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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อครัวเรื อนยากจน
เมืองบัวละพา แขวงคําม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจยั แบบผสานวิธี การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้างกับ
ตัวแทนของครัวเรื อนยากจนและตัวแทนของครัวเรื อนพ้นความยากจน จากนันนํา
ข้อมูลทีได้มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือหา มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักจํานวน 55 คน

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีส่งผลต่อครัวเรื อนยากจนมีทงหมด
ั
7 ปั จจัย คือ 1)
ปั จจัยด้านการศึกษาอาคารเรี ยนชันประถมศึกษาทีมีอยูย่ งั ไม่มีสิงอํานวยความสะดวก
เพียงพอ ยังไม่มีโรงเรี ยนชันมัธยมศึกษาประจําในหมู่บา้ น บุคลากรทางด้านการศึกษา
ยังไม่เพียงพอ ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในการเรี ยนการสอนและเครื องแบบนักเรี ยน
ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนเพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการศึกษา และ
ไม่มีทุนการศึกษาเพือสนับสนุนสําหรับนักเรี ยนทียากจน 2) ปั จจัยด้านสาธารณสุข ยัง
ไม่มีสถานีอนามัยประจําในหมู่บา้ นทําให้ประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจด้านสุขภาพ
ทําให้ไม่สามารถป้ องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ 3) ปัจจัยด้านอาหาร
เนืองจากเกิดปั ญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งนําท่วมเป็ นต้น เกิดภัยสงคราม หลังจาก
เสร็ จสิ นภัยสงครามมีลูกระเบิดทีเก็บกูย้ งั ไม่หมดในพืนทีทํากิน ทําให้พนที
ื ทํากินน้อย
และภาครัฐยังเข้ามาช่วยเหลือไม่ทวถึ
ั ง เช่น การช่วยเหลือด้านระบบชลประทาน 4)
ปั จจัยด้านทีอยูอ่ าศัย อาคารบ้านเรื อนของประชาชนมีการก่อสร้างทียังไม่มนคงถาวร
ั
ทําให้ชีวติ ไม่มีความปลอดภัยทีเพียงพอ 5) ปั จจัยด้านคมนาคม เส้นทางการคมนาคม
ระหว่างหมูบ่ า้ นไปอําเภอเป็ นหลุมเป็ นบ่อและยังไม่มีรถโดยสารประจําทางเพือ
เดินทางระหว่างหมู่บา้ นไปทีอําเภอทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบาย
เท่าทีควร 6) ปั จจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ยังไม่มีหอกระจายข่าวประจําในหมู่บา้ นทําให้
ประชาชนขาดการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และ 7) ปั จจัยด้านรายได้ ประชาชนยังมีรายได้ตาํ
โดยเฉลียอยูท่ ีประมาณ 6,000 บาท/ปี หรื อเฉลียอยูป่ ระมาณ 500 บาท /คน/เดือน ซึงยัง
ตํากว่าทีหน่วยงานภาครัฐกําหนดไว้หน่วยงานภาครัฐกําหนดไว้ เฉลียอยูท่ ีประมาณ768
บาท/คน/เดือนสาเหตุของประชาชนทีมีรายได้ตาเนื
ํ องจากประชาชนมีอาชีพหลักจาก
การทํานาเพียงอย่างเดียว
คําสําคัญ: ครัวเรื อนยากจน, ปั จจัยทีส่งผลต่อครัวเรื อนยากจน

Abstract
This research article had the objective for exploration to study factors
affecting the poor households in Boualapha district, Khammouane province, Lao
People’s Democratic Republic by using a mixed method approach. The data were
collected by semi-structured interviews with representatives of the poor households
and representatives of the households that were free from poverty. The obtained data
were analyzed for content. There were 55 main informants. The results showed that
the factors affecting poor households consisted of a total of seven factors: 1) For the
factor of education, there were not enough facilities in the existing elementary school
buildings. There was no secondary school in the villages. Educational personnel were
not enough. Insufficient things included instructional equipment and materials,
student uniforms, support budgets for development of educational personnel’s
potential, and scholarships to support poor students. 2) For the factor of public health,
there was no village health center. That made the public lack knowledge and
understanding of health. They could not protect themselves from various illnesses. 3)
For the factor of food, due to natural disasters such as droughts, floods, and disasters
of war especially after the war was over, there were bombs that still remained in
arable areas. That caused the living area to decrease; and the government came to
help not thoroughly such as in the aspect of the irrigation system. 4) For the factor of
housing, people’s buildings or homes were constructed unsteadily. That made their
lives insecure enough to live. 5) For the factor of transportation, transport routes
between villages to the district were bumpy. And there was no bus to travel between
villages and the district. People were, then, not as comfortable as it could be. 6) For
the factor of information, there was no broadcast tower in the villages. That made
people lack awareness of information. And 7) for the factor of income, people still

had low income. The average was around 6,000 baht/year or it was around 500
bath/person/month. This was still lower than that being determined by the
government agency, which was around 768 baht/person/month. The reason of
people’s low income was because the income was based on their main occupation of
rice farming only.
Keywords: poor households, factors affecting the poor households
บทนํา
ความยากจนเป็ นปั ญหาหนึงทีสําคัญในยุคโลกาภิวตั น์เพราะเป็ นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทังเป็ นภารกิจทีท้าทายของแต่
ละประเทศในการค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหานี เนืองจากเป็ นปั ญหาทีส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศชาติ และความผาสุกของ
ประชาชนโดยตรง แม้กระทังองค์การสหประชาชาติ (2000) ก็ได้มองเห็นว่าปั ญหานี
เป็ นปั ญหาสําคัญโดยได้กาํ หนดเป็ นโครงการพัฒนาเพือขจัดความยากจนให้ประเทศ
สมาชิกนําแนวนโยบายโครงการนีไปปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม โดยให้คาํ จํากัดความว่า
ความยากจน หมายถึง ประชาชนทีดํารงชีพอยูด่ ว้ ยรายได้วนั ละตํากว่า 1.25 ดอลลาร์
สหรัฐ (The World Bank Economic Review, 2008) และรวมถึงประชาชนทีอาศัยอยูท่ วั
ทุกหนแห่งทียังขาดแคลนปั จจัยสี ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค ทีอยูอ่ าศัยทีถาวร และ
เครื องนุ่งห่ม ซึงเป็ นความจําเป็ นขันพืนฐานในการดํารงชีวติ ประจําวันให้มีความสุขที
ยังยืนและยาวนาน ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจําปี พ.ศ. 2543
ประเทศสมาชิกหลายประเทศได้ยกเอาเรื องการแก้ไขปั ญหาความยากจนของประชาชน
ในโลกทีอาศัยอยูใ่ นเขตพืนทีทุรกันดารให้หลุดพ้นจากสภาวะความยากจนซึงปั ญหาที
สําคัญและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน โดยมีเป้ าหมายให้คงเหลือเพียงร้อยละ
- ของประชาชนทังหมด ,324 พันล้าน ในปี พ.ศ. 563 (Ministry of Planning and

Investment, Lao National Statistics Center, 2014) ประเทศทียากจนตามเกณฑ์ของ
สหประชาชาติจะมีลกั ษณะสามประการ คือ 1) มีรายได้มวลรวมประชาชาติตาํ (GDP)
โดยเฉลียระยะเวลาสามปี น้อยกว่า 905 ดอลลาร์สหรัฐ 2) ทรัพยากรมนุษย์อ่อนแอ เมือ
เปรี ยบเทียบกับตัวชีวัดทางด้านโภชนาการ สุขภาพ การศึกษาและการรู ้หนังสื อของ
ผูใ้ หญ่และ 3) ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากผลผลิตทางเกษตรกรรมและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การส่งออกสิ นค้าและบริ การ อัตราการเกิดของประชาชน
มาตรฐานการครองชีพ ปั จจุบนั จํานวนประเทศทีสหประชาชาติจดั ให้อยูใ่ นกลุ่ม
ประเทศยากจนมีจาํ นวนทังสิ น ประเทศ คือ กลุ่มทวีปอเมริ กาเหนือ 1 ประเทศ กลุ่ม
ทวีปแอฟริ กา 3 ประเทศ และกลุม่ เอเชียแปซิฟิก 14 ประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็ นประเทศทียากจนประเทศหนึงทีอยูใ่ นกลุ่มเอเอเชีย
แปซิฟิก (“About LDCs” Least Developed Countries, UN-OHRLLS, 2010)
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรี ยกโดยย่อว่า “สปป.ลาว”
มีพนที
ื ทังสิ น 236.800 ล้านตารางกิโลเมตร เป็ นประเทศทีไม่มีเส้นทางคมนาคมออกสู่
ทะเล ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นภูเขาและป่ าไม้ อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ทาํ
การเกษตร ปลูกพืช เลียงสัตว์ การเพาะปลูกส่วนใหญ่จะอาศัยนําฝนตามฤดูกาลทํา
ให้ผลผลิตพืชทีได้รับมีจาํ นวนจํากัด ในส่วนของประชากรมีทงสิ
ั นจํานวน 6,492,400
ล้านคน เป็ นเพศหญิง จํานวน 3,237,600 คน และเพศชาย จํานวน 3,254,800 คน
ทางด้านการเมืองการปกครองมีพรรคการเมืองพรรคเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวตั ิ
ลาว มีการบริ หารประเทศแบบประชาธิปไตยรวมศูนย์ ตังแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึง
ปั จจุบนั มีการจัดแบ่งพืนทีการปกครองเป็ นแขวง (Province) เมือง (District) และ
หมู่บา้ น (Village) โดยมี แขวง และมีหนึงนครหลวงเวียงจันทน์ สําหรับเมืองมี
ทังสิ นจํานวน เมือง เมืองทีไม่ผา่ นเกณฑ์ความยากจนจํานวน 2 เมือง และเมืองที
ผ่านเกณฑ์ความยากจนของ สปป.ลาว จํานวน 25 เมือง (Ministry of Planning and
Investment, Lao National Statistics Center - 40 Years, 2015: 162)ในส่วนของหมู่บา้ น
ทัวประเทศรวมทังสิ นจํานวน 8,470 หมู่บา้ น หมูบ่ า้ นทียังไม่ผา่ นเกณฑ์ความยากจน

จํานวน , หมูบ่ า้ น คิดเป็ นร้อยละ 3.09 และหมู่บา้ นทีผ่านเกณฑ์ความยากจน
จํานวน 3,577 หมู่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ .23 (Practice of assessing poverty standards
and standard development according to the speech no. 309/PM, Vientiane, 2015: 2)
ความยากจนของ สปป. ลาว มีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชาติและ
การให้ความหมายความยากจนของสหประชาชาติโดยมีรายละเอียดกล่าวคือ ประชาชน
ลาวเผชิญปั ญหาความยากจนมาเป็ นเวลานานและเป็ นปั ญหาระดับชาติ สื บเนืองจาก
ภาวะของสงครามทีเกิดขึนภายในประเทศเป็ นเวลายาวนานมากกว่า 100 ปี ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน เพราะไม่มีปัจจัยทีเอือต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ทําให้ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริ โภคสิ นค้า
และบริ การขันพืนฐานทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ ซึงนําไปสู่สภาพความเป็ นอยูท่ ีตํากว่า
ระดับมาตรฐาน ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ประเทศมีผลผลิต รายได้ การบริ โภคและ
การออมลดลง การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นไปอย่างชะลอตัวและไม่มนคงซึ
ั
งเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและทําให้เกิดปั ญหาสังคมตามมา เช่น ปั ญหาการไร้ที
อยูอ่ าศัยแบบถาวรเนืองจากการโยกย้ายถินฐานอยูบ่ ่อย ๆ เพราะต้องหลบหนีภยั
สงคราม ปั ญหาการขาดแคลนอาหาร ไม่สามารถรับประทานอาหารทีให้พลังงานได้
2,100 กิโลแคลอรี ต่อวัน ปั ญหาด้านสุขภาพจิต ยาเสพติด การด้อยโอกาสในการศึกษา
การเข้าไม่ถึงระบบด้านสาธารณสุข รวมทังปั ญหาคมนาคมทีถูกผลกระทบจากสงคราม
ทําให้ถนนและเส้นทางสัญจรไม่สามารถใช้งานได้ในทุกฤดูกาล (Onladsamee, 2014:
12-13)
เมืองบัวละพาเป็ นหนึงในจํานวน 10 เมืองของแขวงคําม่วน มีเนือทีทังสิ น
3.673 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทังสิ นจํานวน 31,260 คน จําแนกเป็ นเพศหญิง
จํานวน ,681 คน จําแนกเป็ นเพศชาย จํานวน 5,579 คน มีหมูบ่ า้ นทังสิ นจํานวน
หมู่บา้ น จําแนกเป็ นหมูบ่ า้ นไม่ผา่ นเกณฑ์ความยากจนมีจาํ นวน 2 หมู่บา้ น คิดเป็ น
ร้อยละ 16.7 จําแนกเป็ นหมูบ่ า้ นพ้นความยากจนมีจาํ นวน 60 หมู่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ
83.3 ซึงในจํานวน 12 หมู่บา้ นยากจน ประกอบด้วย 1) หมู่บา้ นแก้งตาปลา 2) หมู่บา้ น

นําออกรู 3) หมู่บา้ นหนองกะปาด 4) หมู่บา้ นวังเงือก 5) หมู่บา้ นหนองกุง้ 6) หมู่บา้ น
หิ นลับ 7) หมูบ่ า้ นละจัง8) หมู่บา้ นละโบย 9) หมู่บา้ นกาอี 10) หมู่บา้ นทับลาว 11)
หมู่บา้ นปลาชิว และ 12) หมู่บา้ นจะโนน มีครัวเรื อนยากจนจํานวน188 ครัวเรื อนคิด
เป็ นร้อยละ 38.06 มีครัวเรื อนพ้นความยากจนจํานวน 306 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ
61.04 ในส่วนของประชากรมีหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีอาศัยปะปนกัน เช่น เผ่าลาว คิดเป็ น
ร้อยละ 18.6 ผูไ้ ท คิดเป็ นร้อยละ 22.4 มะก๋ อง คิดเป็ นร้อยละ 17 ง้วน คิดเป็ นร้อยละ 2.4
ตรี คิดเป็ นร้อยละ 38.5 และกรี คิดเป็ นร้อยละ 1.1 (Practice of assessing poverty
standards and standard development according to the speech no. 309/PM, Vientiane,
2013-2015: 94) นอกจากนี เมืองบัวละพายังเป็ นเมืองหนึงทีมีครัวเรื อนยากจนมากทีสุด
ของแขวงคําม่วน ทังนีเป็ นผลสื บเนืองมาจากเป็ นเมืองทีได้รับผลกระทบจากสงคราม
ปฏิวตั ิมากทีสุดประชาชนต้องหนีภยั สงครามทําให้ไม่มีเวลาเพาะปลูกเลียงสัตว์ และ
พืนทีทําการเกษตรกรรมก็มีจาํ กัดไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที เพราะเศษซาก
ของสงครามยังคงหลงเหลืออยู่ โดยเฉพาะลูกระเบิดทียังไม่ระเบิดฝังอยูใ่ นพืนทีดินเป็ น
จํานวนมากไม่สามารถเก็บกูอ้ อกจากพืนทีได้หมดทําให้ประชาชนไม่มีพนที
ื เพาะปลูก
และเลียงสัตว์ทีปลอดภัย ส่วนด้านทีอยูอ่ าศัยก็ยงั ไม่ถาวร เนืองจากมีการโยกย้ายถิน
ฐานอยูบ่ ่อย ๆ เพราะต้องหลบหนีภยั สงครามจึงทําให้ประชาชนอยูไ่ ม่เป็ นทีและทําให้
การสร้างวัฒนธรรมร่ วมกันมีนอ้ ย เมือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สามารถเข้าถึงบริ การด้าน
สาธารณสุข อีกประการหนึง คือ เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกสามารถเดินทางได้เพียง
สองฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูหนาวเท่านัน เนืองจากเป็ นเขตพืนทีชนบททีทุรกันดารทีมี
ความแตกต่างจากทีอืน ๆ คือ เป็ นเขตพืนทีราบลุ่มสลับภูเขาและทีราบภูเขาเรี ยบยาว
ตามทิวเขา รวมถึงผูใ้ ห้ทุนในการพัฒนายังมีจาํ กัด (Fundamental Party Committee at
the Langkhang - Wangmaner Assembly Point. Summary Report no. 135/AP-LK,
October 25. Boualapha district, Khammouane province, Lao People’s Democratic
Republic, 2014) ครัวเรื อนในหมูบ่ า้ นยากจนของเมืองบัวละพามีทงครั
ั วเรื อนยากจน
และครัวเรื อนพ้นความยากจนซ้อนทับกันอยูใ่ นหมู่บา้ นเดียวกัน ซึงครัวเรื อนยากจน

เหล่านีมีมากทีสุดในจํานวน หมูบ่ า้ นยากจนของเมืองบัวละพา จึงทําการวิจยั เพือให้
ทราบถึงปั จจัยทีส่งผลต่อครัวเรื อนยากจน เพือเป็ นประโยชน์ให้แก่ครัวเรื อนทียัง
ยากจน เมืองยากจน แขวงยากจนในทัวประเทศ จะได้นาํ ผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปั ญหาทําให้ครัวเรื อนพ้นความยากจน และเพือประโยชน์อนั สูงสุดของ
ประชาชนในการมีคุณภาพชีวติ ดียงิ ๆ ขึนตามลําดับต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื อศึ ก ษาปั จ จัย ที ส่ งผลต่ อ ครั ว เรื อ นยากจน เมื อ งบัว ละพา แขวงคําม่ ว น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาครังนีเลือกเจาะจงพืนทีหมู่บา้ นนําออกรู เมืองบัวละพา แขวงคํา
ม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงเป็ นพืนทีทีได้รับการคัดเลือกจาก
คณะพัฒนาชนบทและลบล้างความยากจนขันแขวงและขันเมือง เพราะเป็ นหมู่บา้ นทีมี
ครัวเรื อนยากจนมากทีสุดในจํานวน 12 หมู่บา้ นยากจนของเมืองบัวละพา ใช้
วิธีดาํ เนินการวิจยั เชิงคุณภาพเพือให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และเป็ นข้อมูลทีรวบรวมได้จาก
ปั จจัยทีส่งผลต่อครัวเรื อนยากจนทีเป็ นปรากฏการณ์แท้จริ งทีเกิดขึนในพืนที
กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครังนีเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informants) ประกอบด้วย
ตัวแทนของหัวหน้าครัวเรื อนยากจน จํานวน 40 คน ตัวแทนของหัวหน้าครัวเรื อนพ้น
ความยากจนจํานวน 10 คน และผูเ้ ชียวชาญภาครัฐและผูน้ าํ ชุมชนจํานวน 5 คน โดยมี
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างการสร้างและหาคุณภาพ
ของเครื องมือโดยการศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั และแนวคิดเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อ
ครัวเรื อนยากจน เพือเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
การวิเคราะห์เนือหา กําหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื องมือ ดําเนินการร่ างแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยนําประเด็นทีได้มาวิเคราะห์เพือจัดหมวดหมู่ให้

สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจยั นําเสนอร่ างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการทีปรึ กษา เพือตรวจสอบความถูกต้องและ
ครอบคลุมของเนือหา นําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีปรับปรุ ง เสนอผูเ้ ชียวชาญ 5
คน เพือตรวจสอบหาค่าความเทียงตรงของเนือหาครอบคลุมสิ งทีจะศึกษาโดยมีเกณฑ์
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.50 ขึนไป ซึงผลการประเมินค่าความสอดคล้องจาก
ผูเ้ ชียวชาญมีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อถือว่าข้อคําถามใช้ได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั
นําหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถึงกลุ่มเป้ าหมายเพือนัด
วัน เวลา สถานที ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content analysis) โดยผูว้ จิ ยั นําผลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเกียวกับปั จจัยทีส่งผลต่อครัวเรื อนยากจน เมืองบัวละพา แขวงคําม่วน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นําข้อมูลมาจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับ ข้อคําถาม
แล้วทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือให้ทราบถึงปัจจัยทีส่งผลต่อครัวเรื อนยากจนและได้นาํ
ข้อมูลคืนให้ชุมชนได้ยนื ยันความถูกต้อง
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อครัวเรื อนยากจน เมืองบัวละพา แขวงคําม่วน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า
1. ปั จจัยด้านการศึกษา พบว่า 1) อาคารเรี ยนชันประถมศึกษาทีมีอยู่ มีสภาพ
ไม่แข็งแรง ไม่มนคงและไม่
ั
ปลอดภัยขาดการซ่อมแซม และโรงเรี ยนไม่มีหอ้ งสมุดและ
ไม่มีหอ้ งนําประจําโรงเรี ยน เป็ นต้น 2) ไม่มีโรงเรี ยนชันมัธยมศึกษาประจําในหมู่บา้ น
เนืองจากชุมชนมีพนที
ื ตังอยูห่ ่างไกลตัวเมือง ไม่มีพาหนะเดินทางไปโรงเรี ยน เช่น
รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ หากต้องการส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษาต่อต้องเดินเท้า
หรื อนังรถไถนาเดินตามสองล้อไปโรงเรี ยนในตัวเมืองทีมีระยะทางไปและกลับ
ประมาณ 48 กิโลเมตร ต้องมีค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ค่าทีพักและค่าอาหาร ซึง
ครอบครัวไม่มีกาํ ลังทรัพย์เพียงพอทําให้ขาดโอกาสทางการศึกษาส่งผลให้ออก

โรงเรี ยนกลางคัน 3) บุคลากรทางด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ เช่น ครู ขาดแคลนทําให้
ครู ตอ้ งรับผิดชอบสอนหลายชันเรี ยนและจํานวนนักเรี ยนไม่สอดคล้องกับอัตรา
ครู ผสู ้ อนทําให้การดูแลนักเรี ยนไม่ทวถึ
ั ง และขาดครู ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพือ
ส่งเสริ มหมู่บา้ นวัฒนธรรมตามนโนบายของรัฐบาล 4) ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในการ
เรี ยนการสอน และเครื องแบบนักเรี ยน เนืองจากพืนทีชุมชนโดยส่วนมากมีฐานะยากจน
และไม่มีความสามารถในการจัดหาได้ 5) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนเพือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนือง ทําให้ขาดโอกาสในการเข้ารับการ
อบรม ฝึ กทักษะ เพือพัฒนารู ปแบบการสอนใหม่ ๆ ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้เรี ยนรู ้สิง
ใหม่ ๆ และทันต่อโลกปัจจุบนั 6) ขาดทุนการศึกษาเพือสนับสนุนสําหรับเด็กทีเรี ยนดี
แต่มีฐานะยากจน ทําให้ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน ทําให้ไม่มีอาชีพที
มันคง มีงานทําแต่มีค่าตอบแทนไม่เหมาะสม เป็ นต้น
2. ปั จจัยด้านสาธารณสุข พบว่า 1) ไม่มีสถานีอนามัยประจําในหมูบ่ า้ นและไม่
มีแพทย์เฉพาะทาง ไม่มีพยาบาล ไม่มีอุปกรณ์เครื องมือทางการแพทย์และยารักษาโรค
ต่าง ๆ ทีเพียงพอ 2) ขาดเจ้าหน้าทีสาธารณสุขดูแลสุขภาพประจําหมู่บา้ น 3) ไม่มีการ
ตรวจสุขภาพขันพืนฐานประจําปี ให้แก่ประชาชนในหมูบ่ า้ น 4) ประชาชนขาดความรู ้
ความเข้าใจด้านสุขภาพจึงทําให้ประชาชนไม่สามารถป้ องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ
ต่าง ๆ ได้ เป็ นสาเหตุทาํ ให้ประชาชนป่ วยเป็ นโรค เช่น ป่ วยเป็ นโรคท้องร่ วง โรคพยาธิ
ใบไม้ในตับและปวดเมือยตามร่ างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดประดงข้อเท้าและโรค
ไข้เลือดออก และ 5) ประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจในการเข้าใช้หอ้ งนําเพราะ
ประชาชนนิยมเข้าป่ าสาเหตุของปั ญหาเนืองจากขาดแคลนนําเป็ นปั จจัยทีสําคัญมาก
ทีสุด
3. ปั จจัยด้านอาหาร พบว่า 1) ขาดการจัดสรรพืนทีดินทํากินเพิมให้แก่
ประชาชน พืนทีดินทํากินโดยส่วนมากประสบปั ญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง นําท่วม
เป็ นต้น และภัยสงคราม หลังจากเสร็ จสิ นภัยสงครามยังมีลูกระเบิดทีเก็บกูย้ งั ไม่หมดใน
พืนทีดินทํากิน ทําให้พนที
ื ดินทํากินมีนอ้ ยและผลผลิตก็ได้นอ้ ยไม่เพียงพอต่อการ

บริ โภคนอกจากนีประชาชนยังขาดความรู ้ทางด้านการเกษตร เช่น การแก้ไขปั ญหา
ศัตรู พืช การเพิมผลผลิตของการเพาะปลูก การบํารุ งรักษาพืนดินจากภัยแล้ง วิธีทาํ ปุ๋ ย
ชีวภาพและวิธีการปลูกหญ้าเพือมีไว้ให้สตั ว์เลียงกินตลอดปี 2) ภาครัฐยังเข้ามา
ช่วยเหลือไม่ทวถึ
ั ง เช่น อุปกรณ์ทางด้านการเกษตร เมล็ดพันธุ์ขา้ วทีทนทานต่อสภาพ
อากาศ เมล็ดพันธุ์พืชในการเพาะปลูก (ถ้ามี) และปุ๋ ยชีวภาพเพือนํามาเพาะปลูกเพราะ
ไม่มีกาํ ลังในการซือ 3) ขาดระบบชลประทาน ทําให้ประชาชนไม่มีแหล่งนําทีจะใช้ใน
การประกอบอาชีพทางด้านกสิ กรรม เช่น ขาดนําทํานา ขาดแหล่งนําในการเพาะปลูก
ขาดแหล่งนําให้สตั ว์เลียงดืมกิน เป็ นต้น
4. ปั จจัยด้านทีอยูอ่ าศัย พบว่า 1) อาคารบ้านเรื อนของประชาชนมีการก่อสร้าง
ทียังไม่มนคงถาวร
ั
ลักษณะของบ้านเรื อนส่วนใหญ่มุงหลังคาจากไม้แผ่น (ไม้แป้น)
วัสดุทีใช้ปูพนบ้
ื านเรื อนทําจากไม้แผ่น (ไม้แป้น) และบางครัวเรื อนยังใช้วสั ดุปูพนบ้
ื าน
ด้วยไม้ไผ่ (ไม้ปล้อง) ทําให้ชีวติ ไม่มีความปลอดภัยทีเพียงพอ 2) ประเภทของพลังงาน
หลักในการสร้างแสงสว่างในครัวเรื อนได้จากตะเกียงนํามัน รองลงมาจากแบตเตอรี
ไฟฟ้านอกนันไม่มีไฟฟ้าใช้ เนืองจากความยากจนเพราะรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวติ (ไฟฟ้ามีแต่ปัญหาอยูท่ ีประชาชนไม่สามารถทีจะซือหม้อแปลงมาติดไฟฟ้าใช้
ในบ้านของตนเองได้)
5. ปั จจัยด้านคมนาคม พบว่า 1) เส้นทางการคมนาคมระหว่างหมูบ่ า้ นไป
อําเภอเป็ นหลุมเป็ นบ่อทําให้บุคคลภายนอกหมู่บา้ นเดินทางเข้ามาติดต่อ ค้าขายหรื อ
ขนส่งผลผลิตเพือนําไปขายในสถานทีต่าง ๆ นันไม่มีความสะดวกสบาย 2) ไม่มีรถ
โดยสารประจําทางเพือเดินทางระหว่างหมู่บา้ นไปทีอําเภอทําให้ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกสบายเท่าทีควร
6. ปั จจัยด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่า ไม่มีหอกระจายข่าวประจําหมูบ่ า้ นทําให้
ประชาชนขาดการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกต้องอย่างต่อเนือง
7. ปั จจัยด้านรายได้ พบว่า ประชาชนยังมีรายได้ตาโดยเฉลี
ํ
ยอยูท่ ีประมาณ
6,000 บาท/ปี หรื อเฉลียอยูป่ ระมาณ 500 บาท /คน/เดือน ซึงยังตํากว่าเกณฑ์ของรัฐบาล

กําหนดไว้เฉลียอยูท่ ีประมาณ 768 บาท/คน/เดือน สาเหตุของปั ญหาทีประชาชนมี
รายได้ตาํ เนืองจากประชาชนมีอาชีพหลักจากการทํานาเพียงอย่างเดียว
อภิปรายผล
ปั จจัยทีส่งผลต่อครัวเรื อนยากจน เมืองบัวละพา แขวงคําม่วน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีทงหมด
ั
7 ปั จจัย ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านการศึกษา 2) ปั จจัย
ด้านสาธารณสุข 3) ปั จจัยด้านอาหาร4) ปั จจัยด้านทีอยูอ่ าศัย 5) ปั จจัยด้านคมนาคม 6)
ปั จจัยด้านข้อมูลข่าวสาร และ 7) ปั จจัยด้านรายได้ ซึงผลการวิจยั นีสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Onladsamee (2014: 12-13) ทีพบว่า สาเหตุของความยากจนในชนบทมา
จากปั จจัยดังนี คือ ) ขาดพืนทีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ) ไม่มีเงินทุน ) ไม่มี
เทคโนโลยีใช้เข้าในการผลิตการผลิตขึนกับธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ) บริ การทาง
สังคมด้านการศึกษาและสาธารณสุขมีนอ้ ยมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Office of Central Rural Development and Poverty Eradication (2016: 28-30) พบว่า
เศรษฐกิจในระดับท้องถินเพิงจะเริ มมีการพัฒนา การจัดสรรทีดินยังไม่เหมาะสม
เท่าทีควรโดยเฉพาะพืนทีเกษตรกรรมยังมีจาํ กัดการผลิตผลทางเกษตรกรรมส่วนมากยัง
พึงพาธรรมชาติขาดเครื องจักรกลทีใช้ในการเกษตรกรรมทําให้มีรายได้ตาํ รวมไปถึง
การถูกภัยธรรมชาติคุกคาม สภาพแวดล้อมถูกทําลาย แรงงานในชนบทไม่มีงานทํา
ขาดทีอยูอ่ าศัยทีถาวร ขาดแคลนอาหารทีให้พลังงานน้อยกว่า , กิโลแคลอรี ต่อวัน
ด้านการศึกษายังอยูใ่ นระดับทีตํา ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริ การด้านสาธารณสุข
เส้นทางคมนาคมไม่สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล (ใช้ได้เพียงฤดูร้อนและฤดูหนาว) ขาดการ
เข้าถึงด้านข้อมูลข่าวสาร ขาดนําดืมทีสะอาดใช้ในการอุปโภค-บริ โภค ขาดไฟฟ้าและ
อืน ๆ มีลูกมากและมีลูกถีซึงทําให้แม่ไม่มีเวลาทํางานเพือช่วยเหลือครอบครัว
ประชาชนส่วนใหญ่ยดึ อาชีพถางป่ าทําไร่ นอกจากนีพืนทีดินเพือทําการเกษตรกรรม
ซึงมีนอ้ ยอยูแ่ ล้ว ยังมีพนที
ื ดินทีมีวตั ถุระเบิดทีเป็ นสิ งเศษเหลือจากสงครามทียังไม่
ระเบิดฝังอยูม่ ากมายซึงเป็ นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรและการพัฒนา

โครงสร้างพืนฐานแก่ประชาชน ซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อปั ญหาความยากจน ดังนัน
พรรคและรัฐได้พยายามส่งเสริ ม ปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในทุก ๆ มิติทงในด้
ั าน
เศรษฐกิจ สังคมและทางกายภาพ เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงตามกระแสโลกาภิวตั น์
เพือก้าวให้ทนั นานาประเทศ ดังนัน เพือทําให้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาครัวเรื อนให้พน้
ความยากจนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประสบผลสําเร็ จอย่างยังยืน
นัน การดําเนินงานในการปฏิบตั ิของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม แขวง เมืองหมูบ่ า้ น
ภาคเอกชนและตลอดจนถึงภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินการ และมี
การประชาสัมพันธ์เชิงรุ กให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานการแก้ไขความ
ยากจนของชาติ ในแต่ละยุทธศาสตร์บรรลุเป้ าหมาย ซึงจะนําไปสู่ความสําเร็ จและพ้น
จากความยากจนอย่างยังยืนในอนาคตต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทุกภาคส่วนทีเกียวข้องควรมีการนําปั จจัยที
ส่งผลต่อครัวเรื อนยากจน ได้แก่ ด้านการศึกษา สาธารณสุข อาหาร ทีอยูอ่ าศัย คมนาคม
ข้อมูลข่าวสาร และระดับรายได้ นําไปสู่การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา
ชนบทเพือลบล้างความยากจนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิบตั ิ เจ้าหน้าทีของรัฐทีรับผิดชอบในการดูแล
การพัฒนาชนบท เช่น เจ้าหน้าทีกลุ่มบ้าน และเจ้าหน้าทีพัฒนาชนบท ควรทํา
ความเข้าใจปัจจัยทีส่งผลต่อครัวเรื อนยากจนในมิติทีเป็ นความต้องการของชุมชน เพือ
การแก้ไขปั ญหาได้อย่างแท้จริ ง
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป ควรมีการศึกษาพืนทีทีมีครัวเรื อนพ้น
ความยากจน ว่ามีปัจจัยใดบ้างทีทําให้ครัวเรื อนพ้นความยากจน เพือสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้สาํ หรับพืนทีอืน ๆ ในการพัฒนาชุมชนเพือนําไปสู่การแก้ปัญหาความ
ยากจนได้อย่างยังยืน
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