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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ สมาชิกกลุ่มอาชีพ องค์กรชุมชน สมาชิกองค์กร
ชุมชน และประชาชน จานวน 50 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และ
ทาการวิเคราะห์เนื้อหา ผลศึกษาพบว่า ศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนเป็นปัจจัยที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน พร้อมทั้งเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข็มแข็ งและสามารถดารองอยู่รอดใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน ด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนที่สาคัญประกอบด้วย 1) ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ที่ดินทากินของตนเอง ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้าที่อุดมสมบรูณ์ ที่สามารถทาการ
ผลิตได้ตลอดทั้งปี 2) การปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นการเกษตรผสมผสาน โดยมีความพอเพียงเป็นพื้นฐานในการผลิต
3) การจัดการแรงงานให้ความสาคัญกับการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 4) การตลาดที่มั่นคงในการกระจายผลผลิต
5) ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยึดมั่นผูกพันอย่างเหนียวแน่น 6) บทบาทของผู้นาที่เข้มแข็ง และ 7) องค์กรชุมชน
พึ่งตนเองที่มีความมั่นคง อันเป็นปัจจัยสาคัญในการผลักดันให้ครัวเรือนและชุมชนยังคงรักษาวิถีระบบเศรษฐกิจของ
ตนให้ดารงอยู่รอดในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในสังคมปัจจุบัน พร้อมทั้งชุมชน
สามารถพึ่งตนเองและกันเองได้อย่างเข้มแข็งด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน
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Abstract
The objective of this qualitative research was to study the community economic potential at the border
of Thailand and Cambodia. Fifty samples including community heads, professional groups, members of local
organizations, and local people were purposively selected. The research tools were interviews and content
analysis technique.
The study found that the community economic potential is the driving force for local economic
activities, strengthens local economy to survive in current situation of social changes. The community economic
potentials comprise 7 components: (1) natural resources such as land, forest and water resources that support
อาจารย์ ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์[66]
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year-round production, (2) converting to integrated agriculture based on self-sufficient production, (3) interdependent labor management, (4) sustainable market to distribute local produces, (5) tightly tied social and
cultural capitals, (6) strong leadership (7) self-reliant and secure local organization. These factors are crucial for
the community to protect their economy in the harshly changing situations and to strengthen to community’s
self-reliance and interdependence with their local economic potentials.
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ความเป็นมาของปัญหา
การพัฒนาประเทศ มีจุดเน้นที่การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ มุ่ งเน้ นการขยายตั วทางเศรษฐกิ จ เน้ น
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีความเป็นวิทยาศาสตร์ การมีสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ มีความทันสมัยรวมถึ งระบบการ
สื่ อสารที่ ทั นสมั ยที่ ได้ แผ่ ขยายไปครอบคลุ มทั่ วโลกใน
ปั จจุ บั นท าให้ เกิ ดการติ ดต่ อสั มพั นธ์ กั นมากขึ้ นและ
เข้มข้นมากขึ้นทาให้โลกแคบลงและเกิดการยืมวัฒนธรรม
และแบบแผนการดาเนินชีวิตแบบใหม่ โดยกระแสโลกา
ภิวัตน์ที่ เกิดขึ้นนี้ ไม่ เพียงแต่จะมี ผลกระทบโดยตรงต่ อ
ประเทศโดยรวมเท่ านั้ น ผลกระทบนี้ ยั งสื บเนื่ องไปถึ ง
ชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งผลกระทบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงส่วน
เดียวของชีวิต แต่เกิดขึ้นครอบคลุมทุกมิติของชีวิตทั้งด้าน
ชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังเช่น การ
ผลิต การค้า การแลกเปลี่ยน การบริโภคภายใต้เงื่อนไขที่
เป็ นผลกระทบมาจากแนวนโยบายการนาประเทศไปสู่
ความทันสมัย ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน
คื อ การถ่ า ยเททรั พ ยากรจากชนบทเข้ า สู่ เ มื อ งและ
ต่ างประเทศ ผลลบที่ สาคั ญ คื อ ความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดินเสื่อมคุณภาพลงอย่างรวดเร็ว ป่า
ไม้ลดลง เกิดความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และ
ความยากจนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ภาวการณ์ว่างงาน
เพิ่มมากขึ้น และมาตรฐานการความเป้นอยู่ของคนไทยมี
ชีวิตแนวโน้มลดลง วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง

ไปต่างต้องดิ้นรนในการทามาหากินเพื่อให้สามารถดารง
อยู่ ได้ ในท่ ามกลางการเปลี่ ยนแปลงที่ มี อย่ างต่ อเนื่ อง
ประกอบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 และการ
พั ฒนาประเทศที่ ผ่ านมาไม่ ได้ สร้ างความเข้ มแข็ งทาง
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นชนบทหรือเศรษฐกิจของฐาน
ราก ซึ่งเป็นเศรษฐกิจของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
จึ ง มี ส่ ว นส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ ความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
เศรษฐกิ จชุ มชนจึ งเป็ นทางออกหนึ่ งในการ
นามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเศรษฐกิจชุมชน คือกิจกรรม
เศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ ที่คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และร่ วมเป็ นเจ้ าของ โดยการพั ฒนาจาก
รากฐานของศั กยภาพของท้องถิ่น เศรษฐกิ จชุมชนเป็ น
ส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชาติ ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ชุ มชนจะต้ องมี ความสั มพั นธ์ กั บการพั ฒนาเศรษฐกิ จ
ระดับประเทศ และต้องสัมพันธ์กับการเมือง การปกครอง
การศึกษา วัฒนธรรมของคนทั้งประเทศ การทางานเพื่อ
การด ารงชีพอยู่ ร่ วมกัน มี การรวมกลุ่ มด าเนิ นกิ จกรรม
ร่วมกัน กิจกรรมการผลิตนอกภาคเกษตร และการบริการ
เพื่อให้เกิดพออยู่พอกิน เพื่อความพึงพอใจ เพื่อให้คุ้มกับ
การลงทุ น หรื อ เพื่ อก าไร ผลที่ เกิ ด ตามมาท าให้ คนมี
ความสุข ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง (มงคล ด่านธานินทร์,
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2541) ซึ่ งเศรษฐกิ จชุ มชนมี พลวั ตของตั วเอง มี
ความสามารถที่ จะอยู่ รอดด้ วยตั วเอง พั ฒนาได้ และมี
เส้นทางชีวิตของตัวเอง (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2548) ดังนั้น
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นการสร้างงานสร้างรายได้
ให้กับชุมชน โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู่ แ ละให้ ค วามส าคั ญ กั บ การร่ ว มมื อ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน โดยไม่เน้นการแข่งขัน หรือ
การผูกขาด แต่เน้นให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันในการ
ร่วมคิ ด ร่ วมท า ร่ วมแก้ ไขปั ญหาทั้งด้ าน การผลิ ต การ
บริโภค การตลาดในการสร้างงานสร้างรายได้ของชุมชน
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยใช้ทุนของชุมชนที่
มีอยู่เป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชนที่สาคัญ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความอยู่ดีมีสุขบนฐานของศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่
ในการพึ่ งตนเองอั นเป็ นฐานที่ ส าคั ญของการพั ฒนา
เศรษฐกิ จชุ มชนและส่ งผลต่ อการพั ฒนาประเทศอย่ าง
ยั่งยืน
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงและยั่งยืน
ต้องอาศัยรากฐานของชุ มชนที่เข็มแข็ งด้ วยการพั ฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคง ทั้งนี้การพัฒนา
เศรษฐกิ จจึ ง จ าเป็ นต้ องเข้ าใจพื้ นฐานของชุ มชนหรื อ
บริ บทชุมชน และศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนอันเป็ น
ต้นทุนที่สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ประสบ
ความสาเร็จ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนชายแดนไทย-กั ม พู ช า เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
ชายแดนไทย - กั มพู ชา ให้ มี ศั กยภาพยิ่ งขึ้ นพร้ อมทั้ ง
เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและกันเองได้อย่างเข้มแข็ง
และสามารถด ารงอยู่ ได้ ภายใต้ กระแสโลกาภิ วั ตน์ และ
สถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงได้ อย่ างมั่ นคงและยั่ งยื น
สืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
ชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาชุมชนบ้านโจรก ตาบล
ด่าน อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีใ้ ช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
วิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา โดยศึกษาทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับเปลี่ยนการผลิต การจัดการ
แรงงาน การตลาด ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม บทบาท
ผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ใน
การวิ จัยครั้ งนี้ ประชากร คือ ประชากรชุ มชนชายแดน
บ้ านโจรก ต าบลด่ าน อ าเภอกาบเชิ ง จั งหวั ดสุ ริ นทร์
จานวน และกลุ่ มตั วอย่ างที่ศึ กษา ประกอบด้ วย ผู้ น า
ชุ ม ชน กลุ่ ม อาชี พ สมาชิ ก กลุ่ ม อาชี พ องค์ ก รชุ ม ชน
สมาชิกองค์กรชุมชน และประชาชน จานวน 50 คน ซึ่งได้
โดยวิธีการเจาะจง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์
การวิ จั ย การสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ค รอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
ก าหนด โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญและที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบข้ อ
คาถาม จากนั้นนามาปรับปรุงแก้ไขเป็นแบบสัมภาษณ์ที่
สมบรูณ์ ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของชุมชน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร งานวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวม
รวบข้อมูลในภาคสนาม โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้รู้ ผู้ให้
ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยการเก็บรวบรวม
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ข้ อ มู ล ให้ ล ะเอี ย ดและครอบคลุ ม ตามกรอบและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จาก
การค้นคว้าจาก งานวิจัย เอกสารชั้นตน เอกสารชั้นรอง
และข้อมูลที่รวบรวมจากภาคสนามมาทาการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา ร่วมกับเอกสาร งานวิจัยและแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งปี ในขณะเดียวกันแหล่งน้านอกจากใช้ประโยชน์ใน
การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์แล้วยังเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญ
ที่ช่ วยลดรายจ่ ายและเพิ่ มรายได้ ให้ กั บครอบครัว เช่ น
ปลา หอย กุ้ ง ดั งนั้ นทรั พ ยากรทางธรรมชาติ นั บเป็ น
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนที่สาคัญที่มีผลต่อวิถี
ชีวิตและการทามาหากินของชาวบ้านที่สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครั ว ด้ วยการตระหนั ก เห็ นคุ ณค่ าทางศั กยภาพ
ทรั พยากรธรรมชาติ ชาวบ้ านร่ วมมื อ กั นช่ วยกั นดู แล
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและร่วมกันรักษาแหล่งน้า
ในตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติเป็นของส่วนรวมและ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนจวบจบถึงปัจจุบัน ซึ่ง
ชาวบ้านได้สร้างสรรค์ผลผลิตอย่างภาคภูมิและเต็มกาลัง
บนฐานการผลิตจากทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
2. การปรับเปลี่ยนการผลิต โดยปรับเปลี่ยน
การผลิ ต เป็ น การเกษตรผสมผสาน จากการปลู ก พื ช
เชิงเดี่ยวควบคู่กับการปลูกพืชหลากหลายชนิด จากเดิม
มีการปลูกข้าวอย่างเดียว เพื่อการบริโภคเป็นสาคัญ แต่
ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ชาวบ้านได้มี
ปรับเปลี่ยนแบ่งพื้นที่ในการเพาะปลูกอย่างมีแบบแผน
ในการสร้ างรายได้ ให้ กั บครอบครั ว โดยการปลู ก พื ช
เศรษฐกิจเพื่อการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นสาคัญ
แต่มิได้มุ่งหวังกาไร เช่น การปลูกมันสาปะหลัง การปลูก
ยางพารา การปลูกอ้อย นอกจากนี้ได้ยึดแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหม่ในการทาเกษตรผสมผสาน มีการแบ่งพื้นที่ในการ
เพาะปลูกพืชผักหลากหลายชนิด เช่น การปลูกถั่ วลิสง
แตงโม ข้าวโพด ถั่วฟักยาว ผักกาดขาว มะเขือ พริก เป็นต้น
เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีการ
ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภค รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์
เช่น วัว ควาย ปลา ห่าน ไก่ หมู และกบ เพื่อการบริโภค
เป็ นหลั กหากเหลื อจึ งขาย ทั้ งนี้ เพื่ อสร้ างหลั กประกั น
ความมั่ นคงทางอาหารให้ กั บ ครอบครั ว ซึ่ ง ชาวบ้ า น

ผลการวิจัย
ด้วยการพัฒนาประเทศได้ส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของชุมชน แต่ชุมชนยังมีศักยภาพทางเศรษฐกิจใน
การขั บเคลื่อนเศรษฐกิ จชุ มชนให้ มี ความเข็ มแข็ งและ
สามารถดารองอยู่รอดในท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงใน
สังคมปัจจุบัน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับเปลี่ยน
การผลิ ต การปรั บเปลี่ ยนอาชี พ บทบาทผู้ น า องค์ กร
ชุ ม ชน สั ง คมและวั ฒ นธรรม ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการ
ผลักดันและเกื้อกูลต่อการทามาหากินของชาวบ้าน และ
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ครอบครั ว และชุ ม ชนด้ ว ย
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สาคัญประกอบด้วย
1. ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นฐานการ
ผลิ ต ในการสร้ า งศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ใน ระดั บ
ครัวเรือน ปัจจัยที่สาคัญคือ การมีทรัพยากรที่ดินเป็นของ
ตนเองในการท ามาหากิ นและการสร้ างสรรค์ ผลผลิ ต
ทางการเกษตร เช่ นการปลู กข้าว การปลูกพื ชผัก การ
เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ นอกจากนี้การ
มีทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
ซึ่งชาวบ้ านได้ ใช้ ประโยชน์ จากป่ าชุ มชนทั้งเป็ นแหล่ ง
อาหาร ยาสมุนไพร และแหล่งรายได้จากการหาของป่า
พร้อมทั้งการมีแหล่งน้าที่เปรียบดังเส้นเลือดที่ล่อเลี้ยง
ชุมชน ประกอบด้วย เขื่อนห้วยเชิง ลาน้าห้วยสิงห์ คลอง
น้าและสระน้าในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่สาคัญต่อการ
เพาะปลูกที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอด
[69]

มีระบบการผลิตแบบผสมผสาน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ครอบครัวสามารถดารงอยู่ได้ สามารถเลี้ยงตัวเองได้อยู่
บนพื้นฐานของความพออยู่พอกิน โดยมีความพอเพียง
เป็นพื้นฐานในการผลิต
3. การจัดการแรงงาน การประกอบอาชีพ
การเกษตรชาวบ้านผ่านกระบวนสืบทอกจากบรรพบุรุษ
ในการท ามาหากินและผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ในการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของยุคสมัย เพื่อ
ความอยู่รอดของครอบครัว โดยเฉพาะกระบวนการผลิต
นอกจากการปรั บเปลี่ ยนการผลิ ตแล้ ว ชาวบ้ านมี การ
เรียนรู้ในการจัดการแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
เพื่ อสอดรั บกั บที่ ดิ นและทุ นที่ มี อยู่ อย่ างมี คุ ณค่ าตาม
ศักยภาพของตน การจัดการแรงงานด้วยกระบวนการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกั น โดยไม่มี ผู้บังคั บบัญชาไม่ มี
ลูกน้องมีแต่ความช่วยเหลือเกื้อกูลและการพึ่งพาอาศัย
กันในกิจกรรมการผลิตเป็นสาคัญ การใช้แรงงานเป็น
แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก แต่หากมีการจ้างแรงงานก็
เมื่อมีความจาเป็นในการเพิ่มผลผลิต โดยมีการวางแผน
ในการจ้ า งแรงงานในการเพาะปลู ก โดยให้ มี ค วาม
เหมาะสมสอดคล้ องตามความถนัด และความชานาญ
ของแต่ละคน โดยการใช้แรงงานขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย
ค่าใช้จ่าย รวมถึงเวลา และการใช้แรงงานที่เหมาะสมกับ
ชนิ ด ของงาน จึ ง ไม่ พ บปั ญ หาการขาดแรงงานใน
กระบวนการผลิ ต เพราะชาวบ้ านมี ศั ก ยภาพในการ
จัดการแรงงานที่ดี จึงมีแรงงานช่วยในกระบวนการผลิต
ตลอดฤดูกาล
4. การตลาดที่ มั่ นคง ด้ วยลั กษณะทาง
กายภาพท าเลที่ ตั้ งของชุ มชนที่ มี เส้ นทางคมนาคมที่
สะดวกในการเข้าถึงชุมชน ประกอบกับชุมชนอยู่ไม่ไกล
มากนักจากตลาดการค้าชายแดนช่องจอมด้วยระยะทาง
8 กิโลเมตร นอกจากนี้ชุมชนมีร้านค้าสวัสดิการชุมชน
และร้านค้าในหมู่บ้านที่คอยรับซื้อผลผลิตของชาวบ้าน

จากการที่ชาวบ้านในชุมชนมีการทาการเกษตร มีการ
ปลูกพืชผักหลากหลายชนิดจึงได้มีพ่อค้าในอาเภอกาบ
เชิง พ่อค้าตลาดชายแดนช่องจอม และพ่อค้าจากต่าง
อาเภอ เช่น อาเภอสังขะ อาเภอศรีขรภู มิ ได้เข้ามาซื้ อ
ผลผลิตทั้งพืชไร่และพืชสวนถึงบ้าน อีกทั้งชุมชนมีการจัด
ตลาดนั ด ทุ ก วั น พุ ธ และมี ต ลาดนั ด ในชุ ม ชนหมู่ บ้ า น
ใกล้เคียงจัดทุกวันศุกร์ของเดือน จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการกระจายสิ น ค้ า ของชุ ม ชน ดั ง นั้ น ผลผลิ ต ของ
ชาวบ้านจึงมีตลาดในการกระจายสินค้าที่แน่นอน
5. ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยชีวิตของ
ชาวบ้ านมี การด าเนิ นชี วิ ตอย่ างเรี ยบง่ าย มี ความรั ก
ความสามัคคีต่อกัน เห็นได้จากการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ด้านแรงาน การรวมกลุ่มอาชี พ ในการร่วมคิ ด ร่ วมท า
ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามศักยภาพของชุมชน
และการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เอื้ อเฟื้ อเผื่ อแผ่ และพึ่ งพา
อาศัยในการทามาหากิน โดยไม่มีการแข่งขันกันหรือเอา
รัดเอาเปรียบกัน ถึงแม้ชุมชนมี ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และภาษา เนื่องจากมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัย
อยู่ในชุมชนประกอบด้วย เขมร ลาว และกูย สามารถดา
รองอยู่ ร่ วมกั นได้ โดยมี การพึ่ งพาอาศั ยซึ่ งกั นและกั น
ขณะเดี ย วกั น มี ก ารยึ ด มั่ น ในขนบธรรมเนี ย มเพณี
วัฒนธรรมที่ ได้ รับการสืบทอดจากบรรพบุ รุษเป็ นหลั ก
ยึ ดถื อปฏิ บั ติ ร่ วมกั นของคนในชุ มชนจวบจนปั จจุ บั น
ปัจจุบัน ทั้งให้ความสาคัญในหลักปฏิบัติตามแนวพุทธ
ศาสนา เพื่อเป็นการขัดเกลาและกล่อมเกลาจิตใจ และ
การสร้ างความสามั คคี ถึ งแม้ ว่ าจะมี การผสมผสาน
ประเพณีเขมร ลาวและกูย เข้าด้วยกัน ชาวบ้านโจรกมี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกั นและกั น ในการด ารงไว้ ซึ่ ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน มีการร่วมกิจกรรม
ของชุ มชนอย่ างต่ อเนื่ องและกลายเป็ นโครงสร้ างทาง
สังคมที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันนามาซึ่ง
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ความสงบสุขของชุมชน โดยกระบวนการทางวัฒนธรรม
และสังคมซึ่งเป็นความผูกพันระหว่างคนและสังคมของ
ชุมชนให้ดารงอยู่
6. บทบาทผู้นาชุมชน ผู้นาเป็นจุดศูนย์รวม
พลั งของคนในชุ มชน ด้ วยผู้ น าชุ มชนมี บุ คลิ กภาพที่ มี
ความมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาชุ ม ชนและมองประโยชน์
ส่ วนรวมเป็ นที่ ตั้ ง มี ความซื่ อสั ตย์ มี วิ นั ยในตั วเอง มี
ความกระตื อ รื อ ร้ น เสี ย สละในการท างานและเป็ น
แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ ลู ก บ้ า น จึ ง ท าให้ ผู้ น าชุ ม ชนคน
ปัจจุบันเป็นที่เคารพและนับถือของคนในชุมชน และมี
ความไว้วางใจของสมาชิกลูกบ้านโดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของชุมชนบนฐานทุนทางสังคมมีการพึ่งพากันเองใน
ระดับครอบครัวและชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยผู้นามี
การส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันสมาชิกในชุมชนให้มีการ
รวมกลุ่มสร้างอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่ม ไส้กรอกสมุนไพร
กลุ่มหมอนสม๊อบ กลุ่มขนม กลุ่มเย็บกระเป๋า ในการร่วม
คิด ร่วมทา ด้วยภูมิปัญญาของตนเพื่อสร้างรายได้และ
สร้างงานในชุมชน ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีต่อ
กั น ของคนในชุ ม ชน นอกจากนี้ ผู้ น าเป็ น ผู้ ที่ มี มนุ ษ ย์
สัมพั นธ์ที่ ดี จากการลงพื้ นที่และได้ รั บการต้ อนรั บเป็ น
อย่างดี ทั้งให้การช่วยเหลือให้ข้อมูลของชุมชนและการ
ประสานงานเป็นอย่างดี เมื่อมีการอบรมหรือมีการศึกษา
ดูงาน ได้นาเอาความรู้ และข้ อมูลที่ ได้รับนามาปรับใช้
และพัฒนาชุมชนด้วยการสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้
ให้กับลูกบ้านได้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดี
ของลู ก บ้ า นควบคู่ ไ ปกั บ การเรี ย นรู้ กั บ สถานการณ์
ภายนอกในการดารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ผู้นา
มีบทบาทสาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ในรูปแบบความร่วมมือของสถาบันที่เกี่ยวข้องในชุมชน
อันประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน ในการรวมพลังของ
ชุมชนสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและเชื่อมโยงกิจกรรม
ภายในชุ มชนด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒนธรรมในการ

สร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชน จนได้รับรางวัลหมู่บ้านใน
การแก้ไขปัญหาความยากจน และได้รับรางวัลหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา
7. องค์ กรชุ มชนพึ่ งตนเอง ในการรวมกลุ่ ม
องค์ กรชุ มชนพึ่งตนเอง โดยวัตถุ ประสงค์ หลักเพื่อการ
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น อี ก ทั ง เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาทาง
เศรษฐกิ จของคนในชุ มชน ซึ่ งประกอบด้ วยกลุ่ มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต เป้าหมายหลักเพื่อให้คนในชุมชนได้
มีการออมเงินและเป็นแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมสาหรับ
สมาชิกในการประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่า โดยไม่
ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกในอัตราดอกเบี้ยที่
สู งอี กทั้ งการต้ องมี หลั กทรั พย์ ในการค้ าประกั น ซึ่ งมี
ความยุ่งยากสาหรับคนในชนบท โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตทาหน้าที่ เปรียบเสมือนธนาคารของชุมชน ใน
ขณะเดี ยวกั นช่ ว ยให้ คนในชุ มชนมี ร ะเบี ย บวิ นั ยทาง
การเงิ น มี การออมเงิ นและมี แ หล่ งเงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น ของ
ตนเอง นอกจากนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ขยาย
ผลไปยังกลุ่ มอาชี พในการกู้ ยืมเพื่ อไปลงทุน เช่น กลุ่ ม
ไส้กรอกสมุนไพร กลุ่มทาขนม กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มเย็บ
กระเป๋า กลุ่มหมอนสม๊อบ เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้
เสริมให้คนในชุมชน นอกจากนี้มี การจั ดตั้งศูนย์สาธิ ต
การตลาดชุ มชนในการจ าหน่ ายสิ นค้ าราคาถู กให้ กั บ
สมาชิกและยังเป็นสถานที่รับซื้อผลผลิตของชุมชน อีกทั้ง
มีกองทุนปุ๋ยซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรที่ประสบ
ปัญหาด้านการเงินในการเพาะปลูก โดยการจาหน่ายปุ๋ย
ให้กับสมาชิกในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาด การชาระเงิน
คืนเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาลถัดไป นอกจากนี้มีการ
รวมกลุ่ มโรงสี ชุ ม ชน และกองทุ นธนาคารข้ าว โดยมี
วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือพันธุ์ข้าวในการเพาะปลูก
และการบริการสีข้าวในราคาถูก ซึ่งจากการรวมกลุ่มใน
การช่วยเหลื อกันของชุมชนท าให้ ชาวบ้านสามารถลด
ต้ น ทุ น การผลิ ต โดยไม่ ต้ อ งไปกู้ ห นี้ ยื ม เงิ น ภายนอก
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นอกจากนี้มีการแบ่งปันกาไรส่วนเกินผลตอบแทนจาก
การดาเนินงานคืนกลับแก่สมาชิก ในขณะเดียวกันมีการ
จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกรับผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้ง
น าก าไรส่ วนเกิ นมาสร้ างสรรค์ ช่ วยเหลื อด้ าน
สาธารณประโยชน์ ข องชุ ม ชน อาทิ ทุ น การศึ ก ษา
สวัสดิการชุมชน การขุดสระ วางท่อ ระบายน้า เป็นต้น
เพื่อการใช้ ประโยชน์ ร่วมกั นของสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้
องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งได้ด้วยการบริหารจัดการ
องค์กรโดยชาวบ้ านร่วมกั นด าเนินงานและรับผิดชอบ
ร่วมกัน โดยอยู่บนพื้นฐานการแบ่งปันเกื้อกูลซึ่งกันและ
กั น การใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ

ขณะเดี ย วกั น ให้ ค วามส าคั ญ ในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
สมาชิกร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา โดยมองประโยชน์
ส่วนรวมของชุมชนเป็นที่ตั้ง จึงส่งผลให้การบริหารงาน
กลุ่มมี ความเข็มแข็ง และประสบความสาเร็ จจนได้รั บ
รางวั ลกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ตดี เด่ นของจั งหวั ด
สุรินทร์ นอกจากนี้ได้รับรางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิ ตธรรมาภิ บาล ดั งนั้ นศั กยภาพทางเศรษฐกิ จของ
ชุมชนที่คนในชุมชนมีอุดมการณ์ร่วมกันก่อเกิดประโยชน์
และคุณค่าร่วมกันในชุมชน อันเป็นพลังส่งเสริมให้การ
ดาเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน

กองทุน

กองทุน
ธนาคารปุ๋ย

ปุย๋

องค์กรชุมชน
บ้านโจรก
กลุ่มโรงสี
ข้าวชุมชน

กองทุน
ธนาคารข้าว
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

กลุ่มอาชีพ

ศูนย์สาธิตการตลาด

สวร
กลุ่ม
ไส้กรอกสมุนไพร

กลุ่ม
หมอนสม๊อบ

กลุ่ม
ขนม

กลุ่ม
เย็บกระเป๋า

ภาพที่ 1 บทบาทองค์กรชุมชน
ดังนั้น ศั กยภาพทางเศรษฐกิจชุม ชนที่มีทุ น
ธรรมชาติ ทุ น มนุ ษ ย์ และองค์ ก รชุ ม ชนท าให้ เ กิ ด

ประโยชน์แก่ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน โดยใช้ทุนทางสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่บน
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พื้นฐานการแบ่งปันและเกื้อกูลกัน ซึ่งเป็นองค์กรที่ทุก
คนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและยึดหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี ต ามหลั ก ธรรมมาภิบ าลให้ ค วามสาคั ญ กับ การมี
ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ในการคิ ด การตั ด สิ น ใจ ร่ ว ม
แก้ ปั ญ หา โดยคนในชุ ม ชนร่ ว มกั น จั ด ให้ มี ร ะบบ
ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความรักความ
สามั ค คี ใ นชุ ม ชน ในขณะเดี ย วกั น ผลก าไรจากการ
ดาเนินงานได้ส่งต่อการสร้างสวัสดิการทางสังคมที่ดี ใน
การสร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตร่วมกัน
ของคนในชุมชน นับเป็นศั กยภาพทางเศรษฐกิจของ
ชุ ม ชนที่ ค นในชุ ม ชนมี อุ ด มการณ์ ร่ ว มกั น ก่ อ เกิ ด
ประโยชน์และคุณค่าร่วมกันในชุมชน

บทบาทผู้ น า และองค์ ก ารชุ ม ชนพึ่ ง ตนเอง ในการ
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ ภายใต้ กฎ กติ กาข้อปฏิบัติร่ว มกันและ
การบริ หารจัด การที่เ หมาะสมสอดรับ กับ การด าเนิ น
ชี วิ ต บนฐานทรั พ ยากร ภู มิ ปั ญ ญาและวิ ถี ชี วิ ต ใน
รูปแบบของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มโรงสีข้าว
กองทุนธนาคารปุ๋ย กองทุนธนาคารข้าว ทั้งนี้การมีผู้นา
ที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและหลอมหลวมสมาชิก
ในการร่วมกันดาเนินกิจกรรม เพื่อมุ่งไปสู่ความสามารถ
ในการพึ่ ง ตนเองได้ พร้ อ มทั้ ง สั ง คมและวั ฒ นธรรม
ชุมชนที่เข้มแข็งเป็นพลังขับเคลื่อนได้อย่างดุลยภาพใน
การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น โดยอยู่ บ นพื้ น ฐานการ
แบ่ ง ปั น และเกื้ อ กู ลกั น โดยให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น
เจ้าของและยึดหลักการบริหารจัดการด้วยหลั กธรรมา
ภิบ าล อีก ทั้ งการมี ทุ นความขยัน ความอดทน รัก ใน
อาชีพและใช้ความพอเพียงเป็นหลักยึดมั่นในการสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครอบครัวและชุมชน
ในขณะเดียวกันกาไรส่วนเกินจากผลการดาเนินงาน
ขององค์กรชุมชน ได้จัดสรรลงสู่สาธารณะประโยชน์
ด้ า นการศึ ก ษาและสวั ส ดิ ก ารชุ มชน เพื่ อ สร้ า ง
หลักประกันและความมั่นคงในชีวิตร่วมกันของคนใน
ชุมชน สอดคล้องกับการวิจัยของ ชลิดา บัณฑุวงศ์ และ
อนุสรณ์ อุณโณ (2546) ศึกษาพลวัตเศรษฐกิจชุมชน
หมู่ บ้ า นภาคใต้ ต อนบนฝั่ ง ตะวั น ออก พบว่ า แม้
ครั ว เรื อ นและชุ ม ชนพื้ น ที่ ศึ ก ษาจะอยู่ ใ นจุ ด หรื อ
ตาแหน่งในเส้นทางของการก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
การค้ า ทว่ า ครั ว เรื อ นและชุ ม ชนแต่ ล ะพื้ น ที่ ต่ า งมี
ศั ก ยภาพ เพื่ อ ธ ารงรั ก ษาระบบเศรษฐกิ จ ของตนไว้
ประกอบด้วย การกระจายการผลิ ตไปสู่กิจกรรมการ
ผลิตการเกษตรที่หลากหลาย การจัดการแรงงานใน
ครั ว เรื อ น การจั ด การผลผลิ ต และตลาด การจั ด การ
การบริโภคในครัวเรือน การอาศัยกลไกและเครือข่าย

อภิปรายผล
จากการแพร่กระจายของระบบทุนนิยมเข้ามา
เปลี่ยนวิถีชีวิ ตของคนในชุ มชนสร้างความเจริญทาง
วัตถุ และความทันสมัยเข้าสู่ชุมชน ทาให้ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน แต่ด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนประกอบด้วย ทุนทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ชุมชนใช้ประโยชน์จากการใช้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
การมีที่ดินเป็นของตนเอง การมีป่าไม้ที่อุดมสมบรูณ์
การมี แ หล่ ง น้ าในชุ ม ชนที่ เ พี ย งพอที่ สามารถท าการ
เพาะปลู ก ได้ ต ลอดทั้ ง ปี ตลอดทั้ ง การมี แ รงงาน
ครอบครัวอันเป็นกาลังหลักสาคัญต่อการผลิตการใช้
ทุนจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยที่สาคัญในการ
สร้างสรรค์ ผลผลิ ตได้อ ย่างภาคภูมิ และเต็มกาลังบน
ฐานการผลิ ต มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต โดย
จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ค รอบครั ว สามารถด ารงอยู่ ไ ด้
สามารถเลี้ ย งตั ว เองได้ มิ ไ ด้ มุ่ ง หวั ง ก าไร โดยอยู่ บ น
พื้นฐานของความพออยู่พอกินโดยมีความพอเพียงเป็น
พื้นฐานในการผลิต และมีศักยภาพทางการตลาดใน
การจาหน่ายผลผลิตที่แน่นอนพร้อมในขณะเดียวกัน
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ทางสังคมและสานึกและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่ง
ด้วยการอาศัยวิธีการและกลไกต่างๆ ดังกล่าว ล้วนเป็น
ปัจจัยหนุนเสริมให้ครัวเรือนและชุมชนโดยเฉพาะที่เป็น
กรณีศึกษามีแนวโน้มและศักยภาพที่จะยังคงสามารถ
รักษาระบบเศรษฐกิจของตนไว้ได้อย่างเสมอหน้ า และ
เท่าทันท่ามกลางการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทุน
นิ ย มจากภายนอกที่ ยั ง คงถาโถมเข้ า มาอยู่ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด พรมจุ้ย และ
คณะ (2546) ศึกษาเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานใต้
พบว่า ปัจจั ยที่มี ผลต่ อการคงอยู่ข องเศรษฐกิจ ชุมชน
หมู่บ้านอีสานใต้ที่สาคัญ ได้แก่ วัฒนธรรมและความ
เชื่ อ ความสามารถในการจั ด การทรั พ ยากรภายใน
ชุ ม ชน ผู้ น าองค์ ก รระดั บ ชุ ม ชน ความเข้ ม แข็ ง ของ
องค์ ก รทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมภายในชุ ม ชน
พฤติกรรมการผลิตและบริโภคชุมชน การสะสมทุนและ
แหล่ง ทุ นเพื่ อการผลิต ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ยของ
สุ วิ ท ย์ ธี ร ศาศวั ต (2546) ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนหมู่ บ้ า นอี สาน 2488-2544 พบว่ า
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนอีสานในปัจจุบันแม้
ในภาพรวมจะลดลงจากในยุคก่อนพืชพาณิชย์เพราะ
ต้องพึ่งพิงเงินทุน เทคโนโลยี และตลาดจากภายนอก
ชุ ม ชนมากขึ้ น แต่ ยั ง มี ศั ก ยภาพอย่ า งน้ อ ย คื อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ที่ ดิ น ท ากิ น หาอาหารจาก
ธรรมชาติ ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นอาชี พ
แรงงานบางส่ ว นของครั ว เรื อ นไปท างานอาชี พ นอก
เกษตรบางส่วนทาอาชีพผสม ส่วนผู้ที่ยังทาเกษตรมี
การปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อ
ประหยัดแรงงานและเวลา ทาให้มีความมั่นคงในการ
ผลิตอาหารมากขึ้น รายได้มากขึ้น บางส่วนหันไปปลูก
ผักเพื่อขาย บางส่วนหันไปทาเกษตรผสมผสาน ซึ่งเป็น
กลุ่มที่มีความมั่นคงและยั่งยืนที่สุด การรวมกลุ่มเป็น
องค์กรชาวบ้านในรูปของกลุ่มออมทรัพย์ ร้านค้าชุมชน

สหกรณ์การการเกษตร ทาให้ชาวบ้านเข้มแข็งขึ้น ชาว
อีสานมีความขยันอดทนและอดออมสูง โดยออมในรูป
ผลผลิตและเงิน นอกจากนี้ มีความรักความผูกพันใน
ครอบครั ว บ้ า นเกิ ด และอาชี พ การเกษตรสู ง ซึ่ ง เป็ น
วั ฒ นธรรมที่ ท าให้ ศั ก ยภาพของเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนยั ง
เข้มแข็ง

สรุปผลการวิจัย
ศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยการมีทุ น
ทางทรัยกรธรรมชาติ ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
การผลิต การจัดการแรงงานและการตลาด โดยมีทุน
ทางวั ฒ นธรรม บทบาทผู้ น าในการส่ ง เสริ ม และ
ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน นอกจากนี้ ศั ก ยภาพทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนใน
การพึ่ ง ตนเองและกั น เอง ศั ก ยภาพเหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง
เกื้ อ หนุ น ให้ เ ศรษฐกิ จ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง และ
ชาวบ้านดารงอยู่ได้อย่างมีความสุขบนฐานศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจชุมชนของตน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. แนวทางต่อชุมชนในการพัฒนาตนเอง ซึ่ง
เป็ นรากฐานที่ สาคัญ ต่อ การพั ฒนาชุ มชนให้มี ความ
เข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น พร้ อ มรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้สามารถ
ด ารงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมั่ น คง จากการใช้ ศั ก ยภาพทาง
เศรษฐกิจชุมชนเป็นฐานในการขับเคลื่อนในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและดารงอยู่ได้
2. แนวทางต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้ตรงกับความต้องการของ
ชุมชนและสอดคล้องกับบริบทศักยภาพทางเศรษฐกิจ
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ของชุมชน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญต่อการพัฒนาให้ประสบ
ความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนใน
ระดับตาบลหรืออาเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการคง
อยู่ของศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชน อันเป็นประโยชน์
ต่อการนาข้อมูลมาปรับประยุกต์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งต่อไป
2. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการคงอยู่
ของศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการนาข้อมูลไป
เป็นแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนให้
ดารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน

มงคล ด่ า นธานิ น ทร์ . ( 2541). เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
พึ่ ง ตนเองเชิ ง ระบบหลั ก การและแนว
ปฎิบัติ. กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ คอมมิวนิเคชั่น.
ชลิ ดา บั ณ ฑุ วงศ์ และอนุ ส รณ์ อุ ณโณ . (2546).
พลวั ศรษฐกิ จ ชุ มชนหมู่ บ านภาคใต้
ตอนบนฝั่งตะวันออก. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.
สุวิทย์ ธีรศาศวัต. (2546). ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
หมู่บ้านอีสาน 2448-2544. กรุงเทพฯ :
บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส์ จากัด.
สมคิ ด พรมจุ้ ยและคณะ. (2546). เศรษฐกิ จชุ มชน
หมู่บ้านอีสานใต้ ความอยู่รอดของชุมชน
ท่ า มกลางกระแสการเปลี่ ย นแปลง .
กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จากัด.

เอกสารอ้างอิง
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2548). แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
ข้ อเสนอทางทฤษฎี ในบริ บทต่ างสั งคม.
พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2. กรุ ง เทพฯ : ส านั ก พิ ม พ์
สร้างสรรค์.

[75]

