
  

การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกบัการด ารงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชน
เข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

พฤทธิ์พงศ์ ไชยพหล  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2562  
 

 



 
 

 

การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกบัการด ารงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชน
เข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พฤทธิ์พงศ์ ไชยพหล 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  
 

    
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส)  

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) 

  
    

 

ประธานกรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ บ าเพ็ญ เขียวหวาน)  
    

 

กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม)  
    

 

กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส)  
    

 

คณบดี 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)  
  ______/______/______ 

 

 

 



 ก 

บทคั ดย่อ  

บทคัดย่อ 
  

ชื่อวิทยานิพนธ์ การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชื่อผู้เขียน นายพฤทธิ์พงศ์ ไชยพหล 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)  
ปีการศึกษา 2562 

  
 

การศึกษาการด ารงชีพในชนบทควรค านึงถึงบริบทของท้องถิ่นและพลวัตทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมระดับชุมชน รวมทั้งการเรียนรู้ของคนในชุมชน เพ่ือน าทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างสรรค์และใช้
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The study of rural livelihood should realize local contexts and socio-

environmental dynamics at the community level. At the same time, it should focus on 

learning of community members pertaining to creative and beneficial resource 

utilization through local wisdom application appropriate for changing conditions. These 

research aims were: 1) to investigate the application of local wisdom related to 

livelihood in Kiriwong community, Lansaka district, Nakhon Sri Thammarat province; 2) 

to find out community development movement towards a strengthened community; 

3) to analyze the use of local wisdom in mobilizing community development 

movement toward a strengthened community. The research was undertaken following 

the qualitative research approach in which field data collection was done by means of 

in-depth interview and observation. Data were analyzed through typological analysis, 

logical reasoning, data synthesis and data interpretation.  It was found that Kiriwong 

community utilized local wisdom and applied through processes of producing and 

 



 ค 

marketing various products, as well as organizing occupational groups within the 

community. As a result, livelihood related local wisdom became crucial for mobilizing 

community development as it formed an important instrument in creating various 

products to be sold to improve the livelihood of community members and bring about 

supplementary income generating activities continuously. This was followed by the 

connected community-based tourism development. This change helped enhancing the 

development towards a strengthened community in social, economic and 

environmental dimensions. Challenges facing Kiriwong community was finding an 

appropriate way to combine local wisdom conservation together with livelihood 

adaptation that enables in maintaining the community strength sustainably. 
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วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จได้ด้วยดีนั้น ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจและความพยายามของผู้วิจัยเพียง
เท่านั้น หากแต่มีสถาบันและบุคลากรที่คอยให้การส่งเสริม  สนับสนุน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณสถาบัน
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ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์  บ าเพ็ญ  เขียวหวาน  ประธานกรรมการ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลา พร้อมทั้ง
กรุณาให้ค าแนะน า ชี้แนะ ในสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่กรุณา
ก ากับ ติดตาม แนะน า และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์นี้ อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะทางวิชาการให้สามารถท างานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน และครอบครัว ที่ได้มอบโอกาส
ให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้และพัฒนาประสบการณ์การท างานในต าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย  และกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือ ห่วงใย ให้ค าปรึกษา ทั้งยังให้การสนับสนุนผู้วิจัยในการเรียนและการด าเนินชีวิตอย่างใกล้ชิด 

ขอบพระคุณคุณแม่อุบล บุนนาค ที่กรุณาให้การต้อนรับและที่พักอาศัยในช่วงเก็บข้อมูลวิจัย 
ขอบพระคุณชุมชนคีรีวงและผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่าน ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการท าวิจัยอย่างตั้งใจ 
ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และเจ้าหน้าที่ประจ าคณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่คอยให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  ขอบพระคุณ
คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาเดิมที่กรุณาให้วิชาความรู้ ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าสั่งสอนใน
การด าเนินชีวิตมาโดยตลอด และขอบพระคุณ  คุณอรพร สินภาษา (ป้างะ) ที่คอยดูแล ให้ความ
ช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยความห่วงใยเสมอมา 

สุดท้ายกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และน้าเพ็ญ ที่คอยเป็นแรงผลักดัน เป็นก าลังใจ ให้
ความรักความเมตตา และสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้วิจัยตลอดมา ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน พ่ีๆ น้อง ๆ 
หลานๆ ที่คอยห่วงใย ให้ก าลังใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ ท าให้การศึกษาและการวิจัยในครั้ง
นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในช่วงกว่าสองทศวรรษท่ีผ่านมา การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศอันเป็นผลมา
จากการเกิดแนวคิดสองกระแสขึ้นอย่างกว้างขวาง คือ แนวคิดกระแสหลัก ที่มุ่งเน้นความเติบโตทาง
วัตถุ แม้จะมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจ านวนมหาศาล รวมทั้งผู้คนได้สูญเสียความสามารถในการพึ่งตนเอง ความสัมพันธ์ใน
รูปของชุมชนอ่อนแอลง และแนวคิดกระแสทางเลือก ที่มีความหลากหลายในตัวแบบ แต่เน้น
ความส าคัญของวิถีการด าเนินชีวิตตลอดจนทรัพยากรในท้องถิ่นท่ามกลางพลวัตทางเศรษฐกิจและ
การเมือง  ในภาวการณ์เช่นนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนไทยได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การท างานจากการ
ต่อรองกับรัฐมาสู่การร่วมมือกับรัฐ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทางเลือก หากพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายของรัฐ จะเห็นว่างานศึกษาวิจัย ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสาธารณะ มีการกล่าวถึง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การพ่ึงพาตนเอง เกษตรกรรมที่ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง วิถีการด ารงชีพ  
การจัดการโดยชุมชน ฯลฯ มากขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นทั้งผลผลิตและกระบวนการ
ผลิตซ้ า "ความรู้" และ "ความจริง" เกี่ยวกับการพัฒนาและชนบทไทย รวมทั้งการพัฒนาทางเลือกท่ีได้
กลายมาเป็นกระแสการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจของสังคม (อัจฉรา รักยุติธรรม , 2554) ทั้งนี้  
การน าเสนอประสบการณ์ของชาวบ้านและชุมชนในทุกส่วนที่ประสบความส าเร็จจากการพัฒนาบน
พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมได้ชักน าให้ผู้คนหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาชุมชน รวมทั้ง
แนวคิดใหม่ที่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็นกระแสรองมาก่อนหน้านี้  ให้ได้รับการ
ยกระดับเป็นที่ยอมรับมากข้ึนในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน 

หากพิจารณาถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่  2  
แนวทางการพัฒนาของประเทศไทยยุคใหม่เริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตั้งแต่ฉบับที่ 1-7 (พ.ศ. 2504 - 2539) ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ สามารถท าการค้าแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ  
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ได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งการพัฒนาตามแนวทางนี้ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา
มากมาย เช่น ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความยากจน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม รวมไปถึงปัญหาสุขภาพ
ของคนในสังคมอันเป็นผลกระทบทางลบที่เกิดตามมาจากความไม่สมดุลของการพัฒนา ปัญหา
ดังกล่าวได้น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาครั้งส าคัญ ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดไปเน้น “คน” ให้เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา หลังจากนั้น แนวคิดนี้ยังคงถูกบรรจุในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไปจนถึงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อม ๆ กับน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ามาเป็นหัวใจควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ในท านองเดียวกันทิศทางการพัฒนา
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังคงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนการพัฒนาดังกล่าวให้มีความต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นส าคัญด้วย 

การที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้มีการให้ความส าคัญกับบทบาท
ของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ท าให้สามารถอธิบายถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันและอาจ
ต่อเนื่องไปยังอนาคตได้ว่า ประชาชนจ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ภายใต้พลังที่เกิดจากชุมชน เฉกเช่นเดียวกับที่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน เจ้าของทฤษฎี
วิวัฒนาการ ได้กล่าวไว้ว่า “คนที่จะรอดได้ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุด หรือฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่ปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหาก” (เสรี พงศ์พิศ, 2555) ดังนั้น การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดปัญญา 
จะท าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้ รวมทั้งมีระบบสังคมที่เอ้ือให้ปรับตัวได้โดย
ไม่ยากจนเกินไป ชุมชนก็จะมีความเข้มแข็ง ซึ่งมีความส าคัญมาก เพราะเป็นระบบที่สมสมัยกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้การพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งนั้นต้องเริ่มจากการใช้
จุดแข็งในชุมชนท้องถิ่นและทุนทางสังคมที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชนบทซึ่งมักจะมีทุนทาง
สังคมบนฐานของญาติพ่ีน้อง หากรู้จักน ามาใช้อย่างเหมาะสมก็จะมีส่วนส าคัญในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุนชนเพ่ือการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558) 
 ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2556) ได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน
และอนาคตว่า ความรู้และแนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาที่มีอยู่ก้าวตามไม่ทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศ รวมทั้งความหมายของการพัฒนาก็ต้องเปลี่ยนไป  และต้อง
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่และแต่ละสังคม ดังนั้นทฤษฎีการพัฒนาควรปรับให้มีความเจาะจง
เฉพาะกับแต่ละพ้ืนที่ด้วย เพราะแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาเป็น
ฐานในการหาความหมาย โดยนัยนี้  ความหมายของการพัฒนาควรจะหมายถึงการใช้อ านาจและ
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ทรัพยากรของส่วนรวม กระจายไปในลักษณะที่จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน ปรับตัวและเรียนรู้ ให้คน
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ต้องมีมาตรฐานที่จะประเมิน คือความพอเพียง เป็นธรรม และ
ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ความรู้ด้านการพัฒนาที่สามารถชี้น าสังคมได้นั้นต้องตอบโจทย์ 4 ระดับ คือ 
ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับท้องถิ่น โดยทั้ง 4 ระดับนี้ต้องสามารถ
อธิบายได้ทั้งระดับปรากฏการณ์ ระดับโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ขององค์กร และระดับกระบวน
ทัศน์ ซึ่งขณะนี้คนมักจะมีแต่ความรู้ระดับปรากฏการณ์เท่านั้น ส่วนระดับโครงสร้างและระดับ
กระบวนทัศน์ยังมีไม่มากพอ เนื่องจากความรู้ระดับนี้ต้องเกิดมาจากการสั่งสมของความรู้ระดับ
ปรากฏการณ์ที่มากพอ ซึ่งจะก่อรูปเป็นกระแส ทั้งนี้ในปัจจุบันสังคมต้องการความรู้ที่เป็นกลุ่มจึงจะ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนไปทุกระดับ ดังนั้นถ้าจะให้ความรู้ด้านการพัฒนาตอบโจทย์คนใน
ช น บ ท  ค ว ร เป็ น ค ว าม รู้ ที่ จ ะ เร่ ง ฟ้ื น  4  ด้ าน  คื อ  1 ) ฟ้ื น ภู มิ ปั ญ ญ าข อ งช า ว ช น บ ท  
2) ฟื้นทรัพยากรธรรมชาติที่ชาวชนบทต้องพ่ึงพา 3) ฟ้ืนสิ่งที่จะท าให้ชาวชนบทจัดการความไมรู่้จักพอ 
ซึ่งน าไปสู่การเป็นหนี้สิน และ 4) เห็นคุณค่าของการแบ่งปันช่วยเหลือทีท่ าให้สังคมเกิดเป็นกลุ่มก้อน  

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า แม้เวลาจะผ่านไป ชุมชนยังคงเป็นฐานที่ส าคัญในการพัฒนา
ของประเทศไทย หากชุมชนมีความเข้มแข็งในทุกด้าน ประเทศก็ย่อมจะมีความมั่นคงตามมาด้วย 
กล่าวคือ หัวใจของความส าเร็จของชุมชนเข้มแข็งอยู่ที่การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ความรู้ อันได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศทั้งเก่าและใหม่  
ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท า โดยความรู้อาจมีลักษณะที่ฝังอยู่ในตัวคน หรือเป็นความรู้ที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าและมีการอบรมแล้ว 2) การเรียนรู้ เป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด เพราะถ้ามีความรู้แต่ไม่มี
การเรียนรู้ก็ไม่มีประโยชน์ ทั้งนี้การเรียนรู้นี้ไม่ใช่การท่องจ าในต าราเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันของหลายฝ่าย และ 3) การจัดองค์กร คือ การท างาน
ร่วมกันหลายฝ่ายของชุมชน ซึ่งท าให้เกิดผู้น าตามธรรมชาติ เกิดเป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี หรือที่
เรียกว่า “องค์กรชุมชน” ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือการจัดการที่ส าคัญในการช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติของชุมชน (ประเวศ วะสี, มปป.)  อย่างไรก็ตาม การจัดการหรือการพัฒนาชุมชนจะ
ส าเร็จได้นั้น นักพัฒนาจ าเป็นต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจถึงบริบทของชุมชนอย่างละเอียดโดย
ครอบคลุมถึงสภาพของทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งได้ 

ความคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในขั้นตอนพัฒนาการของ
มนุษยชาติ ตลอดจนการแพร่กระจายวัฒนธรรมและการปรับรับวัฒนธรรมใหม่ในลักษณะที่สอดคล้อง
กับบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสามารถน าไปสู่แนวความคิดที่ว่าการพัฒนาจะไปได้
ดีเมื่อวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดการปรับรับและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจนถึงจุดพอดี หากเป็นเช่นนี้ คนในชุมชนกจะสร้างสมความรู้และประสบการณ์ น ามาพัฒนา
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และปรับใช้ในการด าเนินชีวิตจนเกิดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่ถ่ายทอดกันจาก
รุ่นหนึ่ งไปสู่ อีกรุ่นหนึ่ ง ความพอดีและสอดคล้องของวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและวิถีชาวบ้านต่อ
สภาพแวดล้อมจะคงอยู่จนกว่าจะมีวัฒนธรรมใหม่แปลกปลอมเข้ามา เมื่อวัฒนธรรมใหม่แพร่กระจาย
เข้ามา สมาชิกในสังคมก็จะตอบรับ  ปฏิ เสธหรือปรับรับในลักษณะต่าง  ๆ คือ 1) ปรับตัว 
(Adaptation) 2) สังสรรค์หรือปฏิสัมพันธ์หรือประสมประสาน (Acculturation) และการผสม
กลมกลืน (Assimilation) 3) บูรณาการและรับรู้ซึ่งกันและกันแต่ไม่ผสมกลมกลืน มีลักษณะเป็น 
พหุวัฒนธรรมเละทวิลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Cultural Pluralism และ Double Ethnic Identity) และ 
4) ต่อต้านหรือปฏิเสธท าให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (Cultural Conflict) (อมรา พงศาพิชญ์, 
2545) ทั้งนี้วัฒนธรรมใหม่ที่แพร่กระจายเข้าสู่สังคมดั้งเดิมนี้มีหลายรูปแบบ ในสมัยโบราณมักเป็น
วัฒนธรรมที่มีระบบความเชื่อและศาสนาเป็นองค์ประกอบส าคัญ แต่หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมและ
ในยุคล่าอาณานิคม วัฒนธรรมใหม่มักจะเป็นวัฒนธรรมตะวันตกที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็น
องค์ประกอบหลัก ซึ่ งส่งเสริมให้ เกิดการผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด  
ตามแนวทางที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก เมื่อมีการน าแนวคิดเรื่องการพัฒนาแบบทุนนิยมมาเผยแพร่ 
รูปแบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจึงมีหลากหลาย ท้ายสุด เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในลักษณะที่คนท้องถิ่นตั้งรับไม่ทัน ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นในหลายสังคมและ
บางครั้งกลายเป็นปัญหาที่รุนแรง ปรากฏการณ์ของความขัดแย้งนี้ท าให้มีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งคิด
ว่า วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านน่าจะเป็นทางเลือกส าหรับคนที่ไม่ต้องการวัฒนธรรมใหม่ 
การฟ้ืนฟูองค์ความรู้เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเป็นเรื่องที่ได้รับการส่งเสริม 
แนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธนับเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความ
เชื่อทางศาสนาที่มีอยู่เดิมที่สามารถน ามาตอบโต้การพัฒนาแบบทุนนิยมที่ประเทศตะวันตกพยายาม
เผยแพร่ โดยที่แนวคิดนี้ชี้ชวนให้ชาวพุทธหันมาวิเคราะห์ระบบความเชื่อเดิมของพวกตน เพ่ือหา
คุณลักษณะที่เหมาะสมและควรน ามาใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น (Schumacher, 1974) 

นอกจากที่ กล่าวมาแล้ว ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 มาตรา 66  
ได้ก าหนดให้บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มีสิทธิอนุรักษ์หรือ
ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ อีกทั้งมีส่วน
ร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ เพราะที่ผ่านมาการพัฒนาของประเทศไทยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาหรือความรู้
ประเภทเดียวกันหรือชนิดเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า “ความรู้ทางวิทยาศาสตร์” อันเป็นความรู้ที่มี
ความส าคัญและช่วยให้โลกพัฒนามาเป็นเวลา 200-300 ปี แต่ในปัจจุบันมีหลักฐานชี้ให้เห็นว่ามนุษย์
ทุกกลุ่มไม่สามารถจะพัฒนาบนพื้นฐานความรู้ประเภทเดียวหรือชนิดเดียวได้อย่างเสมอภาค เนื่องจาก
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มนุษย์ในโลกมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมนุษย์ต่างวัฒนธรรมได้สร้างภูมิปัญญาของตนเองขึ้นมา
รับใช้ตน ท าให้มนุษย์แต่ละท้องถิ่นสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความภาคภูมิ โดยไม่จ าเป็น
จะต้องลอกเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกเท่านั้น ดังนั้นแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตจึงต้องให้
ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย และต้องเข้าใจด้วยว่าภูมิปัญญาต่าง  ๆ  
มีความส าคัญ จึงจะช่วยให้การพัฒนาสามารถก้าวไปบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของคนกลุ่มต่าง 
ๆ ได้ดีมากขึ้นกว่าในอดีต (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544: 165-166) โดยที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
อย่างหลากหลายในชุมชนนั้นสามารถน ามาใช้ให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ไม่จ าเป็นต้องเป็นสากลเสมอ  
แต่สามารถสร้างมูลค่าต่อคนในชุมชนและท้องถิ่น อีกท้ังยังสามารถแลกเปลี่ยนกันระหว่างท้องถิ่นได้ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและให้ความส าคัญกับทรัพยากรด้านต่าง 
ๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน เป็นแนวทางที่ส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้สามารถ
ยกระดับการด ารงชีพของสมาชิก ด้วยการน าเอาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการอนุรักษ์ อีกทั้ง
กระตุ้นให้คนในชุมชนสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคที่ความเจริญ
ทางเทคโนโลยีเข้ามาได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based 
Development) อาจมีเป้าหมายของที่เน้นการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชนเป็นส าคัญ โดยคนในชุน
ชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม
ในระดับชุมชน ด้วยการน าเอาทรัพยากรและทุนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน รวมไปถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งได้  ซึ่งมี
ตัวอย่างให้เห็นในหลายชุมชนในประเทศไทย กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ (อาแว มะแส, 2558) 

ชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประสบการณ์ 
ในการต่อสู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงมาอย่างน่าสนใจ โดยในปี พ.ศ. 2531 ได้เกิดเหตุการณ์
น้ าป่าไหลท่วมทั้งหมู่บ้าน ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเงินทองของชาวบ้านเกิดความเสียหายเกือบ
ทั้งหมด แต่ด้วยจิตใจอันเข้มแข็งและความสามัคคีของชาวบ้านในหมู่บ้านคีรีวงบวกกับการช่วยเหลือ
จากภาครัฐได้ช่วยกันแปลงวิกฤติเป็นโอกาส โดยได้มีการรวมตัวกันสร้างหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ อีกทั้ง
สมาชิกบางส่วนได้ร่วมกันคิดมองอนาคตหมู่บ้านของตนเองอย่างสร้างสรรค์ วิกฤติครั้งนี้ได้กลายเป็น
จุดเริ่มต้นของการตั้งกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา ด้วยความพยายามใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางธรรมชาติควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนฐานของภูมิปัญญาในชุมชน (มนูญ จันทร์สมบูรณ์, 
มปป.) ทั้งนี้เพราะชุมชนบ้านคีรีวงเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในหุบเขา มีทรัพยากรธรรมชาที่อุดมสมบูรณ์  
คนในชุมชนมีวิถีการท ามาหากินในวิถีที่อิงธรรมชาติโดยการพ่ึงพิงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันอุดม
สมบูรณ์ ด้วยการท า “สวนสมรม” ที่มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันในแปลงเดียวกันเป็นหลัก 
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ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ การที่ชุมชนนี้ผ่านการต่อสู้กับวิกฤติธรรมชาติหลายครี้ง
และสามารถยืนหยัดพลิกฟ้ืนแผ่นดินขึ้นมาด้วยความอุตสาหะพยายามของผู้น าชุมชนอย่างเข้มแข็ง  
ซึ่งสามารถกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ส่งผลให้
คนในชุมชนนี้มีการพัฒนาขึ้นมาอยู่แถวหน้าอย่างน่าสนใจยิ่งในปัจจุบัน ด้วยคุณลักษณะที่งดงามเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนนี้ ท าให้บ้านคีรีวงมีความโดดเด่น มีชื่อเสียงเล่าขานถึงต านานของชุมชน เกี่ยวกับ
การต่อสู้จากบรรพบุรุษสืบทอดสู่รุ่นหลาน และยังคงจะด าเนินต่อไปในอนาคต 

ในปัจจุบัน ชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการด าเนินการจัดตั้งกลุ่ม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพักอาชีพขึ้นอย่างหลากหลาย เช่น กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านทุเรียน
กวนบ้านคีรีวง กลุ่มใบไม้ กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน กลุ่มบ้านสมุนไพร กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ 
กลุ่มเกษตรกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมชุมชนคีรีวง ฯลฯ กลุ่มกิจกรรมดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นและ
ด าเนินการบนฐานของการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกกับทุนทางสังคมและทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในชุมชนคีรีวงมาประยุกต์ต่อเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนา
ยุทธวิธีการด ารงชีพอันช่วยสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้นให้กับชุมชน ที่ส าคัญคือชุมชนนี้ 
มีการเคลื่อนไหวและปรับตัวยกระดับการด ารงชีพด้วยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอด
ในหลายกลุ่มอาชีพ ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถจ าหน่ายเป็นสินค้าที่กลายเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนจนประสบผลส าเร็จมี ชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ชื่อว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากชุมชนหนึ่งของประเทศไทย 

จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การด ารงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพราะชุมชนคีรีวงมีชื่อเสียงในความเป็นชุมชนเข้มแข็งบนฐานของการน าเอาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาชุมชนให้ความเจริญก้าวหน้า โดยมีค าถามการวิจัยว่า ชุมชนคีรีวง 
มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุนชนอย่างไร และมีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างไรและเพียงใด ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ชุมชนนี้ 
มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างให้กับการจัดการของชุมชนอ่ืน ๆ ที่มี
บริบทคล้ายคลึงกันต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพในชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวงสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
1.2.3 เพ่ือศึกษาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกตใ์ช้เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชน

เข้มแข็งของชุมชนคีรีวง 
 

1.3 ขอบเขตที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้ศึกษาได้
แบ่งขอบเขตการศึกษา โดยพิจารณาในด้านต่าง ๆ ประกอบกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคุลมวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยได้ท าการก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้  

 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษา “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่

ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” นี้ เป็นการศึกษา
ตามกระบวนการวิจัย เชิงคุณภาพ มี เนื้อหาครอบคลุมบริบทด้านต่าง  ๆ ของชุมชน ได้แก่ 
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ผ่านการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพที่มี
อยู่ภายในชุมชน และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ได้อาศัยเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกชุมชนคีรีวง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตต าบล

ก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความน่าสนใจและเป็นที่รู้จัก
กันในนาม “ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
เป็นตัวน าการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยที่ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายอันเป็นรากฐาน
ส าคัญในการพัฒนา เป็นกลุ่มต่าง ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อน ยกระดับการด ารงชีพ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
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ได้แก่ ผู้น าชุมชน แกนน ากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งนักพัฒนาและนักวิชาการ หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

 
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 

 การศึกษาครอบคลุมตั้งแต่เริ่มการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ ปี พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน  
  

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ท าให้เข้าใจถึงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีพมาประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับการการเปลี่ยนทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมีพลวัต  
 1.4.2 ท าให้ทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
 1.4.3 ผลการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาให้ชุมชนนี้มีความเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถน าไปปรับใช้กับชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกันในอนาคต 
 



บทท่ี 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเรื่อง การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ศึกษาได้ท า
การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2.1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.1.2 ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย 
 2.1.3 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.1.4 ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.1.5 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 แนวคิดการด ารงชีพอย่างย่ังยืน 
 2.2.1 ความหมายของการด ารงชีพ  
 2.2.2 กรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืน  
 2.2.3 องค์ประกอบของการด ารงชีพอย่างยั่งยืน 
 2.2.4 จุดแข็งและจุดอ่อนของวิถีการด ารงชีพอย่างยั่งยืน 

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม 
  2.3.1 ความหมายของการขับเคลื่อนทางสังคม 
  2.3.2 กระบวนการของการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 
  2.3.3 ปัจจัยที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนทางการพัฒนาสังคม 
 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง 
  2.4.1 ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 

 2.4.2 องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 
 2.4.3 ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 

 2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) 
ได้มีการกล่าวถึงและให้ความหมายของภูมิปัญญาอย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 รัตนะ บัวสนธิ์ (2535) ได้กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อ
ตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา คติ จารีต 
ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือความสุขของในส่วนที่เป็นชุมชนและปัจเจกบุคคล  
 ประเวศ วะสี (2536) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า เป็นประสบการณ์หรือความชัดเจนจาก
ชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะที่ส าคัญ คือ มีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐาน 
มีความเป็นบูรณการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงไปสู่นามธรรม  
ที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกทั้งยังเน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ความส าคัญกับประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 

กรมวิชาการ (2538) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือความรู้ที่ เกิดจาก
ประสบการณ์ในชีวิตของมนุษย์ผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็น
องค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้
เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้
สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ใน
แต่ละท้องถิ่น  
 ยศ สันตสมบัติ (2542) ได้นิยามภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า หมายถึง ความรู้ที่พัฒนาขึ้นในบริบท
ทางกายภาพและวัฒนธรรมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบนิเวศชุดหนึ่ง จึงท าให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความผูกพันอย่างแนบแน่นระหว่างภูมิปัญญากับท้องถิ่น ความรู้กับระบบนิเวศ โดยมีการ
พัฒนาและสืบต่อกันมาบนพ้ืนฐานของสัมพันธภาพอันแนบแน่นระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ โดยนัยนี้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่อาจพัฒนาและด ารงอยู่ได้หากปราศจากรากเหง้าทั้งทางด้านของธรรมชาติและ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังวางอยู่บนหลักการพ้ืนฐานที่ว่า ความรู้มิได้เป็นสมบัติของ
ใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่เป็นความรู้ของชุมชน และย่อมเป็นอ านาจของชุมชนในการ
ควบคุมความรู้ไม่ให้ถูกน าไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว 
 กรมทรัพยากรน้ า (2550) ได้อธิบายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงความรู้ ความเชื่อและ
ความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ตลอดจนจัดความสัมพันธ์และการด ารงชีวิตให้
ผสมผสานสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มชน โดยมี
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ที่มาจากการเรียนรู้ของมนุษย์ผ่านประสบการณ์ของตนเองและบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา  
จึงเป็นความรู้แบบองค์รวม (Holistic) ที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับระบบสังคม วัฒนธรรม 
รวมถึงความเชื่อทางศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร (มปป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ว่า เป็นองค์
ความรู้ ความเชื่อ ความสามารถ และความจัดเจนของคนในท้องถิ่นที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์
และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานานหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาส าหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว และด ารงชีวิตให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงมักจะปรากฏมาทั้งใน
รูปที่เป็นนามธรรม เช่น โลกทัศน์ ความคิด ความเชื่อ หรือปรัชญาในการด าเนินชีวิต และในเชิง
รูปธรรม เช่น เทคโนโลยีการท ามาหากิน การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (มปป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็น
องค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการ
เลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้
สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัย  
 จากความหมายที่นักวิชาการได้กล่าวมา อาจสรุปว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ 
ความเชื่อ ทักษะ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต และเกิดการผสมผสานน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต
ของคนในท้องถิ่น โดยได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้แนวทางที่เหมาะสม ส าหรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม เป็นที่ยอมรับจากคนในแต่ละ
ท้องถิ่น ถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
 

2.1.2 ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ โดยมีการใช้ภูมิปัญญาเหล่านั้นเพ่ือ
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมาช้านาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรู้ ความคิด และความเชื่อ ที่เกิดจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ของบรรพบุรุษใน
การด ารงชีวิตที่มีกระบวนการในการสั่งสม สืบทอด และกลั่นกรองกันมายาวนาน จนตกผลึก
กลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการสั่งสมความรู้หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีทั้งที่มีการบันทึก
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีการเขียน หรือบันทึกถ่ายทอดออกมาเป็นต าราต่าง ๆ แต่โดยส่วนใหญ่
แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะได้รับการถ่ายทอดหรือสืบทอดต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยวิธีการบอก
เล่าต่อกันมาและมักจะไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังต่อไปนี้ 
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 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2534)  ได้กล่าวถึงลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องใด ๆ หรือหน่วยสังคมใด ๆ โดยอาจเป็นข้อมูล เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เช่น ความรู้
เกี่ยวกับครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ เกี่ยวกับผู้หญิง ผู้ชาย หรือประเภทครอบครัวของสังคมนั้น 
ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ของสังคมนั้น รวมกับความเชื่อที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์
ยืนยันว่าถูกต้อง เช่น เรื่องนรก สวรรค์ ตายแล้วไปไหน และความสามารถหรือแนวทางในการ
แก้ปัญหา หรือป้องกันปัญหาเกี่ยวกับหน่วยสังคมหนึ่งสังคมใด ตัวอย่างที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น 
ความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว เป็นต้น ในขณะเดียวกันยังมีภูมิปัญญา
ทางวัตถุ ในหน่วยสังคมใด ๆ ตัวอย่าง เช่น เรือนชานบ้านช่อง เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ในครอบครัว 
ท าให้ครอบครัวมีความสะอาด สะดวกสบายตามสภาพ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความเชื่ อ ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกของสังคมและกับสภาพแวะล้อมในแต่ละท้องถิ่น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (มปป.) ได้กล่าวถึง  ลักษณะส าคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทยไว้ ดังนี้ 1) เป็นเรื่องเก่ียวกับความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม และ 2) แสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยที่
ลักษณะของภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  มักจะแสดง
ออกมาในลักษณะของภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐานด้านปัจจัยสี่ การบริหารจัดการองค์กร 
ตลอดทั้งการประกอบอาชีพต่าง ๆ ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอ่ืนในสังคม  
จะแสดงออกมาในลักษณะของจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและนันทนาการ ภาษาและ
วรรณกรรม ตลอดทั้งการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น 
 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2541) ได้กล่าวถึงลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทย 
ซึ่งสามารถสะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน คือ 1) ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกัน
ระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช และธรรมชาติ 2) ความสัมพันธ์ของคนกับคนอ่ืนๆ ที่อยู่
ร่วมกันในสังคม หรือในชุมชน และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาติ 
ตลอดทั้งสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ทั้งหลาย โดยทั้ง 3 ลักษณะนี้ คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน หมายถึง 
ชีวิตของคน ชุมชน ที่สะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ เหมือนสามมุม
ของรูปสามเหลี่ยม ภูมิปัญญา จึงเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตของคนไทย ที่คนๆ หนึ่งจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ และความสัมพันธ์กับคนอื่น 
ๆ ในสังคม โดยความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ เหล่านี้ มีลักษณะต่างกันได้ ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทย 
แหล่งที่มา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, เล่มที่ 23 (2541) 
 
 ลักษณะของภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มักจะ
แสดงออกมาในลักษณะของภูมิปัญญาในการด าเนินวิถีชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ด้านปัจจัยสี่ ซึ่งประกอบด้วย 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ตลอดทั้งการประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น ในขณะ
ที่ ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอ่ืนในสังคม จะแสดงออกมาในลักษณะ จารีต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และนันทนาการ ภาษา และวรรณกรรม ตลอดทั้งการสื่อสารต่าง ๆ 
เป็นต้น ส่วนภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ จะแสดง
ออกมาในลักษณะของความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา และความเชื่ออ่ืน ๆ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจะถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง แต่ก็มี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากทรัพย์สินทางปัญญาโดยทั่วไปที่มุ่งเน้นถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์เป็น
หลัก ในขณะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมุ่งเน้นถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในสังคมหรือชุมชนที่สืบ
ทอดองค์ความรู้นั้น ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นจะถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะที่เป็นองค์รวมหรือเป็นกิจกรรมที่

คน 

สังคม 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งเหนือ
ธรรมชาต ิ

คน 

- ศิลปะและนันทนาการ 
- จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี

- ภาษาวรรณกรรม 

- ปัจจัย 4 

- การจัดการ 
- อาชีพ 

- สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

- ศาสนา 
- ความเชื่อ   
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ครอบคลุมทุก ๆ อย่างของวิถีชีวิต เป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้ เพ่ือ
ความอยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม 
 กรมส่งเสริมการเกษตร (มปป.) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 5 ประการที่
ส าคัญ คือ 1) เป็นความรู้แบบองค์รวมที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้หรือกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิต 2) เป็นวิถีความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ 3) มีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamic) คือ เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยและมีพัฒนาการอยู่
ตลอดเวลา 4) มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน และ 5) มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ในตัวเอง 
 เอกวิทย์  ณ ถลาง (2539) ได้ให้มุมมองกับความเป็นพลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ใช่ลักษณะของท้องถิ่นเท่านั้น  แต่จะต้องเป็นภูมิปัญญาที่มีการแลกเปลี่ยน  
ลอกเลียนกันได้ ถ้าพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นวัฒนธรรมที่สามารถข้ามชาติ ข้ามภาษา ข้ามสังคม 
และเป็นวัฒนธรรมส าคัญที่ท าให้ชุมชนมีความเติบโตไม่สิ้นสุด อีกทั้งเป็นวัฒนธรรมที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามกาลสมัย 
 กล่าวโดยสรุป ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะที่ส าคัญ คือ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นทั้ง
ความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน 
คนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์รวม 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคน  4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา 
การจัดการ การปรับตัว และการเรียนรู้ เพ่ือความอยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม 5) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการมองชีวิต เป็นพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องต่าง  ๆ 6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง และ 7) ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
เพ่ือให้เหมาะสมกับการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม  
 

2.1.3 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 หากพิจารณาถึงประเภทหรือการจัดกลุ่มของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาและจัดแบ่งอย่าง
หลากหลายลักษณะ เสรี พงศ์พิศ (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาแบ่งตามลักษณะได้ 2 ประเภท คือ  
1) ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ซึ่งเป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน และ 2) ภูมิปัญญาที่เป็น
รูปธรรม เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การท ามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี 
ฯลฯ เช่นเดียวกันกับ ถวัลย์ มาศจรัส (2543: 37) ที่ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาไทยว่า มีลักษณะที่เป็นองค์
รวมของความเป็นท้องถิ่นไทย และมีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย โดยที่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ซึ่งช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ
และการปรับตัวในการด าเนินวิถีชีวิตของคนไทยในลักษณะต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 2 ประเภทที่
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ส าคัญ คือ 1) ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ วัตถุการกระท าทั้งหลาย เช่น การเกษตร หัตถกรรม 
ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ และ 2) ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม คือ ความรู้ ความเชื่อ หรือแนวทางในการ
แก้ปัญหาและป้องกันปัญหา รวมทั้งการสร้างความสงบสุขให้กับชีวิตมนุษย์  
 กรมส่งเสริมการเกษตร (มปป.) ได้จัดแบ่งออกโดยอาศัย 3 มุมมอง ดังต่อไปนี้ 
  มุมมองที่ 1 แบ่งตามลักษณะของภูมิปัญญา แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1) ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม ได้แก่ มโนทัศน์ การตระหนักรู้ วิธีคิด ความเชื่อ ปรัชญาในการดาเนิน
ชีวิตของผู้คน และ 2) ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เทคโนโลยีการท ามาหากิน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แพทย์พ้ืนบ้านและการดูแลสุขภาพ การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม 
สถาปัตยกรรม เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ 

 มุมมองที่ 2 แบ่งตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 1) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความอยู่รอดหรือชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยสี่ คือ อาหาร 
ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถแยกแบ่งกลุ่มย่อย  ๆ ได้อีก 4 กลุ่ม คือ  
(1) อาหารไทย มีองค์ประกอบหลักเป็นผักพ้ืนบ้านหรือสมุนไพรที่มี สรรพคุณเสริมหรือต้านฤทธิ์กัน  
มีความเหมาะสมกลมกลืนทั้งในด้านคุณ ประโยชน์และฤดูกาลบริโภค (2) ยารักษาโรค เป็นสมุนไพร
พ้ืนบ้านที่ชาวบ้านใช้ทั้งรักษาอาการเจ็บ ป่วยและดูแลสุขภาพ (3) เครื่องนุ่งห่ม มีการเลือกใช้วัสดุ
พ้ืนบ้านและวิธีการนุ่งห่มที่เหมาะสม กับสภาพอากาศโดยมีลายผ้าและวิธีการถักทอที่เป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละท้องถิ่น และ (4) ที่อยู่อาศัย มีรูปแบบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ประโยชน์ใช้สอย และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละภูมิภาค  2) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีการท ามาหากิน เช่น การก าจัดศัตรูพืชแบบพ้ืนบ้าน การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การจัก
สาน หัตถกรรม การท าเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และ 3) ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี 
พิธีกรรม ความเชื่อ และต านานต่าง ๆ ซึ่งอาจแยกเป็นประเพณีและพิธีกรรม เช่น บุญบั้งไฟ การบวช
ป่า การผูกเสี่ยว ท าขวัญต่าง ๆ ต านาน ความเชื่อ เช่น บั้งไฟพญานาค และ การละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น 
เต้นก าร าเคียว เป็นต้น 

 มุมมองที่ 3 แบ่งตามระดับของภูมิปัญญาที่พบในสังคมระดับต่าง ๆ สามารถ
แบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ภูมิปัญญาของตัวบุคคล (Individual wisdom) เป็นความรู้ 
ความสามารถ ความคิด วิธีการ ของบุคคล เช่น ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเรื่อง
นวเกษตร ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญาพฤทธิ์ จากจังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2) ภูมิปัญญาของชุมชน (Local wisdom) เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสม สืบสาน อยู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่น
หรือในชุมชน ไม่มีตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของ อาจเรียกอีกนัยหนึ่งว่าเป็นภูมิปัญญานิรนาม 
เช่น ภูมิปัญญาการทอผ้าแพรวาของชุมชนชาวผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ การท าไข่เค็มไชยา ของชาว  
สุราษฎร์ธานี และ 3) ภูมิปัญญาในภาพรวมของประเทศ (National wisdom) เป็นภูมิปัญญาที่ 
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บ่งบอกองค์ความรู้ หรือความสามารถของคนในภาพรวม ของประเทศ เช่น ภูมิปัญญาอาหารไทย 
สมุนไพรไทย ผ้าไหมไทย มวยไทย 
 รัตนะ บัวสนธิ์ (2535) ได้จ าแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ภูมิปัญญา
เกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 2) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และ 3) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบ
อาชีพมีลักษณะมุ่งเน้นระบบการผลิตเพื่อพ่ึงพาตนเอง 
 มาลินี สวยค้าข้าว (2538) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยยึดเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทั้ง 5 หมวด คือ 1) หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและ
ศาสนา 2) หมวดภาษาและวรรณกรรม 3) หมวดศิลปกรรมและโบราณคดี 4) หมวดการละเล่น ดนตรี 
และการพักผ่อนหย่อยใจ และ 5) หมวดชีวิตความเป็นอยู่และวิทยาการ 
 จากประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นข้างต้น ผู้ศึกษาจะเน้นเฉพาะภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีพและการท ามาหากิน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มักปรากฏเป็นรูปธรรมประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร ทั้งนี้ภูมปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างรอบด้านบนรากฐานของคุณค่าและทรัพยากรที่มี
อยู่ดั้งเดิม 
 

2.1.4 ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 สุภาพ พานิชตระกูล (มปป.) ได้กล่าวถึงประโยชน์ ความส าคัญ และคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยไว้ ดังนี้ 

 2.1.4.1 ภูมิปัญญาไทยแสดงให้ เห็นถึงการอนุรักษ์ที่ดี งาม ทั้ งจารีตประเพณี 
วัฒนธรรม และการประดิษฐ์คิดค้น เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีคุณค่า เช่น การนวด
แผนไทย สมุนไพรไทย เป็นต้น 

 2.1.4.2 ภูมิปัญญาไทยก่อก่อให้เกิดการคิดริเริ่มสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมใหม่ ทั้งใน
สิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ภูมิปัญญาการบวชต้นไม้ เป็นต้น 

 2.1.4.3 ภูมิปัญญาไทยก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูป และการสร้าง
อาชีพใหม่ ทั้งด้านการผลิตสิ่งใหม่ และวิธีการผลิตสิ่งใหม่ ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
การผลิตสินค้าจากผ้าทอพ้ืนเมือง เป็นต้น 

 2.1.4.4 ภูมิปัญญาไทยก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การท าปลาตะเพียนด้วย
ใบลานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท าขนมหม้อแกงของจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 
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 2.1.4.5 ภูมิปัญญาไทยก่อให้เกิดศิลปะของชาติ ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์งานศิลปะ
ไว้มาก เช่น จิตรกรรมลายไทย ศิลปะกาต่อสู้มวยไทย การฟ้อนร า เครื่องดนตรีไทย เป็นต้น ท าให้
ประเทศไทยมีศิลปะเป็นของตนเองที่แสดงถึงความเป็นชาติอารยะ 

 2.1.4.6 ภูมิปัญญาไทยได้เสริมสร้างความสงบสุขในการด ารงชีวิต โดยสามารถน ามา
ปรับปรุงอุปนิสัยที่มีความโดดเด่นของคนไทย เช่น ยิ้มสยาม ความมีน้ าใจ การเอื้อเผื่อแผ่ การรักความ
สงบความขยันและความอดทน เป็นต้น 

 2.1.4.7 ภูมิปัญญาไทยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมได้ 
เนื่องจากได้รับการยอมรับและยกย่องจากชาวต่างชาติว่ามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีความ
สอดคล้องกับการรักษาคุณค่าทางธรรมชาติ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น  
ซึ่งนิยมมาเท่ียวเมืองไทยเพ่ือชมประเพณีเหล่านี้ 

 2.1.4.8 ภูมิปัญญาไทยสามารถสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง จะเห็นได้จากการที่ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

 2.1.4.9 ภูมิปัญญาไทยสามารถเสริมสร้างให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจ ในศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในความเป็นไทย เช่น การใช้ภาษาไทย ศิลปะมวยไทย เป็นต้น 

 2.1.4.10 ภูมิปัญญาไทยสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิถีชีวิตของ 
คนไทยให้เกิดการด ารงชีวิตเหมาะสมได้ตามยุคตามสมัย เช่นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีการพัฒนา
รูปแบบ วิธีการปรุง และบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับยุคสมัย 

จากคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ 
สั่งสมความรู้ ประสบการณ์ แล้วถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลังนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า สมควรที่ชาวไทยทุกคน
มีส่วนร่วมในการศึกษา อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยให้อยู่คู่กับคนไทย เป็นประจักษ์ต่อสายตา
ของชาวโลกต่อไป 

 
2.1.5 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 สังคมไทยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้นและได้รับการสั่งสมขึ้นมาอย่างหลากหลาย แต่ใน
ปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีได้เข้ามา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหลากหลายชนิดได้หายไปกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปด้วย เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะ
เป็นพลวัตรที่ เปลี่ ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อม กาลเวลา และกระแสวั ฒนธรรมใหม่  
ดังนั้น การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีพหรือการพัฒนาในด้านต่าง  ๆ ของ
สังคม ยังคงมีความส าคัญที่ควรจะได้รับการจัดการเพ่ือให้ภูมิปัญญาที่ดีนั้นคงอยู่ หรือปรับให้
เหมาะสมกับยุคสมัย กรมส่งเสริมการเกษตร (มปป.) ได้ระบุแนวทางการจัดการภูมิปัญญา มี 4 
แนวทาง ดังนี้ 
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2.1.5.1 อนุรักษ์ (Conservation) เพ่ือให้ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมีความส าคัญต่อ
ชุมชน แต่ก าลังจะหายไปคงอยู่ต่อไป เช่น การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถ
สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้ เป็นต้น การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
จะเกิดขึ้นได้เมื่อชุมชนมีความภาคภูมิใจและเห็นความส าคัญ ต้องการสร้างคุณค่าให้ปรากฏและ 
สืบสานให้คงอยู่มีมูลค่าเป็นแรงจูงใจ 

 2.1.5.2 รื้อฟ้ืน (Recovery) เพ่ือให้ภูมิปัญญาที่ส าคัญหรือมีคุณค่าแต่หายไปแล้วถูก
น ากลับมาใช้ใหม่ และมีโอกาสประยุกต์ให้ร่วมสมัยเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น ลายผ้าทอพ้ืนบ้านที่
เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นหายไป เมื่อท าการค้นหา รื้อฟ้ืน และสร้างชิ้นงานใหม่บนฐานภูมิปัญญาเดิม  
จะท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมข้ึนมาได้ 

 2.1.5.3 ประยุกต์ (Modification) เพ่ือให้ภูมิปัญญานั้นเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
ใหม่ โดยคงไว้ซึ่งแนวคิดหรือฐานความรู้เดิม เช่น หัตถกรรมจากไม้ไผ่ประยุกต์ใหม่ด้วยการใช้
ผักตบชวาในแหล่งที่มีผักตบชวาเป็นจ านวนมาก เป็นต้น นอกจากนี้การประยุกต์เป็นการน าเอาสิ่งที่มี
อยู่เดิมมาปรับให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่สามารถน าไปต่อยอดเกิด
เป็นสิ่งใหม่ได้ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความดั้งเดิม 

 2.1.5.4 พัฒนาต่อยอด (Development) เพ่ือให้เกิดการ ใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น 
โดยการผสมผสานองค์ความรู้สากลเข้ากับภูมิปัญญาเดิม ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างภูมิปัญญาใหม่
หรือสิ่งใหม่ (นวัตกรรม : innovation) เป็นการสร้างทางเลือกที่ช่วยให้ใช้ประโยชน์ในสังคมปัจจุบันได้
สะดวกสบายขึ้นโดยไม่ท าลายล้างคุณค่าหรือรากเหง้าเดิม เช่น สีย้อมจากธรรมชาติได้มีการพัฒนา
เป็นผงส าเร็จรูป และมีกรรมวิธีในการย้อมที่ง่ายกว่าวิธีดั้ งเดิม หรือสมุนไพรพ้ืนบ้านที่ผลิตในรูป
แคปซูล หรือปลาร้าผง ปลาร้าก้อนที่สะดวกต่อการ บริโภค และการพกพาไปยังที่ต่าง ๆ ฯลฯ 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2551: 141-144) ได้เสนอหลักการพัฒนาชุมชนแบบจัดการที่สามารถ
น ามาเป็นหลักในการประยุกต์เพ่ือพัฒนาไว้ ดังนี้  
  1) หลักการช่วยกันคิด (Non–directive Method) หมายถึง การพัฒนาที่เจ้าหน้าที่
พัฒนาประชาชน และหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น องค์การพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรธุรกิจเอกชน
บางประเภทที่ค้าก าไร แต่ก็ท างานพัฒนาร่วมกับประชาชน หลักการนี้คือ การสุมหัวกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการพัฒนาชุมชน หลักการนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของหลักการ PAR (Participatory 
Action Research) ตรงตัว A คือการพัฒนา 
  2) หลักการ PAR (Participatory Action Research) คือ การด าเนินการพัฒนา
และวิจัยการพัฒนาพร้อมกันไป โดยทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาและประชาชนร่วมช่วยกันด าเนินการ 
หลักการนี้แสดงถึงการพยายามท างานอย่างรอบคอบ โดยที่ระหว่างท าการพัฒนาก็ช่วยกันสอดส่อง
ค้นคิดหาความเป็นไปว่า การด าเนินงานไปตรงเป้าที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  
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มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้าง พัฒนาไปแก้ปัญหาไป ผลงานพัฒนาที่มีคุณภาพก็เกิด
ความรู้ในการพัฒนาก็ได้ 
  3) หลักการพ่ึงตนเอง (Self-reliance) หลักการนี้เป็นหลักการใหญ่อีกหลักการหนึ่ง 
ซึ่งรวมถึงหลักการใกล้เคียงกันอีกอย่างหนึ่งคือ หลักการช่วยตนเอง (Self help) เพราะจะท าให้ตัวเอง
พ่ึงตนเองได้ ก็จะต้องการช่วยตัวเองได้อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่ง การที่คนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพ่ึงตนเองได้นั้น 
จะต้องมีปัจจัย 5 ตัวด้วยกัน เรียกว่า TERMS (Technology, Economic, Resource, Mental and 
Socio-cultural) นั้น จะต้องพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยีคือ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น (T) ต้องมี
อาชีพและรายได้พออยู่พอกิน (E) มีทรัพยากรธรรมชาติ (R) เช่น ดิน น้ า ป่าไม้ พอได้ พ่ึงพาอาศัย  
มีจิตใจที่เข้มแข็งและแน่วแน่ว่าจะพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งรู้จักพอในผลของความพยายาม  (M) และ
ประการสุดท้าย คือ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (S) คือการมีคนจ านวนหนึ่งที่สมัครสมานสามัคคี 
มีผู้น าที่เข้มแข็ง มีค่านิยมและอุดมการณ์ที่ส่งเสริมการพึ่งตนเอง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็จะท าให้คนหรือ
ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
  4 )  ห ลั ก ก า ร  BAN (Balance, Ability and Networking)  ห ลั ก ก า ร  BAN 
ประกอบด้วยสาระ 3 ประการคือ  
   (1) การรักษาสมดุล (Balance) ที่มีทั้งในคนแต่ละคน นั่นคือ สุขภาพ
อนามัยดี ถ้าไม่สมดุลคือ การเจ็บป่วย ในครอบครัว คือ ครอบครัวมั่นคง ถ้าครอบครัวไม่สมดุลคือ 
ครอบครัวแตกแยก ชุมชนสมดุล คือ ชุมชนที่เข้มแข็งหรือชุมชนที่มีความสมัครสมานสามัคคี  
   (2) การสร้างความสามารถ (Ability) นั่นคือ ความสามารถในการท าให้เกิด
การพ่ึงตนเองได้ ซึ่งจะต้องมี 5 ด้าน คือ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจและสังคม
วัฒนธรรม ในระหว่างที่เสริมสร้างความสามารถนั้นอยู่มีความจ าเป็นต้องรักษาสมดุล หรือพูดง่ายๆว่า 
แต่ละปัจจัยต้องมีความมั่นคงเข้มแข็ง ด าเนินการเพ่ิมขีดความสามารถไปเรื่อย  ๆ อย่างมั่นคง  
ในขณะเดียวกันก็จะต้องรักษาสมดุลระหว่าง 5 ปัจจัยนั้นด้วย กล่าวคือจะต้องโตไปเท่า ๆ กัน หรือ
ไล่เลี่ยกัน หาไม่อาจล้มครืนลงมาได้  
   (3) การสร้างเครือข่าย (Networking) หมายถึง การมีเพ่ือน หรือพันธมิตร
การพัฒนา ซึ่งอาจเป็นบุคคล ชุมชนองค์กรหนึ่งใดก็ได้ มิตรเหล่านี้จะเป็นที่พ่ึงของกันและกันอาจ
เรียนรู้จากกันและกัน ช่วยเหลือกันเวลามีปัญหา โดยจะช่วยเหลือกันเพ่ือเสริมสร้างความ
เจริญก้าวหน้า หรือช่วยเหลือกันป้องกันศัตรูคู่แข่งขัน ให้หยิบยืมเทคโนโลยีหรืองบประมาณแก่กัน
และกัน ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า การมีเพ่ือนคู่คิด และมิตรคู่ใจมีประโยชน์หลายประการ ที่ส าคัญคือช่วย
ให้เกิดการพัฒนาขึ้น 
  5) หลักการจัดการ (Management) การจัดการในการพัฒนาเป็นเรื่องใหญ่และ
ส าคัญในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งหลักการจัดการที่ส าคัญ มีดังนี้  
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    (1) การรู้จักตนเอง ผู้ที่จะท างานพัฒนาชุมชนแบบจัดการ หรือตัวชุมชนที่
จะใช้วิธีพัฒนาชุมชนแบบจัดการ จะต้องรู้จักตนเอง หรือศึกษาตนเองและชุมชนให้รู้ว่า สภาพของ
ชุมชนเป็นอย่างไร มีโครงสร้างอย่างไร ประชากรเท่าไร องค์ประกอบประชากรเป็นอย่างไร อาชีพ
อะไร รายได้รายจ่ายเป็นอย่างไร รวมทั้งสภาพทางการศึกษา ศาสนา อนามัย การเมือง กายภาพหรือ
ทรัพยากร เป็นต้น เป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง ทั้งปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กายภาพ 
และความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกายภาพ เป็นอย่างไรบ้าง เมื่อมีข้อมูลดังกล่าวนี้
จะได้รู้ศักยภาพของตน ความสามารถของตน โอกาสของตน และปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการบรรลุ
เป้าหมายว่ามีอย่างไรบ้าง และเป็นอย่างไร การวิเคราะห์ชุมชนเช่นนี้นิยมใช้หลัก SWOT (Strength, 
Weakness, Opportunity and Threat) นั่นเอง 
   (2) การส่งเสริมการศึกษาอบรม การจัดการจะมีประสิทธิภาพได้จ าเป็นต้อง
พ่ึงพาการศึกษาอบรม สืบเนื่องจากหลักการจัดการโดยทั่วไปจะต้องมีการวางแผน การจัดก าลัง  
การลงมือด าเนินการ และการประเมินผล โดยต้องให้การศึกษาอบรมกระบวนการและวิธีการต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นจะท าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการรู้จักตนเองข้างต้น และรู้ว่า
ตนเองมีปัญหาอะไรหรือมีความต้องการอะไรบ้าง ก็อาจต้องแก้ด้วยการศึกษาอบรม เช่น เรื่องอาชีพ 
เรื่องอนามัย เรื่องการเมือง หรือแม้แต่เรื่องทางกายภาพ เพ่ือแก้ปัญหาที่มีและให้ตรงกับความต้องการ 
   (3) การสร้างกลุ่มช่วยตัวเอง การจัดการจะต้องมีกลุ่มรองรับ กลุ่มนี้อาจ
เป็นคณะกรรมการ คณะท างาน เช่น กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารข้าว ธนาคารควาย บริษัท
ชุมชน หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือช่วยตัวเอง ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการ เพราะจะได้มีผู้จัดการและคนท างานประเภทอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการบรรลุเป้าหมายของการ
จัดการ 
  6) หลักการอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้เป็นแนวทางให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
แบบจัดการได้ เช่น 1) หลักประชาธิปไตยในการด าเนินงาน 2) หลักการใช้ผู้น าท้องถิ่น 3) หลักการใช้
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ 4) หลักการพหุภาคีในการด าเนินงาน 
 นฤพนธ์ ไชยยศ และคณะ.(2553) ได้กล่าวถึงการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนและสังคมไทยว่า มีรากฐานอยู่ที่ระบบคุณค่าดั้งเดิมและการแสวงหารูปแบบใหม่เพ่ือสืบทอด  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นรากฐานของการพัฒนา ดังนั้น การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
การพัฒนาสังคมและชุมชนจึงมุ่งไปสู่รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป มีการน าเอาแนวคิดหรือองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เหมาะสม เกิดเป็นการต่อยอดที่สามารถ
น าไปใช้ได้หรือเกิดเป็นสิ่งใหม่ได้ โดยยังคงรักษาหรือคงคุณค่าเดิมไว้ให้มากที่สุด 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการด ารงชีพ (Livelihood Concept) 

2.2.1 ความหมายของการด ารงชีพ (Livelihood Definition) 
การด ารงชีพ (Livelihood) เป็นวิธีการในการแสวงหาหาปัจจัยยังชีพของบุคคลเพ่ือให้ตัวเอง

และคนที่อยู่ในความดูแลสามารถด าเนินชีวิตได้ตามความจ าเป็น โดยมักจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพด้าน
ต่าง ๆ ทรัพย์สินที่มี โดยการครอบครองหรือสามารถเข้าถึง และกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิต  
Chambers and Conway (1992 อ้างใน Krant, 2001) หรืออีกนัยหนึ่ง การด ารงชีพมีลักษณะที่เน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทรัพยากรและทางเลือกที่มีอยู่ ที่คนเลือกใช้เพ่ือความอยู่รอด หรืออาจเป็น
ชุดทางเลือกในการเป็นอยู่และการกระท าที่คนสามารถบรรลุได้ด้วยคุณลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม 
และคุณสมบัติส่วนตัวของเขา(Ellis, Frank, 2000 อ้างใน ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2554) 

ในสังคมชนบท โดยเฉพาะในประเทศไทย การด ารงชีพมักจะเน้นการท าการเกษตรและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง วิธีการที่ใช้เพ่ือน าทรัพยากร
เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตมักจะมีที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมารากรุ่นสู่รุ่น
ด้วยการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนต่อยอดจากเดิมบ้างเพ่ือให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตามความสามารถที่คิดค้นและท าได้ อาแว มะแส (2558 อ้างถึงใน Neef, 
Onchan and Schwazmeler, 2003) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาชนบทจะให้ ได้ผลดีจะต้องให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นสามารถที่จะด ารงชีพได้อย่างยั่งยืน  

 
2.2.2 กรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างย่ังยืน (Sustainable Livelihood Framework) 

แนวคิดการด ารงชีพถูกกล่าวถึงครั้ งแรกในปี  ค.ศ . 1992 ซึ่ งเสนอโดย Brundtland 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ 
การพัฒนา โดยเป็นแนวคิดที่สนับสนุนความส าเร็จของวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนให้มีเป้าหมายที่กว้างขึ้น  
เพ่ือขจัดความยากจน นอกจากนี้  Robert Chambers and Gordon Conway (1992 อ้างถึงใน 
Krantz, 2001) ไดอิ้บายถึงการด ารงชีพในชนบทอย่างยั่งยืนว่า การเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะเป็นสภาพ
ที่สะท้อนถึงความสามารถในการรับมือกับแรงกดดัน ความตึงเครียด และสามารถฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ
ได้อย่างยั่งยืน การสานต่อหรือเพ่ิมความสามารถและทรัพย์สินของตน จะท าให้สามารถสร้างโอกาสใน
การด ารงชีพอย่างยั่งยืนส าหรับรุ่นต่อไปและก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการด ารงชีพอ่ืน  ๆ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 ต่อมาไม่นาน Department for International Development (DFID, 1999) ได้ เสนอ
แนวความคิดหลักของการด ารงชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) คนเป็น
ศูนย์กลาง (People-center) มุ่งเน้นสนับสนุนคนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของการด ารงชีวิต โดยเชื่อว่า
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ความยากจนจะลดลงหากการสนับสนุนจากภายนอกท างานสอดคล้องกับแนวทางของวิถีการ
ด ารงชีวิต สภาพแวดล้อมทางสังคม และความสามารถในการปรับใช้ 2) องค์รวม (Holistic) ทุกสิ่งทุก
อย่างมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ไม่สามารถแยกส่วนได้  จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลเหล่านี้และผลกระทบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการด ารงชีวิต  
3) พลวัต (Dynamic) ค้นหาเพ่ือท าความเข้าใจและเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลง เพ่ือที่ จะสามารถ
สนับสนุนผลทางบวก บรรเทาผลทางลบที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอก  4) สร้างบนจุดแข็ง 
(Building on Strengths) หลักการส าคัญคือการเริ่มวิเคราะห์จากจุดแข็งหรือสิ่งที่มีอยู่มากกว่า
จุดอ่อน หรือความต้องการ  5) เชื่อมโยงมหภาคและจุลภาค (Macro-micro Links) แนวทาง
การศึกษาการด ารงชีพอย่างยั่งยืนต้องการที่จะเป็นจุดเชื่อมช่องว่างระหว่างระดับนโยบาย สถาบัน  
ถึงระดับชุมชนและปัจเจกบุคคล และ 6) ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นการประเมินความยั่งยืน
จาก 4 องค์ประกอบหลักคือสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสถาบัน 
 

2.2.3 องค์ประกอบของการด ารงชีพอย่างยั่งยืน 
 Brocklesby and Fisher (2003) สรุปกรอบแนวคิดการด ารงชีพที่ ยั่ งยืนของ DFID  
ว่าประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) การมีความเชื่อในการที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้บริบทที่
เปราะบาง ซึ่งพวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยง การประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด  และการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 2) ทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในการด ารงชีวิต ซึ่งรวมถึงทุนทางสังคม (เครือข่ าย
ทางสังคม ความไว้วางใจกัน) ทุนธรรมชาติ (ทรัพยากรที่มีอยู่) ทุนที่เป็นเงิน (เงินออม รายได้ สินเชื่อ) 
ทุนกายภาพ (การขนส่ง ที่อยู่อาศัยประปา ไฟฟ้า และการสื่อสาร) และทุนมนุษย์ (ความรู้ ทักษะ 
แรงงาน) 3) ทุนทุกประเภทที่มีอยู่ในชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการด ารงชีพ เช่น การด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือให้มีชีวิตรอด หรือการท าให้มีผลการด ารงชีวิตในทางบวก และ 4) นโยบาย สถาบันและ
กระบวนการที่ท าให้เข้าถึงทรัพย์สิน ตลอดจนกิจกรรมการด ารงชีพ ซึ่งสามารถด าเนินการภายใต้
บริบทที่เปราะบางท าให้ได้รับโอกาสและขจัดความยากจน  
 ส าหรับองค์ประกอบของการด ารงชีพอย่างยั่งยืน เป็นทรัพย์สินในการด ารงชีพ (Livelihoods 
Assets) หรืออีกนัยหนึ่ งคือเป็นต้นทุนในกระบวนการด ารงชีพที่ส าคัญ มี  5 ประการ ได้แก่  
1) ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านแรงงานคุณภาพแรงงาน 
ศักยภาพการเป็นผู้น า และความมีสุขภาพดี 2) ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึง ดิน น้ า 
อากาศ ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ 3) ทุนการเงิน (Financial Capital) หมายถึง เงินสะสม 
ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้และเงินไหลเวียน  4) ทุนกายภาพ (Physical Capital) หมายถึง  
สิ่งอ านวยความสะดวก โครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และ 5) ทุนทาง
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สังคม (Social Capital) หมายถึง กลุ่ม เครือข่าย ประชาสังคม การเป็นสมาชิกรวมถึงความสัมพันธ์
ในครอบครัวและสังคม 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงต้นทุนในการด ารงชีพ 
แหล่งที่มา: Department for International Development, (2002). 
 

นอกจากนี้การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างและกระบวนการ (Transforming Structures and 
Processes) เป็นองค์ประกอบที่มีผลกระทบโดยตรง และส่งผลต่อการเลือกวิถีการด ารงชีพ  
โดยประกอบด้วย 2 ส่วนย่อยคือ โครงสร้าง (Structures) มี 2 ระดับคือ ระดับสาธารณะ และระดับ
เอกชน เช่น รัฐบาล องค์กร ประชาสังคม และกระบวนการ (Processes) ซึ่งหมายถึง ส่วนขับเคลื่อน
ของโครงสร้าง เช่น นโยบาย กฎหมาย ข้อก าหนด สถาบัน และวัฒนธรรม 

ส่วนบริบทของความผันผวนและความไม่แน่นอน (Vulnerability Context) เป็นภาวะที่
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพย์สิน และผลลัพธ์จากวิถีการด า เนินชีวิต ได้แก่ภาวะความ
เสี่ยงหรือผลกระทบที่ เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด (Shocks) เช่น ภัยธรรมชาติ การขาดเงินใช้จ่าย  
ความขัดแย้งในสังคม ปัญหาสุขภาพมนุษย์ พืช สัตว์  แนวโน้ม (Trends) ภาวะแนวโน้มของการ
เคลื่อนไหวของปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มประชากร ทรัพยากร เศรษฐกิจ รัฐบาล นโยบาย และ
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (Seasonality) ได้แก่ วัฏจักรต่าง ๆ เช่น วัฏจักรราคา 
ผลผลิต สุขภาพ โอกาสการจ้างงาน เป็นต้น 
 ยุทธวิธีการด ารงชีพ (Livelihoods Strategies) เป็นทางเลือก โอกาส ที่ใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งมีลักษณะของความหลากหลาย (Diversity) ตามลักษณะพ้ืนที่ ภูมิประเทศ ที่ดินถือ
ครอง และช่วงเวลาระหว่างกัน เป็นลักษณะที่ เคลื่อนไหว (Dynamic) กระจายหลายสถานที่ 
(Straddling) และเชื่อมโยง (Linkage) 

Human Capital (H) 

Financial Capital (F) 

Social Capital (S) Natural Capital (N) 

Physical Capital (P) 
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 ผลลัพธ์ (Livelihood Outcome) เป็นผลที่เกิดจากการเลือกวิถี หรือยุทธวิธีในการด าเนิน
ชีวิตซึ่งแสดงออกถึงการด ารงชีพอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมีรายได้เพ่ิมข้ึน (More Income) ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น (Increased Well-being) ความเปราะบางต่อความเสี่ยงหรือความผันผวนลดลง (Reduced 
vulnerability) ความม่ันคงด้านอาหารเพ่ิมขึ้น (Improved Food Security) และการเกิดความยั่งยืน
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (Sustainable Use of Natural Resource Based) 
 ก่อนที่มโนทัศน์การด ารงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihood) จะได้รับการพัฒนาขึ้น
มาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DFID ความพยายามในการท าความเข้าใจกับการด ารงชีพของ
คนจนได้ปรากฏอยู่ในแนวความคิดที่มีนัยยะในทางนโยบายต่างๆ อาทิ กรอบคิดที่ว่าด้วยความ
เปราะบางของทรัพยากรในภาคเมือง การวิเคราะห์ภาวการณ์ทรงสิทธิ์ กรอบคิดว่าด้วยความมั่นคง
ของอาหารและยุทธศาสตร์เพ่ือความอยู่รอด เป็นต้น กรอบคิดเหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งที่มาของมโน
ทัศน์การด ารงชีพ เพราะต่างก็มีจุดร่วมที่ส าคัญ คือ ประการแรก ต่างก็เห็นปัญหาของการพัฒนา และ
เริ่มท าความเข้าใจกับครัวเรือนคนจนและทรัพยากรที่ครัวเรือนเหล่านี้มีหรือเข้าใช้ประโยชน์ รวมถึง
ทรัพยากรทางสังคม ประการที่สอง การตระหนักถึงความหลากหลายของยุทธศาสตร์การด ารงชีพและ
บริบทที่แวดล้อมทั้งภายในและระหว่างครัวเรือน ประการที่สาม การให้ความส าคัญกับพลวัตของ
ความเป็นอยู่ที่ดีของครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวใน
การจัดการกับความยากจนและความเปราะบาง ประการที่สี่ แนวคิดในการมองปัญหาการพัฒนาที่พ้น
จากปัจเจกบุคคล และประการสุดท้าย การให้ความส าคัญกับเงื่อนไขเชิงสถาบัน ทั้งความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ควบคุมก ากับการผลิต การแลกเปลี่ยนและการสะสมซึ่งก าหนด
ทิศทางของยุทธศาสตร์การด ารงชีพที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ของครัวเรือน Conway et al, 
(2002 อ้างถึงใน ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2554: 70-71) 
 

2.2.4 จุดแข็งและจุดอ่อนของวิถีการด ารงชีพอย่างย่ังยืน 
 สุพัดชา โอทาศรี (2554: 52-53) ได้ศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของวิถีการด ารงชีพอย่างยั่งยืน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) จุดแข็งของวิถีการด ารงชีพอย่างยั่งยืน คือ ความสนใจในความหลากหลายของ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้คนสามารถใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ในการสร้างตัวเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีพ
ของพวกเขา แนวทางการด ารงชีพอย่างยั่งยืนจึงสร้างมุมมองแบบองค์รวมเพ่ิมขึ้น บนพ้ืนฐานของ
ทรัพยากรที่มีอยู่หรือการผสมผสานทรัพยากร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญส าหรับคนยากจน  ไม่เพียงแต่
ทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรทางธรรมชาติเท่านั้น แต่รวมไปถึงทุนทางสังคมและทุนมนุษย์
แนวทางนี้ยังช่วยเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจถึงสาเหตุของความยากจน โดยเน้นความ
หลากหลายของปัจจัยที่มีระดับแตกต่างกัน ซึ่งสามารถก าหนดได้โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือ
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จ าเป็นต้องเข้าถึงทรัพยากรของคนยากจน ความแตกต่างของทรัพย์สินจึงส่งผลต่อการด ารงชีพของ
พวกเขา ท้ายที่สุดแนวทางนี้ช่วยให้ได้กรอบแนวคิดที่เป็นจริง เพ่ือการเข้าถึงปัญหาที่ส่งผลต่อเงื่อนไข
การด ารงอยู่ของผู้คน ตัวอย่างเช่น มิติด้านผลผลิต หรือเกณฑ์ด้านรายได้ เป็นต้น 
  2) จุดอ่อนของวิถีการด ารงชีพอย่างยั่งยืน ยังไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ 
จ านวนมาก และยังพบปัญหาในการให้ความหมายของความยากจนที่ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นแหล่งที่มา
ของทรัพยากรและโอกาสการด ารงชีพอ่ืน ๆ ที่ถูกเผยแพร่ในท้องถิ่น ซึ่งบ่อยครั้งได้รับอิทธิพลจาก
โครงสร้างอย่างเป็นทางการที่ครอบง าสังคมและมีอ านาจกับชุมชนของพวกเขาเองจากการครอบง า
ทางสังคมจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างพลังความสัมพันธ์เชิงอ านาจในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการในการพิเคราะห์ ซึ่งเพศเป็นแง่มุมหนึ่งของความสัมพันธ์ทางสังคม และเป็นการก าหนด
ขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่มีลักษณะที่ท าให้เกิดความไม่เสมอภาคและความ
ครอบง าทางสังคม ปัญหาที่เห็นได้ชัด อาทิ การพิจารณารับคนเข้าท างานน้อยบริษัทนักที่จะไม่
ค านึงถึงเรื่องเพศ แต่เป็นเรื่องยากที่เลือกจากความสามารถ ความเหมาะสมด้านเวลา และที่ส าคัญ
ไม่ได้มีพ้ืนที่ว่างส าหรับผู้หญิง ฯลฯ (Krantz, 2001) 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม 

2.3.1 ความหมายของการขับเคลื่อนทางสังคม  
 Philip (2002) ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนทางสังคม (Social Moment) ว่า ประกอบด้วย
องค์กรประชาชนและการประสานงานเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย โดยการมี
ส่วนร่วมและสนใจที่จะน าพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านการลงมือกระท าด้วยความสมัคร
ใจ และมีความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลบนพ้ืนฐานของความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมจากสภาพ
เป็นอยู ่
 Tilly (2004) ได้ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการขับเคลื่อนทางสังคม (Social 
Movement) และกล่าวว่าไม่ใช่สิ่งใหม่ในสังคมปัจจุบัน การขับเคลื่อนสังคมเป็นชุดปฏิบัติการรณรงค์
ที่มีความต่อเนื่องกันมานานแล้ว โดยเกิดจากพฤติกรรมรวมกลุ่มของประชาชน นักประวัติศาสตร์ได้
ศึกษาและพบว่าการขับเคลื่อนทางสังคมเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 18 ในสังคมตะวันตก โดยเริ่มจาก
การเคลื่อนไหวของกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความแตกต่างทั้งในแง่การด าเนินชีวิต แบบแผนการนับถือศาสนา 
อุดมการณ์ทางการเมือง โดยในยุคแรกจะเป็นการรณรงค์เพ่ือการต่อต้านอ านาจของคริสตจักร และ
เรียกร้องต่อการมีสิทธิในการปฏิบัติตามความเชื่อและค าสั่งสอนทางศาสนาของตนเอง Tilly กล่าวว่า 
ขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ 1) มีความมุ่งมั่นต่อ
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ประเด็นที่เคลื่อนไหวให้สาธารณะรับรู้ 2) มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น หรือมีรูปแบบขององค์กร
เฉพาะ และ 3) ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม ทั้งในกลุ่มและจากสาธารณะ 
 น้ าผึ้ง ชุริกานนท์  (2554) ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนทางสังคม (Social Movement) ว่า  
เป็นการขับเคลื่อนที่มุ่งมั่นน าประเด็นที่เคลื่อนไหวให้สาธารณะรับรู้ มีการรวมตัวของผู้คนอย่างเหนียว
แน่น หรือมีลักษณะองค์กรเฉพาะ รวมถึงให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทั้งของคนในกลุ่มและคน
ภายนอกจากสาธารณะ ซึ่งเกิดจากความตระหนักในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน 
จากปัญหาการขยายตัวของความเป็นชุมชนเมือง (Urbanization) รวมถึงความเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ท าให้เกิดการรวมกลุ่มเรียกร้องหรือแสดงตัวตนและต้องการแสดง 
อัตลักษณ์ให้ปรากฏ  
 กล่าวโดยสรุป การขับเคลื่อนทางสังคมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต  โดยเริ่มจากการ
เคลื่อนไหวจากกลุ่มเล็ก ๆ ไปสู่ระดับสาธารณะ มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) การน าเสนอ
ประเด็นที่เคลื่อนไหวต่อสาธารณะ 2) มีการรวมตัว และมีรูปแบบที่เฉพาะขององค์กร และ 3) เน้นการ
มีส่วนร่วมทั้งระดับกลุ่มและสาธารณะ ทั้งนี้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของประชาชนอันจะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสังคม ไปสู่สภาพที่ดีขึ้น ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพและความ
เสมอภาคเป็นส าคัญ 
 

2.3.2 กระบวนการของการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 
 ดิ เรก ฤกษ์ห ร่าย  (2552) ได้ กล่ าวถึ งกระบวนการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาสั งคมว่ า  

มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1) คนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเน้นการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 
มุ่งพัฒนาคนให้สามารถช่วยตนเองได้ (Self Help)  และจัดการตนเองได้ (Self Manage) กลไกของ
พลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคมในเรื่องนี้คือ การเรียนรู้ด้วยการกระท า (Learning by Doing) หรือ
การเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ หรือการท าไปเรียนรู้ไป ซึ่งอาจจะเป็นการปฏิบัติเลยเนื่องจากการเข้า
ร่วมกลุ่ม โดยมีกฎเกณฑ์ของกลุ่มก าหนดไว้ แล้วสิ่งที่เกิดตามมาคือการตระหนักรู้ถึงคุณค่า (Values) 
ตามมาด้วยความเชื่อ ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีเหตุผล (Belief) หรือความเชื่อที่ไม่ต้องอาศัยเหตุผล (Myth 
+ Faith/ศรัทธา) และการเปลี่ยนองค์ความรู้  หรือการปฏิบัติที่ เริ่มจากการมีกรอบความรู้
ประสบการณ์ (Frame of Reference) เรื่องนั้นอยู่แล้ว แล้วตามมาด้วยความเชื่อ คุณค่า (Values) 
ของตน ซึ่งต่อมาเป็นค่านิยมทางสังคม หรือ Social Values เมื่อมีคนปฏิบัติตามมากขึ้น 
   (1) กระบวนการท างานกลุ่มจะเกิดเพราะการสร้างพลังอ านาจของกลุ่มคน
ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Solidarity) คือมีปัญหาร่วม ความต้องการร่วม และความสนใจร่วม กลไก
ของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในเรื่องนี้คือการเข้ามารวมกลุ่มกันที่เกิดจากประเด็นส าคัญคือ 
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(ก) ปัญหาร่วม ความต้องการร่วม และความสนใจร่วม เพ่ือจะได้บรรลุการตอบสนองความคาดหวังใน
เรื่องทั้งสามดังกล่าวด้วยความพึงพอใจและการเพ่ิมคุณค่า ทั้งที่เป็นมูลค่าเพ่ิมและการสร้างสรรค์
คุณค่า และ (ข) การเกิดความรู้สึกขึ้นเอง หรือได้รับจากการกระตุ้น (Stimulation) เร่งปฏิกิริยา 
(Catalyst) จากแกนน า (Core Person) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (Way of Life) ในเรื่องของการรับรู้
ตระหนักรู้คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ไม่ใช่พึงพอใจในชีวิตที่เลวร้ายเพราะต่ ากว่าคุณภาพ
ชีวิต ตามมาตรฐานเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน หรือพอใจในชีวิตที่โดนครอบง าและก าหนดชีวิตตนเอง
ไม่ได้ ในขณะเดียวกันยังเกี่ยวข้องกับการรับรู้ ตระหนักรู้ว่าพลังของกลุ่มนั้นสร้างพลังร่วมในการ
ต่อรอง และมีรากฐานของ “ความเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทร” ที่เกิดการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง การ
สมานฉันท์เท่านั้นที่น ามาถึงการระดมพลังสมองเพ่ือให้ เกิดฉันทามติ/ข้อตกลงร่วม หรือเกิด
ผลประโยชน์ร่วมที่มีการแบ่งปันแบบชนะ-ชนะ 
   (2) การร่วมกระบวนการกลุ่มที่มีระบบ จะท าให้บุคคลเกิดการพัฒนาการ
พ่ึงตนเอง (Self-reliance Development) ได้กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม เรื่องนี้จะ
เน้นประเด็นส าคัญดังนี้ (ก) การพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้นเองในพ้ืนที่ ด้วยการวิจัย
และพัฒนาอย่างง่าย ๆ การหยิบยืมจากแหล่งอ่ืนที่มีโครงสร้างขององค์กรชุมชน ที่คล้ายคลึงกัน และ
การประยุกต์ รวมทั้งการต่อยอด และ (ข) การสร้างความพร้อมเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงทางบวก  
โดยมีมุมมองว่าการเปลี่ยนแปลงทางบวกเป็นเรื่องที่จ าเป็น ใส่ใจคนที่มีแววเป็นแกนน าเพ่ือการน าการ
เปลี่ยนแปลงทางบวกของพฤติกรรม มุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม/
เครือข่ายเป้าหมาย เพ่ือความสมานฉันท์และเกิดฉันทามติ (Consensus) ได้ง่ายกว่า มีวิธีการจัดการ
ความรู้ความเข้าใจและทักษะ (ความคิดบวก การฝึกฝนจนช านาญ) รวมทั้งก าหนดความสมดุลระหว่าง
งานของแต่ละบุคคลเป้าหมายต่อการเปลี่ยนแปลงการยอมรับนวัตกรรมที่เหมาะสม 
   (3) การรวมกลุ่ ม เพ่ื อการมี ส่ วน ร่ วม โดยอาสาสมั คร  (Voluntary 
Participation) เป็นกลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการของสิ่ง
ต่อไปนี้ คือ (ก) ใช้แนวคิดการบูรณาการ (Integration) เน้นความเท่าเทียมกัน การแสวงหาจุดร่วม
สงวนจุดต่าง การระดมพลังสมองด้วยพ้ืนฐานความสมานฉันท์ในการคิดและตัดสินใจ มีการสนับสนุน
เกื้อกูลแบ่งปันกันอย่างยุติธรรม ที่มีเป้าหมายร่วมเพ่ือเพ่ิมพลังการต่อรอง และ (ข) การท างานเป็น
กลุ่มอย่างมีระบบด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ กลุ่มต้องร่วมกันคิดกลยุทธ์ที่เป็นทิศทาง แนวโน้มของการ
กระท าเป็นกุศโลบายที่แยบยลในการบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง/องค์กร/ชุมชนของตนเอง เพราะไม่มี
ใครรู้ถึง “ความรู้สึก” เท่าคนในสังคม แต่ต้องอาศัยการสนับสนุนด้านข้อมูลสารสนเทศที่มีเหตุมีผล 
และจ าเป็นต่อการตัดสินใจขององค์กร/ชุมชน/สังคม แต่ต้องเข้าใจว่า กลยุทธ์บางกลยุทธ์เหมาะกับ
บางสถานการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ แปรเปลี่ยนเร็วมาก ดังนั้นกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมายเท่านั้นที่
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จะทราบดีและตัดสินใจเลือกเองได้ว่า กลยุทธ์อะไรที่เน้นการพัฒนาที่พึงปรารถนาด้วยการเน้นการ
ตอบสนองต่อกลุ่ม/เครือข่ายของตน เพราะตนเองเป็น “ผู้กระท า” ไม่ใช่ “ผู้ถูกกระท า” 

 2) ความสมดุลของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมที่ดีควรมีความสมดุลใน
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง ในเรื่องดังต่อไปนี้ ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2552) 
   (1) ความสมดุลของการเพ่ิมและกระจายความเป็นธรรม ของรายได้ 
คุณภาพชีวิต การสร้างคุณค่า การเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรต่างๆ และเทคโนโลยี ตลอดจนการ
รับผิดชอบและมีจิตอาสาต่อชุมชนและสังคม กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในเรื่องนี้ 
ได้แก่ กระบวนการท างานของความสมดุลที่ต้องเป็นความรับผิดชอบที่อธิบายได้ (Accountability) 
วัดผลได้ในเชิงปริมาณ โดยการพิจารณาจากผลลัพธ์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ “ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่
ส าคัญ” และการวัดกระบวนการเพ่ิมคุณค่า เพ่ิมคุณภาพจากการวัดโดยตัวชี้วัดที่เป็น “ตัวชี้วัด 
เนื้องานที่ส าคัญ” 

 (2) ความสมดุลของบุคลากรที่เป็นนักพัฒนาสังคมของรัฐ/เอกชน เป็นไป
ตามแนวทางกับสาขาวิชา (Multi-disciplinary Approach) กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทาง
สังคม ประกอบไปด้วย (ก) ความสมดุลของกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมาย ที่มีความหลากหลายในด้าน
กรอบความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ต่างกันไป เพ่ือให้สามารถมองภาพในมุมมองขององค์รวม
ครบถ้วนในสถานการณ์และปรากฏการณ์ที่จะเกิดในภาพรวมอนาคตที่ก าหนดไว้ ที่น่าจะเป็นและมี
และความเป็น ไปได้  และ (ข) ความสมดุลของการสนับสนุนแบบบู รณาการ ( Integrated 
Development) แก่กลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมาย จากความหลากหลายของหน่วยงานตามแนวทางต่าง
สาขาหลายองค์กร (Interdisciplinary Approach) เพราะผลลัพธ์ที่พึงประสงค์เกี่ยวข้องกับหลาย
สาขาของความรู้ความเข้าใจในการที่จะให้สนับสนุนกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมายให้เหมาะสม โดยเฉพาะ
ด้านการตลาดและนวัตกรรม 

 (3) ความสมดุลสี่เส้า ได้แก่ (ก) กลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมายที่เป็นผู้กระท า
ไม่ใช่ผู้ถูกกระท า (ข) ภาครัฐ (ค) ภาคเอกชน บูรณาการสนับสนุนกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมาย ซึ่งกรอบ
ของบทบาทที่เหมาะสมเน้นการตลาดน านวัตกรรม และ (ง) การสนับสนุนของภาครัฐที่เกิดประโยชน์
แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย/ตลาด ที่บ่งถึงความคาดหวังต่อการสนองความต้องการ ความพึงพอใจ และ
การเพ่ิมคุณค่าของตน ในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานการจัดการระบบเกษตรของสถาบันรัฐ และตัว
แบบเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิ่มทางเลือกแก่กลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมาย ให้สามารถการตอบสนอง
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในเรื่องนี้ ได้แก่ (ก) 
กระบวนการการพัฒนาสังคมที่สนองตอบการพัฒนาคน ให้เพ่ิมและกระจายความเป็นธรรม ในด้าน
การเพ่ิมรายได้ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงโอกาสและทรัพยากร 
และความยุติธรรมในการแบ่งปันประโยชน์ร่วมอ่ืน ๆ และ (ข) การควบคุมติดตามอย่างมีระบบเพ่ือให้
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เป็นไปตามทิศทางของทางเลือกที่เลือกไว้ ในการเพ่ิมความเข้มแข็งแก่กลุ่ม/เครือข่าย/องค์กร/ชุมชน/
สังคม ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 (4) ความสมดุลที่เกิดจากการก่อให้เกิดความไม่สมดุล (ต่อสิ่งที่มีมาตรฐาน
น้อยกว่า คุณค่าน้อยกว่า) และเปลี่ยนไป เป็นความสมดุลที่ดีกว่าของวิถีชีวิตที่เพ่ิมคุณค่าความเป็น
มนุษย์ กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการอาศัยแนวคิดการสร้าง
พลังเครือข่าย เริ่มต้นจากการเข้าไปท างานกับคนที่มีแววเป็นแกนน าของกลุ่ม/เครือข่าย (ธรรมชาติ) 
เพ่ือการกระตุ้น การเร่งปฏิกิริยา การชี้แนะแหล่งข้อมูลสารสนเทศ และการสนับสนุนการสร้างองค์กร
ที่เชื่อมโยงกับองค์กร/สถาบันที่มีในชุมชน โดยพ้ืนฐานแล้ว ในการยอมรับนวัตกรรมหนึ่ง ๆ จะมีหลาย
กลุ่ มกลุ่ ม  คื อ  (ก ) คนที่ ชอบสิ่ ง ใหม่ ๆ  (Innovators = 2.5% ) (ข ) กลุ่ ม ยอมรับ เร็ ว  (Early 
Adopters=13.5% ) (ค) พวกตามกระแส (Early Majority=34% ) (ง) พวกยอมรับช้า (Late 
Majority=34%) และ 5) พวกล้าหลัง (Laggards=16%) ซึ่งสัดส่วนตามลักษณะของการกระจายปกติ 
(Normal Distribution) แต่ในทางพุทธศาสนาจะใช้กฎของธรรมชาติก าหนดเป็นพ้ืนฐาน โดยมีกลุ่ม
แรกเป็นบัวพ้นน ้า (รวมประมาณร้อยละ 20 ที่มีแววเป็นแกนน า) กลุ่มที่สองเป็นบัวปริ่มน ้ า  
(รวมประมาณร้อยละ 60) และกลุ่มที่สามเป็นบัวใต้น ้า (ประมาณร้อยละ 20) ศาสนาพุทธไม่ได้
ก าหนดว่ามี “บัวเหล่าที่สี่ ที่จะปล่อยให้เต่าปูปลากินไป หรือม้าเหล่าที่สี่ที่ต้องปล่อยให้เข้าโรงฆ่า”  
แต่พระเถรจารย์รุ่นหลังได้มีการเติมเอง ทั้งนี้พระพุทธองค์ยึดพ้ืนฐานว่า มนุษย์พัฒนาได้เพราะทุกคน
มีศักยภาพเมื่อได้รับโอกาส และสามารถก าหนดชีวิตตนเองได้ เมื่อมีความเชื่อ และศรัทธา/เลือกสิ่งที่มี
คุณค่า และมีพฤติกรรม ด้วยการปฏิบัติตามทางเลือกที่ถูกต้องด้วย “ทางสายกลาง” 

 3) ความยุติธรรมและระบบประชาธิปไตย ความยุติธรรมในกระบวนการท างาน
ภายใน สร้างพลังการท างานร่วมที่เกิดมาจากความสมานฉันท์ของสมาชิกในกลุ่ม/เครือข่ายโดยเฉพาะ
การเกิดฉันทามติขององค์กร ซึ่งกลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการ
สร้างพลังทางความคิดและการกระท าที่ถูกต้องของประเด็นต่อไปนี้ คือ (1) การมีกฎเกณฑ์ของกลุ่มใน
การแบ่งปันอย่างยุติธรรม เมื่อมีประโยชน์ร่วมภายใต้ความสมานฉันท์ ความสามารถและคุณค่าของ
งานที่เกิดการบรรลุเป้าหมาย และ (2) การเคารพเสียงส่วนน้อยของเสียงส่วนใหญ่ที่เกิดจากพ้ืนฐาน
ความคิดของการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง ในการร่วมคิดร่วมท าและยอมรับความคิดที่แตกต่างได้ 
เพราะความคิดเห็นที่แตกต่างอาจท าให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เจริญกว่าได้ หากมีเหตุมีผลพอเพียงที่กลุ่มจะ
ตัดสินใจ และต้องไม่ใช่พวกกลุ่มน้อยที่ต่อว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าเป็นเผด็จการทางความคิด โดยคิดว่า
เสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่ตัวแทนของกลุ่ม เพราะล้าหลังทางความคิดและการกระท ากว่าอยู่ในชนบท และ
ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้วไม่มีฝ่ายใดถูกทั้งหมด เพราะพวกท่ีเห็นต่างบางทีก็เป็น
ชนกลุ่มน้อยที่ครอบง าสังคม ครอบง าชนกลุ่มใหญ่ที่ด้อยความคิดกว่า โดยไม่ยอมปล่อยการครอบง าที่
สืบทอดจากชนชั้นปกครองต่อ ๆ กันมา ฝ่ายที่มากกว่าหรือเสียงส่วนใหญ่แต่ด้อยกว่า ก็ต้องการความ
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เท่าเทียมกันของมนุษย์และหลุดพ้นจากการครอบง า จึงจ าเป็นต้องสมานฉันท์และแบ่งปันกันใน
ผลประโยชน์ร่วม 
  4) กลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมายมีจิตอาสาร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  
เป็นพลังส าคัญในการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ซึ่งกลไกของพลังการขับเคลื่อนพลัง
ทางสังคมประกอบด้วย (1) มนุษย์เป็นระบบ/ส่วนย่อยหนึ่ง ๆ ทางสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ส าคัญ คือ การท าให้สังคมเพ่ิมพลัง สมานฉันท์ ฯลฯ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้กระบวนการทางสังคมในการควบคุม ขัดเกลาและปลูกฝัง เพ่ือให้เกิด
การรักษาและท านุบ ารุงฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์เต็มที่ และเกิดความสมดุลของ
ธรรมชาติกับมนุษย์ (2) การร่วมกันเฝ้าระวังผลประโยชน์ร่วมของกลุ่มและชุมชนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและลดความเสี่ยงในการประกอบการที่ท าให้ชุมชนและสังคมสูญเสีย และ (3) ความมีระบบใน
การยอมรับนวัตกรรม การส่งผ่าน/ถ่ายโอน (Transfer) และการถ่ายทอด (Dissemination) 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 5) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการมีคุณธรรมและความสมานฉันท์ เป็น
พ้ืนฐานส าคัญของบุคคลที่ เอ้ือต่อการพัฒนา โดยกลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม  
ในประเด็นนี้จะเน้นแนวคิดพ้ืนฐานที่ประกอบไปด้วย (1) การแบ่งปัน (Sharing) และเอ้ือเฟ้ือเอ้ือ
อาทร (Caring) ที่ เป็นหลักการทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์  ทางศาสนาพุทธเน้นการไม่
เบียดเบียนกัน ละเว้นความชั่ว ด้วยการมีศีลห้าเป็นพ้ืนฐาน มีพรหม-วิหารสี่ (เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา) การประกอบแต่คุณงามความดีที่เน้นอิทธิบาทสี่ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) และการไม่
สันโดษในกุศลกรรม การท าบุญท าทาน ส่วนศาสนาคริสต์เน้นการแบ่งปันด้วยการให้โอกาส การเข้าถึง
โอกาสและทรัพยากร และเน้นการเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทรแก่มนุษย์ การมองมนุษย์ทุกคนด้วยความเท่า
เทียมกันในความเป็นมนุษย์และความเป็นพ่ีน้อง (Brotherhood) ร่วมโลก และ (2) การท าหน้าที่ของ
มนุษย์ตามความสามารถและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการแข่งขันในสถานการณ์ชนะ-ชนะในการ
บรรลุเป้าหมายชีวิตและสังคม 

 6) การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วยการปรับกระบวนการภายในอย่างมี
ระบบของกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมาย เป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ซึ่งกลไก
ของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  
(1) สนับสนุนกระบวนการการใช้กลยุทธ์และตัวชี้วัดของผลลัพธ์และกระบวนการที่เหมาะสมและ
วัดผลได้ โดยเน้นการใช้ กระบวนการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการก าหนด
ปัญหา ภาพรวมอนาคต และกระบวนการการระดมสมอง (Brainstorming) เพ่ือความหลากลายของ
ความคิดเห็น เพ่ือตอบโจทย์ให้ครบองค์รวม และจุดเน้นที่พึงปรารถนาในการล าดับความส าคัญและมี
ความเป็นไปได้  การลดความเสี่ยงในการประกอบการ และ (2) สนับสนุนการเน้น (Focus) 
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นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่สามารถตอบโจทย์การตลาด/สนองความคาดหวังกลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้า กลุ่ม/เครือข่าย/ชุมชนเป้าหมายจะวิเคราะห์ที่มาของนวัตกรรมที่มองไปจากภายนอกเข้ามา
ภายใน คือจากการตลาด/ความต้องการตามสายโซ่แห่งอุปสงค์ (Demand Chain) ของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เพ่ือทราบว่าพวกเขามีความคาดหวังในการตอบสนอง ต้องการความพึงพอใจ การมีคุณค่า
จึงสามารถผลิตด้วยคุณค่าห่วงโซ่คุณค่าในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ของสายโซ่
แห่งอุปทาน (Supply Chain) ท าให้ได้ราคา ลดต้นทุนการผลิต เพราะผลิตพอดีและมีคุณภาพตาม
ความต้องการของตลาด 

 ดังนั้นการปรับกระบวนการของเครือข่ายเองในการพัฒนาจึงดีกว่าการหยิบยื่นจาก
ภายนอกโดยตรง หรือตามแนวทางแบบสั่งการ (Top down Approach) หรือแม้กระทั่งการมอง
ตัวเองโดยการมองจากภายในออกไปภายนอก คือ ก าหนดทางเลือกนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในภาคการผลิต ด้วยการไม่สนใจภาคการตลาด ผลทีต่ามมาก็คือผลิตจนล้นตลาด แล้วถูกกดราคาจาก
พ่อค้าหรือขายตัดราคากันเอง 

 กระบวนการดังกล่าวเป็นการมองจากภายนอกเข้ามาภายใน คือการตลาดน า
นวัตกรรมนี้ กลุ่มเป้าหมายจะรู้ดีกว่าว่า (1) นวัตกรรม/เทคโนโลยีอะไรที่เหมาะสม (Appropriate 
Innovations/Technology) (2) ความขัดแย้งหรือวิกฤติที่เกิดจะเปลี่ยนเป็นโอกาสหรือการพัฒนา
อย่างไร (3) ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มแบบใดจึงจะแพร่กระจายนวัตกรรมได้เต็มที่ และ (4) กระบวนการ
อะไรที่จ าเป็นในการยอมรับนวัตกรรมหรือสร้างขึ้นมาเอง เพ่ือจะได้บรรลุตามที่ตลาดหรือกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายต้องการนักพัฒนา/นักส่งเสริมภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องสนับสนุนในเรื่องต่าง  ๆ ได้แก่  
(1) กรอบของความรู้ ข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาดแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน (2) การเปลี่ยน
มุมมองด้วยการให้กลุ่มเป้าหมายมีการก าหนดภาพรวมอนาคตเอง เช่น จากการเริ่มต้นด้วยการไปดู
งาน และ (3) ให้ข้อมูลและกระตุ้นให้รับรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะสร้างนวัตกรรมเองอย่างไรในการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) อย่างง่ายๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่ม/
เครือข่าย 

 7) การเริ่มต้นจากสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่พึงปรารถนา ด้วยการก าหนด
ภาพรวมอนาคต ที่ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในวังวนของการกระท าเชิงรับ แต่จะก าหนด
ภาพรวมอนาคตเพ่ือคาดการณ์ปัญหาที่น่าจะเกิด และป้องกันหรือลดปัญหานั้นด้วยการวางแผนไว้
ล่วงหน้า ในการก าหนดทางเลือกตามแต่สถานการณ์ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่เป็นการท างานเชิงรุก 
กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในประเด็นนี้ จะเกี่ยวข้องกับ (1) การท างานเชิงรุกเพ่ือ
ก าหนดชีวิตที่เจริญกว่าของกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมายเอง ด้วยการก าหนดภาพรวมอนาคต ด้วยการ
มองจากภายนอกคือการตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เข้ามาภายในขององค์กรชุมชน สังคม และ  
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(2) เน้นกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทักษะ เชิงบวก และความสัมพันธ์ที่สมดุลของ
กระบวนการกลุ่มกับการจัดองค์กรของชุมชน 
  8) กระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เกิดผลในทางแพร่กระจาย . 
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กระบวนการ
ถ่ายทอดจึงมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยิ่ง กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทาง
สังคม ที่ เกี่ยวข้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Dissemination) และการแพร่กระจายนวัตกรรม 
(Diffusion of Innovation) จะเกี่ยวข้องกับ (1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นเป็นการบูรณาการ
ระหว่างการถ่ายโอน/การส่งผ่าน (Transfer) กับการสาธิต (Demonstration) เพ่ือให้นวัตกรรม/
เทคโนโลยีขายตัวมันเองได้ และเกิดการแพร่กระจายเทคโนโลยี และ (2) การถ่ายทอดนวัตกรรมเริ่ม
จากผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ตามทฤษฎีการพัฒนา (Developmental Theory)  
ที่มักจะอยู่ภายนอกสังคม คือเป็น เจ้าหน้าที่ รัฐ/เอกชน ไปยังกลุ่ มเป้ าหมายในชุมชน คือ 
“ Innovators” และ “Early Adopters” ไปยังกลุ่ม “Late Adopters” และส่งผ่านไปยังกลุ่ม 
“Laggards” ในที่สุด 

 9) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะต้อง
พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพมากที่สุด กลไก
ของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม มีประเด็นส าคัญ คือ (1) การมองภาพจากภายนอกเข้ามา
ภายในเพ่ือเน้นการใช้จุดแข็งสร้าง/แสวงหาโอกาส และก าหนดนวัตกรรมที่เหมาะสมภายในองค์กรที่
สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้าที่คาดหวังในการสนองความต้องการ ความพึงพอใจ และการเพ่ิม
คุณค่า และ (2) การสร้างผลลัพธ์ด้วยการ มี 4 มุมมองตามกรอบของ “Balanced Score Card: 
BSC” เพ่ือการประเมินตามมุมมองที่ครบถ้วน มีตัวชี้วัดที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จ (Key 
Success Factors: KSF) รวมทั้ งกลยุท ธ์ และตั วชี้ วั ด เนื้ อ งาน ที่ ส าคัญ  (Key Performance 
Indicators: KPI) และการเกิดผลกระทบตามมาด้วยการเกิดการกระบวนการสั่งสมทรัพยากรคน ทุน 
สังคม ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมพูนความเป็นไปได้ และลดความเสี่ยงในการประกอบการ 

สุพรรณี ไชยอ าพร (2549: 20-23 อ้างถึงใน พรชัย กิตติชญาน์ธร, 2555: 45-46) กล่าวว่า 
ในการขับเคลื่อนชุมชนนั้นจะต้องมีกระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการและต้องผ่านมิติวัฒนธรรม
ใน 3 มิติด้วย คือ 1) ระบบความเชื่อ/ความคิด 2) ระบบคุณค่า/ค่านิยม รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
และ 3) แบบแผนของคนส่วนใหญ่ที่กระท าและมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน หรือเป็นกึ่งอัตโนมัติ   
โดยส านึกว่าต้องท าอะไร เมื่อไร อย่างไร (Pattern of Action Behavior) ในการขับเคลื่อนงาน
พัฒนาหรือการขับเคลื่อนชุมชนใด ๆ จะมีขั้นตอนที่เน้นมิติของชาวบ้านเป็นหลัก แต่ยังต้องเตรียมคน 
หรือผู้น าชุมชนให้มีความสนใจและเข้ามาร่วม ฉะนั้นการขับเคลื่อนจึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความ
พร้อมของผู้คน ซึ่งประกอบด้วยผู้น าและประชาชนไว้ดังนี้ 
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  1) ขั้นการตระหนักในช่องว่าง (Consciousness Gap) ซึ่งการตระหนักในช่องว่างนี้
มักบ่งชี้ด้วยการรับรู้ปัญหาการมีความต้องการโดยมองเห็น/รับรู้ถึงช่องว่างหรือช่วงห่างของสภาพที่
เป็นอยู่กับสิ่ง ที่พึงปรารถนา (Problem/Need) 
  2) ขั้นมีความต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างมีขอบเขต (Aspiration Frontier) เมื่อ
บุคคลตระหนักในช่องว่างแต่ยอมรับได้/ปลงได้ การขับเคลื่อนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงย่อมไม่เกิดขึ้น 
ดังนั้นหากต้องการให้มีการขับเคลื่อน จ าเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดการจูงใจในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ต้องการการเปลี่ยนแปลง การน าสิ่งที่ดีงามน่าภาคภูมิใจทั้งในอดีตและปัจจุบันของชุมชนมาเป็นสื่อชัก
น าให้มีความต้องการให้มีสิ่งที่ดีงามน่าภาคภูมิใจเป็นต้น 
  3) ขั้นให้เกียรติไม่สร้างความรู้สึกแปลกแยก (De-alienation) กล่าวคือ ในการ
ขับเคลื่อนงาน เพ่ือจะให้บุคคลตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม จ าเป็นต้องให้เกียรติ หรือสร้างความรู้สึกว่า
ทุกคนมีความส าคัญต่องานการขับเคลื่อน 
  4) ขั้นการมีส่วนร่วม (Participation) เนื่องจากการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ผู้คนในชุมชนจ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
(Genuine Participation) อันหมายถึง การมีส่วนร่วมตัดสินใจ หรือการมีส่วนร่วมแบบต่อเนื่อง
(Continuous Participation) คือ การมีส่วนร่วมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการ
ขับเคลื่อน 
  5) ขั้นสามารถพ่ึงตนเอง (Self-reliance) ทั้งการพ่ึงตนเองทางวัตถุ การพ่ึงตนเอง
ทางจิตใจ และการพึ่งตนเองทางสติปัญญา 
  6) ขั้นผู้คนในสังคมค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน (Collective Personality Society) 
คิดถึงผู้อื่น คิดถึงผลประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนการมีจิตอาสา 
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ภาพที่ 2.3 แสดงกระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการ 
แหล่งที่มา: สุพรรณี ไชยอ าพร (2549: 20-23 อ้างถึงใน พรชัย กิตติชญาน์ธร, 2555: 46) 
 
 ในทางปฏิบัติ Bracht (2001: 90-95 อ้างถึงใน น้ าผึ้ง ชุริกานนท์, 2554) ได้อธิบายว่า การ
ขับเคลื่อนพลังทางสังคมประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ การวิเคราะห์ชุมชน การออกแบบและการ
ริเริ่มกิจกรรม การด าเนินกิจกรรม การรักษาการเชื่อมประสานกัน และการแพร่กระจายและการสร้าง
ความคงทนดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) การวิเคราะห์ชุมชน (Community Analysis) คือ การท าความเข้าใจคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ของชุมชน เช่นแนวปฏิบัติ แนวการจัดองค์กรชุมชน การด าเนินการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การ
พิจารณาชุมชนในเชิงสัมพันธภาพทางจิตวิทยา และเชิงภูมิศาสตร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท าให้เข้าใจ
เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในชุมชน พื้นที่ และความผูกพันของสมาชิกในชุมชน หลังจากนั้นมีการเก็บข้อมูล
ต่างเพ่ือประเมินความพร้อมของชุมชนในด้านกิจกรรมเชิงการเปลี่ยนแปลง เช่น การพิจารณาเกี่ยวกับ
กิจกรรมการร่วมมือในอดีต ความสนใจในการร่วมมือของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในชุมชน และสมาชิกใน
ชุมชน เป็นต้น 
  2) การออกแบบและการริเริ่มกิจกรรม (Design and Initiation) เน้นการพัฒนา
เครือข่ายการร่วมมือ (Coalition) ขององค์กรชุมชนเพ่ือท าหน้าที่ประสานความร่วมมือของพลเมือง 
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การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยเครือข่ายความร่วมมือที่ดีมักประกอบไปด้วยคนที่เป็นตัวแทนจาก
องค์กรที่มีความหลากหลายและเห็นพ้องต้องกันในการร่ วมมือการท างาน (Bracht, 2001) 
นอกจากนั้นกิจกรรมดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการวางแผนกิจกรรมและการแสวงหาแนวทางในการ
สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
  3) การด าเนินกิจกรรม (Implementation) เน้นการร่วมมือของชุมชนในการน า
แผนกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการด าเนินการในลักษณะนี้จ าเป็นต้องใช้บทบาทและความ
รับผิดชอบของพันธมิตรในกลุ่มต่าง ๆ ให้ชัดเจน การชี้แนวทางและอบรม การปรับปรุงแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในท้องถิ่นและการขยายการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนให้กว้างขึ้น 
  4) การรักษาการเชื่อประสานกัน (Maintenance Consolidation) โดยเน้นการ
รักษาจ านวนอาสาสมัคร สมาชิกและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการพยายามผสมผสานกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในเครือข่ายเดิมของชุมชน  
  5) การแพร่กระจายและการสร้างความคงทน (Dissemination and Durability) 
โดยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ การทบทวนกิจกรรมและผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การปรับ
แผนการท างานและการปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์ชุมชน 
 อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนทางสังคมเป็นการแสวงหาแนวทางในการร่วมมือกับพันธมิตรใน
ทุกระดับอย่างมียุทธศาสตร์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการจัดกิจกรรมการสนับสนุนที่หลากหลาย และเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมพลังต่าง ๆ ในการควบคุมและจัดการสภาวะแวดล้อม
โดยตรง 

ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษากระบวนการน าทุนทางสังคมและดึง
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา พบว่ามีข้ันตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1) การรับรู้ เป็นกระบวนการผลักดันที่ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันขององค์กรหลักใน
ชุมชน เน้นที่การรับรู้สถานการณ์ของปัญหา ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนางาน (ข้อมูลปัญหา 
ประเด็นที่กระทบการด าเนินชีวิต นโยบายที่ต้องน าสู่การ ปฏิบัติ) และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น  
(ทุนทางสังคม ผู้น า คนเก่ง กลุ่มทางสังคม องค์กร หมู่บ้านเข้มแข็ง เครือข่าย) ทั้งนี้อาศัยการสร้าง
และพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อความรู้ข่าวสาร ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือ ตั้งแต่การค้นหาเนื้อหาที่มีความไวต่อการรับรู้ของคนต่างกลุ่มกัน (การวิจัยชุมชน 
การ เก็บข้อมูลต่าง ๆ) การสร้างสื่อที่เหมาะสมและวิธีการหรือช่องทางในการสื่อสารทุกรูปแบบอย่าง
เป็นระบบ (การประชุม ผู้น า การจัดเวทีประชาคม การประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมหัวหน้า
ครอบครัว การประชุมกลุ่มต่าง ๆ เครือข่าย การบอกผ่านปากต่อปาก สภากาแฟ สภาแม่บ้าน 
รายการวิทยุชุมชน จดหมายข่าว Website หนังสือพิมพ์) เป็นต้น  
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 2) การเรียนรู้ การสร้างบทเรียนหรือประสบการณ์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ของทุนทาง
สังคมและประชาชนในพ้ืนที่ในทิศทาง ประการแรกคือ การเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ชุมชนต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่  (ปัญหา การเปลี่ยนแปลงของ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีและโครงสร้างทางกายภาพและบริการ ของระบบต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยก าหนดสถานะสุขภาพ
ของคน เป็นต้น) และประการที่สอง การเรียนรู้ทางออกและแนวทางการจัดการกับสถานการณ์และ
ปัจจัยต่าง ๆ การเรียนรู้วิถีการท างานของคนในแต่ละองค์กรทั้งในพ้ืนที่และองค์กรสนับสนุนจากนอก
พ้ืนที่ เป็นต้น โดยวิธีการที่เลือกใช้อาจเป็นการจัดประสบการณ์ในสถานการณ์จริง (การท างานร่วม 
การศึกษาดูงาน) การเสริมพลังในการสรุปบทเรียนถอดบทเรียนจากประสบการณ์และการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟ เวทีประชาคม เวทีสภาผู้น า การประชุมกลุ่ม เวทีประชุมวิชาการ)  
เป็นต้น  

 3) การจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นการจัดการน าทุนทางสังคมและศักยภาพ
ของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ด้วยการสร้างรูปธรรมการพัฒนางานหรือกิจกรรมที่น าไปสู่การจัดการปัญหา
และผลกระทบที่เกิดจากโครงสร้างทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ การจัดการสภาวะแวดล้อม 
และการเมืองการปกครอง เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ทิศทาง ได้แก่ (1) การเปลี่ยน
วิธีการท างานขององค์กรให้เน้นการท างานเชิงระบบ สร้างงานให้เป็นระบบที่เชื่อมต่อการท างานกับ
องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน ในแนวทางที่เป็นการสานงานกันมากกว่าการท างานซ้อนทับกันและพัฒนา
ต่อยอดงานได้ (2) การใช้ข้อมูลประกอบการปรับวิถีการด าเนินชีวิตและวิธีการท างาน  และ (3) การ
เสริมความเข้มแข็งให้ความสัมพันธ์ของตนกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับบทบาทการอยู่
ร่วมกันในสังคมชุมชนของตน และการร่วมมือกันของทุนทางสังคมและการใช้ศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่น ในการยกระดับการแก้ปัญหาหรือต่อยอดงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ 

 
2.3.3 ปัจจัยท่ีส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 

 Dobson (2001 อ้างถึงใน น้ าผึ้ง ชุริกานนท์ , 2554) ได้สรุปปัจจัยและรูปแบบของการ
ขับเคลื่อนทางสังคมที่สามารถผลักดันให้เกิดส าเร็จได้ ดังนี้ 
  1) การมีผู้น าการขับเคลื่อนทางสังคมที่มีศักยภาพ ซึ่งการขับเคลื่อนอาจจะมีทั้งผู้น า
เป็นหัวหน้าและผู้น าที่วางแผนงานก็ได้ โดยที่ลักษณะของผู้น ามักจะมีบุคลิกท่ีโดดเด่นมีความตั้งใจและ
มีบุคลิกลักษณะที่ดึงดูดมวลชน และเป็นแรงบันดาลใจของมวลชนในการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อน
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนทางสังคม เป็นการวางกรอบของการขับเคลื่อนทางสังคมที่ชัดเจนจะ
ท าให้ผู้ที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนทางสังคมในประเด็นนั้น  
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  2) การใช้สื่อในการขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือเป็นการท าให้กระบวนการขับเคลื่อนใน
ประเด็นนั้น ๆ เป็นที่รู้จักของสาธารณะ และเป็นที่สนใจเพ่ือให้เกิดการรวมกันมวลชนและผู้ที่มีอ านาจ 
บริหาร โดยผลักดันให้ประสบความส าเร็จของการขับเคลื่อนทางสังคม 
  3) การมีเหตุการณ์ท่ีกลุ่มคนหรือชุมชนมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ร่วมอยู่ในเหตุการณ์
เหมือนกัน (Favorable Pre-conditions) หรือตกอยู่ภายใต้สถานการณ์นั้น 
  4) ทรัพยากรและการสนับสนุน (Prosperity) เป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการที่จะจัด
กิจกรรมในการขับเคลื่อนในเรื่องใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ เงิน สิ่งของหรือการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
  5) การมีการรวมตัวกันทางกายภาพ (Physical Concentration) การท าให้เกิดการ
รวมตัวกันของกลุ่มคนในที่ต่าง ๆ ท าให้เพ่ิมศักยภาพของกิจกรรมการขับเคลื่อนทางสังคม ท าให้เห็น
ถึงพลังของมวลชนที่เกิดข้ึน 
  6) องค์กรในระดับท้องถิ่น (Level of Prior Grassroots Organization) การมี
องค์กรรากหญ้าที่ได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้วในท้องถิ่น การขับเคลื่อนทางสังคมหากมีองค์กรระดับ
ท้องถิ่นอยู่แล้วจะท าให้เกิดการรวมตัวของมวลชนได้ง่ายมากยิ่งข้ึน 
  7) การเกิดเหตุการณ์ที่กระทบความรู้สึกของมวลชน (Suddenly Imposed 
Grievances, Dramatic Spotting) มีเหตุการณ์ที่มากระทบกระเทือนกับความรู้สึกของมวลชนใน
ขณะนั้นท าให้น าไปสู่การขับเคลื่อนในประเด็นสาธารณะเช่น การมีอุบัติเหตุหมู่ เป็นต้น 
  8) การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Solidarity Instead of Free-riding) การมีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อนมากกว่าการไม่ท ากิจกรรม แต่หากว่าการขับเคลื่อนทางสังคม
นั้นประสบความส าเร็จกลุ่มคนไม่มีส่วนร่วมจะได้รับประโยชน์ด้วย 
  9) การขับเคลื่อนที่มีดนตรีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งการใช้ดนตรีเป็นการสะท้อนให้เห็น
และรู้สึกถึงอารมณ์ของมวลชนในการขับเคลื่อนมากกว่าภาพหรือค าพูด ดนตรีมีอิทธิพลอย่างมากใน
เรื่องของมวลชนของการขับเคลื่อนทางสังคมเป็นทั้งการกระตุ้นมวลชนและการผ่อนคลาย    
 นฤพนธ์ ไชยยศ และคณะ.(2553) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่จ าเป็นต้องศึกษาและมีความเกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคม มีปัจจัยที่ส าคัญดังต่อไปนี้  
  1) บริบท (Context) หมายถึง สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่าง  ๆ ที่เป็นเรื่องราว 
เหตุการณ์ของชุมชนได้แก่ (1) ประวัติศาสตร์ชุมชน ได้แก่ การตั้งถิ่นฐาน การก่อตั้งชุมชน เหตุการณ์
ส าคัญที่มีผลต่อการของชุมชน (2) ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพของชุมชน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือที่มนุษย์สร้างขึ้น เส้นทางคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ ฯลฯ 
สภาพการเปลี่ยนแปลงและการใช้/การระดมทรัพยากร (3) ลักษณะประชากร  จ านวนโครงสร้าง การ
เปลี่ยนแปลง (4) ลักษณะทางเศรษฐกิจ อาชีพ การผลิต (ปัจจัยและทรัพยากร) การบริหารจัดการ 
การตลาด ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภายนอก (5) ลักษณะทางสังคม กลุ่ม/องค์กร โครงสร้างอ านาจ 
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ผู้น า ระบบครอบครัวและเครือญาติ เครือข่าย สถาบันในชุมชน (6) ระบบการศึกษา การรับข่าวสาร
และการสื่อสาร (7) ระบบอนามัยและสาธารณสุข ในทางการ/ไม่เป็นทางการ พ้ืนเมืองและทางเลือก 
(8) ระบบความเชื่อและประเพณี วัฒนธรรม และ (9) บริบทเฉพาะที่ครอบคลุมประเด็นเป้าหมาย 
คือ การจัดการ “ทุน” ของชุมชน 
  2) วิสัยทัศน์ (Vision) คือภาพแห่งอนาคตในอุดมคติที่จินตนาการไว้เป็นเป้าหมายให้
บรรลุวิสัยทัศน์เป็นภาพที่มีองค์ประกอบที่ชัดเจน วิสัยทัศน์ที่ดีเป็นจิตนาการที่บรรจงวาดไว้อย่าง
ประณีตสวยงามมีพลังแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากให้เป็นจริงวิสัยทัศน์ที่ ดีและมีพลังเกิดจากความรู้
ความเข้าใจในอดีตและปัจจุบัน เป็นหลักฐานสามารถสร้างและฉายภาพอนาคตที่โดนใจผู้คน 
ตอบสนองความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณนของสังคมความปรารถนาและความใฝ่ฝันความต้องการมี
ชีวิตที่ดีกว่า 
  3) ศักยภาพ (Potential) หมายถึง ความสามารถที่ยังไม่พัฒนาหรือยังไม่พัฒนา
เต็มที่ ศักยภาพเป็นพลังภายใน พลังที่ซ่อนไว้หรือพลังแฝงที่ยังไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏทาง
ปรัชญา ศักยภาพ (Potential-potentiality) ตรงกันข้ามกับค าว่ากรรตุภาพ หรือภาวะที่เป็นจริง 
(Actual-actuality) หรือเรียกกันภาษาง่ายๆว่าภาวะแฝง (Potential) กับภาวะเป็นจริง (Actuality) 
ซึ่งใช้ในปรัชญาตะวันตกตั่งแต่อริสโตเติลพูดถึงความสมบูรณ์ (Perfection) ว่าเป็นภาวะความเป็นจริง
ที่บริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
  4) สวัสดิการชุมชน (Community Security) หมายถึง กิจกรรมหรือระบบที่ชุมชน
ร่วมกันคิดค้นขึ้นและร่วมกันจัดการ เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่
วันนี้และวันหน้า ระบบนี้น าเอาทุนของชุมชนมาใช้อย่างฉลาดก่อให้เกิดผลแบบยั่งยืนส าหรับตนเอง
และลูกหลานวันหน้า ทั้งทรัพยากร ความรู้ ภูมิปัญญา เงิน ผลผลิต รวมทั้งทุนทางสังคมและทุน
วัฒนธรรมการจัดระบบสวัสดิการเกิดจากการอนุรักษ์ การออมทุนทรัพยากรของชุมชน แล้วเอาผล
จากการออมและการบริหารจัดการมาใช้ตอบสนองความจ าเป็นของชีวิต นอกจากนี้ การจัดระบบ
สวัสดิการยังรวมความไปถึงการจัดการวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆแล้วน าผลก าไรส่วนหนึ่งมาจัดเป็น
สวัสดิการให้สมาชิกและชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่าสิ่งแวดล้อมให้เป็นสวัสดิการคือ
ให้ตอบเสนองความจ าเป็นพื้นฐานจัดการให้เป็นสวัสดิการไม่ใช่ให้เป็นธุรกิจ 
  5) อัตลักษณ์ชุมชน (Identity of Community) หมายถึง ส านึกความแตกต่างของ
ชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งการมองชุมชนในด้านเอกลักษณ์ความเป็นกลุ่มชน เชื้อชาติ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อม  ซึ่งนักวิชาการบางคนอธิบายว่าเป็นการสร้าง
ขอบเขตของชุมชน เพ่ือการแสดงออกถึงอ านาจหรือการได้มาซึ่งอ านาจความหมายของค าว่าลักษณ์มี
มากมาย ขึ้นอยู่กับส านักปรัชญา(Existentialism) ที่เกิดขึ้นระยะร้อยปีเศษที่ผ่านมาเน้นการค้นหา
ตัวตนการเป็นตัวของตัวเองการเป็นอิสระจากสิ่งที่ก าหนด 
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  6) เครือข่าย (Network) หมายถึง การเชื่อมโยงเข้าด้วยกันของกระบวนการมีส่วน
ร่วม นับเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาในทุกระดับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด วิเคราะห์ 
ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลในกิจกรรม/โครงการของชุมชน 
เป็นการสร้าง/ปลูกฝังจิตส านึกในความเป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงการ ปัจจุบัน แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในงานพัฒนา (People Participation for Development) ได้รับการยอมรับและใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในงานพัฒนาทุกภาคส่วนหรือในลักษณะเบญจภาคี ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชน รวมพลังกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
  7) ทุนต่าง ๆ ในชุมชน (Community Capital) กล่าวคือ รากฐานในด้านต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคนในชุมชน ทั้งทุนทรัพยากร ทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา ทุนมนุษย์ ทุนทาง
การเงิน หรือทุนต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมหรือมูลค่า ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการด ารงชีพของคน
ในชุมชน   
  8) สัญญาประชาคม (Social Contract) หมายถึง ข้อตกลงภายในรัฐที่ว่าด้วยสิทธิ
และความรับผิดชอบของรัฐและพลเมือง หรือ ในความหมายทั่วไปหมายถึงข้อตกลงว่าด้วยสิทธิและ
ความรับผิดชอบระหว่างกลุ่มและสมาชิก โดยปกติถือกันว่าสมาชิกทุกคนในสังคมย่อมยอมรับ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในลักษณะของสัญญาประชาคมโดยปริยายเมื่อตนเองอยู่ในสังคมนั้น ๆ 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนให้สังคมสามารถบรรลุผลส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่
กับการมีศักยภาพที่ดีของผู้น าการขับเคลื่อนทางสังคม โดยผู้น าจะต้องมีบุคลิกที่โดดเด่น สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจ และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มได้ การท าความเข้าใจในบริบทด้านต่าง  ๆ 
วิสัยทัศน์ ศักยภาพ สวัสดิการของชุมชน อีกทั้งการมีทุนต่าง ๆ ที่เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนของชุมชนและส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของ
การพัฒนาได ้
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง 

2.4.1 ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
วชิรวัชร งามละม่อม (2558) ได้สรุปความหมายของความเป็นชุมชนเข้มแข็งว่า หมายถึง การ

ที่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การ
จัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอก
ชุมชนที่ดีขึ้นตามลาดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้ว่า กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่าย
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หรืออ่ืน ๆ ที่มีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกันเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอ้ือ
อาทรต่อชุมชนอ่ืน ๆ ในสังคมด้วย 

อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงษ์ (2540 อ้างถึงใน สาวิณี รอดสิน , 2554: 10) 
กล่าวถึงลักษณะเด่นของชุมชนเข้มแข็งซึ่งประกอบด้วย 3 ประการ คือ ประการแรก สามารถรวมตัว
กันได้อย่างเหนียวแน่น สมาชิกมีความรักและผูกพันต่อกัน รวมทั้งต่อชุมชน และมีความรู้สึกว่าตนเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน ประการที่สอง มีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองได้ในระดับสูง แม้จะต้องพ่ึงพิง
ภายนอกอยู่บ้าง แต่อ านาจตัดสินใจในทุกด้านยังอยู่ที่ชุมชน และประการสุดท้าย คือ มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของชุมชน 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2556) ได้ให้ความหมายของความเข้มแข็งของชุมชนว่า การที่คนใน
หมู่บ้านหรือชุมชน ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเมืองหรือในชนบทก็ตาม มีความประสงค์จะร่วมกันท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ซึ่งอาจตั้งเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ก็ตาม โดยมีกระบวนการก่อให้เกิดการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการจนน าไปสู่ความส าเร็จ เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติภายในหมู่บ้านหรือชุมชน และเป็นที่ยอมรับของ
สังคมในชุมชน 

สรุปได้ว่า ชุมชนเข้มแข็งคือ งานพัฒนาความเข้มแข็ง โดยใช้ทุนเดิมในชุมชน มีองค์ความรู้
เพ่ือการปฏิบัติจริง มีระบบจัดการที่ดี ในการประสาน สนับสนุน ก ากับ ติดตามและประเมินผล  
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพัฒนาทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ชุมชน ให้เกิดการปฏิบัติเชิงรุก เพ่ือความเข้มแข็งและสร้างรากฐานที่ส าคัญต่อความส าเร็จที่จะเกิดขึ้น
ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยชุมชน เพ่ือชุมชนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
2.4.2 องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 

 ลีลาภรณ์ นาครทรรพ (2539) ได้สรุปบทเรียนของชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถ
จัดการกับทรัพยากรดิน น้ า ป่าของของชนไว้ว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
(1) ภูมิปัญญาและความรู้ที่สืบสานและประยุกต์ได้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก (2) 
องค์กรชุมชนและกลุ่มผู้น าที่มีคุณธรรมและภูมิปัญญา (3) เวทีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากการบุกรุกภายนอก 
 ประเวศ วะสี (มปป.) กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญ หรือเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของความส าเร็จ
ของชุมชนเข้มแข็งอยู่ที่  “การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ” (Interactive Learning Through 
Action) โดยมีองค์ประกอบ 3 วงที่สัมพันธ์กันคือ (1) ความรู้ อันได้แก่ ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ 
ทั้งเก่าและใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท า อาจเป็นความรู้ในตัวคนหรือความรู้ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย  
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(2) การเรียนรู้ เป็นเรื่องส าคัญที่สุดเพราะถ้ามีแต่ความรู้แต่ไม่มีการเรียนรู้ก็ไม่มีประโยชน์ การเรียนรู้
ไม่ใช่ไปท่องต าราแต่เป็นการเรียนรู้ในการปฏิบัติ เรียนรู้คนเดียวก็ไม่ส าเร็จ เพราะมีหลายคนหลาย
ฝ่ายเกี่ยวข้องจึงต้องเรียนรู้ร่วมกัน ความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ (3) การจัดองค์กร  
เมื่อท างานร่วมกันไปผู้น าตามธรรมชาติจะเกิดขึ้น เกิดองค์กรการจัดการ อาจเรียกว่าองค์กรชุมชน 
องค์กรเป็นเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น 
 โกวิทย์ พวงงาม (2553) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง โดยคณะอนุกรรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติภายใน ของคณะกรรมการนโยบายสังคม
แห่งชาติ ได้ก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้  
  1) บุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ได้  
  2) มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยประโยชน์สาธารณะและของ
สมาชิก  
  3) มีจิตส านึกการพึ่งตนเอง รักษาเอ้ืออาทรต่อกัน และมีความรักท้องถิ่น ชุมชน  
  4) มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ  
  5) มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
  6) มีการเรียนรู้ เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายและติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ  
  7) มีการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
  8) มีการจัดการบริหารกลุ่มที่หลากหลายและเครือข่ายที่ดี  
  9) มีการเสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป 
 อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543) ได้กล่าวถึงปัจจัยในการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมี
องค์ประกอบส าคัญ 8 ประการ ดังนี้ 
  1) ระบบคุณค่าอุดมการณ์  ความเชื่อ ที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการก าหนดให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เช่น ความเชื่อเรื่องสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องธรรมชาติที่ท าให้ชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งด ารงรักษาธรรมชาติอย่างแน่นแฟ้น  
ความสันโดษท่ีเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนา จิตส านึกในการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น 
  2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ ที่ชุมชนสร้างและสั่งสมมาเพ่ือด ารงชีพ 
เช่น ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมการ จัดการทรัพยากร ศิลปหัตถกรรม ความเป็นอยู่อาศัย เป็นต้น  
ภูมิปัญญาของชุมชนมีแง่มุมที่น่าสนใจ คือ (1) เป็นความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง (Living Knowledge) และ  
(2) การใช้ญาณวิทยา (Epistemology) ที่แตกต่างจากการแสวงหาความรู้แบบตะวันตก เช่น การใช้
ญาณทัศนะเพ่ือเข้าถึงสัจธรรม เป็นต้น 
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  3) ผู้น าทางปัญญาของชุมชนหรือเผลอชาวบ้าน ที่มีภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตอัน
ได้แก่ ผู้อาวุโสพระ หมอพ้ืนบ้าน ผู้น าเกษตรกร เป็นต้น บุคคลที่กล่าวมาจะมีบทบาทอย่างมากใน
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  4) โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบ เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
เช่น ระบบครอบครัว เครือญาติ สถาบันผู้อาวุโส และระบบการร่วมมือร่วมแรงกันในทุกภาคส่วน 
  5) ระบบกรรมสิทธิ์และการจัดการร่วมกัน เช่น สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร
อันเป็นสิทธิการใช้และดูแลรักษาสิ่งที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชน สิทธิชุมชนดังกล่าวเป็นตัว
ควบคุมไม่ให้สมาชิกในชุมชนใช้ทรัพยากรโดยเสรีหรือขาดการรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  6) สถาบันชุมชน ได้แก่ กฎ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม จิตส านึกร่วม รวมถึงองค์กร
ชุมชนมีการด าเนินเป็นไปตามระบบคุณค่าและระบบคิดที่เป็นอยู่ 
  7) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเทศไทยจะมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม อันเป็นที่มาของภูมิปัญญาหรือวิธีคิดที่แตกต่างกันไปตามระบบนิเวศและเงื่อนไขทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของ
สังคมโดยรวม 
  8) กลุ่มองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมสาธารณะในภาคประชาสังคม เช่น องค์กรชาวบ้าน 
เครือข่ายประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มวิชาชีพ นักวิชาการ ที่ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในประเด็นต่าง ๆ 
 

2.4.3 ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
โกวิทย์ พวงงาม (2545) ได้กล่าวถึงลักษณะของชุมชนเข้มแข็งที่เป็นความดาดหวังและ

ต้องการ ว่าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1) เป็นชุมชนที่มีสภาพร่วมกันเป็นปึกแผ่น คือสมาชิกชุมชนมีศักยภาพ มีการพ่ึง

อาศัยและร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม ทั้งด้านอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี 
พิธีกรรม การพัฒนาชุมชน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

 2) เป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่ พ่ึงพิงตนเองได้ในระดับสูง โดยมีทุน แรงงาน และ
ทรัพยากร เพ่ือเป็นการยังชีพพ้ืนฐานของครอบครัวตนเอง และการพ่ึงพิงภายนอกที่อยู่ในลักษณะ  
ที่ชุมชนมีอ านาจในการจัดการ การเลือกสรร การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมสูง 

 3) เป็นชุมชนที่สามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองเป็นส่วน
ใหญ่ โดยอาศัยความรู้ และกลไกภายในชุมชน ก าหนดแนวทางของการแก้ปัญหา ผ่านความร่วมมือ
ภายในชุมชนเป็นหลัก 
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 4) เป็นชุมชนที่พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้สร้างภู มิปัญญาของตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การปกครอง 
วัฒนธรรม ฯลฯ มีผลให้ชุมชนมีความรู้และความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง และถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้น
ได้อย่างต่อเนื่อง 

วิชาญ อมรากุล (2554) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน และกล่าวถึงคุณลักษณะของชุมชน 
ที่ดี  (Great Community: GCOM) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การปฏิบัติตามกฎกติกาของชุมชน  
(Rule of Community) โดยคนในชุมชนมีการยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงตามที่ชุมชน
ได้ก าหนดไว้ มีความเคารพในสิทธิของชุมชน และสิทธิส่วนบุคคล 2) ความเข้มแข็ง (Strengthening) 
เป็นการให้ความส าคัญของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิดรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ โดยเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพของคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มีอยู่อย่างมีดุลยภาพสอดคล้องเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนอันใกล้ชิด
ทางสังคมระหว่างผู้คนทั้งภายในและภายนอก และ 3) ลักษณะผู้น าที่ดีในชุมชน (Leadership of 
Village) ผู้น าที่ดีนั้นต้องมีปัญญา เป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการ
สื่อสาร และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทั้งมวล ซึ่งจะเป็นผู้น าในการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2556) กล่าวว่า การที่หมู่บ้านหรือชุมชนมีความเข้มแข็ง จ าเป็นต้องมี
ลักษณะที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1) การจัดท าแผนหมู่บ้านหรือชุมชนมีการจัดท าแผน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน และแผนจะต้องได้มาตรฐานจากการรับรองของคณะกรรมการ  2) ด้าน
เศรษฐกิจ คนในหมู่บ้านหรือชุมชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่
พ่ึงพาคนอ่ืน มีการน าหนังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต มีการรวมกลุ่มกันใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ชมรม สหกรณ์ บริษัท กลุ่ม เครือข่ายอ่ืน ๆ เป็นต้น 3) ด้านสังคม การด ารงชีวิต
ของคนในชุมชน ท้องถิ่น มีความสุข มีการเอ้ืออาทร แบ่งปันต่อกัน หมู่บ้านหรือชุมชนปลอดจากยา
เสพติด มีการยึดหลักศาสนาในการด ารงตนอย่างสม่ าเสมอ 4) ด้านการเมือง มีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครอง เช่น การสนใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีการเคารพสิทธิ์ผู้อ่ืน เป็น
ต้น และ 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การแสดงให้เห็นถึงความรักความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ การไม่ตัดไม้ท าลายป่า มีการดูแลรักษาป่าสม่ าเสมอ เป็นต้น 
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ประเวศ วะสี (มปป.) ได้กล่าวถึงชุมชนสุขภาวะ และชุมชนเข้มแข็ง ว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1) สังคมเข้มแข็ง มีการรวมตัวร่วมคิดร่วมท า เกิดกลุ่มกิจกรรมอันหลากหลาย เกิด

ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ จ านวนมากทั้งหญิงและชาย มารวมตัวกันเป็นสภาผู้น าชุมชน 
 2) เศรษฐกิจเข้มแข็ง ทุกครอบครัวมีอาชีพมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย มีวิถีการผลิตและ

การบริโภคที่เกิดความสมดุล ในพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ ควรมีการผลิตอาหารให้พอแก่การบริโภคเองให้ได้
มากที่สุด เพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร ชุมชนควรจัดการการใช้ที่ดินอย่างเป็นธรรม มีการขุดสระน้ า
ของครอบครัว มีการปลูกต้นไม้ให้มากที่สุดทั้งของครอบครัวและที่เป็นป่าชุมชน มีธุรกิจชุมชน มีการ
จัดการการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งหมดเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนอันเข้มแข็ง ระบบเศรษฐกิจมหภาค  
ต้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน 

 3) ความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถอนุรักษ์
และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ มีต้นไม้เพ่ิมขึ้น รักษาแหล่งน้ า สงวนพันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์ มีระบบก าจัดขยะชุมชน 

 4) มีระบบสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง มีการส ารวจว่ามีผู้ยากล าบากหรือผู้ถูกทอดทิ้ง
ใดบ้าง เช่น คนแก่ คนเจ็บ คนพิการ เด็กก าพร้า จัดให้มีอาสาสมัครช่วยดูแล และมีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ชุมชนเข้มแข็งต้องเป็นชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกัน 

 5) ความปลอดภัยชุมชนและสันติภาพ ชุมชนเข้มแข็งต้องเป็นชุมชนที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปลอดภัยจากสารพิษ สามารถไกล่เกลี่ยความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความยุติธรรมชุมชน 

 6) ระบบพลังงานชุมชน มีการวิจัยค้นหาวิธีสร้างพลังงานทางเลือกที่พ่ึงพิงการใช้
น้ ามันน้อยที่สุด และไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม 

 7) ระบบการสื่อสารชุมชน ชุมชนจะเข้มแข็งต่อเมื่อมีการสื่อสารให้รู้ถึงกันทั่วชุมชน 
รวมทั้งมีการสื่อสารกับภายนอกอย่างสมดุล โดยระบบเสียงตามสาย วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ตชุมชน 
ต่อไปอาจทดลองท าหนังสือพิมพ์ชุมชนที่ชาวบ้านเป็นผู้ท าเอง 

 8) ระบบการศึกษาชุมชน คนที่รักการอ่านควรรวมตัวกันเป็นชมรมรักการอ่านในทุก
ชุมชน จัดท าและดูแลห้องสมุดชุมชนใน 76,000 หมู่บ้าน มีการจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกสาร หนังสือ 
และต าราที่สามารถเพ่ิมพูนความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้ 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการภูมิปัญญา 
เอกชัย พุมดวง (2551) ท าการศึกษาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method)  
ใช้พ้ืนที่ศึกษา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน พบว่าองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอบางเลนมีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ คือ ด้านหัตถกรรมและผ้าไทย ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ด้านอาหารและโภชนาการ สาขาเกษตร การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสาขาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ท าการทดลองในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยท าการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าที (T-test) พบว่า ผู้เรียนทุกศูนย์ฯ มีความรู้ และ
เจตคติเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในระดับมาก ส่วนรูปแบบของกระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม มีลักษณะเป็นวงจรความรู้ (Knowledge Cycle) 4 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างความรู้ 
(Knowledge Creation) และสืบค้นความรู้ของชุมชน 2) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storing) 
โดยจัดเก็บความรู้ในรู)แบบของฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) การกระจายความรู้ (Knowledge 
Distribution) โดยคนในชุมชนมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ผ่านการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Knowledge Application) มีการน าองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับ
สภาพของพ้ืนที่จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของชุมชน โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
โครงสร้างองค์กรชุมชน เครือข่าย องค์กรแห่งการเรียนรู้ และทรัพยากรชุมชน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกชุมชน การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและการสนับสนุนจาก
นักวิชาการภายนอก   

รัตน์กมล รัตนเศรษฐ์กุล (2555) ศึกษารูปแบบการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรความงามเพ่ือ
เสริมสร้างธุรกิจชุมชน ผลการวิจัยพบว่าชุมชนภาคกลางมีการผลิตเครื่องส าอางสมุนไพรความงาม
หลายรูปแบบประกอบด้วย สมุนไพรส าหรับเส้นผมและหนังศีรษะ เครื่องส าอางสมุนไพรส าหรับ
ใบหน้าเครื่องส าอางสมุนไพรส าหรับล าตัว เครื่องส าอางสมุนไพรส าหรับควบคุมน้ าหนัก และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลทางจิตใจ ได้แก่ น้ าหอมและโคโลญจน์สภาพการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรความงาม
เพ่ือเสริมสร้างธุรกิจชุมชน พบว่า มีการจัดการ 7 ด้าน ได้แก่ การจัดการด้านการผลิต ด้านการเงิน 
ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่ ด้านการตลาด ด้านการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยมของผู้ใช้ ซึ่งมีปัญหาอุปสรรค
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ได้แก่ ราคาวัตถุดิบผันผวนตลอดเวลาและวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ วัตถุดิบที่ปลูกไม่มี
คุณภาพเท่าท่ีควร และ ต้องหาวัตถุดิบจากหลายแหล่งท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มข้ึน  

รูปแบบการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรความงามเพ่ือเสริมสร้างธุรกิจชุมชน มียุทธศาสตร์ใน
การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรความงามที่จะท าให้เกิดผลตามเป้าหมาย 4 แนวทางหรือยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 1) การสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรความงามด้วยภูมิปัญญาไทยและเครือข่ายภูมิปัญญาทั้งใน
และนอกชุมชน 2) การพัฒนาคุณภาพและปริมาณการผลิตตามความต้องการของตลาด 3) การเพ่ิม
ขีดความสามารถด้านการตลาด พัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาดในเชิงธุรกิจ 4) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรความงามในชุมชน ด าเนินการให้เป็นธุรกิจของชุมชน ทุกภาค
ส่วนในชุมชนมีส่วนร่วม โดยก าหนดกลไกและวิธีการขับเคลื่อนโดยการจัดโครงสร้างการจัดการเป็น
ธุรกิจของชุมชนสร้างค่านิยมร่วม “งามอย่างไทยด้วยภูมิปัญญาไทย” ประเมินความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของธุรกิจเป็นรูปธรรมและปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง 
 ยศพร บันเทิงสุข (2556) ได้ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นท่ีชุมชนบ้านหม้อ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
การจัดกรพัฒนาที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมายังไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม โดยเหตุผลส าคัญคือ การจัดการที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มผู้ผลิต อีกทั้งพบปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลให้ เกิดปัญหามากมาย ทั้ งนี้การที่จะรักษาภูมิปัญญาการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชน บ้านหม้อ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญกับชุมชนต่อวิถีการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่อาชีพการปั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับเจ้าของภูมิปัญญา ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสมให้เกิดการพัฒนา คงรักษาและสืบทอดต่อไป
ในสังคมได้ 
 

2.5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีพอย่างย่ังยืน 
 สุพัดชา โอทาศรี (2554) ได้ศึกษาการด ารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยของชาวนาจังหวัดลพบุรี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาเงื่อนไขของการด ารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรี ศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด ารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรี ในด้านเงื่อนไขของ
การด ารงอยู่ของชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรี สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจั ยที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงอยู่ของชาวนาไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านที่ดินและแหล่งน้ า ปัจจัยด้านวิธีการท านา 
ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านนโยบาย และปัจจัยด้านวิถีการด าเนินชีวิต และ 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเลิกท านาของชาวนาไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านการย้ายถิ่น ปัจจัยด้านความหลากหลายของอาชีพใน
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จังหวัดลพบุรี และปัจจัยด้านการสืบทอดของลูกหลาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการด ารงอยู่
ของชาวนาในจังหวัดลพบุรี 1) ปัญหาเรื่องแหล่งน้ า และภัยทางธรรมชาติ 2) ปัญหาการแทรกแซงจาก
นักการเมืองท้องถิ่น 3) ปัญหาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ 4) ความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต
และการขนส่งที่เป็นไปด้วยความล าบาก และ 5) ปัญหาจากการสนับสนุนเชิงนโยบายในลักษณะ
ประชานิยมของรัฐบาล นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาได้แก่ 1) ควรมีการใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการด าเนินตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการปลูกพืชให้หลากหลาย
มากกว่าการท านาเพียงอย่างเดียว ให้ชาวนารู้จักพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ไม่จ าเป็นต้องรอคอย
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 2) ควรส่งเสริมความรู้ให้กับชาวนาให้มีความรู้มากข้ึน เช่น เรื่องเมล็ดพันธุ์
ข้าว การใช้วัสดุในท้องถิ่น ต้องเข้าใจวิถีชีวิตของตนเองอยู่กับธรรมชาติให้ได้ 3) ภาครัฐต้องให้การ
สนับสนุนภาคเกษตรกรรมให้มากขึ้นและจริงจังอีกทั้งยังต้องมีการปลูกฝังอาชีพท านา สนับสนุนแหล่ง
เงินทุนแก่ชาวนา แต่ต้องตัดการให้เชิงประชานิยม  
 มูนิเร๊าะ เจะแต (2557) ท าการศึกษาการปรับตัวในการด ารงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ผลการวิจัยพบว่าในอดีตชาวบ้านมีการปรับตัวอย่างเชื่องช้าแบบค่อย
เป็นค่อยไปและมีการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติบนเขาบูโดเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากสวน
ยางพาราสวนดุซง (สวนผลไม้รวม) ชาวบ้านทุกคนสามารถขับถึงและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรภายใต้แนวทางการอนุรักษ์ตามระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ 
การด ารงชีพในช่วงดังกล่าวมีความยั่งยืนภายใต้บริบทชุมชนคงเดิมปราศจากการรบกวนจากภายนอก 
หลังจากการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติบูโด การเข้าถึงทรัพยากรถูกจ ากัดด้วยกฎระเบียบจากรัฐที่ชาวบ้าน
ไม่ให้การยอมรับและเกิดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการทับซ้อนระหว่างที่ดินท ากินของชาวบ้านบน
เขาบูโดกับอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ชาวบ้านเกิดการปรับตัวที่พร้อมกับการเรียกร้องขอคืนสิทธิ์
ในที่ดินท ากินอย่างเป็นรูปธรรม รูปแบบการด ารงชีวิตมีแนวโน้มจะถอยห่างจากภาคเกษตรกรรมมาก
ขึ้นหรือหากยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็จ าเป็นต้องท าหลายอย่างมากกว่านี้ช่วงก่อนมีอุทยาน
แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันรายได้แก่ครอบครัว 
 การปรับตัวเพ่ือด ารงชีพอย่างยั่งยืนของชาวบ้านต้องประสบปัญหาทั้งในช่วงแรกจึงต้องอาศัย
ธรรมชาติเป็นหลักซึ่งไม่สามารถควบคุมได้แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายอีกทั้งไม่มี
ข้อจ ากัดในการจัดการทรัพยากรหรือมีปัจจัยภายนอกเข้ามารบกวนท าให้ชาวบ้านยังสามารถด ารงชีพ
ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การปรับตัวในการด ารงชีพอย่างยั่งยืนของชาวบ้านจ าเป็นต้องเร่งคืนกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินทับซ้อนแก่ชาวบ้านพร้อมทั้งการจัดหาเสริมและส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการพัฒนาผลผลิตใน
ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมความเข้มแข็งให้สถาบันการเงินและองค์กรทางศาสนาอิสลามอันเป็น
ศูนย์รวมความเชื่อของชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในเชิงของการพัฒนามากขึ้นทั้งนี้จ าเป็นต้องเคารพใน
องค์ความรู้ภูมิปัญญาและทุนที่ชาวบ้านมี 
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2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเข้มแข็งและการขับเคลื่อนทางสังคม 
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการการจัดการชุมชน

เข้มแข็ง: รูปแบบ ปัจจัย และตัวชี้วัด เพ่ือน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้ที่ เหมาะสมกับ
กระบวนการสริมสร้างตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งของไทยที่จะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งที่ยังยืน โดย
พบว่ากระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็งมีกระบวนการที่ส าคัญที่จะก่อให้เกิดศักยภาพของการพัฒนา 
7 ประการ อันได้แก่ 1) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) 
กระบวนการฟ้ืนฟูผลิตซ้ าและสร้างใหม่ 4) กระบวนการใช้สิทธิชุมชนและข้อบัญญัติของชุมชน 5) 
กระบวนการตัดสินใจร่วมกันของชุมชน 6) กระบวนการของเครือข่ายการพัฒนา และ 7) 
กระบวนการด้านการจัดการตัวเอง ประกอบกับมีองค์ประกอบของตัวชี้วัดอีก 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและองค์กรชุมชน ด้านวัฒนธรรมและการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สาวิณี รอดสิน (2554) ศึกษาเรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางจ าปี ต าบลห้วย
แก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) ศึกษาการก่อก าเนิดชุมชน
เข้มแข็ง 2) ศึกษาการด ารงอยู่ของชุมชนเข้มแข็ง และ 3) ศึกษาการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ต่อไป ผลการศึกษาพบว่า การก่อก าเนิดชุมชนเข้มแข็งของชุมชนบ้านบางจ าปี เกิดจากการเข้ามา
ท างานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการป่าและน้ าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบกับการศึกษาดูงานการ
จัดการชุมชนจากภายนอก รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชนได้รับการอบรมหลักสูตรนักการจัดการ
ความรู้ จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวิจัยและงบ
ชุมชน ส่วนการด ารงความเข้มแข็งของชุมชนผ่านกิจกรรมการพัฒนา ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้ นในชุมชน
บ้านบางจ าปีส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อยู่ในระดับสูง ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน 
พ่ึงตนเองได้ ชาวบ้านมีความรักและความหวงแหนชุมชน มีการตระหนักถึงความเป็นเจ้าของปัญหา
ของชุมชนเป็นอย่างดี ผู้น าและคณะกรรมการท างานของชุมชนบ้านบางจ าปี มีความตระหนักถึงการ
ท างานเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนและการเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกับชาวบ้าน เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและก าหนดทิศทางของชุมชนร่วมกัน และแนวทางการพัฒนาความ
เข้มแข็งชุมชนบ้านบางจ าปี ยังพบปัญหาการถ่ายทอดความส านึกรักษ์ชุมชนอยู่เนื่องจากการกระจัด
กระจายไปรับการศึกษาของเยาวชนในชุมชน แต่ก็ไม่ละทิ้งปัญหานี้ ยังคงด าเนินการในวิถีทางใหม่อยู่
เสมอ เพ่ือดึงเยาวชนกลับมาด ารงชุมชนต่อไป อันจะน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

วิทยา จันทร์แดง และ จ านง อดิวัฒนสิทธิ์ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการน านโยบายเรื่องการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชน
เข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติ 2) ศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้าง
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ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน 3) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาการบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 23 คน การสนทนากลุ่ม และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) นโยบายการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการดาเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน 2) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้ห ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และ
การพัฒนาองค์กรในชุมชน 3) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบ คือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณา -
การตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการวิจัยในครั้งนี้นาไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ 1) การมีส่วน
ร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคี
สนับสนุน 2) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ 
และมีแนวทาง ในการนาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 3) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
คือ แนวทางด้านการฟ้ืนฟูชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่
ของชุมชน 

อุดร หลักทอง (2558) ได้ศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพหุวัฒนธรรม  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือค้นหากระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพหุวัฒนธรรม 
และเพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งของทั้ง 3 ชุมชน คือ ชุมชนกุฎีจีน (คริสต์) ชุมชนวัดกัลยาณมิตร (พุทธและลัทธิขงจื๊อ) และ
ชุมชนกุฎีขาว (อิสลาม) อีกทั้งได้ค้นพบแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 แนวทาง ด้วยกัน 
คือ 1) การพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน 2) การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 3) การ
ออกแบบกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 4) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 5) การสร้างองค์กร
เครือข่ายภายในชุมชน 6) กองทุนชุมชน 7) กฎ กติกา ซึ่งแนวทางทั้ง 7 ประการนี้สามารถไปประยุกต์
กับชุมชนทั่วไปได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของชุมชนนั้น ๆ  

พีรธร บุณยรัตพันธ์ และคณะ (2559) ท าการศึกษาเพ่ือพัฒนานโยบายและกลไกการส่งเสริม
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ผลการศึกษาวิจัยได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของ
สังคมไทยจากฐานข้อมูลเอกสารส าคัญ ของประเทศ ผู้รู้ในวงกว้าง และข้อมูลสถานการณ์จริงของ
พ้ืนที่เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการ พัฒนานโยบายและกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมในสังคม นอกจากนี้เป็นการ สังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือใน การวางรากฐานสู่การขับเคลื่อนนโยบายสังคมและกลไก
การส่งเสริมความเสมอภาคและความ เป็นธรรมในสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจาก
การศึกษาพ้ืนที่ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ เป็นรูปธรรมที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในระดับต่าง ๆ  
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ที่เป็นองค์ความรู้และเครื่องมือส าคัญในการวางรากฐาน สู่การขับเคลื่อนนโยบายสังคมและกลไกการ
ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ที่น าไปสู่การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานการ
ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยเพ่ือ
การส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ที่อยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยในอนาคต 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งกล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการศึกษาครอบคลุมในประเด็นเกี่ยวกับ  
การจัดการภูมิปัญญา ชุมชนเข้มแข็ง การขับเคลื่อนทางสังคม รวมทั้งการด ารงชีพอย่างยั่งยืน  
ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่างานวิจัยต่าง ๆ ข้างต้นยังสามารถต่อยอดประเด็นที่น่าสนใจและมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาเรื่อง การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่
ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้การศึกษา
แนวคิดและประเด็นต่าง ๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นฐานความรู้เพ่ือพัฒนาและหาแนวทางการ
จัดการเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมบนฐานของชุมชนและน าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งได้ 



บทท่ี 3 
 

วิธีการศึกษา  

การศึกษา เรื่อง การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพในการขับเคลื่ อนการพัฒนาสู่
ชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาเฉพาะ
กรณี ด าเนินการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) โดยมี
รายละเอียดและข้ันตอนในการด าเนินการศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 วิธีการศึกษา 
3.3 กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
3.4 แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ภายใต้บริบทของชุมชนชนบทในประเทศไทย การด ารงชีพของคนส่วนใหญ่ในอดีตมักพ่ึงพิง
ทรัพยากรธรรมชาติสูง แม้ว่าส่วนหนึ่งจะมีการท าการเกษตร แต่ในระยะแรกๆ รูปแบบของการเกษตร
มักจะเป็นไปในลักษณะเพ่ือการยังชีพหรือกึ่งยังชีพ ร่วมกับการการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่าง
เกื้อกูลกัน จนพัฒนาไปเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้ อนถึงการเรียนรู้ที่ จะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่ง ในขณะเดียวกันในพ้ืนที่ห่างไกลก็มักจะประสบกับอุปสรรคจากภัย
ธรรมชาติท าให้ต้องเรียนรู้ที่จะร่วมมือกันเพ่ือแก้ปัญหา เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
จากการเข้ามาของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด คนในชุมชนต้องมีการปรับตัวเพ่ือยกระดับการด ารงชีพ
และลดความเปราะบางต่าง ๆ ทั้งจากปัญหาภัยพิบัติ ความไม่แน่นอนของรายได้ และความไม่มั่นคง
ทางสังคม บวกกับมีความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งในภาครัฐและเอกชนที่
จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง การประยุกต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพในชุมชนมักจะเกี่ยวข้องกับความพยายามของคนใน
ชุมชนในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการท ามาหากินอย่างส าคัญ เพ่ือโต้ตอบกับแรงบีบจากภาวะแวดล้อม
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การประยุกต์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- การน าเทคนิคใหม่ๆ  มา
ใช้ 

- การพัฒนาผลิตภณัฑ์

การด ารงชีพอย่างยั่งยืน 

- ภูมิปัญญาดั้งเดิม 
- ความเปราะบางจากภยั

พิบัติ 
- การจัดการทรัพยส์ินต่างๆ 
- การปรับยุทธวิธีการด ารง

ชีพ 
- ความหลากหลายของ

กิจกรรมการด ารงชีพ 
ชุมชนเขม้แข็ง 

• สังคม 

• เศรษฐกิจ 

• ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การ
ท่องเที่ยว
ชุมชน 

การสนับสนุน 

• ภาครัฐ 

• ภาคเอกชน 

• องค์กรพัฒนา

การขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชน 

- วิธีการขับเคลื่อน 

- บทบาทของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ระบบ
เศรษฐกิจ
แบบตลาด 

ภายนอกที่มีพลวัต โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่รุกเข้ามายังชุมชนอย่างต่อเนื่อง ความ
ต้องการรายได้ที่เป็นตัวเงินมากขึ้นท าให้ต้องมีความพยายามสร้างรายได้จากฐานทรัพยากรและน า  
ภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นสินค้าต่าง  ๆ ส าหรับป้อนตลาด ทั้ งตลาดโดยทั่วไปและตลาด
นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามายังชุมชน การพัฒนาดังกล่าวนี้มักจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์และ
ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีส่วนอย่างส าคัญต่อการ
ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการท ากิจกรรมร่วมในรูปของกลุ่มอาชีพที่หลากหลายเพ่ือผลิตสินค้า
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูงขึ้นนและผลิตในปริมาณมากขึ้น การร่วมมือกันท างานอย่างเป็นระบบของ
สมาชิกชุมชนมีส่วนท าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนในทั้ง 3 ด้านคือ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 3.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3.2 วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้ศึกษาได้
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้ท าการศึกษาซึ่งเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยได้ก าหนดแนวทางศึกษาและวิธีการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 
3.2.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย วิยานิพนธ์ หนังสือ บทความ เว็บไซต์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความ
เป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
3.2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง (Semi-structured Interview) จากผู้ที่ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants) การก าหนดผู้ให้
ข้อมูลหลักพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
ในชุมชน และนักพัฒนาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง ทั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มคนที่
จะใช้ในการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม ผู้น าชุมชน แกนน ากลุ่มอาชีพ นักพัฒนา และนักวิชาการ ที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนา โดยบุคคลเหล่านี้ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคีรีวง การสัมภาษณ์ใช้วิธีการ
พูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ตามแนวค าถามที่เตรียมไว้ โดยค าถามมีลักษณะปลายเปิด เริ่มด้วยค าถาม
กว้างๆ เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และลดความ
เป็นทางการ ความอึดอัดในการตอบค าถาม แล้วค่อยๆ ลงลึกในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

 
3.2.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยใช้การสังเกต

สภาพแวดล้อมในชุมชน ความเป็นอยู่ และการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของคนใน
ชุมชน การประชุมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และได้มีการบันทึกสิ่งที่พบเห็นไปพร้อม ๆ กัน โดยที่ไม่ได้มุ่งร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ กับคนใน
ชุมชน เพียงแต่สังเกตเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการพบเห็นเท่านั้น 
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3.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดพ้ืนที่ศึกษา และการ
เลือกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาจึงเป็นแบบเจาะจง (Purposive Selection) หลังจากได้เลือกชุมชน
คีรีวงซึ่งเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในการน าภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการด ารงชีพมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
กับยุคสมัยจนมีชื่อเสียงด้านการพัฒนาชุมชนแล้ว ในการเลือกกลุ่มอาชีพที่มีการน าใช้ภูมิปัญญามาใช้
ในการสร้างสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมแก่สมาชิก โดยพิจารณาจาก
กลุ่มที่มีชื่อเสียงและยังคงมีการด าเนินงานของกลุ่มอย่างแข็งขัน ส าหรับการศึกษาในเชิงลึกด้วยการ
สังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก การเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants) ส าหรับการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก เลือกจากผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนหรือตอบค าถามในฐานะตัวแทนของคนในชุมชนได้
ครอบคลุมทุกประเด็นค าถามที่ก าหนด เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนนี้
จ านวน 15 คน ด้วยวิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive  sampling) ซึ่งสามารถแยกเป็น
กลุ่มย่อยดังนี้  
  1) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง/ผู้น ากลุ่มกิจกรรมของชุมชน จ านวน 5 คน โดยเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ คือ 1) รู้ข้อมูล ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 2) เป็นผู้น าที่เป็นทางการ 
หรือแกนน ากลุ่มกิจกรรมที่ยังด าเนินการอยู่ 3) อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ปี 4) เต็มใจให้ข้อมูล 
  2) ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 5 คน โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ 1) รู้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเป็นอย่างด ี2) เป็นสมาชิกของชุมชนไม่น้อยกว่า 5 ปี 3) เต็มใจให้ข้อมูล 

 3) นักวิชาการ นักพัฒนา ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน จ านวน 5 คน โดยเป็นผู้ที่ 
มีคุณสมบัติ คือ 1) มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนคีรีวงซึ่งรู้การเคลื่อนไหวและตวามส าเร็จของการ
พัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี แตไ่ม่ได้เป็นสมาชิกของชุมชน 2) เต็มใจให้ข้อมูล 

 

3.4 แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

 ประเด็นค าถามที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
 1) เพศ / อายุ 
 2) การศึกษาสูงสุด 

3) ภูมิล าเนาเดิม  
4) ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน (ปี) 
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5) อาชีพหลัก / อาชีพเสริม / รายได้ 
6) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในชุมชน 

ส่วนที่ 2 บริบทของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน 
 1) บริบทของชุมชนด้านกายภาพ (สภาพทั่วไปทางกายภาพของชุมชน ได้แก่ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ สาธารณูปโภค ปัญหาที่เกิดในชุมชน) 
 2) บริบทของชุมชนด้านการด ารงชีวิต (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เป็นต้น) 
ส่วนที่ 3 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของชุมชน 
 2) การน าภูมิปัญญามาประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน 
 3) แนวทางในการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เหมาะกับยุคสมัย 
ส่วนที่ 4 การด ารงชีพอย่างย่ังยืน 
 1) ภัยพิบัติและปัญหาที่ชุมชนประสบ 

2) ทรัพยากรที่ส าคัญในการด ารงชีพของชุมชน 
 2) การปรับยุทธวิธีการด ารงชีพเพ่ือแก้ปัญหา และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
 1) การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน 
 2) องค์ประกอบที่ส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
 3) แนวทางในการขับเคลื่อนของชุมชนสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
ส่วนที่ 6 การสนับสนุน 
 1) การส่งเสริมและหรือสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ/เอกชน 
 2) ผลจากการส่งเสริมจากหน่วยงานของภาครัฐ/เอกชน 
ส่วนที่ 7 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่รวบรวมได้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้ท าการวิเคราะห์ทั้งในช่วงของการเก็บข้อมูล  
โดยด าเนินการเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล และท าการวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกครั้งหลังจาก
ท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มด้วยการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจาก
เอกสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม 
มาท าความเข้าใจกับเนื้อหา และหาความสอดคล้องของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยการอ่านข้อมูลที่
บันทึกไว้  เพ่ือดึงความหมายออกมาจากข้อมูลที่มีอยู่ ท าความเข้าใจกับข้อมูลว่าบอกอะไรแก่เราบ้าง 
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แล้วน ามาจัดหมวดหมู่ เนื้อหา (Typology) เป็นเรื่องย่อย ๆ แล้วก าหนดเป็นประเด็น โดยอิง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัยที่เสนอไว้เป็นหลัก แต่ได้มีการปรับใหม่เพ่ิมเติม
ตามข้อค้นพบจริงที่ได้พบในระหว่างการลงพ้ืนที่ศึกษา หลังจากนั้นจึงได้สังเคราะห์หาความเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความเป็นเหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Reasoning) 
เพ่ืออธิบายว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไรบ้าง และเป็นเพราะอะไร ในระหว่างที่ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้มีการตรวจสอบข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) เพ่ือการ
ตรวจหาความสอดคล้องและความชัดเจนของข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่างคน และจากวิธีการ
รวบรวมข้อมูลที่แตกต่าง แล้วน ามาสร้างข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และอภิปรายโดยอิง
บริบทของชุมชนควบคู่กับแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง น ามาเสนอเป็นรายงานการวิจัยในรูปแบบของ
การพรรณนา (Descriptive) 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ”  
เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี  ด าเนินการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ร่วมกับการใช้การสังเกต เพ่ือหนุนเสริมให้การศึกษาเกิดความ
ครอบคลุมและมีข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของชุมชนคีรีวง 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนคีรีวง และ 3) เพ่ือศึกษาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เพ่ือการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ผลการศึกษาสามารถน าเสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

4.1 บริบทของชุมชน 
4.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของชุมชน 
4.3 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง 
4.4 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็ง 
 

4.1 บริบทของชุมชน 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนคีรีวง 
ชุมชนคีรีวงเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขานครศรีธรรมราช ดังชื่อของชุมชนที่

เรียกว่า “คีรวีง” ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง หมู่ที่ 9 บ้านขุน
คีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทางทิศเหนือของอ าเภอลานสกา มีเนื้อที่ทั้งต าบล 90.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,150 ไร่ 
เฉพาะหมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุด มีพ้ืนที่ 2,596 ไร่ มีระยะทางจากที่ว่าการอ าเภอ
ลานสกาไปทางทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
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ประกอบด้วยกลุ่มบ้าน 4 กลุ่ม คือ บ้านหัวนอน บ้านควนบน บ้านวัดใหม่ และบ้านวัดกลาง หมู่ที่ 8 
บ้านคีรีทอง มีพ้ืนที่ประมาณ 890 ไร่ มีระยะทางจากที่ว่าการอ าเภอลานสกาไปทางทิศเหนือประมาณ 
14 กิโลเมตร ประกอบด้วยกลุ่มบ้าน 3 กลุ่ม คือ บ้านท่าชาย บ้านแพรกตัง และบ้านหนองไอ้นก หมู่ที่ 
9 บ้านขุนคีรี มีพ้ืนที่ประมาณ 2,195 ไร่ มีระยะทางจากที่ว่าการอ าเภอลานสกาไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 14.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 6 กลุ่มบ้าน คือ บ้านท่าหา บ้านในเกาะ บ้านวังยาว บ้าน
มะปราง บ้านคลองยาว และบ้านเชิงแตระ ส่วนหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม มีพ้ืนที่ประมาณ 2,519 ไร่ มี
ระยะทางจากท่ีว่าการอ าเภอลานสกาไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร ประกอบด้วยกลุ่มบ้าน 5 
กลุ่ม คือ บ้านในนา บ้านใหญ่ บ้านหัวเหว บ้านหัวหมง และบ้านหน้าวัด  (คณะท างานโครงการ
ภูมิภาค-ประเทศไทย, 2555) 

 
4.1.2 อาณาเขตติดต่อ  
            ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ภูเขายอดเพล อ าเภอพรหมคีรี 
            ทิศใต้   ติดต่อกับ เทือกเขาหอยสังข ์
           ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ เขาริงโร ต าบลท่าดี อ าเภอลานสกา 
            ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เขาหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงแผนที่ท่องเที่ยวบ้านคีรีวง 
แหล่งที่มา: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านคีรีวง, 2560  
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4.1.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
การตั้งถิ่นฐานของชาวชุมชนคีรีวงตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบแอ่งกระทะระหว่างภูเขา โดยมีภูเขาที่

ส าคัญๆ ในพ้ืนที่ 4 ลูก ได้แก่ เขาใหญ่ เขาหน้าลอน เขาในไฮ และเขาสันสวรรค์ มีแหล่งน้ าธรรมชาติ
ที่ส าคัญ 2 แหล่ง ได้แก่ คลองล างา และคลองท่าชาย ซึ่งไหลผ่านบ้านคีรีทองไปบรรจบกันกลายเป็น 
“คลองขุนน้ า” จากนั้นคลองขุนน้ าไหลผ่านบ้านขุนคีรีไปบรรจบกับคลองปงบริเวณบ้านคีรีธรรมกลาย 
เป็น “คลองท่าดี” เนื่องจากพ้ืนที่ตั้งของชุมชนอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบคาบสมุทรและได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุม ทั้งจากฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ท าให้ชุมชนคีรีวงมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดูกาล คือ
ฤดูร้อนและฤดูฝน โดยฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อันเป็นช่วงปลายลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีฝนตกน้อยและอุณหภูมิสูง ส่วนฤดูฝนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงย่อย คือ 
ช่วงแรกอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาจาก
ทะเลอันดามันและมีฝนตกไม่มากนัก และช่วงที่สองอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 
เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากทะเลจีนใต้มักจะมีฝนตกหนัก จากสภาพภูมิอากาศ
ดังกล่าวข้างต้น ท าให้พ้ืนที่ชุมชนคีรีวงมีปริมาณน้ าฝนอยู่ในเกณฑ์สูง กล่าวคือ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย
ถึง 2,381.3 มิลลิเมตรต่อปี (คณะท างานโครงการภูมิภาค-ประเทศไทย, 2555) 

 
4.1.4 พัฒนาการของชุมชน 
ชุมชนคีรีวงมีพัฒนาการมายาวนานกว่า 200 ปี โดยคนกลุ่มแรกที่เข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานใน

พ้ืนที่นี้ประกอบด้วยบรรดาไพร่ที่หลบหนีการเกณฑ์ของทางการเพ่ือไปรบที่เมืองไทรบุรี ซึ่งในปัจจุบัน
เป็นดินแดนส่วนหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอ่ืน ๆ ได้แก่ กลุ่มที่หนี
สักหรือหนีการเกณฑ์ของทางการพม่า กลุ่มที่เข้ามาสร้างวัด กลุ่มทหารผ่านศึกจากการรบที่ไทรบุรี
แล้วได้รับปูนบ าเหน็จ เป็นต้น บรรพบุรุษกลุ่มแรกของชาวคีรีวงได้เลือกจองพ้ืนที่บริเวณที่ราบในโอบ
ล้อมของขุนเขาแห่งนี้เพ่ือการตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากเห็นว่าเป็นท าเลที่ยากต่อการถูกคุกคามหรือถูก
ติดตาม ในขณะเดียวกันพ้ืนที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะมีทั้งป่าไม้และแม่น้ าที่ไหลผ่านตลอดปี 
ซึ่งคนในชุมชนได้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ในการสร้างบ้านเรือนขึ้น ณ จุดที่มีล าน้ าสามสายไหลมาบรรจบกัน 
พร้อมกับได้เพาะปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดแทรกไว้กับพันธุ์ไม้ธรรมชาติ ตั้งแต่ริมฝั่งน้ าไปจนถึงเชิง
เขาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เขาหอยสังข์ เขายอดเพล และเขาหลวง ชื่อของหมู่บ้านคีรีวง มีหมายความว่า
หมู่บ้านที่รายล้อมด้วยภูเขาเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามชื่อวัดประจ าท้องถิ่นคือวัดคีรีวง แทนเดิมหมู่บ้านที่
เรียกว่า “บ้านขุนน้ า” เพราะที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ใกล้กับต้นน้ าจากยอดเขาหลวง บนเทือกเขา
นครศรีธรรมราช  

ด้านการคมนาคม เดิมชาวคีรีวงติดต่อกับหมู่บ้านภายนอกโดยใช้เรือขุด ซึ่งท าจากไม้ตะเคียน 
ไม้ไอ้กลอง หรือไม้ตังหนขนาดใหญ่หลายคนโอบ มาล าเลียงผลหมากรากไม้ที่ผลิตได้ เช่น ทุเรียน 
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มังคุด สะตอ ลูกเนียง หมาก พลู ฯลฯ เพ่ือไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าจ าพวกข้าวสาร ปลา และอาหาร
ต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ที่อาศัยอยู่พ้ืนที่ราบในบริเวณอ าเภอปากพนัง หัวไทร และเชียรใหญ่ ในปัจจุบัน  
ซึ่งชาวคีรีวงในอดีตเรียกว่า “พวกนอก” และเมื่อชาวคีรีวงถ่อเรือไปแลกข้าว ก็จะใช้ค าว่า “ไปนอก”  
(สุจินต์ เนาวสุวรรณ, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 2560) ทั้งนี้เนื่องจากชาวนครศรีธรรมราชสมัยก่อน
นิยมเรียกชื่อถิ่นฐานของคนกลุ่มต่าง ๆ ตามสภาพที่ตั้งบ้านเรือนและสภาพเศรษฐกิจ กล่าวคือ 
ชาวเมือง ใช้เรียกแทนคนในตลาดหรือตัวเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งได้แก่ พวกขุนนาง ข้าราชการ ไพร่ 
ทาส ที่เข้ามารับใช้การงานของเจ้าขุนมูลนาย พ่อค้าชาวจีน และชาวต่างชาติ (หลังประกาศเลิกไพร่
และทาสในรัชกาลที่ 5 ได้มีชนชาติอ่ืนเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองได้โดยเสรี) ชาวนอก ใช้เรียกชาวชนบท
ที่ตั้งบ้านเรือน ประกอบอาชีพท าไร่ท านา และท าประมง อยู่ตามลุ่มแม่น้ าริมฝั่งทะเลตะวันออก ที่อยู่
นอกตัวเมืองออกไป ซึ่งในขณะนี้ก็คือ บริเวณอ าเภอหัวไทร เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ และปากพนัง 
ส่วนชาวคีรีวงและชาวชนบทที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและประกอบอาชีพท าไร่และท าสวนผักผลไม้อยู่
ตามที่ ราบทางด้านตะวันออกของเทือกเขาหลวง ซึ่ งอยู่ทางตะวันตกของตัวเมือง เรียกว่า  
“พวกเหนือ” หรือ “ชาวเหนือ” มีนัยของความหมายว่าเป็นพวกที่อาศัยอยู่เหนือน้ านั่นเอง เพราะ
พวกนอกเป็นพวกที่อยู่ปลายน้ า บางคราวชาวเหนือถ่อเรือลงไปแลกข้าวปลาอาหารกับพวกนอก  
ซึ่งพวกนอกเรียกว่า “พวกเรือเหนือ” นอกจากนี้ยังมี “ชาวนอกเขา” หรือ “พวกนอกเขา” หมายถึง
ประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ประกอบอาชีพท าสวนผักผลไม้และหาของป่าอยู่ตามที่ราบด้าน
ตะวันตกของเขาหลวง ได้แก่พ้ืนที่อ าเภอฉวาง พิปูน และนาบอน ชาวนอกเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ไกลจาก
เมือง ในอดีตแม้ว่าหมู่บ้านแถบนี้จะมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ แต่ก็ต้องทิ้งเปล่าจ านวนมากเพราะบริโภค
เองได้ไม่หมด และชุมชนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ห่างไกลเกินกว่าจะน าไปขายแลกเปลี่ยนกับพวกในเมืองและ
พวกนอกได้ 

พัฒนาการของชุมชนคีรีวง สามารถพิจารณาโดยเริ่มจากเมื่อปี พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นปีที่เกิด
เหตุการณ์วาตภัยร้ายแรงที่แหลมตะลุมพุก ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนและสวนผลไม้ในชุมชนได้รับความ
เสียเสียหายจ านวนมาก อีกทั้งน้ าในล าคลองท่าดีมีความตื้นเขิน เนื่องจากการพังทลายของหน้าดิน 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพ้ืนที่ป่าถูกแผ้วถางท าลายจนเหลือต้นไม้ใหญ่ไม่มากพอที่จะเป็นแนวกันชน
เพ่ือลดแรงปะทะจากลมพายุได้ นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังส่งผลให้การสัญจรทางน้ า
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้าวของซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการด ารงชีพได้ยุติลงตั้งแต่นั้นมา ผลกระทบครั้งนี้
ท าให้ต่อมาชาวคีรีวงต้องร่วมกันบุกเบิกสร้างเส้นทางการคมนาคมทางบกขึ้น เพ่ือให้คนในชุมชน
สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้อย่างสะดวกสบายขึ้น โดยถนนของชุมชนสายแรกคือเส้นทางจากวัด
โคกถึงบ้านขุนน้ า เป็นถนนที่สร้างจากการร่วมแรงของกลุ่มชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาต่อพ่อท่านชื่น อดีต
เจ้าอาวาสวัดคีรีวง ผู้ซึ่งมีบทบาทอย่างสูงต่อการพัฒนาชุมชนในยุคนั้น การคมนาคมที่สะดวกขึ้นของ
ชุมชนนี้ท าให้สังคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด จากเมื่อก่อนที่
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การเกษตรเน้นแบบพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ใช้เฉพาะแรงกายและเครื่องมือพ้ืนฐาน เช่น มีด
พร้า จอบ เป็นต้น บุกเบิกที่ท ากิน เปลี่ยนมาเป็นการใช้เครื่องทุ่นแรงสมัยใหม่มากขึ้น เช่น เลื่อยยนต์ 
รถไถ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติถูกท าลายมากขึ้น
จนเริ่มเสียสมดุล 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัย น้ าป่าไหลทะลักเข้าสู่ชุมชนคีรีวงอีกครั้ง เกิด
การถล่มลงมาของดินและหินบนภูเขา ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สิน เสียหาย รวมทั้งชาวบ้าน
เสียชีวิตจ านวนหลายราย ผลจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ท าให้สมาชิกในชุมชนพยายามช่วยเหลือตนเอง
และร่วมกันฟื้นฟูชุมชน หนึ่งในกิจกรรมส าคัญที่ท าคือการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านคีรีวง
ขึ้นมา จนประสบความส าเร็จในปี พ.ศ. 2523 ท าให้ชาวบ้านมีเงินทุนไว้ใช้หมุนเวียนและพ่ึงพายาม
จ าเป็น ความร่วมมือและการยึดในคุณค่าร่วมของชาวคีรีวงท าให้กลุ่มออมทรัพย์มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนหลายล้านบาทไว้ใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชนและ
ช่วยเหลือชาวบ้าน หลังจากนั้นรัฐได้ประกาศนโยบายให้พ้ืนที่ตรงนี้จัดอยู่ในกลุ่มพ้ืนที่สีแดงและพ้ืนที่
เขตชายแดนสีชมพู ซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงด้านความมั่นคงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงให้
มีการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง และมีการประกวดหมู่บ้านที่มีผลงานดี โดยคัดเลือก
จากหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติส าคัญ คือ 1) คนในหมู่บ้านมีความสามัคคี 2) หมู่บ้านมีความพร้อมด้านผู้น า 
และ 3) หมู่บ้านเป็นพ้ืนที่สีแดงหรือเป็นพ้ืนที่เสี่ยง ซึ่งหมู่บ้านคีรีวงได้รับคัดเลือกให้ ได้รับรางวัล
หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อ.พ.ป.) ในระดับชมเชย 

อย่างไรก็ตาม หลังจากหมู่บ้านประสบความส าเร็จในการพัฒนามาระยะหนึ่ง ได้มีเหตุการณ์ที่
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2531 คือ เหตุการณ์อุทกภัย น้ าป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลวง ดิน 
โคลน ทราย และไม้ซุงไหลบ่าทับถมและท าลายหมู่บ้าน จนอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 
198 หลัง รวมทั้งวัดและสถานที่อ่ืน ๆ ถูกพัดพาไปด้วย ที่ส าคัญคือเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้ลักษณะ
ทางกายภาพของชุมชนคีรีวงเปลี่ยนแปลงไปมาก สายน้ าลดความคดเคี้ยวลงและเปลี่ยนทิศทางมาตัด
ผ่านตรงกลางของหมู่บ้าน แบ่งชุมชนออกเป็นสองฝั่งคลองอย่างชัดเจน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทางราชการจึงได้แนะน าให้อพยพย้ายไปตั้งหมู่บ้านใหม่ในที่ที่ปลอดภัยกว่า 
แต่ชาวชุมชนไม่ยอมย้ายถิ่น เพราะเห็นว่าที่แห่งนี้บรรพบุรุษได้บุกเบิกและสร้างไว้ให้  มันส าคัญเกิน
กว่าที่จะทิ้งไปได้ ในขณะเดียวกัน เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ชุมชนคีรีวงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 
กลายเป็นจุดหักเหที่ท าให้ชาวชุมชนคีรีวงต้องหันกลับมาทบทวนและพิจารณาปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต
และวิถีการด าเนินชีวิตกันอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในพ้ืนที่ที่ เปราะบางได้อย่าง
ปลอดภัย สมาชิกในชุมชนจึงช่วยกันฟ้ืนฟูพร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต โดยการลดการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติลงเพ่ือให้ระบบนิเวศมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น 
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 ในปี พ.ศ. 2532 ได้มีการด าเนินโครงการฟ้ืนฟูและบรรเทาอุทกภัยบ้านคีรีวงโดยกรม
ชลประทาน ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริ มีการขุดลอกคลองและป้องกันตลิ่ง เพ่ือแก้ปัญหา
การกัดเซาะและลดแรงปะทะของน้ าในคลอง ใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท และในปีเดียวกัน กองทัพ
ภาคที่ 4 ร่วมกับมูลนิธิหมู่บ้านได้มาสร้างที่พักพิงชั่วคราวประมาณ 300 หลัง ให้กับชาวบ้านที่
บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ก่อนที่ชาวบ้านเหล่านี้จะสร้างบ้านใหม่ และมูลนิธิศุภนิมิต
ได้เข้ามาดูแลเรื่องทั่วไป และเก็บข้อมูลเพื่อท าวิจัย นอกจากนี้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนน ากลุ่มต่าง 
ๆ ในชุมชนยังไดร้่วมกับสวนสร้างสรรค์นคร-บวรรัตน์จัดตั้งกองทุนเติมสีเขียวใส่เขาหลวง โดยมีการจัด
กิจกรรมปลูกป่าทดแทนขึ้น ตั้งแต่พ้ืนราบในหุบเขาคีรีวงไปจนถึงยอดเขาหลวง ปลูกต้นประดู่ตลอด
แนวคลองท่าหา คลองปง คลองท่าชาย และคลองท่าดี เพ่ือให้ต้นไม้ช่วยยึดเกาะหน้าดินและป้องกัน
การพังทลายของหน้าดินบริเวณริมตลิ่งของชุมชน หลังจากชุมชนเริ่มมีการฟ้ืนฟูขึ้นมา ในปี พ.ศ. 
2534 กรมโยธาธิการได้สร้างสะพานข้ามคลองในชุมชนคีรีวง ซึ่งมีความยาวประมาณ 100 เมตร  
โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 8 ล้านบาท เพื่อใช้เชื่อมและเพ่ิมความสะดวกในการเดินทางของคน
สองฝั่งชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 มีการอบรมการพัฒนาผู้น าให้กับชุมชนบ้านคีรีวง ด าเนินการโดย
มูลนิธิโกมล-คีมทอง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนไทย-ออสเตรเลีย (TACAP) ในขณะเดียวกัน
มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ได้ก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนคีรีวง) นอกจากนี้ วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราชยังได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและช่วยฝึกทักษะการเป็นผู้น าของ
ชุมชนด้วย 

ปี พ.ศ. 2536 เนื่องจากชุมชนมีขนาดใหญ่ จ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น จึงเสนอให้ทาง
ราชการแยกหมู่บ้านออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง หมู่ที่ 9 บ้านขุน
คีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ท าโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองปงในชุมชนบ้านคีรีวง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการคมนาคมของคนในชุมชน ถัดมาในปี พ.ศ. 
2537 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียได้สนับสนุนการท าโครงการพัฒนาอาชีพ
เสริมควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้เพ่ือให้ชาวบ้านลดการท าลายธรรมชาติลงและให้ชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองได้ในการจัดการอาชีพรวมถึงธุรกิจชุมชน โดยให้คนในชุมชนได้มีโอกาสในการสร้าง
อาชีพภายใต้บริบทที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่า 
ผลจากการพัฒนานี้ก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพขึ้นอย่างหลากหลาย อีกทั้งในปี พ.ศ. 2539 กลุ่มการ
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านคีรีวงไดเ้ริ่มก่อตัวและมีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจนขึ้น โดยมีการไปศึกษาดู
งานที่ชุมนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในเรื่องของการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อกลับมาแล้วจึงได้มีการตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงขึ้น 
โดยมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น ากลุ่มองค์กรต่าง ๆ เป็นแกนน า ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่อง
การท่องเที่ยวฐานชุมชน ท าให้ชุมชนเริ่มมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
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หลังจากชุมชนเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2543  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาให้การสนับสนุนจัดท าโครงการก่อสร้างถนนในชุมชนเป็น
ระยะทาง 10 กิโลเมตร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการคมนาคมระหว่างชุมชนกับอ าเภอและตัวเมือง
นครศรีธรรมราช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนให้มีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. 2544 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ท าโครงการสร้างป้ายสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในชุมชนคีรีวง เพ่ือเป็นสื่อแสดงสัญลักษณ์ให้ผู้มาเยือนได้รู้จักกับสถานที่
ของชุมชนอย่างทั่วถึง ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ ปี พ.ศ. 
2545 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ก าหนดให้บ้านคีรีวงเป็นหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบ 1 ใน 20 หมู่บ้านใน 19 จังหวัดทั่วประเทศ และได้
สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ อันช่วยเพ่ิม
รายได้ให้กับกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง จากการส่งเสริมและพัฒนาด้วยการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างหลากหลายมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนา
ชุมชนได้คัดเลือกให้บ้านคีรีวงเป็นหมู่บ้านโอทอปต้นแบบ และต่อมากระทรวงการท่องเที่ยวและการ
กีฬาได้คัดเลือกหมู่บ้านคีรีวงให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป 1 ใน 4 หมู่บ้านต้นแบบทั่วประเทศไทย 
สถานการณ์และพัฒนาการของชุมชนดังกล่าวนี้สามารถสรุปเป็นเส้นเวลา (Time Line) ดังตารางที่ 
4.1  
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ตารางที่ 4.1 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคีรีวง พ.ศ. 2505 – 2548 

ปีพุทธศักราช เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบต่อการด ารงชีพ 

สังคมและเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2505 วาตภัย แหลมตะลมุพุก • บ้ าน เรือนและสวนผลไม้ เสี ยหาย
จ านวนมาก 

• ล าคลองท่าดีมีความตื้นเขิน เนื่องจาก
การพังทลายของหน้าดิน สาเหตุเกิด
จากพ้ืนท่ีป่าถูกท าลายจากการตัดต้นไม้
ใหญ่ 

• การสัญจรทางน้ าเพื่อการแลกเปลี่ยน
ข้าวของยุติลง 

• เกิดเส้นทางคมนาคมทางบก มีความ
สะดวกกับการติดต่อโลกภายนอก 

• วิถีชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญ
ขึ้นเนื่องจากการคมนาคมสะดวกขึ้น 

• ส ภ า พ แ วด ล้ อ ม เริ่ ม เสี ย ส ม ดุ ล 
เนื่องจากป่าไม้ที่ลดลงอย่างมหาศาล 

2518 
 

อุทกภัย 
น้ าป่าไหลหลาก 

• บ้านเรือน ทรัพย์สิน เกิดความเสียหาย
อย่างมาก  

• ผู้คนเสียชีวิต 

• คนในชุมชนช่วยเหลือตัวเอง และ
ช่วยกันฟื้นฟูชุมชน 

• ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  

• ดินและหินถล่ม 

2523 การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
ประสบความส าเรจ็ 

 • หมู่บ้านมีเงินทุนไว้ใช้หมุนเวียนยาม
จ าเป็น 

 

2528 หมู่บ้านได้รับรางวัลชมเชย 
(อ.พ.ป.) 

 • หมู่บ้านได้รับรางวัลชมเชยในการ
ประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกัน
ตนเองระดับประเทศ (ซึ่งพิจารณา
จากความสามัคคี ความพร้อม ผู้น า 
พื้นที่เสี่ยงหรือพ้ืนท่ีสีแดง) 

• สภ าพ แวดล้ อม ถู กท าล ายอย่ า ง
ต่อเนื่อง และยังไม่ได้รับการแก้ไข 
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สังคมและเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2531 อุทกภัย 
น้ าป่าไหลหลากจาก

เทือกเขาหลวง 

• น้ าป่าจากเทือกเขาหลวง พร้อมดิน 
โคลน ทราย และไม้ซุง ไหลบ่าทับถม
ท าลายหมู่บ้าน บ้านเรือน วัด โรงเรียน 
ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมเสียหาย 

• ผู้คนเสียชีวิต 

• ชาวบ้านเรียนรู้การปรับเปลี่ยนวิถี
การด ารงชีวิต และการท าอาชีพอย่าง
จริงจัง 

• เกิดกลุ่มอาชีพ มีการสร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขึ้น บนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัตถุดิบในท้องถิ่น 

 

2536 ชุมชนแยกหมู่บ้าน • มีประชากรเพิ่ มมากขึ้ น  โดยแยก
ออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ 
- หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง 
- หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง 
- หมู่ที่ 9 บ้านขุนคีรี 
- หมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม 

• อบจ. ได้ท าโครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองปงในชุมชน 

• ชาวบ้านได้รับความสะดวกจากการ
สร้างสะพานข้ามคลอง ท าให้การ
เดินทางสะดวกสบายมากขึ้น 

 

2537 เกิดโครงการพัฒนาอาชีพ • หน่วยงานภายนอกสนับสนุนการท า
โครงการพัฒนาอาชีพเสริม  

• ชาวบ้านพึ่งตนเองได้ในการจัดการ
อาชีพรวมถึงการท าธุรกิจชุมชน 

• ชาวบ้านลดการท าลายธรรมชาติ  

2539 ตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

• การท่องเที่ยวของชุมชนมีการพัฒนา
จากการศึกษาดูงาน เกิดแกนน าในการ

• กลุ่มอาชีพ และกลุ่มกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเริ่มมีการฟื้นฟู 

• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความสมดุล ชาวบ้านรู้จักใช้ประโยชน์
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สังคมและเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการการท่องเที่ยว จากทรัพยากรอย่างไม่ท าลาย 
2543 – 2544 การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน 

• เกิดโครงการก่อสร้างถนนในชุมชน
ระยะทาง 10 กิโลเมตร 

• เกิดโครงการสร้างป้ายสื่อความหมาย
ในแหล่งท่องเที่ยว 

• รายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เพิ่มมากข้ึน  

• เกิดปริมาณขยะจากการท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

2545 กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้

บ้านคีรีวงเป็นหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

• เป็นโครงการต้นแบบ 1 ใน 10 หมู่บ้าน 
ใน 19 จังหวัดทั่วประเทศ และได้รับ
เงินสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

• หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาดู
งานภายในชุมชนมากขึ้น 

 

2548 กระทรงมหาดไทย โดย
หน่วยงานพัฒนาชุมชน 
ก าหนดให้บ้านคีรีวงเป็น
หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ 

• ชุมชนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน
ท่ องเที่ ย ว OTOP 1 ใน  4 หมู่ บ้ าน
ต้นแบบท่ัวประเทศ 

• ชุมชนมี ช่ือ เสี ยง เป็ นที่ รู้ จั กของ
ภายนอก และมีหน่วยงานเข้ามา
เรียนรู้การจัดการต่าง ๆ ภายใน
ชุมชน 

• เริ่ ม มี ปั ญ ห าม ล พิ ษ ท า งอ าก า ศ
เนื่ อ งจ าก ก า ร เพิ่ ม ป ริ ม าณ ข อ ง
ยานพาหนะที่เข้ามาในชุมชน 

แหล่งที่มา พัฒนาโดยผู้ศึก
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4.1.5 การประกอบอาชีพ 
 อาชีพหลักที่ท ามาตั้งแต่อดีตของชาวคีรีวงคือการท าสวนในลักษณะที่เรียกว่า “สวนสมรม” 
อันเป็นการปลูกพืช ผัก และไม้ผลหลายชนิดแบบผสมผสานไว้บนเนื้อที่เดียวกัน ผลผลิตที่ได้จากการ
ปลูกมักจะน ามาบริโภคและแลกเปลี่ยนกันระหว่างชาวนอกกับชาวเหนือ โดยชาวนอกคือคนที่อยู่นอก
หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนริมทะเลแถบลุ่มน้ าปากพนั ง ส่วนชาวเหนือคือคนที่อยู่ในหมู่บ้านคีรีวง  
การแลกเปลี่ยนดังกล่าวท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์และเป็นที่มาของค าว่า “เกลอเขา เกลอเล” ที่สะท้อน
ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพากันระหว่างกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ภูเขากับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล ผ่านการแลกเปลี่ยนผลผลิตที่กลุ่มหนึ่งมีมากจนเกินพอในขณะที่อีกกลุ่มขาด ท าให้ชุมชน
เกิดความคุ้นเคยและสนิทสนมกัน และเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน เนื่องจากในอดีตเป็นยุคที่
เส้นทางการคมนาคมยังไม่สะดวก การเดินทางระหว่างชุมชนยังคงมีความล าบาก เป็นการเดินทางเท้า
เพ่ือหาบผลผลิตไปแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน โดยการน าภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้ในการสานตะกร้า  
ที่เรียกว่า “โตร๊ะ” น ามาใช้บรรจุผลไม้และผลผลิตที่ได้จากสวนสมรมไปยังตลาดหรือชุมชนอ่ืน ๆ  
การท าตะกร้านี้ท าโดยการน าเอาต้นคลุ้ม ซึ่งเป็นพืชตระกูลคล้า ที่มีคุณสมบัติเปลือกหนา มีความ
แข็งแรงและทนทานกว่าต้นคล้า มาสานเป็นตะกร้า โดยใช้คานหาบที่ท าจากไม้ไผ่ที่แข็งแรง สามารถ
รับน้ าหนักมากถึง 40 กิโลกรัม ขากลับก็จะน าสิ่งของเครื่องใช้จ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น กะปิ เกลือ น้ าตาล เป็นต้น ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อมาจากตลาดระหว่าง
ทาง กลับมาใช้ในครอบครัวและจ าหน่ายจ่ายแจกในชุมชน  
 ในปัจจุบัน คนในชุมชนคีรีวงยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก (ดังตารางที่ 4.2) และ
ยังคงมีการท าสวนสมรม บนฐานของการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาปรับใช้เช่นเดียวกับในอดีต 
ทว่าคนในชุมชนได้มีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพขึ้นมาก โดยมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ขึ้นมาอย่างหลากหลาย ได้แก่ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนบ้านคีรีวง กลุ่มใบไม้ 
กลุ่มลูกไม้ กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน กลุ่มบ้านสมุนไพร กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านคีรีวง กลุ่มลาย
เทียนบาติกสีธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านเกษตรสอยดาว กลุ่มแม่บ้านท าขนม กลุ่มน้ ายาเอนกประสงค์
ส าหรับใช้ในครัวเรือน กลุ่มแปรรูปผลผลิตและถนอมอาหาร กลุ่มแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร กลุ่ม
แปรรูปผักผลไม้ชุมชนคีรีวง กลุ่มอาชีพสวนผลไม้ชุมชนคีรีวง และกลุ่มเกษตรกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม
ชุมชนคีรีวง เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นเหล่านี้ยังคงมีความเก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรม โดยมี
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์จนกลายเป็นผลผลิตที่สามารถน ามาขายสร้างรายได้เสริม และยัง
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยบางส่วนอีกด้วย ซึ่งในการศึกษานี้ได้คัดเลือกบางกลุ่ม
มาศึกษาในรายละเอียดเป็นรายกรณีต่อไป  
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ตารางที่ 4.2 การประกอบอาชีพของคนในชุมชนคีรีวง 

แหล่งที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2561 
 

4.1.6 ความเกี่ยวข้องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีพในชุมชน 
 ชุมชนคีรีวงเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์อย่างมาก 
เนื่องจากที่ตั้งของชุมชนอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาและมีแม่น้ าไหลผ่านหมู่บ้านซึ่งมีน้ าตลอดทั้งปี  
วิถีการด าเนินชีวิตและการด ารงชีพของคนในชุมชนจึงมีความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
  จากการศึกษาพบว่า ภายใต้สภาพการณ์ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์
ของชุมชนที่เป็นมาตั้งแต่อดีต ชาวบ้านมีความผูกพันและมีการด ารงชีวิตที่พ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มแรกของการตั้งถิ่นฐาน กล่าวคือ บรรพบุรุษ
กลุ่มแรกของชาวคีรีวงได้เลือกจองพ้ืนที่บริเวณที่ราบในโอบล้อมของขุนเขาแห่งนี้เพ่ือการตั้งถิ่นฐาน 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นท าเลที่ยากต่อการถูกคุกคามหรือถูกติดตาม ในขณะเดียวกันพ้ืนที่แห่งนี้มีความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้และน้ า เพราะล าคลองท่าดีไหลผ่าน พวกเขาจึงได้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ในการก่อตั้ง
บ้านเรือนขึ้น ณ จุดที่มีล าน้ าสามสายไหลมาบรรจบกัน พร้อมกับได้เพาะปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด
แทรกไว้ในป่าท่ามกลางพันธุ์ไม้ธรรมชาติ ตั้งแต่ริมฝั่งน้ าสู่เชิงเขาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เขาหอยสังข์  
เขายอดเพล และเขาหลวง แต่หลังจากเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ที่แหลมตะลุมพุก เมื่อปี พ.ศ. 2505 
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ชุมชนคีรีวงได้รับผลกระทบ โดยมีบ้านเรือนและสวนผลไม้เกิดความเสียหายเป็น
จ านวนมาก ล าคลองท่าดีมีความตื้นเขิน เนื่องจากการพังทลายของหน้าดิน ชาวบ้านได้วิเคราะห์
สาเหตุแล้วคาดว่าเกิดจากการตัดไม้ท าลายป่าเป็นส าคัญด้วยประการหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อม
เริ่มเสียความสมดุลอย่างเห็นไดช้ัด ไม่สามารถรับน้ าและลมที่พัดมาอย่างรุนแรงได้ เหตุการณ์ครั้งนี้ท า
ให้การด ารงชีพของชาวบ้านเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งการสัญจรทางน้ าเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนสินค้าต้องยุติลง และเกิดเส้นทางคมนาคมทางบกขึ้นมาแทน ท าให้มีความสะดวกมากขึ้น 
ชุมชนสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นในชุมชนคีรีวง วิถีการด าเนินชีวิตจึงค่อยๆ 
เปลี่ยนไป รวมถึงยุทธวิธีการด ารงชีพก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีบ้านเรือนและ

อาชีพ จ านวน (ร้อยละ) 

เกษตรกร 80.93 
ค้าขาย 6.31 
รับจ้าง 9.09 

รับราชการ 3.66 
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ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจ านวนหนึ่ง อีกทั้งมีชาวบ้านเสียชีวิตกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เป็น
ผลมาจากมีดินและหินถล่มลงมาจากเทือกเขาจ านวนมาก เหตุการณ์ ในครั้งนี้ ได้ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสภาพทางกายภาพของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คนใน
ชุมชนจึงพยายามช่วยเหลือตัวเองและร่วมกันฟ้ืนฟูชุมชน โดยการสร้างที่อยู่อาศัยและปรับพ้ืนที่ท ากิน
ขึ้นมาใหม่ทั้งหมู่บ้าน จนกระทั่งชุมชนคีรีวงได้ประสบเหตุการณ์อุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีก ในปี 
พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้รับการเตือนภัยไว้ล่วงหน้า โดยได้เกิดการพังทลายของภูเขาลงมา 
ดินและน้ าป่าไหลทะลักเข้ามาในชุมชน ก่อความเสียหายให้บ้านเรือน ไร่นา ชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
หนักหน่วง พ้ืนที่บางส่วนได้กลายเป็นที่ร้างเสมือนทะเลทราย และบางส่วนกลายเป็นล าน้ าใหญ่กว้าง
ประมาณ 30-40 เมตร นอกจากนี้ สถานที่ส าคัญของชุมชน ทั้งวัด โรงเรียน รวมทั้งที่ตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์ ได้ถูกน้ ากัดเซาะพังไปเช่นเดียวกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมหาศาลจนไม่สามารถค านวณค่า
ความเสียหายที่เกิดข้ึนในครั้งนี้ได้ 

การที่มีเหตุการณ์วาตภัยและอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่คีรีวงหลายครั้ง ได้สร้างผลกระทบต่อ
ต่อวิถีการด าเนินชีวิตและการท ามาหากินของชาวบ้านในชุมชนคีรีวงอย่างมาก ทั้งที่อยู่อาศัย ที่ท ามา
หากิน และสถานที่ส าคัญ รวมทั้งสถานที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นอุปสรรคท่ีสร้างความเปราะบางแก่
การด ารงชีพของคนในชุมชนด้วย ดังที่อดีตผู้น าชุมชนได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวว่า 

… ผมวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นว่ามีปัจจัยเหล่านี้ คือ 1) ปัจจัยเรื่อง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในอดีตไม่มีกระบวนการจัดการ และดูแลทรัพยากรทาง
ธรรมชาติของชุมชน 2) คนไปท าลายธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ และ 3) ชุมชนคีรี
วงมีที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาหลวงที่สูงที่สุดในภาคใต้ พอเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงก็ไม่สามารถ
รับมือได้ ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นจากคนนั้นเกิดจากคนมาท าลายธรรมชาติโดยวิถีชีวิต เขาไม่ได้
ตั้งใจจะท าลาย แต่มันเป็นวิถี เป็นวัฒนธรรม เป็นอาชีพ ที่เป็นไปโดยธรรมชาติมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ (ยงยุทธ กระจ่างโลก, สัมภาษณ์, 2560) 

 
 จากที่กล่าวมา รวมทั้งค าอธิบายของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สะท้อนให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนคีรีวงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีพ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพียงแต่
ในอดีตชาวบ้านอาจยังไม่รู้แนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างชาญฉลาด และรับรู้
ถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึ้นตามมาจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระวัง แต่เมื่อประสบกับปัญหา ในขณะ
ที่ในปัจจุบัน ชาวบ้านได้วิเคราะห์และมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และทราบถึงแนว
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวัง รวมทั้งพยายามใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถด ารงชีพอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีความสุขและยาวนาน 
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ความพยายามในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเน้นการใช้อย่างชาญฉลาดนี้ มีความเชื่อมโยงกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นส าคัญด้วย สิ่ งที่ สะท้อนถึงความพยายามในการด ารงชี พที่ ค านึงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนคีรีวง คือ การท าสวนสมรม ซึ่งเป็นการปลูกพืชหลาย
ชนิด โดยเฉพาะไม้ผล บนพ้ืนที่เดียวกันที่มีขนาดจ ากัด เป็นการปลูกในลักษณะที่ผสมปนเปกันไปโดย
อิงความเป็นธรรมชาติ ปราศจากการใช้สารเคมี ไม่มีการแยกแปลงตามชนิดของพืช แต่เป็นการจัดให้
พืชต่างชนิดอาศัยอย่างเกื้อกูลกันในพ้ืนที่เดียวกัน ร่วมกับพืชดั้งเดิมบางส่วนที่มีอยู่ นับเป็นภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของคนภาคใต้อย่างแท้จริง เพราะพบได้ในหลายพ้ืนที่ทางภาคใต้ตอนบน เป็นการปฏิบัติที่ช่วย
ลดความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากไม้ผลต่างชนิดกันมักจะออกผลใน
ช่วงเวลาที่ต่างกัน ท าให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือรับประทานและจ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี 
อีกทั้งยังช่วยในการป้องกันผลผลิตล้นตลาดด้วย ในปัจจุบัน การท าสวนสมรมยังคงมีการสืบทอดและ
ท ากันมาอย่างกว้างขวาง จนสามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม โดยมีผู้ท าส่วนลักษณะนี้ในชุมชนกว่า 
3,000 ครัวเรือน ผลิตผลทางการเกษตรที่ข้ึนชื่อของคีรีวง คือ มังคุด เงาะ ทุเรียน และสะตอ ส่วนมาก
มาจากสวนสมรม 
 

4.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพในชุมชนคีรีวง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากพัฒนาการทาง
ความคิด การทดลองปฏิบัติจนเห็นผล และการปรับตัวให้เหมาะกับสภาพปัญหาที่คนในท้องถิ่น
ประสบ โดยรวมถึงการปรับวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนและวิถีการด ารงชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
ท าให้เกิดผลผลิตตามมาที่สามารถสร้างอาชีพซึ่งก่อให้เกิดรายได้ อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการมีเศรษฐกิจที่ดีของคนในชุมชนได้ 

คนในชุมชนคี รีวง อ า เภอลานสกา จั งหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยอยู่ท่ ามกลาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีการด ารงชีพของคนในชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และเป็นรากฐานของการเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญอย่างหลากหลาย  โดยในอดีต  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาขึ้นมาจากการลองผิดลองถูก และมีการทดลองใช้รวมทั้งปรับแต่งจนสามารถ
น ามาใช้ได้จริง จากความคิดของบรรพบุรุษแล้วถ่ายทอดต่อเนื่องกันมา ต่อมาได้มีการพัฒนาเพ่ือปรับ
ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินชีวิตตามยุคสมัยและของบริบทชุมชนและสังคมวงกว้าง 
ดังจะเห็นได้จากการน าภูมิปัญญามาปรับใช้และสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะกับความ
ต้องการของคนในปัจจุบัน และไม่ได้จ ากัดอยูเพียงแต่ความต้องการของคนในชุมชนเท่านั้น แต่ยัง
ค านึงถึงความต้องการของตลาดภายนอกชุมชนด้วย นอกจากนี้ยังมีการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการผลิต การบรรจุภัณฑ์และการตลาด  และมีการ
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รวมกลุ่มอาชีพหลากหลายกลุ่มขึ้นในชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้การรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา  
ซ่ึงน าภูมิปัญญาเหล่านี้มาปรับใช้เพ่ือผลิตเป็นสินค้ามาจ าหน่าย สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม
และครอบครัว อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้ภายนอกได้รู้จักชุมชนคีรีวง ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นใน
ชุมชน  

การรวมกลุ่มท่ีมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพมาใช้ของสมาชิกชุมชนคีรี
วงมีด้วยกันหลายกลุ่ม แต่ที่เด่นชัดและมีการพัฒนาให้สามารถด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมี 6 กลุ่ม
ด้วยกัน คือ 1) กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ 2) กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนบ้านคีรีวง 3) กลุ่มมัดย้อมสี
ธรรมชาติ 4) กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 5) กลุ่มบ้านสมุนไพร และ 6) กลุ่มลูกไม้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้
เลือกกลุ่มเหล่านี้มาศึกษาเชิงลึกเพ่ือสะท้อนถึงภูมิปัญญาชนิดต่าง ๆ ที่ชุมชนมีและน ามาใช้ด ารงชีพ
ของคนในชุมชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.2.1 กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ 

1) ประวัติความเป็นมา 
ก่อนการจัดตั้งกลุ่มลายเทียน คุณอารี ขุนทน ได้ชักชวน คุณทิมาทร ไชยบุญ  

แกนน ากลุ่มผู้ซึ่งมีความสามารถในการเขียนลายบนผ้าบาติก ให้ไปท างานในกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ 
เพ่ือให้เป็นผู้ออกแบบผ้าและลวดลายต่าง ๆ นายทิมาทรท าได้ประมาณ 1 ปี จึงชักชวนเพ่ือนรวม
ทั้งหมด 15 คน มาตั้งกลุ่มลายเทียนขึ้นมา เนื่องจากต้องการความเป็นอิสระจากกลุ่มมัดย้อม ก่อนการ
จัดตั้งกลุ่ม นายทิมาทรได้ไปเข้ารับการอบรมการท าผ้าบาติกที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช และเห็นว่ามีความรู้พอที่จะใช้ท ามาหากินได้ รวมทั้งเสียดายความรู้ที่ได้เรียนมา  
จึงได้ระดมทุนจากเพ่ือนๆ ที่สนิทกันได้เงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,000 บาท แล้วน าเงินมาลงทุนซื้อ
วัสดุต่างที่จะใช้และช่วยกันท างานเป็นเวลา 3 เดือนโดยไม่มีการจ่ายค่าแรงงาน เพ่ือเป็นการสะสมทุน 
หลังจาก 3 เดือนผ่านไป ได้คืนเงินให้สมาชิกที่สมทบเงินในตอนแรก และเริ่มจ่ายค่าแรงงานให้กับ
สมาชิก ซึ่งในช่วงนั้นสมาชิกได้ถกเถียงกันเพ่ือหารูปแบบการจัดการกลุ่มว่าจะเป็นแบบไหนจึงจะดี  
ในที่สุดได้ข้อตกลงกันว่า ให้  นายทิมาทร ซึ่ งเป็นประธานกลุ่ม  เป็นผู้จัดการเองในลักษณะ
ผู้ประกอบการ ส่วนสมาชิกไม่ต้องการเงินปันผล ขอให้จ่ายค่าแรงงานที่ท าก็พอแล้ว  

ในช่วงแรกของการจัดตั้งกลุ่มในปี พ.ศ. 2545 กลุ่มฯ ได้มีการเขียนโครงการเพ่ือขอ
เงินสนับสนุนจาก อบต. ก าโลน และ อบต. ก าโลนได้ให้การสนับสนุนเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
สถานที่ท าผ้าบาติกเป็นจ านวนเงิน 48,000 บาท โดยสมาชิกได้มาช่วยกันออกแรงก่อสร้าง นอกจากนี้ 
ยังไปกู้เงินที่กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนมาอีก 50,000 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบการ เมื่อจ่ายคืนเงินกู้หมดในปลายปี พ.ศ. 2547 จึงกู้มาอีก 150,000 บาท เพ่ือน าเงินมาต่อ
ยอดและพัฒนากลุ่มให้พร้อมทีจ่ะขยายการการผลิตให้มากยิ่งข้ึน 
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ส าหรับการตั้งชื่อกลุ่มนั้น นายแพทย์บัญชา พงษ์พาณิช ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อว่า 
“หมอบัญชา” นักกิจกรรมที่สนใจงานพัฒนาที่สมาชิกกลุ่มให้ความเตารพนับถือเป็นผู้ตั้งชื่อให้ ตอน
แรกนายทิมาทรได้ตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มผ้าบาติกสีธรรมชาติ” ซึ่งหมอบัญชาเห็นว่าชื่อนี้บ่งบอกถึง
กิจกรรมที่กลุ่มท าตรงเกินไป ไม่มีความดึงดูดใจ จึงตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มลายเทียน” อันหมายถึงการ
หล่อหลอมจิตใจคนท างานให้เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ หมอบัญชายังได้แนะน าการออกแบบลวดลาย
ผ้าบาติกว่า ควรท าให้ฉีกจากแนวเดิม เพราะเห็นว่าการท าลวดลายแบบเดิมจะท าการตลาดได้ยาก 
และสินค้าไม่มีเอกลักษณ์ ผลจากการพัฒนาท าให้กลุ่มลายเทียนได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน 2547 
นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 จากการประกวดผลิตภัณฑ์ “OTOP เมืองคอน ’47” 
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เนื่องในงานมังคุดหวาน อลังการ OTOP เมืองคอน ’47 และได้รับการ
คัดสรรให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2547 ประเภทผ้าเอกนกประสงค์ ระดับสี่
ดาว 

2) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
การจัดตั้งกลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาตินี้มีวัตถุประสงค์  8 ประการ คือ 1) สร้าง

อาชีพเสริมให้กับบุคคล 2) สร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 3) สร้างความเข้มแข็งแก่คนในชุมชนให้
สามารถคิดเอง ท าเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น 4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) เพ่ือให้สมาชิก
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  6) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งสามัคคีในหมู่คณะ 7) ส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของสมาชิกชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ 8) เป็นการอนุรักษ์และเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3) การบริหารจัดการ 
โครงสร้างในการบริหารจัดการและการด าเนินการของกลุ่มลายเทียนบาติกสี

ธรรมชาติ มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานกลุ่ม รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก 
ต าแหน่งละ 1 คน เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีคณะท างานซึ่งเป็นสมาชิกของ
กลุ่มรวม 15 คน โดยแต่ละต าแหน่งมีการท าหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามกระบวนการผลิตและ
การตลาด ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มตั้งอยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมของสมาชิก และมีการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม สมาชิกมีการท างานและท าหน้าที่ตามทักษะและความสามารถของแต่
ละคน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง 

4) แนวทางการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์และผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นมา เพ่ือจ าหน่ายทั้งภายในชุมชน

และส่งออกนอกชุมชน ได้แก่ ผ้าชิ้น ผ้าพันคอ หมวก ปลอกหมอนข้าง เสื้อเชิ้ตผู้ชาย เสื้อผู้หญิง 
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กระเป๋าสตางค์ ผ้าเช็ดหน้า เสื้อซาฟารี ผ้าเอนกประสงค์ ผ้าคลุมเตียง กระเป๋าสะพาย และกระเป๋า
โทรศัพท์  

กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติมีการถ่ายทอดวิธีการท าให้กับผู้ที่สนใจ เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) การพัฒนา
ลวดลายให้เป็นเอกลักษณ์และมีจุดเด่น เช่น ลวดลายทิวทัศน์ แหล่งธรรมชาติ สถานที่ส าคัญ และ
บุคคลส าคัญ ฯลฯ และ 2) พัฒนาโดยการน าผ้าไหม ผ้าลินิน ผ้าเรยอง ผ้าไหมจีน มาท าการผลิต  
ด้านการตลาด 1) การจัดนิทรรศการตามแหล่งชุมชน สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 2) 
การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต และ 3) การจ าหน่ายสินค้าตามศูนย์การค้าผลิตภัณฑ์
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

5) ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
ที่ผ่านมากลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติได้ปรสบกับปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินกิจกรรมหลายประการ ได้แก่ 1) เงินทุนสนับสนุนโครงการจากรัฐบาลมีจ ากัด 2) การพัฒนา
ลวดลายการผลิตเป็นไปได้ช้า 3) ใช้เวลาในการผลิตงานแต่ละชิ้นนาน เพราะมีเทคนิคที่ค่อนข้าง
ยุ่งยาก 4) วัตถุดิบมีจ านวนจ ากัด 5) การวาดลวดลายต้องใช้เทคนิคและความเชี่ยวชาญพอสมควร  
จึงต้องใช้เวลาในนานในการฝึก 6) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม เช่น การโฆษณาในโทรทัศน์
และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ 1) จัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ รวมทั้ง
พยายามหาวัสดุที่สามารถทดแทนกันได้ ให้มีทางเลือกเพ่ิมขึ้น เช่น ผ้าใหม่ และผ้าลินิน เป็นต้น  
2) พัฒนาลวดลายให้ทันสมัย และมีเอกลักษณ์ 3) จัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก และ 4) เพ่ิมทักษะ 
โดยจัดฝึกอบรมให้สมาชิกกลุ่ม 

 
4.2.2 กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนบ้านคีรีวง 

1) ประวัติความเป็นมา 

กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนบ้านคีรีวงเกิดจากการรวมตัวของชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่
ที่ 5, 8, 9 และ 10 ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ก่อตั้งกลุ่มฯ เมื่อปี 
พ.ศ. 2538 เพ่ือท ากิจกรรมเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงเวลาที่ว่างจากการท าสวน โดยการน าเอา
ผลไม้ที่มีอยู่มากในพ้ืนที่ คือทุเรียนพันธุ์พ้ืนบ้าน มาแปรรูปอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยการน าเอาทุเรียน
มากวนและห่อด้วยกาบหมาก แล้วน าไปย่างไฟให้มีรสหอม อันเป็นกรรมวิธีพ้ืนบ้าน โดยไม่การใส่สาร
กันบูด นับตั้งแต่กลุ่มก่อตั้งมา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ หลายหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- ปี พ.ศ. 2538 มูลนิธิโกมลคีมทอง ในนามของโครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ (พ.อ.อ.) ได้เข้ามาสนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่ม โดยมีเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นให้ซื้อ
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อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต นอกจากนี้ยังได้ให้การแนะน าเรื่องการจัดหีบห่อ ซึ่งเป็นการห่อ
ทุเรียนกวนด้วยพลาสติกและมัดด้วยเชือกป่าน และช่วยท าโลโก้ให้ด้วย 

- ปี พ.ศ. 2545 องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนได้ให้กลุ่มฯ ยืมเงินจ านวน 16,000 
บาท เพ่ือน าเป็นทุนหมุนเวียน ซ่ึงปัจจุบันนี้ (พ.ค. 2548) ยังไม่ได้คืนเงินให้กับ อบต. ก าโลน  

- ปี พ.ศ. 2546 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอลานสกา ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด
และพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มาแนะน าให้จัดท าบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยให้ห่อทุเรียนกวนด้วย
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น คือกาบหมาก รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ด้วย นอกจากนี้ยังพาไปดู
งานกลุ่มต่างๆ ที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมกับให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อตู้แสดงสินค้าและชั้น
วางของ ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ช่วยประสานงานเพ่ือติดต่อ 
ขอเครื่องหมาย อ.ย. ให้ แต่ยังไม่ได้รับ เพราะทางกลุ่มฯ ยังไม่มีโรงเรือน ซึ่งปัจจุบันก าลังพยายามหา
สถานที่สร้างโรงเรือนโดยใช้เงินสะสมของกลุ่มฯ รวมทั้งท าโครงการของบประมาณจาก อบต. มาเพ่ือ
สร้างโรงเรือน 

- ปี พ.ศ. 2546 ทุเรียนกวนห่อกาบหมากของกลุ่มฯ ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์
ดีเด่น ระดับสี่ดาว ประเภทอาหาร  

2) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนบ้านคีรีวงมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

1) เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่สมาชิกกลุ่ม ครอบครัว และชุมชน 2) เพ่ือพัฒนาจิตส านึก และปลูกฝังคุณธรรม
ในการท างานกลุ่ม และ 3) เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชน ซึ่งกลุ่มได้สร้าง
ข้อตกลงและกฎระเบียบในการด าเนินงานของกลุ่มร่วมกัน คือ 1) สมาชิกต้องเป็นบุคคลในพ้ืนที่หมู่ที่ 
5 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 2) สมาชิกต้องมีความสนใจและตั้งใจในการประกอบอาชีพเสริม  
3) สมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามเวลาที่ก าหนด 4) สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม  
(ขาด ลา มาสาย) ต้องจ่ายค่าปรับตามที่กลุ่มก าหนด และ 5) สมาชิกต้องมีการออมทรัพย์อย่างน้อย 
50 บาทต่อเดือน 

3) การบริหารจัดการ 
การบริหารกลุ่มฯ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการบริหารและเปิดโอกาสให้

สมาชิกมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 8 คน คือ ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน 
เหรัญญิก 1 คน ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 2 คน ฝ่ายจัดหาวัสดุ 2 คน และเลขานุการ 1 คน ส่วน
สมาชิกแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายกวนทุเรียน มีจ านวน 25 คน สมาชิกฝ่ายนี้จะท าหน้าที่กวน
ทุเรียนที่บ้านของตนเอง เสร็จแล้วจะบรรจุทุเรียนกวนลงในปี๊บ แล้วกลุ่มฯ จะไปรับซื้อ ในราคา
ประมาณ 60-80 บาทต่อกิโลกรัม 2) ฝ่ายห่อกาบหมาก มีจ านวน 5 คน ท าหน้าที่ห่อทุเรียนกวนด้วย
กาบหมาก ถ้าต้องห่อทุเรียนกวนจ านวนมาก สมาชิกฝ่ายนี้จะไปหาลูกทีมมาช่วยห่อ โดยกลุ่มฯ  



 75 

ให้ค่าจ้างค่าห่อชิ้นละ 30 สตางค์ และ 3) ฝ่ายย่าง มีจ านวน 5 คน ท าหน้าที่ย่างทุเรียนกวนให้มีกลิ่น
หอม จะย่างครั้งละ 300 อัน กลุ่มให้ค่าจ้างในการย่างครั้งละ 30 บาท 

ผลก าไรที่กลุ่มได้จากการด าเนินการน ามาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ร้อยละ 65 
จัดสรรให้สมาชิก ร้อยละ 25 เป็นทุนส าหรับด าเนินกิจการของกลุ่มฯ และร้อยละ 10 เป็นเงินส าหรับ
การพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มฯ จะท าการปันผลให้สมาชิกทุก ๆ 3-4 เดือน แต่ละครั้งสมาชิกจะมีรายได้
จากส่วนนี้เฉลี่ยประมาณ 500 บาทต่อคนต่อเดือน แม้ว่าจะมีกฎระเบียบว่าสมาชิกทุกคนจะต้องฝาก
เงินสัจจะออมทรัพย์คนละ 50 บาท แต่สมาชิกส่วนใหญ่ฝากเงินคนละ 100 บาทต่อเดือน (100 บาท
เท่ากับ 1 หุ้น) แล้วรวบรวมเงินไปฝากเป็นเงินฝากสัจจะในนามของกลุ่มฯ กับกลุ่มออมทรัพย์บ้านคีรี
วง โดยจะมีการปันผลดอกเบี้ยจากเงินฝากให้กับสมาชิกทุกปี เงินฝากสัจจะของสมาชิกกลุ่มทุเรียน
กวน จะน ามาใช้ใน 2 กรณีเท่านั้น คือ กรณีแรก ถ้ากลุ่มมีเงินไม่เพียงพอส าหรับใช้ซื้อวัตถุดิบก็จะเบิก
เงินมาใช้ก่อน กรณีที่สอง สมาชิกสามารถขอกู้ โดยกลุ่มจะคิดดอกเบี้ย ร้อยละ 2 บาทต่อเดือน แต่มี
เงื่อนไขว่าสมาชิกผู้ขอกู้จะต้องฝากเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปีก่อนจึงจะมีสิทธิ์กู้ได้ ส าหรับเงินที่
จัดสรรเพ่ือการพัฒนาชุมชน กลุ่มสามารถสะสมได้ประมาณ 10,000 บาทต่อปี โดยจะน าไปสมทบงาน
พัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น วันผู้สูงอายุ วันเด็ก และงานเดือน 3 (งานบุญท่านเถื่อน) งานบุญท้องถิ่น 
ฯลฯ  

หลังจากห่อทุ เรียนกวนด้วยกาบหมากและน าไปย่างเสร็จ เรียบร้อยแล้วแล้ว 
คณะกรรมการบริหารก็จะนัดวันมาช่วยกันบรรจุหีบห่อ โดยคิดค่าแรงให้คนละ 30 บาทต่อวัน เมื่อ
บรรจุหีบห่อแล้วก็จะส่งไปขายที่ร้านฉวางในกรุงเทพ ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์บ้านคีรีวง และน าไปออก
ร้านตามงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น ในงานกาชาดของศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี โดยจะมีการเลือกตั้งทุกปี อย่างไรก็
ตาม ตั้งแต่มีการตั้งกลุ่มมา ประธานก็ยังเป็นคนเดิม ซ่ึงประธานฯ ได้เล่าให้ฟังว่า “เคยลาออกเพ่ือให้
คนใหม่มาท าหน้าที่บริหารแทน แต่ก็ไปไม่รอด จึงต้องกลับมาเป็นประธานฯ อีกครั้งหนึ่ง”  

4) แนวทางการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ 
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มได้ผลิตขึ้นมา เป็นการสืบทอดและเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม

เกี่ยวกับวิธีการถนอมอาหารให้สามารถยืดอายุให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้น ซึ่งในอดีตการถนอมอาหารจะมี
ลักษณะของการสร้างผลาที่ท าจากไม้ไผ่ โดยวางให้อยู่เหนือจากเตาไฟ ทั้งนี้เมื่อก่อไฟ ควันไฟจากเตา
จะลอยขึ้นไปกระทบกับผลา ท าให้อาหารหรือของใช้ที่วางบนผลาไม่ข้ึนรา และพบว่า ทุเรียนกวนที่ห่อ
ไว้ด้วยกาบหมาก เมื่อกระทบควันไฟแล้วจะมีกลิ่นหอมเหมือนการรมควัน ท าให้ทุเรียนมีรสชาติที่
อร่อยและอยู่ได้นานมากขึ้น วิธรการถนอมอาหารดังกล่าว ได้เป็นแนวปฏิบัติสืบต่อกันมาจนมีการ
รวมกลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนขึ้นมา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน คือ ทุเรียนกวนห่อกาบหมาก จนเป็น
ที่รู้จักและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการผลิตและคินค้นผลไม้แปรรูปชนิดอ่ืนขึ้นมา เช่น 
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มังคุดกวน มะม่วงกวน เป็นต้น โดยปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น กลายเป็นของซื้อ
ของฝากที่ได้รับความชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านคีรีวง  

5) ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
ในปัจจุบันมีการผลิตทุเรียนกวนห่อกาบหมากขึ้นมาในหลายครัวเรือนท าให้สินค้ามี

จ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยกลุ่มมีการแก้ไขปัญหาโดยการขยายจุดจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพ่ือ
กระจายสินค้าและให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่ผลิตจากกลุ่มโดยตรง ท าให้ทุเรียนกวนของกลุ่มนี้มี
ความโดดเด่นในเรื่องของรสชาดและคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

 
4.2.3 กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ 

1) ประวัติความเป็นมา 
กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสตรีซึ่งมีมาก่อนแล้วใน

หมู่ที่ 5, 8, 9 และ 10 ที่ต้องการมีอาชีพเสริมที่ชัดเจนซึ่งสามารถท าได้ภายในหมู่บ้าน เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับครอบครัว ในช่วงเวลาว่างจากการท าสวนผลไม้ การท ากิจกรรมมัดย้อมนอกจากจะเป็นสื่อใน
การพัฒนาสตรี โดยการให้สตรีมีโอกาสในการเรียนรู้การท างานร่วมกันในสังคม รวมทั้งเรียนรู้ปัญหา
และศักยภาพของตนในการช่วยแก้ปัญหาของครอบครัวและชุมชนแล้ว ยังเป็นการรื้อฟ้ืนภูมิปัญญา
การย้อมสีธรรมชาติของหมู่บ้านคีรีวงอีกด้วย ซึ่งการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเคยมีการท ามาในอดีต 
แต่จ ากัดอยู่ในวงแคบและไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง กลุ่มนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 
2539 โดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้ งจ านวน 10 คน ในระยะเริ่มต้น ได้รับทุนสนับสนุนด้านต่าง ๆ  
จากโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (พ.อ.อ.) อันเป็นโครงการหนึ่ง ของมูลนิธิ
โกมลคีมทอง ซึ่งได้ให้เงินทุนสนับสนุนจ านวน 25,000 บาท และจัดหาครูมัดย้อมจากภาคอีสานมา
สอนการย้อมให้สมาชิกกลุ่ม กลุ่มนี้ไม่มีการระดมหุ้นเพ่ือการลงทุน จึงไม่มีการปันผลก าไรให้แก่
สมาชิก แต่กลุ่มได้แบ่งก าไรที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกในอัตราที่เท่าเทียมกัน และใช้
เงินทุนที่ไดร้ับจากมูลนิธิเป็นทุนหมุนเวียนการผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ ปัจจุบันมอีาคารแสดงสินค้าของ
กลุ่มฯ ซึ่งได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากการเคหะแห่งชาติ  และมีอาคารเอนกประสงค์ได้
งบประมาณจากโครงการมิยาซาว่า  

2) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  
การจัดตั้งกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรม  5 ประการ

ด้วยกัน คือ 1) เพ่ือสร้างอาชีพเสริมจากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่สตรีในชุมชน 2) เพ่ือให้สตรี
ในชุมชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3) เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของสตรีและสร้างงานใหม่
ให้เกิดขึ้นในชุมชน 4) เพ่ือให้รู้จักน าวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ 5) เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในหมู่คณะ 
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3) การบริหารจัดการ  
ในการบริหารกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติมีผู้เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือ คณะกรรมการกลุ่ม

และสมาชิกกลุ่ม โดยคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการฝ่าย ส่วนสมาชิกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ กลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มท าผ้าบาติกสีธรรมชาติ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติได้ก าหนดให้สมาชิกทุกคนออม
ทรัพย์ เมื่อครบรอบปีจะการมีการปันผลให้แก่สมาชิก นอกจากนี้กลุ่มฯ ยังได้ตั้งสหกรณ์ร้านค้าเพ่ือ
บริการวัตถุดิบให้สมาชิกซื้อไปด้วยเงินเชื่อ โดยเอาของไปใช้ก่อนแล้วผ่อนให้กับสหกรณ์ สมาชิกที่
ท างานให้กับกลุ่มจะได้รับค่าแรงทุกเดือน โดยเฉลี่ยแล้วจะได้ประมาณ 3,500 – 5,000 บาทต่อคนต่อ
เดือน ส าหรับเงื่อนไขในการหาอาชีพเสริมที่ก าหนดไว้เมื่อครั้งก่อตั้งกลุ่มมีอยู่ด้วยกัน 4 ข้อ คือ 1) ต้อง
สอดคล้องกับอาชีพเดิม 2) ใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิม 3) ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนเป็นหลัก 
อาจซื้อได้บ้าง แต่จะต้องพ่ึงพาวัตถุดิบในชุมชนให้ได้มากท่ีสุด และ 4) กระบวนการผลิตต้องหลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมี เพราะที่ตั้งหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จึงต้องช่วยกันรักษาให้
มากที่สุด 

4) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างหลากหลายและเป็น

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน เช่น เสื้อ กระโปรง ผ้าพันคอ กระเป๋าดินสอ กระเป๋าอเนกประสงค์ 
กระเป๋าเหรียญ ซองใส่โทรศัพท์ เป็นต้น โดยจุดเด่นของสินค้าเหลานี้ คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติ ไร้สารเคมี มีความสวยงาม ประณีต และเป็นงานท ามือ 

เทคนิคการย้อมผ้าสีจากธรรมชาติได้มาจากการลองผิดลองถูก ทดลอง และเรียนรู้
ไปเรื่อย ๆ ส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์และเสื้อผ้า มีหน่วยงานมาช่วยแนะน าและส่งเสริมคือส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดที่ได้เข้ามาช่วยสอนและให้ค าแนะน า ในขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวเข้ามาชม เรียนรู้และซื้อผลิตภัณฑ์ ท าให้กลุ่มฯ นี้ เป็นที่รู้จักของคน
ภายนอกมากยิ่งขึ้น  

5) ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนี้มักจะเป็นปัญหาด้านการผลิตมากกว่าด้านการบริหาร

จัดการ โดยสามารถสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ในช่วงฤดูฝน การย้อมสีมักจะไม่ได้
มาตรฐาน และจะได้สีไม่เข้ม เนื่องจากเปลือกไม้หรือวัสดุที่ใช้ เป็นแหล่งของสีมีน้ าเข้าไปเจือปน 
นอกจากนี้ผ้า ที่ใช้ย้อมมักจะขึ้นราได้ง่าย จนบางครั้งท าให้ต้องหยุดการผลิต 2) เนื้อผ้าที่ซื้อมาบางครั้ง
ไม่ได้มาตรฐาน คือย้อมไม่ติดสี กลุ่มฯ จึงจ าเป็นต้องหาโรงงานผลิตผ้าที่มีคุณภาพ เหมาะส าหรับย้อม
สีธรรมชาติ 3) บางครั้งมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องเร่งผลิต ท าให้ไม่มีสินค้า
วางขายหน้าร้าน และ 4) บางปีน้ าที่ใช้ย้อมผ้ามีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ท าให้สมาชิกไม่



 78 

สามารถย้อมผ้าได้เต็มที่ จ าเป็นต้องหาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการน าเอาน้ าบ่อหรือน้ า
จากแหล่งน้ าอื่นมาใช้ 

 
4.2.4 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน 

1) ประวัติความเป็นมา 
กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้านชุมชนคีรีวง เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยชาวบ้านส่วนหนึ่งร่วมกับ

ผู้น าชุมชน โดยมุ่งที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านในเรื่องของหัตถกรรมในชุมชน ในขณะเดียวกันยัง
มุ่งหวังให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมด้านหัตถกรรม เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวในเวลาที่ว่างจากการ
ท าสวนผลไม้ ที่น่าสนใจคือการเน้นสร้างอาชีพให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ อีกทั้งยังช่วยเป็นสื่อกลาง
ในการพัฒนาผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยการให้ผู้พิการและผู้สูงอายุมีโอกาสเรียนรู้ ปัญหาสังคมและใช้
ศักยภาพของตนที่จะการช่วยแก้ปัญหาของครอบครัวและชุมชน ผ่านการท ากิจกรรมที่มีการรื้อฟ้ืนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม โดยเฉพาะงานศิลปะจากกะลามะพร้าวของหมู่บ้านคีรีวงอีกด้วย กลุ่มนี้
ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยมีสมาชิกจ านวนเริ่มต้น 22 คน 

ในช่วงแรกของการก่อตั้งกลุ่มในปี พ.ศ. 2542 ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการภาคใต้ได้
สนับสนุนงบประมาณจ านวน 24,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ท าการกลุ่มและจัดซื้ออุปกรณ์การ
ผลิต ต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้
สนับสนุนงบประมาณจ านวนหนึ่ง เพ่ือให้กลุ่มน าไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต และส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอลานสกาได้เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาฝีมือของกลุ่มฯ และช่วยในการประชาสัมพันธ์กลุ่ม 
ด้วยการน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ไปจัดแสดงในงานต่าง ๆ รวมทั้งไปประกวดสินค้าโอท็อป ท าให้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 และต่อมาในปี พ.ศ. 
2548 ได้รับรางวัลโอท็อประดับสามดาว ประเภทงานหัตถกรรม 

ในช่วงแรกกลุ่มฯ ได้ผลิตสินค้าชนิดที่คุ้นเคย คือ หมาต้อ กระด้ง โตร๊ะ กระชอน 
กระด้งฝัด กระด้งมอญ เจ้ย และตะกร้า ซึ่งเป็นเครื่องจักสานพ้ืนบ้านที่เคยมีไว้ใช้งานในครัวเรือน 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 กลุ่มฯได้เริ่มใช้กะลามะพร้าวมาผลิตเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิด
ใหม่ๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์รวมศิลปหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอก
วัว จังหวัดพัทลุง เมื่อกลับมายังชุมชนจึงได้คิดหารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถท ามาจาก
กะลามะพร้าวได้ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวหลายชนิด เช่น โคมไฟ กระปุกออมสิน ที่วาง
สบู่ กระดุม ฯลฯ ซ่ึงกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและกลุ่มใบไม้ได้สั่งให้กลุ่มหัตถกรรมนี้ผลิตกระดุมจาก
กะลามะพร้าวประมาณเดือนละ 5,000 เม็ด เพ่ือน าไปใช้กับเสื้อผ้าที่ตัดเย็บโดยกลุ่มผ้ามัดย้อม  
อันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อให้สอดคล้องกับเสื้อผ้าที่กลุ่มผ้ามัดย้อมทางกลุ่มหัตถกรรมได้
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ออกแบบผลิตภัณฑ์กระดุมหลายรูปแบบ เช่น รูปผีเสื้อ ดอกไม้ ช้าง เป็นต้น โดยมีราคาระหว่าง  
1.50 – 2.50 บาทต่อเม็ด  

2) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
การก่อตั้งกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 1) เพ่ือกระตุ้นให้เกิด

จิตส านึกในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมพ้ืนบ้านของชุมชน 2) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมด้านศิลปหัตถกรรมของชุมชน 3) เพ่ือให้เกิดรายได้จากงานหัตถกรรม 4) เพ่ือให้รู้จักน าวัสดุ
ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และ 5) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในหมู่คณะ 

3) การบริหารจัดการ 
โครงสร้างการบริหารกลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้านประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิก 

โดยคณะกรรมการมีทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วยประธาน 1 คน มีหน้าที่วางแผน ก าหนดวาระการ
ประชุม เป็นวิทยากรของกลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน รองประธาน 1 คน มีหน้าที่ช่วยงานด้านวางแผน 
และท าหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่ เลขานุการ 1 คน มีหน้าที่นัดสมาชิกเข้าประชุม จัดท า
เอกสารการประชุม บันทึกการประชุม เหรัญญิก 1 คน มีหน้าที่ดูแลรายรับรายจ่ายของกลุ่ม และมี
กรรมการอีก 1 คน ท าหน้าที่ช่วยจัดหาวัตถุดิบ ดูแลเรื่องการออกร้านแสดงสินค้าและต้อนรับลูกค้า 
ในปัจจุบันมีสมาชิกจากภายในชุมชนคีรีวงจ านวน 20 คน และสมาชิกคนพิการ 5 คนจากภายนอก
ชุมชนมาร่วมท างานด้วย ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ กลุ่มคนพิการนี้พัก
อาศัยในที่ท าการกลุ่มฯ ส่วนค่าตอบแทนที่ได้รับจะคิดให้เป็นรายชิ้นงาน โดยเฉลี่ยแล้วจะได้
ค่าตอบแทนประมาณคนละ 2,900 บาทต่อเดือน มีผู้สูงอายุประมาณ 10 คนที่เน้นผลิตงานสาน
ตะกร้าและสานอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เมื่อท าเสร็จแล้วก็จะตั้งราคาเองและน ามาให้กลุ่มฯ  
ขาย โดยกลุ่มจะเพ่ิมราคาสินค้าจากที่ซื้อมาอีกชิ้นละประมาณ 10 - 20 บาท เมื่อขายสินค้าได้จึงจะ
จ่ายค่าตอบแทนให้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกกลุ่มสามารถขอเบิกเงินล่วงหน้าไปใช้ก่อนได้ในกรณีที่จ าเป็น 
โดยให้เบิกล่วงหน้าได้คนละไม่เกิน 500 บาท  

ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มมี 2 ช่องทาง คือ 1) จ าหน่ายแก่ผู้บริโภค
โดยตรง ซ่ึงทางกลุ่มมีการจัดจ าหน่ายสินค้าในที่ท าการกลุ่ม โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และ 2) การน า
สินค้าไปแสดงตามงานต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ทางกลุ่มจะจัดให้สมาชิกไป
จ าหน่าย ซึ่งมักจะได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพัฒนาชุมชนที่
ช่วยในการติดต่อประสานงานให้  

4) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้านใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าส่วนมากที่มาจากในชุมชน เช่น 

กาบหมาก จะน ามาผลิตเป็น “หมาต้อ” หรือกระเช้าใส่ของ ซึ่งส่วนมากจะน าไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
ของทุเรียนกวน ต้นคลุ้มน ามาท าโตร๊ะ ใช้ส าหรับหาบผลไม้ ไม้ไผ่น ามาสานเป็นกระด้งหรือเจ้ย และ
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หวายใช้ผูกมัดเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น ส าหรับกะลามะพร้าวปกติได้มาจากชาวบ้านผู้ผลิตน้ ากะทิที่ให้
กะลาที่ขูดเนื้อแล้วแก่กลุ่มหัตกรรมโดยไม่คิดเงิน และถ้าช่วงใดต้องการกะลามะพร้าวจ านวนมาก 
กลุ่มก็จะไปซื้อลูกมะพร้าวตามสวนในชุมชน ซึ่งชาวบ้านมักจะขายให้ในราคาถูก ลูกละประมาณ 1 - 2 
บาท จากราคาปกติประมาณ 3.50 บาท ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวมีทั้งหมด 21 
รายการ คือ 1) โคมไฟเดี่ยว 2) โคมไฟชุด 3) โคมไฟติดฝาพนัง 4) โถข้าว 5) กระปุกออมสินรูปมังคุด 
6) เต่าเสียบปากกา 7) แผ่นป้ายเสียบปากกา 8) ที่ใส่สบู่ 9) กระดุม 10) พวงกุญแจรูปกระต่าย 11) 
พวงกุญแจรูปช้าง 12) พวงกุญแจรูปไก่ 13) พวงกุญแจรูปวัว 14) พวงกุญแจรูปหนังตะลุง 15) ขันน้ า 
16) กระบวย 17) ช้อนซ้อม 18) ตะหลิว 19) ทัพพี 20) ช้อนสลัด และ 21) จวัก  

5) ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มหัตกรรมพ้ืนบ้านมักเป็นปัญหาด้านการผลิตมากกว่าด้าน

การตลาด โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ที่ท าการกลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้านเป็นที่ท า
การชั่วคราว ไม่มีที่ท าการกลุ่มถาวร ปัจจุบันยังเช่าพ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นที่ท าการกลุ่มอยู่ 2) ก าลังการ
ผลิต สมาชิกไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันกับความต้องการของตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นงาน
ฝีมือ ต้องใช้เวลาในการผลิตเพื่อให้เกิดความประณีต 3) วัตถุดิบบางชนิดต้องสั่งซื้อจากภายนอกชุมชน
เป็นบางครั้ง ในกรณีที่วัตถุดิบในชุมชนมีไม่เพียงพอ เช่น กะลามะพร้าว เป็นต้น ท าให้ต้องออกไปหา
วัตถุดิบจากแหล่งอ่ืน ๆ จากภายนอกชุมชน ซึ่งท าให้มีต้นทุนที่สูงไปด้วย 4) การสนับสนุนทุนจาก
แหล่งทุนมักมีเงื่อนไขในการผลิตซึ่งบางครั้งท าได้ยาก เช่น แหล่งทุนต้องการให้ผลิตจ านวนมาก  
แตก่ลุ่มฯ ไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของแหล่งทุนในเวลาที่ก าหนด เป็นต้น และ 5) กลุ่ม
เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจเข้ามาสืบสานภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ทางกลุ่มฯ จึงพยายามติดต่อกับ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) เพ่ือผลักดันให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับงานหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหานี้ในอนาคต 

 
4.2.5 กลุ่มบ้านสมุนไพร 

1) ประวัติความเป็นมา 
กลุ่มบ้านสมุนไพรก่อตั้ งขึ้น เมื่อปี  พ.ศ. 2542 แนวคิดการก่อตั้ งกลุ่มนี้คือให้

ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มโดยเน้นให้คนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ้เพราะในอดีตที่ผ่านมา การ
ก่อตั้งกลุ่มมักจะด าเนินโดยการริเริ่มของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงไม่มีความยั่งยืน เมื่อ
งบประมาณหมด กลุ่มก็มักจะยุติการท างานจนบางครั้งถึงขั้นแตกสลาย ผู้ริเริ่มจึงมีแนวคิดว่าน่าจะ
รวมกลุ่มนี้เพ่ือช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยใช้สมุนไพรในท้อถิ่น 
รวมถึงการพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจอย่างมีระบบมากขึ้น ตั้งแต่การคิดต้นทุนผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ 
การบรรจุผลิตภัณฑ์ การตลาด และการลงทุนที่เน้นการใช้เงินที่ตนเองมีก่อน ปัจจุบันกลุ่มนี้มีสมาชิก
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ทั้งหมด 22 ครัวเรือน กิจกรรมของกลุ่มนี้เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ก่อนจะตั้งกลุ่มแกนน ากลุ่มได้ท าการวิจัยสบู่มังคุด 5 ปี ซึ่งเป็นการวิจัยว่ามังคุดท าอะไรได้บ้าง 
จากนั้นจึงหาสูตรสบู่มังคุด ลักษณะก้อนสบู่ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและท าการตลาด เมื่อท าสบู่ขึ้นมา
ครั้งแรก ได้ให้เครือญาติตลอดจนเพ่ือนฝูงทดลองใช้ก่อน และสอบถามถึงความพึงพอใจในการใช้สบู่
มังคุด เมื่อเครือญาติและเพ่ือนฝูงพอใจ จึงเริ่มท าการตลาด โดยเน้นตลาดในกรุงเทพฯ ตลาดโรงแรม 
และตลาดต่างประเทศ เพราะเมื่อพิจารณาตลาดภายในชุมชนแล้ว พบว่ามีจ านวนจ ากัด จึงควรมุ่งที่
ผลิตเพ่ือป้อนตลาดภายนอกชุมชน โดยมีการตั้งเป้าหมายให้สูงและมองตลาดให้กว้าง ท้ายที่สุดเชื่อว่า
จะสามารถท าการผลิตจ านวนมากได้ 

2) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
การก่อตั้งกลุ่มบ้านสมุนไพรมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพ่ือน าทรัพยากรพืช

สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปและประยุกต์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  2) เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และ 3) เพ่ืออนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
แก่ผู้สนใจ 

3) การบริหารจัดการ 
สมาชิกกลุ่มจะต้องท าการผลิตในครัวเรือนของตนเอง โดยคิดต้นทุนการผลิตและ

ก าหนดราคาเอง นอกจากนี้สมาชิกทุกคนยังต้องท าบัญชีของตนเองด้วย โดยสมาชิก 1 คน ต้องมี
สินค้าอย่างน้อย 1 อย่าง และการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์เดียวกันต้องไม่เหมือนกันระหว่างสมาชิก 
ตัวอย่างเช่น การท าสบู่สมุนไพรจากเปลือกมังคุด สมาชิกต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน  
มีการติดฉลากที่ระบุชื่อผู้ผลิตและรายละเอียดต่าง ๆ บนบรรจุภัณฑ์ที่ตนได้สร้างสรรค์ออกมา ซึ่งใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้ สมาชิกจะต้องเสนอให้กลุ่มพิจารณาก่อนและทางกลุ่มฯ จะช่วยชี้แนะให้ 
นอกจากนี้ทางกลุ่มฯยังช่วยดูแลและให้ค าปรึกษาเรื่องต้นทุนการผลิต การจัดหาเครื่องมือ และ
การเงิน เพ่ือใช้ในการผลิต เหตุผลเบื้องหลังของแนวคิดการจัดการแบบนี้ คือ เมื่อสมาชิกมีผลิตภัณฑ์
ของตนเองก็จะมีความกระตือรือร้นในการผลิต ขยันหาตลาด และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่วนในการสั่ง
สินค้าแต่ละครั้ง ก าหนดให้ลูกค้าตอ้งโอนเงินมาก่อน เป็นราคาผลิตภัณฑ์รวมค่าขนส่ง  

4) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มบ้านสมุนไพรได้น าสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดจากในชุมชน

มาแปรรูปและผลิตให้เป็นสินค้าที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ หลายอย่าง ได้แก่ 1) สบู่
สมุนไพรเปลือกมังคุด 2) สบู่สมุนไพรส้มแขก 3) สบู่สมุนไพรเปลือกมังคุดผสมขมิ้น 4) สบู่สมุนไพร
เปลือกมังคุดผสมมะขาม 5) แชมพูสมุนไพรเปลือกมังคุด 6) ครีมนวดผมสมุนไพรเปลือกมังคุดผสม
ตะไคร้หอม 7) ขี้ผึ้งเปลือกมังคุด และ 8) น้ ามันคลายเส้น โดยทางกลุ่มได้มีการศึกษาและพัฒนาเพ่ือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนสินค้าสามารถ
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จ าหน่ายและส่งออกไปยังตลาดที่มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น อันเป็นแนวทางหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งกันกับตลาดภายนอกได้ 

5) ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
จากการที่เน้นการตลาดเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศและตลาดระดับสูงในกรุงเทพฯ 

เช่น ตลาดโรงแรม เป็นต้น ท าให้ประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น การเสนอขายสบู่ให้กับการบินไทย
ต้องเดินทางไปกรุงเทพฯ หลายรอบ และต้องเสนอการบรรจุหีบห่อที่โดนใจการบินไทย ซึ่งเป็นการ
ลงทุนที่สูงมาก ในขณะที่เมื่อมีการสั่งสินค้าแล้ว จะมีการก าหนดเวลาและจ านวนการส่งมอบสินค้าที่
แน่นอน แต่สภาพการผลิตในชุมชนยังมีข้อจ ากัดหลายประการที่ไม่เอ้ือ เช่น ระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียร  
ซึ่งบางครั้งไฟฟ้าดับ ไม่สามารถบรรจุหีบห่อได้ เมื่อไฟฟ้าติดก็ต้องเร่งการผลิตทั้งวันทั้งคืนเพ่ือให้ทัน
ตามก าหนดเวลาการส่งมอบ จึงยังต้องหาทางพัฒนาอีกมากในหลายด้าน และอาจต้องประสาน 
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
4.2.6 กลุ่มลูกไม้ 

1) ประวัติความเป็นมา  
การก่อเกิดของกลุ่มลูกไม้ เริ่มต้นจากการที่ ชุมชนมีภูมิปัญญาเรี่องการท า

เครื่องประดับจากเมล็ดพรรณพืช และแกนน ากลุ่มคนหนึ่งต้องการน ามาท าเป็นของที่ระลึกส าหรับ
เป็นของฝากให้เพ่ือนซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยือนจากกรุงเทพฯ จึงเข้าไปในป่าและพบเม็ดหลุมพอที่มี
ความสวยงาม จึงได้เก็บมาและเขียนค าว่า “คีรีวง” บนเม็ดหลุมพอ แล้วประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจ 
หลังจากเพ่ือนน าไปใช้ที่กรุงเทพฯ ปรากฏว่ามีคนสอบถามที่มาที่ไปของพวงกุญแจนี้ และได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดที่จะท าเพ่ือจ าหน่าย โดยเริ่มต้นจากเงินทุนเพียง 500 
บาท เมื่อผลิตภัณฑ์เริ่มขายดี แกนน าชุมชนท่านหนึ่งจึงได้แนะน าให้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา ผลิตและส่ง
ผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และได้รับคัดสรรให้จัดอยู่ในระดับ 
4 ดาว ในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันนอกจากเมล็ดหลุมพอแล้ว กลุ่มลูกไม้ยังได้น าเมล็ดพืชชนิดอ่ืน ๆ  
มาท าด้วย ได้แก่ เมล็ดหมามุ่ย เมล็ดยางพารา เมล็ดสวาด ผลหวาย เมล็ดสะบ้า เมล็ดพระเจ้าห้า
พระองค์ และเมล็ดน้ าตาพระศิวะ มาใช้ นอกจากนี้ยังได้น าหิน แร่ต่าง ๆ เหรียญโบราณ และเปลือก
หอย ที่สามารถหาได้ มาท าเป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้เชือกเทียนถักร้อยเป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือ เพ่ือ
ส่งขายในนามกลุ่มลูกไม้ชุมชนคีรีวง ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น เกาะสมุย กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง 
สวนจตุจักร ศูนย์สินค้า OTOP ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ฯลฯ อีกทั้งบางส่วนส่งออกไปยังต่างประเทศ 
เช่น ฝรั่งเศส มาเลเซีย สิงคโปร์ อิตาลี ฯลฯ 
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2) วัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่ม 
การก่อตั้งกลุ่มลูกไม้มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมดังนี้  คือ 1) เพ่ือน า

ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สามารถจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ 
2) เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องให้คงอยู่ 3) เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวของชุมชน และ 4) เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

3) การบริหารจัดการ  
ในช่วงแรกของการก่อตั้งกลุ่มลูกไม้ มีเพียงแกนน าคนเดียว ซึ่งปัจจุบันเป็นประธาน

ของกลุ่มลูกไม้ เป็นคนด าเนินการ และมีภรรยาซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยหลักและช่วยดูแลด้านการตลาด
เป็นหลัก ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกรวม 8 คน ท าหน้าที่ผลิตและประดิษฐ์สินค้าตามความถนัดของแต่ละ
คน นอกจากภาระงานที่ต้องท ากันเป็นประจ าแล้ว กลุ่มลูกไม้ยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนใน
หมู่บ้านได้ฝึกท างานด้านนี้ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ท าให้พวกเขามีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองได้บ้าง ซึ่งรายได้จะแบ่งให้ตามชิ้นงาน โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3,000-4,000 บาทต่อเดือน 
โดยทีส่มาชิกจะสามารถรับไปท าเองที่บ้าน เสร็จแล้วเอามาส่งที่ท าการกลุ่ม 

4) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มลูกไม้ได้ประดิษฐ์และคิดค้นขึ้นมามีหลากหลาย และ

กลายเป็นที่สนใจ สมาชิกกลุ่มจึงได้ลงมือท าด้วยตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยม
ชมได้ลองฝึกปฏิบัติด้วย ท าให้เกิดการต่อยอดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก
กลุ่มกับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมกลุ่ม เกิดเป็นสินค้าท ามือในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ สร้อยคอ สร้อย
ข้อมือ พวงกุญแจ ที่ เกิดขึ้นจากวัสดุจากชุมชนทั้งสิ้น นอกจากนี้กลุ่มลูกไม้ยังเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าท ามือที่สามารถส่งออกไปขายทั้งยังตลาดในและ
ต่างประเทศได้เป็นอย่างด ี

5) ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
ปัจจุบันการด าเนินการของกลุ่มลูกไม้ขาดแรงงานที่มีฝีมือในการประดิษฐ์สินค้า 

เนื่องจากเป็นงานฝีมือถักร้อยที่ต้องอาศัยความปราณีต แรงงานในชุมชนมไีม่เพียงพอต่อการผลิต กลุ่ม
จึงเปิดโอกาสให้คนที่มีฝีมือจากภายนอกเข้ามาพัฒนาฝีมือเพ่ือเพ่ิมก าลังในการผลิตหรือประดิษฐ์
สินค้าให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น เพ่ือรองรับการส่งออกไปยังตลาดภายนอกชุมชน 
 จากการศึกษากลุ่มอาชีพทั้ง 6 กลุ่ม ที่ได้กล่าวมา ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความโดดเด่นด้าน
ผลิตภัณฑ์และมีการด าเนินกิจกรรมกลุ่มที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนคีรีวง  
จึงสามารถจ าแนกประเภทของภูมิปัญญาที่น ามาใช้เพ่ือการด ารงชีพออกเป็น 2 ประเภท คือ  
ภูมิปัญญาเพ่ือการบริโภค และภูมิปัญญาเพ่ือการใช้สอย ดังแสดงตามตารางท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.3  
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ตารางที่ 4.3 ภูมิปัญญาเพ่ือการบริโภค 

ภูมิปัญญาเพ่ือการบริโภค   
กลุ่มอาชีพ ฐานภมูิปัญญา การประยุกต์ 

กลุ่มแมบ่้านทุเรียน
กวนบ้านคีรีวง 

การถนอมอาหาร (ทุเรียน) เพื่อเก็บไว้ได้
นานยิ่งขึ้น โดยการกวนและห่อด้วยกาบ
หมากแล้ววางไว้บนผลา (การสร้างช้ันวาง
จากไม้ไผ่ เพื่อใช้วางเครื่องปรุงต่าง ๆ 
เช่น หอม กระเทียม พริก เกลือ เป็นต้น 
เพื่อให้โดนควันไฟจากการก่อเตาถ่าน 
เป็นการป้องกันการเกิดเช้ือราของคน
สมัยก่อน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการถนอม
อาหารอย่างหนึ่ง)  

มีการผลิตสินค้าที่หลากหลายผสานกัน
ระหว่างวิธีดั้งเดิมกับสมัยใหม่ เช่น ทุเรียน
กวนห่อด้วยกาบหมาก ใช้วิธีอบเพื่อยืดอายุ
ให้รับประทานได้นานขึ้น การน ามังคุดมา
กวน แล้วสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้ซื้อ 
เป็นต้น ถือเป็นการถนอมอาหารเพื่อสร้าง
อาชีพและรายได้ไปพร้อมกัน 

กลุ่มบ้านสมนุไพร การน าพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณและ
ประโยชน์ มาท ายาสมุนไพรเพื่อรักษาโรค 
เช่น ใบทองพันช่ัง ใบชุมเห็ด ขมิ้น ว่าน
สาวหลง เป็นต้น 

การคิดค้นและศึกษาสรรพคุณของพืชชนิด
ต่าง ๆ มาสกัด และน าไปผลิตเป็นสินค้า
สมุนไพรที่มีคุณภาพและความหลากหลาย
มากยิ่ งขึ้ น  เช่ น  สบู่  แ ชมพู  ค รี ม น วด 
สมุนไพรเปลือกมังคุด กลายเป็นสินค้าสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่ชุมชน 

แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้ศึกษา 
 
ตารางที่ 4.4 ภูมิปัญญาเพ่ือการใช้สอย 

ภูมิปัญญาเพ่ือการใช้สอย 
กลุ่มอาชีพ ฐานภมูิปัญญา การประยุกต์ 

กลุ่มลายเทียน
บาติกสีธรรมชาติ 

การสกัดสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ใบไม้ 
มาใช้เขียนลายบนผ้า ซึ่งลวดลายก็มาจาก
วิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน เช่น 
แม่น้ า ภูเขา ป่าไม้ เป็นต้น เป็นการรับ
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาประยุกต์ใช้ 
 

ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยใน
กระบวนการผลิต เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ แต่
ลวดลายยังคงเน้นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม เพื่อเป็นการถ่ายทอดผ่านลวดลาย
ของผ้า หรือเขียนลายตามที่ลูกค้าต้องการ 
เพื่อให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน 

การใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่
ในท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ ของ
ใช้ในครัวเรือน เช่น โตร๊ะ ตะกร้า เป็นต้น 

ปัจจุบันมีการดัดแปลงและสร้างผลิตภัณฑ์ที่
มีความหลากหลายใช้สอยได้มากยิ่งขึ้น และ
มีความทันสมัย สามารถท าเป็นสินค้าส่งออก
ได้ เช่น ท่ีใส่ไวน ์กระเช้าใส่ของที่ระลึก ฯลฯ 
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ภูมิปัญญาเพ่ือการใช้สอย 
กลุ่มอาชีพ ฐานภมูิปัญญา การประยุกต์ 

กลุ่มมัดย้อมสี
ธรรมชาติ 

บรรพบุรุษมีการทอผ้าด้วยเส้นด้ายที่ย้อม
มาจากสีธรรมชาติ ซึ่งสีธรรมชาติได้มา
จากการลองผิดลองถูก น าเปลือกไม้และ
ใบไม้ชนิดต่าง ๆ มาสกัดเป็นสีธรรมชาติ  

มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในขั้นตอน
ของการผลิตสีที่ได้จากธรรมชาติ เพื่อให้สีที่
ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และมีการ
สร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ตามความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อการส่งออกทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

กลุ่มลูกไม ้ เมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ลูกหลุมพอ 
เมล็ดหมามุ้ย ลูกสวดเป็นต้น ถูกน ามา
ประดิษฐ์เป็นของเล่น เครื่องประดับ 

เมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ ถูกน ามาสร้างสรรค์เป็น
สินค้าต่าง ๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ พวง
กุญแจ และของที่ระลึกต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายยิ่งข้ึน 

แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้ศึกษา 
 

4.3 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง 

4.3.1 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง 
การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัด

นครศรีธรรมราช เน้นท าความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งเน้นให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมอยางแข็งขัน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาชุมชน จากการศึกษาพบว่า แนวทางที่ศึกษานี้สะท้อนออกมาให้เห็นผ่านกระบวนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของยชุมชน โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) คนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา ที่เน้นการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 2) กลุ่มต่าง ๆ และเครือข่ายในชุมชนมีจิตอาสาร่วม
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 3) การมีผู้น าที่ดีและมีศักยภาพ 4) ความพยายามสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน ด้วยการปรับกระบวนการบริหารจัดการภายในอย่างมีระบบ ทั้งในระดับชุมชนและระดับ
กลุ่ม 5) การเริ่มต้นจากสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีท่ีพึงปรารถนา 6) การมีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่
เกิดผลในการแพร่กระจาย และ 7) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  4.3.1.1 คนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาคนและคุณภาพ
ชีวิต จากอดีตจนถึงปัจจุบันหรือไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ตาม ทรัพยากรส าคัญอันดับต้นๆ ที่ช่วย
ผลักดันการพัฒนาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับพัฒนาประเทศนั้นคือ 
“มนุษย์” หรือ “คน” เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสัตว์ ก็เพราะคนมีมันสมองขนาดใหญ่และ
ซบซ้อน สามารถใช้ในการพัฒนาชีวิตตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้สะดวกสบายขึ้นตาม
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กระแสวัฒนธรรมของแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่การที่จะเป็นเช่นนี้ได้จะต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยจึง
จะได้ชื่อว่าเป็นคนอย่างสมบูรณ์ ฉะนั้นการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายของคนในชุมชนนั้น
ย่อมต้องค านึงถึงธรรมชาติรอบข้างด้วย เพ่ือคงความสมดุลของธรรมชาติเหล่านั้นเอาไว้และเพ่ือให้คน
กับธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันไปอย่างยาวนาน ในการพัฒนาที่ระดับ
ชุมชนนั้น มักจะเกิดขึ้นผ่านการประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งต่าง ๆ และชี้แนะแนวทางการพัฒนาที่จะให้มีข้ึนใน
ชุมชน สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพ่ือให้ชุมชนหรือสังคมของตนเองอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและ
เป็นชุมชนของทุกคนในสังคมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ก่อนที่ชุมชนจะเกิดการพัฒนานั้น หลายชุมชน
อาจพบกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ส่งผลให้คนในชุมชนมีความคิดในการร่วมกันหาทางออกเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชุมชน น าไปสู่การพัฒนาในทางที่ดีข้ึนของชุมชนนั้น ๆ 
  เช่นเดียวกับกรณีชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่การพัฒนา
เกิดมาจากกลุ่มคนในชุมชนที่ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ โดยเริ่มจากแกนน าเพียงไม่ก่ีคนก่อน เมื่อคนใน
ชุมชนส่วนหนึ่งคิดที่จะพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่อาศัยและส่งต่อความคิดนั้นไปยังคนอ่ืน ๆ อีกหลายคนใน
ชุมชน ความคิดนี้เกิดเป็นกลุ่มพลังในการสร้างสรรค์และส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้มีการรวมตัวเป็น
กลุ่มเป็นก้อน สมาชิกในชุมชนเกิดความรักใคร่ สามัคคี และพยายามร่วมมือกันแก้ไปปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนจนเป็นที่ประจักษ์ โดยเกิดพลังของชุมชนขึ้นที่มาจากคนในชุมชนเอง การพัฒนาที่เริ่มต้น
จากคนในชุมชนนี้ เมื่อผนวกกับการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมในท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งส่วนหนึ่ง
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้อง
มีการคิดค้นพัฒนาเพ่ิมเติม อาจกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาชุมชนต่อไปได้อย่างมี
พลวัต จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนคีรีวงได้มีพัฒนาการทางความคิดมาอย่างต่อเนื่อง 
มีการรวมกลุ่มขึ้นมาหลายกลุ่มเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะที่ก้าวกระโดด เป็นที่สนใจของ
หน่วยงานและคนภายนอกชุมชน จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่มีชื่อเสียงในนาม “ชุมชนที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย” ความร่วมมือของคนในชุมชนในการฟ้ืนฟู
และพัฒนาชุมชนนี้ สิ่งส าคัญนอกเหนือจากการมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
ของชุมชนแล้ว คือการขับเคลื่อนนี้ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกส าคัญเพ่ือให้ชุมชนเกิดการ
พัฒนาไปในทางท่ีดีและเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน 

การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางเป็นกลไกส าคัญที่เป็น
จุดเริ่มต้นที่ท าให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน กล่าวคือ เมื่อคนในชุมชนรู้จักการเรียนรู้ที่
จะอยู่กับธรรมชาติมากกว่าการที่จะใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการท ามาหากินเพียงอย่างเดียว เป็น
การเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ชุมชนได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรืออุทกภัยที่
เกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ด้วยความเข้มแข็งและความร่วมมือกันอย่างสามัคคีของคนในชุมชน จึงได้ช่วยกัน
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ฟ้ืนฟูและสร้างชุมชนกันขึ้นมาใหม่ มีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้สามารถเลี้ยง
ตัวเองและครอบครัวได้ โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่มีอยู่  มาปรับและ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของชุมชนได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น บทเรียนที่ผ่านมาของชุมชนคีรีวงจึงแสดงให้เห็นว่า ทรัพยากรที่ส าคัญและ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการพัฒนานั้นก็คือทรัพยากรมนุษย์หรือคนในชุมชน ที่มองเห็น
ถึงปัญหาเดียวกัน และมีความต้องการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ชุมชนผ่านพ้นวิกฤติทางธรรมชาติไปได้ 
โดยมีการร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือพลิกฟ้ืนชุมชนขึ้นมา ส่งผลให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ที่จะอยู่และรู้จักใช้
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล จนปี พ.ศ. 2528 ชุมชนคีรีวงได้รับรางวัล
ชมเชยในการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองระดับประเทศ นอกจากนี้ คนในชุมชนรู้ยังจัก
เปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตภายใต้การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด ก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพ
ขึ้นมาอย่างหลากหลาย สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความโดดเด่นในเรื่อง
ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมูบ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา  
  4.3.1.2 กลุ่มต่าง ๆ และเครือข่ายในชุมชนมีจิตอาสาร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม หลังจากชุมชนได้รับการฟ้ืนฟูจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภัยธรรมชาติ ท าให้ชาวคีรีวงร่วม
แรงร่วมใจกันพลิกฟ้ืนชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถด ารงชีวิตได้ อีกอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยกลุ่ม
ออมทรัพย์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์นี้ถือได้ว่าเป็นองค์กรหลักของชุมชนที่มี
ส่วนส าคัญในการช่วยพลิกฟ้ืนชุมชนให้กลับมาเหมือนเดิม การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนคีรีวงนี้
ถือเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างหนึ่งของชาวคีรีวงที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาชุมชนด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่ความสมดุล ทั้งในเรื่องของการเพ่ิมรายได้และการกระจายความเป็น
ธรรมของรายได้ คุณภาพชีวิต การสร้างคุณค่า การเข้าถึงโอกาสในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีต่าง 
ๆ อย่างมีประสิทธิผล รวมไปถึงการบริหารจัดการคนในชุมชนให้รู้จักคุณค่าของเงิน และมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน นอกจากนี้ชุมชนได้เกิดกลุ่มท างานจากการให้ความ
ร่วมมือและความมีจิตอาสาของสมาชิกในชุมชน ทั้งยังได้รับความร่วมมือช่วยเหลือและประสานงาน
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานจากภายนอก ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนของ
ชุมชนให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ส่งผลให้ชุมชนเกิดความสมดุลทั้ งทางด้านการด ารงชีวิต สังคม 
เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูชุมชนให้กลับมามี
สภาพที่เอ้ือต่อการด ารงชีพต่อไปได ้

4.3.1.3 การมีผู้น าที่ดีและมีศักยภาพ พบว่า หลังจากชุมชนประสบกับภัยธรรมชาติ
และสร้างความเสียหายให้กับชุมชน สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างเห็นได้ชัดคือชุมชนมีผู้น าตามธรรมชาติ
และเป็นผู้น าที่คอยช่วยเหลือคนในชุมชนในยามที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ในอดีตผู้น าที่มีความโดดเด่น
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ในการน าพาชุมชนไปสู่การพัฒนาและฟ้ืนฟูชุมชน คือ เจ้าอาวาส ก านัน และปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมี
คุณสมบัติของการเป็นผู้น าที่มีความโดดเด่น มีการวางแผน และมีวิธีการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ สามารถถ่ายทอด สร้างแนวทาง และสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิก จนสามารถแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนได้ ซึ่งอดีตผู้น าของชุมชนท่านหนึ่งได้กล่าวว่า  

… เป็นโอกาสดีที่ยุคนั้นมีโรงเรียนผู้น า มีการอบรมภาวะการเป็นผู้น า 
ทักษะการเป็นผู้น า … สอนเรื่องแผนชุมชน สอนเรื่องการเป็นผู้น าที่ดี สอนกระบวนการ
เรียนรู้ กระบวนการท าแผน กระบวนการสื่อสาร ฯลฯ ท าให้ผู้น าที่เกิดขึ้น ณ ตอนนั้น
สามารถลงมือช่วยท างานและวางแผนฟ้ืนฟูชุมชนได้เลย (ยงยุทธ กระจ่างโลก, สัมภาษณ์, 
25 กรกฎาคม 2560) 

 
  จากค ากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าชุมชนคีรีวงมีการส่งเสริมให้ผู้น ามีการพัฒนาตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจของบุคคลนั้น เมื่อบุคคลเกิดการพัฒนาให้มีคุณสมบัติการเป็นผู้น าที่ดี
แล้ว สามารถรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาให้ผู้ อ่ืนมีขีดความสามารถที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ตามความสนใจ 
นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับชุมชน จากมูลนิธิและหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแก้ปัญหาวิกฤติท่ีเกิดข้ึนให้ผ่านพ้นไปได้ 

4.3.1.4 ความพยายามสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ด้วยการปรับกระบวนการ
บริหารจัดการภายในอย่างมีระบบ ทั้งในระดับชุมชนและระดับกลุ่ม  ชุมชนคีรีวงมีการปรับ
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนมาโดยตลอด กล่าวคือ ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือท า
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มกิจกรรมอ่ืน ๆที่ท าประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม ซึ่งที่เห็นได้ชัดและเป็นกลุ่มที่สร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินของชุมชน คือกลุ่มออม
ทรัพย์หรือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือให้สมาชิกของชุมชนร่วมกันออมเงินและสามารถกู้เงิน
ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า เพ่ือน าเงินไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยไม่มี
หนี้สินที่เกินก าลัง ซึ่งในขณะนั้นกรมพัฒนาชุมชนได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสัจจะและการออม
เงินแก่คนในชุมชนให้เข้าใจถึงความส าคัญของการมีกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน ดังที่คณะกรรมการ
บริหารกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคีรีวงท่านหนึ่งได้เล่าว่า “ค าว่าสัจจะ คือ การสัญญากันว่าจะมาออม
เงินเดือนละครั้ง คนละกี่บาทก็ให้เสมอกัน พอมีเงินเป็นก้อนแล้วสามารถน าไปให้ยืมกัน ยืมแล้วคิด
ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าทีน่อกระบบเขาท ากัน แล้วเอาดอกผลนี้มาปันผลคืน มาจัดผลประโยชน์ให้กับชุมชน 
ตรงนี้เป็นแนวคิดท่ีจุดประกายข้ึนมา” (สุจินต์ เนาว์สุวรรณ, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 2560) 
  หลังจากกลุ่มออมทรัพย์ได้ก่อตั้งขึ้นมา ชุมชนก็ได้น าความรู้ที่กรมพัฒนาชุมชน
แนะน ามาปรับใช้ และลองผิดลองถูกท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และจัดให้เป็นระบบไปเรื่อย ๆ และให้ 



 89 

สมาชิกทุกคนท าตามระเบียบที่กลุ่มออมทรัพย์วางไว้อย่างเคร่งครัด ปัญหาต่าง ๆ ก็สามารถแก้ไขได้
ด้วยการเจรจาต่อรอง อีกทั้งชาวบ้านให้ความส าคัญกับการอยู่ด้วยกันแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ช่วยกัน
แบบพ่ีน้อง จนท าให้กลุ่มออมทรัพย์โตขึ้นแบบก้าวกระโดด และเกิดความส าเร็จจนถึงปัจจุบัน 
  นอกจากนี้ ชุมชนยังได้ตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นหลายกลุ่ม โดยมีการประยุกต์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือการด ารงชีพที่มั่นคงและเข้มแข็ง ดังที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ กลุ่มเหล่านี้มีส่วนส าคัญใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทั้งด้านสังคม ที่ช่วยให้สมาชิกมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
และเกิดความภูมิใจในตนเอง ด้านเศรษฐกิจ ที่สมาชิกสามารถสร้างรายได้เพ่ือเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว ลดการพ่ึงพาอาศัยเงินกู้นอกระบบที่เป็นต้นเหตุของหนี้สิน และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนผนวกเข้ากับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับ
ประยุกต์ใช้เพ่ือก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น อันเป็นการสร้างสรรค์ที่เกิดจากสิ่งที่มีอยู่
ในชุมชนได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
  4.3.1.5 การเริ่มต้นจากสิ่งท่ีสอดคล้องกับวิถีที่พึงปรารถนา จากเหตุการณ์อุทกภัย
ครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึ่งส่งผลให้ชุมชนคีรีวงได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ชาวคีรีวงได้รวมตัวกัน
เพ่ือช่วยพลิกฟ้ืนให้ชุมชนกลับมาสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยการระดมความคิด วิเคราะห์
ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข รวมถึงการวางแผนเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
การด าเนินการเช่นนี้นอกจากจะช่วยจะสะท้องให้เห็นศักยภาพของชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้ว ยังถือได้ว่ามสกยภาพในการวางแผนป้องกันเหตุล่วงหน้า หรือการตั้ง “มาตรการเชิงรับ” 
เพ่ือที่จะรับมือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อันเป็นแสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปัญหา 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหลายคน ท าให้ทราบว่าคนในชุมชนคีรีวงมีการ
ปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ตลอดเวลาให้เท่าทันกับการเข้ามาของกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ไม่ละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
โดยได้พยายามน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจไป
ด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับการก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตที่ส่งเสริมให้วิถีการด ารงชีพของคนใน
ชุมชนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ มีการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ บน
ฐานของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มอาชีพที่ได้ร่วมกันตั้งขึ้น อันเป็นการต่อยอดให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ลักษณะใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดขึ้นกับกลุ่มและสมาชิก โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันและมีความร่วมมือกันในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันแล้วน าไปเชื่อมโยงกับการัด
การท่องเที่ยวฐานชุมชน ท าให้ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้ามา
เรียนรู้และใช้บริการต่าง ๆ ในชุมชน ในขณะเดียวกัน คนในชุมชนคีรีวงก็สามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัว
ในการด าเนินการและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีระบบมากยิ่งขึ้น ผนวกกับการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือการด ารงชีพของสมาชิกในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
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  4.3.1.6 มีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกิดผลในการแพร่กระจาย  จาก
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคีรีวงท าให้ทราบว่า บรรพบุรุษหรือคนในยุคอดีตได้เรียนรู้และ
สั่งสมประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ ทดลองท าสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ด ารงชีพ ต่อมาภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอย่างได้ถูกน ามาต่อยอดและปรับรูปร่างและเพ่ิมชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จนเกิดเป็นกลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดังที่กล่าว
มาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งหลายกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นยังคงท ากิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งใน
แต่ละกลุ่มอาชีพมีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่แตกต่างกันออกไป  
  กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในชุมชน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ได้มี
การตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน มีกระบวนการถ่ายทอดผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
กล่าวคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอดเพ่ือการบูรณาการกับหลักสูตรในชั้นเรียนของโรงเรียนใน
ชุมชน เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบภูมิหลังของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้า
ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมชุมชน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษและเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลัง ให้สามารถน าไปต่อยอดเป็นอาชีพ รวมทั้ง
เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ต่างจากเดิม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อน ามาเชื่อมกับการพัฒนาชุมชนที่เน้น
การท่องเที่ยวฐานชุมชน ท าให้สามารถน าไปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวของสมาชิกชุมชน อันช่วยให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้สูง และเกิดเงินที่หมุนเวียนในชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้กิจกรรมของกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เยาวชน 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานของกลุ่มอาชีพ ซึ่งมีลักษณะเป็น
กิจกรรมที่ผู้สนใจได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง ดังเช่นที่สมาชิกกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติได้เล่าให้ฟังว่า 

… กลุ่มของเราจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านลวดลายบนผ้า ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ลายผ้าใหม่ๆ 
ขึ้นมา ตรงนี้ถือว่าเป็นการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบที่สมาชิกกลุ่มและนักเรียน 
นักศึกษาได้ร่วมและเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (จุฬาลักษณ์ สุทธิ, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 
2560) 

 
 อย่างไรก็ตาม อาชีพหลักของคนในชุมชนคีรีวงยังคงเป็นอาชีพเกษตรกรรม คือการ

ท าสวนสมรม แต่รายได้จากการท าสวนอาจยังไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ  อีกทั้งยังมีเวลาว่างที่
สามารถใช้ท าอย่างอ่ืนได้ โดยในการท าสวนในแต่ละปีจะมีช่วงว่างจากการผลิตประมาณ 3 เดือน ใน
ขณะเดียวกันบางครอบครัวอาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อการยัง
ชีพ ทั้งนี้เพราะชุมชนคีรีวงมีสภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่เปราะบาง กอปรกับใน
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ปัจจุบันประชากรมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ที่ดินหลายส่วนถูกสร้างเป็นบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย 
หรือการท าที่พักแบบโฮมสเตย์เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่ในการท าสวนสมร
มลดลงไปจากในอดีต หลายครอบครัวจึงจ าเป็นที่จะต้องมีอาชีพเสริม โดยการเข้าร่วมกับกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ได้ตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือสร้างรายได้เข้าครอบครัวและเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญามีความส าคัญอย่างยิ่งเสมือนเป็น
กลไกของพลังขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งชุมชนคีรีวงได้ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการถ่ายทอดนี้อยู่ตลอดเวลา จากรุ่นสู่รุ่นผ่านกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งความพยายามส่ง
ต่อไปยังนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชน ในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามา
ศึกษาดูงานจากภายนอกชุมชน รวมถึงผู้ที่ท างานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนักท่องเที่ยวที่
ได้เข้ามาเรียนรู้ด้วย จนชุมชนคีรีวงได้กลายเป็นหมู่บ้านที่มีผู้สืบทอดท างานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และมีคนจากภายนอกสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เพ่ือเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ของชุมชนมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
  4.3.1.7 มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ชุมชนที่จะพัฒนาได้ดีต้องให้ความส าคัญต่อการหาแนวทาง
เพ่ือการน าทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาให้ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
จากการศึกษาสภาพทรัพยากรของชุมชนคีรีวง พบว่า ชุมชนคีรีวงมีทรัพยากรที่มีคุณค่า 2 ประเภท 
คือ ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทั้งสองประเภทดังกล่าวมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างยิ่ง เนื่องจากในยุคอดีตที่ผ่านมา คนกลุ่มแรกที่เข้ามาบุกเบิกเพ่ือตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่นี้ 
ซึ่งเป็นบรรพบุรุษกลุ่มแรกของชาวคีรีวง ได้ตกลงใจจับจองพ้ืนที่บริเวณที่ราบในโอบล้อมของขุนเขา
แห่งนี้เป็นที่ตั้งรกราก เนื่องจากเห็นว่าเป็นท าเลที่ยากต่อการถูกติดตาม ในขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่มี
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพรรณไม้หลากหลายชนิด และมีล าน้ าไหลผ่านตลอดปี พวกเขาจึงพากันสร้าง
บ้านเรือน ณ จุดที่ล าน้ าทั้งสามไหลมาบรรจบกัน พร้อมกันนั้นก็ได้เพาะปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด
แทรกไว้กับพันธุ์ไม้ธรรมชาติเรียงรายไปตามริมฝั่งล าน้ าสู่เชิงเขาทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ เขาหอยสังข์ เขา
ยอดเพล และเขาหลวง  
  ภายใต้สภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าว 
ร่วมกับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีพที่หลากหลายของคนในอดีต ท าให้คนในชุมชน
คีรีวงมีวิถีการด ารงชีวิตที่มีความผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแยกจากกันไม่ได้ กล่าวคือ 
คนในชุมชนต้องพ่ึงพาอาศัยที่ดินเพ่ือท ามาหากิน แต่ทว่าวิถีการด ารงชีพของคนในสมัยก่อนมักจะมี
การท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพื่อใช้พื้นที่
ในการเพาะปลูกและสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งผลที่ตามมาจากการตัดไม้ท าลายป่าอย่างส าคัญคือ
ความเสียหายจากการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2531 ที่เกิดจากน้ าป่าจากเทือกเขา
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หลวงไหลลงมาพร้อมกับพัดดินทรายและไม้ซุง จนชาวบ้านไม่สามารถรับมือกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ได้ เมื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถูกท าลายและเกิดความเสียหาย ทรัพยากรมนุษย์ผู้ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้รวมตัวกันลุกขึ้นมาแสดงบทบาทในการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถด ารงชีพอยู่ได้อีก โดยในระหว่างการฟ้ืนฟูชุมชนให้กลับมานี้ ได้มี
ผู้น าที่คอยศึกษาและหาแนวทาง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชน เพ่ือหาข้อสรุป อันเป็น
บทเรียนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้าใจและให้สมาชิกในชุมชน
รู้จักเรียนรู้และปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าของชุมชน ควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม โดยเน้นการลดการท าลายป่าและมุ่งสร้างความสมดุล
ของระบบนิเวศ เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งให้สามารถรับมือและลดความรุนแรงของอุทกภัยหรือน้ าท่วม
ฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ในขณะเดียวกันยังสามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างมีพลวัต  จนท าให้
สภาพของชุมชนคีรีวงในวันนี้ยังมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอันเอ้ือประโยชน์ต่อการด ารง
ชีพ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งว่า “คีรีวงถือว่ายังมีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรต่าง 
ๆ เพราะ ทรัพยากรในชุมชนนี่แหละที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ดีที่สุด ซึ่งมาจากความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านเรา” (นิพัฒน์ บุญเพ็ชร์, สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 
2560) 
  ในปัจจุบันชุมชนคีรีวง ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 
ถึงแม้ว่าหลายพ้ืนที่ในชุมชนได้มีการปรับการใช้ประโยชน์กลายเป็นบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย หรือที่พัก
แบบโฮมสเตย์ แต่ถ้ามองในเชิงการพัฒนาแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับที่มีส่วนสร้างจุดแข็งให้กับชุมชนที่
ท าให้ชุมชนพยายามใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด โดยเน้นความสมดุลระหว่างการรักษาและการ
น ามาใช้เอการด ารงชีพ ที่ไม่มุ่งเพียงเก็บเกี่ยวทรัพยากรเหล่านี้น าไปจ าหน่ายในรูปของวัตถุดิบ  
แต่น าไปผลิตและพัฒนาต่อยอดให้มีมูลค่าเพ่ิม ท าเป็นสินค้าหลายชนิดที่น าเสนอผ่านการท่องเที่ยว
ฐานชุมชน จนเป็นที่รู้จักของคนภายนอกและนักท่องเที่ยว และเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้และ
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้น การน าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพย่อมมีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในมิติต่าง 
ๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความคิดที่สร้างสรรค์ของ
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชนและเกิดเป็น
พลังขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไปได ้
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4.3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนของชุมชน 
ในชุมชนคีรีวง นอกจากสมาชิกชุมชนจะมีความพยายามจัดการให้ชุมชนสามารถพัฒนาด้วย

ตนเองอย่างสม่ าเสมอแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน มาโดยตลอด ตั้งแต่ในยุคของการฟ้ืนฟูชุมชน โดยมีมูลนิธิต่าง ๆ 
อาทิ มูลนิธิโกมล-คีมทอง ได้เข้ามามีส่วนส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมเพ่ือจัดท าโครงการในการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้กับแกนน าชุมชนที่เป็นนักพัฒนา เพ่ือช่วยน าพาสมาชิกในการฟื้นฟูและปรับปรุงชมชนใน
ขณะนั้น มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 ขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน
และเยาวชนในชุมชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ฯลฯ หลังการพัฒนาและฟ้ืนฟูแล้ว ชุมชนคีรีวงได้รับ
เลือกให้เป็น 1 ใน 6 หมู่บ้านอุตสาหกรรมเพ่ือการท่องอย่างยั่งยืน  ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
อุตสาหกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับกรมการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นต้น  

ปัจจุบัน ชุมชนคีรีวงมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และยังคงมีหน่วยงานเข้ามาช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กรมพัฒนาชุมชน ที่ได้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยสร้างแนวทางและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพขึ้นมาเพ่ือสร้างอาชีพ
เสริมให้มีรายได้เพ่ิมเพ่ิมจากอาชีพหลัก ด้วยการเน้นการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดการต่อ
ยอดในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ต่าง ๆ  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้กลุ่มอาชีพของชุมชนคีรีวงให้มีศักยภาพในการผลิตและ
ส่งออกสินค้าที่เกิดจากกลุ่มในชุมชน และผลักดันให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงทั้งตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชุมชนในการก าหนดแนวทาง
เพ่ือการพัฒนากลุ่มอาชีพ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ชุมชนให้มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับการผลักดันให้ขับเคลื่อนโดย
รัฐบาลในปี พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” อันเป็นโครงการที่เน้นการเชื่อมโยง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิถีของชุมชน ซึ่ งชุมชนคีรีวงได้ เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพ่ือบูรณาการเข้ากับหลักสูตร
วิชาเรียนของนักศึกษา โดยได้ลงมือด าเนินการเพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนมี
รายได้ และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
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4.4 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็ง 

4.4.1 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพในชุมชนคีรีวง 
 จากการศึกษากลุ่มอาชีพที่มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีการน าเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้การรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
คีรีวงเกิดจากความสนใจของสมาชิกที่จะหารายได้เสริมจากงานประจ า คือ การท าการเกษตร หรือท า
สวนสมรม โดยสมาชิกทั้งหมดของแต่ละกลุ่มเป็นคนที่มีถิ่นฐานหรือภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนคีรีวง ทีเ่ลือก
เข้ามาท างานกับกลุ่มตามความถนัดและความสนใจ การผลิตสินค้าใช้วัสดุส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ซ่ึงมักจะมีการท าโดยคนในชุมชนอยู่แล้ว แต่อาจมีการปรับและพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เหมาะกับยุคสมัย 
ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับตลาดมากขึ้น จึงเป็นการท างานเพ่ือหารายได้เพ่ิมเติมในเวลาที่ว่างจากการท าสวน 
ซึ่งกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มมีการด าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกฎระเบียบหรือข้อตกลง
ร่วมกัน ซ่ึงสมาชิกของกลุ่มอาชีพจะต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด 

การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนคีรีวงมีความส าคัญและเป็นแนวคิดส าคัญที่ใช้ในก่อตั้ง
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขึ้นมา โดยมีการระบุอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มอาชีพ โดยได้มีการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาปรับและประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับ
การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่ม ดังที่ประธานกลุ่มลายเทียนได้กล่าวถึง
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์กับการด าเนินงานของกลุ่มว่า 

… จริง ๆ แล้วผ้าบาติกมีมานานแล้ว ต้นต ารับของบาติกมาจากอินโดนีเซีย ... พวก
บาหลีท าผ้าปาเต๊ะ ลวดลายเราก็เอามาประยุกต์  โดยใช้ลวดลายท้องถิ่นซึ่งสังเกตจาก
ธรรมชาติ แต่ผ้าปาเต๊ะของอินโดนีเซียจะมีลวดลายเล็กและละเอียดมาก ๆ ซึ่งเราไม่สามารถ
ท าแบบเขาได้ ... หลักๆ แล้วคือเรารับภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่มาประยุกต์ใช้  (ทิมาทร ไชย
บุญ, สัมภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2560) 

 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อดูในรายละเอียดพบว่า การด าเนินงานของกลุ่มลายเทียนมีการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากประสบการณ์และการด าเนินชีวิต จินตนาการผ่านลายผ้าบาติก 
เช่น ชุมชนคีรีวงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้า 
ส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับป่าไม้ ภูเขา ดอกไม้ที่อยู่ในป่าของชุมชน และวิถีของคนในชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้
ลวดลายของผ้าบาติกที่กลุ่มได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้น ยังคงขึ้นอยู่กับความต้องการหรือแบบที่ลูกค้า
ต้องการ กล่าวคือ ลวดลายสามารถประยุกต์ผ่านการออกแบบให้ปรับเปลี่ยนไปตามวิถีการด าเนินชีวิต
ของแต่ละพ้ืนที ่
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 ส าหรับกลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวน การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เห็นได้ชัดมาก ได้มีการน า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คนเฒ่าคนแก่ใช้ในการถนอมอาหารในอดีต เป็นการน าเนื้อทุเรียนมากวนเพ่ือให้
สามารถเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้น แล้วน าไปบรรจุเก็บไว้ในกาบหมาก เรียกว่า “ทุเรียนห่อกาบหมาก” 
ซ่ึงอดีตก านันนักพัฒนาได้เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า  

… ในครัวเรือนของชาวบ้านในอดีต คนเขาก่อไฟกับไม้ฟืน หุงข้าวหุงแกง เขามีเตา
สามเส้า พอหุงข้าวหุงแกงควันไฟมันกระทบกับผลานี้ แล้วบนผลาจะมีทุเรียนกวนห่อด้วย
กาบหมาก  ... มันท าให้ทุเรียนกวนหอมควันไฟ ท าให้ทุเรียนไม่เป็นเชื้อรา ไม่เป็นหนอน … 
กลุ่มทุเรียนกวน ถ้าให้เราวิเคราะห์ ... เอาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เอาภูมิปัญญาชุมชน  
เอากระบวนงานชุมชนมาสร้างอาชีพ สร้างมูลค่า เพราะคนที่นี่ในอดีตเขากวนทุเรียนกวน
แล้วใส่ปี๊บไว้ ห่อด้วยกาบหมากแล้วย่างไฟ (ยงยุทธ กระจ่างโลก, สัมภาษณ์, 25 กรกฎาคม 
2560) 

 
 ในขณะเดียวกัน กิจกรรมบางอย่างที่วางบนฐานของภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และ
ลองผิดลองถูกในครัวเรือนในอดีตที่ผ่านมา กลายเป็นกิจกรรมที่กลุ่มอาชีพน ามาพัฒนาต่อยอด 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เนื่องจากชุมชนคีรีวงมีทุเรียนที่ให้ผลผลิตจ านวนมาก 
และแทบทุกครัวเรือนมีทุเรียนพ้ืนบ้านอยู่ หลังจากท่ีมีการก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนขึ้นมา ก็มีการ
รับซื้อทุเรียนจากชาวบ้านในชุมชน เพ่ือน ามาแปรรูป ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และส่งต่อเพ่ือ
จ าหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและสมาชิกกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง  
 กลุ่มลูกไม้ เป็นอีกกลุ่มอาชีพที่เกิดข้ึนในชุมชนคีรีวงและได้น าภูมิปัญญาที่เก่ียวกับวิถีการด ารง
ชีพของคนในอดีตมาประยุกต์ใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งเพ่ือต้องการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาประดิษฐ์ให้เกิดชิ้นงานต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประดับและของที่ระลึก อีกทั้งมีการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในอดีต ประธานกลุ่มลูกไม้ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ
การก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาว่า 

… แต่ก่อนมีการผูกเงื่อน มัดเชือก น้าลองเอามาประยุกต์กับของที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
เช่น เม็ดลูกสวด เม็ดหมามุ่ย ลูกบ้า ลูกหลุมพอ ก็ลองเอามาถักมาทอ มาผูกเป็นเงื่อนของ
ลูกเสือบ้าง เงื่อนการผูกแหผูกอวนของชาวประมงบ้าง เอาตรงนั้นมารวมกับของที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ มาผสมผสานให้มันเป็นของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ... พวกพวงกุญแจ สร้อยคอ สร้อย
ข้อมือ ... สิ่งเหล่านี้มันมีมาตั้งนานแล้ว เหมือนการผูกแหผูกอวน เพ่ือหาปลาของชาวบ้านนั่น
แหละ เพียงแต่เราเอาลวดลายการผูกแห มาผูกกับเชือกเทียนกับเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ เท่านั้นเอง 
(ไพโรจน์ เนาวสุวรรณ, สัมภาษณ์, 2560) 
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 เนื่องจากชุมชนคีรีวงมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีต้นไม้จ านวนมาก ท าให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ที่จะน าส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ มาลองผิดลองถูก 
จนได้สีจากธรรมชาติมาใช้ในการย้อมผ้า ดังที่พบในกรณีของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ หรือกลุ่มลกไม้  
ที่ ได้น าเอาภูมิปัญญาการถักทอมาประยุกต์และปรับใช้กับเมล็ดพืชท าเป็นของที่ ระลึกและ
เครื่องประดับ และตั้งเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมา ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชน มาสร้างอาชีพที่ช่วยเพ่ิมโอกาสในการท างาน และสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยัง
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจให้ไดเ้ข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตจากกลุ่ม 
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานกับสมาชิกกลุ่ม 
เช่นค าบอกเล่าของสมาชิกกลุ่มท าผ้าบาติกและกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติดังต่อไปนี้ 

… เมื่อมีนักเรียนนักศึกษา หรือคนจากภายนอกเข้ามาดูงานของกลุ่ม เราจะให้เขาลง
มือท าชิ้นงานด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่ท าลวดลายออกมาอย่างสร้างสรรค์ ท าให้สมาชิกกลุ่มได้
เรียนรู้การท าลวดลายจากพวกเขาด้วย (จุฬาลักษณ์ สุทธิ, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 2560) 

 
… เราถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่คนเฒ่าคนแก่ได้ท าผ้ามัดย้อมให้กับนักเรียน 

นักศึกษา บางครั้งนักเรียน นักศึกษาก็จะถ่ายทอดและเปลี่ยนความรู้ที่ทันสมัยให้กับเราด้วย 
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาชิ้นงานของเราด้วย (ฉัตรชนก ขุนทน, สัมภาษณ์, 27 
กรกฎาคม 2560) 

  
 การถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มท าให้เกิดความคิดที่สามารถน าไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดให้เกิด
สีและลวดลายใหม่ๆ บนผืนผ้า จนอาจกล่าวได้ว่า ทั้งผู้ที่เข้ามาดูงานและสมาชิกกลุ่มที่ถ่ายทอดความรู้ 
ต่างก็เป็นทั้งครูและผู้เรียนในเวลาเดียวกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่ ดึงดูความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ส่งผลให้มีการสั่งท าสินค้าขึ้นมา
อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มละสมาชิกมากยิ่งข้ึน 
 กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เป็นอีกกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเพ่ือกระตุ้น
จิตส านึกในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมพ้ืนบ้านของชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้กับคนที่สนใจ เนื่องจากในอดีตคนในชุมชนมีการ
ประดิษฐ์ของใช้ต่าง ๆ ขึ้นมา ส่วนใหญ่เป็นการจักสานสิ่งต่าง ๆ ที่เคยใช้เพ่ือใช้ในการด ารงชีพ เช่น 
เครื่องมือจับปลา ตะกร้าสาน โตร๊ะ ฯลฯ  จนปัจจุบันได้มีการตั้งกลุ่มเพ่ือผลิตเครื่องจักสานที่เป็นของ
ใช้ และของที่ระลึกขึ้นมา โดยกลุ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้พิการและผู้สูงอายุ ด้วยการให้ผู้
พิการและผู้สูงอายุมีโอกาสในการเรียนรู้สังคม เรียนรู้ปัญหาและแสดงศักยภาพในการช่วยแก้ปัญหา
ของครอบครัวและชุมชน ควบคู่กับการรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคีรีวงด้วย 
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กลุ่มบ้านสมุนไพร เป็นอีกกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยการน าภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรมาแปรรูปและพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย อาทิ สบู่จาก
เปลือกมังคุด แชมพูและครีมนวดจากเปลือกมังคุด สบู่สมุนไพรอ่ืน ๆ ฯลฯ โดยเริ่มจากการที่ชุมชน 
คีรีวงมีมังคุดจ านวนมาก ส่วนใหญ่เมื่อกินเนื้อแล้วมกจะทิ้งเปลือก แต่กลุ่มได้คิดทดลองและหา
คุณประโยชน์ของเปลือกมังคุดขึ้นมา พบว่าเปลือกมังคุดมีสรรพคุณบ ารุงผิวพรรณ รักษาโรคผิวหนัง 
ซึ่งเป็นที่รับรู้ในชุมชน รวมทั้งท าน้ าหมักและปุ๋ยได้ กลุ่มจึงได้คิดค้นการแปรรูปเปลือกมังคุดให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการปรับเปลี่ยนสูตร น าสมุนไพรที่มีคุณสมบัติบ ารุงและดูแลผิวพรรณ เช่น  
ใบทองพันชั่ง ใบชุมเห็ด ใบเสลด พังพอน ขมิ้นอ้อย หัวเปราะหอม ว่านสาวหลง และสมุนไพรอ่ืน ๆ 
มาเป็นส่วนผสม จนกลายเป็นสบู่ แชมพู ครีมนวด และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ผลิตมาจากเปลือกมังคุดที่มี
คุณภาพ จนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้กลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญ
ของชุมชนคีรีวง ซึ่งประธานกลุ่มได้อธิบายถึงแนวคิดและจุดยืนในการท างานของกลุ่มบ้านสมุนไพร 
คีรีวงว่า “การพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาพ้ืนฐานอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม และต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม
แหล่งโอโซนที่ดีที่สุด” (สนธยา ช านะ, สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2560) 

การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีพในชุมชนคีรีวง เกิดจากการพยายามรื้อ
ฟ้ืนภูมปัญญาเดิม ที่ถูกถ่ายทอดผ่านการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น แล้วพยายามประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย 
โดยการเน้นให้เกิดการพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ จนเกิดการรวมตัวขึ้นมาเป็นกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ อันเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนแนวทางหนึ่งที่เอ้ือให้สามารถรักษาให้มีการด ารงอยู่ของ 
ภูมิปัญญาดั้งเดิม ด้วยการ 1) อนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นความส าคัญของ
ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้คิดสร้างเอาไว้ 2) รื้อฟ้ืนภูมิปัญญาดั้งเดิมเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ ให้คนรุ่นใหม่
ได้เห็นสิ่งที่มีคุณค่าของชุมชน 3) ประยุกต์ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้มีความทันสมัยและใช้ประโยชน์ หรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ และ 4) พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งชุมชนคีรี
วงได้ใช้แนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับกลุ่มอาชีพ เพ่ือสร้างทางเลือกให้กับชุมชน อีกทั้งยังช่วยพัฒนา
ขีดความสามารถของสมาชิกในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในการสร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ดีของชุมชนได้
อย่างน่าสนใจ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาประยุกต์ให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปของชุมชน 

 
4.4.2 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็ง 
จากการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นชุนชนเข้มแข็งของชุมชนคีรีวง อ าเภอลาน

สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ชุมชนคีรีวงมีฐานที่มั่นคงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งชาวบ้านมีการด ารงชีพในลักษณะของการพ่ึงตนเองเป็น
หลัก เนื่องจากชุมชนมีที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา มีแม่น้ าไหลผ่านหมู่บ้าน และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
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สมบูรณ์ ในอดีตแม้ว่าหมู่บ้านจะประสบกับภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงหลายครั้ง แต่คนในชุมชนได้ร่วมมือ
กันฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถด ารงชีวิตที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ซึ่งรายได้
หลักของคนในชุมชนมาจากการท าสวนผสมที่เรียกว่า สวนสมรม ด้วยการการปลูกพืชผักผลไม้อย่าง
หลากหลายไว้ในพ้ืนที่ เดียวกัน คนในชุมชนมีการเรียนรู้และปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกันกับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างดี และรู้จักน าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการท ามาหากินได้อย่างชาญ
ฉลาด  

นอกจากชุมชนคีรีวงจะมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้ว สิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนให้
ชุมชนมีการพัฒนาและเกิดความเข้มแข็งได้ คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตซึ่งมีหลายอย่าง เป็น
องค์ความรู้ที่มีการถ่ายถอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนปัจจุบันได้กลายเป็นขุมทรัพย์ส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนคีรีวงให้มีความเข้มแข็ง และเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืน ดังค ากล่าวของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งดังนี้ 

… ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เราจะทอดทิ้งไปไม่ได้ ถ้าชุมชนหรือสังคมไหนละทิ้งภูมิ
ปัญญา ก็จะท าให้ชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ อ่อนแอลงเรื่อย ๆ เพราะเราไปพ่ึงพาเทคโนโลยี
ภายนอกแทน ไม่ได้พ่ึงพาภูมิปัญญาของตนเอง ในตอนที่เราพยายามสร้างความเข้าใจให้
ชุมชนว่า เพียงให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงก็พอ วิถีชีวิตในแบบของเรา และภูมิปัญญาคือ
ตัวน าพาชีวิตให้เราก้าวหน้าต่อไปได้ (นิพัฒน์ บุญเพ็ชร์, สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2560) 

 
ค ากล่าวข้างต้นเป็นมุมมองจากบุคคลระดับแกนน าการพัฒนาของชุมชนนี้ที่เห็น

ความส าคัญของการพัฒนาของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่
การเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง กล่าวคือ การที่ชุมชนใดมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
พ่ึงพาตนเองอย่างมีเอกลักษณ์ในแบบของแต่ละชุมชน โดยมีความจ าเป็นในการพ่ึงพาเทคโนโลยีน้อย
ที่สุด ในขณะเดียวกัน นักวิชาการที่เคยศึกษาชุมชนกลับให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน โดยให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานดังนี้  

 ... เทคโนโลยีที่ท าให้เกิดคุณค่า เราก็จะน ามาประยุกต์ใช้ แทนที่จะใช้เฉพาะ 
ภูมิปัญญาของเราเพียงอย่างเดียว เราก็น ามาผสมผสาน มาประยุกต์เพ่ือให้ได้เกิดในสิ่งที่
ดีกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการที่จะต้องผสมผสาน 
วัฒนธรรมคือความงอกงาม ความงอกงามไม่ได้เป็นการยึดอยู่ในที่ที่เดียวมันจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง (สืบพงศ์ ธรรมชาติ, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2560) 

 
… นอกจากชุมชนจะเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตัวเองได้แล้ว รัฐหรือหน่วยงาน

ภายนอกก็ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมของชุมชน เพราะบางเรื่องชุมชน
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จะไม่สามารถด าเนินการเองได้ทั้งหมด เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
การบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ชุมชนด้วยสื่อที่ทันสมัย เพ่ือให้ชุมชนสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุภาพ รักถ่ินเดิม, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2560) 

 
มุมมองจากนักวิชาการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่รู้จักและเป็นการ
ส่งเสริมการยกระดับการผลิตและการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพให้เหมาะสมกับพลวัตทางสังคม
มากขึ้น เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการส่งต่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก ด้วยการท า
สารคดี หนังสั้น เพ่ือแนะน าชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานภายนอกยังเข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนชุมชนด้วยการให้ค าแนะน าและให้ความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ
การตลาด เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันช่วยให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการผลิตและการจัดจ าหน่ายสินค้า ในขณะที่
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

จะเห็นได้ว่า การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคีรีวงมาใช้ในการการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่
ชุมชนเข้มแข็งนั้น เป็นการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีพมาใช้ด้วยการก่อตั้งและ
รวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขึ้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการให้เหมาะกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป คนในชุมชน  
มีการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและท าให้
ชุมชนเกิดการขับเคลื่อนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 
ด้านสังคม  
จากการศึกษาการพัฒนาและมิติทางสังคมของชุมชนคีรีวง พบว่า ชุมชนคีรีวง 

มีระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติมาตั้งแต่อดีต กล่าวคือ ชุมชนได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มคนที่เป็น
เครือญาติ และพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้อย่างต่อเนื่องอันน าไปสู่ความสามัคคีท่ีสะท้อนออกมาใน
รูปของความร่วมมือช่วยเหลือกันของชาวบ้านด้านต่าง ๆ  และความสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภัยธรรมชาติมาได้หลายต่อหลายครั้งจากความร่วมมือร่วมใจกันในการฟ้ืนฟู
ชุมชน ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนนี้ นอกจากนี้ชุมชนยังมีผู้น าอย่างไม่เป็น
ทางการหรือผู้น าโดยธรรมชาติ คือ พระสงฆ์ นักพัฒนาที่เกิดจากการเป็นจิตอาสา และปราชญ์
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ชาวบ้านที่มคีวามตั้งใจในการท างานเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง จนได้รับการยอมรับนับถือ
และศรัทธาจากชาวบ้านเสมอมา อีกทั้งคนในชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และมี
จิตใจที่โอบอ้อมอารี ซึ่งปัจจุบันยังคงคุณลักษณะเหล่านี้อยู่  

คนในชุมชนยังคงรกษาวิถีการด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ดีไว้ จนท าให้มีลักษณะที่เน้น
การพ่ึงตนเองเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน อีกท้ังยังมีความพยายามในการดูแลชุมชนให้มีความมั่นคง 
ท าให้ชุมชนคีรีวงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง อันดับ 1 ทั้งการ
ประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

ในปัจจุบันชุมชนคีรีวงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญขึ้น มีชื่อเสียงทางด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่มีข้อสังเกตจากการศึกษา คือ ความเจริญที่เกิดขึ้นในชุมชนบางครั้งได้
กลายเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ กล่าวคือ มีนายทุนจากภายนอกพยายามที่จะเข้ามาปลูก
สร้างอาคารเพ่ือประกอบกิจการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งคนในชุมชนหลายกลุ่มพยายามต่อต้าน
และคัดค้านแนวคิดความเจริญที่เกิดจากนายทุน เพราะเกรงว่าจะเป็นการท าลายความเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน และอาจส่งผลต่อชุมชนในระยะยาว เนื่องจากการปลูกสร้างอาคารหรือที่พักขึ้นมา
จ าเป็นต้องใช้ พ้ืนที่ ของคนในชุมชน และหากไม่มีการวางแผนที่ดีพออาจเกิดการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เสียสมดุลได้  

อย่างไรก็ตาม ชุมชนยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
เป็นฐานในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนา
โดยคนในชุมชน เพ่ือคนในชุมชน ให้สามารถด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีความสุข และ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้  

 
ด้านเศรษฐกิจ 
ประชาชนในชุมชนคีรีวงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจของชุมชนนี้ในอดีตเน้นการพ่ึงพาภาคเกษตรกรรม โดยการท าสวนที่เรียกว่า
สวนสมรม ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเป็นการปลูกพืชหลากหลายชนิดไว้บนพ้ืนที่เดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นพืช
จ าพวกไม้ผล เมื่อชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนมีสวนผลไม้เป็นของตัวเอง ผลผลิตที่ได้และเหลือจาก
การบริโคมักจะน าไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่จ าเป็นซึ่งผลิตโดยชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีการติดต่อกัน สินค้าที่
นิยมแลกเปลี่ยนเข้ามา ได้แก่ ข้าวสาร ปลาแห้ง เกลือ ฯลฯ  เนื่องจากเป็นสินค้าที่ชุมชนนี้ไม่สามารถ
ผลิตได้ ต่อมาการปฏิบัติทางการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นหลังได้พัฒนาการปลูกพืชผลทางการ
เกษตรโดยใช้พันธุ์ที่ดี มีคุณภาพสูงขึ้น ท าให้ปัจจุบันการท าการเกษตรของชุมชนหันไปเน้นการผลิต
เพ่ือการค้ามากยิ่งขึ้น โดยพืช ผัก ผลไม้ที่ปลูกกันมาก ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด สะตอ ลองกอง 
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ลางสาด ขนุน จ าปาดะ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มังคุด เป็นผลไม้ที่ผลิตกันมากและมีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของชุมชนคีรีวง อีกทั้งยังเป็นผลไม้ทีส่่งออกและสามารถสร้างรายได้ในแต่ละปีให้แก่ชาวบ้านและ
ผู้ที่ท าสวนเป็นเงินจ านวนมาก 

ความหลากหลายของพืชผลทางการเกษตรผนวกกับความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชน และการคิดค้นรวมทั้งประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมเอาไว้จนกลายเป็น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่คนรุ่นหลังได้รับสืบทอด เรียนรู้และน ามาใช้ในการด ารงชีพ ท าให้ปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ถูกน ามาใช้เป็นฐานของการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนหลากหลายกลุ่ม ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ กลุ่มดังกล่าวได้น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้เป็นฐานในการพัฒนากลุ่ม
อาชีพ เปิดโอกาสทางอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนให้มีรายได้เสริมที่นอกเหนือจากการท าอาชีพหลัก 
ท าให้ชุมชนคีรีวงพัฒนาขีดความสามารถทางการผลิตให้โตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวฐานชุมชน นอกจาจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิต
โดยคนในขุมชนแล้ว ยังมีผู้สนใจเข้ามาดูงาน ทั้งที่เป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จากชุมชนอ่ืน ๆ นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้ชุมชนเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง ดังที่ประธานกลุ่ม
ลูกไม้ไดอ้ธิบายเกี่ยวกับการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนว่า 

… ปัจจุบันส่วนมากเราก็ขายภูมิปัญญาให้กับนักท่องเที่ยว การขายภูมิปัญญา คือ 
การที่เราน ามาปรับประยุกต์ได้ตลอดเวลา ขายได้ตลอด ขายไม่หมด ต่างจากการขายผลไม้ที่
อาจจะขายหมด แต่ภูมิปัญญาจะสามารถคิดต่อเติมได้เรื่อย ๆ สิ่งเหล่านี้จะสามารถพัฒนาต่อ
ยอดและสร้างรายได้ให้เราได้  (ไพโรจน์ เนาวสุวรรณ, สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2560) 

 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นจากการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในการพัฒนากลุ่ม

อาชีพนั้น นอกจากจะท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถจ าหน่ายสร้างรายได้และ
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นแล้ว กลุ่มอาชีพแทบทุกกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกันที่จะถ่ายทอดความรู้
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจมาดูงาน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน กล่าวคือคนที่เข้ามา
ดูงานต่างก็ได้ความรู้จากการถ่ายทอดของกลุ่มอาชีพ ส่วนกลุ่มอาชีพก็ได้รับความคิดใหม่ๆ ที่มีการ
เสนอมาจากผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของชุมชนคีรีวงมีความสมบูรณ์ มาตั้งแต่

ที่ได้มีการตั้งชุมชนโดยมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก คนในชุมชนพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เป็นในการสร้างที่พักอาศัย การท ามาหากิน อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางใน
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การคมนาคม แม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางส่วนได้ถูกท าลายจากภัยธรรมชาติหลายครั้ง
ในอดีตที่ผ่านมา แต่ก็ได้รับการฟื้นฟูจากความร่วมมือกันของคนในชุมชนให้กลับมามีสภาพแวดล้อมที่
กลับมามีความสมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิตได้  

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนคีรีวง ยังคงเป็นสิ่งส าคัญต่อการ
ด ารงชีพ กล่าวคือ คนในชุมชนยังมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติสูง โดยเฉพาะในเรื่องการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวพันกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอย่าง เช่น การท าสวนสมรม 
ที่มีการท ามาตั้งแต่บรรพบุรุษในอดีต เป็นสิ่งส าคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
ส่วนใหญ่ชุมชน นอกจากนี้ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เคยใช้ในอดีตส่วนมากผลิตขึ้นมาเองโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งต่อมาได้น าบางส่วนมาประยุกต์ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจ าหน่าย เพียงแต่ใน
อดีตชาวบ้านอาจไม่รู้ถึงกระบวนการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี ในขณะที่ใน
ปัจจุบันชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่า ไม่
ท าลาย และมี วิ ธีดู แล รักษาควบคู่ กับการใช้อย่ างชาญ ฉลาด  เพ่ื อคงความสมบู รณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องไปสู่คนรุ่นหลังต่อไป อันจัดได้ว่าเป็นความพยายามสร้าง
ความยั่งยืนในการพัฒนา 

ถึงแม้ว่าชุมชนคีรีวงจะสามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากข้ึนสู่คนภายนอก ใน
เรื่องของการมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ดึงดูดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม 
พักผ่อน หรือพักค้างคืนในชุมชนมากขึ้น แต่ชุมชนคีรีวงยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะเมื่อการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลายครัวเรือนจึงได้ปรับเปลี่ยนบ้านเป็นที่พัก โฮมสเตย์ 
ร้านค้า หรือร้านอาหาร ผนวกกับมีนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย โดยคนใน
ชุมชนอาจไม่ทันเตรียมตัววางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะที่
เพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในชุมชนอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
วันหยุดยาวหรือเทศกาล ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจ านวนมาก ซึ่งระยะทางจากจุดทางเข้า
หมู่บ้านถึงหมู่บ้านมีระทางยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ปกติใช้เวลาเดินทางราว 5-10 นาที กลับต้องใช้
เวลา 15-20 นาที หรือบางครั้งอาจต้องใช้เวลาเดินทางเข้าหมู่บ้านนานถึง 2-3 ชั่วโมง ในปัจจุบัน 
ชุมชนเริ่มมีการวางแผนปฏิรูปการจราจรจนปัญหาบรรเทาลง แต่ก็ยังคงมีปัญหาหลงเหลืออยู่จาก
นักท่องเที่ยวบางส่วนที่จอดรถกีดขวางทางซึ่งไม่ใช่ที่จอด หรือบางคันจอดรถโดยไม่ดับเครื่องทิ้งไว้เป็น
เวลานาน ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและมลภาวะทางเสียงตามมา (ธวัช ล าภูศรี, 2560) 

ดังนั้น เมื่อชุมชนมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการเป็น
ชุมชนท่องเที่ยวสิ่งส าคัญที่ควรตระหนักและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นคือการสร้าง
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จิตส านึกที่ดีในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรให้ความส าคัญในการดูแล รักษา และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้คงสภาพที่ดีและมีความอุดมสมบูรณ์ กระทบต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนให้น้อยที่สุด เพ่ือให้ชุมชนสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสสิ่งที่ดี ที่นับวันจะหาชมได้ยากข้ึน 



 

บทท่ี 5 
 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ”  
มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีพของชุมชนคีรีวง 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง และ 3) เพ่ือ
ศึกษาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็งของชุมชนคีรีวง 
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อหาในบททนี้เน้นน าเสนอสรุปผลที่ได้จากการศึกษา การ
อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะซึ่งจะน าเสนอเป็นล าดับดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ด้วยพัฒนาการของชุมชนคีรีวงมีมายาวนานกว่า 200 ปี ซ่ึงบรรพบุรุษของคนในชุมนได้เข้ามา
บุกเบิกและตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่นี้ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นชมชนที่มีชื่อเสียงด้านการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
ด ารงชีพที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ถึงแม้ว่าชุมชนนี้ได้รับผลกระทบ
ภัยธรรมชาติหลายต่อหลายครั้ง แต่ด้วยความเข้มแข็งและความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนที่ได้
ร่วมมือกัน ท าให้สามารถฟ้ืนฟูและพลิกฟ้ืนชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพต่อได้ จากความสัมพันธ์ของสมาชิกที่มีลักษณะความสัมพันธ์แบบเครือญาติสูง ซึ่งสมาชิกชุมชน
มีการพ่ึงพาอาศัยและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อมีปัญหา สมาชิกมักจะให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังมีชุมชนมีผู้น าโดยธรรมชาติที่มีคุณภาพของการเป็นผู้น าสูง และมีจิต
อาสาที่พร้อมจะเป็นหลักในการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนอย่างแข็งขัน ท าให้ในปัจจุบันชุมชนนี้ได้บการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในนาม “ชุมชนพ่ึงตนเอง” โดยได้รับรางวัลชมเชย
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ในการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองระดับประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2528 ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้น
ชุมชนนี้ยังถูกจัดว่าเป็นพ้ืนที่สีแดงในมุมมองของฝ่ายความมั่นคง เมื่อชุมนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญา อีกทั้งยังสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างดี ได้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็น “ชุมชนที่มีอากาศดีที่สุดใน
ประเทศไทย” และได้รับการคัดเลือกเป็น “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP” 1 ใน 4 ชุมชนต้นแบบทั่ว
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 จึงเป็นเครื่องรับรองถึงความส าเร็จอย่างโดดเด่นของชุมชนนี้ ในปัจจุบัน
ชุมชนคีรีวงมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในฐานะเป็นชุมชนที่พัฒนาประสบผลส าเร็จ 
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่น่าสนใจมากคือมีการประยุกต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง ผลการศึกษาสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้
ดังต่อไปนี้ 
 

5.1.1 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของชุมชนคีรีวง 
ชุมชนคีรีวงมีการด าเนินกิจกรรมโดยน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพมา

ประยุกต์ ผ่านการก่อตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขึ้นมาอย่างหลากหลาย กลุ่มที่มีความโดดเด่นในการท า
กิจกรรมซึ่งได้เลือกเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ 2) กลุ่ม
แม่บ้านทุเรียนกวน บ้านคีรีวง 3) กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 4) กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 5) กลุ่มบ้าน
สมุนไพร และ 6) กลุ่มลูกไม้ การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่มีการน าเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ โดยระบุในวัตถุประสงค์ของกลุ่มชัดเจน ทั้งนี้เพราะเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ความส าคัญและเกี่ยวเนื่องกับการด ารงชีพมาตั้งแต่อดีต หากแต่ในปัจจุบันบริบทของชุมชนได้
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่เจริญขึ้น จึงได้มีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพดังกล่าว ซึ่งสามารถสังเกตได้ว่าในปัจจุบันการด าเนินกิจกรรมของ
หลายกลุ่มอาชีพสามารถเชื่อมโยงไปถึงการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาใช้เป็นฐานในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อันเป็นแนวทางที่ส าคัญในการอนุรักษ์ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนยคงอยู่คู่
ชุมชน 

ความพยายามในการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของชุมชนคีรีวง 
นอกจากจะท าให้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลายเพ่ือด าเนินกินกรรมการที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น
แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีอาชีพและรายได้เสริมจากการท างานหลักอีกทางหนึ่ง  
อันส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และชุมชนมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ผลพลอยได้ที่ตามมา
คือชุมชนแห่งนี้มีการพัฒนาสิ่งอ านวยความต่าง ๆ ที่ชักน าคนเข้ามาเที่ยวชมและได้กลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญส าหรับองค์กรภายนอกและกลุ่มผู้สนใจ ที่สนใจเรียนรู้และศึกษา 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันส่งผลให้ชุมชนเป็นที่รู้จักและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม
และศึกษาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถเห็นได้จากในปัจจุบันชุมชนคีรีวงได้กลายเป็นชุมชนที่มี
ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มีผู้มาเยี่ยมเยือนจ านวนมากในแต่ละปี นักท่องเที่ยวเหล่านี้ส่วนมากจะ
จับจ่ายซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนติดไม้ติดมือไปด้วย ท าให้เกิดรายได้ที่หมุนเวียนในชุมชน
ตลอดเวลา 

 
5.1.2 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง 
ชุมชนคีรีวง เป็นชุมชนต้นแบบในด้านการพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้เป็นผลมาจากความ

พยายามน าจุดแข็งของชุมชนที่มีมาตั้งแต่อดีต คือ การมีผู้น าที่ มีความตั้งใจจริงที่จะท างานเพ่ือ
ส่วนรวม สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี รักใคร่ และพร้อมที่จะปรับตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ที่ชุมชนประสบ และมีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มุ่งยกระดับการด ารงชีพของสมาชิกชุมชน
ผ่านกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และมีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้มีพลวัตเท่าทันกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การด าเนินการามแนวทางนี้ท าให้สามารถฟ้ืนฟูชุมชนให้มีสภาพกลับมา
เหมือนเดิมอย่างรวดเร็ว หลังจากประสบภัยธรรมชาติหลายครั้งและสามารถพัฒนาขึ้นมาโดยด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นปกติ และยังสามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตมาฟ้ืนฟูและ
ประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยจนเกิดเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขึ้นมาอย่างหลากหลาย และมี
การด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานอย่างต่อเนื่อง  

การปรับตัวและร่วมกันคิดค้นกิจกรรมตลอดจนวิธีการบริหารจัดการเป็นแนวทาง
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกระบวนการปรึกษาหารือจนเกิดเป็นแนวทางหลักๆ ในการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทั้งนี้จากการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชนคีรีวง 
พบว่า มีองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประสบผลส าเร็จ  7 ประการด้วยกัน คือ 
1) คนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเน้นการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 2) กลุ่มต่าง ๆ และ
เครือข่ายในชุมชนมีจิตอาสา ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 3) การมีผู้น าที่ดีและมีศักยภาพ  
4) ความพยายามสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชน ด้วยการปรับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในอย่างมีระบบ ทั้งในระดับชุมชนและระดับกลุ่ม 5) การเริ่มต้นจากสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีที่พึง
ปรารถนา 6) การมีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกิดผลในการแพร่กระจาย และ 7) การใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
5.1.3 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนคีรีวงด าเนินการผ่านการ

รวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่ยึดหลักร่วมกันว่า กลุ่มที่เกิดขึ้นจะต้องมีความสอดคล้องกับอาชีพหลัก คือ 
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การเกษตร และสภาพทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยที่กิจกรรมที่ด าเนินการในกลุ่ม
เหล่านี้มักเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันมีการประยุกต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีพ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาในกลุ่มอาชีพที่
ตั้งขึ้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับสมาชิกและชุมชน 
กระบวนการขับเคลื่อนและผลที่เกิดขึ้นจึงน ามาซึ่งความสามารถในการพ่ึงตนเองและความเข้มแข็ง
ของชุมชนใน 3 ด้านที่เด่นชัด ดังนี้ 

 
ด้านสังคม ด้วยระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติและคุณลักษณะของคนในชุมชนที่

มีความสามัคคีและมีน้ าใจต่อกันมาตั้งแต่อดีต การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวงจึงมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้สามารถเห็นได้จากการร่วมมือกันเพ่ือฟ้ืนฟูชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถด ารงอยู่ได้ หลังจาก
เกิดภัยธรรมชาติหลายครั้ง จนในปัจจุบันแมว้ิถีการด าเนินชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง อันได้รับ
ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่รุกเข้ามาควบคู่กับความเจริญทางเทคโนโลยี หากแต่ชุมชน
ยังคงตระหนักถึงวิถีการด าเนินชีวิตที่มีความสมดุลกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนในชุมชนยังสามารถพ่ึงตนเองสูงในการด ารงชีพ 

 
ด้านเศรษฐกิจ  คนในชุมชนคีรีวงยังคงท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 

แต่กิจกรรมการเกษตรไม่ได้มีให้ท าตลอดทั้งปี ด้วยเหตุนี้คนในชุมชนจึงได้ร่วมกันคิดที่จะหาทางใช้
เวลาว่างให้เกิดประโบชน์ จึงได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพ่ือท าอาชีพเสริมด้วยการน าเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดั้งเดิมมาประยุกต์กันอย่างหลากหลาย โดยใช้เวลาว่างจากการท าอาชีพหลักมาท า ซึ่งกลุ่ม
อาชีพที่มีการน าเอาภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพมาประยุกต์และยังคงด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่มอยู่ที่ได้เลือกศึกษาเชิงลึกในครั้งนี้ คือ 1) กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ 2) กลุ่มแม่บ้านทุเรียน
กวนบ้านคีรีวง 3) กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 4) กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 5) กลุ่มบ้านสมุนไพร และ  
6) กลุ่มลูกไม้ ซึ่งพบว่า การด าเนินการในลักษณะนี้ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมเป็นที่น่าพอใจ 
เศรษฐกิจของชุมชนขยายตัว เมื่อได้มีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวฐานชุมชนที่เกิดขึ้นตามมา ท าให้
กลุ่มคนที่สนใน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้วิถีชุมชนและ
กระบวนการท างานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการถ่ายทอดตลอดเวลา และท าให้
ชุมชนมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างมาก จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เกิดการสร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชนเติบโต สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
และมีการพัฒนาเกิดขึ้นทั้งกับกลุ่มและชุมชนอยู่ตลอดเวลา  
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าชุมชนคีรีวงจะได้รับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติที่ส่งผลทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่คนในชุมชนได้ร่วมมือกัน
ฟ้ืนฟูธรรมชาติและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้สามารถด ารงอยู่ ได้  โดยในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังคงมีความอุดมสมบูรณ์สูง ทั้งนี้เพราะคนในชุมชนได้เรียนรู้และปรับตัวในการใช้ชีวิต
ให้มีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างยิ่ง กล่าวคือ คนในชุมนพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในด ารงชีวิตและ
การสร้างอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท าเกษตรกรรมในรูปแบบของสวนสมรม ที่เป็นอาชีพหลักที่
สร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ดีของชุมชน นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติยังคงเป็นฐานในการเกิด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ที่บรรพบุรุษได้เรียนรู้ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนพัฒนาขึ้นมากลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาโดยกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในชุมชนอย่างหลากหลาย นอกจากนี้
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคีรีวงยังคงได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ท าให้มี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้ามาเที่ยว เพ่ือชมความงามของธรรมชาติตามที่ชุมชนได้ชื่อว่าเป็นชุมชนที่มี
อากาศดีที่สุดในประเทศไทย  

จะเห็นได้ว่า การร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ชุขนประสบ และการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนด้วยการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมาประยุกต์อย่างสร้างสรรค์พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพในชุมชน อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและเป็นพ้ืนฐานของความเข้มแข็งในชุมชนทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้  การที่มีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนของชุมชน มีการให้ความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการส่งออกสินค้าทั้งในและต่างประเทศของหลาย
กลุ่มอาชีพ รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ดี
ให้กับชุมชนด้วย ส่งผลให้ในปัจจุบันชุมชนคีรีวงได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว  
โดยมีคนเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย เพ่ือเข้ามาสูดอากาศที่บริสุทธิ์และสัมผัสกับความงามของ
ธรรมชาติ กระนั้นก็ตาม จ านวนของนักท่องเที่ยวที่ เพ่ิมมากขึ้นนี้ ได้มาพร้อมกับปัญหาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะ ปัญหาการจราจรที่ติดขัด รวมทั้งปัญหาที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านที่ เปลี่ยนแปลงไปด้วย ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นกับชุมชนคีรีวงนี้อาจส่งผลในระยะยาว  
ซึ่งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้พยายามหาแนวทางรับมือและแก้ไขอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรองรับกับ
นักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว อีกท้ังชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและตรวจสอบไม่ให้มีประชากรที่แฝงมาอยู่ในชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยง
การท าลายวิถีชีวิตของชุมชนคีรีวง  
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 ข้อสังเกตที่ส าคัญคือ หากชุมชนมีการจัดการที่ดี ยึดแนวปฏิบัติที่ยังคงอนุรักษ์และด ารงชีวิต
อยู่ด้วยการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้อย่างชาญฉลาด รู้จักประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์และมีพลวัต ด้วยการน าภูมิปัญญาที่มีมาเป็นฐานในการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ก็จะส่งผลให้
สมาชิกในชุมชนมีงานท าอย่างต่อเนื่องตลอดปี มีรายได้เสริมที่นอกเหนือจากอาชีพหลัก ส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมีรายได้และมีเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ของชุมชนดีขึ้น  ในขณะเดียวกันความส าเร็จ
ของการพัฒนากลุ่มอาชีพการจัดการท่อวเที่ยวฐานชุมชนส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
ระหว่างสมาชิกชุมชน นอกจากนี้ ความส าเร็จของชุมชนยังดึงดูดให้ผู้สนใจใช้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
เสมือนห้องเรียนให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) ทั้ งต่อคนในชุมชนและ
บุคคลภายนอก นอกจากนี้ การที่ชุมชนได้รับการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพและ
ชุมชนจากสื่อ อาทิ รายการโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ 
ช่วยให้ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น เป็นการช่วยเสริมให้การด าเนินการของกลุ่มอาชีพและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน ประสบความส าเร็จได้มากขึ้น โดยด ารงอยู่บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น ามา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา  

ผลจากการวิเคราะห์การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อ าเภอลาน สกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช” พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนคีรีวงมีหลายอย่าง ซึ่งได้ถูกสั่งสมและ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของ
ชาวบ้านซึ่งเน้นในการศึกษานี้ ที่ได้มีการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ในกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม โดยกลุ่มแต่
ละกลุ่มมีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญๆ มาใช้ในกิจกรรมที่เป็นจุดเน้นของกลุ่ม รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง  

ความพยายามในการพัฒนานี้มีความสอดคล้องกับมุมมองของกรมส่งเสริมการเกษตร (มปป.) 
ที่ได้ระบุแนวทางการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 4 ประการคือ 1) การอนุรักษ์ (Conservation)  
ที่ชุมชนให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไป อันเป็นการให้คุณค่ากับสิ่งที่บรรพ
บุรุษเคยสร้างไว้ แต่ปรับให้สอดคล้องกับความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน 2) การ
รื้อฟ้ืน (Recovery) ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนหลายประเภทสามารถน ามาใช้ในการสร้างอาชีพและ
สร้างโอกาสในการท างานของสมาชิกชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เสริม โดยอาจมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมด้วยก็ได้  3) การประยุกต์ (Modification) เนื่องจาก
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บริบทและสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงควรได้รับการปรับและ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ผ่านการรวมกลุ่มอาชีพที่ด าเนินกิจกรรมเพ่ือผลิต
สินค้ า โดยมี การน านวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช้ ให้ เหมาะกับยุ คสมั ย  4) การพัฒ นาต่ อยอด 
(Development) เมื่อชุมชนมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างกลุ่มอาชีพ
แล้ว การพัฒนาต่อยอดมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากภูมิ
ปัญญา โดยอาจปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตัวผลิตภัณฑ์และสินค้ามี
ความน่าสนใจ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการพยายามเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ส าหรับ
การพัฒนาการผลิตและการตลาด เพ่ือการส่งไปจ าหน่ายทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ข้อค้นพบ
จากการศึกษานี้ยังมีความคล้ายคลึงกับข้อค้นพบในการศึกษาของ มูนิเร๊าะ เจะแต (2557) เกี่ยวกับ
การปรับตัวในการด ารงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติบูโด -สุไหงปาดี ที่ชาวบ้านมี
การปรับตัวในการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาอาชีพที่มีอยู่เดิมในชุมชนให้มี
รายได้จากการท าสวนยางพารา และสวนดุซง (สวนผลไม้รวมที่มีการจัดการเชิงประเพณี โดยการ
แบ่งปันผลผลิตระหว่างญาติพ่ีน้อง) เช่นเดียวกันกับชุมชนคีรีวง ที่มีรายได้หลักจากการท าการเกษตร
แบบสวนผสม ที่เรียกว่า “สวนสมรม” ในขณะเดียวกันมีการน าผลผลิตและสิ่งที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็น
สินค้าใหม่ โดยชาวบ้านในทั้งสองชุมชนนี้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีพที่เน้นการ
พ่ึงพาตนเองเป็นหลัก แต่ที่น่าสนใจส าหรับชุมชนคีรีวงคือการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
หลากหลายให้ด ารงอยู่ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่
เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ตาม แต่การปรับเปลี่ยนนี้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจน
มีการน านวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจแบบตลาดซึ่งขยายอิทธิพลเข้ามายัง
ชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวฐานชุมชนที่ร่วมกันด าเนินการระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น อันช่วยเพ่ิมรายได้
ให้แก่สมาชิกกลุ่ม และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งเป็นก้าวย่างส าคัญที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างชาญฉลาดและรู้
คุณค่าด้วย 

ชุมชนคีรีวงมีพัฒนาการของการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่อดีต ทั้งนี้สามารถเห็นได้
จากการที่ชุมชนมีความพยายามแก้ไขปัญหาหลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติหลายครั้ง แต่ชุมชนสามารถฟ้ืนฟูและพัฒนาสภาพต่าง ๆ ให้กลับคืนมาดีอีกในทุก ๆ ครั้ง 
เนื่องจากชุมชนคีรีวงมีทรัพยากรต่าง ๆ ที่พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์คือผู้น าที่มี
ศักยภาพ อันเป็นก าลังความคิดที่ส าคัญในการกระตุ้นให้มีการวางแผนพัฒนาชุมชน ด้วยการกระตุ้น
ให้เกิดความร่วมมือกันของสมาชิก มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีพมาจัดการและใช้
เป็นฐานในการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ควบคู่กับการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งสามารถ
สังเคราะห์ออกมาได้ 7 ประการ ได้แก่ 1) คนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเน้นการพัฒนาคน
และคุณภาพชีวิต 2) กลุ่มต่าง ๆ และเครือข่ายในชุมชนมีจิตอาสาร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
3) การมีผู้น าที่ดีและมีศักยภาพ 4) มีความพยายามสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ด้วยการปรับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในอย่างมีระบบ ทั้งในระดับชุมชนและระดับกลุ่ม 5) การเริ่มต้นจากสิ่ง
ที่สอดคล้องกับวิถีที่พึงปรารถนา 6) มีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกิดผลในการแพร่กระจาย 
และ 7) มีการใช้ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด  ข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2552) และ อุดร หลักทอง (2558) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบดังกล่าวว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพหุ
วัฒนธรรม  นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ด้วย เช่น การช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักใน
วงกว้าง การให้ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านการตลาดเพ่ือการ
จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่มี
การบูรณาการกับรายวิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง  และส่งเสริมการตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งเสริมการยกระดับการด ารง
ชีพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

เมื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางสังคมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชนคีรีวงแล้ว 
พบว่า คนในชุมชนมีความพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาตั้งแต่อดีต เริ่มต้นจากการมี
ผู้น าในการฟ้ืนฟูสภาพของชุมชนหลังจากเกิดภัยทางธรรมชาติ โดยในขณะนั้น มีการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น าโดยธรรมชาติที่เป็นแกนน าในการให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
ในการหาแนวทางฟ้ืนฟูชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่
ยอมรับ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการน าเสนอและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มต่าง ๆ 
เพ่ือการพัฒนาชุมชนขึ้นตามมาหลังจากชุมชนได้รับการฟ้ืนฟูแล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนา
ไปสู่การเป็นชุมชนพ่ึงตนเอง เนื่องจากในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ สมาชิกจ าเป็นจะต้อง
ทราบและปฏิบัติตามกฎ กติกา ที่ได้ท าการตกลงร่วมกันไว้ ต่อมาคนในชุมชนมีการเรียนรรู้ที่จะ
ด ารงชีวิตบนฐานของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนแบบเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้อย่างชาญฉลาดควบคู่กับการปกป้อง
ดูแลให้คงอยู่อย่างสมดุลกับการใช้เพ่ือการด ารงชีพของคนในชุมชนให้มากที่สุด ความพยายามในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาการ
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบตามมา อันเป็นการเพ่ิมมูลค่าการใช้ทรัพยากร แต่มี
การท าลายที่น้อย  
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ปัจจุบัน การพัฒนาชุมชนคีรีวงมีการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันน าไปสู่การเป็น
ชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการน าเสนอวิถีการด ารงชีพที่อิงอยู่กับธรรมชาติที่สวยงาม มี
อากาศบริสุทธิ์ สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์  พร้อมกับมีสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน รู้จักเรียนรู้และปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การพัฒนาชุมชนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นที่ส าคัญ
ของชุมชนนี้คือ การมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์และถูก
ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประยุกต์ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เกิดเป็นอาชีพ
เสริมที่ผลิตสินค้ามาจ าหน่ายแก่ผู้มาเยือนและส่งออกสู่ภายนอก สร้างรายได้เสริมจากรายได้หลักที่
ครัวเรือนส่วนใหญ่ท าการเกษตร มีการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการด ารงชีพที่ใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นฐาน ด้วยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเรียนรู้ อันส่งผลเชื่อมโยงให้คิดต่อไปยัง
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ การรื้อฟ้ืน การประยุกต์ และการพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาใช้เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความพยายามขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามแนวทางนี้ ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนทั้ง 3 ด้านคือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ประจักษ์ 

ข้อค้นพบที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะท าให้ได้เรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การ
เป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนคีรีวงแล้ว ยังท าให้ได้คิดในสิ่งที่ชุมชนควรตระหนักคือผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนา ซึ่งเชื่อมโยงกับความเจริญทางวัตถุที่รุกเข้ามายังชุมชนจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  
ที่ส าคัญมี 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านการจราจร ที่มีความหนาแน่นในช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาล 
ส่งผลให้เกิดมลพิษและความแออัดในชุมชน ด้านความสะอาด จากปริมาณขยะที่มีมากจนชุมชนไม่
สามารถรับมือได้ทัน ก่อให้เกิดปัญหาขยะในชุมชนและท าลายสภาพแวดล้อมของชุมชนด้วย และ 
ด้านวัฒนธรรมชุมชน ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปทางลบบ้างและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
การแข่งขันกันสร้างความเจริญด้านวัตถุ เช่น การสร้างที่พักใหม่ ๆ เพ่ือบริการนักท่องเที่ยว โดยเน้น
ในเชิงพาณิชย์มากกว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่า
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เริ่มตระหนักและร่วมกันหาแนวทางเพ่ือแก้ไขกับผลกระทบทางลบ
ดังกล่าวก่อนที่จะสายเกินไป เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสมดุลและสิ่งที่ดีงามของชุมชน อันเป็นเงื่อนไข
ส าคัญของการด ารงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนเข้มแข็งในระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม ชุมชนมีแนวทางในการพัฒนาต่อไปโดยมุ่งให้คีรีวงเป็น “เมืองสวรรค์“  
เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งได้จัดท าแผนเสนอไปยังอ าเภอลานสกา 
และเสนอจังหวัดต่อไป นอกจากนั้นในอนาคตยังจะมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวด้วยโดยมองว่า
หากปล่อยให้มามากจนเกินไปก็จะเกินศักยภาพในการรองรับของชุมชนและน่าจะส่งผลกระทบทาง
ลบต่อวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม การเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวฐานชุมชนนี้นับเป็น
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ความท้าทายอย่างยิ่งของชาวคีรีวง ที่จะรักษาจุดแข็งและจุดขายความเป็นธรรมชาติ รวมไปถึงวิถี
ชุมชนกับคลื่นนักท่องเที่ยวที่ยังคงหลั่งไหลเข้าไปเยือนชุมชนมากข้ึน 

กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคีรีวงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการ
พัฒนาชุมชนคีรีวงไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของคนในชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวฐานชุมชนที่เกิดขึ้นตามมาและก าลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะ
ชุมชนคีรีวงเป็นชุมชนที่มีศักยภาพ มีผู้น าที่มีความสามารถ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ อีกทั้งผู้คน
มีจิตส านึกที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้า พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างใน
การพัฒนาบนฐานของการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การ
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
5.3.1.1 ชุมชนควรให้ความส าคัญกับแนวทางในการแก้ไขปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น 

ปัญหาการจราจร ปัญหาขยะเป็นต้น เพ่ือรองรับกับการเติบโตของการท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มที่
ปริมาณของนักท่องเที่ยวจะเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดยาวหรือช่วงเทศกาล 

5.3.1.2 ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ชุมชนและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการ
ปรึกษาหาแนวทางในการจัดการร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเป็นไปอย่าง 
สอดประสานกันอันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและสามารถคงสภาพของความเป็นชุมชนแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้นาน เช่น การก าหนดหรือจ ากัดจ านวนของนักท่องเที่ยว การปรับปรุง
ส่วนกลางในการจัดการนักท่องเที่ยวให้มีระบบมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

5.3.1.3 เพ่ือให้การจัดการด้านต่าง ๆ เกิดผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด การด าเนิน
นโยบายการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งควรเน้นให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของชุมชน
อย่างแท้จริง โดยการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ในขณะที่
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ควรส่งเสริมความเข้มแข็งด้วยการการประสานเครือข่ายและออกแบบการ
ท างานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนให้เอ้ือประโยชน์ระหว่างกัน เพ่ือให้การพัฒนาเกิดประโยชน์อย่าง
เกื้อกูลกันในภาพรวมทั้งชุมชน 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 
5.3.2.1 ควรมีการศึกษากระบวนการรักษาหรือป้องกันการเสื่อมสลายของชุมชน

เข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5.3.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับมายาคติของชุมชนเข้มแข็ง เนื่องจากกระบวนการ

สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้นมานั้น บางสิ่งบางอย่างอาจเป็นเพียงการสร้างให้ เกิดขึ้นม า
เพียงชั่วคราวแต่ไม่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง  

5.3.2.3 ควรมีการศึกษาการสร้างกติการ่วมกัน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความ 
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว



 

บรรณานุกรม  

 

บรรณานุกรม 
  

 

กรมทรัพยากรน้ า. (2550). ๖๐ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. 

กรมวิชาการ. (2538). ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์. Retrieved October 15, 2018, from 
http://rdi.nsru.ac.th/knowledge/meaning.php 

กรมส่งเสริมการเกษตร. (n.d.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น. กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส านักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.). 

โกวิทย์ พวงงาม. (2545). การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน . เอกสารการบรรยายหลักสูตรการ
อบรมสารวัตรสืบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล. 

โกวิทย์ พวงงาม. (2553). การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์. 
ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ. (2556). คู่มือการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน ด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์

วรรณาแบบเริ่งด่วน. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักสนับสนุนสุข
ภาวะชุมชน (ส านัก 3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (9-10). 

คณะท างานโครงการภูมิภาค-ประเทศไทย. (2555). คีรีวง...ชุมชนบนวิถีดุลยภาพ. โครงการปัญญาชน

สาธารณะแห่งเอเชีย (API) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ. 
ชาติชาย ณ เชียงใหม่. (2556). การพัฒนาคน ชุมชน องค์การและสังคมพัฒนบริหารศาสตร์กับทางเลือก

ใหม่ ด้านการพัฒนาในอนาคต. การประชุมระดับชาติเมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 สถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ร่วมกับ สถาบันบัณทิตพัฒ
นบริหารศาสตร์. 

ดิเรก ฤกษ์หร่าย. (2552). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา สังคมไทยกับการส่งเสริมการเกษตร หน่วย
ที่ 2 ทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช. (52-59). 

ถวัลย์ มาศจรัส. (2543). ใน ส ารวย มีสมชัย ครูภูมิปัญญาไทย เพชรแท้ของแผนดิน . กรุงเทพฯ: บริษัท
ต้นอ้อ 1999 จ ากัด. 

นฤพนธ์ ไชยยศ และคณะ. (2553). การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญา. ใน ชุดโครงการพัฒนาชุมชน

 



 116 

 

ยั่งยืนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. Retrieved February 4, 2018, from 
https://sites.google.com/site/archcommunitydevelopment/ community-
knowledge-developement 

น้ าผึ้ง ชุริกานนท์. (2554). การขับเคลื่อนสังคมด้านบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรส าหรับเยาวชน . 
การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ประเวศ วะสี. (n.d.). สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนคือจุดยุทธศาสตร์ชาติ. ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ. 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.). 

ประเวศ วะสี. (2536). “การศึกษาของชาติ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น”. ใน เสรี พงศ์พิศ. (บรรณาธิการ). ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป. 

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2554). มโนทัศน์การด ารงชีพ. กองทุนพัฒนาวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์. (70-71). 

พรชัย กิตติชญาน์ธร. (2555). รูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด: ศึกษากรณีชุมชนธรณีค า แขวงโคกแฝด เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร. 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. (45-46). 

พีรธร บุณยรัตพันธ์ และคณะ. (2559). รายงานฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนา
นโยบายและกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม. สถาบันเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

มนูญ จันทร์สมบูรณ์. (n.d.). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: สรุปบทเรียนจากปรัชญาสู่วิถีปฏิบัติ กรณีศึกษา
หมู่บ้านคีรีวงและหมู่บ้านไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช . โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3. 

มาลินี สวยค้าข้าว. (2538). การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนสังคมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มูนิเร๊าะ เจะแต. (2557). การศึกษาการปรับตัวในการด ารงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี กรณีศึกษา: ชุมชนในต าบลปาลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
น ร า ธิ ว า ส .  วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ห ลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (5-6). 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. (2556). ยุทธศาสตร์การพัฒนา: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเชิงรุก. นนทบุรี: บุ๊คพอยท์

 



 117 

 

วิชาการ. 
ยศ สันตสมบัติ. (2542). ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน . 

พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์. (48). 
ยศพร บันเทิงสุข. (2556). การวิจัยแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่ชุมชนบ้านหม้อ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม . 
วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

รัตน์กมล รัตนเศรษฐ์กุล. (2555). รูปแบบการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรความงามเพ่ือเสริมสร้างธุรกิจ
ชุมชน. วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

รัตนะ บัวสนธิ์. (2535). การศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางตอนล่าง . กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ลีลาภรณ์ นาครทรรพ. (2539). การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน. ใน การศึกษากับการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ. 

วชิรวัชร งามละม่อม. (2558). ชุมชนเข้มแข็งทางเลือกใหม่ของการพัฒนา. Retrieved October 2, 
2018, from http://file.siam2web.com/trdm/article/2013328_38111.pdf 

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. (2551). กระบวนการ การจัดการชุมชนเข้มแข็ง : รูปแบบปัจจัยและ 

ตัวชี้วัด. กรุงเทพฯ : ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
วิชาญ อมรากุล. (2554). บุพปัจจัยและผลลัพธ์ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการในการ

ลดข้อขัดแย้งของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าโขงส่วนที่ 1 และลุ่มน้ ากก . ดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

วิทยา จันทร์แดง และ จ านง อดิวัฒนสิทธิ์. (2555). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน เขตจั งหวัดภาคกลางตอนบน . วิทยานิพนธ์  รัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2534). ภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยศึกษา. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2551). ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (141-144). 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน. (2541). ภูมิปัญญาไทย. สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๒๓. 

Retrieved October 16, 2018, from 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=23&chap=1&page=t23-1-

 



 118 

 

infodetail04.html 

สาวิณี รอดสิน. (2554). ชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางจ าปี ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (n.d.). ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น. ใน ฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์. Retrieved October 15, 2018, from 
http://rdi.nsru.ac.th/knowledge/meaning.php 

สุพัดชา โอทาศรี. (2554). การด ารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย: กรณีศึกษาชาวนาจังหวัดลพบุรี . 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (52-53). 

สุภาพ พานิชตระกูล. (n.d.). ภูมิปัญญาไทย. Retrieved May 17, 2018, from 
http://www.donphutwitthaya.com/cai/supab/index.htm 

เสรี พงศ์พิศ. (2536). ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ปแอนด์
พับลิชชิ่ง. 

เสรี พงศ์พิศ. (2555). แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน เพื่อแก้หนี้แก้จนอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์พลัง
ปัญญา. (19). 

อมรา พงศาพิชญ์. (2545). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม. 
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (35-37). 

อัจฉรา รักยุติธรรม. (2554). การพัฒนาทางเลือกกระแสหลัก. วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา, 30(2). 
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2543). พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากรสถานการณ์ในประเทศไทย. 
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2544). มิติชุมชน วิธีคิดท้องถิ่น ว่าด้วยสิทธิ อ านาจ และการจัดการทรัพยากร . 

กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (165-166). 
อาแว มะแส. (2558). การส่งเสริมการด ารงชีพอย่างยั่ งยืนในชนบทด้วยการพัฒนาบนฐานชุมชน. 

วารสารพัฒนาสังคม, 17(1). 
อุดร หลักทอง. (2558). แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพหุวัฒนธรรม . วิทยานิพนธ์ รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

เอกชัย พุมดวง. (2551). การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ในชุมชน กรณีศึกษา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขา
สิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 



 119 

 

เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2539). ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรในกองการวิจัยทางการศึกษา. ใน 
สรุปผลการประชุมสัมมนาเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตร. กรมวิชาการ.  

Brocklesby, M. A. and F. E. (2003). Community Development in sustainable livelihoods : 
approach an introduction. Community Development Journal, 38(3), (185-195). 

DFID. (1999). Sustainable livelihoods guidance sheets. London: DFID. 
Lasse, K. (2001). No Title. Retrieved March 15, 2017, from 

http://www.forestry.umn.edu/prod/groups/cfans/@pub/ @cfans/@forestry/ 
documents/asset/cfans_asset_202603.pdf 

Neef, A., Onchan, T., & Schwarzmeier, R. (2003). No Title. Quarterly Journal of 
International Agriculture, 43(3). 

Philip J. Bostic. (2002). No Title. Retrieved February 7, 2017, from 
http://www.learningtogive.org/resources/social-movement 

Schumacher, E. F. (1974). Small is Beautiful: Economics as if People Mattered. New 
York: Harper&Row. 

Tilly, C. (2004). Social Movements. Retrieved February 7, 2017, from 
www.answers.com/topic/social-movement 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



 

 ตารางแสดงผู้ใหข้้อมูลส าคัญ 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

การศึกษา อาชีพ บทบาทหน้าที่ในชุมชน 

1. คุณยงยุทธ กระจ่างโลก 50 ปริญญาโท เกษตรกร/วิทยากร อดีตก านันนักพัฒนา ปจัจุบนับรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของชุมชน 
2. คุณนิพัฒน์ บุญเพ็ชร ์ 57 ปริญญาโท ข้าราชการ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน และอดีตนักพัฒนา 

3. คุณสุจินต์ เนาวสุวรรณ 60 ประกาศนีบตัรวิชาชีพคร ู เกษตรกร คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคีรีวง และร่วมฟืน้ฟูชุมชน 
4. คุณทิมาทร ไชยบุญ 47 ประถมศึกษา ธุรกิจส่วนตัว ประธานกลุ่มลายเทียน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  

5. คุณไพโรจน์ เนาวสวุรรณ 45 มัธยมศึกษา ค้าขาย ประธานกลุ่มลูกไม้ และบรรยายถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. คุณวารุณี ค าศร ี 47 ปริญญาตร ี ค้าขาย สมาชิกกลุ่มลูกไม้ และสมาชิกในชุมชน 

7. คุณสนธยา ช านะ 57 ปวช. วิสาหกิจชุมชน ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มบา้นสมนุไพร และอนุกรรมการเครือข่าย กศน. 
8. คุณอารีย์ ขุนทน 55 ปวส. วิสาหกิจชุมชน ประธานกลุ่มผา้มัดย้อมสีธรรมชาต ิ

9. คุณฉัตรชนก ขุนทน 21 ปริญญาตร ี นักศึกษา สมาชิกของชุมชน และสนใจเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
10. คุณจุฬาลักษณ์ สุทธ ิ 31 ปวช. รับจ้าง สมาชิกของชุมชนและกลุ่มผา้มดัย้อมสีธรรมชาติ 

11. คุณพุทธชาต ิศรีบุปผา 37 ปริญญาโท ข้าราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

12. คุณอุบล บุนาค 53 ปริญญาตร ี ข้าราชการ สมาชิกชุมชนใกล้เคียง และสนใจการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคีรีวง 
13. รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาต ิ 65 ปริญญาเอก ข้าราชการ อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย และท าวิจัยภายในชุมชนคีรีวง 

14. ดร.สุภาพ รักถิ่นเดิม 54 ปริญญาเอก ข้าราชการ ครูสอนในโรงเรียน และถา่ยทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
15. คุณพชร ทองนอก 28 ปริญญาตร ี พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักปฏิบัติการดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์สื่อออนไลน์ออฟไลฟ์ 

 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล นายพฤทธิ์พงศ ์ไชยพหล 
ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2553 ภาษา-ญี่ปุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้   

ปี พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิต) เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
ทุนการศึกษา  
ปี พ.ศ. 2554-2557 กองทุน FOFYE, มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปี พ.ศ. 2558-2560 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1, สถาบันบัณฑิต   
 พัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน ปี พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด   
ปี พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการวิจัยพัฒนาจิตพลังจริยธรรม,     
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 154/132 หมู่บ้านรัตนมณี หมู่ที่ 13 ต าบลช้างซ้าย 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  
เบอร์โทรศัพท ์08-5126-1449  
E-mail knackyknacku@gmail.com 

  

 

 


	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1   บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.3 ขอบเขตที่ใช้ในการศึกษา
	1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
	1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
	1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา

	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	บทที่ 2   การทบทวนวรรณกรรม
	2.1 แนวคิดการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	2.1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
	2.1.2 ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย
	2.1.3 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
	2.1.4 ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
	2.1.5 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

	2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการดำรงชีพ (Livelihood Concept)
	2.2.1 ความหมายของการดำรงชีพ (Livelihood Definition)
	2.2.2 กรอบแนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihood Framework)
	2.2.3 องค์ประกอบของการดำรงชีพอย่างยั่งยืน
	2.2.4 จุดแข็งและจุดอ่อนของวิถีการดำรงชีพอย่างยั่งยืน

	2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม
	2.3.1 ความหมายของการขับเคลื่อนทางสังคม
	2.3.2 กระบวนการของการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
	2.3.3 ปัจจัยที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม

	2.4 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง
	2.4.1 ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง
	2.4.2 องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง
	2.4.3 ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง

	2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภูมิปัญญา
	2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพอย่างยั่งยืน
	2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเข้มแข็งและการขับเคลื่อนทางสังคม


	บทที่ 3   วิธีการศึกษา
	3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
	3.2 วิธีการศึกษา
	3.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
	3.4 แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
	3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4   ผลการศึกษา
	4.1 บริบทของชุมชน
	4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนคีรีวง
	4.1.2 อาณาเขตติดต่อ
	4.1.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
	4.1.4 พัฒนาการของชุมชน
	4.1.5 การประกอบอาชีพ
	4.1.6 ความเกี่ยวข้องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีพในชุมชน

	4.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพในชุมชนคีรีวง
	4.2.1 กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ
	4.2.2 กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนบ้านคีรีวง
	4.2.3 กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ
	4.2.4 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน
	4.2.5 กลุ่มบ้านสมุนไพร
	4.2.6 กลุ่มลูกไม้

	4.3 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง
	4.3.1 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง
	4.3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนของชุมชน

	4.4 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็ง
	4.4.1 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพในชุมชนคีรีวง
	4.4.2 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็ง


	บทที่ 5   บทสรุป และข้อเสนอแนะ
	5.1 สรุปผลการศึกษา
	5.1.1 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพของชุมชนคีรีวง
	5.1.2 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง
	5.1.3 การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง

	5.2 อภิปรายผลการศึกษา
	5.3 ข้อเสนอแนะ
	5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
	5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต


	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

