
1 
 

 
 

 

รายงานวิจัยเบื้องต้น (Inception Report) ระยะ 8 เดือน 

(วันที่ 15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 ถึง  วันที่ 14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565) 

สัญญาเลขที ่A14F640070 
 

 
 

โครงการ 
งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

จังหวัดยะลา 
Research and Innovation for Comprehensive and Accurate Solution  

of Poverty, Yala Province 

 
 

 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย  หวัหน้าโครงการวิจัย 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 
 

สนับสนุนโดยกองทุนสง่เสริม ววน. และหน่วย บพท. 
 

วันที่ 15  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 



ก 
 

บทสรุปผู้บริหาร  

 โครงการวิจ ัยเร ื ่อง “งานวิจ ัยและนวัตกรรมเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ 
และแม่นยำจังหวัดยะลา” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการสร้างระบบและกลไกการแก้ปัญหาความยากจนระดับ
พื้นที่ที ่เชื ่อมโยงกับแพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยลันวัตกรรม (อว.) โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อค้นหาและสอบทานคนจน
กลุ ่มเป้าหมายที ่กระจายอยู ่ในพื ้นที ่จ ังหวัดยะลาอย่างแม่นยำ เพื ่อวิเคราะห์สาเหตุความยากจน  
ของกล ุ ่มเป ้าหมายจ ังหว ัดยะลา เพ ื ่อพ ัฒนาโมเดลและร ูปแบบการแก ้ไขป ัญหาความยากจน  
แบบเบ ็ดเสร ็จและแม่นยำจ ังหว ัดยะลา และเพื่ อจ ัดทำข้อเสนอแนะเช ิงนโยบายการแก้ป ัญหา 
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา  
 วิธ ีการดำเนินการวิจ ัยของโครงการวิจ ัยเร ื ่อง “งานวิจ ัยและนวัตกรรมเพื ่อแก้ไขปัญหา  
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจ ังหว ัดยะลา” ใช ้ เทคนิคการรวบรวมข้อม ูลเช ิงปริมาณ  
และเชิงคุณภาพในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (R+D) เพื่อตอบคำถามการวิจัย โดยมีรายละเอียด 
ของวิธีการดำเนินการวิจัยโดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่นำร่อง  ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดยะลา 8 
อำเภอ 58 ตำบล โดยมีเกณฑ์การค ัดเล ือกพื ้นท ี ่นำร ่อง ค ือ (1) เป ็นอำเภอที ่ม ีการกระจ ุกตัว  
ของคนจนสูง (2) เป็นพื้นที่ ๆ มีกลไกความร่วมมือที่มีความเข้มแข็ง และ (3) เป็นพื้นที่ ๆ มีโอกาสประสบ
ความสำเร ็จส ู ง  โดยม ีอำเภอราม ันและอำเภอบ ันน ังสตา เป ็นพ ื ้นท ี ่  ๆ เข ้ า เกณฑ ์ท ั ้ ง  3 ข้อ  
เพ ื ่ อการดำเน ินการพ ัฒนาโมเดลความยากจน  ก ิจกรรมการดำเน ินงานภายใต ้ โครงการว ิจัย 
“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” ประกอบด้วย 
1. พัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือในระดับพื ้นที่  2. ศึกษาบริบท สถานการณ์ปัญหา ทบทวน 
ต ้นท ุนพ ื ้นท ี ่ และจากฐานข ้อม ูลท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง เช ่น  TPMAP จปฐ. และอ ื ่น  ๆ  3. สำรวจค ้นหา 
และสอบทานข้อมูลคนจน 4. วิเคราะห์จ ัดกลุ ่มคนจน และคืนข้อมูลให้ก ับชุมชน  5. พัฒนาระบบ 
และกลไกการส ่งต ่อความช ่วยเหล ือ  6. พัฒนาโมเดลการแก้ป ัญหาความยากจนในพื ้นท ี ่นำร่อง  
(Operating Model/Pilot Project) และการใช ้นว ัตกรรมแก้จน  และ 7. พัฒนาความก้าวหน้า 
ทางวิชาการด้วยการวิจัยเชิงพื ้นที่  โดยมีผลผลิตสำคัญ คือ 1) มีคณะบุคคลหรือกลไกในการทำงาน  
เพื่อการแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดยะลา  2) มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3) ได้ระบบ
ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนในระดับพื้นที่จากการวิเคราะห์ทุนทั้ง 5 ด้าน 4) ได้ค้นหาและสอบทานข้อมลูคน
จ น อย ่ า ง น ้ อ ย  2 0 , 0 0 0  ค น หร ื อ  5 , 0 0 0  ค ร ั ว เ ร ื อ น  5 )  ไ ด ้ ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ส ่ ง ต่ อ 
ความช่วยเหลืออย่างน้อย 3 ระบบ 6) ส่งต่อความช่วยเหลือหรือได้ร ับการพัฒนาอาชีพอย่างน้อย  
ร้อยละ 10 หรือ 2,000 ราย  และ 7) มีนวัตกรรมแก้จนที ่เป็นแนวปฏิบัติที ่ด ีท ี ่สอดคล้องกับบริบท 
ของกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 3 นวัตกรรม ผลลัพธ์สำคัญ คือ การนำข้อค้นพบนวัตกรรมแก้จน นวัตกรรม
การส ่งต ่อคณะ นว ัตกรรมการทำงานในพื ้นท ี ่ท ี ่ เป ็นบร ิบทส ังคมพหุว ัฒนธรรมพหุภาษา  
ไปประยุกต์แก้ปัญหาในพื ้นที ่อื ่นและนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจน  
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำไปใช้แก้ปัญหาความยากจนของจังหวัดยะลา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  
คือ จังหวัดยะลาได้รับการแก้ปัญหาความยากจนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี
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ขึ้น โดยมีผลการดำเนินงานในระยะ 8 เดือน ดังนี้  1. กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือใน
ระดับพ้ืนที ่ โดยมีประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดยะลา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการในระดับจงัหวัด 
โดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื ่อนำเสนอผลการ
ดำเนินงานและแนวทางการบูรณนาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนใหญ่การพัฒนาจังหวัดยะลา 
ตามนโยบาย มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดยะลา มีการ
ประชุมเตรียมการในการจัดทำ MOU โดยจะมีการทำ MOU ร่วมกันในเดือนกุมภาพันธ์  และประชุม
ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ 2 อำเภอและ 3 ตำบลนำร่อง คือ 1) ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา 2) ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 2. ศึกษาบริบท สถานการณ์ปัญหา ทบทวน ต้นทุนพื้นที่และจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำร่อง (TPMAP) เพื่อยืนยันจำนวนครัวยากจนจากภาคี
ความร่วมมือและชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บข้อมูลครัวเรือนตกหล่นตกสำรวจเพื่อให้การเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่ปฏิบัติการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดอบรม Workshop 
วิเคราะห์ บริบทสถานการณ์ปัญหา ทบทวนต้นทุนและข้อมูล และการคีย์เข้าระบบ PPP Connect 
ข้อมูลทุนทั้ง 5 มิติ รวมทั้งการนำข้อมูลสู่กระบวนการคัดเลือกพ้ืนที่ตำบลนำร่องในการทำ Operating 
Model (OM) ใน 2 อำเภอนำร่อง คืออำเภอรามันและอำเภอบันนังสตา และขยายเพ่ิมเติมอีก 2 
อำเภอคือ อำเภอกาบัง และอำเภอยะหา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เก็บรวบรวมแบบสำรวจ ทำความ
เข้าใจกระบวนการ เครื่องมือแบบสำรวจให้กับบัณฑิตอาสาและบัณฑิตว่างงานในพื้นที่เป้าหมาย  3. 
สำรวจค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจน ผู้เก็บข้อมูลในพื้นที่เป็นผู้ค้นหาและให้ผู้นำ 4 เสาหลัก (ผู้นำ
ศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำตามธรรมชาติ) เป็นผู้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหา  มีการลงพื้นที่ปฏิบัติการอำเภอนำร่องเพ่ือ
นำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการวิจัยฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น  พัฒนาการอำเภอ 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายบัณฑิตอาสารักษามาตุภูมิ  นำข้อมูลที่ได้จัดเก็บในพื้นที่อำเภอ
มาตรวจสอบ และดำเนินการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ 2 อำเภอ คือ อำเภอบันนังสตา และอำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา รวมทั้งหมด 4,424 ครัวเรือน 18,839 คน และที่ยังไม่คีย์ข้อมูลเข้าระบบอีก 1,486 
ครัวเรือน จากยอดเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 5,910 ครัวเรือน  และมีการเก็บข้อมูลครัวเรือนเพิ่มอีก 
2 อำเภอ คือ อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง รวมเป็น 4 อำเภอ 5,028 ครัวเรือน จำนวนสมาชิก 
21,403 คน คือ 1) อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เก็บข้อมูลแบบสำรวจใน 5 ตำบล จำนวนครัวเรือน 
1,625 ครัวเรือน และจำนวนสมาชิก 7,031 คน 2) อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เก็บข้อมูลแบบสำรวจ
ใน 14 ตำบล จำนวนครัวเรือน 2,799 ครัวเรือน และจำนวนสมาชิก 11,808 คน 3) อำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา เก็บข้อมูลแบบสำรวจใน 6 ตำบล จำนวนครัวเรือน 359 ครัวเรือน และจำนวนสมาชิก 
1,669 คน 4) อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เก็บข้อมูลแบบสำรวจใน 2 ตำบล จำนวนครัวเรือน 245 
ครัวเรือน และจำนวนสมาชิก 895 คน 4. พัฒนาระบบและกลไกการส่งต่อความช่วยเหลือ โดยระบบ
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กลไกความช่วยเหลือผู้ยากลำบาก สำรวจพบผู้ยากลำบากจังหวัดยะลาที่ต้องการความช่วยเหลือ
เร่งด่วน เป็นข้อมูลครัวเรือนยากจนวิกฤต จำนวน 5 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอรามัน จำนวน 2 ครัวเรือน 
ซึ่งมีความยากจนด้านความเป็นอยู่ และด้านรายได้ และ อำเภอบันนังสตา จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งมี
ความยากจนด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้  และด้านสุขภาพ ที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน อีกทั้ง 
อยู่ระหว่างการส่งต่อความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนอีก 8 คน ในอำเภอกาบัง 7 คน และอำเภอยะ
หา 1 คน ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับครัวเรือนยากจนวิกฤตผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา   
5. พัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่นำร่อง (Operating Model/Pilot Project) และ
การใช้นวัตกรรมแก้จน มีการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่เพื่อออกแบบนวัตกรรมแก้จน (Operating 
model/ Pilot project) ที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายจากปัญหาคนจนและทุน 5 ด้าน 
โดยมีการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์บริบทพ้ืนที่ของแต่ละ OM เพื่อออกแบบนวัตกรรมแก้จนที่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ที่มีทุนด้านต่างๆที่สูงและต่ำ รวมทั้งวิเคราะห์กรอบการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (SLF) ใน
อำเภอนำร่อง 2 อำเภอ 3 ตำบล นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมโมเดลแก้จน 3 นวัตกรรม ภายใต้ชื่อ 1) 
ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นวัตกรรมการยกระดับเกษตรแบบผสมผสาน ( JAPO 
Model)  2) ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรริมฝั่ง
แม่น้ำ และ 3) ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นวัตกรรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือการดำรงชีพ
และเชิงพาณิชย์ 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

สัญญาเลขที่  A14F640070 
ชื่อโครงการ  งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ 

แม่นยำจังหวัดยะลา  
หัวหน้าโครงการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย 
หน่วยงานต้นสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564  ถึง  14 พฤษภาคม  2565 
งบประมาณดำเนินการ 8,250,000  บาท 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ  

1.  การวิเคราะห์บริบทและสถานการณ์ปัญหาความยากจนและแนวทางการแก้ปัญหาใน
พื้นที่ในภาพรวมในพื้นที่จังหวัดยะลา 

1) บริบทและสถานการณ์ปัญหาความยากจนในพ้ืนที่จังหวัดยะลา 

โครงการวิจัยเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นยำจังหวัดยะลา” เป็นโครงการที ่ตอบสนองต่อสถานการณ์เช ิงพื ้นที ่จ ังหวัดยะลา  
ในบริบทสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรม ซึ ่งมีจำนวนประชากรทั ้งสิ ้น 538,608 คน จากจำนวน  
8 อำเภอ 58 ตำบล (สำนักบริหารการทะเบียน,กรมการปกครอง,2562) และมีจำนวนคนจน  
20,298 คน จากประชากรที่สำรวจ 318,895 คน จากข้อมูลของฐานข้อมูล Thai People Map and 
Analytics Platform หรือ TPMAP โดยโครงการมีโจทย์และเป้าหมายสอดคล้องกับกรอบแผนงาน  
ที่มุ่งสร้างแพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างระบบและกลไกการแก้ปัญหา
ความยากจนระดับพ้ืนที่และเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มส่วนกลาง (Practical Proverty Platform) 

ด้วยบริบทความเป็นสังคมพหุภาษา พหุว ัฒนธรรม ที ่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาที่  1 แต่ใช้ภาษามลายูถ ิ ่นเป็นภาษาที่  1 หรือ ภาษาแม่ มีภาษาไทยเป็น 
ภาษาที่ 2 และมีภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษามลายูกลาง ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน เป็นลักษณะสังคม 
ทวิ - พหุภาษา สถานการณ์ด้านภาษาส่งผลต่อ การพัฒนาเชิงพื ้นที ่มาโดยตลอด ประกอบกับ
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น มาส่งผลต่อ
การพัฒนาเชิงพื ้นที ่ทำให้จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที ่ม ีดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human 
Achievement Index : HAI) อยู่ในลำดับที่ 69 จาก 77 จังหวัดในปี 2562 (สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562 
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ตารางท่ี 1.1  ข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคน จังหวัดยะลา 

มิติย่อย 
ลำดับที่ของประเทศ 

2558 2560 2562 

  ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ 52 60 60 

  ดัชนีย่อยด้านการศึกษา 69 71 71 

  ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน 68 57 61 

  ดัชนีย่อยด้านรายได้ 33 19 29 

  ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 54 70 54 

  ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 50 8 16 

  ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการสื่อสาร 66 23 29 

  ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม 70 70 69 

  ดัชนีความก้าวหน้าของคน 74 71 69 
 

   ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562 
 

 และเม่ือพิจารณาจากดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI)  
ปี 2562 เฉพาะในมิติด้านรายได้ พบว่า ประชาชนในจังหวัดยะลา มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน
เป็นลำดับที ่ 66 จาก 77 จังหวัด คือ เฉลี ่ย 18,018 บาท ต่อเดือน มีสัดส่วนประชากรยากจน 
เป็นลำดับที่ 67 จาก 77 จังหวัด คือ ร้อยละ 23.28 และครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค
เป็นลำดับที ่ 3 จากจำนวน 77 จังหวัด คือ ร้อยละ 18.87 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ, 2562) 

ตารางท่ี 1.2  ข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติรายได้ จังหวัดยะลา 

มิติ รายการตัวชี้วัด หน่วย 
ข้อมูลตัวชี้วัด ลำดับที่ 

2558 2560 2562 2558 2560 2562 

ด้าน
รายได้ 

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อ
เดือน 

บาท 15,584 18,018 18,018 73 66 66 

สัดส่วนประชากรยากจน ร้อยละ 21.04 13.11 23.28 73 55 67 

ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

ร้อยละ 15.91 18.87 18.87 4 3 3 

 

   ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562 



3 
 

 นอกจากข้อมูลจากดัชนีความก้าวหน้าของคนแล้วยังมีข้อมูลที่สะท้อนบริบทปัญหาใน
พื้นที่จังหวัดยะลาที่เป็นความเหลื่อมล้ำในโอกาสของการพัฒนา เป็นข้อมูลนักเรียนที่อยู่นอกระบบ  
และนักเรียนออกกลางคันจังหวัดยะลา ซึ่งพบว่าจากนักเรียนที่เรียนในหน่วยงานของการศึกษา  
นอกระบบ หรือ กศน. จังหวัดยะลา ปี 2562 จำนวนทั ้งสิ ้น 7 ,381 คน มีเด็กที ่ออกกลางคัน 
ถึง 566 คน ได้มีการส่งต่อ 167 คน และมีเด็กปกติที่ไม่ได้เรียน 2,222 คน และมีเด็กพิการ 148 คน 
(สำนักงานการศึกษานอกระบบจังหวัดยะลา, 2562) 

ตารางท่ี 1.3  ข้อมูลเด็กออกนอกระบบ จังหวัดยะลา 

อำ
เภ

อ 

รว
มท

ั้งห
มด

 

เข้าเรียนหรือจำหน่ายออกจาก
ฐานข้อมูล 

กำลังดำเนินการติดตาม 

เรียนใน
ประเทศ 
/นอก

ประเทศ 

จบ ม.
6 

หรือ
เทียบ 
เท่า 

ไม่มี
ตัวตน 
/ตาย 

จบ 
ม.3 

รวม 
เด็ก

พิการ 

เด็กปกติ 
ที ่

ไม่ได้ 
เรียน 

เด็ก 
ออก
กลาง 
คัน 

ได้
ดำเนิน 
การส่ง

ต่อ 

ยัง
ไม่ได้

ดำเนิน 
การ 

รวม 

  บันนังสตา 997 444 3 87 73 607 28 281 78 3 0 390 

  กาบัง 536 183 6 59 58 306 3 140 87 0 0 230 

  ธารโต 348 197 5 20 6 228 7 96 17 0 0 120 

  รามัน 1,379 544 5 93 142 784 40 363 167 25 0 595 

  ยะหา 1,451 524 4 345 121 994 32 383 42 0 0 457 

  เบตง 608 107 11 37 12 167 7 373 11 50 0 441 

  กรงปินัง 473 199 1 37 23 260 12 184 17 0 0 231 

  ยะลา 1,589 781 3 83 95 962 29 402 147 49 0 627 

รวมจังหวัด
ยะลา 

7,381 2979 38 761 530 4,308 148 2,222 566 167 0 3,073 

                

   ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 
    ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
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 ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาด้านต่างๆ ในจังหวัดยะลา พบว่า ประชาชน

ประสบปัญหายากจนมากถึง 6,130 คน มีรายได ้ไม ่เพ ียงพอแก่การครองช ีพ 5,377 คน  

อยู่ในครอบครัวที่ยากจน/บิดา มารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง คุกคามขัง/แยกกันอยู่และได้รับความลำบาก 

1,348 คน มีหนี้สินและไม่มีการอบรม 1,000 คน และว่างงาน  886 คน (สำนักงานพัฒนาสังคม  

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดยะลา,2562) 

ตารางท่ี 1.4  ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดยะลา 

อำเภอ 
กลุ่มอายุ 20-30 ป ี กลุ่มอายุ 30-60 ป ี กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป รวม 

ปกต ิ พิการ รวม ปกต ิ พิการ รวม ปกต ิ พิการ รวม  

เมืองยะลา 4,107 103 4,210 8,893 498 9,391 4,331 354 4,685 18,286 

เบตง 1,462 34 1,496 3,423 160 3,583 1,126 92 1,218 6,297 

บันนังสตา 2,041 29 2,070 4,302 172 4,474 1,368 95 1,463 8,007 

ธารโต 560 5 565 1,241 52 1,293 452 45 497 2,355 

ยะหา 1,920 51 1,971 3,807 184 3,991 1,205 88 1,293 7,255 

รามัน 2,570 56 2,626 7,021 300 7,321 2,097 141 2,238 12,185 

กาบัง 433 9 442 1,098 42 1,140 323 17 340 1,922 

กรงปินัง 1,359 41 1,400 2,859 115 2,974 743 54 797 5,171 

รวม 14,452 328 14,780 32,644 1,523 34,167 11,645 886 12,531 61,478 

ที่มา : ข้อมูลจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา 
  ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
 
ตารางท่ี 1.5  ข้อมูลแสดงลำดับของประเด็นปัญหาของประชาชนในจังหวัดยะลา 

ลำดับที่ ประเด็นปัญหา จำนวน (ราย) 

1 ยากจน 6,130 

2 มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 5,377 

3 
อยู่ในครอบครัวที่ยากจน/บิดามารดาหย่าร้างทิ้งร้างถูกคุมขัง/แยกกัน

อยู่และได้รับความลำบาก 
1,348 

4 มีหนี้สินและไม่มีการออม 1,000 

5 ว่างงาน 886 

 ที่มา : ข้อมูลจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา 
  ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
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และจากข้อมูลด้านสุขภาวะของประชาชนในจังหวัดยะลา พบว่า ประชาชนที่เข้ารับ            
การรักษาพยาบาลมีกลุ่มโรค 5 กลุ่มแรกที่มีจำนวนสูงสุด คือ โรคอุจจาระร่วง 1,941 คน โรคปอด
บวม 895 คน โรคตาแดง 334 คน สุกใส 298 คน และเป็นไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 179 คน 
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, 2562) 

และจากข้อมูลด้านสุขภาวะของประชาชนในจังหวัดยะลา พบว่า ประชาชนที่เข้ารับ            
การรักษาพยาบาลมีกลุ่มโรค 5 กลุ่มแรกที่มีจำนวนสูงสุด คือ โรคอุจจาระร่วง 1,941 คน โรคปอด
บวม 895 คน โรคตาแดง 334 คน สุกใส 298 คน และเป็นไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 179 คน 
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, 2562) 

ตารางท่ี 1.6  ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชาชนในจังหวัดยะลา 

ชื่อโรค 
อำเภอ 

รวม 
จังหวัดยะลา 

เมือง
ยะลา 

เบตง บันนังสตา ธารโต ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง 

  อุจจาระร่วง 509 351 210 128 224 234 142 143 1,941 

  โรคปอดบวม 267 94 99 18 212 59 111 35 895 

  ตาแดง 92 35 29 31 44 34 38 31 334 

  สุกใส 81 15 56 32 40 35 35 4 298 

  ไข้หรือไข้ไม่
ทราบสาเหตุ 

138 - 2 29 3 3 2 2 179 

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562)X 

 และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลแม่วัยรุ ่น หรือหญิงคลอดบุตรที่อายุต่ำกว่า 20 ปี พบว่า  
ในปี 2562 มีจำนวนหญิงคลอดบุตรของจังหวัดยะลา 6,402 คน และร้อยละ 10 คือ 675 คน  
เป็นหญิงที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี โดยมีจำนวนร้อยละ 20 คือ 135 คน ของจำนวนหญิงคลอดบุตรที่อายุ  
ไม่ถึง 20 ปี ที่มีการคลอดซ้ำ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, 2562) 
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ตารางท่ี 1.7 ข้อมูลมารดาที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่คลอดบุตรและคลอดซ้ำ จังหวัดยะลา 

อำเภอ 
หญิงคลอด

บุตร 
อายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร อายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดซ้ำ 

จำนวน(ราย) อัตราส่วน (%) จำนวน(ราย) อัตราส่วน (%) 

  เมืองยะลา 1,891 361 19.09 78 21.61 

  เบตง 530 48 9.06 11 22.92 

  บันนังสตา 834 48 5.76 9 18.75 

  ธารโต 301 10 3.32 4 40.00 

  ยะหา 761 62 8.15 10 16.13 

  รามัน 1,289 88 6.83 11 12.50 

  กาบัง 371 34 9.16 7 20.59 

  กรงปินัง 425 24 5.65 5 20.83 

รวม 6,402 675 10.54 135 20.00 

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, 2562  

ตลอดจนข้อมูลภาวะโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี ในจังหวัดยะลา ในปี 2564 พบว่า  
เด็กปฐมวัย อายุ 0 – 5 ปี ของจังหวัดยะลา มีจำนวนเด็กที่สูงดีสมส่วนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ระดับชาติ นั ่นคือ เป้าหมาย ร้อยละ 60 แต่ในปี 2564 มีเพียงร้อยละ 58.05 ที ่ส ูงดีสมส่วน  
และเป้าหมายของเด็กที ่อยู่ในภาวะเตี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 10 แต่จังหวัดยะลามีเด็กปฐมวัยอา ยุ  
0 - 5 ปี ที ่อยู ่ในภาวะเตี ้ยในปี 2564 ถึงร้อยละ 17.82 และเป้าหมายเด็กที ่อยู ่ในภาวะผอม  
หรือน้ำหนักน้อยต้องไม่เกินร้อยละ 5 แต่เด็กปฐมวัยจังหวัดยะลาที่ผอมในปี 2564 มีเป็นจำนวน  
ร้อยละ 6.3 ส่วนเด็กที่อยู่ในภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินต้องไม่เกินร้อยละ 10 จังหวัดยะลามีเพียง  
ร้อยละ 7.76 ในปี 2564 ซึ่งนับว่าไม่เกินไปกว่าเป้าหมายที่ของชาติ 
 

 

 

 

 
                   ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ข้อมูล HDC วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 ภาพที่ 1.1  ข้อมูลภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยอายุ 0 - 5 ปี จังหวัดยะลา 



7 
 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ปัญหาความยากจนของประชาชน
จังหวัดยะลาทั้งในมิติสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐและสะท้อน
ภาพความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนในสังคม 

2)  แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดยะลา 

 จังหวัดยะลาได้มีการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ฉบับทบทวน  โดยสรุปดังนี้ 

2.1) กลไกการแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดยะลา  
    จังหวัดยะลามีกลไกการแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดยะลา โดยการบูรณาการ 
การทำงานของหน่วยงานในระดับจังหวัดยะลา ภายใต้การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  
กลุ ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจลักษณะเศรษฐกิจพิเศษในงานนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน  
และงานพัฒนาพ้ืนที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารับผิดชอบ 

  2.2) การแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดยะลา 
    จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการดำเนินโครงการ
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนในภาพรวม ดังตารางที่ 8
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ตารางท่ี  1.8   โครงการแก้จนของประเทศในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการแก้จนของประเทศ
ไทยในอดีตทีผ่่านมา 

วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการดำเนินงาน
(Process) 

ผลการดำเนินงาน 
(Output) 

การตรวจผลย้อนกลับ 
(Feedback) 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนระดับ
หมู่บ้านจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พนม.) 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
และสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาและแก้ไข 
ปัญหาของหมู่บ้านที่มี
ความจำเป็น และเร่งด่วน
ตามท่ีปรากฏใน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
2. เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนมี
การบริหารจัดการความ
มั่นคงเพ่ือการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถ
ทำงาน ร่วมระหว่างรัฐกับ
ประชาชน กระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ และ
พัฒนาสังคม/ชุมชน มี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
เป้าหมาย จำนวน 
1,970 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ 
282 ตำบล  
ของ 37 อำเภอ ของ
จังหวัด นราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา และ  
4 อำเภอ ของจังหวัด
สงขลา (อำเภอจะนะ 
เทพา นาทวี และสะบ้า
ย้อย)  

โครงการนี้ดำเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2550 ถือเป็น
โครงการหลักของการวาง
ระบบการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
โดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน  
ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ 
และตำบล ด้วยวิธีการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย 
รูปแบบโครงการ ทีมงาน
ต้องลงไปจัดเวทีประชาคม
ในทุกหมู่บ้าน (ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนในหมู่บ้าน)เพ่ือให้
ประชาชนได้เสนอปัญหา 

ศอ.บต.จัดสรร
งบประมาณให้กับ
หมู่บ้านเป้าหมาย โดย
การโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร
หมู่บ้าน รวม 1,970 
บัญชี ๆ  
ละ 80,000 บาท เป็น
เงิน 157,600,000 
บาท  
เพ่ือจัดทำแผนงาน
ครอบคลุม 5 ด้าน 
ดังนี้ 
1) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ไมตรี ยาว สุขเกษม
(2556) ผลการจาก
ติดตามโครงการยังมี
ปัญหาหลายอย่างคือ 
ระยะเวลาดำเนินการ
กระชั้นชิด รายละเอียด
โครงการเปลี่ยนแปลง
ย่อย แบบรายงานต่าง 
ๆเข้าใจยาก เกษตรกร
ต้องการมาก (เกิน 70) 
การจัดเวทีประชาคม 
คนมาร่วมน้อย ทีมงาน
ไม่ว่าง  บางตำบลเวที
ไม่กล้าเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ  
บางตำบลยังมีอิทธิพล
ของผู้นำท้องถิ่น 
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โครงการแก้จนของประเทศ
ไทยในอดีตทีผ่่านมา 

วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการดำเนินงาน
(Process) 

ผลการดำเนินงาน 
(Output) 

การตรวจผลย้อนกลับ 
(Feedback) 

ความ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 
 

และความต้องการในการที่
จะแก้ไขปัญญาเพ่ือสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ โดย
สนับสนุนงบประมาณ 
ตั้งแต่ 2.5แสน - 3.5 แสน 
ขึ้นอยู่กับจำนวนครัวเรือน
ของหมู่บ้านนั้น  
 

2) ด้านเศรษฐกิจ 
3) ด้านการพัฒนา
สังคม/คุณภาพชีวิต   
4) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5) ด้านศิลปะ/
วัฒนธรรม/ศาสนา
ประเพณี 

ข้อเสนอดีๆก็ยังมีเช่น
มอบเงินค่าพาหนะ 
ของสมาชิกเป็นเงิน
ประเดิมในการเปิด
บัญชีออมทรัพย์ (อบ
บรมเสนอทางเลือก 3 
วันจะมีค่าพาหนะให้วัน
ละ 100 บาท) 

2. โครงการพัฒนาชุมชน
สันติสุขตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงหรือ
โครงการ พนพ. 

จัดทำขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา
ปากท้องของประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยให้ประชาชนเข้า
มามีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหา "คิดเอง  ทำเอง  
ตัดสินใจทางเลือกด้วย
ตนเอง"  

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 
5 จังหวัด 44 อำเภอ 
317 ตำบล ๆ ละ 1 จุด
ตัวอย่าง ของจังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา สงขลาและสตูล 
ครัวเรือนเป้าหมาย
ทั้งหมด 22,439 
ครัวเรือน  

โดยรัฐสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตภายในวงเงินครัวเรือน
ละ 5000 บาทครัวเรือนที่
ได้รับการสนับสนุนอยู่
ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
1. ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ 
เกิน 60 ปี 
2. ครัวเรือนที่มีสมาชิกเกิน 
10 คน 

โครงการพัฒนาชุมชน
สันติสุขตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือโครงการ 
พนพ. เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการตาม
แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
5จังหวัดชายแดน
ภาคใต้      โดยการ

ไมตรี ยาว สุขเกษม
(2556) ถึงขั้นตอนการ
มอบปัจจัยการผลิต
ค่อนข้างจะยุ่งยากถึง
ยากมาก เนื่องจากบาง
รายได้ของไม่ตรงความ
ต้องการ บางรายได้
น้อย บางคนพูดไม่รู้
เรื่อง บางคนได้ปลาไม่
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โครงการแก้จนของประเทศ
ไทยในอดีตทีผ่่านมา 

วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการดำเนินงาน
(Process) 

ผลการดำเนินงาน 
(Output) 

การตรวจผลย้อนกลับ 
(Feedback) 

3. ครัวเรือนที่มีผู้พิการ 
4  ครัวเรือนหย่าร้าง 
5. ครัวเรือนที่มีเด็กกำพร้า
ครัวเรือนตามเงื่อนไขนี้ต้อง
มีรายได้ไม่เกิน 120,000 
บาทต่อปีเพ่ือสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพการดำเนิน
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ให้พ่ึงตนเองและพ่ึงพา
กันเองในชุมชนอย่างยั่งยืน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม 
 

ดำเนินการของศูนย์
อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้ความรู้เรื่อง
การประกอบอาชีพ
ตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี
พร้อมงบประมาณซื้อ
ปัจจัยการผลิต
ครัวเรือนละ 5,000 
บาท ปัจจุบันมี
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้กว่า 134,000 
พันครัวเรือน 
 

มีอาหาร บางคนได้ปลา
ไม่มีบ่อ บางคนได้
อาหารไม่มีไก่ 
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โครงการแก้จนของประเทศ
ไทยในอดีตทีผ่่านมา 

วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการดำเนินงาน
(Process) 

ผลการดำเนินงาน 
(Output) 

การตรวจผลย้อนกลับ 
(Feedback) 

3. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ
รัฐบาลปี 2547  

1. สร้างงาน สร้างรายได้
แก่ชุมชน 
2. สร้างความเข้มแข็ง 
แก่ชุมชน ให้สามารถคิด
เอง ทำเอง ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมภูมิปัญหา
ท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

เริ่มแรกคัดเลือกตำบล
นำร่อง 336 ตำบล 
และต้องการพัฒนาให้
ทั้ง 7,000 ตำบลทั่ว
ประเทศสามารถมี
ผลิตภัณฑ์ 

การขับเคลื่อนโครงการ 
OTOP ของกรมการพัฒนา
ชุมชนที่ผ่านมามีผลงานเป็น
รูปธรรม  
โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนควบคู่ไป
กับการยกระดับ
ความสามารถของ 
ผู้ประกอบการ OTOP 
ตั้งแต่การพัฒนาคน พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ไปสู่การ
พัฒนาอาชีพ กระบวนการ
ผลิต การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานและการตลาด 
ตามหลักการพัฒนาชุมชน 
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างครบวงจร 
ส่งผลให้ชุมชนมีความ

 เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ.
(2558) ซึ่งเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) 
ได้ดำเนินการสำรวจ
ผู้ประกอบการที่ได้รับ
การคัดสรรเป็นสินค้า 
OTOP ในระดับ 4 - 5 
ดาว (บัญชีคัดสรรปี 
2553) ภายใต้การ
ดำเนินงานของคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่าย 
จำนวน 300 ราย 
พบว่า ผู้ประกอบการที่
ผลิตสินคา OTOP ยัง
ประสบปัญหาใน
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โครงการแก้จนของประเทศ
ไทยในอดีตทีผ่่านมา 

วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการดำเนินงาน
(Process) 

ผลการดำเนินงาน 
(Output) 

การตรวจผลย้อนกลับ 
(Feedback) 

พอมีพอกิน อยู่ดีกินดีจนถึง
ระดับม่ังมี 
 

กระบวนการผลิตหลาย
ด้าน เช่น สินคาขาด
การพัฒนาให้ทันสมัย 
การผลิตสินคาไม่มี
ความหลากหลายไม่ได้
สนองตอบกับความตอง 

4. โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.)  

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของครัวเรือน
ยากจนในชนบททั่ว
ประเทศ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา
อันดับ 1 ในปี 2536 - 
2539 (ขยายการ
ดำเนินงานต่อถึงปี 2540) 
เพ่ือให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

ดำเนินการใน 75 
จังหวัด กำหนด
เป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 
39,646 หมู่บ้าน 

ศรีสุข สังคมเกิดความสงบ
สุข มีความสมานฉันท์ เกิด
ความมั่นคงและความ
เข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐาน
รากของประเทศต่อไป 
สนับสนุนเงินทุนในระดับ
หมู่บ้านสำหรับครัวเรือน
เป้าหมายยืมไปประกอบ
อาชีพ โดยไม่มีดอกเบี้ย 
และมอบอำนาจให้
คณะกรรมการกองทุน 
กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน 

 การของตลาด สินคา
ขาดเอกลักษณ์ รวมทั้ง
ผู้ประกอบการยังมี
ข้อจำกัดด้านทักษะการ
จัดการการผลิตสินค้า
ให้ได้มาตรฐาน และ
การนำเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้
สินค้าสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล 
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โครงการแก้จนของประเทศ
ไทยในอดีตทีผ่่านมา 

วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการดำเนินงาน
(Process) 

ผลการดำเนินงาน 
(Output) 

การตรวจผลย้อนกลับ 
(Feedback) 

รับผิดชอบบริหารจัดการ
เงินทุนของหมู่บ้าน 
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และในส่วนจังหวัดยะลามีการดำเนินการในการแก้ปัญหาความยากจน ดังนี้ 
(1) สำนักงานจังหวัดยะลาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบูรณาการ

ได้สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที ่ทั ้ง 8 อำเภอ และได้วิเคราะห์ผลสำรวจความต้องการ 
และศักยภาพของประชาชนมาจัดทำเป็นข้อมูลความต้องการของประชาชน และศักยภาพในระดับ
จังหวัด  

(2) ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล และศักยภาพในระดับจังหวัด
และข้อมูลความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์และจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด ไปยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน  
 จังหวัดยะลา โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา  
ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี (พ.ศ.  2561 - 2565) ฉบับทบทวน โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ว่า “คุณภาพชีวิตมั่นคง  เกษตรมั่งคั ่ง ท่องเที ่ยวยั ่งยืน” ประกอบด้วย  4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตร  
และอุตสาหกรรมต่อเนื ่องจากภาคการเกษตรที ่แข่งขันได้ (2) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและท่องเที่ยวชายแดน (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4) การระดมภาคีทุกภาคส่วน 
ร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่ยั่งยืน (สำนักงานจังหวัดยะลา, 2562)  
 ทั้งนี ้ประเด็นการพัฒนาจังหวัดประเด็นที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ  
ของประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี โครงการที่สำคัญ เช่น โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต
เด็กด้อยโอกาสเพื ่อพร้อมรับการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน  
สู่การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นต้น (สำนักงานจังหวัดยะลา, 2562) 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนคนจนและครัวเรือนยากจนจากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า (Thai People Map and Analytics Platform) หรือ TPMAP  

จากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and 
Analytics Platform) หรือ TMAP ปี 2562 จังหวัดยะลา มีจำนวนทั้งสิ ้น 20,298 คน ครัวเรือน
ยากจน 18,790 ครอบครัว โดยมีรายละเอียดในแต่อำเภอ ดังนี้ 

1) อำเภอกรงปีนัง มีคนจน 1,363 คน คิดเป็น 7.29% โดยมีคนจนในด้านต่าง  ๆ 
ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ 697 คน ด้านความเป็นอยู่ 36 คน ด้านการศึกษา 367 คน ด้านรายได้ 
898 คน และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 0 คน 
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2) อำเภอธารโต มีคนจน 1,145 คน คิดเป็น 5.99% โดยมีคนจนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย                  
ด้านสุขภาพ 333 คน ด้านความเป็นอยู ่ 312 คน ด้านการศึกษา 321 คน ด้านรายได้ 340 คน  
และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 6 คน 

3) อำเภอกาบัง มีคนจน 630 คน คิดเป็น 3.83% โดยมีคนจนในด้านต่าง  ๆ ประกอบด้วย                  
ด้านสุขภาพ 148 คน ด้านความเป็นอยู่  0 คน ด้านการศึกษา 254 คน ด้านรายได้ 273 คน  
และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 0 คน 

4) อำเภอบันนังสตา มีคนจน 3,286 คน คิดเป็น 9.52% โดยมีคนจนในด้านต่าง  ๆ 
ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ 99 คน ด้านความเป็นอยู่ 1,471 คน ด้านการศึกษา 1,373 คน ด้านรายได้ 
613 คน และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 4 คน 

5) อำเภอเบตง มีคนจน 2,342 คน คิดเป็น 6.78% โดยมีคนจนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย                  
ด้านสุขภาพ 209 คน ด้านความเป็นอยู่ 578 คน ด้านการศึกษา 921 คน ด้านรายได้ 1,099 คน  
และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 3 คน    

6) อำเภอยะหา มีคนจน 1,730 คน คิดเป็น 4.99% โดยมีคนจนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย                  
ด้านสุขภาพ 68 คน ด้านความเป็นอยู ่ 4 คน ด้านการศึกษา 1,283 คน ด้านรายได้ 540 คน  
และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 0 คน 

7) อำเภอเมืองยะลา มีคนจน 5,193 คน คิดเป็น 5.79% โดยมีคนจนในด้านต่ าง ๆ 
ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ 1,057 คน ด้านความเป็นอยู่  1,876 คน ด้านการศึกษา 1,337 คน  
ด้านรายได้ 2,185 คน และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 3 คน 

8) อำเภอรามัน มีคนจน 4,609 คน คิดเป็น 6.47% โดยมีคนจนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย                  
ด้านสุขภาพ 267 คน ด้านความเป็นอยู่ 1,659 คน ด้านการศึกษา 1,462 คน ด้านรายได้ 1,812 คน 
และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 0 คน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนคนจนและครัวเรือนยากจนจากฐานข้อมูล TPMAP สามารถ
ระบุพื้นที่ ๆ มีความท้าทายในการเป็นพื้นที่เป้าหมายในการสร้าง Operating Model ประกอบด้วย  
2 อำเภอ คืออำเภอบันนังสตา คนจน 3 ,286 คน คิดเป็น 9.52% ของจำนวนคนที ่สำรวจได้  
และอำเภอรามัน คนจน 4,609 คน คิดเป็น 6.47% ของจำนวนคนที่สำรวจได้ 

นอกจากจำนวนและข้อมูลคนจนจากฐานข้อมูล TPMAP แล้วยังมีข้อมูลจากรายงาน
คุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดยะลา ปี 2564 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.9  จำนวนครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาท/คน/ปี ประจำปี 2562 
จังหวัดยะลา 
 

ที ่ อำเภอ จำนวนครัวเรือน ตกเกณฑ์รายได้  เขตชนบท เขตเมือง 
1 เมืองยะลา 30,349 223 183 40 
2 เบตง 11,708 56 21 35 
3 บันนังสตา 12,324 1 1 0 
4 ธารโต 6,751 41 41 0 
5 ยะหา 9,470 8 8 0 
6 รามัน 20,179 36 36 0 
7 กาบัง 4,968 0 0 0 
8 กรงปีนัง 4,341 18 18 0 

รวมทั้งสิน 100,091 383 308 75 

     ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา, 2562 

3.  แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนระบบและกลไกของหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดยะลา 

โครงการ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
จังหวัดยะลา” มีแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน ดังนี้ 

1) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคนจน 
ครัวเรือนยากจนและการแก้ปัญหาความยากจนที่ผ่านมา เพ่ือกำหนดพ้ืนที่นำร่อง 

2) ศึกษาบริบทและสภาวการณ์ปัญหาความยากจนและต้นทุนการดำเนินงาน โดยกลไก
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3) สำรวจ ค้นหา วิเคราะห์สภาพปัญหาเชิงลึก และสอบทานข้อมูลด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน  

4) วิเคราะห์จัดกลุ่มคนจน และพัฒนาแผนแก้ปัญหาความยากจนนำสู่แผนระดับจังหวัดและ
พ้ืนที่  

5) พัฒนาระบบและกลไกการแก้ปัญหาความยากจนด้วยการสานพลังความร่วมมือ  
ของภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด และระดับพื้นท่ี 

5.1) ระบบและกลไกการส่งต่อความช่วยเหลือ 
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5.2) ระบบและกลไกการพัฒนาและหนุนเสริมนวัตกรรมการแก้จนที่มุ่งสู่การพ้น
ความยากจน และไม่กลับมาจนซ้ำ  

6) ถอดบทเรียนและแสวงหา Best Practice ของพื ้นที ่ระดับตำบลที ่สามารถพัฒนา 
ให้หลุดพ้นความยากจนได้  

7) ขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

โดยมีหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
ความยากจนในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ดังนี้ 

 1) ระดับจังหวัด  
  1.1) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.2) สำนักงานจังหวัดยะลา 
  1.3) สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา 
  1.4) มูลนิธิซากาตและสาธารณกุศลจังหวัดยะลา 
  1.5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
  1.6) พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 
  1.7) สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดยะลา 
  1.8) สภาสันติสุขตำบล  
  1.9) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา  
  1.10) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
  1.11) โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.12) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  1.13) สำนักงานการศึกษานอกระบบจังหวัดยะลา 
  1.14) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 
  1.15) วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา 
   
 2) ระดับพ้ืนที่  

  2.1) หน่วยงานภาครัฐ 
  2.2) ผู้นำท้องถิ่น 
  2.3) ประชาชนในชุมชน 
  2.4) หน่วยงานภาคเอกชน 
  2.5) ผู้นำท้องที ่  
  2.6) ภาคประชาสังคม 
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  2.7) ผู้นำศาสนา 
  2.8) สภาสันติสุขระดับตำบล 

4.  ทุนเดิมของการทำงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีปรัชญา คือ “สร้างพลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้”      
พันธกิจที ่เกี ่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจน คือ 1) วิจัยและพัฒนา เพื ่อสร้างองค์ความรู้  
และนวัตกรรมที ่ม ีค ุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนในชุมชนและท้องถิ ่นชายแดนใต้ และ 2) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนบนฐานทุน
ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรชุมชนและท้องถิ่น 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่น มีการบูรณาการ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั ้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งโรงเรียน โรงเรียนเอกชนในจังหวัดยะลามาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ทำให้เกิดกลไก ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมผ่านการจัดกิจกรรมโครงการและการวิจัย ดังตารางที่ 
8 และ 9 ได้รับการยอมรับจากประชาชนว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดสูงสุดในพ้ืนที่ 

ตารางท่ี 1.10  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการวิจัย 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน MOU ด้านการวิจัย 

1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 
2 กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ ต. บุดี อ. เมือง จ. ยะลา 
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพ้ืนเมืองปลอดสารพิษ ต. เนินงาม อ. เมือง จ. ยะลา 
5 เทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
6 กลุ่มสมุนไพรปลาไหลเผือก จุฬาภรณ์พัฒนา 9 ต. แม่หวาด อ. ธารโต จ. ยะลา 
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์จุฬาภรณ์ 9 ต. แม่หวาด อ. ธารโต จ. ยะลา 
8 เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 
9 องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
10 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย ์อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
11 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
12 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
13 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา 
14 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 
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ลำดับที่ หน่วยงาน MOU ด้านการวิจัย 

15 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
16 กลุ่มเกษตรกรปศุสัตว์ออแกนิคฟาร์มบ้านปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 
17 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ตารางท่ี 1.11  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการบริการวิชาการ 

ลำดับที่ หน่วยงาน MOU ด้านการบริการวิชาการ 

1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา 
3 อำเภอเบตง จ.ยะลา 
4 สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เบตง จ.ยะลา 
5 เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 
6 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 
7 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 
8 โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ยะลา  
9 โรงเรียนบ้านเยาะ อ.ธารโต จ.ยะลา 
10 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
11 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 
12 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา  
13 โรงเรียนดำรงวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
14 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา  
15 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา 
16 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา 
17 โรงเรียนประทีปวิทยา ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา 
18 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา  
19 โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
20 โรงเรียนดารูลฮูดาวิทยา ต.วังพญา อ.รามัน จังหวัดยะลา 
21 โรงเรียนดารูลฮูดาวิทยา ต.วังพญา อ.รามัน จังหวัดยะลา 
22 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 
23 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ลำดับที่ หน่วยงาน MOU ด้านการบริการวิชาการ 

24 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 
25 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 
26 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
27 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
28 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
29 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
31 เทศบาลนครยะลา 
32 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
33 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา 
34 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 
35 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 
37 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาตีมอ 
38 กลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น 
39 กลุ่มผ้าพิมพ์ชาววัง 
40 กลุ่มผ้าบาติกมัดย้อมบ้านตาพะเยา 
41 กลุ่มทอผ้าบ้านเชิงเขา 
42 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกาหลง 
43 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสายบน 
44 กลุ่มบือแนบาติก 

จากต้นทุนความร่วมมือในหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลามีงานต้นทุนเพ่ือการแก้ปัญหาความยากจน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.12  นวัตกรรมพร้อมใช้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

ลำดับ นวัตกรรม/เทคโนโลยี ผู้พัฒนานวัตกรรม คำอธิบาย 

1 การสร้างถังดักไขมันอย่าง
ง่ายสำหรับครัวเรือน 

อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก เทคโนโลยีการสร้างถังดัก
ไขมันอย่างง่าย 

2 การปรับปรุงคุณภาพ
เนื้อสัตว์/โภชนาการทาง
สัตว์ 

อาจารย์สุวรรณา  ทองดอนคำ การเสริมสมุนไพรใน
อาหารเลี้ยงสัตว์ 

3 การแปรรูปอาหาร การ
พัฒนายกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหาร 

ผศ.จริยา สุขจันทรา เทคโนโลยีการแปรรูปข้าว
เกรียบ/หัวข้าวเกรียบ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ประมง 

4 การแปรรูปข้าวและการ
ประกอบอาหารฮาลาล 

อาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรู
เด็ง 

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าว และ
เครื่องดื่ม  

5 วัสดุนาโนคาร์บอน อาจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี การสังเคราะห์วัสดุนาโน
คาร์บอน และการ
ประยุกต์ใช้ 

6 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำ การบริหารจัดการน้ำ 
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
การวิเคราะห์ศักยภาพ
พ้ืนที่และวางแผนการ
จัดการพ้ืนที่ 

อาจารย์ ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
และปรับปรุงคุณภาพน้ำ 

7 การหมักเปลือกกล้วยหิน
เพ่ือเป็นวัสดุผสมในอาหาร
สัตว์ โดยใช้เชื้อราผลิตสาร
สีเหลือง 

อาจายร์ ดร.ยาสมี เลาหสกุล เทคโนโลยีการใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหลือ
ใช้ในท้องถิ่น 

8 ยาสีฟันผงเสริมแคลเซียม อาจารย์ ดร.ฮาซัน ดอปอ วิธีการปรุงยาสีฟันแบบผง
โดยใช้แคลเซียมที่
สังเคราะห์ 
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ลำดับ นวัตกรรม/เทคโนโลยี ผู้พัฒนานวัตกรรม คำอธิบาย 

9 การจัดการดิน ปุ๋ย และ
ธาตุอาหารพืช 

ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ การจัดการความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การ
ปรับปรุงดิน 

10 เซนเซอร์ตรวจวัด
ฟอร์มาลินและฟอร์มัลดี
ไฮด์ 

ผศ.ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี การทำเซนเซอร์ตรวจวัด
สารอันตรายประเภท
ฟอร์มาลีน 

11 ผลิตภัณฑ์สบู่ (ก้อนฆ่าเชื้อ) 
ที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร
ในท้องถิ่น 

อาจารย์นิสาพร มูหะมัด ให้ความรู้ด้านการดูแล
ความสะอาดในการ
ผลิตผลัตภัณฑ์ 

12 เพคตินจากเปลือกกล้วย อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์สิน
ไชย 

สารสกัดเพคตินจากวัสดุ
เศษเหลือจากการแปรรูป 

13 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตแก๊สชีวภาพ และ
ปุ๋ยจากกากตะกอนบ่อ
หมัก 

ผศ.อุบล ตันสม การผลิตแก๊สชีวภาพจาก
มูลสัตว์ ใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน  

14 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผศ.พรสวรรค์ เพชรรัตน์ เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา
น้ำจืด  

15 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ. ดร. อรุณี ม่วงแก้วงาม การขยายพันธ์พืชโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

16 การผลิตเจลแอลกอฮอลล์
ยับยั้งจุลินทรีย์ 

อาจารย์พูรกอนนี สาและ การผลิตเจลแอลกอฮอลล์ 

17 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
น้ำขนาดจิ๋วสำหรับชุมชน 

ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
น้ำขนาดจิ๋ว ใช้สำหรับ
ผลิตไฟ 

18 เครื่องอบแห้งวัสดุอาหาร
และผลผลิตทางการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ เครื่องอบแห้ง ใช้สำหรับ
ลดความชื้นในวัสดุอาหาร 

19 การสร้างถังดักไขมันอย่าง
ง่ายสำหรับครัวเรือน 

ผศ.ดร.ซันวานี จิใจ เทคโนโลยีการสร้างถังดัก
ไขมันอย่างง่าย 
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ลำดับ นวัตกรรม/เทคโนโลยี ผู้พัฒนานวัตกรรม คำอธิบาย 

20 การพัฒนาผ้าบาติกเพ่ือ
การแปรรูปเป็นของตกแต่ง
บ้าน 

อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล การพัฒนาออกแบบ
หมอนอิงเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผ้าบาติก 

21 ผ้าบาติกและเครื่องแต่ง
กายจาก 
ผ้าบาติก 

อาจารย์ฮัสสือเม๊าะ ดอมะ การทำผ้าบาติกด้วย
เทคนิคการเขียนบาติก
ซ้อนสี  

22 การพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 
(Renewable energy) 

ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน  

23 การทำผลิตภัณฑ์จาก
น้ำส้มควันไม้ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

น้ำส้มควันไม้เป็น
ของเหลว 

24 ข้าวเกรียบปลาเสริมใย
อาหารสูงสำหรับคน
ท้องผูก 

ผศ. รอมลี เจะดอเลาะ เทคโนโลยีการผลิตข้าว
เกรียบปลาเสริมใยอาหาร 

25 การให้บริการลูกค้า
สัมพันธ์สถานีรถไฟยะลา 
ผ่านเทคโนโลยี Chat bot 
“Train Care” 

อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ 
อาจารย์อมรเทพ มณีเนียม 

การให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยี Chat bot 

26 แหนมปลาเพ่ือสุขภาพ ผศ. นุชเนตร ตาเย๊ะ เทคโนโลยีการผลิตแหนม
ปลาเพ่ือสุขภาพ 

27 เครื่องบริหารและฟ้ืนฟู
กล้ามเนื้อ 

อาจารย์ ดร. ฮูดา แวหะยี อุปกรณ์ช่วยฟื้นฟู
กล้ามเนื้อ 

28 สครับสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
สำหรับผิวกาย  

อาจารย์นูรียะห์ ล่าเตะเกะ การผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในการดูแลผิว 

29 บอร์ดเกมส์ สวนปลูกผัก
หรรษา 

อาจารย์จารุณี การี สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

30 กล่องหรรษาพาเพลิน อาจารย์วราลี รุ่งบานจิต สื่อส่งเสริม/พัฒนาการ
เรียนรู้ 
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ลำดับ นวัตกรรม/เทคโนโลยี ผู้พัฒนานวัตกรรม คำอธิบาย 

31 หนังสือดิจิทัลการสนทนา
ภาษามลายูใน
ชีวิตประจำวัน 

อาจารย์อาลียะห์ มะแซ สื่อส่งเสริม/พัฒนาการ
เรียนรู้ 

32 สุภาษิตพาเพลิน อาจารย์จารุณี การี สื่อส่งเสริม/พัฒนาการ
เรียนรู้ 

33 ชุดการสอน (สภาพอากาศ
พาสนุก) 

อาจารย์ ดร. อัญชริกา จันจุฬา สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

34 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
ไร้สายแบบอัตโนมัติ 

สถาบันพัฒนาครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้ 

เครื่องวัดอุณหภูมิ
ภาคสนาม 

35 การพัฒนาเจลล้างมือ
ชีวภาพเม็ดบีทเสริมสาร
สกัดจากเปลือกมะนาว 

อาจารย์อับดุลสมาน สุขแก้ว การผลิตเจลล้างมือจาก
วัสดุเศษเหลือจากการ
ผลิต 

36 กรดชีวภาพจากเศษเปลือก
ผลไม้สำหรับเป็นสารเร่ง
การแข็งตัวของน้ำยางใน
การผลิตยางถ้วยในชุมชน 

อาจารย์ ดร. เมธิยา หมวดฉิม การผลิตกรดชีวภาพจาก
วัสดุเศษเหลือจากการ
ผลิต 

37 ระบบการลงทะเบียน
ออนไลน์ 

ผศ. ซอและ เกปัน ระบบการลงทะเบียนที่
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการข้อมูล 

38 ผลิตภัณฑ์เยลลี่เหลว
พลังงานงานสูงสำหรับ
นักกีฬา 

ผศ. รอมลี เจะดอเลาะ เทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์เยลลี่เหลว
พลังงานงานสูงสำหรับ
นักกีฬา 

39 นวัตกรรมหนามเตย เส้น
สายงานศิลป์ 

รศ. อัปสร อีซอ 
อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล 

นวัตกรรมการผลิต การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
เตยหนาม 

40 นวัตกรรมแบบเริ่มเรียน
ภาษาไทย  
(มูลาบาฮาซา) 

ผศ. ดร. เกสรี ลัดเลีย 
ผศ. ซอและ เกปัน 
ผศ. นูรีดา จะปะกียา 

สื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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ลำดับ นวัตกรรม/เทคโนโลยี ผู้พัฒนานวัตกรรม คำอธิบาย 

อาจารย์ปนัดดา เรืองสงค์ 
41 หนังสือชุด Yala Bird City อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม สื่อประชาสัมพันธ์ 

42 ณ ไซคลิ่ง แบ็ก อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด 
อาจารย์ ดร. สุกฤษตา พุ่มแก้ว 
อาจารย์พะยอม ตอบประโคน 

กระเป๋าจากวัสดุสินค้า  
มือสอง 

43 การออกแบบนวัตกรรม
กระบวนการสร้างผู้นำนัก
สื่อสารในการพัฒนาฐาน
เรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียน
ชาวนาบ้านละหาร 

อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ 
นายมุสตาซา ยูโซ๊ะ 
นายซูไฮมี อีปง 
นายพัคครูรอซี วาจิ 

กระบวนการพัฒนาผู้นำ 

44 การเรียนรู้ทางภาษาไทย
อย่างสร้างสรรค์โดยใช้เกม
เพ่ือการจดจำ 

อาจารย์สวพร จันทรสกุล 
อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข 

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

45 ระบบบ้านอัจฉริยะเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

อาจารย์ ดร. อรรถพล อดุลย
ศาสตร์ 

ระบบการจัดการ 

46 ครีมบำรุงผิวต้านแบคทีเรีย อาจารย์คอสียาห์ สะลี ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันแบคทีเรีย 

47 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม (AR) 
เรื่อง อุปกรณ์เทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

อาจารย์ ดร. มูนีเร๊าะ ผดุง สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

48 นวัตกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนสู่การพัฒนา
โกปี๊เบตง 

อาจารย์ ดร. มัสวิณี สาและ 
อาจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ 
อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล 
อาจารย์วัฒนา เต็มดี 

การพัฒนาโดยสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม 

49 กระถางผ้าเคลือบน้ำ
ยางพารา 

อาจารย์ ดร. เพ็ญนภา เกื้อเกตุ 
อาจารย์ ดร. ภูตรา อาแล 
อาจารย์ ดร. ภูริชาติ พรหมเต็ม 

การผลิตกระถางผ้า
เคลือบน้ำยางพารา 
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ลำดับ นวัตกรรม/เทคโนโลยี ผู้พัฒนานวัตกรรม คำอธิบาย 

50 บทเรียนบนเครือข่าย
แอปพลิเคชั่น การเรียนรู้
ภาษาจีนเบื้องต้น 

อาจารย์ชุติมา คำแก้ว 
อาจารย์วรากร แซ่พุ่น 

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

51 หนังสือการ์ตูนภาษา
อาหรับ 

อาจารย์รอมยี อาแว 
อาจารย์ ดร. ฟาริด อาแว 
อาจารย์ ดร. อาดีละห์ หะยี
นิแว 
อาจารย์ ดร. มูฮัมหมัดซากี นิตี
เมาะ 
อาจารย์มะซัมดี สะอะ 

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
 
 

52 นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (JAPO 
Model)   

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมทักษะอาชีพ
แบบเกษตรผสมผสาน คือ 
การเลี้ยงไก่เบตง การ
เลี้ยงผึ้งชันโรง การเพาะ
เห็ด การปลูกผักท้องถิ่น 
โดยผลผลิตที่ได้สามารถ
บริโภคและจำหน่าย เพื่อ
สร้างอาชีพลดรายจ่าย 
และมีรายได้เพ่ิมข้ึนใน
ท้องถิ่น 

 

 ในบทบาทของมหาว ิทยาล ัยเพ ื ่ อการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏยะลา   
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ได้มีการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ ่นที ่มุ ่งแก้ปัญหาความยากจนในพื ้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี  
และนราธิวาส โดยมีการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่ปี 2562 มีการแก้ปัญหาความยากจน
ให้กับประชาชน จำนวน 200 ครอบครัว (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2564) 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดยะลา รวมถึง
หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ได้ดำเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 
หรือ U2T ในจังหวัดยะลา จำนวน 21 ตำบล เพื่อมุ่งแก้ปัญหาการจ้างงานในภาวะวิกฤติโควิด -19 
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และแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีตำบลในจังหวัดยะลาเข้าร่วม
โครงการดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.13  พื้นที่ดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ      
  (โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ U2T  

 

ลำดับที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 
1 ยะลา เมือง ยะลา 
2 เปาะเส้ง เมือง ยะลา 
3 พร่อน เมือง ยะลา 
4 ท่าสาป เมือง ยะลา 
5 บุด ี เมือง ยะลา 
6 ลำพะยา เมือง ยะลา 
7 หน้าถ้ำ เมือง ยะลา 
8 สะเตง เมือง ยะลา 
9 สะเตงนอก เมือง ยะลา 
10 เบตง เบตง ยะลา 
11 ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา 
12 ยะรม เบตง ยะลา 
13 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 
14 สะเอะ กรงปินัง ยะลา 
15 ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 
16 บาโงย รามัน ยะลา 
17 บาละ กาบัง ยะลา 
18 แม่หวาด ธารโต ยะลา 
19 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 
20 โกตาบาร ู รามัน ยะลา 
21 ยุโป เมือง ยะลา 

หมายเหตุ  ลำดับที่ 1 – 18  อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
     ลำดับที่ 19 – 21 อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของวิทยาลัยชุมชนยะลา 
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1.2  คำถามการวิจัย 
 

1. ระบบและการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนจังหวัดยะลาเป็นอย่างไร 

2. ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนในระดับพื้นที่  มีลักษณะอย่างไร บริหารจัดการอย่างไร  

มีระบบการค้นหาคนจนครัวเรือนยากจนและสอบทานข้อมูลอย่างไร  ที่สามารถระบุได้ว่าคนจน 

อยู่ที่ไหน สาเหตุหรือที่มาของความยากจน คืออะไร และมีการแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะสมกับ

สภาพปัญหาและบริบทอย่างไร 

3. ระบบและกลไกการส่งต่อความช่วยเหลือคนจนและครัวเรือนยากจนของจังหวัดยะลาเป็น

อย่างไร มีการบริหารจัดการอย่างไร มีหน่วยงานใดเป็นเครือข่ายสำคัญและลักษณะความช่วยเหลือ

เป็นอย่างไร มีอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ของสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรมอย่างไร 

4. ระบบและกลไกการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนจะเป็นอย่างไรและการพัฒนาและ

หนุนเสริมนวัตกรรมการแก้จนที่มุ่งสู่การพ้นความยากจนที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบท และ

ไม่กลับมาจนซ้ำมีความยั่งยืนของจังหวัดยะลาเป็นอย่างไร มีการบริหารจัดการอย่างไร 

5. โมเดลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตเพื่อแก้ปัญหา 

ความยากจนในจังหวัดยะลา เป็นอย่างไร 

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจน จังหวัดยะลาเป็นอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือค้นหาและสอบทานคนจนกลุ่มเป้าหมายที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดยะลาอย่างแม่นยำ 

2) เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุความยากจนของกลุ่มเป้าหมายจังหวัดยะลา 

3)    เพื่อพัฒนาโมเดลและรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

จังหวัดยะลา 

4)    เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

จังหวัดยะลา 
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1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน 
 

1) พ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่นำร่อง 

พื้นที่จังหวัดยะลา 8 อำเภอ 58 ตำบล โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่นำร่อง คือ (1) เป็น

อำเภอที่มีการกระจุกตัวของคนจนสูง (2) เป็นพื้นที่ ๆ มีกลไกความร่วมมือที่มีความเข้มแข็ง และ  

(3) เป็นพื้นที่ ๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง โดยมีอำเภอรามันและอำเภอบันนังสตา เป็นพื้นที่ ๆ 

เข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ เพ่ือการดำเนินการพัฒนาโมเดลแก้จน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2  พ้ืนที่จังหวัดยะลา 
  
 โดยมีรายละเอียดข้อมูลพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่นำร่องตามข้อมูลของ Thai People Map 
and Analytics Pratform หรือ TP MAP ในปี 2562 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.14  ข้อมูลคนจนรายอำเภอของจังหวัดยะลา  

ที ่ อำเภอ 
จำนวน
ตำบล 

จำนวนคนจน 
จำนวน 
คนจน
รวม 

ร้อย
ละ 

สุขภาพ ความ
เป็นอยู่ 

การศึกษา รายได้ การ
เข้าถึง
บริการ
ภาครัฐ 

1 กรงปินัง 4 697 36 367 898 - 1,363 7.29 
2 กาบัง 2 148 - 254 273 - 630 3.83 
3 รามัน 16 267 1,659 1,462 1,812 - 4,609 6.47 
4 ยะหา 7 68 4 1,283 540 - 1,730 4.99 
5 เมืองยะลา 14 1,057 1,876 1,337 2,185 3 5,193 5.79 
6 เบตง 5 209 578 921 1,099 3 2,342 6.78 
7 ธารโต 4 333 312 321 340 6 1,145 5.99 
8 บันนังสตา 6 99 1,471 1,373 613 4 3,286 9.52 

รวม 8 58 2,878 5,936 7,318 7,760 16 20,298 51 
2) สถานที่ดำเนินงาน 

  พ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดยะลา ครอบคลุม 8 อำเภอ 58 ตำบล โดยมีพ้ืนที่นำร่อง ดังนี้ 
  1. อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 6 ตำบล 
  2. อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  จำนวน 16 ตำบล 
  3. ตำบลนำร่องการใช้นวัตกรรมแก้จน 3 ตำบล ภายในพื้นที ่อำเภอนำร่อง 2 อำเภอ  
คือ อำเภอบันนังสตาและอำเภอรามัน 
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1.5 กรอบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ปรับจากแพลตฟอร์มระบบการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จแม่นยำของกระทรวง อว. หรือ Personalize Poverty Alleviation : PPA 

ภาพที่ 1.3  กรอบแนวคิดโครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะล

กรอบแนวคิดโครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา 
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จากกรอบแนวค ิดท ี ่มาจากแพลตฟอร ์ม (Pract ical Poverty Platform : PPP)  
และแพลตฟอร์มระบบการแก้ปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่ยำของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม (อว.) หรือ Personalize Poverty Alleviation : PPA ซึ ่งเป็น
แพลตฟอร์มกลางของประเทศ จังหวัดยะลาดำเนินโครงการ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปญัหา
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” โดยมุ่งเน้นที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ระบบการค้นหา
และสอบทานข้อมูลซึ่งเป็น 45% ของภาระงาน โดยมุ่งเน้นการค้นหาคนจนที่หลุดออกจากระบบ  
ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้ฐานข้อมูล TPMAP ฐานข้อมูล จปฐ. และฐานข้อมูลอื่นๆ ของจังหวัดเป็นแนวทาง
ในการค้นหาและระบุเป้าหมาย ขยายข้อมูลคนจนจากครัวเรือนยากจนและแยกแยะ (Classify)  
คนจนไม่จริงออกจากระบบ หรือแยกคนจนไม่จริง หรือคนจนที่พ้นสถานะยากไร้/อ่อนไหว คิดเป็น 
45% ของภาระงาน ระบบการส่งต่อความช่วยเหลือ คิดเป็น 25% ของภาระงาน ซึ่งคนจนกลุ่มนี้  
คือ คนจนยากไร้ที่จะเข้าสู่ระบบการสังเคราะห์จากรัฐ เอกชน หรือองค์กรสาธารณกุศลและส่วน
สุดท้าย คือ นวัตกรรมแก้จน ซึ่งเป็น 30% ของภาระงาน 
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1.6 ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ตารางท่ี 1.16  ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

ช่วงระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม Output Outcome Impact 

เดือนที่ 1-3 
(3 เดือน) 

1. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
เพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจนใน
ระดับจังหวัดและอำเภอเป้าหมาย 

- เกิดคณะทำงานที่เป็นกลไกความ
ร่วมมือการแก้ปัญหาความยากจน
ระดับจังหวัด 1 คณะ และใน
อำเภอเป้าหมายอีก 1 คณะ 

- มีเครือข่ายความร่วมมือการ
แก้ป ัญหาความยากจนระดับ
จ ังหว ัดและอำเภออย ่างเป็น
รูปธรรม 

- เกิดการบูรณาการการทำงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนทำ
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

2. จัดทำเป้าหมายร่วม (ตัวเลขคน
จนเป ้าหมาย) และจ ัด เตร ียม
ทีมงานค้นหา 

- คนจนเป้าหมายในแต่ละพื ้นที่ 
และทีมค้นหาคนจนในพื้นที่อย่าง
น้อย 15,000 คน 

- สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
และทิศทางการแก้ไขปัญหาได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

- คนจนกลุ่มเป้าหมายได้รับความ
ช่วยเหลือตรงเป้าหมาย 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาและ
สอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจน
เป้าหมาย 

- แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ค ้ น ห า แ ล ะ ส อ บ ท า น ข ้ อ มู ล
ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เพื่อลง
สำรวจข้อมูลในอำเภอนำร่อง 1 
อำเภอ โดยมีเกณฑ์เลือกอำเภอนำ
ร่อง ดังนี้ 
1) เป็นอำเภอที่มีครัวเรือนยากจน
ไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน  

- มีการปฏิบ ัต ิการค้นหาและ
สอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจน
ได้ตรงตามเป้าหมาย 

- หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถ
นำแผนปฏิบัติการไปจัดทำระบบ
ความช่วยเหลือคนจนของแต่ละ
หน่วยงาน 
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ช่วงระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม Output Outcome Impact 

2) เป็นพื้นที่ที่มีกลไกความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่
เข้มแข็ง 
3) เป็นพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของ
คนจน 

4. ทดสอบการค้นหาและสอบทาน
ข้อมูลครัวเรือนยากจน 

- ทดสอบค ้นหาและสอบทาน
ข้อมูลคนจนในอำเภอเป้าหมาย
อย่างน้อย 200 ครัวเรือน 

- เกิดกระบวนการเรียนรู ้การ
พัฒนาทักษะของผู้วิจัย ในการ
ใช้เครื ่องมือ การลงพื ้นที ่ การ
เข้าหาชุมชน หรือการสร้างกลไก
การทำงานในพื้นท่ี  
- ข้อมูลคนจนในอำเภอเป้าหมาย
ที่มีคุณภาพ สามารถนำใช้งาน/
การบ ันท ึกเข ้ าส ู ่ ระบบ/การ
วิเคราะห์เบื้องต้นได้ 

- ก า ร พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ า พข อ ง
คณะผู้วิจัย 
- คนจนกลุ่มเป้าหมายได้รับความ
ช่วยเหลือตรงเป้าหมาย 
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ช่วงระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม Output Outcome Impact 

เดือนที่ 4-8 
(8 เดือน) 

5. ดำเนินการส่งต่อข้อมูลครัวเรือน
ยากจนกับกลไกความร่วมมือแก้ไข
ป ัญหาความ  ยากจนในระดับ
จังหวัดและอำเภอเพื่อนำไปสู่การ
จ ัดทำความช่วยเหลือและแผน
จังหวัด/อำเภอ 

-ส่งต่อข้อมูลครัวเรือนยากจนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือร้อยละ 100 หรือทั้งหมด 
- ครัวเรือนคนจนที่ได้รับการส่งต่อ
คว ามช ่ ว ย เหล ื อ ไม ่ น ้ อยกว่ า 
ร้อยละ 5  
 

- เกิดการส่งต่อข้อมูลครัวเรือน
ย า ก จ น ไป ย ั ง ห น ่ ว ย ง านที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งคนจนที่ได้รับ
ความช่วยตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์เร่งด่วน หรือ
ตรงกับความต้องการ 
- เกิดกลไกการช่วยเหลือคนจน
ในพ ื ้นท ี ่ ท ั ้ ง ในระด ับช ุ มชน 
ท้องถิ ่น หน่วยงานและระดับ
จังหวัด เพื่อก่อให้เกิดแผนการ
ดำเน ินงานช ่วยเหล ือคนจน
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

- หน่วยงานได้รับทราบถึงข้อมูล
ครัวเรือนยากจนและสามารถให้
ความช ่วยเหล ือได ้ตามความ
ต้องการของกลุ ่มเป้าหมายและ
นำเข้าสู่การจัดแผนจังหวัด 

6. ค้นหาและสอบทานข้อมูลคน
จน (ต่อ) 

- ความก้าวหน้าข้อมูลครัวเรือนคน
ยากจนที ่ได้ร ับการสอบทาน ใน
พื้นที่เป้าหมาย หรือรวมเป้าหมาย
การค ้นหาคนจนเป ็นจำนวน 
15,000 คน (100%) 

- ข้อมูลครัวเรือนยากจน 5 มิติ
เพ่ิมข้ึน  
- ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ 
Action Plan ที่ 5 มิติ 
(ทรัพยากร ศักยภาพบุคคล 
การเงิน ที่อยู่อาศัยและสังคม) 

- ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความ
ช ่ วย เหล ื อและส ่ งต ่ อข ้ อมู ล 
ร้อยละ 100 
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ช่วงระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม Output Outcome Impact 

ของการวิเคราะห์เพื่อ 
matching Demand-Supply 
ในพ้ืนที่ประกอบไปด้วย  
- Mapping ปัญหาความยากจน
และ ความสอดคล้องการแก้ไข
ปัญหาความยากจนเด ิมของ
จังหวัด 

7 .  จ ั ดท ำ ร ะบบส ่ ง ต ่ อ ค ว าม
ช่วยเหลือไปยังภาคีเครือข ่ายที่
เก ี ่ยวข้องและดำเนินการตามที่
ระบบกำหนด 

- ก า ร ส ่ ง ต ่ อ ข ้ อ ม ู ล ค น จ น
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 
- พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ส ่ ง ต ่ อ ค ว า ม
ช ่ วย เหล ือในระด ับจ ั งหว ัดที่
เชื ่อมโยงกับส่วนกลาง (บพท.) 1 
ระบบ  
- ครัวเรือนคนจนที่ได้รับการส่งต่อ
ความช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 
- แนวทางการแก้ปัญหา (Model 
การแก้จน) ทั ้ง 5 มิติ ในระดับ

- แนวทางการแก้ปัญหาทั ้ง 5 
มิต ิ
- เกิดการส่งต่อข้อมูลครัวเรือน
ย า ก จ น ไป ย ั ง ห น ่ ว ย ง านที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งคนจนที่ได้รับ
ความช่วยตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์เร่งด่วน หรือ
ตรงกับความต้องการ 
- เกิดกลไกการช่วยเหลือคนจน
ในพ ื ้นท ี ่ ท ั ้ ง ในระด ับช ุ มชน 
ท้องถิ ่น หน่วยงานและระดับ

- ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความ
ช่วยเหลือหรือส่งต่อข้อมูลอย่าง
น้อยร้อยละ 100 
- คนจนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
แก้ไขปัญหาทั้ง 5 มิติตามแนวทาง
ที่เสนอมา 
- หน ่วยงานได ้ ร ับ เอาข ้อมู ล
คร ัวเร ือนยากจนเข้าไปส ู ่การ
ดำเนินการช่วยเหลือ การจัดทำ
แผน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
หรือองค์กรที ่สามารถให้ความ
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ช่วงระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม Output Outcome Impact 

ชุมชน ท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด
อย่างน้อย 2 แผน 

จังหวัด เพื่อก่อให้เกิดแผนการ
ดำเน ินงานช ่วยเหล ือคนจน
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ช่วยเหลือได้ตามความต้องการ
ของกลุ ่มเป้าหมายและนำเข้าสู่
ก า ร จ ั ด แ ผ น / น โ ย บ า ย /
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

8.  ออกแบบนว ัตกรรมแก ้จน 
( Operating model/Pilot 
project) ที ่สอดคล้องกับบริบท
ของกลุ่มเป้าหมายจากปัญหาคน
จนและทุน 5 ด้าน 

- มีการวิเคราะห์บริบทของพ้ืนที่เพ่ือ
อ อ ก แ บ บ น ว ั ต ก ร ร ม แ ก ้ จ น 
( Operating model/ Pilot 
project) ที ่สอดคล้องกับบร ิบท
ของกลุ่มเป้าหมายจากปัญหาคน
จนและทุน 5 ด้าน อย่างน้อย 3 
นวัตกรรม 

- ผลดำเนินงานโครงการนำร่อง
เพ ื ่ อการพ ัฒนาในล ั กษณะ 
business model สำหรับแก้ไข
ปัญหาความยากจนของจังหวัด 
(Supply side) หร ื อ  ผ ลก า ร
ทดลองแนวทางการแก้ป ัญหา 
“โครงการแก ้ ไขป ัญหาความ
ยากจนนำร่อง” และแนวทางการ
แก้ป ัญหาทั ้ง 5 มิต ิ ท ั ้งระดับ
ท้องถิ ่นและระดับชาติ (Model 
การแก้จน) ที่ได้ปรับแก้หลังจาก
การทดลอง 

- นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์
การแก้ไขปัญหาความยากจนที่
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่   ทำ
ให้คนจนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น และมี
การช่วยเหลือที ่ เหมาะสมตาม
สภาพและความต้องการ 
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ช่วงระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม Output Outcome Impact 

เดือนที่ 9-12 
(12 เดือน) 

9. ส ่งต ่อความช ่วยเหล ือและ
ติดตามข้อมูลครัวเรือนคนยากจน 
กับกลไกการแก้ไขความยากจน
ระดับจังหวัดและอำเภอ  

- มีระบบส่งต่อความช่วยเหลือและ
ติดตามที ่ม ีประสิทธิภาพ อย่าง
น้อย 3 ระบบ/ด้านความช่วยเหลือ  

- ระบบส่งต่อความช่วยเหลือ
และติดตามที ่ม ีประสิทธิภาพ 
อย ่างน ้อย 3 ระบบ/ด้ าน ที่
สามารถเชื ่อมต่อกับกลไกการ
แก้ไขความยากจนระดับจังหวัด
และอำเภอ 

- หน่วยงานที ่ ได ้ร ับข ้อม ูลจะ
สามารถว า งแผนช ่ ว ย เหลื อ
กล ุ ่มเป ้าหมายได ้ช ัดเจนและ
แม่นยำขึ้น 

 10. การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
แก้จน (Operating model/ Pilot 
project) ที ่สอดคล้องกับบริบท
ของกลุ่มเป้าหมายจากปัญหาคน
จนและทุน 5 ด้าน 

- เกิดการสังเคราะห์องค์ความรู้
จ า ก ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น พ ั ฒ น า
นวัตกรรมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ 
อย่างน้อย 3 นวัตกรรม หรือเกิด
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 
บทความ 
- คนจนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 
1,000 คน ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะ เพื ่อให้มีรายได้และ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
- คนจนกลุ่มรายได้ร้อยละ 40 ล่าง
มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี 

- เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาในพื้นที ่
- คนจนกลุ่มเป้าหมายคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของรายได้ 
อาชีพ การศึกษา สังคม ฯลฯ 

- นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์
การแก้ไขปัญหาความยากจนที่
เหมาะสมกับบร ิบทของพื ้นที่          
ทำให ้คนจนกล ุ ่มเป ้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น 
และมีการช่วยเหลือที ่เหมาะสม
ตามสภาพและความต้องการ 
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ช่วงระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม Output Outcome Impact 

 11. สังเคราะห์ภาพรวมและเสนอ
เป ็นข ้อเสนอเช ิ งนโยบายเ พ่ือ
เช ื ่อมโยงก ับแผนจ ังหว ัด และ
นำเข้าส ู ่การขับเคลื ่อนเป็นการ
พัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 

- ม ีการใช ้องค ์ความร ู ้จากการ
ดำเนินงานนวัตกรรมแก้จนและ
บทเรียนจากการทำงานในพื้นที่ 
เพ ื ่ อพ ัฒนา เป ็นข ้ อ เสนอเชิ ง
นโยบายในการเชื ่อมโยงกับแผน
จังหว ัดอย่างน ้อย 1 แผน และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่/
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัด
อย่างน้อย 3 แผน 

-นวัตกรรมแก้จน (Operating 
model/ Pilot project) ที่
ส า ม า ร ถข ั บ เ คล ื ่ อ น ใน เ ชิ ง
นโยบาย/แผนจังหวัด 
-ข ้อเสนอเช ิ งนโยบายระดับ
พื ้นที ่/แผนพัฒนายุทธศาสตร์
ของจังหวัดในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนท ี ่ เหมาะสมกับ
บร ิบทของพ ื ้ นท ี ่ และคนจน
กลุ่มเป้าหมาย 

- จังหวัดสามารถนำเอานวัตกรรม
และนโยบายที่เสนอโดยนักวิจัย
เขา้สู่แผนพัฒนาจังหวัดได้ 
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บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 แนวคดิงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืน้ที่ (Area Based Collaboration Research for 

Development หรือ ABC) 
 

 2.1.1  แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี (Area-Based Education หรือ ABE) เป็นแนวคิดท่ีมา

จากแนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) ได้มีการนำเสนอ

แนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2550 ภายใต้ชื่อ “งานวิจัยเพื่อพัฒนา

พื้นที่ (Area Based Collaboration Research for Development หรือ ABE) ลีลาภรณ์ บัวสาย 

(2557) ได้กล่าวถึงเป้าหมายและแนวคิดหลักงานวิจัยแบบ ABE ไว้คือ งานวิจัย ABE เป็นงานที่มี

เป้าหมายเพื ่อสร้างการเปลี ่ยนแปลงในพื้นที่ซึ ่งอาจมีได้หลายระดับตั ้งแต่ระดับจังหวัดลงไปถึง  

ระดับชุมชนและครัวเรือน ลักษณะงานวิจัยประเภทนี้จึงมีโจทย์เป็นปัญหาพื้นที่และทำงานวิจัยเชิง

ปฏิบัติการกับกลไก/ภาคีการพัฒนาในพื้นที่เพื่อให้กลไกดังกล่าวสามารถซึมซับเอาข้อมูลความรู้  

ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยเข้าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิด แนวทางการทำงานในภาคปฏิบัติได้ อันจะส่งผล

ต่อการสร้างรูปธรรมของความเปลี่ยนแปลงในพื ้นที ่และความยั ่งยืนของการเปลี ่ยนแปลงนั้น  

แนวคิดหลักของงานวิจัย ABC ประกอบด้วย แนวคิดการเอาพ้ืนที่เป็นที่ตั้ง (Area Based Approach) 

เน้นการตั ้งโจทย์ว ิจ ัยจากปัญหาความต้องการที ่แท้จร ิงของพื ้นที่  และแนวคิดความร่วมมือ 

(Collaboration) เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 

ในพื้นที่เพื่อใช้จุดแข็งที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่ายให้เป็นพลังในการแก้ปัญหาร่วมกัน  นอกจากนี้ 

ลีลาภรณ์ บัวสาย (2557) ยังได้กล่าวถึงลักษณะสำคัญของงานวิจัยแบบ ABC ที่แตกต่างจากงานวจิัย

อ่ืน ดังนี้ 

  งานวิจัยแบบ ABC มีโจทย์มาจากปัญหาสำคัญของพื้นที่หรือเป็นโจทย์เชิงยุทธศาสตร์

ของการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

  งานว ิจ ัยแบบ ABC ทำงานร ่วมกับ “กลไกการพัฒนาพื ้นที่ ” ในการหาคำตอบ 

เพื ่อแก้ปัญหาสำคัญนั ้น จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ว่า “ใคร” จะเป็นคนที่ต้องมีส่วนสำคัญ 

ในการแก้ปัญหานั้น 
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  งานวิจัยแบบ ABC ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง  

ภาควิชาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทั้งความไว้วางใจและความเข้าใจในเนื้อหาของงานวิจัย

แก่กลไกการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งท่ีเป็นกลไกประชาชนภาครัฐ และเอกชน 

  งานวิจัยแบบ ABC สร้างข้อมูลและความรู ้เพื ่อนำไปสู ่การตัดสินใจจัดการปัญหา 

และศักยภาพโดยกลไกพัฒนาพื้นที่ ข้อมูลที่สร้างขึ้นอาจเป็นข้อมูลทั่ว ๆ ไป แต่ต้องได้รับการยอมรับ

ในความแม่นยำเชื่อถือได้ 

  งานวิจัยแบบ ABC มีการเปิดเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้

เห็นข้อมูลร่วมกันและนำไปสู่การวางแผนและกำหนดกติกาเพ่ือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

  เมื ่อสิ ้นสุดโครงการวิจัยความรู ้นั ้นยังติดอยู ่กับคนในพื ้นที่  ๆ จะเป็นคนแก้ปัญหา  

ทำให้ชุมชนเก่ง และพึ่งตนเองทางความคิดได้มากขึ้นหรือทำให้กลไกการพัฒนาพื้นที่มีข้อมูล แผน 

หรือกติกา เพ่ือใช้ในการจัดการปัญหาของพ้ืนที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.1.2  การว ิจ ัยเช ิงชาต ิพ ันธ ุ ์วรรณาแบบเร ่งด ่วน (Rapid Ethnographic Community 

Assessment Process - RECAP) เป ็นว ิทยาการว ิจ ัยทางศาสตร ์หร ือว ิชาที ่ว ่าด ้วยการศึกษา 

ทำความเข้าใจมนุษย์ที่ทำให้คนหรือนักวิจัย ซึ่งวิธีการนี้ได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นการสรุปและตีความ

ประสบการณ์ของคนจากสถานการณ์ที ่ เป ็นบริบททางสังคมวัฒนธ รรม เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง และสุขภาวะของชุมชนท้องถิ่น ได้ใกล้เคียงจากสถานการณ์จริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม

การว ิจ ัยเช ิงชาติพ ันธ ุ ์วรรณาแบบเร ่งด ่วน (RECAP) ให ้ความสำคัญก ับการให ้ความหมาย 

และการตีความสถานการณ์จากผู้ที่อยู่ร่วมโดยตรงและโดยอ้อมในสถานการณ์นั้น ๆ ภายใต้ผลกระทบ

ของบริบทของชุมชนท้องถิ่น ดังกล่าว ทำให้เห็นภาพรวมของผู้เกี่ยวข้องต่อสถานการณ์นั้น ๆ โดยการ

วิจัยชุมชนด้วยวิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน สามารถอธิบายได้สองส่วน คือ ส่วนที่ 1 

องค์ประกอบของคนและข้อมูล และ ส่วนที่ 2 กระบวนการและวิธีการ   

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของคนและข้อมูล คือ กลุ่มคนสำคัญที่ร่วมกระบวนการวิจัย

ชุมชนด้วยวิธีการเชิงชาติพันธุ ์วรรณาแบบเร่งด่วน โดยกระบวนการวิจัยชุมชนมีการใช้พื ้นที่  

เขตรับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยของการศึกษา สามารถสรุปองค์กร

หลักในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในพ้ืนที่ได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มองค์กรในชุมชนที่เป็นภาคประชาชน 

และกลุ่มองค์กรหรือหน่วยงานรัฐและเอกชน 

ส่วนที ่  2 กระบวนการและว ิธ ีการ ค ือ การออกแบบกระบวนการว ิจ ัยช ุมชน 

และการเลือกใช้วิธีการวิจัย จึงควรสัมพันธ์กับกระบวนการนำใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน
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ท้องถิ่นด้วย เป็นวงจรที่สรุปจากการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการจริงในพ้ืนที่ ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 

3 ขั้นตอน คือ การรับรู้ การเรียนรู้ และ การจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น กระบวนการวิจัย

ชุมชนหากออกแบบกิจกรรมให้ตอบสนอง ทั้ง 3 ขั้นตอน ของการนำใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพ 

ของชุมชนท้องถิ่นนี้ด้วย สามารถค้นหาและเสริมแรงทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น  

ได้พร้อม ๆ กัน 

กระบวนการวิจัยชุมชนด้วยวิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) ทำได้ 

ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลที่คนในชุมชนคุ้นเคยเป็นอย่างดีโดยใช้วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี คือ  

1) การสังเกต 2) การสัมภาษณ์เจาะลึก 3) การสนทนาของผู้ให้ข้อมูลหลายคน ซึ่งการรวบรวมข้อมูล

ทั ้ง 3 วิธีสามารถเชื ่อมโยงกับกระบวนการนำใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น  

ได้เป็นอย่างดีในรูปแบบการนำทุนทางสังคม ผู ้ได้รับประโยชน์และผู ้เกี ่ยวข้องมาให้ความเห็น 

และอธิบายจากมุมมองและประสบการณ์ของแต่ละคน จนทำให้ภาพรวมทุนทางสังคมและศักยภาพ

ของชุมชนปรากฏชัดเจนมากขึ้นเป็นลำดับ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์  

เชิงเนื้อหา ดังนี้ 

1) การจัดกลุ่มข้อมูลจากผู้เข้าร่วมในกระบวนการวิจัยที่เป็นผู้ให้ข้อมูล 

2) การจัดลำดับและข้ันตอน   

3) การแสดงความสัมพันธ์ของสาระสำคัญของสรุปสถานการณ์ด้วยการใช้แผนผังแสดง

ความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 

4) การอธิบายรายละเอียดของสถานการณ์ 

2.2 วิธีการดำเนินงานวิจัย  
 

2.2.1 แนวทางและข้ันตอนการดำเนินการ 

            โครงการวิจัยเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นยำจังหวัดยะลา”  ใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในลักษณะ 
ของการวิจัยและพัฒนา (R+D) เพื่อตอบคำถามการวิจัย โดยมีรายละเอียดของวิธีการดำเนินการวิจัย 
ดังนี้ 

1) พ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่นำร่อง 
พื้นที่จังหวัดยะลา 8 อำเภอ 58 ตำบล โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่นำร่อง คือ  

(1) เป็นอำเภอที่มีการกระจุกตัวของคนจนสูง (2) เป็นพื้นที่ ๆ มีกลไกความร่วมมือที่มีความเข้มแข็ง 
และ (3) เป็นพื ้นที่ ๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง โดยมีอำเภอรามันและอำเภอบันนังสตา  
เป็นพื้นที ่ๆ เข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ เพ่ือการดำเนินการพัฒนาโมเดลแก้จน 
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รูปที่ 2.1  พ้ืนที่จังหวัดยะลา 
  โดยม ีรายละเอ ียดข ้อม ูลพ ื ้นท ี ่ เป ้าหมายและพื ้นท ี ่นำร ่องตามข ้อม ูลของ  
Thai People Map and Analytics Pratform หรือ TP MAP ในปี 2562 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1  ข้อมูลคนจนรายอำเภอของจังหวัดยะลา  

ที ่ อำเภอ 
จำนวน
ตำบล 

จำนวนคนจน 
จำนวน 
คนจน
รวม 

ร้อยละ 
สุขภาพ ความ

เป็นอยู่ 
การศึกษา รายได้ การ

เข้าถึง
บริการ
ภาครัฐ 

1 กรงปินัง 4 697 36 367 898 - 1,363 7.29 
2 กาบัง 2 148 - 254 273 - 630 3.83 
3 รามัน 16 267 1,659 1,462 1,812 - 4,609 6.47 
4 ยะหา 7 68 4 1,283 540 - 1,730 4.99 
5 เมือง

ยะลา 
14 1,057 1,876 1,337 2,185 3 5,193 5.79 

6 เบตง 5 209 578 921 1,099 3 2,342 6.78 
7 ธารโต 4 333 312 321 340 6 1,145 5.99 
8 บันนังสตา 6 99 1,471 1,373 613 4 3,286 9.52 

รวม 8 58 2,878 5,936 7,318 7,760 16 20,298 51 
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2) เกณฑ์การเลือกพ้ืนที่นำร่องและแนวทางการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง
จังหวัด 
      การเลือกพื้นที่นำร่องโครงการ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. เลือกพื้นที่นำร่องจากจำนวนและความหนาแน่ของจำนวนคนจนในระดับอำเภอ 
นั่นคือ อำเภอบันนังสตา มีความหนาแน่นของจำนวนคนจนต่อประชากรที่สำรวจได้จากฐานข้อมูล 
Thai People Map and Analytics Pratform หร ือ TP MAP ป ี  2562 ค ือ ร ้อยละ 9.52  
และมีจำนวนคนจน 3,286 คน และอำเภอรามันมีความหนาแน่ของจำนวนคนจนต่อประชากร 
ที่สำรวจได้จากฐานข้อมูล Thai People Map and Analytics Pratform หรือ TP MAP ปี 2562  
คือ ร้อยละ 6.47 และมีจำนวนคนจน 4,609 คน 
  2. เป็นพื้นที ่ๆ มีกลไกความร่วมมือที่มีความเข้มแข็ง 
  3. เป็นพื้นที ่ๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง 
  4. เป็นพื้นที่ๆ สามารถขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
   4.1 ขยายผลภายใต้ MOU ที่เป็นเครือข่ายการทำงานเชิงพื้นที่ 
      4.2 ขยายผลผ่านการดำเนินงานของกลไก อว.ส่วนหน้าจังหวัดยะลา 
 

3) การดำเนินการศึกษาวิจัย โครงการ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2  กิจกรรมภายใต้โครงการ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” 

 

 

กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

1. พัฒนาระบบและกลไก
ความร่วมมือในระดับพ้ืนที่ 
   1.1 ประช ุม เตร ี ยมทำ
ความร ่วมม ือและร ับฟัง
ความคิดเห็นเบื ้องต้นภาคี
เครือข่ายในระดับจังหวัด 
   1.2 ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ว า ง แ ผ น
ดำเน ินงานและทำความ
ร่วมมือระดับจังหวัด 
   1.3 จ ั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการระดับพ้ืนที่  
   1.4 น ิทรรศการแสดง
บทเรียนความร่วมมือในการ
แก้ปัญหาความยากจนใน
พ้ืนที่จังหวัดยะลา 
    1.5  ผลิตสื่อ เพ่ือรณรงค์
ส ื ่อสาร การแก้ไขป ัญหา
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นยำสู่ความยั่งยืน  

1. คณะบุคคลหรือกลไก
ในการทำงาน เพื ่อการ
แก้ปัญหาความยากจน
ในจังหวัดยะลา 
2 .  ระบบการบร ิหาร
จั ด ก า ร ท ั ้ ง ข ้ อ มู ล 
แผนการทำงาน การ
กำกับติดตาม การส่งต่อ
และการแก้ปัญหา 
3. ม ี บ ั นท ึ กข ้ อตกลง
ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ 
(MOU)/มต ิท ี ่ประชุม
กลไกการแก้ปัญหาความ
ยากจนของจ ังหว ัดใน
ก า ร ร ั บ ข ้ อ ม ู ล จ า ก
งานวิจัยเพื่อส่งต่อความ
ช่วยเหลือระดับพ้ืนที่ 

1.  การแก ้ป ัญหาความ
ยากจนโดยใช้กลไกความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่าย
การแก ้ป ัญหาและการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัด
ยะลา 
2 .  ก า ร น ำ ข ้ อ ค ้ น พ บ
นวัตกรรมแก้จน นวัตกรรม
การส่งต่อคณะ นวัตกรรม
การทำงานในพื้นที ่ที ่เป็น
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม
พห ุ ภ าษา ไปประย ุ กต์
แก้ปัญหาในพื้นที่อ่ืน 
3.  นำข ้อเสนอแนะเชิ ง
นโยบายการแก ้ป ัญหา
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นยำไปใช้แก้ปัญหา
ความยากจนของจังหวัด
ยะลา 
 

จังหวัดยะลาได้รับ
การแก้ปัญหาความ
ย า ก จ น ท ำ ใ ห้
ประชาชนมีคุณภาพ
ช ีว ิตท ี ่ ด ี  ม ีความ
เ ป ็ น อ ย ู ่ ท ี ่ ด ี ขึ้ น 
( ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก 
ROD/SROI /BL I )     
ม ี ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ดำเนินชีวิต 

2. ศึกษาบริบท สถานการณ์
ปัญหา ทบทวนต้นทุนพื้นที่
แ ล ะ จ า ก ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ที่
เกี่ยวข้องเช่น TPMAP จปฐ. 
และอ่ืนๆ  
   2.1 workshop วิเคราะห์
ส ั ง เ ค ร า ะ ห ์  บ ร ิ บ ท 

1 .  ข ้ อม ูลบร ิบทและ
ต้นทุนในการทำงานและ
ต ้ น ท ุ น จ า ก ง า น
ฐานข้อมูล 
2. ได ้พ ัฒนาศ ักยภาพ
เครือข่ายในการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล 
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กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

สถานการณ์ปัญหา ทบทวน
ต้นทุนและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  2.2 Workshop พ ั ฒ น า
ศักยภาพเคร ือข ่ายระดับ
พ ื ้ น ท ี ่ ใ น ก า ร ใ ช ้ ร ะ บ บ
ฐานข้อมูล 
3. สำรวจค ้นหาและสอบ
ทานข้อมูลคนจน 
   3.1 Workshop พ ัฒน า
ศ ักยภาพผ ู ้ เก ็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
   3.2 เก ็บรวบรวมข้อมูล
แบบสำรวจ 
   3.3 เก ็บรวบรวมข้อมูล
เชิงลึก 
   3.4 สอบทานข้อมูล 

1.ได ้ระบบฐานข ้อมูล
คร ั ว เ ร ื อนยากจน ใน
ระด ับพ ื ้ นท ี ่ จ ากการ
วิเคราะห์ทุนทั้ง 5 ด้าน 
ที่มีความแม่นยำที ่ผ ่าน
การ Cleansing data 
เรียบร้อยแล้ว 1 ชุด 
2.ค ้นหาและสอบทาน
ข้อมูลคนจนอย่างน้อย 
20,000 คนหรือ 5,000 
ครัวเรือน จากฐานข้อมูล 
TP MAP จปฐ. รวมถึง
ฐานข ้อม ูลอ ื ่นๆ ของ
จ ังหว ัดและพื ้นที ่และ
ได ้ ผ ลการว ิ เ ค ร า ะห์
ปัญหาความยากจน ทั้ง
เ ช ิ งป ร ิ ม าณและ เ ชิ ง
คุณภาพ ทั้งนี้การค้นหา
และตรวจทานได ้ครบ 
100% ตามเป้าหมาย 

4. วิเคราะห์จัดกลุ ่มคนจน 
และคืนข้อมูลให้กับชุมชน 

ได้ผลการจัดกลุ่มคนจน
และการค ืนข ้อม ูลให้
ชุมชน 
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กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

5. พัฒนาระบบและกลไก
การส่งต่อความช่วยเหลือ 
   5.1 ระบบและกลไกการ
ส่งต่อความช่วยเหลือ 
   5.2 กำหนดพื้นที ่นำร่อง
แล ะแก เปล ี ่ ย น เ ร ี ยนรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมแก้จน 

1. ได้ระบบและกลไก 
ก า ร ส ่ ง ต ่ อ ค ว า ม
ช่วยเหลืออย่างน้อย 3 
ระบบ และระบบการส่ง
ต ่ อข ้ อม ู ลคร ั ว เ ร ื อน
ย า ก จ น จ า ก ร ะ บ บ
ฐานข ้อม ูลไปส ู ่ กล ไก
ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ แ ก ้ ไ ข
ปัญหาความยากจนของ
จังหวัดเป็น 100% จาก
คนจนกลุ่มเป้าหมายที่มี
การค้นพบ 
2. ส่งต่อความช่วยเหลือ
หร ือได ้ร ับการพ ัฒนา
อาชีพ อย่างน้อย ร้อยละ 
10 หรือ 2,000 รายตาม
ฐานข้อมูล TP MAP และ 
จปฐ.รวมถึงฐานข้อมูล
อ ื ่นๆ ของพ ื ้นท ี ่  หรือ
จ ั ง ห ว ั ด แ ล ะ พ ื ้ น ที่  
( ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก 
ROD/SROI/BLI) 
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กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

6. พ ั ฒ น า โ ม เ ด ล ก า ร
แก้ปัญหาความยากจนใน
พื ้นที ่นำร่อง (Operating 
Model/Pilot Project) 
และการใช้นวัตกรรมแก้จน 
   6.1 คัดเลือกพ้ืนที่นำร่อง 
   6.2 กิจกรรมการจัดเวที
ประชาคมเพื่อค้นหาทุนใน
พ้ืนที่นำร่อง 
   6.3 ว ิเคราะห์ศ ักยภาพ
ของท ุ น ร ่ ว มก ั บภ าค ี ที่
เกี่ยวข้อง 
   6.4 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคีที่เก่ียวข้อง 
   6.5 พ ัฒนานว ั ตกร รม
ต้นแบบ 
   6.6 สร้างกลไกชุมชน  
   6.7 ใช ้นว ัตกรรมแก้จน
กับครัวเรือนยากจน 
   6.8 ต ิ ดตามผลการใช้
นวัตกรรมแก้จน 
   6.9 ปรับปรุงนวัตกรรม
แก้จนที่เหมาะสมกับชุมชน 

1. กำหนดพื้นที ่นำร่อง  
2 อำเภอ 
2. กำหนดพื ้นที ่ระดับ
ตำบลในการดำเนินการ
ใช้นวัตกรรมแก้จน 
3. มีนวัตกรรมแก้จนที่
เป ็นแนวปฏ ิบ ัต ิท ี ่ ด ีที่
สอดคล้องกับบริบทของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 
3 นวัตกรรม จากปัญหา
คนจน 5 ด้าน 
4 .  คนจน ได ้ ร ั บ ก า ร
พัฒนาอาชีพหรือได้รับ
ตามช่วยเหลือไม ่น ้อย
กว ่ าร ้อยละ 10 หรือ 
2,000 คน ของกลุ่มคน
จ น ก ล ุ ่ ม เ ป ้ า ห ม า ย 
( ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก
ROD/SROI/BLI) 

คนยากจนได้รับการพัฒนา
ศ ักยภาพและม ี ร าย ได้
เพ่ิมข้ึน 

7. พัฒนาความก้าวหน้าทาง
ว ิชาการด้วยการวิจ ัยเชิง
พ้ืนที ่

ได ้ผลงานว ิจ ัยต ีพ ิมพ์
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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4) เครื ่องมือในการดำเนินการวิจัยเพื ่อตอบโจทย์ในการดำเนินการวิจัย  โครงการ
“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา ”  
มีการดำเนินการวิจัยใน 3 วัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือในการดำเนินการดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนจังหวัดยะลา การค้นหา  
และสอบทานข้อมูลคนจนจังหวัดยะลาใช้เครื่องมือกลาง คือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน
แบบชี้เป้า หรือ TPMAP และการสำรวจทุนศักยภาพของครัวเรือนยากจนและมีเครื่องมือในการ
ดำเนินโครงการในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 

1.1) ในช่วงต้นทำการวิจัยเอกสารหรือการศึกษาจากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(Document Research) ในเอกสาร 2 ลักษณะ คือ 1) เอกสารชั้นต้นหรือเอกสารปฐมภูมิ (Primary 
Document) เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ประวัติครัวเรือน ประวัติชุมชนหรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
และ 2) เอกสารชั้นรองหรือเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Document ) เช่น ข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) เอกสารการสำรวจ เอกสารการวิจัย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จนกระท่ังภายหลังสิ้นสุด
การศึกษาภาคสนาม ควบคู ่กับการลงพื ้นที ่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-Depth Interview) และใช้แบบบันทึกภาคสนาม (Field note) เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีเกี่ยวข้อง
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมโยงประเด็นและปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนเก็บข้อมูล      
เชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ปฏิบัติการจากส่วนกลาง 

1.2) จัดเวทีระดมความคิด (Brainstorm) การประชุมกลุ่มย่อย ( Focus Group 
Discussions) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ผู้ที ่เกี ่ยวข้องเพื่อวางแผนการลงพื้นที่  
เก็บข้อมูลในพื้นท่ีปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม 

1.3) ลงพื ้นที ่เก็บข้อมูลในพื้นที ่ปฏิบัติการโดยใช้เครื ่องมือการเก็บข้อมูล  
จากส่วนกลางเก็บข้อมูลในพื ้นที ่ควบคู ่ก ับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview)  
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) และการสังเกตแบบไม่มีส ่วนร่วม  
(Non-Participant observation)  ท ั ้ งน ี ้พ ิจารณาตามความเหมาะสมและความสอดคล ้ อง 
ของปรากฏการณ์ และบริบทที่ต้องการศึกษา 

1.4) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจากส่วนกลาง (ข้อมูลเชิงปริม าณ)  
และข้อมูลปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ปฏิบัติการ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) เพื่อทำการสรุปข้อมูล  
ผลการศึกษา และสกัดองค์ความรู้ที่เกิดจากการพ้ืนที่ปฏิบัติการ 

1.5) จัดเวทีคืนข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อสะท้อนปรากฏการณ์ องค์ความรู้ และสะท้อนข้อมูล
ที ่ได ้จากการสังเคราะห์ให้ก ับกลุ ่มผ ู ้ท ี ่เก ี ่ยวข้องได้ร ับทราบ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
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และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
สมบูรณ์  

1.6) การเก ็บรวบรวมข้อมูลเช ิงล ึกด ้วยการเก ็บข้อมูลเช ิงค ุณลักษณะ 
ใช้แนวคำถามในการสนทนากลุ ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแนวคำถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง  
(Semi - Structured Interview) 

1.7) แนวทางการสอบทานข้อมูลแบบสามเส้า คือ สอบทานข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างทีมนักวิจัย ตัวแทนชุมชน และข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐ 

  2)  พัฒนาระบบส่งต่อความช่วยเหลือคนจนจังหวัดยะลา การพัฒนาระบบ 
และส่งต่อความช่วยเหลือคนจนจังหวัดยะลาใช้เครื่องมือสำคัญ คือ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับ
เครือข่ายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดยะลา โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1) การทบทวนและสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนร่วมกัน 
โดยการทบทวน MOU เดิม / พัฒนา MOU กับหน่วยงานองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ (พมจ.) สำนักงานพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นต้น สำนักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา  มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล 
  2.2) เชื่อมโยงกับเครือข่ายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดยะลา 
  1) สภาการศึกษาเชิงพ้ืนที่จังหวัดยะลา 
  2) สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา 
  3) สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา 
  2.3) วิเคราะห์ คัดกรอง การส่งต่อความช่วยเหลือ 
  1) กลุ่มเร่งด่วน 
  2) กลุ่มเฝ้าระวัง 
  2.4) การรณรงค์สื่อสาร เพ่ือการระดมทุนและการส่งต่อความช่วยเหลือ 

 3) พัฒนาโมเดลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิต 
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดยะลา โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
  3.1) สำรวจนวัตกรรมพร้อมใช้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  3.2) จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาและแนวทางการนำนวัตกรรม 
แก้จนไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
  3.3) นวัตกรรมแก้จนที ่มาจากความต้องการและสภาพปัญหาของคนจน 
และครัวเรือนยากจน 
 การช่วยเหลือคนจน และครัวเรือนยากจน เช่น การดำเนินการในระดับตำบลเพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการลงทุน (Value of Money) โดยใช้นวัตกรรมพร้อมใช้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ที่ได้มีการดำเนินการในพื้นที ่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนวัตกรรมที่พัฒนา  
บนพื้นฐานสังคมพหุภาษา พหุวัฒนธรรม เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่  
 
 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
        วิเคราะห์ข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจน 
 

2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ 
     วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) โดยมีประเด็น 

การวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ระบบการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนจังหวัดยะลาเป็นอย่างไร 
 2. ระบบข้อมูลคนจนจังหวัดยะลา มีลักษณะอย่างไร บริหารจัดการอย่างไร มีระบบ 
การค้นหาคนจนครัวเรือนยากจนและสอบทานข้อมูลอย่างไร  สาเหตุหรือที่มาของความยากจน คือ
อะไร และมีการแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทอย่างไร 
 3. ระบบและกลไกการส่งต่อความช่วยเหลือคนจนและครัวเรือนยากจนของจังหวัดยะลา
เป็นอย่างไร ม ีการบร ิหารจ ัดการอย่างไร  มีหน่วยงานใดเป็นเคร ือข ่ายสำคัญและลักษณะ 
ความช่วยเหลือเป็นอย่างไร 
 4. ระบบและกลไกการพัฒนาและหนุนเสริมนวัตกรรมการแก้จนที ่ม ุ ่งส ู ่กา รพ้น 
ความยากจนที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบท และไม่กลับมาจนซ้ำ มีความยั่งยืน ของจังหวัด
ยะลาเป็นอย่างไร มีการบริหารจัดการอย่างไร 
 5. โมเดลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจนในจังหวัดยะลา เป็นอย่างไร 
 6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจน จังหวัดยะลาเป็นอย่างไร
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2.4 แผนการดำเนินงานวิจัย  
 

ตารางท่ี 2.3 แผนการดำเนินการวิจัย 

กิจกรรม 
2564 2565 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. พัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือในระดับพื้นที่ 
   1.1 ประชุมเตรียมทำความร่วมมือและรับฟังความคิดเห็น
เบื้องต้นภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด 
   1.2 การประชุมปฏิบัติการวางแผนดำเนินงานและทำ
ความร่วมมือระดับจังหวัด 
   1.3 จัดประชุมคณะกรรมการระดับพื้นที่  
   1.4 น ิทรรศการแสดงบทเร ียนความร ่วมม ือในการ
แก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดยะลา 
   1.5 ผลิตสื่อ เพื่อรณรงค์สื่อสารการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำสู่ความยัง่ยืน 

             

2. ศึกษาบริบท สถานการณ์ปัญหา ทบทวนต้นทุนพื้นที่
และจากฐานข้อมูลที่เกี ่ยวข้องเช่น TPMAP จปฐ. และ
อื่นๆ  
   2.1 workshop วิเคราะห์สังเคราะห์ บริบท สถานการณ์
ปัญหา ทบทวนต้นทุนและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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กิจกรรม 
2564 2565 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
  2.2 Workshop พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับพื้นที่ใน
การใช้ระบบฐานข้อมูล 
3. สำรวจค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจน 
   3.1 Workshop พัฒนาศักยภาพผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
   3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจ 
   3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก 
   3.4 สอบทานข้อมูล 

             

4. วิเคราะห์จัดกลุ่มคนจน และคืนข้อมูลให้กับชุมชน              

5. พัฒนาระบบและกลไกการส่งต่อความช่วยเหลือ 
   5.1 ระบบและกลไกการส่งต่อความช่วยเหลือ 
   5.2 กำหนดพื้นที่นำร่องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมแก้จน 

             

6. พัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่นำรอ่ง 
(Operating Model/Pilot Project) และการใช้
นวัตกรรมแก้จน 
   6.1 คัดเลือกพื้นที่นำร่อง 
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กิจกรรม 
2564 2565 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
   6.2 กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพื่อค้นหาทุนในพืน้ที่นำ
ร่อง 
   6.3 วิเคราะห์ศักยภาพของทุนร่วมกับภาคีที่เก่ียวข้อง 
   6.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีที่เก่ียวข้อง 
   6.5 พัฒนานวตักรรมต้นแบบ 
   6.6 สร้างกลไกชุมชน  
   6.7 ใช้นวัตกรรมแก้จนกับครัวเรือนยากจน 
   6.8 ติดตามผลการใชน้วัตกรรมแก้จน 
   6.9 ปรับปรุงนวัตกรรมแก้จนที่เหมาะสมกับชุมชน 

7. พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยการวิจัยเชิงพื้นที่              
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บทท่ี 3 

ผลการดำเนินงานวิจัย 
การดำเนินงานโครงการ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ

และแม่นยำจังหวัดยะลา” ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอรามันและอำเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุ  
ความยากจนของกลุ่มเป่าหมาย นำไปสู่การพัฒนาโมเดลและรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหา  
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ผ่านกระบวนการดำเนินงานของนักวิจัยและความร่วมมือ 
จากภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ซึ่งในระยะ 8 เดือน นักวิจัยและภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ดำเนินงาน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่าโควิด – 19 (Covid 19) ทำให้มีการ
ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นไปตามบริบทและสถานการณ์ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1 แผนการดำเนินงานระยะท่ี 1-2 

ระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ 

ระยะที่ 1-2  
 

ก. ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไก
ความร่วมมือในระดับพื้นที่ 
1.1 ประชุมเตรียมทำ MOU/ 
รับฟังความคิดเห็นจากภาคีใน
ระดับจังหวัด 
         

- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม จังหวัดยะลา จำนวน 5 ครั้ง 
   ครั ้งที ่ 1 วันที ่ 23 มิถุนายน 2564 ณ 
ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลา
กลางจังหวัดยะลา โดยมีผ ู ้ว ่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธานในที ่ประชุม 
และได้นำเสนอโครงการ “งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” 
ในวาระเพื ่อทราบ วาระที ่ 4 และหารือ
แนวทางการดำเน ินโครงการในระดับ
จังหวัด โดยการบูรณาการความร่วมมือทุก
ภาคส่วน  
 

 
การประชุม

เตรียม
รายละเอียด

การทำ 
บันทึก

ข้อตกลง 
MOU จะ
ดำเนินการ
ในระยะที่ 2 
เนื่องจาก

สถานการณ์
การแพร่

ระบาดของ
โรคโควิด-19 

ในพ้ืนที่
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      ครั ้งที ่  2 วันที่  25 สิงหาคม 2564  
ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอผลการ
ดำเนินงานและแนวทางการบูรณนาการ
การทำงานร ่วมก ับท ุกภาคส ่วนใหญ่  
การพัฒนาจังหว ัดยะลา ตามนโยบาย 
“ขับเคลื ่อนไทยไปด้วยกัน” ผ่าน VDO 
Conference ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 
3 อาคาร 3 ศาลากลาง จังหวัดยะลา และ
นำเสนอในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอ
เพื ่อทราบ หัวข ้อที ่  4.3 รายงานการ
ดำเนินงานในโครงการฯ การพัฒนาระบบ
และกลไกความร่วมมือในระดับพื้นที่ การ
พัฒนาระบบสำรวจ ค้นหา สอบทานข้อมูล
คนจน และการพ ัฒนาระบบไกการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบ 
     ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ตุลาคม 2564  ผ่าน 
VDO Conference เป็นวาระเร่งด่วน เพ่ือ
กำหนดแนวทางการประเมินระดับตำบล 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ  
    ครั้งที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
ผ ่ า น  VDO Conference นำ เ สน อ ใ น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
หัวข้อที่ 4.5 รายงานผลการดำเนินงานใน
โครงการฯ การเล ือกพื ้นท ี ่นำร ่องใช้
นวัตกรรมแก้จน และพัฒนาระบบการส่ง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ครั้งที่ 5 วันที่ 1 ธันวาคม 2564  ผ่าน 
VDO Conference เรื ่องการจัดเวทีถอด
บทเรียนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและ

เป้าหมาย 
และพ้ืนที่
ดำเนินงาน
โครงการ 
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ส ังคมระด ับตำบลโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา
การ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างราแก้วให้
ประเทศ และก ิจกรรมเวท ีค ืนข ้อมูล 
SROI/TSI/USI แ ล ะ ว ิ เ ค ร า ะ ห ์  GAP 
Analysis โดยใช้ข้อมูลจากระบบ PBM  
- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืน ตามหลัก
ปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอพียงจ ังหวัด 
(ศจพ.จ) จำนวน 2 ครั้ง 
   ครั ้งที ่ 1 ในวันที ่ 16 ธันวาคม 2564  
ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีอาจารย์ ดร.
นิรันดิ ์เกียรติ ลิ ่วคุณุปการ ร่วมประชุม 
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 
ลดความเลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชน โดยใช้ข้อมูล TPMAP ทั้ง 
5 มิติ ซึ่งจังหวัดยะลามีคณะอนุกรรมการฯ 
รับผิดชอบทั ้ง 5 มิติ โดยท่านรองผู ้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะฯ และได้
นำเสนอโครงการ “งานวิจัยและนวัตกรรม
เพ ื ่ อแก ้ ไขป ัญหาความยากจนแบบ
เบ ็ดเสร ็จและแม ่นยำจ ังหว ัดยะลา” 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือทราบ ในหัวข้อ
ที่ 3.4 แผนการขับเคลื่อนการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง
ยื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   คร ั ้งท ี ่  2 ว ันที ่  14 มกราคม 2565  
ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลา
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ระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ 

ก ล า ง จ ั ง ห ว ั ด ย ะล า  โ ด ย ม ี ผ ู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย ์ซอและ เกปัน เข ้าร ่วม
ประชุม เพื ่อรับทราบในการจัดตั ้งศูนย์
อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยังยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐก ิจพอพ ียง เทศบาลนคร/
เทศบาลเมือง (ศจพ.ทน./ทม.) จังหวัด
ยะลา ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการ
การดำเนินงานในพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาความยากจน และลด
ความเลื่อมล้ำ พร้อมกับการพัฒนาคนใน
ทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญ
พอเพียง โดยกำหนดใช้ข้อมูลจากระบบ
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) 

1.2 ประชุมทำ MOU ในระดับ
จังหวัด 

- ดำเนินงานวันที ่ 25 สิงหาคม 2564
เตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่
เป้าหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะ
กรรม อว. ส่วนหน้า จากในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564  
- วันที 18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาตรา
จารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้าโครงการฯ 
พร้อมด้วยทีมนักวิจัยโครงการงานวิจัย
และนว ัตกรรมเพื ่อแก้ไขป ัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัด
ยะลา ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบัน
พัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา
ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้า
ร ่วมประช ุมแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ก ับทีม
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ปรึกษาวิจัย ในกระบวนการทำงาน วิธีการ
พัฒนาครัวเรือนยากจนในพื้นที่เป้าหมาย 
เพื่อค้นหาและสอบทาน วิเคราะห์สาเหตุ
ความยากจน นำไปสู่การพัฒนาโมเดลและ
รูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่น และได้มีการประชุม
เตรียมการในการจัดทำ MOU โดยจะมี
การทำ MOU ร่วมกันในเดือนกุมภาพันธ์  
ณ ห้องประชุมหยางฉือ สวพ.  

1.3 ประชุมภาคีเครือข่ายระดับ
พ้ืนที่ (อำเภอเป้าหมาย/ชุมชน) 
จำนวน 2 อำเภอ คือ อ.รามัน 
และ อ.บันนังสตา 

- ดำเนินงานวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จัด
ประชุมพูดคุยภาคีเครือข่ายในลักษณะไม่
เป ็นทางการ (CoreTeam) ในการแลก 
เปล ี ่ยนแนวทางในการร ่วมมือการแก้  
ปัญหาและการพัฒนาเชิงพื ้นที ่จ ังหวัด
ยะลา 
- ดำเนินการประชุมภาคีเครือข่ายระดับ
พื ้นที ่ตำบลกอตอตือร ๊ะ อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  
โดย ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง และทีมงาน 
ร่วมลงพื ้นจัดเวทีประชาคมระดับตำบล 
เพื่อสำรวจ ค้นหา วิเคราะห์และสอบทาน
ข้อม ูลคร ัวเร ือนคนจนในระด ับตำบล
เป้าหมายเพื ่อการพัฒนานวัตกรรมและ
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไลการ
แก้ปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วม   
ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหาร
ส ่วนตำบลกอตอต ือร ๊ะ อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการประชุมภาคีเครือข่ายระดับ
พ้ืนที่ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา 

ดำเนินการ
ประชุมผ่าน

ระบบ
ออนไลน์ 
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จังหวัดยะลา ในวันที ่ 25 พฤศจิกายน 
2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุข
จันทรา อาจารย์ ดร.อัจฉราพร  ยกขุน  
อาจารย์ ดร.คืนจันทร์  ณ นคร ลงพื้นจัด
เวทีประชาคมระดับตำบล เพื ่อดูบริบท 
สำรวจ ค้นหา วิเคราะห์ สอบทานข้อมูล
ครัวเรือนคนจนในระดับตำบล และหา
แนวทางในการพัฒนานวัตกรรม แก้ปัญหา
ความยากจน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอ
และ เกปัน แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาท้องถิ่น หัวหน้าโครงการกล่าวเปิด
กิจกรรมในครั้งนี้ 
ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการประชุมภาคีเครือข่ายระดับ
พื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ระหว่าง
13 - 14 ธันวาคม 2564 โดยอาจารย์ ดร. 
ย ุทธนา กาเด ็ม  ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์
สุพัตรา  รุ่งรัตน์ผม อาจารย์ซูลฟีกอร์  มา
โซ และทีมงานลงพื้นที่เพื่อขยายพื้นที่เก็บ
ข้อมูลครัวเรือนยากจน ร่วมประชุมและ
หารือกับคุณจารุณี  จันทร์แก้ว พัฒนาการ
อำเภอยะหา ซึ่งเป็นตัวแทนนายอำเภอยะ
หา ทีมงาน พช. ต ัวแทนบัณฑิตอาสา 
รวมทั้งแกนนำสตรีฯ 
- ดำเนินการประชุมภาคีเครือข่ายระดับ
พื้นที่ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 อาจารย์ 
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ดร.นิร ันดิ ์เกียรติ  ลิ ่วคุณูปการ ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล  กุฎิภักดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี  ตานีเห็ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์น ูร ีดา  จะปะกียา และ
ทีมงานโครงการฯ ลงพื้นจัดเวทีประชาคม
ระดับตำบล เพื่อดูบริบท สำรวจ ค้นหา 
วิเคราะห์ สอบทานข้อมูลครัวเรือนคนจน
ในระดับตำบล และหาแนวทางในการ
พัฒนานวัตกรรม แก้ปัญหาความยากจน  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
อาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการประชุมภาคีเครือข่ายระดับ
พื้นที่อำเภอกาบังและยะหา ระหว่างวันที่ 
7-8 มกราคม 2565 โดยอาจารย์ ดร.
ย ุทธนา  กาเด ็ม ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์
สุพัตรา  รุ่งรัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูลฟี
กอร์  มาโซ และทีมงานโครงการฯ ลงพ้ืน
จัดอบรมการคีย์ข้อมูลแบบสอบถามข้อมูล
คร ัวเร ือนยากจนเข้าระบบฐานข้อมูล
ค ร ั ว เ ร ื อ น ย า ก จ น  PPP CONNEXT  
Application ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ 
ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา และใน
วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอ
กาบัง จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการประชุมภาคีเครือข่ายระดับ
พื้นที่ ในวันที่ 13 มกราคม 2565 โดยผศ.
ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง อาจารย์ ดร.กูมัจดี  
ยามิรูเด็ง อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน และ
ทีมงานโครงการ "งานวิจัยและนวัตกรรม
เพ ื ่ อแก ้ ไขป ัญหาความยากจนแบบ
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เบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา" ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหาร
และจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมลงพื้น เพ่ือ
สำรวจ ค้นหา ว ิเคราะห์และสอบทาน
ข้อม ูลคร ัวเร ือนคนจนในระด ับตำบล
เป้าหมายเพื ่อการพัฒนานวัตกรรมและ
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไลการ
แก้ปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วม   
ณ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา 

ก. ที่ 2 ศึกษาบริบท 
สถานการณ์ปัญหา ทบทวน
ต้นทุนพื้นที่และจากรากฐาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(TPMAP/จปฐ.) 
2.1 Workshop วิเคราะห์ 
บริบทสถานการณ์ปัญหา 
ทบทวนต้นทุนและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินงานวันที ่ 25 กรกฎาคม 2564  
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เก็บรวบรวม
แบบสำรวจ ทำความเข้าใจกระบวนการ
เก็บ ทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ
ให้กับบัณฑิตอาสาและบัณฑิตว่างงานใน
พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 100 คน โดยใช้
รูปแบบการ Workshop Online  
- ดำเนินการ Workshop วิเคราะห์ บริบท
สถานการณ์ปัญหา ทบทวนต้นทุนและ
ข้อมูลในอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยทีมวิจัย
พบปะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นำเสนอข้อมูลตัวอย่างบางส่วนที่คีย์เข้า
ระบบ PPP Connect ให้พื ้นที ่ปฏิบัติได้
เห็นตัวอย่างข้อมูลทุนทั้ง 5 มิติ รวมทั้งการ
นำข้อมูลสู ่กระบวนการคัดเล ือกพื ้นที่
ตำบลนำร่องในการทำ Operating Model 
(OM) ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จังหวัด
ยะลา 

 
ประชุม
ทีมงาน

นักวิจัยผ่าน
ระบบ

ออนไลน์ 
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- ดำเนินการ Workshop วิเคราะห์ บริบท
สถานการณ์ปัญหา ทบทวนต้นทุนและ
ข้อมูลในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยทางทีม
ว ิจ ัยได้พบปะห ัวหน ้าส ่วนราชการที่
เก ี ่ยวข ้องเพื ่อนำเสนอข้อมูลตัวอย่าง
บางส่วนที่คีย์เข้าระบบ PPP Connect ให้
พื้นที่ปฏิบัติได้เห็นตัวอย่างข้อมูลทุนทั้ง 5 
มิติ รวมทั้งการนำข้อมูลสู ่กระบวนการ
คัดเล ือกพื ้นท ี ่ตำบลนำร ่องในการทำ 
Operating Model (OM) ณ ท ี ่ ว ่ า ก า ร
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการ Workshop วิเคราะห์ บริบท
สถานการณ์ปัญหา ทบทวนต้นทุนและ
ข้อมูลในพื้นท่ีอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยทีมวิจัย
พบปะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยฯ ลักษณะการ
เก็บข้อมูลและร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการ
สร ้างความร ่วมม ือเคร ือข ่ายด้านการ
พัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งในการวางแผนเก็บ
ข้อมูลใน 4 อำเภอ (เพิ่มเติม) แบบบูรณา
การ  ณ ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัด
ยะลา 
- ดำเนินการ Workshop วิเคราะห์ บริบท
สถานการณ์ปัญหา ทบทวนต้นทุนและ
ข้อมูลในอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยทีมวิจัย
พบปะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยฯ ลักษณะการ
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เก็บข้อมูลและร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการ
สร ้างความร ่วมม ือเคร ือข ่ายด้านการ
พัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งในการวางแผนเก็บ
ข้อมูลใน 4 อำเภอ (เพิ่มเติม) แบบบูรณา
การ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต 
จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการ Workshop วิเคราะห์ บริบท
สถานการณ์ปัญหา ทบทวนต้นทุนและ
ข้อมูลในอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ในวันที่
8 ธันวาคม 2564 โดยทางทีมวิจัยพบปะ
ห ัวหน ้าส ่วนราชการท ี ่ เก ี ่ยวข ้องเ พ่ือ
นำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยฯ ลักษณะการ
เก็บข้อมูลและร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการ
สร ้างความร ่วมม ือเคร ือข ่ายด้านการ
พัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งในการวางแผนเก็บ
ข้อมูลใน 4 อำเภอ (เพิ่มเติม) แบบบูรณา
การ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการ Workshop วิเคราะห์ บริบท
สถานการณ์ปัญหา ทบทวนต้นทุนและ
ข้อมูลในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยทีมวิจัย
พบปะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยฯ ลักษณะการ
เก็บข้อมูลและร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการ
สร ้างความร ่วมม ือเคร ือข ่ายด้านการ
พัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งในการวางแผนเก็บ
ข้อมูลใน 4 อำเภอ (เพิ่มเติม) แบบบูรณา
การ ณ ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา 
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2.2 Workshop พัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายระดับพื้นที่ใน
การใช้ระบบฐานข้อมูล  

- ดำเน ินงานว ันที่  21 ส ิงหาคม 2564 
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับ
พื ้นท ี ่ ในการใช ้ระบบฐานข ้อม ูล เ พ่ือ
ดำเน ินการค ีย ์ข ้อม ูลคนจนเข ้าระบบ
ฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบการ Workshop 
Online  
- ดำเนินงาน Workshop พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายระดับพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา ในวันที ่ 10 มกราคม 2564 โดย 
ลงพื ้นที ่ปฏ ิบ ัต ิการอำเภอนำร ่องเพ่ือ
นำเสนอและให ้ความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับการ 
ใ ช ้ ร ะบบฐานข ้ อม ู ล  PPP CONNEXT 
Application แก ่ ผ ู ้ ท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง  เช่น  
พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
และเครือข่ายบัณฑิตอาสารักษามาตุภูมิ  
ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
- ดำเนินงาน Workshop พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายระดับพื ้นที ่อำเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา ในวันที่ 11 มกราคม 2564 
โดยลงพ้ืนที่ปฏิบัติการอำเภอนำร่องเพ่ือ 
นำเสนอและให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับการใช้
ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ ม ู ล  PPP CONNEXT 
Application แก ่ ผ ู ้ ท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง  เ ช่ น  
พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
และเครือข่ายบัณฑิตอาสารักษามาตุภูมิ 
ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
- ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ระดับพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบคีย์ข้อมูล
ให้กับผู้เก็บข้อมูลในพื้นที่ (บัณฑิตอาสา

ประชุม
ทีมงาน

นักวิจัยผ่าน
ระบบ

ออนไลน์ 
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รักษามาตุภูมิ) ในวันที่ 7 มกราคม 2564 
โดยลงพื้นที่ปฏิบัติการอำเภอนำร่องเพ่ือ
นำเสนอและให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับการใช้
ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ ม ู ล  PPP CONNEXT 
Application ณ ที ่ว ่าการอำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 
- ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ระดับพื้นที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบคีย์ข้อมูล
ให้กับผู้เก็บข้อมูลในพื้นที่ (บัณฑิตอาสา
รักษามาตุภูมิ) วันที่ 8 มกราคม 2564 โดย
ลงพื ้นที ่ปฏ ิบ ัต ิการอำเภอนำร ่องเพ่ือ
นำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ใช ้ ร ะบบฐานข ้ อม ู ล  PPP CONNEXT 
Application ณ ท ี ่ ว ่ าการอำเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา 

ก. ที่ 3 สำรวจ ค้นหา และ
สอบทานข้อมูลคนจน  
   3.1 Workshop พัฒนา
ศักยภาพผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

- ดำเนินงานวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 จัด
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เก็บรวบรวมแบบ
สำรวจ ทำความเข้าใจกระบวนการเก็บ 
เครื่องมือแบบสำรวจให้กับบัณฑิตอาสา
และบัณฑิตว่างงานในพื ้นที ่ เป ้าหมาย 
จำนวน 100 คน โดยใช ้ ร ูปแบบการ 
Workshop Online  
- ดำเนินงานวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 
ดำเนินงานในกิจกรรม Workshop พัฒนา
ศักยภาพผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ในวันที ่ 13 ธ ันวาคม 
2564 ณ ที ่ว ่าการอำเภอยะหา จังหวัด
ยะลา และในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ 
ที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
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- ดำเนินงานวันที ่ 7 -8 มกราคม 2565
อบรมการคีย์ข้อมูลแบบสอบถามข้อมูล
คร ัวเร ือนยากจนเข้าระบบฐานข้อมูล
ค ร ั ว เ ร ื อ น ย า ก จ น  PPP CONNEXT 
Application โดยวันที่ 7 มกราคม 2565 
ณ ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา และ
ในวันที ่ 8 มกราคม 2565 ณ ที ่ว ่าการ
อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
เก ็บข ้อม ูล  และอบรมการค ีย ์ข ้อมูล
แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนยากจนเข้า
ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน PPP 
CONNEXT  Application ใ น ว ั นท ี ่  27 
มกราคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต 
จังหวัดยะลา และในวันที ่ 28 มกราคม 
2565 ณ ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัด
ยะลา 

   3.2 เก็บข้อมูลแบบสำรวจ 
(20,000 ครัวเรือน) พร้อม
ประชุมตรวจสอบข้อมูล 
 

- ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ ตั้งแต่
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 ในระยะที่ 1 
เก ็บรวบรวมข ้อม ูลได ้  จำนวน 1,250 
คร ั ว เ ร ื อน  ค ิ ด เป ็ น  25%  ใน  5,000 
ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที ่ 14 สิงหาคม 
2564) 
- ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ ตั้งแต่
ว ันที ่ 18 สิงหาคม 2564 - 18 มกราคม 
2565 ในระยะที ่ 2 เก็บกลุ ่มเป้าหมาย 
จำนวน 3,750 ครัวเรือน คิดเป็น 75% 
จาก 5,000  
- ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ ตั้งแต่
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 - 28 มกราคม 

ดำเน ินงาน
เก ็ บข ้ อมู ล
ภ า ย ใ ต
สถานการณ์
ก า ร แ พ ร่
ระบาดของ
โรคโคว ิด – 
19  

- 
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2565 มีการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ ใน
จังหวัดยะลา ใน 4 อำเภอ 5,028 ครัวเรือน 
จำนวนสมาชิก 21,403 คน คือ  
1. อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เก็บ
ข้อมูลแบบสำรวจใน 5 ตำบล จำนวน
ครัวเรือน 1,625 ครัวเรือน และจำนวน
สมาชิก 7,031 คน  
2. อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เก็บข้อมูล
แบบสำรวจใน 14 ตำบล จำนวนครัวเรือน 
2,799 คร ัวเร ือน และจำนวนสมาชิก 
11,808 คน 
3. อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เก็บข้อมูล
แบบสำรวจใน 6 ตำบล จำนวนครัวเรือน 
359 ครัวเรือน และจำนวนสมาชิก 1,669 
คน 
4. อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เก็บข้อมูล
แบบสำรวจใน 2 ตำบล จำนวนครัวเรือน 
245 ครัวเรือน และจำนวนสมาชิก 895 
คน 
และมีเป้าหมายในการขยายการเก็บข้อมูล
แบบสำรวจอีก 6 อำเภอ คือ  
1. อำเภอกรงปินัง จำนวน 713 ครัวเรือน 
2. อำเภอกาบัง จำนวน 409 ครัวเรือน 
3. อำเภอธารโต จำนวน 1,283 ครัวเรือน 
4. อำเภอเบตง จำนวน 2,580 ครัวเรือน 
5. อำเภอเม ืองยะลา จำนวน 6,405 
ครัวเรือน 
6. อำเภอยะหาจำนวน 1,144 ครัวเรือน 
รวม 12,534 ครัวเรือน 
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- ดำเนินการประชุมตรวจสอบข้อมูล การ
จัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจ และเพื ่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับองค์ความรู้
เช ิงพื ้นที ่ ในตำบลนำร ่อง ในว ันที ่  10 
มกราคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา และวันที่ 11 มกราคม 2565 
ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

กิจกรรมที่ 3.3 เก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงลึก (เก็บรวบรวม
ข้อมูลจาก 22 ตำบลในอำเภอ
นำร่อง) 

- ดำเนินการกำหนดพื้นที ่เป้าหมายการ
ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดยะลา และ
ลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงลึก (เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 22 ตำบล
ในอำเภอนำร่อง) เพ่ือติดตามการเก็บ
รวบรวมข ้อม ูลคร ัวเร ือนยากจนแบบ
สำรวจ และร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นกับ
บัณฑิตอาสาประจำตำบล ในวันที ่ 25 
พฤศจิกายน 2564 ณ อำเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา 
- ดำเนินกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก 
(เก ็บรวบรวมข้อมูลจาก 22 ตำบลใน
อำเภอนำร่อง) เพื ่อเข้าพบพัฒนาการ
อำเภอ และตัวแทนบัณฑิตอาสาประจำ
ตำบลในการนำเสนอโครงการ วันที ่ 26 
พฤศจิกายน 2564 ณ อำเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา และวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2564 ณ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการลงพื ้นที ่ เพื ่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงพื้นที่
ในตำบลนำร ่อง ในว ันที่  10 มกราคม 
2565 ณ ที ่ว ่าการอำเภอรามัน จังหวัด
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ยะลา และในวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ 
ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการลงพื้นทีเ่ก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ลึกโดยการจัดเวทีประชาคม ในวันที ่ 9 
พฤศจ ิกายน 2564 และให ้ต ั วแทน
หน่วยงานต่างๆ เช่น ปลัดตำบล พช. อส
ม. ครูเอกชน ผู ้อำนวยการ ผู ้ใหญ่บ้าน 
ผู ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนันเป็นต้น มาร่วม
วิเคราะห์ บริบทของพื ้นที ่ ในประเด็น
คำถาม ดังนี้ 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงาน  
2. ปัญหาความยากจน  
3. สาเหตุของความยากจน  
4. ต้นทุน  
5. แนวทางการแก้ปัญหา 
ณ อาคาร เอนกประสงค ์  อบต . กอ
ตออตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการลงพื้นทีเ่ก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ลึกโดยการจัดเวทีประชาคม ในวันที่ 25 
พฤศจ ิกายน 2564 และให ้ต ั วแทน
หน่วยงานต่างๆ เช่น ปลัดตำบล พช. อส
ม. ครูเอกชน ผู ้อำนวยการ ผู ้ใหญ่บ้าน 
ผู ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนันเป็นต้น มาร่วม
วิเคราะห์ บริบทของพื ้นที ่ ในประเด็น
คำถาม ดังนี้ 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงาน  
2. ปัญหาความยากจน  
3. สาเหตุของความยากจน  
4. ต้นทุน  
5. แนวทางการแก้ปัญหา 
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ณ ห้องประชุมที่ว ่าการอำเภอตาเนาะปู
เต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการลงพื้นทีเ่ก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ลึก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา อาจารย์ 
ดร.อ ัจฉราพร ยกขุน อาจารย์  ดร.คืน
จันทร์ ณ นคร และทีมงานโครงการฯ  
ลงพื้นที่สำรวจคนจนเชิงลึก เพื่อสอบทาน
ข้อมูลครัวเรือนคนจนในระดับตำบล และ
หาแนวทางในการพ ัฒนานว ัตกรรม 
แก้ปัญหาความยากจน ณ ตำบลตาเนาะปู
เตะ๊ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ลึก ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 โดย ผศ.
ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง และ อ.ชฎาภรณ์ สวน
แสน ลงพื้นที่สัมภาษณ์  วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ทุน และบริบทครัวเรือนยากจน
ตำบลกอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา  หมู่ที่ 
1,2,3 จำนวน 7 ครัวเรือน  ร่วมวางแผน
แนวทางกับผู ้นำชุมชน เครือข่ายสภา
เกษตรจ ังหว ัดยะลา  ด ้านป ัจจ ัยการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนานวัตกรรมแก้จน และ
เตรียมการสถานที่ดำเนินงานในปีที่1 
ณ ตำบลกอตอตือระ อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา 
- ดำเนินการลงพื้นทีเ่ก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ลึกโดยการจัดเวทีประชาคม ในวันที่ 21 
ธันวาคม 2564 และให้ตัวแทนหน่วยงาน
ต่างๆ เช ่น ปลัดตำบล พช. อสม. ครู
เอกชน ผู ้อำนวยการ ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วย
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ผู้ใหญ่บ้าน กำนันเป็นต้น ร่วมวิเคราะห์ 
บริบทของพ้ืนที่ ในประเด็นคำถาม ดังนี้ 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงาน  
2. ปัญหาความยากจน  
3. สาเหตุของความยากจน  
4. ต้นทุน  
5. แนวทางการแก้ปัญหา 
ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.อาซ่อง
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

  3.4 สอบทานข้อมูล 
         

- มกราคม 2565 ดำเนินงานเก็บข้อมูล
แบบสำรวจในอำเภอนำร่อง 2 อำเภอ คือ 
อำเภอบันนังสตา และอำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา รวมทั ้ งหมด 4,424 คร ัวเร ือน 
18,839 คน และท่ียังไม่คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
อ ีก 1 ,486 คร ัว เร ือน จากยอดเก็บ
แบบสอบถามทั้งหมด 5,910 ครัวเรือน   
และมีการเก็บข้อมูลครัวเรือนเพิ ่มอีก 2 
อำเภอ คือ อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง 
รวมเป ็น  4 อำเภอ 5,028 คร ั ว เร ื อน 
จำนวนสมาชิก 21,403 คน คือ  
1. อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เก็บ
ข้อมูลแบบสำรวจใน 5 ตำบล จำนวน
ครัวเรือน 1,625 ครัวเรือน และจำนวน
สมาชิก 7,031 คน  
2. อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เก็บข้อมูล
แบบสำรวจใน 14 ตำบล จำนวนครัวเรือน 
2,799 คร ัว เร ือน และจำนวนสมาชิก 
11,808 คน 
3. อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เก็บข้อมูล
แบบสำรวจใน 6 ตำบล จำนวนครัวเรือน 
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359 ครัวเรือน และจำนวนสมาชิก 1,669 
คน 
4. อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เก็บข้อมูล
แบบสำรวจใน 2 ตำบล จำนวนครัวเรือน 
245 ครัวเรือน และจำนวนสมาชิก 895 
คน 
และมีเป้าหมายในการขยายการเก็บข้อมูล
แบบสำรวจอีก 6 อำเภอ คือ  
1. อำเภอกรงปินัง จำนวน 713 ครัวเรือน 
2. อำเภอกาบัง จำนวน 409 ครัวเรือน 
3. อำเภอธารโต จำนวน 1,283 ครัวเรือน 
4. อำเภอเบตง จำนวน 2,580 ครัวเรือน 
5. อำเภอเม ืองยะลา จำนวน 6,405 
ครัวเรือน 
6. อำเภอยะหาจำนวน 1,144 ครัวเรือน 
รวม 12,534 ครัวเรือน 

ก. ที่ 5 พัฒนาระบบกลไกการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาตาม
ระบบ  
   5.1 พัฒนาระบบและกลไก
การส่งต่อความช่วยเหลือ  

- ดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2564 โดยมี
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของ Core 
Team การส ่ งต ่ อความช ่ วย เหล ื อผู้
ยากลำบากจังหวัดยะลา ซึ่งประกอบด้วย
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งต่อ
ความช่วยเหลือ 3 ครั้ง  
1. วันที ่ 5 สิงหาคม 2564 ร่วมกันหารือ
แนวทางการพัฒนาระบบกลไกการส่งต่อ
ความช่วยเหลือผู้ยากลำบากจังหวัดยะลา 
เพื ่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  
2. วันที ่ 10 สิงหาคม 2564 เสนอระบบ
การส่งต่อความช่วยเหลือผู ้ยากลำบาก
จังหวัดยะลา  

 
 
- 
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3. วันที ่ 13 สิงหาคม 2564 แผนการลง
พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากจังหวัด
ยะลา และเสนอข้อมูลผู้ที ่ต้องการความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จากภาคีเครือข่าย ดังนี้  
1. มูลนิธิซากาตและสาธารณะกุศล 
2. มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนา
ยะลา  
3. สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
สำนักจุฬาราชมนตรี 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5. มหาวิทยาลัยฟอฏอนี 
6. สภาบันองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)  
7. บริษัทตอยีบัน 
- ดำเนินการประชุมการพัฒนาระบบและ
กลไกการส่งต่อความช่วยเหลือในวันที่ 25 
ส ิ งหาคม 2564  ระบบส ่ งต ่ อความ
ช่วยเหลือ โดยการรวมกลุ่ม CoreTeam 
เพื ่อสร้างกลไกการการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาตามระบบ ส่งต่อความช่วยเหลือใน
พ ื ้นท ี ่ เป ้ าหมาย และการเสนอให ้มี
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลและส่งต่อ
ความช่วยเหลือกลุ ่มเปราะบางจังหวัด
ยะลา ภายใต ้ โครงการงานว ิจ ัยและ
นวัตกรรมเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา 
โดยผ่านความเห็นจากคณะกรรมการ อว. 
ส่วนหน้า จังหวัดยะลา ในการประชุมครั้ง
ที่2/2564 โดยมีการส่งต่อความช่วยเหลือ
คร ัวเร ือนยากจนผ่านศูนย ์ดำรงธรรม



75 
 

ระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ 

จังหวัดยะลา โดยระยะแรก เดือนสิงหาคม 
2564 ที่จำนวน 5 คน ในอำเภอรามัน 2 
คน คือ  
1. นายอารง  หะยีเบ็ญนา ตำบลอาซ่อง  
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมิต ิความ
ยากจน 5 มิติ อยู ่ในด้านรายได้ และด้าน
ความเป็นอยู่ พบปัญหายากจนที ่อยู่อาศัย 
ปัจจุบันอาศัยคอกแพะชาวบ้าน 
2. นายดอเลาะ  มะสิส ุ ตำบลโกตาบารู 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมิต ิความ
ยากจน 5 มิติ อยู ่ในด้านรายได้ และด้าน
ความเป็นอยู ่ พบปัญหายากจนที ่อยู ่อาศัย 
อาศัยอาคารสำนักงานเทศบาลฯเป็นที่พัก
อาศัย อาหารการกินได้จากการบริจาคของ
ชาวบ้านในแต่ละมื้อ 
และอำเภอบันนังสตา จำนวน 3 คน คือ 
1. นางตีเมาะ ปุเตะ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมิติความยากจน 
5 มิติอยู่ในด้านสุขภาพและด้านรายได้ พบ
ปัญหายากจนด้านรายได้ รายได้ได้มาจาก 
บัตรผู ้พิการ/คนชรา เพราะพิการทางการ
เคลื่อนไหว อาศัยอยู่คนเดียว 
2. นางสาวสีตีฮาลีเมาะ  หะดอมิ  ตำบลตลิ่ง
ชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  โดยมิติ
ความยากจน 5 มิติอยู่ในด้านรายได้ และด้าน
ความเป็นอยู่ พบปัญหาอาชีพรับจ้างกรีดยาง 
อาศัยบ้านชาวบ้าน (มีที ่ดิน) แต่ไม่มีกำลัง
ทรัพย์สร้างบ้าน 
3. นางแมะซง  บือราเฮง  ตำบลตลิ ่งชัน 
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมิติความ
ยากจน 5 มิติอยู ่ในด้านสุขภาพและด้าน
รายได้  พบปัญหายากจนรายได้ พิการด้าน
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การมองเห็น อาศัยอยู่กับลูกสาว ลูกเขย และ
หลาน สลับกันดูแล อาชีพรับจ้างกรีดยาง 
ระยะที ่สอง  เด ือนกันยายน 2564 ที่
จำนวน 2 คน ในอำเภอบันนังสตา 2 คน คือ 
1. นางสาวแมมูเน๊าะ  แวนะไล ตำบลตลิ่งชัน 
อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา พบปัญหาพิการ
ด้านสติปัญญา ไม่สามารถสื่อสารได้ อยู่คน
เดียว มีญาติที่อยู่ใกล้เคียงคอยดูแลเร่ือง 
อาหารการกิน 
2. นายมนูญ  ศิริสวัสดิ์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บันนังสตา จ.ยะลา พบปัญหาเป็นผู้สูงอายุ 
อัมพฤษต์ลิ้น เคลื่อนไหวไม่คล่อง อาศัยอยู่
คนเดียว ไม่มีงานทำอาศัยเบี ้ยพิการ และ
ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านและญาติ
เป็นบางครั้ง 
อีกทั้งในเดือนมกราคม 2565 อยู่ระหว่าง
การส่งต่อความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน
อีก 8 คน ในอำเภอกาบัง 7 คน คือ  
1. นางสาวนูรีซา อูเซ็ง  
2. นางสาวดารูณี เจะโซะ   
3. นางสุไวสะ ดิง 
4. นางสาวอาดิล๊ะ อาเยาะแซ 
5. นางสาวไสนุง สุหลง 
6. นางสาวนูรีซัน เด็นมูสอ 
7. นางสาวสีตีพาตีเม๊าะ วิชา 
ในอำเภอยะหา 1 คน คือ  
1. นางเจะบีเด๊าะ เจ๊ะและ 

   5.2 กำหนดพ้ืนที่นำร่อง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรม 

   - ดำเน ินการประช ุมคณะกรรมการ
บริหารหน่วยปฏิบัต ิการส่วนหน้าของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
ว ิ จ ั ย และนว ั ตกร รม  จ ั งหว ั ดยะลา 

- 
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ดำเนินการประชุม ครั ้งที ่  4  วันที ่ 16 
พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
(VDO Conference) นำเสนอในระเบียบ
วาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ หัวข้อที่ 
4 . 5  ร าย ง านผลการดำ เน ิ น ง าน ใน
โครงการฯ การเล ือกพื ้นท ี ่นำร ่องใช้
นวัตกรรมแก้จน ซึ่งจังหวัดยะลาได้เลือก 2 
อำเภอเป็นพื้นที่นำร่อง ได้แก่ อำเภอรามัน
(ตำบลกอตอตือร๊ะและตำบลอาซ่อง) และ
อำเภอบันนังสตา (ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ) ซึ่ง
มีก ิจกรรมที ่ดำเนินการ ได้แก่ สำรวจ
ค้นหา และสอบทานข้อมูลคนจน และ
พัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาในพื้นที่นำร่อง
และการใช้นวัตกรรมแก้จน โดยการจัดเวที
ประชาคมระดับตำบล 
 - ดำเนินงานวันที ่ 11 – 12 ธ ันวาคม 
2564 ณ ห้องประกายกาญจน์ ชั้น 2 เฟส 
2 โรงแรมคริสตัล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ “การเชื ่อมโยงกรอบแนวคิด
การดำรงชีพอย่างยั ่งยืน (SLF) กับการ
พัฒนาโมเดลแก้จน ในการขับเคลื ่อน
โมเดล แลกเปล ี ่ ยนเร ียนร ู ้ เก ี ่ ยวกับ
นวัตกรรม การออกแบบ กระบวนการ
เชื่อมโยงกลไลภาคีและการจัดทำแผนงาน 
กรอบการประเมินผลตอบแทนทางสังคม
ตามแนวทางดำรงชีอย่างยังยืน นำไปสู่การ
พัฒนาโมเดลแก้จน ในอำเภอนำร่อง 2 
อำเภอ คือ อำเภอบันนังสตา และอำเภอ
รามัน และตำบลนำร่อง 3 ตำบล คือ 1. 
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ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลาใช้
นว ัตกรรมการยกระด ับ เกษตรแบบ
ผสมผสาน (JAPO Model)  
2. ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา ใช้นวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจ
เกษตรริมฝั่งแม่น้ำ  
3. ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา ใช้นวัตกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการ
ดำรงชีพและเชิงพาณิชย์ 
- ดำเนินงานวันที่ 24 – 25 มกราคม 2565 
ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพลู
แมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เข้าร่ วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี ่ยวกับนวัตกรรมนำ
ร่อง 3 นวัตกรรมของจังหวัดยะลา คือ  
1)นว ัตกรรมการยกระดับเกษตรแบบ
ผสมผสาน (JAPO Model)  2) นวัตกรรม
ส่งเสริมธุรกิจเกษตรริมฝั่งแม่น้ำ และ 3)
นวัตกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการดำรงชีพ
และเชิงพาณิชย์ และร่วมประชุมชี ้แจง
แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย การประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การพิจารณาโมเดลแก้จน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” โปรแกรมที่ 
14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นยำ  

ก. ที่ 6 กิจกรรมพัฒนาโมเดล
การแก้ปัญหาในพื้นที่นำร่อง
และการใช้นวัตกรรมแก้จน 
    6.1 คัดเลือกพ้ืนที่นำร่อง จัด
เวทีประชาคมเพ่ือค้นหาทุนใน
พ้ืนที่ของพ้ืนที่นำร่อง 

- ดำเนินการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล 
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดย ผศ.ดร.
น ิชาวด ี  ตาน ี เห ็ ง  และท ีมงาน OM3 
โครงการ "งานวิจ ัยและนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม ่นยำจ ังหว ัดยะลา" ได ้ร ับทุน

 
 
 
- 
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 สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและ
จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) ร่วมลงพื ้นจัด
เวทีประชาคมระดับตำบล เพื ่อสำรวจ 
ค ้นหา ว ิ เคราะห ์และสอบทานข้อมูล
ครัวเรือนคนจนในระดับตำบลเป้าหมาย
และการพัฒนานวัตกรรมแนวทางการ
พัฒนาระบบและกลไลการแก้ปัญหาความ
ยากจนแบบม ี ส ่ วนร ่ วม  ณ อาคาร
เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล
กอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล 
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา อาจารย์ 
ดร.อ ัจฉราพร ยกขุน อาจารย์  ดร.คืน
จันทร์ ณ นคร และทีมงาน OM2 โครงการ
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
จังหวัดยะลา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและ
นว ัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื ้นที่
(บพท.) ร่วมลงพื้นจัดเวทีประชาคมระดับ
ตำบล เพ ื ่ อด ูบร ิบท สำรวจ ค ้นหา 
วิเคราะห์ สอบทานข้อมูลครัวเรือนคนจน
ในระดับตำบล และหาแนวทางในการ
พัฒนานวัตกรรม แก้ปัญหาความยากจน 
โดยมีผู ้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน 
แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 
หัวหน้าโครงการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้ง
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นี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเนาะปูเตะ อำเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา 
- ดำเนินการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล 
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.นิ
ร ั นด ิ ์ เ ก ี ย รต ิ   ลิ่ ว ค ุณ ูปการ  ผ ู ้ ช ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฎิภักดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี  ตานีเห็ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์น ูร ีดา จะปะก ียา และ
ท ีมงาน  OM1 โครงการงานว ิจ ัยและ
นวัตกรรมเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา 
ได้ร ับทุนสนับสนุนการวิจ ัยจากหน่วย
บริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) ร่วมลง
พื ้นจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื ่อดู
บริบท สำรวจ ค้นหา วิเคราะห์ สอบทาน
ข้อมูลครัวเรือนคนจนในระดับตำบล และ
หาแนวทางในการพ ัฒนานว ัตกรรม 
แก้ปัญหาความยากจน ณ ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง อำเภอ
รามัน จังหวัดยะลา 

 

 

 

 

 

 



81 
 

จากตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินงานระยะท่ี 1- 2 มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกความร่วมมือในระดับพื้นที่  
 

ดำเนินกิจกรรมวันที ่ 23 มิถุนายน 2564 ได้นำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการ 
“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา”  
เข้าสู ่วาระเพื ่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 
อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 
ในที่ประชุม เพื่อร่วมหารือในแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในระดับจังหวัด เพื่อการบูรณาการ  
กับหน่วยงานต่าง ๆ และมีการจัดเวทีประชุมภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ  
คือ อำเภอรามันและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
เป็นการจัดเวทีแนะนำโครงการ ทำความเข้าใจวิธีการดำเนินงานของโครงการกับพื้นที่เป้าหมาย  
พร้อมเสนอประเด็นปัญหาความต้องการพื ้นฐานของพื ้นที ่ใน 5 มิติได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้าน 
ความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงภาครัฐ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี ่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน อันจะนำไปสู ่การวิเคราะห์ค้นหาต้นทุน และศักยภาพ  
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่เป้าหมาย ผ่านการร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนร่วมกัน ซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่ร่วม
ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ หน่วยงานระดับท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ  
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคประชาสังคม ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 

การดำเน ินงานโครงการอาศ ัยกลไกความร ่วมม ือ และการทำงานแบบบูรณาการ 
ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานท้องถิ่นและตัวแทนภาคประชาชน สะท้อน
ปัญหาความต้องการพื้นฐานของพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ 
ในพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ ประเด็นหลักที่ต้องการให้หน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขแบบเร่งด่วน  
คือ ปัญหาด้านรายได้ ชาวบ้านขาดรายได้ จุนเจือครอบครัว เนื่องจากชาวบ้านได้รับผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ชาวบ้านไม่สามารถออกไปทำงานรับจ้าง ค้าขาย
ได้ตามปกติ ร่วมทั้งไม่ได้ขายผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลซึ่งปีนี้ให้ผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะไม่มี
พ่อค้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่หรือไม่สามารถส่งไปขายต่างพื้นที่ได้ เนื่องจากระบบขนส่งปิดรับ  
การส่งชั่วคราว และหมู่บ้านก็ถูกปิด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รุ่นแรงขึ้นทุกวัน  
ปัญหาด้านความเป็นอยู ่ของชาวบ้าน ที ่ขาดปัจจัยยังชีพ (อาหารพร้อมทานหรืออาหารแห้ง)  
เพราะโดนกักตัวในบ้าน และบางส่วนถูกปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19   
จึงอยากให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพที ่เหมาะสมกับบริบทพื ้นที่  
โดยมุ ่งเสริมสร้างคนจนในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริงไม่ใช่เกิดการสงเคราะห์  
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เพียงอย่างเดียว จากปัญหาความต้องการพื้นฐานดังกล่าวโครงการจึงต้องวิเคราะห์ต้นทุน ศักยภาพ
บริบทพื้นที่เป็นอย่างไร หรือมีต้นทุนทางสังคมอะไรบ้าง เพื่อส่งเสริม ต่อยอด และขยายผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอาชีพแบบครบวงจร ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนจนในพื้นที่เป้าหมาย
อย่างยั่งยืน 
         ดำเนินกิจกรรมวันที่ 25 สิงหาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการบูรณนาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนใหญ่ การพัฒนาจังหวัดยะลา ตามนโยบาย 
“ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลา
กลาง จังหวัดยะลา และนำเสนอในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนำเสนอเพ่ือทราบ หัวข้อที่ 4.3 รายงานการ
ดำเนินงานในโครงการฯ ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือในระดับพื้นที่  มีการพัฒนาระบบและกลไกความ
ร่วมมือในการขับเคลือนการดำเนินงานโครงการระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ (ท้องถิ่น) ใน
พื้นที่เป้าหมายจังหวัด มีการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการ ในที่ประชุม อว.ส่วน
หน้าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในระดับจังหวัด โดยบูรณาการ
ความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดประชุมภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนแนวทางในการร่วมมือการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ และเตรียมจัดทำบันทึกข้อมตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้ง
ในระดับจังและระดับพ้ืนที่เป้าหมาย 

2) การพัฒนาระบบสำรวจ ค้นหา สอบทานข้อมูลคนจน  จัดเก็บแบบสำรวจ ในพื้นที่เป้าหมาย
ทั้ง 2 อำเภอ ภายใต้ความร่วมมือของนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ที ่เป็นผู้ร่วม
ขับเคลื่อนดำเนินโครงฯ ทั้ง 2 อำเภอ ระยะที่ 1 จำนวน 2,400 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และ
ระยะที่ 2 จำนวน 17,600 คน คิดเป็นร้อยละ 88 

3) การพัฒนาระบบไกการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบ มีระบบส่งต่อความช่วยเหลือ เพ่ือ
สร้างกลไกการดำเนินงานแก้ไขปัญหาตามระบบ ส่งต่อความช่วยเหลือในพ้ืนที่เป้าหมาย และ
การเสนอให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลและส่งต่อความช่วยเหลือกลุ่มเปาะบาง 

      ดำเนินกิจกรรมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน VDO Conference ประชุมและนำเสนอใน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ หัวข้อที่ 4.5 รายงานผลการดำเนินงานในโครงการฯ การ
เลือกพื้นที่นำร่องใช้นวัตกรรมแก้จน และพัฒนาระบบการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นโครงการ
สำรวจข้อมูลคนจนในฐานข้อมูล TPMAP ฐานข้อมูล จพฐ. และฐานข้อมูลอื่นๆ ของจังหวัด เพ่ือสำรวจ
ข้อมูลคนจนกลุ่มเป้าหมายใช้นวัตกรรมแก้จน และพัฒนาระบบการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด
ยะลาเลือกพ้ืนที่นำร่อง 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอรามัน (กอตอตือร๊ะ และอาซ่อง) และอำเภอบันนังสตา 
(ตาเนาะปูเต๊ะ)  เมื่อได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้ว จะคีย์ข้อมูลผ่านระบบ PPP CONNEXT ที่กระทรวง 
อว.ได้พัฒนาขึ้นมา เป็นระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่ที่วิเคราะห์ศักยภาพทุน 5 ด้าน ได้แก่ 
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ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ ทุนเศรษฐกิจ ทุนธรรมชาติ และทุนสังคม และสามารถนำไปใช้ในการวาง
แผนการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
     - ดำเนินงานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง
วัยอย่างยังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงจังหวัด (ศจพ.จ)  ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 
2564 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีอาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ 
ลิ่วคุณุปการ ร่วมประชุม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลดความเลื่อมล้ำ และแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยใช้ข้อมูล TPMAP ทั้ง 5 มิติ ซึ่งจังหวัดยะลามีคณะอนุกรรมการฯ 
รับผิดชอบทั้ง 5 มิติ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะฯ และได้นำเสนอโครงการ 
“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ในหัวข้อที่ 3.4 แผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยังยื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเสนอการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใช้ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้งหมด โดยมีโครงการในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ได้แก่ ครัวเรือนเป้าหมายของท่านองคมนตรี ในด้านรายได้ จำนวน 100 ครัวเรือน 
ด้านการศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน เพ่ือครัวเรือนหลุดพ้นความยากจน 
      - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง
วัยอย่างยังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงจังหวัด (ศจพ.จ) ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 
2565 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ 
เกปัน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (ศจพ.ทน./ทม.) 
จังหวัดยะลา ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาความยากจน และลดความเลื่อมล้ำ พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญพอเพียง โดยกำหนดใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)  และจำแนก
สถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ  TPMAP ที่ตกเกณฑ์ 5 มิติ ประด้วย ด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่  และการเข้าถึงการบริการภาครัฐ จำนวน 5 อำเภอ โดย
รายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย สรุปข้อมูลสภาพปัญหาของครัวเรือนจำแนก
รายมิติ  
         - ดำเนินการประชุมเตรียมการในการจัดทำ MOU โดยจะมีการทำ MOU ร่วมกันในเดือน
กุมภาพันธ์นี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้า
โครงการฯ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยโครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมปรึกษาวิจัย ใน
กระบวนการทำงาน วิธีการพัฒนาครัวเรือนยากจนในพื้นที ่เป้าหมาย เพื ่อค้นหาและสอบทาน 
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วิเคราะห์สาเหตุความยากจน นำไปสู่การพัฒนาโมเดลและรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่น และได้มีการประชุมเตรียมการในการจัดทำ MOU โดยจะมีการทำ MOU ร่วมกัน
ในเดือนกุมภาพันธ์    
        - ดำเนินการประชุมภาคีเครือข่ายระดับพ้ืนที่นำร่อง 2 อำเภอ 3 ตำบล จังหวัดยะลา โดยมีการ
ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือจัดเวทีระดมความคิดเห็นของผู้แทน
ชุมชน ได้แก่ ปลัด อบต. อสม. ผอ.โรงเรียน ครู ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ฯลฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและ
ความต้องการจากผู้แทนชุมชนในพื้นที่มาวิเคราะห์รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ
ความต้องการ ผ่านกลไกของแผนพัฒนาพื้นที่ คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับ
ระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพา ตนเองได้ ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน โดย 1) ตำบลอาซ่อง อำเภอรา
มัน จังหวัดยะลา นวัตกรรมการยกระดับเกษตรแบบผสมผสาน (JAPO Model)  2) ตำบลตาเนาะปู
เต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรริมฝั่งแม่น้ำ และ 3) ตำบลกอ
ตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการดำรงชีพและเชิงพาณิชย์  ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดความเสี่ยงจาก ความผันผวนด้านราคา รวมทั้ง
เสริมสร้างความรู้ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาไปสู่การ
เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายย่อยไปสู่ผู ้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรมืออาชีพ (Smart Entrepreneur) นำไปสู ่แผนพัฒนาอำเภอบันนังสตาและรามัน และ
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ให้ความเชื ่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 

2) กิจกรรมสำรวจ ค้นหา และสอบทานข้อมูลคนจน  
                           การดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3.1 workshop พัฒนาศักยภาพผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 โดยใช้รูปแบบการ workshop 
online โดยมีคณะทำงานกิจกรรมที่ 3.1 เป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยมีวิทยากรให้ความรู้จำนวน 4 ท่าน
และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น/
หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นประธานและพบปะผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย คือ บัณฑิต
อาสาพื้นที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอรามัน จำนวน 100 คน ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลครัวเรือนยากจน
เป้าหมายตลอดการดำเนินโครงการฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานโครงการฯ ที ่มี นางสุหะนี  นิอาแซ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
อำเภอบันนังสตาและนายกิตติ  ชอบอารมณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอ 
รามัน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดตัวกิจกรรมย่อยเพื่อพบปะระหว่างทีมนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย  
ที ่จะหน้าที ่เก็บข้อมูลในพื ้นที ่เป้าหมาย โดยกิจกรรมมีการแนะนำโครงการและวัตถุประสงค์  
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ของโครงการเพ ื ่อให ้กล ุ ่มเป ้าหมายได ้สร ้างความเข ้าใจและสามารถดำเน ินโครง การได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีการเปิดโอกาสได้กลุ่มเป้าหมาย วิทยากรและคณะทำงานได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและร่วมกันวางแผนงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ นอกจากนี้ได้มีการวางแผนในการงานในภาพรวมด้านต่าง ๆ เช่น 

1. แนวทางการลงพ้ืนที่เพ่ือค้นหากลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนตามข้อมูล TPMAP 
2. แนวทางการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนตกหล่นหรือตก

สำรวจ 
3. การเตรียมตัวลงพ้ืนที่เป้าหมายให้สอดคล้องกับแนวทางของโครงการฯ 
4. การเตรียมตัวลงพ้ืนที่เป้าหมายให้สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันตัวเองจากการ

ระบาดของโรคโควิด – 19 
        - ดำเนินงานในกิจกรรม Workshop พัฒนาศักยภาพผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา และในวันที่ 14 
ธันวาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยทีมวิจัยลงพื้นที่อำเภอนำร่องเพื่อแนะนำ
และทำความเข้าใจข้อมูลโครงการวิจัยฯกับภาคีความร่วมมือโดยใช้กลไกความร่วมมือระดับบุคคล
ประกอบด้วย นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายบัณฑิตอาสารักษา
มาตุภูมิ และปรับวิธีการทำงานอยู่ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และปัจจัยภายนอกต่างๆ 
นอกจากนี้มีการติดตามกลุ่มเป้าหมายเก็บข้อมูลเป็นระยะๆ โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร Line chat 
และมีประธานบัณฑิตอาสาฯ ทำหน้าที่ในการควบคุม วางแผนและติดตามงานในระดับพ้ืนที่ 

  - ดำเนินการอบรมการคีย์ข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนยากจนเข้าระบบฐานข้อมูล
ครัวเรือนยากจน PPP CONNEXT  Application ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา และในวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  โดยลงพื้นที่
ปฏิบัติการอำเภอนำร่องเพื่อนำเสนอและให้ความรู้เกี ่ยวกับการดำเนินการโครงการวิจัยฯ แก่ผู ้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น  พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเครือข่ ายบัณฑิตอาสารักษามาตุภูมิ 
และจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบคีย์ข้อมูลให้กับผู้เก็บข้อมูลในพ้ืนที่ (บัณฑิตอาสา
รักษามาตุภูมิ) 

            - ดำเนินกิจกรรมการสำรวจ ค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจน ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จึงทำให้สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลใน
พื้นที่และสามารถคีย์ข้อมูลเข้าระบบได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการตรวจทานข้อมูลที่แม่นยำจากพื้นที่
ปฏิบัติการก่อนการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ ทั้งนี้ทีมวิจัยได้นำประสบการณ์การเก็บข้อมูลระยะเริ่มต้นจาก
อำเภอนำร่องมาปรับใช้ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสำรวจ ค้นหาและสอบ
ทานข้อมูลคนจนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิและทีมวิจัยได้มีการวางแผนเพื่อเก็บข้อมูล
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ครัวเรือนยากจนอีก 2 อำเภอสุดท้ายของจังหวัดยะลา คือ อำเภอเมืองยะลาและอำเภอเบตง ในช่วง
ต้นของการดำเนินโครงการฯ ปีที่ 2  

    - ดำเนินการวันที่ 18 สิงหาคม 2564 - 28 มกราคม เก็บข้อมูลแบบสำรวจ (20,000 ครัวเรือน) 
พร้อมประชุมตรวจสอบข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บในพื้นที่อำเภอมาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของเนื้อหาของเครื่องมือแต่ละชุด โดยใช้วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นจากผู้เก็บข้อมูลและ
ผู ้คีย์ข้อมูล และนำข้อมูลที ่ผ่านการตรวจสอบคีย์เข้าระบบ ทั ้งนี ้ผู ้คีย์ข้อมูลจะทำหน้าที ่ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนอีกครั้ง (Re check) โดยมีการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ ใน
จังหวัดยะลา ใน 4 อำเภอ 5,028 ครัวเรือน จำนวนสมาชิก 21,403 คน (ภาพท่ี 3.1) คือ  

1. อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เก็บข้อมูลแบบสำรวจใน 5 ตำบล จำนวนครัวเรือน 
1,625 ครัวเรือน และจำนวนสมาชิก 7,031 คน ดังตารางที่ 3.2 และภาพท่ี 3.2 

2. อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เก็บข้อมูลแบบสำรวจใน 14 ตำบล จำนวนครัวเรือน 2,799 
ครัวเรือน และจำนวนสมาชิก 11,808 คน ดังตารางที่ 3.4 และภาพท่ี 3.4 

3. อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เก็บข้อมูลแบบสำรวจใน 6 ตำบล จำนวนครัวเรือน 359 
ครัวเรือน และจำนวนสมาชิก 1,669 คน ดังตารางที่ 3.3 และภาพท่ี 3.5 

4. อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เก็บข้อมูลแบบสำรวจใน 2 ตำบล จำนวนครัวเรือน 245 
ครัวเรือน และจำนวนสมาชิก 895 คน ดังตารางตารางที่ 3.5 และภาพท่ี 3.6 
และมีเป้าหมายในการขยายการเก็บข้อมูลแบบสำรวจอีก 6 อำเภอ คือ  

1. อำเภอกรงปินัง จำนวน 713 ครัวเรือน 2. อำเภอกาบัง จำนวน 409 ครัวเรือน 
3. อำเภอธารโต จำนวน 1,283 ครัวเรือน 
4. อำเภอเบตง จำนวน 2,580 ครัวเรือน 
5. อำเภอเมืองยะลา จำนวน 6,405 ครัวเรือน 
6. อำเภอยะหาจำนวน 1,144 ครัวเรือน 

รวม 12,534 ครัวเรือน  
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ภาพที่ 3.1 ข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพ้ืนที่จังหวัดยะลา (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 ข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพ้ืนที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565) 
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ภาพที่ 3.3 ข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพ้ืนที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.4 ข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพ้ืนที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565) 
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ภาพที่ 3.5 ข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพ้ืนที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 ข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพ้ืนที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565) 
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ตารางท่ี 3.2 อำเภอบันนังสตา 5 ตำบล 1,652 ครัวเรือน 7,031 คน 
1. ตำบลบันนังสตา 14 หมู่บ้าน 718 ครัวเรือน 3,193 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกาโสด 130 558 2.03 2.45 2.51 2.53 1.71 
2 บ้านเงาะกาโป 22 107 2.07 2.46 1.77 2.47 1.32 
3 บ้านเจาะบันตัง 202 810 2.28 3.16 1.95 2.85 1.73 
4 บ้านตือระ 28 203 2.17 2.41 2.00 2.63 1.34 
5 บ้านบันนังกูแว 56 321 2.09 2.93 2.21 3.06 1.92 
6 บ้านบันนังสตา - - - - - - - 
7 บ้านบาโงตือเงาะ 1 8 2.19 2.70 2.50 2.25 1.05 
8 บ้านบาโงยแจเกาะ 52 255 2.14 3.12 2.61 2.77 1.70 
9 บ้านบ้านบันนังสตา - - - - - - - 
10 บ้านบือซู 51 262 2.03 2.46 1.95 2.70 1.52 
11 บ้านบือราเปะ 27 123 2.12 2.90 1.74 2.51 1.50 
12 บ้านป่าหวัง 61 261 2.23 2.86 2.05 3.08 1.52 
13 บ้านป่าหวังนอก 45 154 2.15 2.40 2.46 2.49 1.06 
14 บ้านวังหิน 2 6 1.93 2.65 1.35 2.55 1.08 

2. ตำบลบาเจาะ 5 หมู่บ้าน 169 ครัวเรือน 877 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านคอลอกาเอ 23 113 2.02 2.93 2.02 2.83 1.66 
2 บ้านบางลาง 17 84 2.15 3.10 2.25 3.22 2.22 
3 บ้านบาเจาะ 91 513 2.24 2.82 2.41 2.83 1.63 
4 บ้านบียอ 22 93 2.24 2.84 2.11 3.01 2.35 
5 บ้านอูแบ 16 74 2.06 2.63 2.01 2.55 1.75 
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3. ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ 10 หมู่บ้าน 371 ครัวเรือน 1,580 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกม.26นอก 4 10 2.12 3.14 2.30 3.57 1.35 
2 บ้านกม.26ใน 45 118 2.12 2.90 2.64 3.67 1.24 
3 บ้านกาสัง 29 130 2.16 2.81 2.23 2.53 2.00 
4 บ้านกาสังใน 3 15 2.01 2.42 2.03 2.52 1.50 
5 บ้านซอยเหมือง 14 42 2.21 3.17 2.63 3.28 1.66 
6 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 33 179 2.34 2.88 2.33 2.72 1.53 
7 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 91 520 2.28 3.23 3.05 3.50 2.18 
8 บ้านทำนบ 97 344 2.06 2.62 2.03 2.53 1.19 
9 บ้านรานอ 26 127 2.29 2.85 2.72 3.49 1.87 
10 บ้านแอร้อง 29 95 2.32 2.73 1.90 2.67 1.40 

4. ตำบลตลิ่งชัน 11 หมู่บ้าน 366 ครัวเรือน 1,376 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกือลอง 38 171 2.16 2.24 2.20 2.87 1.52 
2 บ้านคีรีลาด 73 338 2.15 2.83 2.72 3.56 1.84 
3 บ้านตลาดนิคม 8 45 2.14 2.64 2.13 2.96 1.53 
4 บ้านตะบิงติงงี 14 91 2.10 2.54 2.30 2.71 1.50 
5 บ้านตาเอียด 23 95 2.21 2.88 1.73 3.37 1.74 
6 บ้านบ้านสนามบิน 1 6 2.19 2.50 2.20 2.70 1.30 
7 บ้านบายิ 58 144 2.20 2.86 2.56 3.25 1.39 
8 บ้านปีแซคละ 10 34 1.90 2.55 1.59 2.39 1.05 
9 บ้านยีลาปัน 76 282 2.14 3.02 2.53 3.32 1.67 
10 บ้านลาตอสูแก 40 68 2.07 2.60 2.25 3.06 1.48 
11 บ้านลิเง๊ะ 25 102 2.17 2.78 2.00 2.82 1.38 

5. ตำบลเขื่อนบางลาง 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน 5 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านเจาะบันตัง 1 5 1.92 3.20 1.30 2.55 1.80 
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ตารางท่ี 3.3 อำเภอยะหา 6 ตำบล 359 ครัวเรือน 1,669 คน 
1. ตำบลยะหา 6 หมู่บ้าน 38 ครัวเรือน 158 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านเจาะกลาดี 3 17 2.29 3.13 2.67 3.25 1.83 
2 บ้านชุมชนตลาดยะหา 1 8 2.01 3.03 3.20 3.15 1.10 
3 บ้านตลาดยะหา 2 5 2.05 2.95 1.35 2.55 1.10 
4 บ้านบ้านคละ 2 8 2.11 3.08 2.60 2.85 1.38 
5 บ้านลากอ 12 53 2.18 3.05 1.45 3.05 1.91 
6 บ้านอาเส็น 18 67 1.95 3.03 2.08 3.10 1.91 

2. ตำบลละแอ 2 หมู่บ้าน 3 ครัวเรือน 3 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านตาเปาะ - - - - - - - 
2 บ้านละแอ 2 3 2.34 3.13 1.90 3.33 1.82 

3. ตำบลปะแต 6 หมู่บ้าน 122 ครัวเรือน 537 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านฆอรอราแม - - - - - - - 
2 บ้านตะโล๊ะเว - - - - - - - 
3 บ้านบาจุ 20 118 2.09 2.58 2.29 2.84 1.76 
4 บ้านบายอ 13 42 2.12 2.51 2.08 2.51 1.90 
5 บ้านสะปอง 21 90 2.13 2.91 1.60 2.80 1.39 
6 บ้านเหมืองลาบู - - - - - - - 

 
4. ตำบลบาโร๊ะ 3 หมู่บ้าน 17 ครัวเรือน 88 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกูวิง 9 40 2.15 2.77 2.16 2.57 1.67 
2 บ้านเตียง - - - - - - - 
3 บ้านลีตอ 7 48 2.27 2.52 1.88 2.37 1.52 
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5. ตำบลบาโงยซิแน 2 หมู่บ้าน 44 ครัวเรือน 298 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านซีเยาะ 41 290 2.33 2.90 2.80 2.74 2.03 
2 บ้านลีมาปูโร๊ะ 3 8 2.11 2.72 1.77 2.45 1.13 

6. ตำบลกาตอง 6 หมู่บ้าน 135 ครัวเรือน 585 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกาตอง 21 106 2.25 3.11 2.74 3.02 1.68 
2 บ้านเจาะตาแม 2 5 1.86 2.85 1.90 2.55 1.13 
3 บ้านบลูกาลูวัส 19 93 2.06 3.02 2.46 2.66 1.80 
4 บ้านบูเกะฆลูโฆ 27 106 2.13 2.91 2.19 2.61 1.45 
5 บ้านปอเนาะ 35 119 2.11 3.01 1.77 2.53 1.57 
6 บ้านปะแดรู 31 156 1.95 2.91 2.40 2.54 1.43 

 

ตารางท่ี 3.4 อำเภอรามัน 14 ตำบล 2,799 ครัวเรือน 11,808 คน  
1. ตำบลกายูบอเกาะ 6 หมู่บ้าน 248 ครัวเรือน 1,221 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านตลาดล่าง 51 262 2.26 2.96 2.29 2.61 1.17 
2 บ้านตอแล 48 243 2.18 2.50 2.16 2.76 1.91 
3 บ้านพงยือเระ 26 150 2.20 2.85 2.14 2.54 1.57 
4 บ้านพอแม็ง 37 155 2.11 2.70 2.02 2.68 1.92 
5 บ้านมาอาสนิแล 18 89 2.22 2.44 2.38 2.69 1.50 
6 บ้านรามัน 68 322 2.06 2.78 2.24 2.61 1.91 

2. ตำบลกาลูปัง 3 หมู่บ้าน 59 ครัวเรือน 180 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกาลูบัง 39 108 2.05 2.29 1.83 3.03 1.94 
2 บ้านบาลูกา 12 40 2.17 2.84 2.02 2.73 1.36 
3 บ้านเลสุ 8 32 2.13 2.78 2.17 2.79 1.31 
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3. ตำบลกาลอ 5 หมู่บ้าน 189 ครัวเรือน 759 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกอตอตือร๊ะ 2 6 2.10 2.70 2.20 3.55 1.50 
2 บ้านกอลอ 125 475 2.47 3.11 2.36 3.54 1.71 
3 บ้านตะโละมีแย 25 97 2.21 2.52 2.15 3.35 1.62 
4 บ้านทำนบ 20 94 2.13 3.14 2.42 3.61 1.46 
5 บ้านแบหอ 17 87 2.08 2.85 2.26 3.12 1.90 

4. ตำบลกอตอตือร๊ะ 5 หมู่บ้าน 381 ครัวเรือน 1,291 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกอตอตือร๊ะ 78 293 2.15 2.70 2.35 2.97 1.51 
2 บ้านกาดือแป 35 134 2.04 3.01 2.17 2.98 1.42 
3 บ้านจือแร 49 214 2.15 2.85 2.13 2.78 1.28 
4 บ้านบาตะตีงี 169 423 2.07 2.72 2.44 2.84 1.52 
5 บ้านอาตะคูวอ 50 227 2.09 2.72 2.07 2.91 1.40 

5. ตำบลเกะรอ 7 หมู่บ้าน 35 ครัวเรือน 161 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านเกะรอ 4 11 1.89 2.46 1.68 2.27 1.76 
2 บ้านตาเนาะปูโย๊ะ 3 12 2.20 2.63 1.40 2.55 1.90 
3 บ้านปาแตรายอ 8 40 2.16 2.71 1.94 2.55 1.82 
4 บ้านปูลามอง 9 39 2.04 2.99 2.54 2.88 1.71 
5 บ้านพะปูเงาะ 3 14 2.11 2.30 1.80 2.45 1.82 
6 บ้านอูแตบาโงย 6 39 2.00 2.46 2.03 2.39 1.87 
7 บ้านแอเก็ง 2 6 1.90 2.38 1.65 2.40 2.00 

6. ตำบลจะกว๊ะ 10 หมู่บ้าน 945 ครัวเรือน 4,435 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกอตอตือร๊ะ 2 9 2.24 2.72 1.80 2.55 1.70 
2 บ้านกำปงบือแน 135 551 2.28 3.02 2.18 2.58 1.38 
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3 บ้านกูแบกือโระ 172 782 2.24 2.78 2.07 2.54 1.60 
4 บ้านจะกว๊ะ 172 891 2.14 2.92 1.89 2.63 1.61 
5 บ้านปูลาสนอ 79 415 2.29 2.38 1.69 2.54 1.87 
6 บ้านพงยือเร๊ะ 37 169 2.35 3.07 2.08 2.62 1.66 
7 บ้านยือนือเร๊ะ 244 1,173 2.19 2.87 1.87 2.58 1.13 
8 บ้านลิเซ็ง - - - - - - - 
9 บ้านลีเซ็ง 102 441 2.38 2.92 2.19 2.74 1.50 
10 บ้านลีดซ็ง - - - - - - - 

7. ตำบลท่าธง 8 หมู่บ้าน 333 ครัวเรือน 1,350 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านเกาะ 7 24 1.90 2.73 1.51 2.50 1.89 
2 บ้านจารังตาดง 54 195 2.02 2.49 2.06 2.60 1.69 
3 บ้านจำปูน 18 100 2.18 2.65 2.23 2.67 1.61 
4 บ้านเจาะกาแต 56 178 1.93 2.69 1.88 2.73 1.79 
5 บ้านโต๊ะพราน 53 317 2.14 2.84 2.37 2.69 1.60 
6 บ้านพรุ 72 306 2.11 2.57 2.03 2.76 1.76 
7 บ้านสาเมาะ 71 222 2.18 2.96 2.19 2.77 1.05 
8 บ้านไอยง 2 8 2.02 2.83 2.00 2.55 1.90 

8. ตำบลเนินงาม 8 หมู่บ้าน 168 ครัวเรือน 721 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกือแล 20 56 2.10 2.98 2.07 2.71 1.23 
2 บ้านตาโงง 15 81 2.06 2.57 2.44 2.36 1.48 
3 บ้านบาโงบูโล๊ะ 37 150 2.22 3.04 2.23 2.96 1.74 
4 บ้านบาโงบูโล๊ะท - - - - - - - 
5 บ้านบีดิง 1 5 1.86 2.53 1.50 3.15 1.40 
6 บ้านบือดอง 20 89 2.13 3.05 2.40 2.72 1.40 
7 บ้านบือแนตือบู 65 306 2.00 2.93 2.24 2.70 1.30 
8 บ้านไม้แก่น 9 33 2.50 3.06 1.42 2.82 1.66 

9. ตำบลบาลอ 8 หมู่บ้าน 123 ครัวเรือน 460 คน 
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ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกำปงเปา 16 64 2.15 3.10 2.09 2.55 2.13 
2 บ้านบาลอ 18 60 2.12 2.59 2.07 2.61 1.60 
3 บ้านบาลูกาปาลัส 7 32 2.10 2.84 1.74 2.66 2.05 
4 บ้านบือนานากอ 1 2 2.15 2.90 2.00 2.55 2.05 
5 บ้านปูลัย 11 58 2.05 3.07 1.85 2.64 1.45 
6 บ้านละแอ 17 51 1.97 2.67 1.95 2.55 1.92 
7 บ้านสะเตเซ็ง 44 160 2.15 2.74 2.31 2.52 1.99 
8 บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต 9 33 1.89 2.44 1.30 2.48 1.87 

10. ตำบลบือมัง 5 หมู่บ้าน 100 ครัวเรือน 367 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านตะโละเลาะ 6 15 2.11 3.07 1.92 2.94 1.34 
2 บ้านบือมัง - - - - - - - 
3 บ้านปงตา 40 154 2.00 2.90 2.15 3.00 1.51 
4 บ้านปีแยะ 5 17 1.95 2.92 1.62 2.55 1.44 
5 บ้านมาแฮ 47 178 1.91 2.80 1.77 2.63 1.61 

11. ตำบลยะต๊ะ 2 หมู่บ้าน 8 ครัวเรือน 32 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านปาแลใต้ 1 4 1.90 2.53 2.80 3.15 1.60 
2 บ้านมาแลเหนือ 7 28 1.95 2.93 2.21 2.76 2.00 

12. ตำบลวังพญา 9 หมู่บ้าน 27 ครัวเรือน 88 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

13. ตำบลอาซ่อง 6 หมู่บ้าน 142 ครัวเรือน 629 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกาเม็ง 30 85 1.96 2.82 1.71 2.57 1.72 
2 บ้านเจาะรีมัส 6 35 1.98 2.35 1.77 2.60 1.95 
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3 บ้านบูเก๊ะบือราแง 11 59 2.19 2.77 1.91 2.59 1.61 
4 บ้านบูเกะลาโม๊ะ 21 98 2.10 2.43 2.29 2.81 1.65 
5 บ้านแย๊ะ 32 174 2.36 2.75 2.11 2.58 1.63 
6 บ้านสะโต 42 178 2.02 2.52 1.88 2.48 1.67 

14. ตำบลตะโล๊ะหะลอ 3 หมู่บ้าน 60 ครัวเรือน 176 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านตะโลหะลอ 20 42 2.71 3.02 1.77 2.60 1.49 
2 บ้านบือแนกูจิ 20 75 2.75 3.05 2.18 2.65 1.49 
3 บ้านบือเล็ง 20 59 2.36 2.85 1.81 3.09 1.35 

 
ตารางท่ี 3.5 อำเภอกาบัง 2 ตำบล 245 ครัวเรือน 895 คน 

1. ตำบลกาบัง 7 หมู่บ้าน 218 ครัวเรือน 807 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านกาบัง 6 25 1.85 2.54 2.07 2.75 1.48 
2 บ้านนิบง 57 181 2.22 2.54 1.73 2.55 1.38 
3 บ้านบันนังดามา 21 81 1.91 2.43 1.82 2.54 1.75 
4 บ้านบาซาตาแป 15 62 2.13 2.19 1.67 2.55 1.64 
5 บ้านลาแล 60 253 2.17 2.80 1.96 2.57 1.30 
6 บ้านลูโบ๊ะปันยัง 43 145 1.94 2.09 1.71 2.45 1.30 
7 บ้านแอแล๊ะ 16 60 1.99 2.57 1.98 2.36 1.44 

2. ตำบลบาละ 9 หมู่บ้าน 27 ครัวเรือน 88 คน 
ลำดับ ระดับหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน
สมาชิก 

มนุษย์ กายภาพ เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม 

1 บ้านคชศิลา - - - - - - - 
2 บ้านคลองชิง 11 45 2.32 2.58 2.18 2.73 1.70 
3 บ้านคลองปุด - - - - - - - 
4 บ้านคลองพี - - - - - - - 
5 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา - - - - - - - 
6 บ้านเมาะยี - - - - - - - 
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7 บ้านสี่สิบ - - - - - - - 
8 บ้านหินลูกช้าง 6 16 2.19 2.84 2.12 2.94 1.30 
9 บ้านใหม่(คลองเหง็ง) - - - - - - - 

 
3) กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบ 

          การดำเนินการพัฒนาระบบกลไกการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบ คณะวิจัยได้พัฒนา
ระบบและกลไกการส่งต่อความช่วยเหลือ โดยมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของ Core Team  
การส่งต่อความช่วยเหลือผู้ยากลำบากจังหวัดยะลา ซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
คือมูลนิธิซากาตและสาธารณะกุศล มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา สภาเครือข่าย
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี หน่วยงานภาครัฐ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยฟอฏอนี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา  และภาคเอกชน  
คือ คณะทำงานสภาองค์การชุมชนจังหวัดยะลา ศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา สำนักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา  สภาบันองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) บริษัทตอยีบัน จำนวน 3 ครั้ง  
คือ วันที่ 5 ส.ค. 2564 วันที่ 10 ส.ค. 2564 และวันที่ 13 ส.ค. 2564 ในการช่วยเหลือฉุกเฉินผู้ได้รับ
ผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จังหวัดยะลา และหารือแนวทางการสร้าง
ความร ่วมม ือ แนวทางการช ่วยเหลือผ ู ้ยากลำบากในระยะต ้น ระยะกลาง และระยะยาว  
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นกลไกประสานและทำงานระบบข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย  
เป็นการเตรียมการสร้างระบบหรือ Platform การส่งต่อความช่วยเหลือต่อไป 

จากการพัฒนาระบบกลไกความช่วยเหลือผู้ยากลำบาก ทำให้คณะดำเนินโครงการสำรวจ  
พบผู้ยากลำบากจังหวัดยะลาที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เป็นข้อมูลครัวเรือนยากจนวิกฤต 
จำนวน 5 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอรามัน จำนวน 2 ครัวเรือน ซึ่งมีความยากจนด้านความเป็นอยู่  
และด้านรายได้ และ อำเภอบันนังสตา จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งมีความยากจนด้านความเป็นอยู่  
ด้านรายได้  และด้านสุขภาพ ที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ทางโครงการดำเนินการเชื่อมโยง
หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการร่วมกันสร้าง
กลไกระบบส่งต่อความช่วยเหลือให้กับครัวเรือนยากจนวิกฤตจังหวัดยะลา ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ยะลา 
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ภาพที่ 3.7 ครัวเรือนวิกฤติระยะแรก 5 คน ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 ครัวเรือนวิกฤติ นางสาวแมมูเน๊าะ  แวนะไล บ้านเลขท่ี 442 หมู่ 13 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา พบปัญหาพิการด้านสติปัญญา ไม่สามารถสื่อสารได้ อยู่คนเดียว  

มีญาติท่ีอยู่ใกล้เคียงคอยดูแลเรื่องอาหารการกิน 
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ภาพที่ 3.9 ครัวเรือนวิกฤต นายมนูญ  ศิริสวัสดิ์  บ้านเลขที่ 151 ม.13 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา อายุ 60 ปี เป็นผู้สูงอายุ อัมพฤษต์ลิ้น เคลื่อนไหวไม่คล่อง อาศัยอยู่คนเดียว 

ไม่มีงานทำอาศัยเบี้ยพิการ และได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้านและญาติเป็นบางครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10  นางสาวนูรีซา อูเซ็ง ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา อายุ 35 ปี    
รายได้ 2500 บาทต่อเดือน อาศัยอยู่บ้านน้าสาวและลูกๆอีก 4 คน มีโรคประจำตั 
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ภาพที่ 3.11  ชื่อนางสาวดารูณี เจะโซะ  อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ยากจน เป็นแม่หม้าย  
มีบุตร 5 คน อาศัยอยู่กับแม่ ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองทำงานรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.12  นางสุไวสะ ดิง ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เป็นแม่หม้าย  
ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง อาศัยที่ประปาหมู่บ้าน อาชีพรับจ้างทั่วไป ฐานะยากจน 
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ภาพที่ 3.13  นางสุไวสะ ดิง ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เป็นแม่หม้าย  
ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง อาศัยที่ประปาหมู่บ้าน อาชีพรับจ้างทั่วไป ฐานะยากจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14  นางสาวไสนุง สุหลง ตำบลกบัง อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา อาชีพรับจ้างกรีดยาง  
หย่าร้างกับสามี มีลูก 2คน  มีฐานะยากจน ความต้องการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย 
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ภาพที่ 3.15  นางสาวนูรีซัน เด็นมูสอ อยู่ ตำบลกบัง อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา อาชีพรับจ้างกรีด
ยาง หย่าร้างกับสามี มีลูก 2 คน  มีฐานะยากจน พิการ(โรคซึมเศร้าความต้องการช่วยเหลือด้านที่อยู่

อาศัย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.16  นางสาวสีตีพาตีเม๊าะ วิชา ตำบลบาละ อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา อาชีพรับจ้างกรีดยาง  
มีลูก 4 คน พิการ 1 คน มีฐานะยากจนมาก ความต้องการช่วยเหลือด้านที่ อยู่อาศัย  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.17  นางเจะบีเด๊าะ เจ๊ะและ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา รับจ้างกรีดยาง  
มีลูก 1 คน แต่ลูกแยกไปอยู่กับครอบครัว ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียว มีฐานะยากจน  
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4) กิจกรรมพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาในพื้นที่นำร่องและการใช้นวัตกรรม  
ดำเนินการลงพื้นที่ 3 อำเภอ 2 ตำบลโดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
       1) ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ โดยใช้การมีส่วนร่วมจากเวทีประชาคมเพ่ือ
นำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวิเคราะห์ทุนฐานการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการรับฟัง
ปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงาน 
1.1 สายครูผู้สอน : คุณภาพการศึกษาโรงเรียน (มีสายอาชีพ) 
1.2 สายประชาสังคม : อสม. (สุขภาพ ,ประชาชน, ด้านอาชีพ) ตัวเชื่อมหน่วยงานกับ

ประชาชน 
1.3 สายการปกครอง : อบต. ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน 
2. ปัญหาความยากจน 
    2.1 สุขภาพ : เกิดความเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นทางด้านของพฤติกรรม เช่น อัมพฤษ  
    2.2 รายได้ : กรีดยาง (ราคายางตก) 
    2.3 การศึกษา : จบระดับปริญญาตรีมีจำนวนน้อย  30 – 40 %  และคนจบระดับ

ปริญญาตรี  ส่วนมากไม่ได้ทำงานและพัฒนาที่บ้านเกิดตน 
     2.4 การเข้าถึงภาครัฐ : คนที่จะเข้าถึงภาครัฐได้ง่ายคือ พวกระดับเกรด A และ B ส่วน

ระดับเกรด   C เข้าถึง ภาครัฐได้ยากมาก เช่น การทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนเกรด A 
และ B จะได้ก่อน เป็นต้น 

     2.5 ความเป็นอยู่ : ติดยาเสพติด มีบุตรหลายคน ไม่มีสวัสดิการรองรับในด้านต่างๆที่
เพียงพอ เช่น ด้านการศึกษา  ด้านปัจจัย 4 

3. สาเหตุของความยากจน 
3.1 ขาดความรู้ : (เคยชินกับการกรีดยาง) 
3.2 วิถีชีวิตเดิม ๆ : ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
3.3 ภาวะเศรษฐกิจ : ราคายาง ราคาน้ำมัน เป็นต้น 
3.4 ขาดการบริหารจัดการ: ผลผลิตในชุมชน และสังคม 
3.5 อาชีพไม่แน่นอน  
3.6 ประกอบอาชีพเดียว : ไม่กล้าลงทุน ไม่มีต้นทุน (พออาชีพหลักทำไม่ได้ เลยเกิด
ปัญหา) 
3.7 ความเท่าทันต่อสถานการณ์ : กระแสโลก เศรษฐกิจ  
3.8 ไม่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิม : การแปรรูปสินค้า 
3.9 ประเภทของคนจน : จนจริง (ไม่มีอระไรเป็นของตนเอง) และจนไม่จริง (มีที่ดิน) 
3.10 ไม่เปิดเผยข้อมูล : รายได้ ทำให้รัฐเข้ามาพัฒนายาก 
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4. ต้นทุน 
    4.1 เปิดเผยข้อมูล 
    4.2 สวสัดิการสังคม อบต.ช่วยเหลือ เช่น กรณีเสียชีวิต 
    4.3 เกิดความยั่งยืน รวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
    4.4 ไม่มีที่ดินทางการเกษตร (จัดสรรที่ดินทางการเกษตร) 
    4.5 ผู้นำ (นำต้นทาง – ปลายทาง) การบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น คน และทรัพยากร

ผลผลิต 
5. แนวทาง 

5.1 ข้อมูลพ้ืนที่ : ต้องมี Data เพ่ือสามารถนำไปประมวลผลได้ 
5.2 หน่วยงานเข้ามานำรอง: นำร่องพัฒนากลุ่มตัวอย่าง 1 - 2 ครัวเรือน และติดตามผล 
5.3 รายได้ : กระจายรายได้ให้ทั่วถึง  
5.4 ทรัพยากรชุมชน : จัดทำศูนย์กระจายสินค้าของชุมชนที่ชัดเจน โดยกระจายให้ทั่วถึง ,
มีตลาดรองรับสินค้าในชุมชน 
5.5 ทรัพยากรคน : คนมีความรู้มักจะ ไปพัฒนาสถานที่อ่ืน เช่น การทำงานต่างจังหวัด 
5.6 ส่งเสริมอาชีพที่ถาวร : ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำ ให้ครบวงจร และ
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการในชุมชน 
5.7 ให้มีการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ 

 2) วิเคราะห์ข้อมูลทุนฐานดำรงชีพจาก pppconnext เพ่ือพิจารณาแนวทางในการออกแบบ
นวัตกรรมแก้จนในเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.18 การวิเคราะห์ข้อมูลทุนฐานดำรงชีพจาก pppconnext ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 
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ภาพที่ 3.19 การวิเคราะห์ข้อมูลทุนฐานดำรงชีพ pppconnext ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.
ยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.20 การวิเคราะห์ข้อมูลทุนฐานดำรงชีพจาก pppconnext ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 
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 จากการวิเคราะห์ทุนฐานดำรงชีพของครัวเรือนยากจนใน 2 อำเภอ และ 3 ตำบลนำร่อง จังหวัดยะลา 
นำไปสู่การวิเคราะห์บริบทแนวโน้ม ทุนฐานดำรงชีพ กลไกเชิงสถาบัน โครงสร้างง กระบวนการ กลยุทธ์การ
ดำรงชีพและผลลัพธ์การดำรงชีพ ดังภาพที่ 3.21 – 3.23 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.21 การวิเคราะห์กรอบการดำรงชีพอย่างยัง่ยืน (SLF) ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.22 การวิเคราะห์กรอบการดำรงชีพอย่างยัง่ยืน (SLF) ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

 
ภาพที่ 3.23 การวิเคราะห์กรอบการดำรงชีพอย่างยัง่ยืน (SLF) ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
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 3) ลงพ้ืนที่เพ่ือสอบทานข้อมูล เก็บข้อมูลครัวเรือนยากจนเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ และ
พิจารณาความเหมาะสมของการนำเอานวัตกรรมแก้จนไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 4) จัดประชุมภาคีเครือข่ายเพ่ือการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
 5) สรุปแนวทางในการนำเอานวัตกรรมแก้จนไปใช้ในพ้ืนที่ 
 6) ดำเนินการในครัวเรือนนำร่อง เพื่อทดลองการใช้นวัตกรรมแก้จน ติดตามผลการดำเนินงาน 
และสรุปผลการนำเอานวัตกรรมแก้จนไปใช้แก้ปัญหา 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการวิจัย 

 
4.1 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย  

1) กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกความร่วมมือในระดับพื้นที่ 
                                 1.1 การเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” ในที่ประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วน
หน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564  
ในว ันที ่  23 มิถ ุนายน 2564 ณ ห้องประช ุมพิก ุล ช ั ้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจ ังหว ัดยะลา  
โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมติที่ประชุม
รับทราบการเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการ และเสนอแนวทางการขับเคลื ่อนโครงการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดยะลา  

1.2 เวทีประชุมภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ สามารถสรุปประเด็น
ปัญหาความต้องการพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย 5 มิติ ดังนี้ 

- ด้านสุขภาพ เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  – 19 ชาวบ้าน 
บางพื้นที ่ในพื ้นที ่เป้าหมาย 2 อำเภอ มีการติดเชื ้อโควิด – 19 ทางหน่วยงานท้องถิ ่นจึงมีการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเรื่องวัคซีน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  

- ด้านรายได้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้มีการปิด
หมู่บ้าน ชาวบ้านโดนกักตัวในบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้ชาวบ้าน 
ไม่สามารถออกไปทำงานรับจ้าง ค้าขายได้ตามปกติ จึงส่งผลให้ขาดรายได้ ไม่สามารถจุนเจือ
ครอบครัวได้ จึงทำให้เกิดภาวะยากจนเพิ่มขึ้น 

- ด้านการศึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  – 19 โรงเรียน 
ในพื้นที ่ไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน  
ทำให้ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน
ทำให้เด็กไม่สามารถเข้าเรียนได้ และขาดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ จึงส่งผลให้เด็กบางคนต้อง  
ออกนอกระบบการศึกษา  

- ด้านความเป็นอยู่ หน่วยงานท้องถิ่นได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซม
บ้านพักที่อยู่อาศัย ให้แก่คนไร้บ้าน กลุ่มคนเปราะบาง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื ้นที ่ หน่วยงานเหล่านี ้ได้มีการประสานการทำงานแบบ  
บูรณาการร่วมกัน 
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- ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ระบบการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ทั้งในสิทธิ 
ด้านการศึกษา การเข้าถึงสวัสดิการสังคม การเข้าถึงสิทธิการดูแลสุขภาพ และการเข้าถึงแหล่งทุนการ
ประกอบอาชีพ ของกลุ ่มผู ้เปราะบาง และคนจนในพื ้นที ่   ซ ึ ่งส ่วนใหญ่เป็นการดำเนินงาน 
โดยกลไกภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระบบการส่งต่อการช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 
                  การพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือในระดับพื้นที่  มีประชุมเตรียมทำ MOU และ
รับฟังความคิดเห็นจากภาคีในระดับจังหวัด  โดยนำกลไก อว.ส่วนหน้าจังหวัดยะลา และกลไก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัด และภาคีอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดคณะทำงาน
ที่เป็นกลไกความร่วมมือการแก้ปัญหาความในอำเภอนำร่อง 2 อำเภอ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลอาซ่อง 
และตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
อีกทั้งยังมีเครือข่ายความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากระดับจังหวัด โดยได้มีการเตรียมทำ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้แก่ อปท. สำนักงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 
ฯลฯ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ สถาบันวิชาการภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนจนเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และหาแนวทางในการปรับปรุงเงื่อนไขที่
จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพ่ิมรายได้ เพื่อให้คนจนเป้าหมายสามารถดูแลตัวเอง
และครอบครัวได้อย่างมั่นคง นำไปสู่เกิดการบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนทำให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการดังนี้ 

1. ด้านข้อมูลครัวเรือนยากจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงจังหวัด 
(ศจพ.จ) 

2. ด้านนวัตกรรม (OM) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เช่น องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น เกษตรจังหวัด 

3. ด้านการส่งต่อความช่วยเหลือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา 

มีการแต่งตั้งและเชิญหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ  
ทั้งระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมาย และเกิดการบูรณาการร่วมกับทีมนักวิจัยของ
โครงการฯ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม แต่ยังคงสามารถดำเนินการได้ 
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2) กิจกรรมสำรวจ ค้นหา และสอบทานข้อมูลคนจน 
          จากการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจ ค้นหา และสอบทานข้อมูลคนจน มีการทำความเข้าใจ 
ให้ความรู้เครื่องมือแบบสำรวจข้อมูลคนจน ประเด็นข้อคำถามต่าง ๆ ในเครื่องมือ แก่ผู ้เก็บแบบ
สำรวจข้อมูลคนจน ทั้งนี้ผู้เก็บแบบสำรวจข้อมูลคนจน คือ บัณฑิตอาสาในพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ 
จำนวน 100 คน ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ค้นหา สำรวจคนจนในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้การกำกับดูแล
ของผู้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจากอำเภอเป้าหมายทั้ง 2 อำเภอ  

การดำเนินงานของกิจกรรมมีการขับเคลื่อนกิจกรรมสำรวจ ค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจน
ที่สืบเนื่องมาจากอำเภอนำร่อง คือ อำเภอรามันและอำเภอบันนังสตา โดยมีการขยายพื้นที่เก็บข้อมูล
ครัวเรือนยากจนเพิ่มเติมใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย 1) อำเภอกรงปินัง 2) อำเภอธารโต 3) อำเภอกา
บัง และ 4) อำเภอยะหา ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เช่น นายอำเภอ 
พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายบัณฑิตอาสารักษามาตุภูมิ ทั้งนี้ทีมวิจัยไดล้ง
พื้นที่เพื่อพบปะและแนะนำโครงการวิจัยฯ ให้พื้นที่ปฏิบัติการให้ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ แนว
ทางการดำเนินการ ลักษณะการเก็บข้อมูลและร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการสร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายด้านการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการทำงานในพื้นที่วางแผนเก็บข้อมูลใน 4 
อำเภอแบบบูรณาการ โดยมีพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ควบคุม วางแผนและ
ประสานงานในพื้นที่ปฏิบัติการ ทั้งนี้บัณฑิตอาสารักษามาตุภูมิจะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลครัวเรือน
ยากจน ครัวเรือนตกหล่นและครัวเรือนวิกฤติที่ต้องดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้ง
รวบรวมข้อมูลส่งมายังทีมนักวิจัยเพื่อประสานงานส่งต่อไปยังทีมกลางและส่งต่อไปยังกลไกภาคี
เครือข่ายความร่วมมือในการแก้ปัญหาตามพันธกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นต้น ซึ่งการ
ทำงานตลอดกระบวนการดังกล่าวจะมีทีมนักวิจัยและทีมกลางทำหน้าที่รวบรวม ประสานงานและส่ง
ต่อเข้าสู่กลไกความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในลักษณะที่เหมือนกับการดำเนินการ ใน
ช่วงเวลาเริ่มต้นโครงการวิจัยฯ ที่ผ่านมา 

การดำเนินงาน Workshop พัฒนาศักยภาพผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ทีมวิจัยลงพื ้นที ่ปฏิบัติการอำเภอนำร่องเพื ่อนำเสนอและให้ความรู ้ เกี ่ยวกับการดำเนินการ
โครงการวิจัยฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายบัณฑิต
อาสารักษามาตุภูมิ และจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบคีย์ข้อมูลให้กับผู้เก็บข้อมูลใน
พ้ืนที่ (บัณฑิตอาสารักษามาตุภูมิ) 

ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ โดยนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บในพื้นที่อำเภอมาตรวจสอบความ
ถูกต้องและความครบถ้วนของเนื้อหาของเครื่องมือแต่ละชุด โดยใช้วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นจากผู้เก็บ
ข้อมูลและผู้คีย์ข้อมูล และนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบคีย์เข้าระบบ ทั้งนี้ผู้คีย์ข้อมูลจะทำหน้าที่ใน
การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนอีกครั้ง (Re check) 
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ดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงลึก (เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 22 ตำบลในอำเภอนำร่อง) โดย
ทีมวิจัยลงพ้ืนที่ปฏิบัติการนำร่องเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากพ้ืนที่และมีสอบถาม/การสัมภาษณ์และ
สนทนากลุ่มย่อยในประเด็นที่น่าสนใจหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้จากการเก็บข้อมูล เพื่อนำ
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณทำให้ ซึ ่งได้ข้อมูลที ่มีความหลาหลาย 
น่าสนใจและสามารถเติมเต็มให้ข้อมูลการวิจัยครบถ้วนเชิงเนื้อหาและเกิดประสิทธิสูงสุดในการนำมา
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ในอนาคต 

ดำเนินการสอบทานข้อมูล โดยนำข้อมูลที่คีย์เข้าระบบมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ดูทิศทางของ
ข้อมูล รวมทั้งนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับข้อมูลแหล่งอื่นหรือฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ใกล้เคียงเพื่อศึกษา
ความสอดคล้อง ความแตกต่างและนำผลการศึกษามานำเสนอในเวทีเสวนา “การสะท้อนข้อมูล/องค์
ความรู้เชิงพ้ืนที่เกี่ยวกับครัวเรือนยากจนและเสนอแนวทางการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการวิจัย
ฯ” โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสอบทานข้อมูล ประกอบด้วย นักวิชาการ ที่ปรึกษา
โครงการฯ พัฒนาการอำเภอ พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนและบัณฑิตอาสารักษามาตุภูมิ 

ซึ่งในจังหวัดยะลา ใน 2 นำร่อง คืออำเภอบันนังสตา และอำเภอรามัน คีย์เข้าระบบแล้วรวม 
2 อำเภอ 4,424 ครัวเรือน 18,839 คน และที่ยังไม่คีย์ข้อมูลเข้าระบบอีก 1,486 ครัวเรือน จากยอด
เก็บแบบสอบถามทั้งหมด 5,910 ครัวเรือน   

 
ลำดับ อำเภอ ตำบล ครัวเรือน คน 

1 อำเภอบันนังสตา 5 1,625 7,031 

2 อำเภอรามัน 14 2,799 11,808 

3 อำเภอยะหา 6 359 1,669 

4 อำเภอกาบัง 2 245 895 

รวม 27 5,028 21,403 

 
ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลครัวเรือนที่คีย์เข้าระบบ ppp connext จังหวัดยะลา 4 อำเภอ  

(ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2565) 
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และมีเป้าหมายในการขยายการเก็บข้อมูลแบบสำรวจอีก 6 อำเภอ คือ  
1. อำเภอกรงปินัง จำนวน 713 ครัวเรือน 2. อำเภอกาบัง จำนวน 409 ครัวเรือน 
3. อำเภอธารโต จำนวน 1,283 ครัวเรือน 
4. อำเภอเบตง จำนวน 2,580 ครัวเรือน 
5. อำเภอเมืองยะลา จำนวน 6,405 ครัวเรือน 
6. อำเภอยะหาจำนวน 1,144 ครัวเรือน 
รวม 12,534 ครัวเรือน 
 

3) กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบ 
          การพัฒนาระบบกลไกการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบ มีการประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ Core Team ระหว่างทีมนักวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั ้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม  
และภาคเอกชน สร้างกลไกการทำงานแบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างระบบการส่งต่อความช่วยเหลือ
ให้กับครัวเรือนยากจน ซึ ่งจากการดำเนินงานสำรวจข้อมูลคนจนจังหวัดยะลา จากฐานข้อมูล  
Thai People Map and Analytics Platform หรือ TPMAP ปี 2562 ที ่สำรวจโดยบัณฑิตอาสา 
ในพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ พบครัวเรือนตกสำรวจจากฐานข้อมูล และครัวเรือนวิกฤติที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเร่งด่วน จึงมีการรวบรวมจำนวนครัวเรือนยากจนวิกฤติ จำนวน 4 ครัวเรือน เพ่ือส่งต่อ
ความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับระบบการส่งต่อความช่วยเหลือต่อไป 

โดยมีการส่งต่อความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ในระยะแรก เดือนสิงหาคม 2564 ที่จำนวน 
5 คน ในอำเภอรามัน 2 คน คือ  

1. นายอารง  หะยีเบ็ญนา ตำบลอาซ่อง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมิติความยากจน 5 
มิติ อยู่ในด้านรายได้ และด้านความเป็นอยู่ พบปัญหายากจนที่อยู่อาศัย ปัจจุบันอาศัยคอกแพะ
ชาวบ้าน 

2. นายดอเลาะ  มะสิสุ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมิติความยากจน 5 มิติ 
อยู่ในด้านรายได้ และด้านความเป็นอยู่ พบปัญหายากจนที่อยู่อาศัย อาศัยอาคารสำนักงานเทศบาลฯ
เป็นที่พักอาศัย อาหารการกินได้จากการบริจาคของชาวบ้านในแต่ละม้ือ 
และอำเภอบันนังสตา จำนวน 3 คน คือ  
           1. นางตีเมาะ ปุเตะ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมิติความยากจน 5 มิติ
อยู่ในด้านสุขภาพและด้านรายได้ พบปัญหายากจนด้านรายได้ รายได้ได้มาจาก บัตรผู้พิการ/คนชรา 
เพราะพิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่คนเดียว 
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2. นางสาวสีตีฮาลีเมาะ  หะดอมิ  ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  โดยมิติ
ความยากจน 5 มิติอยู่ในด้านรายได้ และด้านความเป็นอยู่ พบปัญหาอาชีพรับจ้างกรีดยาง อาศัยบ้าน
ชาวบ้าน (มีที่ดิน) แต่ไม่มีกำลังทรัพย์สร้างบ้าน 

3. นางแมะซง  บือราเฮง  ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมิติความยากจน 
5 มิติอยู่ในด้านสุขภาพและด้านรายได้  พบปัญหายากจนรายได้ พิการด้านการมองเห็น อาศัยอยู่กับ
ลูกสาว ลูกเขย และหลาน สลับกันดูแล อาชีพรับจ้างกรีดยาง 

ระยะที่สอง เดือนกันยายน 2564 ที่จำนวน 2 คน ในอำเภอบันนังสตา 2 คน คือ 
1. นางสาวแมมูเน๊าะ  แวนะไล ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา พบปัญหาพิการด้าน

สติปัญญา ไม่สามารถสื่อสารได้ อยู่คนเดียว มีญาติที่อยู่ใกล้เคียงคอยดูแลเรื่อง 
อาหารการกิน 
2. นายมนูญ  ศิริสวัสดิ์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา พบปัญหาเป็นผู้สูงอายุ 

อัมพฤษต์ลิ้น เคลื่อนไหวไม่คล่อง อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีงานทำอาศัยเบี้ยพิการ และได้รับการ
ช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้านและญาติเป็นบางครั้ง 

อีกท้ังในเดือนมกราคม 2565 อยู่ระหว่างการส่งต่อความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนอีก 8 คน 
ในอำเภอกาบัง 7 คน คือ  

1. นางสาวนูรีซา อูเซ็ง  
2. นางสาวดารูณี เจะโซะ   
3. นางสุไวสะ ดิง 
4. นางสาวอาดิล๊ะ อาเยาะแซ 
5. นางสาวไสนุง สุหลง 
6. นางสาวนูรีซัน เด็นมูสอ 
7. นางสาวสีตีพาตีเม๊าะ วิชา 

ในอำเภอยะหา 1 คน คือ  
1. นางเจะบีเด๊าะ เจ๊ะและ 

4) กิจกรรมพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาในพื้นที่นำร่องและการใช้นวัตกรรม 
เมื ่อวิเคราะห์ทุนฐานการดำรงชีพของครัวเรือนยากจน ในอำเภอนำร่อง 2 อำเภอ คือ อำเภอ
บันนังสตา และอำเภอรามัน ดังตารางที่ 4.2  

ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลวิเคราะห์ทุนฐานการดำรงชีพของครัวเรือนยากจน 2 อำเภอ 

อำเภอ ทุนมุษนย์ ทุนกายภาพ ทุนเศรษฐกิจ ทุนธรรมชาติ ทุนสังคม 
บันนังสตา 2.16 2.82 2.29 2.93 1.64 

รามัน 2.17 2.81 2.09 2.74 1.55 
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*อำเภอบันนังสตามีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจำนวนครัวเรือน 1,590 ครัวเรือน และจำนวนคน
จน 6,946 คน และอำเภอรามันเก็บรวบรวมข้อมูลจากจำนวนครัวเรือน 2,799 ครัวเรือน และ
จำนวนคนจน 11,808 คน 

       จากตารางที่ 4.2 พบว่าอำเภอนำร่อง 2 อำเภอ คือ อำเภอบันนังสตา และอำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา มีฐานทุนที่ต่ำสุด คือทุนทางสังคม และพบว่าการเข้าร่วมกลุ่มในรายละเอียดย่อยในประเด็น
กิจกรรมของครัวเรือนยากจน และการจัดการปัญหาความขัดแย้ง เป็นรายละเอียดที่มีค่าคะแนนต่ำสุด
ในทุนทางสังคม และพบว่าทั้ง 2 อำเภอมีค่าคะแนนทุนทางธรรมชาติที่สูงที่สุด แต่ปัญหาการนำทุน
ธรรมชาติมายกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่นั้นมีส่วนสัมพันธ์กับทุนทางมนุษย์ในรายละเอียด
ย่อย คือ ด้านการศึกษา ซึ่งพบว่าทั้ง 2 อำเภอ มีสมาชิกครัวเรือนยากจนที่มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ขาดความรู้ในการใช้ประโยชน์จากทุนทางธรรมชาติ 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทุนด้านกายภาพ เพื่อการยกระดับทุนด้านเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตโดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ของอำเภอ 2 อำเภอและ 3 ตำบลนำร่อง คือ  
         1) ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

บริบทในพื้นที่ แผนพัฒนาตำบล อบต กอตอตือร๊ะมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มเปราะบางในชุมชน 
ส่งเสริมอาชีพวัยรุ่นในระบบและนอกระบบ ด้านเศรษฐกิจ อาชีพทำนา ทำสวนผลไม้ ปศุสัตว์(เลี้ยงวัว 
ควาย ไก่พ้ืนเมือง เป็ดเทศ เพ่ือบริโภคมากกว่าการจำหน่าย ปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อขายบางครัวเรือน มี
พืชเศรษฐกิจเตยหนาม กก ไม้ไผ่ มีทักษะอาชีพจักสาน -ด้านสังคม มีตำนานร่องรอยประวัติศาสตร์
เป็นหัวเมืองเก่า วังเก่า มีภูมิปัญญาการแสดงมะโย่ง ดีเกฮูลู ซีลัต โครงสร้างประชากรในตำบล มี
สัดส่วนประชากรวัยรุ่นและวัยกลางคน(วัยทำงาน)จำนวนมาก/ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 
100  สุขภาพ  ประชาชนในพื้นที่ติดโควิด ร้อยละ 30 การเมืองการปกครอง โครงสร้างอำนาจผู้นำ
แบบเครือญาติ(นายก อบต.กำนัน(สตรี) เป็นพ่อ-ลูก) เป็นตำบลพ้ืนที่สีเขียว  ด้านสภาพแวดล้อม เป็น
พื้นที่ราบทุ่งนา พืชกก  เตยหนามขึ้นเองตามธรรมชาติ เลี ้ยงวัวเกือบทุกครัวเ รือน(ที่ไม่ยากจน) 
โครงสร้างด้านสาธารณูปโภค ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า  ประปาหมู่บ้าน ประปาแบบเจาะบาดาล มีระบบ
อินเตอร์เน็ตเข้าถึง มีประชากรรวมทั้งสิ ้น 5,446  คน มีครัวเรือนยากจน 381 ครัวเรือน คิดเป็น
จำนวน 933 คน  

เมื่อวิเคราะห์ทุนฐานดำรงชีพ 5 ด้านจากฐานข้อมูล ppp connext พบว่า ทุนมนุษย์ 2.08 
คนยากจนส่วนใหญ่จบ ป.4หรือ ป.6 ไม่มีความรู้ ทักษะอาชีพเพ่ือดำรงชีพ ทุนกายภาพ 2.52 มีไฟฟ้า 
ประปา ถนน/เส้นทางเชื่อมเมือง เชื่อมตำบล ทุนทางเศรษฐกิจ 2.27 ส่วนใหญ่อาชีพทำนาจำนวน
มาก/รับจ้างกรีดยาง/เลี้ยงวัว ทุกหมู่บ้าน (เวลากรุบาน ซื้อวัวในชุมชน)/เลี้ยงปลาดุก , ปลาสวายใน
ดิน/ทุกหมู่บ้านเลี้ยงวัว ปลูกหญ้าให้วัวกิน/เลี้ยงไก่ เป็ดเทศ ควาย /คนจนช่วยเลี้ยงวันจนคลอดลูก
แบ่งคนละครึ่ง (ปาเวาะห์)/ปลูกหญ้าเดเปีย ไว้เลี้ยงวัว/ขาย ทุนธรรมชาติ 2.71 พ้ืนที่เป็นทุ่งนา สวน
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ผลไม้ สวนยางพารา ทำการเกษตรและปศุสัตว์ (เลี้ยงวัว ไก่  เป็ดเทศ ควาย ปลา) ทุน ทางสังคม 1.46 
ไม่ค่อยมีการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน เช่นกลุ่ม OTOP ผ้าคลุมปักดอก (ไม่มีแล้ว)/หมู่ 2 ทำผ้าบาติก (กลุ่ม
จัสมินบาติก ทำเฉพาะครัวเรือน)/ หมู่ 1 ทำชุดผ้าละหมาด (ทำเป็นครัวเรือน) 
              การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการสอบทานข้อมูลคนจน เพ่ือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และได้
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลคนจน เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหา “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนำ
ร่อง” และแนวทางการแก้ปัญหาทั้ง 5 มิติ  ภายใต้ชื่อ นวัตกรรมนวัตกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการ
ดำรงชีพและเชิงพาณิชย์ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  ซึ่งการส่งเสริมอาชีพคือ 
อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ และอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอัตลักษณ์มลายู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 นวัตกรรมนวัตกรรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือการดำรงชีพและเชิงพาณิชย์ 
ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

   2) ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
    จัดกิจกรรมเวทีประชาคม ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตำบล กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ผู ้บริหารหรือบุคลากรจากสถาบันการศึกษาในพื ้นที ่ และบัณฑิตอาสา  โดยพบว่าข้อมูลจาก 
pppconnext ในส่วนของทุน 5 ด้านสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และมีปัญหาในด้านความยากจนใน 
5 ด้าน โดยด้านที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่ ด้านรายได้ และด้านความเป็นอยู่ รองลงมาได้แก่ด้านการ
เข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ ปัญหาด้านการศึกษา และด้านสุขภาพเป็นด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด 
รายละเอียดแสดงได้ดังภาพท่ี 4.2 
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ภาพที่ 4.2 สรุปปัญหาความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่  
 จากการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการได้ 1 ข้อ 

ได้แก่ การมีการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่เพื่อออกแบบนวัตกรรมแก้จน (Operating model/ Pilot 

project) ที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ ่มเป้าหมายจากปัญหาคนจนและทุน 5 ด้าน อย่างน้อย  1 

นวัตกรรม โดยมีการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์บริบทพื้นที่ เพื่อออกแบบนวัตกรรมแก้จนที่สอดคล้องกับ

บริบทพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำที่มีทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติเอื้อต่อการทำการเกษตรอันเป็นทุนที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด ต่อยอดไปถึงการแปรรูป และการขาย ที่อาศัยทุนทางกายภาพ   ผ่านกระบวนการ

ยกระดับทุนมนุษย์ และทุนสังคม ซึ่งเป็น 2 ทุนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ภายใต้ชื่อ นวัตกรรม

ส่งเสริมธุรกิจเกษตรริมฝั่งแม่น้ำ โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกพืช

อายุสั้นในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ การพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตผลการเกษตร และการพัฒนาทักษะการ

ขาย แนวคิดของการออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ แสดงได้ดังภาพที่ 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 นวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรริมฝั่งแม่น้ำตำบลตาเนาะปูเต๊ะ  

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
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3) ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
      การพัฒนาศักยภาพและทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตรแบบผสมผสานของประชาชน
ในท้องถิ่น และสร้างนวัตกรชุมชน เปลี่ยนความคิดประชาชนต้นแบบ เป็นผู้ให้สู่การขยายผล ( JAPO 
Model) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นที่สนใจในชุมชน และนำผลผลิตที่ได้กระจายส่งต่อแก่ผู ้อื่นที่
ต้องการพัฒนาอาชีพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตของภาครัฐ และภาคประชาชน ซึ่งการทำเกษตรอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (smart farm) เช่น ไก่เบตง+ผึ้งชันโรง+เห็ดนางฟ้า+ผักสวนครัว/
สมุนไพร/ผักงอก ซึ่งเป็นการเกษตรแบบปลอดสารพิษ เน้นการปลูกพืช ผักอัตลัษณ์พื้นถิ่น และเลี้ยง
สัตว์แบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ  ทั้งไม่ใช้สารเคมี เน้นการใช้ปุ๋ยจากมูลไก่เบตง ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนไว้ใช้
ปลูกผักท้องถิ่น  สู่การสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล เกิดการพึ่งพาอาศัยกันในท้องถิ่น ให้ความสำคัญต่อ
การสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองจะเห็นได้ว่า แนวคิด
การขยายผลสร้างกลุ่มครัวเรือนยากจนต้นแบบ ที่เป็นนวัตกรชุมชน  (ผู้ใช้นวัตกรรมในท้องถิ่น) ด้วย
การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ในพ้ืนที่ตำบล อาซ่อง อ.รามัน จังหวัดยะลา ขยายผลให้ครัวเรือนที่
มีรายได้น้อยต้นแบบ ในชุมชน จำนวน 15 ครัวเรือน ขยายผล 10 ครัวเรือน = 150 ครัวเรือน (ผู้มี
รายได้น้อยรายใหม่ในชุมชน) เพิ่มขึ้น เป้าหมาย คือ การสร้างให้เป็นนวัตกรชุมชน เพื่อขยายผลการ
จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกษตรผสมผสานต้นแบบ (JAPO Model) ครึ่งไร่ครึ่งล้าน (1 ต้นแบบ : 
ตำบล) เป้าหมายที่สร้างผลกระทบ IMPACT ทางสังคม มุ่งเน้นการลดต้นทุนเข้าใกล้ศูนย์ และสร้าง
ผลตอบแทนทางสังคมและเศรษฐกิจ (SLROI)  สู่แนวคิด การขยายผลครัวเรือนที่มีรายได้น้อยใน
ชุมชน (ผู้เปราะบางรายใหม่) เพื่อลดต้นทุนการผลิตของภาครัฐ และภาคประชาชน เกิดระบบการ
ดูแล และส่งต่อการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ให้ชุมชนในจังหวัดยะลาสามารถพึ่งตนเองได้ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก เพ่ือ
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
     เมื่อวิเคราะห์บริบทของพ้ืนที่เพ่ือออกแบบนวัตกรรมแก้จน (Operating model/ Pilot project) 

ที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายจากปัญหาคนจนและทุน 5 ด้าน โดยมีการลงพื้นที ่เพ่ือ

วิเคราะห์บริบทพื ้นที ่ ออกแบบนวัตกรรมแก้จนที่สอดคล้องกับบริบทพื ้นที่ อาซ่อง ภายใต้ชื่อ 

นวัตกรรมการยกระดับเกษตรแบบผสมผสาน (JAPO Model) แนวคิดของการออกแบบนวัตกรรม

ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ แสดงได้ดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4 นวัตกรรมการยกระดับเกษตรแบบผสมผสาน (JAPO Model) 
ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 
4.2 เปรียบเทียบกับผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ระบุไว้ในสัญญา 

ตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบกับผลผลิต ผลลัพธ์  

ระยะเวลา 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ระบุไว้ใน

สัญญา 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

เดือนที่ 1-3 
(3 เดือน) 

1. สร ้างภาค ี เคร ือข ่ายความ
ร่วมมือเพื ่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในระด ับจ ั งหว ัดและ
อำเภอเป้าหมาย 
   - เกิดคณะทำงานที่เป็นกลไก
ความร่วมมือการแก้ปัญหาความ
ยากจนระด ับจ ังหว ัด 1 คณะ 
และในอำเภอเป้าหมายอีก 1 
คณะ 
   - มีเครือข่ายความร่วมมือการ
แก้ป ัญหาความยากจนระดับ

ทีมนักวิจัยได้มีการแต่งตั้งและเชิญ
หน่วยงานภายนอก เพื ่อร่วมเป็น
คณะทำงานขับเคลื ่อนการดำเนิน
โครงการฯ ทั ้งระดับจังหวัดและ
ระดับพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมาย และ
เกิดการบูรณาการร่วมกับทีมนักวิจัย
ของโครงการฯ และเน ื ่ องด ้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โ ค ว ิ ด  – 19 ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ ม ี ก า ร
ปร ับเปล ี ่ยนร ูปแบบการดำเนิน

✓ 
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ระยะเวลา 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ระบุไว้ใน

สัญญา 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

จ ังหว ัดและอำเภออย ่างเป็น
รูปธรรม 
   - เ ก ิ ดการบ ู รณากา รการ
ทำงานเพื ่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนทำให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ก ิ จ ก ร ร ม  แ ต ่ ย ั ง ค ง ส า ม า ร ถ
ดำเนินการได้  
เกิดการบูรณาการการทำงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนทำให้เกิด
ประส ิ ทธ ิ ภ าพมากข ึ ้ น  โ ดยมี
หน่วยงานร่วมบูรณาการดังนี้ 
1. ด ้านข ้อม ูลคร ัว เร ือนยากจน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพี
ยงจังหวัด (ศจพ.จ) 
2. ด ้ า น น ว ั ต ก ร ร ม  ( OM) 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา เช ่น องค์การบร ิหารส ่วน
ท้องถิ่น เกษตรจังหวัด 
3. ด้านการส่งต่อความช่วยเหลือ 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา  และหน ่ วยงานอ ื ่ นๆ  ที่
เก ี ่ยวข ้อง เช ่น ศ ูนย ์ดำรงธรรม
จังหวัดยะลา 

 2. จัดทำเป้าหมายร่วม (ตัวเลข
คนจนเป้าหมาย) และจัดเตรียม
ทีมงานค้นหา 
   - คนจนเป ้าหมายในแต ่ละ
พื ้นที ่ และทีมค้นหาคนจนใน
พ้ืนที่อย่างน้อย 15,000 คน 

มีการสำรวจข้อมูลคนจน รวบรวม
ข้อมูลคนจนจังหว ัดยะลา สร้าง
คล ังข ้อม ูลคนจนของโครงการ 
พร้อมร่วมกันกำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย
จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นยำจังหวัดยะลา พร้อม

✓ 
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ระยะเวลา 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ระบุไว้ใน

สัญญา 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

   - ส า ม า ร ถ ก ำ ห น ด
กลุ ่มเป้าหมายและทิศทางการ
แก้ไขปัญหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
   - คนจนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความช่วยเหลือตรงเป้าหมาย  

แต่งตั้งทีมงานคณะเก็บแบบสำรวจ
ข ้ อม ู ลคนจน  1 คณะ และ ได้
ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจคนจน ซึ่ง
อยู่ในระยะเริ่มต้นในการดำเนินการ
เก็บแบบสำรวจ โดยสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลคนจน ได ้จำนวน 
2,400 คน คิดเป็น 12% (ข้อมูล ณ 
วันที่ 14 สิงหาคม 2564) 

 

 3. จัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา
และสอบทานข้อมูลครัวเร ือน
ยากจนเป้าหมาย 
  - แผนปฏ ิบ ัต ิ ก าร  (Action 
plan) ค้นหาและสอบทานข้อมูล
ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เพ่ือ
ลงสำรวจข้อมูลในอำเภอนำร่อง 
1 อำเภอ โดยม ี เกณฑ ์ เล ือก
อำเภอนำร่อง ดังนี้ 
1)  เป ็นอำเภอท ี ่ม ีคร ัว เร ือน
ย า ก จ น ไ ม ่ น ้ อ ย ก ว ่ า  200 
ครัวเรือน  
   - มีการปฏิบัติการค้นหาและ
สอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจน
ได้ตรงตามเป้าหมาย   
   - หน ่ วยงานท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง
สามารถนำแผนปฏิบัต ิการไป
จัดทำระบบความช่วยเหลือคน
จนของแต่ละหน่วยงาน 

ปฏิทินการดำเนินงานสำรวจข้อมูล
คนจน ในระยที ่ 1 จำนวน 5,000 
คน คิดเป ็น 25% ของคร ัวเร ือน
เป้าหมายทั้งหมด 20,000 คน  

✓ 
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ระยะเวลา 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ระบุไว้ใน

สัญญา 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

เดือนที่ 4-8 
(8 เดือน) 

ดำเนินการส่งต่อข้อมูลครัวเรือน
ยากจนกับกลไกความร ่วมมือ
แก้ไขปัญหาความ ยากจนใน
ระดับจ ังหว ัดและอำเภอเ พ่ือ
นำไปสู่การจัดทำความช่วยเหลือ
และแผนจังหวัด/อำเภอ 
-ส่งต่อข้อมูลครัวเรือนยากจนไป
ยังหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้
ความช ่วยเหล ือร ้อยละ 100 
หรือทั้งหมด 
- ครัวเรือนคนจนที่ได้รับการส่ง
ต่อความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5  
- เกิดการส่งต่อข้อมูลครัวเรือน
ย า ก จ น ไป ย ั ง ห น ่ ว ย ง า น ที่
เกี ่ยวข้อง รวมทั้งคนจนที่ได้รับ
ความช่วยตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์เร ่งด่วน หรือ
ตรงกับความต้องการ 
- เกิดกลไกการช่วยเหลือคนจน
ในพ ื ้ นท ี ่ ท ั ้ ง ในระด ับช ุ มชน 
ท้องถิ ่น หน่วยงานและระดับ
จังหวัด เพื่อก่อให้เกิดแผนการ
ดำเน ินงานช ่วยเหล ือคนจน
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 ส่งต่อข้อมูลครัวเรือนยากจนกับ
กลไกความร ่วมม ือแก ้ไขป ัญหา
ความ ยากจนในระดับจังหวัดและ
อำเภอเพื่อนำไปสู่การจัดทำความ
ช่วยเหลือและแผนจังหวัด/อำเภอ 
ในเคสที่ 5 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ยะลา ได ้ประสานให ้สำน ักงาน
พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของ
มน ุ ษย ์ จ ั ง ห ว ั ด ย ะล า  ใ ห ้ ก า ร
สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู ้ประสบ
ป ัญหาทางส ั งคม กรณ ีฉ ุก เฉิน 
จำนวน 2,000 บาท และได้แนะนำ
การกู ้ยืมเงินเพื ่อเป็นทุนประกอบ
อาชีพของคนพิการหรือผู ้ดูแลคน
พิการ และสำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอบันนังสตา สนับสนุนเมล็ด
พันธุ์ผักและพันธุ์ปลา เพื่อส่งเสริม
การประกอบอาชีพต่อไป 

     เคสที่ 3 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ยะลา ได ้ประสานให ้สำน ักงาน
พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของ
มน ุ ษย ์ จ ั ง ห ว ั ด ย ะล า  ใ ห ้ ก า ร
สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู ้ประสบ
ป ัญหาทางส ั งคม กรณ ีฉ ุก เฉิน 
จำนวน 2,000 บาท สำน ักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา จะ
สนับสนุนพันธุ์ไก่ เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพต่อไป 

✓ 
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ระยะเวลา 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ระบุไว้ใน

สัญญา 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

เคสที ่ 4  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ยะลา ได ้ประสานให ้น ิคมสร ้าง
ตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา 
ให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้มี
รายได้น ้อย จำนวน 3 ,000 บาท 
และองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่ง
ช ัน ได ้ประสานหน่วยเฉพาะกิจ
ยะลา เพื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุ
อ ุปกรณ์ในการสร ้างที ่อย ู ่อาศัย
ต่อไป 

 ค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจน 
- ความก้าวหน้าข้อมูลครัวเรือน
คนยากจนที่ได้รับการสอบทาน 
ในพ ื ้นท ี ่ เป ้าหมาย หร ือรวม
เป้าหมายการค้นหาคนจนเป็น
จำนวน 15,000 คน (100%) 
- ข้อมูลครัวเรือนยากจน 5 มิติ
เพ่ิมข้ึน  
- ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ 
Action Plan ที่ 5 มิติ (ทรัพยากร 
ศักยภาพบุคคล การเงิน ที ่อยู่
อ าศั ย และส ั ง คม )  ของก า ร
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ เ พ ื ่ อ  matching 
Demand-Supply ใ น พ ื ้ น ที่
ประกอบไปด้วย  
- Mapping ปัญหาความยากจน
และ ความสอดคล้องการแก้ไข

   ระยะที่ 1 เก็บแบบสำรวจข้อมูล
คนจน จำนวน 2,400 คน คิดเป็น 
12%  ( ใ ช ้ ข ้ อ ม ู ล  TPMAP เ ป็ น
จุดเร ิ ่มต้นในการค้นหาและสอบ
ทานข้อมูล ร่วมกับข้อมูลจากใน
พ้ืนที)่ 

   ระยะที่ 2 กำหนดเก็บแบบสำรวจ
ข้อมูลคนจน จำนวน 17,600 คน 
คิดเป็น 88% ปรับแนวทางในการ
ใช้ข้อมูลจาก TPMAP และ จปฐ. 
และฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาคี
เครือข่ายร่วมกับข้อมูลจากพ้ืนที่ 

     เก็บข้อมูลแบบสำรวจในอำเภอ
นำร ่ อ ง  2  อำ เภอ ค ื อ  อำ เภอ
บันนังสตา และอำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา รวมทั้งหมด 4,424 ครัวเรือน 
18,839 คน และที่ยังไม่คีย์ข้อมูล
เข้าระบบอีก 1,486 ครัวเรือน จาก

✓ 
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ระยะเวลา 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ระบุไว้ใน

สัญญา 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ป ัญหาความยากจนเด ิมของ
จังหวัด 

ยอดเก ็บแบบสอบถามท ั ้ งหมด 
5,910 ครัวเรือน   

และมีการเก็บข้อมูลครัวเรือนเพ่ิม
อีก 2 อำเภอ คือ อำเภอยะหา และ
อำเภอกาบัง รวมเป็น 4 อำเภอ 
5,028 ครัวเรือน จำนวนสมาชิก 
21,403 คน คือ  

1. อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
เก็บข้อมูลแบบสำรวจใน 5 ตำบล 
จำนวนครัวเรือน 1,625 ครัวเรือน 
และจำนวนสมาชิก 7,031 คน  

2. อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เก็บ
ข ้อม ูลแบบสำรวจใน 14 ตำบล 
จำนวนครัวเรือน 2,799 ครัวเรือน 
และจำนวนสมาชิก 11,808 คน 

3. อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เก็บ
ข ้อม ูลแบบสำรวจใน 6 ตำบล 
จำนวนครัวเรือน 359 ครัวเรือน 
และจำนวนสมาชิก 1,669 คน 

4. อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เก็บ
ข ้อม ูลแบบสำรวจใน 2 ตำบล 
จำนวนครัวเรือน 245 ครัวเรือน 
และจำนวนสมาชิก 895 คน  

 จ ั ด ท ำ ร ะ บ บ ส ่ ง ต ่ อ ค ว า ม
ช่วยเหลือไปยังภาคีเครือข่ายที่
เกี ่ยวข้องและดำเนินการตามที่
ระบบกำหนด 

ระบบส่งต่อความช่วยเหลือ โดยการ
รวมกล ุ ่ม CoreTeam เพ ื ่อสร ้าง
กลไกการการดำเน ินการแก ้ ไข
ป ัญหาตามระบบ ส ่ งต ่อความ

✓ 
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ระยะเวลา 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ระบุไว้ใน

สัญญา 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

-  ก า ร ส ่ ง ต ่ อ ข ้ อ ม ู ล ค น จ น
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 
-  พ ัฒนาระบบส ่ งต ่ อคว าม
ช ่วยเหล ือในระด ับจ ังหว ัดที่
เชื่อมโยงกับส่วนกลาง (บพท.) 1 
ระบบ  
- ครัวเรือนคนจนที่ได้รับการส่ง
ต่อความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 
- แนวทางการแก้ปัญหา (Model 
การแก้จน) ทั ้ง 5 มิติ ในระดับ
ช ุมชน ท ้องถ ิ ่น อำเภอ และ
จังหวัดอย่างน้อย 2 แผน 
- แนวทางการแก้ปัญหาทั ้ง 5 
มิต ิ
- เกิดการส่งต่อข้อมูลครัวเรือน
ย า ก จ น ไป ย ั ง ห น ่ ว ย ง านที่
เกี ่ยวข้อง รวมทั้งคนจนที่ได้รับ
ความช่วยตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์เร่งด่วน หรือ
ตรงกับความต้องการ 
- เกิดกลไกการช่วยเหลือคนจน
ในพ ื ้ นท ี ่ ท ั ้ ง ในระด ับช ุ มชน 
ท้องถิ ่น หน่วยงานและระดับ
จังหวัด เพื่อก่อให้เกิดแผนการ
ดำเน ินงานช ่วยเหล ือคนจน
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ช่วยเหลือในพื้นที ่เป้าหมาย และ
การ เสนอให ้ ม ี คณะกรรมการ
กลั ่นกรองข้อมูลและส่งต่อความ
ช่วยเหลือกลุ ่มเปราะบางจังหวัด
ยะลา ภายใต้โครงการงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื ่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
จังหวัดยะลา โดยผ่านความเห็นจาก
คณะกรรมการ  อว .  ส ่ วนหน้ า 
จ ังหวัดยะลา โดยมีแนวทางการ
แก ้ป ัญหาท ั ้ ง  5 ม ิติ  ส ่ งต ่ อ ให้
หน ่ ว ย ง านม ู ลน ิ ธ ิ ซ ากาตและ
สาธารณะกุศล/ศูนย์ดำรงธรรม/
พมจ.ยะลา/หน่วยเฉพาะกิจยะลา/
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้  โดย
ครัวเรือนคนจนที่ได้รับการส่งต่อ
ความช่วยเหลือในเดือนมกราคม 
2565 อยู ่ระหว่างการส่งต่อความ
ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนอีก 8 คน 
ในอำเภอกาบัง 7 คน คือ  
1. นางสาวนูรีซา อูเซ็ง  
2. นางสาวดารูณี เจะโซะ   
3. นางสุไวสะ ดิง 
4. นางสาวอาดิล๊ะ อาเยาะแซ 
5. นางสาวไสนุง สุหลง 
6. นางสาวนูรีซัน เด็นมูสอ 
7. นางสาวสีตีพาตีเม๊าะ วิชา 
ในอำเภอยะหา 1 คน คือ  
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ระยะเวลา 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ระบุไว้ใน

สัญญา 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

1. นางเจะบีเด๊าะ เจ๊ะและ 
 ออกแบบนว ั ต ก ร รมแก ้ จ น 

( Operating model/Pilot 
project) ที่สอดคล้องกับบริบท
ของกลุ่มเป้าหมายจากปัญหาคน
จนและทุน 5 ด้าน 
- มีการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่
เพ ื ่อออกแบบนวัตกรรมแก ้จน 
( Operating model/ Pilot 
project) ที่สอดคล้องกับบริบท
ของกลุ่มเป้าหมายจากปัญหาคน
จนและทุน 5 ด้าน อย่างน้อย 3 
นวัตกรรม 
- ผลดำเนินงานโครงการนำร่อง
เพ ื ่ อการพ ัฒนาในล ั กษณะ 
business model สำหรับแก ้ไข
ปัญหาความยากจนของจังหวัด 
(Supply side) ห ร ื อ  ผ ล ก า ร
ทดลองแนวทางการแก้ป ัญหา 
“โครงการแก ้ ไขป ัญหาความ
ยากจนนำร่อง” และแนวทางการ
แก้ป ัญหาทั ้ ง 5 มิต ิ ท ั ้งระดับ
ท้องถิ ่นและระดับชาติ (Model 
การแก้จน) ที่ได้ปรับแก้หลังจาก
การทดลอง 

- มีการวิเคราะห์บริบทของพื ้นที่
ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา  

ทุนธรรมชาติ (2.58) มีความอุดม
ส ม บ ู ร ณ ์  ธ ร ร ม ช า ต ิ ม ี ค ว า ม
หลากหลาย เอื ้อกับว ิถ ีช ีว ิต อัต
ลักษณ์ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมมีแม่น้ำ
สายบุรี เลี้ยงปลากือเลาะ และเลี้ยง
ปลาในกระชัง 

ทุนกายภาพ (2.64) ทุนที ่ดิน สค. 
นค.นิคมสร้างตนเอง บางพื้นที่ไม่มี
สัญญาณโทรศัพท์แต่ใช้การเชื่อมต่อ
มีพ้ืนที่ทำการเกษตร ส.ป.ก. 

ทุนเศรษฐกิจ (1.96) มีความเลื ่อม
ล้ำ รายได้ ขึ ้นกับสภาพเศรษฐกิจ 
ความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของ
สถานการณ์โควิด 19 

ทุนมนุษย์ (2.11) การศึกษาระดับ
มัธยมปลาย สายอาชีพและระดับ
ปริญญาตรี ที่ว่างงาน ขาดความรู้ 

การจัดการพ้ืนที่ 

ทุนสังคม (1.67) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
กระเป๋า ช่างตัดเย็บ กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ ่มสวัสดิการ กลุ ่มสตรี ส่งเสริม
อาชีพกระเป๋าผ้าบาเตะ จากการ
วิเคราะห์ทุน 5 ด้าน นำไปสู ่การ

✓ 
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ระยะเวลา 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ระบุไว้ใน

สัญญา 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

สร้างนวัตกรรมการยกระดับเกษตร
แบบผสมผสาน (JAPO Model) 

- ตำบลตา เนาะป ู เ ต ๊ ะ  อำ เภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา 

ทุนธรรมชาติ (3.04) มีภูเขาสันกา
ลาคีร ี ด ินดี แม่น ้ำปัตตานี ปลูก
ดอกไม้เมืองหนาว ยางพารา กล้วย
หิน  

ทุนกายภาพ (2.89) ที่ดิน สค.นค. 
นิคมสร้างตนเอง ถนน ไฟฟ้า เข้าถึง
บางพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพทห์รือ
อินเตอร์เน็ต 

ทุนเศรษฐกิจ (2.46) มีความเลื ่อม
ล้ำรายได้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ 

ทุนมนุษย์ (2.20) การศึกษาประถม 
ม.ต ้น บทเร ียนในการบร ิหารที่
ล้มเหลว 

ท ุนส ั งคม (1.62) ไม ่ค ่อยม ีการ
รวมกลุ่ม กลุ่มที่มีส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
กิจกรรม แต่กลุ่มด้านการส่งเสริม
อาชีพ สวัสดิการ ยังไม่ต่อเนื่อง  

จากการวิเคราะห์ทุน 5 ด้าน นำไปสู่
การสร้างนวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจ
เกษตรริมฝั่งแม่น้ำ  

-  ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 
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ระยะเวลา 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ระบุไว้ใน

สัญญา 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ทุนธรรมชาติ (2.87) พ้ืนที่เป็นทุ่งนา 
สวนผลไม้ สวนยางพารา การเกษตร 
และปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว ไก่ เป็ด 
ปลา และควาย 

ทุนกายภาพ (2.76) มีไฟฟ้า ประปา 
ถนนเส้นทางเชื่อมเมืองเชื่อมตำบล 

ทุนเศรษฐกิจ (2.31) ส่วนใหญ่อาชีพ
ทำนารับจ้างกรีดยาง เลี ้ยงวัวทุก
หมู่บ้าน ซื้อวัวในชุมชน เลี้ยงปลา
ดุก ปลาสวาย ปลูกหญ้าเนเปีย ไว้
เลี้ยงวัว 

ทุนมนุษย์ (2.10) ส่วนใหญ่จบ ป.4 
หรือ ป.6 ไม่มีความรู้ ทักษะอาชีพ
เพ่ือการดำรงชีพ 

ท ุนส ั งคม (1.46) ไม ่ค ่อยม ีการ
รวมกลุ่มอย่างยังยืน เช่น กลุ่มโอท็
อป ผ้าคลุมปักดอก ผ้าบาติก ชุดผ้า
ละหมาด 

จากการวิเคราะห์ทุน 5 ด้าน นำไปสู่
การสร้างนวัตกรรมส่งเสริมอาชีพ
เพ่ือการดำรงชีพและเชิงพาณิชย์ 
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4.3 แผนการดำเนนิงานระยะถัดไป 

ช่วงระยะเวลา 
ตามงวดงาน 

รูปแบบกิจกรรม วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ 

งวดที่ 2 
เดือนที่ 9-12 

(ส.ค. 64 - พ.ค. 65) 
 
 

ก. ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกความ
ร่วมมือในระดับพื้นที่   
   1.3 ประชุมกรรมการระดับพ้ืนที่ 
(อำเภอเป้าหมาย/ชุมชน) 2 อำเภอ 
คือ อ.รามัน และ อ.บันนังสตา 

ก.พ. 65 
เม.ย. 65 

 

1.4 นิทรรศการแสดงบทเรียนความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในพ้ืนที่จังหวัดยะลา 

18 เม.ย. 65  

1.5 การผลิตสื่อ เพื่อรณรงค์สื่อสาร
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นยำสู่ความยั่งยืน 

ก.พ. 65 
 

 

ก. ที่ 3 สำรวจ ค้นหา และสอบทาน
ข้อมูลคนจน 
3.2 เก็บข้อมูลแบบสำรวจ (20,000 
ครัวเรือน) พร้อมประชุมตรวจสอบ
ข้อมูล 

 
 

เริ่ม 16 ส.ค.64 -
28 ม.ค 65 

 

1) ระยะเวลาสิ้นสุด
การสำรวจรอบที่ 2 
ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ภายนอกหลายด้าน
ที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น สถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด - 19 โดย
ทีมงานได้มีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
และแผนงานตาม
ช่วงเวลาให้
สอดคล้องกับการ
ปฎิบัติหน้าที่จริงของ
ผู้เก็บข้อมูล โดย
คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เก็บ
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ช่วงระยะเวลา 
ตามงวดงาน 

รูปแบบกิจกรรม วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ 

ข้อมูลเป็นปัจจัย
หลัก   
2) ทีมงานจะทำ
หน้ารายงาน
ความก้าวหน้าและ
วางแผนให้ทาง 
บพท. ทราบเป็น
ระยะ โดยคำนึง
ความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าของ
โครงการฯ มากท่ีสุด  

3.3 เก็บรวมรวมข้อมูลเชิงลึก (เก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก 22 ตำบลใน
อำเภอนำร่อง)  

ก.พ. 65  

ก. ที่ 6 กิจกรรมพัฒนาโมเดลการ
แก้ปัญหาในพื้นที่นำร่องและการใช้
นวัตกรรมแก้จน 
   6.2 วิเคราะห์ศักยภาพของทุน
ร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 

ก.ย. 2564 

 

    6.3 ติดตามผลการใช้นวัตกรรม  
 

ส.ค. 2564 
ถึง 

มี.ค. 2565  

 

   6.4 การออกแบบนวัตกรรมแก้จน
กับครัวเรือนยากจนและติดตามผล 
 

ส.ค. 2564 
ถึง 

มี.ค. 2565 

 

 
4.4 ปัญหา อุปสรรค พร้อมวิธีการแก้ปัญหา 
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ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ปัญหา 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  

    ปร ับร ูปแบบและว ิธ ีการทำงานในพื ้นที่
เป้าหมาย โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือจากภาคี
คณะทำงานเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
    นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับการ
ทำงาน เช่น การจัดอบรมหรือการจัดประชุมใน
ลักษณะออนไลน์ แต่อาจจะมีข้อจำกัดหลาย
ประการ เช ่น 1) กลุ ่มเป้าหมายบางส่วนไม่
สามารถเข้าถึงหรือมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี 2) 
ช ่วงเวลาในการนัดหมายอาจจะต ้องม ีการ
เตร ียมการน ัดหมายล ่ว งหน ้ า  เน ื ่ องจาก
กลุ ่มเป้าหมายที ่ทำหน้าที ่เก็บข้อมูลในพื้นที่ 
(บัณฑิตอาสา) มีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง
โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด - 19 

2. กิจกรรมในพ้ืนที่เป้าหมายไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ 

    ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นลักษณะออนไลน์  
เช่น กิจกรรมที่ 3.1 workshop พัฒนาศักยภาพ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ จะต้องดำเนินการในลักษณะออนไลน์ 
และในขั ้นต้นทีมงานจะทำหน้าที่ประสานงาน
ทางโทรศัพท์ไปยังผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น แทน
การพบปะแบบเผชิญหน้า และใช่ช่องทางทำ
หนังสือราชการพร้อมระบุรายละเอียดต่างๆ ของ
การดำเนินโครงการแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี้มีการจัด
ประชุมนอกรอบกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นเพ่ือ
เปิดตัวโครงการฯ อย่างเป็นทางการ  



132 
 

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ปัญหา 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นอุปสรรคต่อการ
ลงพื้นที่และการรวมกลุ่มเพ่ือทำกิจกรรมในช่วง
ต้น  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดใน
อัตราสูง 
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             38,000 บาท/คน/ปี ประจำปี 2562 จังหวัดยะลา. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :    
             https://data.go.th/dataset/. วันที่สืบค้น 25 เมษายน 2564. 

 
 
 
 

 

https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/sumyear.php.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20วันที่
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/sumyear.php.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20วันที่
http://social.nesdc.go.th/social/Portals/0/Documents/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20HAI%202562_290663.pdf
http://social.nesdc.go.th/social/Portals/0/Documents/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20HAI%202562_290663.pdf
http://yala.m-society.go.th/ศูนย์ข้อมูลทางสังคม/
http://www.yala.go.th/content/plan/2561-2565/plan2564.pdf.%20วันที่
http://www.yala.go.th/content/plan/2561-2565/plan2564.pdf.%20วันที่
https://data.go.th/dataset/
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ภาคผนวก 

❖  ภาพถ่ายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม จังหวัดยะลา ครั ้งที ่ 1/2564 ในวันที ่ 23 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย หัวหน้าโครงการนำเสนอรายละเอียดการดำเนิน
โครงการฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 

*********************************************** 
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❖  ภาพถ่ายการจัดเวทีประชุมภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ จังหวัดยะลา 
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  
  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวเปิดการประชุม 

ภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ทีมนักวิจัย ภาคประชาชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็น 
ปัญหาความต้องการพ้ืนฐาน 5 มิติ 

 
 

 
************************************************ 
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❖ ภาพถ่ายการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3.1 workshop พัฒนาศักยภาพผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 โดยใช้รูปแบบการ workshop online 

 

 
 

ภาพที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น/ 
หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นประธานและพบปะผู้เข้าร่วมการอบรม 

 

 
 

ภาพที่ 5 คณะทำงานฯและทีมวิทยากรบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************ 
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❖ การลงพ้ืนที่ตามระบบการสอบทานข้อมูลครัวเรือนในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 
 
 
 

************************************************ 
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❖ การลงพ้ืนที่ตามระบบการสอบทานข้อมูลครัวเรือนในอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
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 ภาพที่ 6 กิจกรรมการลงพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ของทีมวิจัยพบปะหัวหน้า

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอข้อมูลตัวอย่างบางส่วนที่คีย์เข้าระบบ PPP Connect ให้พื้นที่

ปฏิบัติได้เห็นตัวอย่างข้อมูลทุนทั้ง 5 มิติ รวมทั้งการนำข้อมูลสู่กระบวนการคัดเลือกพ้ืนที่ตำบลนำร่อง

ในการทำ Operating Model (OM) 

 

 ภาพที่ 7 กิจกรรมการลงพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ของทีมวิจัยพบปะหัวหน้าส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอข้อมูลตัวอย่างบางส่วนที่คีย์เข้าระบบ PPP Connect ให้พื้นที่ปฏิบัติ
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ได้เห็นตัวอย่างข้อมูลทุนทั้ง 5 มิติ รวมทั้งการนำข้อมูลสู่กระบวนการคัดเลือกพ้ืนที่ตำบลนำร่องในการ

ทำ Operating Model (OM) 

 

 ภาพที่ 8 กิจกรรมการลงพ้ืนที่อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ของทีมวิจัยพบปะหัวหน้าส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยฯ ลักษณะการเก็บข้อมูลและร่วมกันขับเคลื่อน

กลไกการสร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งในการวางแผนเก็บข้อมูลใน 4 

อำเภอ (เพ่ิมเติม) แบบบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 กิจกรรมการลงพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ของทีมวิจัยพบปะหัวหน้าส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยฯ ลักษณะการเก็บข้อมูลและร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการ
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สร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งในการวางแผนเก็บข้อมูลใน 4 อำเภอ 

(เพ่ิมเติม) แบบบูรณาการ 

 

ภาพที่ 10 กิจกรรมการลงพ้ืนที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ของทีมวิจัยพบปะหัวหน้าส่วน

ราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยฯ ลักษณะการเก็บข้อมูลและร่วมกันขับเคลื่อน

กลไกการสร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งในการวางแผนเก็บข้อมูลใน 4 

อำเภอ (เพ่ิมเติม) แบบบูรณาการ 

     ภาพที ่11 กิจกรรมการลงพ้ืนที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ของทีมวิจัยพบปะหัวหน้าส่วนราชการ

ที่เก่ียวข้องเพ่ือนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยฯ ลักษณะการเก็บข้อมูลและร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการ
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สร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งในการวางแผนเก็บข้อมูลใน 4 อำเภอ 

(เพ่ิมเติม) แบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 กิจกรรมการลงพ้ืนที่ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 กิจกรรมการลงพ้ืนที่ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
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ภาพที่ 14 เวทีประชาคมเพื ่อค้นหาทุนในพื้นที ่ของพื ้นที ่นำร่องตำบลตาเนาะปูเต๊ะ วันที ่ 25 
พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
ผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู ้นำท้องถิ่น โต๊ะอีหม่าม ผู้อำนวยการโรงเรียน บันฑิตอาสา อสม. และทีมงาน
โครงการวิจัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 การลงพ้ืนที่ หมู่ 5 บ้านทำนบ และหมู ่6 บ้านกาสังใน ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เพ่ือสอบทานข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพ
ครัวเรือนยากจน    
 

 
 

 


