทีม่หีรอืการครอบ
ครองทรัพยากรด้านวัตถุ, มนุษย์, สังคมและวัฒนธรรม, ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เพียงพอ

4. กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค 
 กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจน ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การคน้หา
ผู้นำาแก้ไขความยากจนและประสานงานความรว่มมือทกุภาคสว่น การวเิคราะห์สถานการณ์
ชมุชน ปญัหา สาเหต ุแนวทางแก้ไขความยากจน การจัดทำาตวัชีว้ดั และคน้หาคนยากจน
ทัง้เชงิโครงสรา้งและปจัเจก การจัดกระบวนการเรียนรูใ้นพืน้ทีต่น้แบบ การอบรมเชงิปฏบิตัิ
การจัดทำาแผนแก้ไขปัญหาความยากจน การจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน การ
แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงปัจเจกและโครงสร้าง สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล และ
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 4.1 การค้นหาผู้นำาชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขคนยากจน และประสานงานความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน โดยสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้นำาและหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่  ซึ่งผู้นำาประกอบไปด้วยผู้นำาที่เป็นทางการ และผู้นำาที่ไม่เป็น
ทางการหรือผู้นำาธรรมชาต ิโดยผู้นำามลีกัษณะเปน็ทัง้ผู้นำาทางความคดิ ศลีธรรม คณุธรรม 
จรยิธรรม มีทกัษะการพดู/ประชาสมัพนัธ์ การประสานงานภายในและภายนอก การระดม
ทรัพยากรเงินทุน ความรู้ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ และผู้นำาแบบ
ประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาคนยากจน 
 เทคนิคสำาคัญประกอบด้วย
 1) การค้นหาผู้นำา ซึ่งเป็นผู้นำาที่มีความสนใจในการแก้ไขปัญหาคนยากจน ที่มี
คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยวิธีการ ได้แก่ 
  - คดัเลอืกจากผู้นำาชมุชนเดมิทีม่อียู ่หรือสอบถามขอคำาแนะนำาจากผู้นำา
ชุมชนที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีในพื้นที่  
  - ผู้นำาชมุชนทีม่าเพิม่เติมด้วยความสมคัรใจ  โดยสอบถามชาวบา้นทัว่ไป 
ทีส่นใจอยากจะเขา้มารว่มในกระบวนการแก้ปัญหาคนยากจนของชมุชน โดยพจิารณาตาม
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ความเหมาะสม จนไดก้ลุม่ตวัอยา่งตามจำานวนคำาถามหลกัทีใ่ชส้อบถาม คอื ใครคอืคนหรอื
ผู้นำาชุมชนที่สนใจและต้องการแก้ไขปัญหาคนยากจนมากที่สุด?
  - สอบถามเปน็รายกลุม่/คุม้ โดยการสนทนาในประเดน็คนยากจน ผูน้ำา
ชุมชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาคนยากจน และมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยคนยากจนได้ 
รวมถึงระบุหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาคนยากจนทั้งในและนอก
พื้นที่ เช่น เทศบาล  อบต. โรงเรียน รพ.สต. มหาวิทยาลัย สำานักงานเกษตรและสหกรณ์ 
สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำานักงานพัฒนาชุมชน เป็นต้น
 2) การประชมุกลุม่ เพือ่สร้างความเขา้ใจถึงความสำาคญั แนวทางการขบัเคลือ่น
งาน บทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 4.2 จัดทำาตัวชี้วัด และค้นหาคนยากจน มีขั้นตอน ดังนี้
  4.2.1 ประชุมประชาคมพัฒนาตัวชี้วัด โดยการประชุมประชาคมร่วม
กับ ผู้นำาแก้ไขปัญหาคนยากจน ผู้นำาชุมชน คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เทศบาล/อบต. 
โรงเรียน รพ.สต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อร่วมกันกำาหนด ตัวชี้วัดว่าใครคน
ยากจน โดยอธิบายว่าตัวชี้วัดคืออะไร? ในภาษาอีสานมีคำาที่เทียบเคียงได้ ซึ่งชาวบ้านใช้
คำาว่า “ตัวบอกแทก” ชาวบ้านจะเสนอตัวชี้วัดออกมาในลักษณะของตัวบ่งบอกหรือตัวชี้ 
โดยไม่ระบุเกณฑ์วัดที่ชัดเจน 
  4.2.2 ระบุพื้นที่และตัวบุคคลที่ชัดเจนตามตัวชี้วัด โดยนำาตัวชี้วัดคน
ยากจนที่พัฒนาร่วมกัน มาพิจารณาและคัดเลือกคนยากจน แบบเจาะจง โดยมีการตรวจ
สอบกันเองว่าใครยากจน จากนั้นระบุชื่อและบ้านว่าอยู่จุดใดของหมู่บ้าน
  4.2.3 ทำาทะเบียนข้อมูล โดยนำาข้อมูลรายชื่อที่คัดเลือกแล้ว มาจัดทำา
เป็นทะเบียนข้อมูลคนยากจนในชุมชน เทคนิคสำาคัญคือ ตัวชี้วัดคนหรือครัวเรือนยากจน
แบบชาวบ้าน มีรายละเอียด เช่น
   1) ทรัพยากรน้อย ได้แก่ ไม่มีที่ดิน ที่ดินน้อย จำานองที่ดิน 
และมีทรัพย์สินน้อย 
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   2) ไม่มีผู้หารายได้ ได้แก่ มีรายได้น้อย ไม่พอกิน แย่งอยู่แย่ง
กิน ไม่มีเงินส่งลูกเรียน รับจ้างรายวัน หาอาชีพไม่ได้ เป็นแม่หม้าย/พ่อหม้าย ไม่มีหัวหน้า
หรือผู้ช่วยในครอบครัว แหล่งเงินทุนไม่ให้กู้ ไม่มีเครดิต
   3) มภีาระในการเลีย้งดูสมาชกิในครอบครวัสงู ไดแ้ก่ มสีมาชกิ
จำานวนมาก (ลูกหลานมาก) มีสมาชิกที่มีความต้องการพิเศษ (พิการ สูงอายุ ป่วย)
   4) มีหนี้สินสูงกว่าที่จะสามารถจัดการใช้คืนหนี้ได้
   5) มีความเสี่ยง ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ถูกเอาเปรียบ น้ำามัน
แพง เป็นต้น
 4.3 วิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขคนยากจน
ด้วยอริยสัจ 4 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รับรู้และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา สาเหตุ รวม
ถึงแนวทางแก้ไขคนยากจน โดยมีเทคนิคสำาคัญ คือ
  - การออกแบบสอบถามคนยากจนโดยตรง โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูล
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสนทนากลุ่ม โดยตั้งคำาถามให้ระดม
ความคิดเห็นร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ ละประมาณ 6-12 คน
  - แนวคำาถาม ประยุกต์จากอริยสัจ 4 ประกอบด้วย “ทุกข์ของคน
ยากจนและครอบครัวทีท่ำาให้เกิดความยากจนมอีะไรบ้าง? สาเหตแุห่งทกุขใ์นแตล่ะเรือ่งมา
จากอะไร? เปา้หมายในการแก้ปญัหาคอือะไร? มวีธีิการ/แนวทางการแก้ปญัหาคนยากจน
อย่างไร?”
  - รวบรวมข้อมูลเพื่อนำามาประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อจำาแนกคนยากจน ทั้งคนยากจนที่ขยัน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต คนยากจนที่ขี้เกียจ 
เล่นการพนัน ติดยาเสพติด เหล้า บุหรี่ คนยากจนที่ขาดโอกาส จนศักดิ์ศรี จนทรัพยากร  
เป็นต้น 
 4.4 จัดกระบวนการเรียนรู้จากกรณีศึกษา เมื่อได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล
เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไป คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้จากพื้นที่จริง โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
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  4.4.1 ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบที่แก้ปัญหาคนยากจนได้สำาเร็จ โดยนำา
ผู้นำาแก้ไขปัญหายากจน กลุ่มคนยากจน ไปศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ ในกระบวนการแก้
ปัญหาคนยากจน รวมถึงปัจจัยที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค เพื่อนำามา
ปรับใช้ในพื้นที่
  4.4.2 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่มีความใกล้เคียงกับพื้นที่ ร่วมกับการใช้สื่อ 
นอกจากการศกึษาดูงานแลว้ ตอ้งมกีารวเิคราะห์กรณศีกึษาการแก้ไขปญัหาคนยากจน ทีม่ี
บริบท หรอืปญัหาคนยากจน ใกลเ้คยีงกับพืน้ที ่ผ่านสือ่ตา่งๆ เชน่ สือ่ออนไลน์ Facebook 
Youtube เป็นต้น
  4.4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนแก้ไขปัญหาคนยากจน เพื่อให้
ผู้นำาแก้ไขคนยากจน กลุม่คนยากจน มกีารวเิคราะห์สถานการณ์หรอืปญัหาของคนยากจน  
และพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
   1) นำาเสนอสถานการณ์หรือปัญหาคนยากจน  โดยมีการนำา
เสนอภาพรวมที่ได้มีการเก็บข้อมูลชุมชน ด้านสถานการณ์  ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
คนยากจน 
   2) ให้ผู้นำาและคนยากจนวิเคราะห์สรุปร่วมกัน ประกอบด้วย 
“ทุกข์ของคนจน/ครอบครัวที่ทำาให้เกิดความยากจนมีอะไรบ้าง? สาเหตุแห่งทุกข์ในแต่ละ
เรื่องมาจากอะไร? เป้าหมายในการแก้ปัญหาคืออะไร? มีวิธีการ/แนวทางการแก้ปัญหา
คนยากจนอย่างไร?”
   3) จดัทำาแผนแก้ไขปญัหาคนยากจน จากการวเิคราะห์ปญัหา
นำามาสู่การจัดทำาแผนแก้ไขปัญหาคนยากจน ประกอบด้วย วิธีการแก้ไข/กิจกรรม ระยะ
เวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
 4.5 เชื่อมโยงกับทุนเดิม (กองทุนล้านบาท กองทุน กขคจ. เป็นต้น) หรือ
จัดตัง้กองทนุใหมแ่ก้ไขปญัหาคนยากจน เพือ่ระดมทนุการแก้ปญัหาความยากจนให้คนใน
พืน้ที ่สร้างการมีสว่นรว่มในการแก้ไขปัญหาคนยากจนของคนในพืน้ทีกั่บชมุชน และหน่วย
งานต่างๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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  4.5.1 ประสานแผนกับทุนเดิม ให้สนับสนุนเงินทุนในการแก้ไขปัญหา
คนยากจนตามแผนฯ
  4.5.2 การจัดตัง้คณะทำางานกองทนุแก้ไขปญัหาความยากจน ให้มาจาก
หลายภาคส่วน  ซึ่งให้พิจารณาจากผู้นำาชุมชนแก้ไขปัญหาคนยากจน คนยากจน คณะ
กรรมการชมุชน/หมูบ่า้น เทศบาล/อบต. โรงเรยีน รพ.สต. หรือหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งอืน่ๆ
  4.5.3 ระดมทุนจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหาคนยากจน โดยวิเคราะห์ทุน
ชุมชนและทุนปัจเจก เขียนโครงการขอสนับสนุนจากภายนอก และระดมทุนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น การลงหุ้น รับบริจาค ทำาผ้าป่า ขายผลผลิต จัดตั้งกลุ่มขายผลผลิต 
และปันส่วนกำาไรเข้ากองทุน เป็นต้น  

 ตวัอยา่งเชน่ กองทนุสามัคคตุ้ีมโฮม บ้านโคกลา่มและบา้นแสงอรา่ม ต.กุดหมากไฟ 
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  มีผู้นำาชุมชนทั้งที่เป็นทางการและสมัครใจ เทศบาล โรงเรียน 
และ รพ.สต.เป็นกรรมการทั้งหมด 20 คน โดยมีเงินตั้งต้นจากฌครงการวิจัยและพัฒนา
การเสรมิสรา้งกระบวนการเรียนรูแ้ละความเขม้แขง็ของชมุชนสูค่ณุธรรม จริยธรรม และ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนับสนุนของมูลนิธิมั่นพัฒนา จำานวน 1 แสนบาท เพื่อช่วย
เหลือคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส คนยากลำาบากในชุมชน นักเรียนที่ขยัน รับผิดชอบและ
ครอบครัวมีภาระทางเศรษฐกิจมาก 
 จัดทำาหลกัเกณฑแ์ละระเบียบ ในการคดัเลอืกคนยากจนและนักเรยีนทีย่ากลำาบาก
ทีม่สีทิธิไดร้บัเงินชว่ยเหลอืจากกองทนุตุม้โฮมสามคัค ีมีการพฒันาแบบฟอรม์ สำารวจขอ้มลู
เพือ่คน้หากลุม่เปา้หมายเพือ่คดัเลอืก กรรมการชว่ยคน้หาและสำารวจผู้ทีต่รงกับหลกัเกณฑ์
การคัดเลือก โดยแบ่งเป็น ครูค้นหานักเรียนที่ยากลำาบาก 10 รายและกรรมการค้นหา
คนยากจน 5 ราย จากนั้นให้นักเรียนและคนยากจนที่ได้รับการคัดเลือกเปิดบัญชีธนาคาร
โรงเรียน
 n การเบกิจ่ายนักเรยีนเบิกตามการใชจ่้ายจรงิ  คนยากจนให้ 5,000 บาท เหลอื
ไว้ในบัญชี 5,000 บาท (รวมเงินที่กองทุนตุ้มโฮมช่วยเหลือคนยากคนคือ 10,000 บาท)  
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โดยคณะกรรมการหักดอกเบี้ยรวมครั้งเดียว 200 บาทไว้เลยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ไม่ให้ผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกนำาเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล
 n นักเรียนและคนยากจนนำาเงินไปดำาเนินการตามแผนประกอบอาชพีของแตล่ะ
บุคคล
 n คณะกรรมการลงไปตดิตามและประเมนิผล (ประชมุกรรมการเปน็ระยะๆ 2-3 
เดือน/ครั้ง เพื่อประเมินผล)

 4.6 คนยากจนดำาเนินการตามแผน โดยได้รับการสนับสนุนทุนเบื้องต้นแบบใช้
ทุนคืนดอกเบี้ยต่ำา และสนับสนุนแบบให้เปล่า ตามแผนข้อ 4.4.3 ตัวอย่างเช่น ทำาอาชีพ
ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ ตัดผม เลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ดฟาง ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขายเส้นไหม 
เป็นต้น 
 4.7 สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่าง
สม่ำาเสมอ อยา่งน้อยทกุๆ 3 เดอืน โดยการจัดเวทชีาวบา้น มผู้ีดำาเนินการประชมุ ตัง้วาระ
หรือประเด็นคำาถาม เพื่อแลกเปลี่ยนกัน มีผู้จดบันทึก และผู้เอื้ออำานวยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่จำาเป็น เมื่อได้รู้ปัญหา สาเหตุเรียบร้อยแล้ว ก็วางแผนแก้ไขโดยมีผู้รับชอบแบ่งบทบาท
หน้าทีกั่นไป พอเดือนตอ่มาก็จัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้กันอยา่งสม่ำาเสมอและรายงานผลที่
เกิดขึ้นจริง  
 ทั้งนี้กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคการแก้ไขปัญหาคนยากจน สามารถสรุปได้ 
ดังแผนภาพต่อไปนี้
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1

5
7

43

6

ค้นหาผู้นำาชุมชน

เพื่อร่วมแก้ไขคนยากจน
- คัดเลือกจากผู้นำาชุมชนเดิมที่มีอยู่
- ผู้นำาชุมชนที่มาเพิ่มเติมด้วยความสมัครใจ

เชื่อมโยงกับทุนเดิม

หรือจัดตั้งกองทุนใหม่
- ประสานแผนกับทุนเดิม (กองทุนเงินล้าน กขคจ.)

- จัดตั้งคณะกรรมการ ระดมทุน จัดตั้งกองทุนใหม่

สรุปบทเรียน ติดตาม ประเมินผล
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ำาเสมอ

อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน

จัดกระบวนการเรียนรู้

จากกรณีศึกษา
- ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ

- ศึกษาตัวอย่างจากสื่อ
- อบรมจัดทำาแผนแก้ไขปัญหา

วิเคราะห์สถานการณ์ ชุมชน

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
ประยุกต์ใช้อริยสัจ 4 : ทุกข์ สมุทัย 

นิโรธ มรรค

คนยากจน
ดำาเนินการตามแผน

2จัดทำาตัวชี้วัดและค้นหาคนยากจน
- ประชุมประชาคมพัฒนาตัวชี้วัดร่วมกับผู้นำา
- ระบุพื้นที่และตัวบุคคลที่ชัดเจนตามตัวชี้วัด

- ทำาทะเบียนข้อมูลคนยากจน

กระบวนการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาคนยากจน
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5. บทบาทการมีส่วนร่วม
 การแก้ไขปญัหาคนยากจน เน้นการดำาเนินการจากปญัหา สาเหต ุเพือ่หาแนวทาง
การแก้ปัญหา รวมถึงการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องระหว่างคนยากจน และชุมชน รวม
ถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละภาคส่วนมีบทบาทหน้าที่การดำาเนินงาน ดังนี้
 5.1 คนยากจน มีบทบาท ดังนี้
  - ร่วมวิเคราะห์ตนเอง ในประเด็นปัญหา สาเหตุ ของความยากจน 
รวมถึงแนวทางการแก้ไข
  - ร่วมกระบวนการเรยีนรูก้ารศกึษาดงูานพืน้ทีต่น้แบบความสำาเร็จ และ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนแก้ไขปัญหาคนยากจน
  - ปฏิบัติตามแผนงานอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
  - ร่วมระดมทุน เพื่อสมทบการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหาคนยากจน
  - คนยากจนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
  - จัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการเก็บออม
  - ร่วมสรุปบทเรียนและประเมินผล เพื่อแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงาน
อย่างต่อเนื่อง
 5.2 ผู้นำาชุมชนและคณะกรรมการกองทุนแก้ไขปัญหาคนยากจน ได้แก่ ผู้นำา
ชุมชนแก้ไขคนยากจน คนยากจน คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ฯ มีบทบาท ดังนี้
  - ประสานและสนับสนุนกระบวนการดำาเนินงานแก้ไขปญัหาคนยากจน 
ตั้งแต่ การสร้างความเข้าใจ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา การเก็บข้อมูลสถานการณ์คน
ยากจน จัดทำาตัวชี้วัดคัดเลือกคนยากจน การศึกษาดูงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
  - ระดมทุนและจัดทำากิจกรรมอื่นๆ
  - จัดประชุมเพื่อติดตาม ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้คนยากจนเป็น     
ระยะๆ 
  - บริหารจัดการกองทุนแก้ไขปัญหาคนยากจน
  - สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล
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 5.3 หน่วยงานที่ทำางานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำาเนินการแก้ไข
ปัญหาคนยากจนทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น เทศบาล อบต. โรงเรียน รพ.สต. มหาวิทยาลัย  
สำานักงานพัฒนาชุมชน สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงาน 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - ค้นหาผู้นำาที่สนใจแก้ปัญหาคนยากจน
  - วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาคนยากจนในพื้นที่
  - วางแผน ออกแบบ เอือ้อำานวย และจัดกระบวนการ เพือ่แก้ไขปญัหา
คนยากจน 
  - สนับสนุนเอื้ออำานวยการดำาเนินกิจกรรมในพื้นที่ 
  - ประสานงาน หรือสนับสนุนทรัพยากรในการดำาเนินการแก้ไขปัญหา
คนยากจน
  - นำาแผนแก้ไขปัญหาคนยากจน เข้าสู่ระบบแผนพัฒนาขององค์กร
  - จัดทำากระบวนการจัดการความรู้จากบทเรียนและประสบการณ์จริง 
ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาคนยากจนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
  - เผยแพร่ ขยายผล แนวทาง บทเรียน หรือองค์ความรู้ การแก้ไข
ปัญหาคนยากจน ทุกช่องทาง (ทั้งสื่อ เวทีประชุม อมรม สัมมนา และการเรียนการสอน) 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่อื่นๆ
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คนยากจน
- ร่วมวิเคราะห์ตนเอง 

- ร่วมกระบวนการเรียนรู้
- ปฏิบัติตามแผนงานอย่างจริงจัง 
- ร่วมระดมทุน 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน
- จัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

- ร่วมสรุปบทเรียนและประเมินผล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
(อปท. รร. รพ.สต. มหาวิทยาลัย)

- สนับสนุนเอื้ออำานวยการ
ดำาเนินกิจกรรม
- สนับสนุนทรัพยากร
- นำาแผนเข้าสู่ระบบองค์กร

- ร่วมสรุปบทเรียนและประเมินผล 

ผู้นำาชุมชนและ
คณะกรรมการกองทุน

- ระดมทุนและจัดทำากิจกรรมอื่นๆ
- จัดประชุมเพื่อติดตาม ช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาให้คนยากจนเป็นระยะๆ
- บริหารจัดการกองทุนฯ
- สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล

หน่วยงานที่ทำางานในพื้นที่
- ค้นหาผู้นำาที่สนใจแก้ไขปัญหาคนยากจน
- วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาคนยากจนในพื้นที่

- วางแผน ออกแบบ และจัดกระบวนการ 
- สนับสนุนเอื้ออำานวยการดำาเนินกิจกรรมในพื้นที่ 

- ประสานงาน หรือสนับสนุนทรัพยากร
- นำาแผนฯ เข้าสู่ระบบแผนพัฒนาขององค์กร
- จัดทำากระบวนการจัดการความรู้เกิดขึ้นในพื้นที่ 

- เผยแพร่ ขยายผล แนวทาง บทเรียน องค์ความรู้ 

บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาคนยากจน
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6. ความสำาเร็จ และข้อจำากัด
 6.1 ความสำาเร็จจากกรณีตัวอย่างของชุมชนโคกล่าม-แสงอร่าม
  1) คนยากจน มีความจรงิจัง จรงิใจ ขยนัอดทนแก้ไขปญัหาความยากจน  
ซึ่งจะมีการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการ และติดตามสรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนงานได้
  2) ผู้นำาและคณะกรรมการกองทุนแก้ไขปัญหาคนยากจน ได้แก่ ผู้นำา
ชุมชนแก้ไขปัญหาคนยากจน คนยากจน คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ฯ ต้องสนับสนุน
การดำาเนินกิจกรรม และเน้นผลประโยชน์ส่วนร่วม โดยไม่คำานึงถึงพวกพ้อง 
  3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาคนยากจนทั้ง
ในและนอกพื้นที่ เช่น เทศบาล อบต. โรงเรียน รพ.สต. มหาวิทยาลัย สำานักงานเกษตร
และสหกรณ์ สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำานักงานพัฒนาชุมชน 
และหน่วยงานอื่นๆ เล็งเห็นความสำาคัญ รวมถึงดำาเนินการสนับสนุนกิจกรรมทุกรูปแบบ
 6.2 ข้อจำากัดจากกรณีตัวอย่างของชุมชนโคกล่าม-แสงอร่าม
  1) ปญัหาคนยากจนถูกแก้ไขได้เพยีงบางสว่น แตย่งัไมใ่ชก่ารแก้ไขปญัหา
ความยากจนทั้งหมด 
  2) ผู้นำาชุมชนสวมหมวกหลายใบ ทำาให้บางครั้งการทำางานไม่เต็มที่
  3) การบรรลเุป้าหมายให้คนยากจนพึง่ตนเองได ้ยงัมขีอ้จำากัดดา้นความ
รู้ของคนยากจนยังไม่เพียงพอ ภูมิคุ้มกันต่อการบริโภคนิยมและวัตถุยังไม่เข้มแข็ง  
  4) ต้นทุนมนุษย์ของผู้นำาชุมชนและคนยากจน ในเรื่องคุณธรรม ความ
มีน้ำาใจและจิตอาสา ในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน
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