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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ ประสงค์ ๑) เพือ่ ศึกษาลักษณะการการอยูด่ มี สี ขุ ของชุมชนเสีย่ งภัยแล้งซ�ำ้ ซาก
๒) เพื่อศึกษาลักษณะการปรับตัวของชุมเสี่ยงภัยแล้งซ�้ำซาก ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวมรวม
ข้อมูล โดยการส�ำรวจบริบทชุมชน และสัมภาษณ์และสังเกตผู้รู้ที่ส�ำคัญ (Key Informants) ในชุมชน
จ�ำนวน ๕๐ คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�ำชุมชน
ที่ไม่เป็นทางการ และเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความตามสภาพเป็นจริงและน�ำเสนอข้อมูล
ตามโดยการพรรณนา ตาราง รูปภาพและแผนภูมิประกอบเพื่อให้ได้เข้าใจอย่างชัดเจน
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนอยู่ดีมีสุขได้ด้วยกระบวนการปรับตัวทั้งต่อปัจจัยภายใน คือ ภัยแล้ง
และต่อปัจจัยภายนอก คือ การไหลเข้ามาของตลาดแรงงาน ตลาดทุนและเทคโนโลยีใหม่ ชุมชนได้
ปรับเปลี่ยนพืชการเพาะปลูกจากข้าวเป็นอ้อย มีการน�ำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการเพาะปลูก
คือ รถไถนา ในขณะเดียวกันชุมชนได้ทำ� งานนอกภาคเกษตรมากขึน้ ในลักษณะการแบ่งงานกันท�ำในระดับ
ครัวเรือน คือ สมาชิกบางส่วนออกไปท�ำงานนอกชุมชน และบางส่วนยังคงอยู่ในชุมชน บางครัวเรือน
* อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
** อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
*** อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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ทีท่ ำ� งานอยูใ่ นชุมชนยังได้เปิดร้านขายของด้วย ท�ำให้ชมุ ชนมีรายได้เพิม่ หลายทาง ซึง่ กระบวนการปรับตัว
ดังกล่าวท�ำให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขตลอดมา
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, การอยู่ดีมีสุข, เสี่ยงภัยแล้งซ�้ำซาก

Abstract
This research aims 1) to study the well-being of the community drought risk
repetitive 2) to study the adaptation of community drought risk redundant. Qualitative
research methods data, collected by surveying community context, interview and observe
the important knowledge (key informants) in the community 50 people, including village
headman, assistant. Village council, folk wise men, unofficial community leaders and
farmers.
The data was analyzed and interpreted according to: The actual information
is presented by descriptive tables and charts accompanying photos to get a clear
understanding. The study indicated that community well-being is the process by
adapting to both internal factors is drought and external factors is the influx of labor
markets and new technologies. The community has adapted to the cultivation of rice,
sugarcane. Take the technology to be used in the cultivation process is a tractor. At the
same time community work outside the agricultural sector more in the nature of the
division of labor in the household is doing some members working outside the community,
and some are still in the community. Some households who work in the community has
also opened shop. Many communities have increased. Such adaptation makes community
living a happy life.
Keywords: Development, Well-Being, Repeatedly Drought-Prone

๑. บทน�ำ

การอยูด่ มี สี ขุ (Well-Being) ถือเป็นเป้าหมาย
สู ง สุ ด (Ultimate Goal) ของการด� ำ รงชี วิ ต
ของมนุษย์ ซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานว่า ผลกระทบ

ขั้ น สุ ด ท้ า ยของการพั ฒ นาก็ คื อ การท� ำ ให้
ปั จ เจกบุ ค คลสามารถบรรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ ในสิ่ ง ที่
ต้องการ และปัจเจกบุคคลที่มีสิทธิเสรีภาพในการ
เลือกวิธีการไปสู่ความส�ำเร็จด้วยตัวของเขาเอง
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ส่วนการมีรายได้ จะเป็นเพียงเครื่องมือหรือทาง
ผ่ า นไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ เท่ า นั้ น ๑ ซึ่ ง สภาพการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในประเทศไทยมีการพัฒนาไปอย่างกว้างขวาง
ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาทางด้ า นสั ง คม
ท�ำให้ปัจจัยภายในสังคมเปลี่ยนไป๒ ตามนโยบาย
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ
สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ในระยะเฉพาะหน้ า
เร่งป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้๓
แต่อย่างไรก็ตาม การอยู่ดีมีสุขในสังคมปัจจุบัน
ก�ำลังเปลี่ยนแปลงและได้รับผลกระทบมากขึ้น
โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate Change) ทั้งในระดับโลก
และระดับประเทศ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนับ
ตั้งแต่ศตวรรษที่ผ่านมานับคือ ช่วงปี ค.ศ. ๑๙๐๖๒๐๐๕ อุณหภูมขิ องผิวโลกเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ปีละ ๐.๗๔
จาก ๐.๕๖ เป็น ๐.๙๒ องศาเซลเซียสและระหว่างปี
๑๙๙๕-๒๐๐๖ เป็นช่วงที่อุณหภูมิของโลกร้อน
ที่สุดนับตั้งแต่ปีศตวรรษ ๑๘๕๐ เป็นต้นมา และที่
ส� ำ คั ญ มนุ ษ ย์ ท� ำ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น การปล่ อ ยก๊ า ช
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เรือนกระจกมากยิง่ ขึน้ ท�ำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จาก ๒๘.๗ พันล้านตัน
(Git) ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ เป็น ๔๙ พันล้านตัน (Git)
ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ โดยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
ถูกปล่อยมากที่สุดถึง ๘๐% ส�ำหรับสถานการณ์
การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศในประเทศไทย
มีแนวโน้มทีส่ ำ� คัญดังนี้ อุณหภูมเิ ฉลีย่ รายปีของไทย
จะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง คาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓๒๕๘๒ อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของทุกภาคจะเพิม่ ขึน้ ประมาณ
๑ องศาเซลเซียส พ.ศ. ๒๕๙๓-๒๖๐๒ จะเพิ่มขึ้น
ประมาณ ๒.๐ องศาเซลเซียส พ.ศ. ๒๖๒๓-๒๖๓๒
จะเพิม่ ขึน้ ๔ องศาเซลเซียส การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ
ดังกล่าว มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของวันที่มีอากาศร้อน
และวันที่มีอากาศเย็น ดังนี้ จ�ำนวนวันที่มีอากาศ
ร้อนมากกว่า ๓๕ องศาเซลเซียสเฉลีย่ ต่อปีเพิม่ จาก
๓๘% ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๓๒ เป็น ๔๗% ปี พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๘๒ เพิ่มเป็น ๕๗% ปี พ.ศ. ๒๕๙๓๒๖๐๒ และเพิม่ เป็น ๗๑% ปี พ.ศ. ๒๖๒๓-๒๖๓๒
ส�ำหรับวันที่มีอากาศเย็น คือ อากาศที่มีอุณหภูมิ
ต�่ำกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส มีแนวโน้มที่จะลดลง
จาก ๓% ปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๓๒ เป็น ๒% ปี พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๘๒ ลดลงเป็น ๑% ปี พ.ศ. ๒๕๙๓-

ส�ำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรอบแนวคิด หลักเกณฑ์ และวิธีการ
วัดความอยู่ดีมีสุขของคนไทย. แหล่งที่มา : http://www.nesdb.go.th/portals/0/eco_datas/evalution [๒๖ เมษายน
๒๕๕๘].
๒
อัศวิน หนูจ้อย, “การพัฒนาผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๙) : หน้า ๒๕.
๓
ปิยาภรณ์ ลิมโพธิท์ อง, “นโยบายของการรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรและการสร้างความสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๙)
: หน้า ๑๗๘.
๑
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๒๖๐๒ และลดลงเป็น ๐.๐๓% ปี พ.ศ. ๒๖๒๓-๒๖๓๒
เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศดังกล่าว
ส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติมากขึ้น เช่น ภัยแล้ง
น�้ำท่วม หิมะละลาย ระดับน�้ำทะเล และอุณหภูมิ
สูงขึ้น เป็นต้น ภัยพิบัติเป็นผลร่วมของอันตราย
เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับการ
กระท� ำ ของมนุ ษ ย์ ภั ย พิ บั ติ จึ ง กลายมาเป็ น
ภัยคุกคาม (Threat) ต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์
(Livelihood) กลายเป็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรค
ต่อการบรรลุสู่การอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ทุกกลุ่ม
ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือนและชุมชน๔
ส�ำหรับสถานการณ์ภยั พิบตั ใิ นประเทศไทย
พบว่า มีแนวโน้มในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๓
ภัยพิบัติได้ขยายตัวและส่งผลกระทบต่อชุมชน
มากขึน้ ทีส่ ำ� คัญผลกระทบของภัยพิบตั ทิ ำ� ให้มลู ค่า
การสูญเสียเพิม่ มากขึน้ ดังจะเห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๓๒
จังหวัดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมีเพียง ๒๙ จังหวัดเท่านัน้
และเพิ่มขึ้นเป็น ๖๔ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓ ชุมชน
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมีเพียง ๖,๖๒๘ ชุมชน
พ.ศ. ๒๕๓๒ และเพิม่ เป็น ๔๕,๙๕๘ ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมีเพียง ๑,๗๖๐,๑๙๒ คน
พ.ศ. ๒๕๓๒ และเพิ่มเป็น ๑๕,๗๔๐,๘๒๔ คน
พ.ศ. ๒๕๕๓ ครัวเรือนทีไ่ ด้รบั ความเสียหายมีเพียง
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๔๙๖,๐๖๒ ครัวเรือนเท่านัน้ พ.ศ. ๒๕๓๒ และเพิม่
เป็น ๔,๐๗๗,๔๑๑ ครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ และหาก
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายพบว่า พ.ศ. ๒๕๓๒
มีมูลค่าเสียหาย ๑๒๑,๙๖๖,๗๐๒ บาทเท่านั้น
และเพิม่ ขึน้ เป็น ๑,๔๑๕,๒๒๓,๔๖๖ บาท พ.ศ. ๒๕๕๓
ภัยพิบตั จิ งึ เป็นอันตรายต่อการด�ำรงชีวติ ของชุมชน
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะภัยแล้ง (Drought) ทีม่ แี นว
โน้มจะขยายเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากขึ้น๕
ภั ย แล้ ง เป็ น สภาวะที่ ป ราศจากน�้ ำ ฝน
หรือไม่ตกตามฤดูกาล ตลอดถึงฝนทิง้ ช่วงเป็นระยะ
เวลานานท�ำให้ขาดแคลนน�้ำ  ไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภคและบริโภค ภัยแล้งจึงกลายมาเป็นปัญหา
และอุปสรรคต่อการด�ำรงชีพของชุมชนจ�ำนวนมาก
โดยเฉพาะชุ ม ชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
เนือ่ งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพนื้ ทีม่ ากทีส่ ดุ
ครอบคลุม ๑๙ จังหวัด หรือคิดเป็น ๑/๓ ของพืน้ ที่
ทัง้ หมดของประเทศ มีประชากร ๑๓,๑๓๕,๒๑๕ คน
๓,๔๕๖,๒๕๕ ครัวเรือน และ ๓๑,๖๗๗ ชุมชน
หมู่บ้าน๖ ส�ำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือพบว่า ความถี่ในการเกิดและช่วง
เวลาเกิ ด ภั ย แล้ ง ในภาคอี ส าน เฉลี่ ย อย่ า งน้ อ ย
๒ ช่วงต่อปีคือ ช่วงที่ ๑ เกิดภัยแล้งในช่วงเดือน
ธั น วาคมถึ ง ต้ น เดื อ นเมษายน และช่ ว งที่ ๒

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม,
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒. แหล่งที่มา : http://abc.phrae.mju.
ac.th/yenlomjai/upload_file/CC-TH_Action_Plan% 20 [๒๖ เมษายน ๒๕๕๘].
๕
ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัย, สถิติสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๓.
แหล่งที่มา : http://www.flood.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=170 [๒๖ เมษายน ๒๕๕๘].
๖
คณะกรรมการอ�ำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน, รายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี พ.ศ. ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทบีทีเอสเพรส จ�ำกัด, ๒๕๕๖), หน้า ๒.
๔
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เกิ ด ภั ย แล้ ง ในปลายเดื อ นพฤษภาคมถึ ง เดื อ น
ตุ ล าคม โดยเฉพาะปลายเดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง
กรกฎาคมจะมีความรุนแรงมาก๗ ภัยแล้งเป็นผล
สืบเนือ่ งมาจากภาวการณ์ขาดแคลนน�ำ 
้ โดยเฉพาะ
น�้ำจากน�้ำฝน คือ ปริมาณน�้ำฝนในแต่ละปีมีน้อย
กว่า ๑,๐๐๐ มม./ปี และชุมชนหลายแห่งตั้งอยู่ใน
พืน้ ทีท่ ฝี่ นตกน้อยกว่า ๑,๐๐๐ มม./ปี ซึง่ มีประมาณ
๖.๒๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๖ ของพื้นที่ในชุมชน
อี ส านทั้ ง หมด ที่ ส� ำ คั ญ ฝนเคยทิ้ ง ช่ ว งในฤดู ฝ น
นานเฉลี่ย ๑๐ วัน/ปี และฝนเคยทิ้งช่วงในฤดูฝน
นานที่สุดถึง ๒๐ วัน นอกจากนี้ปริมาณน�้ำฝน
ในชุมชนภาคอีสานยังลดลงเรือ่ ยๆ นับตัง้ แต่ปี ๒๕๔๖
คื อ จาก ๑,๑๕๓.๐ มิ ลิ ลิ ต ร/วั น เหลื อ เพี ย ง
๑,๐๕๐.๘ มิลลิ ติ ร/วัน ในปี ๒๕๕๕๘ ท�ำให้สามารถ
กักเก็บน�้ำได้เพียงร้อยละ ๑๗.๐ เท่านั้น และที่
ส�ำคัญการพัฒนาระบบชลประทานยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีระบบชลประทานเพียง ๘.๑ ล้านไร่
หรือร้อยละ ๑๔.๑ ของพื้นที่การเกษตรเท่านั้น
ส่วนระบบประปาหมู่บ้านยังขาดแคลนอีกกว่า ๙
พันแห่ง๙ นอกจากนี้ ระดับความแห้งแรงซ�้ำซาก
มีประมาณ ๔๐,๖๖๖,๔๑๐ ไร่ โดยแบ่งเป็นภัยแล้ง
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ทีเ่ กิดขึน้ ๑-๓ ปี/ครัง้ มี ๒๖,๕๗๒,๖๗๓ ไร่ ๔-๕ ปี/
ครั้ง มี ๘,๓๘๕,๔๘๑ ไร่ และ ๖-๑๐ ปี/ครั้ง
มี ๕,๗๐๘,๒๕๖ ไร่ ภัยแล้งย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ทงั้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร ปศุสัตว์
เป็นต้น๑๐
จากสถานการณ์ภยั แล้งดังกล่าว ชุมชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
ที่ส�ำคัญควรจะได้รับการศึกษา เพื่อหาแนวทาง
การพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนที่ประสบภัยแล้ง
สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง อยู่ดีมีสุขตลอดไป
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะด�ำรงชีพอยู่ท่ามกลางภัยแล้งมาเป็นเวลานาน
แต่ชุมชนหลายแห่งกลับสามารถด�ำรงชีพอยู่ได้
ตลอดมา แสดงให้เห็นว่า ชุมชนเหล่านั้นมีความ
สามารถในการปรับตัวเพื่อการด�ำรงชีพ อย่างไร
ก็ ต าม ความสามารถในการปรั บ ตั ว ของชุ ม ชน
ย่อมมีความแตกต่างกัน บางชุมชนอาจมีความ
สามารถในการปรับตัวมาก บางชุมชนอาจมีความ
สามารถในการปรับตัวน้อย ซึ่งชุมชนที่มีความ
สามารถในการปรั บ ตั ว น้ อ ยอาจจะมี ป ั ญ หา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานฉบับสุดท้ายโครงการศึกษาและพัฒนาวิถีชีวิตและ
บทบาทของชุมชนในพื้นที่วิกฤติอุทกภัย กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน�้ำวิกฤตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, (กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักงานวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน�้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๓), หน้า ๒-๔๐.
๘
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕. แหล่งที่มา : http://www.
oae.go.th/download/download_journal/2559/yearbook58.pdf [๒๖ เมษายน ๒๕๕๘].
๙
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.), ยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙). แหล่งทีม่ า : https://
research.eau.ac.th/pdf/North_Region.pdf [๒๖ เมษายน ๒๕๕๘].
๑๐
กรมพัฒนาที่ดิน, ภัยแล้งซ�้ำซากระดับต�ำบล. แหล่งที่มา : http://irw101.ldd.go.th/lib /images/dro_
perriod_57th.pdf. [๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗].
๗
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และอุปสรรคในการด�ำรงชีพมากกว่าชุมชนที่มี
ความสามารถในการปรับตัวมากกว่า ผู้วิจัยจึงเกิด
มีคำ� ถามว่า ชุมชนเหล่านีด้ ำ� รงอยูไ่ ด้อย่างไร ชุมชน
เหล่านีม้ กี ารปรับตัวอย่างไร เช่น ชุมชนหนองบัวเหลือง
ต�ำบลหนองโพนงาม อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ เนื่องจากชุมชนหมู่บ้านหนองบัวเหลือง
ด�ำรงอยู่ท่ามกลางภัยแล้งที่รุนแรงและมีอัตราการ
เกิดภัยแล้งมากกว่า ๖ ครั้งในรอบ ๑๐ ปี และใน
แต่ละปีมีอัตราการเกิดภัย ๑-๓ ครั้ง ดังนั้น ชุมชน
หมู่บ้านหนองบัวเหลือง จึงเป็นชุมชนตัวอย่างที่
สมควรจะได้รับการศึกษามากที่สุด

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาลักษณะการการอยู่ดีมีสุข
ของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งซ�้ำซาก
๒. เพือ่ ศึกษาลักษณะการปรับตัวของชุม
เสี่ยงภัยแล้งซ�้ำซาก

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๑.๑ ประชากร (Population) ได้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองบัวเหลือง
หมู่ ๑๐ ต�ำบลโพนงาม อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน ๔๕๐ คน
๑.๒ กลุม่ ตัวอย่าง (Sample) ผูว้ จิ ยั
เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Selection) ในการเลือกลุ่มตัวอย่างซึ่งเห็นว่ามี
ความสอดคล้องทีจ่ ะตอบค�ำถามและเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่ส�ำคัญหรือเป็นผู้รู้ (Key Informants) ได้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้น�ำชุมชน ปราชญ์
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ชาวบ้าน ผู้น�ำทางศาสนา จ�ำนวน ๕๐ คน
๒. วิธีการและเครื่องมือ (Method and
Tools) การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย มี วิ ธี ก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ๒ วิธี คือ การสัมภาษณ์
(Interview) และการสั ง เกต (Observation)
ซึ่งบางครั้งทั้งสองวิธีใช้ร่วมกัน คือ ระหว่างการ
สัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั จะสังเกตด้วย แต่บางครัง้ การสังเกต
อาจจะไม่ได้สมั ภาษณ์ โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์
(Interview Guideline) แบบมี โ ครงสร้ า ง
แนวค�ำถาม (Structured Interview) เป็นเครื่อง
มือในการเก็บรวมรวมข้อมูลแต่ละครั้ง
๓. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (Data
Collection) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั แบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วน คือ ข้อมูลทุตยิ ภูมิ
(Secondary Data) โดยการทบทวนวรรณกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง แนวคิ ด ทฤษฏี แ ละงานวิ จั ย ที่
เพื่อน�ำมาสร้างเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็น
เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ และข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลภาคสนาม หลังจาก
ที่ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
ได้ประเด็นที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยแล้ว
น� ำ มาสร้ า งเป็ น แนวค� ำ ถามการวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย จึ ง
ลงพื้นที่ (Fieldwork) เก็บข้อมูลการวิจัยด้วย
ตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
ชุมชน ผูน้ ำ� ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ ำ� ทางศาสนา
ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และสังเกตกลุ่ม
ตั ว อย่ า งทั้ ง แบบมี ส ่ ว นร่ ว มและไม่ มี ส ่ ว นร่ ว ม
โดยสัมภาษณ์ทั้งเป็นรายบุคคล (Individual) และ
รายกลุ่ม (Group Interview) นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างได้มีส่วนร่วม (Participation) ในการให้
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ข้อมูล โดยกลุม่ ตัวอย่างได้มกี ารระดมสมอง (Brain
Storming) เพื่อก�ำหนดแนวทางการพัฒนาการ
อยู่ดีมีสุขของชุมชนร่วมกัน
๔. การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis)
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content Analysis) โดยพรรณนา (Descriptive)
ตามสภาพความเป็นจริงจากการตีความ การให้
ความหมายในประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย
๕. การน�ำเสนอข้อมูล (Data Presentation)
ผู้วิจัยน�ำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการบรรยาย
(Descriptive) ตามสภาพความเป็ น จริ ง จาก
ปรากฏการณ์ทางกายภาพของชุมชน พร้อมกับการ
ใช้แผนภาพ (Diagrams) และรูปแบบ (Pictures)
ประกอบการน�ำเสนอด้วย เพื่อให้การน�ำเสนอมี
ความชัดเจนและสามารถเห็นภาพประกอบด้วย

๔. สรุปผลการวิจัย

ผลการวิ จั ย น� ำ เสนอเป็ น ๔ ส่ ว น คื อ
๑) บริบทชุมชน ๒) ลักษณะและสาเหตุของการเกิด
ภัยแล้งซ�ำ้ ซาก ๓) ลักษณะการอยูด่ มี สี ขุ ของชุมชน
เสี่ยงภัยแล้งซ�้ำซาก ๔) ลักษณะการปรับตัวของ
ชุมชนเสีย่ งภัยแล้งซ�ำ้ ซาก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. บริบทชุมชน ชุมชนหมู่บ้านหนอง
บัวเหลืองอยูห่ า่ งจากต�ำบลหนองโพนงามประมาณ
๒ กิโลเมตร ห่างจากอ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ประมาณ
๒๒ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ๑๒๒
กิโลเมตร ชุมชนหมูบ่ า้ นหนองบัวเหลืองเป็นชุมชน
ขนาดเล็กมีจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑๒๑ ครัว
เรือน มีประชากรทั้งหมด ๔๒๒ คน แบ่งเป็นผู้ชาย
จ�ำนวน ๒๒๐ คน ผู้หญิงจ�ำนวน ๒๐๒ คน ชุมชน
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ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การเพาะปลูก
ในอดีตนิยมปลูกข้าวเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันปลูก
อ้อยเป็นหลัก แต่ละครัวเรือนปลูกอ้อยประมาณ
๘๐-๑๐๐% ปลูกข้าวประมาณ ๐-๒๐ % นอกจาก
ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ชุมชนยังได้
ประกอบอาชี พ นอกภาคเกษตรกรรมด้ ว ย
โดยเฉพาะการขายแรงงานในต่ างจัง หวัด เช่ น
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นต้น ส่วนมาก
มักไปรับจ้างก่อสร้าง ท�ำงานในโรงงาน ชุมชน
หมูบ่ า้ นหนองบัวเหลือง ตัง้ อยูน่ อกเขตชลประทาน
มีแหล่งน�้ำที่ส�ำคัญอยู่ ๒ แห่ง คือหนองบัวเหลือง
๑ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกและหนองบัวเหลือง
๒ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก
๒. ลักษณะและสาเหตุของการเกิดภัย
แล้งในชุมชนมี ๔ ด้าน คือ
๒.๑ ภั ย แล้ ง ด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
พบว่า เป็นผลมากจากการทีส่ ภาพอากาศในชุมชน
ร้อนอบอ้าว ฝนไม่ค่อยตก ฝนตกไม่ตามฤดูกาล
ฝนตกไม่นาน นานๆ ฝนจึงตกครัง้ แม้กระทัง่ ในช่วง
ฤดู ฝ นบางปี ฝ นยั ง หยุ ด ตกติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลา
มากกว่า ๑๕ วัน
๒.๒ ภัยแล้งด้านอุทกวิทยา พบว่า
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภัยแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา
เพราะปริมาณน�ำ้ ฝนน้อย ท�ำให้นำ้� ในแหล่งน�ำ้ ต่างๆ
ในชุมชนลดน้อยลงไปด้วย บางปีนำ�้ ในแหล่งน�ำ 
้ คือ
หนองบัวเหลืองแห้งขอด ขุ่น ไม่สะอาด ท�ำให้ไม่
สามารถในมาใช้ในครัวเรือนได้ เพราะปกติชมุ ชนมี
ระบบน�้ำประปาโดยปั่นน�้ำจากหนองบัวเหลือง
๒.๓ ภัยแล้งด้านเกษตรกรรม พบว่า
เป็นผลมาจากภัยแล้งทัง้ สองลักษณะข้างต้น ท�ำให้
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ชุมชนไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้เป็นปกติเหมือน
ในอดีต โดยเฉพาะการปลูกข้าว เพราะชุมชนบาง
ส่ ว นเริ่ ม ปลู ก ข้ า วโดยวิ ธี ก ารหว่ า นแทนการด� ำ 
เพราะไม่มีน�้ำเพียงพอ บางปีฝนตกช้า ท�ำให้ชุมชน
เปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกใหม่ จนกระทั่งในที่สุด
ชุมชนส่วนใหญ่เปลีย่ นจากการปลูกข้าวไปเป็นการ
ปลูกอ้อยแทน อย่างไรก็ตาม พืชพันธ์ทเี่ พาะปลูกมี
ลักษณะต้นแคระ ต้นเตี้ย ใบเป็นเพลี้ย เหลืองซีด
โดยเฉพาะข้าว บางปีไม่สามารถเก็บเกีย่ วได้ เพราะ
ต้นข้าวไม่เจริญเติบโตและแห้งตายในที่สุด
๒.๔ ภัยแล้งด้านเศรษฐกิจ-สังคม
พบว่า เป็นผลมาจากภัยแล้งทั้งสามประการดัง
กล่าวข้างต้น ส่งผลให้ชุมชนปรับตัวต่อภัยแล้ง
โดยการท�ำงานนอกภาคเกษตรกรรมากขึ้น ท�ำให้
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเปลี่ยนไป
จากที่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การพึ่ ง พา
ตนเอง พึง่ พาธรรมชาติ กลายมาเป็นพึง่ พาภายนอก
มากขึน้ และความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชน
ลดน้อยลง เพราะสมาชิกส่วนใหญ่อยู่นอกชุมชน
เหลือสมาชิกส่วนน้อยเท่านัน้ ทีย่ งั อาศัยอยูใ่ นชุมชน
โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่เป็นแรงงานของชุมชนที่
มีอายุระหว่าง ๑๘-๕๐ ปี
๓. ลักษณะการอยูด่ มี สี ขุ ของชุมชนเสีย่ ง
ภัยแล้งซ�้ำซาก ลักษณะการอยู่ดีมีสุขของชุมชน
หมู่บ้านหนองบัวเหลืองเป็นผลมาจากการปรับตัว
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการอยู่ดีมีสุขของ
ชุมชนมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ สุขภาพอนามัย พบว่า ลักษณะ
การอยู่ดีมีสุขของชุมชนหมู่บ้านหนองบัวเหลือง
ด้านสุขภาพอนามัย คือ การที่ชุมชนมีสุขภาพ
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อนามัยทีแ่ ข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่มโี รคประจ�ำตัว ใน
อดีตชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้ด้วยยาสมุนไพร
ต่างๆ ทีส่ ามารถหาได้ดว้ ยตนเองตามธรรมชาติ แต่
ในปัจจุบันการอยู่ดีมีสุขด้านอนามัยเกิดจากการ
พึ่งพาระบบการรักษาจากภายนอกและสวัสดิการ
ของรัฐที่สนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิเข้าถึงการรักษา
เบื้องต้นได้มากขึ้น เช่น บัตรทอง เป็นต้น
๓.๒ การท�ำงานและรายได้ พบว่า
การอยูด่ มี สี ขุ ของชุมชนในด้านการท�ำงานและราย
ได้ มี ค วามแตกต่ า งกั น ระหว่ า งอดี ต กั บ ปั จ จุ บั น
ในอดีตชุมชนเน้นการประกอบอาชีพในภาคเกษตร
สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน ถึงแม้มีรายได้น้อย
แต่ชมุ ชนก็สามารถอยูไ่ ด้อย่างสบาย เพราะรายจ่าย
ไม่มากเหมือนในปัจจุบัน ในขณะที่ปัจจุบันชุมชน
ได้ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมากขึน้ เพือ่ ให้มี
รายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวอย่างเพียงพอกับราย
จ่าย จึงสามารถอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอยู่ดีมีสุขได้
๓.๓. ชีวติ ครอบครัว พบว่า การอยูด่ ี
มีสุขในด้านครอบครัวในอดีตคือการที่สมาชิกใน
ครอบครัวได้อยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตากัน ได้พดู คุยกัน
ตลอดเวลา แม้ในยามท�ำงาน สมาชิกในครอบครัว
ได้ ท� ำ งานร่ วมกั นหรื อ แบ่ ง งานกั นท� ำ ตามความ
เหมาะสม ท� ำ ให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ใน
ครอบครัวไม่ห่างเหิน มีความอบอุ่น แต่ในปัจจุบัน
ชีวิตครอบครัวห่างเหินกันมาก เนื่องจากลูกหลาน
ส่วนมากไปท�ำงานต่างจังหวัด ท�ำให้ไม่ได้เจอกัน
เป็นเวลานาน หลายเดือนหรือแรมปี อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสื่อสาร คือ โทรศัพท์มือถือ
(Mobile Phone) ท�ำให้สมาชิกในครอบครัวมี
โอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้น ความห่างเหินเริ่มลด
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น้อยลง เพราะสมาชิกในครอบครัวสามารถติดตาม
ข่าวของกันและกันได้อย่างใกล้ชิด ท�ำให้ความ
อบอุ่นของครอบครัวเริ่มมากขึ้น
๓.๔ สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ พบว่า การที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้นโดยไม่ท�ำให้
ทรัพยากรธรรมชาติเสียหายหรือเสื่อมโทรมลง
ซึง่ ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีความอุดม
สมบูรณ์ ทั้งแหล่งน�้ำ  ป่าและพื้นดิน เต็มไปด้วย
อาหารนานาชนิด คือ เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน ปลา
กบ เขียด นก หนู ฯลฯ ชุมชนสามารถเข้ามาหา
อาหารและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน
ด้านอืน่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น วัสดุสร้างบ้าน วัสดุ
เชือ้ เพลง เลีย้ งวัวและควาย เก็บเห็ด เป็นต้น ความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ ท�ำให้
ชุมชนอยูด่ มี สี ขุ แต่ในปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกท�ำลายลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้
ประโยชน์ของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงของภูมิ
อากาศ ลักษณะการอยู่ดีมีสุขของชุมชนจึงลดลง
๔. ลักษณะการปรับตัวของชุมชนเสี่ยง
ภัยแล้งซ�้ำซาก เป็นการปรับตัวเพื่อการอยู่ดีมีสุข
ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ด้านการท�ำงานและรายได้
ด้ า นครอบครั ว และด้ า นสภาพแวดล้ อ มด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวเพื่อการอยู่ดีมีสุข
มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้
๔.๑ การเปลี่ยนพืชการเพาะปลูก
พบว่า ในอดีตชุมชนปลูกข้าวเป็นพืชหลัก โดยนิยม
ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ถ้ามีความ
จ�ำเป็นต้องการใช้เงินจึงน�ำข้าวออกไปขาย แต่เนือ่ ง
ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป คือ ภาวะภัยแล้ง
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และราคาข้าวตกต�่ำ  ชุมชนจึงเปลี่ยนจากการปลูก
ข้าวมาปลูกอ้อยแทน เนื่องจากอ้อยมีคุณสมบัติที่
ทนแล้งได้ดีกว่าข้าวและขายได้ราคาดีกว่าข้าว
การปรับตัวในลักษณะดังกล่าวท�ำให้ชมุ ชนสามารถ
มี เ งิ น เข้ า มาใช้ จ ่ า ยในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ ม ากขึ้ น
ท�ำให้ชุมชนยังคงด�ำรงอยู่ดีมีสุขได้ในระดับหนึ่ง
๔.๒ การประกอบอาชีพนอกภาค
เกษตรมากขึ้น พบว่า ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ชุมชนได้ปรับตัวต่อภายนอกมากขึ้น
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงผลักดันภายในชุมชน
คือ ภาวะภัยแล้งและส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดให้
ชุมชนปรับตัวสูภ่ ายนอกมากขึน้ คือ ความต้องการ
ของตลาดแรงงานภายนอกมี ม ากขึ้ นและงานมี
ความหลากหลาย ซึง่ ชุมชนสามารถสร้างรายได้จาก
การท�ำงานนอกภาคเกษตรได้ ชุมชนส่วนหนึ่งโดย
เฉพาะกลุ่มแรงงานจึงได้นิยมออกไปท�ำงานนอก
ชุมชนมากขึ้น
๔.๓ การแบ่ ง งานกั น ท� ำ ในระดั บ
ครอบครัว พบว่า การปรับตัวของชุมชนอย่างหนึ่ง
คือ การแบ่งงานกันท�ำในระดับครัวเรือน ซึง่ สมาชิก
ส่วนหนึ่งที่มีก�ำลังหรือเป็นกลุ่มวัยแรงงาน นิยม
ออกไปรั บ จ้ า งท� ำ งานนอกชุ ม ชนหรื อ นอกภาค
เกษตรมากขึ้น ในขณะที่สมาชิกส่วนหนึ่งที่อยู่ที่
บ้านก็ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
ลักษณะการแบ่งกันท�ำดังกล่าวท�ำให้ชมุ ชนมีรายได้
เข้ามาหลายทาง
๔.๔ การใช้ ทุ น ภายในชุ ม ชนเป็ น
หลัก พบว่า ชุมชนปรับตัวเพื่ออยู่ดีมีสุขโดยการใช้
ทุนในด้านต่างๆ แตกต่างกัน คือ ทุนทางธรรมชาติ
ทุนทางกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมและทุน
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ด้านการเงิน ทุนเหล่านีเ้ ป็นปัจจัยในการด�ำรงชีพที่
ส�ำคัญที่ท�ำให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข
๔.๕ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม พบว่า ถึงแม้ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในชุมชนมีมาก และสามารถเป็นทุนให้ชุมชน
ด�ำรงชีพได้ แต่ต่อมาในช่วงหนึ่งชุมชนทรัพยากร
ธรรมชาติเหล่านัน้ ได้เสือ่ มโทรมลงไปบ้าง ท�ำให้การ
อยูด่ มี สี ขุ ของชุมชนลดน้อยลง อย่างไรก็ตามชุมชน
ได้ปรับตัวต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการเฝ้าดูแลรักษาและก�ำหนดกฎเกณฑ์ในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เช่น ไม่น�ำวัวและ
ควายลงในหนองบัวเหลือง ไม่เผาป่า ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณบ้านเรือนของตนเอง เป็นต้น
การปรับตัวดังกล่าวท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์และ
ชุมชนมีความสะอาดมากขึ้น

๕. ข้อเสนอแนะ

สภาพแวดล้ อ มที่ ชุ ม ชนประสบอยู ่ ใ น
ปัจจุบัน คือ ภาวะภัยแล้งที่ท�ำให้ชีวิตของชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ถึงแม้ชุมชนสามารถ
ปรับตัวเพื่ออยู่ดีมีสุขได้ตลอด แต่การอยู่ดีมีสุข
มีความแตกต่างกัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ทุนทีช่ มุ ชนสามารถ
น� ำ มาใช้ เ พื่ อ การปรั บ ตั ว อย่ า งไรก็ ต ามยั ง คงมี
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ความส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องพัฒนาให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ตลอดไป ดังนี้
๑. จั ด สรรระบบชลประทานให้ ทั่ ว ถึ ง
เพราะชุมชนไม่ได้อยู่ในระบบชลประทานท�ำให้
ชุ ม ชนขาดแคลนน�้ ำ เป็ น ประจ� ำ  ทั้ ง น�้ ำ เพื่ อ การ
อุปโภคและบริโภค
๒. พั ฒ นาระบบน�้ ำ ประปาให้ ส ะอาด
และเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชน
เช่น การขุดเจาะน�้ำบาดาลเพิ่ม เพื่อให้ชุมชนมี
ทางเลือกในการใช้น�้ำมากขึ้น เป็นต้น
๓. ควรสนับสนุนให้ชมุ ชนมีการรวมกลุม่
ด้ า นเศรษฐกิ จ มากขึ้ น เช่ น กลุ ่ ม ขายของป่ า
กลุ ่ ม แม่ บ ้ า นทอผ้ า กลุ ่ ม ผู ้ ป ลู ก อ้ อ ย เป็ น ต้ น
เพราะจะท�ำให้ชุมชนมีก�ำลังในการผลิตมากขึ้น
และสามารถต่อรองกับตลาดได้มากขึ้น
๔. ควรมีการสนับสนุนกิจกรรมทางด้าน
สังคมมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ช่วงปีใหม่ เป็นต้น โดยก�ำหนดให้สมาชิก
แต่ละครัวเรือนได้เข้าร่วม เพือ่ ให้สมาชิกได้มโี อกาส
พบปะพูดคุยกันมากขึ้น
๕. จั ด ตั้ ง กองทุ น กู ้ ยื ม และสวั ส ดิ ก าร
ภายในชุมชนให้ครอบคลุม ตัง้ แต่การเกิดจนถึงตาย
เพื่อให้ชุมชนสามารถมีทุนหมุนเวียนและใช้จ่าย
ในยามฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วย ค่าท�ำศพ เป็นต้น
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