รายงานการประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดาเนินงานโครงการร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอานาจเจริญ
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคาพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
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นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
นางสาววริศรา โสภาค
นางรัดดา กลางบุญเรือง
นางจรวยพร จิตรอารี
นายธนบูลย์ กาทอง
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นางสาวนิตยา วิศิษฎ์รัตนกุล
นางเยาวลักษณ์ สวัสดิไชย
นายพงศกร แสวงหา
นางธนาลักษณ์ ยอดไกรศรี

10. นางสาวรรินทร์ ชนะกุล
11. นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา
12. นางฐาปนีย์ มีแสง
13. นายวินัย มีชัย
14. รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
15. รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
16. ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
17. ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์
18. อาจารย์ธวัช มณีผ่อง
19. ดร.ศิริสุดา แสวอิว
20. ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
21. ดร.พิสมัย ศรีเนตร
22. นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
23. นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์
24. นางสาวกฤษณา สมตา
25. นางสาวปาริยา เที่ยงกระโทก
26. นายศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์
27. นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์
28. นายถนอมสิน พลลาภ
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
พัฒนาการจังหวัดอานาจเจริญ
สถิติจังหวัดอานาจเจริญ
รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอานาจเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อานาจเจริญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอานาจเจริญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอานาจเจริญ
นักวิชาการคลังชานาญการ สานักงานคลังจังหวัดอานาจเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อานาจเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอานาจเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สานักงานสถิติจังหวัดอานาจเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรจังหวัดอานาจเจริญ
ประธานหอการค้าจังหวัดอานาจเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวหน้าโครงการ ประธานศูนย์วิจัยอนุภาคลุ่มนาโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวหน้าสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิจัยทีมกลาง
นักวิจัยทีมกลาง

นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
กล่าวต้อนรับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีความยินดีที่ทางด้านวิชาการ ลงมาแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เนื่องจาก
ไม่ ใ ช่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาในภาพรวม เช่ น ปั ญ หาด้ า นโครงสร้ า งพื นฐานต่ า ง ๆ ปั ญ หาด้ า นสาธารณะ แหล่ ง น า
การคมนาคม การไฟฟ้า การสื่อสารต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข ซึ่งสามารถจัดการได้ดี หรือแม้กระทั่งสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศ แต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาระดับครอบครัว หรือปัญหาความ
ยากจน ปัญหาด้านยาเสพติด ซึ่ง เป็นปัญหาส่วนตัว ภาครัฐจะมีความยากลาบากในการดาเนินการ (ปัญหายาเสพติด
เป็ น ต้ น เหตุ ข องความยากจน) จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานส่ ว นต่ า ง ๆ และเป็ น โอกาสที่ ดี
ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเห็นความสาคัญของเรื่องนีและลงมาเก็บข้อมูล
จังหวัดอานาจเจริญขอขอบพระคุณคณะวิจัยทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนด้านเอกชน ที่เสียสละเวลา
มาให้ข้อมูลกับคณะนักวิจัยในวันนี และขอเชิญคณะวิจัยชีแจงแนวทางการดาเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพืนที่
และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยาจังหวัดอานาจเจริญต่อไป
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กล่าวแนะนาคณะนักวิจัย นักวิจัยทีมกลาง ผู้ช่วยนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ได้ทราบ
ภาคเช้า คณะวิจัยได้เดินทางเข้าพบปะพูดคุยกับภาคประชาสังคม และเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน ได้มีการลงพืนที่
เพื่อเก็บข้อมูลเล็กน้อย และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพืนที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
จังหวัดอานาจเจริญ เป็นโครงการที่จัดทาในหลายพืนที่ ซึ่งจังหวัดอานาจเจริญก็เป็นหนึ่งใน 10 จังหวัดนาร่องโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อที่ 1) เพื่อสารวจข้อมูลและสนับสนุนการจัดทาระบบข้อมูลความยากจนและ
ติดตามการช่วยเหลือ จังหวัดอานาจเจริญ ข้อที่ 2) เพื่อออกแบบกลไก กระบวนการวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนา
เชิงพืนที่เพื่อสนับสนุ น การทางาน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดอานาจเจริญ ข้อที่ 3) เพื่อติดตาม
วิเคราะห์ข้อมูลคนจนและหนุนเสริมกลไกพัฒนาเชิงพืนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอานาญเจริญ
และข้อที่ 4) เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลพืนที่ระดับครัวเรือนและการทางานเชิงพืนที่ แก้ ไขปัญหาความยากจน จังหวัด
อานาจเจริญ สู่การจัดทาข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย เชิงพืนที่
ข้อมูลทั่วไป จังหวัดอานาจเจริญ มีประชากรทังหมด 378,583 คน แบ่งเป็นเพศชาย 188,841 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 49.88) เพศหญิง 189,742 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.12) จานวนครัวเรือน 98,004 ครัวเรือน การแบ่งเขตการ
ปกครอง 7 อาเภอ 56 ตาบล 653 หมู่บ้าน
เนื่องจากโครงการนี มีที่มาของข้อมูลหลายแหล่ง จึงจาเป็นต้องหาจุดเริ่มต้นของโครงการ ซึ่งก็คือ TPMAP
เป็นฐานข้อมูลส่วนกลาง การเก็บ ข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) ที่ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีมิติ
และตั ว ชี วั ด ของการวั ด ความยากจนอยู่ 5 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นสุ ข ภาพ 2) ด้ า นความเป็ น อยู่ 3) ด้ า นการศึ ก ษา
4) ด้านรายได้ และ 5) ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ
จานวนคนจนรายอาเภอของจังหวัดอานาจเจริญจากฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ
ชีเป้า (TPMAP) จานวน 1,802 ราย โดยแยกเป็น อาเภอเมืองอานาจเจริญ จานวน 588 ราย อาเภอลืออานาจ จานวน
62 ราย อาเภอพนา จานวน 26 ราย อาเภอปทุมราชวงศา จานวน 33 ราย อาเภอชานุมาน จานวน 103 ราย อาเภอ
เสนางคนิคม จานวน 147 ราย และอาเภอหัวตะพาน จานวน 833 ราย (คนจนหนึ่งคน มีปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน)
จากฐานข้อมูล TPMAP มีคนจนจานวน 1,802 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.7 ด้านมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 59,319 บาท ซึ่งอยู่ลาดับที่ 73 ของประเทศ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน จานวน 18,231 บาท
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ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จานวน 23,522 บาท ด้านเส้นความยากจน จานวน 2,394 บาท/คน/เดือน ซึ่งน้อย
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จานวน 2,579 บาท/คน/เดือน ด้านสัดส่วนคนจน (วัดจากรายได้) คิดเป็นร้อยละ 14.26
ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทังประเทศ คิดเป็นร้อยละ 10.30 ด้านความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty)
(คนจนถาวร) คิดเป็นร้อยละ 0.5 ความยากจนและหนีสินเป็นปัญหาลาดับที่ 4 ที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข
วิธีการวิจัย แบ่งเป็น 7 ขันตอน คือ
1) การใช้แบบสารวจ (Questionnaire survey) จาก 1,802 คน ตามข้อมูล TPMAP อานาจเจริญ ตาม
ตัวชีวัด 5 ด้าน
2) เส้นประวัติศาสตร์ (Historical timeline) โดยเก็บข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนหรือพืนที่ที่คาด
ว่าจะทาเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนาร่อง
3) พฤกษาครอบครัว (Family tree) โดยเก็บข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนหรือในพืนที่ที่คาดว่าจะ
ทาเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนาร่อง
4) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) โดยเก็บข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
5) Photo essay รายบุคคล ทาเป็นโครงการนาร่อง ด้วยการนาเสนอเรื่องราวของผู้ให้ข้อมูลสาคัญผ่านงาน
เขียนสัน ๆ ที่มีรูปภาพประกอบการอธิบายโดยเน้นการเล่าให้เห็นสถานภาพปัจจุบันของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
6) นาข้อมูลมาประชุมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อริเริ่มจัดทา business model สาหรับการแก้ปัญหาความ
ยากจน
7) จัดทาโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจนนาร่อง 1 โครงการ โดยจะสนับสนุนงบประมาณในการเริ่ม
โครงการ (Seed Money)
กิจกรรมการทาแผนงาน
1) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด/อาเภอ เพื่อหารือการจัดทาโครงการวิจัยได้แก่ จุดมุ่งหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย กาหนดพืนที่
2) เก็บข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม จากบัญชีรายชื่ อคนจนที่อยู่ในฐานข้อมูลของจังหวัดอานาจเจริญ เก็บข้อมูล
ตามเกณฑ์ความยากจน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึง
บริการรัฐ จากฐานTPMAP
3) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS และอธิบายข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
4) เก็บข้อมูลด้วยเส้นประวัติศาสตร์และพฤกษาครอบครัวด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกรอบประเด็นที่เตรียม
ไว้โดยทาไปพร้อมกันทังสองเทคนิคจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย
5) จัดทาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนาร่อง 1 โครงการ ในพืนที่ยากจนที่สุดของจังหวัดอานาจเจริญ
6) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทัง 5 มิติ ทังระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ (Model การแก้จน)
7) ประชุมร่ ว มกับ คณะกรรมการบริ ห ารศูนย์ฯ เพื่อร่ว มกันพัฒ นาแผนพัฒ นายุทธศาสตร์จังหวัดจากข้อ
สังเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับแผนจังหวัด
ผลผลิตของโครงการ
1) ฐานข้อมูลคนจน ที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
2) กลไกและกระบวนการวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาเชิงพืนที่
3) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนาร่อง 1 โครงการ เพื่อลดปัญหาความยากจน
4) แนวทางการแก้ไขปัญหาทัง 5 มิติ ทังระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (Model การแก้จน)
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5) ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดจากข้อสังเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับแผนจังหวัด
อานาจเจริญ ขอบเขตของระยะเวลาโครงการคือ 1 ปี
ในระยะของโครงการนี ทางคณะวิ จั ย อยากจั ด การด้ า นข้ อ มู ล ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด และเป็ น คนจน
กลุ่มเป้าหมายในมิติต่าง ๆ ว่าเป็นใคร อยู่ตรงไหนของพืนที่ และสาเหตุที่ทาให้ประชาชนเป็นคนยากจนเกิดจากอะไร
หากเราสามารถทราบถึงปัญหาเชิงลึกของคนจน ทางคณะวิจัยมีความคาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ให้คนจนได้
การลงพืนที่จะทาให้เห็นมุมมองในหลาย ๆ ด้าน เห็นความเป็นจริง เห็นความเป็นอยู่ของคนจน ซึ่งจะทาให้
คาดเดาได้ว่าข้อมูลในอนาคตเป็นอย่างไร และอยากลงพืนที่ทางานร่วมกับส่วนราชการในท้องที่ ซึ่งก็คือพัฒนากร
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ หัวหน้าโครงการฯ
กล่าวว่า นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้า ได้เล่าภาพรวมของจังหวัดอานาจเจริญให้คณะวิจัยได้รับทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึน
โครงการนี ถูกกากับด้วย 2 คา คือเบ็ดเสร็จและแม่นยา ซึ่งเป็นโครงการที่หนุนเสริมกับงานโครงการที่
หน่วยงานราชการเคยทา แต่ว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนขึน เพื่อต้องการหาข้อมูลให้ได้ว่า ในจานวนคนจน 1,802 คน
อยู่ตรงไหน มีสภาพชีวิตเป็นอย่างไร สาเหตุอะไรที่ทาให้ประชาชนเป็นคนจน และคนจนต้องการความช่วยเหลืออะไร
และทางภาครัฐสามารถช่วยเหลืออะไรคนจนได้บ้าง โดยการให้คนจนมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาในจุดนี เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน
พืนที่ในอาเภอไหน ควรเป็นพืนที่ของโครงการนาร่อง ซึ่งคณะวิจัยไม่สามารถทาโครงการนาร่องได้ทุกพืนที่
ด้วยระยะเวลาที่จากัดภายใน 1 ปี ทางคณะวิจัยจาเป็นต้องปรึกษาหารือกับส่วนราชการของจังหวัดและภาคประชา
สังคม เนื่องจากภาคประชาสั งคมของจั งหวัดอานาจเจริญมีความเข้มแข็งมาก บนฐานข้อมูล จากการสารวจ บน
ฐานข้อมูลเชิงลึก ที่คณะวิจัยจะใช้เทคนิคนอกเหนือจากแบบสอบถามผ่านทาง Application เพื่อความสะดวกในการ
จัดฐานข้อมูล และทุกคนสามารถใช้ฐานข้อมูลนีได้
การเก็บข้อมูลเชิงลึกของนักวิจัย เพื่อที่ จะเก็บข้อมูลเชิงลึกลงไปให้ได้ว่าอะไรที่ทาให้ประชาชนเป็นคนจน
เนื่องจากแบบสอบถามเป็นการสอบถามทั่วไป ที่ไม่ลงลึกมาก ซึ่งจะไม่สามารถเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนจน เห็นที่
อยู่อาศัยของคนจน หรือจุดหักเหของชีวิตคนจนเหล่านัน และคนจนต่อสู้อย่างไร และพยายามช่วยเหลือตนเองอย่างไร
หรือมีข้อจากัดด้านใดที่ทาให้คนจน ไม่สามารถหลุดพ้นจากความเป็นคนจนได้ โดยใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อ
ไปเสริมกับข้อมูลในเชิงปริมาณ ซึ่งคณะวิจัยมองว่าข้อมูลเหล่านี จะทาให้มองเห็นถึงความเป็นพลวัตของความยากจน
ไม่ใช่ความยากจนที่เกิดขึน ณ จุดใด เป็นความยากจนที่ต่อเนื่องยาวนาน ยากจนเรือรัง
นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์ นักวิจัยทีมกลาง
จากทางผู้ที่พัฒนาระบบแจ้งว่า รายชื่อ 1,802 คน หน่วยงานที่มี Log Book จะสามารถเข้าใช้บริการได้
จานวน 5 หน่วยงาน เช่น สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอานาจเจริญ สานักงานพัฒนา
สั งคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ จั งหวัด อานาจเจริญ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอานาจเจริญ และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของแต่ละบุคคลได้ จึงอยากขอความร่วมมือสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอานาจเจริญ นาเอกสารรายบุคคลให้คณะวิจัย ทาการตรวจสอบข้อมูลการตกหล่นของรายชื่อคนจน ซึ่ง
ทางภาคประชาสังคมแจ้งว่า อาจจะมีมากกว่า 1,802 ราย แต่เนื่องจากฐานข้อมูล TPMAP วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ลงทะเบียน ร่วมกับข้อมูลพืนฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.2ค.) ข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.)
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพืนที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา ในภาคอีสานมีด้วยกัน
ทังหมด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ
~4~

จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดสกลนคร ภาคเหนือคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคกลางคือจังหวัดชัยนาท และภาคใต้คือ
จังหวัดปัตตานี
จากการลงพืนที่สารวจข้อมูล คนจนที่จนจริง ๆ และขาดโอกาส เช่นเป็นคนพิการที่ตกสารวจ เป็นคนจนที่
ไม่ได้รับสวัสดิการ ทางคณะวิจัยก็จะนาเอารายชื่อคนเหล่านี มาแจ้งให้ทราบว่ามีจานวนเท่าไหร่ กับอีกประเภทคือคน
จนที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้ ก็จะนาโครงการที่สามารถหนุนเสริมได้ หากมีอาชีพอยู่แล้วก็พัฒนาให้มีรายได้
เพิ่มมากขึน
นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอานาจเจริญ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอานาจเจริญ สามารถเข้าระบบของฐานข้อมูลได้ แต่ในทางของกฎหมายไม่
สามารถนาข้อมูลออกมาได้
ในคณะวิจัยไม่มีหน่วยงานของภาคการศึกษา ซึ่งอยากให้มีหน่วยงานด้านนีด้วย เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาของ
ทางด้านการศึกษา จากฐานข้อมูลที่ได้รับมา ตัวชีวัดด้านการศึกษาปรากฏออกมาอยู่ในระดับที่สูง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอานาจเจริญ เพิ่งจะได้เข้าใช้ระบบในปีนี เพราะทาเรื่องของการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ถ้ามองในข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) เพียงอย่างเดียว ข้อมูลอาจจะไม่ครอบคลุม เลยใช้ฐานข้อมูล
TPMAP ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้ามาด้วย จากการลองใช้ฐานข้อมูลจริง ๆ แล้วคน
จนที่มีปัญหามากที่สุดคือการเข้าถึงบริการของภาครัฐ แต่เมื่อลงไปเก็บข้อ มูล ไม่ได้เป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ของข้อมูล
ความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) จึงมีความจาเป็นอย่างมากที่จะต้องลงพืนที่ ว่าคนจนประสบปัญหาทางด้านใด และใน
ส่วนที่ตกหล่น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอานาจเจริญ ก็จะปักหมุดคนจนเพิ่ม ซึ่งตอนนีอยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ลง
พืนที่เก็บข้อมูลทางด้าน จปฐ. และของ TPMAP
ข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูล TPMAP ก็คือเรื่องรายได้ ตกตัวชีวัดที่ 22 ซึ่งตก
เกณฑ์จานวน 106 ครัวเรือน ทางอาเภอได้ลงพืนที่ตรวจสอบ จาแนกสถานะ ใน TPMAP Logbook ก็จะดาเนินการ
ในการปักหมุดและสอบถามปัญหา พร้อมทังบันทึกการให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการ
ประเด็นถามตอบ
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
ยกตัวอย่างอาเภอพนา 26 ราย มีรายชื่อแล้วหรือไม่
นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอานาจเจริญ
ขณะนียังไม่มีเอกสารรายชื่อดังกล่าวเนื่องจากรายชื่ออยู่ใน Logbook ของฐานข้อมูล TPMAP แต่จะ
มีรายชื่อรายชื่อ 23 ครัวเรือนของอาเภอพนา เท่านัน
อยากทราบแผนการดาเนินการของโครงการเพื่อจะได้ประสานพัฒนากรแต่ละอาเภอ ลงพืนที่สารวจ
ข้อมูลร่วมกับคณะวิจัยว่ามีแผนการดาเนินงานอย่างไร เพื่อจะได้ประสานงานกับ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ ในการให้ความร่วมมือด้านข้อมูลคนจน และอานวยความสะดวกในการทางานในพืนที่
นางจรวยพร จิตรอารี รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอานาจเจริญ
ส านั กงานพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย์จั งหวัด อานาจเจริญ จะลงข้อมูล ในส่ ว นของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
สงเคราะห์เด็ก เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์ฉุกเฉิน เงินโครงการอุดหนุนเพื่อการดูแลของเด็กแรกเกิด
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ในปีงบประมาณ 2563สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอานาจเจริญ ไม่ได้จัดการ
อบรม จากการจัดโครงการในปีก่อน จะไม่ได้เน้นในเรื่องของการประกอบอาชีพ แต่จะเน้นในเรื่องของการดูแลตนเอง
ความเป็นอยู่ แต่ปี 2563 โครงการที่ทาจะเป็นลั กษณะการช่วยเหลื อโดยตรง จากกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 7 ประเภท
คือ คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ครอบครัวมีปัญหา ประสบปัญหาทางสังคม คนเร่ร่อน และขอทาน ให้เงินโดยการ
นาเข้าบัญชี และลงพืนที่โดยนักสังคมสงเคราะห์ ว่าประสบปัญหาจริงหรือไม่ และ โครงการเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ตังแต่ 40,000 – 120,000 บาท และก็จะมีศูนย์ส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ตังขึนมา 9 แห่ง
และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ประเด็นถามตอบ
คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซักถาม
มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่หรือไม่
นางจรวยพร จิตรอารี รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอานาจเจริญ
มีสภาเด็ก ซึ่งอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็ก และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) ทัง 56 ตาบล และมีความเข้มแข็ง ซึ่งมีความเห็นด้วยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อานาจเจริญ ในการขอข้อมูลจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทังจังหวัด
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
โครงการนี เป็ น โครงการที่ย าก อีกทังเส้ นความยากจนอยู่ตรงไหน ทางหน่ว ยงานจะทราบได้อย่างไรว่ า
ประชาชนคนไหนจน หรือไม่จน ในจานวน 1,802 คน อาจจะไม่ได้เป็นคนจนจริงก็ได้ และคนจนจริงก็อาจจะไม่ได้อยู่
ในจานวน 1,802 คน จึงต้องตรวจสอบก่อน ว่าเราจะนิยามคาว่าคนจนอย่างไร อะไรคือคนจน เมื่อมองปัญหาที่
เกิดขึนตรงนี จึงเป็นเรื่องที่หนัก ด้วยความที่เป็นคนด้อยโอกาสทางด้านต่าง ๆ เช่น ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับเด็กเล็ก
หรือไม่ก็ผู้พิการ ที่อยู่ในสภาพบ้านเรือนที่แย่มากมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงทาให้ส่วนราชการลงไป
แก้ปัญหาไม่ได้โดยทฤษฎีนันทาได้ แต่การปฏิบัติมันทาได้ยาก
จังหวัดอานาจเจริญ มีจานวน 7 อาเภอ 56 ตาบล 607 หมู่บ้าน 31 ชุมชน (เขตเทศบาลเมืองอานาจเจริญ)
สมัยที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายอาเภอ อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธ์ ได้มีโอกาสสร้างบ้านให้คนจนเป็นหลังแรก
ของจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2548 และหลังจากนันคณะรัฐบาลในยุคนัน ได้ให้ประชาชนมาลงทะเบียนคนจน จึงนา
ลักษณะงานของโครงการนันมาดาเนิ นการในพืนที่ และให้ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกและลงไปตรวจเยี่ยม และให้แต่ล ะ
หน่วยงานราชการวางแผน ซึ่งก็ไม่ได้ประสบผลสาเร็จทุกราย เนื่องจากปัญหาในครัวเรือน และการที่ประชาชนอาศัย
อยู่ในบ้านหลังเล็กก็ไม่ได้แปลว่าประชาชนคนนันจะเป็นคนจน ทางคณะวิจัยต้องวิเคราะห์เป็นรายคน ในปัจจุบัน
รัฐบาลมีนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนที่จนจริง ๆ ก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงการบริการนี เพราะมีข้อจากัดต่าง ๆ เช่น
ผู้สูงอายุ
การแก้ไขปัญหาบางเรื่อง จะใช้การวิเคราะห์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้การสงเคราะห์ด้วย การลงเก็บข้อมูลใน
พืนที่จะเป็นประโยชน์มากกว่า โดยไม่ต้องคานึงถึงตัวเลขที่ต้องการว่าจะครบตามจานวนหรือไม่ และรับฟังปัญหาของ
คนจนว่าต้องการอะไร ยกตัวอย่างโครงการ “กาฬสินธุ์ Happiness Model” แบ่งคนจนออกเป็น 2 ส่วน คือ คนจน
จริง ๆ และคนจนค้นแค้น โดยทางโครงการจะดูแลคนจนค้นแค้นเป็นอันดับแรก เพราะถ้าบุคคลเหล่านีไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือก็จะอยู่กับที่เหมือนเดิม เนื่องจากความด้อยโอกาส
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ปัญหาที่ทาได้อยากสุดตอนนีคือ คนจนไม่มีบ้าน ไม่มีความมั่นคงที่แข็งแรง เพราะการสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องที่
คนจนจะทาได้ง่ายๆ เนื่องจากบ้านหนึ่งหลังนันมีราคาค่อนข้างแพง และหน่วยงานราชการก็ไม่สามารถสร้างบ้านให้กับ
คนจนได้ทุกคน และปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ดูผิวเผินเหมือนง่ายแต่การปฏิบัติทาได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น เวลา
เจ็บป่วยก็มาพบแพทย์ แต่ทางปฏิบัติไม่ใช่อย่างนัน คนจนมีข้อจากัดมาก
นโยบายของรัฐบาลบางครั งก็ไม่ประสบผลสาเร็จ การส่งเสริมอาชีพชาวบ้าน ชาวบ้านทาอาชีพเดียวกันทัง
หมู่บ้านจะไปรอดหรือไม่ ทุกคนปลูกมันสาปะหลังกันจะไปรอดหรือไม่
ไม่ควรตังเป้าหมายสูงมาก ในความเป็นจริง ได้เก็บข้อมูลคนจนจริง ๆ หมู่บ้านละ 3 – 4 ครอบครัวก็ถือว่า
ประสบความส าเร็ จ แล้ ว เพราะคงดูแลคนจนทังหมดไม่ไหว โดยต้องเจาะลึ กเฉพาะผู้ ที่ยากจนข้นแค้น สามารถ
แก้ปัญหาให้กลุ่มคนเหล่านีได้ในระดับหนึ่ง
ที่ทางจังหวัดอานาจเจริญ ไม่มั่นใจเรื่องของข้อมูล เพราะคนที่ทราบข้อมูลได้ดีที่สุดก็คือพืนที่ (ผู้ใหญ่บ้าน,
กานัน) ในการทางานในปัจจุบัน จะละเลยพืนที่ กันมา ยกตัวอย่างของอาเภอหัวตะพาน นายอาเภอท่านก็ไม่ทราบว่า
จานวนคนจนในอาเภอหันตะพานมีจานวน 833 คน เพราะข้อมูลไปอยู่ที่ส่วนกลาง ข้ามขันตอนของอาเภอไป จริง ๆ
แล้วการทางานตรงนี จังหวัดไม่สามารถทาได้หรอก เพราะคนที่จะขับเคลื่อนได้ดีที่สุดคือคนในหมู่บ้าน จังหวัดมีหน้าที่
เหมือนกองพล ส่วนอาเภอมีหน้าที่เหมือนกองพัน และตาบลกับหมู่บ้านเหมือนกองร้อยรบ ดังนันจึงต้องเสริมความ
เข้มแข็งให้กับกองร้อย และกองพลมีหน้าที่สนับสนุน
โครงการส่วนใหญ่ไม่สาเร็จเพราะ “ใจร้อน” เมื่อต้องการเป้าหมาย โครงการจึงถูกทิง โครงการหลายส่วน คือ
มีข้อมูล แก้ปัญหาเรื่องความยากจน แต่ตัวชีวัดไม่ชัดเจนแต่อยากให้เห็นผลชัดเจน และมีข้อเสนอที่เป็นไปได้ เช่น
ประชาชนที่ไม่มีพืนที่ทากิน จะแก้ปัญหาอย่างไร
เสนอให้ไปอาเภอที่มีจานวนน้อยก่อน ทาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยพัฒนากรของแต่ละอาเภอจะช่วยได้มาก
คืออาเภอพนา และไล่ขึนมาตามลาดับจากน้อยไปมาก จากนันก็นาข้อมูลในทุก ๆ ส่วนมาสอบทาน ทัง ข้อมูลความ
จาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) ฐานข้อมูล TPMAP โดยขอให้หน่วยงานที่มีข้อมูล ส่งต่อข้อมูลให้กับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยาก่อนการลงพืนที่เก็บข้อมูล เนื่องจากอาเภอพนามี 4 ตาบล ถ้าทางคณะวิจัยลง
พืนที่ใหญ่ก่อนจะมีความเหนื่อยล้า
ประเด็นถามตอบ
ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อยากทราบลักษณะของคนจนในเขตเมือง
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ ให้ข้อคิดเห็น
ถึงแม้จะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอานาจเจริญ แต่ก็ยังมีสภาพเป็นหมู่บ้าน ไม่ถึงขนาดเป็นสลัม มีการ
ปลูกบ้านใกล้ชิด ปัญหาก็คงไม่ต่างจากหมู่บ้านตาบลอื่น ๆ เท่าไรนัก ส่วนเทศบาลเมืองก็จะมองข้ามไป
รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาพรวมของการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของจังหวัดอานาจเจริญ อยากทราบว่าที่ผ่านมา
ทางจังหวัดอานาจเจริญ มีโครงการอะไรบ้างที่อยู่ในมือ มีการสนับสนุนหรือลดปัญหาความยากจนได้หรือไม่
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นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ ให้ข้อคิดเห็น
โครงการต่าง ๆ ขึนอยู่กับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของจังหวัด ซึ่งของจังหวัดอานาจเจริญเป็นเรื่องของ
เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และเส้นทางการค้าสู่อาเซียน งบประมาณของจังหวัดส่วน
ใหญ่ก็จะลงไปในภาพรวม ซึ่งไม่ได้เจาะเข้าถึงกลุ่มคนจนโดยตรง แต่ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่วน
ใหญ่จะเป็นงบประมาณของส่วนราชการเช่น กรมพัฒนาชุมชน หรือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จะมาจากหน่วยงานมากกว่างบประมาณจังหวัด
นายธนบูลย์ กาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ในเรื่องของการขอรายชื่อคนจนจานวน 1,802 คน คิดว่าคงไม่มีปัญหาใด ๆ ขอให้คณะวิจัยทาหนังสือให้เป็น
หลักฐานทางราชการ ซึ่งจะมีข้อมูล 2 กลุ่ม ซึ่งทางพัฒนาชุมชนจะใช้ข้อมูลเป็นครัวเรือน จานวน 1,309 ครัวเรือน
ซึ่งใน 1 ครัวเรือนสามารถลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 2 หรือ 3 คนก็ได้ และข้อมูลจากฐานข้อมูล TPMAP จานวน
1,802 คน ซึ่งตอนนีทางพัฒนาชุมชนได้ให้ทางอาเภอศึกษาการลงระบบข้อมูล ซึ่งค่อนข้างยากและพยายามทาความ
เข้าใจกับการลงระบบ
ในภาพรวมของการแก้ไขปัญหาความยากจน อยู่ในลักษณะงานของแต่ละฟังก์ชั่น เช่น สานักงานเกษตร
จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอานาจเจริญ เป็นต้น ก็ลงไปส่งเสริมด้านอาชีพ และในส่วนของ
พัฒนาชุมชน จะมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ กลุ่มคนเป้าหมายของสานักงานคือ กลุ่มชาวบ้าน
ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ซึ่งได้งบประมาณในปี 2563 จานวน 100 ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ และจะมีการฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่อง
อาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ หลังจากการไปดูงานก็จะมอบปัจจัยการผลิตให้ การส่งเสริมเรื่อง
ของ OTOP แต่การแก้ไขในลักษณะเดียวกันอาจไม่เหมาะกับสภาพของแต่ละราย เห็นว่าควรแก้ปัญหาแบบ “ตัดเสือ
ให้พอดีตัว” แก้ปัญหาให้เหมาะกับแต่ละกรณี
นายพงศกร แสวงหา นักวิชาการคลังชานาญการ สานักงานคลังจังหวัดอานาญเจริญ
ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเข้าตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ประชาชนทุกคนที่เข้าตาม
เกณฑ์สามารถลงทะเบียนได้หมด ปัจจุบันมีคนที่ไม่เข้าเกณฑ์จานวนมาก ทางกระทรวงกระคลังมีโครงการที่จะเปิดให้
ลงทะเบียนในรอบที่ 2 ซึ่งการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบี ยนได้ทุกคน ตังแต่อายุ 15 ปีขึนไป ไม่มีที่นา
เกิน 10 ไร่ ไม่มีที่ดินเกิน 15 ตารางวา มีเงินฝากในบัญชีธนาคารหมุนเวียนไม่เกิน 100,000 บาท
นางฐาปนีย์ มีแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรจังหวัดอานาจเจริญ
ถ้าครั ว เรื อนที่ล งทะเบี ย นเกษตรกรของจังหวัด อานาจเจริญ มีทังหมดประมาณ 7,000 เศษ ที่ส ามารถ
ตรวจสอบในระบบของกรมส่ ง เสริ ม ได้ แต่ ตั ว นี จะไม่ ไ ด้ ดู เ รื่ อ งรายได้ จะดู ใ นส่ ว นของพื นที่ ท ากิ น กิ จ กรรมทาง
การเกษตร พืช สัตว์ ประมง และในส่วนของเกษตรกรที่ยากจน ได้ไปลงพืนที่แก้ ไขปัญหากับสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ซึ่งทางสานักงานเกษตรจังหวัดจะสนับสนุนในด้านของเมล็ดพันธ์พืชเบืองต้น และปัจจัยการผลิตเบืองต้น แต่
ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความต้องการในเรื่องของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งต้องการเงินสดเป็นส่วนใหญ่
และจะอ้างว่ามีพืนที่น้อย หรือทางสานักงานฯ จะหางานให้ชาวบ้านทาเป็นรายวัน ชาวบ้านก็ไม่อยากจะทาและอ้างว่า
ไม่มีแรงทางาน ทางสานักงานฯ อยากให้ชาวบ้านทาการเกษตรเบืองต้น คือการลดรายจ่ายในการใช้ชีวิตประจาวัน
ก่อนจะไปถึงภาคธุรกิจจากการขายผลผลิตทางการเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัด มีสานักงานเกษตรอาเภอในพืนที่ ซึ่งจะมีรหัสผ่านของแต่ละอาเภอ ในการลงพืนที่
คณะวิจัยสามารถเข้าขอข้อมูลได้ที่สานักงานเกษตรอาเภอได้เลย
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อาจารย์ธวัช มณีผ่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานวิจัย อาจจะทาให้เราเข้าใจความยากจนในเงื่อนที่ไม่ใช่ความยากจน เพราะคนจนก็จะมีปัจจั ยหลายอย่าง
คาถามของรองผู้ว่าราชการจังหวัด อาจจะเป็นโอกาสสาคัญที่ชีให้เห็นว่า ประชาชนที่ไม่มีพืนที่ทากินในประเทศจานวน
มาก เพราะเหตุใดคนเหล่านันถึงไม่มี ไม่มีเพราะความจน หรือไม่มีเพราะโอกาสที่จะมี
นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอานาจเจริญ
มองว่าในอนาคตจั งหวัดใหญ่ๆ จะกลายเป็น จังหวัดอุตสาหกรรมแต่ธ รรมชาติจะหายไป ขณะที่จังหวั ด
อานาจเจริญยังมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ในอนาคตจึง จะขายการท่องเที่ยว สุขภาพและธรรมชาติ เป็นที่มาของแนวคิด
เรื่อง “เมืองธรรมเกษตร” คนอานาจเจริญมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ แต่ขาดโอกาสในการสร้ างรายได้ มองว่าถ้า
พัฒนาเป็นเกษตรยุคใหม่/ดิจิตอล ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรภายใต้พืนที่การผลิตเท่าเดิม ในส่วนภาคอุตสาหกรรม
จะมีลักษณะขัดต่อเมืองธรรมเกษตร ซึ่งภาคประชาสังคมจะไม่เห็นด้วย เนื่องจากมี ทังโทษและประโยชน์ คนก็อาจจะ
เห็ น ขั ด แย้ ง กั น แต่ ถ้ า มองว่ า เป็ น อุ ต สาหกรรมด้ า นสุ ข ภาพไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ คนในจั ง หวั ด ก็ อ าจจะเห็ น ด้ ว ย
คือหลักการของอุตสาหกรรมต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนันแนวทางต่อไปที่เห็นตรงกันคือต้องเป็น
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนภาคธุรกิจการค้า ในด้านดุลการค้า ที่ผ่านมาคนอานาจขาดดุลในจังหวัด
เนื่องจากมักจะไปซือของจากจังหวัดอุบลราชธานี
แต่ในช่วงโควิด ปริมาณการซือขายหลายส่วนกลับดีขึน เช่นธุรกิจก่อสร้าง เพราะคนไม่ไปซือของต่างจังหวัด
แต่เมือ่ คนที่กลับมาอยู่บ้านช่วงโควิดกลับมาทาภาคเกษตร และกลับมาต่อเติมบ้านช่วงหยุดยาวอยู่บ้าน ซึ่งกลับถือเป็น
โอกาสของภาคธุรกิจภายในจังหวัด ผลกระทบจากโควิดจึงถือเป็นวิกฤตในโอกาส คือเป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจได้กลับมา
คิดที่จะพัฒนาจังหวัด โดยมองเรื่อง “อานาจเจริญ First”
นโยบายการเยียวยาผลกระทบจากโควิด 19 พบว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจในอานาจเจริญ ช่วงโควิด ด้วยเงิน
เยียวเดือนละ 5,000 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานล่างภายในจังหวัดได้ดี แต่ภาพจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ เช่น จังหวัดที่
เน้นภาคอุตสาหกรรมกลับได้รับผลกระทบหนัก
ประเด็นถามตอบ
รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาคการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้าง
นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอานาจเจริญ
ส าหรั บ ห้ ว ยสี โท เป็ น สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งหนึ่งของจังหวัดอานาจเจริญ ที่ไม่ได้มีความโดดเด่น
มากมาย แต่จะมีถาแสงเพชร ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัด รวมทังวนอุทยานภูผาสิงห์ - ภูผาผึ่ง ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดอานาจเจริญอยู่ลาดับที่ 77 ของประเทศ อ้างอิงจาก
จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว สิ่งที่ปรากฏขึนทาให้เห็นชัดเจนว่าเป็นจังหวัดขนาดเล็ ก
และเป็นลาดับสุดท้ายของประเทศในด้านการท่องเที่ยว
รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จากที่แจ้งว่าเป็นลาดับสุ ดท้ายในทุก ๆ ด้านของประเทศ นอกเหนือจากเหตุผลของด้านจ านวน
ประชากรที่ค่อนข้างน้อย มีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่ ที่ทาให้จังหวัดอานาจเจริญยังเป็นจังหวัดรังท้ายอยู่
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นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอานาจเจริญ ตอบข้อซักถาม
ปัจจัยสาคัญคือเรื่องของงบประมาณพัฒนาจังหวัด โดยสังเกตได้ว่า จังหวัดอานาจเจริญเป็นจังหวัด
ขนาดเล็ ก แต่บ างจั งหวัดขนาดเล็ กแต่ก็ได้งบประมาณมาก ในการนาเสนองบประมาณโครงการต่าง ๆ
ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดร้อยเอ็ด มีหอชมเมือง หรือ หอโหวด 101 ที่กาลังสร้างเสร็ จ โดยอานาจเจริญก็มีหอ
ชมเมืองเช่น กัน แต่งบประมาณที่ไ ด้รั บ การจั ดสรรอยู่ ที่ป ระมาณ 10 ล้ านบาท ต่างจากจังหวั ด อื่ น ที่ ไ ด้
งบประมาณอยู่ที่ 3 – 400 ล้านบาท และก็มีคนรุ่นใหม่ถามว่า ทาไมถึงไม่ของบประมาณไป ซึ่งทางจังหวัดได้
ของบประมาณไปแล้ ว โดยจะสร้ า งเป็ น หอรวงข้ า ว เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ มล็ ด ข้ า ว ตั งที่ ข้ า งศาลากลาง
แต่ก็ไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดอานาจเจริญ ทังส่วนราชการและนักการเมือง รวมถึง
ประชาชนในจังหวัด ยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะขอการสนับสนุนจากส่วนกลางได้
จังหวัดอานาจเจริญ มีความโดดเด่นด้านข้าวหอมมะลิ ซึ่ งสามารถขายได้แพงกว่าข้าวทุกจังหวัด
ในเขตภาคอีสาน กิโลกรัมละ 1 บาท แต่ก็ไม่มีใครพูดถึงข้าวหอมมะลิของจังหวัดอานาจเจริญ และถ้ามองว่า
ข้าวหอมมะลิของจังหวัดอานาจเจริญไม่ดี ทาไมถึงขายได้ในราคาที่แพงกว่า สิ่งที่หดหู่คือ ข้าวของจังหวัด
อานาจเจริญโดนลากไปผสมกับข้าวที่อื่น เช่นข้าวสุรินทร์ เพื่อให้คุณภาพของข้าวดีขึน ในเรื่องของด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอื่น มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่าจังหวัดอานาจเจริญเป็นอย่างมาก และจังหวัดยัง
เคยส่งออกข้าวไปประเทศจีน แต่ตัวแทนการขายข้าวก็ไม่มี มาก จึงไม่ให้ส่งออกข้าวของจังหวัดอานาจเจริญ
เนื่องจากไม่สามารถขายข้าวของที่อื่นได้ หากทุกท่านได้ลองรับประทานข้าวหอมมะลิของจังหวัดอานาจเจริญ
จะเห็นความแตกต่างกับสายพันธ์อื่น
รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศักยภาพของจังหวัดอานาจเจริญจะเน้นไปทางเรื่องข้าวใช่หรือไม่
นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอานาจเจริญ
มีในเรื่องของพืชไร่ (มัน อ้อย ยางพารา ปาล์ม) ในส่วนของอ้อย เพิ่งจะมีเมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา
พอมีโ รงงานมาตัง อ้อยก็ไม่ได้รั บ การประกันราคา จากที่ช าวไร่เปลี่ยนจากไร่มันส าปะหลัง ไร่ยางพารา
มาปลูกอ้อย ทาให้เกษตรกรขาดทุน ซึ่งปีหน้าคาดว่าโรงงานอ้อยคงจะไม่มีแล้ว เพราะพืนที่การปลูกอ้อยลดลง
ทางจังหวัดคาดหวังว่าอ้อยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จังหวัดเลยค่อนข้างให้
ความสาคัญกับภาคอุตสาหกรรม ในส่วนของภาคประชาสั งคม ภาคประชาชน มีความเห็นไปในทิศ ทาง
เดียวกัน เพราะจังหวัดอานาจเจริญตอนนี มีโรงงานมันสาปะหลังอยู่ 2 โรงงาน โรงงานอ้อยอีก 1 โรงงาน
และโรงงานนามันปาล์ม 1 โรงงาน เป็นโรงงานขนาดเล็ก การส่งเสริมการปลูกปาล์มก็น้อย เนื่องจากการปลูก
ปาล์มไม่เหมาะสมกับพืนที่จังหวัดอานาจเจริญ เพราะปาล์มเป็นพืชที่ใช้นามาก และนาก็มีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของปาล์ม
รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การค้าชายแดนในอาเภอชานุมานเป็นอย่างไรบ้าง มีกลุ่มคนในจังหวัดได้รับประโยชน์จากการค้า
ชายแดนหรือไม่
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นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญเป็น 1 ใน 7 จังหวัดชายแดนในเขตภาคอีสาน เป็นด่านผ่อนปรนยังไม่ใช่ด่าน
อากร ตอนนีเปิดทาการ 5 วัน เนื่องจากด่านตรงข้ามเป็นระดับอาเภอ ขนาดใกล้เคียงกับอาเภอชานุมาน
เพราะฉะนันการค้าขายก็อยู่ในระดับความเป็นอยู่เดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
หรือจังหวัดหนองคาย ดังนัน การส่งเสริมภาคธุรกิจจึงทาได้น้อย แต่ถ้าจะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การเดิน
ทางเข้าออกยังมีความลาบากอยู่ เพราะยังไม่มีด่านที่เป็น ตม.
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการในจังหวัดอานาจเจริญ
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
อันดับแรก นารายชื่อของเกษตรกรทังหมดมาตรวจสอบ และนามาเปรียบเทียบกับ ฐานข้อมูล จปฐ. ว่าตก
เกณฑ์หรือไม่ จากนันตรวจสอบด้านการลงบัตรสวัสดิการของรัฐ และตรวจสอบกับสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ว่ามีรายชื่อคนยากจนที่ได้รับเงินจากสวัสดิการตรงนีหรือไม่ และดูข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร
ว่าลงทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ ลงพืนที่ในอาเภอพนา เนื่องจากมีจานวน 26 ราย ซึ่งง่ายต่อการเก็บข้อมูล
นายธนบูลย์ กาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ถ้าจะเป็นภาพรวมของทังประเทศให้สาเร็จ ต้องให้การแก้ไขปัญหาความยากจนให้เป็นวาระแห่งชาติ และทุก
หน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอานาจเจริญ
ฝากตรวจสอบข้อมูล TPMAP ที่อาเภอหัวตะพาน ซึ่งมีวิทยาลัยการอาชีพที่นั่น อาจจะพิจารณาดูข้อมูลเป็น
พิเศษ เพราะเหตุใดจึงมีคนจนด้านการศึกษาเป็นจานวนมาก
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
(นางสาวปาริยา เที่ยงกระโทก)
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้จดรายงานการประชุม
10 มิถุนายน 2563

(รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์)
หัวหน้าโครงการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

11 มิถุนายน 2563
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