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The purposes of this study were: 1) to investigate the dominant feature of 

culture in Nong Chang community, Nong Chang sub-district, Sam Chai district, 

Kalasin province 2) to find out the pattern of community development of Nong Chang 

community, and 3) to analyze the integration of the cultural dimension of 

development leading to strengthening Nong Chang community. This research was 

designed based on qualitative research approach in which data were collected through 

in-depth interviewing with 15 key informants in combination with non-participant 

observation. Data analysis was done by means of content analysis, logical reasoning 

and analytical induction.  

 The research findings revealed that members of Ban Nong Chang were 

predominantly Phu Thai ethnic group. They had a strong kinship relation and 

committed to maintaining culture, language, traditional dress, tradition, ritual, and 

belief and folk wisdom. These cultural elements were integrated with community 

development by adjusting and applying partially to suit the changing situations. The 

process of community development started from instigating community members to 

review their experiences of negative effects of development path in the pat and turned 

to focus on the cultural dimensions of their way of life by fostering the Phu Thai 

culture through existing institutions including family, religion and local school.  They 

attempted to keep their culture together with applying in their walk of life through 
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members’ involvement in the development process. The community plan was 

developed through a series of village meeting in which members were encouraged to 

brain storm, act and learn together. As a result the community plan did not only focus 

on material development but also stressed the importance of community self-reliance. 

Later in the process, development partners came to join and help develop several 

development projects which enhance members to learn collectively in order to solve 

community problems and improve their living standard. The development movement 

appeared to be based-on understanding of community context together with adjusting 

the content of development subjects. This pattern of movement allowed for 

integrating various aspects of development in a balance manner. Cultural conservation 

was combined appropriately with knowledge brought in from outside in their 

development application, and lessons learned were concluded. This practice enabled 

the community strengthening.  

Important recommendations of this study are as follows. Related organizations 

and people in the community should give their priorities to integrate the cultural 

dimension of community by always letting the community to review lessons learned 

and share the knowledge between members of the community. There should be a 

long-term community development plan emphasizing on the holistic manners, multi-

dimensions and the self-reliance of community development through active 

participation of community members. 
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บทที�  1 

 

บทนํา 

 
1.1  ที�มาและความสําคญัของปัญหา 

 
  จากการประเมินผลและผลกระทบของการพฒันาประเทศก่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 8 
(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ไดข้อ้สรุปวา่ “การพฒันา
เศรษฐกิจกา้วหนา้ การพฒันาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มลว้นมีปัญหา การพฒันาไม่
ย ั�งยืน” และในแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 9 ไดชี้: ให้เห็นถึงการประเมินผลการพฒันาในช่วง 4 ทศวรรษที�
ผา่นมาวา่ขาดสมดุล กล่าวคือ ประสบความสําเร็จในดา้นปริมาณ แต่ขาดความสมดุลดา้นคุณภาพ 
จุดอ่อนของการพฒันาที�สําคญัคือ เศรษฐกิจ การเมืองและราชการยงัมีลกัษณะเป็นการรวมศูนย์
อาํนาจและขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี:  ความอ่อนแอของสังคมไทยที�ตกอยูภ่ายใตก้ระแสทุนนิยม 
และวตัถุนิยมนาํมาซึ� งผลกระทบทางสังคมมากมาย ผลกระทบทางสังคมเหล่านี:สะทอ้นออกมาใน
รูปของปัญหาครอบครัวแตกแยก ชุมชนล่มสลายและเสียความเป็นปึกแผน่ อนัเป็นหวัใจสําคญัของ
ความเป็นชุมชน ชุมชนขาดการพึ�งตนเองและมีการพึ�งพิงภายนอกสูง ขาดอาํนาจการต่อรองและการ
ตดัสินใจ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ความเป็นมาของทอ้งถิ�น หรือประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นบางส่วนขาดภาพที�
สมบูรณ์ บางส่วนค่อย ๆ เลือนหายไป บางชุมชนไม่เหลือภาพของชุมชนตนเอง มุ่งแต่การพฒันา
ตามกระแสโลกาภิวฒัน์ โดยไม่ได้ถอยมาตั:งหลักว่าศกัยภาพของชุมชนมีอะไร และจะพฒันา
อยา่งไรบนฐานของศกัยภาพชุมชนตนเอง ไม่เป็นการพฒันาที�เลียนแบบชุมชนอื�น ๆ  โดยลืมคาํนึงถึง
บริบทฐานรากและตวัตนของตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2544) 
 ผลจากการคน้พบดงักล่าวทาํใหมี้การทบทวนการพฒันาใหม่  โดยแผนพฒันา ฯ ฉบบัที� 10 
ไดเ้ปลี�ยนแนวคิดจากเดิมที�มุ่งพฒันาเศรษฐกิจเป็นหลกั ไปเน้นให้คนเป็นศูนยก์ลาง และส่งเสริม
การพฒันาประเทศทุกขั:นตอน ให้เป็นไปตามหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
โดยไดน้อ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาพื:นฐาน เพื�อมุ่งสร้างภูมิคุม้กนัให้กบั
ป ร ะ เ ท ศ ภ า ย ใ ต้ ทุ น ที� สํ า คัญ  3 ทุ น ได้แก่  ทุ นเศรษฐกิ จ ทุ นสั งคม ทุ นทรั พยากรธรรมชาติ 
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และสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งผลการพฒันาประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 10 พบวา่ ไดมี้การนาํ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอ้ยา่งกวา้งขวางในทุกภาคส่วนของสังคม ขณะที�ความ
อยูเ่ยน็เป็นสุขในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 10 อยูร่ะหวา่งร้อยละ 66-67 ใกลเ้คียงกบัร้อยละ 65 
ในปี พ.ศ. 2549 ซึ� งเป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันา ฯ ฉบบัที� 9 โดยมีปัจจยัดา้นเศรษฐกิจที�เขม้แข็ง 
การมีงานทาํและความเขม้แข็งของชุมชนมาหนุนเสริม (คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554) ในขณะที�แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 ซึ� งจะนาํมาใช้
ในปี พ.ศ. 2555-2559 ไดน้าํประเด็นการเปลี�ยนแปลงสภาวะสังคม ในสังคมไทยตอ้งเผชิญกบัวิกฤต
ความเสื�อมถอยดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรม (Cultural or 
Culture Change) ที�หลากหลายมาพิจารณา ทั:งนี: เพราะค่านิยมที�ดีงามของไทยประสบกบัความเสื�อม
ถอย การเดินตามกระแสโลกาภิวตัน์มีผลกระทบต่อวฒันธรรมประเพณีดั:งเดิมที�ดีงาม ส่งผลให้
สังคมไทยมีความเป็นวตัถุนิยม คนไทยให้ความสําคญักบัศีลธรรมและวฒันธรรมที�ดีงามลดลง ทั:ง
ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การใช้ชีวิตและความสัมพนัธ์กบัผูอื้�น มุ่งหารายได้เพื�อสนองความ
ตอ้งการเป็นสําคญั อนัส่งผลให้การช่วยเหลือเกื:อกูลกนัและความมีนํ: าใจไมตรีนอ้ยลง ต่างแก่งแย่ง
เอารัดเอาเปรียบกัน ทําให้คนไทยขาดความสามัคคี ขาดการเคารพสิทธิผู ้อื�นและการยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวม ภายใตส้ภาพการณ์เช่นนี:  การแกปั้ญหาจะเกิดขึ:นไดย้าก หากไม่ให้ความสนใจ
กับมิติทางวฒันธรรมควบคู่ไปด้วย เพราะวฒันธรรมเป็นองค์ประกอบที�สําคัญของสังคม 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 
 แนวทางการพฒันาสังคมไทยยคุโลกาภิวฒัน์นั:นตั:งอยูบ่นพื:นฐานของวฒันธรรม 2 ประการ 
คือ อุดมการณ์ทุนนิยม และอุดมการณ์ของรัฐชาติ ซึ� งเป็นลักษณะวฒันธรรมที�ยึดติดกับรูป
แบบอย่างตายตวั ทาํให้การพฒันามุ่งไปสู่ความทนัสมยัเพียงทางเดียว การจาํกดัทิศทางการพฒันา
เพียงทางเดียวนี: ทาํให้ถูกมองว่าขาดมิติทางวฒันธรรม และมุ่งที�จะครอบงาํการดาํเนินชีวิตของคน
ให้เดินไปในแนวเดียวกนั ซึ� งผิดทั:งกบัขอ้เท็จจริงและธรรมชาติของสังคมมนุษยที์�มีความแตกต่าง
หลากหลายทางวฒันธรรมเป็นอยา่งมาก แมใ้นสังคมเดียวกนัก็ตาม โดยเฉพาะสังคมสมยัใหม่ จึง
ส่งผลกระทบทางสังคมที�ไม่พึงปรารถนาขึ:นหลายประการ กล่าวคือ การขดัแยง้เชิงโครงสร้าง การ
เป็นอมัพาตทางโครงสร้างและวิกฤตวฒันธรรม ซึ� งปรากฏเป็นปัญหารูปธรรมต่าง ๆ เช่น การแย่ง
ชิงทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกดั การเอารัดเอาเปรียบผูด้อ้ยโอกาส รวมทั:งปัญหาสังคมมากมาย และ
ความขดัแยง้ในวถีิชีวติของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท (อานนัท ์กาญจนพนัธ์, 2538: 37) ปัจจุบนั
ชุมชนทอ้งถิ�นต่าง ๆ ไดรั้บความเจบ็ปวดกบับทเรียนของการพฒันาประเทศแบบเดิม ๆ และไดห้วน
กลบัมาทบทวนผลของการพฒันา โดยเน้นการพฒันาเพื�อการพึ�งตนเองมากขึ:น ใช้กระบวนการ
เรียนรู้เป็นกลไกสําคญัซึ� งตั: งอยู่บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ�นผสมผสานกับความรู้เทคโนโลยี
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สมยัใหม่  มีความพยายามใช้ทุนทอ้งถิ�น โดยผูน้าํชุมชนและชุมชนทั:งหมดจะตอ้งร่วมแรงร่วมใจ 
ร่วมไมร่้วมมือ และร่วมคิดร่วมทาํ ในการพฒันาศกัยภาพของชุมชน เพื�อให้สามารถปรับตวัเขา้กบั
การเปลี�ยนแปลง  ความพยายามดงักล่าวนี: จาํเป็นต้องใช้กระบวนการหนุนเสริมทางวฒันธรรม  
หรือใชว้ฒันธรรมในฐานะเครื�องมือที�มีประโยชน์และจาํเป็นสําหรับการดาํรงชีวิตร่วมกนัเป็นหมู่
คณะ ที�ร่วมรู้ เข้าใจและใช้ตรงกัน การนําวฒันธรรมมาใช้ในการพฒันาจึงเป็นการสร้างความ
เขม้แข็งให้ชุมชน ตรงตามความตอ้งการและความพอใจของชุมชน ซึ� งสามารถพฒันาไดต้ามความ
จาํเป็นและเหมาะสมกบัแต่ละของชุมชน  (เสรี พงศพ์ิศ, 2546: 13, 97 อา้งถึงใน คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
และคณะ, 2547: 2)  

อย่างไรก็ตาม  การพฒันาเพื�อให้มิติทางวฒันธรรมสามารถเป็นพลงัชี: นําแนวทางการ
พฒันาทางการเศรษฐกิจ สังคม และทางการเมืองไดน้ั:น ตอ้งเริ�มจากการทาํความเขา้ใจเสียก่อนว่า 
ทุกสังคมมีตน้ทุนทางวฒันธรรมสะสมอยู่ก่อนแล้วทั:งสิ:น ในรูปแบบที�หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
ศีลธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญา การศูนยเ์สียตน้ทุนทางวฒันธรรมเหล่านี:  จะทาํให้สังคมลม้ละลาย
ทั:งดา้นศีลธรรมและดา้นอื�น ๆ ตามมา ซึ� งไม่แตกต่างมากนกักบัการลม้ละลายทางเศรษฐกิจที�ทุกคน
คุน้เคย ดงันั:นประเด็นสาํคญัในการแสวงหาทางเลือกในการพฒันาในมิติทางวฒันธรรม จึงไม่ใช่มุ่ง
เพียงให้เกิดความทนัสมยัเท่านั:น หากแต่อยูที่�กระบวนการต่างๆของการพฒันา 4 ประการ คือ การ
เสริมสร้างพื:นที�ทางวฒันธรรม (Cultural Space) การเสริมสร้างประชาสังคม (Civil Society) การ
เสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่องคก์รชุมชน และการเคารพสิทธิของความแตกต่างหลากหลายของ
พหุสังคม (Plural Society) (อานนัท ์กาญจนพนัธ์, 2538: 37)  

มิติทางวฒันธรรมกบัการพฒันานบัว่าเป็นพลงัที�สร้างสรรค์ต่อการพฒันาในดา้นหลกั ๆ
อยา่งนอ้ย 3 ดา้นดว้ยกนั คือ 1)  เป้าหมายของการพฒันา มิติทางวฒันธรรมจะช่วยกาํหนดเป้าหมาย
ของการพฒันาให้ชดัเจนตามความหมายของวฒันธรรม ซึ� งสามารถจาํแนกออกได ้3 เป้าหมายที�
เชื�อมโยงกนั คือ การเคารพในคุณค่าและศกัด̀ิศรีของมนุษย ์การเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
และความย ั�งยืนของธรรมชาติแวดลอ้ม 2)  ทิศทางของการพฒันาในมิติทางวฒันธรรมจะช่วยให้
มองเห็นทิศทางการพฒันาที�หลากหลายมากขึ:น แทนที�จะกาํหนดอยู่ทิศทางเดียว เพราะระบบคิด
ทางวฒันธรรมใหค้วามสาํคญักบัการคิดอยา่งมีบริบท และยงัช่วยให้การศึกษาปัญหาของการพฒันา
เป็นไปอยา่งครอบคลุมอีกดว้ย อนัจะช่วยใหเ้กิดทางเลือกในการพฒันาและการแลกเปลี�ยนแนวทาง
ในการพฒันาระหว่างชุมชน แทนการครอบงาํทิศทางการพฒันา 3)  กระบวนการพฒันา ที�ให้
ความสําคญักบัมิติทางวฒันธรรมจะช่วยให้มองเห็นความสําคญัของศกัยภาพของชุมชนทอ้งถิ�นใน
การพฒันาตนเอง เพราะสามารถเขา้ใจวา่ กระบวนการทางวฒันธรรมนั:นเริ�มตน้ไดใ้นชุมชนเอง ไม่
วา่จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค ์ การผลิตใหม่ และการปรับตวั ซึ� งจะผลกัดนัให้การ



4 

พฒันาสอดรับกับบริบททางสังคม และธรรมชาติแวดล้อมของชุมชนมากที�สุด ตลอดจนการ
แลกเปลี�ยนและความร่วมมือกบัชุมชนภายนอกในระดบัต่าง ๆ จนทาํให้ชุมชนสามารถพฒันาบน
พื:นฐานของวฒันธรรมชุมชนไปสู่ความเขม้แขง็ไดใ้นที�สุด (อานนัท ์กาญจนพนัธ์, 2538: 8-9)   
 ในการสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน หากพิจารณาอย่างรอบคอบแลว้จะพบว่า ปัญหา
ชุมชนอ่อนแอเกิดขึ:นเนื�องจากขาดวฒันธรรมในนํ:าใจของความเอื:ออาทร ความช่วยเหลือซึ� งกนัและ
กนั มีความรักในชุมชนตนเองน้อยลง การเปลี�ยนแปลงชุมชนในทุกรูปแบบ รวมทั:งสภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที�ชุมชนเองแกไ้ขไดย้าก ศกัยภาพและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นหายไป โดยไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่ง
ต่อเนื�อง อนัส่งผลใหชุ้มชนขาดรากฐานในการพฒันาตนเอง ในทางตรงกนัขา้ม ชุมชนที�มีศกัยภาพ
ในการพฒันาตนเองไดน้ั:นมกัจะอาศยัวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญาในการแกไ้ข
ปัญหาที�เกิดขึ: นในชุมชน คนในชุมชนมีจิตวิญญาณ มีความผูกพนักัน มีความรักใคร่สามัคคี 
ช่วยเหลือแบ่งปันกนั สามารถควบคุมและจดัการกบัปัญหาทอ้งถิ�นในดา้นต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เป็น
ชุมชนที�เขม้แขง็ พร้อมต่อการรับการกระทบจากภายนอกได ้ (อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยา
พงศ์, 2540: 8-10) ทั: งนี: พึงตระหนักไว้ว่าสังคมไทยนับว่ามีชุมชนที� อุดมด้วยว ัฒนธรรมที�
หลากหลาย เป็นวฒันธรรมแห่งการพึ�งพาอาศยั ผกูพนัช่วยเหลือ โดยที�สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ยงั
คาํนึงถึงและยอมรับประโยชน์ของส่วนรวม จึงทาํให้การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน เป็นแนวทาง
ที�น่าจะสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของคนไทย ทั:งระดบัชุมชนทอ้งถิ�นและระดบัชาติ 

ชุมชนบา้นหนองชา้ง ตาํบลหนองชา้ง อาํเภอสามชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีคุณลกัษณะที�โดด
เด่นดา้นวฒันธรรม โดยเฉพาะวฒันธรรมชาว “ผูไ้ทย” หรือ “ภูไท” และเป็นชุมชนที�เก่าแก่แห่งหนึ�ง
ที�มีการตั:งถิ�นฐานและสืบทอดวฒันธรรมต่อกนัมาเป็นเวลากวา่ 100 ปี  มีวิถีการดาํรงชีวิตแบบถอ้ย
ทีถอ้ยอาศยั มีนํ: าหนึ�งใจเดียว ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัระหว่างสมาชิก ในชุมชนมีการรวมกลุ่มกนั
เป็นกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผา้ไหมแพรวา กลุ่มจกัสานไมไ้ผ่ ชมรม
ผูสู้งอายุ กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ในส่วนของเยาวชน ได้มีการจดัตั: งกลุ่ม
เยาวชนธรรมานุรักษ ์เพื�ออนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ�น ซึ� งที�ผา่นมาเยาวชนกลุ่มธรรมานุรักษเ์คยไดรั้บ
เชิญให้แสดงวฒันธรรมทอ้งถิ�น “โปงลาง” ที�ศูนยว์ฒันธรรมแห่งชาติ นอกจากนี: ชุมชนยงัมีการ
จดัตั:งแหล่งการเรียนรู้ประจาํชุมชน โดยผูน้าํชุมชนไดใ้ชห้ลกัในการพฒันาชุมชนที�ตั:งอยูบ่นหลกั
พื:นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งของชุมชน ที�เรียกวา่ “บวร” คือ 
“บา้น วดั โรงเรียน” หรือ “ชุมชน วดั ราชการ” ในการประสานการขบัเคลื�อนการพฒันาชุมชน ซึ� ง
ผูน้าํทางศาสนาในดา้นของวดัคือ พระภิกษุสงฆ์มีตน้ทุนในเรื�องของความไวว้างใจ ความเชื�อใจ 
และความเคารพ ที�สําคญัคือวดัยงัเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชนในการประสานให้ทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และการแก้ปัญหาของชุมชน ทําให้สมาชิกชุมชนมี
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ความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชนร่วมกนั การพฒันาชุมชนบนพื:นฐานของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที�
ค่อนขา้งโดดเด่นนี:  ทาํให้ในปี พ.ศ. 2554 สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ไดม้าบนัทึกรายการ
บลัลงัก์คนดี เพื�อยกย่องผูน้าํชุมชน ให้เป็นคนดีบนบลัลังก์คนดี จากความพยายามพฒันาอย่าง
ต่อเนื�องนี: ได้ส่งผลให้ชุมชนบ้านหนองช้างเป็นชุมชนหนึ� งที� มีการนําว ัฒนธรรมมาใช้ใน
กระบวนการพฒันาชุมชนที�ขบัเคลื�อนไปสู่การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนจนไดผ้ลเป็นประจกัษ ์ 
จนทาํใหไ้ดรั้บรางวลัหลายรางวลัในช่วงเวลาที�ติดต่อกนัดงัต่อไปนี:  

 พ.ศ. 2549  ได้รับรางวลัชนะเลิศ หมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจงัหวดั จาก
กระทรวงมหาดไทย เขา้รับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 พ.ศ. 2551  ได้รับรางว ัลหมู่บ้านเขียวขจี จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม 

 พ.ศ. 2552  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ไหมแพรวา ไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑ์ผา้ไหม ตรา
นกยูงพระราชทาน สถาบนัหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
(สมม.) 

 พ.ศ. 2553  ผูน้าํชุมชนไดรั้บรางวลักาํนนัแหนบทอง จากกระทรวงมหาดไทย 
 พ.ศ. 2554  กลุ่มเยาวชนธรรมานุรักษ ์ไดรั้บรางวลั เยาวชนเขา้วดัดีเด่น 

จากสภาพการที�ได้กล่าวมา ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษามิติทางวฒันธรรมของการ
พฒันาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีคาํถามวิจยัว่า มิติทางวฒันธรรม หรือองค์ประกอบทาง
วฒันธรรมของชุมชนบา้นหนองช้าง มีความสําคญัและเกี�ยวขอ้งอย่างไรกบัการพฒันาไปสู่ความ
เขม้แข็งของชุมชน มีกระบวนการและวิธีการขบัเคลื�อนการพฒันาอย่างไรที�ส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของทุกระดบัและทุกฝ่ายในฐานะที�เป็นส่วนหนึ� งของชุมชน และมีการนาํวฒันธรรมอนั
เป็นเอกลกัษณ์ที�มีอยูใ่นชุมชนมาใชเ้พื�อการพฒันาอยา่งเห็นคุณค่าอยา่งไร ทั:งนี: ผูศึ้กษามีความสนใจ
รูปแบบของการพฒันาที�ผา่นมาของชุมชนนี:  ซึ� งให้ความสําคญักบัการบูรณาการมิติทางวฒันธรรม
อยา่งเหมาะสมภายใตบ้ริบทของชุมชน ซึ� งเชื�อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชนหรือการ
ใหค้วามสาํคญักบัมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชนอื�น ๆ ต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1.2.1 เพื�อศึกษาลักษณะวฒันธรรม ที�มีความโดดเด่นของชุมชนบ้านหนองช้าง ตาํบล
หนองชา้ง อาํเภอสามชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ   
 1.2.2 เพื�อศึกษารูปแบบการพฒันาชุมชนของชุมชนบา้นหนองชา้ง  
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 1.2.3 เพื�อศึกษาวิเคราะห์การบูรณาการมิติทางวฒันธรรมของการพฒันาไปสู่ความเป็น

ชุมชนเขม้แขง็ของชุมชนบา้นหนองชา้ง 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 
 1.3.1  ขอบเขตด้านเนื(อหา 

 การศึกษาในครั: งนี: เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนน้การทาํความเขา้ใจ
กบัการบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาเพื�อสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ดว้ยการศึกษา
องค์ประกอบทางวฒันธรรมของชุมชนดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ วฒันธรรมดา้นวตัถุ วฒันธรรมดา้น
คุณค่า วฒันธรรมดา้นภูมิปัญญา และวฒันธรรมด้านอาํนาจและความสัมพนัธ์ทางสังคม รวมถึง
อิทธิพลขององคป์ระกอบเหล่านี: ต่อการดาํเนินชีวติและการดึงองคป์ระกอบเหล่านี:มาให้ความสําคญั
ในการขบัเคลื�อนการพฒันาชุมชนไปสู่ความเขม้แขง็ 
  
 1.3.2  ขอบเขตด้านพื(นที� 
 การศึกษาวิจยัครั: งนี: ไดเ้ลือกพื:นที�ศึกษา คือ ชุมชนบา้นหนองช้าง ตาํบลหนองชา้ง อาํเภอ
สามชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาพื:นที� คือ เป็นชุมชนที�มีวฒันธรรมสืบทอดกนั
มายาวนาน และมีการนาํองคป์ระกอบทางวฒันธรรมมาใชเ้พื�อการพฒันาชุมชน อนัเป็นลกัษณะของ
การบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาสู่ความเขม้แขง็ของชุมชน 
 
 1.3.3  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

 การเลือกกลุ่มเป้าหมายที�ใชใ้นการศึกษาครั: งนี:  เนน้ผูที้�สามารถใหข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาวิจยั โดยจาํแนกจากบทบาทหน้าที�ที� มีส่วนเกี�ยวข้องกับหัวข้อที�ผูศึ้กษาทาํการศึกษา  
เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ครอบคลุมบริบทและมิติทางวฒันธรรมของการพฒันาในชุมชน ซึ� งประกอบดว้ย 
ผูน้าํชุมชนที�เป็นทางการ ผูน้าํชุมชนที�ไม่เป็นทางการ ผูน้าํกลุ่มกิจกรรมชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น  
และนกัพฒันาชุมชน 
 
 1.3.4  ขอบเขตด้านเวลา 
 ช่วงเวลาในการลงพื:นที�รวบรวมขอ้มูล เดือน  สิงหาคม 2555 - มีนาคม 2556  
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1.4  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 
1.4.1 ทาํใหท้ราบและเขา้ใจถึงความสําคญัของมิติและองคป์ระกอบทางวฒันธรรมในการ

ขบัเคลื�อนการพฒันาชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชนเขม้แขง็ 
 1.4.2 ทาํใหท้ราบและเขา้ใจรูปแบบการพฒันาชุมชน ที�มีการนาํวฒันธรรมมาบูรณาการใน
การพฒันา  
 1.4.3 ทาํให้ทราบและเขา้ใจถึงแนวทางการนาํมิติทางวฒันธรรมมาใชป้ระโยชน์อยา่งเป็น
รูปธรรม ในการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
 1.4.4 สามารถนําบทเรียนที�ได้ไปเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื�น ๆ ในการนํามิติทาง
วฒันธรรมของชุมชนมาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน อีกทั:งยงัเป็นประโยชน์ทางด้าน
วชิาการสาํหรับผูที้�สนใจศึกษาทาํการวจิยัในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 
 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
 1.5.1  มิติทางวัฒนธรรม หมายถึง วฒันธรรมของชุมชนอนัไดแ้ก่ วฒันธรรมดา้นต่างๆที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน ซึ� งครอบคลุมวฒันธรรมด้านวตัถุ วฒันธรรมด้าน
คุณค่า วฒันธรรมดา้นภูมิปัญญา วฒันธรรมดา้นองคก์ารอาํนาจและความสัมพนัธ์ทางสังคม 
  1)  วฒันธรรมดา้นวตัถุ หมายถึง วดั บา้น โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้ชุมชน แหล่ง
เศรษฐกิจชุมชน เช่น อาชีพ การแต่งกาย 
    2)  วฒันธรรมดา้นคุณค่า หมายถึง ความเชื�อ บรรทดัฐาน ศีลธรรม และจารีตของ
ชุมชน อนัไดแ้ก่ขอ้ตกลงร่วมกนั กฎเกณฑ์ทางสังคมที�ชุมชนยึดถือปฏิบติัทั:งที�เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ตลอดจนถึงค่านิยม และจุดรวมใจของทุกคนในชุมชน    
     3)  วฒันธรรมด้านภูมิปัญญา หมายถึง ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ประเพณี ภาษา การใช้
ประโยชน์ในปัจจุบนั 
     4)  วฒันธรรมด้านอาํนาจและความสัมพนัธ์ทางสังคม หมายถึง การปกครอง 
ระบบครอบครัว การตดัสินใจ การมีส่วนร่วม เครือข่าย องคก์รชุมชน และกลุ่มกิจกรรมชุมชน 
 

 1.5.2  การพัฒนาชุมชน หมายถึง รูปแบบ วิธีการขบัเคลื�อนการพฒันาที�มุ่งยกระดบัความ
เป็นอยูข่องสมาชิกชุมชน ในรูปแบบของการนาํวฒันธรรมมาใชเ้พื�อการพฒันาชุมชน บนหลกัการ
ของการมีส่วนร่วมทุกระดบัฝ่ายในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งของชุมชน 
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 1.5.3 ชุมชน หมายถึง ชุมชนบ้านหนองช้าง ตาํบลหนองช้าง อําเภอสามชัย จังหวดั
กาฬสินธ์ุ 

 
 1.5.4  ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที�สามารถพฒันาจนถึงระดบัพึ�งตนเองได ้สามารถใช้

ภูมิปัญญาและความรู้ที�สืบสานตกทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนัมาประยุกต์ให้สอดคลอ้งกบัการ
เปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ: นอย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนได้อย่างดี ด้วยการ
เตรียมพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงทุกรูปแบบบนพื:นฐานของชุมชน มีกลุ่มผูน้าํชุมชนที�มีคุณธรรม
และภูมิปัญญา รวมทั:งจดัตั:งกลุ่มกิจกรรมและจดัระเบียบต่าง ๆ ในการอยูร่่วมกนั 

 
 1.5.5  การบูรณาการมิติทางวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชน หมายถึง การขบัเคลื�อนการ

พฒันาด้วยการนําวฒันธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยองค์ประกอบทาง
วฒันธรรมของชุมชนดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ วฒันธรรมด้านวตัถุ วฒันธรรมด้านคุณค่า วฒันธรรม
ด้านภูมิปัญญา และวฒันธรรมด้านอาํนาจและความสัมพนัธ์ทางสังคม ที�มีส่วนสําคญัในการ
ขบัเคลื�อนการพฒันาไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชน 



บทที� 2 

 

แนวคดิ  ทฤษฎ ีและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 การศึกษามิติทางวฒันธรรมของการพฒันาสู่ความเข็งแข็งของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบา้น
หนองช้าง ตาํบลหนองช้าง อาํเภอสามชัย จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจยัที0เกี0ยวข้อง โดยแบ่งเนื3อหาเกี0ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี0ยวข้องกับการศึกษา
ออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี3  คือ 

2.1  แนวคิดเกี0ยวกบัวฒันธรรมชุมชน 
2.2  แนวคิดเกี0ยวกบัการพฒันาตามแนววฒันธรรมชุมชน 
2.3  แนวคิดเกี0ยวกบัชุมชนเขม้แขง็ 
2.4  งานวจิยัที0เกี0ยวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิเกี�ยวกบัวฒันธรรมชุมชน 
 

2.1.1  ความหมายของวฒันธรรม  
ความหมายของคาํว่า วฒันธรรม มาจากความเข้าใจที0แตกต่างกันทางพื3นฐานความคิด 

ทฤษฎีหรือการใช้เกณฑ์ในการประเมินการประพฤติหรือการปฏิบัติของคนในสังคม นัก
มานุษยวทิยามกัใชค้าํวา่ วฒันธรรม ในความหมายของวิถีชีวิต หมายถึง แบบแผนของการประพฤติ 
ปฏิบติัของผูค้นในสังคมที0ได้รับการสั0งสมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื0อง ซึ0 งแสดงออกมาในรูปของ
สัญลกัษณ์ที0บ่งบอกถึงความคิด สติปัญญา รวมทั3งระบบคุณธรรม ซึ0 งสัญลกัษณ์ที0แสดงออกอาจอยู่
ในรูปแบบที0จบัตอ้งได ้เช่น ภาษา การแต่งกาย เทคโนโลย ีศิลปะ กิริยาท่าทาง และรูปแบบที0จบัตอ้ง
ไม่ได ้เช่น ความคิด ความเชื0อ และค่านิยม อย่างไรก็ตาม สัญลกัษณ์ทั3งที0จบัตอ้งได ้ และจบัตอ้ง
ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด เนื0องจากสิ0งที0จบัตอ้งได ้มกัมีความหมายหรือระบบคุณค่าอยู่
เบื3องหลงั  ในทศันะของนกัวชิาการไดใ้หนิ้ยามความหมายของคาํวา่ วฒันธรรม ไวอ้ยา่งหลากหลาย 
ดงันี3  
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 พวงผกา คุโรวาท (2539:  37) ไดอ้ธิบายว่า คาํว่า วฒันธรรม มีรากศพัท์มาจากภาษาลีและ
สันสกฤต เพราะคาํวา่ วฒันธรรม มาจากภาษาบาลีวา่ วฑฺฒน ซึ0 งแปลวา่ เจริญงอกงาม บวกกบัคาํวา่ 
ธรรม มากจากภาษาสันสกฤตวา่ ธรฺม หมายถึง ความดี 

อานนท ์อาภาภิรม (2519: 99) กล่าวว่า วฒันธรรม ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Culture คาํนี3 มี
รากศพัทม์าจาก Culture ในภาษาละติน มีความหมายวา่ การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง ซึ0 งอธิบายได้
วา่ มนุษยเ์ป็นผูป้ลูกฝังอบรมบ่มนิสัยใหเ้กิดความเจริญงอกงาม 

จาํนงค ์ทองประเสริฐ (2527: 2) กล่าววา่วฒันธรรม คือ ความเจริญ หรือ ธรรมที0เป็นเหตุให้
เจริญ นั3นแสดงให้เห็นว่า มิใช่ลกัษณะที0นั0งอยู่กบัที0 จะตอ้งมีการเปลี0ยนแปลงตามลาํดบั แต่การ
เปลี0ยนแปลงนั3นจะตอ้งเป็นไปในทางที0ดีขึ3นตามลาํดบั สิ0งใดอยูก่บัที0 สิ0งนั3นไม่ชื0อวา่ วฒัน คือ เจริญ 
โดยนยันี3วฒันธรรมจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมแก่การเวลาอยูเ่สมอ 

เสาวภา สุขประเสริฐ (2542: 12-13) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมในลักษณะที0
เคลื0อนไหวของระบบคิดของชุมชน ระบบคุณค่า ค่านิยมที0พึงประสงค์ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตที0ดี
งาม เป็นที0ยอมรับของชุมชนทอ้งถิ0นนั3น ๆ เพื0อเป็นพลงัของชุมชนสามารถมีความเขม้แข็งที0จะ
ต่อกรกับการรุกของสายนอก ในบริบทของการเปลี0ยนแปลงทั3งหลายทางสังคม เป็นการศึกษา
วฒันธรรมในลกัษณะที0กระตุน้ให้เกิดการวิเคราะห์วฒันธรรมในมิติของการพฒันาทอ้งถิ0น และวิถี
ชีวิตของชุมชน ทอ้งถิ0นที0เป็นเจา้ของวฒันธรรมไปพร้อม ๆ กนักบัความเขา้ใจกบักลุ่มชาติพนัธ์ุ 
และผสมผสานวฒันธรรมทอ้งถิ0นอยา่งลึกซึ3 ง เพราะจะทาํให้การศึกษาวฒันธรรมมีความชดัเจนขึ3น
วา่ ไม่มีวฒันธรรมใดอยู่โดดเดี0ยวได ้แต่ตอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างสลบัซับชอ้น หลายระดบั ทามกลาง
การเปลี0ยนแปลงสังคมในระดบัทอ้งถิ0น ระดบัประเทศ ระดบัโลก นอกจากนี3  กระบวนการแกปั้ญหา
ของชุมชนหรือการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ0น สามารถนาํชุมชนพฒันาไปสู่การพึ0งตนเอง สร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถิ0น ตลอดจนองคก์รชุมชนในทอ้งถิ0นในที0สุด 

ผจงจิตต์ อธิคมนนัทะ (2520: 4-5) ไดก้ล่าวสรุปความหมายของคาํว่า วฒันธรรมไวอ้ย่างน่าสนใจ 
ดังนี3  คือ 1) วฒันธรรม คือ กระสวน หรือรู้แบบของความประพฤติทั3 งหมดที0ได้มา อันได้แก่ 
แนวความคิด ค่านิยม หรือคุณธรรม และสิ0งทั3งหลายซึ0 งเป็นมรดกทางสังคมที0บรรพบุรุษเขาเราได้
สะสมไวแ้ละตกทอดมาถึงคนรุ่นต่อมาได้โดยการเรียนรู้จากสัญลักษณ์นั3 น ๆ 2) วฒันธรรม 
หมายถึง ทุกสิ0งทุกอย่างที0เป็นผลงานของกลุ่มคน เช่น ภาษา การทาํเครื0องมืออุตสาหกรรม ศิลปะ 
วทิยาศาสตร์ กฎหมาย รัฐบาล ศีลธรรม และ ศาสนา เป็นตน้ 3) วฒันธรรม หมายถึง ทุกสิ0งทุกอยา่ง
ที0เกิดจากการเรียนรู้ดว้ยการสื0อสารต่อกนั ขนบธรรมเนียม จารีต และสถาบนัต่าง ๆ จากนยัที0นาํมา
กล่าวขา้งตน้นี3  พอจะสรุปได้ว่า วฒันธรรม ได้แก่ สิ0งที0มนุษยส์ร้างขึ3นทั3งหมด เป็นแบบแผนของ
พฤติกรรมที0เกิดจากการเรียนรู้ ความรู้ ความเชื0อ ค่านิยม ทศันคติ เป็นต้น รวมทั3งผลผลิตของ
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พฤติกรรมดงักล่าวดว้ย สมาชิกในสังคมมีส่วนเป็นเจา้ของ และมีการถ่ายทอดต่อไปยงัชนรุ่นหลงั 
นอกจากนี3  วฒันธรรมจะมีการเปลี0ยนแปลงอยูเ่สมอ จึงกล่าวไดว้า่ วฒันธรรม เป็นที0รวมของ ความ
เชื0อ (Belief) ค่านิยม (Value) และบรรทดัฐาน (Norms) 
 ความเชื0อ (Belief) ได้แก่ ความคิดที0เกี0ยวขอ้งกบัความจริง (Reality) เป็นความเชื0อที0เป็น
มาตรฐานที0เราใช้ในการเขา้ใจโลก เขา้ใจคนอื0น เขา้ใจตนเอง ระบบความเชื0อมกัจะปรากฏอยู่ใน
ศาสนาต่าง ๆ ในภาษิต ปรัชญา เป็นตน้ 
 ค่านิยม (Value) ค่านิยมจะเป็นเครื0องชี3 แก่คนในสังคมนั3น ๆ วา่อะไรพึงปรารถนา อะไรไม่
ดี อะไรชั0ว เช่น การเคร่งศาสนาเป็นสิ0งดี การมีระบบประชาธิปไตย ค่านิยมเป็นสิ0งที0เกิดขึ3นจาก
ความพอใจจากความรู้สึกของคนในแต่ละสังคม เมือเป็นเช่นนี3 จะเป็นสิ0งซึ0 งถูกยอมรับโดยคนทั3ง
สังคม บางครั3 ง คาํวา่ ค่านิยมจะใชใ้นความหมายของทศันคติที0มีต่อสิ0งต่าง ๆ เช่น ชอบ หรือ ไม่ชอบ 
หนงัสือประเภทใด หรือ ภาพยนตร์ประเภทใด เป็นตน้ 
 บรรทดัฐาน (Norms) เกิดขึ3นเพื0อควบคุมพฤติกรรมของคนมิให้เป็นไปตามแรงกดดนัทาง
ชีววิทยา ในทางสังคมวิทยา ถือว่า บรรทดัฐาน เกิดจากลกัษณะของการอยูร่วมกนัเป็นสังคม มีการ
ประพฤติโตต้อบซึ0 งกนัและกนัซํ3 า ๆ ซาก ๆ ในเรื0องราวต่าง ๆ จนกลายเป็นแบบแผนหรือรูปแบบ 
บรรทดัฐานมีอยูเ่พื0อช่วยรักษาสังคมใหด้าํรงอยูแ่ละรักษาระเบียบของสังคม  ความประพฤติของคน
ทั0วไปอยูภ่ายใตบ้งัคบัของบรรทดัฐานของสังคม แมว้่าบางทีเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นเช่นนั3น เนื0องจาก
บรรทดัฐานไดแ้ทรกซึมเขา้ไปเป็นส่วนหนึ0 งของชีวิตเรา จนเราไม่รู้สึกว่ากาํลงัถูกกฎเกณฑ์บงัคบั 
เราจะปฏิบติัตามโดยอตัโนมติั ในขณะเดียวกนั เราก็ใช้บรรทดัฐานพิจารณาพฤติกรรมของคนอื0น 
บรรทดัฐานต่าง ๆ ยอ่มจะตอ้งกาํหนดดว้ยวา่ ถา้ไม่ปฏิบติัตามจะมีผลอยา่งไรบา้งเรียกวา่ Sanction 
วธีิการ Sanction ก็คือการใหป้ระโยชน์แก่ผูป้ฏิบติัตามและลงโทษผูที้0ฝ่าฝืน 
 

2.1.2  ลกัษณะและที�มาของวฒันธรรม 
  2.1.2.1  ลกัษณะของวฒันธรรม 
   ธีรศกัด̀ิ อคัรบวร (2545: 43-45) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมวา่ โดยพื3นฐาน
จะมีธรรมชาติเป็นเช่นเดียวกนั ดงันี3  
   1)  วฒันธรรมเกิดจากการเรียนรู้ วฒันธรรมไม่ใช่สิ0งที0เกิดขึ3นไดเ้องหรือ
ไม่ใช่สัญชาตญาณ แต่เป็นผลรวมของความคิดของมนุษย์ที0 เกิดจากการเรียนรู้ธรรมชาติและ
สิ0งแวดลอ้ม แลว้รู้จกันาํมาใชป้ระโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต นอกจากเรียนรู้จากธรรมชาติแลว้ มนุษย์
ยงัเรียนรู้วฒันธรรมจากสังคมตนเอง จากครอบครัวเพื0อนฝงู และสถาบนัทางสังคมอื0น  ๆ  การ
เรียนรู้ทั3งหลาย เหล่านี3 เป็นสิ0งที0ทาํใหม้นุษยส์ร้างสรรคว์ฒันธรรมขึ3น 
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    2)  วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคม วฒันธรรมเป็นสิ0งที0ถ่ายทอดจากคนรุ่น
หนึ0 งสู่คนรุ่นต่อ ๆ ไปไม่มีสิ3นสุด เป็นสมบติัส่วนรวมซึ0 งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพชน ทั3งนี3
เพราะมนุษยรู้์จกัจดจาํและศึกษาอดีต สามารถนําอดีตมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังได ้
นอกจากนี3  มนุษย์ยงัสามารถใช้ภาษา ทั3งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นเครื0องมือในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ต่อกนั ทาํใหม้นุษยส์ามารถถ่ายทอดวฒันธรรมเป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อ ๆ ไป 
   3)  วฒันธรรมเป็นสิ0งที0สังคมตอ้งยึดถือและปฏิบติัร่วมกนั เป็นสิ0งที0ทาํให้
สังคมนั3น ๆ อยู่ร่วมกนั การกาํหนดกฎเกณฑ์ การสร้างระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ก็เพื0อการดาํรงคงอยู่
ของสังคมนั3น ๆ ฉะนั3น สมาชิกทุกคนจึงตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามแบบฉบบัของสังคมของตน 
   4)  วฒันธรรมเป็นความพึงพอใจของมนุษยชาติ วฒันธรรมเป็นสิ0 งที0
มนุษย์เลือกที0จะปฏิบติัหรือประพฤติ เช่น การบริโภค การแต่งกาย และการสร้างที0อยู่อาศยั ที
เหมาะสม 
   5)  วฒันธรรมเป็นสิ0งที0บูรณาการและปรับได ้มนุษยส์ามารถปรับตวัให้
เข้ากับวฒันธรรมของสังคมที0ตนเข้าไปเกี0ยวข้องและสามารถปรับวฒันธรรมจากภายนอกให้
เหมาะสมกับสังคมของตนได้ นอกจากนี3  วฒันธรรมยงัเป็นการบูรณาการของมนุษยชาติโดย
ส่วนรวม ดว้ยการหยบิยมื การซึมซบัและการหล่อหลอมวฒันธรรม วฒันธรรมระหวา่งทอ้งถิ0นหรือ
เผา่พนัธ์ุก็เป็นธรรมชาติที0เกิดจากความตอ้งการของมนุษยโ์ดยนั3นนี3ดว้ยเช่นกนั 
   6)  วฒันธรรมสิ3นสุดหรือตายได้ มนุษย์สร้างวฒันธรรมขึ3 นเพื0อความ
ผาสุกของมนุษยเ์องฉะนั3น วฒันธรรมจึงเปลี0ยนแปลงและคงอยู่ได้ตราบเท่าที0มนุษยห์รือสังคม
ตอ้งการ วฒันธรรมที0มนุษยห์รือสังคมไม่ตอ้งการเป็นวฒันธรรมที0พบจุดจบเรียกวา่ วฒันธรรมตาย 
(Dead culture) 
  ประเวศ วะสี (2539: 11-15) กล่าวถึงลักษณะของวฒันธรรม 8 ประการ คือ 
    1)  มีความหลากหลาย กระจายอํานาจ จึงส่งเสริมการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย ในขณะที0อาํนาจรัฐและอาํนาจเงินพยายามรวมศูนยแ์ละทาํลายความหลากหลาย 
วฒันธรรมจะมีลกัษณะหลากหลายไปตามชุมชนทอ้งถิ0นต่าง ๆ ถา้เห็นคุณค่าของวฒันธรรมก็ตอ้ง
ส่งเสริมความเป็นตวัเองทางวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถิ0นต่าง ๆ ก็เท่ากบัเป็นการกระจายอาํนาจ 
และส่งเสริมการเมืองระบบประชาธิปไตย 
    2)  กระจายรายไดแ้ละสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ ถา้อยากกล่าวถึง
การแข่งขนัทางเศรษฐกิจ ก็ควรคิดถึงการแข่งขนัที0สังคมเราเอาชนะไดง่้าย คือ แข่งขนัจากจุดแข็ง
ของเราเอง ถา้แข่งขนัในจุดแขง็ของคนอื0นก็ยากที0จะชนะ ทุนและเทคโนโลยไีม่ใช่จุดแข็งของสังคม
เรา จุดแข็งของสังคมเรา คือ วฒันธรรม ดงันั3นควรคิดเรื0องเศรษฐกิจกบัวฒันธรรมให้เชื0อมโยงกนั 
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เรื0องการกระจายรายได ้ที0มีการถกเถียงกนัมานานแลว้ ซึ0 งอาจใช้วฒันธรรมให้เขามามีบทบาทที0
สาํคญัในการกระจายรายได ้โดยพิจารณาถึงความเชื0อมโยงระหวา่งเศรษฐกิจกบัวฒันธรรมมีดงันี3  
    (1)  อาชีพของชาวบ้าน สิ0 งใดที0ประชาชนจาํนวนมากปฏิบติัอยู่ถือ
เป็นวฒันธรรม อาชีพที0ชาวบา้นปฏิบติัอยูก่บัเป็นส่วนใหญ่เป็นวฒันธรรม 
    (2) ศิลปวัตถุและศิลปกรรม ในวัฒนธรรมไทยมีศิลปวัตถุและ
ศิลปกรรมที0สวยงามต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเสื3อผา้หรือหตัถกรรมอื0น ๆ ดนตรีไม่วา่จะเป็นภาพวาดรูป
ปั3 น ลว้นมีคุณค่าทางวฒันธรรม ถา้สังคมไทย เห็นคุณค่าเหล่านี3  ก็สามารถพฒันาให้ดีขึ3นและเกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งมาก 
   (3) อาหารไทย เป็นวฒันธรรมอยา่งหนึ0ง ซึ0 งนอกจากอร่อย  และยงัมี
การจดัใหส้วยงามและมีคุณค่าเพิ0ม ถา้เห็นคุณค่าและพฒันาอาหารไทยให้ดีก็จะก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจทั3งภายในและนอกประเทศได ้
   (4) สมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทย เป็นวฒันธรรมไทยที0มีคุณค่า
และสามารถสร้างมูลค่าได ้เพราะปีหนึ0ง ๆ ประเทศไทยใชจ่้ายเกี0ยวกบัสุขภาพ เป็นหลายหมื0นลา้น
บาท ถา้สามารถส่งเสริมพฒันายาสมุนไพรและแพทยแ์ผนไทยใหเ้หมาะกบัยุคสมยัแลว้ นอกจากจะ
ประหยดัเงินตราเป็นจาํนวนมาก ยงัช่วยกระจายรายไดไ้ปใหช้าวบา้นที0ปลูกสมุนไพร และมีส่วนใน
กระบวนการเตรียมและกระจายยาและบริการ 
    (5) ข้าวของเครื0 องใช้แบบชาวบ้านเป็นวฒันธรรม แต่ปัจจุบันนี3
พลาสติกซึ0 งเป็นของนอกวฒันธรรมไดเ้ขา้มาตีตลาดขา้วของเครื0องใชพ้ื3นบา้นตามวฒันธรรมมาแต่
เดิม หากสามารถรักษาดว้ยการผลิตและใชข้า้วของเครื0องใช้ที0ผลิตขึ3นจากภูมิปัญญาดั3งเดิมให้มาก  
จะช่วยกระจายรายไดแ้ละลดรายจ่าย อีกทั3งยงัช่วยการอนุรักษสิ์0งแวดลอ้มพร้อมกนัไป 
    (6) การท่องเที0 ยว มักจะกล่าวกันว่า  การท่องเที0 ยวจะทําลาย
สิ0งแวดล้อมและวฒันธรรม แต่หากจดัการให้การท่องเที0ยวเอื3อต่อการทะนุบาํรุงสิ0งแวดลอ้มและ
วฒันธรรมได้ ประเทศก็จะยงัคงมีวฒันธรรมที0ดี นักท่องเที0ยวที0มาเที0ยวในประเทศไทยก็จะได้
เรียนรู้วฒันธรรมที0ดีติดตวัไปดว้ย  
    (7) ความเป็นชุมชน วฒันธรรมตอ้งมีชุมชนที0มีชีวิตเป็นผูป้ฏิบติัจึง
จะย ั0งยืนและมีพฒันาการอย่างมีอารยะ ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงเท่านั3น ดงันั3นถ้าตอ้งการรักษา
วฒันธรรมไทยตอ้งส่งเสริมความเป็นชุมชน องคก์รชุมชนและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน 
ซึ0 งเป็นหัวใจของการพฒันา เป็นการพฒันาทั3งเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม วฒันธรรม และ
สิ0งแวดลอ้มพร้อมกนัไป 
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   3)  ส่งเสริมศักด̀ิศรีของชุมชนวฒันธรรมท้องถิ0น วฒันธรรม คือ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ0นซึ0 งมีรากยอ้นไปไกล ถา้เห็นคุณค่าของวฒันธรรมชุมชนทอ้งถิ0นย่อมมีศกัด̀ิศรี ใน
สภาพที0อาํนาจรัฐและอาํนาจเงินรวมศูนย ์ชุมชนทอ้งถิ0นจะไม่มีศกัด̀ิศรี เป็นเพียงบา้นนอกหรือ
บริวารของกรุงเทพ การที0ผูค้นจะมีความสุขจะขึ3นอยูก่บัเงินอยา่งเดียวก็หาไม่ แต่ขึ3นกบัศกัด̀ิศรีดว้ย 
ถ้าชุมชนท้องถิ0นมีศักด̀ิศรี คนทั3 งประเทศก็จะมีเกียรติ มีความสุข เป็นการเปิดทางเลือกอัน
กวา้งขวางใหผู้ค้น ลดความเครียด และความขดัแยง้ในสังคม 
   4)  มีความเป็นบูรณาการ ปัญหาของการพฒันาเกิดจากการคิดและการทาํ
แบบแยกส่วน และนาํไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าวในขอ้ 2 วฒันธรรมเป็นเรื0องของความเชื0อมโยง
อย่างเป็นบูรณาการทุกมิติ วฒันธรรมเป็นเรื0องของคนทั3งหมดในชุมชนหรือสังคมที0มี ความเชื0อ 
และระบบคุณค่า และการปฏิบติัร่วมกนั การปฏิบติัเป็นทั3งเรื0องของเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม 
สิ0งแวดลอ้มพร้อมกนัไปหมดเป็นเรื0องเดียวกนั 
   5)  สร้างความบรรสานสอดคล้อง (Harmony) และความสมดุล เพราะ
ความเป็นบูรณาการและความที0มีรากลึกยาวนาน ทาํให้วฒันธรรมมีลกัษณะผสมผสานหรือมีความ
บรรสานสอดคล้องระหว่างมนุษยท์ั3งกายและใจ กับสังคม และสิ0 งแวดล้อม ซึ0 งเป็นปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างสิ0 งทั3งหลายทั3งปวงตามธรรมชาติอย่างสมดุล เมื0อมีโอกาสความย ั0งยืนก็จะมีมากสมดุล 
สังคมซึ0งเดิมดาํเนินไปตามพื3นฐานวฒันธรรมมกัจะมีความย ั0งยืน แต่การพฒันาในปัจจุบนัแบบแยก
ส่วนไดก่้อใหเ้กิดความไม่บรรสานสอดคลอ้ง และความไม่ย ั3งยนื 
   6)  มีการพฒันาจิตใจ และจิตวิญญาณอนัลึกซึ3 ง โดยปกติหลกัการพฒันา
ทางวตัถุมกัไม่คาํนึงถึงคุณค่าทางจิตใจและจิตวิญญาณ แต่วฒันธรรมคาํนึงถึงเรื0 องจิตใจและจิต
วิญญาณอนัลึกซึ3 ง สร้างสุนทรียกรรมให้ความสุขทางจิตใจ ผา่นศาสนาที0ประชาชนยอมรับนบัถือ
และปฏิบติัซึ0 งก็เป็นวฒันธรรมที0ก่อให้เกิดคุณค่าอนัสูงส่ง ลึกซึ3 ง เป็นการยกระดบัจิตใจให้สูง ทั3งนี3
เพราะการเป็นมนุษยต์อ้งมีจิตใจสูง ใช่จะมีเพียงวตัถุ วฒันธรรมเท่านั3น จึงเป็นการคุณค่าของความ
เป็นมนุษย ์
   7)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ต้นเหตุของความเสื0 อมเสียทาง
ศีลธรรมอยู่ที0อาํนาจในสังคมไม่ไดดุ้ล ดงันั3นตอ้งส่งเสริมให้สังคมเขม้แข็งดว้ยการถ่วงดุลอาํนาจ
และฟื3 นฟูบูรณะศีลธรรมซึ0 งเป็นส่วนสําคญัของวฒันธรรม วฒันธรรมเป็นเครื0องส่งเสริมความ
เขม้แขง็ของสังคม เพราะวฒันธรรมมีคนในชุมชนเป็นผูป้ฏิบติัและในสังคมใหญ่ควรยอมรับคุณค่า
ของความหลาหลายของชุมชนทอ้งถิ0นวา่ วฒันธรรมตอ้งมีความเป็นชุมชน ความเป็นชุมชนตอ้งมี
องคก์รชุมชน การมีองคก์รชุมชนทาํใหชุ้มชนหรือสังคมเขม้แขง็ 
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   8)  เป็นการผดุงศีลธรรมของสังคม วฒันธรรมเป็นแบบแผนที0เนน้ให้เกิด
ความดีงามซึ0 งเกี0ยวขอ้งดบัการส่งเสริมประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจแบบกระจายรายได ้ส่งเสริม
ศกัด̀ิศรีของชุมชนทอ้งถิ0น และการบูรณาการที0ก่อให้เกิดความบรรสานสอดคลอ้งและความสมดุล
ซึ0 งมีส่วนอย่างสําคัญต่อการพฒันาจิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซึ3 ง อันส่งเสริมการสร้างความ
เขม้แขง็ใหชุ้มชน ซึ0 งจาํเป็นตอ้งมีการผดุงศีลธรรมดว้ย 

 2.1.2.2  ที0มาของวฒันธรรม 
  วเิชียร รักการ (2529: 35-38) วฒันธรรมของสังคมมีที0มาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
ปัจจยัทางชีวภาพ ปัจจยัทางจิต ปัจจยัทางสังคม สิ0 งแวดล้อมและการแพร่กระจายทางวฒันธรรม 
สาํหรับวฒันธรรมไทย มีลกัษณะโดยส่วนรวมเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี3  
   1)  ปัจจัยทางชีวภาพ มีลักษณะเป็นสากลที0ก่อให้เกิดวฒันธรรมของ
มนุษยช์าติ ทั3งนี3 เพราะวา่ถา้มนุษยไ์ม่มีวิวฒันาการมาจนมีลกัษณะ เช่น ปัจจุบนันี3แลว้ มนุษยอ์าจไม่
สามารถสร้างวฒันธรรมขึ3นมาได ้ดงันั3น การวิวฒันาการทางชีวภาพจึงเป็นปัจจยัพื3นฐานที0สําคญั
มาก ตามทฤษฎีวิวฒันาการมนุษยไ์ดมี้พฒันาการจากสัตวค์รึ0 งบกครึ0 งนํ3 า มาเป็นลิงจาํพวก Private 
จนกระทั3งเป็นมนุษยใ์นปัจจุบนั พฒันาการเหล่านี3ไดเ้กิดขึ3นในส่วนของอวยัวะต่าง ๆ และมนัสมดุล
ด้วยจนในปัจจุบันมนุษย์มีสมองมีคุณภาพดีเลิศ และอวยัวะที0ทาํหน้าที0ต่าง ๆ รวมทั3 งส่วนที0
ก่อใหเ้กิดภาษาพูดมีส่วนสําคญัในการเสริมสร้างสิ0งต่าง ๆ ดว้ยทั3งสิ3น ประกอบกบัวฏัจกัรแห่งชีวิต 
(Life Circle) ไดก่้อให้เกิดความเชื0อต่าง ๆ อนัเป็นผลโดยตรงต่อพฤติกรรม เช่น ความเชื0อถือ
พฤติกรรมและพิธีกรรมการตั3งทอ้ง ความเชื0อและพฤติกรรมระหว่างการตั3งทอ้ง ความเชื0ออื0น ๆ 
ระหว่างคลอด การตั3งชื0อเด็ก ซึ0 งกินเวลานาน การย่างเขา้สู่วยัรุ่น ความป่วยไข ้การร่วงโรยแห่ง
สังขาร การตายและเรื0องของการมีอายุยืน ในวฎัจกัรแห่งชีวิตมนุษยไ์ด้ก่อให้เกิดพฒันาการทาง
วฒันธรรมที0แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ดว้ยทั3งสิ3น 
   2)  ปัจจยัสิ0งแวดลอ้มทางธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นภูมิประเทศดินฟ้าอากาศ 
และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ0 งมนุษยต์อ้งไปเกี0ยวขอ้งเพื0อนาํเอาไปใชใ้นการดาํรงชีพ จึงพบว่ามนุษย์
ในแถบภูเขา ที0ราบชายทะเล หรือในเขตภูมิอากาศต่างกนั มกัจะมีวฒันธรรมแตกต่างกนั ซึ0 งแสดง
ออกมาในรูปของการสร้างที0อยู่อาศยั การหาและปรุงอาหาร เครื0 องแต่งกาย และความเชื0อใน
ธรรมชาติ  
   3)  ปัจจยัทางจิตใจ ร่างกายและจิตใจ ต่างก็เป็นเหตุปัจจยัซึ0 งกนัและกนั 
เพราะต่างเกี0ยวขอ้งกนั โดยที0ปัจจยัทางดา้นจิต อาจจาํแนกไดด้งันี3  
    (1)  ความอยากอนัสืบเนื0องมาจากกายภาพ ความอยากนี3 ไดน้าํไปสู่
พฤติกรรมต่าง ๆ และถา้พฤติกรรมเช่นนั3นเกิดเป็นแบบแผน มีคนประพฤติตามอยา่งและถ่ายทอด
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ต่อ ๆ กนัไปหลายชั0วอายุคนก็จะกลายเป็นวฒันธรรมขึ3น ความอยากอนัสืบเนื0องจากทางกายภาพนี3
ได ้ก่อให้เกิดแบบแผนในการดาํเนินชีวิตในทุกสังคม และอาจสัมพนัธ์กบัสิ0งแวดลอ้ม คนไทยกิน
ขา้วเป็นอาหารหลกั โดยทั0ว ๆ จะกินขา้ววนัละ 3 มื3อ เชา้ กลางวนัและเยน็ เครื0องดื0ม ส่วนมากก็จะ
เป็นนํ3 าฝนซึ0 งรองใส่โอ่งดินขนาดเล็ก ๆ ใส่นํ3 าไวห้นา้บา้น มีขนันํ3 าขนาดเล็ก ๆ วางไวบ้นฝาโอ่งนํ3 า
นั3นดว้ย เพื0อคนเดินผา่นไปมาไดดื้0มแกก้ระหาย เป็นนํ3 าใจที0คนไทยให้แก่คนต่างถิ0นที0เดินผา่นไปมา 
พฤติกรรมเหล่านี3จะแตกต่างจากคนอาหรับหรือยโุรป 
    (2) ความอยากพักผ่อน เนื0องจากมนุษย์ต้องต่อสู้เพื0อช่วยตนเอง
ตลอดเวลา ดงันั3นมนุษยจึ์งตอ้งการการพกัผอ่นดว้ยเพื0อผอ่นคลาย จึงก่อเกิดวฒันธรรมเกี0ยวกบัการ
พกัผอ่นขึ3นดว้ยสร้างสรรคสิ์0งต่าง ๆ ที0เกี0ยวขอ้ง เช่น สวนสนุก โรงภาพยนตร์ ที0พกัตากอากาศ ฯลฯ 
การพกัผ่อนด้วยการนอนซึ0 งนับว่าสําคญัมาก ก็มกัมีแบบแผนและ มีเครื0องใช้ต่าง ๆ ที0เกี0ยวขอ้ง
มากมาย เช่น คนไทยมีวฒันธรรมเกี0ยวกบัการนอนต่างจากคนชาติอื0น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไม่นอน
หันศีรษะไปทางทิศตะวนัตก มีการสวดมนต์ก่อนนอน เพื0อระลึกถึงพระคุณของผูมี้พระคุณ และ
สวดเพื0อขอใหมี้ความสุขกายสุขใจ เป็นตน้ 
    (3) ความอยากอยู่ในอุณหภูมิที0เหมาะสม มนุษย์ไม่ต้องการความ
ร้อน หรือหนาวจนเกินไป แต่ตอ้งการอุณหภูมิที0พอเหมาะ จึงเกิดการคิดคน้หาทางอยูใ่นอุณหภูมิที0
เหมาะสม และพฒันาตลอดเวลา คนไทยในสมยัก่อนมกัสร้างที0อยูอ่าศยัให้โปร่ง เพื0อระบายอากาศ 
ต่อมาก็เกิดแบบแผนพฤติกรรมในการควบคุมอากาศให้เหมาะสม ดว้ยการสร้างหอนั0ง ระเบียงของ
คนใหญ่คนโตภายในก็มีพดัธรรมดา  แต่ในปัจจุบนัได้ปรับมาใช้พดัลมไฟฟ้าแบบต่าง ๆ และ
เครื0องปรับอากาศ นอกจากนี3ก็ยงัพาตวัเองไปยงัที0ที0มีอุณหภูมิดี จึงเกิดพฤติกรรมการท่องเทียวตาก
อากาศ 
     (4) ความอยากทางเพศ โดยธรรมชาติมนุษยจ์ะมีความตอ้งการทาง
เพศใกลเ้คียงกบัความตอ้งการนํ3 าและอาหาร ธรรมชาติจะบงัคบัให้มนุษยอ์ยากในอารมณ์ เพื0อการ
สืบพนัธ์สืบเชื3อสายต่อ ๆ กนัไป ดว้ยเหตุนี3  จึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์พฤติกรรมดา้นนี3  เช่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หา้มการสมสู่กบับิดามารดาของตน 
  (5) ความอยากขจดัในสิ0งที0ร่างกายไม่ตอ้งการ สิ0งมีชีวิตทุกชนิดตอ้ง
บริโภคและขบัถ่ายของเสียออกจากร่างกายเสมอ แต่มนุษยซึ์0 งเป็นสิ0งมีชีวิตขั3นสูงขึ3นมีวฒันธรรม 
สร้างสรรค์เพื0อสนองความตอ้งการการขบัถ่ายของเสีย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ ของเสียอื0น ๆ ดว้ย
การอาบนํ3 าชาํระเหงื0อไคล การสร้างห้องนํ3 าสําหรับขบัถ่าย รวมถึงไดส้ร้างเครื0องมือ เครื0องใช้ขึ3น
เฉพาะ เพื0ออาํนวยความสะดวก ฯลฯ 
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      (6)  ปัจจยัทางสังคมและการแพร่กระจายทางวฒันธรรมของ สังคมไทย
มีลกัษณะเช่นเดียวกบัสังคมอื0น ๆ ในโลก ในแง่ของการสร้างวฒันธรรมและสืบทอดให้คงอยูโ่ดยมี
สาเหตุที0สาํคญั 2 ประการคือ 
      ประการแรก เกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้สิ0งใหม่ ๆ ขึ3นมาทั3งในดา้นวตัถุ
และขนบธรรมเนียมประเพณีหรือระบบความเชื0อ ทั3งนี3  เพื0อการปรับปรุงวิถีการดาํเนินชีวิตให้ดีขึ3น 
อันเป็นการสนองความต้องการ และความปรารถนาที0 เปลี0ยนแปลงไปตามกาลเวลา และ
สภาพแวดลอ้ม เมื0อคิดคน้มาแลว้ก็นาํมาใช้แลว้เผยแพร่ต่อไปยงัคนใกลเ้คียง และอาจขยายกวา้ง
ออกไปยงัคนกลุ่มอื0น ๆ 
    ประการที0สอง คือ การลอกเลียนแบบวฒันธรรมส่วนที0แพร่กระจายเขา้
มาในแต่ละสังคมทั3งในดา้นวตัถุและไม่ใช่วตัถุ เมื0อรับรับเขา้มาแลว้ก็นาํไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั
วิถีชีวิตดว้ยการการลอกเลียนแบบแผนการดาํเนินชีวิตจากวฒันธรรมอื0น ซึ0 งมกัจะปรากฏอยูเ่สมอ
ในสังคมมนุษย ์อนัเนื0องจากการที0มีการติดต่อสัมพนัธ์กบัสังคมอื0น การลอกเลียนแบบนี3 เกิดขึ3นได้
ทั3งทางตรงและทางออ้ม ในทางตรง ไดแ้ก่ คนต่างวฒันธรรมมาพบปะสังสรรค์แลกเปลี0ยนความ
คิดเห็นกนั ในทางออ้มก็คือ การติดต่อโดยผา่นสื0อสารมวลชนหรือสื0อสมยัใหม่แบบต่าง ๆ ที0ไม่ใช่
ตวับุคคล เช่น หนังสือ ข่าวสาร วิทยุ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น การลอกเลียนแบบเป็นผลของการ
แพร่กระจายวฒันธรรม และในขณะเดียวกนั เมื0อลอกเลียนแบบสําเร็จแลว้ อาจจะแพร่ขยายการใช้
ประโยชน์ต่อไป 
 
 2.1.3  องค์ประกอบและประเภทของวฒันธรรม 
  2.1.3.1  องคป์ระกอบของวฒันธรรม  
  สุพตัรา สุภาพ (2542: 35-36) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของวฒันธรรมว่ามี 4 ประการ 
ดงัต่อไปนี3  
    1)  องคว์ตัถุ (Instrumental and Symbolic Objects) คือ วฒันธรรม
ทางดา้นวตัถุมีรูปร่างที0สามารถสัมผสัจบัตอ้งได ้เช่น บา้น โรงเรียน ถนน เครื0องแต่งกาย เครื0องใช ้
อาวุธ ตลอดจนผลผลิตทางศิลปกรรมของมนุษยแ์ละสิ0งที0ไม่มีรูปร่าง เช่น ภาษา สัญลกัษณ์ ในการ
ติดต่อสื0อความหมาย หลกัวชิาคาํนวณ (ตวัเลข) มาตรา (วดั) เป็นตน้ 
   2)  องคก์าร (Association or Organization) หมายถึง กลุ่มที0มีการจดั
ระเบียบ หรือมีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ มีกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัหรือวตัถุประสงค์และวิธีการ
ดาํเนินงานที0มีความชดัเจน และแน่นอน มกัจะเป็นกลุ่มที0มีการรวมตวักนัจดัตั3งและมีความสําคญั
ที0สุดในสังคมที0ซบัซอ้น (Complex Society) เช่น สหพนัธ์กรรมกรลูกเสือ สภากาชาด วดั หน่วยงาน
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ราชการโรงเรียน จนถึงครอบครัว ซึ0 งโดยทั0วไป บุคคลจะมารวมกนัเพื0อดาํเนินการตามวตัถุประสงค์
บางอยา่ง 
    3)  องค์พิธีการ (Usage) หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ0 งเป็นที0
ยอมรับกนัโดยทั0วไป และแสดงออกมาในรูปพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีขึ3นบา้นใหม่ พิธี
ศพ มักจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาเข้ามาเกี0ยวข้องด้วย ตลอดจนพิธีการแต่งกาย และการ
รับประทานอาหาร เช่น การแต่งกายเครื0องแบบทางราชการ หรือการแต่งกายเครื0องแบบเต็มยศ ใน
งานรัฐพิธีต่าง ๆ 
    4)  องค์มติ (Concept) หมายถึง ความเชื0อ ความคิด ความเข้าใจและ
อุดมการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนทศันคติ ที0บงบอกถึงการยอมรับว่าสิ0 งใดถูกหรือผิด สมควรหรือไม่ 
สมควรซึ0 งสิ0 งเหล่านี3 ทางกลุ่มคนมักจะใช้เป็นบรรทัดฐาน (Norms) ในการตัดสินใจหรือเป็น
เครื0องวดัของการปฏิบติัในการอยูร่่วมกนัในกลุ่มหรือสังคม 
   ในขณะเดียวกันวฒันธรรมยงัมีสถานะเป็นองค์รวมของผลิตภาพทาง
ความคิดและพฤติกรรมของมนุษยที์0เกี0ยวโยงกบัสิ0งแวดลอ้มชุดต่าง ๆ ตามสภาพการรับรู้ ดงันั3นการ
ทาํความเข้าใจเกี0ยวกบัมิติทางวฒันธรรมจึงตอ้งเขา้ใจองค์ประกอบของวฒันธรรมให้เกิดความ
ชดัเจน ดงัที0 อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ (2538: 5)ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบของวฒันธรรมโดยแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ไดแ้ก่ ระบบคุณค่า ส่วนที0เป็นระบบภูมิปัญญา และส่วนที0เป็นระบบอุดมการณ์อาํนาจ ดงั
รายละเอียดต่อไปนี3      
   1)  ระบบคุณค่า หรือศีลธรรมของชุมชน หมายถึงระบบคิด และจิต
วิญญาณของคนในชุมชนในทางสร้างสรรค์ ประเด็นที0สําคัญที0สุด คือชุมชนนั3 นยอมรับ และ
ตระหนักในคุณค่าทางระบบคิด ระบบคุณค่า ที0สร้างสมกนัมาในแต่ละชุมชนทอ้งถิ0น ซึ0 งมกัจะ
พบว่า มีการให้ความสําคญักบัความเป็นธรรมในชุมชนทอ้งถิ0น ทรัพยากรที0มีอยู่ วฒันธรรมของ
ชุมชนทอ้งถิ0น ซึ0 งตั3งอยู่บนพื3นฐานของการเขา้ใจชุมชนทอ้งถิ0นของตนเองอย่างลึกซึ3 ง ทั3งระบบ
ความเชื0อ ระบบศีลธรรม ขอ้ห้ามต่าง ๆ เพื0อไม่ให้เกิดการทาํลายทรัพยากร และการละเมิดผูค้นใน
ชุมชนทอ้งถิ0นดว้ยกนั 
   2)  ระบบภูมิปัญญา ซึ0 งครอบคลุมวิธีคิดของชุมชนทอ้งถิ0นที0เชื0อมโยงกบั
การปฏิบติัลกัษณะต่าง ๆ ที0มีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต โดยเฉพาะการจดัการ กบัความสัมพนัธ์
ของชุมชน และความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน กบัธรรมชาติสิ0งแวดลอ้ม ซึ0 งมกัปรากฏให้เห็นในทุก
ชุมชน หรือ กระบวนการคิดเชื0อมโยงกบัสิ0งต่าง ๆ ในชุมชน เป็นกระบวนซึ0 งเกิดขึ3นและเกี0ยวขอ้ง
กบัการเรียนรู้ การสร้างสรรค ์การผลิตใหม่ และการถ่ายทอดความรู้ เพื0อปรับตวัต่อการเปลี0ยนแปลง
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สภาพแวดลอ้มมกัจะมีการเชื0อมโยง ความสัมพนัธ์ทางสังคม เช่น ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ และ
เครือข่ายตลอดจนแบบแผนการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ในชุมชน 
   3)  ระบบอุดมการณ์อาํนาจ หมายถึง ศักด̀ิศรีและสิทธิของความเป็น
มนุษย์ถือเป็นสิทธิตามธรรมชาติที0จะเสริมสร้างความมั0นใจและอาํนาจให้กบัคนในชุมชนหรือ
สังคมทอ้งถิ0น เพื0อเป็นพลงัในการเรียนรู้ สร้างสรรค ์ผลิตใหม่ และ ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการพฒันา
ชุมชนทอ้งถิ0นให้เป็นไปตามหลกัศีลธรรม ความเป็นธรรม และระบบธรรมชาติที0ชุมชนพึ0งพา เพื0อ
การดาํรงชีพตลอดจนความสามารถในการแกปั้ญหาของชุมชน อนัแสดงถึงศกัยภาพของชุมชน 

  เมื0อพูดถึงมิติทางวฒันธรรมแลว้สามารถสรุปไดว้่า ครอบคลุมถึงระบบ
คิด และระบบคุณค่าของคนในชุมชน ซึ0 งรวมถึงจารีต กฎเกณฑ์ของชุมชนท้องถิ0น ตลอดจน
ความสามารถในการการจดัการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในชุมชนทอ้งถิ0น ซึ0 งเป็นความคิดแบบองคร์วม ที0
มองความเชื0อมโยงอยา่งเป็นระบบของการใชชี้วิตของคนในชุมชนที0เชื0อมโยงกบัสิ0งต่าง ๆ และกบั
สมาชิกในชุมชนดว้ยกนั อีกทั3งยงัอาจจะขยายวงกวา้งออกไป จึงสัมพนัธ์กบัคนภายนอกชุมชนดว้ย 

 2.1.3.2  ประเภทของวฒันธรรม  
  สุพตัรา สุภาพ (2542: 35) ไดแ้บ่งประเภทของวฒันธรรมเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
   1)  วฒันธรรมที0เป็นวตัถุ (Material  Culture) ไดแ้ก่ สิ0งประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที0มนุษยคิ์ดคน้ผลิตขึ3นมา เช่น สิ0งก่อสร้าง อาคารบา้นเรือน อาวุธยุทโธปกรณ์ 
เครื0องอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นตน้ 
   2)  วฒันธรรมที0ไม่ใช่วตัถุ (Non-material Culture) หมายถึงอุดมการณ์ 
ค่านิยม แนวความคิด ภาษา ความเชื0อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ลทัธิการเมือง กฎหมาย 
วิธีการกระทาํและแบบแผนในการดาํเนินชีวิต ซึ0 งมีลกัษณะเป็นนามธรรม (Abstract) ที0มองเห็น
ไม่ได ้
   อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท 
ดงักล่าวขา้งตน้ นกัสังคมวิทยาบางท่านมีความเห็นเพิ0มเติมว่า แนวคิดเกี0ยวกบัวฒันธรรมที0ไม่ใช่
วตัถุนั3นน่าจะคลุมเครือจึงไดแ้บ่งวฒันธรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ 
   1)  วฒันธรรมทางวตัถุ (Material) ได้แก่ วตัถุ สิ0 งของเครื0องใช้ต่าง ๆ ที0
มนุษยส์ร้างขึ3นเพื0อนาํมาใช้ในการดาํเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกนัในสังคม เช่น ที0อยู่อาศยั อาหาร 
เสื3อผา้ ยารักษาโรค เป็นตน้ 
   2) วฒันธรรมความคิด (Idea) หมายถึง วฒันธรรมที0เกี0ยวกบัความรู้สึกนึก
คิด ทศันคติ ความเชื0อต่าง ๆ เช่น ความเชื0อในเรื0องของตายแลว้เกิดใหม่ ความเชื0อในเรื0องกฎแห่ง
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กรรม การเชื0อโชคลาง ตลอดจนเรื0องลึกลบั นิยายปรัมปรา วรรณคดี สุภาษิตและอุดมการณ์ต่าง ๆ 
เป็นตน้ 
   3)  วฒันธรรมดา้นบรรทดัฐาน (Norms) เป็นเรื0องของการประพฤติปฏิบติั
ตามระเบียบแบบแผนที0สังคมกาํหนดไว ้ไม่ว่าจะกาํหนดเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือไม่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรก็ตาม ซึ0 งแบ่งออกเป็นประเภทยอ่ย ๆ ดงันี3  
    (1)  วฒันธรรมทางสังคม (Social Culture) เป็นวฒันธรรมที0เกี0ยวกบั
การประพฤติหรือมารยาททางสังคม เช่น การไหว ้การจบัมือทกัทาย การสวมกอดการเขา้แถว การ
แต่งชุดดาํไปงานศพ เป็นตน้ 
    (2)  ว ัฒนธรรมที0 เกี0ยวข้องกับกฎหมาย (Legal Culture) เป็น
วฒันธรรมที0ก่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบและกฎเกณฑ ์เพื0อใหค้นในสังคมอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข 
     (3)  วฒันธรรมที0 เกี0ยวกับจิตใจและศีลธรรม (Moral Culture) 
วฒันธรรมประเภทนี3 ใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตในสังคม เช่น ความซื0อสัตยสุ์จริต ความ
เมตตากรุณา ความเอื3อเฟื3 อเผื0อแผ ่
   ณรงค ์เส็งประชา (2539: 19-20) ไดก้ล่าวถึงประเภทของวฒันธรรม ตาม
พระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศกัราช 2485 วา่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
   1)  คติธรรม (Moral) หมายถึง วฒันธรรมที0เกี0ยวกบัหลกัในการดาํเนิน
ชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเรื0องของจิตใจ และมีรากฐานมาจากศาสนา ผูค้นมกัจะใช้เป็นแนวทางในการ
ดาํเนินชีวิตในสังคม เช่น ความเสียสละ ความขยนัหมั0นเพียร การประหยดัอดออม ความกตญัwู 
ความอดทน ความเชื0องเรื0องการทาํดีไดดี้ เป็นตน้ 
   2)  เนติธรรม (Legal) คือวฒันธรรมทางกฎหมาย รวมทั3งระเบียบประเพณี
ที0เป็นที0ยอมรับนบัถือของคนในสังคมว่า มีความสําคญัพอ ๆ กบักฎหมาย เพื0อให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
   3)  สหธรรม (Social) คือวฒันธรรมทางสังคม รวมทั3งมารยาทต่าง ๆ ที0ใช้
ไปติดต่อเกี0ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการติดต่อ
กบับุคคลต่าง ๆ ในสังคม 
   4)  วตัถุธรรม (Material) คือวฒันธรรมทางวตัถุ เช่น เครื0 องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค บา้นเรือน อาคารสิ0งก่อสร้างต่าง ๆ สะพาน ถนน รถยนต ์เครื0องคอมพิวเตอร์ 
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 2.1.4  หน้าที�และความสําคัญของวฒันธรรม 
  2.1.4.1  หนา้ที0ของวฒันธรรม  
   วรวุธ สุวรรณฤทธ̀ิ และคณะ (2546: 50) และผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ (2520: 5) ได้
กล่าวถึง หนา้ที0ของวฒันธรรมไวว้า่ มีดงัต่อไปนี3  
    1)  วฒันธรรมเป็นตวักาํหนดรูปแบบของสถาบนั ซึ0 งมีลกัษณะแตกต่าง
กนัไปในแต่ละสังคมเช่น วฒันธรรมอิสลาม อนุญาตให้ชายที0มีความสามารถเลี3 ยงดูและให้ความ
ยุติธรรมแก่ภรรยา สามารถมีภรรยาไดม้ากกว่า 1 คน โดยไม่เกิน 4 คน แต่ห้ามการมีเพศสัมพนัธ์
ก่อนแต่งงานและสมสู่ระหวา่งเพศเดียวกนัอยา่งเด็ดขาด ในขณะที0ศาสนาอื0น บางศาสนาอนุญาตให้
ชายมีภรรยาไดเ้พียง 1 คน แต่ไม่มีบญัญติัห้ามความสัมพนัธ์ระหว่างเพศเดียวกนัและมีบางสังคม
อาจจะมองว่าการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานเป็นสิ0งที0ดี ฉะนั3น รูปแบบของสถาบนัครอบครัวหรือ
การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในบางเรื0องจึงอาจจะแตกต่างกนัได ้
   2)  วฒันธรรมเป็นสิ0 งที0ก ําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ กล่าวคือการที0
พฤติกรรมของคนจะเป็นเช่นไร มกัจะขึ3นอยูก่บัวฒันธรรมของกลุ่มสังคมนั3น ๆ เช่น วฒันธรรมใน
การพบปะทกัทายของคนไทยดว้ยการสวสัดี ในขณะที0ชาวตะวนัตกทั0วไปใช้การสัมผสัมือ ชาว
ทิเบตใช้การแลบลิ3น ของชาวมุสลิมใช้การกล่าวสลามและจบัมือ นอกจากนี3 อาจจะมีการกาํหนด
บทบาทที0ต่างกนัระหวา่งหญิงชายเป็นตน้ 
   3)  วฒันธรรมเป็นสิ0งที0ควบคุมสังคม โดยเป็นตวัที0ช่วยสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยให้กบัสังคม เพราะวฒันธรรมจะมีทั3งความศรัทธา ความเชื0อ ค่านิยม บรรทดัฐาน 
ตลอดจนผลตอบแทนในการปฏิบติัและมีบทลงโทษเมื0อฝ่าฝืน จะเห็นไดจ้ากสังคมบางสังคม ซึ0 ง
เป็นสังคมประเพณีดั3งเดิม มกัจะมีขอ้ห้าม (Taboo) ความเชื0อที0เกี0ยวขอ้งกบัสิ0งศกัด̀ิสิทธ̀ิวา่เป็นสิ0งที0
ควบคุมการกระทาํและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในขณะที0สังคมสมยัใหม่ หลายสังคมไม่เชื0อในสิ0งเหล่านี3  
แต่กลบักาํหนดกฎหมาย และองคก์รต่าง ๆ ที0เป็นกางการใหมี้หนา้ที0ควบคุมสังคม 

 2.1.4.2  ความสาํคญัของวฒันธรรม 
 วฒันธรรมเป็นเครื0องกาํหนดวถีิชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนในสังคม ทั3งยงัเป็น

เครื0องวดัและกาํหนดความเจริญ ตลอดจนความเสื0อมของสังคม วฒันธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความ
เป็นอยูข่องประชาชน และความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ หากสังคมใดมีวฒันธรรมที0เหมาะสม มี
ความดีงาม สังคมนั3นยอ่มเจริญกา้วหนา้ ฉะนั3นการทาํความเขา้ใจกบักระบวนการทางวฒันธรรมจะ
เป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดกรอบ หรือแบบแผนการดาํเนินชีวิตของคนในสังคม เพราะสังคม 
วฒันธรรมมีคุณประโยชน์หลายประการ ดงัคาํอธิบายของนกัวิชาการที0สนใจศึกษาทางวฒันธรรม
ต่อไปนี3   
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 ฉวีวรรณ  สุวรรณาภา และคณะ (2554: 4) อธิบายว่า วฒันธรรมเป็นสิ0งที0ทาํให้
มนุษยชาติมีสภาพและความเป็นอยูต่่างจากสัตวโ์ลกทั3งหลาย เป็นสิ0งที0ทาํให้สังคมมีระเบียบแบบ
แผน มีความสงบสุขและมีความเจริญกา้วหน้า ทั3งทางวตัถุและจิตใจ วฒันธรรมเป็นเครื0องวดัและ
เครื0องกาํหนดความเจริญ หรือความเสื0อมของสังคม ในขณะเดียวกนัวฒันธรรมยงักาํหนดชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชาชนในสังคม ดงันั3น วฒันธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องประชาชน และต่อ
ความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติมาก หากสังคมใดมีวฒันธรรมที0ดีงามเหมาะสมแลว้ สังคมนั3น
ย่อมจะเจริญกา้วหน้าไดอ้ย่างรวดเร็ว ตรงกนัขา้ม หากสังคมใดมีวฒันธรรมที0ลา้หลงั มีแบบแผน
พฤติกรรมที0ไม่ดี มีค่านิยมที0ไม่เหมาะ สังคมนั3นก็ยากที0จะเจริญกา้วหน้า ในที0สุดอาจสูญสิ3นความ
เป็นชาติได ้เพราะถูกรุกรานทางวฒันธรรม จนไม่สามารถตา้นทานได ้และยอมรับวฒันธรรมใหม่
โดยไม่เต็มใจโดยนัยนี3  วฒันธรรมจึงเป็นกรอบหรือแบบแผนการดาํเนินชีวิตที0สําคญัของคนใน
สังคม เพราะมนัทาํให้ทุกคนมีประเพณีที0จะปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม ทาํให้การกระทบหรือขดัแยง้
กนัลดน้อยลง ความวุ่นวายลดลง เพราะวฒันธรรมที0ดี จะช่วยให้สังคมเจริญกา้วหน้า เช่นความมี
ระเบียบวนิยั ความขยนั ประหยดั อดทน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน  

 ณรงค ์เส็งประชา (2539: 19-20) กล่าวสรุปความสาํคญัของวฒันธรรมไวด้งันี3  
     1)  วฒันธรรมช่วยแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการต่าง ๆ ของมนุษย ์
โดยที0มนุษยจ์ะพน้จากอนัตรายและสามารถเอาชนะธรรมชาติได ้ก็เพราะมนุษยส์ร้างวฒันธรรม
ขึ3นมาช่วย 
   2)  วฒันธรรมช่วยเหนี0ยวรั3 งสมาชิกในสังคมให้มีความเป็นอนัหนึ0 งอนั
เดียวกนัและสังคมที0มีวฒันธรรมเดียวกนัยอ่มจะมีความรู้สึกผกูพนัเป็นพวกเดียวและมีพลงั 
    3)  เป็นเครื0องแสดงเอกลกัษณ์ของชาติ ชาติที0มีวฒันธรรมสูงย่อมไดรั้บ
การยกยอ่งและเป็นหลกัประกนัความมั0นคงของชาติ 
    4)  เป็นเครื0 องกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม โดยช่วยให้ผูค้นอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข โดยเฉพาะอยา่งยิ0งวฒันธรรมทางบรรทดัฐานจะช่วยจดัระเบียบความสัมพนัธ์
ของผูค้นในสังคม 
   5)  ช่วยให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ0ง ถ้า
ชาตินั3นมีวฒันธรรมที0ดี คนในชาติมีคติในการดาํเนินชีวิตที0เหมาะสม ยึดมั0นในหลกัแห่งเหตุผลใน
การดาํเนินชีวติ ขยนั ประหยดั อดทน มีระเบียบวนิยัที0ดี สังคมก็เจริญรุ่งเรื0อง 
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 2.1.5  แนวคิดวฒันธรรมชุมชน 
 แนวคิดวฒันธรรมชุมชน เป็นแนวคิดค่อนขา้งใหม่ ที0เสนอขึ3นมาโดยนกัวิชาการกลุ่มหนึ0ง
ในประเทศไทย สุปิยา ทาปทา (2550: 46-47) ซึ0 งเป็นนักคิดหลกัที0เป็นแกนกลางของกลุ่มนี3  ได้
กล่าวถึงแนวคิดวฒันธรรมชุมชนว่า เป็นแนวคิดที0แปลกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ0งเมื0อพิจารณา
เปรียบเทียบกบัแนวคิดที0รัฐส่งเสริมซึ0 งมกัจะเป็นแนวคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ การกระจายรายได ้
การพฒันาอุตสาหกรรม เป็นตน้ วฒันธรรมชุมชนเป็นแนวคิดที0เชื0อมั0นในศกัยภาพของชาวบา้น
ผูรั้บผลการพฒันาว่า สามารถที0จะฟื3 นฟู ดาํรงอยู่ และพฒันาตนเองไดด้้วยพื3นฐานทางความเชื0อ 
ความสัมพนัธ์ในชุมชน และภูมิปัญญา หรือที0รวมเรียกวา่  “วฒันธรรม”  ของตนเอง โดยมีความเชื0อ
ว่าการพฒันาตามแนวคิดวฒันธรรมชุมชนนี3   ชาวบ้านจะสามารถโต้ตอบและค้นหาทางเลือก
สําหรับแก้ปัญหาของตนได้ ผูที้0สนใจการพฒันาตามแนวคิดวฒันธรรมชุมชนจึงต้องเริ0 มต้นที0
การศึกษาและคน้หาวฒันธรรมของชาวชนบทในแต่ละชุมชนและทาํความเขา้ใจให้ดี นอกจากนี3  
ยกุติ มุกดาวจิิตร (2548 อา้งถึงใน สุปิยา ทาปทา, 2550: 49) ไดต้ั3งขอ้สังเกตวา่ วฒันธรรมชุมชน มิได้
เป็นเพียงเทคนิควิธีการในการพัฒนาชนบท หากย ังเป็นแนวคิดที0อธิบายถึงวิถี ชีวิตและ
ประวติัศาสตร์การเปลี0ยนแปลงชนบท  
  2.1.5.1  สาระสาํคญัของแนวคิดวฒันธรรมชุมชน 
  สุปิยา ทาปทา (2550: 47) ไดอ้ธิบายถึงสาระสาํคญัของแนวคิดวฒันธรรมชุมชนไว้
วา่มี 3 ประการดงั ต่อไปนี3  
   1)  ความเขา้ใจวา่สังคมไทยประกอบขึ3นจากชุมชนของชาวบา้น ซึ0 งแต่ละ
ชุมชนมีวฒันธรรมของตนอยู่แล้ว วฒันธรรมนี3 เน้นให้ความสําคญัแก่ความเป็นคนและการผสม
กลมกลืนกนัในชุมชน ที0แสดงออกมาในรูปของความเป็นมิตร ความมีนํ3 าใจ และความช่วยเหลือกนั
และกนั เนื0องจากวถีิแห่งหมู่บา้นไทยในคาํจาํกดัความของสาระนี3 ที0 อภิชาติ ทองอยูน่กัคิดคนสําคญั
ของแนวคิดนี3  กล่าวไวก้็คือ นํ3 าใจที0งดงาม เปี0 ยมด้วยความรัก และมีไมตรีอยู่ลน้เหลือ เป็นเพราะ
วฒันธรรมหลกั ซึ0 งเป็นวฒันธรรมแต่โบราณมาของสังคมไทยคือ วฒันธรรมที0เนน้ความสําคญัของ
ความเป็นชุมชน ดงันั3นวฒันธรรมชาวบา้นไทยจึงแตกต่างจากวฒันธรรมทุนนิยม ซึ0 งเนน้ความเป็น
ปัจเจกชน ตวัใครตวัมนั แข่นขนัและเอารัดเอาเปรียบ 
   2)  การพฒันาชุมชนจะตอ้งเริ0มจากฐานวฒันธรรมชุมชนอนัเป็นปราการ
ที0แข็งแกร่งที0สุดของชาวบา้น และเป็นพลงัผลกัดนัการพฒันาชุมชนที0สําคญัที0สุด เพราะเป็นสิ0งที0
ประชาชนสร้างขึ3นมาเอง มีประวติัยาวนานยอ้นกลบัไปไกลมาก และที0สําคญัเป็นของชาวบา้นเอง 
ถา้มีวฒันธรรมชุมชนที0เขม้แข็ง การรวมกลุ่มของชาวบา้นเพื0อทาํกิจกรรมจะสําเร็จไดไ้ม่ยาก และ
สามารถต่อตา้นการเอารัดเอาเปรียบจากภายนอกได ้
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   3) วิธีการพฒันา จะตอ้งทาํให้ชาวบา้นมีจิตสํานึกที0แจ่มชดัในวฒันธรรม
ของเขา ปัญญาชนของชาวบา้นกบัชาวบา้นควรร่วมกนัศึกษาและวเิคราะห์ประวติัศาสตร์วฒันธรรม
ชุมชน เพราะสิ0งที0ชาวบา้นปฏิบติัมาชา้นานนั3น นานเขา้อาจเป็นกลายเป็นเรื0องของจิตใตส้ํานึก คือ
ลืมไปวา่ทาํอยา่งนั3นเพราะอะไร การวเิคราะห์ประวติัศาสตร์จะช่วยให้รื3 อฟื3 นคน้หาไดว้า่ การปฏิบติั
และพิธีกรรมมีมาอย่างไร ทาํให้ชาวบ้านตื0นและรับรู้เอกลักษณ์และคุณค่าของตนเอง ค้นพบ
จิตสํานึกอิสระของชุมชน เห็นคุณค่าของการรวมตวัเป็นชุมชน และซาบซึ3 งในประวติัการต่อสู้
ร่วมกนัตลอดมา เห็นภยัของการครอบงาํของวฒันธรรมแปลกปลอมจากภายนอก ในแง่เศรษฐกิจ 
ชาวบา้นควรทาํการผลิตในขนาดที0เหมาะสม ใชแ้รงงานในครอบครัวเป็นหลกัก่อน แลว้ทาํเพื0อเลี3 ยง
ครอบครัวและชุมชน ในคาํจาํกดัความของสาระนี3 ที0 บาํรุง บุญปัญญากล่าวไว ้คือ “สลดัพนัธนาการ
แก่งการพึ0งพา พนัธนาการแห่งระบบตลาด กลบัไปสู่การพึ0งตนเองใหไ้ด”้ 
  2.1.5.2  การขยายตวัของแนวคิดวฒันธรรมชุมชน 
  สุปิยา ทาปทา (2550, 49-50) กล่าววา่แนวคิดวฒันธรรมชุมชนไดข้ยายตวัในหมู่นกั
คิด นกัวิชาการโดยไดห้ลอมรวมกบัแนวคิดใกลเ้คียง หลงัวิกฤตเศรษฐกิจ แนวคิดนี3 ไดรั้บการขาน
รับอย่างกวา้งขวางจากประชาชน เป็นอุดมการณ์ทุนนิยม แนวคิดสําคญัที0หลอมรวมและมีส่วน
สําคัญในการขยายแนวคิดวฒันธรรมชุมชนให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักคิด 
นกัวชิาการของไทย คือ แนวพุทธ แนวธุรกิจชุมชน และแนวคิดความขดัแยง้ มีดงักล่าวต่อไปนี3  
    1) แนวพุทธ ถือไดว้า่เป็นแนวคิดที0มีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดวฒันธรรม
ชุมชน แต่มีสิ0งที0เพิ0มเติมจากวฒันธรรมชุมชนขึ3นมาก็คือ เนน้ให้มีการปรับปรุงวฒันธรรมพื3นบา้น
โดยเพิ0มธรรมะของศาสนาพุทธ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นชุมชนธรรมนิยม เป็นผูมี้ส่วนสําคญั
ในการเผยแพร่ชี3 ให้สังคมไทยเห็นความสําคญัของชุมชนและการพฒันาที0ฐานรากของสังคม ที0
กล่าวว่าแนวพุทธสนับสนุนแนววฒันธรรมชุมชนเพราะแนวพุทธเป็นแนวศาสนาเพื0อประชาชน
ธรรมดา เพื0อชุมชนชาวบา้น 
    2) แนวคิดธุรกิจชุมชน เป็นแนวคิดที0เสนอวา่ ชุมชนควรผลิตเพื0อขายดว้ย 
นอกเหนือจากผลิตเพื0อเลี3 ยงตวัเองมีการบริหารจดัการที0ดี มีส่วนเกิน ได้เสนอคาํขวญัว่า หนึ0 ง
ครัวเรือนสองวถีิการผลิต สองวิถี คือ เลี3 ยงตวัเองหนึ0งและวิถีทุนนิยมอีกหนึ0ง ซึ0 งชุมชนควรพร้อมที0
จะเขา้แข่งขนัผลิตเพื0อขายในระบบทุนดว้ย แมมี้ฐานเป็นสถาบนัครอบครัวและชุมชน เมื0อเขา้ไปอยู่
ในระบบตลาด พฤติกรรมก็จาํเป็นตอ้งใช้ระบบทุนอยู่บา้ง เพื0อให้ดาํรงอยู่และขยายตวัได ้แนวคิด
ธุรกิจชุมชนนี3โดยแทแ้ลว้เป็นส่วนหนึ0งของแนวคิดวฒันธรรมชุมชนที0มองวา่ธุรกิจชุมชนเป็นส่วน
หนึ0งของระบบเศรษฐกิจชุมชน เป็นส่วนที0ไปติดต่อสัมผสักบัระบบเศรษฐกิจทุน แต่ไม่ไดเ้ป็นส่วน
ของระบบเศรษฐกิจทุนและเพื0อให้ฝ่ายชุมชนไดป้ระโยชน์จากระบบตลาดไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
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ฝ่ายชุมชนจะตอ้งฟูมฟักตวัเองแต่ละหน่วยแต่ละครอบครัวใหมี้ความเขม้แข็งมาที0สุดเป็นอนัดบัแรก 
แลว้จึงรวมตวักนัเป็นเครือข่ายหรือสหกรณ์ก่อนที0จะต่อรองกบันายทุน 
   3) แนวคิดความขดัแยง้ แนวคิดที0สําคญัที0สุดที0โตแ้ยง้กบัแนวคิดทุนนิยม 
โดยพื3นฐานแนวคิดจากสํานกัมาร์กซิสม ์(Marxism) เสนอวา่สังคมไทยไม่มีความชอบธรรมเพราะ
ชนชั3นเจา้ที0ดินและนายทุนผกูขาดเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต ขณะที0ชนชั3นชาวนาและกรรมกรไม่มี
ปัจจัยการผลิต ถูกขูดรีด จะต้องล้มล้างเจ้าที0ดินและนายทุนโดยการต่อสู้ระหว่างชนชั3 น แล้ว
สถาปนาระบบสังคมนิยม ซึ0 งแนวคิดนี3 เป็นอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย มีการ
ต่อสู้ด้วยอาวุธเพื0อล้มล้างระบบทุนต่อมาได้ล้มเลิกไปเนื0องจากสถานการณ์สากลและความไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพโครงสร้างการเมืองและวฒันธรรมไทย กล่าวคือ เศรษฐกิจไทยยงัเป็นเศรษฐกิจ
ของผูผ้ลิตเล็กอิสระ ซึ0 งยงัมีปัจจยัการผลิตอยูใ่นมือ ชาวนายงัคงเป็นเจา้ของที0ดิน ชุมชนยงัอยู ่ส่วน
แนวคิดความขดัแยง้สายกลาง คือ สาํนกัเศรษฐศาสตร์การเมือง มีกาํเนิดและพฒันาการที0เป็นตวัของ
ตวัเอง วิพากษ์ระบบทุนและรัฐเผด็จการตามแนวคิดมาร์กซิสม์ แต่มีความตระหนักว่ายงัเข้าใจ
ชนบทและภายในเขตของประเทศไม่พอ ตอ้งศึกษาจากนอกประเทศดว้ยและไดมี้การคน้ควา้วิจยั
เศรษฐกิจแลวฒันธรรมหมู่บา้นอยา่งจริงจงั นกัคิดคนสําคญัสํานกันี3 คือ ฉตัรทิพย ์นาถสุภา งานวิจยั
ที0สาํคญั วฒันธรรมหมู่บา้นไทย เศรษฐกิจหมู่บา้นไทย เป็นตน้ 
  2.1.5.3  ภูมิปัญญาทอ้งถิ0นกบัวฒันธรรมของชุมชน 

 คาํว่า ภูมิปัญญา ตรงกบัภาษาองักฤษว่า WISDOM ซึ0 งมีความหมายว่า ความรู้ 
ความสามารถ ความเชื0อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกปั้ญหาของมนุษย ์
นกัวชิาการศึกษาไทยไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี3  

 เสรี พงศ์พิศ (2529: 145) กล่าวว่า ค ําว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือภูมิปัญญา
ชาวบา้น (Popular Wisdom) หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ0น (Local Wisdom) ก็เรียก หมายถึงพื3นเพรากฐาน
ของความรู้ของชาวบา้น 

 ธวชั ปุณโณทก (2531: 40) กล่าววา่ ภูมิปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ของชาวบา้นที0
เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกนัมา ทั3งทางตรง คือประสบการณ์ด้วยตวัเอง หรือทางออ้ม ซึ0 ง
เรียนรู้จากผูใ้หญ่หรือความรู้ที0สืบต่อกนัมา 

 สามารถ จนัทร์สูรย์ (2536: 146) ภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทุกสิ0 งทุกอย่างที0
ชาวบา้นคิดไดเ้องที0นาํมาใชใ้นการแกปั้ญหา เป็นสติปัญญา เป็นองคค์วามรู้ทั3งหมดของชาวบา้น ทั3ง
กวา้ง ทั3งลึก ที0ชาวบา้นสามารถคิดเอง ทาํเอง โดยอาศยัศกัยภาพที0มีอยูแ่กปั้ญหาการดาํเนินชีวิตได้
ในทอ้งถิ0นอยา่งสมสมยั   
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 ภูมิปัญญาชาวบา้น เกิดจากการสะสม การเรียนรู้เป็นระยะเวลานาน มีลกัษณะ
เชื0อมโยงกนัไปหมดในทุกสาขาอาชีพไม่แยกเป็นวิชาแบบที0เราเรียน ฉะนั3นวิชาเกี0ยวกบัเศรษฐกิจ
อาชีพความเป็นอยู ่การใชจ่้าย การศึกษาวฒันธรรม มนัจะผสมผสานกลมกลืนเชื0อมโยงกนัไปหมด  

 เสาวภา สุขประเสริฐ (2542: 18) กล่าววา่ ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง วธีิการปฏิบติั
ซึ0 งชาวบ้านได้มาจากประสบการณ์แนวทางแก้ปัญหาแต่ละเรื0 อง แต่ละประสบการณ์ แต่ละ
สภาพแวดล้อม ซึ0 งจะมีเงื0อนไขปัจจยัเฉพาะแตกต่างกันไป นอกจากนี3 ภูมิปัญญาท้องถิ0น ยงัมี
ความหมายที0ครอบคลุมถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที0มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ0 งแวดล้อมซึ0 ง
กระบวนทศัน์ดงักล่าวจะมีรากฐานจากคาํสอนของศาสนคติ จารีตประเพณี ที0ไดรั้บการถ่ายทอดสั0ง
สอนและปฏิบติัสืบเนื0องกนัมา ปรับปรนเขา้กบับริบททางสังคมที0เปลี0ยนแปลงในแต่ละสมยั ทั3งนี3
โดยมีเป้าหมายเพื0อความสงบสุขของคน ทั3งในส่วนที0เป็นชุมชนและปัจเจกบุคคล ซึ0 งกระบวนทศัน์
ที0เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ0น จาํแนกออกได ้3 ลกัษณะ คือ 
    1) ภูมิปัญญาเกี0ยวกับการจัดการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติสิ0งแวดลอ้ม 

    2) ภูมิปัญญาเกี0ยวกบัระบบสังคมหรือการจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
กบัมนุษย ์

   3) ภูมิปัญญาเกี0ยวกบัระบบการผลิต หรือการประกอบอาชีพที0มีลกัษณะ
มุ่งเนน้ระบบการผลิตเพื0อพึงตนเอง 

 เสรี พงศพ์ิศ (2529: 145) กล่าววา่ ภูมิปัญญามี 2 ลกัษณะ คือ 
  1) ลักษณะที0เป็นนามธรรม เป็นโลกทศัน์ชีวทศัน์ เป็นปรัชญาในการ

ดาํเนินชีวติ เป็นเรื0องเกี0ยวกบัการเกิด แก่ เจบ็ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ0งในชีวติประจาํวนั 
  2) ลกัษณะที0เป็นรูปธรรม เป็นเรื0องเกี0ยวกบัเฉพาะดา้นต่าง ๆ เช่น การทาํ

มาหากิน การเกษตร หตัถกรรม ศิลปะดนตรี และอื0น ๆ  
 เสรี พงศพ์ิศ (2529: 146) ภูมิปัญญาเหล่านี3สะทอ้นออกมาใน 3 ลกัษณะที0สัมพนัธ์

ใกลชิ้ดกนัคือ 
   1) ความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกัน คือความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัโลก 
สิ0งแวดลอ้ม สัตว ์พืช ธรรมชาติ 
   2) ความสัมพนัธ์กบัคนอื0น ๆ ที0ร่วมกนัในสังคม หรือชุมชน 
   3) ความสัมพนัธ์กับสิ0 งศกัด̀ิสิทธ̀ิ สิ0 งเหนือธรรมชาติ สิ0 งที0ไม่สามารถ
สัมผสัไดท้ั3งหลาย 
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 ประเวศ วะสี (2536: 21-22) กล่าววา่ ชนเหล่าใดที0ดาํรงความเป็นกลุ่ม หรือชนชาติ 
หรือประเทศ มาเป็นเวลานาน ตอ้งมีภูมิปัญญาของกลุ่ม หรือของชนชาติ หรือของประเทศ อนัอาจ
เรียกรวม ๆ กนัวา่ภูมิปัญญาทอ้งถิ0น (Local  Wisdom) คนปัญญาอ่อนดาํรงชีวิตดว้ยตนเองไม่ไดฉ้นั
ใด สังคมที0ไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถอยูร่อดไดด้ว้ยตนเอง ฉะนั3น สังคมที0ดาํรงอยู่ไดด้ว้ยตนเองเป็น
เวลาชา้นาน จะตอ้งมีภูมิปัญญาของตนเอง ภูมิปัญญาทอ้งถิ0นสะสมขึ3นมาจากประสบการณ์ของชีวิต 
สังคมและในสภาพสิ0งแวดลอ้มที0แตกต่างกนั และถ่ายทอดสืบต่อกนัมาเป็นวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ0นมีลกัษณะที0สาํคญับางประการคือ 

  1)  ความจาํเพาะกบัทอ้งถิ0น 
    2)  มีความเชื0อมโยงหรือบูรณาการ 
   3)  มีความเคารพผูอ้าวโุส 
 สําหรับเรื0องความจาํเพาะกบัทอ้งถิ0น เป็นเรื0องที0ชดัเจนอยูใ่นตวัตามชื0อ เพราะภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ0นสะสมขึ3นมาจากประสบการณ์หรือความจดัเจนจากชีวิตและสังคมในทอ้งถิ0นหนึ0ง  ๆ 
เพราะฉะนั3นภูมิปัญญาทอ้งถิ0นจึงมีความสอดคลอ้งกบัเรื0องของทอ้งถิ0นมากกวา่ภูมิปัญญาที0มาจาก
ข้างนอก แต่อาจจะเอาไปใช้ในท้องถิ0นอื0นที0แตกต่างกันไม่ได้หรือได้ไม่ดี ชีวิต สังคม และ
สิ0 งแวดล้อม มีความเชื0อมโยงกันเป็นบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ0นเป็นภูมิปัญญาที0มาจาก
ประสบการณ์จริง จึงมีความเป็นบูรณาการสูง ทั3 งในเรื0 องของกาย ใจ สังคม และสิ0 งแวดล้อม 
ความคิดเรื0 องแม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ พระภูมิเจ้าที0 รุกขเทวดา เป็นตวัอย่างของการนําเอา
ธรรมชาติมาเป็นนามธรรมที0สื0อไปถึงส่วนลึกของใจที0เชื0อมโยงไปสู่อตัถะประโยชน์โดยสร้าง
ความสัมพนัธ์ที0ถูกตอ้ง ใหค้นเคารพธรรมชาติ คนเราถา้เคารพอะไรยอ่มไม่ทาํลายสิ0งนั3น การรู้อะไร
ถา้สัมผสัไดเ้พียงวตัถุธรรมแต่ไปไม่ถึงนามธรรม ยอ่มสัมผสัไดเ้พียงตื3น ๆ หยาบ ๆ เป็นส่วนเป็น
เสี3 ยว ขาดสัมผสัทางใจที0ลึกซึ3 ง และการมุ่งอตัถะประโยชน์ เช่นวา่ ดินก็ดี แม่นํ3 าก็ดี ขา้วก็ดี ตน้ไมก้็
ดี ก็เป็นแต่วตัถุซึ0 งมีส่วนประกอบอยา่งนี3  ๆ ตามหลกัวิทยาศาสตร์ ไม่มีความเคารพ จะทาํอะไรกบั
สิ0งเหล่านี3ก็ได ้ความคิดและท่าทีอยา่งนี3 จึงนาํไปสู่การทาํลายสูง ภูมิปัญญาทอ้งถิ0นให้ความสําคญัแก่
ประสบการณ์ จึงมีความ เคารพผูอ้าวโุส เพราะผูอ้าวโุสมีประสบการณ์มากกวา่ นี3 จะเห็นไดว้า่เราให้
ความสาํคญัต่อภูมิปัญญาอยา่งไร   

 ประเวศ วะสี (2536: 23) สรุปลกัษณะสาํคญัภูมิปัญญาทอ้งถิ0นมี 4 ลกัษณะ คือ 
   1) มีวฒันธรรมเป็นฐาน ไม่ใช่วทิยาศาสตร์ 
   2) มีบูรณาการสูง 
   3) มีความเชื0อมโยงไปสู่นามธรรมที0ลึกซึ3 งสูงส่ง 
   4) เนน้ความสาํคญัของจริยธรรมมากกวา่วตัถุธรรม 
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 สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  (2539 อ ้าง ถึงใ น เส าวภา  สุข
ประเสริฐ, 2542: 22) ไดก้าํหนดสาขายอ่ยของภูมิปัญญาชาวบา้น ในการคดัเลือกและเชิดชูเกียรติผูมี้
ผลงานดีเด่นทางดา้นวฒันธรรม 4 สาขาดงันี3  
   1) ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นเกษตร เช่น การทาํเกษตรแบบผสมผสานการ
แกปั้ญหาการเกษตรดา้นการตลาด การแกปั้ญหาดา้นการผลิต (เช่นการแกไ้ขโรคและแมลง) และ
รู้จกัปรับใชเ้ทคโนโลย ี
   2) ภูมิปัญญาชาวบา้นด้านสิ0งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ป่าไม ้ตน้นํ3 าลาํ
ธาร การรักษา การถ่ายทอดความรู้ดั3งเดิมเพื0อการอนุรักษ์ เช่น การเคารพแม่นํ3 า แผ่นดิน พืชพนัธ์ุ
ธญัญาหาร และ โบราณสถาน โบราณวตัถุ เป็นตน้ 
   3) ภูมิปัญญาชาวบา้นด้านการจดัการ สวสัดิการและธุรกิจชุมชน ไดแ้ก่ 
กองทุนต่าง ๆ ในชุมชน เช่น สหบาลขา้ว (ธนาคารขา้ว) สหกรณ์ ร้านคา้ กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์และ
กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเยาวชน เป็นตน้ 
   4) ภูมิปัญญาชาวบา้นด้านการรักษาโรคและป้องกนั เช่น หมอพื3นบา้น 
หมอธรรม และผูร้อบรู้เรื0องสมุนไพร เป็นตน้ 

 ประเวศ วะสี (2536: 33) กล่าวสรุปว่า ภูมิปัญญาไทย หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ0น คือ 
วฒันธรรมพื3นฐานของเรา การพฒันาควรตั3งอยู่บนพื3นฐานที0มั0นคงของเราเอง และหาสิ0 งอื0นมา
ตกแต่งประดบัประดาตามที0เหมาะสม หาใช่การพฒันาที0ขาดลอยจากฐานเดิมของตนเอง ซึ0 งจะทาํ
ใหโ้ยกคลอนไดง่้าย รัฐบาลและสาธารณะควรทาํความเขา้ใจความสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถิ0น และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ0นเขา้สู่ระบบการศึกษาของชาติ เพื0อความสมบูรณ์ของ
การศึกษาอนัจกัเป็นการฟื3 นฟูบูรณะพลงัของชาติ เพื0อความสมานฉันท์ของคนในชาติ การพฒันา
อยา่งไดส้มดุลและยงัยื0นและศานติสุขของสังคมไทย 

 ภูมิปัญญาท้องถิ0นในภาพรวม หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ ที0เกิดจากการเรียนรู้ การปรับตวั เลือกสรร ปรุงแต่ง สั0งสม และสืบทอดกนัมาเป็น
ระยะเวลานานมีลกัษณะเฉพาะที0แสดงถึงความเป็นทอ้งถิ0น ที0เชื0อมโยงกนัเป็นองค์รวมกบัทุก ๆ 
เรื0องในการดาํเนินวถีิชีวติของคนในทอ้งถิ0น ใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยคุสมยั 
  2.1.5.4  การเรียนรู้และสร้างสรรคภู์มิปัญญาทอ้งถิ0น 
  การเรียนรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ0นนั3นเป็นกระบวนการที0เกิดขึ3 นโดย
ธรรมชาติและมีลักษณะบูรณาการกับวิถีชีวิตและระบบคุณค่าทางวฒันธรรม เน้นการสื0อสาร
ถ่ายทอดทั3งระหวา่งบุคคลภายในชุมชนและระหวา่งชุมชน และจะมีลกัษณะเฉพาะที0เป็นการเรียนรู้
ที0 “แอบเรียนรู้อยู่ภายในอย่างเงียบ ๆ” แต่ก็ยงัถือวา่เป็นการเรียนรู้ที0เกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
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ผูอื้0น กระบวนการเรียนรู้เหล่านี3สามารถปรับตวัและเปลี0ยนแปลงให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ ขึ3นไดเ้สมอ
ดงัมีผูรู้้กล่าวไวด้งันี3  
  อานนัท ์กาญจนพนัธ์  (2539 อา้งถึงใน มาลี ไพรสน, 2549: 17) กล่าววา่ ระบบภูมิ
ปัญญา มกัปรากฏให้เห็นในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค ์การผลิตใหม่ และการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านทางองค์กรทางสังคมในทอ้งถิ0น เพื0อปรับตวัต่อการเปลี0ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอ้ม 
  เอกวทิย ์ณ ถลาง (2544: 110-116) ไดท้าํการวจิยัภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาคพบวา่การ
สร้างสรรคภู์มิปัญญาทอ้งถิ0นนั3นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที0เกิดขึ3นโดยธรรมชาติ ประมวลไดท้ั3งหมด 
8 รูปแบบ ดงันี3  คือ 
   1) การเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูก เป็นการเรียนรู้ที0มายาวนานตั3งแต่
บรรพกาลที0มนุษยเ์รียนรู้ที0จะดาํรงชีวิตและรักษาเผ่าพนัธ์ุของตนให้อยูร่อดดว้ยการลองผิดลองถูก
ในการหาอาหาร ต่อสู้กบัภยัธรรมชาติ การรักษาพยาบาล การต่อสู้แยง่ชิงสิ0งของที0อยู ่ระหวา่งมนุษย์
ดว้ยกนัและการเผชิญโชคดว้ยการเสี0ยงต่าง ๆ ซึ0 งจากประสบการณ์การลองผิดลองถูกมนุษยก์็
สามารถสะสมความรู้ความเขา้ใจของตนไวแ้ลว้ถ่ายทอดส่งต่อให้ลูกหลานเผา่พนัธ์ุของตน นานเขา้
สิ0 งที0ประพฤติปฏิบัติ หรือเป็นสิ0 งที0ห้ามปฏิบัติก็กลายเป็นจารีตธรรมเนียม หรือข้อห้ามใน
วฒันธรรมของมนุษยก์ลุ่มนั3น ๆ เมื0อกาลเวลาล่วงไปมนุษยอ์าจจะลืมเหตุผลที0มาของธรรมเนียม
ปฏิบติัไปแลว้ รู้แต่วา่ในสังคมของตนตอ้งประพฤติปฏิบติัเช่นนั3นจริง ๆ  จึงจะอยูร่อดปลอดภยัหรือ
แกไ้ขป้องกนัปัญหาได ้
    2) การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทาํจริง เป็นการเรียนรู้ในสถานการณ์
สิ0งแวดลอ้มที0มีอยูจ่ริง เช่น การเดินทาง การเพาะปลูก การสร้างบา้น การต่อสู้กบัอนัตราย ดงัเห็นได้
จากชาวนาในภาคเหนือเรียนรู้การร่วมกนัจดัระบบเหมืองฝายเพื0อกสิกรรมในพื3นที0ลุ่มนํ3 าระหว่าง
เขา แลว้ค่อย ๆ พฒันาขึ3นเป็นระบบความสัมพนัธ์ในการแบ่งปันนํ3าระหวา่งคนที0ตั3งถิ0นฐานอยูใ่นลุ่ม
นํ3าเดียวกนั การเรียนรู้และการสะสมประสบการต่าง ๆ ในสถานการณ์จริง ปฏิบติัจริง แลว้ส่งต่อไป
ยงัลูกหลานแบบค่อยเป็นค่อยไป 
   3) การถ่ายทอดความรู้ เป็นการส่งต่อ (Transmission) ความรู้แก่คนรุ่น
หลงั ซึ0 งโดยทั0วไป การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบา้นมกัใชว้ธีิสาธิตและถ่ายทอดดว้ยวาจา ในกรณี
ที0เป็นศิลปะวิทยาการระดบัสูงที0มีความซับซ้อนหรือลึกซึ3 งจึงใช้วิธีลายลกัษณ์อกัษร เช่น ตาํรายา 
ตาํราปลูกบา้น โหราศาสตร์ หรือไม่ก็ผกูเป็นวรรณกรรม คาํสอน ภาษิต ตาํนาน นิทาน ตามแต่ความ
สะดวกและเห็นว่าสองคล้องกบัพื3นฐานของชาวบา้น ซึ0 งการถ่ายทอดด้วยวิธีดงักล่าวไม่มีอะไร



30 

ตายตวั สามารถเปลี0ยนไปตามเหตุปัจจยัที0อยู่ในการรับรู้ของผูค้นผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรม และใน
บางกรณีความรู้ที0สั0งสมมาอาจจะถดถอยหรือสูญหายไปก็ได ้
   4) การเรียนรู้ผ่านพิธีกรรม พิธีกรรมในเชิงจิตวิทยาเป็นกระบวนการที0มี
ความศกัด̀ิสิทธ̀ิและมีอาํนาจโน้มน้าวให้คนที0มีส่วนร่วมรับเอาคุณค่า และแบบอย่างพฤติกรรมที0
ตอ้งการเนน้เขา้ไวใ้นตวั เป็นการตอกย ํ3าความเชื0อและกรอบศีลธรรมจรรยาของกลุ่มชน ตอกย ํ3าแนว
ปฏิบติัและความคาดหวงัโดยไม่ต้องการจาํแนกแจกแจงเหตุผล แต่ใช้ศรัทธา ความหวงั ความ
ศกัด̀ิสิทธ̀ิของพิธีกรรม เป็นการสร้างกระแสความเชื0อและพฤติกรรมที0พึงประสงค ์ดงัเช่น พิธีสืบ
ชะตาแม่นํ3 า สืบชะตาเมือง บวชตน้ไม ้บวชป่า พิธีอุปสมบท พิธีบงัสุกุล พิธีสู่ขวญัในโอกาสต่าง ๆ 
เป็นต้นเหล่านี3  จะเกิดผลทางใจแก่ผูเ้ขา้ร่วมพิธี และมีผลในการวางบรรทดัฐานความประพฤติ 
ตลอดจนควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นอนัมาก รวมทั3งตอกย ํ3าความสําคญัของคุณค่าทาง
สังคมอยา่งมีพลงัดว้ย พิธีกรรมจึงมิใช่เรื0องเหลวไหลหรืองมงาย แต่เป็นกรรมวธีิในทางวฒันธรรมที0
มีผลในการปลูกฝัง บ่มเพาะความเชื0อ คุณค่า และแนวทางความประพฤติที0เหมาะสมออกมา 
โดยเฉพาะอยา่งยิ0งในสังคมประเพณี หรือแมแ้ต่ในสังคมสมยัใหม่ที0นบัถือความเป็นเหตุเป็นผลต่อ
กนัของสรรพสิ0ง พิธีกรรมก็ยงัมีค่าแก่การเรียนรู้ทางจิตวิญญาณอยู่นั0นเอง เพราะมนุษยก์็ยงัเป็น
มนุษยที์0มิไดอ้ยูภ่ายใตก้ฎเกณฑข์องวทิยาศาสตร์เพียงอยา่งเดียว 
    5) การเรียนรู้ทางศาสนา ทั3 งในด้านหลักคาํสอน ศีล และวตัรปฏิบัติ 
ตลอดจนพิธีกรรมและกิจกรรมทางสังคม ที0มีวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ในเชิงกาเรียนรู้ลว้นมีผล
ตอกย ํ3าภูมิปัญญาที0เป็นอุดมการณ์แห่งชีวิต ให้กรอบและบรรทดัฐานความประพฤติ ความมั0นคง 
ความอบอุ่นทางจิตใจ เป็นที0ยึดเหนี0ยวแก่ในการเผชิญชีวิตบนความไม่แน่นอนอนัเป็นสัจธรรมของ
ชีวิจอย่างหนึ0 ง สถาบนัทางศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของคนที0อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า 
สําหรับพุทธศาสนาในขั3นปรมตัถ์มีผลต่อการพฒันาจิตวิญญาณให้เป็นอิสระจากความทุกข์ยากทั3ง
ปวง ศาสนาจึงเป็นหลกัในการหล่อหลอมบ่มเพาะทั3งความประพฤติ สติปัญญา และอุดมการณ์แห่ง
ชีวติไปพร้อม ๆ กนั ถือวา่เป็นการเรียนรู้ที0มีลกัษณะเป็นองคร์วม และมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนที0นบั
ถือศาสนานั3น ๆ ทั3งโดยตรงและโดยออ้ม อีกทั3งเป็นแก่นและกรอบในกระบวนการขดัเกลาทาง
สังคม (Socialization) ดว้ย 
   6) การแลกเปลี0ยนทางวฒันธรรมและขอ้มูลข่าวสาร เป็นการเรียนรู้ผ่าน
การแลกเปลี0ยนทางว ัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารระหว่างคนต่างกลุ่มที0แตกต่างกัน ทําให้
กระบวนการเรียนรู้ขยายตวั มีความคิดใหม่ วิธีการใหม่เขา้มาผสมกลมกลืนกนับา้ง ขดัแยง้กนับา้ง 
แต่ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ที0หลากหลายและกวา้งขวาง ทั3งในทางสาระรูปแบบและวธีิการ กระบวนการ
เรียนรู้ของคนในสังคมจึงมีพลวตัโลดโผนกวา่เดิม ส่วนหนึ0งไปกบักระแสเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสาร



31 

อนัทนัสมยั ส่วนหนึ0 งไปกบัโลกกายภาพหรือธรรมชาติแวดล้อม และอีกส่วนหนึ0 งมุ่งไปทางจิต
วญิญาณ ขณะเดียวกนัก็มีเครือข่ายของการขยายตวัของการเรียนรู้ที0กวา้งขวางและหลากหลาย 
   7) การผลิตซํ3 าทางวฒันธรรม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที0มีการเลือกเอา
ระบบความเชื0อและธรรมเนียมปฏิบัติที0สืบทอดกันมาผลิตซํ3 าเพื0อใช้ในการแก้ปัญหาทั3 งทาง
สิ0งแวดลอ้ม เศรษฐกิจและทางสังคม กระบวนการเรียนรู้ลกัษณะนี3 ไม่เกี0ยวกบัการประเมินค่าวา่ผิด
ถูกดีชั0วแต่อยา่งใด การผลิตซํ3 าทางวฒันธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้อยา่งหนึ0งที0ยอ่มมีทั3งไดผ้ลและ
ไม่ไดผ้ลสร้างสรรคแ์ละไม่สร้างสรรค ์
   8) การเรียนรู้แบบครูพกัลกัจาํ เป็นกระบวนการเรียนรู้อีกวิธีหนึ0 งที0มีมา
แต่เดิม และจะยงัมีอยู่ต่อไป วิธีนี3 เป็นการเรียนรู้ในทาํนองแอบเรียน แอบเอาอย่าง แอบลองทาํดู 
ตามแบบอยา่งที0เฝ้าสังเกตอยู่เงียบ ๆ แลว้รับเอามาเป็นของตนเมื0อทาํไดจ้ริง วิธีนี3 ดูเผิน ๆ เหมือน
เป็นการลกัขโมยสิ0งที0เป็นภูมิปัญญาของผูอื้0น แต่ในความหมายที0เขา้ใจกนัหาไดสื้0อไปในทางที0ชั0ว
ร้ายไม่ เพราะเป็นวธีิธรรมดา วธีิธรรมชาติของคนในการเรียนรู้จากผูอื้0น ในชีวิตจริงของทุกคนจะมี
พฤติกรรมของครูพกัลกัจาํอยูไ่ม่มากก็นอ้ย และถา้ยอมรับนบัถือกนัวา่วิธีการเรียนรู้ที0ดูประหนึ0งวา่
ไม่สําคญันี3 มีคุณค่าสูง มีความเป็นธรรมชาติในนิสัยมนุษย ์และเป็นแนวทางหาความรู้หนึ0 งที0มี
ประสิทธิภาพ ก็จะเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที0เป็นผลดีอีกทางหนึ0งดว้ย 
  นิธิ เอียวศรีวงศ ์(2547: 57-67 อา้งถึงในมาลี ไพรสน, 2549: 19) กล่าววา่ กระบวนการ
สร้างและสืบทอดความรู้ทอ้งถิ0นนั3นมี 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
    1)  กระบวนการเกิดองคค์วามรู้มีลกัษณะเป็นสมบติัสาธารณะ 
    2)  การแลกเปลี0ยนเชื0อมโยงกนัระหวา่งชุมชน 
   3)  การสืบทอดในระดบัครอบครัวและในชุมชน 
    4)  มีผูเ้ชี0ยวชาญเป็นผูสื้บทอดผดุงรักษาไว ้มีการถ่ายทอดในลกัษณะของ
ครูกบัศิษย ์
 
 2.1.6  วฒันธรรมกบัการพฒันา 
 เมื0อ ปี พ.ศ. 2532 องค์การสหประชาชาติโดยขอ้เสนอขององค์การยูเนสโกได้ประกาศ  
ทศวรรษแห่งวฒันธรรมกับการพฒันา โดยที0เล็งเห็นว่าในการพฒันานั3น ถ้าใช้แต่วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมจะเสียศูนย ์จาํเป็นตอ้งนาํวฒันธรรมเขา้มาเป็นฐานของการพฒันา ซึ0 งนกัวิชาการ
องคก์รต่าง ๆ ไดใ้หค้วามสาํคญัเรื0อง วฒันธรรมกบัการพฒันา  
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 วีรนุช ไมไ้ทย (2541: 3) จากการประชุมระหว่างรัฐบาลที0กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดน 
เมื0อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2541 ผูแ้ทนนานาประเทศไดล้งมติรับรองแผนปฏิบติัการดา้นวฒันธรรมและ
การพฒันา ซึ0 งมีจุดมุ่งหมาย 5 ประการดงันี3  
  1) เพื0อใหน้โยบายทางวฒันธรรมเป็นองคป์ระกอบหลกัในยทุธศาสตร์การพฒันา 
  2) เพื0อส่งเสริมการสร้างสรรคแ์ละการมีส่วนร่วมในวถีิชีวติทางวฒันธรรม 
  3) เพื0อสร้างมาตรการที0จะอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทางวฒันธรรม 
  4) เพื0อส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมและภาษาศาสตร์ ในสังคมแห่ง
ข่าวสารขอ้มูล 
  5) เพื0อจดัหาทรัพยากรทั3งดา้นกาํลงัคนและเงินเพิ0มสาํหรับการพฒันาวฒันธรรม 
 พระยาอนุมานราชธน (2524: 61-63) ผูเ้ป็นปราชญท์างดา้นวฒันธรรมคนหนึ0งของไทย ที0มี
ความเขา้ใจอย่างลึกซึ3 งต่อทั3งวฒันธรรมบา้น (พื3นบา้น) และวฒันธรรมเมือง ให้ความเห็นไวว้่า
วฒันธรรมจะเปลี0ยนไปเป็นความเจริญ อยู่ที0คนในสังคมมีปัญญาความสามารถรู้จกัริเริ0มด้วยการ
คน้พบสิ0งที0มีอยู่แลว้ แต่ยงัเร้นอยู่  และดว้ยการประดิษฐ์เสริมสร้างสิ0งใหม่บนรากฐานสิ0งเก่า เพื0อ
รักษาเสถียรภาพและบุคลิกลกัษณะสังคมของตนไว ้ การเปลี0ยนแปลงไปขา้งหนา้เท่านั3นที0จะทาํให้
วฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึ0งมีเสถียรภาพ เปรียบเสมือนลูกข่างที0ตอ้งหมุนอยูต่ลอดเวลาจึงจะยืนอยู่
ได ้ เช่นนี3 เองจึงเรียกวา่วฒันธรรมมีพลวตั (Dynamic) และในการเคลื0อนที0ไปนั3นหากไม่มีการสลดั
ของเก่าที0ไม่สอดคลอ้งแลว้ทิ3งเสียบา้ง พร้อมกบัต่อเติมเสริมแต่งสิ0งใหม่เขา้ไป ก็จะทาํให้วฒันธรรม
เกิดอาการลา้ (Cultural Lag) และค่อยเสื0อมไป จนในที0สุดก็จะสลดัทิ3งวฒันธรรมของตนเสีย แลว้รับ
เอาวฒันธรรมอื0นเขา้มาแทนที0เป็นของตน อนัจะเป็นผลให้สังคมนั3นตอ้งสูญเสียบุคลิกลกัษณะของ
ตนไปในที0สุด  
 สุรเชษฐ  เวชชพิทกัษ ์และคณะ (2536: 65-66) กล่าววา่ วฒันธรรม คือ ความเจริญงอกงาม
ของหมู่ชน การพฒันาก็เป็นการทาํให้ดีขึ3 น เจริญงอกงามขึ3นเช่นกนั ดงันั3น การดาํเนินงานด้าน
วฒันธรรมจึงตอ้งใชปั้ญญา คน้หาสิ0งที0มีอยูแ่ลว้ ฟื3 นฟู ประยุกต ์และประดิษฐ์เสริมสร้างสิ0งใหม่บน
รากฐานสิ0งเก่าที0คน้พบนั3น ดว้ยเหตุนี3  การพฒันาวฒันธรรมในตวัของมนัเองคือการพฒันานั3นเอง 
และที0สําคญัอีกอยา่งที0ตอ้งระลึกไวเ้สมอก็คือ ชาวบา้นผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรมนั3นควรเป็นตวัหลกั
ในการพฒันา 

 การให้ความสนใจเรื0อง วฒันธรรมกบัการพฒันา จึงเป็นสิ0งที0มีความสําคญัยิ0ง ทั3งในส่วน
ของชาวบา้นเองและในส่วนของคนนอกที0เขา้ไปเกี0ยวขอ้งหลงัจากที0ไดค้น้พบวา่วฒันธรรมเป็นพลงั
สาํคญัในการพฒันาแลว้ ไดเ้กิดการคน้หา นกัฟื3 นฟู นกัประยุกต ์และประดิษฐ์คิดคน้ทางวฒันธรรม
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พื3นบา้น มาช่วยกนัฟื3 นฟู ประยุกต ์และเสริมสร้างสิ0งใหม่บนรากฐานเดิม เพื0อรักษาเสถียรภาพของ
ชุมชนใหด้าํรงอยูไ่ดอ้ยา่งสมสมยั นกัประดิษฐคิ์ดคน้ทางวฒันธรรมเหล่านี3 มีชื0อเรียกในเวลาต่อมาวา่ 
ปราชญ์ชาวบา้น หรือผูรู้้ชาวบา้น และสติปัญญาที0นาํมาใช้ในการสร้างสรรค์นี3 เรียกว่า ภูมิปัญญา
ของการพฒันา 
 ประเวศ วะสี (2537: 6-10 อา้งถึงใน เสาวภา สุขประเสริฐ, 2542: 14) แสดงความคิดเห็น
เกี0ยวกบัวฒันธรรมกบัการพฒันานั0น คือ การกลบัไปหาคุณค่าของมนุษยแ์ละวฒันธรรมให้กลบัมา
เป็นหัวใจของการพฒันาชุมชนให้เกิดความสมดุลในการพฒันา และนาํไปสู่การพฒันาที0ย ั0งยืน แต่
ไม่ได้หมายความว่าจะไปนําแบบเดิมมาใช้ แต่เป็นการประยุกต์ให้เข้ากับข้อดีของวฒันธรรม
สมยัใหม่ ซึ0 งเราสามารถคน้พบและเรียนรู้ ไดจ้ากชาวบา้นและชุมชนทอ้งถิ0นต่าง ๆ ที0ไดพ้ฒันา
แนวคิด และเทคนิคจนเป็นภูมิปัญญาชาวบา้น ก็คือ วฒันธรรมนั0นเอง วฒันธรรม คือ วิถีชีวิตของ
ประชาชนเป็นองค์รวมของกลุ่มชน ชุมชนทอ้งถิ0น กลุ่มชาติพนัธ์ุ เผา่พนัธ์ุ เป็นภูมิปัญญาที0เรียนรู้ 
เลือกสรร กลั0นกรอง ลองใชแ้ละถ่ายทอดกนัมา วฒันธรรมเป็นภูมิปัญญาที0เป็นรากฐานของสังคม 
การส่งเสริมวฒันธรรมใหเ้ขม้แขง็จะช่วยส่งเสริมใหส้ังคมเขม้แข็ง ซึ0 งจะส่งผลต่อระบบศีลธรรมให้
เขม้แขง็ดว้ย 
  ประเวศ วะสี (2539: 6-7) กล่าวถึง วฒันธรรม คือ พลงัแห่งการพฒันา แต่การที0วฒันธรรม
ไม่มีพลงั เพระสังคมไทยไดรั้บการสื0อความหมายของคาํวา่วฒันธรรมในรูปแบบไม่มีชีวิต คนส่วน
ใหญ่เมื0อไดย้นิคาํวา่ วฒันธรรมมกั หมายถึงการแสดง และพิธีการในวนัสําคญัของชาติหรือการร้อง
รําทาํเพลง และศิลปวตัถุเท่านั3น จึงมองไม่เห็นว่าวฒันธรรมจะเป็นพลงัในการพฒันาได้อย่างไร 
วฒันธรรมจะมีพลงัในการพฒันา อยูที่0ความเขา้ใจความหมายของวฒันธรรม ความเขา้ใจเป็นพลงั
หรืออาํนาจที0ยิ0งใหญ่ คือ อาํนาจแห่งความเขา้ใจ ฉะนั3นการที0จะทาํความเขา้ใจเกี0ยวกบัวฒันธรรมกบั
การพฒันาควรเริ0มตน้ที0การบูรณะคาํวา่วฒันธรรม คาํวา่บูรณะในที0นี3หมายถึง บูรณะความเขา้ใจของ
สาธารณะ การปฏิบติัหรือพฤติกรรมของชุมชน หรือวิถีชีวิตชุมชน คือ วฒันธรรม การปฏิบติัหรือ
วถีิชีวติสะทอ้นภูมิปัญญาของชุมชนหรือสังคม ซึ0 งไดม้าจากประสบการณ์จริงเลือกสรร กลั0นกรอง 
ลองใช ้และถ่ายทอดดว้ยการปฏิบติัสืบต่อกนัมา เนื0องจากวฒันธรรมเป็นปัญญาที0ผกูติดกบัแดนดิน
ถิ0นต่าง ๆ หรือแผน่ดิน การให้คาํจาํกดัความวา่ วฒันธรรมหรือภูมิปัญญา จึงมีความเหมาะสม บดันี3  
ควรเข้าใจได้แล้วว่า ปัญญาของมนุษย์มิได้เกิดขึ3 นในเฉพาะห้องเรียน และห้องทดลองทาง
วิทยาศาสตร์เท่านั3น แต่มีกระแสของปัญญาอีกกระแสหนึ0 ง ซึ0 งยาวกว่า กวา้งไกลและลึกซึ3 งกว่า 
เรียกวา่ปัญญาทางวฒันธรรม หรือวฒันธรรม หรือภูมิปัญญา 
 บุญส่ง ธรรมศิวานนท ์และคณะ (2554: 221) กล่าววา่ การพฒันาที0แปลกแยกไปจากบริบท
ทางวฒันธรรมย่อมเป็นการเติบโตที0ปราศจากจิตวิญญาณ เพราะวฒันธรรมเป็นรากฐานของสังคม 
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เป็นแหล่งเกิดของพลงัความสร้างสรรคที์0จะขบัเคลื0อนสังคมให้ไปสู่แนวทางแห่งการพฒันา รัฐ จึง
ไม่สามารถเขา้มากาํหนดรูปแบบวฒันธรรมแก่ผูค้นได ้ในทางกลบักนั วฒันธรรมเสียอีกในระยะ
ยาวที0จะเป็นตาํกาํหนดรูปแบบและบทบาทของรัฐ รัฐจึงมีหน้าต้องที0ปกปักรักษาและส่งเสริม
เสรีภาพทางวฒันธรรมซึ0งตั3งอยูบ่นการยอมรับและยกยอ่งวฒันธรรมของทุกกลุ่มชน 
 วีรนุช ไมไ้ทย (2541: 2) พูดถึงความลม้เหลวในการพฒันาส่วนใหญ่ มีสาเหตุเนื0องมาจาก
การที0โครงสร้างการพฒันาส่วนมากไม่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัทางดา้นทรัพยากรมนุษยซึ์0 งเกี0ยวโยง
อย่างสลบัซบัซ้อน ในเรื0องความสัมพนัธ์ระหว่างความเชื0อ ค่านิยม และแรงจูงใจอนัหลายหลากที0
ประกอบกนัเขา้เป็นหวัใจของวฒันธรรม ยงัไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียวไม่
สามารถนาํไปสู่การสร้างคุณภาพชีวติที0แทจ้ริงได ้แนวทางการพฒันาจึงตอ้งขยายกรอบให้กวา้งขึ3น
โครงสร้างการพฒันาของสหประชาชาติ (UNDP) เพิ0มคาํนิยามของการพฒันาทรัพยากรมนุษยว์่า
เป็น กระบวนการขยายทางเลือกแก่ปวงชน ทางเลือกดงักล่าวครอบคลุมทั3งทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม 
 บุญส่ง ธรรมศิวานนท์ (2554: 221) วฒันธรรมของทุกกลุ่มชนเปลี0ยนแปลงไปตามแรง
กระทบจากวฒันธรรมอื0น มากบา้ง นอ้ยบา้ง ตามความรุนแรงของกระแสที0มากระทบ วฒันธรรมจึง
ตอ้งมีความเป็นพลงัในตวัเองและมีวิวฒันาการอย่างต่อเนื0องตลอดเวลา การพฒันาที0มุ่งแต่เชิง
เศรษฐกิจเป็นหลกัตามกระแสโลกาภิวฒัน์ ในปัจจุบนัไดก่้อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบที0ไม่คาดคิด 
เช่น 
  1) การเปลี0ยนมาสู่สังคมเศรษฐกิจพาณิชยท์าํใหส้ตรีและเด็กยากลาํบากยิ0งขึ3น 
  2) การล่มสลายของครอบครัวเครือญาติ 
  3) การเปลี0ยนรูปแบบความสัมพนัธ์ในชนบทระหว่างผูอุ้ปถมัภ์กบัลูกจา้งมาเป็น
ความสัมพนัธ์ในเชิงเงินตราถ่ายเดียว 
  4) ประชากรชนบทถูกมองขา้มความสาํคญั 
  5) ระบบการตลาดและการแข่งขนัเสรีทาํให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อ อตัราว่างงานสูง 
ความรู้สึกแปลกแยกในสังคม และอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ ๆ 
 ทั3งนี3 ไม่ไดห้มายความวา่ การปรับเปลี0ยนสังคมให้ทนัสมยัเป็นสิ0งไม่ดี หรือควรต่อตา้น สิ0ง
ที0สาํคญัที0เป็นเป้าหมายการพฒันาอยูที่0การปรับเปลี0ยนขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชนของตน
ให้มีความทนัสมยัต่างหาก บางลกัษณะของวฒันธรรมดงัเดิมควรค่าแก่การอนุรักษ์ ในขณะที0บาง
ลักษณะจาํต้องเปลี0ยนแปลงให้สองคล้องกับความก้าวหน้าทั3 งทางวตัถุและจิตใจของสังคม
ประชาชาติ 
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 นิคม มุสิกะคามะ (2542: 20) กล่าวว่าเป้าหมายของการพฒันาไม่ใช่การ เป็นปฏิปักษ์ต่อ
กระแสแห่งโลกาภิวฒัน์ หากแต่เป็นการโน้มนําและปรับแนวทางกระแสโลกโลกาภิวฒัน์ 
กระบวนการพฒันาของโลกปัจจุบนัถูกกาํหนดโดยกระแสแห่งโลกาภิวฒัน์ โลกถูกยอ่ลงให้เล็กลง
ดว้ยเทคโนโลยทีางคมนาคมสื0อสาร การคา้การลงทุนขา้มชาติ รูปแบบวฒันธรรมภายนอก เช่นการ
แต่งกาย การบริโภค ล้วนดูเหมือนจะเป็นพฤติกรรมไร้พรหมแดนทั3งสิ3น โลกาภิวฒัน์จึงเป็น
กระบวนการที0ไร้ความเสมอภาคภายในตวัเอง และไม่สามารถสร้างความมั0นคงแน่นอนให้กบัสังคม
อย่างแทจ้ริง ความตระหนักในจุดนี3 ทาํให้มีผูแ้สวงหาแหล่งคุณค่าและกระบวนการพฒันาจาก
วฒันธรรมดั3งเดิมและภูมิปัญญาพื3นบ้านมากขึ3น ไม่ว่าจะเป็นศาสนา หรือประเพณีปฏิบติัต่างๆ
กระบวนการพฒันาที0แทจ้ริง จึงตอ้งมากจากพลงัสร้างสรรคแ์ละการแสดงออกของประชาชาติเอง 
ไม่วา่จะเป็นในเรื0องของการประดิษฐ์คิดคน้ การแสวงหาหลกัปรัชญาความคิด ความเชื0อ หรือการ
แสดงออกทางงานศิลปะและสร้างสุนทรียภาพแก่สังคม ทั3งนี3 โดยคาํนึงถึงการเคารพ และยอมรับ
สิทธิมนุษยชนทางดา้นวฒันธรรมของทุกกลุ่มชน และการมีส่วนร่วมของภารัฐ ภาคเอกชน และ
อุตสาหกรรม องคก์ารอิสระและทุกกลุ่มชนเป็นสาํคญั 

 2.1.6.1  การพฒันาดว้ยวฒันธรรม 
 กรรณิการ์  สัจกุล  (2537 อา้งถึงใน นิตินนัท์ พนัทวี, 2544: 42) การพฒันาดว้ย

วฒันธรรม หรือการใชว้ฒันธรรมในการพฒันา หมายถึง การนาํเอาประสบการณ์ ความชดัเจน ภูมิ
ธรรม ภูมิปัญญาที0ไดส้ั0งสมสืบสานต่อกนัไวใ้นสังคมของตนออกมาใชเ้ป็นเครื0องมือในการเผชิญ 
ตอ้นรับ ปรับ ดดัแปลง และสร้างสรรค ์จดัทาํสิ0งใหม่ ๆ  ใหเ้ขา้กนัและบงัเกิดคุณค่าอาํนวยประโยชน์
แก่ชีวติและสังคมอยา่งแทจ้ริง  

 นิตินนัท์ พนัทวี (2544: 42) การพฒันาดว้ยวฒันธรรมนี3 เป็นแนวคิดหนึ0 งของการ
พฒันาแบบยั0งยืนที0ไดน้าํวฒันธรรมมาใช้เป็นแกนหลกัในการพฒันา โดยเชื0อว่าปัจจยัต่าง ๆ ทาง
วฒันธรรมเป็นส่วนสาํคญัของยทุธศาสตร์การพฒันาที0สมดุล ดงันั3น องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ที0เป็นผูริ้เริ0มแนวคิดทางพฒันาดว้ยวฒันธรรมนี3  จึงไดมี้มติในวนัที0 8 
ธนัวาคม 2529 ประกาศให้ พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2540 เป็นทศวรรษโลกเพื0อการพฒันาวฒันธรรม 
โดยไดเ้สนอกรอบของกิจกรรมทางวฒันธรรมเพื0อการพฒันาไว ้4 ประการ คือ 

   1) การยอมรับมิติทางวฒันธรรมเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันา 
   2) การส่งเสริมเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม โดยมีการอนุรักษเ์พิ0มพูนรักษา

มรดกทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์ การถ่ายทอดวฒันธรรมไปยงัเยาวชน การอนุรักษ์และ
ปรับปรุงค่าทางวฒันธรรม 

   3) การขยายขอบเขตของการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม 
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   4) การส่งเสริมความร่วมมือทางวฒันธรรมระหวา่งประเทศ 
 นิตินนัท์ พนัทวี (2544: 42) แนวคิดดงักล่าวนี3  หมายถึง การพฒันาในประเทศใด

ยอ่มอยูบ่นฐานของวฒันธรรมในประเทศนั3นเป็นสาํคญัมิใช่การรับวฒันธรรมจากประเทศอื0นเขา้มา
พฒันาประเทศของตนเอง ซึ0 งประเทศไทยได้มีการตอบรับการพฒันาตามกรอบของมิติทาง
วฒันธรรมนี3 ต่อเนื0องกนั นบัตั3งแต่ปี พ.ศ. 2537-2540 ดงันี3  

  พ.ศ. 2537  ปีการรณรงคว์ฒันธรรมไทย 
  พ.ศ. 2538  ปีวฒันธรรมกบัการพฒันา 
  พ.ศ. 2539  ปีวฒันธรรมกบัการท่องเที0ยว 
            พ.ศ. 2540  ปีวฒันธรรมกบัสื0อมวลชน 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2537 อ้างถึงใน นิตินันท์ พนัทวี, 2544: 43) ได้

กล่าวถึงเรื0 องของการใช้วฒันธรรมไทยในการพฒันาไวว้่า ปัจจุบนัวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาใน
สังคมไทยอย่างมาก และคนไทยไดรั้บวฒันธรรมตะวนัตกนี3 อย่าง เลียนแบบ ไปทั3งหมด โดยไม่
พิจารณาเลือกเฉพาะส่วนที0ดี และเป็นประโยชน์มาใชใ้นสังคมไทยทาํให้สังคมไทยในปัจจุบนัเกิด
ความสับสนทางดา้นค่านิยมและวฒันธรรมของตนเอง สังคมใด ๆ ก็ตาม จะเจริญวฒันาไดจ้ะตอ้ง
รู้จกัเลือกรับจากภายนอก โดยเลือกเอาประโยชน์จากวฒันธรรมของภายนอกมาเสริมวฒันธรรม
ของตนเพื0อทาํให้วฒันธรรมเราเองเจริญงอกงามยิ0งใหญ่ อุดมคุณค่ามากขึ3น ดงันั3นคนไทยจึงตอ้ง
กลับมาให้ความเอาใจใส่กับวฒันธรรมไทยโดยรู้จักเลือกรับ และปรับวฒันธรรมตะวนัตกให้
ผสมผสานกลมกลืนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยในอนาคต นอกจากนั3นวฒันธรรมไทยควรจะ
เป็นฝ่ายรุกบ้าง และย ังได้แสดงทัศนะวัฒนธรรมในมุมมองทางพระพุทธศาสนาว่า  ถ้า
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสําคัญของวฒันธรรม วฒันธรรมไทยจะมีอะไรให้กับชาวโลก 
พระพุทธศาสนาตอ้งมีเนื3อหาสาระที0เสริมเติมแก่อารยะธรรมของโลกได ้ธรรมของพระพุทธศาสนา
ที0เป็นเนื3อหาสาระ คือ ความจริงของธรรมชาติ สามารถเอามาใช้ประโยชน์แก้ปัญหาสังคมใน
ปัจจุบนัได ้

  หลกัพระพุทธศาสนาสอนให้คนมองกวา้ง กล่าวคือ ไม่มองเฉพาะตนเอง หรือ
เฉพาะสังคมตนเอง แต่ให้มองทั3งโลก มองเห็นระบบความสัมพนัธ์แห่งสรรพสิ0งทั3งหลายในโลก 
คิดไกลเป็นการคิดไปข้างหน้า บนฐานของการทาํปัจจุบนัที0ดีที0สุด พฒันาตนก้าวไปข้างหน้า
ตลอดเวลาและใฝ่สูงคือใฝ่ธรรม ปรารถนาจะสร้างสรรคค์วามดีงาม บาํเพญ็ประโยชน์สุขแก่สังคม 
ถือความถูกตอ้งดีงามเป็นบรรทดัฐาน หลกัของพุทธศาสนานี3 เป็นฐานของวฒันธรรมไทยที0สามารถ
ใชใ้นการพฒันาประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นสาระที0สามารถเผยแพร่ไปยงัประเทศอื0นไดอี้ก
ดว้ย 
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  เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ (2540: 9) ไดท้รงมีพระราช
ดาํรัสเกี0ยวกบัวฒันธรรมไทยในกระแสวฒันธรรมโลก ไวว้่าแนวคิดเรื0องการปรับวฒันธรรมตาม
หลกัพุทธธรรมนั3นเป็นแนวคิดที0น่าสนใจ ควรแก่การวเิคราะห์ไตร่ตรองกนัต่อไป สังคมไทยไม่ควร
กลวัต่อการริเริ0มใหม่ ๆ ไม่ตอ้งรอให้มีสังคมอื0น เป็นผูน้าํในการปรับเปลี0ยนปัจจยัโครงสร้างที0
สาํคญัแลว้จึงทาํตาม ถึงเวลาแลว้ที0สมาชิกในสังคมไทยจะไตร่ตรองถึงวฒันธรรมที0ตอ้งการส่งเสริม
สภาพของโลกในทุกวนันี3  สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของอารยะธรรมโลกในกระแส
โลกาภิวฒัน์ การที0สังคมไทยเริ0มตระหนกัถึงปัญหาที0เกิดขึ3นในสังคม และพยายามปรับเปลี0ยนวิถี
การดาํเนินชีวติ หรือวฒันธรรมไทยใหม่ เพื0อสร้างสังคมที0ช่วยเหลือเกื3อกลูและสามารถพึ0งตนเองได ้
ตามคติทางพระพุทธศาสนาแทนที0การล่อยลอยไหลไปตามกระแสวฒันธรรมโลกไปสู่ความรุ่นแรง 
และความยากไร้ของคนเป็นจาํนวนมาก อาจเป็นทางออกที0เป็นบทเรียนใหแ้ก่สังคมอื0น ๆ ได ้

  ประเวศ วะสี (2539: 15-16) แนวทางใหญ่ๆสาํหรับส่งเสริมเรื0องวฒันธรรมกบัการ
พฒันา 7 อยา่ง ดงัต่อไปนี3  

   1)  การสร้างความเขา้ใจที0ถูกตอ้ง การสร้างความเข้าใจที0ถูกตอ้งทั0วทั3 ง
สังคมว่า วฒันธรรมคืออะไร และวฒันธรรมสําหรับการพฒันาอย่างไร เป็นยุทธศาสตร์ที0สําคญั
ที0สุด เพราะเมื0อเกิดความเขา้ใจที0ถูกตอ้งแลว้ สังคมก็จะปฏิบติัถูกตอ้งไดเ้อง กิจกรรมในเรื0องนี3อาจมี
ดงัต่อไปนี3  

    (1) มีเวทีแลกเปลี0ยนความคิดอยา่งสมํ0าเสมอ 
     (2) การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความรู้ การส่งเสริมการวิจัย การ

สังเคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร และผลการวจิยัใหเ้ป็นปัญญาที0สูงขึ3น 
    (3) การสร้างสื0อประเภทต่าง ๆ ทั3งที0เป็นหนงัสือ วิดีโอ มลัติวิสซั0น 

การเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทศัน์ มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ควรจะแสวงหาความร่วมมือจากฝ่าย 
ต่าง ๆ รวมทั3งทางภาคธุรกิจการเงินดว้ย 

     (4) การประชุมสัมมนาในรูปแบบและกบักลุ่มต่าง ๆ และควรมีการ
ประชุมใหญ่ทางวฒันธรรม 4 ภาคเป็นประจาํทุกปี 

   2) การสนบัสนุนเวทีทางวฒันธรรมในชุมชนทอ้งถิ0น ควรสนบัสนุนเวที
วฒันธรรมในรูปแบบที0หลากหลายในชุมชนทอ้งถิ0นต่าง ๆ โดยสนบัสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรมที0
ริเริ0มโดยชุมชนทอ้งถิ0น 

   3) ส่งเสริมสถาบนัครอบครัว ไทยเคยมีวฒันธรรมครอบครัวที0อบอุ่น แต่
บดันี3 สถาบนัครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการพฒันาแบบทันสมัย ควรพยายามตี
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ประเด็นให้แตกว่าในสภาพความเป็นจริงของปัจจุบันจะส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวไดอ้ยา่งไร 

   4) ส่งเสริมองคก์รชุมชนและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ชุมชนที0
เขม้แขง็ คือ ผูป้ฎิบติัวฒันธรรม และชุมชนที0เขม้แข็ง จะก่อให้เกิดการพฒันาทุกดา้นหลายฝ่ายกาํลงั
จบัประเด็นนี3ได ้และเขา้ไปสู่เรื0องนี3  

   5) ปรับการศึกษาให้เชื0อมโยงกบัวฒันธรรมไทย การศึกษาของไทยใน
ปัจจุบนัตดัขาดจากรากทางวฒันธรรมของตนเอง ซึ0 งเป็นสาเหตุสําคญัของความเสื0อมสูญทาง
วฒันธรรมและเกิดปัญหาต่าง ๆ จากความขาดแคลนทางวฒันธรรม ไทยมีวฒันธรรมที0ดีงามที0
อาจารยสุ์มน อมรววิฒัน์เรียกวา่ เป็นสมบติัทิพยท์างการศึกษา แต่เป็นที0น่าเสียดายที0การศึกษาไม่ได้
เรียนรู้ จากสมบติัเหล่านี3  ควรปรับการศึกษาให้เชื0อมโยงกบัวฒันธรรมไทย แต่ทั3งนี3 ไม่ใช่เป็นการ
ท่อง วิชาวฒันธรรม เพราะวฒันธรรมเป็นเรื0องของการปฏิบติัและการซึมซบั ถา้การศึกษาเอาวิชา
เป็นตวัตั3งจะไม่ไดส้ัมผสัวฒันธรรม เพราะวฒันธรรมมิใช่วิชาแต่เป็นความจริงที0มีชีวิต ถา้การศึกษา
ความจริงเป็นตวัตั3ง การศึกษาก็จะสัมผสักบัวฒันธรรม รัฐบาลควรมีนโยบายให้การศึกษาทุกระดบั
ปรับกระบวนการเรียนรู้ โดยเอาความเป็นจริงเป็นตวัตั3งเอาวชิาเป็นเครื0องมือให้เขา้ใจความจริงดีขึ3น 
และใหมี้การเรียนรู้รากฐานทางวฒันธรรม 

   6) วฒันธรรมกับเศรษฐกิจ เนื0องจากวฒันธรรมมีความสําคญัต่อการ
สร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดแ้ละการรักษาสภาพแวดลอ้มดงักล่าวมาแล้ว 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ ควรร่วมมือกนัสร้างความเขา้ใจในเรื0องนี3 ให้ชดัเจน และกาํหนดยุทธศาสตร์ใน
การนาํมิติทางวฒันธรรมเขา้มาพฒันาเศรษฐกิจ 

   7) กองทุนและการบริหารงานวฒันธรรม ในการส่งเสริมวฒันธรรมกบั
การพฒันาตอ้งการเงินทุน และการบริหารจดัการที0คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ ควรมีการเพิ0ม
เงินกองทุนวฒันธรรมให้มีจาํนวนมากพอ วฒันธรรมเป็นเรื0องของความหลากหลายและกระจาย
อาํนาจ อาํนาจรัฐที0รวมศูนยจ์ะบริหารจดัการเรื0 องวฒันธรรมไม่ได้ดี และอาจจะทาํให้เกิดความ
ไขวเ้ขว ถ้าเห็นความสําคญัของเรื0 องวฒันธรรม และต้องการส่งเสริมให้เข้มแข็งขึ3 นไม่ควรตั3 ง
กระทรวงวฒันธรรม เพราะกระทรวงเป็นอาํนาจรัฐรวมศูนย ์ไม่เหมาะแก่งานวฒันธรรมซึ0 งเป็นเรื0อง
ของการส่งเสริมความหลากหลายตามธรรมชาติของวฒันธรรม แต่ควรออกกฎหมายสภาวฒันธรรม 
(Cultural Council) เพื0อปรับสถานะของสํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติให้เป็นองคก์ร
อิสระที0ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาล ทาํนองเดียวกบัสภาวฒันธรรมของสหรัฐอเมริกา 
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 การพฒันาด้วยวฒันธรรมจึงนับเป็นแนวคิดของการพฒันาแบบยั0งยืนสําหรับ
ประเทศไทยที0มีประวติัความเป็นมาของประเทศยาวนานนบัพนัปี เป็นประเทศที0สามารถผ่านพน้
ภาวะวิกฤติมาไดห้ลายครั3 งหลายหน สามารถรักษาความเป็น ไทย และพฒันาประเทศให้เจริญรุ่ง
เรื0องมาไดต้ราบจนปัจจุบนั เพราะรากฐานของความเป็นไทยของคนในชาตินั0นเอง ดงันั3นการพฒันา
โดยใช้วฒันธรรมเป็นฐานสําคญั จึงเป็นความจาํเป็นที0จะทาํให้ประเทศไทยมีการพฒันาที0เป็นตวั
ของตวัเอง โดยไม่ตอ้งพึ0งพาความคิดของชาติตะวนัตก และอาจจะเป็นการนาํแนวทางพฒันาใหม่
ใหแ้ก่สังคมโลกไดอี้กดว้ย 
  ประเวศ วะสี (2539: 8-9) กล่าวถึงปัญหาของการพฒันา คือ ความคิด ความคิดที0
เป็นปัญหา คือ การคิดแยกเป็นส่วน ๆ (Compartmentalized) เช่น แยกเป็นเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง 
สังคม วฒันธรรม สิ0งแวดลอ้ม แลว้ก็พฒันาแบบแยกส่วนแลว้ก็เกิดปัญหาว่าอะไรสําคญักว่าอะไร 
ธรรมชาติหรือความจริงของสรรพสิ0 งทั3 งหมดไม่แยกส่วนกัน แต่เชื0อมโยงเป็นเรื0 องเดียวกัน 
เศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม วฒันธรรม สิ0งแวดลอ้ม เชื0อมโยงเป็นเรื0องเดียวกนั ถา้องคป์ระกอบ
เหล่านี3 เชื0อมโยงเป็นบูรณาการก็จะเกิดความสมดุลหรือย ั0งยืน ในสมยัเดิมที0สังคมเป็นไปด้วย
วฒันธรรม ความสมดุลในสังคมมีมากกว่าและทาํให้สังคมย ั0งยืนกว่า ความคิดแบบแยกส่วนได้
นาํไปสู่ลทัธิการพฒันา (Developmentism) ที0เล็งเอาการเพิ0มขึ3นของโภคทรัพยที์0เป็นตวัตั3ง และเรียก
สิ0งนี3 ว่า เศรษฐกิจ การพฒันาแบบเศรษฐกิจ การพฒันาแบบแยกส่วนก็เกิดขึ3น เมื0อมุ่งจะเอาโภค
ทรัพยโ์ดยยอมเสียส่วนอื0น ๆ ก็เกิดผลกระทบต่อจิตใจ สังคมสิ0งแวดลอ้ม เกิดช่องว่างทางสังคม 
สถาบนัทางสังคม เช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัชุมชน อ่อนแรงหรือสลายตวัไม่สามารถเป็น
เครื0องกาํกบัควบคุมทางศีลธรรมได ้ศีลธรรมก็เสื0อมลง ดงัที0มีการเอารัดเอาเปรียบ ฉ้อฉล คอรัปชั0น 
การเพิ0มพูนของอาชญากรรม เป็นตน้ นี3 คือภาพโดยสรุปของการพฒันา แบบไม่ย ั0งยืน สิ0งที0นาํโลก
มาถึงวิกฤติการณ์ปัจจุบนั คือ ความคิดการพฒันาแบบแยกส่วน ซึ0 งเปรียบเสมือนมีดชาํแหละเชือด
เฉือนธรรมชาติจนเป็นแผลเหวอะหวะ บดันี3  จึงคิดถึงบทบาทของวฒันธรรมกบัการพฒันา เพราะ
วฒันธรรมมีธรรมชาติสมานมากวา่ชาํแหละ 
 

2.2  แนวคดิเกี�ยวกบัการพฒันาตามแนววฒันธรรมชุมชน 
 

 2.2.1  ความหมายของชุมชน 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542: 368) ให้ความหมาย ชุมชน เป็น
คาํนาม แปลว่า หมู่ชน กลุ่มคนที0อาศยัอยู่ร่วมกนัเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศยัอยู่ในอาณาบริเวณ
เดียวกนัและมีประโยชน์ร่วมกนั 



40 

 ประเวศ วสี (2541: 13) ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง การที0คนจํานวนหนึ0 งมี
วตัถุประสงคร่์วมกนั มีความเอื3ออาทรต่อกนั มีความพยายามทาํอะไรร่วมกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัใน
การกระทาํ ซึ0 งรวมถึงการติดต่อสื0อสารกนั 

ธิรวฒัน์ นิจเนตร (2528: 2-15 อา้งถึงใน ธนัยพร มุณีรัตน์, 2546: 10) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ 
ชุมชน หมายถึง หน่วยทางสังคมขนาดหนึ0 ง ซึ0 งประกอบด้วยสมาชิกที0เป็นกลุ่มกอ้น อาศยัอยู่ใน
อาณาบริเวณเดียวกนั มีประวติัความเป็นมา และสภาพความเป็นอยูค่ลา้ยคลึงกนั มีความรู้สึกนึกคิด
และผลประโยชน์ร่วมกนั ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการพื3นฐานของสมาชิกส่วนใหญ่
ได ้
 ประสาท หลกัศิลา (2519: 2) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ชุมชน หมายถึงกลุ่มพวกคนหนึ0 งซึ0 ง
ครอบครองบริเวณที0มีอาณาเขตแน่นอน โดยถือวา่ตนมีความผกูพนัอยูก่บัอาณาบริเวณแห่งนั3น และ
มีความยดืเหนี0ยวกนัเป็นปึกแผน่มั0นคง 
 เสาวคนธ์ สุดสวาท (2524: 117) ใหค้วามหมายไวว้า่ ชุมชน เป็นการรวมกนัเป็นกลุ่ม ตั3งแต่
กลุ่มขนาดเล็ก เช่น หมู่บา้น ไปจนถึงกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น เมือง ประเทศ หรือ หมายถึง อาณาบริเวณ
ทอ้งถิ0นหนึ0ง ๆ ซึ0 งผูค้นในทอ้งถิ0นนั3นมีภาษาพูดเดียวกนั มีจารีตประเพณีเดียวกนั มีความรู้สึกแบบ
เดียวกนั และมีพฤติกรรมไปตามเจตคติ ซึ0 งเป็นไปในทาํนองเดียวกนั 
 สัญญา สัญญาววิฒัน์ (2525: 6) ใหค้วามหมายไวว้า่ ชุมชน หมายถึง องคก์ารทางสังคมอยา่ง
หนึ0 งที0มีอาณาเขตครอบคลุมทอ้งหนึ0 งที0ปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตอ้งพื3นฐานส่วนใหญ่
และสามารแกไ้ขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได ้
 ยวุฒัน์ วฒิุเมธี (2525: 3) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ชุมชน หมายถึง พื3นที0อนัเป็นที0อยูอ่าศยัของ
คน และหมายความถึง กลุ่มของประชาชนที0อาศยัอยูใ่นพื3นที0นั3น โดยมีความสนใจมีวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และจุดหมายในการที0จะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 จะเห็นไดว้า่ นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของชุมชนแตกต่างกนัออกไป โดยอาจแบ่งเป็น 3 
แนวทาง คือ 

  1)  ชุมชน หมายถึง กลุ่มทางสังคม ที0มีความสัมพนัธ์กนัตามบรรทดัฐานทางสังคม
มีความผูกพนักนัและมีความเป็นปึกแผ่นมั0นคง ซึ0 งมีความหมาย เช่น เดียวกบัความหมายโดยรูป
ศพัท ์และอาจหมายถึงกลุ่มบุคคลที0มีสายสัมพนัธ์เดียวกนั เช่น ครอบครัว เผา่ชนต่าง ๆ ดว้ย เป็นตน้ 

  2)  ชุมชน หมายถึง พื3นที0หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์ ซึ0 งเป็นที0อยูอ่าศยัของกลุ่มคน 
เช่น ละแวกบา้น หมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั เป็นตน้ 
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  3)  ชุมชน หมายถึง องค์การทางสังคม ที0มีวตัถุประสงค์แน่ชัด และรวมกนัใน
ระยะเวลาที0นานพอสมควร จนเกิดระบบความสัมพนัธ์และความผูกพนัขึ3น เช่น องค์การบริหาร
ส่วนตาํบล พรรคการเมือง กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
 2.2.2  ลกัษณะและองค์ประกอบของชุมชน 

 2.2.2.1  ลกัษณะของชุมชน 
 จากความหมายของชุมชน อาจกล่าวไดว้า่ชุมชนมีลกัษณะที0สาํคญัดงัต่อไปนี3  

   1)  เป็นการร่วมกนัของกลุ่มคน (Group of People) ในรูปของกลุ่มสังคม 
(Social Group) กล่าวคือ สมาชิกมีการปฏิบติัต่อกนัทางสังคม หรือมีปฏิกิริยาได้ตอบต่อกนัทาง
สังคม (Social Interaction) เอื3ออาทรต่อกนัและพึ0งพาอาศยัซึ0 งกนัและกนั 
   2)  สมาชิกของชุมชนมีลักษณะประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างของ
ประชากร ประกอบดว้ยอาย ุเพศ อตัราการเกิด อตัราการตาย การอพยพ การโยกยา้ยถิ0น เป็นตน้ 
   3)  มีอาณาบริเวณ (Area) สําหรับเป็นที0อยู่อาศัยหรือเป็นที0ประกอบ
กิจกรรมต่างๆของสมาชิกและกลุ่มสังคม ส่วนขนาดของชุมชนอาจมีทั3งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
โดยขึ3 นอยู่กับจาํนวนสมาชิกในกลุ่มสังคมและขนาดของอาณาบริเวณเป็นสําคัญ เช่น เผ่าชน 
ครอบครัว ละแวกบา้น (Neighborhood) หมู่บา้น ตาํบล ไปจนถึงประเทศและโลก 

  4)  มีลกัษณะเป็นการจดัระเบียบทางสังคม (Social Organization) เพื0อ
ควบคุมความสัมพนัธ์ของสมาชิกในชุมชน เช่น บรรทดัฐานทางสังคม (Social Norms) สถาบนัทาง
สังคม (Social Institution) และวฒันธรรมที0มีอยูใ่นชุมชน 
   5)  สมาชิกมีความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationship) คือ มีการ
ติดต่อสัมพนัธ์กนัมีความสนใจทางสังคมร่วมกนั มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั มีความสนิทสนมกนั มี
ความสัมพนัธ์แบบพบปะกนัโดยตรง (Face to Face) ซึ0 งจะนาํไปสู่การใชชี้วติในดา้นต่าง ๆ ร่วมกนั 
   6)  สมาชิกมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการดาํเนินชีวติร่วมกนั 
   7)  สมาชิกไดรั้บผลกระทบที0เกิดขึ3นในชุมชนร่วมกนั 
   8)  สมาชิกมีระบบการติดต่อสื0อสารและการเรียนรู้ร่วมกนั 

 2.2.2.2  องคป์ระกอบของชุมชน 
  ในการศึกษาสภาพชีวิตของชุมชน เราจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ในองคป์ระกอบของ
ชุมชน ประเภทของชุมชน ซึ0 งไดอ้ธิบายรายละเอียดไว ้ดงันี3  
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  ธนัยพร มุณีรัตน์ (2546: 10) ไดก้ล่าวว่า เนื0องจากชุมชนมีลกัษณะเป็นหน่วยหนึ0 ง
ของสังคมจึงจาํเป็นตอ้งอธิบายถึงโครงสร้างของสังคมตามหลกัสังคมวิทยาซึ0 งสามารถแบ่งสังคม
ออกเป็นโครงสร้างที0สาํคญั 2 ประการคือ 
   1)  องค์กรทางสังคม (Social Organization) องค์กรทางสังคม หมายถึง 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที0รวมกนัอยู่ในรูปแบบและขนาดต่างกนั โดยมีเป้าหมายหรือหน้าที0เฉพาะ
ของกลุ่มและมีระเบียบแบบแผนที0เป็นของตนเอง องคก์รทางสังคมจึงมีลกัษณะเป็นชีวิตทางสังคม
ที0จดัระเบียบแล้ว ซึ0 งมีอยู่หลายประเภท เช่น ครอบครัว (Family) ชุมชน (Community) สมาคม 
(Association)  หรือกลุ่มทางสังคม (Social Group)  เ ป็นต้น โดยองค์กรทางสังคมเหล่านี3 มี
ส่วนประกอบที0สําคญัเหมือนกนั 3 ประการ คือ คณะบุคคล ระเบียบแบบแผน และเป้าหมายหรือ
หน้าที0 ซึ0 งเราเรียกโครงสร้างนี3 ว่าเป็นการจดัระเบียบทางสังคม เพื0อให้คนในสังคมมีแบบแผนใน
การดาํเนินชีวติร่วมกนั 
   2)  สถาบันทางสังคม (Social Institution) ในที0 นี3 สถาบันทางสังคม 
หมายถึง แนวทางทั0วไปในการคิด และการกระทาํกิจกรรมพื3นฐานต่าง ๆ ของสังคม เช่น ใน
ครอบครัวมีแนวคิดและแนวปฏิบติัที0ยึดถือกนัสืบต่อมา อาทิ พ่อแม่มีหนา้ที0เลี3 ยงดูบุตร บุตรเองก็มี
หนา้ที0ศึกษาเล่าเรียน และเคารพเชื0อฟังคาํสอนของพอ่แม่ แนวทางในการคิดและการปฏิบติัดงักล่าว
เกิดเป็นแบบอย่างขึ3นจากการปฏิบติัหน้าที0เพื0อสนองความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของคนในสังคมมา
เป็นเวลานานจนกระทั3งกลายเป็นสถาบนัขึ3 นมา แต่ละสถาบนัจะมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 
ตาํแหน่งทางสังคมหน้าที0และแบบพฤติกรรมเหมือน ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเมือง 
สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา เป็นตน้ สถาบนัของสังคมเมื0อรวมกนัแลว้จะกลายเป็นแนวทางใน
การคิด และการกระทาํในเรื0องต่าง ๆ ของคนในสังคมที0เราเรียกวา่ วฒันธรรมนั0นเอง 
 

2.2.3  ประเภทและภาระหน้าที�ของชุมชน 
 2.2.3.1  ประเภทของชุมชน 

  ธันยพร  มุณีรัตน์ (2546: 11) การแบ่งชุมชนสามารถแบ่งได้หลายประเภท ตาม
เกณฑ์ที0ใชใ้นการแบ่ง คือแบ่งตามลกัษณะทอ้งถิ0นและความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน เราสามารถ
แบ่งชุมชนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
   1)  ชุมชนชนบท (Rural Community) เป็นชุมชนที0มีคนอยูไ่ม่มากนกั คน
ในชุมชนมีความสนใจในเรื0องเดียวกนั มกัประกอบอาชีพคลา้ย ๆ กนั เช่น ทาํนา ทาํสวน ทาํประมง 
เป็นตน้ มีความเชื0อใกล้เคียงกนั พูดภาษาสําเนียงเดียวกนั มีสภาพความเป็นอยู่ง่าย ๆ และมีการ
ปฏิบติัตามจารีตประเพณีทอ้งถิ0น ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนประเภทนี3 มีลกัษณะเป็นกลุ่มปฐม
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ภูมิ (Primary Group) คือมีความใกล้ชิดและสนิทสนมกนัเหมือนญาติ มีความเป็นกันเอง คนทั3ง
ชุมชนรู้จกักนัหมด มีนํ3 าใจโอบออ้มอารี มีการช่วยเหลือเกื3อกูลกนั คนในชุมชนจึงมีการเคลื0อนยา้ย
ทางสังคม เช่น การเปลี0ยนหน้าที0การงานน้อย ทางด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ชนบทมี
สิ0งแวดลอ้มที0เป็นธรรมชาติ มีประชากรหนาแน่นนอ้ยกวา่ในเมือง แต่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว
มากกว่าครอบครัวในเมือง ด้วยมีสมาชิกต่อเนื0องกนัหลายรุ่น ส่วนสถาบนัที0มีความสําคญัมาใน
ชนบท ไดแ้ก่ วดั โรงเรียนเป็นตน้ 
   2)  ชุมชนเมือง (Urban Community) มีลกัษณะเป็นบริเวณที0มีความเจริญ
ทางด้านวตัถุสูงมาก และมีประชากรอยู่หนาแน่น สมาชิกประกอบอาชีพที0แตกต่างกนัอาทิเช่น 
พอ่คา้ ขา้ราชการ นกัอุตสาหกรรม และผูใ้ห้บริการต่างๆ เป็นตน้ จึงมีความแตกต่างกนัมากในเรื0อง
ฐานทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม ศาสนาและวิถีชีวิต ภายในชุมชนเมืองจะเป็นศูนยก์ลางของ
ปัจจยัพื3นบา้นหรือสิ0 งอาํนวยความสะดวกครบถ้วน เช่น ไฟฟ้า ประปา โรงพยาบาล เครื0องมือ
สื0อสาร และเหล่งบนัเทิงหลายรูปแบบ คนในชุมชนเมืองมีอตัราการเลื0อนชั3นทางสังคมสูง มีการ
เปลี0ยนอาชีพและโยกยา้ยที0อยูอ่าศยัมากกว่าคนในชนบท ความสัมพนัธ์ของคนเมืองเป็นแบบกลุ่ม
ทุติยภูมิ (Secondary Group) คือ ติดต่อสังสรรคก์นัแบบเป็นทางการ และขึ3นอยูก่บัธุรกิจหนา้ที0 และ
ผลประโยชน์ของแต่ละคน คนในสังคมเมืองจึงมกัต่างคนต่างอยู ่ไม่พึ0งพาช่วยเหลือกนั 
  2.2.3.2  ภาระหนา้ที0ของชุมชน 
  ธิรวฒัน์  นิจเนตร (2528: 9) ไดเ้สนอแนวความคิดเกี0ยวกบัภาระหนา้ที0ของชุมชน
ว่า ในฐานะที0ชุมชนเป็นสังคมหนึ0 ง จึงมีภาระหน้าที0จาํเป็นต้องดาํเนินการเพื0อตอบสนองความ
ต้องการด้านต่าง ๆ ของสมาชิกในชุมชน ภาระหน้าที0ต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องและ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ดงันั3น ภาระหนา้ที0ที0จาํเป็นจะตอ้งมีอยูใ่นชุมชนตามทศันะของนกัสังคม
วทิยา มีอยา่งนอ้ย 6 ประการ คือ 

  1) หนา้ที0ทางชีวภาพหรือการจดัหา สมาชิกใหม่ใหแ้ก่ชุมชน การแสวงหา
สมาชิกใหม่นี3 ส่วนใหญ่ได้มาจากสถาบันครอบครัวด้วยการสืบทอดตามธรรมชาติ แต่อาจมี
บางส่วนที0ไดม้าจากการอพยพโยกยา้ยถิ0นจากชุมชนอื0น 
   2) หน้า ที0 ในการติดต่อสื0 อสาร (Communication)  โดยจัดให้ มีการ
แสดงออกซึ0 งความคิด และความรู้สึกต่าง ๆ เพื0อให้สมาชิกในชุมชนสามารถติดต่อสื0 อสาร
ความหมายกนัได ้
   3) หน้าที0ในการอบรมกล่อมเกลาให้สมาชิกใหม่รู้จักกฎเกณฑ์และ
ระเบียบต่าง ๆ ของชุมชน (Socialization Enculturation) ไดแ้ก่ การปลูกฝังและถ่ายทอดวฒันธรรม
ให้เยาวชนรู้จกับทบาทของตนเองและบุคคลอื0น เขา้ใจแนวทางขอพฤติกรรมทางสังคมที0คนใน
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ชุมชนใชป้ฏิบติั หรือรับรู้ร่วมกนัเพื0อที0จะสามารถติดต่อสัมพนัธ์กนัได ้และดาํเนินชีวิตประจาํวนัไป
ไดร้าบรื0นภายใตก้ฎเกณฑที์0มีอยู ่
   4) หนา้ที0ในการให้การบริการขั3นตน้ (Primary Services) ซึ0 งหมายถึงการ
ตอบสนองความตอ้งการพื3นฐานของคนในชุมชน ดว้ยการจดัให้มีการผลิตสินคา้และบริการต่าง ๆ
ไวส้ําหรับแลกเปลี0ยน หรือซื3อขายกนัทั3งในดา้นอาหาร ที0อยู่อาศยัที0ถูกสุขลกัษณะ และ ทรัพยสิ์น
อื0น ๆ ที0จะช่วยอาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั หากชุมชนใดมีการจดัการที0บกพร่องในดา้น
เศรษฐกิจสมาชิกก็จะอ่อนแอ และขาดปัจจยัในการดาํรงชีวติในชุมชนส่งผลให้สมาชิกในชุมชนนั3น
อพยพโยกยา้ยไปอยูใ่นชุมชนอื0นได ้
   5) หน้าที0ในการจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ การ
ควบคุมสมาชิกในชุมชนให้ประพฤติอยูใ่นกรอบของประเพณีหรือกฎหมาย เมื0อมีการขดัแยง้และ
กระทบกระทั0งกนัระหว่างสมาชิกในชุมชน ก็ตอ้งมีการระงบัขอ้พิพาท หรือการตดัสินดว้ยความ
ยุติธรรม ถา้ผูใ้ดละเมิดหรือฝ่าฝืนระเบียบประเพณีของชุมชนก็จะถูกลงโทษดว้ยวิธีต่าง ๆ ที0ชุมชน
กาํหนดนอกจากนี3  ชุมชนยงัจะตอ้งให้การคุม้ครองสวสัดิภาพ หรือความปลอดภยัของชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของคนในชุมชน เพื0อธาํรงไวซึ้0 งความสงบเรียบร้อยและปกติสุขของส่วนรวม 
   6) หน้าที0ในการบาํรุงขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัภารกิจของสมาชิก
เพื0อมิให้เกิดความเบื0อหน่ายในหน้าที0หรือบทบาทของตนเองด้วยการแสวงหาเอกลักษณ์หรือ
เป้าหมายร่วมกนั มีการ ปลูกฝังและชกัจูงใหส้มาชิกเกิดความภาคภูมิใจที0เป็นส่วนหนึ0งของชุมชน มี
แรงจูงใจที0จะปฏิบติัในสิ0 งเป็นประโยชน์ต่อสวนรวม เพื0อให้เกิดความเป็นอนัหนึ0 งอนัเดียวกัน 
(Solidarity) ระหวา่งสมาชิกแต่ละคนในชุมชน 
 
 2.2.4  ความหมายและปรัชญาของการพฒันาชุมชน 

 2.2.4.1  ความหมายของการพฒันาชุมชน  
 นพดล สุขวรรณ (2547: 7) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การพฒันาชุมชนเป็นกรรมวิธี 

ซึ0 งหมายถึง การพฒันาหรือการเปลี0ยนแปลงอย่างมีระบบและมีขั3นตอนโดยเฉพาะเป็นหลกัเกณฑ ์
ตวัอยา่งเช่น ขั3นตอนของกรรมวธีิการพฒันาชุมชนใหส้ามารถจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาความ
ตอ้งการขั3นที0มีอยู่ในขั3นที0สาม นักพฒันาจะตอ้งช่วยชุมชนให้สามารถจดัลาํดบัความสําคญัของ
ปัญหาความตอ้งการขั3นที0สี0 เป็นการวางแผนการพฒันา โดยยึดหลกัขอ้เท็จจริงที0ไดศึ้กษา ขั3นต่อไป 
ก็จะเป็นการดาํเนินการตามแผนและขั3นสุดทา้ยจะเป็นการประเมินผลกิจกรรมที0ไดท้าํไป รวมถึง
การพิจารณาวางโครงการหรือกิจกรรมพฒันาขั3นต่อไป 
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 สานิตย ์บุญชู (ม.ป.ป อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2533: 37) กล่าววา่ การพฒันาชุมชน 
หมายถึง การพฒันาชุมชนเป็นขบวนการ (Movement) ที0มุ่งเสริมความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีขึ3น 
โดยความร่วมมืออยา่งจริงจงัของประชาชนและควรจะเป็นความคิดริเริ0มของประชาชนเองดว้ยแต่
ถา้ประชาชนไม่รู้จกัริเริ0มใหใ้ชเ้ทคนิคกระตุน้เตือนใหเ้กิดความคิดริเริ0มขั3น 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2530: 7 อา้งถึงใน นพดล สุขวรรณ, 2547: 7) กล่าวไวว้า่ การ
พฒันาชุมชนในฐานะที0เป็นกระบวนการ (Process) หมายถึง การพฒันาหรือการเปลี0ยนแปลงอยา่งมี
ระบบและมีขั3นตอน กระบวนการพฒันาชุมชนยงัหมายความรวมไปถึงวา่ กิจกรรมพฒันา นั3นเป็น
เรื0 องต่อเนื0องกันไป นั0นคือ เมื0อครบขั3นตอนของกระบวนการพฒันาชุมชนนั3น อาจเริ0 มต้นจาก
ทาํการศึกษาและสํารวจภาพของชุมชนที0ผูท้าํงานพฒันาจะเขา้ไปทาํงานดว้ย ขั3นตอนที0สองไดแ้ก่ 
การพิจารณาขีดความสามารถของชุมชนที0มีอยู ่ขั3นที0สาม ผูท้าํงานพฒันาจะตอ้งช่วยให้ประชาชน
ในชุมชนสามารถจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาความตอ้งการ ขั3นที0สี0  เป็นการวางแผนพฒันาโดย
ยึดหลกัขอ้เท็จจริงที0ได้ศึกษาหรือสํารวจมา ขั3นตอนต่อไปก็จะเป็นการดาํเนินการตามแผน และ
ขั3นตอนสุดทา้ยเป็นการประเมินผลกิจกรรมที0ได้กระทาํไปรวมถึงการพิจารณาวางแผนโครงการ
หรือกิจกรรมพฒันาต่อไปอีก 

 อภินันท์ ว ันแอเลาะ (2542: 15) กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนเป็น
กระบวนการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในทุก ๆ ดา้น โดยประชาชน และมีหน่วยงาน
อื0น ๆ ทั3งภาครัฐและเอกชนเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน 

 นพดล สุขวรรณ (2547: 8) กล่าววา่ การพฒันาชุมชนนั3น เป็นเรื0องของการเรียนรู้ 
(Know - How) ที0จะก่อใหเ้กิดการเปลี0ยนแปลงไดอ้ยา่งมีระบบระเบียบ โดยทั0วไปแลว้กระบวนการ
จะเริ0มตน้จากกลุ่มเล็กในปัญหาที0ค่อนขา้งง่ายและแกไ้ขไดใ้นระยะเวลาสั3 น รวมทั3ง ทรัพยากรใน
หมู่บา้นจากพลงัของระบบภายในชุมชนและการสนบัสนุนจากภายนอกชุมชนกระบวนการก็จะ
สามารถขยายใหญ่ขึ3น มีระบบการทาํงานที0สัมพนัธ์กบัคนจาํนวนมาก มีทั3งการดาํเนินงานแบบใหม่ 
ซึ0 งจะนาํไปสู่เป้าหมายที0มีคุณค่า คือการพฒันาคน 

 นพดล สุขวรรณ (2547: 8) กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง 
กระบวนการในการดาํเนินงานพฒันาชุมชนที0มีขั3นตอนในการทาํงาน โดยมีการศึกษาชุมชนให้
เขา้ใจในแนวทางการดาํเนินชีวติของชุมชนอยา่งลึกซึ3 ง ก่อนที0จะมีการปฏิบติั 

 จากความหมายที0 ได้ก ล่ าวมาอาจสรุปได้ว่า  การพัฒนาชุมชน หมายถึง 
กระบวนการเปลี0ยนแปลงชุมชนใหเ้จริญขึ3นทั3งดา้นจิตวิสัย และภาวะวิสัย ให้สอดคลองกบัลกัษณะ
การดาํรงอยูแ่ละสภาพของพื3นที0 โดยวธีิการนาํเอาประสบการณ์ และความร่วมมือกนัของคนภายใน
ชุมชน เป็นแรงขบัเคลื0อนสู่เป้าหมายที0ตั3งไว ้
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  2.2.4.2  ปรัชญาของการพฒันาชุมชน 
   ปรัชญาการพฒันาชุมชนมาจากหลกัการเกี0ยวกบัธรรมชาติของมนุษย์ที0มีความ
แตกต่างกนัทั3งรูปร่าง มนัสมองและจิตใจ มนุษยจึ์งไม่มีความเท่าเทียมกนั แต่โดยขอ้เท็จจริงมนุษย์
ทุกคนจะมีสิทธิและความเสมอภาคในการมีโอกาสที0จะกระทาํสิ0 งต่าง  ๆสิทธิและโอกาสที0จะ
กา้วหนา้แสดงความรู้ ความสามารถ การประกอบกิจกรรมต่าง  ๆ ให้พฒันาขึ3น เป็นตน้ แต่โอกาส
เหล่านี3 ขึ3นอยู่กบัภาวะธรรมชาติและภาวะกายภาพของแต่ละคน ดงันี3  มนุษยจึ์งย่อมไม่สิทธิและ
เสมอภาคในความสาํเร็จของชีวติโดยเท่าเทียมกนั   
   ยุวฒัน์ วุฒิเมธี (2534: 4) กล่าวว่า ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเกิดจากการ
ผสมผสานหลกัการดงักล่าวเขา้กบัความหมายของการพฒันาชุมชนที0มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพและ
โอกาสในการประสบผลสาํเร็จในชีวติของคน มี 5 ประการ คือ 
   1) บุคคลแต่ละคนมีความสาํคญั ถึงแมบุ้คคลจะมีความแตกต่างกนั ทุกคน
มีสิทธิที0พึงไดรั้บความยติุธรรมและอยา่งมีเกียรติในฐานะที0เป็นมนุษยผ์ูห้นึ0ง 
   2) บุคคลแต่ละคนมีสิทธิ เสรีภาพในการกาํหนดวิถีการดาํรงชีวิต ตาม
ความตอ้งการของตน โดยไม่ถูกบีบบงัคบัจากบุคคลอื0น 
   3) บุคคลแต่ละคนมีศกัยภาพหรือพลงัความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ
ทั3งที0เปิดเผยและแฝงเร้น ศกัยภาพเหล่านี3 มีประโยชน์ต่อบุคคลและชุมชนเป็นอย่างมาก ถ้ารู้จกั
นาํมาใชอ้ยา่งถูกวธีิโดยเฉพาะอยา่งยิ0งพลงัที0แฝงเร้นอยูใ่นบุคคล ซึ0 งไม่ถูกนาํมาใชป้ระโยชน์มากนกั 

  4) การพฒันาศกัยภาพของบุคคลและชุมชน เป็นสิ0งที0มีความสําคญัยิ0งต่อ
ชีวิตของบุคคล ชุมชนและสังคม โดยสามารถพฒันาได้ด้วยวิธีการให้การศึกษาและการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
   5) ถา้มีโอกาสบุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการพฒันาศกัยภาพ หรือ
พลงัความสามารถของตนได ้
 
 2.2.5  กระบวนการพฒันาชุมชน 

สัญญา สัญญาววิฒัน์ (2534: 53) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ กระบวนการในการพฒันา หมายถึง 
การดาํเนินการเป็นขั3นเป็นตอน จากจุดเริ0 มต้นขึ3 นเป็นภาวะหรือสภาพชุมชนที0ไม่พึงปรารถนา 
ดงันั3น จึงตอ้งเปลี0ยนแปลงไปจนถึงจุดสุดทา้ยของการพฒันาอนัเป็นเป้าหมายของการเปลี0ยนแปลง 
ซึ0 งจะเป็นสภาพที0สังคมปรารถนา ไม่วา่สถาบนันั3นจะกาํหนดกนัไวอ้ยา่งไร กิจกรรมหรือขั3นตอนจึง
มีจาํนวนมากดว้ยกนั นบัแต่เริ0มจนจบกระบวนการ 
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สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2526: 107-108) กล่าวถึงการพฒันาชุมชนอาจจะกระทาํได ้3 วิธีการ 
คือ 
   1)  การให้การศึกษาแก่ชุมชนเพื0อการพฒันาชุมชน (Community Education for 
Development) เป็นการกระตุน้และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนไดเ้รียนรู้และศึกษาร่วมกนัใน
ขอ้เทจ็จริงต่างๆ เพื0อใหเ้กิดความเขา้ใจและตระหนกัถึงปัญหาความตอ้งการ ที0แทจ้ริงของชุมชน 
  2)  การจดัระเบียบชุมชน (Community Organization) การจดัระเบียบชุมชน เป็น
วิธีการพฒันาชุมชนที0สําคญัอีกวิธีการหนึ0 ง เป็นวิธีการส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือ
ระหวา่งปัจเจกชนต่อปัจเจกชนในชุมชน ระหวา่งกลุ่มชนต่อกลุ่มชน  
  3)  การดาํเนินงานในลกัษณะของกระบวนการ การพฒันาชุมชนมีลกัษณะประการ
หนึ0ง คือ เป็นกระบวนการ 
 สนธยา พลศรี (2545: 87-126) กระบวนการพฒันาชุมชน หมายถึง ขั3นตอนที0นาํมาใช้ใน
การพฒันาชุมชน ซึ0 งมีความหมายเกี0ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัตามลาํดบั การดาํเนินงานพฒันาชุมชนจึง
ตอ้งดาํเนินการตามลาํดบั 7 ขั3นตอนดงันี3  
  ขั3นตอนที0 1  การศึกษาชุมชน 
  การศึกษาชุมชน (Community Study) หมายถึง การสํารวจและศึกษาวิเคราะห์
ความจริงในขอ้มูลต่าง ๆ ของชุมชน ทั3งในดา้นสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในชุมชน เพื0อนาํมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชน
ต่อไป ทั3งนี3สามารถจาํแนกประเภทของการศึกษาชุมชนได ้2 ประเภทดว้ยกนั ดงันี3  
    1)  ศึกษาเฉพาะดา้น (Topical Community Study) เป็นการศึกษาชุมชนใน
ดา้นใดดา้นหนึ0ง เช่น สุขภาพอนามยั การศึกษาการเกษตร ศาสนา เป็นตน้ 
    2)  การศึกษาทั0วๆไป (General Community Study) เป็นการศึกษาชุมชน
อยา่งกวา้งหรือหลายๆดา้นไปพร้อมๆกนั 
  ขั3นตอนที0 2  การวเิคราะห์ปัญหาชุมชน 
  การพฒันาชุมชนโดยแทจ้ริงแล้วก็คือ การแก้ไขปัญหาที0เกิดขึ3นในชุมชนนั0นเอง 
ดงันั3นการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนจึงเป็นขั3นตอนที0สําคญัอีกขั3นตอนหนึ0 งที0ตอ้งดาํเนินการต่อเนื0อง
จากการศึกษาชุมชนโดยมีขั3นตอนดงันี3  
    1) การคน้หาปัญหาที0แทจ้ริงของชุมชน ในขั3นตอนการวิเคราะห์ปัญหา
ชุมชนนั3น เมื0อพบปัญหาแลว้จะตอ้งนาํมาวิเคราะห์อยา่งละเอียดอีกครั3 งหนึ0 งวา่เป็นปัญหาที0แทจ้ริง 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่สะดวกสบายให้แก่ชุมชนหรือไม่ เพราะปัญหาที0แทจ้ริง
จะตอ้งเป็นขอ้เดือดร้อนที0ชุมชนส่วนรวมประสบอยูจ่ริง ๆ โดยใช ้4 หลกัเกณฑ ์คือ 
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        (1) ความร้ายแรงเร่งด่วน กล่าวคือ ปัญหาที0อยูใ่นสภาพหนกั มีผลเสีย
ร้ายแรงและเป็นอนัตราย ตอ้งแกไ้ขเร่งด่วน 
        (2) ผลกระทบต่อคนส่วนมาก ปัญหาที0แท้จริงจะต้องเป็นปัญหาที0
สร้างความเดือดร้อนใหก้บัคนในชุมชนเป็นจาํนวนมาก 
        (3) การยอมรับของชุมชน ปัญหาที0แทจ้ริงจะตอ้งเป็นที0ยอมรับของคน
ส่วนมากต่างตระหนกัวา่ตอ้งร่วมแกไ้ข 
        (4) ผลเสียหายในอนาคต ปัญหาที0แทจ้ริงเป็นปัญหา ซึ0 งถา้ปล่อยไว ้
โดยไม่ทาํการแกไ้ขแลว้จะมีผลกระทบทาํใหเ้กิดการเสียหายต่อชุมชนในอนาคตเป็นจาํนวนมาก 
       2) การคน้หาสาเหตุของปัญหาชุมชน โดยอาจกระทาํไดด้งันี3  
        (1) พิจารณาเป็นลาํดบัแรกวา่สิ0งที0เป็นปัญหานี3 มีสภาพเป็นอยา่งไร จึง
ทาํใหเ้กิดปัญหานั3น ๆ ขึ3นมา 
        (2) การพยายามคน้หาสามเหตุของปัญหาใหไ้ดค้รบถว้นทุกแง่ทุกมุม 
        (3) การพิจารณาวา่สาเหตุต่าง ๆ ที0คน้หามาไดนี้3  อะไรเป็นสาเหตุที0
แทจ้ริง 
        (4) การสืบสาวหาผลของปัญหาที0เกิดขึ3นลงไปจนถึงตน้ตอของปัญหา
ที0แทจ้ริง 
       3) การแสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาชุมชน เพื0อที0จะแกไ้ขปัญหาเหล่านั3น
ใหห้มดไปสามารถดาํเนินการไดด้งัต่อไปนี3  
        (1) การศึกษารายละเอียดของปัญหาอยา่งรอบคอบ 
        (2) นาํปัญหาที0สามารถคน้หาสาเหตุที0แทจ้ริงไดแ้ลว้ มาพิจารณาหา
แนวทางแกไ้ขบางสาเหตุอามีแนวทางแกไ้ขไดห้ลายแนวทาง 
        (3) พยายามคน้หาวธีิแกไ้ขปัญหาจากสาเหตุที0หาไดห้ลายวธีิ 
        (4) มีความเป็นไปไดแ้ละสอดคลอ้งกบัสภาพพื3นฐานของชุมชน 
         (5) พิจารณาคดัเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที0ประหยดั มีประโยชน์ มี
ประสิทธิภาพมากที0สุด และใชร้ะยะเวลานอ้ยที0สุด 
  ขั3นตอนที0 3 การจดัลาํดบัปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 
  เมื0อทําการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนเรียบร้อยแล้วก็นําปัญหาที0ได้มาจัดลําดับ
ความสําคญัของปัญหาเพื0อใช้เป็นแนวทางในการลงมือแกไ้ขปัญหาต่อไปแนวทางการจดัลาํดบั
ความสาํคญัของปัญหา และความตอ้งการของชุมชน การจดัลาํดบัความตอ้งการและปัญหาชุมชน มี
แนวทางในการดาํเนินการดงันี3  
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     1) ปัญหาที0ชุมชนส่วนรวมไดรั้บความเดือดร้อนมากที0สุด ถา้ปล่อยทิ3งไว้
จะก่อใหเ้กิดปัญหาอื0น ๆ ตามมาควรเป็นปัญหาที0มีความสาํคญัมาก 
     2) ปัญหาที0เมื0อแกไ้ขแลว้นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาอื0น ๆ ไดง่้ายขึ3น ควร
เป็นปัญหาที0มีความสาํคญัมาก 
     3) ปัญหาที0อยู่ในขีดความสามารถของประชาชนที0จะสามารถแก้ไขได ้
ควรเป็นปัญหาที0มีความสาํคญัมาก 
  ขั3นตอนที0 4 การวางแผนและโครงการเพื0อการพฒันาชุมชน 
  การวางแผนและโครงการพฒันาชุมชน เป็นขั3นตอนหนึ0 งของกระบวนการพฒันา
ชุมชนที0ตอ้งดาํเนินการต่อเนื0องจากการจดัลาํดบัปัญหาและความตอ้งการของชุมชน เป็นขั3นตอน
ของการเตรียมการเพื0อจะแกไ้ขปัญหาหรือดาํเนินการพฒันาชุมชนต่อไป ในที0นี3 การวางแผนและ
โครงการพฒันาชุมชน จึงหมายถึง กระบวนการเกี0ยวกบักระบวนการกาํหนดวตัถุประสงค ์ในการ
ดาํเนินการบริหารและกาํหนดวิถีทางสําหรับปฏิบติังานพฒันาชุมชนเพื0อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที0
วางไว ้มีการลาํดบัความคิดในการดาํเนินงานที0จะตอ้งปฏิบติัร่วมกนัวา่ ควรจะทาํอะไร เมื0อไร ใคร
เป็นผูท้าํ ทาํที0ไหน ทาํไมจึงเลือกวธีิดาํเนินการเช่นนั3น ตลอดจนการฝึกอบรมให้ประชาชนไดเ้ขา้ใจ
วิธีการจดัสรรมอบหมายให้กบับุคคลที0เกี0ยวขอ้งไดท้ราบบทบาทและหน้าที0ของแต่ละคน แต่ละ
กลุ่ม ทั3งยงัเป็นการคาดการณ์วา่ในอนาคตควรจะดาํเนินการอยา่งไร ทั3งนี3สามารถจาํแนกขั3นตอนใน
การวางแผนและโครงการในงานพฒันาชุมชนได ้7 ขั3นตอนยอ่ยดว้ยกนัดงันี3  
     1) ขั3นการกาํหนดโครงการ เป็นขั3นตอนของการกาํหนดหลกัการในการ
จดัทาํแผนและโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมที0สําคญัคือ การศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบนัและ
ปัญหาชุมชนต่างๆที0เกี0ยวขอ้งกบัแผน การรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ให้ไดม้ากที0สุด การคดัเลือกปัญหา 
การคน้หาสาเหตุ และกาํหนดวธีิการแกปั้ญหา และการวเิคราะห์ทางเลือกที0จะแกไ้ขปัญหา 
     2) ขั3นทาํรายละเอียดของโครงการ เป็นขั3นตอนการร่างแผนงานและ
กิจกรรมที0จะดาํเนินงานโดยใชข้อ้มูลที0ไดจ้ากการศึกษาสํารวจชุมชนการวิเคราะห์ปัญหาและความ
ตอ้งการของชุมชนการจดัลาํดบัปัญหาและความตอ้งการของชุมชนมาช่วยในการดาํเนินงานโดย
รายละเอียดของโครงการประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ ชื0อโครงการ หลักการและเหตุผล 
วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ วิธีดาํเนินงาน ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 
งบประมาณ การติดตามและการประเมินผลโครงการผูรั้บผดิชอบโครงการและผลที0คาดวา่จะไดรั้บ 
     3) ขั3นประเมินและอนุมัติโครงการ เป็นขั3นตอนที0นําเสนอแผนและ
โครงการที0จดัทาํรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อผูมี้อาํนาจหน้าที0ในการอนุมติัโครงการ เพื0อ
พิจารณาวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงแกไ้ขส่วนใด หรือยงัไม่เหมาะสมที0จะนาํมาไปใช้
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ดาํเนินการซึ0 งโดยปกติโครงการที0ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการไดน้ั3นตอ้งมีประโยชน์ต่อประชาชน มี
ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินงาน ถูกตอ้งตามหลกัการพฒันาชุมชน ถูกตอ้งตามหลกัและวิธีการ
วางแผนและโครงการ 
     4) ขั3นปฏิบติัและดาํเนินงานตามโครงการ เป็นการนาํแผนและโครงการที0
ไดรั้บอนุมติัไปปฏิบติัตามขั3นตอนของโครงการ 
     5) ขั3นการประเมินโครงการ เป็นการประเมินเพื0อทราบถึงความสําเร็จ 
ปัญหา อุปสรรคที0เกิดขึ3นจากโครงการพฒันาชุมชน ซึ0 งควรประเมินทุกขั3นตอนของการดาํเนินงาน
แลว้ประเมินความสาํเร็จโดยรวมของโครงการ 
  ขั3นตอนที0 5 การดาํเนินงานพฒันาชุมชน 
  เมื0อพิจารณาวิธีการดาํเนินงาน และเห็นว่ามีความถูกตอ้งเหมาะสมแล้ว ขั3นตอน
ต่อมาก็คือ การดําเนินงานพัฒนาชุมชน ตามแผนและโครงการที0กําหนดขึ3 น ในขั3 นตอนนี3
ผูรั้บผิดชอบโครงการตอ้งดาํเนินการ 2 ประการที0สําคญั คือ การบริหารโครงการและการควบคุม
และติดตามโครงการ 
  ขั3นตอนที0 6 การประเมินผลงาน 
  การประเมินผลงานเป็นวธีิการอยา่งหนึ0งในการควบคุมการปฏิบติังานพฒันาชุมชน
ให้สามารถดาํเนินงานไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคต์ามขั3นตอนต่าง ๆ ที0วางไว้
หรือเป็นวิธีการสําหรับตดัสินว่ากิจกรรมดาํเนินไปดว้ยความเจริญกา้วหน้ามากน้อยเพียงใด และ
จะต้องดําเนินไปอีกมากน้อยเพียงใดจึงจะประสบความสําเ ร็จ ดังนั3 นการประเมินผลจึง
เปรียบเสมือนกระจกเงาที0ส่องให้ผูป้ฏิบัติงานพฒันา ได้มองเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของการ
ดาํเนินงานในทุก ๆ ขั3นตองของโครงการ และยงัสามารถใช้ในการคาดคะเนผลที0จะเกิดขึ3 นใน
อนาคตไดอี้กทางหนึ0งดว้ย 
  ขั3นตอนที0 7 การทบทวนเพื0อแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 
  การทบทวนเพื0อแก้ไขปัญหาทนัทีที0พบว่าได้เกิดปัญหาและอุปสรรคของการ
พฒันาชุมชนนับเป็นขั3นตอนของกระบวนการพฒันาชุมชน เป็นขั3นตอนที0นําสิ0 งซึ0 งได้รับจาก
ขั3นตอนก่อน ๆ โดยเฉพาะในขั3นตอนของการประเมินผลงาน มาหาแนวทางที0จะแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคที0เกิดขึ3นใหห้มดไป ทั3งนี3 ในโครงการที0กาํลงัดาํเนินอยูแ่ละโครงการที0จะดาํเนินต่อไป การ
ทบทวนเพื0อแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค มีแนวทางการดาํเนินการ ดงันี3  
    1) ดาํเนินการทนัทีที0พบว่าได้เกิดปัญหาและอุปสรรคขึ3น อย่าปล่อยทิ3งไว้
เพราะปัญหาจะลุกลาม 
    2) จดัปัญหาและอุปสรรคไวเ้ป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะที0เกิดขึ3น 



51 

    3) กาํหนดลาํดบัขั3นตอนของการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปัญหา 
    4) ทาํความเขา้ใจกบัผูที้0เกี0ยวขอ้ง 
    5) เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที0
เกิดขึ3น 
    6) บนัทึกปัญหาและอุปสรรค การเตรียมการ และการแกไ้ขปัญหาไวใ้นรูป
ของรายงานอื0น ๆ 
 การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการพฒันาคนและสิ0งแวดลอ้มที0มีขั3นตอนเป็นลาํดบั และ
แต่ละขั3นตอนมีความเกี0ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั และส่งผลกระทบต่อกนั นอกจากนี3กระบวนการพฒันา
ชุมชนตอ้งมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยชุมชน เพื0อชุมชน จึงควรนาํเทคนิคทางด้านการ
บริหารงานและการประสานงานรวมทั3งศาสตร์และศิลปะมาใช้อีกทางดว้ย จึงจะประสบผลสําเร็จ
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที0กาํหนดไว ้
 

 2.2.6  แนวคิดการพฒันาตามแนววฒันธรรมชุมชน 
  2.2.6.1  ความหมายของวฒันธรรมชุมชน 
  ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (2541: 251 อา้งถึงใน มาลี ไพรสน,  2549: 12) วฒันธรรมชุมชน 

หมายถึง ระบบการคิด ระบบคุณค่า และระบบอุดมการณ์ที0สังคมไดต้ั3งไวก้ลั0นกรองและสืบทอด
ต่อเนื0องกนัมา และคน้พบวา่ วฒันธรรมหมู่บา้นในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัเงื0อนไขดา้นที0ตั3ง
ทางภูมิศาสตร์ซึ0 งมีอิทธิพลต่อวิธีตั3งถิ0นฐาน รูปแบบการทาํมาหากินและการจดัการความสัมพนัธ์
ระหว่างหมู่บา้นกบัโลกภายนอกเงื0อนไขด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีการผลิต ซึ0 งมี
อิทธิพลต่อการจดัรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับคนในชุมชน ระหว่างคนกับที0ดินและมี
อิทธิพลต่อรูปแบบการรู้สึกนึกคิดและระบบการให้คุณค่า ส่วนเงื0อนไขทางประวติัของหมู่บา้นมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกในด้านความเกี0ยวข้องระหว่างตนเองบรรพบุรุษและตาํแหน่งแห่งที0ของ
หมู่บา้น 
  อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ (2543 อา้งถึงใน สุรวฒิุ ปัดไธสง, 2545: 13) วฒันธรรมชุมชน 
หมายถึง วฒันธรรมของชุมชนอนัเป็นชุมชนที0อาจมีพื3นที0ทางกายภาพ เช่นหมู่บา้นหรือชุมชนที0มี
พื3นอชที0ทางสังคม (Social Space) เช่น กลุ่มคนเลี3ยงปลาดุก ซึ0 งอาจอยูห่ลายหมู่บา้นแต่มีการติดต่อ 
มีการทาํงานร่วมกนัเป็นสังคมเดียวกนัจนกลายเป็นชุมชนไปวฒันธรรมคือสิ0งที0สังคมสร้างขึ3นมา 
วฒันธรรมเป็นทั3งเชิงวตัถุ เช่น บา้น รถ หรือประดิษฐ์กรรมใด ๆ เป็นอุปกรณ์ชีวิตที0มนุษยส์ร้าง
ขึ3นมาเพื0อประโยชน์ใชส้อย วฒันธรรมเชิงอวตัถุ อนัเป็นสิ0งที0จบัตอ้งไม่ได ้วฒันธรรมซึ0 งในที0นี3 จะ
ให้ความสนใจเฉพาะวฒันธรรมเชิงอวตัถุหรือจบัต้องไม่ได้วฒันธรรมดังกล่าวนี3 ได้แก่ ระบบ
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ความคิด ความเชื0อ ค่านิยม ระเบียบกฎเกณฑ์ กติกา ธรรมเนียมประเพณี พิธีการ แบบแผนความ
ประพฤติและการปฏิบติัซึ0 งชุมชนหมู่บา้นไดก้ารสร้าง สะสมและสืบทอด มาเป็นระยะเวลายาวนาน 
อนัไดรั้บการยนืยนัหรือพิสูจน์ไดว้า่เป็นประโยชน์สาํหรับใชส้อยสาํหรับชุมชน 
  2.2.6.2  ลกัษณะของวฒันธรรมชุมชน 
  สุรวุฒิ ปัดไธสง (2545: 13) สถานการณ์การดาํรงอยูข่องวฒันธรรมชุมชนหมู่บา้น
มีลกัษณะเป็นองค์รวม (Holistic) และเป็นพลวตั (Hynamic) นั0นคือ วฒันธรรมในแต่ละมิติแต่ละ
ส่วนจะเชื0อมโยงภายในระหวา่งกนัและกนัระบบภายนอกเป็นเนื3อเดียวกนัอย่างแยกไม่ออก และมี
การเคลื0อนไหวเปลี0ยนแปลงตามบริบทและเวลา ลกัษณะของวฒันธรรมชุมชนหมู่บา้นแยกออกเป็น
ประเด็นดงันี3  
    1) วฒันธรรมที0เป็นระบบความสัมพนัธ์ และแบบแผนความประพฤติ
ปฏิบติั ความสัมพนัธ์นี3 เกิดขึ3 นภายใต้โครงสร้างสังคมหมู่บา้นที0มีความเป็นชนชั3นน้อย มีความ
ใกลชิ้ด มีความเป็นพี0เป็นนอ้งสูง คนแทบรู้จกักนัหมด ฉะนั3นความสัมพนัธ์ที0เป็นวฒันธรรมของคน
ในชุมชนหมู่บา้นจึงมีลกัษณะเป็นแนวราบและอุปถมัภค์ ํ3าจุนกนัและกนั วฒันธรรมที0อยูใ่นรูปของ
ความสัมพนัธ์แบบสัมพนัธ์แนวราบนอกจากปรากฏอยูใ่นรูปแบบขององคก์รอนัเป็นโครงสร้างของ
สังคม หมู่บ้านชุมชน ซึ0 งมีขนาดใหญ่ แล้วยงัปรากฏในองค์กรย่อยของหมู่บ้านชุมชน ซึ0 งแยก
ออกไปเป็น 
   (1) องคก์รทางศาสนา เช่น วดัหรือศาสนา องค์กรอื0น ๆ เป็นแหล่ง
รวมของคนในชุมชนหมู่บา้นมาร่วมกนัทาํกิจกรรมสร้างความเป็นปึกแผ่น ผลิตชํ3 าทางความคิด 
ความเชื0อ คาํสอนทางศาสนา รวมทั3งการสร้างสาํนึกชุมชนหมู่บา้นดว้ย 
    (2) องค์กรทางอาชีพเป็นสถาบนัทางสังคมที0จดัตั3งหรือเกิดขึ3นจาก
ความเป็นอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพเลี3ยงเป็ด ก็รวมกนัเพื0อประโยชน์ในอาชีพตน เป็นตน้ 
    (3) องค์กรสวสัดิการสังคม เช่น กลุ่มฌาปนกิจ ซึ0 งรวมกันเพื0อ
ประโยชน์ เมื0อคนในชุมชนหมู่บา้นเสียชีวิต ทาํให้ระบบความช่วยเหลือเป็นระบบสะดวก ง่าย และ
ประหยดั เพราะมีระบบการบริหารการเงินอยา่งดี และเตรียมการไวก่้อน 
    (4) องค์การทางการศึกษาเป็นการรวมกลุ่มสะสมทุนเพื0อส่งเด็ก
นกัเรียนในชุมชนหมู่บา้นใหมี้การศึกษาสูง ๆ 
     (5) สถาบนัทางการเงิน ชาวบา้นระดมทุนรวมกนัในรูปของสหกรณ์
ออมทรัพยมี์การบริหารโดยคณะกรรมการซึ0 งเป็นคนในชุมชนทั3งหมด ทั3งนี3 เพื0อเป็นทุนสําหรับการ
ลงทุน เพื0อออมและสะสมทุนในรูปของดอกเบี3ยที0ผูกู้ใ้หเ้ป็นค่าตอบแทน 
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   2) วฒันธรรมที0เป็นระบบความคิด ความเชื0อ เป็นวฒันธรรมถูกสร้าง
ขึ3นมาอนัเนื0องจากคนในชุมชนหมู่บา้น พวกเขาสามารถสร้างขึ3นตามระบบสังคมและบริบทของ
ตนเอง นั0นคือ เป็นวฒันธรรมชาวบา้นที0มีเอกลกัษณ์เฉพาะตน วฒันธรรมเกี0ยวกบัความเชื0อระบบ
ความคิดนี3มกัผกูโยงกบัพิธีกรรมหรือระบบสัญลกัษณ์ เช่น ชาวนาเชื0อวา่การทาํนาจะให้ไดผ้ลดีนั3น
ตอ้งมีเทพแห่งขา้ว คือ แม่โพสพมาคุม้ครองขา้วในไร่ เป็นตน้ 
   3) ประเพณี เป็นวฒันธรรมอนัเป็นแนวปฏิบติัที0สืบทอดกนัมายาวนาน
ซึ0งชาวบา้นยดึถือตอ้งทาํตามบรรพบุรุษ ซึ0 งประเพณีส่วนใหญ่มีหลกัการทางศาสนาหรือหลกัปฏิบติั
ทั0วไปที0จาํเป็นต่อชีวิตเป็นตาํกาํกบัอยู ่เช่น บางชุมชนหมู่บา้นที0เป็นชาวพุทธก็มีประเพณีแห่เทียน
เขา้พรรษา ทั3งนี3 เพื0อเป็นการกระชบัใหค้นทาํบุญโดยเฉพาะนาํเทียนไปถวายวดัก่อนที0พระจาํพรรษา
ซึ0งจาํเป็นสาํหรับการทาํกิจของสงฆ ์เป็นตน้ 
   4) ความรู้ของชุมชนหมู่บา้น ถูกชาวบา้นผลิตมาเพื0อสร้างสรรค์ชุมชน
หมู่บา้นใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ด ้ซึ0 งความรู้นี3จะเชื0อมโยงสัมพนัธ์กบัทุกมิติของชุมชนเพราะความรู้จะ
เป็นตวัขบัเคลื0อนชุมชนอยา่งวิเศษ คือ ความรู้เป็นตวักาํหนดหรือสร้างชีวิตชุมชนหมู่บา้น ความรู้นี3
เป็นความรู้เกี0ยวกับการทาํมาหากิน เช่น ความรู้เกี0ยวกับการทาํนา ความรู้เกี0ยวกบัยารักษาโรค 
ความรู้ทางสังคมวฒันธรรม ทรัพยากร สภาพแวดลอ้ม ภูมิศาสตร์ ตลอดจนความเชื0อประเพณีและ
หลกัคาํสอนทางศาสนา ระบบความรู้จะมี เกิด ดาํรงอยูเ่พื0อประโยชน์สําหรับชุมชนหมู่บา้นไดน้ั3น
ตอ้งมีกระบวนการสร้าง ผลิตซํ3 า ถ่ายทอด ใช้สอย แพร่กระจาย และการปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ที0เปลี0ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
   5) ภูมิปัญญา เป็นความรู้ที0ชุมชนสร้างขึ3นมาเพื0อให้เป็นความรู้ประจาํ
แผ่นดิน ประจาํถิ0นมีเอกลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะ สะท้อนความเป็นท้องถิ0นของตัว แต่อาจ
นําไปใช้แห่งอื0นได้หากประยุกต์ใช้ถูกต้องเหมาะสม ภูมิปัญญาต้องอาศยัปราชญ์หรือผูรู้้หรือ
ผูเ้ชี0ยวชาญของชุมชนเป็นผูส้ร้างสรรค ์สืบทอด กระจาย ผลิตซํ3 า ชุมชนหมู่บา้นตระหนกัถึงคุณค่า
ของภูมิปัญญาวา่มีความจาํเป็นสาํหรับการดาํรงอยูข่องชุมชน หมู่บา้นมาตั3งแต่เดิม ซึ0 งมีการสืบทอด
กนัมาอย่างไม่ขาดสาย มีการปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกบัการเปลี0ยนแปลงไป ตลอดจน
สามารถผสมผสานกบัภูมิปัญญาหรือความรู้จากนอกชุมชนอีกดว้ย 
    6) คุณธรรมก็เช่นเดียวกนักับความรู้ที0เกี0ยวโยงกับทุกมิติของชีวิตใน
ชุมชนหมู่บา้น คุณธรรมเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมทั3งหมดของคน คุณธรรมหลาประการสอดคลอ้ง 
มาจากคาํสอนทางศาสนา ระบบคุณธรรมเป็นสิ0งที0ยอมรับร่วมกนัว่าเป็นหลกัการที0ทาํให้ส่วนรวม
อยู่ร่วมกนัได ้หากขาดคุณธรรมแล้วสังคมจะเกิดความวุ่นวาย ไร้ระเบียบ คุณธรรมที0สําคญัของ
ชุมชนหมู่บา้นไดแ้ก่  
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    (1) สัจจะ เป็นความจริงใจ ยึดมั0นในความจริงความถูกต้อง ผูที้0 มี
สัจจะตอ้งเป็นคนที0พดูจริงทาํจริง คนมีสัจจะ ทาํให้เกิดความเชื0อถือไวว้างใจ เป็นคนไม่คดโกง เป็น
ตน้ 
    (2) ความเอื3ออาทร เป็นสิ0งมีคุณค่ามากในชุมชนหมู่บา้นของชาวไทย 
เป็นคุณธรรมสาํคญัที0ทาํใหส่้วนรวมของชุมชนหมู่บา้นอยูไ่ด ้ความเป็นหนึ0งเดียวของชุมชนหมู่บา้น
เกิดจากการช่วยเหลือกนัแบบร่วมดว้ยช่วยกนัอยา่งเอื3อเฟื3 อเผื0อแผ ่และช่วยแบบไม่หวงัผลตอบแทน 
หากแต่ให้ความช่วยเหลืออยา่งไม่มีเงื0อนไข ช่วยเพื0อคนอื0นไดดี้ และพน้ทุก ซึ0 งถือว่าเป็นคุณธรรม
ระดบัสูง และปรากฏอยูเ่ป็นรากฐานของชุมชนไทยที0สืบทอดกนัมายาวนาน 
    (3) ความไวว้างใจกนัและกนั เป็นความเชื0อในคุณงามความดีของคน
ในชุมชนหมู่บา้นระหว่างกนั เป็นการมองคนในแง่ดี ทศันะนี3 เมื0อมีแลว้จะนาํไปสู่การอยู่ร่วมกนั
อยา่งไม่หวาดระแวงอนัเป็นการไม่มีอคติระหวา่งกนั คุณธรรมขอ้นี3 เป็นพื3นฐานสําคญัสําหรับสังคม
ประชาธิปไตย กล่าวคือการไวว้างใจกนั เป็นทศันะของการให้เกียรติมนุษยเ์คารพในศกัด̀ิศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย ์อนัเป็นหนทางนาํไปสู่การมีชีวติแบบสันติต่อไป 
    (4) มีความสํานึกแห่งความเป็นชาวบา้น ชาวชุมชน อนัเป็นความ
สํานึกต่อการมีวิถีชีวิตที0มีการสืบเนื0องยาวนานอยู่ในจิตวิญญาณ กลายเป็นวิถีชีวิตแบบชาวนา 
ชาวบ้าน ที0หวงแหนทรัพยากร แหล่งทาํกินที0นาที0สวน จารีตประเพณี วิถีปฏิบติัของชุมชนใน
หมู่บา้น ความเป็นชาวนาทาํใหรู้้สึกมั0งคงทางการเป็นอยู ่อยา่งชาวนาก็มีขา้วไวกิ้น มีทุนของชีวิตอยู่
กบัตวัเองคือ ที0นา นํ3 า และความรู้ในการทาํนา มีความภาคภูมิใจต่อชุมชนและพร้อมปกป้องชุมชน
หมู่บา้น 
  2.2.6.3  สาระสาํคญัของแนวคิดการพฒันาตามแนววฒันธรรมชุมชน 

 ประเวศ วะสี (2534: 13) กล่าววา่ความสําคญัของการพฒันาดว้ยวฒันธรรมจะช่วย
ให้ชุมชนมีความเขม้แข็งและเป็นหลกัในการดาํรงชีวิตของชาวบา้น ซึ0 งการที0ชุมชนจะเขม้แข็งได้
นั3น จะตอ้งมีสถาบนัในชุมชนที0ทาํหน้าที0เป็นพลงัในการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน คือ การมี
องคก์รชุมชนหรือองคก์รชุมชน การรวมตวักนัเป็นองคก์รจะทาํให้เกิดพลงัในการแกปั้ญหา ซึ0 งถือ
เป็นทุนทางสังคม (Social Capital) ซึ0 งทาํใหส้ามารถเผชิญปัญหาที0ยาก และสลบัซบัซอ้นได ้
  กาญจนา แกว้เทพ (2533: 156-158) กล่าวว่าดว้ยความเชื0อพื3นฐานที0ว่าวฒันธรรม
ชุมชนก่อตวัขึ3 นจากการต่อสู้เพื0อให้ทุกคนมีอยู่มีกิน โดยที0การต่อสู้เพื0อการมีอยู่มีกินก่อให้เกิด
วฒันธรรมทางการผลิต โดยเฉพาะการผลิตแบบกสิกรรม ซึ0 งก่อให้เกิดการคิดคน้และการพฒันา
เทคโนโลยีต่าง ๆ การต่อสู้เพื0อให้มีชีวิตรอดนี3ตอ้งอยู่กบัธรรมชาติและพึ0งพาธรรมชาติ จึงเกิดการ
จดัระบบความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ อีกทั3งการที0ตอ้งอยูร่่วมกนัเป็นชุมชน ก่อให้เกิดวฒันธรรมการ
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อยู่ร่วมสัมพนัธ์กัน เกิดเป็นจารีตประเพณี ระบบ กฎเกณฑ์ และพิธีการต่าง ๆ เป็นแนวทางให้
สมาชิกในชุมชนทั3งรุ่นปัจจุบนัและรุ่นต่อไปไดย้ดึถือปฏิบติั 
  สุรเชษฐ  เวชชพิทกัษ ์(2533: 127) ไดม้องชุมชนบทวา่ ในชนบทมีโครงสร้างทาง
วฒันธรรมเป็นของชาวบา้นชนบทเอง โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ ระบบการทาํมาหากิน 
ระบบการอยูร่่วมสัมพนัธ์กนั และระบบทางความเชื0อ ทั3งสามระบบจะมีความสัมพนัธ์กนัและส่งผล
ต่อกนัอยู่ตลอดเวลา เมื0อมีการเปลี0ยนแปลงในระบบใดระบบหนึ0 งก็จะส่งผลต่อระบบอื0น ๆ ดว้ย
วฒันธรรมเป็นสิ0งมีชีวติที0มีการเคลื0อนไหวเปลี0ยนแปลง มีความหลากหลาย มีความไม่สมํ0าเสมอ แม้
กลุ่มชนที0กาํเนิดมาจากชาติพนัธ์ุเดียวกนัมีวฒันธรรมร่วมกนัมาก่อน แต่เมื0ออยูใ่นสภาพแวดลอ้มที0
แตกต่างกัน มีการปะทะสังสรรค์กับวฒันธรรมอื0น ก็จะทาํให้มีการปรับตัวเปลี0ยนแปลงทาง
วฒันธรรมของชุมชนนั3นแตกต่างกนั และมีระดบัการเปลี0ยนแปลงที0แตกต่างกนัไป 

 อภิชาติ ทองอยู่ (2527: 89-91) มองว่า วฒันธรรมชุมชน ก็คือ วิถีชาวบา้นนั0นเอง 
การที0ชุมชนหรือหมู่บ้านรื3 อฟื3 นและวิเคราะห์ประวติัศาสตร์ชุมชน ได้ระลึกระบบคุณค่าของ
วฒันธรรมดั3งเดิม และพึ0งตนเองในการดาํรงชีวิต สังคมและวฒันธรรมของชุมชนเป็นสิ0งที0มีคุณค่า
การพฒันารักษาและส่งเสริมคุณค่าวฒันธรรมพื3นบา้นให้สืบต่อเนื0อง เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนให้
สืบต่อไป การที0ชุมชนไดสื้บทอดวฒันธรรมชุมชนอนัดีงาม ทาํใหช้าวบา้นหาทางออกในทางพฒันา 
ดว้ยตนเอง ไม่มีความจาํเป็นใดที0จะตอ้งยอมรับวฒันธรรมแบบใหม่ ๆ ฉีกแบบแผนอนัดีงามของ
สังคมแม่บทของเราทิ3งไป พร้อมกบัสร้างสภาพความพร่ามวัของคุณค่าชีวิตอนัแทจ้ริงและฉุดรั3 งให้
ตกตํ0าลง ดว้ยเหตุนี3  จึงอาจกล่าวไดว้่าแนววฒันธรรมชุมชน เป็นการรื3อฟื3 นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบ
ชุมชน สําหรับอาศยัเป็นพื3นฐาน ในการพฒันาชาวบา้นหรือชุมชน สิ0 งสําคญัสําหรับ วฒันธรรม
ชุมชน ไดแ้ก่ การพยายามสะทอ้นความเป็นชุมชนดั3งเดิม ที0เคยมีอยู่หรือหลงเหลืออยู่ในชาวบา้น
หรือชุมชน การที0จะเขา้ถึงชุมชน เขา้ใจชุมชนดว้ยทศันะเดียวกนัดว้ยมุมมองเดียวกนั คือ มุมมอง
ของชาวบา้นเอง ความเป็นชุมชนจึงสามารถถ่ายเทจากชาวบา้น วิธีการที0วฒันธรรมชุมชนใช ้แสดง
วา่ เขา้ถึง ชุมชน ไดแ้ก่ 
   1)  การเขา้ถึงความเป็นชุมชนในอดีตไดผ้า่นความทรงจาํของชาวบา้นการ
ที0เคยมีประสบการณ์ในชุมชน กลุ่มคนในชุมชนมีความสําคญัต่อการศึกษาวฒันธรรมชุมชน (Key 
Information) ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุ คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บา้น การศึกษาจากคนกลุ่มนี3 จะทาํให้ไดเ้ห็นและ
รับรู้สภาพของหมู่บ้านในอดีตและประวติัศาสตร์ของหมู่บ้านเป็นอย่างดี ตลอดจนกระทั3งถึง
ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบนัสามารถศึกษาไดจ้ากกลุ่มหนุ่มสาวในหมู่บา้น การเลือกกลุ่ม
ชาวบา้นเพื0อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของหมู่บา้น จึงมีความสาํคญัเช่นกนั 
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   2)  การศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมกบัชาวบา้น การที0สร้างความเขา้ใจเรื0องของ
บุคคลและสังคมในหมู่บา้น เครื0องมือที0มีประสิทธิภาพทีสุด น่าจะไดแ้ก่การใชชี้วิตอยู่อยา่งจริงจงั
ในชุมชน โดยการสลดัวถีิชีวติของตนเองแต่เดิมออกและค่อย ๆ เปลี0ยนแปลงสภาพการดาํรงชีวิตให้
ใกลเ้คียงกบัหมู่บา้น 

 ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (2534: 17) กล่าวถึงแนววฒันธรรมชุมชนเป็นการที0ตั3งใจเสนอ
ทางเลือกใหม่ที0เน้นบทบาทและพลังสร้างสรรค์เป็นอุดมการณ์ที0สอดคล้องกับจิตวิญญาณของ
ประชาชนสอดคลอ้งกบัความรู้สึกและอารมณ์ และเนน้ที0ความมีนํ3 าใจและการเห็นคุณค่าของความ
เป็นคน สิ0 งเหล่านี3 เห็นลกัษณะพิเศษของความรู้สึกนึกคิดของคนไทยเป็นส่วนอนัแยกไม่ได้จาก
ชุมชนไทยโบราณ เงื0อนไขความสาํเร็จลทัธิอนาธิปัตยนิ์ยมแบบวฒันธรรมชุมชนมี 3 ประการ คือ 

 1)  ทางเศรษฐกิจ พื3นฐานทางวตัถุของชุมชนขนาดยอ่มจะตอ้งมีชุมชนจึง
จะคงอยูไ่ด ้เมื0อชุมชนอยูไ่ดต้าข่ายโยงใยของชุมชนก็เกิดขึ3นได ้ในอดีตชุมชนหมู่บา้นมีเสถียรภาพก็
เพราะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ชาวบ้านมีพอกินพอใช้ ในปัจจุบนัจะรักษาชุมชนไวก้็
จะตอ้งรื3อฟื3 นและพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนไปดว้ย 
  2)  ทางการเมือง คือ การมีจิตสํานึกของชาวบา้น เพราะการมีจิตสํานึกจะ
ทาํใหช้าวบา้นรวมพลงักนักระทาํการต่าง ๆ ดว้ยตวัเอง การปลุกจิตสํานึกเป็นสิ0งจาํเป็นเพราะแมว้า่
วฒันธรรมชุมชนยงัคงดาํรงอยู ่แต่อาจปรากฏเพียงในรูปพิธีกรรมและการปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั
มากกวา่ที0เป็นอุดมการณ์ 
  3)  ทางวฒันธรรม การคน้หาวฒันธรรมทอ้งถิ0นแห่งชุมชน ชาวบา้น เพื0อ
นาํมาเป็นสาระของแนวคิดวฒันธรรมชุมชน ประสานแนวคิดวฒันธรรมชุมชนกบัความเชื0อใน
สังคมไทย เพื0อจะไดเ้กิดพลงัในการทาํใหแ้นวคิดวฒันธรรมชุมชนเขม้แขง็ขึ3น 

 ประยุทธ ชุ่มนาเสียว (2548: 32) กล่าวถึงมรรควิธีของขบวนการวฒันธรรมชุมชน 
วา่มี 6 แนวทาง คือ 

  1) เน้นการพฒันาแบบกลุ่ม การร่วมมือช่วยเหลือซึ0 งกนัและกนั เพื0อคง
ความเป็นชุมชนไว ้มิใช่การพฒันาที0ปัจเจกนิยมที0คาํนึงแต่การต่อสู้ แข่งขนั และการทาํลายกนัอยา่ง
การพฒันากระแสหลกั (เน้นการพฒันาเศรษฐกิจในรูปอุตสาหกรรมและการเจริญรอยตามสังคม
ตะวนัตก) 

 2) เน้นการสร้างจิตสํานึกแบบชุมชนให้เกิดขึ3 น ด้วยการเน้นเรื0 อง
ประสบการณ์ร่วม เช่น ประวติัศาสตร์หมู่บ้าน วฒันธรรมหมู่บ้าน เพื0อสร้างความรัก ความ
ภาคภูมิใจและหวงแหนในวฒันธรรมของตนซึ0 งจะนําไปสู่การมีจิตสํานึกทางวฒันธรรม มี
เอกลกัษณ์ มีความเป็นตวัของตวัเองและเคารพในตนเอง 
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  3) ต้องมีการผลิตซํ3 า  หรือการตอกย ํ3 า จิตสํานึกแบบชุมชนนี3  ผ่าน
ปัญญาชนทอ้งถิ0น นกัวชิาการในเมือง นกัพฒันา คนเฒ่าคนแก่ เพื0อสืบทอดจิตสํานึกของชุมชนจาก
คนรุ่นหนึ0งไปยงัคนอีกรุ่นหนึ0ง 

 4) ตอ้งมีการรวมกลุ่ม รวมตวัของชาวบา้นในรูปของการจดัองค์กร เช่น 
สหกรณ์สมาพนัธ์ เพื0อเป็นสื0อกลางในการติดต่อ หรือต่อรองกบัสถาบนัภายนอกชุมชน 
  5) ต้องมีการประสานทางวฒันธรรมระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านและ
ระหวา่งหมู่บา้นกบักลุ่มคนอื0น ๆ ในสังคมและต่างสังคม เพื0อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี0ยนและ
เรียนรู้ซึ0 งกนัและกนั 
  6) ชุมชนจะตอ้งมีความสัมพนัธ์และใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ ดูแลรักษามิใช่
ทาํลายธรรมชาติอย่างเช่นการพฒันากระแสหลกั เพราะธรรมชาติจะช่วยคงความสามารถในการ
พึ0งตนเองของชุมชนได ้
  นเรศ สงเคราะห์สุข (2540: 9-10) ไดส้รุปสาระสําคญัแนวคิดเกี0ยวกบัวฒันธรรม
ชุมชนจากปัญญาชน 4 ท่านคือ นิพจน์ เทียนวหิาร บาํรุง บุญปัญญา อภิชาติ ทองอยู ่และประเวศ วะ
สี ไว ้3 ประการ ดงันี3  
   1)  ชุมชนมีวฒันธรรมของตนอยูแ่ลว้ คือ มีระบบคุณค่า ที0รวบรวมมาจาก
ประวติัศาสตร์เป็นบทสรุปของความคิด และการปฏิบติัของชุมชนนั3น ๆ เป็นวิถีชีวิตและทิศทางการ
พฒันาชุมชน ที0ชาวบา้นสรุปขึ3นมา แกนกลางวฒันธรรมชุมชน คือ การให้ความสําคญัแก่ความเป็น
คนและความผสมกลมกลืนกนัในชุมชน การที0ชุมชนหรือหมู่บา้นอยูไ่ดม้าเป็นเวลาชา้นาน เพราะมี
ความผสมกลมกลืนในชุมชน ทั3งในขณะปัจจุบนั ระหว่างสมาชิกด้วยกัน และหากยอ้นขึ3 นไป
สมาชิกก็มีบรรพบุรุษร่วมกนัดว้ย การพฒันาชุมชนจึงตอ้งเริ0มจากฐานวฒันธรรมชุมชน ที0ปราการ
แขง็แกร่งที0สุดของชาวบา้น ถา้มีวฒันธรรมชุมชนเขม้แขง็ การรวมกลุ่มของชาวบา้นเพื0อทาํกิจกรรม
ก็จะสาํเร็จไดไ้ม่ยาก การต่อตา้นการเอารัดเอาเปรียบจากภายนอก จะทาํใหว้ฒันธรรมชุมชนยงัคงอยู ่
เพราะชุมชนมีกลไกลผลิตซํ3 าทางวฒันธรรม แมว้า่จะมีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสิ0งเดิมก็ยงัคงอยูแ่ละเมื0อ
ปฏิบติัไปนานเขา้ก็กลายเป็นพิธีกรรม คงอยูคู่่กบัชุมชนตลอดเวลายาวนาน 
  2)  ความสําคญัของวฒันธรรมชุมชน หรือวิถีชาวบา้น คือความมีนํ3 าใจที0
งดงาม เปี0 ยมด้วยความรักและไมตรีอย่างล้นเหลือ เป็นความสัมพนัธ์อย่างมีคุณค่าทางศีลธรรม 
มนุษยธรรม และอหิงสธรรม ชุมชนหมู่บา้นเป็นระบบที0มีเอกลกัษณ์ของตวัเอง ทั3งในแง่สังคมและ
วฒันธรรมมีความสัมพนัธ์กนัภายในระบบหมู่บา้นยงัไม่แตกสลาย และไม่เห็นดว้ยที0วา่ในหมู่บา้น
กระบวนการแบ่งชนชั3นดาํเนินไปถึงขั3นที0สมาชิกขดัแยง้กนัและสมาชิกรํ0 ารวยกลายเป็นส่วนหนึ0 ง
ของระบบภายนอกจนทาํใหห้มู่บา้นไม่อาจรักษาความเป็นระบบในตวัเองไวไ้ดแ้ลว้ 
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  3)  โดยทั0วไปสังคมไทยกาํลงัเผชิญอยู่ท่ามกลางวฒันธรรมสองกระแส 
กระแสหนึ0 งเรียกว่า วฒันธรรมชาวบ้าน อีกกระแสหนึ0 งเรียกว่าวฒันธรรมทุนนิยม วฒันธรรม
ชาวบา้นมีความเป็นอิสระจากวฒันธรรมชนชั3นกลางและของชนชั3นสูง สัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตที0ผกูพนั
อยู่กบัธรรมชาติ อยู่กบัการใช้แรงงานและชุมชนเครือญาติ ชุมชนหมู่บา้น ไม่ว่าเป็นธรรมชาติขา้ง
นอกจะเป็นอยา่งไร จะเปลี0ยนแปลงไปเช่นไร ความเป็นหมู่บา้นหรือความเป็นชุมชนคงทนมาเป็น
เวลาหลาย ๆ ร้อยปีมีความเป็นอยู่ที0สืบช่วงกันมาเป็นเวลายาวนานลกัษณะเช่นนี3 คือลักษณะที0
เรียกว่ามนัเป็นสังคมในตวัของมนัเอง ฉะนั3นเมื0อเราคิดถึงจุดนี3 ที0สังคมเป็นตวัของตวัเองมานาน 
เช่นนี3  ก็แสดงวา่ตอ้งเป็นสังคม ที0มีเศรษฐกิจสังคมวฒันธรรมที0เป็นอิสระชุมชน หมู่บา้นจึงมีระบบ
ความเชื0อ และวถีิการพฒันาที0เป็นอิสระของตวัเองอยู ่

 ประเวศ วสี (2541: 1) ไดเ้สนอแนวความคิดของการพฒันาชุมชนที0สาํคญัต่อไปนี3  
  1)  คนเป็นทรัพยากรที0สําคัญมากที0สุดของชุมชน ปรัชญาการพฒันา 
ชุมชนเชื0อมั0นในพลงัความสามารถของคน การดาํรงอยู ่หรือการล่มสลายของชุมชน การพฒันาหรือ
เสื0อมถอยของชุมชนขึ3นอยูก่บัคนในชุมชนเป็นสาํคญั 

 2)  การมีส่วนร่วมของประชาชน การพฒันาชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนไดเ้ขา้มาร่วมคิด ร่วมปฏิบติัและร่วมรับผิดชอบในทุกๆขั3นตอน ทั3งร่วมคิด ร่วม
วา่งแผน ร่วมปฏิบติังาน ร่วมประเมินผล และร่วมกบัผลประโยชน์ที0เกิดขึ3น ซึ0 งอาจจะกล่าวไดว้่า 
การพฒันาชุมชนเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื0อประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน จึง
เป็นแนวคิดที0สาํคญัประการหนึ0งของการพฒันาชุมชน 

 3)  การช่วยเหลือตวัเองของชุมชน จากความเชื0อในปรัชญาเรื0องศกัยภาพ
และพลงัความสามารถของชุมชน การพฒันาชุมชนจึงเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประชาชนและชุมชนใหส้ามารถที0จะพฒันาชุมชนไดด้ว้ยตนเอง การขอความช่วยเหลือจากภายนอก
ชุมชน ต้องเป็นสิ0 งที0เกินขีดความสามารถของชุมชนเท่านั3น เพื0อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
พึ0งตนเองไดท้ั3งทางดา้นเศรษฐกิจ ศีลธรรมและสุขภาพ 
  4)  การใช้ทรัพยากรในชุมชน การพฒันาชุมชนใด ผลประโยชน์ย่อม
เกิดขึ3นแก่ชุมชนนั3น ดงันั3นนอกจากการพฒันาด้วยการช่วยตนเองของคนในชุมชนแล้ว ตอ้งใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คนวสัดุอุปกรณ์ เงิน และทรัพยากรอื0น ๆ ที0เกี0ยวขอ้งกบัการพฒันาที0มีอยู่ใน
ชุมชน ไม่หวงัพึ0งพาจากภายนอกชุมชน เพราะชุมชนอื0น ๆ ก็มีความจาํเป็นที0จะตอ้งใช้ทรัพยากร
เพื0อพฒันาชุมชน ของตนเองเช่นเดียวกนั ในเรื0องของการใชท้รัพยากร เพื0อการพฒันาชุมชนนี3  ส่วน
หนึ0 งรัฐบาลจะให้การสนบัสนุน แต่มกัจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ ตอ้งการใชท้รัพยากรมาก เป็น
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แผนและโครงการที0รัฐดาํเนินการผ่านหน่วยงานราชการ ไม่ใช่เป็นแผนและโครงการพฒันาของ
ประชาชนในชุมชน 

 5)  การริเริ0มของประชาชนในชุมชน ปรัชญาของการพฒันาชุมชนเชื0อใน
สิทธิและเสรีภาพของคน พฒันาชุมชนตอ้งเกิดจากความตอ้งการที0แทจ้ริงของประชาชนในชุมชน 
โดยประชาชนเป็นผู ้ริเริ0 มในการจัดทาํโครงการต้องให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู ้รับผิดชอบ 
หน่วยงานอื0น ๆ เป็นหน่วยส่งเสริมสนบัเท่านั3น แนวความคิดดงักล่าวนี3  จะเกิดขึ3นไดโ้ดยวิธีการให้
การศึกษาแก่ชุมชนจนมีความรู้ความสามารถในระดบัที0เรียกวา่ คิดเป็น ทาํเป็น จนมีความสามารถที0
จะคน้หาปัญหา วธีิการแกไ้ขปัญหาและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 

 6)  ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล การพฒันาชุมชนมุ่งเน้นให้
ดาํเนินการโดยคนและทรัพยากรในชุมชนเป็นสําคญั เพราะรัฐบาลมีขีดความสามารถจาํกดั ทั3 ง
บุคลากร งบประมาณ หรือทรัพยากร ระบบการบริหารและดาํเนินงานพฒันา ส่วนประชาชนเอง ก็มี
ขีดจาํกดัในเรื0องความไม่พร้อมของคนและทรัพยากรที0ใชใ้นการพฒันาไม่เพียงพอ 
  7)  การร่วมมือกนัระหว่างรัฐกบัประชาชน การพฒันาชุมชนจะประสบ
ความสําเร็จได ้ตอ้งเกิดจากความร่วมมือกนัระหว่างรัฐบาลและประชาชน ไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ0 งรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เพราะทั3งรัฐบาลและประชาชนในชุมชนต่างก็มีขีดความสามารถที0
จาํกดั ไม่สามารถดาํเนินงานพฒันาชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพได ้
  8)  การพฒันาแบบเบ็ดเสร็จ การพฒันาชุมชนตอ้งดาํเนินการไปพร้อมๆ
กันหลาย ๆ ด้านจะมุ่งเพียงด้านใดด้านหนึ0 งไม่ได้เพราะกิจกรรมในการพฒันาชุมชนมีหลาย
กิจกรรม การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกนั การประหยดังบประมาณ และ
เวลาที0ใช้การดาํเนินงานพฒันาชุมชนจึงตอ้งเกี0ยวขอ้งกบับุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เป็น
จาํนวนมาก ตอ้งใชก้ารประสานงานที0ดี จึงจะประสบความสาํเร็จ 

 9)  ความสมดุลในการพฒันา การพฒันาชุมชนมีกิจกรรมที0ตอ้งดาํเนินการ
หลายดว้น ตอ้งดาํเนินการไปพร้อมกนัทุกดา้นไม่มุ่งในเรื0องใดเรื0องหนึ0งจึงตอ้งคาํนึงถึงความสมดุล
ในการพฒันา 

 10)  การศึกษาภาคชีวิต การพฒันาชุมชน มีลกัษณะเป็นการให้การศึกษา
แก่ประชาชนทุกเพศทุกวยัอยา่งต่อเนื0องไปตลอดชีวติ 

2.2.6.4  จุดกาํเนิดของแนวทางการศึกษาวฒันธรรมชุมชน 
 สุรวฒิุ ปัดไธสง (2545: 11-12) ผลจากการพฒันาเนน้การสร้างสังคมไทยให้มีความ

ทนัสมยั มีความกา้วหนา้ ทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง เฉกเช่นเดียวกนักบัตะวนัตกส่งผลให้เกิด
ภาวะความแตกต่างระหวา่งเมืองและชนบท มีช่องวา่งระหว่างคนรวยและคนจน เกิดสลมัในเมือง
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ภาคอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมไม่เกื3อหนุนกันและกัน หากแต่กลับเป็นตรงกันข้ามกันคือ
ภาคอุตสาหกรรมดึงเอาแรงงานราคาถูกมาจากภาคเกษตรกรรม นั0นคือชาวไร่ชาวทิ3งทอ้งนาเขา้ไป
ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม การทาํนาทาํไร่เปลี0ยนแปลงเป็นระบบการผลิตแบบใหม่เพื0อผลิต
ขา้วและพืชผลสนองตอบต่อความตอ้งการตลาดโลก แต่ราคาขา้วและผลผลิตทางเกษตรกรรมก็
ตกตํ0า เพราะเป็นสินคา้ที0ขาดอาํนาจต่อรองและตกอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์ของระบบการคา้โลกที0วางกบั
ดกัไวอ้ยา่งแยบยล ฉะนั3นชาวบา้นในชุมชน หมู่บา้นชนบทจึงตกอยูใ่นฐานะเสียเปรียบและอ่อนแอ 
สภาพความเป็นชุมชน หมู่บา้นแทบล่มสลาย ผลกระทบดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้มีนักวิชาการและ
นกัพฒันาดา้นชุมชน หมู่บา้น เสนอแนวคิดและหลกัการซึ0 งชดัเจนมาก เมื0อประมาณ พ.ศ. 2525 อนั
เป็นแนวคิดที0ให้ความสําคญักบัการพฒันาชุมชนเพื0อเบียดแทรก แข่งขนักบัการพฒันาเมืองตาม
กระแสความทนัสมยั ชุมชน หมู่บา้นถูกเสนอให้ความสนใจว่าเป็นคาํตอบสุดทา้ยของการพฒันา 
นักวิชาการที0พูดถึงเรื0 องนี3 เป็นคนแรก ๆ ได้แก่ ดร.เสรี พงศ์พิศ ได้ชี3 ให้เห็นการกลับไปสู่ความ
เป็นมาแบบรากเหงา้ (Back to The Root) และนกัวชิาการอีกท่านหนึ0งคือ ดร.กาญจนา แกว้เทพ ซึ0 งก็
ไดชี้3 ให้เห็นความสําคญัของชุมชน หมู่บา้นไปในทางเดียวกนัวา่ ชุมชนหมู่บา้นเป็นฐานสําคญัของ
การพฒันาโดยเฉพาะการเริ0มพฒันาตอ้งเริ0มจากวฒันธรรมชุมชน เพราะเป็นปราการที0แข็งแกร่ง
ที0สุดของชุมชน หมู่บา้น กล่าวคือหากชุมชนหมู่บา้น มีวฒันธรรมที0เขม้แข็งเป็นของตวัเอง การ
พฒันาชุมชนหมู่บา้นก็ประสบความสําเร็จ เมื0อชุมชนหมู่บา้นเขม้แข็ง สังคมภายนอกก็ไม่สามารถ
เปลี0ยนได ้แนวคิดของนกัวิชาการดงักล่าวประสานสอดรับกบันกัปฏิบติัที0คลุกคลีครํ0 าหวอดกบัการ
พัฒนาชุมชนหมู่บ้านอย่าง นิพจน์ เทียนหาร ที0 เห็นว่าชาวบ้านมีว ัฒนธรรมตกทอดมาเป็น
ประวติัศาสตร์ของตนเอง เป็นแก่นแกนของความเป็นคน ทาํให้ชุมชนหมู่บา้นอยู่รวมกนัอย่าง
กลมกลืนไดม้าเป็นเวลานาน นอกจากนี3พกัพฒันาอยา่ง บาํรุง บุญปัญญา และมีความสัมพนัธ์กบัวิถี
ชีวิตที0ผูกพนักบัธรรมชาติ หากสลดัการพึ0งพาระบบทุนนิยม เศรษฐกิจแบบการตลาดไดก้็มีความ
เป็นตวัของตวัเอง มีระบบเศรษฐกิจที0พอเพียงกบัตน 
  นักวิชาการคนสําคญัที0อยู่ในสํานักหรือแนวทางวฒันธรรมชุมชนหมู่บ้าน คือ 
ศาสตราจารย ์ดร.ฉัตรทิพย ์นาถสุภา ที0มองว่าพฒันาการของระบบทุนนิยมที0เขา้มามีอิทธิพลต่อ
สังคมนั3นไดท้าํลายชุมชนดว้ยการแยง่ชิงเอาส่วนเกินจากชุมชนไป อนัเป็นผลทาํให้ชุมชนหมู่บา้น
อ่อนแอ ทางออกของชุมชนจึงต้องอาศยัวฒันธรรมชุมชนเป็นทุนให้คงอยู่กับสถาบนัหลัก ใช้
วฒันธรรมรื3 อฟื3 นความเขม้แข็งชุมชน นอกจากนี3 ศาสตราจารย ์ดร.ยศ สันตสมบติั ไดท้าํการศึกษา
วจิยัเรื0อง ทาํเกวยีน บทวิเคราะห์เบื3องตน้วา่ดว้ยการปรับตวัของชุมชนชาวนาไทย ท่ามกลางการปิด
ล้อมของวฒันธรรมอุตสาหกรรม ซึ0 งศาสตราจารย ์ดร.ฉัตรทิพย ์นาถสุภา เขียนไวใ้นคาํนาํของ
หนังสือเล่มนี3 ว่า งานของศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบติั อยู่ในสํานักวฒันธรรมเช่นกัน ดัง
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ขอ้ความว่า “ขา้พเจา้มีแนวคิดอยู่ในวฒันธรรมเช่นเดียวกนักบัศาตราจารยย์ศ” (ยศ สันตสมบติั, 
2539: 12) ที0เป็นเช่นนั3นเพราะงานการศึกษาเรื0องนี3 มีวตัถุประสงคป์ระการหนึ0งในบรรดา 2 ขอ้คือ 
ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นวา่ชุมชนชาวนาหมู่บา้น ไดรั้บผลกระทบจากการเปลี0ยนแปลง แลว้ไดป้รับตวั
เพื0อหาทางออกซึ0 งวฒันธรรมชุมชน กลายเป็นเงื0อนไขสําคญัประการหนึ0งที0ชุมชนนาํมาใชส้ําหรับ
เป็นฐานในการปรับองคก์รและสถาบนัทางสังคมเพื0อแกไ้ขปัญหา 
   2.2.6.5  การพฒันาตามแนวคิดวฒันธรรม 
   สุปิยา ทาปทา (2550: 52-53) ไดเ้สนอการพฒันาตามแนวคิดวฒันธรรมชุมชนไว ้4 
ประการ คือ 
  1)  การทาํให้ประชาชนชาวบ้านรู้สํานึก รู้ฐานะและความสําคัญ เห็น
คุณค่าของวฒันธรรมของตน นํ3 าใจสําคญักวา่เงิน สําคญักว่าอาํนาจ พยายามเนน้ความสัมพนัธ์ทาง
วฒันธรรมแทนความสัมพนัธ์ทางอาํนาจ ถา้ความสัมพนัธ์ในสังคมเป็นความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม 
ประชาชนจะมีความสําคญัมากขึ3นชาวบา้นทั3งหลายควรเขา้ใจว่า ครอบครัว ชุมชน และทอ้งถิ0นมี
ความสําคญั ชาวบา้นถูกทาํให้เชื0อว่าตวัเองไม่มีค่า ตอ้งกลบับา้น ประเทศชาติทาํมาหากินมาได ้
เจริญรุ่งเรืองมาได ้ประชาชนอยูม่าได ้ก็เพราะวฒันธรรมชุมชน เมื0อชาวบา้นไดแ้ลกเปลี0ยนกนัมาก
ขึ3น สํานึกนี3 จะ้ชดัเจนขึ3น วฒันธรรมอยูใ่กลชิ้ดกบัตวัเราเสียจนเราไม่เห็นคุณค่าของสินทรัพยนี์3  เรา
เป็นชาติเก่าแก่ วฒันธรรมของประชาชนคือ จุดยืนของเรา เมื0อประชาชนพลเมืองมีความสํานึกใน
วฒันธรรมของตน วฒันธรรมชุมชนจะมีความสาํคญัเป็นส่วนหนึ0งในวฒันธรรมชาติ  
  2) ควรให้ความสําคญัแก่ศิลปะและการแสดงศิลปะและการแสดงทาํให้
เกิดการสะเทือนอารมณ์ เช่น การร้องเพลง กลอนลาํ การร่ายรํา ฟ้อน ละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น 
สามารถปลุกจิตสํานึกไดม้าก ควรใช้เผยแพร่ความสําคญัของชุมชนทอ้งถิ0นและของประเทศชาติ 
เพราะศิลปะและการแสดงมีระบบคุณค่าและอุดมการณ์บรรจุอยู ่
  3) ให้ความสําคัญแก่ศาสนาเพราะมีบทบาทสําคัญ ณ ระดับท้องถิ0น 
ศาสนาเป็นส่วนหนึ0 งของวฒันธรรมของชาวบา้นอยู่แลว้ การปฏิบติักิจทางศาสนาร่วมกนัจะช่วย
ส่งเสริมสํานึกในความเป็นชุมชน ดังนั3น ศาสนาและองค์การศาสนาจะตอ้งไม่แยกตวัออกจาก
ชุมชน 
  4) ควรให้ความสําคญัเป็นพิเศษแก่เยาวชน เพราะเยาวชนจะเป็นผูสื้บ
ทอดวฒันธรรมชุมชนต่อไป ครอบครัว โรงเรียน ผูเ้ฒ่าผูอ้าวุโส จะตอ้งใส่ใจเต็มที0ในการถ่ายทอด
และปลูกฝังวฒันธรรมชุมชนใหแ้ก่เด็กและเยาวชน แนวทางเช่นนี3 จะเป็นจริงหรือไม่ ไม่ไดอ้ยูที่0ใคร
คนใดคนหนึ0งหากแต่อยูที่0คนไทยทุกคนที0จะร่วมกนัสร้างวฒันธรรมชุมชนให้เกิดขึ3นแลว้แปรไปสู่
วฒันธรรมแห่งชาติร่วมกนัอยา่งเป็นขบวนการ 
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  กาญจนา  แกว้เทพ (2538: 80) การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนมีหลกัการสําคญัอยู่
ที0การเคารพและเชื0อมั0นในศกัยภาพ และพลงัสร้างสรรค์ของชุมชนอนัมีระบบคุณค่าที0ดีงามเป็น
พื3นฐานของชุมชน วธีิการทาํงานพฒันาแนวทางวฒันธรรมชุมชนจาํแนกออกเป็น 3 แบบใหญ่ ๆ คือ 
  1) การนาํเอาวฒันธรรมดั3งเดิมในด้านรูปแบบและเนื3อหามาใช้ในงาน
พฒันาโดยมีเป้าหมายหลกัอยูที่0ผลสาํเร็จของการพฒันา 
  2) การถือเอาวฒันธรรมเป็นเป้าหมายในตวัเองเป็นเครื0องมือสําหรับการ
พฒันา 

 3) แนวทางการพฒันาที0มีมิติทางวฒันธรรมสอดแทรกเป็นยาดาํในเนื3อ
งานทุกอยา่ง โดยเฉพาะส่วนคุณค่าในวฒันธรรม 
  โดยทั3 งนี3 การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนยงัมีหลักการที0ควรพิจารณาในด้าน
เนื3อหาและรูปแบบอีก 2 ประเภทคือ 
  1) ทศันะแบบการนาํเอาวฒันธรรมเป็นเครื0องมือ โดยมองวา่การพฒันาจะ
สามารถนําวฒันธรรมมาใช้ในลกัษณะโครงการพฒันา โดยเป็นเครื0 องมือหรือวิธีการทาํงานที0
ตอบสนองกบัผลประโยชน์และความตอ้งการของประชาชน และการทาํงานพฒันาให้สอดคลอ้งกบั
วถีิชีวติระบบคิด โลกทศัน์ซึ0 งรวมถึงวฒันธรรมของประชาชน 
  2) ทศันะแบบโครงสร้าง ตอ้งมีความผูกพนัอยู่กบัโครงสร้างของสังคม 
วฒันธรรมการผลิต กระบวนการผลิต และผลิตซํ3 า โดยการผลิตวฒันธรรมนั3นขึ3นอยูก่บัเงื0อนไขและ
บริบทต่าง ๆ ของสังคม 
  เสรี พงศพ์ิศ (2536: 46-5) กล่าวถึงลกัษณะกระบวนการพฒันาแนววฒันธรรมมี 4 
ลกัษณะดงันี3  
  1) การอนุรักษ ์คือ การดาํรงรักษาศิลปวตัถุของประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ
โดยคาํนึงถึงคุณค่าแก่ชีวิตโดยรวมของชุมชนหมู่บ้าน รวมถึงการค้นหา รักษาไวซึ้0 งภูมิปัญญา
พื3นบา้นอื0น ๆ ที0เนน้การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานโดยชุมชน 
  2) การฟื3 นฟู เป็นการดึงเอารูปแบบและเนื3อหาของวฒันธรรมที0กาํลัง
เสื0อมสลายใหก้ลบัคืนทาํหนา้ที0ไดต่้อเนื0องมาโดยมีการเสริมหรือกระบวนการหรือองคค์วามรู้ใหม่ๆ
เข้าไปผสมผสานเพื0อให้วฒันธรรมเกิดความเข้มแข็ง เช่นคาํกล่าวที0ว่า การฟื3 นฟูธรรมชาติให้
เหมือนเดิมเป็นไปไม่ไดอี้กแลว้ แต่หากชาวบา้นนาํบ่อปลาทุกบ่อมาต่อกนั ก็จะไดล้าํนํ3 าสายใหม่ ถา้
เอาตน้ไมทุ้กตน้ที0ปลูกมารวมกนั ก็จะไดป่้าใหม่ ซึ0 งการฟื3 นฟูแบบนี3 เป็นการเนน้ที0ระบบวิธีคิดและ
สาระมากกวา่รูปแบ 
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  3) การประยุกต์ คือการปรับปรนทางวฒันธรรม โดยสืบทอดคุณค่า
ดงัเดิมดว้ยรูปแบบใหม่ ซึ0 งไม่ไดท้าํลายคุณค่าดั3งเดิม กลบัเพิ0มคุณค่านั3น หรือไม่ไดล้ดคุณค่านั3นลง
ไป เช่นการผสมผสานของเก่ากบัของใหม่กลายเป็นเทคโนโลยีที0เหมาะสมในเรื0องของการทาํมาหา
กิน และการทอผา้ การประดิษฐล์ายผา้ เป็นตน้ 
  4) การสร้างใหม่ คือกระบวนการผลิตซํ3 าหรือผลิตใหม่โดยกระบวนการ 
3 ขอ้ที0กล่าวมาโดยมีสัดส่วนของความใหม่มากกวา่ความเก่า 
  แนวคิดวฒันธรรมชุมชนดงักล่าวมีคุณูปการต่อทิศทางและรูปแบบของการพฒันา
ชุมชนในสังคมไทยมายาวนานเพราะการพฒันาแนวนี3 ช่วยให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และมีความ
เชื0อมั0นในศกัยภาพและศกัด̀ิศรีของตนเองจนประสบความสําเร็จอย่างกวา้ง โดยเฉพาะในกระแส
การพฒันาปัจจุบนันี3 ยงัได้มีการขยายแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนเขา้ไปร่วมกบัองค์
ความรู้สมยัใหม่อย่างสาขานิเทศาสตร์เพื0อการพฒันา ซึ0 งสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการ
พฒันาแนวนี3 ที0สามารถนาํทางชุมชนไปสู่การพลิกฟื3 นพลงัภูมิปัญญาจากรากฐานรากเดิมเขา้สู่การ
ปรับตวัอยา่งมีทิศทางที0สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในชุมชน 

 สนธยา พลศรี (2545 อ้างถึงใน ประเสริฐ พรหมณี, 2548: 11)  องค์การ
สหประชาชาติกาํหนดหลกัการพฒันาชุมชน ไว ้10 ประการ คือ 

 1) การพัฒนาชุมชนต้องตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของ
ประชาชนในชุมชนดว้ยการริเริ0มจากประชาชน 

 2) การพฒันาชุมชนจะมีลกัษณะเป็นโครงการเอนกประสงค ์ตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากนกัวชิาการหลายสาขา และผูที้0เกี0ยวขอ้งหลายฝ่าย 

 3) การพฒันาชุมชนตอ้งเปลี0ยนแปลงเจตคติของประชาชนไปพร้อมๆ
กบักิจกรรมดา้นอื0น ๆ ดว้ย 

 4) การพฒันาชุมชนต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนอยา่งเตม็ที0 เพื0อเป็นการสร้างพลงัชุมชนและองคก์รประชาชนขึ3น 

 5) การพฒันาชุมชนตอ้งคน้หาและพฒันาผูน้าํชุมชนในดา้นต่าง ๆ ตาม
ลกัษณะของกิจกรรมและความจาํเป็นของแต่ละชุมชน 

 6) การพฒันาชุมชนต้องยอมรับในสถานภาพ บทบาทของสตรีและ
เยาวชน เปิดโอกาสใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนใหม้ากที0สุด เพราะสตรีและเยาวชนมีผล
ต่อการขยายตวัของงานและการรับช่วงของการพฒันาชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

  7) การพฒันาชุมชนของประชาชนจะประสบความสําเร็จอยา่งเต็มที0 ถา้
หากรัฐบาลมีความพร้อมและใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 
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 8) การพฒันาชุมชนตอ้งมีนโยบายและการวางแผนตั3งแต่ระดบัประเทศ
ถึงระดบัทอ้งถิ0น โดยการบริหารงานทุกระดบั จะตอ้งมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพอย่าง
แทจ้ริง 

 9) การพัฒนาชุมชนต้องสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน องค์กร
อาสาสมคัรต่าง ๆ ทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาดว้ย 

 10) การพฒันาชุมชนจะตอ้งมีการวางแผนให้เกิดการพฒันาพร้อมๆกนั 
ในทุกระดบั 
  2.2.6.6  วฒันธรรมชุมชนในฐานะเป็นเงื0อนไขความเขม้แขง็ของชุมชน 
  สุรวุฒิ ปัดไธสง (2545: 16-19) การศึกษาชุมชนตามแนวที0สํานักวฒันธรรมได้
ชี3 ให้เห็นว่า กระแสทุนนิยมทาํลายชุมชนหมู่บ้าน จนเกิดความอ่อนแอเกือบทั0วทุกแห่ง การฟื3 น
ชุมชนหมู่บา้นให้เขม้แข็งไดน้ั3นก็ตอ้งอาศยัวฒันธรรมเป็นฐานสําคญัเพราะเป็นรากแกว้ที0หย ั0งลึก 
สําหรับชุมชนหมู่บา้น นั0นคือวฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนหมู่บา้นที0ถูกสร้างมาโดย
ตนเองและเพื0อตนเอง ย่อมเป็นภูมิคุม้กนัที0แน่นหนามั0นคง ชุมชนหมู่บา้นมิไดอ้ยูโ่ดดเดี0ยว หากแต่
สัมพนัธ์กนัทั3งระบบชุมชนใกลเ้คียงและห่างไกลหลายระดบัและหลายมิติ ยอ่มเป็นธรรมดาที0ตอ้ง
ไดรั้บผลกระทบทั3งทางบวกและทางลบการรับมือกบัผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการผสมผสาน การ
สร้างเสริมและการกลั0นกรองในการปรับเปลี0ยนวฒันธรรม ลว้นแลว้แต่เป็นกระบวนการสร้างความ
เขม้แขง็ทางวฒันธรรมนั3น ตอ้งเป็นชุมชนที0มีวฒันธรรมเป็นของตนเองไม่ถูกครอบงาํ (Hegemony) 
โดยวฒันธรรมอื0น ๆ จนตอ้งพึ0งพาชุมชนอื0น ในที0สุดและการมีวฒันธรรมเป็นของตนเอง เพื0อชุมชน
มีความเขม้แขง็นั3นตอ้งอาศยัเงื0อนไขทางวฒันธรรมดงัต่อไปนี3  
  1) การสืบสานวฒันธรรมมาระยะยาวนานเป็นกระบวนการถ่ายทอด
วฒันธรรมจากคนรุ่นหนึ0 งไปสู่อีกรุ่นหนึ0 งอย่างต่อเนื0องไม่ขาดสายเพื0อรักษาบาํรุง พร้อมกบัการ
พฒันาไปขณะเดียวกนั การสืบสานนี3 ไม่ใช่เป็นเรื0องของการเล่าขานหรือเล่าสู่กนัฟังหากแต่กระทาํ
ให้ผ่านวิถีชีวิตของคนในชุมชนหมู่บา้น ไม่ว่าจะผ่านในดา้นการรื0นเริง การแสดงศิลปวฒันธรรม 
การทาํมาหากิน การจดัระเบียบทางสังคม ซึ0 งเป็นกระบวนการผลิตซํ3 าทางวฒันธรรมที0สะทอ้นการ
ช่วงชิงพื3นที0ทางวฒันธรรมชุมชนหมู่บา้น 
  2) คนในชุมชนหมู่บา้นคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือเอาธุระของชุมชน
หมู่บา้นมีความรับผิดชอบช่วยเหลือส่วนรวม ไม่นิ0งดูดาย ช่วยดว้ยความสมคัรใจ เต็มใจ เสียสละ
เวลาและทรัพยสิ์นใหก้บัส่วนรวม เพื0อนาํไปก่อเกิดประโยชน์ทั3งเฉพาะหนา้และระยะยาว 
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  3) ความเป็นชุมชนหมู่บ้าน เป็นสํานึกว่าตนมาจากชุมชนหมู่บ้านใด 
เป็นความสํานึกที0สะทอ้นความรักความผกูพนัหวงแหน เป็นเจา้ของชุมชนหมู่บา้น สํานึกนี3หากมี
แลว้จะนาํพาใหท้าํประโยชน์ไม่ทิ3งชุมชนรักใคร่ปรารถนาดี และเสียสละเพื0อส่วนรวม 
  4) ภูมิปัญญาและความรู้ของชุมชนหมู่บ้านถือว่าเป็นทุนทางสังคมที0
เกื3อหนุนความเป็นชุมชน หมู่บา้นพื3นที0 นั0นคือ ชุมชนมีความรู้ ภูมิปัญญาดา้นต่าง ๆ เป็นของตนเอง
อนัได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ศิลปะ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื0อ ทั3งหมดนี3 ตอ้งมีระบบ
ความรู้เป็นของชุมชน ซึ0 งประกอบด้วยสาระเนื3อหา กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด การปรับ การ
แพร่กระจาย และการประยุกต์ใช้อยา่งเหมาะสม ตวัภูมิปัญญาความรู้ ถูกสร้างขึ3นมาและมีอาํนาจ
สามารถกาํหนดสร้างอตัลกัษณ์ของสรรพสิ0งในชุมชนไดเ้มื0อความรู้นั3น มีภาคปฏิบติัการสร้างวาท
กรรม (Discourse Formation) ต่าง ๆ กล่าวคือความรู้เป็นตวัการอยูเ่บื3องหลงัของการสถาปนาความ
จริง ดงันั3นการจะเปิดเผยให้เห็นว่าสรรพสิ0งที0ถือว่าเป็นความจริงดาํรงอยู่นั3นเกิดขึ3นมาไดอ้ย่างไร
ฉะนั3น ความรู้ภูมิปัญญาในชุมชน หมู่บา้นจึงสามารถกาํหนดอตัลกัษณ์ของความเขม้แข็งชุมชน
หมู่บา้น โดยมีสถาบนักฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบถือบงัคบั พิธีกรรมเป็นตวัเชื0อมโยงความรู้กบัการ
ปฏิบติัของสถาบนัเชิงวนิยั (Disciplinary Institution) และระบบคุณค่า เพื0อสถาปนาความเป็นตวัตน
ชุมชน (Identity) 
  5) ความมีวิสัยทศัน์ของชุมชนหมู่บา้น อนัเป็นความสามารถที0มองเห็น
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในตนเอง ทาํให้ไม่เกิดวิกฤติหรือความอ่อนแอเพราะสามารถ
แกปั้ญหาไดท้นัท่วงที 
  6) คุณธรรมที0คนในชุมชนหมู่บา้นยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการดาํรงชีวิต 
อนัไดแ้ก่สัจจะความจริงใจ ยึดมนัในความเป็นธรรมถูกตอ้ง เมตตาเอื3อเฟื3 อเผื0อแผ่ คุณธรรมเหล่านี3
เป็นรากฐานของการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชนหมู่บา้น ซึ0 งปรากฏในทุกมิติของวิถีชีวิต เช่น การ
เก็บของจากป่ามาเป็นอาหารก็เก็บแต่พอกิน แบ่งเพื0อนไดด้้วย ทั3งนี3 เพื0อรักษาหวงแหนทรัพยากร
และเอื3อเฟื3 อเผื0อแผเ่พื0อนบา้นดว้ยกนั 
  7) ระบบความสัมพันธ์แบบพี0แบบน้อง อันเป็นความสัมพันธ์แบบ
แนวราบ ไม่มีความแตกต่างทางชนชั3น แต่มีความใกลชิ้ด ช่วยเหลือเกื3อกูลกนับนฐานของความ
ปรารถนาดีต่อกนัและกนัอย่างไม่มีผลประโยชน์ เป็นตวักาํกบัหรือแอบแฝง ความสัมพนัธ์แบบนี3
ก่อให้เกิดพนัธะ ความผูกพนั สามคัคีร่วมแรงร่วมใจกนั ความเป็นปึกแผ่น เป็นพลงัแห่งชุมชนที0
สามารถสร้างสรรคพ์ฒันาดาํรงอยูข่องชุมชนหมู่บา้นดว้ยสันติและสงบสุขตลอดมา 
  8) คนในชุมชนหมู่บ้านตระหนักในคุณค่าว ัฒนธรรมชุมชนว่า มี
คุณประโยชน์ในการดาํรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ0งวฒันธรรมที0เป็นความรู้ ภูมิปัญญา ประเพณี 
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ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที0สั0งสมกันมานาน ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน หมู่บ้านที0
สามารถนาํมาใชใ้นชีวติจริงไดอ้ยา่งดี และประสบความสาํเร็จ 
  9) ความสามารถในการปรับตวัและประสานกับวฒันธรรมภายนอก
อยา่งเหมาะสมคือ รับมาโดยกระบวนการเรียนรู้อยา่งแยบคาย รู้เท่าทนัไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ รับ
เอาประสบการณ์ความรู้ใหม่ ๆ มาใชเ้พื0อให้ชุมชนเลือกมาบูรณาการกบัของเดิมอยา่งกลมกลืน ซึ0 ง
การทาํเช่นนี3ไดน้ั3นชุมชนตอ้งพร้อมเปิดใจกวา้งยอมรับการเปลี0ยนแปลงซึ0 งเป็นสภาพความเป็นจริง
ของวฒันธรรมที0มีสภาพพลวตัอยู่เสมอ อนัเป็นความไม่อนุรักษนิ์ยมจนเกินเหตุของชุมชน ซึ0 งหาก
เป็นเช่นนั3นแลว้คงอยูไ่ม่ไดใ้นสังคมยคุโลกาภิวฒัน์ 
 

2.3  แนวคดิเกี�ยวกบัความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

 2.3.1  ความหมายของความเข้มแข็งชุมชน 
 ชาํนาญ วฒันศิริ (2541: 21) กล่าวว่า ชุมชนเขม้แข็ง หมายถึง ชุมชนที0มีองค์ประกอบที0
ชดัเจน และมีคุณภาพ 4 ประการ คือ 1)  กลุ่มคนที0อยูใ่นชุมชนมีวตัถุประสงคร่์วมกนัอยา่งชดัมีการ
ดาํเนินกิจกรรมเพื0อประโยชน์ส่วนรวม 2)  กลุ่มคนมีความเอื3ออาทรต่อกนัและกนัสูง 3)  กลุ่มคนใน
ชุมชนนั3นมีความพยายามที0จะทาํอะไรร่วมกนั หรือมีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมํ0าเสมอ ต่อเนื0องเหนียว
แน่น เป็นนํ3 าหนึ0 งใจเดียวกนั และ  4) กลุ่มคนในชุมชนนั3นมีการเรียนรู้ร่วมกนัตลอดเวลา มีการ
คน้พบและสะสมองคค์วามรู้ในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาอยู่อยา่งตลอดเวลา สรุปความวา่ชุมชน
จะเขม้แขง็ไดต้อ้งทาํให ้4 องคป์ระกอบนี3 เกิดขึ3นอยา่งมีคุณภาพ 
 สําหรับแนวคิดความเขม้แข็งของชุมชนนั3น เป็นเรื0องที0มีการพูดคุยกนัอย่างกวา้งขวางใน
แวดวงของนกัพฒันาทุกระดบัจะเป็นระดบัโลก (Global) ระดบัประเทศ (Notional) ลงมาถึงระดบั
ทอ้งถิ0น (Local) ซึ0 งในทางวิชาการมีการเรียกกนัว่า ระดบัฐานรากหรือรากหญา้ (Grassroots) โดย
นกัพฒันาคิดว่าความเขม้แข็งของชุมชนจะเป็นทางออกวิกฤตของประเทศชาติในปัจจุบนัได้ ถ้า
เปรียบเทียบการพฒันาเป็นเสมือนการทาํสงครามและวิกฤต เสมือนศตัรูที0เราตอ้งการพิชิต เราอาจ
สรุปได้ว่า การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ของการทาํสรงครามกบัวิกฤต 
และเวทีประชาคม ก็น่าจะเป็นกลวธีิของการโจมตีศตัรู คือ วกิฤตของประเทศ 
 ประเวศ วะสี (2540: 13) ไดใ้ห้ความหมาย ชุมขนเขม้แข็ง คือ การที0ประชาชนจาํนวนหนึ0ง
มีวตัถุประสงค์ มีอุดมการณ์ หรือมีความเชื0อในบางเรื0องร่วมกนัมีการติดต่อสื0อสารกนั หรือมีการ
จัดการที0 มีการรวมตัวของกลุ่มจนกลายเป็นชุมชน ก่อให้เกิดพลังในการแก้ปัญหา และร่วม
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สร้างสรรคที์0ดีงาม ดา้นเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม สิ0งแวดลอ้ม การเมือง และสุขภาพใน
สังคมนั3น ๆ  
 ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2542: 62-63) ได้ให้ความหมายของความเข้มแข็งของชุมชน 
หมายถึง ความสามารถของครอบครัว  และกลุ่มองค์กรของประชาชนในชุมชนทอ้งถิ0นที0ร่วมคิด 
ร่วมทาํ ร่วมแกปั้ญหาของตนเองดว้ยตนเองไดม้ากที0สุด  และทาํการพฒันาชุมชนของตนเองดว้ย
ตนเองตามค่านิยม วิธีคิดเป้าหมายที0กาํหนดไวร่้วมกนัโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีที0เหมาะสมเป็น
ภาครัฐ เอกชน  และองคก์รพฒันาชุมชนเท่าที0จาํเป็น จากความหมายนี3  ชุมชนที0เขม้แข็ง คือ ชุมชนที0
มีคุณลกัษณะสาํคญั ดงันี3  
  1) มีการรวมกนัของคน ครอบครัว เป็นกลุ่มองค์กรทั3งที0เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเพื0อดาํเนินกิจกรรมที0เป็นการพฒันาของชุมชนอยา่งต่อเนื0อง 
 2) มีจิตสาํนึกของการพึ0งพาตนเอง รักทอ้งถิ0น รักชุมชน และเอื3ออาทรต่อกนั 
 3) มีค่านิยม ระบบคุณค่า วสิัยทศัน์ เป้าหมายการดาํรงชีวติที0ดีของชุมชนร่วมกนั 
 พีรสุด ศรีธวชั ณ อยุธยา (2541: 21) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่าความเขม้แข็งของชุมชน 
หมายถึง การรวมตวัของคน และองคก์ารต่าง ๆ ในชุมชนที0มีประชาชนและชุมชนเป็นแกนนาํโดย
ไม่คาํนึงการจดัตั3งวา่จดัตั3งจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนก็ตาม เพื0อร่วมกนัดาํเนินการ
และจดัการกิจกรรมอนัก่อให้เกิดการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนไม่วา่ดา้น เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วฒันธรรม การศึกษา และดา้นต่าง ๆ อาจเป็นกิจกรรมที0ผลิตใหม่หรือผลิตซํ3 า หากแต่เป็น
กิจกรรมเกิดขึ3นอยา่งต่อเนื0องและจดัเป็นประจาํ 
 ธนัยพร มุณีรัตน์ (2546: 15-16) กล่าวถึงชุมชนเขม้แขง็วา่ประกอบดว้ย 
 1) วฒันธรรมชุมชน ผูกพนัแนบแน่นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น เรื0 อง 
ศกัด̀ิสิทธ̀ิและคนในชุมชนช่วยกนัรักษาธรรมชาติ 
 2) กฎ จารีตประเพณี เป็นลกัษณะเฉพาะของชุมชนที0หล่อหลอมประสบการณ์
ของคนในชุมชนรุ่นหนึ0 งสู่รุ่นหนึ0 ง สร้างจารีตสํานึกร่วมควบคุมชุมชน ดาํเนินชีวิตไปตามระบบ
คุณค่าและความคิดของชุมชน เช่น พิธีสืบชะตาแหล่งนํ3า สร้างเกณฑ์การแบ่งปันนํ3 าแบบสังคมเครือ
ญาติ 
 3) ภูมิปัญญาท้องถิ0นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที0ชุมชนสั0งสมมา เช่น การแพทย์
พื3นบ้าน ศิลปหัตถกรรมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์ความรู้ที0กลั0นกรองจาก
ประสบการณ์ที0ละเอียดลึกซึ3 งแนบแน่นกบัธรรมชาติ 
 4) ระบบกรรมสิทธ̀ิ สืบทอดมรดกจากรุ่นหนึ0งไปสู่รุ่นต่อไปก่อให้เกิดความหมาย
ในการจดัทรัพยากรของชุมชนเชิงประวติัศาสตร์มากกวา่ธุรกิจ 
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 5) ระบบความสัมพนัธ์ เครือญาติมีความเอื3อเฟื0 อเผื0อแผย่ึดโยงชุมชนให้เขม้แข็งไม่
แตกสลายโดยง่าย 
 6) ทรัพยากรบุคคลกลุ่มผูน้าํชาวบา้น พระภิกษุสงฆ ์ผูอ้าวุโส ผูน้าํเกษตร ปราชญ์
ชาวบา้นเสริมสร้างภูมิปัญญาทอ้งถิ0นและการพึ0งตนเอง พฒันาเป็นองคก์รชุมชนที0ดาํเนินกิจกรรม
สาธารณะเพื0อเกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
 7) การบริหารจัดการทรัพยากรแบบกระจายอํานาจและ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเกิดการประชาคม 
 8) ความเป็นธรรมในสังคม 
 ประเวศ วะสี (2540:  9-10) ไดใ้ห้ความหมาย ความเขม้แข็งของชุมชน คือ พลงัสร้างสรรค์
ภายในชุมชน 5 ประการ คือ พลงัคน พลงักลุ่ม พลงัทุน พลงัธุรกิจ พลงัเอื3ออาทร และพลงัการ
เรียนรู้ กล่าวคือ 1) ชุมชนมีผูน้ําที0มีความสามารถเป็นผูน้าํทางธรรมชาติ มิใช่ผูน้าํทางอาํนาจ 
2) ชุมชนมีการรวมตวักนัทาํกิจกรรมเพื0อส่วนรวม 3) ชุมชนสามารถเป็นเจา้ของกิจกรรมร่วมกนั 
และดาํเนินการโดยมีผลตอบแทนที0เหมาะสม 4) ชุมชนมีเงินออมและสวสัดิการอนัเป็นหลกัประกนั
ความมั0นคงแห่งชีวิต 5) ชุมชนมีความสัมพนัธ์และเชื0อมโยงกบัเครือข่ายภายนอก หากจะนาํพลงั
สร้างสรรคท์ั3ง 5 ประการสร้างเป็นตวัชี3 วดัเชิงปริมาณ ความเขม้แข็งของชุมชนจะประกอบไปดว้ย
ตวัชี3วดั 10 ตวัชี3วดัดงันี3  
 1)  จาํนวนผูน้าํตามธรรมชาติต่อจาํนวนประชากร 
  2)  จาํนวนประชาชนที0เป็นสมาชิกกลุ่มต่อจาํนวนประชากร 
  3)  จาํนวนองคก์รธุรกิจที0องคก์รชุมชนเป็นเจา้ของ 
  4)  อตัราการเพิ0มของจาํนวนเงินในชุมชน 
  5)  อตัราการเพิ0มของเงินสวสัดิการในชุมชน 
  6)  อตัราการเพิ0มของรายไดข้องกิจกรรมที0องคก์รชุมชนเป็นเจา้ของ 
  7)  อตัราการลดลงของขอ้พิพาทกรณีการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  8)  อตัราลดลงของผูเ้สพยาเสพยติ์ดในชุมชน 
  9)  จาํนวนผูไ้ปใชสิ้ทธ̀ิเลือกตั3งต่อจาํนวนผูมี้สิทธ̀ิเลือกตั3ง 
  10)  จาํนวนกลุ่มองคก์รภายนอกที0เขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 
 ธันยพร มุนีรัตน์ (2546: 16) ได้กล่าวว่า ดชันีความเขม้แข็งจะตอ้งเกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน เพื0อที0จะมองความตาดหวงัในอนาคต ดงันี3  
  1) กระบวนการสะสมทุนของชุมชน วถีิชีวติสมยัใหม่หรือสังคมสมยัใหม่ทุนนิยม
ทุนเป็นเรื0องใหญ่ ถา้ไม่มีการสะสมทุนชุมชนเขม้แขง็ไดย้าก 
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 2) การสร้างเครือข่ายชุมชน มีเครือข่ายระหว่างชาวบา้นกบัชาวบา้น ชุมชนกบั
ชุมชน ชุมชนกบัรัฐบาล ชุมชนกบัเอกชน ภายในชุมชนตอ้งมีระบบความสัมพนัธ์ที0ดีขณะเดี�ยวกนั
ตอ้งสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน กลายเป็นพื3นฐานสาํคญัที0ทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ 
 3) มีกระบวนการ วิ ธีการในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา  ร่วมรับ
ผลประโยชน์ 
 4) มีการระดมทรัพยากรทั3งภายใน และภายนอกชุมชนมาเพื0อพฒันาที0พึ0 งของ
ชุมชน 
 5) มีการเรียนรู้แลกเปลี0ยนประสบการณ์การพฒันาภายในชุมชนและ ระหว่าง
ชุมชนในรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้และรูปแบบอื0น ๆ 
 6) มีกระบวนการเสริมสร้างพฒันาผูน้าํการเปลี0ยนแปลงในคนแต่ละรุ่นของชุมชน 
  สรุปไดว้่า ความเขม้แข็งของชุมชน หมายถึง  ชุมชนที0มีความร่วมแรงร่วมใจใน
การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที0เกิดขึ3นและร่วมสร้างสรรคสิ์0งที0ดี ๆ ให้เกิดขึ3นในชุมชน ทั3งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง สิ0งแวดลอ้ม การธาํรงรักษาวฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติของตนเอง 
 
 2.3.2  องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 
 อเนก นาคะบุตร (2536: 72) ไดพู้ดถึงองคป์ระกอบที0สําคญัของชุมชนเขม้แข็งมีลกัษณะ 3 
ประการ คือ 
 1) ภูมิปัญญาและความรู้ที0สืบสาน และประยุกตไ์ดส้อดคลอ้งต่อการเปลี0ยนแปลง
จากภายนอก 

 2) องคก์รชุมชนและผูน้าํที0มีคุณธรรม และภูมิปัญญา 
  3) เวทีการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที0เท่าทนัต่อเหตุการณ์ที0เปลี0ยนแปลงและ
การบุกรุกจากภายนอก 

สมพนัธ์ เตชะอธิก (2538: 2-5) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบขององค์กรชาวบา้นโดยถือว่า 
องคก์รชาวบา้นเป็นระบบใหญ่ระบบหนึ0งของชุมชน ที0มีระบบยอ่ยต่าง ๆ รวมกลุ่มกนัเป็นองคก์ร
ชาวบา้น ซึ0 งเป็นองคป์ระกอบทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ องคป์ระกอบนั3น ๆ ประกอบดว้ย 

 1) การมีอุดมการณ์ร่วมกนั อุดมการณ์ถือว่าเป็นสิ0งสําคญัที0ยึดเหนี0ยวทิศทางของ
การรวมกลุ่มกนัเอาไว ้ยิ0งถา้สามารถกาํหนดเป้าหมายระยะยาว หรือวิสัยทศัน์ (Vision) ไดย้ิ0งทาํให้
องคก์รชาวบา้นนั3น ๆ มีอุดมการณ์ในการรวมตวักนัไดดี้ยิ0งขึ3น 

 2) การมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ร่วมกันว่า เป้าหมายที0จะเดินไปข้างหน้า
องคก์รทาํไปเพื0ออะไร 
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  3) การมีผลประโยชน์ร่วมกนั และการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและ
ทั0วถึง  
  4) การตดัสินใจร่วม นับเป็นหัวใจในการรวมตวักนั เพราะถ้าหากสมาชิกไม่มี
โอกาสไม่มีโอกาสตกัสินใจร่วมดว้ย ความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์รก็ยอ่มไม่มี ดงันั3น การทาํอะไรที0
สาํคญัในองคก์รจึงตอ้งใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการตกัสินใจดว้ย 

 5) ผูน้าํ หากผูน้าํไดรั้บการยอมรับ มีบารมี ปฏิบติัดี มีความสามรถและคิดถึงส่วน
ร่วมจริง ๆ ก็สามารถนาํพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จ และการสร้างความเขม้แข็งให้แก่องคก์ร
ชุมชนได ้
  6) สมาชิก การที0สมาชิกมาร่วมมือกนัและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั3งในความคิด
และการวางแผน การตดัสินใจ การปฏิบติัและการติดตามประเมินผลตลอดจนมีสิทธ̀ิที0จะได้รับ
ผลประโยชน์จากองคก์ร นบัเป็นบทบาทหนา้ที0และสิทธิอนัพึงมีของสมาชิกในองคก์ร 
  7) กิจกรรม การเรียนรู้ ฝึกฝน และการปฏิบติัจริงอยู่ที0กิจกรรมพฒันา โดยทั0วไป
กิจกรรมในชุมชนเกี0ยวขอ้งกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมเป็นหลกั บางชุมชนอาจมี
กิจกรรมทางการเมือง ในยคุปัจจุบนัก็มีกิจกรรมดา้นสิ0งแวดลอ้มมากขึ3น ตามสภาวะที0สังคมมีปัญหา
สิ0งแวดลอ้มมากขึ3น 
  8) งบประมาณเพื0อนที0จะสามารถดาํเนินงานไปได้ด้วยดีจาํเป็นที0จะตอ้งมีการ
ระดมทุนทั3งภายในและภายนอกเพื0อทาํกิจกรรม 
  9) โครงสร้างและบทบาทหน้าที0โดยทั0วไปมีโครงสร้างจัดไว้เป็นรูปแบบ
มาตรฐาน คือ มีประธาน รองประธาน เลขานุการ ประชาสัมพนัธ์ ปฏิคม เหรัญญิก ฝ่ายซื3อฝ่ายขาย 
ตรวจสอบและกรรมการอื0น ๆ มีการแบ่งบทบาทหนา้ที0กนัตามตาํแหน่ง 
 10)  สถานที0และวสัดุอุปกรณ์ เพื0อเป็นศูนยก์ลางของการรวมตวักนัสําหรับการ
ประชุม การจดักิจกรรม การเก็บวสัดุอุปกรณ์และประโยชน์อื0น ๆ สาํหรับชุมชน 
 11) กฎ กติการ่วมกนั เพื0อยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัและเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัการที0
คนหลายคนมาร่วมกนัยอ่มมีความคิดเห็นที0แตกต่างกนัหรือขดัแยง่กนั ทศันะต่อความผิดความถูก
อาจไม่เหมือนกนั ปัญหาต่างๆอาจเกิดขึ3น การมีกฎระเบียบไวย้ึดเหนี0ยวและปฏิบติัตามจึงเป็นสิ0งที0
สาํคญัขององคก์ร 
 12) การสื0อสารระหวา่งผูน้าํและสมาชิกซึ0งมีหลายรูปแบบ เช่น การจดัประชุม การ
แจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นหอกระจายข่าว เป็นตน้ การสื0อสารมีความสําคญัในการช่วยให้เกดการรับรู้ 
เขา้ใจและร่วมมือกนัมากขึ3น 
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 13) การควบคุมการตรวจสอบ เมื0อมีการแบ่งบทบาทหน้าที0กันแล้วต้องมีการ
ควบคุมตรวจสอบกนัอยา่งสมํ0าเสมอเพื0อใหมี้การรับรู้อยา่งโปร่งใส 
 14) การประสานงาน ทั3งระหวา่งผูน้าํกบัสมาชิกและชาวบา้นในชุมชนเอง กบัการ
ประสานงานกบัภายนอกที0เขา้ไปเกี0ยวขอ้งกบัชุมชน 

องค์ประกอบที0สําคญัที0ทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็งอีกประการหนึ0 งคือ ปรากฏการณ์หรือ
สถานการณ์ที0มีอิทธิพลต่อความรู้สึก และพฤติกรรมของคนในชุมชนที0ตอ้งการจะกระทาํสิ0งใดสิ0ง
หนึ0 งร่วมกัน เพื0อชุมชน ทาํให้เกิดจิตวิญญาณชุมชน  ทาํให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ประกอบกบัชุมชนมีลกัษณะร่วมกนั หรือมีความเหมือน ๆ กนั เช่น ลกัษณะความเป็นเผ่าพนัธ์ุ
เดียวกนั มีขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและภาษาเดียวกนั มีความเป็นญาติกนั อยูใ่นละแวก
เดียวกนั ตลอดจนมีความรู้สึกเดือดร้อนจนจากสภาพปัญหาเดียวกนั ฯลฯ การรวมตวักนัของชุมชน
เป็นกลุ่ม หรือองคก์รในชุมชนจะก่อให้เกิดพลงัในกานพร้อมที0ร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาที0เกิดขึ3น
ซึ0 งจะทาํใหชุ้มชนนั3นเป็นชุมชนที0มีพลงั มีจิตวิญญาณ มีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน มีความผกูพนั
เสียสละ เพื0อชุมชน ในอนัที0จะทาํใหชุ้มชนนั3นพฒันาไปสู่ความเป็นชุมชนที0มีความเขม้แขง็ 
 อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามพิทยาพงค ์(2540: 12-13) องคป์ระกอบของชุมชนเขม้แข็งมี 
7 ประการ ดงันี3  
 1) โครงสร้างทางสังคมแบบแนวนอน หมายถึงสัมพนัธภาพทางอาํนาจในชุมชน
ที0เท่าเทียมกนั อาํนาจในการเขา้ถึงทรัพยากรหรือโอกาสในชุมชนไม่แตกต่างกนั เงื0อนไขนี3 เป็น
ปัจจยัให้เกิดความรัก ความสามคัคีก่อให้เกิดความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
กวา้งขวาง 
 2) ระบบเศรษฐกิจแบบพึ0งพาตนเอง ซึ0 งแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ การผลิต การ
บริโภค การสะสมและกระจายส่วนเกิน ประชาชนมีสิทธิและอาํนาจในการเขา้ถึง และจดัการ
ทรัพยากร มีรูปแบบการผลิตที0สนองความตอ้งการของตนเป็นหลกั และเชื0อมโยงกบัระบบนิเวศน์ 
การบริโภคเนน้การพออยูพ่อกิน ไม่ทาํลายธรรมชาติ 
  3) ค่านิยมจากศาสนธรรม หรืออุดมการณ์ในการใช้ชีวิต ความเชื0อในเรื0องกรรม 
การเคารพนอบนอ้มต่อธรรมชาติในฐานเป็นจิตวิญญาณเพื0อให้เกิดการจดัการทรัพยากรธรรมชาติที0
มีประสิทธิภาพ รู้จกัเคารพธรรมชาติ เรียนรู้ร่วมกบัธรรมชาติ ตลอดจนอนุรักษ์และหวงแหนสิ0งที0
ธรรมชาติไดส้ร้างใหแ้ก่มนุษย ์
  4) ระบบการเรียนรู้เพื0อชีวิต กระบวนการเรียนรู้ทอ้งถิ0น การสืบสานภูมิปัญญา
ดั3งเดิม จากครอบครัว วดั สถานประกอบการศาสนา โดยการสังเกต ฟัง ถาม ทดลองทาํแลกเปลี0ยน
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ความคิดเห็น เป็นการเรียนรู้ที0นํามาปฏิบัติจริง จนบังเกิดผลที0ผู ้เห็นได้เป็นทั3 งรูปธรรมและ
นามธรรม 
  5) กลุ่มผูน้าํตามธรรมชาติ ผูน้าํตามธรรมในชุมชนเกิดขึ3นไดห้ลายเงื0อนไข เช่น
การประพฤติคนในกรอบของศีลธรรม การเป็นผูต่้อสู้เพื0อชุมชนหรือเป็นผูท้รงความรู้ ชุมชนที0มี
โครงสร้างทางสังคมในแนวนอนจะเกิดกลุ่มผูน้าํธรรมชาติอยา่งหลากหลายตามกิจธรรมที0เกิดขึ3น 
และมีการทาํงานในรูปการปรึกษาหารือแสวงหาความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา 
  6) ระบบความสัมพนัธ์เชิงสังคมที0แน่นแฟ้น สิ0 งที0 เห็นเป็นรูปธรรมคือ การ
ช่วยเหลือเกื3อกูลกนัในชุมชนซึ0 งเปรียบเสมือนระบบความมั0นคงและสวสัดิการชุมชน สมาชิกใน
ชุมชนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดผ่านระบบครอบครัว เครือญาติ เพื0อนฝูง มีกฎเกณฑ์ แบบแผนการ
ดาํเนินชีวิตร่วมกนั ชุมชนที0มีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นจะมีพลงังานสามารถจดัการแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งดี 
  7) กลไกลที0เอื3อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ การติดต่อสื0อสารที0ต่อเนื0องตลอดเวลาไม่
วา่จะเป็นสถานภาพที0พบปะของชุมชนในวิถีชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ หรือกระบวนการถ่ายทอด
แลกเปลี0ยนขอ้มูลข่าวสารผา่นสื0อรูปแบบต่างๆลว้นเป็นการแลกเปลี0ยน เรียนรู้ ปรึกษาหารือกนัอนั
จะนาํไปสู่การปรับตวัของชุมชนไดร้วดเร็วทนัเหตุการณ์ 
 ลีลาภรณ์ นาคทรรพ (2539: 27-28)ได้ขยายความเพิ0มเติมและวิเคราะห์ในบริบทของ
สังคมไทย ที0ทาํใหอ้งคป์ระกอบของชุมชนเขม้แขง็ มีลกัษณะดงันี3  
 1)  ภูมิปัญญาและธรรมะ ในชุมชนที0เขม้แข็งและสามารถสร้างสรรคก์ารพฒันาที0
ย ั0งยืนไดจ้ะตอ้งมีภูมิปัญญาและธรรมะซึ0 งอาจปรากฏอยูท่ ั3งในตวัผูน้าํ และสมาชิกของชุมชนนั3นก็
ได ้ภูมิปัญญาเป็นองคค์วามรู้ต่าง ๆ ที0สัมพนัธ์กบัการดาํรงชีวิตของคนในการอยูร่วมกนักบัคนอื0น
ในสังคมและธรรมชาติ ภูมิปัญญาที0ผา่นมาจากการกลั0นกรองจนตกผลึกและสามารถนาํมาปรับใช้
กบัการดาํรงชีวติในโลกปัจจุบนัไดน้ั3นมกัจะมีสาระเนื3อหาเป็นหลกัธรรมะอยูใ่นตวั เพราะธรรมะก็
เป็นไปเพื0อการดาํรงชีวิตของคนร่วมกนัอยา่งสันติ รวมทั3งค่านิยมดว้ยชุมชนจะมีความเขม้แข็งมาก
น้อยเพียงใดขึ3นอยู่กบัค่านิยมที0สมาชิกในชุมชนยึดถือเพราะค่านิยมที0สมาชิกยึดถือเป็นปัจจยัที0
กาํหนดวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตในดา้นต่าง ๆ ซึ0 งชุมชนที0เขม้แข็งมีค่านิยมที0ส่งเสริมลกัษณะของ
ชุมชนเขม้แข็ง คือ ค่านิยมพื3นฐานมาจากศาสนา  จึงมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล
และชุมชน 
 2)  การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการศึกษาเรียนรู้ของคนในชุมชน ซึ0 งไดแ้ก่ เรื0อง
ของการวเิคราะห์ การตั3งคาํถาม การหาคาํตอบเกี0ยวกบัปัญหา สาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาเรื0อง
ต่าง ๆ การพฒันาการเรียนรู้ของชุมชนจึงหมายถึง การทาํให้เกิดกระบวนการของการที0สมาชิกใน
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ชุมชนเข้ามารวมกลุ่มคิดวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ วิเคราะห์ทางเลือกของการแก้ปัญหา 
ตดัสินใจเลือกทางแกปั้ญหา และการสรุปบทเรียนเพื0อยกระดบัสติปัญญาในการแกปั้ญหาใหสู้งขึ3น 
 3)  การจดัการ หมายถึง กลไกที0ทาํใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที0ตั3งไว ้ใน
ชุมชนที0เขม้แขง็จาํเป็นตอ้งมีการจดัการอนัเป็นการกระจายบทบาทภาระหนา้ที0 ความรับผิดชอบใน
ดา้นต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกรวมทั3งเป็นการกาํหนดสิทธิ กติกาและวินยัสําหรับการอยูร่วมกนัเป็นองค์
เดียวกนั หากปราศจากการจดัการแลว้องค์กรชุมชนจะมีลกัษณะที0หลวมคลา้ยกบัที0อยู่ของคนที0มี
อุดมการณ์ร่วมกนัเท่านั3น แต่ไม่สามารถผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมการพฒันาหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้
 องค์ประกอบทั3 ง 3 ประการนี3  แม้จะแยกอธิบายได้เป็นข้อ ๆ แต่ความเป็นจริงแล้ว
องคป์ระกอบทั3ง 3 ประการนี3 เกิดขึ3นในลกัษณะเป็นกระบวนการที0ไม่อาจแยกออกจากกนัไดช้ดัเจน
การมีภูมิปัญญาและธรรมะเป็นปัจจยัที0จะขาดไม่ไดใ้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัและการจดัการ
องคก์รชุมชนเท่า ๆ กบัการเรียนรู้ก็จะนาํไปสู่การพฒันาจิตสํานึก และภูมิปัญญาให้สูงขึ3นและเกิด
การจดัการที0ดี และการจดัการก็เป็นแบบฝึกหัดหรือห้องทดลองที0ทาํให้เกิดการเรียนรู้และการ
ยกระดบัภูมิปัญญาและธรรมะของชุมชน 
 
 2.3.3  การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ประเวศ วะสี (2541: 14-16) การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คือ การทาํให้คนในชุมชนมี
จิตสาํนึกร่วมกนั มารวมตวักนัในลกัษณะที0เป็นหุน้ส่วนกนัในการกระทาํบางอยา่ง ดว้ยความรักและ
ความเอื3ออาทรต่อกนัภายใตร้ะบบการจดัการ ใหเ้กิดความรู้สึกร่วมกนั เพื0อประโยชน์สาธารณะ การ
รวมตวักนัอาจจะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กระจดักระจายกนัได ้แต่สามารถติดต่อสื0อสารกนัไดจ้นกลายเป็น
องคก์ร (Community Organization) และมีความเชื0อมโยงกนัเป็นเครือข่ายยอ่ย ๆ ขึ3น (Community 
Network) ทาํใหเ้กิดโครงสร้างสังคมแนวใหม่ที0มีความสัมพนัธ์กนัในแนวราบที0เท่าเทียมกนั ซึ0 งเมือ
ประสานกบัโครงสร้างที0มีความสัมพนัธ์ในแนวดิ0งดว้ยความสมานฉนัท ์ทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แข็ง
ขึ3น (Civil Community) ชุมชนเขม้แขง็มีลกัษณะ ดงันี3  
 1) มีจิตสํานึกชุมชน (Community Conscientiousness) หรือเป็นชุมชนที0 มีจิต
วิญญาณ (Spirituality) คือสมาชิกสํานึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั3 งใจที0จะเข้าร่วม
รับผิดชอบปัญหาต่าง ๆ กบับุคคลอื0น ๆ อยา่งเท่าเทียมกนัและมิตรภาพ ยอมรับในศกัยภาพของกนั
และกันและยอมรับในความแตกต่างหลายระหว่างสมาชิก มีส่วนร่วมในการแก้ไขของชุมชน
ร่วมกนั เป็นตน้ 
 2) มี จิตวิญญาณชุมชน (Community Spirituality)  คือการที0สมาชิกมีความ
จงรักภกัดีต่อชุมชน เสียสละทาํงานเพื0อชุมชน หวงแหนชุมชนมีสิ0งยึดเหนี0ยวร่วมกนั เช่น วดั เครือ
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ญาติหรือความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบต่าง ๆ ทาํใหชุ้มชนมีชีวิตจิตใจเหมือนเป็นสิ0งมีชีวิตอยา่งหนึ0ง 
ความมีจิตวญิญาณชุมชนทาํให้เกิดความปีติความสุขอยา่งลน้เหลือ และเกิดพลงัอยา่งมโหฬาร เป็น
พลงัเยียวยา (Healing Power) ทาํให้คนและชุมชนมีความสุขจิตวิญญาณชุมชน เป็นสิ0งที0เกิดขึ3น
ต่อเนื0องจากการมีจิตสํานึกชุมชน ซึ0 งนอกจากจะทาํให้ชุมชนเขม้แข็งโดยตรงแลว้ ยงัเป็นพื3นฐาน
สาํคญัที0ทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็แก่ชุมชนในดา้นอื0น ๆ อีกดว้ยเพราะเป็นเสมือนการทาํให้สมาชิกใน
ชุมชนมีจิตใจ มีทกัษะ มีความแข็งแกร่งมีความพร้อมที0จะร่วมพลงังาน เพื0อพฒันาชุมชนของตน
ต่อไป 
 3) เป็นชุมชนเรียนรู้ (Community Learning) คือ สมาชิกร่วมกนัเรียนรู้ หรือเรียนรู้
เป็นกลุ่มมีความตื0นตวัอยูต่ลอดเวลา รู้ข่าวคราวในดา้นต่าง ๆ ทั3งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ0 ง
อยู่นอกชุมชนและความรู้เกี0ยวกับชุมชนที0เป็นผลมาจากการปฏิบติั หรือประสบการณ์ที0ได้รับ
ร่วมกนั หรือเป็นกระบวนการเรียนรู้และการตดัสินใจร่วมกนั ความรู้ที0เกิดขึ3นจึงเป็นการเรียนรู้ซึ0 ง
กนัและกัน ผ่านการแลกเปลี0ยนข้อมูลความคิดร่วมกัน เพื0อนําไปสู่การตดัสินใจในการดาํเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน การเป็นชุมชนเรียนรู้ ทาํให้สมาชิกมีการเรียนรู้ร่วมกนั ซึ0 งเป็นจุดเริ0มตน้
ของการดาํเนินงานพฒันาชุมชนร่วมกนั เพราะผลจากการเรียนรู้จาํนาํไปสู่การคิดหาวิธีที0จดัร่วมกนั
พฒันาชุมชนของตน 
 4) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือ ประชาชนรวมตวักันเหนียวแน่นด้วยจิตสํานึก
ชุมชนและจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกาํลงักนั เพื0อช่วยกนัแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ0 งเป็นผลมาจาก
เรียนรู้ร่วมกนั ไม่ใช่ต่างคนต่างทาํ 
 5) มีการจดัการชุมชนที0ดี (Community Management) คือ สมาชิกของชุมชนมี
ความสามารถในการจัดการตนเอง และชุมชนได้วางแผน จัดกระบวนการ ดําเนินงานและ
ประเมินผลการพฒันาชุมชนของตนเองได ้ทาํใหอ้งคก์รชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ0งขึ3น 
 6) มีเครือข่ายชุมชน (Community Network) คือ มีกระบวนการเชื0อมโยงสมาชิก
ในกลุ่มและองค์กรชุมชนต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั ด้วยระบบการสื0อสารที0มีประสิทธิภาพและการ
ประชาสัมพนัธ์ด้วยความสมานฉันท์ ทาํให้เกิดการรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและ
องคก์รชุมชนต่าง ๆ ใหพ้ลงัเขม้แขง็ 
 7) มีภาวะผูน้าํชุมชน (Community Leadership) คือผูน้าํเป็นผูป้ระสานความคิด
ของสมาชิกให้โอกาสสมาชิกไดแ้สดงความเห็น ไม่ผกูขาดความเป็นหรือเป็นเจา้ของชุมชนเพียงผู ้
เดียว พร้อมที0จะเรียนรู้แลกเปลี0ยนขอ้มูลและความคิดเห็นกบัผูอื้0นผนึกตวัเองกบัชุมชนไดอ้ยา่งแนบ
แน่นและร่วมทาํประโยชน์เพื0อชุมชน โดยสรุปผูน้าํที0ทาํให้ชุมชนเขม้แข็ง คือ ผูที้0เชื0อมประสาน
แนวความคิดต่าง ๆ ของสมาชิกและองคก์รชุมชน เพื0อนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมนั0นเอง 
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  8) เป็นชุมชนพึ0งตนเองได้ (Community Self-Reliance) คือ สมาชิกและองค์กร  
ต่าง ๆ ในชุมชนมีความเขม้แข็งพอที0จะช่วยเหลือ หรือพึ0งตนเองได ้ทั3งในทางเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สังคมและวฒันธรรม ทั3งในยามปกติและประสบภาวะวิกฤตต่าง ๆ อนัเป็นการพฒันา
แบบยั0งยนืที0พึงประสงค ์
  9) เ ป็นชุมชนสงบสุข (Peaceful Community)  ชุมชนเข้มแข็ง  เ ป็นผลสืบ
เนื0องมาจากการพฒันาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความสุข เมื0อคนมารวมกนัเป็นชุมชน   
และสร้างชุมชนให้เขม้แข็งได ้ก็ทาํให้คนและชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเป้าหมายของการพฒันา
ชุมชน 
 10)  เป็นการพัฒนาแบบยั0งยืน (Sustainable Development) ชุมชนเข้มแข็งมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทาํให้ชุมชนดาํรงอยูแ่ละดาํรงต่อไปไดโ้ดยไม่ล่มสลาย อนัเป็นการ
พฒันาแบบยั0งยนืนั0นเอง 
 กาญจนา แกว้เทพ (2540: 53-59) ไดก้ล่าวเพิ0มเติมวา่ การสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง มีลกัษณะ
ดงันี3  
  1) ตวับุคคล ทุนมนุษย ์ถา้พิจารณาในมิติเชิงปริมาณ คือ การมีสมาชิกเพิ0มมากขึ3น
ในมิติปัจจุบนั และจะมีการสืบทอดสมาชิกใหม่ในมิติของอนาคต กล่าวคือ พลงัแห่งศีลธรรมของ
ทั3งสมาชิกและผูน้าํเพิ0มพนูขึ3น กรรมใหม่ ๆ นั3นแสดงใหเ้ห็นถึงการเพิ0มพนูขึ3น 
  2) กิจกรรม คือ ตวัผลงานของกลุ่ม ซึ0 งควรจะมีลกัษณะอยา่งต่อเนื0อง สอดรับกนั
เป็นตาข่าย การทาํกิจกรรมใหม่ ๆ นั3น แสดงให้เห็นถึงการเพิ0มขยายศกัยภาพนากรจดัการกบัคน
จดัการกบัสถานที0และเวลาใหม่ ๆ ออกไปอยูเ่สมอ ช่วยให้ประเมินความเขม้แข็งขององคก์รชุมชน
ได ้
  3) ทุนสิ0งของและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ความเขม้แข็งของชุมชนดูไดจ้าก
การสะสมในเชิงปริมาณ เช่น กลุ่มที0เลี3ยงววัควายก็มีจาํนวนววัควายเพิ0มมากขึ3น ส่วนมิติเชิงคุณภาพ 
คือความยนืยาวคงอยูข่องทุน 
  4) ทุนเพื0อน เครือข่าย งานขององคก์รชุมชนมีลกัษณะสองดา้นในตวัเองอยูเ่สมอ 
คือ ดา้นการพึ0งตนเองและดา้นการพึ0งพาอาศยัซึ0 งกนัและกนั การมีเครือข่ายจึงเป็นอีกตวัแปรหนึ0งที0
ใช้ประเมินความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนได้ การพิจารณาในเชิงปริมาณ คือ ดูว่ามีเครือข่าย
กวา้งขวางมากนอ้ยแค่ไหน ส่วนในแง่คุณภาพก็พิจารณาในเรื0อง ความหลากหลายของเครือข่ายว่า
องคก์รเรามีเพื0อนหลายประเภท หลายระดบัหรือไม่ เมื0อเครือข่าย ๆ (Network) เวลาตอ้งการใชง้าน
จะทาํงานไดห้รือไม่ 
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  5) สถานภาพขององคก์รชุมชน เป็นการประเมินจากกลุ่มภายนอกที0เกี0ยวขอ้งวา่ได้
ใหก้ารยอมรับองคก์รชุมชนนั3น ๆ มากนอ้ยเพียงใด ในแง่มุมไหน 
 อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงค์ (2540: 17-18) ได้กล่าวถึง การสร้างชุมชนให้
เขม้แขง็ วา่ควรประกอบดว้ย 
 1) ชุมชนมีการรวมตัวกันอย่าง เ ป็นปึกแผ่น  มีความผูกพัน จนสามารถ
เอื3อเฟื3 อเผื0อแผซึ่0 งกนัและกนัได ้
 2) ชุมชนมีศกัยภาพที0สามารถพึ0งพิงตนเองได ้และแมจ้ะมีการพึ0งพิงภายนอกแต่
ชุมชนก็มีอาํนาจในการตดัสินใจ และเลือกสรรไดใ้นระดบัสูง 
  3) ชุมชนสามารถควบคุม และจดัการกบัปัญหาที0เกิดขึ3นไดด้้วยตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ โดยอาศยัความรู้และกลไกลภายนอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและมี
วฒันธรรม 
  4) ชุมชนมีศกัยภาพในการพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเนื0องโดยอาศยักระบวนการ
เรียนรู้ และภูมิปัญญาของตนเองเขา้จดัการกบัปัญหาด้านการปกครอง วฒันธรรม สิ0 งแวดล้อม 
รวมทั3งสามารถถ่ายทอดความรู้นั3นไดอี้กดว้ย 
 เกศินี จุฑาวิจิตร (2542: 53-54) ไดก้ล่าวถึง การสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง คือ การผนึกกาํลงั
กบัทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมกาํหนดเป้าหมาย กาํหนดวิธีการจะไปสู่เป้าหมายและการร่วมมือกนั
ทาํงาน ในเรื0องนี3คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ ไดเ้ห็นชอบในลกัษณะการเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชนเพื0อเผชิญปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและให้ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัซึ0 งมีหลกัการ
สําคญัว่า การแก้ปัญหานั3นตอ้งมุ่งให้ครอบคลุมคนไทยทุกคนที0ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 
มิใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ0ง ทั3งนี3 จะตอ้งคาํนึงถึงการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกนั ทั3งผูห้ญิงผูช้ายและ
ผูด้้อยโอกาส โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีการระดมและประสานทรัพยากร
ตลอดจนความร่วมมือจากทุกฝ่ายในลกัษณะองค์รวมเพื0อตอบสนองต่อความตอ้งการของชาวบา้น
ในทุกเรื0องที0ถูกกฎหมายการพฒันาในลกัษณะนี3  เป็นการพฒันาที0มีคนเป็นศูนยก์ลาง ดว้ยความเชื0อ
พื3นฐานที0ว่า ต้องมีความเชื0อมันในประชาชน ประชาชนมีความสามารถมีองค์ความรู้พื3นฐาน 
ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถิ0นที0มีศกัยภาพในการพฒันาตนเองและชุมชนของตนได ้ชุมชนในระดบั
หมู่บา้นและระดบัตาํบล จะเป็นหน่วยการพฒันาที0เหมาะสมที0สุดที0จะทาํให้การดาํเนินงานพฒันา
ปรากฏผลเป็นรูปธรรมและเกิดความย ั0งยืน แนวทางการพฒันาความเขม้แข็งขององค์กรชุมชน ใน
กรณีที0เป็นองคก์รชุมชนเริ0มใหม่ มีดงัต่อไปนี3  
  1) การศึกษาเรียนรู้ปัญหาชาวบ้านแบบมีส่วนร่วม นั0นคือการศึกษาโดยให้
ชาวบา้นที0สนใจปัญหาของชุมชนเขา้ร่วมทาํการศึกษาปัญหาของชาวบา้นในครอบครัวต่าง ๆ โดย
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อาจจะแบ่งเป็นระดบัคุม้ ๆ หนึ0 งประมาณ 10-15 ครัวเรือน เจา้หน้าที0จากภาครัฐหรือเอกชนทาํ
หนา้ที0วางกรอบคาํถามในการศึกษาแบบกวา้ง ๆ ร่วมกบัชาวบา้นจากนั3นก็ให้ชาวบา้นไดท้าํการเก็บ
ขอ้มูลรายครัวเรือน หรืออาจใชว้ิธีประชุมกลุ่มยอ่ย โดยมีเจา้หน้าที0ช่วยเป็นพี0เลี3 ยงหรือเขียนความ
คิดเห็นที0ชาวบา้นนาํเสนอออกมาบนกระดาน จากนั3นก็รวบรวมจดัหมวดหมู่ปัญหา และรายชื0อ
ครอบครัวที0มีปัญหาต่าง ๆ ขั3นตอนนี3จะทาํใหรู้้ปัญหาตนเองและรวมกลุ่มช่วยเหลือกนัและกนั 
  2) การเรียนรู้และคิดคน้กิจกรรมแก้ปัญหา เมื0อได้รู้ถึงปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย
เป็นที0เรียบร้อยแล้วเปิดโอกาสให้มีการอบรม ศึกษาดูงานในรูปแบบการเรียนรู้จากพื3นที0และ
ชาวบา้นที0มีประสบการณ์ในการแกปั้ญหามาก่อนในที0ต่าง ๆ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบา้น ได้
มองเห็นลู่ทางในการแกปั้ญหา ซึ0 งจาํเป็นตอ้งอาศยักิจกรรมหลาย ๆ อยา่งประกอบ สิ0งที0สําคญั คือ 
แนวคิดในการพึ0งตนเอง การมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มช่วยเหลือกนั จากนั3นจึงไปสู่กิจกรรมการ
พฒันา ซึ0 งควรครอบคลุมกิจกรรม 6 อยา่งในแต่ละครอบครัว คือ ขา้ว ป่าไม ้พืชผกั ผลไม ้ปลา และ
ปศุสัตว ์เป็นตน้ 
  3) การวางแผนกิจกรรมแก้ปัญหา เมื0อได้แนวคิดและมองเห็นแนวทางกิจกรรม
แล้วก็ทาํงานแผนกิจกรรมในรายละเอียดว่า จะมีการจดัไร่นาของตนเองอย่างไร จะมีกิจกรรม
อะไรบา้ง ตอ้งใชเ้วลาในแต่ละกิจกรรมอยา่งไร เมือแต่ละครอบครัวมีความชดัเจนในการวางแผน
กิจกรรม และเสริมสร้างความรู้ความสามารถเพิ0มขึ3นแลว้จึงตกลงใจดาํเนินงานได ้
  4) การรวมกลุ่มปฏิบัติร่วมกัน เพื0อให้เกิดการช่วยเหลือซึ0 งกันและกันทั3 งทาง
ความคิดและเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนช่วยกนัแกปั้ญหาที0เกิดขึ3นผูน้าํกลุ่มจะเริ0มเกิดขึ3นในตอนนี3ควรมี
กิจกรรมระดมทุนในรูปกลุ่มออมทรัพยเ์ป็นรายเดือน เพื0อเกาะเกี0ยวและหนุนช่วยกนัทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายในชีวิตยามขาดแคลนหรือเจ็บป่วย การรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน ควรนําเอา
องคป์ระกอบขององคก์รชุมชนที0กล่าวไวแ้ลว้มาดาํเนินการใหค้รอบคลุม 
 

  2.3.4  กระบวนการเกดิขึ5นของชุมชนเข้มแข็ง 
  ธนัยพร มุณีรัตน์ (2546: 18) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการเกิดประชาสังคมหรือชุมชนเขม้แข็ง
นั3นมี 4 ขั3นตอน คือ 

 1) การเกิดความตระหนักในปัญหาร่วมกนั มีตวักระตุน้ให้ตระหนักในปัญหา 
เริ0มมีการพูดคุยกนั วิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั เริ0มเรียนรู้จากของจริงจนกระทั0งมองเป็นปัญหาร่วมกนั 
เป็นขั3นที0เรียกวา่ อยูใ่นขั3นก่อรูปของประชาสังคมหรือชุมชนเขม้แขง็ 
  2) ขั3นสร้างกลุ่ม ซึ0 งจะเริ0มจากกลุ่มเล็ก ๆ ที0ค่อย ๆ ทาํงานร่วมกนั ทาํให้เกิดเวทีที0
คนเรียนรู้ร่วมกนั ทาํงานร่วมกนั เป็นเวทีแนวนอน มีความเขา้ใจ มีความรู้สึกว่า แกปั้ญหาไดด้ว้ย
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ตัวเอง ได้กระบวนการเกิดความเชื0อมั0นในกลุ่มกิจกรรม แล้วเห็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทํา 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัในกลุ่มเด็กเล็ก ๆ 

 3) ขั3นปรับโครงสร้างความสัมพนัธ์ใหม่เป็นแนวนอน การออกแบบให้มีการ
ประสานงานและร่วมมือ โดยเน้นเรื0องการเรียนรู้ มีภาระหน้าที0ร่วมกนั ลดสายบงัคบับญัชาและ
กฎเกณฑ์ให้อาํนาจแก่ผูป้ฏิบติัหนา้ที0 มีการสื0อสารแบบตวัต่อตวั การตดัสินใจกระจายอาํนาจ การ
ติดต่อ สื0อสารและประสานงานโดยขา้มแผนกงานทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีโอกาสประสานกนัให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร 

4) ขั3นขยายเครือข่าย การสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั เพื0อให้เกิดการยึด
โยงความสามรถและพลงัยอ่ย ๆ ในแต่ละส่วนของสังคมเขา้มาเชื0อมต่อประสานกนั 
 ประเวศ วะสี (2538: 67-63) ได้กล่าวถึงกระบวนการที0ทาํให้ชุมชนมีศกัยภาพสูงในการ
สร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็วา่มีองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
  1) มีการพฒันาทางจิตวิญญาณ เวลาเกิดความเป็นชุมชนขึ3น คนจะมีความเอื3อ
อาทรต่อกนั และมีความรักกนัที0เรียกวา่ “ความผกูพนัทางจิตวิญญาณ” ทั3งนี3 เพราะการสมานกนัเขา้
มาดว้ยจิตวิญญาณจะมีพลงัสูงกวา่พลงัเงิน พลงัอาวุธ การรวมพลงัทางจิตวิญญาณจะทาํให้เกิดเป็น
พลงัของสังคม พลงัของชุมชน 
  2) มีการเรียนรู้ ถา้มนุษยไ์ม่เรียนรู้จะล่มสลาย สังคมจะล่มสลาย อารยธรรมจะล่ม
สลายหมด การเอาความรู้เขา้ไปใช้ในการพฒันาโดยไม่มีการเรียนรู้จะไม่มีทางสําเร็จและตอ้งไป
เรียนรู้ของจริงจากการกระทาํ ที0เรียกวา่ การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพนัธ์จากการกระทาํ 
 3) มีการจดัการ เพราะการจดัการ คือ การใช้ความรู้เพื0อสร้างความรู้ ดงันั3น การ
จดัการจึงมีพลงัมากและการจดัการเป็นการทาํสิ0งที0เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปได ้
 ทั3งนี3ตอ้งนาํทั3ง 3 อยา่งมารวมกนัในความเป็นชุมชน ไม่ใช่เพียงอยา่งใดอยา่งหนึ0ง จะพบวา่ 
การพฒันาชุมชนที0ไม่สามารถเกิดขึ3นได้ หรือเกิดขึ3นแลว้อยู่ไม่รอด อยู่ไม่ได้เพราะไม่ครบทั3ง 3 
องคป์ระกอบ 

 

2.4  งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 
 การศึกษาที0เกี0ยวขอ้งกบัมิติทางวฒันธรรมของการพฒันาสู่ความเขม้แข็งของชุมชน ที0ใช้
เป็นแนวทางและแนวคิดในการศึกษา มีดงันี3  
 เสาวภา สุขประเสริฐ (2543) ไดท้าํการศึกษาเรื0อง มิติทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ0น 
เพื0อการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนและองคก์รชุมชน กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมือง 
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จงัหวดัเลย ผลการศึกษาพบวา่ 1) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดว้ิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ของชาวบา้น
ในพื3นที0 11 หมู่บา้น เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาดา้นสังคม ปัญหาโครงสร้างพื3นฐาน ปัญหาดา้น
แหล่งนํ3 า ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาการเมืองการบริหาร ปัญหาด้านการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาการท่องเที0ยวร่วมกบัชาวบา้นในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเมือง 2) แผนงานและโครงการพฒันาตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมือง มี
แผนพฒันางานพฒันาดา้นสังคม การศึกษา และวฒันธรรมนอ้ยมาก ส่วนใหญ่ยงัเป็นการพฒันาที0
เน้นแผนพฒันาโครงสร้างพื3นฐานในทุกหมู่บา้น 3) หมู่บ้านทั3ง 11 หมู่บ้านมีการใช้วฒันธรรม
ทอ้งถิ0นในวิถีชีวิตและการปรับเปลี0ยนวิถีชีวิตมีการเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถิ0นที0หลากหลายที0
พฒันาความเขม้แขง็ของชุมชน และองคก์รชุมชนในหมู่บา้น 
 มาลี ไพรสน (2549) ไดท้าํการศึกษาเรื0อง การศึกษาภูมิปัญญาการจดัการทรัพยากรในมิติ
วฒันธรรมเพื0อการพฒันาที0ย ั0งยืน กรณีศึกษาชุมชนบา้นป่าส้าน  ตาํบลเวียงกาหลง อาํเภอเวียงป่าเป้า 
จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบวา่ ระบบภูมิปัญญาการจดัการทรัพยากรที0ปรากฏในชุมชนบา้น1
 ป่าส้าน มีองคป์ระกอบ 3 ดา้นไดแ้ก่ ระบบวิธีคิด ระบบคุณค่าทางจริยธรรม ระบบความรู้
เกี0ยวกบัการจดัการทรัพยากรและคุณลกัษณะรูปแบบการจดัการทรัพยากรซึ0งทั3ง 3 องคป์ระกอบจะมี
ลกัษณะการดาํรงอยู่ที0สัมพนัธ์กบักระบวนการถ่ายทอดและการปรับตวัของภูมิปัญญาที0ได้รับ
อิทธิพลจากระบบการถ่ายทอดภายในชุมชนและการปรับตัวตามนโยบายการพัฒนาทั3 ง
ระดับประเทศและสหประชาชาติรวมทั3งนโยบายการจัดการศึกษาท้องถิ0นของรัฐ ซึ0 งลักษณะ
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดความอ่อนแอของพลงัภูมิปัญญาและพลงัชุมชนโดยรวม 
 แนวทางการเสริมสร้างพลงัภูมิปัญญาที0สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของชุมชน พบวา่ มีทั3งหมด 
7 แนวทาง ไดแ้ก่ การพฒันาระบบภูมิปัญญาทอ้งถิ0นให้ตอบสนองสภาพจริงของชุมชน การพฒันา
คนในด้านศักยภาพการจดัการทางสังคมและจิตสํานึกเชิงจริยธรรม การพฒันาวิธีการจัดการ
ทรัพยากรป่าชุมชน การพฒันารูปแบบทางวฒันธรรมเพื0อผลิตซํ3 าอุดมการณ์ การพฒันาระบบการจดั
การศึกษาทอ้งถิ0น การพฒันาแผนการผลิตและจดัการทรัพยากรที0ย ั0งยืนและการสร้างเครือข่ายการ
จดัดารทรัพยากรใหเ้ขม้แขง็ทั3งภายในและภายนอกชุมชน 
 รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ (2549) ได้ทาํการศึกษาเรื0 อง การประยุกต์ใช้มิติทางวฒันธรรมกบั
ยุทธศาสตร์ทหารเพื0อการพฒันา กรณีศึกษาจงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์การ
พฒันาที0คาํนึงถึงมิติทางวฒันธรรมเป็นทางเลือกหนึ0 งของการพฒันาที0สัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ̀ิดา้น
ความมั0นคง โดยยทุธศาสตร์ดงักล่าวถูกพฒันาขึ3นมาจากขอ้มูลเชิงประจกัษที์0ไดจ้ากการจดัทาํแผนที0
ทางวฒันธรรมอยา่งมีส่วนร่วม ก่อนสังเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์ทหารเพื0อการพฒันาโดยการบูรณา
การข้อมูลเชิงประจกัษ์และแนวคิดเชิงทฤษฎีร่วมกับองค์ประกอบและลักษณะทางวฒันธรรม 
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ประเพณีและวิถีชีวิตของมง้ โดยอาศยัหลกัการมีส่วนร่วม หลกับูรณาการความร่วมมือ หลกัการ
ตอบสนองนโยบายแห่งรัฐ หลกัการวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุ หลกัการยึดเหนี0ยวสังคมแบบอินทรีย์
และหลกัการตอบสนองความตอ้งการในการจดัวางทิศทางการพฒันาให้เหมาะสมกบับริบทของ
ชุมชน ทดสอบและไดรั้บการยอมรับผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์จากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทั3ง 3 
ฝ่าย ไดแ้ก่ มง้ รัฐบาลและภาคเอกชน พบวา่ผลลพัธ์ที0ไดรั้บจากงานวิจยันี3  ไดแ้ก่ การมีคุณภาพชีวิต
ที0ดีขึ3นของมง้ จงัหวดัพิษณุโลกในภาพรวม 
 พระเสรี อุปถมัภ์ (2549) ไดท้าํการศึกษาเรื0อง การศึกษาค่านิยมทางสังคมและวฒันธรรม
ของชาวไทย-เขมร เพื0อการพฒันา: กรณีศึกษาชุมชนตาํบลเทนมีย ์อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ผล
การศึกษาพบวา่ ชาวไทย-เขมรเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุที0มีการสืบทอด สามารถรักษาความเชื0อ ประเพณี 
พิธีกรรม ที0เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มตน แมจ้ะมีการเปลี0ยนแปลงก็เป็นไปในอตัราที0เชื0องชา้ ไม่มีกา้ว
กระโดด แต่ชาวไทย-เขมรมีการพฒันา จึงปรับตวัเขา้กบัสังคมยคุสมยั ส่วนค่านิยมที0เป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการพฒันานั3นมีไม่มาก ขณะที0ค่านิยมที0ส่งเสริมต่อการพฒันามีมากกวา่ จึงเป็นผลให้
ชาวไทย-เขมรดาํรงตนอยู่ไดอ้ย่างมีความสุขและมีความภูมิใจในกลุ่มชนของตน และยอมรับการ
เปลี0ยนแปลง ภายใตก้ารรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไวอ้ยา่งยงัยนืยาวนาน 
 กลัยา เฉตวงษ์ (2549) ไดท้าํการศึกษาเรื0อง การเปลี0ยนแปลงทางวฒันธรรมและสังคมใน
กระแสทุนนิยม: ศึกษากรณีชุมชนตลาด 100 ปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชน
ตลาดสามชุกในกระแสทุนนิยมมีการเปลี0ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจจากการพึ0งพาตนเอง มีวิถีการ
ผลิตเพื0อการดํารงชีพสู่ระบบเศรษฐกิจแบบการค้าที0 มีวิถีการผลิตเพื0อค้าขาย ก่อให้เกิดการ
เปลี0ยนแปลงของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ จากชุมชนแบบชนบทเป็นชุมชนที0มีวิถีแบบชุมชนเมือง อีก
การสร้างถนนทาํให้วฒันธรรมในการเดินทางเปลี0ยนจากทางนํ3 าเป็นทางบก ความสะดวกในการ
ขนส่งสินคา้และเดินทาง ทาํให้วฒันธรรมในการบริโภคเปลี0ยนแปลงไป ซับซ้อนและหลากหลาย
มากขึ3นตามครรลองของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมส่งผลให้ชุมชนตลาดสามชุกที0เจริญรุ่งเรือง
ดว้ยสภาพทางภูมิศาสตร์ที0เอื3ออาํนวย ตอ้งประสบปัญหาทั3งดา้นเศรษฐกิจ สังคม จนในที0สุดชาว
สามชุกตระหนกัถึงปัญหาและรวมตวักนัฟื3 นฟูชุมชนบนพื3นฐานของการบูรณาการทุนทางสังคม
ทอ้งถิ0นใหเ้ป็นแหล่งท่องเที0ยวเชิงอนุรักษ ์
 ธนัยพร มุณีรัตน์ (2546) ไดท้าํการศึกษาเรื0อง ศกัยภาพของการเป็นชุมชนเขม้แข็ง: ศึกษา
กรณี หมู่บา้นการเคหะชุมชนสงขลาผลการศึกษาพบวา่ 1) ลกัษณะโครงสร้างของชุมชน เป็นชุมชน
ที0มีความผูกพนักนัในลกัษณะพึ0งพาอาศยักนั ช่วยเหลือเกื3อกูลกนั เอื3อเฟื3 อเผื0อแผ่ มีความเป็นเครือ
ญาติกนัสูง ลกัษณะโครงสร้างสังคมจึงเป็นระบบเครือญาติเป็นหลกั อุปถมัภ์เป็นรอง และฝักฝ่าย
เป็นเสริม 2)  การรับรู้และตีความของสมาชิกในชุมชนต่อศกัยภาพของการเป็นชุมชนเขม้แข็ง 
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ชาวบา้นในชุมชนเห็นว่า การที0จะเป็นชุมชนเขม้แข็งไดน้ั3น ชาวบา้นในชุมชนจะตอ้งมีจิตใจที0รัก
ชุมชน รู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน มีจิตวญิญาณในการพฒันาชุมชน จะตอ้งรัก สามคัคี มีความเอื3ออาทร
ต่อกนั มีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีการพฒันาการเรียนรู้ร่วมกนัในทางปฏิบติั เพื0อให้
งานที0ทาํประสบความสาํเร็จ ตอ้งสนใจที0จะศึกษา เรียนรู้ พฒันาตนเอง ติดตามข่าวสารขอ้มูลที0มีผล
ต่อการพฒันาชุมชนอย่างต่อเนื0อง และจะต้องมีคณะกรรมการบริหารและสมาชิก หรือกลุ่ม
คณะทาํงานที0มีความสามารถในการบริหารจดัการในชุมชน สามารถนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ0นมาใชใ้น
การบริหารจดัการไดดี้ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาศกัยภาพชุมชน คือ ชาวบา้นบางกลุ่มยงั
มีอคติต่อผูน้าํ ทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ไดรั้บความร่วมมืออยา่งเต็มที0 การดาํเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชนขาดความต่อเนื0อง ชาวบา้นขาดความสามคัคี ไม่มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตวัมากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ความร่วมมือและไม่เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ0 งทาํให้เกิดปัญหาอื0น ๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหา
การลกัทรัพย ์ทาํร้ายร่างกาย เป็นตน้ 



บทที�  3 

 

วธีิการศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 การศึกษาครั	 งนี	 ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ใน
การศึกษา เพื2อให้ได้ข้อมูลที2 ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม ผู ้วิจ ัยได้ออกแบบการวิจัย โดยมี
รายละเอียดวธีิการศึกษา ดงัต่อไปนี	  
 

3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 
จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจยัที2เกี2ยวขอ้ง ทาํให้สามารถนํามาพฒันาเป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษาไดด้งันี	  
 

  

 

 

 

 

 

  

ภาพที� 3.1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา  
 
 ตามแนวคิดในการศึกษานี	  องคป์ระกอบทางวฒันธรรมของชุมชนซึ2 งมีหลายมิติอนัไดแ้ก่ 
วฒันธรรมดา้นวตัถุ วฒันธรรมดา้นคุณค่า วฒันธรรมดา้นภูมิปัญญา และวฒันธรรมดา้นอาํนาจและ
ความสัมพนัธ์ทางสังคม น่าจะเป็นปัจจยัที2มีความสําคญัต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและในการ

มิติทางวฒันธรรม   

                                  

 

การขบัเคลื2อนการ

ความเขม้แขง็ของ

วถีิชุมชน 

ดา้นวตัถุ 

ดา้นอาํนาจ 

ดา้นคุณค่า 

ดา้นภูมิปัญญา 
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ขบัเคลื2อนการพฒันาดว้ยการนาํวฒันธรรมมาประยุกตใ์ช้ ผ่านการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมที2แสดงถึงประเพณีวฒันธรรมและความเชื2อ บุญประจาํปี ฮีตสิบสอง คลองสิบ
สี2 กิจกรรมกลุ่มองคก์รต่าง ๆ ในชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้เพื2อการพฒันาชุมชน กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม และจริยธรรม กิจกรรมที2แสดงถึงบรรทดัฐานของชุมชน เป็นตน้ เชื2อมโยงบูรณาการใน
การขบัเคลื2อนการพฒันาชุมชนแลว้ก็จะนาํมาซึ2 งความเขม้แข็งของชุมชนนั	น ทาํให้ชุมชนพึ2งตนเอง
ได ้สามารถใชภู้มิปัญญาและความรู้ที2สืบสานกนัมาตั	งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมาประยุกตใ์ห้สอดคลอ้ง
กบัการเปลี2ยนแปลงที2เกิดขึ	น ที2สาํคญัคือสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ของชุมชนไดด้ว้ยวถีิของชุมชน 
 

3.2  พื(นที�ในการศึกษา 

  
 ในการศึกษาครั	 งนี	  ผูว้จิยัไดเ้ลือกชุมชนที2ใชเ้ป็นกรณีศึกษา คือชุมชนบา้นหนองชา้ง  ตาํบล
หนองช้าง อาํเภอสามชัย จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ซึ2 งเป็นชุมชนของชนชาติพนัธ์ุผูไ้ทย หรือ ภูไท ที2มี
คุณลกัษณะโดดเด่นดา้นวฒันธรรมซึ2งไดมี้การสืบทอดต่อกนัมาเป็นเวลากวา่ 100 ปี มีองคป์ระกอบ
ทางวฒันธรรมของชุมชนที2เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ไดแ้ก่ วฒันธรรมดา้นวตัถุ วฒันธรรมดา้นคุณค่า 
วฒันธรรมดา้นภูมิปัญญา และวฒันธรรมดา้นอาํนาจและความสัมพนัธ์ทางสังคม จนเป็นที2ยอมรับ
วา่ เป็นชุมชนที2มีลกัษณะเด่นมากอีกชุมชนหนึ2งในภาคอีสาน โดยเป็นชุมชนที2มีรูปแบบการพฒันา
ชุมชนซึ2งเนน้การบูรณาการมิติทางวฒันธรรม เพื2อนาํไปสู่การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนดว้ย 
 

3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
เนื2องจากการศึกษาครั	 งนี	  มุ่งศึกษาความจริงของชุมชนหมู่บา้นที2ทาํการวิจยั จึงเน้นใช้

วิธีการรวบรวมขอ้มูลที2สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบและความเชื2อมโยงขององค์ประกอบทาง
วฒันธรรม รูปแบบและกระบวนการพฒันาในการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน โดยผูว้ิจยัเลือกใช้
วธีิการรวบรวมขอ้มูลดงันี	  

 
3.3.1  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study)  
ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จาก เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 

และรายงานทางวิชาการที2เกี2ยวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีและขอ้มูลพื	นฐานของพื	นที2ศึกษารวมทั	งกลุ่ม
คนที2เลือกศึกษา 
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3.3.2  การศึกษาภาคสนาม (Field Study)  

ดาํเนินการดว้ยการใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กบัผูที้2มีส่วน
เกี2ยวขอ้งกบัการพฒันา ทั	งที2เป็นผูน้าํชุมชนและผูที้2มีส่วนเกี2ยวขอ้งอื2น ๆ  โดยกาํหนดหวัขอ้หรือแนว
คาํถามสําหรับการสัมภาษณ์อย่างกวา้ง ๆ ในระหว่างการสัมภาษณ์มีการบนัทึกข้อมูลด้วยเทป
บนัทึกเสียง เพื2อบนัทึกขอ้มูลในการสนทนาให้มีความสมบูรณ์ พร้อมกบัการสร้างความคุน้เคยกบั
ผูใ้หข้อ้มูลที2สาํคญั (Key Informant) ในชุมชนที2ทาํการศึกษา  

 
3.3.3  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participant Observation)  

ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปสังเกตสภาพแวดลอ้มวถีิชีวติของคนในชุมชนและกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน
หมู่บา้น เพื2อใหเ้ห็นบริบทดา้นต่าง ๆ  ของชุมชน การดาํเนินชีวิตประจาํวนัรวมทั	งการเคลื2อนไหวใน
การทาํกิจกรรมของสมาชิกชุมชม ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี	 ผูศึ้กษาได้เข้ามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ในช่วงที2ลงเก็บขอ้มูลพื	นที2ดว้ย 
 

3.4  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที�สําคญั 

 
 3.4.1  กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายหลกัที2ใช้ในการศึกษาครั	 งนี	  ประกอบไปด้วย ผูน้าํชุมชนทั	งที2เป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ปราชญช์าวบา้น นอกจากนี	 ยงัมีผู ้
ที2เกี2ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนไดแ้ก่ นกัพฒันาชุมชนของรัฐ เจา้หนา้ที2องคก์รพฒันา 
 
 3.4.2  ผู้ให้ข้อมูลที�สําคัญ  
 ในการรวบรวมขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ไดก้าํหนดผูใ้หข้อ้มูลที2สาํคญัซึ2 งเลือกอยา่งเจาะจง ดว้ย
การคดัเลือกจากผูน้าํชุมชนทั	งที2เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และผูที้2เกี2ยวขอ้งกบัการพฒันา
ชุมชนบา้นหนองชา้งซึ2 งสามารถให้ขอ้มูลไดดี้และเต็มใจที2จะให้ขอ้มูล รวม 15 ราย ซึ2 งประกอบไป
ดว้ย 

 1) ผูน้าํชุมชนที2เป็นทางการ จาํนวน 3 ราย 
  2) ผูน้าํชุมชนที2ไม่เป็นทางการ จาํนวน 3 ราย 
  3) ผูน้าํกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จาํนวน 4 ราย 
  4) ปราชญช์าวบา้น จาํนวน 4 ราย 
  5) นกัพฒันาชุมชน จาํนวน 1 ราย 
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 สําหรับเกณฑ์ที2ผูว้ิจยัใชใ้นการกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลที2สําคญั (Key Informant) ประกอบไป
ดว้ย 3 เกณฑที์2สาํคญัดงันี	  
   1)  ผูน้ ําชุมชนที2เป็นทางการ คือ ผูน้ําที2ได้รับการแต่งตั	 งหรือเลือกตั	งในระดับ
หมู่บา้น ตาํบล ใหเ้ป็นผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
   2)  ผูน้าํชุมชนที2ไม่เป็นทางการ คือผูที้2ไม่มีตาํแหน่งซึ2 งไดรั้บแต่งตั	งในระบบหรือ
โครงสร้างปกติของทางราชการ แต่เป็นผูที้2มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด และการกระทาํของคนใน
ชุมชน ซึ2 งไดแ้ก่ 
    (1)  ผูน้าํทางศาสนา คือ พระภิกษุสงฆที์2อยูใ่นชุมชนที2มีบทบาทสําคญัอยา่งยิ2ง
ในการอนุรักษ ์สืบสาน ถ่ายทอด และนาํวฒันธรรมมาใชใ้นการพฒันาชุมชน 
    (2)  ผูน้าํทางจิตวิญญาณ คือ ผูที้2ทาํหนา้ที2ในการอนุรักษ ์สืบทอดพิธีกรรมของ
ชุมชน อนัไดแ้ก่ หมอธรรม หมอเหยา เป็นตน้ 
    (3)  ผูน้าํกลุ่มกิจกรรมในชุมชน คือ ผูน้าํกลุ่มกิจกรรมที2เกี2ยวขอ้งกบัการพฒันา
ชุมชนบา้นหนองชา้ง 
    (4)  ปราชญช์าวบา้น คือ ผูที้2มีความรู้เชี2ยวชาญดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ2น 
  3)  นกัพฒันาชุมชน คือ เจา้หนา้ที2 ๆ มีส่วนเกี2ยวขอ้งกบัการขบัเคลื2อนการพฒันา
ชุมชน ที2มีหนา้ที2นาํนโยบายการพฒันาของรัฐไปปฏิบติัในชุมชนบา้นหนองชา้ง 
 

3.5  แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview Guidelines) 
 

ผูศึ้กษาไดก้าํหนดประเด็นที2ใช้เป็นแนวการสัมภาษณ์เจาะลึกในการศึกษาครั	 งนี	  โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน คือ 

ส่วนที2 1 ขอ้มูลพื	นฐานของผูใ้หข้อ้มูลที2สาํคญั ประกอบดว้ย 
 1)  เพศ 

2)  อายุ 
3)  ศาสนา 
4)  สถานภาพสมรส 
5)  ระดบัการศึกษา 
6)  อาชีพ 
7)  รายได ้
8)  ระยะเวลาที2อาศยัอยูใ่นชุมชน 



86 

9)  สถานะทางสังคมในชุมชน ตาํแหน่งที2เป็นอยูห่รือไดรั้บการอบรม 
 ส่วนที2 2 ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน 

 1)  ความเป็นมา ตาํนานของชุมชนเป็นมาอยา่งไร 
 2)  บริบทของชุมชนมีอะไรบา้งและเป็นอยา่งไร โดยแยกยอ่ยเป็น 
 (1)  ลกัษณะทางกายภาพ ชีวภาพ 
 (2)  ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 
 (3)  ลกัษณะทางสังคม 
 (4)  ลกัษณะทางการเมืองการปกครอง 

  3)  การเปลี2ยนแปลงและพฒันาการของชุมชนตั	งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัซึ2 งสาํคญั ๆ
มีอะไรบา้ง 

ส่วนที2 3 มิติทางดา้นวฒันธรรมของชุมชน 
 

 1)  วฒันธรรมดา้นวตัถุ ลกัษณะต่าง ๆ ของสิ2งต่อไปนี	ในชุมชนเป็นอยา่งไร 
  (1)  ที2อยูอ่าศยั 
 (2)  การแต่งกาย 
 (3)  การทาํมาหากิน 
 (4)  แหล่งการเรียนรู้ 
 (5)  ตลาดชุมชน 
 2)  วฒันธรรมด้านคุณค่า คนในชุมชนมีความเชื2อและถือปฏิบติัในสิ2 งต่อไปนี	

อยา่งไรบา้ง  
 (1)  ความเชื2อ 
 (2)  ค่านิยม 
 (3)  บรรทดัฐาน 
 (4)  ประเพณีสาํคญั 

 3)  วฒันธรรมด้านภูมิปัญญา ในชุมชนนี	 มีอะไรบา้ง ที2จดัว่าเป็นภูมิปัญญาของ
ชุมชน 

  (1)  ลกัษณะและที2มาภูมิปัญญาทอ้งถิ2น 
 (2)  การใชป้ระโยชน์ทั	งในอดีตและในปัจจุบนั 
 4)  วฒันธรรมดา้นอาํนาจและความสัมพนัธ์ทางสังคม ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ 

โครงสร้างอาํนาจในชุมชนทั	งที2เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีอะไรบา้ง 
 (1)  ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ 
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 (2)  ผูน้าํ การไดม้าและการไดรั้บการอบรม 
 (3)  เครือข่ายองคก์รและกลุ่มกิจกรรมชุมชน 

 ส่วนที2 4 รูปแบบและกระบวนการพฒันาชุมชน 
  1)  กระบวนการและวธีิการขบัเคลื2อนการพฒันาเป็นอยา่งไร 

  2)  กิจกรรมการพฒันาชุมชนที2สาํคญัๆมีอะไรบา้ง 
3)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเป็นอยา่งไรบา้ง 

  4)  มีการนาํวฒันธรรมมาใชเ้พื2อการพฒันาอยา่งไรบา้ง ผลเป็นอยา่งไร 
  5)  ปัญหาและอุปสรรคในการขบัเคลื2อนการพฒันามีอะไรบา้ง 

 ส่วนที2 5 ความเขม้แขง็ของชุมชน 
 1) ตวับ่งชี	 และเงื2อนไขที2ทาํให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชน มีอะไรบา้ง ดูไดจ้าก
อะไรบา้ง 
  2) ความเชื2อมโยงระหว่างความเข็มแข็งของชุมชนกบัการประยุกต์ใชว้ฒันธรรม
ทอ้งถิ2นเป็นอยา่งไรบา้ง 
 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูลและการเสนอรายงาน 
 

ขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์จะถูกนาํมาบนัทึก และดาํเนินการวิเคราะห์เนื	อหา (Content 
Analysis) โดยแยกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ แลว้ทาํความเขา้ใจในความหมายและรายละเอียด อีกทั	งยงันาํมา
ตรวจสอบความเชื2อมั2นและความสอดคลอ้งกนั ดว้ยใช้เทคนิคสามเส้าจากแหล่งขอ้มูล และวิธีการ
เก็บขอ้มูลที2แตกต่างกนั หลงัจากนั	นจึงนาํขอ้มูลที2ไดม้าจดัหมวดหมู่ตามประเด็นและหวัขอ้ต่าง ๆ 
ใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์อธิบายความหมายของประเด็นและหวัขอ้ต่าง ๆ อยา่งละเอียด  แลว้
จึงนาํมาวิเคราะห์ตามหลกัตรรกะหาความเชื2อมโยงระหว่างประเด็นและหัวขอ้ต่าง ๆเทียบเคียงกบั
แนวคิด ทฤษฏี ควบคู่บริบท (Context) และเพื2อให้เนื	 อหามีความชัดเจน มีเหตุผล แล้วนําไป
พรรณนาตีความและหาขอ้สรุป 



บทที�  4 

 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื
 อง มิติทางวฒันธรรมของการพฒันาสู่ความเขม้แข็งของชุมชน กรณีศึกษา 
ชุมชนบา้นหนองชา้ง ตาํบลหนองชา้ง อาํเภอสามชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซึ
 งผูศึ้กษาทาํการวิจยัตาม
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth  Interview) และการสังเกตขณะลงไปเก็บขอ้มูลในภาคสนาม สามารถนาํเสนอผลการศึกษา
เป็นลาํดบัดงัต่อไปนีB  
 

4.1  บริบทชุมชน  
 
 ชุมชนบา้นหนองช้างเป็นชุมชนของชนชาติพนัธ์ุผูไ้ทย (คาํว่า ผูไ้ทย ที
ปรากฏอยู่ทั
วไปมี
การเขียน 2 แบบ คือ ผูไ้ทย และ ภูไท ซึ
 งมีความหมายเหมือนกนั แต่ในที
นีB จะใชค้าํวา่ ผูไ้ทย) เป็น
หมู่บา้นชนบทขนาดกลาง ตัBงอยู่ทางทิศตะวนัออกของอาํเภอสามชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยอยูห่่าง
จากที
วา่การอาํเภอสามชยัประมาณ 5 กิโลเมตร ติดกบัถนนสายกาฬสินธ์ุ-อาํเภอวงัสามหมอ ทางทิศ
เหนือของตวัเมืองกาฬสินธ์ุ และอยู่ห่างจากตวัจงัหวดักาฬสินธ์ุ 75 กิโลเมตร ที
ผ่านมา ชุมชนนีB
ได้รับการพฒันาด้านโครงสร้างพืBนฐานดีพอสมควร มีทัBงถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนน
ลูกรังบางส่วน มีประชากรอาศยัอยู่ไม่หนาแน่น โดยมีจาํนวนครัวเรือนทัBงสิBน 168 ครัวเรือน มี
ประชากรที
อาศยัอยูจ่ริงรวม 576 คน ในปี พ.ศ. 2555 แยกเป็นเพศชาย 296 คน หญิง 280 คน (ขอ้มูล
ความจาํเป็นพืBนฐาน ปี พ.ศ. 2555) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั 
ไดแ้ก่ ทาํนา ทาํไร่ออ้ย ไร่มนัสําปะหลงั ปลูกผกัสวนครัว และปลูกพืชอายุสัBน เช่น พริก พืชผกัต่าง 
ๆ มีส่วนน้อยที
ทาํอาชีพซ่อมเครื
องยนต์ คา้ขาย และรับจา้งทั
วไป ส่วนอาชีพเสริมที
ทาํ คือ ทอผา้
ไหมแพรวา จกัสาน และเลีBยงสัตว ์เป็นตน้  
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 4.1.1  ประวตัิความเป็นมาบ้านหนองช้าง 

 ชุมชนบา้นหนองช้าง ก่อตัBงขึBนมาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนั
งเกล้าเจา้อยู่หัว 
รัชกาลที
 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หลงัจากที
กองทพัสยามปราบกบฏเจา้อนุวงศแ์ห่งนครเวียงจนัทน์
ไดใ้นการทาํสงครามช่วงปี พ.ศ. 2369-2371 แลว้ พระองคท์รงรับบญัชาให้มีการจดัระเบียบหวัเมือง
ภาคอีสาน และเห็นวา่มีประชากรชาวลาวอีกจาํนวนมากที
ยงัตัBงภูมิลาํเนาอยู่ห่างไกลราชธานี ซึ
 งมี
ความเสี
ยงที
อาจไปเป็นกาํลังเสริมและแหล่งสะสมเสบียงอาหารแก่กองทพัญวน ฉะนัBน เมื
อ 
ปี พ.ศ. 2384 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้พระยามหาอาํมาตย ์(ป้อม) และเจา้อุปราชเมือง
เวียงจนัทน์ เป็นแม่ทพั พร้อมดว้ยเจา้เมืองทอ้งถิ
น ไปเกลีB ยกล่อมประชากรฝั
งลาวส่วนหนึ
งรวมทัBง
ชนเผา่ผูไ้ทย ใหม้าตัBงภูมิลาํเนาในภาคอีสาน ซึ
 งชาวผูไ้ทยในปัจจุบนัก็เป็นกลุ่มหนึ
งที
ถูกเกลีBยกล่อม
มาครัB งนัBนด้วย โดยได้มาตัB งภูมิลาํเนาบริเวณเทือกเขาภูพาน และที
ท่าขอนยาง เมืองกาฬสินธ์ุ 
จาํนวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเมืองแซงบาดาล กลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ กลุ่มเมืองภูแล่นชา้ง และกลุ่มเมือง
ท่าขอนยาง (สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดักาฬสินธ์ุ, 2554: 47)  

ชาวผูไ้ทยชุมชนบา้นหนองช้างเป็นกลุ่มผูไ้ทยเมืองกุฉินารายณ์ ตามคาํบอกเล่าที
เล่าต่อ ๆ 
กนัมาพอจะสรุปไดว้า่ เมื
อปี พ.ศ. 2387  หรือ 168  ปีที
ผา่นมา นบัจาก ปี พ.ศ. 2555 ไดมี้คนกลุ่ม
หนึ
งประกอบดว้ย นายวนั สุปัญบุตร นายโพธิX  สุปัญบุตร นายทา้ว ศิริกาํเลิศ นายคูณ ศิลาพจน์ และ
นายทา ปัญจิตร เดินทางมากบัชาวผูไ้ทยที
อพยพมาจากเมืองบกและเมืองวงั ซึ
 งอยูท่างทิศตะวนัออก
เฉียงใตข้องประเทศลาว จาํนวน 3,443 คน ไปตัBงบา้นเรือนอยู่ที
บา้นกุดสิม ตัBงขึBนเป็นเมือง “กุฉิ
นารายณ์” ในปี พ.ศ. 2388 ขึBนตรงต่อเมืองกาฬสินธ์ุ (ปัจจุบนัคือตาํบลกุดสิม ในอาํเภอ เขาวง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ) หลงัจากนัBน กลุ่มของนายวนั สุปัญบุตร และพรรคพวก ไดเ้ดินทางต่อมาเรื
อย ๆ 
โดยใช้ช้างเป็นพาหนะในการขนเสบียงอาหารและสิ
 งของอื
น ๆ ที
จาํเป็น ซึ
 งเป็นไปด้วยความ
ยากลาํบาก  เพราะเส้นทางเป็นป่าเขา แต่คนกลุ่มนีB ก็ไม่ไดย้่อทอ้แต่ประการใด จนมาถึงแหล่งนํB า
แห่งหนึ
งจึงไดห้ยุดพกัผอ่น ประกอบกบัเสบียงที
ไดเ้ตรียมมาเหลือนอ้ยลงทุกที นายคูณ ศิลาพจน์ 
และพรรคพวกจึงไดต้กลงกนัตัBงถิ
นฐาน เพราะเห็นว่าในบริเวณที
หยุดพกัเป็นพืBนที
ที
มีแหล่งนํB าที

เหมาะแก่การดาํรงชีพ จึงไดต้ัBงชื
อว่า “บา้นหนองจอก” เพราะในหนองนํB ามีจอกขึBนอยูเ่ป็นจาํนวน
มาก  หลงัจากนัBนไม่นานนายคูณ  ศิลาพจน์ และพรรคพวกก็ไดอ้พยพต่อไปตัBงรกรากใหม่อีกครัB ง
ในพืBนที
ที
อยูท่างทิศตะวนัตก ซึ
 งไม่ห่างจากบา้นหนองจอกมากนกั เพราะในบริเวณนีB มีแหล่งนํB า
ขนาดใหญ่ที
มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร และมีพืBนที
บางส่วนเป็นที
ดอนซึ
 งเหมาะ
สําหรับการสร้างที
อยู่อาศยั  ในขณะเดียวกนั  ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ
 งได้อพยพไปตัBงถิ
นฐานทางทิศ
ตะวนัออกของบา้นหนองจอก (ปัจจุบนัคือบา้นโพน อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ)   
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หลงัจากนัBนไม่นาน ช้างของนายคูณ  ศิลาพจน์ ซึ
 งเป็นพาหนะในการเดินทางทุกครัB งที
มี
การอพยพ มีอาการผดิปกติเกิดขึBน เซื
องซึม ไม่กินอาหาร นายคูณ  ศิลาพจน์ และพรรคพวกไดเ้ฝ้าดู
อาการของชา้งและรักษาตามวธีิการพืBนบา้นโดยใชส้มุนไพรที
มีอยูต่ามธรรมชาติ  แต่อาการของชา้ง
ก็ยงัไม่ดีขึBน นบัวนัยิ
งทรุดลง ประกอบกบัชา้งมีอายุมากแลว้ อยูม่าวนัหนึ
งขณะที
 นายคูณ ศิลาพจน์
และพรรคพวกกาํลังเฝ้าดูอาการของช้างอยู่นัBน ช้างได้พยายามยกเท้าหน้าขึB นเหนือหัวของมนั  
หลงัจากนัBนไม่นานมนัก็ไดท้รุดตวัลงกบัพืBนและเสียชีวติลงในเวลาต่อมา ซึ
 งทาํใหน้ายคูณ ศิลาพจน์
และพรรคพวกเสียใจเป็นอย่างมาก  ดว้ยสํานึกในคุณประโยชน์ของช้างเชือกนีB นายคูณ ศิลาพจน์
และพรรคพวกจึงไดต้ัBงชื
อหมู่บา้นนีBวา่ “บา้นหนองชา้งตาย” เมื
อปี พ.ศ. 2407  ต่อมาในปี พ.ศ. 2420 
ชาวบา้นหนองชา้งตายไดต้กลงร่วมกนัใหต้ดัคาํวา่ “ตาย” ออกเนื
องจากเห็นวา่เป็นคาํที
ไม่เป็นมงคล 
จึงเหลือแต่คาํว่า “บา้นหนองช้าง” และเป็นชื
อของหมู่บา้นจนมาถึงทุกวนันีB  เมื
อเวลาผ่านไปอีก
ระยะหนึ
งมีคนกลุ่มหนึ
งในบา้นหนองชา้งไดแ้ยกตวัออกไปตัBงถิ
นฐานแห่งใหม่ ซึ
 งอยูท่างทิศเหนือ
ของบา้นหนองช้าง  ซึ
 งในปัจจุบนัคือ  “บา้นหนองแก่นทราย” สองหมู่บา้นนีB จึงมีความสัมพนัธ์
ฉนัทพ์ี
นอ้งอยา่งใกลชิ้ด 

ในทางการปกครองเดิมทีบา้นหนองชา้งกบับา้นหนองแก่นทราย ถือเป็นหมู่บา้นเดียวกนั 
คือ หมู่ที
 4 ตาํบลสาํราญ อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ แต่ต่อมาเมื
อวนัที
 1 เมษายน พ.ศ. 2538 ทาง
ราชการไดมี้การประกาศจดัตัBงกิ
งอาํเภอสามชยัขึBน ซึ
 งมีผลให้บา้นหนองชา้งและบา้นหนองแก่น
ทราย หมู่ที
 4 แยกจากอาํเภอเดิมมาอยูที่
กิ
งอาํเภอสามชยั และไดแ้ยกการปกครองออกเป็น 2 หมู่บา้น 
โดยให้บา้นหนองช้าง เป็นหมู่ที
 3 บา้นหนองแก่นทราย เป็นหมู่ที
 5 และไดจ้ดัตัBงเป็นสภาตาํบล
หนองชา้ง ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และไดรั้บการ
ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองช้าง ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยในเวลา
ต่อมา  

 
4.1.2  ลกัษณะทางกายภาพ   

  4.1.2.1  อาณาเขต  จากการสํารวจพบวา่ ชุมชนบา้นหนองชา้ง มีอาณาเขตติดต่อ
กบัพืBนที
ต่าง ๆ ดงัต่อไปนีB   
   ทิศเหนือ   ติด   บา้นหนองแก่นทราย อาํเภอสามชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
    ทิศตะวนัออก ติด เทศบาลตาํบลโพน อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
  ทิศใต ้  ติด บา้นจาน อาํเภอสามชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
     ทิศตะวนัตก ติด บา้นคอ้ อาํเภอสามชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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  4.1.2.2  ลกัษณะภูมิประเทศและพืBนที
 
  ชุมชนบ้านหนองช้างมีสภาพพืBนที
 เป็นที
 ลุ่ม นํB าท่วมถึงพืBนที
ทางการเกษตร
บางส่วนในฤดูทาํนา พืBนที
ส่วนมากเหมาะแก่การทาํไร่ สภาพดินเป็นดินปนกรวด ไม่อุม้นํB า และ
เป็นดินจืด มีความอุดมสมบูรณ์ตํ
า ทาํใหมี้นํBาไม่เพียงพอในการทาํการเกษตรนอกฤดูกาล  
  พืBนที
ทัBงหมดของชุมชนมีประมาณ 4,840 ไร่ จากการสํารวจเอกสาร ภบท. 5 ซึ
 ง
เป็นหลกัฐานการเสียภาษีบาํรุงทอ้งที
ของประชาชนในตาํบลหนองชา้ง ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีการ
สํารวจ 4 ปี 1 ครัB ง พบวา่ การใชพ้ืBนที
ทาํการเกษตรของชุมชนนีB  สามารถจาํแนกเป็นประเภทต่าง ๆ
ไดต้ามตารางที
 4.1  
 

ตารางที� 4.1  แสดงพืBนที
ทาํการเกษตรต่าง ๆ ของชุมชนบา้นหนองชา้ง 
 

พื(นที�ต่าง ๆ จํานวน  (ไร่) 

1.  พืBนที
ทาํนา 2,320 
2.  พืBนที
ทาํไร่ 2,210 
3.  พืBนที
ชุมชน 270 
4.  พืBนที
อื
น ๆ (หว้ยและหนอง) 40 
 
  4.1.2.3  แหล่งนํBาและการใชป้ระโยชน์ 
  ชุมชนบ้านหนองช้างมีปัญหาในเรื
 องการขาดแคลนนํB า โดยเฉพาะนํB าเพื
อ
การเกษตรมีคุณภาพไม่ดีและมีปริมาณไม่แน่นอน ซึ
 งก็พอจะบรรเทาการขาดแคลนไดบ้า้ง โดยใช้
นํB าจากแหล่งนํB าธรรมชาติ ได้แก่ลาํห้วย บ่อนํB า นํB าบาดาล เป็นต้น ส่วนนํB าที
ใช้บริโภคปัจจุบนั 
ชุมชนมีการผลิตนํB าดื
มเอง โดยใชชื้
อตรานํB าดื
มวา่ “นํB าดื
มบา้นหนองชา้ง” ดาํเนินการผลิตโดยกลุ่ม
นํB าดื
มของชุมชน ดว้ยการนาํนํB าจากแหล่งนํB าธรรมชาติที
สําคญัของชุมชน คือ หนองชา้ง มาทาํการ
ผลิต ผ่านกระบวนการผลิตนํB าดื
มสะอาดที
ได้มาตรฐาน เพื
อจาํหน่ายให้คนในชุมชนและชุมชน
ใกลเ้คียง แหล่งนํBาเพื
ออุปโภคและบริโภคของชุมชนในปัจจุบนัสามารถแสดงไดต้ารางที
 4.2 
 

ตารางที� 4.2  แสดงแหล่งนํBาเพื
อการอุปโภคและบริโภคในบา้นหนองชา้ง 
  

แหล่งนํ(า จํานวน (แห่ง) 

1.  บ่อนํBาธรรมชาติ 1 
2.  บ่อนํBาบาดาล 7 
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ตารางที� 4.2  (ต่อ) 
  

แหล่งนํ(า จํานวน (แห่ง) 

3.  บ่อนํBาดื
ม 10 
4.  หว้ย 5 
 
  4.1.2.4  สภาพภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศในพืBนที
ของบา้นหนองชา้งนัBนมีฤดู 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตัBงแต่เดือนมีนาคม
ถึงพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี
ย 34 องศาเซลเซียส ปริมาณนํB าฝน 66 มิลลิเมตร ฤดูฝน ตัBงแต่เดือน
กรกฎาคมถึงตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี
ย 28 องศาเซลเซียส ปริมาณนํB าฝนเฉลี
ย 101.89 มิลลิเมตร ส่วน
ฤดูหนาว อยูใ่นช่วงตัBงแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์  มีอุณหภูมิเฉลี
ย 22 องศาเซลเซียส ปริมาณ
นํBาฝนเฉลี
ย 53 มิลลิเมตร (สถานีตรวจอากาศจงัหวดักาฬสินธ์ุ, 2555) 
  4.1.2.5  การคมนาคม 
  ปัจจุบันการคมนาคมภายในชุมชนมีความสะดวก มีถนนทัB ง ส่วนที
 เ ป็น
ถนนลาดยางและลูกรัง ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมภายในชุมชนและเชื
อมกบัชุมชนอื
น ๆ ที
อยู่
ใกลเ้คียง เส้นทางคมนาคมหลกัของชุมชนเป็นเส้นทางรถยนต ์ ซึ
 งส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ดงั
รายละเอียดแสดงในตารางที
 4.3 
 
ตารางที� 4.3  แสดงเส้นทางภายในชุมชนและเชื
อมต่อชุมชนอื
น 
 

ชื�อถนน 

 

ลกัษณะถนน ระยะทาง 

(กโิลเมตร) 

1.  สายบา้นหนองชา้ง-บา้นหนองแก่นทราย หมู่ 5 ลาดยาง 1 
2.  สายบา้นหนองชา้ง-บา้นโพน หมู่ 4 (ตาํบลโพน) ลาดยาง 3 
3.  สายบา้นหนองชา้ง-บา้นจาน หมู่ 2 ลาดยาง 2 
4.  สายบ้านหนองช้าง-บ้านหนองกรุงกลาง หมู่ 3 (ตาํบล

สาํราญ) 
ลูกรัง 2 

5.  แยก ทล.2289 บา้นหนองชา้ง-แยก ทล.227 บา้นหว้ยยาง หมู่ 4 ลาดยาง 4 
6.  ทล. 2289 บา้นโพน-บา้นหนองชา้ง-อาํเภอวงัสามหมอ   ลาดยาง 30 
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  สาํหรับการขนส่งสาธารณะจากกรุงเทพมหานครและจงัหวดักาฬสินธ์ุไปยงัชุมชน
บา้นหนองชา้ง สามารถใชบ้ริการรถเมล ์3 สาย ดงัต่อไปนีB  
   1) เส้นทางอาํเภอบา้นแพง (จงัหวดันครพนม)-ชุมชนบา้นหนองชา้ง-อาํ 
เภอคาํม่วง (จงัหวดักาฬสินธ์ุ)-กรุงเทพมหานคร ระหวา่งเวลา 18.00-05.00 น. เป็นระยะทางประมาณ 
740 กิโลเมตร  
   2) เส้นทางอาํเภอวงัสามหมอ (จังหวดัอุดรธานี)-ชุมชนบ้านหนอง 
ชา้ง-อาํเภอคาํม่วง (จงัหวดักาฬสินธ์ุ)-กรุงเทพมหานคร ระหวา่งเวลา 18.00-05.00 น. เป็นระยะทาง 
606 กิโลเมตร      
   3) เส้นทางอาํเภอวงัสามหมอ (จงัหวดัอุดรธานี)-อาํเภอสามชัย-ชุมชน
บา้นหนองช้าง-อาํเภอคาํม่วง (จงัหวดักาฬสินธ์ุ) ระหว่างเวลา 05.00-20.00 น. เป็นระยะทาง 30 
กิโลเมตร สามารถไปเชื
อมต่อกับรถยนต์เพื
อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ได้ที
อาํเภอคาํม่วง จังหวดั
กาฬสินธ์ุ 
  4.1.2.6  การสาธารณูปโภค 
  ปัจจุบันชุมชนบ้านหนองช้างมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค กล่าวคือ ทุก
ครัวเรือนในชุมชนมีไฟฟ้าใช้ โดยมีสํานกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัBงอยู่ที
อาํเภอสามชยั ส่วนนํB า
สาํหรับบริโภคมีนํBาประปาใชร้้อยละ 95 ของครัวเรือนทัBงหมด มีไปรษณียเ์อกชนรับอนุญาต 1 แห่ง 
โทรศพัทมี์ใชเ้กือบทุกครัวเรือน ส่วนมากเป็นโทรศพัทมื์อถือ และมีตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ 1 แห่ง  
  กล่าวโดยสรุป ลกัษณะสภาพพืBนที
ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นที
ลุ่ม ใชท้าํการเกษตร 
แต่ไม่สามารถทาํการเกษตรนอกฤดูกาลได้ดี เนื
องจากมีนํB าไม่เพียงพอ ต้องอาศยันํB าฝนและนํB า
บาดาลในการทาํเกษตร จึงประกอบอาชีพทางการเกษตรไดเ้พียงปีละ 1 ครัB งเท่านัBน แต่ที
น่าสนใจคือ 
หลงัจากที
ผา่นฤดูการเก็บเกี
ยวผลผลิตทางทางการเกษตรแลว้ ชาวบา้นมกัจะทาํอาชีพเสริมเพื
อสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว โดยเฉพาะการทอผ้า และการจักสานซึ
 งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ
น มี
สาธารณูปโภคที
พร้อมเละสะดวกพอสมควรทัBงถนน ไฟฟ้า และนํBาสาํหรับบริโภค 
 
 4.1.3  ลกัษณะทางสังคม 
  4.1.3.1  การศึกษา 
  ในชุมชนบา้นหนองชา้งมีโรงเรียนประถมศึกษาตัBงอยูจ่าํนวน 1 แห่ง คือโรงเรียน
บา้นหนองชา้ง สังกดัสาํนกังานเขตการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัBน
พืBนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนนีB ก่อตัBงครัB งแรกเมื
อวนัที
 18 เมษายน พ.ศ. 2490 โดยอาศยั
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ศาลาวดัเป็นสถานจดัการเรียนการสอน ต่อมาเมื
อปี พ.ศ. 2509 ได้ยา้ยสถานศึกษามายงัที
ตัBงใน
ปัจจุบนั เปิดทาํการสอนตัBงแต่ระดบัชัBนอนุบาลถึงระดบัประถมศึกษาปีที
 6  

 จากการสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทาํให้ทราบวา่ บุตรหลานของคนในชุมชน เมื
อ
จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีที
 6 แลว้ มกัจะไปศึกษาต่อที
โรงเรียนสามชยั อาํเภอสามชยั หรือ
โรงเรียนอื
น ๆ ที
อยู่ในพืBนที
ใกล้เคียง เช่น ในเขตอาํเภอคาํม่วง เป็นต้น ส่วนการศึกษาที
ไม่เป็น
ทางการนัBน ชุมชนจดัให้มีพืBนที
การเรียนรู้เพิ
มเติมที
สําคญั คือ ห้องสมุดไตรสิกขา วดัโพธิX ศรีสวา่ง
หนองช้าง ที
ศูนยแ์ห่งนีB มีหนังสือที
หลากหลาย พร้อมทัBงมีเครื
 องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ให้บริการ นอกจากนีB  ยงัมีกิจกรรมการปลูกฝังภูมิปัญญาทอ้งถิ
นสําหรับสตรีในชุมชนที
สนใจใน
เรื
องของการทอผา้ ไม่ว่าจะเป็นผา้ฝ้าย หรือผา้ไหมแพรวา โดยจะเริ
มถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผา้
แก่สตรีตัBงแต่ยงัเป็นเด็กอยู่ อายุประมาณ 7-8 ปี ซึ
 งดาํเนินการในระบบครอบครัว ในลกัษณะของ
การถ่ายทอดจากยายถึงแม่ และจากแม่ถึงลูก โดยแม่จะสอนให้ทอผา้ตีนซิ
น ซึ
 งเป็นผา้ผืนเล็ก ๆ 
ก่อน ตามดว้ยผา้สไบ ตลอดจนผา้ที
สามารถตดัเป็นชุดได ้การสอนให้สตรีสามารถทอผา้ได ้ นีB ถือ
เป็นค่านิยมหนึ
งที
สาํคญัของสตรีผูไ้ทย ที
ถือวา่ก่อนที
จะแต่งงานตอ้งทอผา้ใหไ้ด ้อนัเป็นความภูมิใจ
ในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ
นของชุมชนประการหนึ
 ง ในขณะเดียวกัน  การทอผา้นีB ยงัเป็น
กิจกรรมหารายไดส้าํหรับส่งตนเองเรียนหนงัสือ โดยเป็นการกระตุน้ใหส้ร้างความรับผิดชอบให้กบั
สตรีตัBงแต่วยัเด็ก สาํหรับเด็กผูช้ายที
มีความสนใจในเรื
องของงานจกัสาน ผูเ้ป็นพ่อก็จะทาํหนา้ที
ใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาเรื
องการจกัสานให ้ส่วนการศึกษาที
สูงขึBนไป คนในชุมชนนิยมส่งบุตรหลาน
ให้เรียนสูงที
สุดเท่าที
สามารถจะเรียนได ้อนัจะเห็นไดจ้ากการที
คนในชุมชนมีผูส้ําเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ในสัดส่วนพอสมควร 

 จากขอ้มูลความจาํเป็นพืBนฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2555 ทาํให้ทราบวา่ ประชากรส่วน
ใหญ่ของชุมชนสําเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 65.97) ตามดว้ยผูที้
จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 10.59) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 10.24) และระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 9.37) ในสัดส่วนที
ใกลเ้คียงกนัมาก ดงัรายละเอียดในตาราง 4.4  

 
ตารางที� 4.4  แสดงจาํนวนประชากรจาํแนกตามระดบัการศึกษา ปี พ.ศ. 2555 
 

ระดับการศึกษา 
เพศ รวม 

ชาย (ร้อยละ) หญงิ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.  ไม่ไดศึ้กษา 8 (2.70) 2 (0.71) 10 (1.73) 
2.  อนุบาล/ศูนยเ์ด็กเล็ก       14 (4.72) 13 (4.64) 27 (4.68) 
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ตารางที� 4.4  (ต่อ) 
 

ระดับการศึกษา 
เพศ รวม 

ชาย (ร้อยละ) หญงิ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

3.  ตํ
ากวา่ชัBนประถม      18 (6.08) 29 (10.35) 47 (8.15) 
4.  ชัBนประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6)     156 (52.70) 152 (54.28) 308 (65.97) 
5.  มธัยมศึกษาตอนตน้ (มศ.1-3, ม.1-3)   28 (9.45) 26 (9.28) 54 (9.37) 
6.  มธัยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5, ม.4-6, ปวช.) 38 (12.83) 21 (7.50) 59 (10.24) 
7.  อนุปริญญา หรือ เทียบเท่า      3 (1.01) 3 (1.07) 6 (1.04) 
8.  ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 28 (9.45) 33 (11.78) 61 (10.59) 
9.  สูงกวา่ปริญญาตรี        3 (1.01) 1 (0.35) 4 (0.69) 

รวม 296 (100.00) 280 (100.00) 576 (100.00) 

 
  4.1.3.2  การเมืองการปกครอง 
  ชุมชนบา้นหนองช้างมีลกัษณะการปกครองแบบหมู่บา้น โดยมีผูใ้หญ่บา้นเป็น
ผูน้าํสูงสุด และมีผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 2 ท่าน เนื
องจากการตัBงถิ
นฐานบา้นเรือนในชุมชนกระจายตวัอยู่
บริเวณที
ราบ ริมทางหลวงหมายเลข 2289 ทาํให้ง่ายแก่การแบ่งเขตเป็นคุม้ เพื
อการจดัระเบียบ
หมู่บา้นให้สะดวกต่อการปกครอง โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 คุม้ แต่ละคุม้มีหวัหนา้ รอง
หัวหน้า และเลขานุการ ทาํหน้าที
ในการดูแลลูกบา้น ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ พร้อมทัBง
ประสานงานและแจง้ข่าวสารต่าง ๆ หวัหนา้คุม้นีBสมาชิกในคุม้เป็นคนเลือก นอกจากนีBคนในชุมชน
ยงัให้การเคารพผูอ้าวุโส ซึ
 งมกัจะแต่งตัBงเป็นที
ปรึกษาในเรื
องต่าง ๆ ของแต่ละคุม้และของชุมชน 
ชุมชนมีสโลแกนในการพฒันาวา่ “บา้นปลอดยาเสพติด มากมิตรเครือข่าย รายไดไ้ม่ตกเกณฑ์ เนน้
สวสัดิการชุมชน ปลอดคนวา่งงาน ฐานประชาธิปไตย ใช้หลกัประชาคม ชื
นชมสามคัคี มีดีที
กลุ่ม
อาชีพ”  สําหรับชื
อของคุม้แต่ละคุม้นัBน นิยมตัBงขึBนตามลกัษณะเด่นของสิ
งสําคญัที
มีในบริเวณนัBน 
เช่น ชนิดตน้ไมที้
พบเป็นจาํนวนมากในบริเวณคุม้ และถือวา่เป็นไมม้งคลประจาํสถานที
ที
มีอยูใ่น
ชุมชน เป็นตน้ ชื
อคุม้และจาํนวนครัวเรือนที
อาศยัอยูใ่นแต่ละคุม้ ปรากฏดงัรายละเอียดในตารางที
 
4.5 
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ตารางที� 4.5  แสดงชื
อคุม้และจาํนวนครัวเรือนที
อาศยัอยูใ่นแต่ละคุม้ 
 

ชื�อคุ้ม จํานวนครัวเรือน ร้อยละ 

1.  คุม้ทานตะวนั 27 15.16 
2.  คุม้อู่ทอง    14 7.86 
3.  คุม้สายนํBาผึBง 14 7.86 
4.  คุม้หอมมะลิ 18 10.11 
5.  คุม้พุทธรักษา 28 15.73 
6.  คุม้หอมดง 24 13.48 
7.  คุม้ม่วงคาํ 20 11.23 
8.  คุม้สะเดาหวาน 20 11.23 

รวม 178 100.00 

     
  สาํหรับผูน้าํซึ
 งมีบทบาทในการพฒันาชุมชนนัBน มีทัBงผูน้าํที
เป็นทางการและผูน้าํที

ไม่เป็นทางการ 
   1) ผูน้าํที
เป็นทางการ หมายถึงผูน้าํตามระบบการปกครองที
ทางการ
กาํหนด จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัทาํใหท้ราบวา่ ตลอดเวลาที
ผา่นมามีผูใ้หญ่บา้นที
มาจาก
การเลือกตัB งของคนในชุมชนแล้ว จาํนวน 10 คน ผูใ้หญ่บ้านคนปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งตัBงแต่ 
ปี พ.ศ. 2551 เป็นผูน้าํที
มีส่วนสําคญัในการพฒันาชุมชนอย่างมาก และเป็นที
เคารพนับถือของ
ชาวบา้น เพราะเป็นผูที้
ปฏิบติัหน้าที
อย่างเสียสละ โดยมีลกัษณะนิสัยเป็นคนพูดน้อย แต่ทาํจริง 
ตรงไปตรงมา พูดคาํไหน คาํนัB น และกระจายบทบาทงานพฒันาให้แก่ผูช่้วยฯ ทัBง 2 ท่าน จน
สามารถขบัเคลื
อนงานพฒันาดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดี 
   2) ผูน้าํที
ไม่เป็นทางการ ชุมชนมีผูน้าํธรรมชาติ ซึ
 งที
ผ่านมามีบทบาท
สําคญัในการให้คาํปรึกษาและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื
อมีการขดัแยง้กนัในชุมชน ถ้าผูน้าํ
เหล่านีB ให้ความเห็นว่าอย่างไร ก็ถือเป็นขอ้ยุติในเรื
องความเห็นต่างเรื
 องนัBน ๆ หรือเป็นผูน้าํทาง 
ภูมิปัญญาดา้นต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน จากการบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูล
สําคญัทาํให้ทราบวา่ คนในชุมชนยงัให้ความเคารพนบัถือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่หรือผูที้
มีอาวุโสเป็นอยา่งมาก 
ในชุมชนจึงมีผูน้าํซึ
 งถือว่าเป็นผูน้าํธรรมชาติหลายคน ซึ
 งสามารถแยกเป็นประเภทดงันีB คือ ผูน้าํ
ศาสนาไดแ้ก่  พระครูโอภาสโพธินันท์ (พระอาจารยอ์าํนาจ ปริปุณฺโณ) ซึ
 งเป็นพระภิกษุสงฆ์ที

พาํนักอยู่ในวดัของชุมชน มีบทบาทสําคัญอย่างยิ
งในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด และนํา
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วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ
นมาใชใ้นการพฒันาชุมชน นอกจากนีB   ยงัมีผูน้าํที
เป็นผูอ้าวุโสและ
เป็นผูน้าํทางดา้นจิตวิญญาณของชุมชนซึ
 งเป็นฆราวาสอีก 4 คน ได้แก่ 1) พ่อรอด บุญราศรี ทาํ
หน้าที
เป็นพ่อล่าม พ่อจํBา เป็นหมอสูตรขวญั  ซึ
 งเป็นคนที
มีความรู้ในเรื
องของพิธีกรรมของชาวผู ้
ไทยเป็นอย่างดี 2) พ่อหัตถา สุปัญบุตร ทาํหน้าที
เป็นมคันายกของวดั เป็นผูน้าํในการทาํพิธีกรรม
ต่าง ๆ ในส่วนของวดัที
สาํคญั คือ เป็นนกัพูดพญา หรือชาวผูไ้ทยเรียกวา่ “นกัจ่ายพญา” ในเทศกาล
งานบุญต่าง ๆ ของชุมชน 3) พ่อสงค ์สุปัญบุตร ทาํหนา้ที
เป็นหมอธรรม ซึ
 งผูค้นในชุมชนให้ความ
เคารพนบัถือ มีบทบาทในการทาํพิธีการรักษาผูป่้วยดว้ยวิธีการนั
งธรรมดู 4) พ่อฤทธิX  ปัญจิตร อดีต
เคยเป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่บา้น และกาํนันของตาํบลหนองช้าง และเคยไดรั้บรางวลักาํนัน
แหนบทองคาํ มกัจะเป็นที
ปรึกษาดา้นการขบัเคลื
อนการพฒันาชุมชนใหเ้ป็นรูปธรรม 
   3) ปราชญช์าวบา้น ในที
นีBหมายถึงผูที้
มีความรู้เชี
ยวชาญดา้นภูมิปัญญา
ทอ้งถิ
น มีจาํนวน 6 ท่านดว้ยกนั คือ 1) พ่อสูนย ์สารกรณ์ ดา้นหมอสูตรขวญั  2) พ่อหมุน บุญราศรี 
ด้านหมอเป่ากระดูก ทาํการรักษาด้วยวิธีการรักษาแบบโบราณ เป่ากระดูกหักและกระดูกแตก 
3) พอ่โคก ติกาพนัธ์ ดา้นหมอเป่าถอนพิษงู และสัตวมี์พิษทุกชนิด นอกจากนีB ยงัรักษาโรคเบาหวาน
ดว้ยการเป่า และใชย้าสมุนไพร 4) พ่อแพง ติกาพนัธ์ ดา้นการรักษาโรคไขห้มากไม ้ หรือเรียกชื
อ
ตามแพทยแ์ผนปัจจุบนัว่า “โรคไทรอยด์”  5) แม่จอมศรี สุปัญบุตร ดา้นการทอผา้ สามารถทอผา้
ชนิดที
หายากของชุมชนได ้เช่น ผา้หลายลาย ผา้แพรวา ผา้ถุง ผา้โสร่ง  6) นายคาํภา พรชะตา ดา้น
จกัสาน สามารถทาํเครื
องจกัสานแบบโบราณ ตวัอย่าง เช่น ทาํกล่องขา้วโบราณที
มีฐานสูง มี
ลวดลายอนังดงามและมีความละเอียดมาก ทาํด้วยไม้ ตอกเคียนด้วยหวาย และทาํพากระโตก 
(ขนัโตก) สาํหรับใส่สาํรับอาหาร เป็นตน้  
  4.1.3.3  ความสัมพนัธ์ในชุมชน  
  ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนมีลกัษณะเป็นแบบเครือญาติ โดยมีตระกูลที
สําคญั
ในชุมชนตระกลูใหญ่ ๆ อยู ่5 ตระกลู ทัBงนีB ในสมยัก่อนชาวบา้นส่วนใหญ่จะนิยมแต่งงานกนัเฉพาะ
ในเผ่าผูไ้ทยด้วยกนั ไม่นิยมแต่งงานกบัชนเผ่าอื
น ทาํให้มีส่วนสําคญัในการรักษาความเชื
อและ
ขนบประเพณีที
เกี
ยวขอ้ง อีกทัBงยงัช่วยเชื
อมความสัมพนัธ์ทางสังคมให้คงอยูไ่ดดี้พอสมควร โดยมี
ประเพณีที
สาํคญัคือ ประเพณีเลีBยงผบีรรพบุรุษ ซึ
 งช่วยในการสร้างความสัมพนัธ์ให้กลมเกลียวมาก
ยิ
งขึBน นอกจากนีBชาวบา้นยงัให้ความเคารพเชื
อฟังผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และผูน้าํชุมชน  มีความรักสามคัคี  เอืBอ
อาทรต่อกนั เช่น พอถึงเวลาทานขา้วก็จะเรียกทานขา้ว ไม่วา่จะเป็นคนที
อยูใ่นชุมชนเองหรือคนต่าง
ชุมชนที
มาเยี
ยมเยอืนก็จะตอ้นรับดว้ยการเรียกทานขา้ว ชนเผา่ผูไ้ทยมีนิสัยเฉพาะกลุ่มที
โดดเด่น คือ 
พดูเสียงดงั รักความสงบ อยูก่นัอยา่งสันติ มีความรักหวงแหนในเผา่พนัธ์ุ มีศิลปวฒันธรรมดา้นการ
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แต่งกาย ดนตรี ความเชื
อและภาษาพูดที
เป็นเอกลกัษณ์ คนในชุมชนมกัจะถูกปลูกฝังให้มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นผูไ้ทย ไม่วา่จะไปอยูที่
ไหนก็ตาม  
  4.1.3.4  ลกัษณะครอบครัว  
  ชุมชนบ้านหนองช้างเป็นชุมชนเก่าแก่ที
พยายามรักษาวิถีการดาํเนินชีวิตแบบ
ดัBงเดิมใหค้งอยู ่ครอบครัวส่วนใหญ่จึงมีลกัษณะเป็นครอบครัวใหญ่ โดยมี พ่อ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย ลูก 
หลานอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัเดียวกนั สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ที
อยูใ่นวยัทาํงานและอาศยัอยูใ่นชุมชน
และมกัมีอาชีพหลกั คือ เกษตรกรรม ซึ
 งเป็นการผลิตที
เน้นเพื
อบริโภค ที
เหลือไวจ้าํหน่าย รายได้
ส่วนใหญ่ขึBนอยู่กบัผลผลิตทางการเกษตร ส่วนเด็กและเยาวชนที
อยู่ในวยัเรียนมกัจะเรียนหนงัสือ
ในชุมชน หรือตามสถาบนัการศึกษาที
สอบเขา้ได ้เมื
อจบการศึกษาแลว้มกัจะทาํงานตามสายงานที

ตนเรียนมา แต่ก็จะกลบัมาเยี
ยมครอบครัว ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อยูอ่ยา่งสมํ
าเสมอ เช่น เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต ์เป็นตน้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในครอบครัว จึงยงัคงเป็นไปอยา่งใกลชิ้ด  
  4.1.3.5  สุขภาพอนามยั 
  ชุมชนบา้นหนองช้างในปัจจุบนัไดป้รับเปลี
ยนความคิดเกี
ยวกบัการดูแลสุขภาพ
ไปจากเดิมพอสมควร โดยในสมยัก่อนนิยมใชว้ิธีการรักษาการเจ็บป่วยดว้ยสมุนไพร และดว้ยการ
ทาํพิธีกรรมตามความเชื
อ เช่น การรักษาดว้ยพิธีการเหยา (เป็นความเชื
อและพิธีกรรมหนึ
 งในการ
รักษาสุขภาพอนัสืบเนื
องมาจากความเชื
อเรื
 องผีที
มาเกี
ยวขอ้งกบัคน อาการเจ็บป่วยที
นิยมทาํพิธี
เหยาได้แก่ ปวดเมื
อยตามร่างกาย เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม หลงัจากที
ได้มีสถานีอนามยัตัB งขึBนใน
ชุมชน  ทาํใหก้ารรักษาสุขภาพค่อย ๆ เปลี
ยนไปจากเดิมเป็นการรักษาแผนปัจจุบนั แต่การรักษาโรค
บางอยา่งดว้ยสมุนไพรและภูมิปัญญาทอ้งถิ
นก็ยงัคงมีอยูอ่ยา่งคู่ขนานกนั การเปลี
ยนแปลงนีB เป็นผล
จากบทบาทของเจา้หน้าที
สาธารณสุข ที
ไดส่้งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ดา้นสุขภาพ ดว้ยการถ่ายทอด
ความรู้แก่คนในชุมชนอยา่งสมํ
าเสมอและทั
วถึง โดยมี อสม. ทาํหนา้ที
คอยประสานเป็นเครือข่าย
เฝ้าระวงัสุขภาพของคนในชุมชน อีกทัBงยงัไดส่้งเสริมให้วดัเป็นศูนยส่์งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล 
คือ วดัโพธิX ศรีสวา่งบา้นหนองชา้ง อนุญาตให้ใชศ้าลาประชาคมเป็นศูนยร์วมองคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ 
ที
เกี
ยวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพดว้ย เช่น การใหค้วามรู้เรื
องเบาหวาน การใหค้วามรู้เกี
ยวกบัการรักษา
สภาพแวดลอ้มของชุมชน เป็นตน้ นอกจากนีBยงัมีสวนยาสมุนไพรที
ติดป้ายชื
อบอกสรรพคุณของยา
สมุนไพรแต่ละชนิด และมีลานนวดเทา้สุขภาพคอยบริการให้ประชาชนที
มาใชบ้ริการ จากความใส่
ใจเรื
องสุขภาพของคนในชุมน ตลอดถึงการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสุขภาพ ทาํให้วดัโพธิX ศรี
สวา่งหนองชา้งไดรั้บรางวลัชมเชย วดัส่งเสริมสุขภาพตาํบล ประจาํปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2555 
ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศลาํดบัที
 2 จากการบอกเล่าของคนในชุมชนทาํให้ทราบวา่ ในปัจจุบนัการ
รักษาอาการเจ็บป่วยของคนในชุมชนเป็นดงัต่อไปนีB คือ เมื
อเจ็บไขเ้ล็กนอ้ยหรือป่วยไม่มาก ก็จะใช้
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บริการรักษาโรคที
สถานีอนามยั และจะเข้ารับการรักษาที
โรงพยาบาลอาํเภอคาํม่วง จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ หรือ โรงพยาบาลอาํเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี เมื
อเจ็บป่วยมาก หรือมีอาการหนกั
เท่านัBน สาํหรับการที
จะรักษาดว้ยวธีิดัBงเดิม เช่น การรักษาดว้ยพิธีการเหยา ในปัจจุบนันัBนไม่นิยมทาํ
แลว้ จะมีก็เฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที
มีความเชื
อว่า การเจ็บป่วยในครัB งนัBน ๆ เกิดจากการกระทาํของผี
ต่าง ๆ เพราะเมื
อเขา้รับการรักษาตามแพทยแ์ผนปัจจุบนัแลว้ไม่สามารถรักษาได ้หรือไม่สามารถจะ
วนิิจฉยัโรคได ้ จึงจดัรักษาดว้ยพิธีการเหยา เป็นตน้  
 
 4.1.4  ลกัษณะทางเศรษฐกจิ 
  4.1.4.1  การประกอบอาชีพ 
  ประชาชนในชุมชนบา้นหนองช้างเป็นกลุ่มคนที
มีความขยนัขนัแข็งในการทาํมา
หากิน โดยมกัจะทาํงานหลายอาชีพไปพร้อม ๆ กนั และมกัจะแลกเปลี
ยนผลผลิตระหว่างกนัตาม
ความจาํเป็น จึงเป็นชุมชนที
สามารถพึ
งตนเองไดสู้งในทางเศรษฐกิจ โดยไดรั้บการบอกเล่าจากผู ้
อาวโุสในชุมชนวา่ ชาวผูไ้ทยแมจ้ะอพยพไปอยูใ่นพืBนที
ใหม่ ก็มกัจะไม่ยอมทิBงอาชีพที
สืบต่อกนัมา
ตัBงแต่บรรพบุรุษ  จึงไม่แปลกที
ในปัจจุบนัคนในชุมชนบา้นหนองช้างส่วนใหญ่ยงัคงประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั โดยเฉพาะการทาํนา ส่วนอาชีพเสริมที
นิยมทาํคือ การทอผา้ การ
จกัสาน และการเลีB ยงสัตว ์มีบา้งเป็นส่วนน้อยที
ทาํการคา้ขายและทาํงานอิสระแบบใหม่ เช่น เปิด
ร้านซ่อมเครื
 องยนต์  ร้านขายของชําทั
วไป เป็นต้น ในขณะเดียวกันภายใต้ภาวการณ์ของการ
เปลี
ยนแปลงของสังคมวงกวา้งไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและความเป็นสมยัใหม่ คนในชุมชน
ส่วนหนึ
 งได้ปรับตวัไปประกอบอาชีพอื
น ๆ ดว้ย เช่น รับราชการ ทาํงานบริษทั รวมทัBงบางส่วน
กาํลงัศึกษาในระดบัต่าง ๆ แต่ก็ยงัมีความสามารถในการรักษาวถีิชีวติและแนวทางการดาํรงชีพแบบ
ดงัเดิมไดดี้ ซึ
 งเป็นที
รับรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง  การที
ชุมชนยงัรักษาดาํเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจที
เนน้
การพึ
 งตนเอง และไม่ปฏิเสธการเปลี
ยนแปลงตามยุคสมยัมากนัก อนัสอดคล้องกบับริบทของ
เศรษฐกิจพอเพียงนีB  ทาํใหใ้นปี พ.ศ. 2549 ไดรั้บคดัเลือกเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงในระดบั “อยู่
เยน็ เป็นสุข” ซึ
 งถือว่าเป็นหมู่บา้นที
มีการสร้างสรรคจ์นพฒันาเป็นหมู่บา้นแห่งการเรียนรู้ (Smart 
Village) ระดบัจงัหวดั โดยไดเ้ขา้รับพระราชทานโล่รางวลัจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ในวนัที
 26 มกราคม พ.ศ. 2550 
  จากการสังเกตพบวา่  วิถีการดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
คนในชุมชนสามารถเห็นไดจ้ากการทาํกิจกรรมที
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทาํนา การปลูกผกั
สวนครัว และการเลีB ยงสัตว ์เช่น โค หมู เป็ด ไก่ อีกทัBงยงัมีการทาํงานหัตถกรรมเพื
อบริโภคและ
จาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริมของครัวเรือนดว้ย ดงัรายละเอียดในตารางที
 4.6 
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ตารางที� 4.6  แสดงจาํนวนประชากรจาํแนกตามประเภทอาชีพหลกั  
 

ประเภทอาชีพหลกั 
เพศ      รวม 

ชาย (ร้อยละ) หญงิ (ร้อยละ)     (ร้อยละ) 

1.  เกษตรกรรม ทาํนา ทาํไร่และเลีBยงสัตว ์  166 (56.07) 167 (59.63)  333 (57.81) 
2.  รับราชการ เจา้หนา้ที
ของรัฐ         23 (7.77)          19 (6.78) 42 (7.29) 
3.  พนกังานรัฐวสิาหกิจ     ไม่มี 2 (0.71) 2 (0.34)  
4.  พนกังานบริษทั            7 (2.36)  3 (1.07) 10 (1.73) 
5.  รับจา้งทั
วไป         22 (7.43) 6 (2.14) 28 (4.86) 
6.  คา้ขาย       3 (1.01) 2 (0.71) 5 (0.86) 
7.  ธุรกิจส่วนตวั      2 (0.67) 2 (0.71) 4 (0.69) 
8.  อาชีพอื
น(นอกเหนือที
กล่าวแลว้)          6 (2.02)       4 (1.42)        10 (1.73)  
9.  กาํลงัศึกษา       51(17.22) 64 (22.85) 115 (19.96) 

10.  ไม่มีอาชีพ          16 (5.40)     10 (3.57) 26 (4.51) 
รวม 296 (100.00)   280 (100.00) 576 (100.00) 

 
  นอกจากนีB  ในปัจจุบนัคนในชุมชนยงัไดมี้การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มทอผา้ไหมแพรวา 
กลุ่มจกัสาน และมีการส่งเสริมการเก็บออมควบคู่กนั อีกทัBงยงัมีการจดัตัBงกลุ่มออมทรัพย ์ ธนาคาร
ขา้ว และกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํหมู่บา้น  อนัเป็นการพฒันาศกัยภาพของคนในหมู่บา้นให้
สามารถดาํรงชีวิตตามวิถีพอเพียงอยา่งมีพลวตั โดยมีการปรับตวัที
เนน้ประโยชน์ต่อครัวเรือนและ
ชุมชนอย่างเกืBอกูลกัน ผ่านกิจกรรมที
ส่งเสริมให้ทําร่วมกันในลักษณะของกิจกรรมรวมหมู่ 
(Collective Action) เช่น มีการส่งเสริมให้ประชาชนลดการใชส้ารเคมีเพื
อการเกษตร การส่งเสริม
การใชปุ๋้ยคอกจากมูลสัตวที์
เลีB ยงภายในหมู่บา้น และปุ๋ยชีวภาพซึ
 งสามารถผลิตขึBนไดเ้อง เพื
อเป็น
การลดค่าใชจ่้ายดา้นตน้ทุนการผลิตและเป็นการป้องกนัการเสื
อมสภาพของดิน ซึ
 งเป็นแนวทางที

ส่งเสริมใหป้ระชาชนสามารถประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที
น่าจะย ั
งยืน ความขยนั
และความนิยมในการทาํอาชีพที
หลากหลายนีB ส่งผลต่อรายไดข้องคนในชุมชน มีฐานทางเศรษฐกิจ
ที
จดัวา่ไม่ยากจน เมื
อเทียบกบัชาวชนบททั
วไปในภาคอีสาน  ทัBงนีBจะเห็นไดจ้ากรายงานขอ้มูลความ
จาํเป็นพืBนฐานตัBงแต่ปี พ.ศ. 2551-2554 ประชากรของบา้นหนองชา้งมีรายไดผ้า่นเกณฑ์มาตรฐาน 3 
ปียอ้นหลงั คือ ปี พ.ศ. 2551-2553 โดยมีรายได ้เฉลี
ยผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 25,000 บาท/คน/ปี และ
ในปี พ.ศ. 2554 มีรายไดเ้ฉลี
ย/คน/ปี สูงถึง 71,950 บาท  (ขอ้มูลความจาํเป็นพืBนฐาน ปี พ.ศ. 2555) 
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 4.1.5  พฒันาการของชุมชน 

 การรวมตวัก่อตัBงเป็นชุมชนหมู่บา้นหนองช้างตัBงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีพฒันาการของ
ชุมชน และการเปลี
ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทัBงวิถีการผลิต วิถีการบริโภค วิถีการทาํงาน 
พอจะสรุปไดพ้อสังเขปดงัตารางที
 4.7 
   
ตารางที� 4.7  แสดงพฒันาการและการเปลี
ยนแปลงวถีิชีวติของคนในชุมชน 
 
ช่วงปี พ.ศ. ปรากฏการณ์ การเปลี�ยนแปลง/ผลกระทบ 

2384-2407 ชาวบา้นกลุ่มหนึ
ง ถูกเกลีBยกล่อมมา
จากฝั
งลาวให้เดินทางมาฝั
งไทยใช้
ช้างเป็นพาหนะในการอพยพ ตัB ง
รกรากครัB งแรกที
อาํเภอกุฉินารายณ์  
และต่อมาไดอ้พยพมาตัBงรกรากใน
บริเวณที
มีหนองนํB าและมีจอกอยู่
เต็ม จึงได้ตัB งชื
อว่าบ้านหนองจอก 
และได้เปลี
ยนชื
อเมื
อช้างที
ใช้เป็น
พาหนะในการเดินทางตาย เป็น
บา้นหนองชา้งตาย และบา้นหนอง
ชา้งในเวลาต่อมา 
 

สมาชิกที
อพยพเรื
อยมาเกาะกลุ่มกนัตัBงรกราก
เป็นชุมชนอย่างเหนี
ยวแน่น สามารถสืบทอด
การทาํอาชีพ ความเชื
อ วฒันธรรม ประเพณี 
การแต่งกาย ภาษาพูด และประกอบพิธีกรรม
ตามวิถีชีวิตที
 สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ ให้
สามารถดํารงรักษาวฒันธรรมประเพณีของ
ชาวผูไ้ทยไดอ้ยา่งย ั
งยนื 

2490 เกิดโรคระบาด คือ อหิวาตักโรค 
ทั
วทัB งห มู่บ้าน ไม่สามารถที
 จะ
รักษาได ้

คนในชุมชนบา้นหนองชา้งไดย้า้ยที
ตัBงออกไป
ทางทิศตะวันตกจากที
 ตัB ง เ ดิมประมาณ 3 
กิโลเมตร คือ บา้นหนองชา้งในปัจจุบนั ต่อมา
มีสมาชิกบางส่วนได้อพยพขยายที
อยู่ออกไป
จนถึงบา้นหนองแก่นทราย ซึ
งเดิมเป็นหมู่บา้น
เดียวกนั และในปี พ.ศ. 2538 ก็แยกออกจาก
กนัตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 

2518-2519 เริ
มมีการพฒันาโครงสร้างพืBนฐาน
สร้างความสะดวกสบายด้านการ
คมนาคม รัฐมีนโยบาย “เงินผนั”  

หลังจากนโยบายนีB ค่ านิยมในการทํางาน
สาธารณะบางส่วนเปลี
ยนแปลงไป เมื
อมี
นโยบายต่าง ๆ ที
เขา้มา ถา้ไม่มีงบประมาณจา้ง  
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ตารางที� 4.7  (ต่อ) 
 
ช่วงปี พ.ศ. ปรากฏการณ์ การเปลี�ยนแปลง/ผลกระทบ 

 ในสมัย ม.ร.ว. คึกฤทธิX  ปราโมช 
เป็นการสร้างงานให้กบัประชาชน
ทํางานแลกกับค่าตอบแทน ได้มี
การขุดถนนเส้นบ้านโพน-บ้าน
หนองช้าง -อาํเภอสามชัย และได้
ขุ ด ส ร ะ นํB า ข อ ง ชุ ม ช น ภ า ย ใ ต้
โครงการตามนโยบายนัBน 

ผูน้าํชุมชนถูกมองวา่ไม่โปรงใสในการบริหาร
และคิดว่า ผูน้ํารับเงินจากรัฐมา แต่ไม่มีการ
ว่าจ้างงาน ทําให้เ กิดปัญหาความเชื
 อมั
น
ระหว่างผูน้าํและสมาชิกชุมชน และทาํให้คน
ในชุมชนหวงัพึ
 งงบประมาณจากรัฐมากขึB น 
เมื
อรัฐเป็นผูก้าํหนดนโยบาย แต่งบประมาณ
ในการสนับสนุนนัBนมีน้อย วฒันธรรมชุมชน
บางอยา่งถูกทาํลาย เช่นการเคารพผูน้าํ การเชื
อ
ผูน้าํ เป็นตน้ 
 

2518, 2527 ไดจ้ดัตัBงกลุ่มสตรีทอผา้ไหมแพรวา
บา้นหนองชา้ง และธนาคารชุมชน 
เป็นตน้ 

ความเจริญทางดา้นวตัถุและเทคโนโลยีเริ
มเขา้
มามีบทบาทต่อวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดเสรีไดเ้ขา้มามีบทบาท  มีพ่อคา้คนกลาง
เขา้มารับซืBอผลผลิตและสินคา้  มีการซืBอขาย
แลกเปลี
ยนสินคา้ในตลาดชุมชน และภายนอก
ชุ ม ช น  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ข อ ง ค น
เปลี
ยนแปลงไป  จากเดิมชุมชนจะอยูอ่ยา่งถอ้ย
ทีถอ้ยอาศยั แลกเปลี
ยนแบ่งปันกนั  เริ
มมีการ
ซืBอขายสินคา้ระหว่างกันมากขึBน วิถีการแต่ง
กายก็เปลี
ยนแปลงไปบ้าง เนื
องจากมีการซืBอ
ขายแลกเปลี
ยนเสืB อผา้กับชุมชนอื
น ๆ และ
ตลาดตามยคุตามสมยั 
 

2527 มีการจดัระเบียบหมู่บา้นให้สะดวก
ต่อการปกครอง โดยแบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 8 คุม้ แต่ละคุม้มี
หวัหนา้ รองหวัหนา้ และเลขานุการ 

การแบ่งเป็นคุม้ทาํให้เกิดความใกลชิ้ดในการ
ทํางานและการให้ความร่วมมือ  ระหว่าง
สมาชิกและผู ้นํา  ในการปกครองหมู่บ้าน 
หวัหนา้คุม้จะเป็นคนคอยดูแลสมาชิกในแต่ละ
คุม้ก่อน เป็นการสร้างความเชื
อมนัในการอยู่
ร่วมกนั การทาํงานมีความเป็นกนัเอง อาศยั 
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ตารางที� 4.7  (ต่อ) 
 
ช่วงปี พ.ศ. ปรากฏการณ์ การเปลี�ยนแปลง/ผลกระทบ 

  ความร่วมมือของลูกคุม้กนัเอง ทาํให้เห็นความ
สามคัคี และถือวา่เป็นจุดแขง็ของชุมชน 
 

2527-2529 ได้มีการตัB งโรงงานอุตสาหกรรม
นํB าตาลขึB นหลายแห่ง ในพืBนที
เขต
อาํเภอสามชยั 

คนในชุมชนส่วนหนึ
 งหันมาปลูกอ้อยใน
ลกัษณะของการปลูกพืชเชิงเดี
ยวมากขึBน แต่ก็
ยงัมีการทําอาชีพเสริม คือ การทอผา้ ทําจัก
ส า น บ้ า ง  แ ต่ มี ค ว า ม ส น ใ จ น้ อ ย ล ง  ใ น
ขณะเดียวกันคนในชุมชนนิยมสนับสนุนให้
บุตรหลานไดรั้บการศึกษาที
สูงขึBน โดยหวงัวา่
เมื
อจบการศึกษาแลว้จะไดท้าํงานตามสาขาที

ตนเรียนมา ทาํให้เป็นจุดเปลี
ยนที
สําคญัที
ทาํ
ใหค้นมีความรู้ออกไปอยูต่่างถิ
นมากขึBน 
 

2549 -2557 มีการทบทวนการพฒันาที
ผ่านมา 
สมาชิกชุมชน มองการพฒันาที
ผ่าน
มาว่าไม่ตรงกับความต้องการที

แทจ้ริงและไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
ของชุมชน จึงได้รวมตวักันแสดง
ความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม
หมู่บ้าน เสนอให้ปรับแนวคิดการ
พัฒนาใหม่ ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวติชุมชน  

ชุมชนได้จัดทําแผนพฒันาชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก และยงัส่งผลให้มีการ
สร้างห้องสมุดไตรสิกขา และตัBงกลุ่มกิจกรรม
ชุมชนตามมาหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรีทอผา้ 
ก ลุ่มจักสาน ก ลุ่มนํB า ดื
 มชุมชน กลุ่มแก๊ส
ชีวภาพ เ ป็นต้น การดําเ นินกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ เหล่านีB ตรงกับความตอ้งการ
ของสมาชิกชุมชนมากขึBน และสอดคลอ้งกับ
วิถีชีวิตมากขึB น และมีแนวโน้มจะเกิดความ
ยั
งยนืในอนาคต 
 

 

4.2  ข้อมูลพื(นฐานของผู้ให้ข้อมูลที�สําคญั 

 
 จากการสอบถามถึงขอ้มูลพืBนฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั จาํนวน 15 คน พบว่ามีลกัษณะ
โดยสังเขปดงัต่อไปนีB คือ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 73.33) ที
เหลือเป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 26.66) ทัBงนีB สําหรับอายุของผูใ้ห้ขอ้มูลที
สําคญั พบว่า มีอายุ 61 ปีขึBนไปมากที
สุด 
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(ร้อยละ 53.33) รองลงมาอายุระหวา่ง 41-50 ปี (ร้อยละ 20.00)  และอายุระหวา่ง 31-40 ปี กบัอายุ
ระหว่าง 51-60 ปีเท่ากนั (ร้อยละ 13.33) ส่วนสถานภาพสมรสนัBนพบว่า สมรสและยงัอยู่ดว้ยกนั 
(ร้อยละ 80.00)  รองลงมาคือ หมา้ย (ร้อยละ 13.33) และโสดเป็นอนัดบัสุดทา้ย (ร้อยละ6.66)  
 ในดา้นระดบัการศึกษา ผูใ้ห้ขอ้มูลที
สําคญัจบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีที
 4 มากเป็น
อนัดบัหนึ
ง (ร้อยละ 40.00) อนัดบัสองจบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 26.66) อนัดบั
สามจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 20.00) และจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา
ปีที
 6 (ร้อยละ 13.33) ซึ
 งระดบัการศึกษานีB มีส่วนสัมพนัธ์กบัอายุ ผูที้
อาวุโสมาก มกัจบการศึกษา
ระดบัประถมศึกษาที
 4 ส่วนเยาวชนมกัจะศึกษาสูงมากขึBน  
 จาํนวนสมาชิกในครอบครัว พบวา่ อนัดบัหนึ
งมีจาํนวนสมาชิกของครัวเรือนระหวา่ง 4-5 
คน (ร้อยละ 46.66) รองลงมาจาํนวนสมาชิกในครอบครัวระหวา่ง 1-3 คน (ร้อยละ 33.33) และมี
จาํนวนระหวา่ง 6-8 คน นอ้ยที
สุด (ร้อยละ 20.00) สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบดว้ย พอ่ แม่ ลูก ซึ
 งเป็น
ลกัษณะเป็นครัวเรือนเดี
ยวที
พบได้มากขึBน โดยบุตรหลานที
แต่งงานมีครอบครัวแล้วมกัจะแยก
บา้นเรือนออกไป เหลือไวแ้ต่ให้ลูกคนเล็กที
อยู่กบัพ่อ แม่ ลูกคนโตเมื
อแต่งงานแลว้ แต่การสร้าง
บา้นของผูที้
แยกออกไปก็มกัจะสร้างในบริเวณที
ใกล ้ๆ กบับา้นพอ่และแม่  
  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัเกินกวา่ครึ
 งหนึ
งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั (ร้อยละ 66.66) 
รองลงมาคือเป็นผูที้
ไม่ไดท้าํงานประจาํ (ร้อยละ 13.33) เนื
องจากเกษียณอายุราชการ และมีอตัราที

เท่ากนั คือ รับราชการ คา้ขาย และผูน้าํศาสนา (ร้อยละ 6.66) ทัBงนีB เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชน
ดาํรงชีวติอยูก่บัการเกษตรกรรม หลงัจากที
เก็บเกี
ยวผลผลิตทางการเกษตรแลว้มกัจะทาํอาชีพเสริม 
ในบรรดาผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมีผูมี้อาชีพเสริมจกัสาน-ทอผา้ (ร้อยละ 46.66) รองลงมามีอตัราที
เท่ากนั 
คือ ขา้ราชการบาํนาญ เลีBยงสัตว ์และไม่มีอาชีพเสริม (ร้อยละ 13.33)  และอนัดบัสุดทา้ยมีอตัราส่วน
เท่ากนั คือ เป็นช่างไมก้บัคา้ขาย (ร้อยละ 6.66) สําหรับรายได้ พบว่า มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001-
10,000 บาทต่อเดือน มากที
สุด (ร้อยละ 53.33 ) รองลงมามีอตัราที
เท่ากนัคือ มีรายไดต่้อเดือนตํ
ากวา่ 
5,000 บาท (ร้อยละ 20.00 ) รายได ้10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 20.00) และรายได ้30,001-40,000 
บาท (ร้อยละ 6.66)    
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั มีระยะเวลาที
อยู่ในชุมชนมากกว่า 40 ปีขึBนไปมากที
สุด (ร้อยละ 
73.33) รองลงมาอาศยัอยูใ่นชุมชนตํ
ากวา่ 20 ปี (ร้อยละ 13.33) และมีอตัราเท่ากนัระหวา่ง 21-30 ปี
กบั 31-40 ปี (ร้อยละ 6.66) ตามลาํดบั สาํหรับภูมิลาํเนาเดิมพบวา่ เกินกวา่ครึ
 งหนึ
งเป็นคนในชุมชน
หนองช้างโดยกาํเนิด (ร้อยละ 66.6) รองลงมายา้ยมาจากพืBนที
ใกลเ้คียง (ร้อยละ26.66) และยา้ยมา
จากต่างจงัหวดั (ร้อยละ 6.66) ดงัรายละเอียดแสดงในตารางที
 4.8 
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ตารางที� 4.8  แสดงขอ้มูลพืBนฐานของผูใ้หข้อ้มูลที
สาํคญั  
 

ข้อมูลพื(นฐานของผู้ให้ข้อมูลที�สําคญั 
จาํนวน 

(n = 15) 

ร้อยละ 

(100.00) 

เพศ 
 ชาย 11 73.33 
 หญิง 4 26.66 

 
อายุ (ปี)  
 31-40  2 13.33 
 41-50   3 20.00 
 51-60   2 13.33 
 61 ปีขึBนไป 

 
8 53.33 

สถานภาพสมรส 
 โสด    1 6.66 
 สมรส    12 80.00 
 หมา้ย  

  
2 13.33 

ศาสนา 
 พทุธ   

 
15 100.00 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 ประถมศึกษาปีที
 4  6 40.00 
 ประถมศึกษาปีที
 6  2 13.33 
 มธัยมศึกษาตอนตน้  0 0 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย 3 20.00 
 ปริญญาตรี  

 
4 26.66 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว (คน) 
 1-3    5 33.33 
 4-5   7 46.66 
 6-8  

  
3 20.00 
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ตารางที� 4.8  (ต่อ) 
 

ข้อมูลพื(นฐานของผู้ให้ข้อมูลที�สําคญั 
จาํนวน 

(n = 15) 

ร้อยละ 

(100.00) 

อาชีพหลกั 
 ผูน้าํศาสนา  1 6.66 
 รับราชการ  1 6.66 
 เกษตรกรรม  10 66.66 
 รับจา้ง    0 0 
 คา้ขาย   1 6.66 
 ไม่ไดท้าํงาน  

 
2 13.33 

อาชีพเสริม 
 ขา้ราชการบาํนาญ 2 13.33 
 ช่างไม ้   1 6.66 
 คา้ขาย   1 6.66 
 เลีBยงสตัว ์        2 13.33 
 จกัสาน-ทอผา้  7 46.66 
 ไม่มีอาชีพเสริม 

 
2 13.33 

รายได้ต่อเดอืน (บาท) 
 ไม่มีรายได ้  0 0 
 ตํ
ากวา่ 5,000  3 20.00 
 5,001-10,000  8 53.33 
 10,001-20,000  3 20.00 
 20,001-30,000  0 0 
 30,001-40,000 

 
1 6.66 

ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน (ปี) 
 1-20 2 13.33 
 21-30   1 6.66 
 31-40   1 6.66 
 มากกวา่ 40 ปีขึBนไป 

 
11 73.33 
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ตารางที� 4.8  (ต่อ) 
 

ข้อมูลพื(นฐานของผู้ให้ข้อมูลที�สําคญั 
จาํนวน 

(n = 15) 

ร้อยละ 

(100.00) 

ภูมลิาํเนาเดมิ 
 คนหนองชา้งโดยกาํเนิด  10 66.66 
 ยา้ยมาจากพืBนที
ใกลเ้คียง  4 26.66 
 ยา้ยมาจากจงัหวดัอื
น 1 6.66 

   

4.3  ตัวอย่างผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 

 
 ในการศึกษาครัB งนีB  ผูศึ้กษาไดส้ัมภาษณ์ผูน้าํชุมชนทัBงที
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผูน้าํ
กลุ่มกิจกรรมในชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น และนักพฒันาชุมชน จาํนวนทัBงสิBน 15 คน แต่ในที
นีB ขอ
นาํเสนอผลการสัมภาษณ์เป็นกรณีตวัอยา่งเพียง 3 คน เนื
องจากขอ้มูลที
ไดมี้ความคลา้ยคลึงกนั โดย
จะเสนอใหเ้ห็นเนืBอหาและความครอบคลุมในประเด็นที
สาํคญั ๆ ดงัรายละเอียดต่อไปนีB  
 
 4.3.1  ตัวอย่าง รายที� 1:  พ่อบุญชู  

 พอ่บุญชู (นามสมมติ, 2555) มีอาย ุ65 ปี เพศชาย เดิมเป็นคนบา้นหนองแก่นทราย ซึ
 งอยูติ่ด
กบัชุมชนบา้นหนองชา้ง พ่อบุญชูเรียนจบชัBนประถมศึกษาปีที
 4 เดิมทีมีอาชีพทาํนา เลีB ยงสัตว ์และ
ทาํเครื
องจกัสานเพื
อใชใ้นครัวเรือนเป็นหลกั ที
เหลือก็ขายเป็นรายไดเ้สริม เมื
ออายุประมาณ 35 ปี 
ไดห้ยุดจากการทาํนาหันมาประกอบอาชีพคา้ขายเป็นพ่อคา้คนกลางรับซืBอขา้วเปลือก โดยรับชืBอ
ขา้วเปลือกจากในชุมชนจดัส่งขายต่อให้กบัโรงสี ปัจจุบนัพ่อบุญชูประกอบอาชีพเป็นพ่อคา้คน
กลางรับซืBอเครื
องจกัสานและเสืBอผา้ ทัBงยงัเป็นประธานกลุ่มจกัสานของชุมชนบา้นหนองชา้ง-หนอง
แก่นทราย มีรายไดเ้ฉลี
ยประมาณ 10,000 บาท/เดือน ครอบครัวของพ่อบุญชูมีฐานะจดัไดว้่าปาน
กลางพออยูพ่อกิน ภริยาของพอ่บุญชู เป็นคนชุมชนบา้นหนองชา้งโดยกาํเนิด โดยไดแ้ต่งงานกบัพ่อ
บุญชูเมื
อ 40 กวา่ปีที
แลว้ มีอาชีพคา้ขาย โดยเปิดร้านคา้ขายเครื
องจกัสาน เสืBอผา้สําเร็จรูปที
ผลิตจาก
ผา้ไหมของชุมชนบา้นหนองชา้งซึ
 งอยูใ่นตวัจงัหวดักาฬสินธ์ุ พ่อบุญชูและภริยามีบุตร 2 คน คนโต
ประกอบอาชีพคา้ขายเครื
องจกัสาน และเสืBอผา้สําเร็จรูป อยูที่
อาํเภอสามชยั คนเล็กแต่งงานยา้ยไป
อยูก่บัครอบครัวที
ต่างถิ
น 
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  4.3.1.1  ลกัษณะวฒันธรรมของชุมชนบา้นหนองชา้ง 
   พ่อบุญชู (นามสมมติ, 2555) เล่าให้ฟังว่า เดิมทีชุมชนบา้นหนองช้าง กบัชุมชน
บา้นหนองแก่นทรายเป็นหมู่บา้นเดียวกนั ขึBนกบัอาํเภอคาํม่วง ต่อมาภายหลงัไดป้ระกาศแยกพืBนที

บางส่วนเป็นกิ
งอาํเภอสามชยั ทาํให้บา้นหนองชา้งกบับา้นหนองแก่นทรายแยกออกจากกนั โดย
บา้นหนองชา้งยา้ยมาอยูใ่นเขตกิ
งอาํเภอสามชยั บา้นหนองชา้งเดิมอยูห่่างจากที
ตัBงในปัจจุบนัไปทาง
ชุมชนบา้นโพนประมาณ 3 กิโลเมตร เรียกวา่บา้นหนองจอก ก็ยา้ยมาเรื
อย ๆ จนตัBงเป็นชุมชนบา้น
หนองชา้งในปัจจุบนั โดยมีประชาชนกลุ่มหนึ
งที
แยกออกจากบา้นหนองจอกไปตัBงชุมชนอีกชุมชน
หนึ
งชื
อวา่ ชุมชนบา้นหนองแก่นทราย ซึ
 งพอ่บุญชู (นามสมมติ, 2555) เล่าให้ฟังวา่ “จากหลกัฐานที

มี ปัจจุบนัยงัเหลือเสาศาลาการเปรียญของวดัอายุประมาณ 60 ปีแลว้ ... ภายในวดัมีตน้มะม่วงใหญ่
มากเท่ากบักองเพล ซึ
 งปัจจุบนัเหลือแต่ตอของตน้ไม ้... สาเหตุของการยา้ยชุมชนมาเพราะเกิดโรค
ระบาดขึBน”  

  พอ่บุญชูเล่าให้ฟังวา่ สมยัเด็ก ๆ วฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ที
ปฏิบติัสืบทอดกนัมา
มีมาแต่บรรพบุรุษมีหลายอย่าง เช่น ภาษาพูด การแต่งกาย ซึ
 งเป็นมรดกทางวฒันธรรมที
นาํมาจาก
เวยีงจนัทร์ ผา่นมาทางแขวงคาํมว้น โดยบรรพบุรุษของตนไดเ้ดินทางและปักหลกัเป็นช่วง ๆ ยา้ยมา
เรื
 อย ๆ ตรงไหนที
มีแหล่งนํB าอุดมสมบูรณ์ก็จะตัBงเป็นหมู่บา้น จนได้มาอยู่อย่างถาวรตรงนีB ใน
ปัจจุบนั พอ่บุญชู (นามสมมติ, 2555) ไดพ้ดูถึงวฒันธรรมและประเพณีของชนชาติพนัธ์ุผูไ้ทยวา่  

 
 คาํเวา้ (คาํพูด) จะเพีB ยน ๆ จกัหน่อย เหนอ ๆ ไม่มีตวัหนังสือไทย เป็น

ตวัอกัษรลาว เรียนจากใบลานเป็นกลอนผญา มามีตวัหนงัสือไทยในสมยั
หลงัสงครามโลกนีBแหละ...แต่ก่อนนามสกุลก็ไม่มี มาตัBงเอาจากบา้นโพน 
เดิมชุมชนบา้นโพนเคยเป็นที
ตัBงของอาํเภอโพนไทย เมืองกาฬสินธ์ุ...ชาว
ผูไ้ทยสังเกตง่าย ๆ เวลาไปวดั จะสะพายกระติบขา้ว (กล่องขา้ว) มือถือ
กระหม่อง (ตระกร้า) กางฮ่ม (ร่ม) มาวดัยามวนัพระวนัสิน เดินหลงัโก่ง ๆ 
นิดหน่อย 

 
   พ่อบุญชู (นามสมมติ, 2555) เล่าเพิ
มเติมวา่ การดาํเนินชีวิตของชาวผูไ้ทยจะไม่ทิBง
จารีตประเพณีของชาวผูไ้ทย “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี
 ” ยงัอยู่ครบ แม้ในเรื
 องของคลองสิบสี

บางอยา่งจะจางหายไปบา้ง ปฏิบติัไม่ครบ เช่น การกราบสามีก่อนนอน บางคนก็ไม่ทาํกนัแลว้  แต่ฮี
ตสิบสองหรือ บุญสิบสองเดือนยงัคงปฏิบติักนัอยูค่รบ ตวัอย่าง เช่น บุญบัBงไฟเดือนสี
  บุญขา้วสาก 
บุญขา้วประดบัดิน บุญกฐิน ฯลฯ โดยเฉพาะบุญกฐินจะถือเป็นบุญที
ประณีตสําหรับชาวชุมชนนีB  
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โดยหลงัจากที
ทาํนาเก็บเกี
ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อย ซึ
 งตรงกบัออกพรรษาพอดี ชาวบา้นก็จะปลกั
สลาก (ปักธงทาํเครื
องหมายวา่มีเจา้ภาพจองกฐินแลว้) ปวารณาต่อสงฆว์า่จะนาํผา้กฐินมาทอดถวาย
ให้พระสงฆผ์ูอ้ยู่จาํพรรษาครบไตรมาสสามเดือน หลงัจากนัBนจะเริ
มตัBงหอกฐิน คนเฒ่าคนแก่ก็จะ
ช่วยจดัเตรียมขา้วของต่าง ๆ คนหนุ่มสาวก็จะอาสาไปชืBอเครื
องกฐิน ทาํเป็นเก้าชัBน มีการคบงนั 
(การจดังานกินเลีBยง) กนัตามประเพณี ทาํดว้ยความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกนัเตรียมร่วมครึ
 ง
เดือน วนัที
จะนํากฐินลงถวายที
วดัก็จะจดัขบวนแห่รอบหมู่บ้าน แล้วก็นําลงถวาย สําหรับบุญ
ประเพณีในช่วงบุญขา้วสาก บุญขา้วประดบัดิน ลูกหลานของชุมชนที
ไปทาํงานในที
ต่าง ๆ ก็จะพา
กนักลบับา้น มาจดัเตรียมขา้วปลาอาหารมาถวายพระสงฆ ์โดยมีความเชื
อวา่ ถา้ครอบครัวไหนไม่มี
ใครนาํขา้วปลาอาหารมาถวายพระสงฆเ์พื
ออุทิศส่วนกุศลใหพ้อ่ แม่ ญาติพี
นอ้งที
ล่วงลบัไปแลว้ อนั
เป็นการแสดงถึงความกตญัpูกตเวทีต่อบุพพการีผูมี้พระคุณ ดวงวิญญาณของพ่อ แม่ ญาติพี
น้องที

ล่วงรับไปแลว้ก็จะไม่ไดรั้บประทานอาหาร คลา้ยคลึงกบัในช่วงของบุญประเพณีเดือนสี
  หรือช่วง
สงกรานต ์ที
ลูกหลานไม่วา่จะอยูที่
ใดก็ตามมกัจะกลบับา้นทาํบุญสงนํB าอฐิัของบรรพบุรุษ และร่วม
บุญประเพณีของชาวชุมชน อนัแสดงออกถึงความรักความผกูพนัในถิ
นบา้นเกิดที
ไดสื้บทอดกนัมา
แต่บรรพบุรุษไม่ใหห้ายไปจากชุมชน 
   ในส่วนของค่านิยม ความเชื
อ พ่อบุญชู (นามสมมติ, 2555) เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบนั
ความเชื
อเรื
องไสยศาสตร์ยงัมีอยูบ่า้ง ไม่ไดห้ายไปจากคนในชุมชน ดงัคาํสาธยายใหฟั้งวา่   
 

การเจ็บไขไ้อ่อุ่นบ่หาย (การเจ็บป่วยที
รักษาด้วยทางการแพทยไ์ม่หาย) 
ไปฮกัไมไ้ด๋มอเบิ
ง เรื
องผีเรื
องคาํ ไปไฮ่ (ไร่)ไปนา ตอ้งมีการบอกกล่าว 
แนวได๋จบแนวได๋งามกะเวา้เอา ผีพ่อผีแม่บอกกล่าวเอา บะฮีหยงั (บ่น
บานสานกล่าวอะไร)ไวต้อ้งไดเ้ลีB ยงตอ้งแก ้ จดัขนัธ์ห้าอาหารคาวหวาน 
ตอ้งเฮด็เป็นการแสดงความกตญัpู ความเชื
อ สบายใจ 
  

  โดยพ่อบุญชูอธิบายขยายความเพิ
มเติมว่า ความเชื
อเรื
องผี การใช้ไสยศาสตร์ใน
เรื
องการรักษาคนป่วยดว้ยหมอธรรมก็ยงัมีอยูใ่นชุมชน แต่ก่อนเมื
อประมาณ 50 กวา่ปีที
แลว้ มีการ
เลีBยงผีฟ้าในชุมชน ทาํพิธีรักษาคนป่วยดว้ยการเหยา (การเหยาเป็นความเชื
อ และพิธีกรรมหนึ
งใน
การรักษาสุขภาพของชาวผูไ้ทย เช่น เหยาเพื
อเลีB ยงผี เลีB ยงขอบคุณผีบรรพบุรุษเป็นตน้ และเป็นการ
ให้ขวญักาํลงัใจแก่ผูป่้วย เนื
องดว้ยในวดัจดังานจะมีญาติผูใ้หญ่มาร่วมในพิธีดว้ย) แต่ปัจจุบนัไม่
ค่อยมีใครสืบต่อทาํใหค้่อย ๆ จางหายไปจากชุมชน มีคนเฒ่าคนแก่บางคนเท่านัBน ที
ยงัรักษาดว้ยวิธี
นีBอยู ่
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   การแต่งกายของชาวผูไ้ทยจะมีชุดเฉพาะ ชาวผูไ้ทยทุกคนจะมีชุดแต่งกายประจาํ
เผ่าตัBงแต่เด็ก ๆ โดยจะแบ่งเสืB อผา้ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ เสืB อผา้ใช้ในชีวิตประจาํวนั เสืB อผา้ที
ใช้
เทศกาลสาํคญังานบุญประเพณีต่าง ๆ และเสืBอผา้เบด็เตล็ด แม่จะสอนลูกผูห้ญิงให้ทอผา้โดยเริ
มจาก
ลายง่าย ๆ ถา้ทอ้ผา้ไม่เป็นถือวา่ยงัไม่เป็นผูใ้หญ่ คนที
พร้อมจะมีครอบครัวแต่งงานไดต้อ้งทอผา้ให้
เป็น สําหรับผูช้ายก็ตอ้งทาํจกัสานให้เป็น หากจกัสานเครื
องใชใ้นครัวเรือนเป็น ก็จะเป็นที
ชื
นชอบ
ของผูห้ญิง ต่างฝ่ายจะดูกันและกัน สิ
 งเหล่านีB เป็นส่วนหนึ
 งของวิถีชีวิต อย่างไรก็ตาม ตัB งแต่
ประมาณปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา ยุคสมยัไดเ้ปลี
ยนไป ผูช้ายวยัรุ่น และวยักลางคนที
ทาํจกัสานเป็น
เริ
มหายาก พอ่บุญชู (นามสมมติ, 2555) ไดก้ล่าวย ํBาถึงวถีิชีวติที
เชื
อมโยงกบัประเพณีในอดีตวา่   

 
แต่ก่อนวยัรุ่นออกไปเลีBยงสัตวเ์ลีB ยงววั เลีB ยงควาย ภายในเวลา 3 วนั อยา่ง
นอ้ยตอ้งไดก้ล่องขา้ว 1 กล่องกลบับา้น ... แต่ทุกวนันีB  ไดเ้ปลี
ยนไป ถา้
หมดคนเฒ่าคนแก่อายุ 40-50 ปีขึBนไปก็จะไม่มีคนทาํแลว้ ... แต่สําหรับ
ผูห้ญิงทุกวนันีB ยงัทอผา้อยู่ หลงัจากเลิกจากโรงเรียนแลว้ก็จะทอผา้ ชัBน
ประถมศึกษาปีที
 5-6 ก็ทอเป็นแล้ว บางคนทอผา้จนส่งตวัเองเรียนจบ
ปริญญาตรีก็มี 
 

   พอ่บุญชูซึ
 งเป็นประธานกลุ่มจกัสานดว้ยไดเ้ล่าถึงแนวความคิดที
เขามีวา่ เดิมทีชาว
ชุมชนบา้นหนองชา้งและชุมชนบา้นหนองแก่นทรายยงัทาํเครื
องจกัสานใชใ้นครัวเรือน และมีเหลือ
ได้ขายบา้งมายาวนาน อยู่ ๆ วนัหนึ
 งกลบัมีพ่อคา้คนกลางมาจากภายนอกชุมชน มารับซืBอแล้วก็
นาํไปขายทาํใหมี้รายไดบ้า้งจึงเห็นโอกาสที
จะพฒันาเป็นอาชีพได ้ โดยเดิมที
พ่อบุญชูก็เคยทาํอยา่ง
นีB ขายให้พ่อคา้คนกลาง แต่วนัหนึ
 งหันมาคิดว่าจะทาํให้คนในชุมชนเสียเปรียบ จึงได้รวมตวักนั
รวบรวมสมาชิกจดัตัBงเป็นกลุ่มกนัเองก่อนในปี พ.ศ. 2547 เพียงเพื
อจะไดก้าํหนดราคากลางของ
สินคา้ ใหสิ้นคา้ชนิดเดียวกนัมีราคาเท่ากนั จะไดไ้ม่มีการแข่งกนักาํหนดราคา ซึ
 งจะทาํให้เสียเปรียบ
ในการขาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ก็ไดจ้ดทะเบียนกลุ่มจกัสานกบัพาณิชยจ์งัหวดักาฬสินธ์ุ จึงเริ
มตัBง
คณะกรรมการพิจารณาตัBงราคาใหเ้หมาะสมกบัฝีมือ พร้อมทัBงไดส่้งสินคา้เขา้ประกวดตามโครงการ
ต่าง ๆ ปรากฏผลวา่เป็นที
สนใจและเริ
มไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ โดยไดเ้ปิดโอกาส
ให้ส่งบุคลากรในกลุ่มไปรับการอบรมงานผีมือพฒันาสินคา้ การแปรรูปผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ลกัษณะ
และรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ อีกทัBงยงัมีการอบรมการทาํบญัชีและการตลาด ต่อมาเมื
อทางกลุ่มได้
พฒันากา้วหนา้พอสมควรก็ไดมี้การเชิญบุคลากรในกลุ่มให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการทาํจกั
สานให้กบัชุมชนอื
น ๆ การที
กลุ่มไดรั้บเชิญให้ไปเป็นวิทยากรตามสถานที
ต่าง ๆ ทาํให้คนไดรู้้จกั
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ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มมากขึBน ทาํให้มีตลาดมารองรับมากขึBน ส่งผลยอ้นกลบัให้มีการพฒันาสินคา้  
ดว้ยสมาชิกของกลุ่มจึงมีการพฒันาผมืีอไปเรื
อย ๆ มีการแปรรูปผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช้ ถือว่าเป็นความสําเร็จที
น่าพึงพอใจ ปัจจุบนักลุ่มทาํหนา้ที
เป็นตวักลางดา้นการตลาดดว้ย
สมาชิกที
ผลิตเครื
องจกัสานเมื
อทาํเสร็จแลว้ทางกลุ่มก็จะรับซืBอผลิตภณัฑ์ทุกชนิด เพื
อนาํไปส่งยงั
ตลาดปลายทาง 
   สาํหรับอุปสรรคในการพฒันาของกลุ่มในอนาคต พอ่บุญชูเล่าวา่ ไดพ้ยายามหาคน
รุ่นใหม่ใหม้าสืบต่อ แต่ยงัไม่สาํเร็จนกั ตวัอยา่ง เช่น การทาํกล่องขา้วโบราณที
มีคนทาํไดเ้พียง 3 คน 
ในปัจจุบนั เหตุผลที
ไม่มีใครอยากทาํอาจเป็นเพราะเป็นงานที
ทาํยาก ตอ้งใชเ้วลาทาํนานกวา่จะเสร็จ 
ซึ
 งไม่ค่อยเหมาะกบัคนหนุ่มสาวในปัจจุบนัที
มีทางเลือกในการทาํมาหากินมากกว่า ดงัคาํอธิบาย 
สัBน ๆ ของพ่อบุญชู (นามสมมติ, 2555) วา่  “วยัรุ่นก็หนัไปปลูกออ้ย ปลูกขา้วโพด เพราะไดเ้งินเร็ว
กวา่”  พ่อบุญชู  ตัBงขอ้สังเกตเพิ
มเติมอีกประเด็นวา่ “คนที
มีใจรักในเรื
องของจกัสานถึงจะทาํไดใ้น
เรื
องนีB ”  และกล่าวถึงแนวทางในการที
จะปลูกฝังเรื
องนีB คือ ตอ้งพยายามผลกัดนัให้การจกัสานและ
การทอผา้ให้เขา้ไปอยู่ในหลกัสูตรทอ้งถิ
นของโรงเรียนให้ได ้จึงจะทาํให้เด็กรุ่นใหม่ไดเ้ห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ
น เกิดความรักหวงแหน และมีความภูมิใจในภูมิปัญญาของชุมชน และยงั
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชป้ระกอบเป็นอาชีพเลีBยงตนเองได ้
   4.3.1.2  รูปแบบการพฒันาชุมชน 
   พ่อบุญชูเล่าวา่ โครงสร้างการปกครองของชุมชนแต่เดิมไม่มีการแบ่งเป็นคุม้ การ
แบ่งเป็นคุม้เกิดขึBนเมื
อครัB งที
มีการประกวดหมู่บา้น เมื
อประมาณปี พ.ศ. 2527 เขาเองก็ไดรั้บคดัเลือก
เป็นผูช่้วยหวัหนา้คุม้ โดยที
ตนเองก็มีความตัBงใจที
พฒันาชุมชนอยา่งเต็มที
 การแบ่งเป็นคุม้ทาํให้เกิด
ความใกลชิ้ดในการทาํงานและการใหค้วามร่วมมือ  ถือวา่ เป็นจุดแข็งของชุมชนโดยพ่อบุญชู (นาม
สมมติ, 2555) กล่าววา่ “ผูน้าํว่าสิเฮ็ด (ทาํ) อนันีB เดอ้ ถึงเวลาเฮ็ด ทุกคนให้ความร่วมมือสูง ... ผูน้าํ 
(ผูใ้หญ่บา้นในปัจจุบนั) มีความเชื
อมั
นในตนเองสูง เป็นคนไม่ค่อยพูดหรอก แต่เวลาพูดคาํไหนคาํ
นัBน”  ในการปกครองหมู่บา้น หัวหน้าคุม้จะเป็นคนคอยดูแต่ละคุม้ก่อนโดยพ่อบุญชู (นามสมมติ, 
2555) กล่าวว่า “เวลามีงานอะไรต้องให้ความสําคัญกับลูกคุ้มของตนเองก่อนว่า จะให้ความ
ช่วยเหลืออะไรไหม คอยเช็คดูวา่ลูกคุม้ของตนเองไปไหม ให้ความร่วมมือดีไหม ก็จะคอยบอกกนั”  
และยงัไดอ้ธิบายเพิ
มเติมวา่  บรรยากาศของการทาํงานมีความเป็นกนัเอง อาศยัความร่วมมือของลูก
คุม้กนัเอง ลูกคุม้ที
ตนดูแลมีจาํนวน 10 กวา่หลงัคาเรือน ง่ายต่อการดูแล งานอะไรที
ไดรั้บมอบหมาย
ก็จะช่วยกนัทาํให้สําเร็จเป็นอยา่งดี ดว้ยความสามคัคีของแต่ละคุม้ อยา่งนีB และที
ทาํให้ชุมชนไดรั้บ
รางวลัอยา่งมากมาย  
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  4.3.1.3  การบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชน 
  พ่อบุญชูมองว่า การบูรณาการมิติทางวฒันธรรม สามารถมองเห็นได้ในการจดั

กิจกรรมต่าง ๆ ที
เป็นส่วนรวมของชุมชน ซึ
 งไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก คนในชุมชนร่วมมือกนัดี มี
การร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผน ร่วมกนัลงมือทาํ บูรณาการทุกอยา่งให้เขา้ดว้ยกนัได ้ไม่วา่คนหนุ่ม
คนแก่ โดยอาจมีบทบาทต่างกนับา้งดงัที
พ่อบุญชู (นามสมมติ, 2555) อธิบายออกมาอยา่งน่าสนใจ
ว่า “...คนแก่ใช้ความคิด คนหนุ่มลงมือทาํ คนแก่ให้ความรู้ คนหนุ่มใช้แรง...” อย่างไรก็ตาม 
องค์ประกอบสําคญัที
สุดของการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ขึBนอยู่กบัผูน้าํ ถา้ผูน้าํมีความเด็ด
เดี
ยว กลา้คิด กลา้นาํ ให้ทุกอย่างสําเร็จ เพราะโดยธรรมชาติของชาวผูไ้ทยจะมีความเชื
อผูน้าํสูง มี
ความเคารพต่อผูใ้หญ่ ใหเ้กียรติ ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั งานการพฒันาทุกอยา่งจึงมีความราบรื
นเป็น
อยา่งดี แต่เป็นห่วงเรื
องการสืบทอดภูมิปัญญาบางอยา่งที
ยงัไม่ชดัเจนนกั โดยเฉพาะงานจกัสาน 

 
 4.3.2  ตัวอย่าง รายที� 2: พ่อบุญโชค  

  พ่อบุญโชค (นามสมมติ, 2555) อายุ 46 ปี เพศชาย เป็นคนในชุมชนบา้นหนองช้างโดย
กาํเนิด จบการศึกษาระดบัชัBนมธัยมศึกษาปีที
 6 ที
โรงเรียนคาํม่วงวิทยาคม เป็นผูมี้บทบาทสําคญัใน
การผลกัดนันโยบายต่าง ๆ ของหมู่บา้นไปสู่การปฏิบติั มีอาชีพเกษตรกรรมและคา้ขาย พ่อบุญโชค
มีคู่สมรสซึ
 งเป็นคนต่างอาํเภอ มีบุตรหญิง 2 คน คนแรกอายุ 21 ปี กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีปี 3 
ที
มหาวิทยาลยัแห่งหนึ
งในจงัหวดัขอนแก่น คนที
 2 กาํลงัศึกษาอยูช่ัBนมธัยมศึกษาปีที
 4 ที
โรงเรียน
มธัยมในตวัอาํเภอสามชยั ครอบครัวนบัถือศาสนาพุทธ ตลอดระยะเวลาของการอยู่ในชุมชน พ่อ
บุญโชคมีความสนใจงานสังคมโดยใหค้วามช่วยเหลือในลกัษณะของจิตอาสาต่าง ๆ มาตลอด ความ
ที
ปู่ ของพอ่บุญโชคเคยเป็นผูใ้หญ่บา้นมาก่อน พ่อบุญโชคจึงมีโอกาสไดเ้รียนรู้งานพฒันาสังคมโดย
การเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของหมู่บา้นมาตลอดจนถึงปัจจุบนั พ่อบุญโชคเล่าให้ฟังว่า ปัจจุบนั
ตนปฏิบติัหนา้ที
อยู ่2 บทบาท บทบาทที
 1 ปฏิบติัหนา้ที
ในฐานะผูน้าํกลุ่มโดยเป็นประธานกองทุน
หมู่บา้น เลขากลุ่มสมาชิก ธกส. และเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น บทบาทที
 2 ฐานะเป็นประชาชนที

ตอ้งปฏิบติัตนตามกฎ กติกา และระเบียบขอ้ปฏิบติัของชุมชน ตลอดจนปฏิบติัตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวฒันธรรมของชุมชน 
   4.3.2.1  ลกัษณะวฒันธรรมของชุมชนบา้นหนองชา้ง 

  พอ่บุญโชคเล่าวา่ จุดเด่นของชุมชนบา้นหนองชา้ง คือ คนในชุมชนมีความสามคัคี 
มีนํB าใจเอืBอเฟืB อ แบ่งปัน มีความรักผกูพนัในถิ
นเกิด เคารพผูอ้าวุโส เชื
อผูน้าํ และเกรงใจซึ
 งกนัและ
กนั ซึ
 งมีมาแต่ในอดีต สิ
งที
ยงัทาํให้ความดีงามเหล่านีB ยงัคงอยู ่คือ การที
คนในชุมชนพยายามรักษา
วฒันธรรมประเพณีของชุมชนไวอ้ยา่งเหนียวแน่น เขาเนน้ย ํBาให้เห็นความเชื
อมโยงของการอนุรักษ์
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วฒันธรรมกบัความเขม้แขง็ของชุมชนวา่ “เพราะวฒันธรรมประเพณียงัอยู ่ความดีงามความสามคัคี 
ความมีนํBาใจ ทุกสิ
งทุกอยา่งเหล่านีB เลยคงอยู”่  

  พอ่บุญโชคบอกวา่ ตนเองมีความภูมิใจเป็นอยา่งมากที
ไดเ้กิดเป็นลูกหลานของชาว
หนองชา้ง พอ่บุญโชคมีความเห็นวา่ จุดเด่นของชุมชนสะทอ้นให้เห็นผลของความพยายามของผูน้าํ
ผูที้
มีบทบาทสูงในการพฒันาชุมชนมาตัBงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เริ
มตัBงแต่ประมาณปี พ.ศ. 2527 
กาํนนัฤทธิX  ซึ
 งเริ
มจากการเป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่บา้น จนไดเ้ป็นกาํนนั และเป็นผูน้าํที
ยาวนาน
มาก กล่าวคือเป็นผูใ้หญ่บา้นในช่วงอาย ุ30 ปี เกษียณอายตุอน 60 ปี เป็นผูน้าํที
ไดรั้บการยอมรับวา่มี
ภาวะผูน้าํสูง บุคลิกเป็นคนนิ
งมาก ใช้คนเป็น โดยพ่อบุญโชค (นามสมมติ, 2555) ไดย้กตวัอย่าง
กรณีงานบุญและกิจกรรมการพฒันาวา่   

 
งานประจาํปีของบา้น ก็มอบให้ผูอ้าวุโสเป็นผูจ้ดัการเลย มอบความเป็น
ใหญ่ให้เลย ให้เกียรติผูอ้าวุโส เมื
อมอบให้แลว้ เขาพาทาํอะไรก็ทาํอยา่ง
นัBน ... กลุ่มแม่บา้นมีความถนดัในเรื
องไหนก็มอบให้เลย ... วยัรุ่นที
ชอบ
หาเรื
องคนอื
น มอบความเป็นใหญ่ใหเ้ลยใหดู้แลความปลอดภยั กลา้วดัใจ
... จากปกติงานไหนก็งานนัBนชอบหาเรื
องคนอื
น แต่พอไดรั้บหนา้ที
เป็น
ผูดู้แลความปลอดภยั เขากลบัทาํหนา้ที
ดีที
สุด กาํนนัฤทธิX จึงไดรั้บความ
นิยมเป็นอยา่งมาก 

 
   พอ่บุญโชค (นามสมมติ, 2555) ไดอ้ธิบายถึงบทบาทของผูอ้าวุโสวา่ ผูอ้าวุโสคือผู ้
เฒ่าที
ชาวบา้นให้เกียรติ ไวว้างใจ ให้ความเคารพ มีการให้ความสําคญัในแต่ละคุม้ของชาวบา้น ผู ้
อาวุโสจะถูกเลือกเป็นที
ปรึกษาของหัวหน้าคุม้ คอยให้คาํแนะนาํคาํปรึกษา คนเหล่านีB ถือเป็น
ปราชญช์าวบา้น และบางคนทาํหน้าที
เป็นมคันายกดว้ย ชาวบา้นจะเรียกคนเหล่านีB อย่างยกย่องว่า 
“ตายบ่เน่า” ปราชญช์าวบา้นเองมีหนา้ที
ในการให้คาํปรึกษาแก่บา้นในภาพรวมทัBงหมด มคันายกมี
หน้าที
ในการบริหารวดัให้ได้รับความไวว้างใจจากชาวบ้าน เป็นผูน้ําในการทาํพิธีกรรมต่าง ๆ 
ชาวบา้นให้เกียรติให้ความเคารพนบัถือ ซึ
 งพ่อบุญโชคกล่าวย ํBาว่า “ชาวบา้นไดฮู้ไ้ด้เห็นไดพ้ึ
 งพา
อาศยั เขากะไวใ้จ” 
    สาํหรับลกัษณะของวฒันธรรมชุมชนที
สัมผสัได ้พอ่บุญโชคเล่าวา่ คนในชุมชนอยู่
กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศยั ทุกคนในชุมชนถือว่าเป็นเครือญาติกัน มีอะไรก็จะช่วยเหลือกัน ใน
รูปแบบที
เรียกว่า “ลงแขก”  พ่อบุญโชค (นามสมมติ, 2555) เล่าขยายความเพิ
มเติมว่า “ในอดีต ... 
วานไดทุ้กอย่าง อยู่ดีกินแซบ (ไม่ไดป่้วยไข)้ ก็ยงัวานได”้ ตวัอย่างเช่น ในการทาํบา้นของตนเอง 
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ไม่ไดเ้สียเงินค่าจา้งแมแ้ต่บาทเดียว ใชว้ธีิขอแรงชาวบา้น เลีBยงอาหารกบันํBาดื
มเท่านัBน แต่ในปัจจุบนั
วิถีชีวิตของคนในชุมชนเริ
มเปลี
ยนไป “ถา้ขอแรงลงแขก วานที
เป็นส่วนกลาง ไม่มีปัญหาอะไร”  
โดยยกตวัอยา่งวา่กรณีที
วดัขอแรงตดัหญา้ ถมดิน จะไม่มีปัญหาอะไร ทุกคนเต็มใจช่วย แต่ถา้เป็น
งานส่วนบุคคลเริ
มมีเงื
อนไขวา่  ตอ้งอยูใ่นภาวะที
จาํเป็นจริง ๆ เช่น เจ็บป่วย ก็จะช่วยกนัเต็มที
 โดย
พอ่บุญโชค (นามสมมติ, 2555) กล่าวเพิ
มเติมวา่  
 

ถึงตาป่วย เจบ็เป็นเอนอุ่น ถึงตาจนถึงวานได ้... ครอบครัวนัBนป่วยเดอ้ พ่อ
แม่บ่สบาย ตอ้งการความช่วยเหลือ นายงัดาํบ่แลว้ ไปซ้อยกนัเดอ้ ควาย
เหล็ก (รถไถนา) บ่มีกะชอ้ยกนัหาไป นํB ามนัเจา้ภาพหามาเอง ไปบ่ไดคิ้ด
หยงั ไปตอ้งการสิซ้อย แบกใจ แบกกาํลงัไปซ้อย ขา้วเที
ยง ขา้วแรง บ่ได้
กินนาํกะบ่เป็นหยงั เตรียมเอาไปกินเอง  

 
  พอ่บุญโชคสะทอ้นถึงวถีิชีวติของคนในชุมชนที
เริ
มเปลี
ยนแปลงไปวา่ การลงแขก 

การช่วยเหลือของคนในชุมชนเริ
มลดลงไปเมื
อประมาณสิบกวา่ปีมานีB เอง เนื
องดว้ยช่วงหนึ
งรัฐได้
สนบัสนุนงบประมาณ เอางบประมาณมาใหช้าวบา้นพฒันา แลว้แต่ชาวบา้นจะพฒันาอะไร ช่วงนัBน
ชาวบา้นตกลงทาํถนนเอาดินลูกรังมาถม แลว้มีการจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ชาวบา้น โดยพ่อบุญโชค 
(นามสมมติ, 2555) วา่  “หลวงจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ชาวบา้นในการทาํงานส่วนรวม” เป็นการเริ
ม
กระตุน้ให้ชาวบา้นคิดวา่รัฐจะมีงบประมาณให้ตลอด นบัตัBงแต่นัBนมางานพฒันาเพื
อส่วนรวมก็เริ
ม
เอาเงินเป็นที
ตัBง เวลามีการพฒันาเกี
ยวกบัโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ชาวบา้นก็จะเกิดความรู้สึกวา่ รัฐมี
การสนบัสนุนงบประมาณมาเสมอ ถา้ผูน้าํไม่ยอมจ่ายให ้จะเกิดความไม่เขา้ใจและมีการตัBงขอ้สงสัย 
พ่อบุญโชคเล่าเพิ
มเติมว่า จากการสังเกตของเขาเอง การเปลี
ยนแปลงนีB  ทาํให้งานของการพฒันา
ส่วนรวมเริ
มไม่ไดรั้บความสนใจจากชาวบา้นเท่าที
ควร และส่วนหนึ
งสิ
งที
รัฐช่วยสนบัสนุนในนาม
ของการพฒันา บางครัB งเป็นสิ
งที
เกินความจาํเป็น ซึ
 งพ่อบุญโชค (นามสมมติ, 2555) กล่าวว่า “ทุก
อยา่งเริ
มเปลี
ยนไป การพฒันากา้วไปเกินฐานของชุมชน เป็นการพฒันาที
เนน้วตัถุมากเกินไป” 

 4.3.2.2  รูปแบบการพฒันาชุมชน 
   พ่อบุญโชค (นามสมมติ, 2555) เล่าวา่ รูปแบบการพฒันาชุมชน ขึBนอยู่กบัผูน้าํแต่
ละยุค อาศยัการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ขอความเห็นจากชาวบา้นทัBงหมด ซึ
 งการบริหาร การ
จะเปลี
ยนแปลงอะไรก็จะทาํประชาคมของหมู่บา้น ตวัอยา่ง เช่น การสร้างห้องสมุดไตรสิกขา วดั
โพธิX ศรีสวา่ง พระอาจารยบุ์ญทวี ในฐานะเจา้ของความคิดก็แสดงความคิดเห็น ผลดี ผลเสีย พูดถึง
ประโยชน์ที
ลูกหลานชาวบา้นของเราจะไดรั้บ ก็ฟังความคิดเห็นจากชาวบา้น เปิดโอกาสให้ชาวบา้น
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ไดแ้สดงความคิดเห็น เสร็จแลว้ก็ลงมติกนั โดยจะยึดถือมติชาวบา้นว่าเป็นที
สุดของหลาย ๆ เรื
อง
เกิดขึBนดว้ยการทาํประชาคมหมู่บา้น ทัBงนีB  การดาํเนินงานต่าง ๆ ที
ยดึการทาํมติของชาวบา้นนีBจะเป็น
การเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการคิด การตดัสินใจ พร้อมทัBงรับผลประโยชน์
ร่วมกนั 
    พอ่บุญโชค (นามสมมติ, 2555) ใหค้วามเห็นวา่ การใชรู้ปแบบของประชาคมถือวา่
ดีที
สุด เพราะทาํใหไ้ดข้อ้ยติุ ตวัอยา่งการบริหารกลุ่มนํBาดื
มของชุมชน เดิมบริหารโดยคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบางคนก็มา บางคนก็ไม่มา “เมื
อหลายคนรับผิดชอบ ทําให้เกิดปัญหา ... ผล
ประกอบการไดก้าํไรไม่มากไม่ถือว่าขาดทุน ก็ลงประชาคมกนั ... จะแกปั้ญหาอย่างไร ก็รับฟัง
ความคิดเห็นจากชาวบา้นในที
สุดก็ไดข้อ้ยติุ ใหค้นมาสัมปทาน” โดยมีการตัBงกติกาเกี
ยวกบัผูที้
จะมา
ทาํสัมปทานดงัต่อไปนีB   
     1) ตอ้งเป็นคนที
อยูใ่นชุมชน  
     2) มีวาระในการสัมปทาน 2 ปี  
     3) เวลาชุมชนมีงาน เช่น งานส่วนรวมของหมู่บา้น วดัมีงานประจาํปี ก็ไม่
ต้องซืB อนํB าดื
ม หลังจากนัBนก็ประเมินราคาจากประชาคมตามที
ชาวบ้านเห็นสมควรว่าได้ราคา
เท่าไหร่ต่อปี เมื
อไดข้อ้ยุติ ก็ให้ผูที้
ตอ้งการทาํสัมปทานเสนอชื
อ โดยที
ให้ชาวบา้นลงประชามติ
เลือกวา่ ใครสมควรไดรั้บสัมปทาน ผลประโยชน์ที
ไดก้็นาํเขา้ชุมชน เมื
อมีปัญหาหรือครบวาระใน
การสัมปทานก็นําเข้าสู่เวทีประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มธนาคารข้าว กลุ่มปัqมนํB ามนัชุมชน ก็ใช้การ
บริหารลกัษณะเช่นเดียวกนัในปัจจุบนั คือ ใชก้ารทาํประชาคมหมู่บา้น 

 4.3.2.3  การบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชน 
   พอ่บุญโชค (นามสมมติ, 2555) เล่าถึงการบูรณาการมิติทางวฒันธรรมวา่ ในชุมชน
มีการบูรณาการมิติทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งลงตวั ผูที้
มีบทบาทที
สําคญั คือ “พระอาจารยบุ์ญทวี เป็น
พระนกัพฒันา นกัประสานงานที
ดีเยี
ยมเลย พระอาจารยจ์ะบูรณาการทุกอยา่ง ... กิจกรรมต่าง ๆ ให้
อยูร่่วมกบัวถีิชีวติของชุมชนไดอ้ยา่งปกติ” เขายกตวัอยา่งวา่ ถา้วดัมีกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
คนเฒ่าคนแก่ที
เคยมาวดัปฏิบติัธรรมปกติก็ยงัมาไดต้ามปกติ เด็กที
เคยมาอ่านหนังสือที
ห้องสมุด
ในช่วงเยน็หรือช่วงวนัหยุดก็ยงัมาไดต้ามปกติ กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมก็ดาํเนินไป
ตามปกติ  พ่อบุญโชคเล่าว่า  ในฐานะที
เป็นกรรมการหมู่บา้นก็ไดรั้บรู้การบริหารในส่วนของวดั 
โดยจะใหช้าวบา้นมีส่วนรับผดิชอบ ชาวบา้นจะไดมี้ความรู้สึกวา่งานส่วนรวมเป็นของเขาดว้ย โดย
พ่อบุญโชค (นามสมมติ, 2555) ได้เล่าถึงตวัอย่าง เมื
อได้รับงบประมาณในการจดัค่ายว่า “พระ
อาจารยจ์ะใหมี้ส่วนร่วม ใหช้าวบา้นมาร่วมกนัทาํในนามบา้นเรา ค่าอาหารก็มอบเงินให้ทัBงหมด ซืBอ
มาเฮ็ดกินนาํกนั (ซืBอมาทาํมีอะไรก็แบ่งกนักินไม่ไดจ้า้ง) ถือว่าเป็นการเป็นงานของวดั จะบ่มีการ
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จ่ายเป็นค่าจา้ง ถา้จ่ายค่าจา้งชาวบา้นจะบ่มาร่วม เขาบอกวา่ไปเฮ็ดนาํออ้ยนาํนาไดเ้ยอะกวา่ ... เงิน
เหลือเท่าไหร่ก็ตงลงกนัจะซืBออะไรเป็นอนุสรณ์ ซืBอหมอ้ ซืBอแกว้นํBา ไวเ้ป็นของกลางใชร่้วมกนั” 
    พ่อบุญโชค (นามสมมติ, 2555) ไดเ้ล่าถึงความประทบัใจต่อพฤติกรรมของคนใน
ชุมชนว่า เป็นเรื
 องของนํB าใจที
คนในชุมชนมีให้แก่และกนั เขากล่าวด้วยรอยยิBมว่า “ชาวผูไ้ทยมี
เอกลกัษณ์ ... ถึงคราวเจบ็ไขไ้ดป่้วย จะแห่กนัไปเยี
ยม ถา้ไปเยี
ยมที
โรงพยาบาลไม่ได ้ก็จะไปเยี
ยมที

บา้น บางทีไปจนพยาบาลตกใจ มาสองสามคนัรถ”  

  อย่างไรก็ตาม พ่อบุญโชค (นามสมมติ, 2555) ให้ความเห็นเพิ
มเติมว่า “ชุมชนมี
จุดอ่อน คือ คนรู้หนงัสือมีน้อย สมองไหล คนที
มีความรู้ออกไปอยู่ต่างถิ
นหมด เหลือแต่คนแก่ มี
ภาระมากออกไปไหนไม่ได้” โดยพ่อบุญโชคได้อธิบายว่า ลูกหลานที
ไปเรียนหนังสือต่างถิ
น ก็
เลือกที
จะไปประกอบอาชีพตามสาขาที
ตนเรียนมา การที
จะกลบัมาตัBงหลกัปักฐานที
ถิ
นเกิดของ
ตวัเองมีนอ้ย แนวโน้มในอนาคต คือคนที
มีความรู้จะกลบัมาอยู่ในชุมชนนอ้ยมาก การพฒันาที
ไป
เนน้ทางดา้นวตัถุ แข่งกนัในดา้นวตัถุ เช่น ครอบครัวไหนไม่มีรถ ก็ตอ้งดินรนหา ดว้ยไปทาํงานต่าง
ถิ
น สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวของคนในชุมชนในปัจจุบนั มกัไปตามกระแสของวฒันธรรม
ภายนอกที
เขา้มา การใชชี้วติทวนกระแสก็ทาํไดล้าํบาก ซึ
 งเป็นเรื
องที
น่าเสียดาย เพราะแนวทางใหม่
นีBทาํใหค้วามสุขของคนในครอบครัวในชุมชนลดนอ้ยลง  

 
 4.3.3  ตัวอย่าง รายที� 3:  พ่อบุญช่วย  
 พ่อบุญช่วย (นามสมมติ, 2555) อายุ 62 ปี เพศชาย เป็นคนในชุมชนบา้นหนองช้างโดย
กาํเนิด ตอนเด็กเคยบวชเป็นสามเณรอยู่หลายปี หลงัจากนัBนก็ลาสึกขาออกมาเขา้ศึกษาต่อจนจบ
ปริญญาตรี หลงัจากเรียนจบก็รับราชการครูเรื
 อยมา ตาํแหน่งสุดทา้ยก่อนเกษียณอายุราชการคือ
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน หลกัจากที
เกษียณอายุราชการ ก็ลงรับสมคัรเลือกตัBงเป็นผูน้าํทอ้งถิ
น ปัจจุบนั
เป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองชา้ง เหลือเวลาอยูใ่นตาํแหน่ง 1 ปี มีรายไดเ้ฉลี
ยประมาณ 
40,000 บาท/เดือน สถานภาพครอบครัวสมรส มีบุตรชาย 1 คน ซึ
 งในปัจจุบนัรับราชการครู 
  พอ่บุญช่วยเป็นผูน้าํที
มีบทบาทสูงคนหนึ
งในชุมชนบา้นหนองชา้ง ที
คนในชุมชนให้การ
ยอมรับและนับถือเป็นอย่างมาก อีกทัB งเป็นผูอ้าวุโสที
ทาํหน้าที
 เป็นพ่อล่าม (พ่อล่าม แม่ล่าม 
หมายถึง คนกลางที
จะเป็นผูไ้กล่เกลี
ยปัญหาที
เกิดขึBนระหวา่งสามีภรรยา) ให้กบัลูกล่าม (ลูกล่าม คือ
สามีภรรยาที
แต่งงานใหม่แลว้ขอใหผู้อ้าวโุสของชุมชนทาํหนา้ที
เป็นพ่อล่าม แม่ล่าม) ในชุมชนเป็น
จาํนวนมาก ถือวา่เป็นแกนนาํทางความคิดของชุมชนที
คอยให้ขอ้คิด เตือนสติสมาชิกในชุมชน อีก
ทัBงยงัมีส่วนในการกาํหนดนโยบายการพฒันาต่าง ๆ ของทอ้งถิ
นให้สอดคลองกบัวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน มีแนวความคิดในการผลกัดนัโครงการต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมที
เป็นวิถี
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ชีวติชุมชนใหเ้ป็นชุมชนตน้แบบดา้นวฒันธรรมบา้นหนองชา้ง เขาพยายามผลกัดนัตาํบลหนองชา้ง
ให้เป็นตาํบลตน้แบบของสังคมชนบท ที
มีการพฒันาอยา่งมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชน 
ไม่เนน้ดา้นวตัถุแต่เนน้ความอยูดี่มีสุขของคนในชุมชนเป็นสาํคญั 

  4.3.3.1  ลกัษณะวฒันธรรมของชุมชนบา้นหนองชา้ง 
 พ่อบุญช่วย (นามสมมติ, 2555) เล่าให้ฟังวา่ “ระบบอาวุโสเป็นกลไกทางสังคมที


ใชแ้กปั้ญหาความขดัแยง้ของชุมชนไดอ้ยา่งดีที
สุด” ตวัอยา่งการนบัถือผูอ้าวุโสซึ
 งคนในชุมชนบา้น
หนองชา้งยงัคงยดึถืออยา่งเคร่งครัด พอ่บุญช่วย (นามสมมติ, 2555) เล่าวา่  “ครัB งหนึ
งมีความขดัแยง้
เกิดขึBนในชุมชนเมื
อประมาณ 20 กวา่ปีมาแลว้ ชาวบา้นกลุ่มหนึ
งไดไ้ปสร้างวดัป่าขึBน จนนานเขา้
เกิดความคิดเห็นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายที
สนบัสนุนวดับา้น เวลาวดัป่ามีกิจกรรมก็จะไม่ไปร่วม ฝ่ายที

สนบัสนุนวดัป่า เวลาวดับา้นมีกิจกรรมก็จะไม่เขา้ร่วม ทาํให้เกิดความแตกแยก หาทางออกในสิ
งที

เกิดขึB นอย่างยากลําบาก ด้วยที
ชุมชนนับถือระบบอาวุโส ผูที้
 เป็นผูอ้าวุโสของชุมชนได้มีการ
ประสานระหว่างคนทัBงสองฝ่ายให้ช่วยกนัคิด คอยเป็นตวัเชื
อมให้ทัBงสองฝ่าย ซึ
 งมีทัBงคนหนุ่มสาว  
และคนที
มีความคิดสมยัใหม่ ให้หนัมาคิดหาทางที
จะอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุข” จนทุกวนันีB เมื
อมี
กิจกรรมอะไรทุกคนก็จะร่วมดว้ยช่วยกนั ไม่ไดแ้บ่งแยกเป็นกลุ่มวดับา้นวดัป่า แต่ทัBงหมดคือคนใน
ชุมชนบา้นหนองชา้ง 

   พ่อบุญช่วยยงัได้สะทอ้นให้ฟังว่า สิ
 งที
คนโบราณได้คิดได้ปฏิบติัสืบทอดกนัมา 
เป็นอุบายที
ชาญฉลาดอย่างมากในการที
จะช่วยป้องกนัให้เกิดปัญหาน้อยที
สุด พ่อบุญช่วย (นาม
สมมติ, 2555) ไดย้กตวัอย่างถึงการเลีB ยงผีดอนปู่ ตาวา่ “การเลีB ยงผีดอนปู่ ตา เป็นกลอุบายให้คนได้
ร่วมกนัรักษาป่า ให้คนได้มาประชุมกนั มาร่วมกนัรับประทานอาหาร มาพูดคุยกนั มีอะไรก็มา
ปรึกษากนั จะไดมี้ความเขา้ใจกนัมากขึBน เป็นการสร้างความสามคัคีให้เกิดขึBน ... คนที
ไม่ไดเ้จอ
หนา้กนันาน ๆ ก็จะไดพู้ดคุยกนั”  เมื
อคนมีความสุข การทาํมาหาเลีBยงชีพก็จะไม่เบียดเบียนคนอื
น 
เป็นการอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุข คนในชุมชนก็จะไม่ทอดทิBงประเพณีต่าง ๆ ที
บรรพบุรุษไดสื้บ
ทอดกนัมา ซึ
 งสังเกตไดจ้าการที
คนในชุมชนมกัจะพบปะพูดคุยกนัทุกเดือนเพื
อทาํกิจกรรมตาม
ประเพณี ได้ทาํกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน การได้พบปะเป็นการแรกเปลี
ยนความคิดและ
ประสบการณ์ เพราะเมื
อได้พูดคุยกนั ทาํให้ทราบทุกข์สุขของคนในชุมชน ซึ
 งช่วยให้ตอ้งหยุด
ทบทวนตนเองไปในตวั พร้อมทัBงหาทางออกดว้ยการฟืB นฟูความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน อนัเป็น
การนาํไปสู่ความเขา้ใจของคนในชุมชนมากขึBน 

 4.3.3.2  ลกัษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 พ่อบุญช่วยได้กล่าวถึงเรื
 องการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ซึ
 งเป็นแนวคิดที
ตอ้งให้

ความสําคญัวา่ ผูน้าํในแต่ละยุคไดส่้งเสริมให้คนในชุมชนใช้ชีวิตแบบพึ
งตนเอง ซึ
 งสอดคลอ้งกบั
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบนั โดยไดร้ณรงค์ให้คนในชุมชนจดบนัทึกรายรับ-รายจ่าย    
มีการจดบนัทึกรายจ่ายประจาํวนั เช่น ค่าอาหาร ค่าลูกไปโรงเรียน รายจ่ายประจาํเดือน เช่น ค่านํB า 
ค่าไฟ ค่าสบู่ ยาสีฟัน เป็นตน้ รายจ่ายประจาํปี เช่น คืนเงินกูก้องทุนหมู่บา้น ธกส. ค่าปุ๋ย และรายจ่าย
อื
น ๆ เช่น ค่าบริจาคทาํบุญ เงินบริจาคช่วยเหลือต่าง ๆ เป็นตน้ และไดพ้ยายามทาํความเขา้ใจกบัคน
ในชุมชนให้จดบนัทึกและพิจารณารายรับและรายจ่ายของครัวเรือนในแต่ละวนั เพื
อนาํมาทบทวน
พฤติกรรมการดาํเนินชีวิต เช่น “หาไดเ้ยอะใช้น้อยเรียกว่าออม หาไดน้้อยใช้มากเรียกว่าเป็นหนีB ” 
พร้อมทัBงยงัส่งเสริมใหค้นในชุมชนปลูกผกัสวนครัวรัB วกินได ้เหลือจากกินในครัวเรือนก็ขาย 

 4.3.3.3  การบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชน 
 พอ่บุญช่วย (นามสมมติ, 2555) ใหค้วามเห็นเกี
ยวกบัรูปแบบการพฒันาชุมชนวา่ ผู ้

ที
มีบทบาทที
สําคญัอีกท่านหนึ
 งที
มีส่วนขบัเคลื
อนชุมชนไปสู่ความเขม้แข็ง นัBนคือของพระสงฆ ์ 
“พระอาจารยบุ์ญทวเีป็นผูป้ระสานงานใหโ้รงเรียน กบัผูน้าํชุมชนร่วมกนัทาํงานพฒันา เนื
องจากทุก
คนใหค้วามเคารพนบัถือ เป็นคนใจกวา้ง พดูคาํไหนก็คาํนัBน ... ทุกครัB งที
มีงานเกิดขึBน ทุกคนก็จะมุ่ง
หนา้มาที
วดั ให้วดัเป็นศูนยก์ลางในการทาํกิจกรรม”  ตวัอยา่งเช่น  เมื
อมีหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษา
วิถีชีวิตชุมชนก็จะมาทาํกิจกรรมที
วดั หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัมาร่วมงานก็มาที
วดั ชาวบา้นก็จะมา
ตอ้นรับแขกที
มา  ซึ
 งบา้งครัB งนาํไปพกัที
บา้นของตน เพื
อจะไดเ้รียนรู้วถีิชีวติของชุมชน อาจกล่าวได้
ว่าประตูของวดัไม่เคยปิดเลยสําหรับคนในชุมชน และคนต่างถิ
นที
มาเยี
ยมเยือนชุมชน ใน
ขณะเดียวกนัโรงเรียน มีการจดักิจกรรมสําหรับเยาวชนตลอดทัBงปี เช่นโครงการส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ
น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเยาวชน เป็นตน้ อนัเป็นการสะทอ้น
ถึงการพฒันาที
เชื
อมโยงกันระหว่างบ้าน วดัและโรงเรียน จึงเป็นเสมือนการรวมพลังในการ
ขบัเคลื
อนงานของชุมชนให้ไปสู่เป้าหมายที
ทุกคนได้ฝันไว ้และเป็นที
พึ
 งให้กับชุมชนได้อย่าง
แทจ้ริง 
  พ่อบุญช่วยมองวา่ เครือข่ายเป็นองคป์ระกอบที
สําคญัของการพฒันาเช่นกนั โดย
เครือข่ายความสัมพนัธ์กนัของคนในชุมชนมี 3 ลกัษณะ คือ  
   1) ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติซึ
 งสะท้อนผ่านกิจกรรมประเพณีที
ชาว
ชุมชนไดย้ึดถือปฏิบติัสืบทอดจากบรรพบุรุษจนกระทัBงปัจจุบนั ซึ
 งส่วนใหญ่ทุกคนในชุมชนเป็น
เครือญาติกนั  
   2) ความสัมพนัธ์กนัของกลุ่มต่าง ๆ ที
รวมตวักนัทาํกิจกรรมในลกัษณะ
ของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสนใจและกลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ ทาํให้เกิดการเรียนรู้ เกี
ยวกบัการบริหาร การ
จดัการเขา้มาเกี
ยวขอ้ง  
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   3) การรวมกลุ่มกนัในลกัษณะชั
วครัB งชั
วคราว ซึ
 งมีขึBนเพื
อที
จะรับความรู้
จากวิทยากรในเรื
องต่าง ๆ เช่น วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตาํบล กรมพฒันาชุมชน (ธกส.) 
พาณิชจงัหวดั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอีสานจงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นตน้ พ่อบุญ
ช่วย เล่าวา่ ชุมชนกาํลงัพยายามสร้างเครือข่ายกบัภายนอกให้มากยิ
งขึBน ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ให้
ชุมชนเป็นตน้แบบของการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวผูไ้ทย รวมทัBงทาํให้สถานที
มีความพร้อมที
จะ
เป็นศูนยก์ลางให้หน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนมาศึกษาดูวิถีชีวิตของคนในชุมชน การ
รวมกลุ่มที
ส่งเสริมใหเ้กิดความสัมพนัธ์เหล่านีBลว้นกระตุน้ให้เกิดการสร้างเครือข่ายการพฒันา จาก
การพบปะพูดคุยกนัมีการปรึกษาหารือกนั และมีการติดต่อเพื
อแลกเปลี
ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ
 ง
กนัและกนัที
เกี
ยวขอ้งกบัการพฒันา 
  สําหรับอุปสรรคในการพฒันาหมู่บ้าน พ่อบุญช่วยเห็นว่า มีประเด็นของความ
ต่อเนื
องในการส่งเสริมการพฒันาแต่ละเรื
 องของผูน้าํแต่ละยุคที
เขา้มารับหน้าที
 ถ้าผูน้าํใจกวา้ง 
ยอมรับสิ
งที
ดีต่อชุมชนก็สนบัสนุนส่งเสริมทาํให้การพฒันาชุมชนไปในทิศทางที
ชุมชนตอ้งการ
อยา่งต่อเนื
อง ซึ
 งพอ่บุญช่วย (นามสมมติ, 2555) ไดต้ัBงขอ้สังเกตวา่  “ในบางช่วงของผูน้าํที
เขา้มารับ
หน้าที
รับใช้ชุมชนจะเน้นการพฒันาไปตามยุคตามกระแส  จึงทาํให้พฒันาอาจไม่ถูกจุด บางครัB ง
ตามกระแสของวตัถุจนตอ้งทาํใหค้นในชุมชนเกิดความทุกข”์ ในขณะเดียวกนัยงัไดต้ัBงขอ้สังเกตเชิง
เสนอแนะวา่ “ชุมชนของเรามีจุดเด่นเรื
องวฒันธรรม การใชชี้วิตอยา่งเรียบง่าย ... ทุนเดิมของชุมชน
ในเรื
องนีB มีอยูแ่ลว้ การพ่อแม่ลูกไดน้ั
งรับประทานอาหารร่วมกนัมนัคือความสุข” และพ่อบุญช่วย 
(นามสมมติ, 2555) ยงัได้เสนอความเห็นที
น่าสนใจว่า “การพฒันาจะตอ้งมีการปรับวิธีคิดและ
แนวคิดเกี
ยวกบัการพฒันาระหวา่งชุมชนกบัรัฐ ซึ
 งน่าจะเป็นการสร้างจิตสํานึกของคนในชุมชนเพื
อ
การขบัเคลื
อนงานพฒันาชุมชนอยา่งแทจ้ริง” 
  

4.4  วฒันธรรมชุมชนบ้านหนองช้าง 

 
 4.4.1  ลกัษณะทางวฒันธรรม 
 ชาวผูไ้ทยในชุมชนบ้านหนองช้างเป็นกลุ่มคนที
มีเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมที
โดดเด่น
เฉพาะตวั  อีกทัBงยงัมีความมุ่งมั
นในการรักษาวฒันธรรมของตน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทยซึ
 งยงัคงใชพู้ดใน
ชีวิตประจาํวนั การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และความเชื
อ ต่างก็ยงัคงรักษาไว้
อยา่งดีพอสมควร การดาํรงอยูข่องวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ เหล่านีB เป็นเงื
อนไขสําคญัที
สร้างความเป็น
ปึกแผ่น และการดาํรงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุนีB  จนไดชื้
อวา่มีอตัลกัษณ์อนัโดดเด่น และความ
โดดเด่นนีB ส่งผลให้ในปัจจุบนัชุมชนนีBไดพ้ฒันาอีกขัBนจนกลายเป็นหมู่บา้นท่องเที
ยวเชิงวฒันธรรม
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ที
เป็นที
รู้จกัแห่งหนึ
 งในภาคอีสาน ซึ
 งเนน้นาํเสนอวิถีการดาํรงชีวิตและประเพณีของชาวผูไ้ทย ที

เรียกวา่ “วฒันธรรมผูไ้ทย” โดยมีการจดัการแสดงการละเล่นตามประเพณี เช่น การลงข่วง (การมา
นั
งทาํงานหรือพบปะพูดคุยบริเวณหนา้บา้น) การฟ้อนกลองตุม้ (การฟ้อนเป็นจงัหวะที
มีกลองเป็น
เครื
องดนตรี) การรําผูไ้ทย การเล่นดนตรีพืBนบา้น การทอผา้แพรวา ฯลฯ แก่ผูม้าเยี
ยมชม ลกัษณะ
ทางวฒันธรรมของชาวผูไ้ทยแบ่งออกได ้ดงันีB  
 
 4.4.2  ศาสนา 
  4.4.2.1  การนบัถือศาสนา  
  คนในชุมชนบา้นหนองช้างในปัจจุบนัทัBงหมดนบัถือพระพุทธศาสนา โดยมีวดั
โพธิX ศรีสวา่งหนองชา้งเป็นศูนยร์วมจิตใจและเป็นสถานที
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เจา้อาวาส
รูปปัจจุบนัเป็นนกัเทศน์  นกับรรยายธรรมที
มีความสามารถ เป็นที
พึ
งทางใจ คอยให้กาํลงัใจและ
เตือนสติแก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนีB วดันีB ยงัมีการจดักิจกรรมที
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างสมํ
าเสมอ เช่น มีการจดัค่ายคุณธรรมสําหรับผูบ้ริหาร บุคลากรของโรงพยาบาล 
นกัเรียน นักศึกษา ที
มาจากพืBนที
ใกล้เคียง นอกจากนีB เจา้อาวาสยงัเป็นแกนนาํในการทาํกิจกรรม
ส่วนรวมของชุมชน ซึ
 งถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคญัในการส่งเสริมงานพฒันาชุมชนให้มีความ
เขม้แข็ง  เวลามีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที
จดัตามประเพณี คนในชุมชนจะเขา้ร่วมกิจกรรม
อย่างพร้อมเพรียง มีทัBงในวนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา และวนัออก
พรรษา โดยเฉพาะอย่างยิ
งในช่วงเทศกาลเขา้พรรษา ทุกวนัพระจะมีการทาํบุญตกับาตรตอนเช้า  
ถวายภตัตาหารแก่พระสงฆ ์ซึ
 งคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนจะมารับอุโบสถศีล (ศีลแปด) และในช่วงบ่าย
คนเฒ่าคนแก่ยงัรักษาประเพณีดว้ยการทาํขนัหมากเบง็ (พานพุม่ดอกไมส้ําหรับใชเ้ป็นเครื
องบูชาใน
พิธีกรรมและบูชาพระรัตนตรัยในวนัอุโบสถศีล) บูชาพระสงฆ์และถวายพระภิกษุสงฆ์ให้นาํไป
บูชาพระรัตนตรัยที
พระอุโบสถใ์นวนัพระปาฎิโมกข ์ส่วนในเวลาวา่งจะมีการฝึกซ้อมการสวดมนต์
สรภญัญ์ (ทาํนองการสวดฉันท์ เป็นทาํนองการสวดแบบสังโยค คือ สวดเป็นจงัหวะหยุดตามรูป
ประโยคฉันทลกัษณ์  ใช้สําหรับสวดบูชาพระรัตนตรัย) ในช่วงเย็นเวลา 19.00 น. จะมีเยาวชน
มาร่วมทาํวตัรสวดมนตแ์ปล รับฟังพระธรรมเทศนา แลว้ก็จะนอนพกัที
วดัจนรุ่งเชา้ของอีกวนั เวลา 
04.00 น. ก็จะร่วมกนัทาํวตัรสวดมนต์ รับศีลห้าแล้วกลบับา้นเพื
อจดัเตรียมอาหารสําหรับถวาย
พระภิกษุ สามเณร ชาวชุมชนจะร่วมกนัปฏิบติัอยา่งนีBตลอดพรรษา  
  4.4.2.2  สถาบนัทางศาสนา 
  ในชุมชนบา้นหนองช้าง มีวดัอยู ่2 แห่ง คือ วดัโพธิX ศรีสวา่งหนองช้าง และวดัป่า
ศรัทธาธรรมานุสรณ์ วดัโพธิX ศรีสว่างหนองช้างเป็นวดัเก่าแก่ สร้างเมื
อปี พ.ศ. 2460 เป็นวดั
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มหานิกาย มีเนืBอที
ทัBงสิBน 7 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื
อวนัที
 4 ตุลาคม 
พ.ศ. 2533 เขตวิสุงคามสีมา กวา้ง 30 เมตร ยาว 50 เมตร ปัจจุบนัมีพระภิกษุจาํนวน 2 รูป และ
สามเณร จาํนวน 1 รูป ส่วนวดัป่าศรัทธาธรรมานุสรณ์ บา้นหนองช้าง-บา้นจาน เป็นวดัธรรมยุต
นิกาย มีเนืBอที
ทัBงสิBน 12 ไร่ สร้างเมื
อปี พ.ศ. 2530 นาํโดยพระอาจารยสุ์ภาพ ปภากโร  และพระภิกษุ 
สามเณร จาํนวน 10 รูป ในการก่อตัBงวดันัBนเริ
มแรกไดส้ร้างศาลาการเปรียญ 1 หลงั และกุฏิ 10 หลงั 
ห้องนํB า 10 ห้อง เมื
อพระอาจารยสุ์ภาพไดม้รณภาพในปี พ.ศ. 2537 ทางคณะสงฆ์ไดเ้สนอพระ
อาจารยจ์าํปา อปฺปกิจโก ให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นเจา้อาวาสวดัป่าศรัทธาธรรมานุสรณ์ ตัBงแต่วนัที
 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบนั ปัจจุบนัมีพระภิกษุจาํนวน 5 รูป   
  วดัถือวา่เป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชน เวลาที
ชุมชนมีกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะมา
รวมกนัที
วดั เจา้อาวาสทัBงสองของวดัเป็นผูที้
คนในชุมชนให้ความเคารพนบัถือ ถือวา่มีตน้ทุนดา้น
ความเชื
อถือ และบทบาทสําคญัเป็นอย่างมากในการให้คาํปรึกษา ตลอดระยะเวลาที
ผ่านมาทาํ
หนา้ที
ในการให้คาํปรึกษาดา้นความเชื
อ ธรรมเนียมประเพณี ผูน้าํชุมชนมกัจะขอความคิดเห็นจาก
เจ้าอาวาสทัB งสองในการทาํกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ อีกทัB งยงัเป็นแกนนําในการผลักดัน
โครงการพฒันาต่าง ๆ ที
ส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรมของชุมชน เช่น โครงการสร้างศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน ห้องสมุดวดัโพธิX ศรีสวา่งหนองชา้ง  โครงการเยาวชนเขา้วดัทุกวนัอาทิตย ์โครงการ
ตน้กลา้ความดี โครงการคืนธรรมชาติให้ชุมชน ฯลฯ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
 ง พ่อบุญรวย (นาม
สมมติ, 2555) กล่าววา่  
 

พระอาจารยว์ดับา้น (วดัโพธิX ศรีสวา่งหนองชา้ง) เป็นฝ่ายบู ้ คิดแลว้กะเฮ็ด 
(ทํา) เฮ็ดให้เบิ
ง บ่ถือโต (ตัว) มีงานหยงั (อะไร) กะเฮ็ดทุกอย่าง มี
โครงการหนึ
ง เพิ
น (ท่าน) พาเด็กเฮ็ดเก็บขยะรอบหมู่บา้น บ่ไดคิ้ดวา่เป็น
งานตํ
า เพิ
นเฮ็ดหมด ส่วนพระอาจารยว์ดัป่าเพิ
นสิเป็นฝ่ายหนุน ซ้อยออก
ความคิดซ้อยให้กาํลงัใจมาเบิ
งมาแยง ... พระอาจารยท์ัBงสองเพิ
นเฮ็ดงาน
ทุกอยา่งกะบ่ไดเ้ฮด็เพื
อเพิ
น เพิ
นเฮด็เพื
อบา้นเพื
อเมือง 

 
 4.4.3  ภาษาผู้ไทย 
 ภาษาผูไ้ทยเป็นภาษาถิ
น จดัอยูใ่นกลุ่มภาษาอีสาน หรือภาษาไทยลาว โดยมีคาํพืBนฐานตรง
กับภาษา ไทย-ลาว แต่มีเสียงสระบางเสียงที
ภาษาผูไ้ทยออกเสียงไม่ตรงกับภาษาไทย-ลาว 
โดยเฉพาะเสียงสระประสม คือ อวั เอียว เอือ ชาวผูไ้ทยจะออกเสียงเป็น โอ เอว และ เออ เป็นลาํดบั
เช่น ตวัเป็นโต หวัเป็นโห เดียวเป็นเดว เฮือน(เรือน) เป็นเฮิน ฯลฯ และเสียง สะไอ ชาวผูไ้ทยจะออก
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เสียง เออ เช่น ใจเป็นเจอ ใหเ้ป็นเหอ้ ใหญ่เป็นเญ่อ ฯลฯ ส่วนเสียงพยญัชนะจะออกเสียงต่างกนับา้ง 
ดงัรายละเอียดต่อไปนีB  
  4.4.3.1  เสียงพยญัชนะที
ภาษาผูไ้ทยออกเสียงกบัภาษาไทยมาตรฐาน 
     1) พยญัชนะ ร ออกเสียงเป็น ฮ เช่น รัก ออกเสียงเป็น ฮกั เป็นตน้ 
     2) พยญัชนะ ข ออกเสียงเป็น ฮ เช่น เขา (สัตว)์ ออกเสียงเป็น เฮา เป็นตน้ 
  4.4.3.2  เสียงสระภาษาผูไ้ทยต่างกบัภาษาไทยมาตรฐาน 
     1) สระไอไมม้ลาย ออกเสียง ไอ ตามปกติ แต่ออกเสียงวรรณยุกต์ต่าง
ภาษาไทยกลาง เช่น ไป ออกเสียงเป็น ไป๋ ไกล ออกเสียงเป็น ไก ไฟ ออกเสียงเป็น ไพ่ ไส้ เป็นตน้ 
ออกเสียงเป็นไส่ ในขณะบางคาํที
ใชส้ระไอไมม้ลายและที
เป็นคาํถามมกัจะเปลี
ยนรูปคาํและออก
เสียงเป็น สระ-เออ เช่น อะไร ออกเสียงเป็น ผะเหลอ (ผะ-เหลอ) ทาํอะไร ออกเสียงเป็น เห็ดผะ
เหลอ หรือบางครัB งออกเสียงเป็น ผเิหลอ (ผ-ิเหลอ) ก็ได ้
      2) สระไอไมม้ว้นในภาษาไทย (ใ) ในภาษาผูไ้ทยจะออกเสียงเป็น สระ
เออ และออกเสียงวรรณยกุตต่์างกนั เช่น ผูใ้หญ่ ออกเสียงเป็น ผู-้เหยอ เป็นตน้   
     3) สระเอีย ออกเสียงเป็น เอ เช่น เที
ยง ออกเสียงเป็น เท่ง 
     4) สระเอือ ออกเสียงเป็น เออ เช่น เกลือ ออกเสียงเป็น เก๋อ 
     5) สระ อวั ออกเสียง โอ เช่น ววัหลายตวั ออกเสียง โงหลายโต๋ 
  4.4.3.3  ตวัสะกด  
   ภาษาผูไ้ทยออกเสียงสะกดเหมือนภาษาไทยมาตรฐาน ต่างแต่แม่ กก ภาษาผูไ้ทย
ออกเสียง ก หายไปเป็นเสียงกัqกอยูใ่นลาํคอ เช่น ลูก ออกเสียงเป็น ลุ หมายถึง ลูกชาย-หญิง เป็นตน้ 
  4.4.3.4  ประโยคคาํถามของภาษาผูไ้ทย  
  ประโยคคาํถามของภาษาผูไ้ทยจะต่างกับภาษาไทยกลางและใช้ศัพท์เฉพาะ 
ตวัอย่างเช่น ผูเ้ลอ้ แปลว่า ใคร ไป๋ซิเลอ แปลว่า ไปที
ไหน มาซิเลอ แปลว่า ไปไหนมา ไป๋เฮ็ดเผอ 
แปลว่า ไปทาํไม เฮ็ดผะเหลอ แปลว่า ทาํอะไร เป็นตน้ (สํานักงานวฒันธรรมจงัหวดักาฬสินธ์ุ, 
2554: 57)  
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทาํให้ทราบวา่ ชุมชนบา้นหนองชา้ง ยงันิยมใช้
ภาษาผูไ้ทยสื
อสารกนัในชุมชน สําเนียงการพูดจะเสียงดงั ฟังชดั ดูคลา้ยการตะโกน แต่เป็นการพูด
ออกมาจากใจ ไม่มีความอายในการพูดภาษาผูไ้ทยกบัประชาชนเผา่อื
น ซึ
 งแสดงถึงความภูมิใจและ
ความพยายามรักษาอตัลกัษณ์ทางภาษาของชาวผูไ้ทยไดเ้ป็นอยา่งดี ความสามารถทางภาษาของคน
ในชุมชนที
โดดเด่น คือ พดูได ้3 สาํเนียง ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทย ภาษาอีสาน และภาษาไทยกลาง กล่าวคือ 
เมื
ออยู่ในกลุ่มชนชาวผู ้ไทยด้วยกันจะใช้ภาษาผู ้ไทยในการสื
 อสาร และเมื
อต้องพบปะกับ
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บุคคลภายนอกก็จะพดูภาษาอีสาน หรือใชภ้าษาไทยกลางตามผูส้นทนา เพราะเกรงวา่หากพูดภาษา
ผูไ้ทยกบักลุ่มคนดงักล่าวจะสื
อสารกนัไม่เขา้ใจ การที
ยงัคงใช้ภาษาผูไ้ทยพูดกนัในชีวิตประจาํวนั 
ทุกเพศทุกวยั แสดงถึงความเป็นอตัลกัษณ์ทางภาษาอีกอยา่งหนึ
งที
ชาวผูไ้ทยพยายามอนุรักษ ์ 
 
 4.4.4  การแต่งกาย 

 จากการสังเกตและสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัพบว่า การแต่งกายของชาวผูไ้ทยมีลกัษณะ
เฉพาะตวั  สตรีนิยมนุ่งผา้ถุงไหมที
เรียกว่า “ซิ
นหมี
ผูไ้ทย” ซึ
 งมีลวดลายของการมดัหมี
ที
เนน้สีเขม้
เป็นหลกั มีตีนซิ
นลายขิดเป็นเชิงผา้ถุง สวมเสืB อแขนกระบอกคอจีนสีดาํหรือคราม ขลิบคอด้วย
ผา้ขิดและผา้สีขาว บริเวณสาบเสืBอดา้นหน้าขลิบดว้ยผา้ขิดและผา้สีขาวเช่นกนั ติดกระดุมเงินหรือ 
เหรียญสตางคโ์บราณที
มีลกัษณะเป็นรูตรงกลาง เช่น เหรียญสตางค์ห้า สตางคสิ์บ มาติดเรียงเป็น
แถวโดยใช้เหรียญแทนกระดุม ห่มสไบแพรวาเฉียงบ่าปล่อยชายด้านหน้า นิยมเกล้ามวยผม มดั
ศีรษะดว้ยผา้แพรมนต หรือผา้แพรฟอยสีขาว (ผา้มดัศีรษะ) และสวมเครื
องประดบัเงิน ผูห้ญิงที
มี
ฐานะดีนิยมใส่กระจอนหู (ตุม้หู) ทาํดว้ยเงินหรือทองสําริด ชุดเครื
องแต่งกายนีB นิยมใช้ในงานพิธี
การที
สําคญัและงานประเพณีต่าง ๆ ถา้เป็นวนันกัขตัฤกษ ์และในโอกาสที
มีการเดินทางไปทาํบุญ
ต่างถิ
น ผูห้ญิงจะตอ้งมีกระม่อง กระหยงั หรือ ตะกร้าที
สานดว้ยไมไ้ผส่ําหรับใส่เครื
องนุ่มห่มและ
เครื
 องแต่งตัวจําพวก หวี กระจก แป้งไปด้วยทุกคน แต่เมื
อถึงเวลารับศีลผู ้หญิงจะต้องถอด
เครื
องประดบัออกกองไวท้ัBงหมด เมื
อรับศีลแลว้จึงกลบัมาแต่งตามเดิม   

ส่วนผูช้าย นิยมสวมเสืBอม่อฮ่อมสีดาํ หรือสีกรมท่า โดยสวมคู่กบัผา้โสร่ง ผา้ขิด หรือ ผา้
เข็ญ มีผา้แพรพาดบ่า และผา้แพรวามดัเอว ส่วนเครื
องประดบัของผูช้ายปกติจะไม่นิยมสวมใส่ ใน
ปัจจุบนัชุดดงักล่าวนีB นิยมสวมใส่เฉพาะในงานเทศกาล งานบุญ งานพิธีการต่าง ๆ แต่ในเวลาปกติ
ผู ้ช า ยผู ้ไ ท ยนิย ม นุ่ง ก าง เก งข า แขบ  (ก า ง เก ง ผ้า ฝ้ า ย ที
 นิ ย มใ ส่ ล าย แขบ )  แล ะ ซ่ งหัว ฮูด 
(กางเกงที
มีสายรัดเอว) สวมเสืBอมะฮ่อม (ม่อฮ่อม) สีดาํ สําหรับการแต่งกายของผูห้ญิงในเวลาปกติ
จะนุ่งซิ
น สวมเสืBอแขนยาวอยา่งญวน นิยมไวผ้มยาว ถา้ผูห้ญิงที
ยงัไม่มีสามีจะเกลา้มวยผมตํ
า ถา้มี
สามีแลว้จะเกลา้มวยผมสูง สําหรับผา้นุ่งนิยมใชผ้า้ซิ
นสีดาํ ซึ
 งชาวผูไ้ทยเรียกวา่ “ผา้ซิ
นดาํปึก” ถา้
ผูห้ญิงยงัไม่แต่งงานมกันิยมนาํผา้ไหมที
มีลวดลายยาว ๆ มาต่อตีนซิ
น เรียกวา่ “ซิ
นทิวไหม” แต่เมื
อ
ผูห้ญิงเขา้สู่วยัสูงอาย ุคือ ตัBงแต่อาย ุ50 ปีขึBนไป ก็นิยมนุ่งผา้ซิ
นที
เป็นผา้ไหมสีดาํค่อนขา้งมนั 

 
 4.4.5  ความเชื�อ และ การนับถือผ ี 
 คนในชุมชนบา้นหนองชา้งมีความเชื
อเรื
อง ภูตผีวิญญาณและมีพิธีกรรมที
เกี
ยวขอ้งซึ
 งได้
สืบทอดกนัมาตัBงแต่บรรพบุรุษ จะเห็นไดจ้ากการที
มีการนบัถือผีปู่ ตา หรือ ดอนปู่ ตา และผีบรรพ
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บุรุษ หรือผีดา้ม โดยมกัจะมีการทาํพิธีกรรมที
เกี
ยวขอ้งตามเวลาที
กาํหนดอย่างเคร่งครัด จนเป็น
ประเพณีปฏิบติัของชุมชน 
  4.4.5.1  ผปีู่ ตา 
  ปู่ ตา หรือ ดอนปู่ ตา เป็นผีบรรพบุรุษของชุมชน ซึ
 งทุกครัวเรือนในชุมชนบา้น
หนองชา้งให้ความเคารพ และเวลาที
ชุมชนทาํพิธีเซ่นไหวจ้ะตอ้งส่งตวัแทนของครอบครัวเขา้ร่วม
ดว้ย เพราะเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อวญิญาณบรรพบุรุษของชุมชน โดยที
ชุมชนมีความเชื
อวา่ 
เป็นการขอความคุม้ครองช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น  ขอให้รักษาไร่นาสวน ขอให้รักษาสัตวเ์ลีB ยงต่าง ๆ 
ขอให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล ขอให้กาํจดัสิ
งชั
วร้าย  ถา้ครอบครัวไหนไม่ให้ความสําคญัไม่เขา้ร่วม
พิธีเซ่นไหว ้ผีบรรพบุรุษของชุมชนก็จะไม่รักษาครอบครัวของตน พร้อมทัBงไร่นาสวน พ่อบุญเต็ม 
(นามสมมติ, 2555) ได้อธิบายว่า การทาํพิธีเซ่นไหวเ้ลีB ยงผีปู่ ตา คนในชุมชนทุกครัวเรือนจะให้
ความสําคญัและเขา้ร่วมทุกครัB ง โดยถ้าครอบครัวไหนไม่สามารถจะเขา้ร่วมได ้ก็จะฝากขา้วปลา
อาหารเขา้ร่วมในพิธี เพื
อเป็นการตอบแทนคุณต่อวญิญาณของบรรพบุรุษชุมชน การทาํพิธีมกัจะมีผู ้
เฒ่าผูแ้ก่ของชุมชนเป็น “พ่อจํBา” ทาํหนา้ที
ในการสื
อสารกบัผี ในปัจจุบนัผูที้
ทาํหน้าที
พ่อจํBา คือ พ่อ
รอด บุญราศรี พิธีนีB นิยมทาํในเดือน 6 ขา้งขึBนและให้ตรงกบัวนัพุธ  ซึ
 งเป็นระยะก่อนที
ชาวบา้นจะ
เริ
มลงมือไถนาหรือหว่านกลา้ ในการทาํพิธีจะตอ้งเตรียม เหลา้ 1 ขวด ขนัธ์ห้า หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ
 งว่า ขนัธ์ครู (เป็นเครื
องสักการบูชา ใช้ใบตองทาํเป็นกรวยทรงแหลม หรือใช้จานแทนก็ได ้
บรรจุดอกไม ้ธูป เทียน 5 คู่) เต่าตม้ 1 ตวั เต่าตม้ที
ใชส้ําหรับทาํพิธีนีB  ชาวผูไ้ทยเรียกวา่ “ควายทาม”  
สําหรับชาวบา้นที
มีววั ควาย ก็จะตดัเชือกเป็นท่อนเล็ก ๆ เท่ากบัจาํนวน ววั/ควายที
ตนเองมี ใส่ถุง
มดัรวมกนัไวใ้นพิธี ในวนังานชาวบา้นจะเตรียมขา้วปลาอาหารไปทาํร่วมกนัรับประทาน โดยจะ
เริ
มทาํพิธีเลีB ยงผีปู่ ตาในเวลา 10.00 น.เสร็จไม่เกินเวลา 12.00 น. หลงัจากนัBนจะร่วมกนัรับประทาน
อาหารเที
ยง ในตอนเชา้ของวนัรุ่งขึBนเวลา 04.00 น.ก็จะทาํพิธีไล่ผี มีการเคาะเปิงบา้น เปิงเรือน (เปิง 
หมายถึง ฝา) ประตูฉางขา้ว  เพื
อไล่ผไีม่ใหต้กคา้งอยูใ่นบา้นในเรือน โดยเชื
อวา่จะทาํให้ประชาชนผู้
อาศยัอยู่ในบา้นเรือนได้รับความสงบสุขร่มเย็น ส่วนในทางสังคมมีการร่วมมือช่วยเหลือกนัอนั
ส่งเสริมใหเ้กิดความสามคัคีกนัในชุมชน โดยพอ่บุญช่วย (นามสมมติ, 2555) ไดก้ล่าวเสริมวา่  
 

ผดีอนปู่ ตาของหมู่บา้นนีBแต่เดิมเป็นทหารเก่า จะปรากฏตวัให้ชาวบา้นได้
เห็นเป็นประจาํ ใครที
ทาํผิดจารีตประเพณีก็จะพบเห็น การบนบานสาน
กล่าวอะไรที
เกี
ยวขอ้งกบัการให้ลูกหลานไปรับราชการทหารจะได้สม
ความปรารถนา จึงเป็นที
นิยมในหมู่ชาวบา้น โดยจะไปบนบานสานกล่าว
ในเรื
องใหลู้กหลานเขา้รับราชการทหาร ... ในเรื
องอื
น ๆ ก็มี เช่น ไปสอบ
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เขา้เป็นขา้ราชการ ไปคา้ขาย เดินทางไกล...พอถึงวนัเลีB ยงผีดอนปู่ ตา   
ลูกหลานที
ทาํการบนบานสานกล่าวก็จะมาร่วมพิธีเพื
อเป็นการแกบ้น  

 
  4.4.5.2  ผบีรรพบุรุษพอ่แม่  
  นอกจากผีปู่ ตาแลว้ ชาวผูไ้ทยยงันบัถือผีเรือน หรือผีบรรพบุรุษพ่อแม่ โดยคนใน
ชุมชนจะเรียกผีบรรพบุรุษว่า “ผีด้าม” ตามความเชื
อที
ได้ถือปฏิบัติกันมาว่า วิญญาณพ่อแม่ที

เสียชีวติไปจะอยูดู่แลลูกหลาน ดงันัBนเพื
อไม่ให้ทาํผิดต่อผีบรรพบุรุษ คนในครอบครัวจะตอ้งทาํพิธี
เลีBยงผเีรือนประจาํปี และในวาระอื
น ๆ เช่น ถา้มีใครป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหรือป่วยเรืB อรัง ก็จะทาํ 
“พิธีคอบ” เป็นการบอกกล่าวแก่ผีบรรพบุรุษ โดยจะแต่งขนัธ์ห้า และเครื
องคาย (เครื
องเซ่นไหว)้ 
เช่น อาหาร เหลา้ หมาก พลู เป็นตน้ ในคราวที
ลูกหลานตอ้งเดินทางไกลไปต่างแดน หรือไปทาํงาน
ต่างถิ
น หรือกลบัมาจากต่างถิ
น ก็จะทาํพิธีคอบผบีรรพบุรุษ  
  สําหรับการเลีBยงผีเรือนประจาํปีจะนิยมทาํปีละ 2 ครัB ง คือเดือนหก และเดือนสิบ
สอง เป็นการเซ่นไหวก่้อนลงมือทาํนา 1 ครัB ง โดยทาํพร้อมกบัการเลีBยงผีดอนปู่ ตา และหลงัการเก็บ
เกี
ยวอีกครัB ง การทาํพิธีเลีB ยงผีเรือนนีB จะทาํกนัเองในแต่ละครัวเรือน โดยเจา้ของเรือนจะทาํพิธีคอบ
เอง ไม่มีพ่อจํBานาํพิธีกรรม จากการบอกกล่าวของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทาํให้ทราบวา่ ในปัจจุบนัความ
เชื
อเรื
องผีเรือนหย่อนยานไปบา้ง อนัเนื
องจากการเปลี
ยนแปลงไปของสังคมและความเชื
อใหม่ ๆ
ของคนในครอบครัวที
ไปสู่ความทนัสมยัมากขึBน โดยพ่อแม่ของบางครอบครัวไดบ้อกลูกหลานว่า 
เมื
อตายไปไม่ตอ้งทาํพิธีเลีBยงเซ่นไหว ้โดยมกัจะอธิบายวา่ “ตายแลว้ก็ใหไ้ปทางใครทางมนั” 
 
 4.4.6  ประเพณกีารสู่ขวญั 

 ความเชื
อเรื
องการสู่ขวญัในชุมชนบา้นหนองชา้งนีBทาํสืบต่อกนัมายาวนาน โดยมกัจะทาํพิธี
สู่ขวญัเกือบทุกขัBนตอนของชีวติ และคนในชุมชนยงัใหค้วามสาํคญักบัสิ
งของเครื
องใช ้พืชพนัธ์ุ ที
มี
ความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตเสมือนวา่เป็นสิ
งมีชีวิต และมกัจะทาํพิธีสู่ขวญัเช่นเดียวกบัมนุษย ์เช่น 
สู่ขวญัเรือน สู่ขวญัขา้ว เป็นตน้ โดยนยัที
กล่าวนีB  การสู่ขวญั สามารถแบ่งออกได ้2 กลุ่ม ไดแ้ก่ การ
สู่ขวญัของมนุษยใ์นรอบชีวติ และการสู่ขวญัเครื
องใชสิ้
งของ 
 การสู่ขวญัของมนุษยใ์นรอบชีวิตนัBน จะทาํกนัเมื
อมีทัBงเหตุดีและเหตุไม่ดีเกิดขึBน กรณีของ
เหตุดี เช่น เมื
อไดรั้บโชค เลื
อนยศ สําเร็จการศึกษา ไปต่างถิ
นแลว้กลบัมา คา้ขายรํ
 ารวย หรือมีลูก
เกิดใหม่ในครอบครัว เป็นตน้ ส่วนเหตุไม่ดีที
เกิดขึBน เช่น สู่ขวญัคนป่วยที
หายจากไข ้ผ่านเคราะห์
ผา่นอนัตรายกลบัมา เป็นตน้ การสู่ขวญัมนุษยที์
นิยมทาํพิธีกนั โดยทั
วไป ๆ ในรอบชีวติมีดงันีB  
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  1)  สู่ขวญัแม่ทอ้งมาน หรือ “แม่ท้องลาย” จะทาํกับบุคคลที
ตัBงทอ้งแก่กาํลังจะ
คลอดบุตร ซึ
 งชาวผูไ้ทยจะนิยมทาํพิธีสู่ขวญั โดยมีบุคคลทาํหนา้ที
เป็นหมอสูตร หรือหมอขวญั ซึ
 ง
ตอ้งเป็นหญิงหมา้ยเท่านัBน ในการทาํพิธีกรรม หมอขวญัจะแบกมีดพร้า (มีดพร้าที
ใช้ในครัวเรือน
ทั
วไป) ไปวางหยอ่นไวข้า้ง ๆ เตียงที
หญิงทอ้งแก่นอนอยู ่เพื
อแกเ้คล็ดให้คลอดบุตรง่าย เครื
องขนัธ์
ก็จะมีขนัธ์ห้าและก็ฝ้ายผูกแขน เสร็จแลว้ก็จะผูกขอ้ต่อแขน ดว้ยการใช้ดา้ยมงคลสีขาวผูกที
แขน 
เป็นการแสดงถึงความรัก ความห่วงใยที
มีใหก้นั เพื
อใหพ้รและกาํลงัใจ 
  2)  สู่ขวญัแม่ออกจากกรรม หรือ “ขวญัอยูก่รรม” จะทาํเมื
อแม่ลูกอ่อนออกจากการ
อยูไ่ฟ ซึ
 งชาวผูไ้ทยเรียกวา่ “อยูก่รรม” เป็นการทาํพิธีสู่ขวญัแม่ และขณะเดียวกนัก็เป็นการรับขวญั
ลูกอ่อนอีกดว้ย 
  3)  สู่ขวญัธรรมดา หรือ สู่ขวญัทั
วไป คือ การทาํพิธีสู่ขวญัเมื
อมีเหตุการณ์สําคญั
เกิดขึBนกบัคนในครอบครัว เช่น สมาชิกในครอบครัวจะตอ้งจากบา้นไปนาน เช่น ถูกเกณฑ์ทหาร 
ไปเรียนหนงัสือ หรือไดรั้บโชค ไดรั้บการเลือนยศ คา้ขายรํ
 ารวย มีแขกผูใ้หญ่มาเยี
ยมมาเยือน ฯลฯ 
ในวาระดงักล่าว จะมีการทาํพิธีสู่ขวญั โดยจดัเป็นพิธีใหญ่เชิญแขกมาร่วมงาน 
  4)  สู่ขวญันาค เป็นการทาํพิธีสู่ขวญัสาํหรับบวชนาค มีพิธีกรรมคลา้ยสู่ขวญัทั
วไป 
แต่คาํสู่ขวญัของหมอขวญันัBนมีเนืBอหากล่าวถึงบุญคุณของมารดาตอนตัBงทอ้ง ตอนคลอด และตอน
เลีB ยงดูดว้ยความทะนุถนอม และตอนทา้ยจะบอกขวญัให้ทราบว่า การบวชเป็นพระภิกษุนัBนตอ้งมี
วนิยั มีการฝึกตนเอง เป็นตน้ 
  5)  สู่ขวญับ่าวสาว คือ พิธีสู่ขวญับ่าวสาวในพิธีสมรส หรือที
เรียกวา่ “กินดอง” ใน
ภาษาผูไ้ทย โดยผูช้ายจะเป็นฝ่ายจดัเตรียมพานบายศรี ซึ
 งชาวผูไ้ทยเรียกว่า พาขวญั หมอขวญัก็จะ
กล่าวเชิญขวญัร่วมกนั คือ ในบทสูตรขวญัจะมีการสอนหนา้ที
ของสามี-ภรรยา บอกขวญัวา่จะมีเนืBอ
คู่ และใหป้ระพฤติอยูใ่นฮีตบา้นคลองเมือง พร้อมทัBงอวยพรคู่บ่าวสาว 
  6)  สู่ขวญัคนป่วย เป็นพิธีสู่ขวญัผูป่้วยเรืB อรัง ที
รักษาทางการแพทยแ์ล้วไม่หาย 
หรือ หายแลว้แต่ยงัไม่แขง็แรง ซึ
 งเชื
อวา่ “ขวญัไม่อยูก่บัเนืBอกบัตวั จึงไม่แข็งแรง” ตอ้งทาํพิธีสู่ขวญั
เพื
อเชิญขวญัมาสถิตในตวัผูป่้วย เป็นการทาํเพื
อรักษาสภาพทางจิตใจของผูป่้วยเท่านัBน ไม่ไดส้ํารวจ
ตรวจสอบสาเหตุของการเจ็บป่วยแต่อย่างใด สําหรับพิธีกรรม เริ
มด้วยการจดัเตรียมพานบายศรี 
สมาชิกในครอบครัวของผูป่้วยจะมาพร้อมกนั หลงัจากนัBนหมอขวญัก็ทาํหน้าที
ในการสูตรขวญั 
เนืBอหาจะกล่าวถึงการให้กาํลงัใจผูป่้วยและเป็นการเรียกขวญัให้มาอยู่กบัเนืBอกบัตวัของผูป่้วย ใน
บางครัB งก็ไปนาํนํB ามนตจ์ากวดัมาให้ผูป่้วยไดอ้าบ ซึ
 งเชื
อวา่เป็นการลา้งเคราะห์ ลา้งภยั และปัดเป่า
สิ
งไม่ดีใหอ้อกห่าง หลงัจากนัBนก็ร่วมกนัผกูแขนผูป่้วย  
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  7)  การสู่ขวญัอื
น ๆ เป็นการสู่ขวญัที
จดัทาํกนัเองภายในครอบครัว ไม่ไดห้าหมอ
ขวญัมาสวดอญัเชิญเหมือนการสู่ขวญัดงัที
กล่าวมา แต่จะให้ผูใ้หญ่ที
เป็นญาติ หรือพ่อ แม่ มาทาํพิธี
ธรรมดาในครัวเรือน ซึ
 งไม่ตอ้งตระเตรียมพิธีแต่อยา่งใด เพียงหาดา้ยมาผกูขอ้มือผูที้
มาใหม่ หรือผูที้

เป็นเหตุแห่งการสู่ขวญั ซึ
 งมกัจะมีบทผูกแขน ที
เป็นคาํอวยพร คลา้ยกบัเป็นการเรียกขวญั เป็นบท
สัBน ๆ ที
ชาวบา้นจดจาํกนัไดง่้าย ตวัอยา่งเช่น การสู่ขวญัสําหรับพระภิกษุสงฆ-์สามเณร ที
ชาวบา้น
นบัถือจาํพรรษาครบไตรมาสตลอดสามเดือน เมื
อออกพรรษาแลว้ชาวบา้นก็จะทาํพิธีสู่ขวญัให้ หรือ
เมื
อไดรั้บข่าวดีเป็นมงคลเกี
ยวกบัพระสงฆที์
ชาวบา้นนบัถือ เช่น ไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิX เป็น
พระครูสัญญาบตัร หรือ โอกาสอนัเป็นมงคลต่าง ๆ เป็นตน้ ก็มกัจะมีการสู่ขวญัเช่นเดียวกนั พิธีนีB
จะจดัร่วมกนัทัBงพระภิกษุสงฆแ์ละฆราวาส 
  นอกจากนีB ยงัมีการสู่ขวญัเครื
 องใช้สิ
 งของซึ
 งนิยมทําพิธีสู่ขวญัเครื
 องใช้ที
 มี
ความสาํคญัต่อชีวติดว้ย ไม่วา่จะเป็นบา้น เครื
องใชที้
ทาํจากไม ้ผลผลิตเกษตรที
สําคญั หรือประเภท
สัตวที์
มีคุณ เช่น สู่ขวญัเกวยีน สู่ขวญัขา้วขึBนเลา้ สู่ขวญัววัควาย เป็นตน้ ซึ
 งพอจะอธิบายโดยสังเขป
ดงันีB   
   1)  การสู่ขวญัเรือน เป็นการทาํพิธีเมื
อสร้างบา้นใหม่แล้วเสร็จ ในบทสู่
ขวญัจะกล่าวถึงการเขา้ไปตดัไมเ้สาเอก เสาขวญั และการพิจารณาลกัษณะเรือนทัBงแปดอยา่งที
เป็น
มงคลและไม่เป็นมงคล รวมถึงวธีิการสร้างบา้นและซืBอของเครื
องใชต่้าง ๆ เขา้เรือน และสุดทา้ยได้
กล่าวเชิญขวญัของไมม้าสถิตอยูต่ามเดิมเพื
อใหบ้า้นนีB เป็นมงคล เป็นตน้ 
   2)  การสู่ขวญัขึBนบา้นใหม่ จะทาํพิธีหลงัจากสร้างบา้นเสร็จหรือยา้ยบา้น 
ในการทาํพิธีสู่ขวญัขึBนบา้นใหม่จะกล่าวเชิญขวญัเรือนมาสู่เรือน พร้อมทัBงบอกวา่ “ใครที
มาอยูเ่รือน
นีBใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข” ในตอนทา้ยก็จะกล่าวเชิญขวญัเรือนมาอยูก่บัเรือนอีกครัB ง เพื
อคุม้ครองและเป็น
สิริมงคลแก่ครอบครัวดว้ย 
   3)  การสู่ขวญัขา้วขึBนเลา้ เป็นสู่ขวญัตอนเมื
อเก็บเกี
ยวขา้วเสร็จแลว้ พร้อม
ที
จะนาํขา้วใส่ฉาง หรือเลา้ หรือบางครัวเรือนก็นิยมทาํพร้อมกบับุญคูณลาน ซึ
 งบุญคูณลานนีB เป็น
การทาํขวญัขา้วที
นวดเสร็จแลว้และกองไวใ้นลานขา้ว เหตุที
มีการทาํบุญนีB เนื
องจากมีค่านิยมวา่ เมื
อ
ชาวนาทาํนาไดข้า้วมาก ๆ ก่อนจะนาํขา้วใส่ฉางก็อยากจะทาํบุญ ดว้ยการนิมนต์พระมาเจริญมนต์
ในตอนเยน็ วนัรุ่งขึBนก็ถวายภตัตาหารเชา้ เพื
อความเป็นสิริมงคลใหเ้พิ
มขึBนแก่ตนเอง 
   4)  การสู่ขวญัเกวียน เนื
องจากเกวียนเป็นพาหนะที
ใช้บรรทุกคนและ
สิ
งของที
สําคญัในการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวิตของชาวผูไ้ทยในอดีต ฉะนัBนเจา้ของจึงรัก
และทะนุถนอม จึงปฏิบติัเสมือนวา่เกวียนมีชีวิตจิตใจเช่นเดียวกบัมนุษย ์ในราวเดือนสามทุกปี ชาว
ผูไ้ทยจะทาํพิธีสู่ขวญัเกวียน อยา่งไรก็ตาม เมื
อการใชเ้กวียนเป็นพาหนะในการสัญจรไดล้ดหายไป
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ในปัจจุบนั การสู่ขวญัพาหนะก็ยงัมีการทาํพิธีกรรมอยู ่โดยทาํกบัพาหนะชนิดใหม่ที
เขา้มาทดแทน
เกวยีณ เช่น ทาํพิธีสู่ขวญัรถจกัรยานยนต ์รถยนตซึ์
 งสังเกตไดจ้ากรถยนต ์เวลาที
ชืBอรถใหม่ มกัจะทาํ
พิธีสู่ขวญัดว้ยการใชฝ้้ายขาวผกูอนัเป็นสัญลกัษณ์เตือนสติการใชร้ถในการสัญจร เป็นตน้ 
   5)  การสู่ขวญัววัควาย นิยมทาํก่อนหรือหลงัทาํนา เป็นการปลอบขวญัววั
ควายที
รับใชเ้จา้ของทาํนา มีการกล่าวถึงขวญัววัควายที
หนีกระเจิดกระเจิงไปเพราะเจา้ของตีและด่า 
ลาํบากยากเข็ญในการลากไถ ตากแดดตากฝน เลยหนีไปอยูใ่นป่าในดง ให้กลบัมาสู่ตวัววัควาย ถา้
ไม่มาก็จะขอใหเ้สือหรือสัตวป่์าไม่ทาํร้าย ครัBนมาแลว้ก็ใหมี้อายมุั
นขวญัยนื 
   6)  การสู่ขวญักระติบ (กล่องขา้ว) การสู่ขวญันีB  นิยมกระทาํสําหรับคน
ป่วยที
เบื
ออาหาร หรือหลงัจากที
มีการสู่ขวญัแบบอื
นแลว้แต่ผูป่้วยยงัไม่ยอมกินขา้ว จึงทาํพิธีสู่ขวญั
กล่องขา้ว โดยจะมีการแต่งเครื
องสู่ขวญัใส่ในกล่องขา้ว ซึ
 งประกอบด้วย ไข่ อาหาร ดอกไมธู้ป
เทียน เป็นตน้ แลว้นาํไปถวายพระสงฆ์ให้ทาํการสู่ขวญักล่องขา้วให้ ในขณะเดียวกนัก็เชิญขวญั
อวยัวะทัBง 32 ของร่างกายใหม้าสถิตอยูต่ามเดิมอีกดว้ย 
  จากการสอบถามผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัทาํใหท้ราบวา่ ปัจจุบนัชาวชุมชนบา้นหนองชา้ง
มีความเชื
อเรื
องการสู่ขวญัหย่อนลงไปจากอดีตบา้ง และไดง้ดเวน้พิธีกรรมบางอย่างอนัเนื
องดว้ย
ขวญั หรือการเรียกขวญัในบางโอกาส โดยเฉพาะขวญัเครื
องใชสิ้
งของ ซึ
 งเป็นการเปลี
ยนแปลงไป
ตามสภาวะของสังคม แต่โดยรวมแลว้ ยงัคงมีการสู่ขวญัอยู ่โดยปรับให้เหมาะสมกบัยุคสมยั เช่น สู่
ขวญัเรือน ขวญับา้นใหม่ ขวญันาค ขวญับ่าวสาว เป็นตน้ ในการจดัพิธีสู่ขวญัมกัจะจดักนัอย่าง
ยิ
งใหญ่ มีลาํดบัดงันีB  คือ  
   1)  เจา้ภาพกาํหนดวนั เวลา และเชืBอเชิญญาติพี
นอ้ง 
   2)  จดัเตรียมพาขวญั (พาขวญั คือ พานบายศรีที
จดัทาํจากใบตองกล้วย
เป็นชัBน ๆ ) โดยมกัจะเป็นพาขวญั 3, 5, 7, 9 ชัBน แลว้แต่เจา้ภาพพร้อม มีฝ้ายผกูแขนวางบนพาขวญั 
จดัตกแต่งพาขวญัใหส้วยงาม พร้อมทัBงแต่งขนัหมากเบ่งวางรอบไวสี้
มุม  
   3)  เชิญหมอขวญั ซึ
 งเป็นเจา้พิธีในการสวดบทสู่ขวญั ที
ชุมชนถือว่าเป็น
ปราชญช์าวบา้น บางครัB งก็จะมีการรําบายศรีสู่ขวญั ซึ
 งเป็นท่ารําที
ประดิษฐขึ์Bนประกอบการบายศรีสู่
ขวญั เรียกว่า “ท่ารําบายศรีสู่ขวญั” โดยจะมีการรําในพิธีการบายศรีสู่ขวญัตามที
เจา้ภาพตอ้งการ 
เช่น แขกบา้นแขกเรือนมาเยอืน การขึBนบา้นใหม่ เป็นตน้  
   4)  หมอสู่ขวญัก็จะได้ทาํพิธีสวดอญัเชิญเทพยดา แล้วก็สวดบทสู่ขวญั
ตามแต่วา่จะเกี
ยวขอ้งกบังานอะไร  
   5)  หลังจากจบแล้ว ก็จะผูกข้อมืออวยพรเป็นการอวยชัยให้แก่เจ้า
ของขวญั เป็นอนัเสร็จพิธี  
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 4.4.7  ประเพณกีารแต่งงานของชาวผู้ไทย  

 คนในชุมชนบา้นหนองช้างในปัจจุบนั ยงัยึดถือประเพณีการแต่งงานตามความเชื
อที
ได้
ปฏิบติัมาแต่ครัB งบรรพบุรุษ ชาวผูไ้ทยเรียกการแต่งงานวา่ “กินดอง” กล่าวคือ เมื
อหนุ่มสาวรักใคร่
ชอบพอกนั ก็จะจดัให้มีพิธีกรรมอย่างเป็นขัBนตอนตามประเพณี เริ
มตัBงแต่การทาบทามหาผูห้ลกั
ผูใ้หญ่มาทาํหนา้ที
พอ่ล่าม แม่ล่าม พิธีหมาย การสู่ขอ และการแต่งงาน ตามคาํบอกเล่าของพ่อบุญมี 
(นามสมมติ, 2556) ไดก้ล่าวถึงลาํดบัขัBนตอนประเพณีกินดองของชาวผูไ้ทยดงัต่อไปนีB   
   1)  การทาบทามพ่อล่าม แม่ล่าม ซึ
 งหมายถึงผูห้ลักผูใ้หญ่ที
จะมาทาํหน้าที
เป็น
พ่อสื
อ ในการหมาย การสู่ขอ รวมทัBงให้คาํปรึกษาช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ในเรื
องการครองเรือนของ
ทัBงฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงหลงัจากที
แต่งงานไปแลว้ เปรียบเสมือนพอ่แม่คนที
สอง 
   2)  พิธีหมาย จะทาํก่อนวนัสู่ขอเจา้สาว 5 วนั โดยจะหาเด็กหญิงที
สายพรหมจารียงั
ไม่ล่วงฤดูมาทาํหนา้ที
ล่ามเด็กสะพายกระม่องซึ
 งเป็นสัญญาลกัษณ์ในการหมายไปไวที้
บา้นเจา้สาว  
พอครบเจ็ดวนัในตอนเชา้ฝ่ายหญิงก็จะคืนเครื
องหมายที
บา้นฝ่ายชาย ในตอนเยน็ฝ่ายชายก็จะมาสู่
ขอที
บา้นฝ่ายหญิง โดยฝ่ายชายก็จะเตรียมขนัขอซึ
 งประกอบไปดว้ยขนัธ์ห้า หมากสองคาํ บุหรี
สอง
มวน เงินสี
ตาํลึง ทุกอยา่งตอ้งใหเ้ป็นคู่ ซึ
 งชาวผูไ้ทยเรียกวา่ “ค่าไขขอ้งปาก” แลว้มอบขนัขอให้ญาติ
ฝ่ายหญิง แล้วทาํการตกลงค่าสินสอด ชาวผูไ้ทยเรียกว่า “ค่าดอง” หลังจากที
ตกลงค่าสินสอด
ร่วมกนัแลว้ ก็จะนดัวนัแต่งงาน โดยจะใหท้ัBงสองฝ่ายจะตกลงกนัเอง ส่วนญาติฝ่ายหญิงก็จะเก็บขนั
ขอไว ้แลว้ก็นาํเงิน “ค่าไขขอ้งปาก” ไปชืBอไมขี้ดไฟ มาแจกจ่ายให้กบัญาติพี
นอ้งที
มาร่วมในพิธี ซึ
 ง
ชาวผูไ้ทยเรียกวา่ “กินของฝัง ยงัของตอบ” (หมายถึง เชืBอลุงแนวตา เชืBอของพ่อของแม่ ตอ้งไดกิ้น
ร่วมกนั) การที
แจกไมขี้ดไฟ เพราะถือวา่ไมขี้ดไฟมีเชืBอใชอ้ยา่งไรก็ไม่หมดง่าย ๆ 
  3)  พิธีแต่งงาน ในวนัแต่งงาน ฝ่ายชายจะตอ้งเตรียมค่าสินสอด และพานบายศรี 
เดินทางไปที
บา้นฝ่ายหญิง เมื
อเขา้ไปถึงบา้นฝ่ายหญิงแลว้ ก็จะจดัพานบายศรีตรงที
เตรียมไว ้พ่อ
ล่ามก็จะไปขอกับญาติฝ่ายหญิง ซึ
 งชาวผูไ้ทยเรียกว่า “ยา้ยตีนนาง” หลังจากนัBนก็จะวางเงินค่า
สินสอด เถา้แก่ฝ่ายหญิงก็จะนบั เมื
อครบตามจาํนวนก็จะทาํพิธี “เฆี
ยนเขย” ซึ
 งเป็นเจา้โคตรเจา้ตา
ของฝ่ายหญิง (เจา้โคตรเจา้ตา หมายถึงผูห้ลกัผูใ้หญ่ของฝ่ายหญิง จะทาํหนา้ที
ในการพูดแนะนาํหลกั
จารีตประเพณีของการแต่งงานของชาวผูไ้ทย พร้อมทัBงแนะนาํสั
งสอน อนัเป็นการบอกขอ้บงัคบั 
ขอ้ตกลงแทนฝ่ายหญิง) 
  4)  พิธีเฆี
ยนเขย นบัวา่สําคญัที
สุด เพราะเป็นการแสดงความยินยอมของเจา้บ่าวที

จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ซึ
 งญาติผูใ้หญ่ของฝ่ายหญิงจะวางไวใ้ห้ปฏิบติั เมื
อเจา้โคตรเจา้ตาพูด
ขอ้บงัคบั พอ่ล่ามก็จะพดูรับแทนเจา้บ่าว สําหรับฮีตคลองนีB  คนเฒ่าคนแก่ชาวผูไ้ทยไดถื้อปฏิบติักนั 
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มาตัBงแต่บรรพบุรุษ ซึ
 งพอจะสรุปคาํแนะนาํที
กล่าวเป็น ตวัอยา่งไดด้งันีB  
 
  การที
พ่อแม่เลีB ยงลูกหญิงมาแสนลาํบาก  ขอให้ฝ่ายชายดูแลให้ดี  ไม่ให ้

ทุบใหตี้ 
 
  หลงัจากทาํพิธีเฆี
ยนเขยเสร็จแล้ว ก็จะทาํพิธีบายศรีสู่ขวญั พ่อล่ามก็จะผูกแขน 
ป้อนไข่ขวญั ฟายนํB าเหลา้ หลงัจากนัBนพ่อล่ามจะเป็นผูส้ั
งสอนในการปฏิบติัตนระหว่างสามีภริยา 
ตลอดถึงการเอาใจใส่ต่อญาติทัBงสองฝ่าย ซึ
 งขอ้ความมีเนืBอหาที
เป็นการสอนทัBงชาย และหญิง เป็น
ตน้วา่    
  คาํสอนสาํหรับฝ่ายชาย 
 

อย่าดูหมิ
นภรรยา อย่าประจานวงศ์ตระกูล อย่ากินเหล้าเมายาหาเรื
 อง
ภรรยา รวมถึงวงศ์ตระกูล  ขอให้เกียรติภรรยา อย่านอกใจไปมีหญิงอื
น 
มอบความเป็นใหญ่ใหใ้นครัวเรือน และให้ซืBอเสืBอผา้ เครื
องประดบัให้ใน
โอกาสอนัสมควร 

   
  คาํสอนสาํหรับฝ่ายหญิง   
 

ให้ขยนัหมั
นเพียร สะสางงานให้เรียบร้อย ให้คอยตอ้นรับญาติฝ่ายสามี
เหมือนญาติฝ่ายตน อย่านอกใจสามี ให้รู้จกัเก็บอดออมทรัพยสิ์นที
สามี
หามา ไม่ใหนิ้นทาสามี เล่นการพนนัต่าง ๆ 
 

  หลงัจากนัBนเจา้บ่าว-เจา้สาว ก็จะทาํพิธีขอขมาโทษญาติทัBงสองฝ่าย ซึ
 งชาวผูไ้ทย
เรียกวา่ “สมมา” โดยฝ่ายหญิงจะสมมาญาติของฝ่ายชายที
เป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ดว้ยเครื
องสมมา (เครื
อง
สมมา  ถ้ามอบให้เป็นญาติที
ใกลชิ้ดของฝ่ายชายก็จะมีราคาแพงลดหลั
นลงมาตามลาํดบั เช่น ผา้
โสร่งไหม ผา้ซิ
นไหม ผา้แพร เครื
องนอน หมอน เป็นตน้) หลงัจากนัBนญาติของฝ่ายชายก็จะให้เงิน
จาํนวนหนึ
 งเป็นเงินก้นถุงสําหรับใช้เป็นทุนในการตัB งตัวแก่เจ้าบ่าว-เจ้าสาว  ต่อจากนัB น เจ้า 
บ่าว-เจา้สาวก็จะสมมาต่อพ่อล่ามและทาํพิธีสู่ขวญัพ่อล่าม ในกรณีที
ฝ่ายหญิงจะไปอยูบ่า้นฝ่ายชาย 
จะตอ้งทาํพิธี “ตา้นนาง”  คือขอตา้นเอานางไปอยูบ่า้นของฝ่ายชาย โดยฝ่ายชายจะตอ้งเตรียมอาหาร 
4 ถาด เงิน 4 บาท มอบให้ญาติผูใ้หญ่ของฝ่ายหญิง แลว้ก็ทาํพิธีเลีB ยง “เขยมอบเขย” โดยให้เขยทุก
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คนของบา้นนัBน ทัBงเขยใหม่และเขยเก่า มารับประทานอาหารร่วมกนั เมื
อสิBนสุดงานก่อนที
เขยร่วม
ของบา้นจะกลบับา้นของตน จะตอ้งไดรั้บเนืBอที
ยงัไม่ไดป้ระกอบเป็นอาหารจากเจา้สาวนาํกลบับา้น
คนละ 1 ชิBน เพื
อนาํไปประกอบอาหาร สําหรับชาวผูไ้ทย ในวนัแรกของการแต่งงานแม่ล่ามจะเป็น
คนตกแต่งที
นอนให้ และจะเป็นคนจูงนางเขา้ห้อง แนะนาํการนอนและทิศการนอน แนะนาํให้
ภรรยาคารวะสามีก่อนขึBนเตียงนอนครัB งแรก หลงัจากนัBนจะมีการส่งเจา้บ่าวกลบับา้น เป็นอนัเสร็จ
พิธี  

 คนในชุมชนบา้นหนองช้างในปัจจุบนันบัถือพ่อล่าม แม่ล่าม เสมือนพ่อแม่คนที

สอง เพราะพ่อล่ามแม่ล่ามเป็นผูที้
ให้คาํปรึกษาแก่คู่สมรสและแนะนาํให้ความรู้เรื
องเกี
ยวกบัการ
ครองเรือน ทาํให้ระบบครอบครัวมีความเขม้แข็ง ที
สําคญัคือทาํให้ชุมชนแห่งนีB มีอตัราการอยา่ร้าง
นอ้ยมาก จากการสัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
งทาํให้ทราบว่า พ่อล่ามแม่ล่าม มีบทบาท
เป็นคนกลางที
ทาํหนา้ที
เป็นผูไ้กล่เกลี
ยปัญหาที
เกิดขึBนระหวา่งสามีภรรยาดว้ย เนื
องจากพ่อแม่ของ
แต่ละฝ่าย มกัจะเขา้ขา้งลูกตวัเอง เวลามีปัญหา จึงตอ้งหาคนกลางมาไกล่เกลี
ย เวลามีปัญหาขดัแยง้ 
พ่อล่ามแม่ล่ามไดม้าจากฝ่ายชายเป็นคนเลือกโดยผา่นความเห็นชอบจากฝ่ายหญิงให้มาทาํหนา้ที
นีB  
โดยตอ้งมีคุณสมบติัเบืBองตน้คืออายุมากกว่าอย่างน้อยสามปี มีครอบครัวไม่อย่าร้าง พฤติกรรม
ทั
วไปเป็นที
ยอมรับ ไม่เป็นพี
เขย-นอ้งเขยของทัBงสองฝ่าย สาํหรับใครไดรั้บเลือกเป็นพ่อล่ามแม่ล่าม
จะถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ จะตัBงใจทาํหนา้ที
อยา่งเที
ยงธรรม ขณะเดียวกนัก็ตอ้งทาํตวั
เป็นแบบอยา่งที
ดี  ในวนัแต่งงานจะมีพิธีมอบตวัเป็นลูกของพอ่ล่ามแม่ล่ามดว้ย หลงัจากแต่งงานไป
แลว้เวลามีปัญหากนั พอ่ล่ามแม่ล่ามจะเป็นคนไกล่เกลี
ยดว้ยความเป็นธรรมและเป็นกลาง โดยมกัจะ
เรียกมาครัB งละคน ในการไกล่เกลี
ยถา้พบวา่ใครผิดก็จะเตือน ถา้เตือนแลว้ไม่เชื
อไม่ฟัง พ่อล่ามแม่
ล่ามอาจจะ “คืนเทียน” ซึ
 งหมายถึง ตดัความสัมพนัธ์การเป็นพอ่ล่ามแม่ล่าม ใครที
ถูกพ่อล่ามแม่ล่าม
คืนเทียนจะถือวา่เป็นคนที
แยม่าก และจะไดรั้บการปฏิเสธจากสังคม  
 
 4.4.8  ประเพณเีกี�ยวกบัการตาย 

 การจดังานศพของชาวผูไ้ทยบา้นหนองชา้งมีพิธีกรรมตามความเชื
อคลา้ยคลึงกนักบัชุมชน
ชาวไทยในภาคอีสานทั
วไป โดยส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาเป็นหลกั จากคาํ
บอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัท่านหนึ
ง คือ พ่อบุญเต็ม (นามสมมติ, 2555) ไดข้อ้มูลเมื
อมีคนป่วย
หนกั และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ไม่นาน มกัจะทาํพิธีขอขมา ถา้เป็นพ่อแม่ ลูกหลานจะเป็นผูท้าํพิธีขอ
ขมา ซึ
 งชาวผูไ้ทยเรียกวา่ “สมมาบุญคุณพอ่แม่” ดว้ยการแต่งขนัธ์หา้ จุดธูปหนึ
งดอก มีคนเฒ่าคนแก่
นาํการขอขมาโดยกล่าววา่  “บุญคุณที
พ่อแม่เลีB ยงมาพาใหญ่  ลูกหลานก็ไม่ให้บาปหนา้พาหลงั ให ้
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อโหสิกรรมแก่กนัและกนั ไปทางใครทางมนั ให้ลูกหลานอยูสุ่ขสบาย” สําหรับญาติพี
นอ้งก็จะทาํ
พิธีขอขมาเพื
ออโหสิกรรมแก่กนัและกนั หลงัจากที
เสียชีวิตแลว้ก็จะทาํพิธีขอขมาอีกครัB ง พิธีศพ
ของชาวผูไ้ทยจะนิยมอาบนํBาศพ หวผีมศพ แต่งตวัศพดว้ยผา้ไหมแพรวาอยา่งดี ใชผ้า้ขาวปิดหนา้ศพ
เอาชายพกไวด้า้นหลงั และประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  มีการจดัสวดพระอภิธรรม นิยม
ตัBงบาํเพญ็กุศล 3 วนั หรือ 5 วนั แลว้ทาํพิธีฌาปนกิจ ชาวผูไ้ทยเรียกวา่ “ปลงศพ” ในเวลาที
จะนาํศพ
ลงจากบา้นก็จะทาํพิธีไถ่เอาไร่นา บา้นเรือน ซึ
 งชาวผูไ้ทยเรียกว่า “เป็นการไถ่เกล้าไถ่ขวญั” ให้
ลูกหลานญาติพี
นอ้งเขา้มาไถ่จากผูต้าย โดยมีการแต่งขนัธ์ห้า ไข่สองฟอง เงินหกบาท (เงินหกบาท 
ก็จะพดูวา่หกลา้น ถา้เป็นยี
สิบบาทก็จะพดูวา่ยี
สิบลา้น) จุดธูปคนละหนึ
งดอก คนเฒ่าคนแก่ก็จะเคาะ
หีบศพสามครัB งแลว้นาํกล่าววา่ (พอ่บุญเติม, นามสมมติ, 2555) 
 

บดันีB มีขนัธ์ห้า ไข่สองฟอง  เงินหกบาท ให้ไปซืBอกรรมซืBอทางจากเจา้กรรมนาย
เวร  ลูกหลานกะมาไถ่ไร่นา ไร่นากะบ่ให้มนัร่อยมนัลง ให้จบให้งามคือเก่า เฮือน
ชานกะบ่ให้มนัร่อยมนัลง ให้มนัคํ
ามนัคูณคือเก่า ไม่ให้เอาไปดว้ย สุดทา้ยกะไป
ทางไผทางมนั ต่อไปนีBกะใหอ้โหสิกรรม ใหเ้อาไวใ้หลู้กใหเ้ตา้เสีย 

 
  ในวนัที
จะเคลื
อนยา้ยศพไปฌาปนกิจ จะมีการโปรยเงินตลอดเส้นทาง เป็นการซืBอทาง
ใหก้บัผูต้าย และมีการโปรยขา้วสาร โปรยขา้วตอก (ขา้วเปลือกขัBว) คนในชุมชนที
มาร่วมพิธีจะเดิน
โปรยถอยหลงั เป็นการแสดงถึงสัจธรรมของชีวิตว่า คนที
ตายแล้วก็เปรียบเสมือนขา้วสาร หรือ 
ขา้วตอก แมโ้ปรยลงดินก็ไม่สามารถที
จะเกิดงอกงามไดฉ้นัใด คนตายก็ฉนันัBน  ชาวผูไ้ทยจะใชผู้ที้

เป็นเขย ถือไฟ จุดไฟ หาบขา้วหาบนํB า หาขา้วนํB าให้คนตายกิน ถา้ไม่มีเขยโดยตรงก็จะใช ้ “เขยนาม
เขยนม” ซึ
 งเป็นการลาํดบัเขยจากสายญาติ เช่น พ่อแม่แต่งงานกนั หรือน้องสาวพ่อ น้องสาวแม่ 
แต่งงานไป ก็จะถือวา่เป็นเขยนามเขยนม ถา้เขยตายก็จะใชลู้กของเขยตกทอดสืบไปตามลาํดบั   
 สําหรับประเพณีที
ปฏิบติัเมื
อมีคนตายเกิดขึBนในชุมชน คือ จะไม่ตาํขา้ว ไม่นาํฟืนเขา้บา้น 
และไม่ทอหูก (ทอผา้) จนกวา่จะนาํศพไปฝังหรือไปฌาปนกิจ สําหรับคนที
ตายจากอุบติัเหตุ หรือ 
ถูกยงิ เป็นตน้ ชาวผูไ้ทยเรียกวา่ “ตายโหง” แต่เดิมจะไม่นิยมฌาปนกิจทนัที แต่จะนิยมฝังศพไว ้1-2 
ปีก่อน  จึงจะทาํพิธีฌาปนกิจ หลงัจากที
เสียชีวติก็จะนาํไปฝังโดยไม่ไดต้ัBงศพไวที้
บา้น หากตายตอน
กลางคืนก็จะนาํศพไปฝังก่อนสว่าง ตายตอนเช้าก็จะนาํศพไปฝังก่อนเที
ยง สาเหตุที
ไม่นาํศพไวที้

บา้นเพื
อทาํพิธี ก็เพราะกลวัจะมีการตายติดต่อกนัเกิดขึBน แต่ดว้ยความเปลี
ยนแปลงไปดา้นความเชื
อ 
ในปัจจุบนัเมื
อมีคนตายโหงก็ใชว้ิธีให้พระบิณฑบาตขอศพเพื
อทาํพิธีเผา หลงัจากที
ทาํพิธีเผา ไม่วา่
จะเป็นศพที
ตายตามปกติ หรือศพที
ตายโหง ชาวผูไ้ทยจะนิยมทาํบุญอุทิศส่วนกุศล เรียกว่า “บุญ
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แจกขา้วให้กบัผูต้าย”  จะนิยมตัBงเป็นกองบุญ หลงัจากนัBนก็จะทาํพิธีสู่ขวญั เรียกวา่ “คํBาคูณ”  เป็น
การสู่ขวญักองบุญ จดัเตรียมสาํรับอาหารหนึ
งถาด เหลา้ 1 ขวด ไก่  1 ตวั ถา้ไม่มีก็ใช ้ไข่ 1 ฟอง ฝ้าย
ผกูแขน หมอสูตรก็ทาํพิธี หลงัจากนัBนก็นาํกองบุญไปถวายที
วดั ในบางครัB งญาติของผูต้ายก็จะสร้าง
อนุสรณ์อุทิศใหก้บัผูต้าย โดยอาจเป็นกุฏิ หอ้งนํBา หอระฆงั หรือกาํแพงวดั ตามแต่จะมีกาํลงัศรัทธา 
 
 4.4.9  ประเพณกีารฟ้อน    
 ในชุมชนบา้นหนองช้าง มีการฟ้อนที
สําคญัอนัเป็นเอกลกัษณ์ ซึ
 งมกัจะนาํไปแสดงตาม
เทศกาลงานบุญต่าง ๆ เช่น งานประเพณีบุญบัBงไฟ และงานบุญประจาํปีเป็นตน้ โดยมีท่าฟ้อนที

แตกต่างกนัไปตามจงัหวะของการฟ้อน และทาํนองของเพลง หรือ กลอนลาํ ไม่วา่จะเป็นกลอนฮ่าย 
(กลอนร่าย) กลอนตดั หรือกลอนกาพย ์กลอนเยิBน (การพูดเล่นเสียง) เป็นตน้ ทัBงนีB  สามารถแยก
ประเภทการฟ้อนของชาวผูไ้ทยในชุมชนออกได ้ดงันีB  
  4.4.9.1  การฟ้อนรําผูไ้ทย  
  การฟ้อนรําผูไ้ทยเป็นการฟ้อนประกอบทาํนองหมอลาํผูไ้ทย ซึ
 งเป็นทาํนองประจาํ
ชนชาติพนัธ์ุผูไ้ทย โดยปกติแลว้การแสดงหมอลาํผูไ้ทยมกัจะมีการฟ้อนรําประกอบ แต่จะมีท่าฟ้อน
ที
หลากหลาย การฟ้อนรําผูไ้ทยเป็นการฟ้อนที
ไดมี้การปรับปรุงท่ามาจากท่าฟ้อนเซิBงบัBงไฟและท่า
ฟ้อนดอนตาล ซึ
 งประกอบดว้ยท่าฟ้อนไหวค้รู ท่าเดิน ท่าช่อม่วง ท่ามโนราห์ ท่าดอกบวับาน ท่า
มยุรี ท่ามาลยัแกว้ ฯลฯ โดยผูฟ้้อนจะเป็นผูห้ญิงทัBงหมด เครื
องดนตรีแบบดัBงเดิมที
ใช้ประกอบใน
การแสดง ประกอบไปด้วย แคน กลองกิ
ง กลองตุ้ม กลองแตะ กลองยาว ฆ้องโหม่ง พงัฮาด 
ไมก้ัqบแก๊บ  
   การแต่งกายของผูฟ้้อนจะสวมเสืB อแขนกระบอกสีดาํ แนวปกคอเสืB อและแนว
กระดุมตกแต่งดว้ยผา้แถบลายแพรวาสีแดง กุ๊นขอบลายผา้ดว้ยผา้กุ๊นสีเหลืองและขาว ประดบัดว้ย
กระดุมเงิน ห่มผา้สไบไหมแพรวาสีแดง นุ่งผา้ซิ
นมดัหมี
ผูไ้ทยมีตีนซิ
นยาวคลุมเข่า เกลา้มวยผม มดั
มวยผมดว้ยผา้แพรมนหรือผา้แพรฟอย และสวมเครื
องประดบัเงิน  
  4.4.9.2  การฟ้อนกลองตุม้ 
   กลองตุม้เป็นกลองสองหนา้ขนาดเล็ก มีเสียงดงั “ตุม้ ๆ” จึงมีชื
อเรียกเช่นนัBน ชื
อ
อื
น ๆ ของกลองตุม้ คือ กลองตุ๊บ กลองตุม้ซุบ เป็นตน้ กลองตุม้เป็นเครื
องดนตรีประเภทเครื
อง
กระทบ ขึงหนงัเช่นเดียวกบักลองชนิดอื
น ๆ ปัจจุบนันิยมใชตี้ทาํกระสวนเป็นจงัหวะประกอบการ
เซิBงต่าง ๆ เช่น เซิBงบัBงไฟ ซึ
 งมีกระสวนจงัหวะเท่าเทา้ก้าวเดิน “ซ้ายขวา ซ้ายขวา” เป็นตน้ การตี
กลองตุม้อาจตีด้วยฝ่ามือ หรือตีด้วยคอ้นไม ้หุ้มปลายด้วยผา้เคียนรอบเป็นรูปกาํปัB น ในปัจจุบนั
กลองตุม้ยงัมีใช้อยู่ทั
วทุกจงัหวดัของภาคอีสาน การฟ้อนกลองตุม้นัBนมีท่าฟ้อนหลายท่า โดยผูใ้ห้
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ขอ้มูลสาํคญัท่านหนึ
งเล่าให้ฟังวา่ ชาวผูไ้ทยบา้นหนองชา้งจะเรียกกนัติดปากวา่ “ท่าแฮง้หยอ่นขา” 
“กากางปีก” “เต่าลงหนอง” “เสือออกเลา้ ” และ “แหงนดูดาว” ท่าฟ้อนเหล่านีB มีการสืบท่าฟ้อนกนั
มาจากบรรพบุรุษ จากการบอกเล่าของผู ้ให้ข้อมูลสําคัญว่า “ท่าฟ้อนเหล่านีB คิดขึB นเพื
อความ
สนุกสนานในการฟ้อน บางครัB งก็มีการเปลี
ยนแปลงไปตามสมยั” สะทอ้นใหเ้ห็นพฒันาการและการ
ปรับตวัตามยคุสมยั 
   การแต่งกายของผูฟ้้อนจะสวมเสืB อม่อฮ่อม ตกแต่งด้วยผา้แถบลายแพรวาสีแดง 
กางเกงม่อฮ่อม นุ่งทบัด้วยผา้โสร่ง รัดด้วยเข็มขดั สวมหมวกประดบัด้วยดอกไม ้คล้องคอด้วย
พวงมาลยั ผา้สไบแพรวามดัเอว ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั พ่อบุญส่ง (นามสมมติ, 2556) เล่าให้ฟังว่า 
“ปัจจุบนัคนในชุมชนนิยมจดัให้มีการฟ้อนกลองตุ้มในงานต่าง ๆ เช่น งานบุญบัBงไฟ งานบุญ
ประจาํปี ตลอดทัBงใชก้ารฟ้อนกลองตุม้ในการฟ้อนตอ้นรับแขกผูม้าเยี
ยมเยียนชุมชน อีกทัBงยงัมีการ
ประยกุตก์ารออกกาํลงักายของชุมชนอีกดว้ย” 
  4.4.9.3  การฟ้อนละคร 
  การฟ้อนละคร (ละคอน) มีลกัษณะการฟ้อนเป็นแถวเดินไปเรื
อย ๆ หรือมีลกัษณะ
การฟ้อนเป็นวงไม่ขยบัหรือเคลื
อนวงออกไปไหน มีการสวมดอกเล็บเหมือนการฟ้อนกลองตุม้หรือ
เซิBงบัBงไฟ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัท่านหนึ
งคือ พ่อบุญส่ง (นามสมมติ, 2556) ไดอ้ธิบายวา่ การฟ้อนละคร 
เป็นการฟ้อนที
เกิดขึBนจากประเพณีบุญบัBงไฟ มีการสืบต่อการฟ้อนมาแต่บรรพบุรุษ โดยในช่วงแรก
ของการฟ้อนละครจะไม่มีกระบวนท่าที
ชดัเจน โดยไดเ้ล่าใหฟั้งถึงพฒันาการของการฟ้อนวา่   
 

ในช่วงถดัมามีการคิดท่าฟ้อนขึBนมา 4 ท่า คือ ท่าเดินทาง ท่ารําลาวละคร 
ท่า เซิB งละคร และท่าสาละ.. .แต่ในปัจจุบันรูปแบบการฟ้อนและ
องค์ประกอบการฟ้อน มีการปรับเปลี
ยนเพื
อความเหมาะสม คือ ท่าเดิน 
ท่าฟ้อนขา้ง ท่าไกวมือสูง ท่าหมุนตวั และท่าลง แต่เดิมการฟ้อนจะวาด
ลีลาการฟ้อนของชายหนุ่มเป็นสําคญั...ปัจจุบนัการฟ้อนละครของชุมชน
บา้นหนองชา้งจะไม่มีผูช้ายร่วมฟ้อน มีแต่ผูห้ญิงเท่านัBน 
 

  สําหรับเครื
องแต่งกายและเครื
องประดบั ผูฟ้้อนละครนิยมสวมผา้นุ่ง ที
เรียกวา่ ผา้
เขน็หางกระรอก 1 ผนื ใชนุ่้งทบักางเกงขาสัBนหรือขาก๊วย โดยผา้เข็ญดา้นหนา้จะนุ่งเป็นทางไหลลง
มา ใช้ผา้สไบ คือ ผา้แพรวาผืนเล็ก 3 ผืน โดย 2 ผืนใชค้าดที
บ่าทัBงสองขา้ง อีก 1 ผืนใช้คาดเอว
เครื
องประดบัของผูแ้สดง ไดแ้ก่ กาํไลขอ้มือ และกาํไลขอ้เทา้ ซึ
 งทาํมาจากเงิน นอกจากนีB ยงัมีหมวก
ที
ทาํจากไมไ้ผแ่ลว้ใชผ้า้แพรมนคลุมหมวก ชาวผูไ้ทย เรียกวา่ “หมวกผา้แพรมน” (ผา้แพรมน เป็น
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ผา้ที
ทอดว้ยผา้ไหมมีลวดลายเหมือนผา้แพรวารูปสี
 เหลี
ยมจตุัรัสใชส้ําหรับคลุมหมวกหรือ ทาํเป็น
หมวกคลุมศีรษะ) มีต๋วยมือ หรือที
ชาวผูไ้ทยบา้นหนองช้างเรียกว่า “ดอกเล็บ”  และมีการนาํเอา
สังกะสีหรือแผ่นใสมาเป็นกรวย และเอาไมไ้ผ่มาเสียบปลายกรวย แลว้นาํเอาดา้ยไหมมาประดบั 
เพื
อใหเ้กิดความสวยงามมี ฝ้ายคลอ้งคอ หรือใชพ้วงมาลยัแทน และใชก้ระดิ
งนาํมาห้อยที
เอวเพื
อให้
เกิดเสียงเวลาฟ้อน เครื
องดนตรีที
ใชป้ระกอบการแสดง คือ ฉาบเล็ก โปงลาง พิณอีสาน แคน โหวด 
เบส กลองตุม้ กลองยาวอีสาน และเกราะ  ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัเล่าให้ฟังวา่ การฟ้อนละครของชุมชน
นิยมแสดงในเทศกาลงานบุญประจาํปี เช่น บุญบัBงไฟ บุญประเพณีต่าง ๆ ตอ้นรับแขกผูม้าเยียน 
รวมทัBงงานรื
นเริงต่าง ๆ  
 
 4.4.10  ประเพณฮีีตสิบสอง คลองสิบสี� 

  4.4.10.1  ฮีตสิบสอง  
  ฮีตสิบสอง มาจากคาํสองคาํคือ “ฮีต”  และ “สิบสอง”  ฮีตมาจากคาํว่า จารีต 
หมายถึง ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติที
ดีงาม และสิบสองมาจาคาํวา่ สิบสองเดือน  ฮีตสิบ
สองเป็นสิ
งที
มีปรากฏในชุมชนภาคอีสานทั
วไป ชุมชนบา้นหนองช้างเองก็ไดถื้อปฏิบติัตามฮีตที

บรรพบุรุษไดถื้อปฏิบติัมาเช่นเดียวกนั ฮีตที
ชุมชนถือปฏิบติันัBนแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ฮีตที
ทาํ
เป็นประจาํทัBงสิบสองเดือน และฮีตที
ทาํไม่เป็นประจาํ เช่น ฮีตสู่ขวญั ฮีตลงแขก เป็นตน้ซึ
 งประเภท
เหล่านีB ไดก้ล่าวมาแลว้ก่อนหน้านีB  ชุมชนจะใช้วิธีการนบัวนัและเดือนทางจนัทรคติตามความเชื
อ
โบราณ หรือ นบัแบบไทย ซึ
 งในที
นีB จะขอเสนอเฉพาะรายละเอียดของฮีตประจาํทัBงสิบสองเดือนที

ชุมชนถือปฏิบติั มีดงัต่อไปนีB   
  ฮีตที
 1 เดือนเจียงหรือเดือนอา้ย ในเดือนนีB มีพิธีเขา้กรรม ซึ
 งหมายถึง พิธีเขา้ปริวาส
กรรมของพระภิกษุซึ
 งประกอบพิธีนีB เพื
อให้บริสุทธิX จากอาบติัสังฆาทิเสส และชาวบา้นนิยมไปร่วม
ทาํบุญแด่พระภิกษุสงฆด์ว้ย จึงเรียกอีกอยา่งหนึ
งวา่ “บุญเขา้กรรม”   
   ฮีตที
 2 เดือนยี
 เป็นเดือนที
เสร็จการเก็บเกี
ยวขา้ว มีพิธีสู่ขวญัขา้วหรือบุญคูณลาน 
ซึ
 งเป็นพิธีที
ทาํเมื
อทาํนาเสร็จ และนาํขา้วขึBนยุง้แลว้ ดว้ยการประกอบพิธีสู่ขวญัขา้ว เมื
อเสร็จพิธีก็
จะนาํ “ขา้วเปลือกปากยุง้” คือขา้วเปลือกที
ตกัจากยุง้เป็นปฐมฤกษ์ ไปถวายพระภิกษุที
วดัก่อน 
หลงัจากนัBนจึงเริ
มบริโภคขา้วในยุง้ต่อไปเพื
อเป็นศิริมงคล 
   ฮีตที
 3 เดือนสาม มีพิธีทาํบุญขา้วจี
 ขา้วจี
เป็นขา้วที
ทาํดว้ยการนาํขา้วเหนียวที
นึ
 ง
สุขแลว้ มาปัB นเป็นกอ้นขนาดเท่ากาํมือโดยประมาณ จากนัBนจึงนาํไปย่างหรือจี
 แลว้ทาดว้ยไข่ไก่
หรือไข่เป็ดที
ตีเขา้กนัแลว้ หลงัจากนัBนก็นาํไปยา่งไฟอีกครัB ง เพื
อให้ไข่และขา้วสุกเกรียม นาํมาใส่
ไส้ดว้ยกอ้นนํBาออ้ยงบ ในเดือนนีBชาวบา้นนิยมทาํขา้วจี
นาํไปถวายสังฆทานที
วดัตลอดทัBงเดือน 
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  ฮีตที
 4 เดือนสี
  มีพิธีบุญพระเวสส์มหาชาติ หมายถึง พิธีบาํเพ็ญบุญมหาชาติ ซึ
 ง
ชาวบา้นจะเตรียมภตัตาหารออกไปถวายสังฆทานที
วดั หลงัจากนัBนก็จดักณัฑ์ออกไปถวายพระภิกษุ
สามเณร และฟังเทศนาเรื
องพระเวสสันดร 
   ฮีตที
 5 เดือนห้า มีพิธีสงกรานต์ ชาวบา้นจะนาํนํB าหอมไปสรงพระพุทธรูป เจดีย์
สมณพราหมณ์ คนเฒ่าคนแก่ และทาํบุญอุทิศส่วนกุศลถึงดวงวญิญาณของบุคคลที
ตายไปแลว้ 
   ฮีตที
 6 เดือนหก มีประเพณีบุญบัBงไฟ และวนัวิสาขบูชา เป็นการบูชารําลึกถึง
พระคุณของพระพุทธเจา้สมณโคดม อีกทัBงยงัเป็นเดือนเริ
มแรกของปีใหม่ดว้ย จึงมีการทาํบุญให้
ทาน เพื
อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 
   ฮีตที
 7 เดือนเจ็ด มีพิธีชาํฮะ เป็นพิธีกรรมทาํบุญชาํระและป้องกนัสิ
งอปัมงคลใน
หมู่บา้น โดยชาวบา้นจะปลูกปะรําพิธีขึBนกลางหมู่บา้นตัBงเครื
องประกอบพิธี นิมนตพ์ระสงฆส์วด
มนต ์รับสังฆทาน แลว้สวดคาถาขบัไล่ผแีละปัดรังควานต่าง ๆ ไปรอบหมู่บา้น 
   ฮีตที
  8 เ ดือนแปด มีพิ ธีทํา บุญวันว ันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ในวัน
อาสาฬหบูชาซึ
 งมีก่อนวนัเขา้พรรษา 1 วนั ชาวบา้นนิยมไปทาํบุญในช่วงเชา้และเวียนเทียนในช่วง
เยน็ ส่วนในวนัเขา้พรรษา ตลอดทัBงวนัชาวบา้นจะนิยมนาํเทียนพรรษาและผา้อาบนํB าฝน ไปถวาย
พระภิกษุสามเณรตามวดัต่าง ๆ ตามแต่ที
จะสะดวกไป 
  ฮีตที
 9 เดือนเกา้ พิธีวางขา้วประดบัดิน จดัขึBนในวนัสิBนสุดเดือนเกา้ โดยชาวบา้น
จะวางห่อขา้วประดบัดิน หรือชาวผูไ้ทยเรียกวา่ หยายห่อขา้ว (เป็นการนาํขา้วปลาอาหาร คาวหวาน 
ผลไม ้หมาก พลู บุหรี
  อยา่งละเล็ก อยา่งละนอ้ยแลว้ห่อดว้ยใบตองทาํเป็นห่อเล็ก ๆ นาํไปวางตาม
โคนตน้ไมใ้หญ่หรือตามพืBนดินบริเวณรอบ ๆ เจดียห์รือโบสถ์ เป็นการทาํบุญที
ชาวบา้นจดัขึBนเพื
อ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูล่้วงลบัไปแลว้) โดยนาํไปถวายพระภิกษุสามเณรในเวลาประมาณ 03.00 น. 
แลว้ทาํบงัสุกุลอุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณญาติพี
นอ้งที
ตายไปแลว้ หลงัจากพระภิกษุรับและให้
พรเป็นที
เรียบร้อยแลว้ ก็จะนาํไปวางไวต้ามที
ต่าง ๆ 
  ฮีตที
 10 เดือนสิบ มีพิธีทาํบุญขา้วสาก โดยเมื
อถึงวนัเพญ็กลางเดือนสิบชาวบา้นจะ
นาํขา้วสาก (สลาก) หรือห่อขา้วใหญ่ไปถวายสังฆทาน และอุทิศส่วนกุศลแก่ผูต้าย หลงัจากนัBนจะ
นาํขา้วสากหรือห่อขา้วนอ้ย (สลาก) สาํหรับผไีปหอ้ยไวต้ามตน้ไม ้ตน้เสา หรือ เจดีย ์เป็นตน้ แลว้ตี
กองและระฆงับอกสัญญาณใหเ้ปรตมารับอาหารจากห่อขา้วนัBน 
  ฮีตที
 11 เดือนสิบเอ็ด มีพิธีทาํบุญออกพรรษา โดยในวนัเพ็ญเดือนสิบเอ็ด เวลา
ตอนเย็นชาวบา้นนิยมประกอบพิธีจุดตระเกียงนํB ามนั (ชาวผูไ้ทยเรียกว่า ใตน้ํB ามนั) พร้อมทัBงนํา
ดอกไม ้ธูป เทียน ไปบูชาพระรัตนตรัยภายในวดั ตอนเช้าก็จะทาํบุญตกับาตถวายสังฆทานในวนั
ออกพรรษาซึ
งเป็นวนัมหาปวารณา 
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  ฮีตที
 12 เดือนสิบสอง มีพิธีทาํบุญกฐิน โดยจะทาํในช่วงวนัแรมหนึ
 งคํ
าเดือนสิบ
เอด็ถึงวนัเพญ็เดือนสิบสอง ชาวบา้นจะนาํผา้กฐินไปทอดถวายพระภิกษุตามวดัต่าง ๆ   
   ฮีตสิบสองดังกล่าวนีB สามารถแยกสรุปนําเสนอเป็นตารางของชุมชน ดัง
รายละเอียดในตารางที
 4.9 
 
ตารางที� 4.9  แสดงงานเทศกาลและงานประเพณีประจาํปีของชุมชน 
 

วนั/เดอืน งานเทศกาลและประเพณ ี

นิยมทาํในเดือนอา้ย (ธนัวาคม) บุญเขา้กรรมหรือบุญเดือนอา้ย 
นิยมทาํในเดือน 2 (มกราคม)  บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี
  
วนัเพญ็ขึBน 15 คํ
า เดือน 3 (มาฆบูชา) (กมุภาพนัธ์) บุญขา้วจี
หรือบุญเดือนสาม 
นิยมทาํในเดือน 4 (มีนาคม) บุญผเวสหรือบุญเดือนสี
 
นิยมทาํในเดือน 5 ตัBงแต่วนัที
 13-15 (เมษายน) 
นิยมทาํกนัในเดือน 6 (พฤษภาคม) 

บุญสรงนํB าหรือบุญเดือนหา้ 
บุญบัBงไฟและบุญวสิาขบูชา หรือบุญเดือนหก 

วนัขึBน 15 คํ
า เดือน 8 (กรกฎาคม)  บุญเขา้พรรษาหรือบุญเดือนแปด 
วนัแรม 13 คํ
า เดือน 9 (สิงหาคม)  บุญขา้วประดบัดินหรือบุญเดือนเกา้ 
วนัขึBน 15 คํ
า เดือน 10 (กนัยายน)  บุญขา้วสาก (สลากภตัร) หรือบุญเดือนสิบ 
วนัขึBน 15 คํ
า เดือน 11 (ตุลาคม)  บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอด็ 
เริ
 มแรม 1 คํ
า เดือน 11 ถึงวนัเพ็ญ 15 คํ
 า เดือน 12 
(พฤศจิกายน) 

บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง 

 
 4.4.10.2  คลองสิบสี
  
 คาํวา่ “คลองสิบสี
” ที
ปรากฏทั
วไปเขียนได ้2 แบบ คือ “คลองสิบสี
” กบั “คองสิบสี
” แต่ใน
ที
นีB จะใชค้าํวา่ คลองสิบสี
 มาจากคาํสองคาํ คือ คลอง หรือ คอง ซึ
 งหมายถึง ครรลอง หรือ แบบแผน
ของชุมชน แบบการปกครองที
ตอ้งปฏิบติัต่อกนั ธรรมเนียมประเพณี ทางหรือแนวทาง ส่วนสิบสี
 
หมายถึง ขอ้ปฏิบติัหรือแนวทางปฏิบติั 14 ขอ้ คลองสิบสี
 เป็นขอ้ปฏิบติัคู่กบัฮีตสิบสอง ซึ
 งคน
โดยทั
วไปในภาคอีสานมีความเชื
อวา่ เป็นสิ
งที
ทุกคนตอ้งปฏิบติั ตัBงแต่พระราชา พระสงฆ ์ตลอดถึง
จนคนธรรมดาทั
วไป ซึ
 งเป็นขอ้ปฏิบติัที
สืบทอดกนัมาตัBงแต่บรรพบุรุษ มีดงัต่อไปนีB   
 ขอ้ที
 1 เมื
อไดข้า้วใหม่ หรือผลหมากรากไมใ้หม่ ให้บริจาคทานแด่ท่านผูมี้ศีล แลว้ตนเอง
จึงรับประทานในภายหลงั 
 ขอ้ที
 2 อยา่โลภ อยา่จ่ายเงินแดง อยา่แปลงเงินกวา้ง (อย่ากูห้นีB ยืมสิน อยา่แปลงสินทรัพย์
เป็นทุน ดว้ยการเอาที
สวนไร่นาไปจาํนาํ) และอยา่กล่าวคาํหยาบชา้กลา้แขง็แก่กนั 
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 ขอ้ที
 3 เมื
อทาํบา้นหรือกาํแพงเรือนของตน ให้ปลูกหอบูชาเทวดาไวใ้นสี
มุมบา้นหรือมุม
เรือน 
 ขอ้ที
 4 เมื
อขึBนเรือน ใหล้า้งเทา้ก่อนขึBนเรือน 
 ขอ้ที
 5 เมื
อถึงวนัพระ 7-8 และ 14-15 คํ
า ให้ขอขมากอ้นเสา (กอ้นเสาหมายถึง ที
รอง
สาํหรับตัBงหมอ้ขา้ว หมอ้แกง ขณะหุงตม้ ทาํจากอิฐหรือหินก็ได)้ ขอขมาแม่คีไฟ (แม่คีไฟ หมายถึง
เรือนไฟ สาํหรับประกอบขา้วปลาอาหาร) ขอขมาแม่บนัได ขอขมาประตูเรือนที
ตนอาศยัอยู ่ในการ
ขอขมานัBน เพื
อใหเ้กิดเป็นมงคลสําหรับชีวิต หรือถา้เกี
ยวกบัเครื
องครัวเรือนก็จะทาํให้ตนเองมีอยูมี่
กิน ถา้เกี
ยวกบับา้นเรือนก็จะทาํใหอ้ยูสุ่ขสบาย 
 ขอ้ที
 6 ใหล้า้งเทา้ก่อนจึงจะนอนในเวลากลางคืน 
 ขอ้ที
 7 ถึงวนัพระ ใหเ้มียเอาดอกไมธู้ปเทียนขอขมาผวั และให้เอาดอกไมธู้ปเทียนไปถวาย
พระสงฆเ์จา้ 
 ขอ้ที
 8 เมื
อถึงวนัศีลดบั (วนัแรม 14 คํ
า หรือ แรม 15 คํ
า เรียกวา่ อมาวสีดิถีเป็นที
อยูร่่วมกนั
แห่งพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ หรือชาวผูไ้ทยเรียกวา่ วนัดบั หรือ วนัพระจนัทร์ดบั) วนัศีลเพง็ (วนั
ขึBน 15 เรียกวา่ ปุรณมี วนัเพญ็ หรือวนัพระจนัทร์เตม็ดวง) ใหนิ้มนตพ์ระสงฆม์าเจริญพระพุทธมนต์
ที
บา้น แลว้ทาํบุญใส่บาตร 
 ขอ้ที
 9 เมื
อภิกษุมาบิณฑบาต อยา่ให้ท่านรอ เวลาใส่บาตรอยา่ให้มือโดนบาตร โดนภิกษุ
สามเณร ไม่ให้สวมรองเทา้ กัBงร่ม (กางร่ม) ไม่ให้เอาผา้คลุมศีรษะ อุม้เด็กลูกหลาน หรือ ถืออาวุธ
เครื
องศาสตราทัBงหลาย 
 ขอ้ที
 10 เมื
อภิกษุเขา้ปริวาสกรรม ให้มีขนัขา้วตอกดอกไม ้ธูปเทียน และเครื
องอฐับริขาร
ไปถวายท่าน 
 ขอ้ที
 11 เมื
อเห็นพระภิกษุสงฆผ์า่นมา ใหน้ั
งลงยกมือไหว ้แลว้จึงค่อยเจรจา 
 ขอ้ที
 12 อยา่เหยยีบเงาเจา้ภิกษุผูมี้ศีลบริสุทธิX   
 ขอ้ที
 13 อยา่เอาอาหารเงื
อน (อาหารที
มีคนรับประทานแลว้) ถวายให้แก่พระสงฆเ์จา้ และ
อยา่เอาอาหารเงื
อนใหผ้วัตนกิน เดียวชาติหนา้จะมีความลาํบาก 
 ขอ้ที
 14 อยา่เสพกามคุณในวนัศีล วนัเขา้พรรษา ออกพรรษา วนัมหาสงกรานต ์และวนัเกิด
ของตน ถา้ทาํไดลู้กหลานมาจะเป็นคนวา่นอนสอนยาก 
 จากการสังเกตและสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทาํให้ทราบวา่ คนในชุมชนบา้นหนองชา้งได้
ถือปฏิบัติตามฮีตสิบสองจนเป็นประเพณีแต่ละเดือนตามที
กาํหนดไว ้ส่วนคลองสิบสี
 นัBน ใน
ปัจจุบนับางขอ้อาจจะไม่ไดถื้อปฏิบติักนัแลว้ เช่น ถึงวนัพระ ให้เมียเอาดอกไมธู้ปเทียนขอขมาผวั 
เมื
อถึงวนัศีลดบั ศีลเพง็ ให้นิมนตพ์ระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนตที์
บา้นแลว้ทาํบุญใส่บาตร แต่คน
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ในชุมชนจะไปทาํบุญที
วดัแทน เป็นตน้ แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม ถึงแมก้าลเวลาจะผา่นไป คนในชุมชนก็
ยงัคงพยายามรักษาปรับและประยุกตก์ารปฏิบติัให้เขา้กบัยุคสมยั โดยไม่ไดทิ้Bงความเชื
อ คาํสอนที

ไดป้ฏิบติัต่อกนัมา ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
งซึ
 งมีบทบาทสําคญัในการรักษาประเพณีต่าง ๆ ของ
ชุมชน คือ พระอาจารยบุ์ญทว ี(นามสมมติ, 2555) ไดก้ล่าววา่   
 

ชุมชนบา้นหนองชา้ง จะพยายามรักษาจารีต วฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ ไวใ้ห้ได้
นานที
สุด บ่วา่สิเป็น ฮีตสิบสอง คลองสิบสี
  ถา้พระอาจารยย์งัมีชีวิตอยูก่ะสิพาเฮ็ด 
... ถา้ผูค้นรุ่นใหม่บ่สนใจจารีตประเพณีเหล่านีB  ถา้มนัสิหายไปจากประเทศไทย 
ขอใหบ้า้นหนองชา้งแห่งนีB  หายไปเป็นที
สุดทา้ย  

 
 4.4.11  ที�อยู่อาศัยของชาวผู้ไทย  

 ชาวผูไ้ทยจะเรียกเรือนพกัอาศยัวา่ “เฮือน” ลกัษณะที
โดดเด่นของเรือนผูไ้ทยที
นีB  คือ ทาํจาก
ไมเ้นืBอแขง็ทัBงหลงั ตัBงแต่โครงสร้างของบา้น หลงัคา พืBน และฝา ลกัษณะของเรือนพกัอาศยั แต่เดิม
จะเป็นเรือนแบบยกพืBนสูง มุงดว้ยหญา้หรือใชไ้มเ้ลื
อยเป็นแผน่ นาํมายึดตามแนวนอน ตามคาํบอก
เล่าของผูใ้หข้อ้มูลสําคญัรายหนึ
ง คือ พ่อบุญมี (นามสมมติ, 2556) ทาํให้ทราบวา่ การสร้างเรือนแต่
เดิมจะนิยมสร้างหอ้งตามแต่ฐานะของเจา้ของเรือน สําหรับผูที้
มีฐานะดีก็จะมีจาํนวน 9 ห้อง พ่อบุญ
มียงัไดเ้ล่าถึงตาํนานการสร้างเรือนของชาวผูไ้ทยที
ไดถื้อปฏิบติัสืบต่อกนัมาวา่  
 

หอ้งหนึ
งแอม้ไวถ้า้สังฆราชเจา้มาเทศนาสอน (ห้องที
 1 นัBนจดัไวส้ําหรับเป็นห้อง
พระ หรือเป็นห้องรับรองพระสงฆ์เมื
อมาเทศนาสั
งสอน) ห้องหนึ
 งแอม้ไวพ้ระ
บิดามารดาและพ่อแม่ (ห้องที
 2-3 เป็นห้องสําหรับพ่อแม่) ห้องหนึ
งให้เจา้แอม้ไว้
ถา้เถา้แก่มาชุมนุม (ห้องที
 4 เป็นห้องสําหรับประชุม หรือห้องรับแขก) ห้องหนึ
 ง
แอม้ไวถ้า้ขุนทางไกลมาเฝ้า (ห้องที
 5 เป็นห้องสําหรับตอ้นรับขุนนาง หรือแขก
ผูใ้หญ่ที
เดินทางมาจากทางไกล) ห้องหนึ
 งแอม้ไวถ้า้ลูกเตา้และหลานเหลน (ห้อง
ที
 6-7 เป็นห้องสําหรับลูก หลาน และเหลน) ห้องหนึ
 งแอม้ไวถ้า้เก็บเครื
องคาํคอ
หอย  (หอ้งที
 8 เป็นหอ้งสําหรับเก็บอุปกรณ์เครื
องใชต่้าง ๆ ในครัวเรือน) ห้องอนั
เกา้ใหเ้จา้แอม้ส้วมนอ้ย (ส้วมนอ้ย หมายถึงหอ้งนอนขนาดเล็ก) ให้ลูกสาวหลา้เขา้
มาอยูน่อน (หอ้งที
 9 เป็นหอ้งนอนสาํหรับลูกสาวคนเล็กที
สุดของบา้น) 
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 จากการบอกเล่าของพอ่บุญมี (นามสมมติ, 2556) ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัท่านหนึ
งวา่   
 

การสร้างเรือนอาศยัในอดีตสําหรับคนทั
วไปจะนิยมสร้างห้อง 3 ห้อง คือ ห้องที
 1 
เป็นห้องพระ ห้องที
 2 เป็นห้องสําหรับพ่อแม่ และห้องที
 3 เป็นห้องสําหรับลูก ๆ 
... ดา้นหนา้จะต่อเป็นเรือนเกย หรือชาวผูไ้ทยเรียกวา่ “กระเถิบ” ต่อจากเรือนใหญ่
ยื
นออกมาในลกัษณะเพิงหมาแหงน ใชส้ําหรับพกัผอ่นหรือรับประทานอาหาร ...
การขึBนสู่ตวัเรือนจะใช้บนัได ชาวผูไ้ทยเรียกว่า “กะได” เป็นบนัไดเจาะสามารถ
เคลื
อนยา้ยได้ เรือนครัวจะนิยมสร้างแยกออกจากเรือนใหญ่ ชาวผูไ้ทยเรียกว่า 
“เรือนไฟ” ทัBงนีB เพราะชาวผูไ้ทยในอดีตจะใชฟื้นเป็นเชืBอเพลิง เพื
อป้องกนัไฟไหม ้
จึงนิยมแยกเรือนไฟออกจากเรือนอาศยั 
 

 ในปัจจุบนัการสร้างเรือนไดเ้ปลี
ยนไปจากเดิมมาก จึงยงัเหลือบา้นที
เป็นแบบผูไ้ทยดัBงเดิม
ไม่มาก แมบ้า้นเรือนส่วนใหญ่ยงันิยมสร้างจากไม ้ แต่หลงัคามกัจะเปลี
ยนจากมุงดว้ยหญา้หรือไม้
แผน่มาเป็นมุงดว้ยสังกะสีแทน อาคารบางหลงัไดผ้สมผสานกบัปูนตามแบบสมยัใหม่ บางหลงัคา
เรือนสร้างจากอิฐและปูนทัBงหลงั หรือเป็นบา้นสองชัBน ชัBนล่างเป็นอิฐและปูน ชัBนบนจะใชไ้ม ้ มุง
หลงัคาดว้ยสังกะสีหรือกระเบืBอง ตามแต่ฐานะของคนในชุมชน พ่อบุญมี (นามสมมติ, 2556) ผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญัท่านหนึ
งไดเ้ล่าใหฟั้งวา่   
 

การสร้างบา้นเรือนของคนในปัจจุบนั ก็ยงัมีการแบ่งห้องในลกัษะเหมือนเดิม ถึง
รูปทรงจะต่างไปจากเดิมบ้าง ก็ย ังมีการแบ่งห้องสําหรับการใช้ประโยชน์
เหมือนเดิม คือ มีหอ้งพระ (บางที
ก็ใชพ้ืBนที
โล่งดา้นในของบา้นเป็นห้องพระ หรือ
มีที
สาํหรับตัBงหิBงพระ) หอ้งสาํหรับพอ่แม่ และหอ้งสาํรับลูก ๆ  
 

 สาํหรับการตัBงเรือนใหม่ โดยเฉพาะถา้ยา้ยเรือนไปยงัที
ใหม่จะมีพิธีกรรม เรียกวา่ “การยา้ย
ธรณี” แต่ถา้สร้างเรือนใหม่แต่ใชที้
เดิม จะไม่มีการยา้ยธรณี การยา้ยธรณีเป็นพิธีกรรมอยา่งง่าย ตาม
ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
 งได้อธิบายว่า การยา้ยธรณีจะมีการเตรียมขนัธ์ห้า เทียนขาว และใช้กาบ
กลว้ยทาํเป็นสามเหลียมไวส้ําหรับปักใส่ดอกไม ้เทียน ปักไวที้
มุมทัBงสี
 มุมของพืBนที
 ๆ จะตัBงเรือน
ใหม่  ซึ
 งชาวผูไ้ทยเรียกวา่ “สี
แจ” หลงัจากนัBนชาวบา้นก็ร่วมกนักล่าววา่ “ตรงนีB ดี ๆ” ชาวบา้นที
มา
ร่วมพิธีก็จะขานรับกนัวา่ “ออดี ๆ” ต่อจากนัBนก็ดาํเนินการตัBงเสาเอกไดท้นัทีเป็นอนัวา่เสร็จพิธี 
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 4.4.12  ภูมิปัญญาท้องถิ�นของชุมชน 
 ในชุมชนบา้นหนองช้าง มีภูมิปัญญาทอ้งถิ
นที
โดดเด่นในเรื
องต่าง ๆ ที
ยงัคงมีการสืบต่อ
และดาํรงอยู่ในวิถีชีวิตชุมชนซึ
 งตกทอดมาจากบรรพบุรุษ อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมที
สําคญั 
ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านการทอผา้ ด้านจักสาน ด้านภาษา ด้านความเชื
อ ด้านการรักษาโรค ดัง
รายละเอียดต่อไปนีB   
  4.4.12.1  ภูมิปัญญาดา้นการทอผา้ 
   ชุมชนบา้นหนองช้างมีการทอผา้อนัเป็นหัตถศิลป์ที
แสดงถึงภูมิปัญญาที
เฉลียว
ฉลาด มีลวดลายสีสันงดงามสะดุดตา เป็นภูมิปัญญาที
ถ่ายทอดกนัมาจากบรรพส่งต่อมายงัลูกหลาน
หลายชั
วอายคุน เป็นองคค์วามรู้ที
เกิดจากการเรียนรู้ผา่นครอบครัวเป็นหลกั ส่วนใหญ่มกัจะทอเป็น
เสืBอผา้  ผา้นุ่ง  และผา้ห่ม ไวใ้ชก้นัในครัวเรือน และในพิธีกรรมต่าง ๆ ตัBงแต่การเกิด การบวช การ
แต่งงาน จนกระทั
งตาย ในพิธีกรรมเหล่านีB มกัจะมีผา้เขา้มาเกี
ยวขอ้งเสมอ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลสําคญัทาํให้ได้ขอ้มูลที
สอดคล้องกนัว่า ในสมยัก่อนเมื
อหญิงสาวเรียนหนังสือตามเกณฑ์
กาํหนดของราชการแลว้ ก็จะช่วยพ่อแม่ทาํงานบา้นตามแต่ที
จะช่วยได ้ไม่วา่จะทาํนา ทาํสวน หรือ
ทาํงานบ้านต่าง ๆ โดยในกลางวนัมกัจะทาํงานในแปลงเกษตร แต่หลังจากเสร็จแล้ว เวลาเย็น
หลงัจากที
รับประทานอาหารคํ
าเสร็จ ก็จะมารวมกนับริเวณลานหนา้บา้นมารวมกนันั
งทาํงาน ส่วน
ใหญ่จะเป็นการเข็นฝ้าย หรือ ปั
นฝ้าย ชาวผูไ้ทยเรียกว่า “การลงข่วง” คือการลงมานั
งทาํงานหรือ
พบปะพดูคุยบริเวณหนา้บา้น ส่วนชายหนุ่มก็จะชวนกนัมาพดูคุยกลุ่มละ 2-3 คน  
  จุดเด่นของผลิตภณัฑ์อนัแสดงถึงภูมิปัญญาดา้นการทอผา้ของชุมชนคือ เป็นผา้
แพรวาที
ทอจากเส้นไหม เป็นผา้ไหมทอมือที
มีความประณีต มีกระบวนการทอที
แตกต่างจากผา้ทอ
มือประเภทอื
น ๆ มีลวดลายวจิิตรงดงาม ผา้หนึ
งผนืมกัจะมีหลากหลายลวดลาย มีสีสันสลบัลวดลาย
สวยงามอนัเป็นศิลปะที
ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  ปัจจุบนัการทอผา้ของชาวผูไ้ทยในชุมชนนีB มี
การพฒันารูปแบบใหมี้ความร่วมสมยัโดยไม่ทิBงของเก่า และเป็นผลิตภณัฑชุ์มชน (OTOP) ที
มีความ
เป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นชาวผูไ้ทย ผา้ที
มีอยู่ในชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตาม
ลกัษณะของการใชง้าน ดงัรายละเอียดในตารางที
 4.10 
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ตารางที� 4.10  แสดงประเภทและชนิดของผา้ทอ แบ่งตามการใชป้ระโยชน์ 
 

ประเภทผ้าของชาวผู้ไทย ชนิดของผ้าทอ 

1.  ผา้ที
ใชใ้นชีวติประจาํวนั 1) ผูห้ญิง ผา้ชิ
น เสืBอแขบสีดาํคอกระเซา ผา้สไบแพรวา 
 2)  ผูช้าย เสืBอมะฮ่อมสีดาํ ผา้โสร่ง ผา้คิด ผา้เขญ็ 
2.  ผา้ที
ใชใ้นพิธีกรรมและงานประเพณี 1) ผูห้ญิง ผา้ซิ
นหมดัหมี
 เสืB อไหมขิดโบราณ ผา้สไบ

แพรวาเล็ก ผา้คลุมหวัแพรวาขนาดเล็ก 
 2) ผูช้าย เสืB อมะฮ่อมสีดาํ ผา้โสร่งไหมแพรวา ผา้สไบ

แพรวาขนาดเล็กมดัเอว กางเกงขายาว 
3.  ผา้เบด็เตล็ดอื
น ๆ 1) ผา้ขาวมา้  ผา้คลุมกนัหนาว 
 2) ผา้ไหมแพรวาลายล่วง เป็นผา้ไหมแพรวา 2 สี  
 3) ผา้ไหมแพรวาลายจก หลายสี 
 4) ผ ้าไหมแพรวาลายเกราะ เป็นผ้าไหมแพรวาที
 มี

ลวดลายวิจิตรสวยงาม หนึ
งฝืนหลากหลายลวดลาย  
และมีกระบวนการทอที
แตกต่างจาผา้ทอมือประเภท
อื
น ๆ 

 5) ผา้ไหมหลายลาย เช่น ลายดอกใบบุญ ลายนาค ช่อ
ใบส้มป่อย ช่อตน้สน ช่อตนเทียน ดอกร้อยลาย 
ดอกจานกิ
งหางปลาวาฬ 

 
  ชุมชนบา้นหนองช้างเป็นชาติพนัธ์ุผูไ้ทย มีวฒันธรรมในเรื
องการถกั-ทอ เด่นชดั 
ตัBงแต่บรรพบุรุษมาจะนิยมสอนใหผู้ห้ญิงทอผา้ไวใ้ชส้อยในครัวเรือนเอง แมมี้การยา้ยถิ
นฐานอพยพ
ไปอยู่ในที
ไหนก็จะไม่ทิBงการทอผา้ โดยผา้ที
ทาํสืบต่อกนัมาจะทาํลวดลายที
เกี
ยวขอ้งกบัชีวิตให้
ปรากฏบนฝืนผา้หลากหลายแบบ เพราะผา้บางอยา่งมีความเกี
ยวขอ้งกบัวิถีชีวิต ในปัจจุบนัผา้ที
ใช้
ในชุมชนแยกออกเป็นสามประเภท คือ  
   1) ผา้ที
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั เป็นผา้ที
ทาํดว้ยผา้ฝ้ายไม่มีลวดลายอะไร ทาํ
ง่ายเหมาะแก่การใชส้อย ถา้ใส่ในอากาศที
หนาวจะทาํให้ร่างกายอบอุ่น ถา้ใส่ในอากาศที
ร้อนจะทาํ
ใหร่้างกายเยน็สบาย ในปัจจุบนัก็ยงัมีการทาํผา้ชนิดนีBอยูเ่พราะทาํง่าย  
   2) ผา้ที
ใช้ในพิธีกรรมและงานประเพณี ประเพณีของชาวผูไ้ทยเกี
ยวกบั
เครื
องนุ่มห่ม 4 อย่างคือ ผา้ห่ม ที
นอน หมอน ผา้ขาวมา้ หญิงสาวชาวผูไ้ทยตอ้งจดัสร้างขึBนมาไว้
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มาก ๆ เมื
อหนุ่มมาขอแลว้ฝ่ายสาวตอ้งเร่ง “ส้างเคิBง” คือ สร้างเครื
องนุ่งห่มนั
นเอง นอกจากนีBชาวผู ้
ไทยจะต้องเตรียมผา้ไหมที
ดีที
สุดที
ตวัเองชอบไวส้ําหรับแต่งศพให้กับตวัเองในเวลาที
ตวัเอง
เสียชีวิต ความเชื
อเกี
ยวกบัเรื
องผา้ ผา้บางอยา่งมีกาลเทศะในการใช้ เช่น “ผา้จ่อง” ผา้ห่มผืนเล็ก ๆ 

เป็นผา้ที
ทออย่างดี สียอ้มดว้ยครั
ง ใช้คลุมหีบศพ จะเห็นแต่ผา้คลุมหีบศพ เมื
อหามศพลงเรือนผา้
คลุมหีบจะปลดออกไวใ้ชต่้อไป ก่อนจะนาํมาใชจ้ะมีพิธีโยนผา้ก่อน ผา้ส่วนใหญ่ของชาวผูไ้ทยจะ
เป็นชุดไหมที
มีราคาแพง อนัเป็นการแสดงถึงฐานะของแต่ละคน สําหรับผูห้ญิงจะเป็นเครื
องแสดง
ถึงการที
ตนเองมีความสามารถในการทอ้ผา้ จะนิยมใส่ไปร่วมพิธีงานแต่งงาน งานขึBนบา้นใหม่ งาน
มงคลและ งานประเพณีประจาํปีต่าง ๆ การที
ตวัเองไดท้าํเองและไดใ้ช้สอยเองจะเป็นความภูมิใจ
ที
สุดสาํหรับผูห้ญิง ในปัจจุบนัก็ยงัมีการสืบต่อกนัมาไม่ไดข้าดหาย  
   3) ผา้เบ็ดเตล็ดอื
น ๆ เป็นผา้ที
ใช้สอยทั
วไป ส่วนใหญ่คนในชุมชนจะทาํ
ไวใ้ช้สอยและไวส้ําหรับขาย ผา้บางอยา่งเป็นผา้ที
ทาํยาก ตอ้งสั
งทาํ คนในชุมชนถึงจะทาํเพราะมี
ราคาแพงและขายลาํบาก เช่น ผา้หลายลาย เป็นตน้ ที
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ สาํหรับตดัชุด หรือ
แปรรูปผลิตภณัฑต่์าง ๆ เช่น กระเป๋า เป็นตน้ 
  4.4.12.2  ภูมิปัญญาดา้นจกัสาน 
  คนในชุมชนบา้นหนองชา้งนิยมทาํเครื
องจกัสานจนเป็นส่วนหนึ
งของวิถีชีวิต โดย
หลงัจากเก็บเกี
ยวผลผลิตหรือวา่งจากกิจกรรมทางการเกษตรเสร็จแลว้ ผูช้ายก็จะทาํงานจกัสานเป็น
งานเสริมซึ
งไดเ้รียนรู้สืบต่อมาแต่บรรพบุรุษ เครื
องจกัสานส่วนใหญ่ทาํดว้ยไมไ้ผห่รือหวาย เป็นภูมิ
ปัญญาที
แสดงออกถึงผีมือ ความคิด และการดาํรงชีวิต เพราะส่วนมากเป็นเครื
องใช้ในครัวเรือน 
หรือ เกี
ยวขอ้งกบัอาชีพของคนในชุมชน ตวัอยา่งเช่น ไซดกัปลาขนาดใหญ่ กระติบขา้ว (กล่องขา้ว) 
ขอ้ง เป็นตน้ ซึ
 งในปัจจุบนัไดมี้การแปรรูปผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ในวิถีชีวิตที

เปลี
ยนไปของสังคม ทาํชิBนงานให้มีขนาดเล็กเป็นของจาํลอง เพื
อใชส้ําหรับประกอบพิธีกรรม ต่าง 
ๆ เช่น การสร้างเรือน ใช้มดัเสาเอกในการตัBงเรือน หรือสิ
งของสําหรับประดบัตกแต่งหนา้รถ เพื
อ
ความเป็นสิริมงคล เป็นตน้ 
  จากข้อมูลที
ได้รับจากผู ้ให้ข้อมูลสําคัญรายหนึ
 งทําให้ทราบว่า จุดเด่นของ
ผลิตภณัฑจ์กัสานของชุมชนนีB  คือ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นผลิตภณัฑที์
มีความประณีตงดงาม และ
ตอ้งใช้ทกัษะในการทาํ ผลิตภณัฑ์บางอย่างนอกจากสามารถใช้ประโยชน์จริงได้แล้วยงัสะทอ้น
ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของคนในชุมชน ประเภทผลิตภณัฑ์เครื
องจกัสานของ
ชุมชนบา้นหนองชา้ง มีรายละเอียดดงัปรากฏในตารางที
 4.11 
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ตารางที� 4.11  แสดงประเภทผลิตภณัฑเ์ครื
องจกัสาน 
 

ประเภทผลติภัณฑ์เครื�องจักสาน ลกัษณะการใช้งาน 

1. กระม่อง (กระหยงั หรือ ตะกร้า) ใชส้าํหรับใส่สิ
งของอเนกประสงค ์
2. กระติบขา้ว  กระติบขา้วโบราณ ใชส้าํหรับใส่ขา้วเหนียวนึ
งสุข 
3. ขอ้งคอรอย ใชส้าํหรับใส่ปลา กุง้ หอย 
4. ขอ้งตัBง ใชส้าํหรับใส่ปลา กุง้ หอย 
5. มวยนึ
งขา้ว ใชส้าํหรับนึ
งขา้วเหนียว 
6. ไซดกัปลา ใชส้าํหรับดกัปลา 
7. ตุม้ดกักบ ใชส้าํหรับจบักบ 
8. ตุม้ดกัปลาไหล ใชส้าํหรับจบัปลาไหล 
9. ฝาละมี (ผาชี) ใช้สําหรับปิดมวยนึ
 งข้าวเหนียวหรือเป็นผาชี

สาํหรับปิดถว้ยอาหาร 
10. ฟักพร้า (ทาํดว้ยหวาย) ใชส้าํหรับใส่มีด 
 
  วิถีการดาํรงชีพของคนในชุมชนบา้นหนองช้าง มีความสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์
เครื
องจกัสานหลายชนิดซึ
 งเป็นเครื
องทาํมาหากินของคนในชุมชน ดว้ยแต่เดิมการทาํเครื
องจกัสาน
แต่ละชนิดจะคาํนึงถึงการใชง้านในครัวเรือน หรือเป็นอุปกรณ์ในการทาํมาหาเลียงชีพ เช่น มวยนึ
ง
ขา้ว กระติบขา้ว เพราะคนในชุมชนนิยมรับประทานขา้วเหนียวเป็นหลกั และส่วนใหญ่ยงัประกอบ
อาชีพทาํไร่ทาํนา อาหารส่วนใหญ่สามารถเก็บเกี
ยวไดต้ามทอ้งไร่ทอ้งนาโดยเฉพาะสัตวนี์B ใชเ้ป็น
อาหารจึงจาํเป็นตอ้งมีเครื
องมือในการจบัขงัหรือเก็บไว ้เพื
อจะนาํไปประกอบอาหาร เช่น ตุม้ดกั
ปลาไหล ตุม้ดกักบ ไซดกัปลา ขอ้งตัBง ขอ้งคอรอย เป็นตน้ สําหรับของใชใ้นครัวเรือนก็จะมีจาํพวก
ฟักพร้า ฝาละมี และกระม่องหรือตะกร้า สาํหรับใชง้านทั
วไป คนในชุมชนนิยมใชก้ระหม่องใส่ขา้ว
ปลาอาหารไปวดั หรือใส่ของไปทาํไรทาํนา จากการสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
ง คือ พ่อบุญ
ชู (นามสมมติ, 2556) กล่าววา่   
 

การเฮด็เครื
องจกัสานเครื
องใชต่้าง ๆ ของคนในชุมชน เฮ็ดมาแต่พ่อแต่แม่
สืบต่อกันมา ชาวผูไ้ทยแม้จะยา้ยไปอยู่ที
ไหนก็จะไม่ทิBงสิ
 งที
เคยทาํมา  
เพราะวา่มนัเป็นเครื
องมือเกี
ยวกบัการดาํรงชีวติ แต่เดิมเฮ็ดอาชีพอะไร กะ
สิเฮด็อุปกรณ์เครื
องทาํมาหากินที
มนัสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติไวใ้ชด้ว้ย 
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  4.4.12.3  ภูมิปัญญาดา้นภาษา 
  ภูมิปัญญาดา้นภาษาของชาวผูไ้ทยในชุมชนนีB มี 2 ประเภทที
สาํคญั ดงัต่อไปนีB  
     1)  ผญา เป็นคาํพดูที
เป็นภาษิตมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ เพื
อให้เป็น
คติสอนใจให้ผูค้นนาํไปเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต  ในชุมชนบา้นหนองช้างมีการพูดผญามา
แต่ครัB นบรรพบุรุษ โดยไดมี้การสืบต่อกนัดว้ยการจ่ายผญา (พูดผญา) ในวาระต่าง ๆ เช่น ชายหนุ่ม
หญิงสาวจะพดูผญาเกีBยวกนัเมื
อจะจีบกนั เป็นตน้ จากการบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
ง พ่อ
บุญเติม (นามสมมติ, 2555) เล่าวา่ สมยัก่อนจะไม่มีการจีบกนัตรง ๆ แต่ใชว้ิธีการจ่ายผญาต่อกนั 
เป็นการถามข่าวสาระทุกข์สุขของกันและกนัหรือถามถึงพ่อแม่ของทัBงสองฝ่ายโดยแต่งเป็นคาํ
กลอนเรียก “กลอนผญา”  อนัแสดงถึงไหวพริบปฏิภาณของชายหญิง ชายหนุ่มคนใดสามารถที
จะ
จ่ายผญาต่อไปไดเ้รื
อย ๆ ก็มกัจะเป็นที
ชอบใจของหญิงสาว หญิงสาวคนใดสามารถจ่ายผญาตอบไป
ไดเ้รื
อย ๆ ก็มกัจะเป็นที
ชอบใจของชายหนุ่ม  เมื
อจ่ายผญาจีบกนัถูกใจแลว้ ก็จะจ่ายผญากนัจนถึง
การขอแต่งงาน นอกจากผญาที
ใชเ้กี
ยวแลว้ยงัมีผญาเบล็ดเตล็ดอีกดว้ย  
    กลอนผญาที
ปรากฏในชุมชนจะเป็นการท่องสืบ ๆ ต่อกนัมาเป็นภาษาพูด 
ไม่มีภาษาเขียน บางครัB งกลอนผญาก็ใชเ้ป็นกลอนลาํของชาวผูไ้ทย พ่อบุญเติม (นามสมมติ, 2555) 
ยงัไดเ้ล่าใหฟั้งอีกวา่ ชุมชนมีนกัจ่ายพญาคือ ยายแพงศรี แต่เดิมสมยัที
เป็นสาวเคยเป็นหมอลาํผูไ้ทย 
จึงมีความชาํนาญในเรื
องหมอลาํ ก็เลยใช้กลอนผญาเป็นกลอนลาํ กลอนผญากบักลอนลาํจึงใช้
ควบคู่กนัมาเรื
อย ๆ   

    2)  การร้องสรภญัญ ์คนในชุมชนบา้นหนองชา้งมีการร้องสรภญัญ ์(อ่านว่า 
สะ-ระ-พนั หรือ สอ-ระ-พนั) หรือ สารภญัญะ (อ่านวา่ สา-ระ-พนั-ยะ) หรือสรภญัญะ (อ่านวา่ สอ-
ระ-พนั-ยะ) สามารถออกเสียงไดท้ัBงสี
แบบ และถือว่าถูกตอ้งตามความนิยมของแต่ละถิ
น เป็นบท
สวดประเภทหนึ
 งที
อุบาสกอุบาสิกานิยมสวดกนัในวนัอุโบสถศีล (วนัพระ) หรือบางครัB งก็นาํมา
สวดประชนักนัวา่ คณะหมู่บา้นใดจะสวดไดไ้พเราะ และบทสวดของใครจะมีคารมคมคายกวา่กนั 
ซึ
 งการสวดสรภญัญนี์B  ชาวผูไ้ทยเรียกวา่ “ฮอ้งสรภญัญ”์  (ร้องสรภญัญ)์ 
    การร้องสรภญัญจ์ะมีการขบัร้องในเทศกาลเขา้พรรษา โดยชาวบา้นจะอาศยั
เวลาในช่วงที
ไปทาํบุญที
วดั รับอุโบสถศีลนอนจาํศีลที
วดั ทัBงนีBหลงัจากที
วา่งเวน้จากการจดัดอกไม้
บูชาพระ และสวดมนต์เสร็จ ก็จะจบักลุ่มกนัร้องสรภญัญ์ ซึ
 งคนเฒ่าคนแก่ก็จะสอนคนหนุ่มสาว 
โดยมีพระสงฆ์เป็นผูค้วบคุมแนะนาํ ทัBงยงัเป็นผูแ้ต่งเนืBอร้องและกาํหนดทาํนองให้อีกด้วย ผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญัคนหนึ
งกล่าววา่ “การฮอ้งสรภญัญจ์ะมีบทร้องเฉพาะ  และเนืBอหาบางส่วนจะมาจากบท
เพลงวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ของศาสนา วฒันธรรมประเพณี และความเป็นอยูใ่นสังคม ซึ
 งถือวา่เป็น
คติธรรมเพื
อกล่อมเกลาจิตใจ”   
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   4.4.12.4  ภูมิปัญญาดา้นความเชื
อ 
   ภูมิปัญญาดา้นความเชื
อที
มีความโดดเด่นสะทอ้นออกมาในทางปฏิบติัในชุมชน
บา้นหนองชา้งมีอยู ่2 ประการดงัต่อไปนีB  
     1) การสักขาลาย เป็นการสักร่างกายส่วนล่าง คือ สักตัBงแต่เอวลงมาถึงตน้
ขาดว้ยหมึกสีดาํ เพื
อแสดงถึงความเขม้แข็ง อนัเป็นเอกลกัษณ์ของลูกผูช้าย อนัแสดงถึงความเป็น
หนุ่ม แสดงให้หญิงหรือเพศตรงขา้มอยากแสดงความรักต่อตน และเพื
อความสวยงามมีจุดเด่นใน
ตวัเอง หนุ่มชาวผูไ้ทยในอดีตนิยมสักตามร่างกายเป็นรูปยนัต์หรือรูปสัตวต่์าง ๆ ส่วนใหญ่มกัจะ
เป็นรูปเหลี
ยมลกัษณะต่าง ๆ โดยมีความเชื
อวา่เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นชายชาตรี เขม้แข็ง กลา้
หาญ อดทน เก่งกลา้สามารถและอยูย่งคงกระพนั หากวา่ชายหนุ่มคนไหนสักลายเต็มร่างกายมกัจะ
เป็นที
หมายปองของสาว ๆ ในหมู่บา้น พอ ๆ กบัทิดสึกใหม่ก็เป็นที
หมายปองของสาว ๆ ในสมยั
นัBน” ซึ
 งพอ่บุญเตม็ (นามสมมติ, 2555) ไดเ้ล่าใหฟั้งเพิ
มเติมวา่  
 

เมื
อช่วงประมาณปีพ.ศ. 2484 ตนไดรั้บการเล่าขานถึงวิธีที
จะทาํ
ใหห้ญิงให้ความสนใจวา่จะตอ้งมีขาลาย จึงไปสักขาลายโดยพ่อ
เฒ่าในหมู่บา้นที
ชาวผูไ้ทยให้ความเชื
อถือ ... การสักขาลายไม่
ตอ้งเสกคาถากาํกบั แต่ตอ้งใส่เงินค่าขนัธ์ครู จะมากนอ้ยก็ขึBนอยู่
กบัความยากง่ายของลวดลายที
สัก ... การสักขาลายจะใชห้มึกสี
ดาํแต่ไม่ไดผ้สมยาสัก ไม่มีขอ้หา้มหรือขอ้จาํกดัแต่อยา่งใด 

 
     ปัจจุบนันีB การสักขาลายไม่ไดรั้บความนิยมเชื
อถือ เพราะการเปลี
ยนไป
ของสังคมที
ส่งผลต่อการเปลี
ยนแปลงค่านิยมนีBดว้ย โดยในปัจจุบนัคนที
สักยนัตล์กัษณะต่าง ๆ ถูก
มองวา่เป็นคนไม่ดี หรือเป็นคนที
เคยเขา้คุกมาก่อน จึงทาํให้คนในชุมชนบา้นหนองชา้ง ในปัจจุบนั
ไม่มีการสักขาลาย ยงัคงเหลือเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที
สักขาลายมาแต่เดิม 
     2) การไวผ้มจอก หญิงสาวที
เป็นชาวผูไ้ทยเมื
อเริ
มโตเป็นสาวพ่อแม่ก็จะ
พาทาํผมจอก (คือการเกลา้ผม) ซึ
 งเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกวา่เป็นสาวเต็มตวัแลว้ จากการบอกเล่าของ
แม่บวับาน (นามสมมติ, 2555) ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัคนหนึ
งกล่าววา่   
 

ตามความเชื
อของชาวผูไ้ทยหญิงที
โตเป็นสาวเต็มที
จะนิยมทาํผม
จอก  หลังจากนัBนจะไม่นิยมตดัผมเลย อยู่ในบ้านหรือออกไป
ไหนมาไหนก็จะเกลา้ผมไวอ้ย่างนัBนตอลด เวลาสระผมจะใชน้ํB า
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แช่ขา้วสาร ชาวผูไ้ทยเรียกวา่ นํB าขา้วหม่า หรือนํB าการชาวขา้วซึ
 ง
มีสรรพคุณทาํใหผ้มดกดาํ 
 

     ถา้ใครผมร่วง หรือผมไม่ดกก็จะไปตดัเอาผมคนอื
นมา แลว้ผสมกบัคั
งดาํ 
(คั
งดาํ เป็นสมุนไพรยอ้มผมที
เกิดเองตามธรรมชาติมีคุณสมบติัทาํให้ผมดกดาํ) แลว้นาํมาเกลา้ (ทาํ
เป็นมวยผม) ใหเ้ป็นผมสองชัBน  
       เนื
องจากการทาํผมจอกเป็นความเชื
อที
หาเหตุผลให้คนรุ่นใหม่เชื
อไดย้าก 
ในปัจจุบนัคนในชุมชนจึงไม่นิยมทาํกนั การทาํผมจอกจึงลบเลือนหายไปจากชุมชน จากการพูดคุย
กบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัคนหนึ
งคือ พอ่บุญเตม็ (นามสมมติ, 2555) ท่านไดอ้ธิบายเสริมวา่  
 

เป็นความเชื
อของคนโบราณที
ตอ้งการสอนหญิงให้รู้จกัการใช้
ชีวิต ให้รู้จกัรักนวนสงวนตวั  ทัBงให้รู้จกัฮีตคลองของชาวผูไ้ทย 
... การทาํผมจอกก็เช่นเดียวกนั เป็นเอกลกัษณ์ของชาวผูไ้ทยที
ทาํ
มา ตัBงแต่บรรพบุรุษ ดว้ยความเชื
อตามคาํสอนที
เล่าสืบ ๆ ต่อกนั
มา ซึ
 งเป็นหลกัคาํสอนในการใชชี้วติ 

  
    4.4.12.5  ภูมิปัญญาดา้นการรักษาโรค 
   คนในชุมชนบา้นหนองช้างแมใ้นปัจจุบนัจะเขา้ถึงการรักษาโรคแบบสมยัใหม่ได้
ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล แต่ก็มีชาวบา้นบางกลุ่มที
ยงัมีความ
เชื
อ ความศรัทธาในการรักษาแบบดัBงเดิม รวมทัBงมีความเคารพนบัถือพ่อหมอผูอ้าวุโส ที
มีการปลุก
เสกปัดเป่าโรคดว้ยคาถา และใชส้มุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วย  ซึ
 งในปัจจุบนัมีการรักษาโรค
ต่าง ๆ เช่น โรคไขห้มากไม ้ (โรคไทรอยด์) โรคเบาหวาน การเป่าถอนพิษ อนัเนื
องจากถูกงูกดั 
ตะขาบกดั แมลงป่องกดั และสัตวมี์พิษทุกชนิด การรักษากระดูกด้วยการเป่า ในการรักษาอาการ 
กระดูกหกั หรือกระดูกแตก จากการตกตน้ไม ้ตกเรือน เป็นตน้ ซึ
 งชาวผูไ้ทยเรียกหมอรักษากระดูก
วา่  “หมอจอด”  นอกจากนีBในชุมชนยงัมีการรักษาดว้ย “หมอธรรม” หรือชาวบา้นเรียกวา่ “หมอส่อง
ธรรม”  ซึ
 งคนที
มีเรื
 องเดือดร้อนมักจะไปขอให้ช่วยด้วยการนั
งธรรมดู เพื
อเสี
 ยงทายของหาย 
และสาเหตุการเจบ็ป่วยที
เชื
อวา่เชื
อมโยงกบัวญิญาณของญาติพี
นอ้ง เป็นการช่วยเหลือดา้นจิตใจของ
คนตามความเชื
อ บางครัB งหมอธรรมก็ถูกเรียกวา่ “หมอผี” เนื
องจากหมอธรรมมกัจะรักษาอาการ
ของผูป่้วยที
เชื
อวา่มีสาเหตุมาจากผ ีเช่น ผปีอบ เป็นตน้  



148 

  ลักษณะการรักษา และพิธีกรรมของหมอธรรม เริ
 มจากการที
คนไข้นําเทียนคู่
ดอกไมคู้่มาใหห้มอธรรมดู หมอธรรมก็จะสอบถามความเป็นมาของเรื
องที
ตอ้งการจะให้ดู ให้รักษา 
ก่อนจะรักษาหมอธรรมก็จะถามคุณครูอาจารย ์คุณศีล คุณธรรมของตนเองวา่ สามารถที
จะรักษาคน
นีBไดไ้หม โดยตอ้งระบุชื
อคนที
ตอ้งการใหดู้ ให้รักษาดว้ย ถา้คุณครูอาจารย ์คุณศีล คุณธรรมบอกวา่
รักษาได ้ก็จะรักษา ถา้บอกวา่รักษาไม่ไดก้็จะไม่รักษา มีการตัBง “ขนัคาย” ซึ
 งก็คือ ขนัธ์ห้า หรือขนัธ์
แปด เป็นดอกไมสี้ขาว เทียนสีขาว ผา้แพรวา 1 ผืน เงินค่าคายครู 52 บาท หลงัจากนัBนหมอธรรมก็
จะตัBงขนัคายไวที้
บา้นตนเอง ทาํพิธีไหวพ้ระสวดมนต ์แลว้ก็จะนั
งธรรมดู นาํผลมาบอกเล่าเรื
องราว
วา่เกี
ยวขอ้งอะไร ผิดอะไรที
ไหน อยา่งไร ก็จะให้ไปแกต้ามที
คุณครูอาจารย ์คุณศีล คุณธรรมบอก 
หลงัจากนัBนถา้เกี
ยวขอ้งกบัผี หมอธรรมก็จะเป่าและใช้คาถาไล่ เสร็จแลว้ก็จะผูกแขนให้  เมื
อคน
ป่วยที
หมอธรรมรักษาหายแลว้ ก็จะมาบอกใหห้มอธรรมมาทาํพิธีปลดคายที
ตัBงไว ้ในการรักษาของ
หมอธรรม ถา้เป็นเด็กก็จะใชเ้ทียนคู่ดอกไมคู้่ ไม่มีการตัBงขนัค่าคาย แลว้ก็จะดูธรรมให้ หรือเป่าให ้
อาการป่วยของเด็กที
มกัจะมารักษากบัหมอธรรมส่วนมากคือ ร้องใหไ้ม่หยดุ ร้องให้ไม่รู้สาเหตุ เป็น
ตน้ ถา้ใครไม่สามารถที
จะมาหาหมอธรรมที
บา้นได ้ ก็ให้นาํดอกไมเ้ทียนคู่มาให้หมอธรรมดู เมื
อ
หมอธรรมตกลงดูให้แลว้ก็จะทาํนํB าเทียน (นํB ามนต์) ไปให้ประพรหมหรืออาบให้  และมอบฝ้ายผูก
แขนใหไ้ปผกูแขน บางคนเมื
อหายก็จะแต่งขนัคายมามอบให ้ 
  สําหรับผูที้
ทาํหน้าที
 เป็นหมอธรรมจะมีข้อห้ามและข้อปฏิบัติดังนีB  คือ ไม่ให้
รับประทานอาหารที
บา้นคนตาย ไม่ให้รับประทานสัตวต์ายซาก (ตายไม่รู้สาเหตุ) เช่น ววั ควาย ที

ตายไม่รู้สาเหตุ น้องววั น้องควาย (รก) งู และสัตว์ที
งูกัดตาย ไม่ให้ประกอบกี
 (สําหรับทอผา้
สามารถที
จะทาํอุปกรณ์สาํหรับประกอบได ้แต่ไม่ใหป้ระกอบ) ไม่ให้ยืนชะโงกมองดูบ่อนํB า (บ่อนํB า
ธรรมชาติ) เวลาทานขา้วถา้มีใครบ่นว่า อาหารมีรสเค็ม อาหารมีรสจืดก็ให้หยุดทาน วนัพระ วนั
สาํคญัทางพระพุทธศาสนา เขา้พรรษา ออกพรรษา ก็จะแต่งดอกไมท้าํพิธีไหวพ้ระบอกกล่าวระลึก
ถึงคุณครูอาจารย ์
  จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญรายหนึ
 ง พ่อบุญเต็ม (นามสมมติ, 2555) 
กล่าวถึงการสืบต่อภูมิปัญญาดา้นการรักษาโรควา่ สาํหรับผูต้อ้งการจะเรียนเป็นหมอธรรมหรือหมอ
นั
งธรรม ผูที้
ตอ้งการจะเรียนจะตอ้งมอบตวัเป็นศิษย ์ดว้ยการแต่งขนัธ์ห้าหรือขนัธ์แปดไปมอบให้
หมอธรรมที
ตอ้งเราการจะเรียนดว้ย เรียกวา่เป็นการ “ขึBนครู”  และตอ้งจ่ายค่าคาย 52 บาท พร้อมกบั
ผา้แพรวา 1 ผืน ในการเรียนจะตอ้งท่องคาถาให้ไดจ้นชาํนาญ โดยสามารถที
จะจดใส่กระดาษแลว้
นาํไปท่องใหไ้ดจ้นคล่อง ไม่ไดจ้าํกดัเวลาในการท่อง สามารถจะท่องกี
วนัก็ไดจ้นจาํได ้ เมื
อท่องได้
แลว้ก็สามารถที
จะทาํหน้าที
เป็นหมอธรรมได ้ และมีขอ้ปฏิบติัที
สําคญัเมื
อไดต้กลงขึBนขนัครูแลว้ 
คือ เมื
อถึงวนัพระ หรือวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนาจะตอ้งแต่ขนัธ์ห้าบูชาคุณพระ คุณศีลของ
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ตนเองที
บ้าน และก็มีข้อห้ามเช่นเดียวกับที
กล่าวมาแล้ว หากต้องการถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อไป 
หลงัจากที
เรียนมาครบ 3 ปีแลว้ ก็สามารถที
จะถ่ายทอดใหก้บัคนอีกรุ่นได ้ 
  4.4.12.6  การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ
นในชุมชน  
  การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ
นในชุมชนนัB น มีลักษณะทัB งที
 เป็นการถ่ายทอด
ทางตรงและทางออ้ม ซึ
 งสามารถสรุปแยกออกเป็น 3 ลกัษณะดงันีB  
    1) การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ซึ
 งส่วนใหญ่มกัจะเป็นเรื
องเกี
ยวกบั
อาชีพของหมู่บา้นที
ทุกครัวเรือนทาํกนั มกัจะเป็นอาชีพเสริมหลงัจากการทาํไร่ ทาํนา เก็บเกี
ยว
ผลผลิตเสร็จแลว้ เช่น จกัสาน ทอผา้ ฯลฯ ซึ
 งสมาชิกของชุมชนไดค้ลุกคลี คุน้เคยมาตัBงแต่เด็ก ผูที้

สนใจใชว้ธีิการสังเกตทดลองทาํ และอาจจะสอบถามผูรู้้ดว้ยภายใตส้ภาพการดาํรงชีวติประจาํวนั 
    2) การสืบทอดภายในครอบครัว เป็นการสืบทอดความรู้ความชาํนาญที
มี
ลกัษณะเฉพาะ และเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล หรือ เฉพาะครัวเรือน เช่น ความสามารถในการ
รักษาโรค ช่างฝีมือ ความรู้ดา้นพิธีกรรมต่าง ๆ การเป็นหมอพืBนบา้น หรือหมอธรรม ความรู้เหล่านีB
มกัจะถ่ายทอดภายในครอบครัวและในหมู่เครือญาติ มกัจะเป็นความลับในสายตระกูล เพื
อให้
ลูกหลานญาติสนิทไดสื้บทอด 
    3) การฝึกจากผูรู้้ชํานาญเฉพาะอย่าง เป็นการถ่ายทอดที
ผูส้นใจจะไป
ขอรับการถ่ายทอดจากผูรู้้ หรือชาํนาญ ผูรู้้อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ได ้แต่มกัจะอยูใ่นชุมชน มี
บางส่วนเท่านัBนที
อยูน่อกชุมชน เช่น หมอลาํ ผญา การสวดมนตท์าํนองสรภญัญ ์เป็นตน้  
  ทัBงนีB  การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ
นของชุมชน ในส่วนของการสืบทอดความรู้
ภายในชุมชน และการฝึกจากผูรู้้ชาํนาญเฉพาะอย่าง จะไม่มีการปิดกัBน สามารถที
จะสืบต่อและ
เรียนรู้กันอย่างง่ายอยู่ที
ความสนใจของผูที้
ต้องการจะเรียนรู้  แต่สําหรับการสืบทอดภายใน
ครอบครัว มกัจะไม่มีการถ่ายทอดให้กนัง่าย ๆ  เพราะถือวา่เป็นอาชีพที
สืบต่อมาแต่บรรพบุรุษของ
ครอบครัว ไม่ควรจะตกไปอยูที่
ครอบครัวอื
น เช่น หมอเป่าถอนพิษ หมอเป่ากระดูก หรือ หมอจอด 
ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัรายหนึ
ง พอ่บุญมี (นามสมมติ, 2556) ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่  
 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาในเรื
องหมอเป่ากระดูกหรือหมอจอด จะมีการหวง
แหนวิชาเป็นอย่างมาก มีการพูดไปต่าง ๆ นานาถึงคนที
อยากจะเรียนว่า 
เมื
อเรียนจบแล้วจะมีการลองของมีเหตุให้กระดูกแตก หรือกระดูกหัก 
เป็นการทดลองวิชาของครู เหตุจะเกิดแก่ญาติพี
น้องคนใกล้ชิด อาจจะ
เป็นเหตุบงัเอิญหรือเรื
องจริงก็ไม่รู้...หมอที
ทาํหนา้เป็นหมอเป่ากระดูกคน
ปัจจุบนัของชุมชนก็เกิดเหตุในลกัษณะนีB เช่นกนั หลงัจากที
ไดเ้รียนการ
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เป่ากระดูกมาจากญาติผูใ้หญ่ของตนเอง ไม่นานลูกชายก็ตกต้นไม้
กระดูกหัก จึงไดท้าํการเป่าไม่นานก็หายเป็นปกติ อาจจะดว้ยเหตุนีB ดว้ย
ในปัจจุบนัคนในชุมชนจึงไม่มีใครเรียนวชิานีB  

 
 4.4.13  ลักษณะทางวัฒนธรรม และความพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรม ที�มีความโดดเด่นใน

ชุมชนบ้านหนองช้าง 

      ชุมชนบา้นหนองช้างมีลกัษณะวฒันธรรม ที
มีลกัษณะเด่น คือ ภาษา การแต่งกาย 
และทรงผม โดยในปัจจุบนัคนในชุมชนยงัใชภ้าษาสําเนียงผูไ้ทยในชีวิตประจาํวนัอยูม่าก ผูสู้งอายุ
ยงัคงยึดการไว ้ผมจอก แต่สําหรับผูห้ญิงเด็กและวยัรุ่นจะเปลี
ยนไป ตามวยัรุ่นในยุคสมยัปัจจุบนั 
อีกทัBงผูค้นยงัมีความสัมพนัธ์แบบเอืBอเฟืB อ เกืBอกูลซึ
 งกนัและกนั มีการแสดงออกถึงนํB าใจ เช่น หาก
ในชุมชนมีคนเจ็บไข้ได้ป่วย และเขา้รับการรักษาที
โรงพยาบาล สมาชิกชุมชนก็จะไปเยี
ยมให้
กาํลังใจเป็นจาํนวนมาก ถึงแม้บางคนจะไม่ได้ไปก็จะมาให้กาํลังใจที
บ้านหลังจากที
ออกจาก
โรงพยาบาลแลว้ ในชุมชนมีลกัษณะนิสัยเอาใจใส่ซึ
 งกนัและกนั เผื
อแผแ่บ่งปัน เป็นวิถีชีวิตของการ
ช่วยเหลือ หากมีใครเดือดร้อน สมาชิกชุมชนก็จะให้ความช่วยเหลือ เช่น “การลงแขก” ช่วยเหลือ
งานต่าง ๆ ทัBงส่วนรวมและส่วนบุคคล  
 คนในชุมชนยังมีการรักษาจารีตประเพณีต่าง ๆ อันได้แก่ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี
 
ขนบประเพณีที
สําคญัคือ การแต่งงานที
มีระบบพ่อล่ามแม่ล่าม การคลุมหีบศพดว้ยผา้ การสู่ขวญั
รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนกฎกติกา ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑ์ทางสังคมที
ยงัสามารถรักษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
ส่วนพิธีกรรมและความเชื
อเกี
ยวกบัผี เช่น การถือผีบรรพบุรุษ ผีดอนปู่ ตา เป็นตน้ ก็ยงัคงมีการยึด
มั
นและปฏิบติัตามบรรพบุรุษที
สืบทอดต่อ ๆ กนัมา นอกจากนีB   ยงัมีประเพณีการละเล่นของชาวผู ้
ไทย เช่น การฟ้อนกลองตุม้ การฟ้อนผูไ้ทย และการจ่ายผญา ฯลฯ ที
ยงัมีการละเล่นในงานประเพณี 
และตามเทศกาลที
จดัขึBนประจาํปีของชาวผูไ้ทย หรือในเวลาที
แขกบา้นแขกเรือนมาเยี
ยมชุมชน 
 สาํหรับการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ยงัคงมีการทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน และทาํอาชีพเสริมที
มา
จากภูมิปัญญาทอ้งถิ
น คือ ทอ้ผา้ ทาํจกัสาน เป็นตน้ โดยผา้และเครื
องจกัสานถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ที

สําคญัของชาวผูไ้ทย แมจ้ะอพยพไปที
ไหนก็จะไม่ทิBงอาชีพเดิมที
สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ การทาํ
พิธีกรรมตามประเพณีมีความเกี
ยวข้องกับเครื
 องนุ่มห่ม 4 อย่างคือ ผา้ห่ม ที
นอน หมอน และ
ผา้ขาวมา้ ซึ
 งหญิงสาวชาวผูไ้ทยตอ้งจดัสร้างขึBนสะสมไวม้าก ๆ หากเมื
อมีหนุ่มมาขอแลว้ฝ่ายสาว
จะตอ้งเร่ง “ส้างเคิBง” คือ สร้างเครื
องนุ่งห่มนั
นเอง นอกจากนีB  ชาวผูไ้ทยยงัจะตอ้งเตรียมผา้ไหมที
ดี
ที
สุดที
ตวัเองชอบไวส้าํหรับแต่งศพใหก้บัตวัเองในเวลาที
เสียชีวติ การทาํเครื
องจกัสานเป็นเครื
องใช้
ในครัวเรือนถือวา่สาํคญัเช่นกนั วา่จะเป็นกล่องขา้ว มวยหนึ
งขา้ว ตระกร้า เป็นตน้ เป็นผีมือของคน
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ในชุมชน ยงไดรั้บความนิยมจากคนในชุมชน ที
สําคญัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ
นที
น่าภาคภูมิใจของชาว
ผูไ้ทย 
 การที
ชุมชนบา้นหนองชา้งสามารถรักษาและส่งต่อวฒันธรรมประเพณี ความเชื
อ พิธีกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ทางสังคม ไม่วา่จะเป็นการเชื
อผูน้าํ การเคารพผูอ้าวุโส การพูด การแต่งกาย 
ตลอดถึงภูมิปัญญาทอ้งถิ
นชุมชน เช่น การทอผา้ การจกัสาน เป็นตน้ ไวไ้ด้ดีพอสมควร เกิดจาก
หลายปัจจยัดว้ยกนั พอจะสรุปไดด้งันีB   
    1) การถ่ายทอดผ่านคนในครอบครัวในชุมชน เช่น พ่อแม่ผูป้กครองจะสอน
ลูกหลานให้พูดภาษาผูไ้ทย เด็กไดพู้ดภาษาผูไ้ทยเป็นภาษาที
หนึ
 ง ทาํให้มีความรู้สึกไม่อายในการ
พูดสื
อสาร การที
ครอบครัวไดส้อนเด็กให้เคารพผูใ้หญ่ ผูอ้าวุโสก็เป็นการแสดงถึงบรรทดัฐานของ
ชุมชน และในเรื
องการถ่ายทอดเทคนิคการทอผา้ที
มีลวดลายประจาํถิ
น ก็จะมีการถ่ายทอดจากแต่ละ
ครอบครัว เป็นตน้   
    2) การประพฤติปฏิบติัจนกลายเป็นส่วนหนึ
งของวิถีชีวิต เช่น งานประเพณีแต่ละ
เดือนชาวผูไ้ทยจะตอ้งแต่งชุดผูไ้ทยไปวดั การสื
อสารกนัในชุมชนจะตอ้งพดูภาษาผูไ้ทย เป็นตน้    
    3) การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์โดยผูน้าํหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น 
โรงเรียน และ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัใหมี้โครงการแต่งชุดผูไ้ทย โดยใหน้กัเรียนและบุคลากร
ไดแ้ต่งชุดผูไ้ทยสัปดาห์ละหนึ
งวนั ส่งเสริมให้มีการประกวด การฟ้อนผูไ้ทย การร้องสรภญัญ ์เป็น
ต้น ทาํให้ชุมชนบ้านหนองช้างยงัคงมีการสืบทอดและส่งต่อวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงานอัน
แสดงออกถึงวถีิชีวติชาวผูไ้ทย โดยไม่ไดมี้ความรู้สึกอาย ทัBงยงัมีความภูมิใจในความเป็นชาวผูไ้ทย 
 

4.5  รูปแบบการพฒันาชุมชน 
 
 การรวมตวัของสมาชิกของชุมชนบา้นหนองช้าง สามารถเห็นไดจ้ากที
สถาบนัต่าง ๆ ใน
ชุมชนแสดงบทบาทอย่างแข็งขนัที
เอืBอต่อการพฒันา ทัBงสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และ
สถาบนัศาสนา ในชุมชนนีB สถาบนัครอบครัวเป็นจุดเริ
มตน้อนัดีงามในการปลูกฝั
งวฒันธรรมของ
ชาวผูไ้ทย ไม่วา่จะเป็นการพดู การแต่งกาย วฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ  รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตผา่น
การทาํงานดา้นต่าง ๆ ที
เป็นอาชีพของคนในชุมชน ไม่วา่จะเป็นการทาํการเกษตร การทอผา้ การทาํ
เครื
องจกัสาน เป็นตน้ สถาบนัการศึกษาทาํหน้าที
ให้ความรู้ เกี
ยวกบัหลกัวิชาการต่าง ๆ โดยเป็น
ตวัเชื
อมประสานการทาํงานของส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น ร่วมกบัผูน้าํศาสนาและผูน้าํชุมชนใน
การพฒันาคุณธรรมและอนุรักษว์ฒันธรรมอนัดีงามดว้ยการเป็นแกนนาํรณรงคใ์ห้คนในชุมชนแต่ง
กายชุดผูไ้ทย ให้กบัเด็กเยาวชน ให้คนในชุมชนเกิดความภูมิใจการแต่งกายอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
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ชุมชน เป็นตน้ นอกจากนีBสถาบนัศาสนายงัเป็นจุดศูนยร์วมของคนในชุมชน โดยใชว้ดัเป็นสถานที

ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ที
เป็นประโยชน์ อีกทัBงผูน้าํศาสนาเองยงัเป็นแกนนาํพฒันาเยาวชน ดว้ย
การส่งเสริมใหมี้การจดัตัBงกลุ่มกิจกรรมของเยาวชน ให้งบประมาณสนบัสนุน โดยประสานงานกบั
หน่วยงานของรัฐ เช่น อาํเภอ องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ
นให้ร่วมสนบัสนุนดว้ย เป็นตน้ นอกจากนีB
ผูน้าํศาสนายงัเสนอแนะแนวทางให้ชุมชนได้รู้วิธีการหางบประมาณ โดยให้คนในชุมชนเขียน
โครงการเพื
อของบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ และให้คณะครูเป็นที
ปรึกษาในการเขียน
โครงการ ทาํให้เห็นภาพของการทาํงานร่วมกนัของสถาบนัทัBงสอง ในการส่งเสริมให้เกิดมีการ
เรียนรู้ การจัดการ และการแก้ปัญหาร่วมกันของคนในผ่านการมีส่วนร่วม ที
ท ําให้เกิดการ
เปลี
ยนแปลงหรือการพฒันาภายในชุมชน ดว้ยการร่วมมือช่วยเหลือกนั  เพื
อผลประโยชน์ที
ร่วมกนั
ของคนในชุมชน จากการทาํงานร่วมกนัที
ผ่านมาทาํให้ชุมชนได้มีแนวทางในการขบัเคลื
อนการ
พฒันาชุมชน อยา่งมีกระบวนการ ซึ
 งสะทอ้นใหเ้ห็นจากแผนของชุมชน ดงันีB  
  

 4.5.1  การพฒันาด้วยการทาํแผนชุมชน  

 เดิมทีนัBนชุมชนนีB ไม่ได้มีแผนในการพฒันาชุมชนอย่างชัดเจน แต่ในระยะหลงัได้มีการ
จดัทาํแผนชุมชนขึB น โดยเริ
 มจากชุมชนได้เข้าร่วมประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการพฒันาผูน้ํา
เครือข่ายองคก์รชุมชนดีเด่นในปี พ.ศ. 2551 ทาํให้ผูน้าํชุมชนไดเ้ห็นทิศทางในการพฒันาชดัเจนขึBน 
อนัเป็นการกระตุน้จากปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานและเครือข่ายที
เกี
ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กรม
พฒันาชุมชน เครือข่ายผูส้นบัสนุนต่าง ๆ และองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองช้าง ที
ได้ร่วมกบั
ชุมชนในการจดัประชุมแกนนาํ และสมาชิกของชุมชนให้ความสนใจร่วมกนัเสนอความเห็นและ
ถอดบทเรียนของชุมชน แลว้นาํเอาภูมิปัญญาที
มีอยู่มาพฒันาต่อยอด ผา่นเวทีประชาคมของชุมชน 
โดยมีกระบวนการดงัต่อไปนีB    
   1) การสื
อสารกบัสมาชิกของชุมชน มีการประชาสัมพนัธ์ ด้วยการปิดประกาศ
ภายในชุมชน และจดัประชุมสมาชิกชุมชน เพื
อรับฟังปัญหาความคิดเห็น และหาขอ้สรุปเกี
ยวกบั
ปัญหา 

   2) การระดมสมองเพื
อคน้หาปัญหาของชุมชน เป็นการประชุมสมาชิกชุมชน เพื
อ
นาํเสนอลกัษณะของปัญหาของชุมชนรวมทัBงสาเหตุอย่างเป็นรูปธรรม แล้วทาํการสังเคราะห์
นาํเสนอในรูปแบบรายงานที
เป็นเอกสาร 

 
 
 



153 

   3) การกาํหนดกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
   (1) กิจกรรมระยะสัBน ไดแ้ก่ การพฒันาโครงสร้างพืBนฐาน เช่น การสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก การสร้างฝายชะลอนํBา เป็นตน้ และการจดัโครงการอบรมทกัษะดา้นต่าง ๆ ดว้ย
การประสานขอความร่วมมือจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพื
อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ  
    (2) กิจกรรมระยะยาว ที
 เน้นการพึ
 งตนเองตามวิถีชุมชน มีการรวมกลุ่ม
กิจกรรมเพื
อร่วมกนัทาํงานดา้นต่าง ๆ บนฐานของภูมิปัญญาที
มีอยู่เดิมให้สามารถขบัเคลื
อนการ
พฒันาไดอ้ย่างเขม้แข็งขึBน โดยไดป้ระสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้งดว้ย  เพื
อขอ
ความสนบัสนุนดา้นเทคนิคและการบริหารจดัการ เช่น กรมพฒันาชุมชน สํานกังานพาณิชยจ์งัหวดั 
สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ฯลฯ 
    4) การจดัทาํขอ้สรุปของที
ประชุมของสมาชิกชุมชน เพื
อวางเป้าหมายการพฒันา
ของชุมชน และใชเ้ป็นเครื
องมือในการจดัหาทรัพยากรและทรัพยากรบุคคล รวมถึงการวางแผนใช้
ทุนต่าง ๆ ที
มีอยูใ่นชุมชนใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถิ
น ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทาง
สังคม เป็นตน้ 
   4.5.1.1  แผนพฒันาชุมชนบา้นหนองชา้ง 

   จากกระบวนการดังกล่าวทาํให้ชุมชนบา้นหนองช้างได้แผนงานในการพฒันา
ชุมชน ที
ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพฒันาด้านวตัถุ แต่เน้นไปที
การพึ
งตนเองตามวิถีของชุมชน อนั
ไดแ้ก่ การอยูดี่มีสุขของคนในชุมชน ซึ
 งตอ้งบูรณาการมิติทางสังคมและวฒันธรรมเขา้มาดว้ยอยา่ง
สาํคญั ทาํใหชุ้มชนมีเป้าหมายในการพฒันา 6 ดา้นคือ  

   1) ดา้นจิตใจและสังคม 
   2) ดา้นเศรษฐกิจ  
   3) ดา้นการเรียนรู้  
   4) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ
งแวดลอ้ม  
   5) ดา้นสาธารณสุข  
   6) ดา้นวฒันธรรมประเพณี  
  นอกจากนีB ยงัไดมี้การเสนอโครงการมากมายเพื
อให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เหล่านีB  

ดงัรายละเอียดในตารางที
 4.12  
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ตารางที� 4.12  แสดงตารางแผนพฒันาชุมชนบา้นหนองชา้ง 
 

เป้าหมาย 6  ด้าน โครงการ/กจิกรรม 

1. ดา้นจิตใจและสงัคม 1) โครงการฝึกอบรมศีลธรรมและจริยธรรมชุมชน  
2) โครงการพฒันาทกัษะชีวติเยาวชน  
3) โครงการจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ ธรรมะพดูได ้และป้ายคติเตือนใจ   
4) โครงการเยาวชนเขา้วดัทุกวนัอาทิตย ์  
5) โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน  
6) โครงการปลูกจิตอาสา “หนองชา้งสมัพนัธ์”  
7) โครงการปลูกจิตอาสา กศน. สัมพนัธ์ เพื
อปลูกจิต และตระหนกัในสถาบนัชาติ 

ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ 
 8) โครงการพฒันาจิตสู่วถีิชีวติดีงามโรงพยาบาลคาํม่วง  

9) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตา้นยาเสพติด   
10) โครงการ “1 อาํเภอ 1 ค่าย ปรับเปลี
ยนพฤติกรรม อาํเภอสามชยั ปี 2555”  
 

2. ดา้นเศรษฐกิจ ชุมชนมีการตัBงกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื
อรองรับวสิาหกิจชุมชน อนัไดแ้ก่  
1)  กลุ่มสตรีทอผา้ไหมแพรวาบา้นหนองชา้ง  
2)  กลุ่มธนาคารขา้ว            
3)  กลุ่มสตรีทอผา้  
4)  กลุ่มออมทรัพยเ์พื
อการผลิต  
5)  กลุ่มจกัสาน 
6)  กลุ่มปัB มนํB ามนัชุมชน  
7)  กลุ่มนํB าดื
มชุมชน  
8)  กลุ่มก๊าซชีวภาพจากมูลสตัว ์ 
9)  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 

3. ดา้นการเรียนรู้ 1)  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
2)  โครงการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ศูนยผ์า้ไหมแพรวา

บา้นหนองชา้ง  
3)  โครงการเปิดโลกทศัน์แห่งการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาทอ้งถิ
น              
4)  โครงการธรรมมานุรักษน์อ้ยรักการอ่าน  
5)  โครงการเจา้หนา้ที
บรรณารักษน์้อยห้องสมุดไตรสิกขาวดัโพธิX ศรีสวา่งหนอง

ชา้ง หอสมุดไตรสิกขาแหล่งขอ้มูลสร้างปัญญา 
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ตารางที� 4.12  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย 6  ด้าน โครงการ/กจิกรรม 

4. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ
งแวดลอ้ม 

1) โครงการฝึกอบรมยวุทูตอาสาสมคัรพิทกัษสิ์
งแวดลอ้ม  
2) โครงการทาํความสะอาดรอบบา้นในวนัอาทิตย ์ 
3) โครงการคืนธรรมชาติใหก้บัชุมชน 
 

5. ดา้นสาธารณสุข 1) โครงการสร้างสุขภาพเบาหวานบนวถีิชีวติผูไ้ทยบา้นหนองชา้ง          
2) โครงการสร้างสุขภาพในวดักบัปฏิบติัธรรมทุกวนัพระ ตรวจความดนัป้องกนั

โรคส่งเสริมสุขภาพจิต ร่วมกบั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นจาน   
3) โครงการสนบัสนุนใหว้ดัเป็นศูนยส่์งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล 
 

6. ดา้นวฒันธรรมประเพณี 1) โครงการอนุรักษก์ารฟ้อนรําวฒันธรรมผูไ้ทย 
2) โครงการโป่งลางชา้งนอ้ยธรรมมานุรักษอ์าํเภอสามชยั  
3) โครงการส่งเสริมจัดการประกวดร้องสรภญัญะเพื
อการอนุรักษ์วฒันธรรม

ประเพณีดงัเดิมของชนเผา่ชาวผูไ้ทย  
4) โครงการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมชุมชน  เช่น  ประเพณีการเขี
ยนเขย ประเพณี   

ฮีตสิบสอง คลองสิบสี
   
5) โครงการแต่งกายชุดผูไ้ทย 
 

 

   เมื
อได้ข้อมูลพืBนฐานเกี
ยวกับความต้องการของคนในชุมชน และสภาพปัญหา    
ต่าง ๆ ของชุมชน แล้วจึงให้คนในชุมชนเสนอโครงการ และกิจกรรมเพื
อดาํเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายในการพฒันาชุมชน แลว้นาํมาจดัทาํเป็นแผนชุมชน ดา้นต่าง ๆ ดงันีB  
     1) ดา้นจิตใจและสังคม เป้าหมายของการพฒันาดา้นนีB  คือ คนในชุมชนมี
ความสามคัคี ดว้ยการกาํหนดใหมี้กฎระเบียบหมู่บา้นชดัเจน เพื
อใหทุ้กคนปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
มีหลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื
องยึดเหนี
ยวจิตใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายโดยใชเ้วทีประชาคมหมู่บา้น 
     2) ด้านเศรษฐกิจ เป้าหมายของการพฒันาด้านนีB  คือ ลดรายจ่าย เพิ
ม
รายได้ ด้วยการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกพืชผกัสวนครัว เลีB ยงสัตวเ์พื
อการบริโภค ใช้บญัชี
ครัวเรือนในการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายในครอบครัว และเนน้การเลือกและจดัการทรัพยากรที
มีอยู่
อยา่งจาํกดัเพื
อป้อนเขา้สู่กิจกรรมการพฒันาต่าง ๆ ของชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ พยายามส่งเสริม
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กิจกรรมที
เน้นการพึ
 งตนเองตามวิถีของชุมชน ด้วยการรวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เพื
อ
พฒันาเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ
 งทุกกลุ่มกิจกรรมตอ้งร่วมกนัทาํงานบนฐานของภูมิปัญญาที
มีอยู่ให้
สามารถขบัเคลื
อนการพฒันาใหเ้ขม้แขง็ นอกจากนีBยงัมีการส่งเสริมการทาํเกษตรผสมผสาน การทาํ
ปุ๋ยชีวภาพ และการเลีBยงสัตวฯ์ เพื
อให้เกิดผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที
ปลอดภยั
จากสารพิษ อนัจะนาํไปสู่การพึ
งตนเองในระยะยาว 
      3) ด้านการเรียนรู้ มีเป้าหมายของการพฒันาด้านนีB  คือ สร้างศูนย์การ
เรียนรู้ เพื
อเปิดพืBนที
การแลกเปลี
ยนเรียนรู้ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ
นในชุมชน ทัBงนีB  เพราะการ
ส่งเสริมดา้นการเรียนรู้ของชุมชนมีความสําคญัมาก จึงไดมี้การวางแผนดา้นการศึกษาให้กบับุตร
หลานหรือเยาวชนในชุมชนให้ไดรั้บการศึกษาในระดบัที
สูงขึBน ซึ
 งเดิมทีนัBนเยาวชนส่วนใหญ่จะ
ศึกษาเพียงขัBนพืBนฐานเท่านัBน นอกจากนีBยงัมองวา่การศึกษาไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะแค่ในระบบการศึกษา
เท่านัBน แต่ยงัรวมถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียน การอบรมสั
งสอนให้บุตรหลานได้เรียนรู้สิ
 ง   
ต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมของชุมชน และภูมิ
ปัญญาด้านต่าง ๆ ซึ
 งส่วนมากเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการฝึกปฏิบติัภายใตก้าร
แนะนาํของปราชญชุ์มชน 
     4) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ
งแวดลอ้ม เป้าหมายของการพฒันาดา้น
นีB  คือ ใหส้ามารถดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ
งแวดลอ้มไม่ใหเ้สื
อมโทรมหรือถูกทาํลายโดย
ไม่จาํเป็น ที
ผา่นมาไดมี้การจดัทาํโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเยาวชนยุวทูตสิ
งแวดลอ้ม กิจกรรม
การปลูกป่าคืนธรรมชาติใหก้บัชุมชน เป็นตน้ อีกทัBงชุมชนยงัไดส่้งเสริมใหใ้ชพ้ลงังานทดแทน โดย
ไดร่้วมกนัจดัตัBงกลุ่มทาํก๊าซชีวภาพจากมูลสัตวใ์ชใ้นครัวเรือน  
     5) ด้านสาธารณสุข เนื
องจากในอดีตคนในชุมชนนิยมใช้วิธีการรักษา
แบบพืBนบา้นดว้ยการใช้ยาสมุนไพรพืBนบา้นและวิธีการเป่าโดยหมอพืBนบา้นเพื
อรักษาโรค และใน
ปัจจุบนัก็ยงัมีคนในชุมชนบางส่วนที
ยงัรักษาแบบพืBนบา้นควบคู่กบัการรักษาทางการแพทยแ์ผน
ปัจจุบัน เพื
อให้เกิดการปรับเปลี
ยนเป็นไปอย่างเหมาะสมจึงได้มีการจัดทําแผนชุมชนด้าน
สาธารณสุขขึBน โดยกลุ่มที
มีบทบาทมากคือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ซึ
 งเป็น
กลุ่มที
ไดรั้บการสนบัสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมให้ชาวบา้นไดจ้ดัตัBงกลุ่มเพื
อ
ดูแลกนัเองดา้นสุขภาพ นอกจากนีB ชุมชนยงัไดเ้ขา้ร่วมโครงการวดัศูนยส่์งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล 
ทัBงยงัมีศาลาประชาคมเป็นศูนยร์วมองค์ความรู้ดา้นต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพดว้ย เช่น 
ตารางให้ความรู้เรื
องเบาหวาน การให้ความรู้เกี
ยวกบัการรักษาสภาพแวดลอ้มของชุมชน เป็นตน้ 
นอกจากนีB ยงัมีสวนยาสมุนไพรที
ติดป้ายชื
อบอกสรรพคุณของยาสมุนไพรแต่ละชนิด และมีลาน
นวดเทา้สุขภาพคอยบริการใหป้ระชาชนที
มาใชบ้ริการ  
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     6) ดา้นวฒันธรรมและประเพณี การพฒันาด้านนีB ชุมชนมีเป้าหมาย คือ 
สืบสานวฒันธรรมประเพณี ซึ
 งชุมชนบา้นหนองชา้งไดด้าํเนินการจดังานประเพณีฮีตสิบสอง คลอง
สิบสี
 สืบต่อกนัมาเป็นประจาํทุกปีโดยไม่ไดว้า่งเวน้ นอกจากนีB ยงัมีการส่งเสริมให้มีการแต่งกายชุด
ผู ้ไท ยข อง คนใ นชุ มช น โดย ได้ รับ ควา มร่วม มือส นับ สนุนจากหน่วยง านท้อง ถิ
 นแล ะ
สถาบนัการศึกษา ร่วมทัBงการส่งเสริมใหใ้ชภ้าษาทอ้งถิ
นในการสื
อสารสาํหรับคนในชุมชนดว้ยกนั 

    7) ดา้นโครงสร้างพืBนฐานเพื
อการพฒันาชุมชน งานดา้นนีB เป็นงานที
ตอ้ง
ประสานกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองชา้ง เพื
อกาํหนดแผนใหส้อดคลอ้งกนั เพราะเป็นดา้นที

ชุมชนไม่สามารถทาํดว้ยตวัเองทัBงหมด ซึ
 งส่วนใหญ่มกัเน้นเรื
องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) การปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบหมู่บา้น การสร้างฝายชะลอนํBา เป็นตน้ 
 

4.5.2  การเชื�อมโยงแผนสู่แผนการปฏิบัติ 

ชุมชนบา้นหนองชา้งถือเป็นชุมชนที
มีการเชื
อมโยงแผนชุมชนสู่แผนปฏิบติังานไดอ้ยา่งดี 
จะเห็นไดจ้ากการที
สมาชิกของชุมชนให้ความสําคญั และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาแทบทุก
ระดบั ในลกัษณะที
เป็นกระบวนการ ดงัรายละเอียดต่อไปนีB  
    4.5.2.1  กระบวนการพฒันาโครงการและการดาํเนินงาน  
    โครงการพฒันาในชุมชนหลายโครงการ รวมทัBงกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน แม้
จะเกิดจากการริเริ
 มจากภายนอก ส่วนใหญ่จากหน่วยงานของรัฐที
 เกี
ยวข้องผ่านเครือข่าย
ผูส้นบัสนุน และบางส่วนเป็นโครงการที
เป็นส่วนหนึ
งของนโยบายของรัฐ ซึ
 งมีการสนบัสนุนดา้น
งบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารขา้ว กลุ่มสตรีทอผา้ไหมแพรวา กลุ่มนํB าดื
มชุมชน และกลุ่ม
ปัqมนํBามนั แต่กระบวนการคิดและการตดัสินใจเลือกโครงการหรือจดัตัBงกลุ่มกิจกรรมให้สอดคลอ้ง
กบัวิถีชีวิตของชุมชน และการปฏิบติัตามโครงการหรือกลุ่มกิจกรรม เป็นสิ
 งที
ผูน้ ําชุมชนและ
สมาชิกทุกคนในชุมชนเป็นผูก้าํหนดเอง ผา่นเวทีประชาคมหมู่บา้น ทัBงนีB ผูน้าํชุมชนถือไดว้า่มีส่วน
สําคญัในการทาํความเขา้ใจถึงผลดี และผลกระทบที
จะเกิดขึBน ให้สมาชิกของชุมชนไดต้ระหนกัรู้ 
ก่อนการตดัสินใจดงันัBน การมีส่วนร่วมในการจดัตัBงกลุ่มกิจกรรม และการดาํเนินงานตามโครงการ
ต่าง ๆ ของคนในชุมชนจึงเป็นเรื
องง่าย  เพราะคนในชุมชนไดท้ราบถึงความสามารถในการสนอง
จุดมุ่งหมายร่วมกนัของคนในชุมชนของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที
ตดัสินใจทาํ เมื
อตดัสินใจ
แลว้จึงดาํเนินการอย่างเป็นขัBนตอน ซึ
 งมีขัBนตอนกระบวนการขบัเคลื
อนการพฒันาโดยอาศยัเวที
ประชาคมหมู่บา้นนัBน  สามารถสรุปลาํดบัเป็นขัBนตอน ดงัต่อไปนีB   
      1) มีการเตรียมความพร้อมของทีมงานที
 รับผิดชอบ และผู ้นํา เวที
ประชาคมหรือประธานที
ประชุม 
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       2) มีการจดัเตรียมหวัขอ้เรื
องที
จะประชุมหรือแลกเปลี
ยนเรียนรู้ใหพ้ร้อม 
       3) มีการเตรียมความพร้อมของชุมชน คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบอย่างทั
วถึง เพื
อเตรียมตวัเข้าร่วมเวทีประชาคม มีการจัดเตรียมสถานที
ให้
เหมาะสมต่อการพบปะ พูดคุยแลกเปลี
ยนเรียนรู้ ของผูเ้ข้าร่วมเวทีประชาคม และเตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์ ที
จะใชใ้หพ้ร้อม เช่น เครื
องเสียง สมุด กระดาษ ปากกา อื
น ๆ  
      4) มีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมเวทีได้แลกเปลี
ยน แสดงความคิดเห็น
หลากหลาย และมีการใชสิ้ทธิออกเสียงการลงมติเห็นชอบให้ดาํเนินงาน หรือเสนอความคดัคา้นใน
การรักษาประโยชน์ของชุมชน  
      5) มีการหาขอ้สรุปเรื
องที
ประชุม สรุปผลการประชาคมหรือประชุม ให้
ผูเ้ขา้ร่วมเวทีไดรั้บทราบและเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั  
    จะเห็นไดว้า่การขบัเคลื
อนการพฒันาของชุมชนบา้นหนองชา้งเนน้การมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยอาศยัเวทีประชาคมหมู่บา้น ซึ
 งเป็นการรวมตวัของสมาชิกในชุมชนเพื
อร่วมกนัคิด
วางแผนและทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนดว้ยตนเอง เป็นเวทีการพดูคุยแลกเปลี
ยนขอ้มูลต่าง ๆ เพื
อ
วิเคราะห์ความตอ้งการแกปั้ญหาในชุมชน การวางแผนการพฒันาชุมชน และการกาํหนดขอ้ตกลง
ร่วมกนั โดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที
มีวตัถุประสงคห์รือตอ้งการแกปั้ญหาใน
เรื
องเดียวกนั   
     ในการขับเคลื
อนการพัฒนาชุมชนที
นําไปสู่การเกิดแผนชุมชน การพัฒนา
โครงการ และกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนบา้นหนองชา้ง มีองคป์ระกอบสําคญั คือ การทาํเวที
ประชาคมหมู่บ้านซึ
 งคนในชุมชนมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมอย่างแข็งขนั และอนันําไปสู่การทาํ
โครงการและกิจกรรมที
หลากหลายสนองความตอ้งการหลายดา้นของชุมชนอยา่งแทจ้ริง ตวัอยา่งที

โดดเด่น คือ การสร้างหอ้งสมุดไตรสิกขา วดัโพธิX ศรีสวา่งหนองชา้ง ซึ
 งผูเ้ป็นตน้คิด คือ ผูน้าํศาสนา
ที
อยูใ่นชุมชนซึ
 งเป็นผูที้
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ เมื
อท่านไดเ้สนอความคิดก็กระตุน้ให้เป็นจุดริเริ
ม
ในการประสานผูน้าํชุมชน อนันาํไปสู่การจดัเวทีประชาคมหมู่บา้นขึBน พ่อบุญโชคผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั
เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น ซึ
 งจดัที
ศาลาวดัวา่ มีผูเ้ขา้ร่วมหลากหลาย 
ผูน้าํชุมชน กรรมการหมู่บา้น ผูอ้าวโุส ผูน้าํทอ้งถิ
น ผูน้าํธรรมชาติ ผูน้าํศาสนา ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ กลุ่ม
เยาวชนและสมาชิกของชุมชน ผูด้าํเนินการในการจดัเวทีพดูคุย ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ  
      1) ผูน้ ําชุมชน คือ ผูใ้หญ่บ้านเป็นประธานซึ
 งที
ทาํหน้าที
หลักในการ
ควบคุมการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามประเด็นที
ไดเ้ตรียมไวอ้าจปรับบา้งตามสถานการณ์  
      2) ผูน้าํศาสนา คือ พระอาจารยบุ์ญทวี เจา้อาวาสวดัโพธิX ศรีสว่างหนอง
ช้าง ซึ
 งเป็นผูเ้สนอความคิดในการสร้างห้องสมุดไตรสิกขา วดัโพธิX ศรีสว่างหนองช้าง ไดแ้สดง
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ความคิดเห็นถึงความสําคญัในการจดัสร้างห้องสมุด ประโยชน์ที
คนในชุมชนจะไดรั้บ พร้อมทัBง
ตอบขอ้สักถามของผูเ้ขา้ร่วมเวทีไดช้ดัแจง้ 
    ในการประชุมประชาคมหมู่บา้นไดมี้การแลกเปลี
ยนความคิดเห็นถึงผลดีผลเสีย 
เมื
อทุกคนในชุมชนไดเ้สนอความคิดเห็น และเสนอแนวทางต่าง ๆ แลว้ ก็ลงมติเป็นกรณี ๆ ไป โดย
เริ
มจากการที
ชุมชนตกลงที
จะสร้างห้องสมุดร่วมกนั ตามดว้ยการตัBงคณะกรรมการดูแลโครงการ
แผนกต่าง ๆ หลงัจากนัBนก็มีการจดัเวทีประชาคมพูดคุยบ่อย ๆ เพื
อเป็นการติดตามและประเมินผล
ในการทาํงาน สิ
งที
คนในชุมชนมีความกงัวลใจมากที
สุด คือ เรื
องงบประมาณในการจดัสร้าง ทาํให้
ตอ้งมีการทาํเวทีประชาคมหลายครัB งเพื
อหาแนวทางออกร่วมกนัของการทาํงาน โดยไดพู้ดคุยกนัถึง
วิธีการหางบประมาณ ผลจากความพยายามของคนในชุมชนทาํให้ได้เริ
มก่อสร้างห้องสมุดใน ปี 
พ.ศ. 2551 และแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2553 ดว้ยงบประมาณ 3,000,000 กวา่บาท ในขณะเดียวกนัผูน้าํ
ศาสนา คือ พระอาจารยบุ์ญทวี (นามสมมติ, 2555) ก็มีแนวความคิดอยากจะให้ความสําเร็จของ
ชุมชนแห่งนีB เป็นตวัจุดประกายความคิด สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัชุมชนอื
น ๆ ไดน้าํแนวความคิดนีB
ไปเริ
มตน้สรรสร้างใหก้บัชุมชนของตนเอง โดยพระอาจารยบุ์ญทว ี(นามสมมติ, 2555) ไดก้ล่าววา่ 
 

สิ
 งดี ๆ นีB เกิดจากความศรัทธา ความรัก ความสามคัคีของคนในชุมชน 
จริง ๆ มนัจะทาํให้ความคิดนีB ถูกต่อยอด ถูกเสริมต่อ ดว้ยความคิดความ
ตัBงใจของคนในชุมชนไดเ้อง … อย่ามวัตัBงท่ารองบประมาณ รอความ
ช่วยเหลือจากคนอื
น คิดแลว้ลงมือทาํ เรามีงบเท่าไหร่ก็ทาํไปก่อน ถา้งาน
ของเราเป็นประโยชน์ การส่งเสริมช่วยเหลือให้งานเสร็จสมบูรณ์เร็วขึBนก็
จะตามมาเอง 

 
    ในขณะที
พ่อบุญโชค (นามสมมติ, 2555) ไดก้ล่าวถึงการเตรียมการในการทาํเวที
ประชาคมหมู่บา้นในเรื
องการสร้างห้องสมุดว่า ผูน้าํชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น จะมีการพูดคุย
กบัผูน้าํศาสนาทาํตามตกลงกนัถึงทิศทางในการดาํเนินงาน และประเด็นในการพูดคุย ก่อนจะมีการ
ทาํเวทีประชาคมหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้นจะทาํหน้าที
ในการสังเกตการณ์ ด้วยการสังเกต
พฤติกรรมของผูร่้วมเวที ใหข้อ้เสนอแนะเพื
อแกไ้ขสถานการณ์ รวมถึงอาํนวยความสะดวกในทุก ๆ 
เรื
อง เช่น อุปกรณ์ การจดบนัทึก การสรุปขอ้มูล ในบางครัB งตอ้งทาํหนา้ที
ให้ขอ้มูลนอกเวลาทาํเวที
ประชาคมหมู่บา้นดว้ย   
   อีกตวัอยา่งหนึ
งของการขบัเคลื
อนงานการพฒันาชุมชนผา่นเวทีประชาคมหมู่บา้น 
คือ โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน (SML) ปี พ.ศ. 2552 จากการสอบถามผูใ้ห้
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ขอ้มูลที
สําคญัทาํให้ทราบว่า ผูน้าํชุมชนมีการประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกชุมชนรับทราบว่า ชุมชน
ไดรั้บจดัสรรงบของประมาณโครงการ (SML) ปี พ.ศ. 2552 ให้ชุมชนดาํเนินการจดัเวทีประชาคม
หมู่บา้น โดยผูน้าํชุมชนทาํการประชาสัมพนัธ์ 3 วนั ก่อนจดัเวทีประชาคม ดว้ยการแจง้ให้ผูแ้ทน
ครัวเรือนอยา่งนอ้ยครัวเรือนละ 1 คน เขา้ร่วมประชุม ณ ศาลาการเปรียญของวดั เวลา 19.00 น. ซึ
 ง
พอ่บุญโชคอธิบายวา่  จากการสังเกตของตนเองก่อนการประชุม สมาชิกของชุมชนไดท้ยอยเขา้ร่วม
ประชุมเกิน ร้อยละ 50 ของจาํนวนครัวเรือนทัBงหมด เมื
อพร้อมแลว้ผูน้าํชุมชน คือ ผูใ้หญ่บา้นซึ
 ง
เป็นประธานกรรมการกองทุนหมู่บา้น เป็นประธานในการจดัเวทีประชาคมเปิดการประชุม ได้
ชีB แจงความเป็นมา วตัถุประสงค์ ระเบียบ หลกัเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ วิธีการ ขัBนตอนการ
ดาํเนินงานของโครงการ SML และงบประมาณที
หมู่บา้นไดรั้บการจดัสรรมา เมื
อประธานชีBแจงการ
ดาํเนินงานเสร็จแลว้ จึงให้ผูเ้ขา้ร่วมเสนอชื
อผูที้
จะมาเป็นคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ SML 
ของชุมชนวา่ควรจะมีจาํนวนเท่าใด ซึ
 งตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
แห่งชาติวา่ดว้ยแนวทางการดาํเนินงานตามโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน ชุมชน
สามารถตัBงคณะกรรมการไดจ้าํนวน 11-13 คน ที
ประชุมไดล้งมติให้คดัเลือกมีจาํนวน 11 คน โดย
ใชว้ธีิการใหมี้ผูเ้สนอ และมีผูรั้บรองจาํนวน 15 คน แลว้เลือกคณะกรรมการดาํเนินงานในตาํแหน่ง
ต่าง ๆ จนครบ หลงัจากนัBน ที
ประชุมไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วมวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหา สาเหตุ และแนวทางใน
การแก้ปัญหาของชุมชนว่าควรเป็นอย่างไร ต่อจากนัBนผูเ้ขา้ร่วมเวทีประชาคมก็จะแสดงความ
คิดเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกชุมชน แลว้ให้เสนอโครงการเพื
อแกปั้ญหาของชุมชน 
โดยให้ผูเ้สนอโครงการนําเสนอความเป็นไปได้ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขัBนตอน และวิธีการ
ดาํเนินงานของโครงการ ผลประโยชน์ที
สมาชิกชุมชนจะได้รับอย่างไร ชีB แจงรายละเอียดให้ที

ประชุมทราบ เมื
อมีการเสนอโครงการเสร็จแลว้ ประธานในที
ประชุมจึงไดข้อมติที
ประชุมวา่ควรจะ
สนับสนุนโครงการใด และลงมติเห็นชอบโครงการ ซึ
 งที
ประชุมไดมี้มติให้จดัตัBงกลุ่มปัqมนํB ามนั
ชุมชน เมื
อไดโ้ครงการตามที
ประชุมเห็นชอบแลว้ประธานจึงมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการ
ดาํเนินงานโครงการ SML ของหมู่บ้านไปดาํเนินการจดัทาํรายละเอียดโครงการส่งให้อาํเภอ
ดาํเนินการต่อไป การบริหารกลุ่มในช่วงปีแรกระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2553 ใชรู้ปแบบในการบริหาร
แบบคณะกรรมการบริหาร มีคณะกรรมการจาํนวน 10 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
หมู่บา้นจึงไดเ้ปิดเวทีประชาคมหมู่บา้นขึBนอีกครัB งหนึ
งเพื
อเสนอรูปแบบของการบริหารจดัการ ผล
ของการจดัเวทีครัB งนีBทาํใหไ้ดข้อ้ตกลงร่วมกนัวา่ การบริหารจดัการปัB นนํB ามนัของชุมชนนัBน ควรให้
คนในชุมชนที
ชนะการประมูลเป็นผูรั้บผิดชอบบริหารจดัการ โดยอุปกรณ์ทุกอยา่งเป็นของชุมชน 
โดยใหค้งรูปแบบของคณะกรรมการไวเ้หมือนเดิม  ซึ
 งจะไม่มีอาํนาจในการบริหาร แต่ให้ทาํหนา้ที

ตรวจสอบและให้คาํปรึกษาในการบริหารจดัการไม่ให้ขาดทุน โดยที
ผลกาํไรที
เกิดขึBนจะแบ่งครึ
 ง
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ระหวา่งชุมชนกบัผูรั้บผิดชอบ ผูที้
รับผิดชอบการบริหารจดัการมีวาระการบริหารจดัการ 1 ปี เมื
อ
หมดวาระก็จะทาํการประมูลผา่นเวทีประชาคมหมู่บา้นใหม่ ผลปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2553-2554  มี
ผลกาํไรเกิดขึBน ตามมติเวทีประชาคมหมู่บา้นไดต้กลงกนัวา่จะนาํเงินกาํไรที
ไดส่้วนแบ่งนีB เขา้สมทบ
เป็นกองกลางของหมู่บา้นเพื
อพฒันาชุมชนต่อไป โดยไม่ไดแ้บ่งเงินปันผลให้ชาวบา้นทุกหลงัคา
เรือน  
    จากการจดัเวทีประชาคมหมู่บ้านของชุมชนบ้านหนองช้าง ทาํให้สมาชิกของ
ชุมชนที
เขา้มีส่วนร่วม มีความตื
นตวั ให้ความร่วมมือ และมีการเจรจาประนีประนอม ผูน้าํมีความรู้
ความเขา้ใจในเรื
องการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้นเพิ
มขึBน มีการวางกลยุทธ์ในการทาํงานอยา่งชดัเจน
ขึBน โดยมีหน่วยงานและเจา้หนา้ที
 ที
เกี
ยวขอ้งเช่น พฒันากร และผูน้าํทอ้งถิ
น เป็นพี
เลีB ยงแนะนาํให้
คาํปรึกษารูปแบบการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น ซึ
 งเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมเวทีประชาคมไดแ้สดง
ความคิดเห็นหลากหลายไม่มีการชีBนาํ โดยใชว้ิถีประชาธิปไตยของชุมชน อนัส่งผลให้มีกฎระเบียบ
และกติกาต่าง ๆ ที
ไดม้าจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จึงไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน
อยา่งมาก พอ่บุญมาก (นามสมมติ, 2556) ไดใ้หค้วามคิดเห็นเกี
ยวกบัเรื
องนีBวา่  
 

การใช้เวทีประชาคมทําให้ทุกคนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นว่า 
ชุมชนมีปัญหาอะไร มีความตอ้งการอะไร มีความฝันอยากจะเห็นชุมชน
เป็นอย่างไร เมื
อมีเป้าหมายที
ชัดเจนแล้วก็จะมาร่วมกันหาวิธีการ 
แนวทางในการพฒันา เป็นการออกแบบร่วมกนัของคนในชุมชน … แลว้
นาํไปสู่การลงมือทาํ สิ
งที
เกิดขึBนจะเป็นความสําเร็จหรือไม่สําเร็จ ก็เป็น
ผลของการพฒันาที
เริ
มมาจากความคิดของคนในชุมชน  
 

     ในขณะที
พ่อบุญมา (นามสมมติ, 2555) ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัที
มีบทบาทมากอีกท่าน
หนึ
งก็ไดก้ล่าวถึงการทาํประชาคมของชุมชนวา่  
 

ที
ผ่านมาชุมชนมีการทาํเวทีประชาคมในหลาย ๆ ด้าน เช่น การร่วมให้
ความเห็นในการทาํแผนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ... โดยจะทาํใน
ลกัษณะที
เป็นทางการ และในส่วนของชุมชนเองจะทาํในลกัษณะที
ไม่
เป็นทางการ เช่น การพูดคุยที
ศาลาวดั ศาลาประชาคมหมู่บา้น เป็นการ
พูดคุยในเรื
 องการบริหารจดัการกลุ่มกิจกรรมของชุมชน การวางแผน
โครงการและกิจกรรม เช่น ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
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โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน (SML) ชุมชนไดต้กลง
กนัจดัตัBงกลุ่มนํBาดื
มชุมชน กลุ่มปัqมนํBามนัชุมชน เป็นตน้ 

 
     แม่บวับาน (นามสมมติ, 2555) แกนนาํสตรีของชุมชนคนหนึ
งไดใ้หค้วามเห็นวา่  
 

การทาํเวทีประชาคมหมู่บ้านทาํให้เห็นความคาดหวงัของชุมชน เห็น
ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนและแนวโนม้ของอนาคต ... การถกเถียงทาํให้
เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชน พร้อมกบัไดแ้นวทางที
เอืBอต่อการพฒันา
ชุมชน ... ในบางครัB งอาจจะเหมือนดูมีความขดัแยง้กนัในระหว่างการ
ประชุม   
 

    ส่วนพอ่บุญโชค (นามสมมติ, 2555) ไดใ้หค้วามเห็นเพิ
มเติมวา่  
 

ชุมชนอาศยัมติเวทีประชาคมหมู่บา้นเป็นเครื
องมือในการขบัเคลื
อนการ
พฒันาและแกปั้ญหา ซึ
 งผลดีก็คือ ชุมชนจะมีขอ้ยติุในแต่ละเรื
อง ซึ
 งทาํให้
การพฒันาชุมชนดาํเนินไปได้ดีจากการยอมรับของทุกภาคส่วนของ
ชุมชน 

 
    4.5.2.2  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการโครงการ  
    ลกัษณะของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบา้นหนองช้าง ในการบริหารจดัการ
โครงการพฒันาต่าง ๆ เป็นดงัต่อไปนีB  
       1) การร่วมคิดและการร่วมตดัสินใจของคนในชุมชน สมาชิกของชุมชน
มีส่วนร่วมเป็นอยา่งมาก และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งหลากหลาย ทุกส่วนเปิดใจกวา้งรับ
ฟังทุกความเห็น ก่อนที
จะมีการประชุมมกัจะมีการติดประกาศล่วงหน้า มีการกระจายเสียงผา่นหอ
กระจาย (เสียงตามสาย) ประจาํชุมชน ทาํใหช้าวบา้นไดคิ้ดประเด็นต่าง ๆ ล่วงหนา้ และระหวา่งการ
ประชุมก็มีการสนทนาแลกเปลี
ยนความรู้ไดห้ลากหลาย ซึ
 งเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินโครงการ
หรือกลุ่มกิจกรรม ประกอบกบัสมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ทาํ
ใหมี้ความเขา้ใจในเรื
องของโครงการหรือกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ระดมความคิดเห็นไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
และการตดัสินใจจึงอยู่บนพืBนฐานของขอ้มูลที
เพียงพอ เป็นประโยชน์และตรงความตอ้งการของ
ชุมชน  
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       2) การร่วมปฏิบติังานของคนในชุมชน หลังจากที
ผ่านกระบวนการ
ตดัสินใจมาแลว้ สมาชิกของชุมชนและสมาชิกของโครงการหรือกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ จะแสดงความ
พร้อมในการปฏิบติังานและมีความเคารพในผูน้าํ  
       3) การร่วมรับผลประโยชน์ สมาชิกของชุมชน ผูร่้วมโครงการหรือกลุ่ม
กิจกรรม สามารถรับประโยชน์โดยตรง เช่นไดรั้บค่าแรงเมื
อมีการขายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มกิจกรรม 
การไดรั้บอาํนวยความสะดวกในเรื
องบริการต่าง ๆ ที
พฒันาเพิ
มขึBนในชุมชน เช่น มีนํB าดื
มที
สะอาด 
มีสถานที
บริการเติมนํBามนัในชุมชนที
สามารถใหบ้ริการไดง่้าย เป็นตน้  
       4) การร่วมประเมินผลโดยสมาชิกของชุมชน สมาชิกของโครงการและ
กลุ่มกิจกรรม สามารถประเมินผลการดาํเนินงาน โดยสามารถเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่าน
คณะกรรมการหมู่บา้น หรือให้ความเห็นในการประชุมเวทีประชาคมหมู่บา้น นอกจากนีB  ถ้าเป็น
สมาชิกกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ก็สามารถเสนอแนะผา่นประธานกลุ่มหรือคณะกรรมการกลุ่มที
พฒันา
เป็นสมาชิก ทัBงทางตรงและทางออ้มโดยการให้ขอ้มูล ให้ความเห็นต่อโครงการต่าง ๆ ที
เกิดขึBนใน
ชุมชน การที
สมาชิกในชุมชนมีความเต็มใจในการให้ขอ้มูลงานพฒันาประสบผลสําเร็จ ทาํให้
ชุมชนอื
น ๆ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาศึกษาชุมชน และชุมชนก็ไดรั้บประโยชน์เป็นอยา่งมากจาก
การแลกเปลี
ยนเรียนรู้ดว้ย  
    4.5.2.3  ผูมี้บทบาทในการพฒันาชุมชน  

    ในชุมชนบา้นหนองช้าง กลุ่มที
มีบทบาทสําคญัต่อการขบัเคลื
อนงานพฒันาของ
ชุมชนประกอบไปดว้ย 

     1) กลุ่มผูน้าํทางความคิด กลุ่มนีB มีบทบาทสําคญัในการขบัเคลื
อนงาน
ของชุมชน โดยเป็นแกนนําทางความคิด ที
ให้แนวทางในการพฒันา กลั
นกรองเรื
 องราวและ
วิเคราะห์สถานการณ์ทัBงภายในและภายนอก คอยเตือนสติให้แง่คิดแก่คนในชุมชน พร้อมทัBงนาํ
ปฏิบติัเป็นตวัอยา่งให้กบัชุมชน คนกลุ่มนีBประกอบดว้ยผูน้าํที
เป็นทางการไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น และผูน้าํที
ไม่เป็นทางการไดแ้ก่ เจา้อาวาส และปราชญ์ชาวบา้น บางคนอาจเคย
ดาํรงตาํแหน่งที
เป็นทางการ กลุ่มแกนนาํทางความคิดเหล่านีB เป็นผูมี้ภาวะผูน้าํโดยธรรมชาติ ชุมชน
ใหก้ารยอมรับนบัถือ     

     2) กลุ่มแกนกลาง กลุ่มนีBประกอบไปดว้ย  
      (1) แกนนาํที
เป็นหัวหน้าเขตคุม้ต่าง ๆ ซึ
 งชุมชนไดแ้บ่งโครงสร้าง

งานบริหารออกเป็น 8 คุม้ เพื
อการจดัการที
เหมาะสมกบัชุมชน ซึ
 งแกนนาํคือ หัวหนา้คุม้จะทาํ
หนา้ที
เป็นผูดู้แล แจง้ข่าวสารใหข้อ้มูล รวมทัBงการประสานงานดา้นต่าง ๆ   
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      (2) แกนนาํกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และกลุ่มเครือข่ายธรรมชาติ (กลุ่มจิต
อาสา) กลุ่มแกนกลางนีB ทาํหน้าที
 เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื
อนงานพฒันาชุมชนด้วยการ
เชื
อมโยงกบัฝ่ายต่าง ๆ ภายในชุมชนและหน่วยงานนอกชุมชน อนัเป็นการสร้างโอกาสให้คนใน
ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมมากขึBน และช่วยพฒันาบุคลากรแต่ละรุ่นให้มาทาํหน้าที
สืบต่องานพฒันาของ
ชุมชน 
     3) กลุ่มอาสาสมคัร ไดแ้ก่ กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
(อสม.) กลุ่มอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กลุ่มสตรีแม่บา้น และกลุ่มเยาวชนธรรมา
นุรักษส์ามชยั รวมทัBงขา้ราชการครู เจา้หนา้ที
สาธารสุขประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จะ
ทาํหน้าที
เป็นพี
เลีB ยงคอยให้ความรู้และสนบัสนุนชุมชนในดา้นต่าง ๆ ตามสายงาน พร้อมทัBงช่วย
ติดต่อประสานงานกบัภายนอก ถือไดว้า่เป็นผูมี้ส่วนช่วยในงานพฒันาของชุมชนอีกแรงหนึ
ง  
    4.5.2.4  บทบาทการพฒันาของสถาบนัต่าง ๆ ในชุมชน 

   การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน เป็นความพยายามในการเชื
อมโยงสถาบนัหลกั 
3 สถาบนัภายใตชื้
อวา่ “บวร” (บา้น วดั โรงเรียน) ให้ทาํหนา้ที
ในการสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนที
ดี 
โดยไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที
ของฝ่ายใด ฝ่ายหนึ
 งโดยลาํพงั แต่ตอ้งเกิดจากการร่วมมือของสถาบนั
ครอบครัว สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษา การแกปั้ญหาอย่างแข็งขนัและมีการบูรณาการ
อยา่งกลมกลืน เริ
มดว้ยการปลูกฝังเรื
องความดีและคุณธรรมจากสถาบนัครอบครัว มีสถาบนัศาสนา
ในการเติมเตม็เรื
องของศีลธรรม และจารีตแลว้ ส่งต่อให้สถาบนัการศึกษาบ่มเพาะปัญญาให้เกิดขึBน
อยา่งครบถว้น โดยมีเป้าหมายใหส้มาชิกชุมชน เป็นคนที
มีความรู้คู่คุณธรรม  ชุมชนบา้นหนองชา้ง
ไดใ้ชก้ารมีส่วนร่วมที
เรียกวา่ สามประสาน บา้น วดั โรงเรียน หรือ “บวร” ในการมีส่วนร่วมพฒันา
ชุมชน ดงันีB    
     1) บ้าน (บ-บ้าน) ได้แก่ สถาบันครอบครัว การปกครองท้องถิ
น 
เศรษฐกิจ สังคม สมาชิกชุมชน พ่อแม่ ญาติ ผูน้าํชุมชน รวมถึงปราชญช์าวบา้น จดัไดว้า่เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของชีวิต ทัBงให้การสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ เริ
มตน้จากครอบครัวทาํหน้าที
ในการอบรม
สั
งสอนและถ่ายทอดความรู้ ทกัษะชีวิตและประสบการณ์ โดยมีพ่อแม่เป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์
และฝึกฝนทกัษะการใช้ชีวิต พร้อมสั
งสอน ดว้ยการถ่ายทอดจากการบอกเล่า ทาํเป็นตวัอย่าง และ
ฝึกปฏิบติัจากการใหท้าํงานในครอบครัวตามความเหมาะสม ทัBงงานบา้นและกิจกรรมเพื
อการดาํรง
ชีพอื
น ๆ เช่น ทาํอาหาร ทาํไร่ ทาํสวน เลีB ยงสัตว ์ฝึกการทอผา้ ทาํจกัสาน เป็นตน้ ดงันัBน การเรียนรู้
จึงเกิดจากการสั
งสอน สังเกต จดจาํ และลองทาํตามแบบอยา่งที
พ่อแม่ปฏิบติั นอกจากนีBการเรียนรู้
ในครอบครัวยงัเป็นการเรียนรู้แบบที
ไม่ไดบ้งัคบัแต่เกิดขึBนจากวิถีชีวิตจริง เนื
องดว้ยเป็นเรื
องที
มี
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ความสําคัญต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน จึงกล่าวได้ว่าครอบครัวทาํหน้าที
 เป็นผูถ่้ายทอด
ประสบการณ์ชีวติอยา่งแทจ้ริง 
     2) วดั (ว-วดั) ไดแ้ก่ สถาบนัศาสนา รวมถึงเจา้อาวาส พระสงฆ ์อนัเป็น
ศูนยร์วมของคนในชุมชน วดัถือไดว้า่เป็นศูนยร์วมทางดา้นความศรัทธาและความดีงามของชุมชน 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที
เป็นศูนยร์วมทางดา้นวฒันธรรม โดยมีรูปแบบการเรียนรู้จากหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนา วดัจึงเป็นศูนยก์ลางในการปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา และเป็นศูนยร์วมในการ
พบปะพูดคุยระหวา่งคนในชุมชน เป็นสถานที
อบรมทางคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสถานที
หล่อ
หลอมจิตใจของชาวชุมชนให้มีความรัก ความสามคัคีต่อกนั นอกจากนีB วดัยงัเป็นสถาบนัทางสังคม
ที
มีหนา้ที
ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื
อและยึดถือเป็นแบบอยา่ง เช่น ความเสียสละ จิต
อาสา ความกตญัpูกตเวที หลกัธรรมในการดาํรงชีวิต ผ่านการแสดงพระธรรมเทศนา และผ่าน
พิธีกรรมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ดงันัBน วดัถือไดว้า่เป็นสถานที
สาธารณะคอยใหบ้ริการแก่ชุมชน
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที
วดัจัดให้มี เป็นสถานที
ให้บริการความรู้ด้วยการสอน มีการให้บริการ
ห้องสมุด การจดังานส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมของชุมชน จดันิทรรศการ จดังานประเพณี มี
หน่วยงานต่าง ๆ มาใชส้ถานที
ในการพฒันาอาชีพต่าง ๆ ใหก้บัชุมชน เปิดโอกาสใหชุ้มชนใชอ้าคาร
สถานที
ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาชุมชน ให้ความสะดวกกับชุมชนได้ใช้วสัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของวดัเพื
อทาํประโยชน์ต่อชุมชน วดัจึงจดัได้ว่า เป็นแหล่งขดัเกลาจิตใจของคน
ชุมชนอยา่งแทจ้ริง  
     3) โรงเรียน (ร-โรงเรียน) ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา ครู อาจารย ์นกัเรียน
และผูป้กครอง โดยที
โรงเรียนเป็นองค์กรหลกัในการเรียนรู้ มีเจตนารมณ์ในการพฒันาคุณภาพ
เยาวชน ใหเ้ป็นคนที
มีคุณภาพ เป็นที
ตอ้งการของสังคม อีกทัBงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนดว้ย ในการดาํเนินงานร่วมมือกบัชุมชนและวดั ผา่นการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ซึ
 ง
เกิดขึBนจากการร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน วดั โรงเรียน เช่น โครงการโปงลางชา้งนอ้ย เป็นการสืบต่อ
ศิลปะของทอ้งถิ
น โครงการอนุรักษ์ชุดแต่งกายทอ้งถิ
นในโรงเรียนของนกัเรียนบุคลากร เป็นตน้ 
นอกจากนีB ทางโรงเรียนยงัมีการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ
นให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
โดยเนน้การสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ
น พฒันาองคค์วามรู้ กล่าวไดว้า่โรงเรียน วดั และชุมชนมีส่วน
การเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี
ยนประสบการณ์ร่วมกนั เพื
อประโยชน์ในการพฒันาชุมชนให้เป็น
บุคคลที
มีคุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของชุมชนไดดี้ จึงกล่าวไดว้่าโรงเรียนเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดความรู้อยา่งแทจ้ริง 
      การมีส่วนร่วมในการพฒันาตามแนวความคิด “บวร” ที
ปรากฏในชุมชน
บา้นหนองชา้งดงัที
กล่าวมาแลว้ ทาํใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนรู้ที
หลากหลาย เป็นการส่งเสริมกิจกรรม
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ของชุมชน ทัBงสามส่วนไดเ้ปิดพืBนที
และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได ้“ร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วม
เรียนรู้”  ซึ
 งมีตวัแทนของคณะครูเป็นแกนนาํ และพระสงฆค์อยให้คาํปรึกษา พร้อมทัBงมีหน่วยงาน
ทอ้งถิ
น คือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล คอยสนบัสนุนในเรื
องงบประมาณ  
      จากการสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลที
สําคญัทาํให้ทราบวา่ การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาในอดีตนัB นไม่ได้ทาํเป็นระบบ ซึ
 งเดิมทีนัB นยงัไม่ได้มีแกนนําผูที้
 มีบทบาทชัดเจน ผูน้ํา
ครอบครัว ผูน้ําชุมชน องค์การบริหารส่วนตาํบลเองก็ทาํตามบทบาทหน้าที
แบบเดิม ๆ ส่วน
โรงเรียนก็ดาํเนินจดักิจกรรมตามบทบาทหนา้ที
ที
มีส่วนรับผิดชอบเฉพาะดา้นการศึกษา ในขณะวดั
เองก็ดาํเนินกิจกรรมที
เนน้พิธีกรรมตามหลกัของศาสนาเท่านัBน ซึ
 งเป็นการคิดและทาํอยา่งแยกส่วน 
แต่ในปัจจุบนั การพฒันาทุกดา้นไดบู้รณการเขา้ดว้ยกนั ทุกภาคส่วนหันหน้ามาคุยกนั ทาํให้เห็น
ทิศทางของการจดักิจกรรมเชิงบูรณาการตรงตามความต้องการของคนในชุมชน ตวัอย่างเช่น 
โครงการอนุรักษ์ชุดแต่งกายทอ้งถิ
น ซึ
 งเป็นความตอ้งการของคนในทอ้งถิ
นเองที
อยากจะอนุรักษ์
การแต่งกายดว้ยชุดชนเผา่ผูไ้ทยของตน แกนนาํหลกัในส่วนของคณะครูก็ให้การสนบัสนุนดว้ยการ
เขียนโครงการนาํเสนอผูบ้ริหารโรงเรียน ทาํให้ในปัจจุบนัเด็กนักเรียนตัBงแต่ชัBนอนุบาลก็จะมีชุด
ประจาํถิ
นของตนเอง อีกทัBงยงัเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนผูห้ญิงไดเ้รียนรู้การทอผา้ไปในตวัดว้ย 
การส่งเสริมการแต่งชุดประจาํถิ
นไม่เพียงแค่เกิดขึBนในสถานศึกษา คนในชุมชนก็ให้ความสําคญั
มากขึBน จะเห็นไดจ้ากเวลาชุมชนมีกิจกรรมพิเศษ และงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ทุกคนก็จะแต่ง
ชุดผูไ้ทยอนัเป็นเอกลกัษณ์ประจาํเผ่าของตนเอง ชุดผูไ้ทยถือว่าเป็นชุดประจาํตวัของชาวผูไ้ทยทุก
เพศทุกวยั  ที
น่าสนใจ คือ โครงการนีB ได้ขยายไปในส่วนของคณะครูและเจา้หน้าที
ในส่วนของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดว้ย ที
กาํหนดใหมี้การแต่งตวัดว้ยชุดนีBดว้ยในบางวนั  
      นอกจากนีB  ในด้านการศึกษายงัได้ส่งเสริมให้มีหลกัสูตรทอ้งถิ
น โดยที

ผูน้าํชุมชน และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาไดร่้วมกนัคิดให้เกิดการเรียนรู้ในแบบที
ชุมชน
ตอ้งการ ซึ
 งการศึกษาที
ชุมชนตอ้งการจะเกี
ยวขอ้งกบัการทาํงานและหาเลีB ยงชีวิตเป็นสําคญัด้วย  
ตวัอย่างที
โรงเรียนร่วมกับชุมชนได้ร่วมกันทาํในการพฒันาหลักสูตร โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาํบล ได้แก่ โครงการจา้งปราชญ์ชุมชนสอนวิชาภูมิปัญญา
ทอ้งถิ
น เรื
องการทอผา้ โดยทางโรงเรียนจดัชั
วโมงให้ปราชญ์มาบรรยายให้ความรู้ถึงความสําคญั
ของภูมิปัญญาทอ้งถิ
น และคุณค่าของภูมิปัญญาที
สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ เป็นการบอกเล่าเรื
องลาว
ประวติัความเป็นมาของชาวผูไ้ทยที
บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดลงบนลายผา้ ลวดลายผา้ต่างๆที
มี
ความสําคญั นาํผา้ที
บรรพบุรุษไดท้าํไวม้าให้นกัเรียนไดดู้เป็นมรดกทางปัญญาที
ล ํB าค่าของชุมชน 
พร้อมทัBงไดเ้รียนรู้วิธีการทาํเบืBองตน้ เพื
อสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัเรียนและผูที้
มีความสนใจ
ทั
วไป การดาํเนินการลกัษณะนีBทาํให้เด็กและเยาวชนผูห้ญิงไดรั้บการปลูกฝังให้ทอผา้ตัBงแต่เด็ก ๆ 
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ผา่นทางครอบครัว แลว้มาเสริมเติมที
โรงเรียนอีกชัBนหนึ
 ง  การจดัโครงการนีB ไม่ไดเ้สียค่าอุปกรณ์ 
ใด ๆ เพราะในแต่ละบา้นมีอุปกรณ์เหล่านีBอยู่แลว้ เป็นเพียงการส่งเสริมและกระตุน้ให้เด็กเยาวชน
ไดมี้ความสนใจอยากจะรักษาภูมิปัญญาของทอ้งถิ
นมากขึBน ในส่วนของการจกัสานก็เช่นเดียวกนั 
เดิมทีนัBนจะทาํเฉพาะสิ
งของสําหรับใช้ในครัวเรือน เมื
อนาํใช้ในการศึกษาไดมี้การปรับ โดยการ
จดัทาํโครงการที
เน้นการแปรรูปผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
เช่น กล่องขา้วขนาดเล็ก ไซขนาดเล็ก สําหรับติดหนา้รถ เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของโครงการที

ส่งเสริมนีB   สามารถไปจดัจาํหน่ายเป็นรายรายไดเ้สริมให้กบัเยาวชน การออกแบบหลกัสูตรหรือ
กิจกรรมนัB น ตัวแทนของคณะครูที
 เป็นแกนนําได้ปรึกษาหารือกับผู ้นําชุมชน ผู ้นําศาสนา 
คณะกรรมการโรงเรียน รวมถึงผูป้กครอง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนไดเ้สนอความคิด โดยยึด
หลกัการเรียนรู้ที
สร้างให้เด็กเกิดการปฏิบติัจริง ๆ ร่วมกบัครอบครัวและคนในชุมชน เช่น การ
สาธิตทาํแปลงเกษตรใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัปลูกจริง ปฏิบติัจริงแลว้นาํผลผลิตมาเป็นอาหารกลางวนั 
การพานกัเรียนไปสัมผสัวถีิชีวติชาวนาซึ
 งเป็นอาชีพของพ่อแม่ ฝึกให้ปฏิบติัจริงร่วมกนัระหวา่งพ่อ 
แม่ และผูน้าํชุมชนในที
ดินของโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการให้เด็กไดล้งมือทาํจริง ๆ นีB  เพื
อให้เห็น
คุณค่าและความยากลาํบากของพ่อแม่ การทาํกิจกรรมในลกัษณะนีB ช่วยสร้างให้เกิดทกัษะในชีวิต 
ด้วยการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ในขณะเดียวกันครูก็ได้เรียนรู้พฒันาตนเองไปกับกิจกรรมนอก
หอ้งเรียนที
ไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้จากที
อื
น เช่น การทาํนา การเก็บเกี
ยวพืชสมุนไพรดว้ย เป็นตน้ ใน
ขณะเดียวกันชุมชนและครอบครัวก็ได้เข้ามาเป็นผูส้นับสนุนและร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาให้
ลูกหลานในทอ้งถิ
นอย่างเต็มใจ เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื
อพฒันาการศึกษาจากทุกภาคส่วนให้
สอดคลอ้งกบับริบททอ้งถิ
น 
      ในการจัดกิจกรรมที
 เกี
ยวข้องกับวฒันธรรมประเพณี บ้าน วดั และ
โรงเรียนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมมาชา้นาน โดยทาํกนัจนเป็นวิถีชีวิต ในลกัษณะของการอาศยัหลกั
ศาสนา วฒันธรรม และประเพณี เป็นตวัเชื
อมให้เกิดกิจกรรมในชุมชน โดยเฉพาะในวนัสําคญัทาง
ศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา นอกจากนีB โรงเรียนไดร่้วมกบัชุมชนในการ
จดัพิพิธภณัฑแ์สดงชุดความรู้ชาวผูไ้ทย ซึ
 งเป็นการแสดงเรื
องราวต่าง ๆ ของชาวผูไ้ทย วิถีชีวิต การ
แต่งกาย ร่วมถึงเครื
องใชใ้นครัวเรือนของชาวผูไ้ทย พร้อมทัBงไดจ้ดัเรียบเรียงขอ้มูลเพื
อให้ผูที้
สนใจ
มาศึกษาเรียนรู้ และเมื
อชุมชนมีกิจกรรมก็จะมอบหมายให้เยาวชนที
ไดรั้บการฝึกฝนให้มาทาํหนา้ที

สื
อสารเรื
 องราววิถีชีวิตต่าง ๆ ให้กบัผูที้
มาเยือนได้ทราบถึงความเป็นมาต่าง ๆ จึงอาจกล่าวไดว้่า 
วฒันธรรมประเพณีเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนนีB  และเป็นสิ
งที
คนในชุมชนนีB ยึดถือปฏิบติัมาแต่
โบราณ เป็นกระบวนการทางสังคมอย่างหนึ
 ง ที
มีการถ่ายทอดจนเป็นแบบแผนในการดาํเนินชีวิต
ให้คนในชุมชน ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีจึงมีบทบาททางตรงและทางออ้มต่อการพฒันา
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ชุมชนในด้านต่าง ๆ อีกทัB งยงัมีความสําคัญต่อการเพิ
มพูนความรู้ เปลี
ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมของคนในชุมชนใหเ้ป็นไปในทิศทางที
ประสงค ์เช่น การสอนให้รู้จกัพึ
งตนเองโดยอาศยั
ภูมิปัญญาทอ้งถิ
น เสืBอผา้ การแต่งกาย การสร้างความสามคัคีในชุมชน การรู้จกัอนุรักษว์ฒันธรรม
ทอ้งถิ
น ดงันัBนการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ซึ
 งอาศยัสถาบนัหลกัในชุมชนมาส่งเสริมการ
พฒันาเป็นการให้ความสําคญักบัองค์ประกอบทางวฒันธรรม ให้ทาํหน้าที
เป็นแกนกลางในการ
พฒันา ร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมเรียนรู้ เป็นทางเลือกแนวทางหนึ
งที
สามารถทาํไดดี้ในการแกปั้ญหา
ใหก้บัชุมชนทอ้งถิ
นของชาวผูไ้ทย และสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
     4.5.2.5  การดาํเนินงานของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ 
   ในชุมชนบ้านหนองช้างมีการรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มกิจกรรมเพื
อส่งเสริมอาชีพ    
ต่าง ๆ ในลกัษณะของการช่วยเหลือซึ
 งกันและกนั ระหว่างสมาชิกในชุมชน โดยจดัให้มีกลุ่มที

บริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ มีที
ปรึกษากลุ่ม มีประธานกลุ่ม และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม ซึ
 งกลุ่มบุคคลเหล่านีB ได้รับคดัเลือกโดยสมาชิกในชุมชน ในปัจจุบนักลุ่ม
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนมีจาํนวน 8 กลุ่ม คือ  
    1) กลุ่มสตรีทอผา้ไหมแพรวา  
    2) กลุ่มธนาคารขา้ว  
    3) กลุ่มออมทรัพยเ์พื
อการผลิต  
    4) กลุ่มจกัสาน  
    5) กลุ่มปัB มนํBามนัชุมชน  
    6) กลุ่มนํBาดื
มชุมชน  
    7) กลุ่มก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์ 
    8) กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์   
   นอกจากนีB  ยงัมีเครือข่ายธรรมชาติ และกลุ่มจิตอาสา ซึ
 งเป็นการรวมตวักนัของคน
ในชุมชนเพื
อทาํงานร่วมกนั โดยไม่ไดมี้การจดัตัBงเป็นกลุ่มอยา่งชดัเจน แต่มีการปฏิบติัร่วมกนั เมื
อ
จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีที
เกิดขึBน ก็จะนดัประชุมกนัเพื
อแบ่งงานตามความถนดัของตนเอง 
โดยเฉพาะกลุ่มสตรีแม่บา้น และกลุ่มเยาวชนธรรมานุรักษ ์  
   ในการขับเคลื
อนงานกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที
ผ่านมาชุมชน มีการส่งเสริมให้
ประกอบอาชีพที
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการใช้เทคโนโลยีที
เหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพและให้สัมพนัธ์กบัทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที
มีอยู่ในชุมชน  การขบัเคลื
อนงานกลุ่ม
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนดาํเนินไปโดยอาศยัวิธีการที
หลากหลายผนัแปรตามลกัษณะของกิจกรรม  
เพราะกิจกรรมบางอย่างเป็นภูมิปัญญาที
สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษที
ทาํกนัผ่านระบบครอบครัว 
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ในขณะที
กิจกรรมบางอย่างตอ้งอาศยัความรู้และเทคนิคต่าง ๆ วิธีการดาํเนินงานและกลไกจึง
ต่างกนั การดาํเนินงานของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ มีกลไกและวธีิการขบัเคลื
อนดงัต่อไปนีB   
      1) การสร้างกติกาเพื
อให้สมาชิกของกลุ่มไดป้ฏิบติัร่วมกนั เป็นการสร้าง
ความร่วมมือกนัทาํงานของคนในชุมชน เพื
อให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายที
กลุ่มตอ้งการ ในการ
สร้างผลงานร่วมกนั โดยมีการแบ่งหนา้ที
ของสมาชิกกลุ่ม ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีบทบาท กลุ่ม
ต่าง ๆ ที
มีจึงสร้างปฏิสัมพนัธ์ที
ดีต่อกนัระหว่างสมาชิกและในชุมชน  ทาํให้มีการดาํเนินกิจกรรม
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอนัเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างกติกาที
ช่วยให้เกิดวฒันธรรมชุมชนที
ดี 
และเกิดเป็นพลงัของชุมชน ตวัอยา่งเช่น กลุ่มออมทรัพยเ์พื
อการผลิต มีรูปแบบการบริหารงานใน
ลักษณะคณะกรรมการ ซึ
 งประกอบด้วยประธาน รองประธาน คณะกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการ มีระเบียบกาํหนดใหส้มาชิกกลุ่มตอ้งฝากเงินสะสมเป็นหุน้ ๆ ละ 50 บาทไม่จาํกดัจาํนวน
หุ้น สมาชิกสามารถที
จะกูไ้ดสู้งสุดครัB งละ 200,00 บาท เก็บดอกเบีBยร้อยละ 3 ต่อเดือน สมาชิกจะ
กู้ยืมต้องมีสมาชิกคํB าประกันจาํนวน 2 คน สมาชิกประสงค์จะถอนเงินต้นให้แจ้งภายในเดือน
กุมภาพนัธ์ของทุกปี ปันผลให้สมาชิกปีละ1ครัB ง ในเดือนมีนาคม ปันผลมีอตัรา 100 ละ 2 บาทต่อปี  
นาํผลกาํไรที
เกิดขึBนจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบริหาร 10 เปอร์เซ็นต ์ เป็นตน้ 

     2) การส่งสมาชิกไปเขา้รับการฝึกอบรม หรือจดัวิทยากรมาสาธิตบรรยาย
ให้ความรู้ เทคนิคต่าง ๆ  เฉพาะดา้น เช่น การแปรรูปผลิตภณัฑ์ผา้ไหม เครื
องจกัสาน การทาํปุ๋ย
ชีวภาพ การทาํบ่อก๊าซชีวภาพ ฯลฯ หลงัการอบรมสมาชิกของกลุ่มไดท้ดลองทาํ ปรับปรุง แกไ้ข 
และหาความรู้เพิ
มเติมตลอดจนผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถิ
นที
มีอยู่ชุมชน ตวัอย่างเช่น การทาํบ่อ
ก๊าซชีวภาพ หลงัจากที
สมาชิกไดไ้ปเขา้รับการอบรมแลว้ก็มาทดลองทาํในชุมชน โดยสมาชิกที
เขา้
อบรมช่วยกนัทาํเอง ซึ
 งในปัจจุบนัชุมชนมีบ่อก๊าซชีวภาพจาํนวน 5 บ่อไวใ้ชใ้นชุมชน สามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือนไดเ้ป็นอยา่งมาก 

    3) การศึกษาดูงาน เพื
อแลกเปลี
ยนเรียนรู้กบักลุ่มต่าง ๆ ที
อยู่นอกชุมชน
ในรูปแบบที
หลากหลาย ทัB งในระดับชุมชนและระดับเครือข่าย ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี
ยน
ความคิดประสบการณ์ และเสริมสร้างความมั
นใจในทิศทางการเคลื
อนงาน ตลอดจนสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนอื
น ๆ ที
ผา่นมาชุมชนบา้นหนองชา้งไดจ้ดักิจกรรมศึกษาดูงานที
หลากหลาย 
ทาํให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของชุมชนอื
น และนํามาปรับปรุงใช้ในชุมชนตนเอง
ค่อนขา้งมาก ตวัอยา่งเช่น กลุ่มสตรีทอผา้ไหมแพรวาบา้นหนองชา้ง ไดไ้ปเรียนรู้กบักลุ่มทอผา้ใน
ชุมชนอื
น ทาํใหส้ามารถแปรรูปผลิตภณัฑเ์พิ
มไดห้ลากหลายขึBน ไม่วา่จะเป็นการตดัเสืBอเชิBต การทาํ
ผา้พนัคอ การทาํผา้โสร่ง การทาํผา้หลายลาย การทาํผา้คุมกล่องกระดาษชาํระ เป็นตน้ ทาํให้ไดใ้ช้
ประโยชน์ในการใชส้อยผา้และขยายตลาดสิBนคา้ชนิดนีBมากขึBน 
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    4) การส่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ เช่น ส่ง
ผลิตภณัฑ์เขา้ประกวดรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทย จากสถาบนัหม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ จนไดเ้ครื
องหมายรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ ตรานกยงู
พระราชทาน นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) การส่งผลิตภณัฑ์ให้สํานักงานพาณิชย์จงัหวดั
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ ์การส่งผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเขา้ร่วมแสดงในงานผา้ไหมของจงัหวดั 
เป็นตน้ นอกจากนีB สมาชิกของกลุ่มระดบัแนวหน้ายงัไดรั้บเชิญให้ไปเป็นวิทยากรดา้นต่าง ๆ เช่น 
การสาธิตการทอผา้ การสาธิตการทาํเครื
องจกัสาน เป็นตน้ ทาํให้ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเป็นที
รู้จกัของ
คนทั
วไปและเป็นที
ตอ้งการของตลาดมากขึBน ซึ
 งในปัจจุบนัผา้บางชนิดของคนในชุมชนเป็นผา้ที
มี
ราคาแพงและตอ้งสั
งทาํ เช่น ผา้ไหมแพรวาลายล่วงเป็นผา้ไหมแพรวา 2 สี ผา้ไหมแพรวาลายจก
หลายสี ผูข้อ้มูลสําคญัรายหนึ
ง แม่บวัไข่ (นามสมมติ, 2555) ไดเ้ล่าให้ฟังวา่  “การเขา้ร่วมโครงการ
ดงักล่าวทาํใหผ้ลิตภณัฑข์องกลุ่มไดอ้อกแสดงในงานต่าง ๆ ทัBงส่วนของภาครัฐและเอกชน...สินคา้
ของกลุ่มจึงเป็นที
รู้จกัของคนทั
วไป ทาํให้ยอดการขายผลิตภณัฑ์เพิ
มมากขึBน สามารถสร้างรายได้
ใหก้บัสมาชิกและชุมชนมากขึBน” 

    5) การนดัประชุมประจาํเดือน ประชุมประจาํปีของสมาชิกกลุ่ม และการ
นดัประชุมในโอกาสต่าง เช่น เมื
อหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนจดัวิทยากรมาให้ความรู้แก่คนใน
ชุมชนในเรื
องที
เกี
ยวขอ้งกบักิจกรรมของกลุ่ม เช่น การทาํบญัชี การทาํปุ๋ยชีวภาพ เป็นตน้ หรือเมื
อมี
สมาชิกจากชุมชนอื
นมาศึกษาดูงาน ทาํให้เห็นการทาํงานร่วมกนัของสมาชิก ซึ
 งเป็นเครื
องมือที

สําคญัที
ทาํให้คนพบปะสัมพนัธ์แลกเปลี
ยนเรียนรู้ด้วยกนั โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือช่วยใช้
สมาชิกของชุมชนมีพืBนที
และโอกาสไดแ้สดงความรู้ความสามารถของตนเอง นอกจากนีB ยงัเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์วถีิชีวติของชุมชนใหค้นไดรู้้จกัมากขึBน 
      6) การสนับสนุนและให้ค ําป รึกษาของแกนนํา ต่าง  ๆ ในชุมชน 
โดยเฉพาะผูมี้ประสบการณ์ที
เป็นปราชญ์ชาวบา้น ซึ
 งมีความรู้ในดา้นต่าง ๆ ทาํให้การดาํเนินงาน
ของกลุ่มดาํเนินไปดว้ยดี สมาชิกในชุมชนไดรั้บประโยชน์อย่างสูงสุด ตรงตามความตอ้งการของ
ชุมชน ปัญหาต่าง ๆ มีนอ้ยมาก การแกแ้ละป้องกนัปัญหาไดง่้าย โดยอาศยัความไวเ้นืBอเชื
อใจของ
สมาชิกในชุมชน ซึ
 งมีความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติที
มกัจะช่วยเหลือกนั ใหโ้อกาสแก่กนัและกนั 

  ผลการปฏิบติังานของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ทาํให้คนในชุมชนที
เป็นสมาชิกของ
กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ  มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม และมีโอกาสไดร่้วมแลกเปลี
ยนความคิดเห็น ทัBง
ภายในกลุ่มสมาชิกและกบัหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง ส่งผลให้สมาชิกมีการพฒันาทกัษะและความรู้ใน
ดา้นต่าง ๆ อีกทัBงชุมชนยงัไดส่้งเสริมให้สมาชิกเขา้รับการฝึกอบรมตามหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้
สมาชิกของกลุ่มกิจกรรมสามารถพฒันาการผลิตสินคา้ออกจาํหน่าย  ทัBงในดา้นปริมาณและรูปแบบ
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อนัช่วยเพิ
มรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวและสามารถยกระดบัความเป็นอยูข่องตนเองและครอบครัวให้ดี
ขึBน รวมทัBงส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกนัเวลามีปัญหา จึงเป็นการช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตที
อิง
วฒันธรรมใหด้าํรงอยู ่

 
 4.5.3  การสนับสนุนการเชื�อมโยงเครือข่าย  

ชุมชนบา้นหนองชา้ง ไดข้บัเคลื
อนการพฒันาดา้นต่าง ๆ โดยไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริม
จากหน่วยงานของรัฐที
เกี
ยวขอ้งและมีบทบาทในการพฒันาโดยตรง สนบัสนุนการพฒันาที
มาจาก
นโยบายของรัฐ ผา่นโครงการต่าง ๆ อีกทัBงยงัช่วยในการเชื
อมโยงเครือข่ายกบัชุมชนและภาคเอกชน 
ดงัรายละเอียดต่อไปนีB  

  4.5.3.1  การสนบัสนุนของสถาบนัต่าง ๆ ภายนอกชุมชน 
 ตลอดระยะเวลาที
ได้มีความพยายามพฒันา ชุมชนบ้านหนองช้างได้รับการ

สนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดถึงนโยบายของรัฐและโครงการของรัฐที
ส่งเสริม
กิจกรรมการพฒันาของชุมชน โดยมีส่วนเกี
ยวขอ้งและมีบทบาทในการพฒันาโดยตรง และโดย
ออ้มซึ
งถือวา่เป็นภาคีเครือข่ายการพฒันา ดงัรายละเอียดต่อไปนีB   

    1) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองชา้ง เป็นหน่วยงานที
เขา้มาสนบัสนุน
การพฒันาโครงสร้างพืBนฐานเพื
อการพฒันาชุมชน และสนับสนุนงบประมาณเพื
อการส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มของชุมชนดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ดา้นสาธารณสุข และดา้นธรรมชาติและสิ
งแวดลอ้ม และในปี พ.ศ. 2554 ไดส้นบัสนุนงบประมาณ
จาํนวน 100,000 บาท แก่กลุ่มแม่บา้นทอผา้ไหมแพรวาบา้นหนองชา้ง 
     2) กรมพฒันาชุมชน สนบัสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชนดา้นวิชาการและบุคลากร ดว้ยการแนะนาํวิธีการแกปั้ญหาที
เกิดขึBนภายในกลุ่มกิจกรรม 
และในการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาให้ความรู้ดา้นการบริหารจดัการ การจดัหาแหล่ง
ทุน การอบรมพฒันาศกัยภาพแก่สมาชิกในกลุ่ม การพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม การเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลิตภณัฑ์ของชุมชนให้ภายนอกได้รู้จกั และการประสานงานให้
สมาชิกของชุมชนไดไ้ปศึกษาดูงานนอกพืBนที
  
     3) กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการจดัตัBงศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาํหมู่บา้น (ศสมช.) เพื
อเป็นศูนยบ์ริการด้านสาธารณสุขในหมู่บา้น ซึ
 งตัBงอยู่ที
ศาลา
กลางบา้น เป็นที
ปฏิบติังานและเก็บรวบรวมขอ้มูลประจาํหมู่บา้น รวมทัBงมีการฝึกอบรมชาวบา้นให้
เป็นอาสาสมคัร สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดว้ย 
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    4) โรงเรียนบา้นหนองชา้ง ไดส้นบัสนุนครูและเจา้หนา้ที
เขา้ร่วมกิจกรรม
การพฒันากบัชุมชน ดว้ยการร่วมคิด ร่วมระดมสมองกบัชุมชน และบางครัB งร่วมเขียนโครงการเพื
อ
นําเสนอไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้อง โดยเฉพาะโครงการที
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหวา่งชุมชนกบัโรงเรียนในการทาํกิจกรรม 
     5) สํานักงานสหกรณ์จงัหวดักาฬสินธ์ุ สนับสนุนบุคลากรและวิชาการ 
ในการจดัอบรมเรื
องการบริหารจดัการด้านการเงิน การทาํบญัชีของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้
ตวัแทนของแต่ละกลุ่มเขา้รับการอบรม 
     6) สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดักาฬสินธ์ุ สนบัสนุนดา้นวิชาการให้มี
การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน และมีบรรจุภณัฑ์ที
เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง อีกทัBงยงั
ส่งเสริมใหก้ลุ่มต่าง ๆ จดัส่งผลิตภณัฑเ์ขา้ประกวดในวาระต่าง ๆ 
     7) สํานักงานพาณิชยจ์งัหวดักาฬสินธ์ุ ให้การสนบัสนุนดา้นบุคคลากร
และวิชาการด้วยการจัดโครงการอบรมเกี
 ยวกับการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภายในประเทศ เป็นตน้ 
     8) ธนาคารเพื
อการเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนแหล่งกู้เงินเพื
อการ
ลงทุนในการทาํการเกษตร เช่น สินเชื
อเพื
อการซืBอปุ๋ย สารเคมีปราบศตัรูพืช ฯลฯ โดยคิดอตัรา
ดอกเบีBยเท่ากบักลุ่มทั
วไป แต่การพิจารณาปล่อยกูจ้ะง่ายกวา่เป็นพิเศษเนื
องจากพิจารณาเป็นสมาชิก
ของชุมชนที
มีความเขม้แขง็ 
     9) กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2527 ไดส้นบัสนุนงบประมาณจาํนวน 
150,000 บาท และขา้วเปลือกจาํนวน 400 ถงั ใหแ้ก่กลุ่มธนาคารขา้ว 
     10) สํานกังานกองทุนเพื
อการลงทุนทางสังคม (SIF) และสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน (พอช.) ปี พ.ศ. 2542 ให้งบประมาณสนับสนุนในการสร้างอาคารถาวรจาํนวน 
1,030,000 บาท ซึ
 งปัจจุบันเป็นศูนย์จาํหน่ายผา้ไหมแพรวาร้านค้าชุมชน และให้งบประมาณ
สนบัสนุนกลุ่มสตรีทอผา้ไหมแพรวาบา้นหนองชา้ง จาํนวน 380,000 บาท 
     11) ส ถ า บัน ห ม่ อ น ไ ห ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า
พระบรมราชินีนาถ จงัหวดัขอนแก่น สังกดักรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 
2549 ได้สนับสนุน พนัธ์ุหมอน พนัธ์ไหม อุปกรณ์ในการเลีB ยงได้แก่ กระด้ง ผา้คลุม (ผา้แยง้) 
จาํนวน 10 ครัวเรือน และปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 20 ครัวเรือน 
     12) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ 
ปี พ.ศ. 2549 สนบัสนุนงบประมาณจาํนวน 5,500 บาท และอุปกรณ์ ผา้คลุม (แยง้) แก่กลุ่มเลีBยงไหม 
จาํนวน 20 ครัวเรือน พร้อมทัBงในปี พ.ศ. 2555 ได้ประสานงานนําข้าราชการและบุคคลากร 
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จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ
งแวดลอ้ม เขา้ศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชน การเลีB ยงไหม 
เป็นตน้ พร้อมทัBงสนบัสนบัสนุนอุปกรณ์ในการเลีBยง ไดแ้ก่ ผา้คลุม (ผา้แยง้) จาํนวน 20 ครัวเรือน   

    13) บริษทั จุนไหมไทย จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2554 ไดเ้ขา้ศึกษาดูงาน
การเลีBยงหมอนไหมในชุมชนบา้นหนองชา้ง และไดส้นบัสนุนพนัธ์ุไหม จาํนวน 30 ครัวเรือน 
   4.5.3.2  นโยบายและโครงการของรัฐที
ส่งเสริมการพฒันาของชุมชน 
   สําหรับการสนบัสนุนการพฒันาที
มาจากนโยบายของรัฐผ่านโครงการต่าง ๆ ที

เกี
ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน มีดงัต่อไปนีB  
     1) โครงการหนึ
 งตําบลหนึ
 งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2544 ส่งผลให้กลุ่ม
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไดรั้บประโยชน์เป็นอยา่งมาก เพราะเป็นการสนบัสนุนให้กลุ่มไดเ้ตรียม
ความพร้อมหลาย ๆ ดา้น ทัBงการบริหารการจดัการ การเงิน และการตลาด โดยผลิตภณัฑ์ของชุมชน
ที
มีการพฒันา ไดแ้ก่ ผา้ไหมแพรวา เครื
องจกัสาน ไดพ้ฒันาให้เป็นผลิตภณัฑ์ OTOP ทาํให้ชื
อเสียง
ของผลิตภณัฑนี์B เป็นที
รู้จกัมากขึBน อีกทัBงยงัส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพใน
หลากหลาย ด้านสมาชิกของกลุ่มบางคนไดรั้บเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ชุมชนอื
น ๆ 
พร้อมทัB งนําผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปแสดงในงานแสดงสินค้า เช่นงานประกวดสินค้า งานจัด
นิทรรศการต่าง ๆ มากขึBน อนัส่งผลใหย้อดขาดผลิตภณัฑ ์และรายไดข้องกลุ่มเพิ
มมากขึBน 
     2) นโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชน ปี พ.ศ. 2544-2545 เป็นนโยบายที

มีวตัถุประสงค์เพื
อเสริมสร้างกระบวนการพึ
งพาตนเองของหมู่บา้นและชุมชนผ่าน กองทุน ๆ ละ    
1 ลา้นบาท ทาํใหส้มาชิกกลุ่มบางรายสามารถพึ
งพาเงินกองทุนนีB  นาํไปพฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน จึงเป็นหนทางหนึ
งที
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในชุมชนได ้
     3) นโยบายการพกัชาํระหนีB และลดภาระหนีB ให้แก่เกษตรกรรายยอ่ยเป็น
เวลา 3 ปี เป็นนโยบายที
เขา้มาในช่วง ปี พ.ศ. 2544-2547 โดยสมาชิกกลุ่มที
เป็นลูกหนีBของธนาคาร
เพื
อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้รับการช่วยเหลือพกัชาํระหนีB เป็นเวลา 3 ปี จน
สามารถแกปั้ญหาหนีB สินได ้และสามารถนาํเงินไปคืนไดต้ามกาํหนดเป็นส่วนใหญ่ 
     4) โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน (SML) เป็นโครงการ
ที
มุ่งแกปั้ญหาความยากจน และการสร้างโอกาสดว้ยการพฒันาศกัยภาพของประชาชนให้มีความ
พร้อมในกระบวนการสร้างสรรคค์วามคิด และนาํไปสู่แนวทางปฏิบติัในการปรับปรุงการดาํรงชีวิต
และมีอาชีพอย่างมีคุณภาพ มั
นคงและย ั
งยืน ซึ
 งได้จดัสรรงบประมาณให้ชุมชนนาํไปบริหารการ
จดัการภายในชุมชน ผา่นกรมพฒันาชุมชน ซึ
 งชุมชนบา้นหนองชา้งไดต้กลงจดัตัBงกลุ่มกิจกรรมขึBน
เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนในชุมชนดว้ยการนาํไปลงทุนในกลุ่มต่าง ๆ คือ  
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      (1) กลุ่มนํB าดื
มชุมชน ปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
จาํนวน 250,000 บาท  
      (2) กลุ่มปัqมนํB ามนัชุมชน ปี พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
จาํนวน 300,000 บาท  
 

4.6  การบูรณาการมติิทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชน  

 
 การบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชนของชุมชนบา้นหนองช้าง เป็นความ
พยายามพฒันาชุมชนที
ให้ความสําคญักบัวิถีชีวิตอย่างรอบดา้นให้เชื
อมโยงกนัเป็นองค์รวม ผูใ้ห้
ขอ้มูลที
สาํคญัท่านหนึ
งคือ พอ่บุญเติม (นามสมมติ, 2555) ไดก้ล่าววา่   
 

การพฒันาชุมชนของเรา แมจ้ะมีการพฒันาดา้นต่าง ๆ เขา้มา แต่สิ
งหนึ
งที
ชุมชน
ไดต้ระหนกัตลอดถึงผลของการพฒันา ... ชุมชนสิเจริญไปแนวได๋ ... วฒันธรรม
ประเพณีของเฮาตอ้งยงัอยู ่ความเป็นผูไ้ทยของเฮาจงัได๋ก็ตอ้งให้คงอยู่ อาชีพเดิม
ของชุมชนอนัเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถิ
นตอ้งมีคนสืบต่อ เพราะวา่มนัเป็นรากเหงา้
ของเฮา  

 
 สอดคลอ้งกบั พระอาจารยบุ์ญทว ี(นามสมมติ, 2555) ที
ไดใ้หค้วามเห็นวา่  
 

ชุมชนอื
นเขาบ่รักษาไวก้ะยา่ (ก็ไม่เป็นไร) วฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาต่างๆ ถา้
มนัหายไป ขอใหชุ้มชนบา้นเฮา หายไปเป็นชุมชนสุดทา้ย  
 

 ในการบูรณาการมิติทาวฒันธรรมจะเห็นไดใ้นการส่งเสริมการท่องเที
ยวของชุมชน ซึ
 งใน
ปัจจุบนัชุมชนบา้นหนองชา้งถือวา่ไดเ้ป็นหมู่บา้นตน้แบบดา้นอนุรักษว์ฒันธรรมซึ
งเนน้วิถีชีวิตและ
นาํไปเชื
อมโยงกบัการท่องเที
ยว โดยมีคนจากชุมชนอื
น ๆ มาศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนนีB  เป็น
ระยะ ๆ ทางชุมชนมีการบริหารจดัการในลกัษณะโฮมสเตย ์แต่ไม่ไดก้าํหนดค่าใชจ่้ายเป็นรายหวั ถา้
เป็นหน่วยงานที
มาศึกษาก็มกัจะให้งบประมาณมากอ้นหนึ
ง คนในชุมชนก็จะบริหารกนัเองในเรื
อง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การรับคนเข้าพกัในบ้าน ก็จะตกลงกันเองว่าบ้านใครรับได้จาํนวนเท่าไหร่ 
ตวัอยา่งเช่น มีคนมาจาํนวน 30 คน  ก็จะแบ่งกนัรับผิดชอบ แยกยา้ยกนัไปพกับา้นละ 3 คนบา้ง 5 
คนบา้ง  ตามที
แต่ละบา้นจะรับได ้ โดยเจา้ของบา้นจะตอ้นรับแบบเรียบง่ายตามธรรมเนียมผูไ้ทย 
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ให้พกัรวมในบา้นหลงัเดียวกนั ทาํอาหารพืBนบา้นให้รับประทาน ทาํให้ผูม้าเที
ยวไดส้ัมผสัวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนอย่างเขา้ใจ ในการศึกษาดูงานกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะกาํหนดกนัโดยแบ่งเป็น  
กลุ่ม ๆ ยอ่ยไปศึกษาตามที
แต่ละคนมีความสนใจ สมาชิกกลุ่มกิจกรรมในชุมชนจะเป็นคนนาํศึกษา  
พร้อมทัBงอธิบายถึงลกัษณะและขัBนตอนของวิธีการทาํ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขัBนตอนการเลีB ยงไหม 
การสาวลอก (คือการสาวใยไหมให้เป็นเส้นไหม) แลว้กรอไหม จนถึงขัBนตอนของการทอผา้ เป็น
ตน้ หรือช่วงของเทศกาลงานบุญประจาํปี คนในชุมชนอื
นตอ้งการจะมาศึกษาเรียนรู้วฒันธรรม
ประเพณี ก็จะใช้วิธีการเดียวกนั ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัท่านหนึ
 งที
มีความรู้เรื
องนีB  คือ พ่อบุญช่วย (นาม
สมมติ, 2555) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที
ยวของชุมชนวา่   
 

ชุมชนของเฮาบ่ได๋เปิดให้ท่องเที
ยวในลักษณะโฮมสเตย์เพื
อเพิ
มรายได้ทาง
เศรษฐกิจ  เพราะถา้เฮาเปิดเป็นโฮมสเตยเ์หมือนชุมชนอื
นทั
วไป สิ
งที
หลีกเลี
ยงไม่
บ่ได๋คือ อบายมุข จะมีการนาํสุรามาดื
มในชุมชน ทาํลายวฒันธรรมอนัดีงามของ
ชุมชน แต่เป้าหมายของชุมชน คือ อยากจะใหค้นที
มาไดส้ัมผสัเรียนรู้วิถีชีวิตชาวผู ้
ไทย ไดเ้ห็นภูมิปัญญาทอ้งถิ
นของชุมชน เห็นวถีิชีวิตแบบชนบท ๆ ที
เรียบง่าย อนั
สะทอ้นถึงศิลปะ วฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของชุมชน  

 
 นอกจากนีB พ่อบุญช่วย ยงัไดพู้ดถึงโครงการที
ชุมชนกาํลงัดาํเนินการ คือ โครงการอบรม
มคัคุเทศกน์อ้ย ซึ
 งเป็นการอบรมในเรื
องหลกัการมคัคุเทศก ์พฤติกรรมนกัท่องเที
ยว การตอ้นรับและ
การเป็นเจา้บา้นที
ดี ศิลปะการพูดสําหรับมคัคุเทศก์  เพื
อให้เยาวชนไดเ้ห็นความสําคญัของแหล่ง
ท่องเที
ยวทางศิลปวฒันธรรม อนัเป็นวฒันธรรมประเพณีของชุมชน  

จากการสอบถามผูใ้ห้ข้อมูลที
สําคญัอีกหลายท่าน แล้วนาํมาวิเคราะห์ จาํแนกวิธีการ 
เครื
 องมือที
ใช้และกิจกรรมที
ทาํเพื
อมิติทางวฒันธรรมกบัการพฒันาชุมชนมีความเชื
อมโยงกัน 
สามารถแสดงใหเ้ห็นดงัรายละเอียดแสดงในตารางที
 4.13 
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ตารางที� 4.13  แสดงวธีิการบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชน 
 

มติทิางวฒันธรรม สื�อ/กจิกรรม/กลไกการปฏิบัต ิ

1.  วัฒนธรรมด้านวัตถุ 
วตัถุสิ
งของเครื
องใช้
ต่าง ๆ ที
มนุษย์สร้าง
ขึB น เ พื
อนํามาใช้ใน
สงัคม เช่น ที
อยูอ่าศยั 

1)  การแต่งกายของชาวผู ้ไทยมีลักษณะเฉพาะตัว จะมีเสืB อผ้าที
 ใช้ใน
ชีวติประจาํวนั เสืBอผา้ที
ใชใ้นพิธีกรรมและงานประเพณี และผา้เบ็ดเตล็ด
อื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้งต่าง ๆ 

2)  การรักษาโรคแต่เดิมนิยมใชว้ิธีการรักษาดว้ยสมุนไพร และดว้ยการทาํ
พิธีกรรมตามความเชื
อ เช่น การรักษาดว้ยพิธีการเหยา เป็นตน้ ปัจจุบนั 

แ ห ล่ ง ก า ร เ รี ย น รู้
ชุ ม ช น  แ ห ล่ ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น 
อาหาร เ สืB อผ้า  การ
รักษาโรค เป็นตน้ 

 

นิยมรักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
3)  ชุมชนจัดตัB งแหล่งเรียนรู้ มีห้องแสงวิถีชีวิตของชุมชนผู ้ไทย สร้าง

ห้องสมุดไตรสิกขา วดัโพธิX ศรีสว่างหนองช้าง มีหนังสือให้บริการ
หลากหลาย มีการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาํให้เขา้ถึงสื
อการเรียนรู้
ไดง่้าย 

4)  การกล่อมเกลาทางสังคมสร้างเป็นจิตลกัษณะเฉพาะ ถ่ายทอดสู่เด็กและ
เยาวชนดว้ยการทาํตวัเป็นแบบอยา่งและนาํปฏิบติั เช่น การแต่งกาย การ
พดูดว้ยสาํเนียงภาษาผูไ้ทย เป็นตน้ 

5)  การส่งเสริมการท่องเที
ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาวิถีชีวิต ที
อยู่อาศยั การแต่ง
กาย ภาษาที
เป็นเอกลกัษณ์ วฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ 

 
2.  วัฒนธรรมด้านคุณค่า 

ความเชื
อ บรรทดัฐาน 
ศีลธรรม และจารีต
ของชุมชน  

1)  กิจกรรมการเลีBยงผี ชุมชนมีการถือเรือนหรือผีบรรพบุรุษ นิยมทาํพิธีเลีBยง
ผีปีละสองครัB ง สาํหรับเลีBยงผีดอนปู่ตา นิยมเลีBยงปีละครัB ง  

2)  ชุมชนไดป้ลูกฝังค่านิยมที
สาํคญัให้แก่สมาชิกชุมชนในเรื
องการเชื
อผูน้าํ 
ผู ้นําจะได้รับการยอมรับ ผู ้นําจะเป็นแบบอย่าง เสียสละต่อเนื
 อง
สมํ
 าเสมอ และการนับถือระบบอาวุโส กรณีถ้าชุมชนมีปัญหา ถ้าผู ้
อาวโุสไดอ้อกความเห็นอยา่งไรถือวา่เป็นอนัยติุปัญหานัBน 

3)  ชุมชนมีลกัษณะนิสัยเอาใจใส่ซึ
 งกนัและกนั เผื
อแผ่แบ่งปัน เป็นวิถีชีวิต
ของการช่วยเหลือ หากในชุมชนมีใครเดือดร้อน สมาชิกชุมชนก็จะให้
ความช่วยเหลือ เช่น “การลงแขก” ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ทัBงส่วนรวมและ
ส่วนบุคคล  

4)  การสร้างจิตสาํนึกใหค้นในชุมชนรักความเป็นชาวผูไ้ทยพอใจในสิ
งที

เป็นอยู ่หมายถึง ภาษา การแต่งกาย ความเชื
อ ขนบประเพณี รวมถึงวถีิ
ชีวติ ที
มีวถีิปฏิบติัตามแนววฒันธรรมของชาวผูไ้ทย ที
ยงัคงสืบทอดมา
แต่บรรพบุรุษไดอ้ยา่งดีพอสมควร 
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ตารางที� 4.13  (ต่อ) 
 

มติทิางวฒันธรรม สื�อ/กจิกรรม/กลไกการปฏิบัต ิ

3. วัฒนธรรมด้านภูมิ

ปั ญ ญ า  ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้ อ ง ถิ
 น  เ กี
 ย ว กั บ
ประเพณี ภาษา การ
ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ปัจจุบนั 

1)  มีการรวบรวมประวติัชุมชนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
2)  มีการรักษาวฒันธรรมชุมชนอนัเป็นวถีิชีวติ จารีตประเพณีต่าง ๆ ที
ทุกคน

มีส่วนร่วม และใช้เป็นเวทีสร้างแนวคิดจิตสํานึกร่วมกันของชุมชน 
ไดแ้ก่ ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี
 การแต่งงานที
มีระบบพ่อล่ามแม่
ล่าม การเขี
ยนเขย การสู่ขวญัรูปแบบต่าง ๆ การคลุมหีบศพดว้ยผา้ เป็น
ตน้ 

3)  จดักิจกรรมประเพณีการละเล่นของชาวผูไ้ทย เช่น การฟ้อนกลองตุม้ การ
ฟ้อนผูไ้ทย และการจ่ายผญา เป็นตน้ 

4)  ปลูกฝังการสื
อสารโดยใชภ้าษาผูไ้ทยในการสื
อสารกนัของคนในชุมชน
โดยเริ
มตน้จากสถาบนัครอบครัว 

5)  ตัBงกลุ่มกิจกรรมเพื
อสืบทอดและรักษาภูมิปัญญาทอ้งถิ
นของชุมชน ไดแ้ก่ 
ภูมิปัญญาด้านการทอผา้ การทาํจักสาน ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วย
สมุนไพร ดว้ยการเป่า การเป่ากระดูก หรือ หมอจอด เป็นตน้  

6)  สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น จดัอบรมเรื
องการแปรรูปผลิตภณัฑจ์กัสาน 
การตดัเสืB อผา้ การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน  การดูแลผูป่้วย
โรคเบาหวาน เป็นตน้ 

 
4.  วฒันธรรมด้านอาํนาจ 

แล ะ ค ว า ม สั ม พัน ธ์

ท า ง สั ง ค ม  ก า ร
ป ก ค ร อ ง  ร ะ บ บ
ค ร อ บ ค รั ว  ก า ร
ตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วม เครือข่าย องคก์ร
ชุ ม ช น  แ ล ะ ก ลุ่ ม
กิจกรรมชุมชน 

 

1)  ชุมชนมีการแบ่งการปกครองออกเป็นคุม้ มีหัวหน้าคุม้ รองหัวหน้าคุม้
เพื
อใหง้านแก่การดูแลซึ
งกนัและกนั 

2)  ปรับสร้างวิธีคิดเพื
อการพึ
งตนเอง โดยอาศยัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ 

3)  ปรับโครงสร้างใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานและชุมชน กระจายบทบาท
หนา้ที
 

4)  ใช้การขบัเคลื
อนอย่างเป็นระบบและเน้นการมีส่วนร่วมโดยอาศยัเวที
ประชาคมหมู่บา้น 

5)  ประชุมเป็นลาํดบัขัBนตอน แยกเป็นเขตคุม้ ให้ทุกคนมีโอกาสเสนอความ
คิดเห็น เปิดพืBนที
ให้เยาวชนไดรั้บรู้และเสนอความคิดเห็น พร้อมทัBงได้
ร่วมลงมือทาํ 

6)  หมั
นประชุมแลกเปลี
ยนความคิดเห็นอยา่งต่อเนื
องสมํ
าเสมอ 
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ตารางที� 4.13  (ต่อ) 
 

มติทิางวฒันธรรม สื�อ/กจิกรรม/กลไกการปฏิบัต ิ

 7)  ผูน้าํทาํตวัเป็นแบบอยา่ง นาํคิด นาํทาํ ต่อเนื
องสมํ
าเสมอ  จริงจงัจริงใจใน
ทุกกิจกรรม ยอมรับความคิดเห็นของคนอื
น 

8)  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เช่น สมาชิกกลุ่มจักสานไปเป็นวิทยากร 
เยาวชนไดเ้ป็นผูช่้วยวิทยากรในการจดัค่ายคุณธรรม คนเฒ่าคนแก่ซอ้ม
การสวดมนตท์าํนองสรภญัญะ ดนตรีพืBนบา้น ซอ้มการฟ้อนรําผูไ้ทย  

 

 
 ความพยายามในการบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชน ของชุมชนบ้าน
หนองช้างดงัที
กล่าวขา้งตน้ จะเน้นไปที
การปรับความคิดเพื
อการพึ
งตนเองใหม่เป็นสําคญั โดย
แนวความคิดที
เน้นคุณค่านาํแนวคิดที
เน้นมูลค่า เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ไม่ไดมุ้่งไปที
การสร้าง
มูลค่าหรือผลทางเศรษฐกิจเท่านัBน แต่จะมุ่งเน้นเพื
อการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมที

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชน  การดาํเนินงานการพฒันาชุมชนจึงเป็นไปในลกัษณะของการขบั
เคลื
อนที
อยูบ่นฐานความเขา้ใจบริบทของชุมชนและปรับเนืBอหาให้สอดคลอ้งกนั โดยใช้หลกัการ
พฒันาควบคู่กบัการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ
นของชุมชน ซึ
 งสามารถที
จะสรุปได ้ดงันีB   
   1)  ร่วมคิด เป็นขัBนตอนของการสรุปผลการเรียนรู้การพฒันาที
ผา่นมา จากบทเรียน
ที
ได้มาทัBงภายในชุมชนและภายนอกชุมชน การสร้างความเขา้ใจให้คนในชุมชนเขา้ใจและเห็น
คุณค่าของวฒันธรรมของตนเอง เมื
อเขา้ใจบริบทของชุมชนอยา่งแทจ้ริงแลว้ กลุ่มผูน้าํดา้นต่าง ๆ ที

มีบทบาทก็จะประชุมระดมความคิด รับฟังความคิดเห็น ก่อนที
จะลงมติประชาคมของชุมชน 
กาํหนดทิศทางการพฒันาของชุมชนบนพืBนฐานของวฒันธรรมของตนเอง ตวัอย่างเช่น ชุมชน
ตอ้งการอยากจะมีวถีิการดาํเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 
   2)  ร่วมทาํ การลงมือปฏิบติัในทุกกิจกรรมของชุมชนจะให้ความร่วมมือเป็นอยา่ง
ดี เพราะเป็นกิจกรรมที
ทุกคนเห็นคุณประโยชน์และถือว่าเป็นการตดัสินใจของตนเอง ทุกอย่างที

เกิดขึBนจากความคิดของคนชุมชนผา่นประชาคมหมู่บา้นแลว้จะไดรั้บการยอมรับจากชุมชนสู่การ
ปฏิบติั ประกอบกบัชุมชนมีลกัษณะที
เอืBออาทรช่วยเหลือกนั ตวัอยา่งเช่น การลงแขก เป็นตน้ 
   3)  ร่วมทบทวนและถอดบทเรียน ระดบัของการทบทวนเป็นขัBนตอนของการสรุป
การเรียนรู้ที
ไดจ้ากกิจกรรม ร่วมกนัคน้หาประเด็นปัญหาเพื
อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขในลาํดบัต่อไป 
ซึ
 งขัBนตอนนีB  กลุ่มผูน้าํจะประชุมกนั วิเคราะห์ สรุปผล ก่อนที
จะนาํเสนอให้ที
ประชุมประชาคม
รับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน ตวัอยา่งเช่น ที
ผา่นมาชุมชน
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ทาํความเขา้ใจเกี
ยวกบัการพฒันาที
ไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตแลว้นาํมาปรับตวั ชุมชนจึงจะมองเห็น
การพฒันาที
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติชุมชน คือ พฒันาควบคู่กบัการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ
นชุมชน 
 การบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชนในชุมชนบ้านหนองช้างนัB น ทุก
ขัBนตอนจะมีเยาวชนเข้ามาเกี
ยวขอ้งเสมอ โดยชุมชนพยายามใช้ประชาคมเป็นเครื
องมือในการ
ขบัเคลื
อนการพฒันา โดยเน้นการมีส่วนร่วม โดยไม่ทิBงรากเหงา้ฐานทางวฒันธรรมของตนเอง มี
การเรียนรู้อดีต ประวติัศาสตร์ และประสบการณ์การพฒันาที
ผา่นมา อีกทัBงยงัมีการนาํองคค์วามรู้ที

ไดรั้บจากภายนอกมาผสมผสานปรับเป็นองคค์วามรู้ สรุปเป็นบทเรียนเฉพาะของชุมชน อีกทัBงยงัมี
แผนมีเป้าหมายในการพฒันาชุมชนอยา่งชดัเจน ทาํใหชุ้มชนพฒันาไปสู่ความเขม้แขง็ 
 

4.7  ความเข้มแขง็ของชุมชน 
 
 ในปัจจุบนัสังคมของชุมชนบ้านหนองช้าง เป็นสังคมเชิงเครือญาติ ที
มีความสัมพนัธ์
ระหว่างสมาชิกอย่างแน่นแฟ้นพอสมควร มีความเป็นอนัหนึ
 งอนัเดียวกนั  มีการรวมตวักนัเป็น
องค์กรชุมชนในดา้นต่าง ๆ หลายองค์กร/กลุ่ม ในดา้นการเมืองมีการแบ่งการปกครองออกเป็นคุม้ 
เพื
อง่ายแก่การดูแลทุกขสุ์ขของสมาชิก ทางดา้นวฒันธรรมชุมชน ชุมชนมีขนบประเพณี ความเชื
อ
และพิธีกรรมที
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที
ยงัคงรักษาไวใ้นวิถีชีวิตสูง ส่วนทางดา้นเศรษฐกิจและ
สิ
 งแวดล้อม มีทรัพยากรธรรมชาติที
อุดมสมบูรณ์ซึ
 งสามารถใช้เป็นต้นทุนในการผลิต มีการ
รวมกลุ่มเพื
อการผลิตและพฒันาผลผลิตที
เอืBอต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน อีกทัBงยงัมีการใช้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ
นเป็นฐานในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน และมีการจดัการให้เกิดการ
เรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ ที
เหมาะสมต่อการปรับตวักบัการเปลี
ยนแปลง ซึ
 งเป็นการจดัการทาง
วฒันธรรมและภูมิปัญญาอนันาํไปสู่การแกปั้ญหาร่วมกนัของคนในชุมชน ทาํให้เกิดการพฒันาที
มี
การบูรณาการทัB งด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและสิ
 งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างสมดุล 
สภาพการณ์เหล่านีB ส่งผลกระทบในทางที
ดีหลายประการต่อคนในชุมชน กล่าวคือ ทาํให้ชุมชน
สามารถปรับตัวได้ดีพอสมควรท่ามกลางการรุกของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และกระแส
โลกาภิวฒัน์ จนเรียกไดว้า่เป็นชุมชนที
เขม้แข็ง ซึ
 งสะทอ้นออกมาจากการที
ชุมชนสามารถยกระดบั
การพฒันา โดยที
ยงัสามารถรักษาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดัB งเดิมได้ดีพอสมควร 
ในขณะที
คนในชุมชนยงัมีความร่วมมือช่วยเหลือเพื
อผลประโยชน์ร่วมกนั อีกทัBง ยงัมีความเอืBอ
อาทรต่อชุมชนอื
น ๆ ดว้ย จากการสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทาํให้ทราบ แนวทางการเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งของชุมชน และองคป์ระกอบของการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนบา้นหนอง
ชา้งวา่ มีดงัต่อไปนีB  
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 4.7.1  องค์ประกอบที�เป็นเงื�อนไขในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

   4.7.1.1  การมีผูน้าํที
เขม้แขง็ 
   ผูน้าํของชุมชนบา้นหนองชา้งนัBน มีอยู ่2 ประเภท คือ ผูน้าํที
เป็นทางการ และผูน้าํ
ตามธรรมชาติ ซึ
 งผูน้าํทัBงสองกลุ่มนีBไดรั้บการยอมรับจากชาวบา้นหนองชา้ง  
   ผูน้ ําที
เป็นทางการประกอบด้วย ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บา้น นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล บุคคลที
ถูกเลือกให้
เป็นผูน้าํที
เป็นทางการนีB  ที
ผา่นมาเป็นผูที้
มีความเสียสละ ใจกวา้ง ยอมรับความคิดเห็นของชาวบา้น 
มีความตัBงใจจริงที
จะพฒันาชุมชน มีความเขา้ใจบริบทของชุมชน และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
นอกจากนีBผูน้าํชุมชนยงัมีบทบาทเป็นที
ปรึกษา คอยเป็นพี
เลีB ยงในการให้คาํแนะนาํ อีกทัBงยงัเขา้เป็น
คณะกรรมการของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน  
   ผูน้าํตามธรรมชาติ ได้แก่ผูน้าํทางศาสนา ปราชญ์ชาวบา้น และผูอ้าวุโสที
ได้รับ
การยอมรับจากชุมชน ซึ
 งเป็นเป็นกลุ่มคนที
เป็นแกนนาํทางความคิด มีความเป็นผูน้าํในตวัสูงโดย
ธรรมชาติ  มีความจริงจงัในการทาํหนา้ที
ของตนเอง และมีความซื
อสัตย ์ไดรั้บความไวเ้นืBอเชื
อใจ 
ชาวบา้นมีความเกรงใจ  เมื
อร่วมในการเสนอแนวความคิดการพฒันาต่าง ๆ ของชุมชน จึงไม่ค่อย
เกิดปัญหาความขดัแยง้กนัภายในชุมชน ในขณะเดียวกนั ยงัมีบทบาทในการลดความขดัแยง้ต่าง ๆ 
ดว้ย ดว้ยคุณสมบติัของดงักล่าว ทาํให้สามารถนาํพาชุมชนพฒันาไปอยา่งต่อเนื
อง ดว้ยการเติมเต็ม
พฒันางานจากที
ผูน้าํเป็นทางการได้ทาํไปแล้ว คุณสมบติัที
เสริมกนัและกนัของผูน้าํทัBงสองกลุ่ม
ดงักล่าว ชาวบา้นเห็นวา่เป็นคุณสมบติัของคนที
จะมาทาํหนา้ที
เป็นผูน้าํของชุมชนในยคุต่อ ๆ ไป  
   จากการลงพืBนที
เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ทาํใหเ้ห็นปัญหาของ
การทาํงานร่วมกนัระหวา่งกลุ่มผูน้าํของชุมชนเอง ดงัตวัอยา่งเช่น ในช่วงของการทาํบุญขา้วประดบั
ดิน ซึ
 งเป็นกิจกรรมงานประเพณีครัB งหนึ
 ง ก่อนจะถึงว ันงานหนึ
 งว ัน กลุ่มผู ้นําชุมชนและ
คณะกรรมการของคุม้ต่าง ๆ ไดม้าตกลงกนัเรื
องการจะจดัเตรียมสถานที
สําหรับให้ชาวบา้นวางห่อ
ขา้วประดบัดิน โดยปีที
ผ่านมาปกติชาวบา้นจะวางไวใ้นที
ต่าง ๆ  เช่น ตามริมกาํแพงวดั ริมกาํแพง
โบสถ์ รอบเจดียต่์าง ๆ ที
บรรจุอฐิั เป็นตน้ แต่คณะกรรมการของชุมชนกลุ่มหนึ
 งตอ้งการแกปั้ญหา
เรื
อง การนาํอาหารไปวางไวใ้นหลายจุดทาํใหส่้งกลิ
นเหม็น และเกิดปัญหาเรื
องไม่มีใครมาทาํความ
สะอาด ก็เลยเสนออยากจะให้จดัที
ไวส้ําหรับให้ชาวบา้นวางอาหารในจุดเดียว คือ หลงัศาลาการ
เปรียญ แลว้ก็เกิดการโตแ้ยง้กนั โดยไม่มีขอ้ยติุ ผูน้าํบางกลุ่มมองวา่ จะทาํใหเ้สียประเพณีปฏิบติัของ
ชุมชนที
คนเฒ่าคนแก่เคยทาํมา คนตายจะไม่ไดรั้บส่วนบุญส่วนกุศลถา้เอามารวมไวใ้นที
เดียวกนั 
ในขณะที
ผูน้าํบางกลุ่มก็แยง้วา่ คนตายมีแต่วญิญาณ เอาไวที้
ไหนก็หากินได ้เขารู้เขาเห็นที
เราทาํทุก
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อยา่ง ฯลฯ ในระหวา่งนัBนกลุ่มผูน้าํก็เลยไปเรียกผูน้าํธรรมชาติ คือ ผูอ้าวุโสของชุมชนมา เพื
อที
จะ
ปรึกษาหารือในเรื
องดงักล่าว เมื
อผูอ้าวโุสของชุมชนพอ่บุญเตม็ (นามสมมติ, 2555) มาก็เลยเสนอวา่  
 

ให้เฮ็ดคือเก่า (เหมือนเดิม) ตามประเพณีที
ได้เคยปฏิบติัมา ชาวบ้าน
อยากจะไปวา่งตรงไป ตามริมกาํแพงวดั ริมกาํแพงโบสถ์ รอบเจดียบ์รรจุ
อฐิัต่าง ๆ ก็ให้ไปวางไดเ้หมือนเดิม ... แลว้ค่อยหาคนมาทาํความสะอาด
เอา  

 
   เมื
อความขดัแยง้ดงักล่าวของผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนหลายครัB ง และผูอ้าวุโสของ
ชุมชนไดเ้สนอความคิดเห็นก็จะทาํให้เกิดขอ้ยุติในเรื
องนัBน ๆ การให้เคารพผูอ้าวุโส การเคารพผูน้าํ
จึงเป็นปัจจยัที
สําคญัของคนในชุมชนบา้นหนองช้างทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็งเป็นอนัหนึ
 งอนั
เดียวกนั 
   บางครัB งในการแก้ปัญหาของคนในชุมชน จะอาศยัการพูดคุยกันระหว่างผูน้ํา
ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ดงัเช่นกรณีเรื
องหนึ
งที
มีการเสนอของชาวบา้นกลุ่มหนึ
งวา่พวกตน
อยากจะให้มีเครื
องเสียงในการแห่กณัฑ์หลอนรอบหมู่บา้น (กณัฑ์หลอน คือการที
ชาวบา้นร่วมกนั
รับบริจาคเงินจากผูมี้จิตศรัทธาแลว้นาํไปถวายพระโดยที
ไม่ไดแ้จง้ให้ทางวดัรู้ เรียกวา่แอบทาํ โดย
ไม่ไดบ้อกล่วงหนา้) แลว้จะขอนาํเงินจากส่วนกลางที
ชาวบา้นร่วมกนัทาํบุญ แต่หลาย ๆ คนไดใ้ห้
ความเห็นว่า จะนาํเงินที
ชาวบา้นบริจาคมาจ่ายค่าเครื
องเสียงไม่ได ้เพราะผิดวตัถุประสงค์ของการ
ทาํบุญ ผูน้าํชุมชนพร้อมทัBงคณะกรรมการชุมชนก็ไดห้ารือกนัแลว้ตกลงวา่ จะร่วมกนัออกเงินใน
ส่วนนีB เป็นค่าเครื
องเสียงเอง ไม่ขอเอาเงินส่วนกลาง หลงัจากนัBนก็ไดร่้วมกนัจดัเตรียมสถานที
 ผูช้าย
ก็เตรียมสถานที
ทาํความสะอาดธรรมาสน์เทศน์ ส่วนผูห้ญิงก็เตรียมเครื
องสําหรับบูชาขนัหมากเบ็ง 
(พานพุม่ดอกไมส้าํหรับใชเ้ป็นเครื
องบูชาในพิธีกรรม) กิจกรรมในวนังาน เพื
อดว้ยวา่จะมีถวายขา้ว
ประดบัดินในเวลา 04.00 น. เริ
มแสดงเทศน์ เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. โดยช่วงเวลาแรก ๆ 
พระสงฆ์จะเป็นองค์เทศน์ หลงัจากนัBนก็จะเป็นปราชญ์ชาวบา้น ผูอ้าวุโสของชุมชนจะคอยเปลี
ยน
กนัขึBนอ่านคมัภีร์ใบลานเป็นเหมือนการเทศน์ของพระทุกประการ ในช่วงบ่ายก็จะมีการเดินแห่
กณัฑห์ลอนรอบหมู่บา้นและแวะทุกหลงัคาเรือนเพื
อรับบริจาคปัจจยัในการทาํบุญ สําหรับคนหนุ่ม
สาวก็จะตัBงกณัฑ์หลอนแห่กณัฑ์ของกลุ่มตนเองร่วมขบวนรับบริจาคดว้ย ชาวบา้นที
อยู่ในบา้นที

ไม่ไดไ้ปร่วมแห่ดว้ยก็จะตัBงกระติกนํB าไวต้อ้นรับ หลงัจากนัBนก็จะร่วมกนันาํไปถวายพระสงฆที์
จาํ
พรรษาที
วดั พระสงฆก์็จะกล่าวอนุโมทนาใหโ้อวาทหลกัในการดาํเนินชีวติ  
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  พระอาจารยบุ์ญทว ี(นามสมมติ, 2555) ไดส้ะทอ้นให้ฟังวา่ การทาํงานร่วมกนัของ
คนในชุมชนเป็นภาพที
สะทอ้นถึงความเสียสละ เห็นการให้ความร่วมมือของคนในชุมชน การมี
นํBาใจต่อกนั การที
คนไดท้าํกิจกรรมและมีการพูดคุยกนั ทาํให้เกิดความเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจกนัมาก
ขึBน แม้จะสนุกสนานขนาดไหนก็ไม่เคยมีทะเลาะกนัสักปี นอกจากนีB พระอาจารย์บุญทวี (นาม
สมมติ, 2555) ยงัไดเ้ล่าใหฟั้งถึงผลของการพฒันาร่วมกนั ดว้ยความสามคัคี ทาํใหเ้กิดพลงัที
สามารถ
เผื
อแผไ่ปยงัชุมชนอื
นอีกดว้ยวา่  
 

ชุมชนของเราเป็นชุมชนใหญ่ มีความเสียสละ ในทุก ๆ ปีจะมีการตัB ง
กณัฑ์หลอนเป็นสองกณัฑ์  เพื
อนาํเงินที
ชาวบา้นร่วมกนับริจาคไปถวาย
พระสงฆ์ที
จาํพรรษาในวดัหมู่บ้านใกล้เคียง ที
 เป็นเหมือนหมู่บ้านพี

หมู่บา้นนอ้ง แลว้แต่ผูน้าํจะตกลงกนัวา่จะนาํไปถวายวดัไหน ก็หมุนเวียน
ไปเรื
อย เป็นการสร้างเครือข่ายให้แก่ชุมชน เมื
อหมู่บา้นใกลเ้คียงไดเ้ห็น
เราไปถวายก่อน  ในปีหลงั ๆ เขาก็เริ
มทาํ ... เริ
มนาํมาถวายเหมือนกนั 
โดยมีผูน้าํชุมชนเป็นผูน้าํพาชาวบา้นให้ทาํ ชาวบา้นในชุมชนใกลเ้คียงก็
จะมีความคุน้เคยกนัเองในหลาย ๆ ชุมชน เวลาแต่ละชุมชนมีกิจกรรมก็
จะไปมาหาสู่กนับ่อย ๆ ช่วยเหลือกนัดุจญาติพี
นอ้งกนั    
 

   นอกจากผูน้าํจะมีบทบาทที
ช่วยใหก้ารบริหารจดัการภายในชุมชน ใหด้าํเนินไปอยา่ง
ราบรื
นแลว้ ผูน้าํชุมชนยงัมีส่วนสําคญัในการกาํหนดทิศทางการพฒันาชุมชนให้ดาํเนินไปอย่าง
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมของชุมชน โดยมกัจะเกิดจากการประสานความร่วมมือกนัอยา่ง
ดีระหว่างผูน้าํที
เป็นทางการและผูน้าํธรรมชาติ ที
เป็นเช่นนีB เพราะการพฒันาในชุมชนนีB ไม่ไดทิ้Bง
พืBนฐานของชุมชน เป็นการพฒันาควบคู่กบัการอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชน 
   4.7.1.2  การถอดบทเรียนอยา่งต่อเนื
อง 
   การที
ชุมชนมีการพฒันาในอดีต ดว้ยการรับเอาวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มาใน
ชุมชนอย่างต่อเนื
อง จนเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด หรือพัฒนาตามกระแส
โลกาภิวฒัน์ ทาํให้คนในชุมชนเปลี
ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิมอย่างมาก ไปในทางที
เสี
ยงต่อการ
พึ
งตนเองในระยะยาว บทเรียนที
สําคญัของชุมชนบา้นหนองช้างที
ทาํให้ชุมชนไดก้ลบัมาทบทวน
การพฒันาของชุมชน คือการใช้กระบวนการพฒันาชุมชนที
เน้นการมีส่วนร่วม ใช้เวทีประชุม
ประชาคมหมู่บา้นอยา่งจริงจงั ทาํให้ทุกคนในชุมชนมีสิทธิX แสดงความคิดเห็น เป็นการช่วยกนัมอง
ผลกระทบของการพฒันาต่อชุมชนที
ผ่านมา ว่าสอดรับกบัปัญหาและตรงกบัความตอ้งการของ
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ชุมชนเพียงใด หลงัจากนัBนจึงมาสรุป แลว้หารือร่วมกนั เพื
อปรับทิศทางให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน เป็นการถอดบทเรียนร่วมกนัของชุมชนที
ตอ้งการจะพฒันาชุมชนให้ตรงกบัความฝัน
ของคนในชุมชน เกิดขึBนจากคนในชุมชน ในลกัษณะของร่วมกนัฝัน ร่วมกนัออกแบบ ร่วมกนัลง
มือทาํ พร้อมทัBงพฒันาไปสู่เป้าหมายที
ชุมชนตัBงไว ้ โดยพอ่บุญช่วย (นามสมมติ, 2556) ไดก้ล่าววา่  
 

การที
คนในชุมชนมีโอกาสพบปะพูดคุยกนับ่อย ๆ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การรวมตวัรับความรู้จากวิทยากรภายนอกก็ดี การปฏิบติังานร่วมกนั
ในกิจกรรมงานประจาํปีก็ดี การประชุมประจาํเดือนของชุมชนก็ดีถือเป็น
การถอดบทเรียนที
สาํคญัที
เดียว ทาํใหค้นในชุมชนไดพ้ดูคุยกนับ่อย ๆ ทาํ
ให้ทราบถึงอุปสรรคปัญหาในการพฒันาชุมชน พร้อมทัB งได้รู้ความ
ตอ้งการของคนในชุมชน ... ทาํใหท้ราบถึงทิศทางในการพฒันาชุมชน  
 

   สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัรายหนึ
ง พอ่บุญส่ง (นามสมมติ, 2556) กล่าวถึงการ
พฒันาชุมชนที
อยูบ่นฐานวฒันธรรมของชุมชนวา่  
 

ชุมชนบา้นหนองชา้งของเฮา จะพฒันาไปทิศทางไหนก็แลว้แต่ แต่อยา่ทิBง
วฒันธรรมของตนเอง อนัหมายถึงภาษา การแต่งกาย วฒันธรรมประเพณี 
เพราะเป็นวถีิชีวติอนัเป็นรากเหงา้ของบรรพบุรุษของชาวผูไ้ทย เพราะจุด
ตรงนีBจะเป็นสิ
งที
ทรงคุณค่าทัBงทางวฒันธรรมและจิตใจ   

 
   4.7.1.3  การสร้างจิตสาํนึกใหค้นในชุมชนรักความเป็นชาวผูไ้ทย 
   การที
ชาวชุมชนบา้นหนองชา้งมีความเพียงพอใจในสิ
งที
เป็นอยู ่อนัหมายถึง ภาษา 
การแต่งกาย ความเชื
อ ขนบประเพณี การทาํมาหากินซึ
 งเป็นวิถีชีวิตของชุมชน ทาํให้คนในชุมชน
อยูร่่วมกนัอยา่งสบายใจมีความอบอุ่น เริ
มตัBงแต่ครอบครัวมีความรัก จนถึงชุมชนมีความเอืBออาทร
ต่อกนัดุจญาติพี
นอ้ง มีวิถีปฏิบติัตามแนววฒันธรรมของชาวผูไ้ทย ที
ยงัคงสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ
ไดอ้ย่างดีพอสมควร การดาํรงชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่ายสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เน้นการพึ
งตนเองเป็นหลกั ซึ
 งคนในชุมชนชาวบา้นหนองช้างยอมรับว่าจะไม่ทาํให้ชาว
ชุมชนรํ
 ารวยขึBนมาได้มากนักก็ตาม  แต่ชาวชุมชนก็มีความพึงพอใจในสิ
งที
เป็นอยู่ ทาํให้คนใน
ชุมชนอยูอ่ยากจะอนุรักษว์ถีิแห่งวฒันธรรมเหล่านีB  ดว้ยการพยายามสร้างจิตสาํนึกใหค้นในชุมชน 
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   การสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนรักความเป็นชาวผูไ้ทยนัBน ทาํดว้ยการส่งเสริม
ในหลาย ๆ ดา้นควบคู่กนั  นอกเหนือจากกิจกรรมเชิงวฒันธรรมประเพณีที
ทาํประจาํปีแลว้ ผูน้าํ
ชุมชนรวมถึงผูมี้ส่วนของเกี
ยวขอ้งได้พยายามกระตุน้ให้ทุกคนเห็นความสําคญัของการแต่งกาย 
การพดู การรักษาวฒันธรรมประเพณีของชุมชน ในขณะที
โรงเรียนในชุมชนก็ไดก้าํหนดให้คณะครู 
นกัเรียนทุกคนใส่ชุดผูไ้ทยทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ และมีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาผู ้
ไทย นอกจากนีBองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเองก็ไดก้าํหนดใหผู้บ้ริหารเจา้หนา้ที
ทุกคนไดใ้ส่ชุดผูไ้ทย
มาปฏิบติังานในวนัจนัทร์  
   จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
 งคือ พระอาจารยบุ์ญทวี (นามสมมติ, 
2555) ไดเ้ล่าให้ฟังว่า  เวลาชุมชนมีกิจกรรมที
เกี
ยวขอ้งกบัวฒันธรรมประเพณี ตวัอย่างเช่นบุญ
ประเพณีเดือนสี
 เป็นตน้ซึ
 งกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะมีส่วนส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม มีการจดัขบวน
แห่ที
แสดงวถีิชีวติ เครื
องใชต่้าง ๆ การประกอบอาชีพ การแต่งกายของชาวผูไ้ทย เครื
องประดบัต่าง 
ๆ มีการฟ้อน การแสดงละครผูไ้ทย การจ่ายผญา (การพูดพญาระหว่างชายหญิงโตก้นัไปกนัมา) 
หน่วยงานที
เกี
ยวขอ้งให้การสนบัสนุนงบประมาณอยา่งเต็มที
 เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล เป็น
ตน้ นอกจากนีBพระอาจารยบุ์ญทว ี(นามสมมติ, 2555) ยงัเล่าใหฟั้งเพิ
มเติมอีกวา่  
 

คนในชุมชนเองไดก้าํหนดว่า พูดสื
อสารกนัเองจะใช้ภาษาผูไ้ทย พ่อแม่
ทุกคนจะสอนลูกตัBงแต่  เล็ก  ๆ ให้พูดภาษาผูไ้ทย ไม่เคยเห็นใครสอนลูก
ให้พูดภาษากลางสื
 อสารในชุมชน ... คนในชุมชนบ้านหนองช้างมี
จิตสํานึกรัก และภูมิใจในความเป็นชาวผูไ้ทยของตนเองสูง ไม่มีความ
อายที
จะแต่งชุดผูไ้ทยไปตามชุมชนต่าง ๆ ในเวลาที
ทาํกิจกรรมร่วมกนั
ระหวา่งชุมชนใกลเ้คียงหรือชุมชนที
ห่างไกล บางครัB งก็มีชุมชนต่างๆเชิญ
ให้คนในชุมชนแต่งชุดผูไ้ทยไปร่วมกิจกรรม ไปแสดงการฟ้อนผูไ้ทย ... 
สิ
งเหล่านีB ยิ
งส่งเสริมให้ชาวผูไ้ทย มีความรักและหวงแหนในความเป็น
ชาวผูไ้ทยของตนเองยิ
งขึBน  

 
   4.7.1.4  การมีความรักและเอืBออาทรต่อกนั 
   การที
ชุมชนบา้นหนองช้างเป็นหมู่บา้นของชนชาติพนัธ์ุผูไ้ทย ที
มีวีถีชีวิตแบบ
พึ
งพาอาศยัซึ
 งกนัและกนัอยา่งยาวนาน บนฐานของความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ ทาํให้ชาวบา้นใน
ชุมชนรู้จกักนัทุกคน และมีความใกลชิ้ดต่อกนั จึงสามารถสื
อสารและรับรู้เรื
องราวต่าง ๆ ไม่วา่จะมี
เรื
องราวต่าง ๆ ที
เกิดขึBนในชุมชน ทัBงที
เป็นปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมชุมชนไดง่้าย ถา้
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เป็นปัญหาสําคญัก็มกัจะนาํมาถ่ายทอดให้รับรู้แก่กนัและกนัในเวทีประชุมประชาคมของชาวบา้น 
จึงส่งผลให้เกิดการแลกเปลี
ยนเรียนรู้ร่วมกนั ทัBงในเรื
องปัญหาและความพยายามแกปั้ญหา อนัมี
ส่วนสาํคญัใหค้นในชุมชนรู้สึกตระหนกัถึงความสาํคญัของการอยูร่่วมกนัดว้ยความรัก ความผกูพนั 
และเอืBออาทรต่อกนั สิ
งต่าง ๆ เหล่านีB  ลว้นสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ชาวชุมชนบา้นหนองชา้งมีพืBนฐานทาง
จิตใจที
ดี ซึ
 งน่ามาจากการมีวถีิชีวติที
ยดึอยูก่บัวฒันธรรมและขนบประเพณี เนน้การพึ
งพาช่วยเหลือ
กนัโดยที
คนในชุมชน ยงัคงมีการอนุรักษค์วามสัมพนัธ์ในลกัษณะนีB สูง โดยมีวดัเป็นศูนยร์วมจิตใจ
ที
เชื
อมโยงความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี    
   ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
 ง พ่อบุญมา (นามสมมติ, 2555) เล่าให้ฟังว่า ความรัก 
ความเอืBออาทรของคนในชุมชนบา้นหนองชา้งเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกนั ในเวลาปกติไป
มาหาสู่กนัระหวา่งครัวเรือน แมจ้ะไม่ใช่ญาติ ก็เชิญทานขา้ว ทุกคนสามารถทานไดทุ้กหลงัคาเรือน 
ซึ
 งในหมู่บา้นอื
นการปฏิบติัเช่นนีB ไดห้ายไปหมดแลว้ สิ
งเหล่านีB เกิดขึBนจากเดิมที
ชุมชนนีB เป็นชุมชน
เล็ก ๆ ในปัจจุบนัแมชุ้มชนจะขยายใหญ่ขึBน สมาชิกบางคนไปอยูต่่างถิ
นเมื
อกลบัมาความผกูพนัก็ยงั
เหมือนเดิม สอดคลอ้งกบัพ่อบุญส่ง (นามสมมติ, 2556) ที
ไดก้ล่าววา่ “ชาวผูไ้ทย แค่ไดย้ินสําเนียง
เวา้เป็นผูไ้ทยคือกนั (เหมือนกนั) กะตอ้นฮบั (ตอ้นรับ) ชวนกินขา้ว คือจงัญาติพี
น้องของเจา้ของ 
(เหมือนญาติพี
นอ้งของตนเอง)” 
     4.7.1.5  การเกิดภาพลกัษณ์ที
ดีต่อชุมชน 

 การที
ชาวชุมชนบา้นหนองช้างไดพ้ยายามพฒันาที
ให้ความสําคญักบัวิถีชีวิต อนั
อยูบ่นพืBนฐานของวฒันธรรมชุมชนของตนเอง ซึ
 งแสดงออกมาดว้ยการมีภาษาพูด และการแต่งกาย
ที
เป็นเอกลกัษณ์ การรักษาประเพณีของชาวผูไ้ทยให้คงอยู่ไดดี้พอสมควรไดส่้งผลให้ชุมชนบา้น
หนองช้างกลายเป็นหมู่บา้นตวัอย่างที
ดีสําหรับการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตของชุมชนในจงัหวดั
กาฬสินธ์ุและในจงัหวดัใกล้เคียง นอกจากนีB การดาํเนินงานของกลุ่มกิจกรรมด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชนที
มีการพฒันาขึBนมาบนฐานภูมิปัญญา  ถึงแมจ้ะไม่ไดส้ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งมากมาย  
แต่ก็เป็นกลุ่มที
ดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชุมชนชาวผูไ้ทย ตวัอยา่งเช่น กลุ่มที
เกี
ยวกบัการ
ผลิตผา้ไหม หรือ ผา้ทอมือต่าง ๆ ซึ
 งเป็นผา้ที
ตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนั กลุ่มจกัสาน ซึ
 งเนน้ทาํเครื
อง
จกัสานจากวสัดุทอ้งถิ
นที
ใช้ในครัวเรือน เป็นตน้ และผลิตภณัฑ์เหล่านีB ยงัคงใช้ในชีวิตประจาํวนั
ของชาวผูไ้ทย จะเห็นไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูลที
สําคญัท่านหนึ
ง พ่อบุญชู (นามสมมติ, 2555) กล่าวถึง
เอกลกัษณ์ของชาวผูไ้ทยชุมชนบา้นหนองช้างว่า “ชาวผูไ้ทยสังเกตง่าย ๆ เวลาไปวดั จะสะพาย
กระติบขา้ว มือถือกระหม่อง กางฮ่ม (ร่ม) มาวดัยามวนัพระวนัสิน เดินหลงัโก่ง ๆ นิดหน่อย”   

 ผลจากการพฒันาตามแนวทางนีB ทาํให้ปัจจุบนัชุมชนบา้นหนองช้างเป็นหมู่บา้น
ตน้แบบใหก้บัชุมชนอื
น ๆ ที
สนใจการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาหมู่บา้นตามแนววฒันธรรมชุมชน 
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และยงัไดรั้บรางวลัจากการพฒันาหลายรางวลัอยา่งต่อเนื
องคือ ในปี พ.ศ. 2550 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
หมู่บา้น “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดั จากระทรวงมหาดไทย เขา้รับพระราชทานโล่จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปี พ.ศ. 2551 ไดรั้บรางวลัหมู่บา้นเขียวขจี จาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ
งแวดลอ้ม ปี พ.ศ. 2552 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ไหมแพรวา 
ได้รับรางวลัผลิตภณัฑ์ผา้ไหม ตรานกยูงพระราชทาน จากสถาบนัหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ (สมม.) ปี พ.ศ. 2553 ผูน้าํชุมชนไดรั้บรางวลักาํนนัแหนบ
ทองคาํ จากกระทรวงมหาดไทย และ ปี พ.ศ. 2554 กลุ่มเยาวชนธรรมานุรักษ์ ไดรั้บรางวลัเยาวชน
เขา้วดัดีเด่น จากสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
 4.7.2  กลไกการปฏิบัติที�ส่งเสริมให้เกดิความเข้มแข็งของชุมชน 

     4.7.2.1  การส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเนื
องของชุมชน  
 ที
ผ่านมาชุมชนบา้นหนองช้างมีการเรียนรู้ที
หลากหลาย ความรู้ที
คนในชุมชน

ไดรั้บอยา่งต่อเนื
องนัBนมี 2 ลกัษณะคือ   
   1)  ความรู้ทางการอาชีพ เป็นการถ่ายทอดความรู้ผา่นระบบครอบครัวและ

ระบบความสัมพนัธ์ในชุมชน ตวัอยา่ง เช่น การทอผา้ การทาํจกัสาน ที
มีการถ่ายทอดจากพอ่แม่สู่ลูก 
พร้อมทัBงปรับประยุกตผ์สมผสานภูมิปัญญาทอ้งถิ
นกบัเทคนิคและแนวคิดใหม่ในการผลิตและการ
ใชป้ระโยชน์ ดงัแม่บวัลอย (นามสมมติ, 2555) ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
งไดเ้ล่าให้ฟังวา่ “แม่ของ
ตนเองจะสอนให้ทอ้ผา้เป็นตัBงแต่เด็ก โดยเริ
มทอจากผา้ลายง่าย ๆ ก่อน ... ชาวผูไ้ทยมีค่านิยม
สําหรับผูห้ญิงที
จะแต่งงานมีครอบครัวจะตอ้งทอ้ผา้เป็น ผูช้ายก็ตอ้งทาํจกัสานเป็น”  ในส่วนของ
เทคนิคและวิธีการใหม่ ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพฒันาชุมชน กรม
พฒันาผีมือแรงงาน ดว้ยการจดัอบรมในการแปรรูปผลิตภณัฑ์ และการพฒันาสินคา้ ซึ
 งเป็นการ
อบรมเฉพาะดา้นที
ช่วยให้มีการพฒันารูปแบบของสินคา้ขึBนมาเพิ
มเติมจากลกัษณะเดิม ๆ ที
เคยทาํ
บา้ง เป็นตน้   

   2) ความ รู้ ที
 ชุ ม ชนได้ รับจา กโครง กา รพัฒนา ต่าง  ๆ  ของ ชุม ช น 
ตวัอยา่งเช่น จากการประชุม การรวมตวักนัเพื
อรับความรู้จากหน่วยงานที
มาบรรยายให้ความรู้ เรื
อง
ต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน การจดบนัทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน เป็นตน้ และการไปศึกษาดูงาน
ยงัชุมชนอื
น ๆ เป็นครัB งคราว โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการประสานงานและ
งบประมาณ ความรู้ที
ตวัแทนของชุมชนไดรั้บมาจากภายนอกก็จะนาํมาถ่ายทอดให้กบัคนในชุมชน
หรือสมาชิกกลุ่มกิจกรรมได้รับทราบ ซึ
 งล้วนเป็นความรู้ที
ทาํให้ชุมชนเกิดความเขา้ใจในแนว
ทางการพฒันาชุมชนของตนเองมากขึBน อีกทัBงยงัสามารถต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมได ้ 
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  จากการให้สัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
 ง คือ พ่อบุญมาก (นามสมมติ,  
2556) ซึ
 งไดเ้ล่าให้ฟังวา่ การเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน มีทัBงการพูดคุย ประชุม การใชป้ระชาคม ทัBง
ในแบบทางการและไม่ทางการ ตลอดถึงการเรียนรู้ตามงานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน การสืบทอด
พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การบายศรีสู่ขวญั พิธีการแต่งงาน การนบัถือพ่อล่ามแม่ล่าม ซึ
 งเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชุมชน พ่อบุญช่วยยงัไดเ้ล่าให้ฟังอีกวา่ ในส่วนการเรียนรู้ของ
แกนนาํชุมชน ซึ
 งเป็นผูน้าํทางการ ผูน้าํธรรมชาติ และผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จะมีการพบปะพูดคุยกนัเป็น
ประจาํ เพื
อร่วมกนัทบทวนประสบการณ์สรุปบทเรียนการพฒันาที
ผ่านมา อีกทัBงในบางครัB งบาง
โอกาส หน่วยงานของรัฐไดส้นบัสนุนให้นาํแกนนาํต่าง ๆ ไปศึกษาดูงานภายนอกชุมชน ทาํให้เกิด
การแลกเปลี
ยนเรียนรู้กับชุมชนอื
น ๆ แต่อาจจะไม่ได้ไปพร้อมกันทัB งหมด เพื
อทําให้เกิด
แนวความคิดใหม่ ซึ
 งสามารถนาํมาปรับใช้กบัชุมชนของตนเองต่อไป เมื
อกลบัมาแลว้ก็จะมีการ
แลกเปลี
ยนเรียนรู้ระหวา่งกนั  
   ดา้นการศึกษาในระบบ ในปัจจุบนัคนในชุมชนบา้นหนองช้าง มีการส่งเสริมให้
บุตรหลานได้รับการศึกษาในระบบสูงขึBนไปตามลาํดบั เป็นการเตรียมทรัพยากรบุคคลเพื
อการ
พฒันาชุมชนของตนเองให้สอดคลอ้งกบัการเปลี
ยนแปลงของสังคมวงกวา้ง ดงัที
พ่อบุญโชค (นาม
สมมติ, 2555) ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
 งไดเ้ล่าให้ฟังว่า ชุมชนมีการส่งเสริมให้บุตรหลานไดรั้บ
การศึกษามากขึBน สิบปียอ้นหลงัลูกหลานถูกคาดหวงัว่าอย่างน้อยตอ้งให้จบระดบัปริญญาตรี คน
สมยัใหม่ที
ไดรั้บการศึกษาถือว่าเป็นกาํลงัของชุมชน เวลามีการโครงการพฒันาต่าง ๆ ของชุมชน 
คนรุ่นเก่าจะเป็นคนเสนอ คนรุ่นใหม่จะเป็นคนจดัทาํ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ การติดต่อ
ประสานงานผา่นระบบอินเตอร์เน็ต การบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ การพิมพเ์อกสารของชุมชน ก็ตอ้งอาศยั
คนรุ่นใหม่เป็นคนทาํ ทาํใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นการพฒันาชุมชนเป็นอยา่งมาก อีกทัBงยงัช่วยให้คน
ในชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ของสังคมประเทศชาติมากขึBน  

  ในส่วนของการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
 งคือ แม่บวัลอย
(นามสมมติ, 2555) ไดเ้ล่าให้ฟังวา่ แกนนาํหลกัในการดึงเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้คือ 
พระอาจารยบุ์ญทว ีท่านจะจดัให้มีการจดักิจกรรมเป็นประจาํ ตวัอยา่งเช่น การดึงเยาวชนเป็นผูช่้วย
วทิยากรในการจดัค่ายคุณธรรม จริยธรรม การรวมตวักนัซ้อมดนตรีต่าง ๆ การฟ้อนละคร โดยมีรุ่น
พี
มาถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้รุ่นนอ้งไดเ้รียนรู้  ซึ
 งในบางครัB งก็ไดรั้บเชิญให้ไปแสดงตาม
งานเทศกาลต่าง ๆ ในชุมชนใกลเ้คียง เป็นการหารายไดเ้สริมอีกทางหนึ
งให้กบัเยาวชน นอกจากนีB
การร้องสรภญัญ ์ซึ
 งเยาวชนก็ไดรั้บการถ่ายทอดจากคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน จนมีความชาํนาญ ก็ได้
ไปประกวดตามชุมชนต่าง ๆ เป็นการแลกเปลี
ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ทัBงนีB  พระอาจารยบุ์ญ
ทว ี(นามสมมติ, 2555) ไดส้ะทอ้นถึงการดึงเยาวชนเขา้มาเรียนรู้และพฒันาวา่ 
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สิ
งที
เฮ็ด สิ
งที
สร้างมนับ่เป็นรูปธรรม คือ ผูอื้
นสร้างโบสถ์สร้างวิหารยงั
เห็นเป็นหลงั แต่สร้างคนมนับ่เห็นเป็นรูปธรรม จกัสิไดผ้ลหรือบ่ไดผ้ล 
แต่กะสร้างสานต่อโดยบ่ไดส้นกบัคาํคน เสียเงินเสียทอง ในความคิดของ
คนอื
นมองเห็นว่าเป็นสิ
งที
ไร้ประโยชน์ แต่สําหรับพระอาจารยม์องว่า 
การไดค้น ๆ หนึ
 งกลบัโต (กลบัตวั) กลบัใจมาเป็นคนดี พระอาจารยว์่า
มนัคุม้ค่ากวา่เงินกวา่ทองที
เสียไปซะอีก 

 
   4.7.2.2  การสร้างระบบเครือข่าย 
   ชุมชนบา้นหนองช้าง มีระบบเครือข่ายที
เริ
 มตน้จากภายในชุมชนก่อนแลว้ขยาย
ไปสู่ภายนอกชุมชน โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ลกัษณะคือ  
     1)  ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ ซึ
 งในชุมชนมีตระกูลใหญ่ 5 ตระกูล     
หลกั ๆ มีการไปมาหาสู่กนั ช่วยเหลือกนั ลงแรงกนัในการทาํงาน โดยมีผูอ้าวุโสของตระกูลเป็นผู ้
หลกัผูใ้หญ่ที
ทุกคนใหค้วามเคารพนบัถือเป็นตวัเชื
อมสมาชิกในเครือญาติจะมีความรักความสามคัคี
กนั มีสาํนึกในความเป็นพี
นอ้ง เพื
อจะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาํเนินชีวติ   
     2)  ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน ที
มีการจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์
ตามพืBนฐานของหน่วยงานของรัฐ เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นตน้ 
คนเหล่านีB จะเป็นตวัเชื
อมระหว่างรัฐกบัชุมชน ในการจดัสรรทรัพยย์ากรที
มีอยูใ่ห้กบัคนในชุมชน 
นอกจากนัB นย ังมีผู ้นําธรรมชาติ อันได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู ้อาวุโสที
ท ําหน้าที
ตามความรู้
ความสามารถเฉพาะทีมีให้กบัคนในชุมชน ตามประเพณีปฏิบติัที
ดาํรงอยู่ แต่ดว้ยความเป็นเครือ
ญาติ ผนวกกบัเป็นคนเผา่เดียวกนั ที
ยงัมีความเชื
อ ประเพณีปฏิบติัที
สําคญั ๆ ร่วมกนั การทาํงานที

เชื
อมโยงกนัเป็นเครือข่ายจึงเกิดไดไ้ม่ยากภายในชุมชน  
     3)  การรวมกลุ่มเรียนรู้  ชุมชนบา้นหนองช้างมีการรวมกลุ่มเรียนรู้ใน 2 
ลกัษณะ คือ การรวมกลุ่มทาํกิจกรรมอาชีพ ซึ
 งมีที
ตัBงอยูที่
ศูนยจ์าํหน่ายผา้ไหมแพรวา ร้านคา้ชุมชน
อาํเภอสามชยั หมู่ที
 3 ตาํบลหนองชา้ง อาํเภอสามชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ กลุ่มนีB จะมีกิจกรรมตลอด คือ 
สมาชิกของกลุ่มจะมาร่วมกนัทอผา้ไหมแพรวาที
ศูนยซึ์
 งมีการสาธิตการทอผา้ไหมให้กบัผูที้
มาเยี
ยม
ชมศูนยไ์ปในตวัดว้ย นอกจากนีB ยงัมีการรวมกลุ่มกนัเฉพาะเวลาที
มีกิจกรรม เช่น รวมตวัเขา้อบรม
ในเรื
 องการพฒันาผลิตภัณฑ์ผา้ไหมแพรวาให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยได้รับการ
สนับสนุนจากพาณิชย์จังหวดักาฬสินธ์ุ การรวมกลุ่มกันเพื
อให้การต้อนรับชุมชนที
มาเรียนรู้
วฒันธรรมของชุมชนชาวผูไ้ทย ตวัแทนของชุมชนไดพ้าดูกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  เป็นตน้ 
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ระบบเครือข่ายเหล่านีB  นาํมาซึ
 งการแลกเปลี
ยนเรียนรู้ และการช่วยเหลือกนัในหลายระดบั และ
ส่งผลให้งานพฒันาของชุมชนขยายตวัมากขึBน เมื
อเกิดปัญหาต่าง ๆ ก็ไดรั้บการช่วยเหลือแกไ้ขได้
ง่ายขึBน 
    ผูใ้ห้ขอ้มูลที
สําคญัรายหนึ
ง พ่อบุญรวย (นามสมมติ, 2555) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
เครือข่ายของชุมชนบา้นหนองชา้งวา่ เครือข่ายความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนมาจากความสัมพนัธ์
เชิงเครือญาติและเกิดขึBนผา่นกิจกรรมประเพณีที
ชาวชุมชนไดย้ึดถือปฏิบติัสืบทอดจากบรรพบุรุษ
จนถึงปัจจุบนั โดยส่วนใหญ่ทุกคนในชุมชนเป็นเครือญาติกนั ในปัจจุบนัชุมชนกาํลงัพยายามสร้าง
เครือข่ายกบัภายนอกมากขึBน ดว้ยวิธีการร่วมมือระหว่างผูน้าํชุมชนต่าง ๆ เช่น การไปศึกษาดูงาน
ดา้นต่าง ๆ ในบางครัB งก็มีการรวมกนัในช่วงเวลาหนึ
งเพื
อรับความรู้จากวิทยากรจากภายนอกชุมชน 
นอกจากนีB ในชุมชนยงัมีความสัมพนัธ์ที
อิงกิจกรรม เช่นกิจกรรมเกี
ยวกับสวสัดิการ กลุ่มสตรี
แม่บา้น กลุ่มกิจกรรมอาชีพ เป็นตน้ 
   4.7.3.3  การส่งเสริมใหเ้พิ
มรายได ้ลดรายจ่าย 
   จากการที
ชาวชุมชนบา้นหนองช้างไดร้วมตวักนัทาํกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มี
การทอ้ผา้ไหมแพรวา ทาํงานจกัสาน และทาํเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ รวมทัBงประยุกต์ให้เหมาะกบัยุค
สมยั เป็นต้น เพื
อทาํเป็นอาชีพเสริมสําหรับคนในชุมชน ทาํให้คนในชุมชนมีงานและมีรายได้
เพิ
มขึBนอตัราการวา่งงานของคนในชุมชนนัBนมีนอ้ยมาก เพราะคนในชุมชนสามารถเขา้เป็นสมาชิก
หลาย ๆ กลุ่มที
ส่งเสริมอาชีพซึ
 งมีการพฒันาขึBนมา ประกอบกบัชุมชนได้มีโครงการพฒันาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยการส่งเสริมให้คนในชุมชนไดป้ลูกผกัสวนครัวสําหรับประกอบ
อาหารในครัวเรือนเพื
อให้สามารถพึ
งตนเองให้ไดม้ากที
สุด รวมทัBงไดมี้การส่งเสริมให้ครอบครัวมี
การบนัทึกรายรับ-รายจ่ายประจาํวนัจึงกระตุน้ใหค้นในชุมชนวางแผนการใชจ่้ายให้เหมาะสมยิ
งขึBน 
สามารถลดค่าใชจ่้ายบางอยา่งที
ไม่จาํเป็นได ้จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรายหนึ
ง คือ แม่บวั
ไข่ซึ
 งเล่าให้ฟังว่า การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย ทาํให้แต่ละครัวเรือนรู้รายรับรายจ่ายประจาํวนั และ
ประจาํเดือนของครัวเรือน ทาํให้สามารถที
จะบริหารจดัการได ้เพื
อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายของ
ครัวเรือน โดยไม่จาํเป็น ที
สาํคญัคือ ทาํใหมี้เงินเก็บมากขึBนและไม่เป็นหนีB    
   ผลจากการศึกษาทาํให้ทราบว่า กลไกที
ทาํให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชนทัBง 3 
กลไกเป็นเหมือนตวักระตุน้การทาํงานให้ดาํเนินอยา่งต่อเนื
องและในระยะเดียวกนัเป็นผลจากการ
ทาํงานของคนในชุมชนอีกดว้ย การรวมกลุ่มทาํกิจกรรมต่าง ๆ ซึ
 งตอ้งอาศยัการแลกเปลี
ยนเรียนรู้
จากหลายฝ่ายในชุมชนดาํเนินไปไดดี้ ส่วนหนึ
งมีพืBนฐานมาจากระบบความสัมพนัธ์ดงัเดิมของคน
ในชุมชนที
มีการช่วยเหลือซึ
 งกันและกัน มีความรัก ความสามคัคี มีความเชื
อและการดาํเนิน
กิจกรรมร่วมกนับนพืBนฐานของวฒันธรรมประเพณี นอกจากนีB ยงัเกี
ยวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ
นที
มี
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อยู่แล้วนาํมาพฒันาต่อยอด อนัเป็นการพฒันางานที
ชุมชนสร้างสรรค์ต่อจากทุนเดิมที
มีอยู่แล้ว 
นอกจากนีB การที
คนในชุมชนมีความสัมพนัธ์ทางสังคมที
เอืBอต่อการช่วยเหลือเกืBอกูลกันและ
ยกระดบั มาทาํกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนมากขึBน ยงัเป็นการง่ายสําหรับองคก์รภายนอกชุมชนที

มีความสนใจเขา้มาสนบัสนุนเป็นเครือข่ายของชุมชนมากขึBน ส่งผลให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตความ
เป็นอยูที่
ดี มีความมั
นคงปลอดภยัในชีวิต มีความสุขในการดาํรงชีวิต ไดรั้บการยอมรับจากชุมชน
ข้างเคียงและชุมชนอื
น ๆ ให้เป็นต้นแบบของชุมชนที
พึ
 งตนเอง และสามารถรักษาความเชื
อ 
ขนบประเพณีของตนเองที
สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษไดดี้พอสมควร   
 
  4.7.3  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ�นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 
     ชุมชนบา้นหนองชา้งมีการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ
นในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนที

หลากหลาย ที
เห็นไดช้ัดคือ การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ
นเกี
ยวกบัการรวมกลุ่มทาํกิจกรรมหัตถกรรม 
เป็นการรักษาองคค์วามรู้ที
ถ่ายทอดออกมาผา่นงานผีมืออนัทรงคุณค่า ที
เป็นประสบการณ์ซึ
 งสั
งสม
มาจากบรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลงั การรวมกลุ่มทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดาํเนิน
กิจกรรมกลุ่มเพื
อผลประโยชน์ของคนในชุมชนและนําความสําเร็จที
 มีมูลค่าที
 เป็นวตัถุและ
ทรัพยสิ์นหรือเงินทองบา้ง มาสู่ชุมชน แมจ้ะไม่มากนกัก็ตาม ตวัอยา่งที
เห็นไดช้ดัคือ กลุ่มสตรีทอ
ผา้ และกลุ่มจักสาน ที
น่าสนใจคือ การรวมกลุ่มเช่นนีB เป็นการเริ
 มต้นของการขับเคลื
อนเพื
อ
แกปั้ญหาใหก้บัคนในชุมชนในระยะยาวและในหลายดา้น เมื
อเกิดปัญหาดา้นต่าง ๆ ขึBน  
 จากการบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัรายหนึ
ง นางบวัผนั (นามสมมติ, 2556) ทาํให้ทราบวา่ 
เดิมที
ชุมชนมีปัญหาสินคา้ของชุมชนไม่มีตลาดมารองรับ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ผา่ไหมซึ
 งเป็นสินคา้
ราคาแพง อีกทัBงการผลิตตอ้งใชเ้วลายาวนาน จึงทาํให้ขายไดล้าํบาก และปัญหาการตัBงราคาสินคา้
ของคนในชุมชนไม่มีมาตรฐานเดียวกนั มีพ่อคา้คนกลางมารับซืBอผลิตภณัฑ์จากคนในชุมชน โดย
ให้ราคาไม่เท่ากนั ทัBง ๆ ที
งานฝีมือในระดบัเดียวกนั ต่อมาคนในชุมชนจึงเริ
มพูดคุยกนัว่า ตอ้งการ
หาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยมีจุดประสงค์เดียวกนั จึงได้รวมกันจดัตัBงกลุ่มกิจกรรมขึBน ที
มี
โครงสร้างในการบริหารจดัการ และมีการตัBงคณะกรรมการต่าง ๆ ผ่านการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ซึ
 งต่อมาในภายหลงัไดรั้บการสนบัสนุน จากหน่วยงานของรัฐ เช่น ในปี พ.ศ. 2553 องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลให้งบประมาณสนับสนุนจาํนวน 100,000 บาท ที
สําคัญคือในการบริหาร
งบประมาณของกลุ่มนัBนจะเน้นไม่ให้ทุนตาย (จาํนวนเงินที
นาํมาเป็นทุนไม่ให้หาย) จึงไปปรึกษา
พฒันากรและได้รับการประสานให้ตวัแทนของกลุ่มเขา้อบรมในเรื
องของการทาํบญัชี และเข้า
อบรมเรื
องการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความตอ้งการของตลาด เป็นตน้  สอดคล้องกบัผูใ้ห้
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ขอ้มูลอีกรายหนึ
 ง แม่บวัไข่ (นามสมมติ, 2555) ที
ไดอ้ธิบายถึงการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชนที
เป็นกลุ่มอาชีพซึ
งไดมี้การพฒันาขึBนวา่   
 

กลุ่มทอผ้าและกลุ่มจักสาน ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับที
สามารถจะ
พึ
งตนเองได้ การทาํกิจกรรมร่วมกนั ตัB งแต่การร่วมกนัผลิต ไปถึงการร่วมกัน
จาํหน่าย มีการตัBงราคากลางโดยที
คนในชุมชนมีความเห็นร่วมกนัซึ
 งเป็นราคา
มาตรฐานของชุมชน ช่วยแก้ปัญหาในเรื
องราคาสินคา้ที
มีการจาํหน่ายราคาไม่
เท่ากนั ซึ
 งเกิดขึBนก่อนที
จะรวมกลุ่มกนัของสมาชิก 
 

 นอกจากนีB แม่บวัลอย ยงัให้ความเห็นเพิ
มเติมอีกว่า การที
จะรวมกลุ่มในชุมชนสามารถทาํ
ไดไ้ม่ยาก เพราะมีฐานมาจากการรวมกลุ่มในอดีตที
เป็นการรวมกนัเพื
อช่วยเหลือซึ
 งกนัและกนัดา้น
แรงงาน เช่น การลงแขกเกี
ยวขา้ว การรวมกลุ่มทาํงานจิตอาสาในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ซึ
 ง
อาศยัประเพณี พิธีกรรมความเชื
อในการทาํกิจกรรมร่วมกนั โดยมีผูน้าํที
เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการในชุมชนคอยให้คาํปรึกษาหารือ และนาํไปสู่การปฏิบติัหรือแกปั้ญหาร่วมกนัของสมาชิก
ในชุมชน ผลกระทบที
ตามมาอย่างสําคญัคือ ชุมชนยงัคงสามารถรักษาความเชื
อ ขนบประเพณี   
ต่าง ๆ ตลอดถึงภูมิปัญญาทอ้งถิ
นไดดี้พอสมควร ที
เป็นเช่นนีB เนื
องจากคนในชุมชนมีความปรารถนา
หรือเป้าหมายร่วมกนั 
 การใชภู้มิปัญญา ดา้นค่านิยม ความเชื
อ ขนบประเพณีในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนที
เห็นไดช้ดัอีกประการหนึ
 ง คือ การนบัถือพ่อล่ามแม่ล่าม ของคนในชุมชนที
แต่งงานตาม
ประเพณีความเชื
อของชาวผูไ้ทย โดยที
ฝ่ายเจา้บ่าวเจา้สาวจะตอ้งขอให้ผูที้
อาวุโสซึ
 งเป็นที
เคารพนบั
ถือในชุมชนและไม่ใช่ญาติของทัBงสองฝ่ายมาเป็นพ่อล่ามแม่ล่ามของตน เวลามีปัญหาในครอบครัว 
เกิดการทะเลาะกนั พอ่ล่ามแม่ล่ามก็จะทาํหนา้ที
ในการไกล่เกลี
ย ให้กาํลงัใจ หาทางออกของปัญหา
ให้หรือบา้งครัB งก็กล่าวตกัเตือนลูกล่ามของตนเองให้เห็นความถูกตอ้ง ถา้ลูกล่ามไม่เชื
อในพ่อล่าม
แม่ล่าม โดยไม่ปฏิบติัตามพ่อล่ามแม่ล่ามก็สามารถที
จะคืนขนัลูกล่าม คือ ตดัขาดความเป็นพ่อล่าม
แม่ล่ามไดอ้นัเป็นการควบคุมทางสังคมลกัษณะหนึ
ง ทัBงนีB  พ่อบุญชู (นามสมมติ, 2555) ไดก้ล่าวถึง
การถือพอ่ล่ามแม่ล่ามวา่  
 

เป็นกลไกลในการแกปั้ญหาการความขดัแยง้ของครอบครัวในชุมชนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ทาํให้ปัญหาการหยา่ร้างของคนในชุมชนมีนอ้ยมาก ... สําหรับตนเองมีลูกล่าม 
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10 กวา่คน มีแต่ปัญหาการทะเลาะกนัเล็ก ๆ นอ้ย พอไปใหค้าํแนะนาํก็ดีกนัเอง ลูก
ล่ามของตนนัBนไม่มีสักคู่ที
อยา่ร้างกนั  

 
 สอดคลอ้งกบั แม่บวับาน (นามสมมติ, 2555) ไดก้ล่าวถึงสภาพปัญหาของคนในชุมชนวา่   
 

ชุมชนบา้นหนองช้าง เป็นชุมชนที
ชอบความสงบ อยู่อย่างเรียบง่าย ปัญหาต่าง ๆ 
ของชุมชนจะมีนอ้ยมาก การเล่นการพนนั การทะเลาะวิวาท อาจจะมีบา้ง แต่นอ้ย
มาก ปัญหาการผดิลูกผดิเมีย การเล่นชู ้หรือปัญหาเกี
ยวกบัครอบครัวนัBนจะไม่เคย
ไดย้นิเลย เพราะการถือระบบของพ่อล่ามแม่ล่ามเป็นเครื
องมือป้องกนั ปัญหาการ
ทะเลาะกนัของคนในชุมชน 

 

4.8  ปัญหาอปุสรรค 
 

 แมโ้ดยภาพรวมการพฒันาชุมชนบา้นหนองช้างประสบผลสําเร็จสูง แต่จากการสอบถาม
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลที
สําคญั พบว่า ยงัประสบปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายประการ ซึ
 งสามารถสรุป
ประเด็นปัญหาที
สาํคญัตามลาํดบัต่อไปนีB  
 1) การทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้น ซึ
 งผูต้อบประเด็นนีB ส่วนใหญ่เป็นผูน้าํที
มีส่วนในการ
เสนอโครงการต่าง ๆ ของชุมชน ซึ
 งเป็นแนวคิดใหม่ ๆ ที
จะเสนอให้คนในชุมชนยอมรับและให้
ความร่วมมือ จึงเป็นปัญหาที
เกี
ยวขอ้งกบัการขบัเคลื
อนงานพฒันาของชุมชน  

2) คนมีความรู้ออกไปอยูต่่างถิ
นหมด บุตรหลานที
ไปศึกษาต่างถิ
น เมื
อจบการศึกษาแลว้ก็
ไปทาํงานตามสาขาที
ตนไดเ้รียนมา  

3) การสืบทอดภูมิปัญญา การสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ
นด้านการทอผา้ การจกัสานของ
ชุมชนมีผูสื้บต่อนอ้ย ถา้หมดคนรุ่นอาย ุ40-50 ขึBนไป  

4) ขาดขอ้มูลสนบัสนุนจากรัฐ นอกจานนีB รัฐยงัไม่สนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารอย่างเพียงพอ 
เช่น ขอ้มูลเกี
ยวกบัปริมาณนํBาฝน ราคาผลผลิต ความตอ้งการของตลาด 

5) โครงสร้างพืBนฐาน งบประมาณไม่เพียงพอ เนื
องด้วยชุมชนได้รับงบประมาณในการ
สร้างโครงสร้างพืBนฐานไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณในการทาํงานกัBนฝาย เจาะบ่อนํBาบาดาล เป็นตน้  

6) อาชีพของคนในทอ้งถิ
นที
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม ราคาผลผลิตในแต่ละปีมีความไม่
แน่นอน บางครัB งผลผลิตไม่คุม้ทุน เพราะค่าปุ๋ยแพง ค่าแรงงานมีเพิ
มมากขึBน  
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7) วิธีคิดและการทาํงานของรัฐกบัชาวบา้นไม่เป็นแนวเดียวกนั และนโยบายของรัฐไม่
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชน เนื
องจากชุมชนมีแนวความคิดการพฒันาเป็นของตนเอง บางครัB ง
จึงประสบปัญหากบัภาครัฐในการกาํหนดทิศทางหรือกิจกรรมการพฒันา ชุมชนจะเลือกเฉพาะ
กิจกรรมหรือนโยบายที
เห็นวา่มีความเหมาะสมกบัชุมชน  

8) การใหค้วามช่วยเหลือจากรัฐไม่มีความต่อเนื
อง เมื
อเปลี
ยนผูน้าํทอ้งถิ
นและขา้ราชการที

รับผิดชอบงานพฒันาก็จะกระทบงานที
ทาํเดิมไวแ้ลว้ รวมทัBงกระทบการเชื
อมเครือข่ายที
ผูน้าํ และ 
เจา้หนา้ที
คนเดิม  

9) กิจกรรมต่าง ๆ ที
เกิดขึBนในชุมชนมีสองส่วน คือ ส่วนที
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน กบัส่วนที
รัฐใหค้วามช่วยเหลือ แต่ไม่ไดส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน จึงเกิดปัญหา
ขึB นมาในภายหลัง เมื
อรัฐไม่ได้สนับสนุนอย่างต่อเนื
อง เมื
อมีการเปลี
ยนตัวผูน้ําท้องถิ
น และ
เครือข่ายที
 เคยสนับสนุนก็จะไม่มีใครเชื
อมต่อเพราะขึB นอยู่กับผู ้นําคนเดิม กิจกรรมที
ไม่ได้
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชนจึงดาํเนินไปดว้ยความลาํบาก แต่กิจกรรมที
สอดคลองกบัวิถีชีวิตก็จะ
ดาํเนินไปตามปกติ เช่น เลีBยงหม่อนไหม ทอ้ผา้ จกัสาน เป็นตน้  

 

4.9  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลที
สําคัญ ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแนวทาง
แก้ปัญหาที
ชุมชนยงัคงประสบอยู่ แม้จะมีความพยายามต่าง ๆ มากพอสมควรแล้วก็ตาม ทัBงนีB
เพื
อใหส้ามารถรักษาสิ
งดี ๆ ของชุมชนไดอ้ยา่งต่อเนื
อง 
 1) กาํหนดนโยบายที
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนมากที
สุด การกาํหนดนโยบายหรือ
โครงการต่าง ๆ ของชุมชน รัฐหรือทอ้งถิ
นควรมีการขอความเห็นหรือการทาํเวทีประชาคมหมู่บา้น 
ใหน้โยบายหรือโครงการที
เกิดขึBนมาจากชุมชนจริง ๆ หรือที
เขา้ใจวา่ จากล่างสู่บน 
 2) ผูน้าํควรมีการประสานการดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื
องกบัรัฐ และ รัฐตอ้งคอยดูแลให้
การสนบัสนุนเป็นพี
เลีBยงของชุมชน การดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เมื
อมีการเปลี
ยนแปลง
ผูน้าํไม่วา่ระดบับนหรือระดบัทอ้งถิ
นก็ควรดาํเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที
ดาํเนินมาแลว้
อย่างต่อเนื
อง ไม่ให้โครงการหรือกิจกรรมเปลี
ยนไปตามผูน้าํ และที
สําคญัการขบัเคลื
อนงานโคง
การหรือกิจกรรมต่าง ๆ รัฐหรือทอ้งถิ
นตอ้งสนับสนุนเจา้หน้าที
คอยเป็นพี
เลีB ยงในโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ 
 3) ผูน้าํควรมีความอดทน ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็น กลา้ตดัสินใจ คุณสมบติัของผูน้าํแต่
ละยุคนัBนมีความแตกต่างกนั แต่คุณสมบติัเบืBองตน้ของผูน้าํที
ชาวชุมชนตอ้งการคือ มีความอดทน
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ในทุก ๆ เรื
อง ใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ที
สําคญั คือ กลา้ที
จะตดัสินใจ เมื
อมีปัญหา
ตอ้งเด็ดเดี
ยว กลา้ตดัสินใจ นาํพาชุมชนใหร้อดพน้จากปัญหา 
 4) ควรมีการทาํความเขา้ใจกนัระหวา่งผูน้าํกบัชาวบา้น ผูน้าํควรมีการกระจายความรู้ และ
ประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างสมาชิกชุมชน การทาํความเขา้ใจระหว่างผูน้าํและชาวบา้นถือว่ามี
ความสาํคญั เพราะการรับรู้และความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํกบัชาวบา้นที
ไม่เท่ากนั ทาํให้เห็นมุมมองที

มีความแตกต่างกนั ควรจะมีการจดัการความรู้ระหว่างผูน้าํกบัชาวบา้นให้มาก ๆ โดยอาศยัวิธีการ
ประชุม หรือ การจดัเวทีแบ่งปันความรู้ แลว้ถอดองคค์วามรู้สู่ตวัหนงัสือ 
 5) การพัฒนาควรเน้นทิศทางที
สอดคล้องกับวิถีชีวิต การพัฒนาที
ไม่ได้อาศัยฐาน
วฒันธรรมของชุมชนทาํใหบ้างครัB งไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและไม่ตรงกบัความตอ้งการของชุมชน 
ที
สําคญัทาํให้เกิดปัญหาระยะยาว โดยชุมชนไม่ได้กาํหนดทิศทางเอง อาศยัรัฐหรือหน่วยงานที

เกี
ยวข้อง เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี
ยว ไม่ว่าจะเป็นออ้ย มนัสําประหลงั เป็นต้น 
ชุมชนควรจะเป็นผูก้าํหนดทิศทางในการพฒันาดา้นต่าง ๆ เอง เช่น ทิศทางการแกปั้ญหาดา้นราคา
ผา้ไหมของชุมชน ในระยะสัBน ในระยะยาว หรือ ทิศทางการทาํเกษตรที
ปลอดสารพิษให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาด เป็นตน้ 



บทที�  5 

 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื	 อง มิติทางวฒันธรรมของการพฒันาสู่ความเขม้แข็งของชุมชน กรณีศึกษา 
ชุมชนบา้นหนองช้าง อาํเภอสามชัย จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีวตัถุประสงค์เพื	อ 1) ศึกษาลกัษณะทาง
วฒันธรรมที	เด่นของชุมชนบา้นหนองชา้ง ตาํบลหนองชา้ง อาํเภอสามชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 2) ศึกษา
รูปแบบการพฒันาชุมชนของชุมชนบา้นหนองชา้ง 3) เพื	อวิเคราะห์การบูรณาการมิติทางวฒันธรรม
ของการพฒันาไปสู่ความเป็นชุมชนเขม้แข็งของชุมชนบา้นหนองช้าง  การวิจยันี5 ดาํเนินการตาม
แนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลที	สําคญั
จาํนวน 15 ราย ประกอบไปดว้ยผูน้าํชุมชนที	เป็นทางการ จาํนวน 3 คน  ผูน้าํชุมชนที	ไม่เป็นทางการ 
จาํนวน 3 คน ผูน้าํกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จาํนวน 4 คน  ปราชญช์าวบา้น จาํนวน 4 คน นกัพฒันา
ชุมชน จาํนวน 1 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะห์เนื5อหา 
การวิเคราะห์เหตุผลเชิงตรรกะ และการสร้างขอ้สรุปเชิงอุปนยั ผลการศึกษาที	พบสามารถสรุปได้
ดงันี5  
 
 5.1.1  ลกัษณะทางวฒันธรรม ที�มีความโดดเด่นในชุมชนบ้านหนองช้าง 

 ชุมชนบา้นหนองชา้งเป็นหมู่บา้นของกลุ่มชนชาติพนัธ์ุผูไ้ทย สมาชิกชุมชนมีความสัมพนัธ์
เชิงเครือญาติสูง และมีวฒันธรรมที	โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของชาวผูไ้ทย ไดแ้ก่ ภาษาที	คลา้ยคลึงกบั
ภาษาไทยทั	วไป  แต่มีคาํเฉพาะและการออกเสียงแตกต่างจากภาษาไทยโดยทั	วไปบา้ง การแต่งกาย
และทรงผม ผูสู้งอายหุญิงนิยมไวผ้มจอก แต่สําหรับเด็กหญิงวยัรุ่นจะเปลี	ยนไปตามยุคสมยัปัจจุบนั 
มีความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบเอื5อเฟื5 อ ช่วยเหลือ เกื5อกูลซึ	 งกนัและกนั มีการแสดงออกถึงการมี
นํ5 าใจ เช่นในกรณีที	คนในชุมชนมีคนเจ็บไขไ้ด้ป่วยและเขา้รับการรักษาที	โรงพยาบาล สมาชิก
ชุมชนก็จะไปเยี	ยมใหก้าํลงัใจเป็นจาํนวนมาก หรือถา้แมบ้างคนจะไม่ไดไ้ปเยี	ยม ก็จะมาให้กาํลงัใจ
ที	บ้านหลังจากที	ออกจากโรงพยาบาลแล้ว คนในชุมชนมีลักษณะนิสัยเอาใจใส่ซึ	 งกันและกัน 
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ช่วยเหลือเผื	อแผแ่บ่งปันกนั สังเกตไดจ้ากที	หากสมาชิกชุมชนคนใดประสบปัญหาเดือดร้อนทาํงาน
การไดไ้ม่ทนัหรือเมื	อมีงานส่วนรวม สมาชิกคนอื	นก็จะใหค้วามช่วยเหลือดว้ย “การลงแขก” เพื	อให้
งานต่าง ๆ ทั5งของส่วนรวมและส่วนบุคคล เป็นตน้ มีความเชื	อผูน้าํและเคารพผูอ้าวุโสสูง อนัแสดง
ถึงบรรทดัฐานของชุมชน และที	สําคญั คือ มีความภูมิใจในความเป็นชาวผูไ้ทย นอกจานี5  ชาวผูไ้ทย
ที	นี5 ยงัมีความขยนัในการทาํมาหากิน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทาํงาน
หตัถกรรม เช่น การทอผา้ การจกัสาน เป็นอาชีพเสริม ปัจจุบนัชาวผูไ้ทยในชุมชนบา้นหนองช้าง
ย ังคงมีการรักษาจารีตประเพณีต่าง ๆ ที	 เ รียกรวม ๆ กันว่า “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี	 ” โดย
ขนบประเพณีที	สําคญั คือ การแต่งงานแบบผูไ้ทย ที	มีระบบพ่อล่ามแม่ล่าม คอยอบรมสั	งสอน 
นอกจากนี5  ยงัมีประเพณีการคลุมหีบศพดว้ยผา้ พิธีกรรมตามความเชื	อ และการสู่ขวญัรูปแบบต่าง ๆ 
ตลอดจนกฎเกณฑ์ทางสังคมที	หลากหลาย พิธีกรรมส่วนมากจะเชื	อมโยงกบัความเชื	อเกี	ยวกบัผ ี
โดยเฉพาะ การถือผีบรรพบุรุษ และผีดอนปู่ ตา ที	ยงัคงยึดมั	นและปฏิบติัตามบรรพบุรุษที	สืบทอด  
ต่อ ๆ กนัมา นอกจากนี5  ยงัมีประเพณีการละเล่น อาทิ กลองตุม้ การฟ้อนผูไ้ทย การร้องสรภญัญ ์
ฯลฯ  ที	สามารถพบเห็นในงานประเพณีและตามเทศกาลที	จดัขึ5นประจาํปีของชาวผูไ้ทย หรือใช้
แสดงในเวลาที	แขกบา้นแขกเมืองมาเยี	ยมชุมชน  
 การที	ชุมชนบา้นหนองชา้งยงัคงสามารถรักษาวฒันธรรม ไวไ้ดดี้พอสมควร ซึ	 งครอบคลุม
ความเชื	อ ประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ทางสังคม ตลอดถึงภูมิปัญญาทอ้งถิ	นที	ใช้
ในการดาํรงชีพนี5  มาจาก 3 ปัจจยัหลกั ดงันี5           
   1) การถ่ายทอดผ่านคนในครอบครัวและผูรู้้ในชุมชน เช่น พ่อแม่ผูป้กครองจะ
สอนลูกหลานให้พูดภาษาผูไ้ทย ทาํให้เด็กผูไ้ทยปัจจุบนัยงัคงพูดภาษาผูไ้ทยเป็นภาษาที	หนึ	 ง มี
ความรู้สึกว่าไม่อายที	จะใชภ้าษาผูไ้ทยในการสื	อสารกนัในชุมชน อนัเป็นการรักษาอตัลกัษณ์ทาง
ภาษา  การที	ครอบครัวสอนไม่ให้เด็กยืนสูงกวา่ผูใ้หญ่เป็นการแสดงถึงบรรทดัฐานของชุมชน และ
การสอนเรื	องเทคนิคการทอผา้ที	มีลวดลายประจาํถิ	น ซึ	 งยงัมีการถ่ายทอดทั5งในแต่ละครอบครัวจาก
พอ่แม่และในระดบัชุมชนโดยผูอ้าวโุสที	มีความเชี	ยวชาญ ช่วยให้สามารถอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ	น
ของกลุ่มชนไวไ้ดอ้ยา่งดี 
   2) การประพฤติปฏิบติัจนกลายเป็นค่านิยมสําคญัส่วนหนึ	 งของวิถีชีวิต เช่น ใน
งานประเพณีแต่ละเดือนชาวผูไ้ทยยงัคงแต่งชุดผูไ้ทยไปวดั ในการสื	อสารกนัในชุมชนจะใชภ้าษาผู ้
ไทยเท่านั5นจึงจะถือว่าดี หากพูดภาษาอื	นระหว่างคนในชุมชนดว้ยกนัจะถูกมองว่าเป็นเรื	องแปลก 
และไม่ปกติ เป็นตน้   
   3) ความพยายามในการอนุรักษ์วฒันธรรม ผูน้าํชุมชนและหน่วยงานที	เกี	ยวขอ้ง 
ทั5งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนตาํบล ได้ร่วมกนัส่งเสริมให้มี
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โครงการแต่งกายดว้ยชุดผูไ้ทย โดยให้นกัเรียนและบุคลากรของหน่วยงานแต่งชุดผูไ้ทยสัปดาห์ละ
หนึ	 งวนั ในขณะเดียวกัน ยงัส่งเสริมให้มีการประกวดการฟ้อนผูไ้ทย การร้องสรภญัญ์ ซึ	 งเป็น
ศิลปะการแสดงที	มีเอกลักษณ์ของชาวผูไ้ทย เป็นต้น นอกจากนี5  ยงัมีหน่วยงานภายนอก เช่น 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ และบริษทั จุนไหมไทย จาํกดั เป็นตน้ 
เขา้มาศึกษาดูงานและสนบัสนุนอุปกรณ์ด้านการผลิตผา้ ตลอดจนให้การสนบัสนุนบุคลากรและ
ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ในการถอดองคค์วามรู้เรื	องการทอผา้ และการพฒันาเป็นแหล่งท่องเที	ยว
เชิงอนุรักษ์ ซึ	 งทาํให้ชุมชนบา้นหนองช้างในปัจจุบนัสามารถสืบทอดและส่งต่อวฒันธรรมและ
ประเพณี อนัดีงานอนัแสดงออกถึงวถีิชีวติชาวผูไ้ทย โดยที	ยงัคงมีความภูมิใจในความเป็นชาวผูไ้ทย 
แมว้า่สภาพทางสังคมภายนอกไดเ้ปลี	ยนแปลงไปมากแลว้ก็ตาม  
    
 5.1.2  รูปแบบการพฒันาชุมชน 

 ชุมชนบา้นหนองชา้ง มีรูปแบบการพฒันาชุมชนที	น่าสนใจ ซึ	 งสามารถจาํแนกออกเป็น 3 
รูปแบบ คือ 
  5.1.2.1  การพฒันาดว้ยการทาํแผนชุมชน  
  แกนนาํชุมชนได้กระตุน้ให้สมาชิกชุมชน ร่วมระดมความคิดเพื	อค้นหาปัญหา 
สาเหตุของปัญหา ทบทวนความผิดพลาดและถอดบทเรียนของการพฒันาที	ผ่านมา ควบคู่กบัการ
วเิคราะห์จุดแขง็ของชุมชน โดยอาศยัเวทีประชาคมหมู่บา้นที	อยา่งเป็นกระบวนการ จนนาํไปการทาํ
แผนพฒันาชุมชนขึ5นมา ตามกระบวนการที	ดาํเนินไปตามลาํดบั ดงัต่อไปนี5   
   1)  การสื	อสารกบัสมาชิกชุมชน มีการประชาสัมพนัธ์ดว้ยการปิดประกาศ
ในชุมชน และจดัประชุมสมาชิกชุมชน เพื	อรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และหาข้อสรุปประเด็น
ปัญหา  
   2)  การระดมสมองเพื	อคน้หาปัญหาที	แทจ้ริงของชุมชน และแนวทางใน
การแกปั้ญหา อนัเป็นการประชุมเพื	อนาํเสนอลกัษณะและสาเหตุของปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรม ตาม
ดว้ยการเสนอแนวทางแก้ปัญหาที	ยึดจุดแข็งของชุมชนจากสิ	งดี ๆ ที	ชุมชนมีนาํมาเป็นฐาน แล้ว
สังเคราะห์นาํเสนอรายงานเป็นเอกสาร  
   3)  การกาํหนดกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
    (1)  กิจกรรมระยะสั5น เช่น การพฒันาโครงสร้างพื5นฐาน และการจดั
โครงการอบรมทกัษะดา้นต่าง ๆ ทั5งทกัษะใหม่ และทกัษะที	จะใชใ้นการต่อยอดยกระดบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิ	นที	มีอยู่ในชุมชน อีกทั5งมีการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที	เกี	ยวขอ้ง มาให้การสนบัสนุนทาง
วชิาการ  
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     (2)  กิจกรรมระยะยาว ที	เน้นการพึ	 งตนเองตามวิถีชุมชน ด้วยการ
รวมกลุ่มกิจกรรมเพื	อยกระดบัการดาํรงชีพบนฐานของภูมิปัญญาที	มีอยู่เดิม เช่น กลุ่มสตรีทอผา้ 
กลุ่มจกัสาน เป็นตน้  
   4)  การจดัทาํขอ้สรุปจากที	ประชุม เพื	อวางเป้าหมายการพฒันาชุมชนและ
ใชเ้ป็นเครื	องมือในการจดัหาทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื	นๆมารองรับ รวมถึงการวางแผนใช้
ทุนต่าง ๆ ที	 มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ทั5 งที	 เป็นทุนวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ	น ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางสังคม  
   5)  การจดัทาํแผนชุมชน การดาํเนินการเชิงกระบวนการดงักล่าวทาํให้ได้
แนวทางนํามากาํหนดเป็นแผนพฒันาชุมชน ที	ไม่ได้เน้นเพียงการพฒันาด้านวตัถุ แต่เน้นการ
พึ	งตนเองตามวิถีชุมชนเป็นเป้าหมายหลกั ซึ	 งตอ้งบูรณาการมิติทางสังคมและวฒันธรรมเขา้มาดว้ย 
ทาํใหเ้กิดแผนพฒันาชุมชน 6 ดา้น คือ  
    (1)  ดา้นจิตใจและสังคม  
    (2)  ดา้นเศรษฐกิจ  
    (3)  ดา้นการเรียนรู้  
    (4)  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ	งแวดลอ้ม  
    (5)  ดา้นสาธารณสุข  
    (6)  ดา้นวฒันธรรมประเพณี 

    การพฒันาดว้ยการทาํแผนชุมชน เป็นการรวมตวัของสมาชิกในชุมชนที	
เกิดขึ5นจากการร่วมกนัคิด วางแผน และร่วมกนัทาํ จนเกิดเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของชุมชน
บา้นหนองชา้งอยา่งเป็นรูปธรรม 

 5.1.2.2  การเชื	อมโยงแผนสู่การปฏิบติั  
  ชุมชนบ้านหนองช้างถือเป็นชุมชนที	 มีการเชื	อมโยงแผนชุมชนสู่แผนการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งดี จะเห็นไดจ้ากการที	สมาชิกของชุมชนให้ความสําคญัและเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การพฒันาแทบทุกขั5นตอนอยา่งเป็นกระบวนการ ดงัต่อไปนี5   

  1)  การพฒันาโครงการหรือกาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ เมื	อตดัสินใจทาํแล้ว 
จะเน้นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงัของสมาชิกชุมชน โดยอาศยัเวทีประชาคมหมู่บา้น กระตุน้ให้มี
การระดมความคิดเห็นและหาขอ้สรุปลงมติเป็นเรื	อง ๆไปวา่จะทาํกิกรรมอะไรรองรับ เช่น การตั5ง
กลุ่มกิจกรรม การกาํหนดรูปแบบการบริหารกลุ่มกิจกรรม เป็นตน้  
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  2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินการและบริหารจัดการ
โครงการ ไดแ้ก่ การกระตุน้และเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติังาน ร่วม
ประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที	จดัทาํขึ5นในชุมชน 

  3)  การขบัเคลื	อนงานกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ชุมชนมีกลุ่มกิจกรรม 8 กลุ่ม ซึ	 ง
มีลกัษณะของการขบัเคลื	อนงานดงันี5   

   (1) การสร้างกติกา เช่น กลุ่มออมทรัพย ์มีการเก็บดอกเบี5ย มีการคํ5 า
ประกนัในการยมื มีการปันผล เป็นตน้  

   (2) การส่งสมาชิกกลุ่มไปเขา้รับการอบรมเรื	องใหม่ๆ เช่น การอบรม
เรื	องการแปรรูปผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  

   (3) การศึกษาดูงาน  
   (4) การส่งผลิตภณัฑเ์ขา้ประกวด  
   (5) การนดัประชุมประจาํเดือน  
   (6) การสนบัสนุนและให้คาํปรึกษาของกลุ่มแกนนาํชุมชนแก่สมาชิก

ในชุมชน  
 จากความพยายามในการนาํแผนไปสู่การปฏิบติั ดว้ยการขบัเคลื	อนงานของกลุ่ม

กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ผลการปฏิบติังานของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏเป็นที	ประจกัษ์ และมี
แนวโนม้ที	จะสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กิดขึ5นกบัชุมชนอยา่งย ั	งยนืดว้ย 
  5.1.2.3  การสนบัสนุนการเชื	อมโยงเครือข่าย  
  การขบัเคลื	อนการพฒันาดา้นต่าง ๆ ในชุมชนบา้นหนองช้างไดรั้บการสนบัสนุน
ส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐที	เกี	ยวข้องและมีบทบาทในการพฒันาเป็นอย่างดี โดยเป็นการ
สนบัสนุนที	มาจากนโยบายของรัฐ ผ่านโครงการต่าง ๆ อีกทั5งยงัช่วยประสานงานเพื	อให้เกิดการ
เชื	อมโยงเครือข่ายระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานในทอ้งถิ	น และหน่วยงานในทอ้งที	 เช่น องค์การ
บริหารส่วนตาํบล สํานกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ สํานกังานสหกรณ์จงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นตน้ ส่วน
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที	ไม่ใช่หน่วยงานดา้นการพฒันาของรัฐและภาคเอกชนก็มี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ และบริษทั จุนไหมไทย จาํกดั ที	สนบัสนุน
เรื	องบุคคลากรและวชิาการดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 
   เป็นที	น่าสังเกตว่า การสนับสนุนการพัฒนาที	มาจากนโยบายของรัฐ ผ่าน
โครงการต่าง ๆ ที	เกี	ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนบางโครงการมีส่วนสนบัสนุนให้เกิดการบูรณาการ
วฒันธรรมเข้าไปในการพฒันาชุมชนอย่างสําคญัด้วย เช่น นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน 
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โครงการหนึ	งตาํบลหนึ	งผลิตภณัฑ ์โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน (SML) เป็นตน้ 
ที	เป็นพฒันาต่อยอดจากภูมิปัญญาทอ้งถิ	น 
 
 5.1.3  การบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชน 

 ชุมชนบ้านหนอช้าง มีวิธีการบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชน ซึ	 งมี
ลกัษณะที	สาํคญั คือ 
  5.1.3.1  ร่วมคิด ผูน้าํดา้นต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ผูอ้าวุโส ผูน้าํทางการ และไม่
ทางการ ตลอดจนผูน้าํกลุ่มกิจกรรม  สรุปผลการเรียนรู้การพฒันาที	ผา่นมา จากบทเรียนที	ไดม้าทั5ง
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน สร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมของตนเอง ประชุมระดมความคิด รับฟังความคิดเห็น ก่อนที	จะลงมติประชาคมของ
ชุมชน กาํหนดทิศทางการพฒันาของชุมชน สร้างกิจกรรมให้คนทุกกลุ่มไดท้าํร่วมกนัอยา่งต่อเนื	อง 
ปรับวิธีคิดให้กบัเยาวชน ดาํเนินการการพฒันาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ
บริบททางวฒันธรรมของชุมชน สนบัสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และกระจายบทบาทหนา้ที	ให้ทุก
คนมีส่วนสาํคญัในการรับผดิชอบ 
  5.1.3.2  ร่วมทาํ การลงมือปฏิบติัในทุกกิจกรรมของชุมชนจะให้ความร่วมมือเป็น
อยา่งดี เพราะเป็นกิจกรรมที	ทุกคนเห็นคุณประโยชน์และถือวา่เป็นการตดัสินใจของตนเอง ทุกอยา่ง
ที	เกิดขึ5นจากความคิดของคนชุมชนผา่นประชาคมหมู่บา้นแลว้จะไดรั้บการยอมรับจากชุมชนสู่การ
ปฏิบติั ซึ	 งเป็นการกระตุน้ให้คนในชุมชนมีความผูกพนัและมีส่วนร่วม ประกอบกบัให้โอกาส
เยาวชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม สร้างจิตสํานึกรักความเป็นชาวผูไ้ทย ด้วยการสร้างกิจกรรม
เรียนรู้ต่าง ๆ ใหเ้กิดขึ5นอนัเอื5อต่อการปรับตวั โดยไม่ไดท้อดทิ5งวฒันธรรมของชุมชน  
 5.1.3.3  ร่วมทบทวนและถอดบทเรียน เป็นขั5นตอนของการสรุปการเรียนรู้ที	ได้
จากกิจกรรม ร่วมกนัคน้หาประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื	อนาํไปปรับปรุงแก้ไขในลาํดบัต่อไป ซึ	 งขั5น
ตอนนี5มกัจะเป็นกลุ่มผูน้าํที	จะประชุมกนั วิเคราะห์สรุปผลก่อนที	จะนาํเสนอให้ที	ประชุมประชาคม
รับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน ตวัอยา่งเช่น ที	ผา่นมาชุมชน
ทาํความเขา้ใจเกี	ยวกบัการพฒันาที	ไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตแลว้นาํมาปรับตวั ชุมชนจึงจะมองเห็น
การพฒันาที	สอดคลองกบัวถีิชีวติชุมชน คือ พฒันาควบคู่กบัการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ	นชุมชน 
  การบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชนนี5  เนน้ไปที	การปรับการสร้าง
ความคิดเพื	อการพึ	งตนเองเป็นสาํคญั ใชแ้นวความคิดที	เนน้คุณค่านาํมูลค่า เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่
ไม่ไดมุ้่งไปที	การสร้างมูลค่า หรือผลทางเศรษฐกิจเท่านั5น แต่จะมุ่งเนน้เพื	อสร้างการเรียนรู้ และการ
มีส่วนร่วมที	สอดคลองกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนที	อิงวฒันธรรมอนัดีงาม การดาํเนินงานการ
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พฒันาชุมชนจะเป็นไปในลกัษณะการขบัเคลื	อนที	อยูบ่นฐานความเขา้ใจบริบทของชุมชนและปรับ
เนื5อหาให้สอดคล้องกนั โดยใช้หลกัการพฒันาควบคู่กบัการอนุรักษ์วฒันธรรมของชุมชน แล้ว
เสนอขึ5นมา ผ่านกระบวนการทาํแผนชุมชนที	ครอบคลุมมิติต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการมิติทาง
วฒันธรรมอยา่งสาํคญัดว้ย 
 
 5.1.4  ความเข้มแข็งของชุมชน 

  การพฒันาชุมชนบา้นหนองช้าง มีการบูรณาการทั5งด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ
สิ	งแวดลอ้มภายในชุมชนอยา่งสมดุล โดยใช้หลกัการพฒันาสมยัใหม่ผ่านการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วม แต่ใหค้วามสาํคญักบัการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ	นชุมชน ควบคู่กบัการนาํองคค์วามรู้ที	ไดรั้บ
จากภายนอกมาผสมผสานปรับใชใ้ห้เหมาะสม แลว้สรุปเป็นบทเรียนเฉพาะของชุมชน จนสามารถ
พฒันาไปสู่ความเป็นชุมชนเขม้แขง็ ซึ	 งสามารถสรุปได ้3 ลกัษณะดงันี5   
  1)  องคป์ระกอบที	เป็นเงื	อนไขในการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน ไดแ้ก่ 
การมีผูน้าํที	เขม้แข็ง การถอดบทเรียนอยา่งต่อเนื	อง การสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนรักความเป็น
ชาวผูไ้ทย การมีความรักและเอื5ออาทรต่อกนั การเกิดภาพลกัษณ์ที	ดีต่อชุมชน  
  2)  กลไกการปฏิบติัที	ส่งเสริมให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชน คือ การส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งต่อเนื	องของชุมชน การระบบเครือข่าย การส่งเสริมใหเ้พิ	มรายได ้ลดรายจ่าย  
  3)  การใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ	นในการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน เช่น กลุ่ม
ทาํกิจกรรมหตัถกรรมทอผา้ และกลุ่มกิจกรรมจกัสาน ซึ	 งนาํภูมิปัญญาดั5งเดิมของชุมชนมาทาํเป็น
กิจกรรมเสริมรายได ้โดยการรวมกลุ่มเช่นนี5 เป็นการเริ	มตน้ของการขบัเคลื	อนเพื	อแกปั้ญหาให้กบั
คนในชุมชนในระยะยาวและในหลายดา้น โดยเฉพาะปัญหาการว่างงาน ดว้ยการพฒันากิจกรรม
ที	มาจากภูมิปัญญาให้สามารถสร้างรายไดเ้สริม และมีผูสื้บทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ	นเพื	อการดาํรงชีพ 
นอกจากนี5  ยงัมีการฟื5 นฟูประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ที	เกี	ยวขอ้งกบัวิถีชีวิต อนัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ	นที	
ส่งเสริมใหเ้กิดความผกูพนัและความสัมพนัธ์แบบเอื5ออาทรระหวา่งกนั เป็นตน้ 
 ผลจากการพฒันาตามแนวทางนี5 ทาํให้ปัจจุบนัชุมชนบา้นหนองช้างเป็นหมู่บา้นตน้แบบ
ใหก้บัชุมชนอื	น ๆ ที	สนใจการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาหมู่บา้นตามแนววฒันธรรมชุมชนไดเ้ขา้มา
ศึกษาเรียนรู้ เพื	อนาํไปปรับใชก้บัชุมชนของตนเอง และยงัไดรั้บรางวลัจากการพฒันาหลายรางวลั
อยา่งต่อเนื	อง เช่น ในปี พ.ศ. 2549 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบั “อยู่เยน็ 
เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดั จากกระทรวงมหาดไทย เขา้รับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2552 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ไหมแพรวา ไดรั้บ
รางวลัผลิตภณัฑผ์า้ไหม ตรานกยงูพระราชทาน จากสถาบนัหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
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นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ (สมม.) และในปี พ.ศ. 2553 ผูน้าํชุมชนได้รับรางวลักาํนันแหนบ
ทองคาํ จากกระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ 

 

 5.1.5  ปัญหาและอุปสรรค 

 ปัญหาที	สําคญัที	สุด คือ การทาํความเขา้ใจกบัคนในชุมชนเรื	องการพฒันา หรือโครงการ
ต่าง ๆ  แนวคิดใหม่ ๆ ที	ริเริมโดยผูน้าํชุมชนเอง บางเรื	องไม่ไดรั้บการยอมรับและให้ความร่วมมือ
ง่ายนกั โดยส่วนใหญ่ยงัติดอยูก่บัแนวคิดที	ยงัตอ้งอาศยัและพึ	งพาจากภายนอกเป็นหลกั โดยเฉพาะ
นโยบายของรัฐเป็นหลกั  
 ปัญหารองลงมา คือ นโยบายของรัฐไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชน ทั5งวิธีคิดและการ
ทาํงานไม่ตรงกบัความตอ้งการชุมชน หรือไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ทาํให้นโยบายเป็นไป
ในลักษณะการสั	งการจากบนลงล่าง และการให้ความช่วยเหลือจากรัฐไม่มีความต่อเนื	อง
เปลี	ยนแปลงไปตามรัฐบาล รัฐไม่ไดส้นบัสนุนขอ้มูลข่าวสารใหเ้พียงพอ เช่น ขอ้มูลเกี	ยวกบัปริมาณ
นํ5 าฝน ราคาผลผลิต ความตอ้งการของตลาดด้านผลผลิต และปัญหาโครงสร้างพื5นฐานยงัได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอ เช่น งบกั5นฝาย เป็นตน้    
 ปัญหาที	สําคญัประการสุดทา้ย คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที	มีความรู้ออกไปอยู่ต่างถิ	น เนื	องจาก
บุตรหลานที	ไปศึกษาต่างถิ	น เมื	อจบการศึกษาแลว้ก็ไปทาํงานตามสาขาที	ตนไดเ้รียนมา การสืบทอด
ภูมิปัญญาทอ้งถิ	นอนัทรงคุณค่าของชุมชนจึงไม่มีผูสื้บต่อ 
 
 5.1.6  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
 ขอ้เสนอแนะที	กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัเสนอมากที	สุด คือ กลุ่มผูน้าํตอ้งพฒันาตนเองพยายาม
ทาํความเขา้ใจกนัระหวา่งผูน้าํกบัชาวบา้น ควรหาวิธีการนาํเสนอที	เหมาะสมเพื	อสร้างการยอมรับ
กบัชาวบ้าน และการกาํหนดนโยบายของรัฐควรสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนมากที	สุด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีโอกาสในการตดัสินใจขั5นสุดทา้ย รัฐทาํหนา้ที	คอยดูแล
ใหก้ารสนบัสนุนเป็นพี	เลี5ยงของชุมชน ในการกาํหนดนโยบายไม่ควรเป็นการสั	งการให้ทาํ หรือถูก
กาํหนดมาจากขา้งบน และไม่ควรเปลี	ยนนโยบายไปตามผูน้าํแต่ละยคุ ใหมี้ความต่อเนื	องเพื	อให้เกิด
ความต่อเนื	องในการนาํไปปฏิบติั  ขอ้เสนอแนะอีกประการหนึ	ง ชุมชนควรสร้างกิจกรรมที	สามารถ
นาํเยาวชน หรือสมาชิกชุมชนที	ไปทาํงานต่างถิ	นให้มีโอกาสกลบัมาสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ	นอนั
ทรงคุณค่าของชุมชน 
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาลกัษณะทางวฒันธรรมที	มีโดดเด่นของชุมชนบา้นหนองช้าง พบว่า ชุมชน
เป็นชาติพนัธ์ุผูไ้ทย  มีความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติสูง มีวฒันธรรมที	เป็นอตัลกัษณ์ ไดแ้ก่ ภาษา การ
แต่งกาย มีความเอื5อเฟื5 อ ช่วยเหลือ เกื5อกูลซึ	 งกนัและกนั มีจารีตประเพณีที	สําคญั ไดแ้ก่ ฮีตสิบสอง 
คลองสิบสี	 การแต่งงานที	มีระบบพอ่ล่ามแม่ล่าม การสู่ขวญัรูปแบบต่าง ๆ  มีพิธีกรรมและความเชื	อ
เกี	ยวกบัผี เช่น การถือผีบรรพบุรุษ ผีดอนปู่ ตา นอกจากนี5 ยงัมีประเพณีการละเล่น เช่น การฟ้อน
กลองตุม้ การฟ้อนผูไ้ทย การร้องสรภญัญ์ ซึ	 งชุมชนสามารถรักษาวฒันธรรมประเพณี ความเชื	อ 
พิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ทางสังคมที	เกี	ยวขอ้ง อีกทั5งยงัมีการฟื5 นฟูประเพณีและตลอดถึงภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ	นควบคู่กบัการปรับใชใ้นการดาํรงชีพให้เหมาะกบัยุคสมยัไดดี้ อนัเนื	องมาจากหลาย
ปัจจัยที	สําคัญ คือ การถ่ายทอดผ่านคนในครอบครัวในชุมชน การนํามาประพฤติปฏิบัติจน
กลายเป็นส่วนหนึ	งของวิถีชีวิต และความพยายามในการอนุรักษโ์ดยผูน้าํชุมชนร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐในทอ้งถิ	นและภาคเอกชน ขอ้คน้พบนี5สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระเสรี อุปถมัภ ์(2549) ที	
ไดศึ้กษาเรื	อง การศึกษาค่านิยมทางสังคมและวฒันธรรมของชาวไทย-เขมร เพื	อการพฒันา ซึ	 งพบวา่ 
ชาวไทย-เขมร เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุที	มีการสืบทอด สามารถรักษาความเชื	อ ประเพณี พิธีกรรม ที	เป็น
เอกลกัษณ์ของกลุ่มตน แมจ้ะมีการเปลี	ยนแปลงก็เป็นไปในอตัราที	เชื	องชา้ ไม่มีกา้วกระโดด มีการ
พฒันาปรับตวัเขา้กบัสังคมยคุสมยั ในขณะที	ค่านิยมที	เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพฒันานั5นมีไม่
มาก เมื	อเทียบกบัค่านิยมที	ส่งเสริมต่อการพฒันาซึ	 งมีมากกวา่ จึงส่งผลให้ชุมชนดาํรงตนอยูไ่ดอ้ยา่ง
มีความสุข และ มีความภูมิใจในกลุ่มชนของตน 
 สําหรับรูปแบบการพฒันาชุมชน ชุมชนนี5 ไดถ้อดบทเรียนของการพฒันาชุมชนที	ผ่านมา
ทบทวนและปรับความคิดใหม่  จนนาํไปสู่รูปแบบการพฒันาดว้ยการทาํแผนชุมชนขึ5น โดยอาศยั
เวทีประชาคมหมู่บ้านอย่างเป็นกระบวนการ ส่งผลให้เกิดโครงการและกิจกรรมการพฒันาที	
ครอบคลุมหลายดา้น ซึ	 งแสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์รวม หลงัจากนั5นไดพ้ยายามเชื	อมโยงแผน
ไปสู่การปฏิบติั โดย เนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ผา่นการกระตุน้และการทาํเป็นแบบอยา่ง
ของกลุ่มผูน้าํความคิด รวมถึงการเขา้มามีส่วนเกี	ยวขอ้งของ 3 สถาบนัหลกัในชุมชน อนัไดแ้ก่ บา้น 
วดั โรงเรียน และมีรูปแบบการสนบัสนุนการเชื	อมโยงเป็นเครือข่ายกบัภาคีที	สนใจจากภายนอก
นอกชุมชน รูปแบบการพฒันาแนวนี5 สอดคลอ้งกบันริศ ขาํนุรักษ์ (2538) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดาํเนินงานพฒันาชนบทของสภาตาํบล กรณีศึกษาจงัหวดัหนองบวัลาํภู ซึ	 ง
พบว่า การมีสวนร่วมประชาชนถือวาเป็นองค์ประกอบสําคญัในการวางแผน การดาํเนินงาน การ
ติดตามประเมินผล จนนาํไปสู่การความสําเร็จของชุมชนได ้และการศึกษาของสายทิพย ์สุคติพนัธ์ 
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(2534: 92) ที	พบวา่ การมีส่วนร่วมในการพฒันา คือการเปลี	ยนแปลงกลไกในการพฒันาโดยรัฐมา
เป็นการพฒันาที	ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นบทบาทหลกั 
 ส่วนการบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชนนั5น ชุมชนบา้นหนองช้างมีวิธี
การบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชน ดว้ยการกระตุน้ให้คนในชุมชนมีความผกูพนั
และมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมทบทวนและถอดบทเรียน โดยใช้มิติทางวฒันธรรม มีสื	อ 
กิจกรรม กลไกการปฏิบติั สร้างตวัแบบการพฒันาเชิงวฒันธรรม ผา่นผูน้าํดา้นต่าง ๆ ของชุมชนที	
ทาํเป็นแบบอยา่ง มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการตั5งแหล่งการเรียนรู้ชุมชน และห้องแสดง
วิถีชีวิตของชุมชน รวมทั5งมีความพยายามสร้างกิจกรรมที	ส่งเสริมการเรียนรู้ในสถาบนัหลกัของ
ชุมชน จึงกล่าวไดว้่า การบูรณาการมิติทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชนนี5 เน้นไปที	การปรับการ
ปรับความคิดเชิงเป้าหมายการพฒันาเพื	อการพึ	งตนเองเป็นสําคญั และการนาํแนวความคิดที	เน้น
คุณค่านาํมูลค่า เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ไม่ไดมุ้่งไปที	การสร้างมูลค่า หรือผลทางเศรษฐกิจเท่านั5น 
แต่จะมุ่งเนน้เพื	อสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมที	สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน  โดยอิง
วฒันธรรมอนัดีงาม ขอ้คน้พบนี5สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ ์(2549) ที	ไดศึ้กษา
เรื	 อง การประยุกต์ใช้มิติทางวฒันธรรมกับยุทธศาสตร์ทหารเพื	อการพฒันา กรณีศึกษาจงัหวดั
พิษณุโลก พบวา่ การพฒันาที	คาํนึงถึงมิติทางวฒันธรรมเป็นทางเลือกหนึ	งของการพฒันา การจดัทาํ
แผนอาศยัวฒันธรรมอยา่งมีส่วนร่วม สังเคราะห์เป็นยทุธศาสตร์ทหารเพื	อการพฒันา โดยการบูรณา
การขอ้มูลเชิงประจกัษ์ แนวคิดเชิงทฤษฎี และลกัษณะทางวฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต โดย
อาศยัหลกัการมีส่วนร่วม และหลกับูรณาการความร่วมมือ จนทาํให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ5นในภาพรวม 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสาวภา สุขประเสริฐ (2542) ที	ไดศึ้กษาเรื	อง มิติทางวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ	น เพื	อการพฒันาความเขม้แข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมือง จงัหวดัเลย และพบวา่ ชุมชนมีการใชว้ฒันธรรมทอ้งถิ	นในวิถีชีวิตและการ
ปรับเปลี	ยนวิถีชีวิตมีการเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถิ	นที	หลากหลายที	พฒันาความเข้มแข็งของ
ชุมชน และองคก์รชุมชนในหมู่บา้น 
 ก่อนหนา้นี5 ชุมชนบา้นหนองชา้งยุคใหม่มีการพฒันาดว้ยการรับเอาวฒันธรรมจากภายนอก
เขา้มาในชุมชนอยา่งต่อเนื	อง จนเรียกไดว้า่เป็นการพฒันาแบบกา้วกระโดด หรือ พฒันาตามกระแส
โลกาภิวฒัน์ ทาํให้สมาชิกในชุมชนเปลี	ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิมมากพอสมควร ซึ	 งไปในทางที	
เสี	ยงต่อการลดความสามารถในการพึ	งตนเองในระยะยาวลง จนประมาณสิบกว่าปีที	ผ่านมา เมื	อ
ผูน้าํและสมาชิกในชุมชนไดก้ลบัมาทบทวนการพฒันาของชุมชน โดยใชก้ระบวนการพฒันาชุมชน
ที	เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแข็งขนัแลว้ ทาํให้สมาชิกในชุมชนมีสิทธิV แสดงความคิดเห็น 
และมีการปรึกษาหารือร่วมกนั อนัเป็นการช่วยกนัมองผลกระทบของการพฒันาของชุมชนที	ผา่นมา
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ว่า สอดรับและตรงกับความตอ้งการของชุมชนเพียงใด หลังจากนั5นจึงมาหารือร่วมกันและหา
ขอ้สรุป เพื	อปรับทิศทางให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นการถอดบทเรียนร่วมกนัของ
ชุมชนที	ตอ้งการจะพฒันาชุมชนให้ตรงกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเนน้การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน ร่วมกันฝัน ร่วมกันออกแบบ ร่วมกันลงมือทาํ นําไปสู่การพฒันาที	พึ	 งตนเองได้ด้วย
การบูรณาการมิติทางวฒันธรรมเขา้มาอยา่งเด่นชดั 
 ในปัจจุบนั ชุมชนบา้นหนองชา้ง ถือเป็นชุมชนชาวผูไ้ทยที	ถูกแวดลอ้มดว้ยชุมชนอื	น ๆ ที	
ไม่ใช่ชาวผูไ้ทย แต่ยงัสามารถรักษาวฒันธรรม ประเพณีความเชื	อ ค่านิยมต่าง ๆ ไวไ้ด้อย่าง
น่าชื	นชม จนเรียกไดว้่า สามารถรักษารากเหงา้ของตนเองไวเ้ป็นอย่างดี ดว้ยความที	ชาวผูไ้ทยถูก
สอนให้มีความรัก ความหวงแหนในเผ่าพนัธ์ุของตนเองดว้ยการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นวิถีชีวิต 
จึงทาํให้คนในชุมชนมีความรู้สึกไม่มีความอายที	จะพูด แต่งกาย และประกอบอาชีพที	ทาํมาแต่
บรรพบุรุษ แมจ้ะมีการรับเอาวฒันธรรมอื	น และกระแสโลกาภิวตัน์ต่าง ๆ เขา้มาตามยุคตามสมยัก็
ตามที แต่ก็ไม่ได้ทาํให้สมาชิกชุมชนบา้นหนองช้างเปลี	ยนวิถีชีวิตไปจากเดิมที	สืบต่อกนัมาแต่
บรรพบุรุษมากนัก จึงเป็นองค์ประกอบสําคญัประการหนึ	 งที	ทาํให้ชุมชนบา้นหนองช้างมีความ
เขม้แขง็และสามารถรักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของความเป็นชนชาติพนัธ์ุผูไ้ทยไดดี้  

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษา มิติทางว ัฒนธรรมของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ผู ้วิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะดงันี5  
 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะที�ได้จากการศึกษา 
  1)  ชุมชนควรสร้างกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมดา้นวฒันธรรมชุมชน เพิ	มเติมจากที	
ทาํในช่วงเทศกาลใหห้ลากหลายขึ5นในวาระอื	น ๆ ที	อาจคิดขึ5นมาใหม่ สอดแทรกการปลูกฝังกล่อม
เกลาทั5งเยาวชนและสมาชิกในชุมชนอยา่งต่อเนื	อง 
  2)  ชุมชนควรมีการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ	นชุมชน ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ	น 
เช่น การทอผา้ การจกัสาน แลว้มาดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและครอบคลุม เพื	อง่ายต่อการเรียนรู้
และถ่ายทอดการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน  
  3)  รัฐและหน่วยงานที	เกี	ยวข้อง ควรสนับสนุนให้คนในชุมชนมีโอกาสได้รับ
ประสบการณ์รูปแบบการพฒันาที	หลากหลาย เพื	อกระตุน้การเรียนรู้และสร้างบทเรียนให้กบัชุมชน
ไดน้าํไปพฒันาชุมชนต่อไป 
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 5.3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจัิยต่อไป 

    1)  ควรศึกษาบทบาทของพระสงฆ์และโรงเรียนในชุมชนต่อการส่งเสริมการนาํ
ทุนทางวฒันธรรมมาใชใ้นการพฒันาชุมชนอยา่งย ั	งยนื 
    2)  ควรศึกษาปัจจยัที	มีผลต่อการก่อเกิดและส่งเสริมวฒันธรรมชุมชนในชุมชน
ชาติพนัธ์ต่าง ๆ ดว้ยแนวทางการวิจยัเชิงปริมาณ เพื	อพิสูจน์ให้เห็นผลชดัเจนขึ5นที	สามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้
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ธิรวฒัน์ นิจเนตร.  2528.  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน.  เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบบัที่ 269. 

กรมการฝึกหดัครู. 
ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ.์  2543.  กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง.  พมิพค์ร้ังที่ 4.  ขอนแก่น: 

คลงันานาวทิยา. 
ธีรศกัด์ิ อคัรบวร.  2545.  กิจกรรมการศึกษา เพ่ือทรัพยากรมนุษย์และสังคมแห่งการเรียนรู้.  

กรุงเทพมหานคร: ก.พลพมิพ.์ 
นพดล สุขวรรณ.  2547.  กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม: 

ศึกษาเฉพาะกรณ ีชุมชนเทพลีลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร.  ภาคนิพนธ ์
คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

นริศ ข  านุรัก.  2538.  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานพัฒนาชนบทของสภาต าบล:
ศึกษาเฉพาะกรณ ีจังหวัดหนองบัวล าภู.  วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  : 

นเรศ สงเคราะห์สุข.  2540.  การแก้ไขปัญหาสารเสพติดโดยแนวทางวัฒนธรรมชุมชน.  
วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

นางบวัผนั.  นกัพฒันาชุมชน.  2556 (24 มกราคม).  การสมัภาษณ์. 
นิคม มูสิกะคามะ.  2542.  แนวทางการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ. 
นิตินนัท ์พนัทว.ี  2544.  การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทนุวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน: 

กรณศึีกษาพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน.  วทิยานิพนธป์ริญญาดุษฎีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

บุญส่ง ธรรมศิวานนท ์และคณะ. 2554. วัฒนธรรมไทย.  กรุงเทพมหานคร: นวสาส์นการพมิพ.์ 
ประยทุธ ชุ่มนาเสียว.  2548.  สถานภาพการด ารงอยู่ของทุนทางสังคมภายในชุมชนบทภายใต้

กระแสทุนนิยม.  ภาคนิพนธค์ณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์. 
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ประเวศ วะสี.  2540.  องค์กรชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนหัวใจของการพัฒนา. รวม
บทบทความวิชาการพัฒนาสังคม: แนวคดิและปฏิบัติการ.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ประเวศ วะสี และคณะ.  2536.  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพมหานคร:
อมรินทร์ พร้ินต้ิงกรุ๊พ. 

ประเวศ วะสี.  2534.  วัฒนธรรมกับการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ. 

ประเวศ วะสี.  2538.  แนวคดิและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชา.  กรุงเทพมหานคร:โกมล
คีมทอง. 

ประเวศ วะสี.  2539.  การพัฒนามนุษย์ตามแนวทางมนุษย์นิยม.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิหมอ
ชาวบา้น. 

ประเวศ วะสี.  2540.  เศรษฐกิจแห่งการพึ่งตนเองความเข้มแข็งจากฐานล่าง.  พมิพค์ร้ังที่ 4. 
กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบา้น. 

ประเวศ วะสี.  2541.  เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน.  กรุงเทพมหานคร:  
ไทยวฒันาพานิช. 

ประสาท หลกัศิลา.  2519.  ชุมนุมชน.  พมิพค์ร้ังที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: สภาวจิยัแห่งชาติ. 
ประเสริฐ พรหมณี.  2548.  การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการพัฒนาชุมชน: กรณศึีกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย.  ภาคนิพนธค์ณะ
พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ปาริชาติ วลยัเสถียร.  2532.  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (เอกสารประกอบการสอน วิชาทฤษฎี
และหลักการพัฒนาชุมชน (สค.651)).  กรุงเทพมหานคร, คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ.  2520.  การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม.  กรุงเทพมหานคร:
มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

พระเทพเวที (ประยทุธปยตฺุโต).  2532.  ปาฐกถาพิเศษ 100 ปี พระยาอนุมานราชธนวัฒนธรรมกับ
การพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ พร้ินต้ิงกรุ๊พ. 

พระยาอนุมานราชธน.  2524.  การศึกษาประเพณไีทย.  กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน. 
พระเสรี อุปถมัภ.์  2549.  การศึกษาค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทย-เขมร เพ่ือการ

พัฒนา: กรณศึีกษาชุมชนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์.  ภาคนิพนธค์ณะ
พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
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พระอาจารยบ์ุญทว.ี  เจา้อาวาสวดั.  2555 (15 กนัยายน).  การสมัภาษณ์. 
พวงผกา คุโรวาท.  2539.  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย.  พมิพค์ร้ังที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: อมรการ

พมิพ.์ 
พอ่บุญช่วย.  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล.  2555 (18 สิงหาคม).  การสมัภาษณ์. 
พอ่บุญชู.  ประธานกลุ่มจกัสาน.  2555 (20 สิงหาคม).  การสมัภาษณ์. 
พอ่บุญโชค.  ประธานกองทุนหมู่บา้น.  2555 (20 ธนัวาคม).  การสมัภาษณ์.  
พอ่บุญเตม็.  ผูน้ าธรรมชาติ.  2555 (25 ธนัวาคม).  การสมัภาษณ์. 
พอ่บุญเติม.  ผูน้ าธรรมชาติ.  2555 (20 ตุลาคม).  การสมัภาษณ์. 
พอ่บุญมา.  ผูใ้หญ่บา้น.  2555 (24 ธนัวาคม).  การสมัภาษณ์. 
พอ่บุญมาก.  อดีตก านนั.  2556 (19 กุมภาพนัธ)์.  การสมัภาษณ์. 
พอ่บุญมี.  ปราชญช์าวบา้น.  2556 (21 มกราคม).  การสมัภาษณ์. 
พอ่บุญรวย.  ปราชญช์าวบา้น.  2555 (17 พฤศจิกายน).  การสมัภาษณ์ 
พอ่บุญส่ง.  ปราชญช์าวบา้น.  2556 (12 มีนาคม).  การสมัภาษณ์. 
พรีสุด  ศรีธวชั ณ อยธุยา.  2541.  องค์ประกอบเชิงระบบและปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน.  วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
มาลี ไพรสน.  2549.  การศึกษาภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรในมิติวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน: กรณศึีกษาชุมชนบ้านป่าส้าน ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย.  เอกสารการวจิยั เสนอต่อคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วฒันธรรรม. 

แม่บวัไข่.  ประธานกลุ่มสตรีทอผา้.  2555 (15 พฤศจิกายน).  การสมัภาษณ์. 
แม่บวับาน.  ปราชญช์าวบา้น.  2555 (19 กนัยายน).  การสมัภาษณ์. 
แม่บวัลอย.  ประธานกลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลิต.  2555 (23 ตุลาคม).  การสมัภาษณ์. 
ยศ สนัตสมบตัิ.  2539.  ท่าเกวียน: บทวิเคราะห์เบ้ืองต้นว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวนาปิด

ล้อมของวัฒนธรรมอุตสาหกรรม.  กรุงเทพมหานคร: โครงการจดัพมิพค์บไฟ. 
ยวุฒัน์ วฒิุเมธี.  2525.  การติดตามและประเมินผลงานการพัฒนาชนบท การบริหารงานพัฒนา

ชนบท.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
ยวุฒัน์ วฒิุเมธี.  2534.  การพัฒนาชุมชนจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร: หา้งหุน้ส่วน

จ ากดับางกอกบล็อก. 
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รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ.์  2549.  การประยุกต์ใช้มิติทางวัฒนธรรมกับยุทธศาสตร์ทหารเพ่ือการ
พัฒนา กรณศึีกษาจังหวัดพิษณโุลก.  วทิยานิพนธป์ริญญาดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยั
นเรศวร. 

ลีลาภรณ์  นาคทรรพ.  2539.  ข้อสรุปเกี่ยวกับการก าหนดกรอบตัวช้ีวัดส าหรับงานชนบทในตัวช้ีวัด
ส าหรับงานชนบท:ประสบการณ์จากนักพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สถาบนัทอ้งถ่ิน
พฒันา. 

วรวธุ สุวรรณฤทธ์ิ และคณะ.  2546.  วิถีไทย. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
วเิชียร รักการ.  2529.  วัฒนธรรมและพฤติกรรมไทย.  กรุงเทพมหานคร: โอเอส พร้ินต้ิงเฮา้ส์. 
วรัิช วรัิชนิภาวรรณ.  2530.  ปัญหาอุปสรรคที่ส าคญัของการพัฒนาชุมชน: ประชาชน ข้าราชการ 

และผู้น ารัฐบาล.  กรุงเทพมหานคร:  โอเดียนสโตร์. 
วรีนุช ไมไ้ทย.  2541.  การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัเลขาธิการวฒันธรรม

แห่งชาติ. 
สถานีตรวจอากาศจงัหวดักาฬสินธุ์.  2555.  สภาวะอากาศของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555. คน้วนัที่ 

21 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.joelandchoom.net/tmdsummaries/2012% 
202555%20Annual%20Summary%20in%20Thai.pdf 

สนธยา พลศรี.  2533.  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียน สโตร์. 
สนธยา พลศรี.  2545.  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน.  พมิพค์ร้ังที่ 4.  กรุงเทพมหานคร: 

โอเดียนสโตร์. 
สมพนัธ ์เตชะอธิก.  2538.  องค์ความรู้และค าถามเกี่ยวกับองค์กรชาวบ้านในความเป็นชุมชนกับ 

การอยู่รอดในสังคมไทย.  เอกสารประกอบการสมัมนาระดบัชาติ เร่ืองวกิฤตการณ์ทาง
สงัคมไทย วนัที่ 20-22 เมษายน 2538 ณ หอประชุมใหญ่ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศ
ไทย. 

สญัญา สญัญาววิฒัน์.  2526.  สังคมวิทยาการเมือง.  พมิพค์ร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: เจา้พระยาการ
พมิพ.์ 

สญัญา สญัญาววิฒัน์.  2534.  ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

สามารถ จนัทร์สูรย ์และคณะ.  2536.  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพมหานคร : 
อมรินร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ. 

สายทิพย ์สุคติพนัธ์.  2534.  อุดมการณ์พัฒนากับการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย ในปัญหาผู้
นากับการก าหนดนโยบายแห่งชาติ.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  2544.  รายงานการศึกษาวิเคราะห์
ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง. 
กรุงเทพมหานคร: ส านกังาน. 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  2554.  สรุปสาระส าคญั (ร่าง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559. 
กรุงเทพมหานคร: ส านกังาน. 

ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา.  2551.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  
กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 
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ภาคผนวก 
 



 
 

แบบสัมภาษณ์ 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
แบบสัมภาษณ์เร่ือง: มิติทางวัฒนธรรมของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
กรณศึีกษา: ชุมชนบ้านหนองช้าง ต าบลหนองช้าง อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 1.  เพศ  ( ) 1. เพศชาย  ( ) 2. เพศหญิง 
 2.  อาย.ุ...........................ปี (ประมาณ) 
 3.  ศาสนา....................................................................................... ............................   
 4.  สถานภาพสมรส 
  ( ) 1.  โสด  ( ) 2.  สมรส  ( ) 3.  เป็นหมา้ย/ หยา่ร้าง 
 5.  ระดบัการศึกษาในระบบ/ นอกระบบ .......................................................... ............ 
 6.  สถานะทางสงัคมในปัจจุบนั....................................... .................................... ......... 
 7.  อาชีพหลกั....................................................... อาชีพเสริม........................................  
 8.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยประมาณ............................................... ......................บาท 
 9.  ระยะเวลาที่อาศยัอยูใ่นชุมชน.....................................ปี....................................เดือน 

 
ส่วนที่ 2  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน 

1.  ความเป็นมาของชุมชน  
  1) ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน มีการอพยพเขา้มาอยูใ่นชุมชนในช่วง
ใดการรวมตวักนัก่อตั้งเป็นหมู่บา้น  ระยะเวลาที่ไดก่้อตั้งเป็นชุมชนมาเป็นเวลานานเท่าไหร่  

 2) ตระกูลที่ไดอ้พยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นช่วงแรก เหตุการณ์ส าคญัของชุมชน มีการ
ต่อสูก้บัวกิฤติต่างๆของชุมชนอยา่งไรบา้ง   

 3) พฒันาการของชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงของชุมชนที่
เกิดขึ้นอยา่งไรบา้ง พอจะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาไดก่ี้ช่วง อยา่งไรบา้ง 
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 4) บุคคลผูท้ี่บทบาทต่อชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
  5) ชุมชนมีต านาน (พงศวดาร) เร่ืองเล่าสืบๆต่อกนัมาที่เกิดขึ้นในอดีตและเป็นที่
เล่าขานของผูค้นสืบต่อมาถึงปัจจุบนั วา่อยา่งไรบา้ง (ต านาน, นิทานพื้นบา้น, นิยาย) 

2.  ภาษา 
 1) ชุมชนใชภ้าษาอะไรในการส่ือสาร 
 2) ภาษาที่ชุมชนใชใ้นการส่ือสาร มีภาษาเขียนบา้งไหม  
3.  บริบทของชุมชน 
 1) อาณาเขตติดกบัอ าเภอไหนบา้ง จงัหวดัไหนบา้ง 
 2) ลกัษณะภูมิประเทศและพื้นที่สภาพพื้นที่เป็นอยา่งไรบา้ง พื้นที่ท  าสวน ท านา 

พื้นที่ภูเขา สวนใหญ่เป็นอยา่งไร 
  3) แหล่งน ้ าและการใชป้ระโยชน์ ชุมชนมีแหล่งน ้ าที่ใชใ้นการอุปโภคบริโภค ใช้
สอยในการด ารงชีวติ มีแหล่งน ้ าก่ีแห่งอะไรบา้ง 
 4) ลกัษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน เช่น การประกอบอาชีพ รายได ้แหล่ง ของ
รายได ้การรวมกลุ่มเพือ่พฒันาอาชีพ 

 5) ลกัษณะทางสงัคมชุมชน 
  (1) ความสมัพนัธข์องคนในชุมชน มีลกัษณะเป็นอยา่งไรบา้ง ตวัอยา่งเช่น 

ความสมัพนัธแ์บบเครือญาติความสมัพนัธแ์บบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั เป็นตน้  
   (2) การศึกษา ชุมชนมีสถานศึกษา คือสถานศึกษาระดบัก่อนประถมวยั อนั
ไดแ้ก่  ศูนยเ์ด็กเล็กเกณฑ ์ และสถานศึกษาเป็นการศึกษาในระบบและนอกระบบ จ านวนก่ีแห่ง 
ประชาชนส่วนใหญ่ ส่งบุตรหลานไปศึกษาที่ไหน 

  (3) สุขภาพอนามยั  ชุมชนมีลกัษณะการดูแลสุขภาพอยา่งไรบา้ง รักษา
สุขภาพดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนั หรือรักษาดว้ยแพ ทยแ์ผนไทย   มีสถานพยาบาลก่ีแห่ง มีจ  านวน
บุคลากรเพยีงพอต่อการใหบ้ริการประชาชนในชุมชนไหม 

  (4) สถาบนัศาสนาและบทบาทต่อการด าเนินชีวติ หลกัค าสอนทางศาสนา มี
ความส าคญัต่อการด าเนินชีวติของคนในชุมชนอยา่งไร บา้ง ในชุมชน มีศาสนวตัถุ อะไรบา้ง  และ
ชุมชนมีการจดักิจกรรมอะไรบา้งในวนัส าคญัทางศาสนา 

4.  วัฒนธรรม ชุมชนมีวฒันธรรมที่มีลกัษณะเด่นดา้นใดบา้ง ที่เป็นเอกลกัษณ์ที่ส าคญัของ
ชุมชนมีอะไรบา้งการถ่ายทอด การสืบต่อวฒันธรรมของชุ มชน มีวธีิการอยา่งไร มีอุปสรรค และ
ปัญหาอยา่งไรบา้ง 

 



217 

 
 

ส่วนที่ 3  มิติทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 1.  วัฒนธรรมด้านวัตถุ 
  1) ที่อยูอ่าศยั 
   (1) ลกัษณะการสร้างบา้น เป็นอยา่งไร มีแนวคิดการสร้างและ ความเป็นมา
อยา่งไร 
  (2) ลกัษณะการสร้างบา้นสมยัก่อนกบัสมยัน้ีมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
  2) การแต่งกาย 
  (1) การแต่งกายของชาวบา้นเป็นอยา่งไร ลกัษณะการแต่งกาย ของชาย/หญิง 
เป็นอยา่งไร  
  (3) ชุดแต่งกายประจ าถ่ิน  (ชุดประจ า เผา่) มีลกัษณะเป็นอยา่งไร บา้งและมี
ความแต่งต่างตามเวลาและโอกาสอยา่งไร 
 3) การท ามาหากิน 
  (1) ส่วนใหญ่ในชุมชนมีวถีิการด ารงชีวติอยา่งไร ประเภทอาชีพมีอะไรบา้ง
  (2) รูปแบบและวธีิการท ามาหากิน ในแต่ละอาชีพ ในแต่ฤดูกาลเป็นอยา่งไร
บา้ง 
 4) แหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
  (1) แหล่งการเรียนรู้ชุมชนมีที่ไหนบา้ง, มีประวตัิความเป็นมาอยา่งไร  
  (2) การด าเนินกิจกรรม มีอะไรบา้ง , ผลของการด าเนิน กิจกรรมเป็นอยา่งไร
 5)  ตลาดนดัชุมชน 
  (1) ตลาดนดัชุมชนมีที่ไหนบา้ง มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร 
  (2) ลกัษณะการแลกเปล่ียนขา้วปลาอาหารในตลาดนดัชุมชนมีอะไรบา้ง ท า
ดว้ยวธีิการอยา่งไร 
 2.  วัฒนธรรมด้านคุณค่า 
  1) ความเช่ือ  
   (1) ความเช่ือที่ส าคญัของชุมชน มีเร่ืองอะไรบา้ง 
   (2) ความเช่ือทางศาสนา มีอะไรบา้ง 
   (3) ความเช่ือเร่ืองผ ี(ผปีู่ ตา, เจา้พอ่(ดอน), ผฟ้ีา ล าผฟ้ีาหรือปอบผฟ้ีา) 
   (4) ความเช่ือเก่ียวกบัอ านาจต่าง ๆ เช่น อ านาจบารมี 
   (5) การถ่ายทอดความเช่ือ กระท าดว้ยวธีิการอยา่ไรบา้ง ถ่ายทอดใหใ้ครบา้ง  
เช่นเร่ืองการเหยาหมายถึง การรักษาคนป่วยดว้ยวธีิการเหยา, คาถาต่าง ๆ เป็นตน้ 
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  2) ค่านิยมบรรทดัฐาน 
  รูปแบบแนวคิดของสมาชิกในชุมชนที่ร่วมกนัพจิารณาวา่ ถูกตอ้งดีงาม เป็นกฎ
กติกาบนพื้นฐานของการอยูร่่วมกนัเคารพและเกรงใจกนั เป็นจิตส านึกต่อส่วนรวม จนถึงร่วมกนั
ตดัสินใจควรจะยดึถือ ไวเ้ป็นแนว ปฏิบติัร่วมกนัของชุมชน เช่น ค่านิยมที่เป็นศีลธรรมของชุมชน 
ค่านิยมที่เป็นขอ้ตกลงของชุมชน จนก าหนดเป็นบรรทดัฐานที่ชุมชนนั้น ตอ้งยดึถือปฏิบติัร่วมกนั 
ทั้งที่เป็นวฒันธรรมดัง่เดิมและกฎระเบียบขอ้บงัคบัที่ชุมชนนั้นใชย้ดึถือเป็น แบบแผนของ วถีิชีวติ
ชุมชนที่ออกมาในรูปแบบของ กฎหมาย  ขอ้หา้ม  ระเบียบของชุมชน ทั้งที่ก  าหนด เป็นลายลกัษ ณ์
อกัษร และไม่ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรมีอะไรบา้ง  
 3.  วัฒนธรรมด้านภูมิปัญญา 
  1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  ชุมชนเรามีภูมิปัญญาหรือส่ิงดีของคนในชุมชน/ที่มีอยูใ่นชุมชนอะไรบา้งมีประวตัิ
ความเป็นมาอยา่งไร ใครท า ท  าที่ไหน ท าเม่ือไร ไดแ้บบอยา่งมาจากไหน ไดใ้ชส้อยแ ละรักษาให้
สืบเน่ืองกนัมาอยา่งไรมีพธีิกรรมอะไรบา้ง มาเก่ียวขอ้ง 
  2) ประเพณีทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้ง 
  ประเพณีทอ้งถ่ินที่ส าคญัของชุมชนมีอะไรบา้ง มีความเป็นมา มีความส าคญัต่อ วถีิ
ชีวติของคนในชุมชนอยา่งไร  ตวัอยา่งเช่น ประเพณีทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งกบั การด าเนินชีวติ  เช่น การ
เกิด การบวช การแต่งงานการเลือกที่อยูอ่าศยั การจดังานศพ การท าบุญประจ าปีของครอบครัว และ
ของชุมชน เป็นตน้ 
  3) การถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีต่อชนรุ่นหลงัท ากนัอยา่งไร  เม่ือเทียบ
ระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนัมีหลกัการ และวธีิการท าอยา่งไร (ความสนใจ วธีิการ) 
  4) การใชป้ระโยชน์ในปัจจุบนั 
  มีการน าภูมิปัญญา มาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ใน ชีวติประจ าวนั ปัจจุบนัอยา่งไรบา้ง  
และท าใหเ้กิดการสร้างรายได ้อยา่งไรบา้ง รวมทั้งคุณค่าของภูมิปัญญาเหล่าน้ี นอกเหนือจากรายได ้
มีอะไรบา้ง 
 
 4.  วัฒนธรรมด้านอ านาจและความสัมพันธ์ทางสังคม 
  1) การปกครอง 
   (1) รูปแบบของการปกครองมีลกัษณะเป็นอยา่งไรบา้ง 
   (2) ทางการท าอยา่งไรบา้ง 
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   (3) ไม่เป็นทางการ ท าอยา่งไรบา้ง 
   (4) ผูน้ าอยา่งเป็นทางการ ชุมชนไดมี้ผูน้ าที่เป็นทางการ ที่ไดรั้บการเลือกตั้ง
มาแลว้จ านวนเท่าไหร่ ก่ีคน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีใครบา้ง มีประวติัผลงานอยา่งไรบา้งและ
ประชาชนมีความเช่ือมัน่และปฏิบติัตามตวัผูน้ าอยา่งไร และมากนอ้ยเพยีงใด 
   (5) ผูน้ าอยา่งไม่เป็นทางการ คือ พระภิกษุที่เป็นผูน้ าชุมชน ในอดีตถึง
ปัจจุบนัมีใครบา้ง มีประวติัผลงานอยา่งไรบา้ง และชุมชนไดย้กยอ่งใหค้วามไวเ้น้ือเช่ื อใจผูน้ าอยา่ง
ไม่เป็นทางการ อนัไดแ้ก่ หมอเหยา หมอธรรม ที่ท  าหนา้ที่ในการใหก้ าลงัใจประชาชน รักษาผู ้ ป่วย
ดว้ยวธีิการอนัเป็นความเช่ือของชุมชนมีใครบา้งตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบนั มีใครบา้ง มีประวติัอยา่งไร
บา้ง 
   (6) ผูน้ าที่ชาว บา้นใหค้วามเคารพนบัถือ มีใครบา้ง คนเหล่าน้ีมีจุดเด่น
อะไรบา้ง   
  2) ระบบเครือญาติ 
   (1) รูปแบบครอบครัว เป็นอยา่งไรเป็นลกัษณะครอบครัวเด่ียว หรือ 
ครอบครัวขยาย สมาชิกส่วนใหญ่ของครอบครัวอยูใ่นวยัไหน ประประกอบอาชีพหลกัอะไรบา้ง 
   (2) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (เพิม่ขึ้น/ นอ้ยลง) 
   (3) ความสมัพนัธแ์ละความเอ้ืออาทรของสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ  
เป็นอยา่งไร 
   (4) ความเป็นเครือญาติของคนในชุมชน และปฏิบตัิสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 
  3) การมีส่วนร่วม 
   (1) ลกัษณะ การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ของคนในชุมชน (มีดา้น
ใดบา้ง) 
   (2) จ านวนของคนที่เขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาแต่ละดา้น ต่างกนั
ไหม ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมดา้นใด เพราะอะไร  
   (3) วธีิการในการดึงคนเขา้มามีส่วนร่วม ผูท้ี่มีบทบาทในการดึงคนเขา้มามี
ส่วนร่วม 
  4) กลุ่มกิจกรรมในชุมชน และเครือข่าย 
   (1) กิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมกนัท ามีอะไรบา้ง, มีปัญหา อุปสรรคอะไรบา้ง 
   (2) ชุมชนมีการจดัตั้งกลุ่มกิจกรรม  จ านวนก่ีกลุ่ม อะไรบา้ง (มีความเป็นมา 
การด าเนินการอยา่งไรบา้ง และผลที่เกิดขึ้นเป็นอยา่งไรบา้ง) 
   (3) โครงสร้างและการบริหารของกลุ่มเป็นอยา่งไรบา้งและมีที่มาอยา่งไร 
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   (4) กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยกลุ่มมีอะไรบา้ง และไดผ้ลอยา่งไรบา้ง 
   (5) การด าเนินงานของกลุ่มประสบปัญหา อุปสรรคอยา่งไรบา้ง 
   (6) องคก์ารชุมชน คือ องคก์รต่าง  ๆ ในทอ้งถ่ิน  เช่น  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสภาวฒันธรรมต าบล เป็นตน้ ไดใ้หก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมชุมชนดา้นใดบา้ง 
   (7) ชุมชนมีการติดต่อประสานงานกบัชุมชนอ่ืน  ๆ  บา้งไหม ติดต่อ
ประสานงานดา้นใดบา้ง  
   (8) การติดต่อประสานงานกบัชุมชนอ่ืน ๆ มีปัญหา อุปสรรคอะไรบา้ง 
 
ส่วนที่ 4   กระบวนการพัฒนาชุมชน 
 1.  กระบวนการและวิธีการขับเคล่ือนการพัฒนา 
  1) กระบวนการ และวธีิการ ขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนมี รูปแบบกระบวนการ
และวธีิการอยา่งไร ท ากนัอยา่งไรบา้ง 
  2) ผูมี้บทบาทน า ในการขบัเคล่ือนงานพฒันาชุมชน มีใครบา้ง  และมีบทบาท
อยา่งไรบา้ง  
 2.  การน าวัฒนธรรมมาใช้เพ่ือการพัฒนา 
  1) ในการน าวฒันธรรมมาใชเ้พือ่การพฒันาไดน้ าวฒันธรรมดา้นใดบา้งมาใช ้
  2) กิจกรรมการพฒันาที่ส าคญัๆมีอะไรบา้ง มีลกัษณะเด่นและความส าเร็จ
อยา่งไร 
  3) หน่วยงานที่ใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นการพฒันาชุมชนมีหน่วยงานใดบา้ง  ทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชน 
  4) การใหค้วามส าคญัของหน่วยงานเหล่าน้ีต่อวฒันธรรมดา้นต่าง  ๆ ของชุมชน
อยา่งไรบา้ง 
 3.  ปัญหาและอุปสรรค 
  1) ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาชุมชนมีอะไรบา้ง แกอ้ยา่งไร ตอ้งการความ
ช่วยเหลือในเร่ืองใดบา้งจากหน่วยงานไหน 
  2) การด าเนินการเม่ือชุมชนเกิดปัญหา (การประชุม การพดูคุย การวางแผน )
อยา่งไร 
  3) บทบาทของชาวบา้นในการด าเนินการแกปั้ญหา (ร่วมคิด พดูคุย วางแผน ช่วย
ด าเนินการ หรือ สนบัสนุนทรัพยากร) อยา่งไร 
 



221 

 
 

ส่วนที่  5  ความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 1.  องคป์ระกอบของความเขม้แขง็ของชุมชน 
............................................................................................................................. ................................  
.................................................................................................. ...........................................................  
 2.  ลกัษณะที่เด่นของความเขม้แขง็ของชุมชนมีอะไรบา้ง 
............................................................................................................................. ................................  
.................................................................................................. ...........................................................  
 3.  เงื่อนไขที่พฒันาใหเ้ป็นชุมชนเขม้แขง็ มีอะไรบา้ง 
............................................................................................................................. ................................  
.................................................................................................. ...........................................................  
 4.  วฒันธรรมอะไรบา้งที่ส่งผลต่อความเขม้แขง็ของชุมชน และส่งผลอยา่งไร 
............................................................................................................................. ................................  
............................................................................................................................. ................................  
 5.  ความเช่ือมโยงระหวา่งความเขม็แขง็ของชุมชนกบัการประยกุตใ์ชว้ฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
............................................................................................................................. ................................  
............................................................................................................................. ................................  
 
ส่วนที่ 6  ข้อเสนอแนะ 
........................................................................... ..................................................................................  
............................................................................................................................. ................................  
............................................................................................................................................ .................  
................................................................................................................. ............................................  



ภาคผนวก  ข 
 

ตารางแสดงข้อมูลพืน้ฐานผู้ให้ข้อมูลที่ส าคญั 
 
 

ช่ือ-นามสกุล อายุ ศาสนา สถานภาพ ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายได้ต่อเดือน 

พระครูโอภาสโพธินันท ์ 38 พุทธ โสด  จงัหวดัอื่น ปริญญาตรี ผูน้ าศาสนา - 5,000-6,000 

นางแดง ศิลาพจน์  41 พุทธ สมรส พื้นที่ใกลเ้คียง ป. 6 เกษตรกรรม ทอ้ผา้ 5,000-6,000 

นายรอด บุญราศรี 87 พุทธ สมรส หนองชา้ง ป. 4 เกษตรกรรม จกัรสาน 5,000-6,000 

นายสูนย ์ สารกรณ์ 64 พุทธ สมรส หนองชา้ง ป. 4 เกษตรกรรม ช่างไม ้ ต  ่ากวา่ 5,000 

นายเกสร บุญราศรี  46 พุทธ สมรส หนองชา้ง ม. 6 เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว ์ 5,000-6,000 

นางหอม ปัญจิตร 45 พุทธ สมรส หนองชา้ง ม. 6 เกษตรกรรม ทอผา้ 5,000-6,000 

นางจอมศรี สุปัญบุตร 52 พุทธ หมา้ย พื้นที่ใกลเ้คียง ป.6  เกษตรกรรม ทอผา้ ต  ่ากวา่ 5,000 

นายก่ิง สารกรณ์ 65 พุทธ สมรส พื้นที่ใกลเ้คียง ป. 4 คา้ขาย จกัรสาน 5,000-6,000 

นายหัตถา สุปัญบุตร 63 พุทธ สมรส หนองชา้ง ป. 4 น.ธ.ตรี เกษตรกรรม ทอผา้ 5,000-6,000 

นายสนั่น บวัชะตา 62 พุทธ สมรส หนองชา้ง ปริญญาตรี - ขา้ราชการบ านาญ 30,000-40,000 

นายประเคน สุปัญบุตร 60 พุทธ สมรส หนองชา้ง ป. 4   เกษตรกรรม -        10,000 -20,000 
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ตาราง ภาคผนวก ข (ต่อ) 
 

ช่ือ-นามสกุล อายุ ศาสนา สถานภาพ ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้ ต่อเดือน 

นายฤทธ์ิ ปัญจิตร 65 พุทธ สมรส หนองชา้ง ม. 6 เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว ์ ต  ่ากวา่ 5,000 

นางวรุณี  ศรีอินทร์น้อย 32 พุทธ สมรส พื้นที่ใกลเ้คียง ปริญญาตรี รับราชการ คา้ขาย       10,000-20,0000 

นายชาลี  สุปัญบุตร 64 พุทธ สมรส หนองชา้ง ป. 4 เกษตรกรรม จกัรสาน ต ่ากวา่ 5,000 

นายอุทยั เวยีงวะลยั 83 พุทธ หมา้ย หนองชา้ง ปริญญาตรี - ขา้ราชการบ านาญ 10,000 – 20,000 
 



  ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ – ฉายา/นามสกลุ   พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท (งนัลาโสม) 
 
วัน/ เดือน/ ปีเกิด   วนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2529  
 
ภูมิล าเนา   39 หมู่ 5 ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร 47260 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน   วดัทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
 
อุปสมบท   10 พฤษภาคม 2549 
 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2543 จบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปริยตัิธรรมวดั

ศรีสุมงัคล ์
  พ.ศ. 2544 นกัธรรมชั้นเอก ส านกัเรียนวดัทองนพคุณ 
  พ.ศ. 2548 สอบไดเ้ปรียญธรรม 5 ประโยค  ส านกัเรียนวดัทอง

นพคุณ 
  พ.ศ. 2553 ปริญญาตรีพทุธศาสตร บณัฑิต สาขาวชิารัฐศาสตร์ 

(เกียรตินิยม) จากมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 
ประสบการณ์การท างาน    พ . ศ . 2550-2557 ครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม , มหาวทิยาลยัสยาม , วทิยาลยั
เทคโนโลยพีาณิชยการราชด าเนิน , โรงเรียนมธัยมสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ฯลฯ 

   พ.ศ. 2552 นิสิตปฏิบติัศาสนกิจ ฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรม
นิเทศ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
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ประวตัิผู้เขียน (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2552-2553 ลูกจา้งโครงการการประเมิน เสนอแนะ และ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ส านกังานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกบั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  

   พ.ศ. 2554-2556 พระวทิยากร โครงการส่งเสริมความ มัน่คงของ
สถาบนัพระพทุธศาสนา ใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จงัหวดั
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส   

   พ.ศ. 2554-2557 พระวทิยากรกลุ่มเพือ่ชีวติดีงาม ส านกังาน
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และความมัน่คงแห่งสถาบนัชาติ 
พระศาสนา พระมหากษตัริย ์วดัสระเกศฯ 

  พ.ศ. 2556-2557 รองประธานฝ่ายเลขานุการ กลุ่มเพือ่ชีวติดีงาม ฯ 
   พ.ศ . 2556 (28 มีนาคม- 29 เมษายน ) พระวทิยากร โครงการ

สามเณรปลูกปัญญาธรรม รุ่นที่ 2 จดัโดย บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั ร่วมกบัวดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก   

   พ.ศ. 2557-2558 หวัหนา้ พระธรรมวิ ทยากร ส่วนวางแผน
และพฒันาการอบรม  สถาบนัวปัิสสนาธุระ มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
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