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The study of rural livelihood should realize local contexts and socioenvironmental 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
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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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศอันเป็นผลมา
จากการเกิดแนวคิดสองกระแสขึ้น อย่างกว้างขวาง คือ แนวคิดกระแสหลัก ที่มุ่งเน้นความเติบโตทาง
วัตถุ แม้จะมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ ก่อให้เกิดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจานวนมหาศาล รวมทั้งผู้คนได้สูญเสียความสามารถในการพึ่งตนเอง ความสัมพันธ์ใน
รู ป ของชุ ม ชนอ่ อ นแอลง และแนวคิ ด กระแสทางเลื อ ก ที่ มี ค วามหลากหลายในตั ว แบบ แต่ เน้ น
ความสาคัญของวิถีการดาเนินชีวิตตลอดจนทรัพยากรในท้องถิ่นท่ามกลางพลวัตทางเศรษฐกิจและ
การเมือง ในภาวการณ์เช่นนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนไทยได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทางานจากการ
ต่อรองกับรัฐมาสู่การร่วมมือกับรัฐ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเลือก หากพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายของรัฐ จะเห็นว่างานศึกษาวิจัย ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสาธารณะ มีการกล่าวถึง
ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น การพึ่ งพาตนเอง เกษตรกรรมที่ ยั่ ง ยื น เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง วิ ถี ก ารด ารงชี พ
การจัดการโดยชุมชน ฯลฯ มากขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นทั้งผลผลิตและกระบวนการ
ผลิตซ้า "ความรู้" และ "ความจริง" เกี่ยวกับการพัฒนาและชนบทไทย รวมทั้งการพัฒนาทางเลือกที่ได้
กลายมาเป็ น กระแสการพั ฒ นาที่ อ ยู่ ในความสนใจของสั ง คม (อั จ ฉรา รั ก ยุ ติ ธ รรม, 2554) ทั้ ง นี้
การนาเสนอประสบการณ์ของชาวบ้านและชุมชนในทุกส่วนที่ประสบความสาเร็จจากการพัฒนาบน
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมได้ชักนาให้ผู้คนหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาชุมชน รวมทั้ง
แนวคิด ใหม่ที่ ให้ ค วามส าคัญ กับ ชุม ชนท้ อ งถิ่ น ซึ่ งเคยเป็ น กระแสรองมาก่อ นหน้ านี้ ให้ ได้ รับ การ
ยกระดับเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
หากพิ จ ารณาถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารพั ฒ นาของประเทศไทยหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2
แนวทางการพัฒนาของประเทศไทยยุคใหม่เริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและระบบ
โครงสร้างพื้น ฐานเป็น หลัก ดังจะเห็ นได้จากแนวทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ตั้งแต่ฉบับที่ 1-7 (พ.ศ. 2504 - 2539) ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม มี การน าเทคโนโลยีที่ ทันสมัย มาใช้ สามารถท าการค้าแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ
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ได้บ้ าง อย่ างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งการพัฒ นาตามแนวทางนี้ไ ด้ส่ งผลให้ เกิดปัญหาสั งคมตามมา
มากมาย เช่น ความเหลื่อมล้าทางสังคม ความยากจน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม รวมไปถึงปัญหาสุขภาพ
ของคนในสั งคมอั น เป็ น ผลกระทบทางลบที่ เกิดตามมาจากความไม่ส มดุ ล ของการพั ฒ นา ปั ญ หา
ดังกล่าวได้นาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาครั้งสาคัญ ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดไปเน้น “คน” ให้เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา หลังจากนั้น แนวคิดนี้ยังคงถูกบรรจุในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไปจนถึงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อม ๆ กับน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ามาเป็นหัวใจควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ในทานองเดียวกันทิศทางการพัฒนา
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังคงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนการพัฒ นาดังกล่าวให้ มีความต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นได้กาหนดวิสั ยทัศน์ในกรอบ
ยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นสาคัญด้วย
การที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้มีการให้ความสาคัญกับบทบาท
ของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ชุ มชน ท าให้ ส ามารถอธิบ ายถึ งแนวทางในการพั ฒ นาประเทศไทยในปั จจุบั น และอาจ
ต่อเนื่องไปยังอนาคตได้ว่า ประชาชนจาเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้น อยู่ ตลอดเวลา ภายใต้ พ ลั งที่ เกิดจากชุม ชน เฉกเช่นเดียวกับ ที่ ชาร์ล ส์ ดาร์วิน เจ้าของทฤษฎี
วิวัฒนาการ ได้กล่าวไว้ว่า “คนที่จะรอดได้ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุด หรือฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่ปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหาก” (เสรี พงศ์พิศ, 2555) ดังนั้น การเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญา
จะทาให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้ รวมทั้งมีระบบสังคมที่เอื้อให้ปรับตัวได้โดย
ไม่ ย ากจนเกิน ไป ชุม ชนก็จ ะมี ความเข้ มแข็ ง ซึ่ งมี ความส าคัญ มาก เพราะเป็น ระบบที่ ส มสมั ยกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้การพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งนั้นต้องเริ่มจากการใช้
จุดแข็งในชุมชนท้องถิ่นและทุนทางสังคมที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชนบทซึ่งมักจะมีทุนทาง
สังคมบนฐานของญาติพี่ น้ อง หากรู้จักนามาใช้อย่างเหมาะสมก็จะมี ส่ วนส าคัญ ในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุนชนเพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558)
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2556) ได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน
และอนาคตว่ า ความรู้ แ ละแนวคิ ด ทฤษฎี ด้ า นการพั ฒ นาที่ มี อ ยู่ ก้ า วตามไม่ ทั น กั บ กระแสการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกและประเทศ รวมทั้ งความหมายของการพั ฒ นาก็ ต้ อ งเปลี่ ย นไป และต้ อ ง
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่และแต่ละสังคม ดังนั้นทฤษฎีการพัฒนาควรปรับให้มีความเจาะจง
เฉพาะกับแต่ละพื้นที่ด้วย เพราะแต่ละพื้ นที่มีลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาเป็น
ฐานในการหาความหมาย โดยนั ยนี้ ความหมายของการพัฒ นาควรจะหมายถึงการใช้อานาจและ
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ทรัพยากรของส่วนรวม กระจายไปในลักษณะที่จะทาให้เกิดการปรับเปลี่ยน ปรับตัว และเรียนรู้ ให้คน
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ต้องมีมาตรฐานที่จะประเมิน คือความพอเพียง เป็นธรรม และ
ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ความรู้ด้านการพัฒนาที่สามารถชี้นาสังคมได้นั้นต้องตอบโจทย์ 4 ระดับ คือ
ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับท้องถิ่น โดยทั้ง 4 ระดับ นี้ต้องสามารถ
อธิบายได้ทั้งระดับปรากฏการณ์ ระดับโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ขององค์กร และระดับกระบวน
ทั ศ น์ ซึ่งขณะนี้ ค นมั ก จะมี แ ต่ค วามรู้ระดั บ ปรากฏการณ์ เท่ านั้ น ส่ ว นระดั บ โครงสร้างและระดั บ
กระบวนทั ศน์ ยั งมีไม่ม ากพอ เนื่ องจากความรู้ระดับ นี้ ต้ องเกิ ดมาจากการสั่ งสมของความรู้ระดั บ
ปรากฏการณ์ที่มากพอ ซึ่งจะก่อรูปเป็นกระแส ทั้งนี้ในปัจจุบันสังคมต้องการความรู้ที่เป็นกลุ่มจึงจะ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนไปทุกระดับ ดังนั้นถ้าจะให้ความรู้ด้านการพัฒนาตอบโจทย์คนใน
ช น บ ท ค ว ร เป็ น ค ว าม รู้ ที่ จ ะ เร่ งฟื้ น 4 ด้ าน คื อ 1 ) ฟื้ น ภู มิ ปั ญ ญ า ข อ งช า ว ช น บ ท
2) ฟื้นทรัพยากรธรรมชาติที่ชาวชนบทต้องพึ่งพา 3) ฟื้นสิ่งที่จะทาให้ชาวชนบทจัดการความไม่รู้จักพอ
ซึ่งนาไปสู่การเป็นหนี้สิน และ 4) เห็นคุณค่าของการแบ่งปันช่วยเหลือทีท่ าให้สังคมเกิดเป็นกลุ่มก้อน
จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า แม้เวลาจะผ่านไป ชุมชนยังคงเป็นฐานที่สาคัญในการพัฒนา
ของประเทศไทย หากชุมชนมีความเข้มแข็งในทุกด้าน ประเทศก็ย่อมจะมีความมั่นคงตามมาด้วย
กล่ า วคื อ หั ว ใจของความส าเร็ จ ของชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง อยู่ ที่ ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในการปฏิ บั ติ โดยมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) ความรู้ อันได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศทั้งเก่าและใหม่
ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทา โดยความรู้อาจมีลักษณะที่ฝังอยู่ในตัวคน หรือเป็นความรู้ที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าและมีการอบรมแล้ว 2) การเรียนรู้ เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุด เพราะถ้ามีความรู้แต่ไม่มี
การเรียนรู้ก็ไม่มีประโยชน์ ทั้งนี้การเรียนรู้นี้ไม่ใช่การท่องจาในตาราเพียงอย่างเดียว หากแต่ เป็นการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันของหลายฝ่าย และ 3) การจัดองค์กร คือ การทางาน
ร่วมกันหลายฝ่ายของชุมชน ซึ่งทาให้เกิดผู้นาตามธรรมชาติ เกิดเป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี หรือที่
เรียกว่า “องค์กรชุมชน” ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือการจัดการที่สาคัญในการช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติของชุมชน (ประเวศ วะสี, มปป.) อย่างไรก็ตาม การจัดการหรือการพัฒนาชุมชนจะ
สาเร็จได้นั้ น นั กพัฒ นาจาเป็ นต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจถึงบริบทของชุมชนอย่างละเอียดโดย
ครอบคลุมถึงสภาพของทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ เกิดการพัฒ นาที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งได้
ความคิดเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในขั้นตอนพัฒนาการของ
มนุษยชาติ ตลอดจนการแพร่กระจายวัฒนธรรมและการปรับรับวัฒนธรรมใหม่ในลักษณะที่สอดคล้อง
กับบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสามารถนาไปสู่แนวความคิดที่ว่าการพัฒนาจะไปได้
ดีเมื่อวัฒนธรรมพื้ นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดการปรับรับและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจนถึงจุดพอดี หากเป็นเช่นนี้ คนในชุมชนกจะสร้างสมความรู้และประสบการณ์ นามาพัฒนา
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และปรับใช้ในการดาเนินชีวิตจนเกิดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ถ่ายทอดกันจาก
รุ่ น หนึ่ ง ไปสู่ อี ก รุ่ น หนึ่ ง ความพอดี แ ละสอดคล้ อ งของวั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า นและวิ ถี ช าวบ้ า นต่ อ
สภาพแวดล้อมจะคงอยู่จนกว่าจะมีวัฒนธรรมใหม่แปลกปลอมเข้ามา เมื่อวัฒนธรรมใหม่แพร่กระจาย
เข้ า มา สมาชิ ก ในสั ง คมก็ จ ะตอบรั บ ปฏิ เ สธหรื อ ปรั บ รั บ ในลั ก ษณะต่ า ง ๆ คื อ 1) ปรั บ ตั ว
(Adaptation) 2) สั ง สรรค์ ห รื อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ห รื อ ประสมประสาน (Acculturation) และการผสม
กลมกลื น (Assimilation) 3) บู รณาการและรับรู้ซึ่งกันและกัน แต่ไม่ ผ สมกลมกลื น มี ลั กษณะเป็ น
พหุวัฒนธรรมเละทวิลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Cultural Pluralism และ Double Ethnic Identity) และ
4) ต่อต้านหรือปฏิเสธทาให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (Cultural Conflict) (อมรา พงศาพิชญ์,
2545) ทั้งนี้วัฒนธรรมใหม่ที่แพร่กระจายเข้าสู่สังคมดั้งเดิมนี้มีหลายรูปแบบ ในสมัยโบราณมักเป็น
วัฒนธรรมที่มีระบบความเชื่อและศาสนาเป็นองค์ประกอบสาคัญ แต่หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมและ
ในยุคล่าอาณานิคม วัฒนธรรมใหม่มักจะเป็นวัฒนธรรมตะวันตกที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็น
องค์ ป ระกอบหลั ก ซึ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การผลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตลาด
ตามแนวทางที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก เมื่อมีการนาแนวคิดเรื่องการพัฒนาแบบทุนนิยมมาเผยแพร่
รูปแบบความสัมพันธ์ทางวัฒ นธรรมจึงมีหลากหลาย ท้ายสุด เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในลักษณะที่คนท้องถิ่นตั้งรับไม่ทัน ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นในหลายสังคมและ
บางครั้งกลายเป็นปัญหาที่รุนแรง ปรากฏการณ์ ของความขัดแย้งนี้ทาให้มีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งคิด
ว่า วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านน่าจะเป็นทางเลือกสาหรับคนที่ไม่ต้องการวัฒนธรรมใหม่
การฟื้นฟูองค์ความรู้เรื่องวัฒ นธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเป็นเรื่องที่ได้รับการส่งเสริม
แนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธนับเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความ
เชื่อทางศาสนาที่มีอยู่เดิมที่สามารถนามาตอบโต้การพัฒนาแบบทุนนิยมที่ประเทศตะวันตกพยายาม
เผยแพร่ โดยที่แนวคิดนี้ชี้ชวนให้ ชาวพุทธหันมาวิเคราะห์ ระบบความเชื่อเดิมของพวกตน เพื่อหา
คุณลักษณะที่เหมาะสมและควรนามาใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น (Schumacher, 1974)
นอกจากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2550 มาตรา 66
ได้กาหนดให้บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มีสิทธิอนุรักษ์หรือ
ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ อีกทั้งมีส่วน
ร่วมในการจัดการ บารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความ
หลากหลายทางชี ว ภาพอย่ างสมดุ ล และยั่ งยืน ทั้ งนี้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น กั บ การพั ฒ นาเป็ น เรื่องที่ มี
ความสาคัญ เพราะที่ผ่านมาการพัฒนาของประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญ ญาหรือความรู้
ประเภทเดี ย วกั น หรื อ ชนิ ด เดี ย วกั น ซึ่ ง เรี ย กว่ า “ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ” อั น เป็ น ความรู้ ที่ มี
ความสาคัญและช่วยให้โลกพัฒนามาเป็นเวลา 200-300 ปี แต่ในปัจจุบันมีหลักฐานชี้ให้เห็นว่ามนุษย์
ทุกกลุ่มไม่สามารถจะพัฒนาบนพื้นฐานความรู้ประเภทเดียวหรือชนิดเดียวได้อย่างเสมอภาค เนื่องจาก
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มนุษย์ในโลกมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมนุษย์ต่างวัฒนธรรมได้สร้างภูมิปัญญาของตนเองขึ้นมา
รับ ใช้ตน ทาให้ มนุ ษ ย์ แต่ล ะท้องถิ่นสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความภาคภูมิ โดยไม่จาเป็ น
จะต้ องลอกเลี ย นแบบวัฒ นธรรมตะวัน ตกเท่ านั้น ดั งนั้ น แนวโน้ ม การพั ฒ นาในอนาคตจึ งต้ องให้
ความส าคั ญ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามหลากหลาย และต้ อ งเข้ าใจด้ ว ยว่ าภู มิ ปั ญ ญาต่ าง ๆ
มีความสาคัญ จึงจะช่วยให้การพัฒนาสามารถก้าวไปบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของคนกลุ่มต่าง
ๆ ได้ดีมากขึ้น กว่าในอดีต (อานั นท์ กาญจนพันธุ์ , 2544: 165-166) โดยที่ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นที่ มีอยู่
อย่างหลากหลายในชุมชนนั้น สามารถนามาใช้ ให้ เกิดการขับเคลื่อนการพัฒ นาชุมชนในด้านต่าง ๆ
ทั้ งด้ านเศรษฐกิจ สั งคม และวั ฒ นธรรม ที่ มี เอกลั ก ษณ์ เฉพาะถิ่ น ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น สากลเสมอ
แต่สามารถสร้างมูลค่าต่อคนในชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนกันระหว่างท้องถิ่นได้
การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและให้ความสาคัญกับทรัพยากรด้านต่าง
ๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน เป็นแนวทางที่สาคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้สามารถ
ยกระดับการดารงชีพของสมาชิก ด้วยการนาเอาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการอนุรักษ์ อีกทั้ง
กระตุ้นให้คนในชุมชนสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคที่ความเจริญ
ทางเทคโนโลยี เข้ า มาได้ อย่ า งไรก็ ต าม การพั ฒ นาโดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (Community-based
Development) อาจมีเป้าหมายของที่เน้นการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนเป็นสาคัญ โดยคนในชุน
ชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
ในระดับ ชุมชน ด้วยการน าเอาทรัพยากรและทุนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน รวมไปถึงภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น ที่ส ามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่ อนการพัฒ นาให้ ชุมชนเกิดความเข้มแข็งได้ ซึ่งมี
ตัวอย่างให้เห็นในหลายชุมชนในประเทศไทย กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ (อาแว มะแส, 2558)
ชุมชนคีรีวง อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่า แก่ที่มีประสบการณ์
ในการต่อสู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงมาอย่างน่าสนใจ โดยในปี พ.ศ. 2531 ได้เกิดเหตุการณ์
น้าป่าไหลท่วมทั้งหมู่บ้าน ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเงินทองของชาวบ้านเกิดความเสียหายเกือบ
ทั้งหมด แต่ด้วยจิตใจอันเข้มแข็ง และความสามัคคีของชาวบ้านในหมู่บ้านคีรีวงบวกกับการช่วยเหลือ
จากภาครัฐได้ช่วยกัน แปลงวิกฤติเป็นโอกาส โดยได้มีการรวมตัวกันสร้างหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ อีกทั้ง
สมาชิกบางส่วนได้ร่วมกันคิดมองอนาคตหมู่บ้านของตนเองอย่างสร้างสรรค์ วิกฤติครั้งนี้ได้กลายเป็น
จุดเริ่มต้นของการตั้งกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา ด้วยความพยายามใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางธรรมชาติควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนฐานของภูมิปัญญาในชุมชน (มนูญ จันทร์สมบูรณ์,
มปป.) ทั้งนี้เพราะชุมชนบ้านคีรีวงเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในหุ บเขา มีทรัพยากรธรรมชาที่อุดมสมบูรณ์
คนในชุมชนมีวิถีการทามาหากินในวิถีที่อิงธรรมชาติโดยการพึ่งพิงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันอุดม
สมบูรณ์ ด้วยการทา “สวนสมรม” ที่มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันในแปลงเดียวกันเป็นหลัก
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ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ การที่ชุมชนนี้ผ่านการต่อสู้กับวิกฤติธรรมชาติ หลายครี้ง
และสามารถยืนหยัดพลิกฟื้นแผ่นดินขึ้นมาด้วยความอุตสาหะพยายามของผู้นาชุมชนอย่างเข้มแข็ง
ซึ่งสามารถกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ส่งผลให้
คนในชุมชนนี้มีการพัฒนาขึ้นมาอยู่แถวหน้าอย่างน่าสนใจยิ่งในปัจจุบัน ด้วยคุณลักษณะที่งดงามเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนนี้ ทาให้บ้านคีรีวงมีความโดดเด่น มีชื่อเสียงเล่าขานถึงตานานของชุมชน เกี่ยวกับ
การต่อสู้จากบรรพบุรุษสืบทอดสู่รุ่นหลาน และยังคงจะดาเนินต่อไปในอนาคต
ในปัจจุบัน ชุมชนคีรีวง อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการดาเนินการจัดตั้งกลุ่ม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพักอาชีพขึ้นอย่างหลากหลาย เช่น กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านทุเรียน
กวนบ้านคีรีวง กลุ่มใบไม้ กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน กลุ่มบ้านสมุนไพร กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ
กลุ่ มเกษตรกรรมเพื่ อ สิ่ งแวดล้ อ มชุ ม ชนคี รีว ง ฯลฯ กลุ่ ม กิจ กรรมดั งกล่ าวนี้ ส่ ว นใหญ่ เกิ ดขึ้ น และ
ด าเนิ น การบนฐานของการน าเอาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาผนวกกั บ ทุ น ทางสั ง คมและทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในชุมชนคีรีวงมาประยุกต์ ต่อเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
ยุทธวิธีการดารงชีพอันช่วยสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้นให้กับชุมชน ที่สาคัญคือชุมชนนี้
มีการเคลื่อนไหวและปรับตัวยกระดับการดารงชีพด้วยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอด
ในหลายกลุ่มอาชีพ ทาให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถจาหน่ายเป็นสินค้าที่กลายเป็น
องค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนจนประสบผลสาเร็จมี ชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ชื่อว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากชุมชนหนึ่งของประเทศไทย
จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การดารงชีพในการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาสู่ ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนคีรีวง อาเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพราะชุมชนคีรีวงมีชื่อเสียงในความเป็นชุมชนเข้มแข็งบนฐานของการนาเอาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาชุมชนให้ความเจริญก้าวหน้า โดยมีคาถามการวิจัยว่า ชุมชนคีรีวง
มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุนชนอย่างไร และมีส่ วนสาคัญ ต่อการขับเคลื่อ นการ
พัฒ นาสู่ การเป็ นชุมชนเข้มแข็งอย่างไรและเพียงใด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาให้ ชุมชน นี้
มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างให้กับการจัดการของชุมชนอื่น ๆ ที่มี
บริบทคล้ายคลึงกันต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพ ในชุมชนคีรีวง อาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวงสู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.2.3 เพื่อศึกษาการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชน
เข้มแข็งของชุมชนคีรีวง

1.3 ขอบเขตที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดารงชีพในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้ศึกษาได้
แบ่งขอบเขตการศึกษา โดยพิจารณาในด้านต่าง ๆ ประกอบกันเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคุลมวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยได้ทาการกาหนดขอบเขตไว้ดังนี้
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษา “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดารงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่
ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” นี้ เป็นการศึกษา
ตามกระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี เนื้ อ หาครอบคลุ ม บริ บ ทด้ า นต่ า ง ๆ ของชุ ม ชน ได้ แ ก่
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ผ่านการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพที่มี
อยู่ภายในชุมชน และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็งของ
ชุมชน
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ได้อาศัยเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกชุมชนคีรีวง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตาบล
กาโลน อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความน่าสนใจและเป็นที่รู้จัก
กันในนาม “ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
เป็นตัวนาการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยที่ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายอันเป็นรากฐาน
สาคัญในการพัฒ นา เป็นกลุ่มต่าง ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อน ยกระดับการดารงชีพ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
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ได้แก่ ผู้นาชุมชน แกนนากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งนักพัฒนาและนักวิชาการ หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาครอบคลุมตั้งแต่เริ่มการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในการพัฒนาที่ให้ความสาคัญ กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ ปี พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทาให้เข้าใจถึงการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดารงชีพมาประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับการการเปลี่ยนทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมีพลวัต
1.4.2 ทาให้ทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยการ
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
1.4.3 ผลการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาให้ชุมชนนี้มีความเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถนาไปปรับใช้กับชุมชนอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกันในอนาคต

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดารงชีพในการขับเคลื่ อนการ
พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ศึกษาได้ทา
การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ย วข้อ ง โดยศึ ก ษาแนวคิด และทฤษฎี ต่างๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 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 แนวคิดการดารงชีพอย่างยั่งยืน
2.2.1 ความหมายของการดารงชีพ
2.2.2 กรอบแนวคิดการดารงชีพอย่างยั่งยืน
2.2.3 องค์ประกอบของการดารงชีพอย่างยั่งยืน
2.2.4 จุดแข็งและจุดอ่อนของวิถีการดารงชีพอย่างยั่งยืน
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 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 แนวคิดการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
ได้มีการกล่าวถึงและให้ความหมายของภูมิปัญญาอย่างหลากหลาย ดังนี้
รัตนะ บัวสนธิ์ (2535) ได้กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อ
ตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวมีรากฐานจากคาสอนทางศาสนา คติ จารีต
ประเพณี ที่ได้รับ การถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อความสุขของในส่วนที่เป็นชุมชนและปัจเจกบุคคล
ประเวศ วะสี (2536) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า เป็นประสบการณ์หรือความชัดเจนจาก
ชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ โดยภูมิปัญญาท้ องถิ่นมีลักษณะที่สาคัญ คือ มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน
มีความเป็ น บู รณการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สั งคมและสิ่ งแวดล้อม และเชื่อมโยงไปสู่ นามธรรม
ที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกทั้งยังเน้นความสาคัญของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ความสาคัญกับประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า
กรมวิ ช าการ (2538) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ว่ า คื อ ความรู้ ที่ เกิ ด จาก
ประสบการณ์ในชีวิตของมนุษย์ผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็น
องค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้
เห็น เป็น ศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้
สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ใน
แต่ละท้องถิ่น
ยศ สันตสมบัติ (2542) ได้นิยามภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า หมายถึง ความรู้ที่พัฒนาขึ้นในบริบท
ทางกายภาพและวัฒ นธรรมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบนิเวศชุดหนึ่ง จึงทาให้ ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นมีความผูกพันอย่างแนบแน่นระหว่างภูมิปัญญากับท้องถิ่น ความรู้กับระบบนิเวศ โดยมีการ
พัฒนาและสืบต่อกันมาบนพื้นฐานของสัมพันธภาพอันแนบแน่นระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ โดยนัยนี้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่อาจพัฒนาและดารงอยู่ได้หากปราศจากรากเหง้าทั้งทางด้านของธรรมชาติและ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังวางอยู่บนหลักการพื้นฐานที่ว่า ความรู้มิได้เป็นสมบัติของ
ใครคนใดคนหนึ่ งโดยเฉพาะ หากแต่เป็ นความรู้ของชุมชน และย่อมเป็นอานาจของชุมชนในการ
ควบคุมความรู้ไม่ให้ถูกนาไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว
กรมทรัพยากรน้า (2550) ได้อธิบายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงความรู้ ความเชื่อและ
ความสามารถของมนุ ษย์ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ตลอดจนจัดความสัมพันธ์และการดารงชีวิตให้
ผสมผสานสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มชน โดยมี
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ที่มาจากการเรียนรู้ของมนุ ษย์ ผ่านประสบการณ์ของตนเองและบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
จึ งเป็ น ความรู้ แบบองค์ ร วม (Holistic) ที่ มีค วามเกี่ ยวพั น อย่างใกล้ ชิด กับ ระบบสั งคม วัฒ นธรรม
รวมถึงความเชื่อทางศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กรมส่งเสริมการเกษตร (มปป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ว่า เป็นองค์
ความรู้ ความเชื่อ ความสามารถ และความจัดเจนของคนในท้องถิ่นที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์
และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานานหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว
ถ่ายทอดสื บ ต่อ กัน มาส าหรับ ใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หา ปรับ ตัว และดารงชีวิตให้ เข้ากั บ
สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงมักจะปรากฏมาทั้งใน
รูป ที่เป็ น นามธรรม เช่น โลกทัศน์ ความคิด ความเชื่อ หรือปรัช ญาในการดาเนินชีวิต และในเชิง
รูปธรรม เช่น เทคโนโลยีการทามาหากิน การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (มปป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็น
องค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการ
เลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้
สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัย
จากความหมายที่นักวิชาการได้กล่าวมา อาจสรุปว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้
ความเชื่อ ทักษะ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต และเกิดการผสมผสานนามาใช้ในการดาเนินชีวิต
ของคนในท้องถิ่น โดยได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้แนวทางที่เหมาะสม สาหรับ
ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม เป็นที่ยอมรั บจากคนในแต่ละ
ท้องถิ่น ถือเป็นแบบอย่างในการดารงชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
2.1.2 ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ โดยมีการใช้ภูมิปัญญาเหล่านั้นเพื่อ
เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการด ารงชี วิต มาช้ านาน ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น จึงเป็ น องค์ ค วามรู้ที่ เกิ ด ขึ้น จาก
กระบวนการเรียนรู้ ความคิด และความเชื่อ ที่เกิดจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ของบรรพบุรุษใน
การด ารงชี วิ ต ที่ มี ก ระบวนการในการสั่ งสม สื บ ทอด และกลั่ น กรองกั น มายาวนาน จนตกผลึ ก
กลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการสั่งสมความรู้หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีทั้งที่มีการบันทึก
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีการเขียน หรือบันทึ กถ่ายทอดออกมาเป็นตาราต่าง 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
ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ของสังคมนั้น รวมกับความเชื่อที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์
ยื น ยั น ว่าถูก ต้ อ ง เช่ น เรื่ อ งนรก สวรรค์ ตายแล้ ว ไปไหน และความสามารถหรือแนวทางในการ
แก้ปั ญหา หรือป้องกันปั ญหาเกี่ยวกับหน่วยสังคมหนึ่งสังคมใด ตัวอย่างที่เกี่ยวกับ ครอบครัว เช่น
ความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว เป็นต้น ในขณะเดียวกันยังมีภูมิปัญญา
ทางวัตถุ ในหน่วยสังคมใด ๆ ตัวอย่าง เช่น เรือนชานบ้านช่อง เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ในครอบครัว
ทาให้ครอบครัวมีความสะอาด สะดวกสบายตามสภาพ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความเชื่ อ ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกของสังคมและกับสภาพแวะล้อมในแต่ละท้องถิ่น
ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาแห่ งชาติ (มปป.) ได้ก ล่ าวถึง ลั กษณะส าคัญ ของภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นไทยไว้ ดังนี้ 1) เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม และ 2) แสดง
ถึงความสัมพัน ธ์ระหว่างคนกับ คน คนกับธรรมชาติแวดล้ อม และคนกับสิ่ งเหนือธรรมชาติ โดยที่
ลั กษณะของภูมิปั ญ ญาที่เกิ ดจากความสั มพั นธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่ งแวดล้ อม มักจะแสดง
ออกมาในลักษณะของภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิตขั้นพื้ นฐานด้านปัจจัยสี่ การบริหารจัดการองค์กร
ตลอดทั้งการประกอบอาชีพต่าง ๆ ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอื่นในสังคม
จะแสดงออกมาในลักษณะของจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิล ปะและนันทนาการ ภาษาและ
วรรณกรรม ตลอดทั้งการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน (2541) ได้กล่าวถึงลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทย
ซึ่งสามารถสะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน คือ 1) ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกัน
ระหว่างคนกับ โลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช และธรรมชาติ 2) ความสัมพันธ์ของคนกับคนอื่นๆ ที่อยู่
ร่วมกันในสังคม หรือในชุมชน และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาติ
ตลอดทั้งสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ทั้งหลาย โดยทั้ง 3 ลักษณะนี้ คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน หมายถึง
ชีวิตของคน ชุมชน ที่สะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ เหมือนสามมุม
ของรูป สามเหลี่ย ม ภูมิปั ญ ญา จึงเป็นรากฐานในการดาเนินชีวิตของคนไทย ที่คนๆ หนึ่งจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ และความสัมพันธ์กับคนอื่น
ๆ ในสังคม โดยความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ เหล่านี้ มีลักษณะต่างกันได้ ดังภาพที่ 2.1
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คน
สังคม

- ปัจจัย 4
- การจัดการ
- อาชีพ

- ศิลปะและนันทนาการ
- จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี
- ภาษาวรรณกรรม
คน

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์
- ศาสนา
- ความเชื่อ

ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทย
แหล่งที่มา: สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, เล่มที่ 23 (2541)
ลักษณะของภูมิปั ญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มักจะ
แสดงออกมาในลักษณะของภูมิปัญญาในการดาเนินวิถีชีวิตขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยสี่ ซึ่งประกอบด้วย
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ตลอดทั้งการประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น ในขณะ
ที่ ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอื่นในสังคม จะแสดงออกมาในลักษณะ จารีต
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และนันทนาการ ภาษา และวรรณกรรม ตลอดทั้งการสื่อสารต่าง ๆ
เป็นต้น ส่วนภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ จะแสดง
ออกมาในลักษณะของความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา และความเชื่ออื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ าภูมิปัญ ญาท้องถิ่นจะถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง แต่ก็มี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากทรัพย์สินทางปัญญาโดยทั่วไปที่มุ่งเน้นถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์เป็น
หลัก ในขณะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมุ่งเน้นถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในสังคมหรือชุมชนที่สืบ
ทอดองค์ความรู้นั้น ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นจะถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะที่เป็นองค์รวมหรือเป็นกิจกรรมที่
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ครอบคลุมทุก ๆ อย่างของวิถีชีวิต เป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้ เพื่อ
ความอยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม
กรมส่งเสริมการเกษตร (มปป.) กล่าวถึงลักษณะสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 5 ประการที่
สาคัญ คือ 1) เป็นความรู้แบบองค์รวมที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้หรือกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับ วิถีชีวิต 2) เป็ นวิถีความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ 3) มีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamic) คือ เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยและมีพัฒนาการอยู่
ตลอดเวลา 4) มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน และ 5) มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ในตัวเอง
เอกวิ ท ย์ ณ ถลาง (2539) ได้ ใ ห้ มุ ม มองกั บ ความเป็ น พลวั ต ของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ว่ า
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไม่ ใช่ลั ก ษณะของท้ อ งถิ่น เท่ านั้ น แต่ จะต้อ งเป็ น ภู มิ ปั ญ ญาที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ลอกเลียนกันได้ ถ้าพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นวัฒนธรรมที่สามารถข้ามชาติ ข้ามภาษา ข้ามสังคม
และเป็ น วั ฒ นธรรมส าคั ญ ที่ ท าให้ ชุ ม ชนมี ค วามเติ บ โตไม่ สิ้ น สุ ด อี ก ทั้ งเป็ น วั ฒ นธรรมที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามกาลสมัย
กล่าวโดยสรุป ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะที่สาคัญ คือ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นทั้ง
ความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
คนกั บ ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ ม และคนกั บ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ 3) ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น องค์ ร วม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคน 4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา
การจัดการ การปรับตัว และการเรียนรู้ เพื่อความอยู่รอดของบุคคล ชุม ชน และสังคม 5) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็ น พื้ น ฐานส าคัญ ในการมองชีวิต เป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 6) ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่น
มีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง และ 7) ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
เพื่อให้เหมาะสมกับการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม
2.1.3 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
หากพิจารณาถึงประเภทหรือการจัดกลุ่มของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาและจัดแบ่งอย่าง
หลากหลายลักษณะ เสรี พงศ์พิศ (2536) กล่าวว่า ภูมิปั ญญาแบ่งตามลักษณะได้ 2 ประเภท คือ
1) ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ซึ่งเป็ นปรัชญาในการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจาวัน และ 2) ภูมิปัญญาที่เป็น
รูปธรรม เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การทามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี
ฯลฯ เช่นเดียวกันกับ ถวัลย์ มาศจรัส (2543: 37) ที่ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาไทยว่า มีลักษณะที่เป็นองค์
รวมของความเป็นท้องถิ่นไทย และมีคุณค่าทางวัฒ นธรรมที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย โดยที่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ซึ่งช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ
และการปรับตัวในการดาเนินวิถีชีวิตของคนไทยในลักษณะต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 2 ประเภทที่
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สาคัญ คือ 1) ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ วัตถุการกระทาทั้งหลาย เช่น การเกษตร หัตถกรรม
ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ และ 2) ภูมิปั ญ ญาที่เป็นนามธรรม คือ ความรู้ ความเชื่อ หรือแนวทางในการ
แก้ปัญหาและป้องกันปัญหา รวมทั้งการสร้างความสงบสุขให้กับชีวิตมนุษย์
กรมส่งเสริมการเกษตร (มปป.) ได้จัดแบ่งออกโดยอาศัย 3 มุมมอง ดังต่อไปนี้
มุ ม มองที่ 1 แบ่ งตามลั ก ษณะของภู มิ ปั ญ ญา แบ่ งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คื อ
1) ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม ได้แก่ มโนทัศน์ การตระหนักรู้ วิธีคิด ความเชื่อ ปรัชญาในการดาเนิน
ชี วิ ต ของผู้ ค น และ 2) ภู มิ ปั ญ ญาที่ เป็ น รู ป ธรรม ได้ แ ก่ เทคโนโลยี ก ารท ามาหากิ น การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แพทย์พื้นบ้านและการดูแลสุขภาพ การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม
สถาปัตยกรรม เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ
มุมมองที่ 2 แบ่ งตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3
ประเภท ดังนี้ 1) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความอยู่รอดหรือชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยสี่ คือ อาหาร
ยารั ก ษาโรค เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และที่ อ ยู่ อ าศั ย ซึ่ ง สามารถแยกแบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ย ๆ ได้ อี ก 4 กลุ่ ม คื อ
(1) อาหารไทย มีองค์ประกอบหลักเป็นผักพื้นบ้านหรือสมุนไพรที่มี สรรพคุณเสริมหรือต้านฤทธิ์กัน
มีความเหมาะสมกลมกลืนทั้งในด้านคุณ ประโยชน์ และฤดูกาลบริโภค (2) ยารักษาโรค เป็นสมุนไพร
พื้นบ้านที่ชาวบ้านใช้ทั้งรักษาอาการเจ็บ ป่วยและดูแลสุขภาพ (3) เครื่องนุ่งห่ม มีการเลือกใช้วัสดุ
พื้นบ้านและวิธีการนุ่งห่มที่เหมาะสม กับสภาพอากาศโดยมีลายผ้าและวิธีการถักทอที่เป็นเอกลักษณ์
ของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น และ (4) ที่ อ ยู่ อ าศั ย มี รู ป แบบและโครงสร้ างที่ เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม
ประโยชน์ ใช้ส อย และชีวิตความเป็ นอยู่ของคนไทยในแต่ล ะภูมิภ าค 2) ภู มิปัญ ญาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีการทามาหากิน เช่น การกาจัดศัตรูพืชแบบพื้นบ้าน การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การจัก
สาน หัตถกรรม การทาเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และ 3) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี
พิธีกรรม ความเชื่อ และตานานต่าง ๆ ซึ่งอาจแยกเป็นประเพณีและพิธีกรรม เช่น บุญบั้งไฟ การบวช
ป่า การผูกเสี่ยว ทาขวัญต่าง ๆ ตานาน ความเชื่อ เช่น บั้งไฟพญานาค และ การละเล่นพื้นบ้าน เช่น
เต้นการาเคียว เป็นต้น
มุมมองที่ 3 แบ่งตามระดับ ของภูมิปั ญ ญาที่พบในสังคมระดับต่าง ๆ สามารถ
แบ่ งย่ อยออกเป็ น 3 ประเภท คื อ 1) ภู มิปั ญ ญาของตัว บุ ค คล (Individual wisdom) เป็ น ความรู้
ความสามารถ ความคิด วิธีการ ของบุคคล เช่น ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเรื่อง
นวเกษตร ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญาพฤทธิ์ จากจังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2) ภูมิปั ญญาของชุมชน (Local wisdom) เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสม สืบสาน อยู่ในวัฒ นธรรมท้องถิ่น
หรือในชุมชน ไม่มีตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้า ของ อาจเรียกอีกนัยหนึ่งว่าเป็นภูมิปัญญานิรนาม
เช่น ภูมิปั ญ ญาการทอผ้าแพรวาของชุมชนชาวผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ การทาไข่เค็มไชยา ของชาว
สุ ร าษฎร์ ธ านี และ 3) ภู มิ ปั ญ ญาในภาพรวมของประเทศ (National wisdom) เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาที่
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บ่งบอกองค์ความรู้ หรือความสามารถของคนในภาพรวม ของประเทศ เช่น ภูมิปัญญาอาหารไทย
สมุนไพรไทย ผ้าไหมไทย มวยไทย
รัตนะ บั วสนธิ์ (2535) ได้จาแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ภูมิปัญญา
เกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 2) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และ 3) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบ
อาชีพมีลักษณะมุ่งเน้นระบบการผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง
มาลินี สวยค้าข้าว (2538) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยยึดเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทั้ง 5 หมวด คือ 1) หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและ
ศาสนา 2) หมวดภาษาและวรรณกรรม 3) หมวดศิลปกรรมและโบราณคดี 4) หมวดการละเล่น ดนตรี
และการพักผ่อนหย่อยใจ และ 5) หมวดชีวิตความเป็นอยู่และวิทยาการ
จากประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นข้างต้น ผู้ศึกษาจะเน้นเฉพาะภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกั บการ
ดารงชีพและการทามาหากิน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มักปรากฏเป็นรูปธรรมประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญ
ต่อ การพั ฒ นาชุ ม ชนในด้ านต่ าง ๆ ทั้ งสั งคม เศรษฐกิ จ และทรัพ ยากร ทั้ งนี้ ภู ม ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่
เกี่ยวข้องกับการดารงชีพจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างรอบด้านบนรากฐานของคุณค่าและทรัพยากรที่มี
อยู่ดั้งเดิม
2.1.4 ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
สุภาพ พานิชตระกูล (มปป.) ได้กล่าวถึงประโยชน์ ความสาคัญ และคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยไว้ ดังนี้
2.1.4.1 ภู มิ ปั ญ ญาไทยแสดงให้ เห็ น ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ ที่ ดี ง าม ทั้ ง จารี ต ประเพณี
วัฒนธรรม และการประดิษฐ์คิดค้น เพื่อใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีคุณค่า เช่น การนวด
แผนไทย สมุนไพรไทย เป็นต้น
2.1.4.2 ภูมิปัญญาไทยก่อก่อให้เกิดการคิดริเริ่มสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมใหม่ ทั้ งใน
สิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ภูมิปัญญาการบวชต้นไม้ เป็นต้น
2.1.4.3 ภูมิ ปั ญ ญาไทยก่อให้ เกิด การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ การแปรรูป และการสร้าง
อาชีพใหม่ ทั้งด้านการผลิตสิ่งใหม่ และวิธีการผลิตสิ่งใหม่ ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
การผลิตสินค้าจากผ้าทอพื้นเมือง เป็นต้น
2.1.4.4 ภูมิปัญญาไทยก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การทาปลาตะเพียนด้วย
ใบลานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การทาขนมหม้อแกงของจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น
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2.1.4.5 ภูมิปัญญาไทยก่อให้เกิดศิลปะของชาติ ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์งานศิลปะ
ไว้มาก เช่น จิตรกรรมลายไทย ศิลปะกาต่อสู้มวยไทย การฟ้อนรา เครื่องดนตรีไทย เป็นต้น ทาให้
ประเทศไทยมีศิลปะเป็นของตนเองที่แสดงถึงความเป็นชาติอารยะ
2.1.4.6 ภูมิปัญญาไทยได้เสริมสร้างความสงบสุข ในการดารงชีวิต โดยสามารถนามา
ปรับปรุงอุปนิสัยที่มีความโดดเด่นของคนไทย เช่น ยิ้มสยาม ความมีน้าใจ การเอื้อเผื่อแผ่ การรักความ
สงบความขยันและความอดทน เป็นต้น
2.1.4.7 ภู มิ ปั ญ ญาไทยสามารถสร้างมู ล ค่ าทางเศรษฐกิ จและคุ ณ ค่ าทางสั งคมได้
เนื่องจากได้รับการยอมรับและยกย่องจากชาวต่างชาติว่ามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีความ
สอดคล้องกับการรักษาคุณค่าทางธรรมชาติ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
ซึ่งนิยมมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อชมประเพณีเหล่านี้
2.1.4.8 ภูมิปัญญาไทยสามารถสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง จะเห็นได้จากการที่ ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
2.1.4.9 ภูมิปัญญาไทยสามารถเสริมสร้างให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจ ในศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในความเป็นไทย เช่น การใช้ภาษาไทย ศิลปะมวยไทย เป็นต้น
2.1.4.10 ภูมิปัญ ญาไทยสามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิถี ชีวิตของ
คนไทยให้ เกิดการดารงชีวิตเหมาะสมได้ตามยุคตามสมัย เช่นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีการพัฒ นา
รูปแบบ วิธีการปรุง และบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับยุคสมัย
จากคุณค่าและความสาคัญ ของภูมิปัญญาดังกล่ าว จะเห็ นได้ว่าภูมิปัญ ญาที่บรรพบุรุษได้
สั่งสมความรู้ ประสบการณ์ แล้วถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลังนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า สมควรที่ชาวไทยทุกคน
มีส่วนร่วมในการศึกษา อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยให้อยู่คู่กับคนไทย เป็นประจักษ์ต่อสายตา
ของชาวโลกต่อไป
2.1.5 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สั งคมไทยมี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เกิ ด ขึ้ น และได้ รับ การสั่ งสมขึ้ น มาอย่างหลากหลาย แต่ ใน
ปัจจุบัน ความเจริญทางเทคโนโลยีได้เข้ามา ก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหลากหลายชนิดได้หายไปกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปด้วย เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะ
เป็ น พลวั ต รที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ ต ามสภาวะแวดล้ อ ม กาลเวลา และกระแสวั ฒ นธรรมใหม่
ดังนั้น การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนามาใช้ในการดารงชีพหรือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของ
สั งคม ยั งคงมี ค วามส าคั ญ ที่ ค วรจะได้ รั บ การจั ด การเพื่ อ ให้ ภู มิ ปั ญ ญาที่ ดี นั้ น คงอยู่ หรือ ปรั บ ให้
เหมาะสมกั บ ยุ คสมั ย กรมส่ งเสริ มการเกษตร (มปป.) ได้ระบุ แนวทางการจัดการภู มิปั ญ ญา มี 4
แนวทาง ดังนี้
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2.1.5.1 อนุรักษ์ (Conservation) เพื่อให้ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมีความสาคัญต่อ
ชุมชน แต่กาลังจะหายไปคงอยู่ต่อไป เช่น การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถ
สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้ เป็นต้น การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
จะเกิดขึ้น ได้เมื่อชุมชนมีความภาคภูมิใจและเห็ นความส าคัญ ต้องการสร้างคุณ ค่าให้ ปรากฏและ
สืบสานให้คงอยู่มีมูลค่าเป็นแรงจูงใจ
2.1.5.2 รื้อฟื้น (Recovery) เพื่อให้ภูมิปัญญาที่สาคัญหรือมีคุณค่าแต่หายไปแล้วถูก
นากลับมาใช้ใหม่ และมีโอกาสประยุกต์ให้ร่วมสมัยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น ลายผ้าทอพื้นบ้านที่
เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นหายไป เมื่อทาการค้นหา รื้อฟื้น และสร้างชิ้นงานใหม่บนฐานภูมิปัญญาเดิม
จะทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้
2.1.5.3 ประยุกต์ (Modification) เพื่อให้ภูมิปัญญานั้นเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
ใหม่ โดยคงไว้ ซึ่ งแนวคิ ด หรื อ ฐานความรู้เดิ ม เช่ น หั ต ถกรรมจากไม้ ไผ่ ป ระยุ ก ต์ ใหม่ ด้ ว ยการใช้
ผักตบชวาในแหล่งที่มีผักตบชวาเป็นจานวนมาก เป็นต้น นอกจากนี้การประยุกต์เป็นการนาเอาสิ่งที่มี
อยู่เดิมมาปรับให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิ ดขึ้นใหม่ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่สามารถนาไปต่อยอดเกิด
เป็นสิ่งใหม่ได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของความดั้งเดิม
2.1.5.4 พัฒ นาต่อยอด (Development) เพื่อให้ เกิดการ ใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น
โดยการผสมผสานองค์ความรู้สากลเข้ากับภูมิปัญญาเดิม ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างภูมิปัญญาใหม่
หรือสิ่งใหม่ (นวัตกรรม : innovation) เป็นการสร้างทางเลือกที่ช่วยให้ใช้ประโยชน์ในสังคมปัจจุบันได้
สะดวกสบายขึ้นโดยไม่ทาลายล้างคุณค่าหรือรากเหง้าเดิม เช่น สีย้อมจากธรรมชาติได้มีการพัฒนา
เป็ น ผงส าเร็ จรู ป และมีกรรมวิธีในการย้อมที่ ง่ายกว่าวิธีดั้ งเดิม หรือสมุน ไพรพื้ นบ้ านที่ผ ลิ ตในรูป
แคปซูล หรือปลาร้าผง ปลาร้าก้อนที่สะดวกต่อการ บริโภค และการพกพาไปยังที่ต่าง ๆ ฯลฯ
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2551: 141-144) ได้เสนอหลักการพัฒนาชุมชนแบบจัดการที่สามารถ
นามาเป็นหลักในการประยุกต์เพื่อพัฒนาไว้ ดังนี้
1) หลักการช่วยกันคิด (Non–directive Method) หมายถึง การพัฒนาที่เจ้าหน้าที่
พัฒนาประชาชน และหรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์การพัฒ นาเอกชน (NGO) องค์กรธุรกิจเอกชน
บางประเภทที่ค้ากาไร แต่ก็ท างานพั ฒ นาร่วมกับประชาชน หลั กการนี้คือ การสุ มหั ว กันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง ดาเนินการพัฒนาชุมชน หลักการนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของหลักการ PAR (Participatory
Action Research) ตรงตัว A คือการพัฒนา
2) หลั ก การ PAR (Participatory Action Research) คื อ การด าเนิ น การพั ฒ นา
และวิ จั ย การพั ฒ นาพร้ อ มกั น ไป โดยทั้ งเจ้ า หน้ าที่ พั ฒ นาและประชาชนร่ ว มช่ ว ยกั น ด าเนิ น การ
หลักการนี้แสดงถึงการพยายามทางานอย่างรอบคอบ โดยที่ระหว่างทาการพัฒนาก็ช่วยกันสอดส่อง
ค้ น คิ ด หาความเป็ น ไปว่ า การด าเนิ น งานไปตรงเป้ า ที่ ว างไว้ ห รื อ ไม่ มี ปั ญ หาอุ ป สรรคอะไรบ้ า ง
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มีแนวทางที่จ ะแก้ไขปัญ หานั้ น อย่ างไรบ้าง พัฒ นาไปแก้ปัญ หาไป ผลงานพัฒ นาที่มีคุณ ภาพก็เกิด
ความรู้ในการพัฒนาก็ได้
3) หลักการพึ่งตนเอง (Self-reliance) หลักการนี้เป็นหลักการใหญ่อีกหลักการหนึ่ง
ซึ่งรวมถึงหลักการใกล้เคียงกันอีกอย่างหนึ่งคือ หลักการช่วยตนเอง (Self help) เพราะจะทาให้ตัวเอง
พึ่งตนเองได้ ก็จะต้องการช่วยตัวเองได้อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่ง การที่คนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพึ่งตนเองได้นั้น
จะต้องมีปัจจัย 5 ตัวด้วยกัน เรียกว่า TERMS (Technology, Economic, Resource, Mental and
Socio-cultural) นั้น จะต้องพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีคือ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็น (T) ต้องมี
อาชีพและรายได้พออยู่พอกิน (E) มีทรัพยากรธรรมชาติ (R) เช่น ดิน น้า ป่าไม้ พอได้ พึ่งพาอาศัย
มีจิตใจที่เข้มแข็งและแน่ ว แน่ ว่าจะพึ่ งตนเองได้ รวมทั้ งรู้จักพอในผลของความพยายาม (M) และ
ประการสุดท้าย คือ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (S) คือการมีคนจานวนหนึ่งที่สมัครสมานสามัคคี
มีผู้นาที่เข้มแข็ง มีค่านิยมและอุดมการณ์ที่ส่งเสริมการพึ่งตนเอง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็จะทาให้คนหรือ
ชุมชนพึ่งตนเองได้
4 ) ห ลั ก ก า ร BAN (Balance, Ability and Networking) ห ลั ก ก า ร BAN
ประกอบด้วยสาระ 3 ประการคือ
(1) การรั ก ษาสมดุ ล (Balance) ที่ มี ทั้ ง ในคนแต่ ล ะคน นั่ น คื อ สุ ข ภาพ
อนามัยดี ถ้าไม่สมดุลคือ การเจ็บป่วย ในครอบครัว คือ ครอบครัวมั่นคง ถ้าครอบครัวไม่สมดุลคือ
ครอบครัวแตกแยก ชุมชนสมดุล คือ ชุมชนที่เข้มแข็งหรือชุมชนที่มีความสมัครสมานสามัคคี
(2) การสร้างความสามารถ (Ability) นั่นคือ ความสามารถในการทาให้เกิด
การพึ่งตนเองได้ ซึ่งจะต้องมี 5 ด้าน คือ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจและสังคม
วัฒนธรรม ในระหว่างที่เสริมสร้างความสามารถนั้นอยู่มีความจาเป็นต้องรั กษาสมดุล หรือพูดง่ายๆว่า
แต่ ล ะปั จ จั ย ต้ อ งมี ค วามมั่ น คงเข้ ม แข็ ง ด าเนิ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถไปเรื่อ ย ๆ อย่ า งมั่ น คง
ในขณะเดียวกันก็จะต้องรักษาสมดุลระหว่าง 5 ปัจจัยนั้นด้วย กล่าวคือจะต้องโตไปเท่า ๆ กัน หรือ
ไล่เลี่ยกัน หาไม่อาจล้มครืนลงมาได้
(3) การสร้างเครือข่าย (Networking) หมายถึง การมีเพื่อน หรือพันธมิตร
การพัฒ นา ซึ่งอาจเป็ นบุ คคล ชุมชนองค์กรหนึ่งใดก็ได้ มิตรเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งของกันและกันอาจ
เรี ย นรู้ จ ากกั น และกั น ช่ ว ยเหลื อ กั น เวลามี ปั ญ หา โดยจะช่ ว ยเหลื อ กั น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความ
เจริญก้าวหน้า หรือช่วยเหลือกันป้อ งกันศัตรูคู่แข่งขัน ให้หยิบยืมเทคโนโลยีหรืองบประมาณแก่กัน
และกัน ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า การมีเพื่อนคู่คิด และมิตรคู่ใจมีประโยชน์หลายประการ ที่สาคัญคือช่วย
ให้เกิดการพัฒนาขึ้น
5) หลั กการจั ดการ (Management) การจัดการในการพั ฒ นาเป็น เรื่องใหญ่ และ
สาคัญในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งหลักการจัดการที่สาคัญ มีดังนี้
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(1) การรู้จักตนเอง ผู้ที่จะทางานพัฒนาชุมชนแบบจัดการ 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 การจัดการจะมีประสิทธิภาพได้จาเป็นต้อง
พึ่งพาการศึกษาอบรม สื บ เนื่ องจากหลั กการจัดการโดยทั่ว ไปจะต้ องมีการวางแผน การจัดกาลั ง
การลงมือดาเนินการ และการประเมินผล โดยต้องให้การศึกษาอบรมกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นจะทาสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการรู้จักตนเองข้างต้น และรู้ว่า
ตนเองมีปัญหาอะไรหรือมีความต้องการอะไรบ้าง ก็อาจต้องแก้ด้วยการศึกษาอบรม เช่น เรื่องอาชีพ
เรื่องอนามัย เรื่องการเมือง หรือแม้แต่เรื่องทางกายภาพ เพื่อแก้ปัญหาที่มีและให้ตรงกับความต้องการ
(3) การสร้างกลุ่ มช่วยตัวเอง การจัดการจะต้องมีกลุ่ มรองรับ กลุ่มนี้อาจ
เป็ น คณะกรรมการ คณะทางาน เช่น กลุ่ มสหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารข้าว ธนาคารควาย บริษัท
ชุมชน หรือกลุ่ มอาชีพต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเอง ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการ เพราะจะได้มีผู้จัดการและคนทางานประเภทอื่น ๆ ที่จาเป็นในการบรรลุเป้าหมายของการ
จัดการ
6) หลักการอื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็นแนวทางให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
แบบจัดการได้ เช่น 1) หลักประชาธิปไตยในการดาเนินงาน 2) หลักการใช้ผู้นาท้องถิ่น 3) หลักการใช้
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ 4) หลักการพหุภาคีในการดาเนินงาน
นฤพนธ์ ไชยยศ และคณะ.(2553) ได้กล่าวถึงการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
ชุมชนและสังคมไทยว่า มีรากฐานอยู่ที่ระบบคุณค่าดั้งเดิมและการแสวงหารูปแบบใหม่เพื่อสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นรากฐานของการพัฒนา ดังนั้น การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาสังคมและชุมชนจึงมุ่งไปสู่รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป มีการนาเอาแนวคิดหรือองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เหมาะสม เกิดเป็นการต่อยอดที่สามารถ
นาไปใช้ได้หรือเกิดเป็นสิ่งใหม่ได้ โดยยังคงรักษาหรือคงคุณค่าเดิมไว้ให้มากที่สุด
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการดารงชีพ (Livelihood Concept)
2.2.1 ความหมายของการดารงชีพ (Livelihood Definition)
การดารงชีพ (Livelihood) เป็นวิธีการในการแสวงหาหาปัจจัยยังชีพของบุคคลเพื่อให้ตัวเอง
และคนที่อยู่ในความดูแลสามารถดาเนินชีวิตได้ตามความจาเป็น โดยมักจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพด้าน
ต่าง ๆ ทรัพย์สินที่มี โดยการครอบครองหรือสามารถเข้าถึง และกิจกรรมที่จาเป็นสาหรับการใช้ชีวิต
Chambers and Conway (1992 อ้างใน Krant, 2001) หรืออีกนัยหนึ่ง การดารงชีพมีลักษณะที่เน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทรัพยากรและทางเลือกที่มีอยู่ ที่คนเลือกใช้เพื่อความอยู่รอด หรืออาจเป็น
ชุดทางเลือกในการเป็นอยู่และการกระทาที่คนสามารถบรรลุได้ด้วยคุณลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม
และคุณสมบัติส่วนตัวของเขา(Ellis, Frank, 2000 อ้างใน ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2554)
ในสังคมชนบท โดยเฉพาะในประเทศไทย การดารงชีพมักจะเน้นการทาการเกษตรและการใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง วิธีการที่ใช้เพื่อนาทรัพยากร
เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตมักจะมีที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมารากรุ่นสู่รุ่น
ด้ ว ยการเรี ย นรู้ ผ่ า นการฝึ ก ปฏิ บั ติ โดยอาจมี ก ารปรับ เปลี่ ย นต่ อ ยอดจากเดิ ม บ้ า งเพื่ อ ให้ เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตามความสามารถที่คิดค้นและทาได้ อาแว มะแส (2558 อ้างถึงใน Neef,
Onchan and Schwazmeler, 2003) อย่ า งไรก็ ต าม การพั ฒ นาชนบทจะให้ ไ ด้ ผ ลดี จ ะต้ อ งให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นสามารถที่จะดารงชีพได้อย่างยั่งยืน
2.2.2 กรอบแนวคิดการดารงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihood Framework)
แนวคิ ด การด ารงชี พ ถู ก กล่ า วถึ ง ครั้ ง แรกในปี ค.ศ. 1992 ซึ่ ง เสนอโดย Brundtland
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมและการพัฒ นา ในการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อมและ
การพัฒ นา โดยเป็นแนวคิดที่สนับ สนุนความสาเร็จของวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนให้มีเป้าหมายที่กว้างขึ้น
เพื่ อ ขจั ด ความยากจน นอกจากนี้ Robert Chambers and Gordon Conway (1992 อ้ า งถึ ง ใน
Krantz, 2001) ได้อิบายถึงการดารงชีพในชนบทอย่างยั่งยืนว่า การเป็นเรื่องที่สาคัญ เพราะเป็นสภาพ
ที่สะท้อนถึงความสามารถในการรับมือกับแรงกดดัน ความตึงเครียด และสามารถฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
ได้อย่างยั่งยืน การสานต่อหรือเพิ่มความสามารถและทรัพย์สินของตน จะทาให้สามารถสร้างโอกาสใน
การดารงชีพอย่างยั่งยืนสาหรับรุ่นต่อไปและก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการดารงชีพอื่น ๆ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ต่ อ มาไม่ น าน Department for International Development (DFID, 1999) ได้ เ สนอ
แนวความคิด หลั กของการดารงชี พ อย่ างยั่งยืน ซึ่ง มี ลั กษณะส าคั ญ 6 ประการ ได้ แ ก่ 1) คนเป็ น
ศูนย์กลาง (People-center) มุ่งเน้นสนับสนุนคนเพื่อนาไปสู่เป้าหมายของการดารงชีวิต โดยเชื่อว่า
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ความยากจนจะลดลงหากการสนั บ สนุ น จากภายนอกท างานสอดคล้ อ งกั บ แนวทางของวิ ถี ก าร
ดารงชีวิต สภาพแวดล้อมทางสังคม และความสามารถในการปรับใช้ 2) องค์รวม (Holistic) ทุกสิ่งทุก
อย่ า งมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั น ไม่ ส ามารถแยกส่ ว นได้ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งท าความเข้ า ใจถึ ง
ความสั มพั น ธ์ระหว่างปั จ จั ย ที่มีอิทธิพลเหล่ านี้และผลกระทบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการดารงชีวิต
3) พลวัต (Dynamic) ค้นหาเพื่อทาความเข้าใจและเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่ จะสามารถ
สนั บ สนุ น ผลทางบวก บรรเทาผลทางลบที่จะเกิดขึ้น จากผลกระทบภายนอก 4) สร้างบนจุดแข็ง
(Building on Strengths) หลั ก การส าคั ญ คื อ การเริ่ ม วิเคราะห์ จ ากจุ ด แข็ งหรือ สิ่ งที่ มี อ ยู่ ม ากกว่ า
จุ ด อ่ อ น หรื อ ความต้ อ งการ 5) เชื่ อ มโยงมหภาคและจุ ล ภาค (Macro-micro Links) แนวทาง
การศึกษาการดารงชีพอย่างยั่งยืนต้องการที่จะเป็นจุดเชื่อมช่องว่างระหว่างระดับนโยบาย สถาบัน
ถึงระดับชุมชนและปัจเจกบุคคล และ 6) ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นการประเมินความยั่งยืน
จาก 4 องค์ประกอบหลักคือสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสถาบัน
2.2.3 องค์ประกอบของการดารงชีพอย่างยั่งยืน
Brocklesby and Fisher (2003) สรุ ป กรอบแนวคิ ด การด ารงชี พ ที่ ยั่ ง ยื น ของ DFID
ว่าประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) การมีความเชื่อในการที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้บริบทที่
เปราะบาง ซึ่ ง พวกเขาต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย ง การประสบกั บ เหตุ ก ารณ์ ไม่ ค าดคิ ด และการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 2) ทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในการดารงชีวิต ซึ่งรวมถึงทุนทางสังคม (เครือข่ าย
ทางสังคม ความไว้วางใจกัน) ทุนธรรมชาติ (ทรัพยากรที่มีอยู่) ทุนที่เป็นเงิน (เงินออม รายได้ สินเชื่อ)
ทุนกายภาพ (การขนส่ง ที่อยู่อาศัยประปา ไฟฟ้า และการสื่อสาร) และทุนมนุษย์ (ความรู้ ทักษะ
แรงงาน) 3) ทุนทุกประเภทที่มีอยู่ในชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการดารงชีพ เช่น การดาเนิน
กิจกรรมเพื่อให้มีชีวิตรอด หรือการทาให้มีผลการดารงชีวิตในทางบวก และ 4) นโยบาย สถาบันและ
กระบวนการที่ทาให้ เข้าถึงทรัพย์สิน ตลอดจนกิจกรรมการดารงชีพ ซึ่งสามารถดาเนินการภายใต้
บริบทที่เปราะบางทาให้ได้รับโอกาสและขจัดความยากจน
สาหรับองค์ประกอบของการดารงชีพอย่างยั่งยืน เป็นทรัพย์สินในการดารงชีพ (Livelihoods
Assets) หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ เป็ น ต้ น ทุ น ในกระบวนการด ารงชี พ ที่ ส าคั ญ มี 5 ประการ ได้ แ ก่
1) ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านแรงงานคุณภาพแรงงาน
ศักยภาพการเป็น ผู้นา และความมีสุขภาพดี 2) ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึง ดิน น้า
อากาศ ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ 3) ทุนการเงิน (Financial Capital) หมายถึง เงินสะสม
ที่ ส ามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ได้ แ ละเงิน ไหลเวีย น 4) ทุ น กายภาพ (Physical Capital) หมายถึ ง
สิ่งอานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และ 5) ทุนทาง
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สังคม (Social Capital) หมายถึง กลุ่ม เครือข่าย ประชาสังคม การเป็นสมาชิกรวมถึงความสัมพันธ์
ในครอบครัวและสังคม
Human Capital (H)

Social Capital (S)

Physical Capital (P)

Natural Capital (N)

Financial Capital (F)

ภาพที่ 2.2 แสดงต้นทุนในการดารงชีพ
แหล่งที่มา: Department for International Development, (2002).
นอกจากนี้ ก ารเปลี่ ย นผ่ านโครงสร้างและกระบวนการ (Transforming Structures and
Processes) เป็ น องค์ ป ระกอบที่ มี ผ ลกระทบโดยตรง และส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กวิ ถี ก ารด ารงชี พ
โดยประกอบด้วย 2 ส่วนย่อยคือ โครงสร้าง (Structures) มี 2 ระดับคือ ระดับสาธารณะ และระดับ
เอกชน เช่น รัฐบาล องค์กร ประชาสังคม และกระบวนการ (Processes) ซึ่งหมายถึง ส่วนขับเคลื่อน
ของโครงสร้าง เช่น นโยบาย กฎหมาย ข้อกาหนด สถาบัน และวัฒนธรรม
ส่ วนบริบ ทของความผั น ผวนและความไม่แน่ นอน (Vulnerability Context) เป็นภาวะที่
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพย์สิน และผลลัพธ์จากวิถีการดาเนินชีวิต ได้แก่ภาวะความ
เสี่ ย งหรื อ ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งไม่ ค าดคิ ด (Shocks) เช่ น ภั ย ธรรมชาติ การขาดเงิ น ใช้ จ่ า ย
ความขัด แย้ งในสั งคม ปั ญ หาสุ ข ภาพมนุ ษย์ พื ช สั ต ว์ แนวโน้ม (Trends) ภาวะแนวโน้ มของการ
เคลื่ อนไหวของปั จจั ยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มประชากร ทรัพยากร เศรษฐกิ จ รัฐบาล นโยบาย และ
เทคโนโลยี การเปลี่ ย นแปลงตามฤดู ก าล (Seasonality) ได้ แ ก่ วัฏ จัก รต่ าง ๆ เช่ น วัฏ จั ก รราคา
ผลผลิต สุขภาพ โอกาสการจ้างงาน เป็นต้น
ยุทธวิธีการดารงชีพ (Livelihoods Strategies) เป็นทางเลือก โอกาส ที่ใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
ดาเนินชีวิต ซึ่งมีลักษณะของความหลากหลาย (Diversity) ตามลักษณะพื้นที่ ภูมิประเทศ ที่ดินถือ
ครอง และช่ ว งเวลาระหว่ า งกั น เป็ น ลั ก ษณะที่ เคลื่ อ นไหว (Dynamic) กระจายหลายสถานที่
(Straddling) และเชื่อมโยง (Linkage)
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ผลลัพธ์ (Livelihood Outcome) เป็นผลที่เกิดจากการเลือกวิถี หรือยุทธวิธีในการดาเนิน
ชีวิตซึ่งแสดงออกถึงการดารงชีพอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมีรายได้เพิ่มขึ้น (More Income) ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น (Increased Well-being) ความเปราะบางต่อความเสี่ยงหรือความผันผวนลดลง (Reduced
vulnerability) ความมั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ้น (Improved Food Security) และการเกิดความยั่งยืน
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (Sustainable Use of Natural Resource Based)
ก่อนที่มโนทัศน์การดารงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihood) จะได้รับการพัฒนาขึ้น
มาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DFID ความพยายามในการทาความเข้าใจกับการดารงชีพของ
คนจนได้ ป รากฏอยู่ ในแนวความคิด ที่ มีนั ยยะในทางนโยบายต่างๆ อาทิ กรอบคิด ที่ ว่าด้ว ยความ
เปราะบางของทรัพยากรในภาคเมือง การวิเคราะห์ภาวการณ์ทรงสิทธิ์ กรอบคิดว่าด้วยความมั่นคง
ของอาหารและยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอด เป็นต้ น กรอบคิดเหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งที่มาของมโน
ทัศน์การดารงชีพ เพราะต่างก็มีจุดร่วมที่สาคัญ คือ ประการแรก ต่างก็เห็นปัญหาของการพัฒนา และ
เริ่มทาความเข้าใจกับครัวเรือนคนจนและทรัพยากรที่ครัวเรือนเหล่านี้มีหรือเข้าใช้ประโยชน์ รวมถึง
ทรัพยากรทางสังคม ประการที่สอง การตระหนักถึงความหลากหลายของยุทธศาสตร์การดารงชีพและ
บริบ ทที่แวดล้อมทั้งภายในและระหว่างครัวเรือน ประการที่สาม การให้ความสาคัญกับพลวัตของ
ความเป็นอยู่ที่ดีของครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวใน
การจัดการกับความยากจนและความเปราะบาง ประการที่สี่ แนวคิดในการมองปัญหาการพัฒนาที่พ้น
จากปัจเจกบุคคล และประการสุดท้าย การให้ความสาคัญ กับเงื่อนไขเชิงสถาบัน ทั้งความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ควบคุมกากับการผลิต การแลกเปลี่ยนและการสะสมซึ่งกาหนด
ทิศทางของยุทธศาสตร์การดารงชีพที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ของครัวเรือน Conway et al,
(2002 อ้างถึงใน ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2554: 70-71)
2.2.4 จุดแข็งและจุดอ่อนของวิถีการดารงชีพอย่างยั่งยืน
สุพัดชา โอทาศรี (2554: 52-53) ได้ศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของวิถีการดารงชีพอย่างยั่งยืน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) จุดแข็งของวิถีการดารงชีพอย่างยั่งยืน คือ ความสนใจในความหลากหลายของ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ทาให้ผู้คนสามารถใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ในการสร้างตัวเพื่อประโยชน์ในการดารงชีพ
ของพวกเขา แนวทางการดารงชีพอย่างยั่งยืนจึงสร้างมุมมองแบบองค์รวมเพิ่มขึ้น บนพื้นฐานของ
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ห รื อ การผสมผสานทรัพ ยากร ซึ่ งเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ส าหรับ คนยากจน ไม่ เพี ย งแต่
ทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรทางธรรมชาติเท่านั้น แต่ร วมไปถึงทุนทางสังคมและทุนมนุษย์
แนวทางนี้ ยั งช่ ว ยเป็ น แนวทางในการท าความเข้ า ใจถึ ง สาเหตุ ข องความยากจน โดยเน้ น ความ
หลากหลายของปัจจัยที่มีระดับแตกต่างกัน ซึ่งสามารถกาหนดได้โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือ
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จาเป็นต้องเข้าถึงทรัพยากรของคนยากจน ความแตกต่างของทรัพย์สินจึงส่งผลต่อการดารงชีพของ
พวกเขา ท้ายที่สุดแนวทางนี้ช่วยให้ได้กรอบแนวคิดที่เป็นจริง เพื่อการเข้าถึงปัญหาที่ส่งผลต่อเงื่อนไข
การดารงอยู่ของผู้คน ตัวอย่างเช่น มิติด้านผลผลิต หรือเกณฑ์ด้านรายได้ เป็นต้น
2) จุ ดอ่อนของวิถีการดารงชีพอย่างยั่งยืน ยังไม่ส ามารถอธิบายเหตุการณ์ ต่าง ๆ
จานวนมาก และยังพบปัญหาในการให้ความหมายของความยากจนที่ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นแหล่งที่มา
ของทรัพยากรและโอกาสการดารงชีพอื่น ๆ ที่ถูกเผยแพร่ในท้องถิ่น ซึ่งบ่อยครั้งได้รับ อิทธิพลจาก
โครงสร้างอย่างเป็นทางการที่ครอบงาสังคมและมีอานาจกับชุมชนของพวกเขาเองจากการครอบงา
ทางสั งคมจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารสร้ า งพลั ง ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง อ านาจในแง่มุ ม ของการเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการในการพิเคราะห์ ซึ่งเพศเป็นแง่มุมหนึ่งของความสัมพันธ์ทางสังคม และเป็นการกาหนด
ขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่มีลักษณะที่ทาให้เกิดความไม่เสมอภาคและความ
ครอบงาทางสั งคม ปั ญ หาที่ เห็ น ได้ ชัด อาทิ การพิ จารณารับ คนเข้ าท างานน้ อ ยบริษั ท นั กที่ จ ะไม่
คานึงถึงเรื่องเพศ แต่เป็นเรื่องยากที่เลือกจากความสามารถ ความเหมาะสมด้านเวลา และที่สาคัญ
ไม่ได้มีพื้นที่ว่างสาหรับผู้หญิง ฯลฯ (Krantz, 2001)

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม
2.3.1 ความหมายของการขับเคลื่อนทางสังคม
Philip (2002) ได้ กล่ าวถึ งการขั บ เคลื่ อ นทางสั งคม (Social Moment) ว่า ประกอบด้ ว ย
องค์กรประชาชนและการประสานงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย โดยการมี
ส่วนร่วมและสนใจที่จะนาพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านการลงมือกระทาด้วยความสมัคร
ใจ และมีความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลบนพื้นฐานของความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมจากสภาพ
เป็นอยู่
Tilly (2004) ได้ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการขับเคลื่อนทางสังคม (Social
Movement) และกล่าวว่าไม่ใช่สิ่งใหม่ในสังคมปัจจุบัน การขับเคลื่อนสังคมเป็นชุดปฏิบัติการรณรงค์
ที่มีความต่อเนื่องกันมานานแล้ว โดยเกิดจากพฤติกรรมรวมกลุ่มของประชาชน นักประวัติศ าสตร์ได้
ศึกษาและพบว่าการขับเคลื่อนทางสังคมเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 18 ในสังคมตะวันตก โดยเริ่มจาก
การเคลื่อนไหวของกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความแตกต่างทั้งในแง่การดาเนินชีวิต แบบแผนการนับถือศาสนา
อุดมการณ์ทางการเมือง โดยในยุคแรกจะเป็นการรณรงค์เพื่อการต่อต้านอานาจของคริสตจักร และ
เรียกร้องต่อการมีสิทธิในการปฏิบัติตามความเชื่อและคาสั่งสอนทางศาสนาของตนเอง Tilly กล่าวว่า
ขบวนการขับ เคลื่ อ นทางสั งคมมี องค์ป ระกอบส าคัญ 3 ประการด้ว ยกัน คือ 1) มี ค วามมุ่ งมั่ น ต่ อ
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ประเด็นที่เคลื่อนไหวให้สาธารณะรับรู้ 2) มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น หรือมีรูปแบบขององค์กร
เฉพาะ และ 3) ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม ทั้งในกลุ่มและจากสาธารณะ
น้ าผึ้ ง ชุ ริ ก านนท์ (2554) ได้ ก ล่ าวถึ งการขั บ เคลื่ อ นทางสั งคม (Social Movement) ว่ า
เป็นการขับเคลื่อนที่มุ่งมั่นนาประเด็นที่เคลื่อนไหวให้สาธารณะรับรู้ มีการรวมตัวของผู้คนอย่างเหนียว
แน่น หรือมีลักษณะองค์กรเฉพาะ รวมถึงให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมทั้งของคนในกลุ่มและคน
ภายนอกจากสาธารณะ ซึ่งเกิดจากความตระหนักในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน
จากปั ญ หาการขยายตัว ของความเป็ น ชุม ชนเมื อง (Urbanization) รวมถึ งความเจริญ เติ บ โตของ
ภาคอุ ตสาหกรรมและธุร กิ จ ท าให้ เกิ ดการรวมกลุ่ ม เรีย กร้อ งหรือ แสดงตั ว ตนและต้อ งการแสดง
อัตลักษณ์ให้ปรากฏ
กล่ าวโดยสรุ ป การขับ เคลื่ อ นทางสั งคมเป็ น เรื่องที่ เกิ ดขึ้ นมาตั้ งแต่ อดี ต โดยเริ่มจากการ
เคลื่อนไหวจากกลุ่มเล็ก ๆ ไปสู่ระดับสาธารณะ มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) การนาเสนอ
ประเด็นที่เคลื่อนไหวต่อสาธารณะ 2) มีการรวมตัว และมีรูปแบบที่เฉพาะขององค์กร และ 3) เน้นการ
มีส่วนร่วมทั้งระดับกลุ่มและสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของประชาชนอันจะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสังคม ไปสู่สภาพที่ดีขึ้น ซึ่งมัก จะเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพและความ
เสมอภาคเป็นสาคัญ
2.3.2 กระบวนการของการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
ดิ เ รก ฤกษ์ ห ร่ า ย (2552) ได้ ก ล่ า วถึ ง กระบวนการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาสั ง คมว่ า
มีองค์ประกอบที่สาคัญดังต่อไปนี้
1) คนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเน้นการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต
มุ่งพัฒนาคนให้สามารถช่วยตนเองได้ (Self Help) และจัดการตนเองได้ (Self Manage) กลไกของ
พลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคมในเรื่องนี้คือ การเรียนรู้ ด้วยการกระทา (Learning by Doing) หรือ
การเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ หรือการทาไปเรียนรู้ไป ซึ่งอาจจะเป็นการปฏิบัติเลยเนื่องจากการเข้า
ร่วมกลุ่ม โดยมีกฎเกณฑ์ของกลุ่มกาหนดไว้ แล้วสิ่งที่เกิดตามมาคื อการตระหนักรู้ถึงคุณค่า (Values)
ตามมาด้วยความเชื่อ ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีเหตุผล (Belief) หรือความเชื่อที่ไม่ต้องอาศัยเหตุผล (Myth
+ Faith/ศรั ท ธา) และการเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ หรื อ การปฏิ บั ติ ที่ เ ริ่ ม จากการมี ก รอบความรู้
ประสบการณ์ (Frame of Reference) เรื่องนั้นอยู่แล้ว แล้วตามมาด้วยความเชื่อ คุณค่า (Values)
ของตน ซึ่งต่อมาเป็นค่านิยมทางสังคม หรือ Social Values เมื่อมีคนปฏิบัติตามมากขึ้น
(1) กระบวนการทางานกลุ่มจะเกิดเพราะการสร้างพลังอานาจของกลุ่มคน
ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Solidarity) คือมีปัญหาร่วม ความต้องการร่วม และความสนใจร่วม กลไก
ของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในเรื่องนี้คือการเข้ามารวมกลุ่มกันที่เกิดจากประเด็นสาคัญคือ
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(ก) ปัญหาร่วม ความต้องการร่วม และความสนใจร่วม เพื่อจะได้บรรลุการตอบสนองความคาดหวังใน
เรื่องทั้งสามดังกล่าวด้วยความพึงพอใจและการเพิ่มคุณค่า ทั้งที่เป็นมูลค่าเพิ่มและการสร้างสรรค์
คุณ ค่า และ (ข) การเกิดความรู้สึ กขึ้นเอง หรือได้รับจากการกระตุ้น (Stimulation) เร่งปฏิกิริยา
(Catalyst) จากแกนนา (Core Person) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (Way of Life) ในเรื่องของการรับรู้
ตระหนักรู้คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ไม่ใช่พึงพอใจในชีวิตที่เลวร้ายเพราะต่ากว่าคุณภาพ
ชีวิต ตามมาตรฐานเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน หรือพอใจในชีวิตที่โดนครอบงาและกาหนดชีวิตตนเอง
ไม่ได้ ในขณะเดีย วกัน ยังเกี่ย วข้องกับการรับรู้ ตระหนักรู้ว่าพลังของกลุ่ มนั้นสร้างพลั งร่วมในการ
ต่อรอง และมีรากฐานของ “ความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร” ที่เกิดการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง การ
สมานฉั น ท์ เท่ า นั้ น ที่ น ามาถึ ง การระดมพลั ง สมองเพื่ อ ให้ เกิ ด ฉั น ทามติ / ข้ อ ตกลงร่ ว ม หรื อ เกิ ด
ผลประโยชน์ร่วมที่มีการแบ่งปันแบบชนะ-ชนะ
(2) การร่วมกระบวนการกลุ่มที่มีระบบ จะทาให้บุคคลเกิดการพัฒนาการ
พึ่งตนเอง (Self-reliance Development) ได้กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม เรื่องนี้จะ
เน้นประเด็นสาคัญดังนี้ (ก) การพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้นเองในพื้น ที่ ด้วยการวิจัย
และพัฒนาอย่างง่าย ๆ การหยิบยืมจากแหล่งอื่นที่มีโครงสร้างขององค์กรชุมชน ที่คล้ายคลึงกัน และ
การประยุ กต์ รวมทั้งการต่อยอด และ (ข) การสร้างความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ ยนแปลงทางบวก
โดยมีมุมมองว่าการเปลี่ยนแปลงทางบวกเป็นเรื่องที่จาเป็น ใส่ใจคนที่มีแววเป็นแกนนาเพื่อการนาการ
เปลี่ ย นแปลงทางบวกของพฤติ ก รรม มุ ม มอง ทั ศ นคติ ความเชื่ อ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ที่ ดี ภ ายในกลุ่ ม /
เครือข่ายเป้าหมาย เพื่อความสมานฉันท์และเกิดฉันทามติ (Consensus) ได้ง่ายกว่า มีวิธีการจัดการ
ความรู้ความเข้าใจและทักษะ (ความคิดบวก การฝึกฝนจนชานาญ) รวมทั้งกาหนดความสมดุลระหว่าง
งานของแต่ละบุคคลเป้าหมายต่อการเปลี่ยนแปลงการยอมรับนวัตกรรมที่เหมาะสม
(3) การรวมกลุ่ ม เพื่ อการมี ส่ ว น ร่ ว ม โดยอาสาสมั คร (Voluntary
Participation) เป็นกลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการของสิ่ง
ต่อไปนี้ คือ (ก) ใช้แนวคิดการบูรณาการ (Integration) เน้นความเท่าเทียมกัน การแสวงหาจุดร่วม
สงวนจุดต่าง การระดมพลังสมองด้วยพื้นฐานความสมานฉันท์ในการคิดและตัดสินใจ มีการสนับสนุน
เกื้อกูลแบ่งปันกันอย่างยุติธรรม ที่มีเป้าหมายร่วมเพื่อเพิ่มพลังการต่อรอง และ (ข) การทางานเป็น
กลุ่มอย่างมีระบบด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ กลุ่มต้องร่วมกันคิดกลยุทธ์ที่เป็นทิศทาง แนวโน้มของการ
กระทาเป็นกุศโลบายที่แยบยลในการบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง/องค์กร/ชุมชนของตนเอง เพราะไม่มี
ใครรู้ถึง “ความรู้สึก” เท่าคนในสังคม แต่ต้องอาศัยการสนับสนุนด้านข้อมูลสารสนเทศที่ มีเหตุมีผล
และจาเป็นต่อการตัดสินใจขององค์กร/ชุมชน/สังคม แต่ต้องเข้าใจว่า กลยุทธ์บางกลยุทธ์เหมาะกับ
บางสถานการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ แปรเปลี่ยนเร็วมาก ดังนั้นกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมายเท่านั้นที่

28
จะทราบดีและตัดสินใจเลือกเองได้ว่า กลยุทธ์อะไรที่เน้นการพัฒนาที่พึง ปรารถนาด้วยการเน้นการ
ตอบสนองต่อกลุ่ม/เครือข่ายของตน เพราะตนเองเป็น “ผู้กระทา” ไม่ใช่ “ผู้ถูกกระทา”
2) ความสมดุ ล ของการพั ฒ นาสังคม การพั ฒ นาสั งคมที่ ดี ควรมีค วามสมดุล ใน
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องดังต่อไปนี้ ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2552)
(1) ความสมดุ ล ของการเพิ่ ม และกระจายความเป็ น ธรรม ของรายได้
คุณ ภาพชีวิต การสร้างคุณค่า การเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรต่างๆ และเทคโนโลยี ตลอดจนการ
รับผิดชอบและมีจิตอาสาต่อชุมชนและสังคม กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในเรื่องนี้
ได้แก่ กระบวนการทางานของความสมดุลที่ต้องเป็นความรับผิดชอบที่อธิบายได้ (Accountability)
วัดผลได้ในเชิงปริมาณ โดยการพิจารณาจากผลลัพธ์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ “ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่
ส าคัญ ” และการวัด กระบวนการเพิ่ ม คุณ ค่ า เพิ่ ม คุ ณ ภาพจากการวัดโดยตัว ชี้ วัด ที่ เป็ น “ตัว ชี้ วัด
เนื้องานที่สาคัญ”
(2) ความสมดุลของบุคลากรที่เป็นนักพัฒนาสังคมของรัฐ/เอกชน เป็นไป
ตามแนวทางกับ สาขาวิชา (Multi-disciplinary Approach) กลไกของพลั งการขับเคลื่อนพลั งทาง
สังคม ประกอบไปด้วย (ก) ความสมดุลของกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมาย ที่มีความหลากหลายในด้าน
กรอบความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ต่างกันไป เพื่อให้สามารถมองภาพในมุมมองขององค์รวม
ครบถ้วนในสถานการณ์และปรากฏการณ์ที่จะเกิดในภาพรวมอนาคตที่กาหนดไว้ ที่น่าจะเป็นและมี
และความเป็ น ไปได้ และ (ข) ความสมดุ ล ของการสนั บ สนุ น แบบบู ร ณ าการ (Integrated
Development) แก่กลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมาย จากความหลากหลายของหน่วยงานตามแนวทางต่าง
สาขาหลายองค์กร (Interdisciplinary Approach) เพราะผลลัพธ์ที่พึงประสงค์เกี่ยวข้องกับหลาย
สาขาของความรู้ความเข้าใจในการที่จะให้สนับสนุนกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมายให้เหมาะสม โดยเฉพาะ
ด้านการตลาดและนวัตกรรม
(3) ความสมดุล สี่เส้ า ได้แก่ (ก) กลุ่ ม/เครือข่ายเป้ าหมายที่เป็ นผู้ กระท า
ไม่ใช่ผู้ถูกกระทา (ข) ภาครัฐ (ค) ภาคเอกชน บูรณาการสนับสนุนกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมาย ซึ่งกรอบ
ของบทบาทที่เหมาะสมเน้นการตลาดนานวัตกรรม และ (ง) การสนับสนุนของภาครัฐที่เกิดประโยชน์
แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย/ตลาด ที่บ่งถึงความคาดหวังต่อการสนองความต้องการ ความพึงพอใจ และ
การเพิ่มคุณค่าของตน ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการจัดการระบบเกษตรของสถาบันรัฐ และตัว
แบบเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิ่มทางเลือกแก่กลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมาย ให้สามารถการตอบสนอง
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในเรื่องนี้ ได้แก่ (ก)
กระบวนการการพัฒนาสังคมที่สนองตอบการพัฒนาคน ให้เพิ่มและกระจายความเป็นธรรม ในด้าน
การเพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงโอกาสและทรัพยากร
และความยุติธรรมในการแบ่งปันประโยชน์ร่วมอื่น ๆ และ (ข) การควบคุมติดตามอย่างมีระบบเพื่อให้
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เป็นไปตามทิศทางของทางเลือกที่เลือกไว้ ในการเพิ่มความเข้มแข็งแก่กลุ่ม/เครือข่าย/องค์กร/ชุมชน/
สังคม ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
(4) ความสมดุลที่เกิดจากการก่อให้เกิดความไม่สมดุล (ต่อสิ่งที่มีมาตรฐาน
น้อยกว่า คุณค่าน้อยกว่า) และเปลี่ยนไป เป็นความสมดุลที่ดีกว่าของวิถีชีวิตที่เพิ่มคุณค่าความเป็น
มนุษย์ กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการอาศัยแนวคิดการสร้าง
พลังเครือข่าย เริ่มต้นจากการเข้าไปทางานกับคนที่มีแววเป็นแกนนาของกลุ่ม/เครือข่าย (ธรรมชาติ)
เพื่อการกระตุ้น การเร่งปฏิกิริยา การชี้แนะแหล่งข้อมูลสารสนเทศ และการสนับสนุนการสร้างองค์กร
ที่เชื่อมโยงกับองค์กร/สถาบันที่มีในชุมชน โดยพื้นฐานแล้ว ในการยอมรับนวัตกรรมหนึ่ง ๆ จะมีหลาย
กลุ่ ม กลุ่ ม คื อ (ก) คนที่ ช อบ สิ่ ง ให ม่ ๆ (Innovators = 2.5% ) (ข) กลุ่ ม ยอมรั บ เร็ ว (Early
Adopters=13.5% ) (ค) พวกตามกระแส (Early Majority=34% ) (ง) พวกยอมรั บ ช้ า (Late
Majority=34%) และ 5) พวกล้าหลัง (Laggards=16%) ซึ่งสัดส่วนตามลักษณะของการกระจายปกติ
(Normal Distribution) แต่ในทางพุทธศาสนาจะใช้กฎของธรรมชาติกาหนดเป็นพื้นฐาน โดยมีกลุ่ม
แรกเป็ น บั ว พ้ น น้ า (รวมประมาณร้ อ ยละ 20 ที่ มี แ ววเป็ น แกนน า) กลุ่ ม ที่ ส องเป็ น บั ว ปริ่ ม น้ า
(รวมประมาณร้ อยละ 60) และกลุ่ มที่ ส ามเป็ นบั ว ใต้น้ า (ประมาณร้อยละ 20) ศาสนาพุ ท ธไม่ ได้
กาหนดว่ามี “บัวเหล่าที่สี่ ที่จะปล่อยให้เต่าปูปลากิ นไป หรือม้าเหล่าที่สี่ที่ต้องปล่อยให้เข้าโรงฆ่า ”
แต่พระเถรจารย์รุ่นหลังได้มีการเติมเอง ทั้งนี้พระพุทธองค์ยึดพื้นฐานว่า มนุษย์พัฒนาได้เพราะทุกคน
มีศักยภาพเมื่อได้รับโอกาส และสามารถกาหนดชีวิตตนเองได้ เมื่อมีความเชื่อ และศรัทธา/เลือกสิ่งที่มี
คุณค่า และมีพฤติกรรม ด้วยการปฏิบัติตามทางเลือกที่ถูกต้องด้วย “ทางสายกลาง”
3) ความยุติธรรมและระบบประชาธิปไตย ความยุติธรรมในกระบวนการทางาน
ภายใน สร้างพลังการทางานร่วมที่เกิดมาจากความสมานฉันท์ของสมาชิกในกลุ่ม/เครือข่ายโดยเฉพาะ
การเกิดฉันทามติขององค์กร ซึ่งกลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการ
สร้างพลังทางความคิดและการกระทาที่ถูกต้องของประเด็นต่อไปนี้ คือ (1) การมีกฎเกณฑ์ของกลุ่มใน
การแบ่งปันอย่างยุติธรรม เมื่อมีประโยชน์ร่วมภายใต้ความสมานฉันท์ ความสามารถและคุณค่าของ
งานที่เกิดการบรรลุเป้าหมาย และ (2) การเคารพเสียงส่วนน้อยของเสียงส่วนใหญ่ที่เกิดจากพื้นฐาน
ความคิดของการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง ในการร่วมคิดร่วมทาและยอมรับความคิดที่แตกต่างได้
เพราะความคิดเห็นที่แตกต่างอาจทาให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เจริญกว่าได้ หากมีเหตุมีผลพอเพียงที่กลุ่มจะ
ตัดสินใจ และต้องไม่ใช่พวกกลุ่มน้อยที่ต่อว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าเป็นเผด็จการทางความคิด โดยคิดว่า
เสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่ตัวแทนของกลุ่ม เพราะล้าหลังทางความคิดและการกระทากว่าอยู่ในชนบท และ
ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้วไม่มีฝ่ายใดถูกทั้งหมด เพราะพวกที่เห็นต่างบางทีก็เป็น
ชนกลุ่มน้อยที่ครอบงาสังคม ครอบงาชนกลุ่มใหญ่ที่ด้อยความคิดกว่า โดยไม่ยอมปล่อยการครอบงาที่
สืบทอดจากชนชั้นปกครองต่อ ๆ กันมา ฝ่ายที่มากกว่าหรือเสียงส่วนใหญ่แต่ด้อยกว่า ก็ต้องการความ
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เท่าเที ยมกัน ของมนุ ษย์ และหลุ ดพ้นจากการครอบงา จึงจาเป็ นต้องสมานฉันท์ และแบ่งปั นกันใน
ผลประโยชน์ร่วม
4) กลุ่ ม /เครื อ ข่ า ยเป้ า หมายมี จิ ต อาสาร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม
เป็นพลังสาคัญในการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ซึ่งกลไกของพลังการขับเคลื่อนพลัง
ทางสังคมประกอบด้วย (1) มนุษย์เป็นระบบ/ส่วนย่อยหนึ่ง ๆ ทางสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่
สาคัญ คือ การทาให้สังคมเพิ่มพลัง สมานฉันท์ ฯลฯ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่
ทาลายสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้กระบวนการทางสังคมในการควบคุม ขัดเกลาและปลูกฝัง เพื่อให้เกิด
การรักษาและทานุ บารุงฟื้น ฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์เต็มที่ และเกิดความสมดุลของ
ธรรมชาติกับ มนุษย์ (2) การร่วมกันเฝ้าระวังผลประโยชน์ร่วมของกลุ่มและชุมชนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและลดความเสี่ยงในการประกอบการที่ทาให้ชุมชนและสังคมสูญเสีย และ (3) ความมีระบบใน
การยอมรั บ นวั ต กรรม การส่ ง ผ่ า น/ถ่ า ยโอน (Transfer) และการถ่ า ยทอด (Dissemination)
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5) การเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรมและการมี คุณ ธรรมและความสมานฉั น ท์ เป็ น
พื้ น ฐานส าคั ญ ของบุ ค คลที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา โดยกลไกของพลั ง การขั บ เคลื่ อ นพลั ง ทางสั ง คม
ในประเด็น นี้ จะเน้ น แนวคิดพื้นฐานที่ประกอบไปด้วย (1) การแบ่งปัน (Sharing) และเอื้อเฟื้อเอื้อ
อาทร (Caring) ที่ เป็ น หลั ก การทั้ ง ศาสนาพุ ท ธ และศาสนาคริ ส ต์ ทางศาสนาพุ ท ธเน้ น การไม่
เบียดเบียนกัน ละเว้ นความชั่ว ด้วยการมีศีลห้าเป็นพื้นฐาน มีพรหม-วิหารสี่ (เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา) การประกอบแต่คุณงามความดีที่เน้นอิทธิบาทสี่ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) และการไม่
สันโดษในกุศลกรรม การทาบุญทาทาน ส่วนศาสนาคริสต์เน้นการแบ่งปันด้วยการให้โอกาส การเข้าถึง
โอกาสและทรัพยากร และเน้นการเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรแก่มนุษย์ การมองมนุษย์ทุกคนด้วยความเท่า
เทียมกันในความเป็นมนุษย์และความเป็นพี่น้อง (Brotherhood) ร่วมโลก และ (2) การทาหน้าที่ของ
มนุษย์ตามความสามารถและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการแข่งขันในสถานการณ์ชนะ-ชนะในการ
บรรลุเป้าหมายชีวิตและสังคม
6) การสร้ างความเข้ มแข็ งแก่ ชุมชนด้ วยการปรั บกระบวนการภายในอย่ างมี
ระบบของกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมาย เป็นสิ่งสาคัญที่จะนาไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ซึ่งกลไก
ของพลั งการขั บ เคลื่ อ นพลั ง ทางสั ง คม ในประเด็ น นี้ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ คื อ
(1) สนั บสนุ นกระบวนการการใช้กลยุทธ์และตัวชี้วัดของผลลัพธ์และกระบวนการที่เหมาะสมและ
วัดผลได้ โดยเน้นการใช้ กระบวนการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการกาหนด
ปัญหา ภาพรวมอนาคต และกระบวนการการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อความหลากลายของ
ความคิดเห็น เพื่อตอบโจทย์ให้ครบองค์รวม และจุดเน้นที่พึงปรารถนาในการลาดับความสาคัญและมี
ความเป็ น ไปได้ การลดความเสี่ ย งในการประกอบการ และ (2) สนั บ สนุ น การเน้ น (Focus)
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นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่สามารถตอบโจทย์การตลาด/สนองความคาดหวังกลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้า กลุ่ม/เครือข่าย/ชุมชนเป้าหมายจะวิเคราะห์ที่มาของนวัตกรรมที่มองไปจากภายนอกเข้ามา
ภายใน คือจากการตลาด/ความต้องการตามสายโซ่แห่งอุปสงค์ (Demand Chain) ของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เพื่อทราบว่าพวกเขามีความคาดหวังในการตอบสนอง ต้องการความพึงพอใจ การมีคุณค่า
จึงสามารถผลิตด้วยคุณค่าห่วงโซ่คุณค่าในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ของสายโซ่
แห่งอุปทาน (Supply Chain) ทาให้ได้ราคา ลดต้นทุนการผลิต เพราะผลิตพอดีและมีคุณภาพตาม
ความต้องการของตลาด
ดังนั้นการปรับกระบวนการของเครือข่ายเองในการพัฒนาจึงดีกว่าการหยิบยื่นจาก
ภายนอกโดยตรง หรือตามแนวทางแบบสั่ งการ (Top down Approach) หรือแม้กระทั่งการมอง
ตัวเองโดยการมองจากภายในออกไปภายนอก คือ กาหนดทางเลือกนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในภาคการผลิต ด้วยการไม่สนใจภาคการตลาด ผลทีต่ ามมาก็คือผลิตจนล้นตลาด แล้วถูกกดราคาจาก
พ่อค้าหรือขายตัดราคากันเอง
กระบวนการดั งกล่ า วเป็ น การมองจากภายนอกเข้ ามาภายใน คื อ การตลาดน า
นวัตกรรมนี้ กลุ่มเป้าหมายจะรู้ดีกว่าว่า (1) นวัตกรรม/เทคโนโลยีอะไรที่เหมาะสม (Appropriate
Innovations/Technology) (2) ความขัดแย้งหรือวิกฤติที่เกิดจะเปลี่ยนเป็นโอกาสหรือการพัฒนา
อย่างไร (3) ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มแบบใดจึงจะแพร่กระจายนวัตกรรมได้เต็มที่ และ (4) กระบวนการ
อะไรที่จาเป็นในการยอมรับนวัตกรรมหรือสร้ างขึ้นมาเอง เพื่อจะได้บรรลุตามที่ตลาดหรือกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายต้องการนักพัฒนา/นักส่งเสริมภาครัฐและเอกชนจาเป็นต้องสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
(1) กรอบของความรู้ ข้อมูล สารสนเทศด้านการตลาดแก่กลุ่ มเป้าหมายในชุมชน (2) การเปลี่ ย น
มุมมองด้วยการให้กลุ่มเป้าหมายมี การกาหนดภาพรวมอนาคตเอง เช่น จากการเริ่มต้นด้วยการไปดู
งาน และ (3) ให้ข้อมูลและกระตุ้นให้รับรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะสร้างนวัตกรรมเองอย่างไรในการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) อย่างง่ายๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่ม/
เครือข่าย
7) การเริ่ ม ต้ น จากสิ่ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ที่ พึ ง ปรารถนา ด้ ว ยการก าหนด
ภาพรวมอนาคต ที่ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในวังวนของการกระทาเชิงรับ แต่จะกาหนด
ภาพรวมอนาคตเพื่อคาดการณ์ปัญหาที่น่าจะเกิด และป้องกันหรือลดปัญหานั้นด้วยการวางแผนไว้
ล่วงหน้า ในการกาหนดทางเลือกตามแต่สถานการณ์ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่เป็นการทางานเชิงรุก
กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทางสังคม ในประเด็นนี้ จะเกี่ยวข้องกับ (1) การทางานเชิงรุกเพื่อ
กาหนดชีวิตที่เจริญกว่าของกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมายเอง ด้วยการกาหนดภาพรวมอนาคต ด้วยการ
มองจากภายนอกคือการตลาด/กลุ่ มลู กค้ าเป้ าหมาย เข้ามาภายในขององค์กรชุมชน สั งคม และ
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(2) เน้ น กระบวนการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและทั ก ษะ เชิ งบวก และความสั ม พั น ธ์ ที่ ส มดุ ล ของ
กระบวนการกลุ่มกับการจัดองค์กรของชุมชน
8) กระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ เกิดผลในทางแพร่กระจาย .
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กระบวนการ
ถ่ายทอดจึงมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยิ่ง กลไกของพลังการขับเคลื่อนพลังทาง
สั ง คม ที่ เกี่ ย วข้ อ งการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี (Dissemination) และการแพร่ ก ระจายนวั ต กรรม
(Diffusion of Innovation) จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ (1) การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี นั้ น เป็ น การบู ร ณาการ
ระหว่างการถ่ายโอน/การส่ งผ่ าน (Transfer) กับ การสาธิต (Demonstration) เพื่ อให้ น วัตกรรม/
เทคโนโลยีขายตัวมันเองได้ และเกิด การแพร่กระจายเทคโนโลยี และ (2) การถ่ายทอดนวัตกรรมเริ่ม
จากผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Change Agent) ตามทฤษฎี ก ารพั ฒ นา (Developmental Theory)
ที่ มั ก จะอยู่ ภ ายนอกสั ง คม คื อ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ /เอกชน ไปยั ง กลุ่ ม เป้ า หมายในชุ ม ชน คื อ
“Innovators” และ “Early Adopters” ไปยั ง กลุ่ ม “Late Adopters” และส่ ง ผ่ า นไปยั ง กลุ่ ม
“Laggards” ในที่สุด
9) การใช้ ทรัพ ยากรให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เป็น องค์ป ระกอบที่ส าคัญ ที่จะต้อง
พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพมากที่สุด กลไก
ของพลั งการขับ เคลื่ อนพลั งทางสั งคม มีประเด็น ส าคัญ คือ (1) การมองภาพจากภายนอกเข้ามา
ภายในเพื่อเน้นการใช้จุดแข็งสร้าง/แสวงหาโอกาส และกาหนดนวัตกรรมที่เหมาะสมภายในองค์กรที่
สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้าที่คาดหวังในการสนองความต้องการ ความพึงพอใจ และการเพิ่ม
คุณ ค่า และ (2) การสร้ างผลลั พ ธ์ด้ว ยการ มี 4 มุม มองตามกรอบของ “Balanced Score Card:
BSC” เพื่ อ การประเมิ น ตามมุ ม มองที่ ค รบถ้ว น มี ตั ว ชี้ วัด ที่ เป็ น ปั จ จัย ส าคั ญ ต่ อ ความส าเร็จ (Key
Success Factors: KSF) รวมทั้ งกลยุ ท ธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด เนื้ องาน ที่ ส าคั ญ (Key Performance
Indicators: KPI) และการเกิดผลกระทบตามมาด้วยการเกิดการกระบวนการสั่งสมทรัพยากรคน ทุน
สังคม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความเป็นไปได้ และลดความเสี่ยงในการประกอบการ
สุพรรณี ไชยอาพร (2549: 20-23 อ้างถึงใน พรชัย กิตติชญาน์ธร, 2555: 45-46) กล่าวว่า
ในการขับเคลื่อนชุมชนนั้นจะต้องมีกระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการและต้องผ่านมิติวัฒนธรรม
ใน 3 มิติด้วย คือ 1) ระบบความเชื่อ/ความคิด 2) ระบบคุณค่า/ค่านิยม รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม
และ 3) แบบแผนของคนส่ ว นใหญ่ ที่ ก ระท าและมี พ ฤติ ก รรมคล้ ายคลึ งกั น หรือ เป็ น กึ่ งอั ต โนมั ติ
โดยส านึ ก ว่ า ต้ อ งท าอะไร เมื่ อ ไร อย่ างไร (Pattern of Action Behavior) ในการขั บ เคลื่ อ นงาน
พัฒนาหรือการขับเคลื่อนชุมชนใด ๆ จะมีขั้นตอนที่เน้นมิติของชาวบ้านเป็นหลัก แต่ยังต้องเตรียมคน
หรือผู้นาชุมชนให้มีความสนใจและเข้ามาร่วม ฉะนั้นการขับเคลื่อนจึงจาเป็นต้องมีก ารเตรียมความ
พร้อมของผู้คน ซึ่งประกอบด้วยผู้นาและประชาชนไว้ดังนี้
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1) ขั้นการตระหนักในช่องว่าง (Consciousness Gap) ซึ่งการตระหนักในช่องว่างนี้
มักบ่งชี้ด้วยการรับรู้ปัญหาการมีความต้องการโดยมองเห็น/รับรู้ถึงช่องว่างหรือช่วงห่างของสภาพที่
เป็นอยู่กับสิ่ง ที่พึงปรารถนา (Problem/Need)
2) ขั้ น มี ค วามต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงอย่ างมี ข อบเขต (Aspiration Frontier) เมื่ อ
บุคคลตระหนักในช่องว่างแต่ยอมรับได้/ปลงได้ การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงย่อมไม่เกิดขึ้น
ดังนั้นหากต้องการให้มีการขับเคลื่อน จาเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดการจู งใจในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ต้องการการเปลี่ยนแปลง การนาสิ่งที่ดีงามน่าภาคภูมิใจทั้งในอดีตและปัจจุบันของชุมชนมาเป็นสื่อชัก
นาให้มีความต้องการให้มีสิ่งที่ดีงามน่าภาคภูมิใจเป็นต้น
3) ขั้ น ให้ เกี ย รติ ไม่ ส ร้างความรู้สึ ก แปลกแยก (De-alienation) กล่ า วคื อ ในการ
ขับเคลื่อนงาน เพื่อจะให้บุคคลตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม จาเป็นต้องให้เกียรติ หรือสร้างความรู้สึกว่า
ทุกคนมีความสาคัญต่องานการขับเคลื่อน
4) ขั้นการมีส่วนร่วม (Participation) เนื่องจากการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ผู้คนในชุมชนจาเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
(Genuine Participation) อั น หมายถึ ง การมี ส่ ว นร่ว มตัด สิ น ใจ หรือ การมี ส่ ว นร่ว มแบบต่ อ เนื่ อ ง
(Continuous Participation) คือ การมีส่ วนร่ว มในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตั้งแต่เริ่มจนสิ้ นสุ ดการ
ขับเคลื่อน
5) ขั้นสามารถพึ่งตนเอง (Self-reliance) ทั้งการพึ่งตนเองทางวัตถุ การพึ่งตนเอง
ทางจิตใจ และการพึ่งตนเองทางสติปัญญา
6) ขั้น ผู้ ค นในสั งคมคานึ งถึงส่ ว นรวมร่ว มกัน (Collective Personality Society)
คิดถึงผู้อื่น คิดถึงผลประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนการมีจิตอาสา
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ภาพที่ 2.3 แสดงกระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการ
แหล่งที่มา: สุพรรณี ไชยอาพร (2549: 20-23 อ้างถึงใน พรชัย กิตติชญาน์ธร, 2555: 46)
ในทางปฏิบัติ Bracht (2001: 90-95 อ้างถึงใน น้าผึ้ง ชุริกานนท์, 2554) ได้อธิบายว่า การ
ขับเคลื่อนพลังทางสังคมประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ การวิเคราะห์ชุมชน การออกแบบและการ
ริเริ่มกิจกรรม การดาเนินกิจกรรม การรักษาการเชื่อมประสานกัน และการแพร่กระจายและการสร้าง
ความคงทนดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ชุมชน (Community Analysis) คือ การทาความเข้าใจคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ของชุมชน เช่นแนวปฏิบัติ แนวการจัดองค์กรชุมชน การดาเนินการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การ
พิจารณาชุมชนในเชิงสัมพันธภาพทางจิตวิทยา และเชิงภูมิศาสตร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทาให้เข้าใจ
เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในชุมชน พื้นที่ และความผูกพันของสมาชิก ในชุมชน หลังจากนั้นมีการเก็บข้อมูล
ต่างเพื่อประเมินความพร้อมของชุมชนในด้านกิจกรรมเชิงการเปลี่ยนแปลง เช่น การพิจารณาเกี่ยวกับ
กิจกรรมการร่วมมือในอดีต ความสนใจในการร่วมมือของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในชุมชน และสมาชิกใน
ชุมชน เป็นต้น
2) การออกแบบและการริเริ่มกิจกรรม (Design and Initiation) เน้นการพั ฒ นา
เครือข่ายการร่วมมือ (Coalition) ขององค์กรชุมชนเพื่อทาหน้าที่ประสานความร่วมมือของพลเมือง
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การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยเครือข่ายความร่วมมือที่ดีมักประกอบไปด้วยคนที่เป็นตัวแทนจาก
องค์ ก รที่ มี ค วามหลากหลายและเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ในการร่ ว มมื อ การท างาน (Bracht, 2001)
นอกจากนั้นกิจกรรมดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการวางแผนกิจกรรมและการแสวงหาแนวทางในการ
สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
3) การดาเนิ น กิจ กรรม (Implementation) เน้ นการร่ว มมือของชุมชนในการน า
แผนกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการดาเนินการในลักษณะนี้จาเป็นต้องใช้บทบาทและความ
รับ ผิ ดชอบของพั น ธมิ ตรในกลุ่ มต่ าง ๆ ให้ ชัด เจน การชี้ แนวทางและอบรม การปรับ ปรุงแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในท้องถิ่นและการขยายการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนให้กว้างขึ้น
4) การรั ก ษาการเชื่ อ ประสานกั น (Maintenance Consolidation) โดยเน้ น การ
รักษาจานวนอาสาสมัคร สมาชิกและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการพยายามผสมผสานกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในเครือข่ายเดิมของชุมชน
5) การแพร่กระจายและการสร้างความคงทน (Dissemination and Durability)
โดยการเผยแพร่ ข้ อมู ล เกี่ย วกั บ โครงการ การทบทวนกิ จกรรมและผลต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น การปรับ
แผนการทางานและการปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์ชุมชน
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนทางสังคมเป็นการแสวงหาแนวทางในการร่วมมือกับพันธมิตรใน
ทุกระดับอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดกิจกรรมการสนับสนุนที่หลากหลาย และเพื่อ
กระตุ้น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้เกี่ยวกับการเพิ่มพลังต่าง ๆ ในการควบคุมและจัดการสภาวะแวดล้อม
โดยตรง
ขนิษฐา นั นทบุตร และคณะ (2556) ได้ทาการศึกษากระบวนการนาทุนทางสังคมและดึง
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา พบว่ามีขั้นตอนสาคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) การรับ รู้ เป็ น กระบวนการผลั กดัน ที่ให้ เกิดการรับ รู้ร่วมกัน ขององค์กรหลั กใน
ชุมชน เน้นที่การรับรู้สถานการณ์ของปัญหา ตลอดจนความจาเป็นในการพัฒนางาน (ข้อมูลปัญหา
ประเด็นที่กระทบการดาเนิน ชีวิต นโยบายที่ต้องนาสู่การ ปฏิบัติ) และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
(ทุนทางสังคม ผู้นา คนเก่ง กลุ่มทางสังคม องค์กร หมู่บ้านเข้มแข็ง เครือข่าย) ทั้งนี้อาศัยการสร้าง
และพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อความรู้ข่าวสาร ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือ ตั้งแต่การค้นหาเนื้อหาที่มีความไวต่อการรับรู้ของคนต่างกลุ่มกัน (การวิจัยชุมชน
การ เก็บข้อมูลต่าง ๆ) การสร้างสื่อที่เหมาะสมและวิธีการหรือช่องทางในการสื่อสารทุกรูปแบบอย่าง
เป็ น ระบบ (การประชุม ผู้ น า การจัดเวที ป ระชาคม การประชุ มสภาท้ องถิ่ น การประชุมหั ว หน้ า
ครอบครั ว การประชุ ม กลุ่ ม ต่ าง ๆ เครือ ข่ าย การบอกผ่ านปากต่อ ปาก สภากาแฟ สภาแม่ บ้ าน
รายการวิทยุชุมชน จดหมายข่าว Website หนังสือพิมพ์) เป็นต้น
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2) การเรียนรู้ การสร้างบทเรียนหรือประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของทุนทาง
สังคมและประชาชนในพื้นที่ในทิศทาง ประการแรกคือ การเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ชุมชนต่อ
ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องคนในพื้ น ที่ (ปั ญ หา การเปลี่ ย นแปลงของ สั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
เทคโนโลยีและโครงสร้างทางกายภาพและบริการ ของระบบต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยกาหนดสถานะสุขภาพ
ของคน เป็นต้น) และประการที่สอง การเรียนรู้ทางออกและแนวทางการจัดการกับสถานการณ์และ
ปัจจัยต่าง ๆ การเรียนรู้วิถีการทางานของคนในแต่ละองค์กรทั้งในพื้นที่และองค์กรสนับสนุนจากนอก
พื้นที่ เป็นต้น โดยวิธีการที่เลือกใช้อาจเป็นการจัดประสบการณ์ในสถานการณ์จริง (การทางานร่วม
การศึกษาดูงาน) การเสริมพลังในการสรุปบทเรียนถอดบทเรียนจากประสบการณ์และการจัดเวที
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ (สภากาแฟ เวทีประชาคม เวทีส ภาผู้นา การประชุมกลุ่ม เวทีประชุมวิชาการ)
เป็นต้น
3) การจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นการจัดการนาทุนทางสังคมและศักยภาพ
ของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ด้วยการสร้างรูปธรรมการพัฒนางานหรือกิจกรรมที่นาไปสู่การจัดการปัญหา
และผลกระทบที่เกิดจากโครงสร้างทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ การจัดการสภาวะแวดล้อม
และการเมืองการปกครอง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ทิศทาง ได้แก่ (1) การเปลี่ยน
วิธีการทางานขององค์กรให้เน้นการทางานเชิงระบบ สร้างงานให้เป็นระบบที่เชื่อมต่อการทางานกับ
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ในแนวทางที่เป็นการสานงานกันมากกว่าการทางานซ้อนทับกันและพัฒนา
ต่อยอดงานได้ (2) การใช้ข้อมูลประกอบการปรับวิถีการดาเนินชีวิตและวิธีการทางาน และ (3) การ
เสริมความเข้มแข็งให้ความสัมพันธ์ของตนกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับบทบาทการอยู่
ร่วมกันในสังคมชุมชนของตน และการร่วมมือกันของทุนทางสังคมและการใช้ศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่น ในการยกระดับการแก้ปัญหาหรือต่อยอดงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
2.3.3 ปัจจัยที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
Dobson (2001 อ้ างถึ งใน น้ าผึ้ ง ชุ ริก านนท์ , 2554) ได้ ส รุป ปั จ จั ย และรู ป แบบของการ
ขับเคลื่อนทางสังคมที่สามารถผลักดันให้เกิดสาเร็จได้ ดังนี้
1) การมีผู้นาการขับเคลื่อนทางสังคมที่มีศักยภาพ ซึ่งการขับเคลื่อนอาจจะมีทั้งผู้นา
เป็นหัวหน้าและผู้นาที่วางแผนงานก็ได้ โดยที่ลักษณะของผู้นามักจะมีบุคลิกที่โดดเด่นมีความตั้งใจและ
มีบุคลิกลักษณะที่ดึงดูดมวลชน และเป็นแรงบันดาลใจของมวลชนในการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อน
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนทางสังคม เป็นการวางกรอบของการขับเคลื่อนทางสังคมที่ชัดเจนจะ
ทาให้ผู้ที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนทางสังคมในประเด็นนั้น
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2) การใช้สื่อในการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อเป็นการทาให้กระบวนการขับเคลื่อนใน
ประเด็นนั้น ๆ เป็นที่รู้จักของสาธารณะ และเป็นที่สนใจเพื่อให้เกิดการรวมกันมวลชนและผู้ที่มีอานาจ
บริหาร โดยผลักดันให้ประสบความสาเร็จของการขับเคลื่อนทางสังคม
3) การมีเหตุการณ์ที่กลุ่มคนหรือชุมชนมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ร่วมอยู่ในเหตุการณ์
เหมือนกัน (Favorable Pre-conditions) หรือตกอยู่ภายใต้สถานการณ์นั้น
4) ทรัพยากรและการสนับสนุน (Prosperity) เป็นปัจจัยที่สาคัญมากในการที่จะจัด
กิจกรรมในการขับเคลื่อนในเรื่องใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ เงิน สิ่งของหรือการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ
5) การมีการรวมตัวกันทางกายภาพ (Physical Concentration) การทาให้เกิดการ
รวมตัวกันของกลุ่มคนในที่ต่าง ๆ ทาให้เพิ่มศักยภาพของกิจกรรมการขับเคลื่อนทางสังคม ทาให้เห็น
ถึงพลังของมวลชนที่เกิดขึ้น
6) องค์ ก รในระดั บ ท้ อ งถิ่ น (Level of Prior Grassroots Organization) การมี
องค์กรรากหญ้าที่ได้ดาเนินการอยู่ก่อนแล้วในท้องถิ่น การขับเคลื่อนทางสังคมหากมีองค์กรระดับ
ท้องถิ่นอยู่แล้วจะทาให้เกิดการรวมตัวของมวลชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
7) การเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ก ระทบความรู้ สึ ก ของมวลชน (Suddenly Imposed
Grievances, Dramatic Spotting) มีเหตุการณ์ ที่ มากระทบกระเทือนกับความรู้สึ กของมวลชนใน
ขณะนั้นทาให้นาไปสู่การขับเคลื่อนในประเด็นสาธารณะเช่น การมีอุบัติเหตุหมู่ เป็นต้น
8) การเป็ นอัน หนึ่งอันเดียวกัน (Solidarity Instead of Free-riding) การมีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อนมากกว่าการไม่ทากิจกรรม แต่หากว่าการขับเคลื่อนทางสังคม
นั้นประสบความสาเร็จกลุ่มคนไม่มีส่วนร่วมจะได้รับประโยชน์ด้วย
9) การขับเคลื่อนที่มีดนตรีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งการใช้ดนตรีเป็นการสะท้อนให้เห็น
และรู้สึกถึงอารมณ์ของมวลชนในการขับเคลื่อนมากกว่าภาพหรือคาพูด ดนตรีมีอิทธิพลอย่างมากใน
เรื่องของมวลชนของการขับเคลื่อนทางสังคมเป็นทั้งการกระตุ้นมวลชนและการผ่อนคลาย
นฤพนธ์ ไชยยศ และคณะ.(2553) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่จาเป็นต้องศึกษาและมีความเกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคม มีปัจจัยที่สาคัญดังต่อไปนี้
1) บริบท (Context) หมายถึง สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องราว
เหตุการณ์ของชุมชนได้แก่ (1) ประวัติศาสตร์ชุมชน ได้แก่ การตั้งถิ่นฐาน การก่อตั้งชุมชน เหตุการณ์
สาคัญที่มีผลต่อการของชุมชน (2) ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพของชุมชน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือที่มนุษย์สร้างขึ้น เส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ ฯลฯ
สภาพการเปลี่ยนแปลงและการใช้/การระดมทรัพยากร (3) ลักษณะประชากร จานวนโครงสร้าง การ
เปลี่ยนแปลง (4) ลักษณะทางเศรษฐกิจ อาชีพ การผลิต (ปัจจัยและทรัพยากร) การบริหารจัดการ
การตลาด ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภายนอก (5) ลักษณะทางสังคม กลุ่ม/องค์กร โครงสร้างอานาจ
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ผู้นา ระบบครอบครัวและเครือญาติ เครือข่าย สถาบันในชุมชน (6) ระบบการศึกษา การรับข่าวสาร
และการสื่อสาร (7) ระบบอนามัยและสาธารณสุข ในทางการ/ไม่เป็นทางการ พื้นเมืองและทางเลือก
(8) ระบบความเชื่อและประเพณี วัฒ นธรรม และ (9) บริบทเฉพาะที่ครอบคลุมประเด็นเป้าหมาย
คือ การจัดการ “ทุน” ของชุมชน
2) วิสัยทัศน์ (Vision) คือภาพแห่งอนาคตในอุดมคติที่จินตนาการไว้เป็นเป้าหมายให้
บรรลุวิสัยทัศน์ เป็ นภาพที่มีองค์ป ระกอบที่ชัดเจน วิสัยทัศน์ที่ดีเป็นจิตนาการที่บรรจงวาดไว้อย่าง
ประณีตสวยงามมีพลังแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากให้เป็นจริงวิสัยทัศน์ที่ ดีและมีพลังเกิดจากความรู้
ความเข้ าใจในอดี ต และปั จ จุ บั น เป็ น หลั ก ฐานสามารถสร้ า งและฉายภาพอนาคตที่ โ ดนใจผู้ ค น
ตอบสนองความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณนของสังคมความปรารถนาและความใฝ่ฝันความต้องการมี
ชีวิตที่ดีกว่า
3) ศั กยภาพ (Potential) หมายถึง ความสามารถที่ยังไม่พัฒ นาหรือยังไม่พั ฒ นา
เต็ม ที่ ศักยภาพเป็ น พลั งภายใน พลั งที่ซ่ อนไว้ห รือ พลั งแฝงที่ ยังไม่ได้แสดงออกมาให้ ป รากฏทาง
ปรัช ญา ศักยภาพ (Potential-potentiality) ตรงกัน ข้ามกับคาว่ากรรตุภ าพ หรือภาวะที่ เป็นจริง
(Actual-actuality) หรือเรียกกันภาษาง่ายๆว่าภาวะแฝง (Potential) กับภาวะเป็นจริง (Actuality)
ซึ่งใช้ในปรัชญาตะวันตกตั่งแต่อริสโตเติลพูดถึงความสมบูรณ์ (Perfection) ว่าเป็นภาวะความเป็นจริง
ที่บริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงไม่ได้
4) สวัสดิการชุมชน (Community Security) หมายถึง กิจกรรมหรือระบบที่ชุมชน
ร่วมกันคิดค้นขึ้นและร่วมกันจัดการ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่
วันนี้และวันหน้า ระบบนี้นาเอาทุนของชุมชนมาใช้อย่างฉลาดก่อให้เกิดผลแบบยั่งยืนสาหรับตนเอง
และลู กหลานวัน หน้ า ทั้งทรัพ ยากร ความรู้ ภูมิปัญ ญา เงิน ผลผลิต รวมทั้ งทุ น ทางสังคมและทุ น
วัฒนธรรมการจัดระบบสวัสดิการเกิดจากการอนุรักษ์ การออมทุนทรัพยากรของชุมชน แล้วเอาผล
จากการออมและการบริหารจัดการมาใช้ตอบสนองความจาเป็นของชีวิต นอกจากนี้ การจัดระบบ
สวัส ดิก ารยั งรวมความไปถึงการจั ด การวิส าหกิ จชุ มชนต่าง ๆแล้ ว น าผลกาไรส่ ว นหนึ่ งมาจัด เป็ น
สวัสดิการให้สมาชิกและชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรดิน น้า ป่าสิ่งแวดล้อมให้เป็นสวัสดิการคือ
ให้ตอบเสนองความจาเป็นพื้นฐานจัดการให้เป็นสวัสดิการไม่ใช่ให้เป็นธุรกิจ
5) อัตลักษณ์ชุมชน (Identity of Community) หมายถึง สานึกความแตกต่างของ
ชุ ม ชนที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ รวมทั้ ง การมองชุ ม ชนในด้ า นเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น กลุ่ ม ชน เชื้ อ ชาติ
วัฒ นธรรม วิถีชีวิต สถาปั ตยกรรม สภาพแวดล้อม ซึ่งนักวิชาการบางคนอธิบายว่าเป็นการสร้าง
ขอบเขตของชุมชน เพื่อการแสดงออกถึงอานาจหรือการได้มาซึ่งอานาจความหมายของคาว่าลักษณ์มี
มากมาย ขึ้นอยู่กับสานักปรัชญา(Existentialism) ที่เกิดขึ้นระยะร้อยปีเศษที่ผ่านมาเน้นการค้นหา
ตัวตนการเป็นตัวของตัวเองการเป็นอิสระจากสิ่งที่กาหนด
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6) เครือข่าย (Network) หมายถึง การเชื่อมโยงเข้าด้วยกันของกระบวนการมีส่วน
ร่วม นับเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาในทุกระดับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด วิเคราะห์
ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลในกิจกรรม/โครงการของชุมชน
เป็นการสร้าง/ปลูกฝังจิตสานึกในความเป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงการ ปัจจุบัน แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในงานพัฒนา (People Participation for Development) ได้รับการยอมรับและใช้
เป็ น แนวทางปฏิ บั ติในงานพัฒ นาทุ กภาคส่ ว นหรือในลั กษณะเบญจภาคี ได้แก่ หน่ว ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชน รวมพลังกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
7) ทุ น ต่ าง ๆ ในชุม ชน (Community Capital) กล่ าวคื อ รากฐานในด้ านต่ าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคนในชุมชน ทั้งทุนทรัพยากร ทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา ทุนมนุษย์ ทุนทาง
การเงิน หรือทุนต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมหรือมูลค่า ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการดารงชีพของคน
ในชุมชน
8) สัญญาประชาคม (Social Contract) หมายถึง ข้อตกลงภายในรัฐที่ว่าด้ วยสิทธิ
และความรับผิดชอบของรัฐและพลเมือง หรือ ในความหมายทั่วไปหมายถึงข้อตกลงว่าด้วยสิทธิและ
ความรั บ ผิ ด ชอบระหว่างกลุ่ ม และสมาชิ ก โดยปกติ ถื อ กั น ว่าสมาชิ ก ทุ ก คนในสั งคมย่ อ มยอมรั บ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในลักษณะของสัญญาประชาคมโดยปริยายเมื่อตนเองอยู่ในสังคมนั้น ๆ
สรุปได้ว่า ปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่การขับเคลื่อนให้สังคมสามารถบรรลุผลสาเร็จได้นั้นขึ้นอยู่
กับการมีศักยภาพที่ดีของผู้นาการขับเคลื่อนทางสังคม โดยผู้นาจะต้องมีบุคลิกที่โดดเด่น สามารถสร้าง
แรงบั น ดาลใจ และสามารถเป็ น แบบอย่างให้ กับ กลุ่ ม ได้ การท าความเข้ าใจในบริบ ทด้ านต่าง ๆ
วิสัยทัศน์ ศักยภาพ สวัสดิการของชุมชน อีกทั้งการมีทุนต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนของชุมชนและส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของ
การพัฒนาได้

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง
2.4.1 ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง
วชิรวัชร งามละม่อม (2558) ได้สรุปความหมายของความเป็นชุมชนเข้มแข็งว่า หมายถึง การ
ที่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การ
จั ดการและการแก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั นของชุ มชนแล้ ว ถึงได้ เกิด การเปลี่ ยนแปลงหรือการพั ฒ นา ทั้ ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอก
ชุมชนที่ดีขึ้นตามลาดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้ว่า กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่ าย
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หรืออื่น ๆ ที่มีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอื้อ
อาทรต่อชุมชนอื่น ๆ ในสังคมด้วย
อุทั ย ดุ ล ยเกษม และอรศรี งามวิ ท ยาพงษ์ (2540 อ้ างถึ งใน สาวิณี รอดสิ น , 2554: 10)
กล่าวถึงลักษณะเด่นของชุมชนเข้มแข็งซึ่งประกอบด้วย 3 ประการ คือ ประการแรก สามารถรวมตัว
กันได้อย่างเหนียวแน่น สมาชิกมีความรักและผูกพันต่อกัน รวมทั้งต่อชุมชน และมีความรู้สึกว่าตนเป็น
ส่ ว นหนึ่ งของชุ ม ชน ประการที่ ส อง มี ศั ก ยภาพที่ จ ะพึ่ งพาตนเองได้ ในระดั บ สู ง แม้ จะต้ อ งพึ่ งพิ ง
ภายนอกอยู่บ้าง แต่อานาจตัดสินใจในทุกด้านยั งอยู่ที่ชุมชน และประการสุดท้าย คือ มีการพัฒ นา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของชุมชน
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2556) ได้ให้ความหมายของความเข้มแข็งของชุมชนว่า การที่คนใน
หมู่บ้านหรือชุมชน ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเมืองหรือในชนบทก็ตาม มีความประสงค์จะร่วมกันทากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ซึ่งอาจตั้งเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ก็ตาม โดยมีกระบวนการก่อให้เกิดการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการจนน าไปสู่ ความส าเร็จ เกิดการพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม การเมื อง
วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติภายในหมู่บ้านหรือชุมชน และเป็นที่ยอมรับของ
สังคมในชุมชน
สรุปได้ว่า ชุมชนเข้มแข็งคือ งานพัฒนาความเข้มแข็ง โดยใช้ทุนเดิมในชุมชน มีองค์ความรู้
เพื่อ การปฏิ บั ติจ ริ ง มี ระบบจั ดการที่ ดี ในการประสาน สนั บ สนุน กากั บ ติดตามและประเมินผล
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพัฒนาทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ชุมชน ให้เกิดการปฏิบัติเชิงรุก เพื่อความเข้มแข็งและสร้างรากฐานที่สาคัญต่อความสาเร็จที่จะเกิดขึ้น
ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ โดยชุมชน เพื่อชุมชนทั้ งด้านสั งคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒ นธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4.2 องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง
ลี ล าภรณ์ นาครทรรพ (2539) ได้ส รุป บทเรีย นของชุ ม ชนที่ มี ค วามเข้ ม แข็ งและสามารถ
จั ด การกั บ ทรั พ ยากรดิ น น้ า ป่ า ของของชนไว้ ว่ า มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 3 ประการ ได้ แ ก่
(1) ภูมิปัญญาและความรู้ที่สืบสานและประยุกต์ได้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก (2)
องค์กรชุมชนและกลุ่มผู้นาที่มีคุณธรรมและภูมิปัญญา (3) เวทีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากการบุกรุกภายนอก
ประเวศ วะสี (มปป.) กล่าวว่าองค์ประกอบที่สาคัญ หรือเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของความสาเร็จ
ของชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง อยู่ ที่ “การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในการปฏิ บั ติ ” (Interactive Learning Through
Action) โดยมีองค์ประกอบ 3 วงที่สัมพันธ์กันคือ (1) ความรู้ อันได้แก่ ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ
ทั้งเก่าและใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทา อาจเป็นความรู้ในตัวคนหรือความรู้ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย

41
(2) การเรียนรู้ เป็นเรื่องสาคัญที่สุดเพราะถ้ามีแต่ความรู้แต่ไม่มีการเรียนรู้ก็ไม่มีประโยชน์ การเรียนรู้
ไม่ใช่ไปท่องตาราแต่เป็นการเรียนรู้ในการปฏิบัติ เรียนรู้คนเดียวก็ไม่สาเร็จ เพราะมีหลายคนหลาย
ฝ่ า ยเกี่ ย วข้ อ งจึ ง ต้ อ งเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ความรู้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นรู้ (3) การจั ด องค์ ก ร
เมื่อทางานร่วมกันไปผู้นาตามธรรมชาติจะเกิดขึ้น เกิดองค์กรการจัดการ อาจเรียกว่าองค์กรชุมชน
องค์กรเป็นเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น
โกวิทย์ พวงงาม (2553) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง โดยคณะอนุกรรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภายใน ของคณะกรรมการนโยบายสังคม
แห่งชาติ ได้กาหนดองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1) บุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ได้
2) มีเป้ าหมายร่ว มกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้ วยประโยชน์ ส าธารณะและของ
สมาชิก
3) มีจิตสานึกการพึ่งตนเอง รักษาเอื้ออาทรต่อกัน และมีความรักท้องถิ่น ชุมชน
4) มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทาและร่วมรับผิดชอบ
5) มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
6) มีการเรียนรู้ เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายและติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ
7) มีการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
8) มีการจัดการบริหารกลุ่มที่หลากหลายและเครือข่ายที่ดี
9) มีการเสริมสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543) ได้กล่าวถึงปัจจัยในการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมี
องค์ประกอบสาคัญ 8 ประการ ดังนี้
1) ระบบคุ ณ ค่ า อุ ด มการณ์ ความเชื่ อ ที่ ว างอยู่ บ นพื้ น ฐานของการเคารพต่ อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการกาหนดให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เช่น ความเชื่อเรื่องสิ่ง
ศัก ดิ์สิ ท ธิ์ ปกป้ องธรรมชาติที่ ท าให้ ชุ มชนท้ อ งถิ่ น หลายแห่ งดารงรัก ษาธรรมชาติ อ ย่างแน่ น แฟ้ น
ความสันโดษที่เป็นรากฐานของพระพุทธศาสนา จิตสานึกในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น
2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ ที่ชุมชนสร้างและสั่งสมมาเพื่อดารงชีพ
เช่น ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมการ จัดการทรัพยากร ศิลปหัตถกรรม ความเป็นอยู่อาศัย เป็นต้น
ภูมิปัญ ญาของชุมชนมีแง่มุมที่น่าสนใจ คือ (1) เป็นความรู้ ที่ไม่ห ยุดนิ่ง (Living Knowledge) และ
(2) การใช้ญาณวิทยา (Epistemology) ที่แตกต่างจากการแสวงหาความรู้แบบตะวันตก เช่น การใช้
ญาณทัศนะเพื่อเข้าถึงสัจธรรม เป็นต้น
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3) ผู้นาทางปัญญาของชุมชนหรือเผลอชาวบ้าน ที่มีภูมิปัญญาในการดารงชีวิตอัน
ได้แก่ ผู้อาวุโสพระ หมอพื้นบ้าน ผู้นาเกษตรกร เป็นต้น บุคคลที่กล่าวมาจะมีบทบาทอย่างมากใน
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4) โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เช่น ระบบครอบครัว เครือญาติ สถาบันผู้อาวุโส และระบบการร่วมมือร่วมแรงกันในทุกภาคส่วน
5) ระบบกรรมสิทธิ์และการจัดการร่วมกัน เช่น สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร
อันเป็ นสิทธิการใช้และดูแลรักษาสิ่งที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชน สิทธิชุมชนดังกล่าวเป็นตัว
ควบคุมไม่ให้สมาชิกในชุมชนใช้ทรัพยากรโดยเสรีหรือขาดการรับผิดชอบต่อส่วนรวม
6) สถาบันชุมชน ได้แก่ กฎ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม จิตสานึกร่วม รวมถึงองค์กร
ชุมชนมีการดาเนินเป็นไปตามระบบคุณค่าและระบบคิดที่เป็นอยู่
7) ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม ประเทศไทยจะมี ค วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรม อันเป็นที่มาของภูมิปัญญาหรือวิธีคิดที่แตกต่างกันไปตามระบบนิเวศและเงื่อนไขทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของ
สังคมโดยรวม
8) กลุ่มองค์กรที่ดาเนินกิจกรรมสาธารณะในภาคประชาสังคม เช่น องค์กรชาวบ้าน
เครือข่ายประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มวิ ชาชีพ นักวิชาการ ที่ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในประเด็นต่าง ๆ
2.4.3 ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง
โกวิท ย์ พวงงาม (2545) ได้ ก ล่ าวถึงลั ก ษณะของชุม ชนเข้ม แข็งที่ เป็ น ความดาดหวังและ
ต้องการ ว่าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) เป็น ชุมชนที่มีส ภาพร่วมกันเป็นปึกแผ่ น คือสมาชิกชุมชนมีศักยภาพ มีการพึ่ง
อาศัยและร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม ทั้งด้านอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี
พิธีกรรม การพัฒนาชุมชน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
2) เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพที่ พึ่ งพิ งตนเองได้ ในระดั บ สู ง โดยมี ทุ น แรงงาน และ
ทรัพยากร เพื่อเป็นการยังชีพพื้นฐานของครอบครัวตนเอง และการพึ่งพิงภายนอกที่อยู่ในลักษณะ
ที่ชุมชนมีอานาจในการจัดการ การเลือกสรร การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมสูง
3) เป็นชุมชนที่สามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัว เองเป็นส่วน
ใหญ่ โดยอาศัยความรู้ และกลไกภายในชุมชน กาหนดแนวทางของการแก้ปัญหา ผ่านความร่วมมือ
ภายในชุมชนเป็นหลัก

43
4) เป็ น ชุมชนที่ พัฒ นาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการ
เรี ย นรู้ ส ร้ า งภู มิ ปั ญ ญาของตนเองในด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง เศรษฐกิ จ การบริ ห ารจั ด การ การปกครอง
วัฒนธรรม ฯลฯ มีผลให้ชุมชนมีความรู้และความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง และถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้น
ได้อย่างต่อเนื่อง
วิชาญ อมรากุล (2554) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน และกล่าวถึงคุณลักษณะของชุมชน
ที่ ดี (Great Community: GCOM) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 1) การปฏิ บั ติ ต ามกฎกติ ก าของชุ ม ชน
(Rule of Community) โดยคนในชุมชนมีการยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงตามที่ชุมชน
ได้กาหนดไว้ มีความเคารพในสิทธิของชุมชน และสิทธิส่วนบุคคล 2) ความเข้มแข็ง (Strengthening)
เป็นการให้ความสาคัญของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ โดยเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพของคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสานึกสาธารณะ และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มีอยู่อย่างมีดุลยภาพสอดคล้องเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนอันใกล้ชิด
ทางสังคมระหว่างผู้คนทั้งภายในและภายนอก และ 3) ลักษณะผู้นาที่ดีในชุมชน (Leadership of
Village) ผู้นาที่ดีนั้นต้องมีปัญญา เป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการ
สื่อสาร และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทั้งมวล ซึ่ งจะเป็นผู้นาในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2556) กล่าวว่า การที่หมู่บ้านหรือชุมชนมีความเข้มแข็ง จาเป็นต้องมี
ลักษณะที่สาคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การจัดทาแผนหมู่บ้านหรือชุมชนมีการจัดทาแผน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน และแผนจะต้องได้มาตรฐานจากการรับรองของคณะกรรมการ 2) ด้าน
เศรษฐกิจ คนในหมู่บ้ านหรือชุมชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ สามารถเลี้ ยงตัวเองได้โดยไม่
พึ่งพาคนอื่น มีการน าหนั งปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต มีการรวมกลุ่ มกันใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ชมรม สหกรณ์ บริษัท กลุ่ม เครือข่ายอื่น ๆ เป็นต้น 3) ด้านสังคม การดารงชีวิต
ของคนในชุมชน ท้องถิ่น มีความสุข มีการเอื้ออาทร แบ่งปันต่อกัน หมู่บ้านหรือชุมชนปลอดจากยา
เสพติด มีการยึดหลักศาสนาในการดารงตนอย่างสม่าเสมอ 4) ด้านการเมือง มีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครอง เช่น การสนใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีการเคารพสิทธิ์ผู้อื่น เป็น
ต้น และ 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การแสดงให้เห็นถึงความรักความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ การไม่ตัดไม้ทาลายป่า มีการดูแลรักษาป่าสม่าเสมอ เป็นต้น
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ประเวศ วะสี (มปป.) ได้กล่าวถึงชุมชนสุขภาวะ และชุมชนเข้มแข็ง ว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้
1) สังคมเข้มแข็ง มีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทา เกิดกลุ่มกิจกรรมอันหลากหลาย เกิด
ผู้นากลุ่มต่าง ๆ จานวนมากทั้งหญิงและชาย มารวมตัวกันเป็นสภาผู้นาชุมชน
2) เศรษฐกิจเข้มแข็ง ทุกครอบครัวมีอาชีพมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย มีวิถีการผลิตและ
การบริโภคที่เกิดความสมดุล ในพื้นที่ที่เป็นไปได้ ควรมีการผลิตอาหารให้พอแก่การบริโภคเองให้ได้
มากที่สุด เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ชุมชนควรจัดการการใช้ที่ดินอย่างเป็นธรรม มีการขุดสระน้า
ของครอบครัว มีการปลูกต้นไม้ให้มากที่สุดทั้งของครอบครัวและที่เป็นป่าชุมชน มีธุรกิจชุมชน มีการ
จัดการการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งหมดเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนอันเข้มแข็ง ระบบเศรษฐกิจมหภาค
ต้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน
3) ความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถอนุรักษ์
และเพิ่ ม พู น สิ่ งแวดล้ อ ม และทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ต้ น ไม้ เพิ่ มขึ้ น รัก ษาแหล่ งน้ า สงวนพั น ธุ์พื ช
พันธุ์สัตว์ มีระบบกาจัดขยะชุมชน
4) มีระบบสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง มีการสารวจว่ามีผู้ยากลาบากหรื อผู้ถูกทอดทิ้ง
ใดบ้าง เช่น คนแก่ คนเจ็บ คนพิการ เด็กกาพร้า จัดให้มีอาสาสมัครช่วยดูแล และมีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ชุมชนเข้มแข็งต้องเป็นชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกัน
5) ความปลอดภั ย ชุ ม ชนและสั น ติ ภ าพ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ งต้ อ งเป็ น ชุ ม ชนที่ มี ค วาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปลอดภัยจากสารพิษ สามารถไกล่เกลี่ยความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความยุติธรรมชุมชน
6) ระบบพลังงานชุมชน มีการวิจัยค้นหาวิธีสร้างพลังงานทางเลือกที่พึ่งพิงการใช้
น้ามันน้อยที่สุด และไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม
7) ระบบการสื่อสารชุมชน ชุมชนจะเข้มแข็งต่อเมื่อมีการสื่อสารให้รู้ถึงกันทั่วชุมชน
รวมทั้งมีการสื่อสารกับภายนอกอย่างสมดุล โดยระบบเสียงตามสาย วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ตชุมชน
ต่อไปอาจทดลองทาหนังสือพิมพ์ชุมชนที่ชาวบ้านเป็นผู้ทาเอง
8) ระบบการศึกษาชุมชน คนที่รักการอ่านควรรวมตัวกันเป็นชมรมรักการอ่านในทุก
ชุมชน จัดทาและดูแลห้องสมุดชุมชนใน 76,000 หมู่บ้าน มีการจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร หนังสือ
และตาราที่สามารถเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภูมิปัญญา
เอกชั ย พุ ม ดวง (2551) ท าการศึ ก ษาการจั ด การภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผ่ า นกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการเรีย นรู้ในชุมชน โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method)
ใช้พื้นที่ศึกษา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาองค์ความรู้
ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น และรูป แบบการจั ดการความรู้ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น ของชุม ชน พบว่าองค์ค วามรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอาเภอบางเลนมีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ คือ ด้านหัตถกรรมและผ้าไทย ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ด้านอาหารและโภชนาการ สาขาเกษตร การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสาขาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ทาการทดลองในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยทาการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าที (T-test) พบว่า ผู้เรียนทุกศูนย์ฯ มีความรู้ และ
เจตคติ เพิ่ มขึ้น อย่ างมีนั ย ส าคั ญ ที่ ระดั บ .05 และพบว่า ชุมชนมี ส่ วนร่วมในการจัดการภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่นในระดับมาก ส่ วนรูปแบบของกระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม มีลักษณะเป็นวงจรความรู้ (Knowledge Cycle) 4 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างความรู้
(Knowledge Creation) และสืบค้นความรู้ของชุมชน 2) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storing)
โดยจัดเก็บความรู้ในรู)แบบของฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) การกระจายความรู้ (Knowledge
Distribution) โดยคนในชุมชนมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการ
สิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษา ผ่ านการเรี ย นรู้ในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ข องชุ ม ชน และ 4) การประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้
(Knowledge Application) มีการนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับ
สภาพของพื้นที่จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของชุมชน โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่
โครงสร้างองค์กรชุมชน เครือข่าย องค์กรแห่งการเรียนรู้ และทรัพยากรชุมชน ปัจจัยภายนอก ได้แ ก่
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกชุมชน การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและการสนับสนุนจาก
นักวิชาการภายนอก
รัตน์กมล รัตนเศรษฐ์กุล (2555) ศึกษารูปแบบการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรความงามเพื่อ
เสริมสร้างธุรกิจชุมชน ผลการวิจัยพบว่าชุมชนภาคกลางมีการผลิตเครื่องสาอางสมุนไพรความงาม
หลายรูป แบบประกอบด้วย สมุน ไพรส าหรับเส้นผมและหนังศีรษะ เครื่องสาอางสมุนไพรส าหรับ
ใบหน้ าเครื่ อ งส าอางสมุ น ไพรส าหรั บ ล าตั ว เครื่ อ งส าอางสมุ น ไพรส าหรั บ ควบคุ ม น้ าหนั ก และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลทางจิตใจ ได้แก่ น้าหอมและโคโลญจน์สภาพการจัดการภู มิปัญญาสมุนไพรความงาม
เพื่อเสริมสร้างธุรกิจชุมชน พบว่า มีการจัดการ 7 ด้าน ได้แก่ การจัดการด้านการผลิต ด้านการเงิน
ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่ ด้านการตลาด ด้านการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่นิยมของผู้ใช้ ซึ่งมีปัญหาอุปสรรค
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ได้แก่ ราคาวัตถุดิบผัน ผวนตลอดเวลาและวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ วัตถุดิบที่ปลูกไม่มี
คุณภาพเท่าที่ควร และ ต้องหาวัตถุดิบจากหลายแหล่งทาให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น
รูปแบบการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรความงามเพื่อเสริมสร้างธุรกิจชุมชน มียุทธศาสตร์ใน
การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรความงามที่จะทาให้เกิดผลตามเป้าหมาย 4 แนวทางหรือยุทธศาสตร์
ได้แก่ 1) การสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรความงามด้วยภูมิปัญญาไทยและเครือข่ายภูมิปัญญาทั้งใน
และนอกชุมชน 2) การพัฒนาคุณภาพและปริมาณการผลิตตามความต้ องการของตลาด 3) การเพิ่ม
ขีด ความสามารถด้ านการตลาด พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้านการตลาดในเชิ งธุ รกิจ 4) การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรความงามในชุมชน ดาเนินการให้เป็นธุรกิจของชุมชน ทุกภาค
ส่วนในชุมชนมีส่วนร่วม โดยกาหนดกลไกและวิธีการขับเคลื่อนโดยการจัดโครงสร้างการจัดการเป็น
ธุรกิจของชุมชนสร้างค่านิยมร่วม “งามอย่างไทยด้วยภูมิปัญญาไทย” ประเมินความก้าวหน้าและ
ความสาเร็จของธุรกิจเป็นรูปธรรมและปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง
ยศพร บันเทิงสุข (2556) ได้ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่ชุมชนบ้านหม้อ ตาบลเขวา อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
การจัดกรพัฒนาที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมายังไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม โดยเหตุผลสาคัญคือ การจัดการที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มผู้ผลิต อีกทั้งพบปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หามากมาย ทั้ ง นี้ ก ารที่ จ ะรั ก ษาภู มิ ปั ญ ญาการผลิ ต
เครื่ อ งปั้ น ดิน เผาแบบดั้ งเดิ ม ของชุม ชน บ้ านหม้ อ ต าบลเขวา อ าเภอเมื อง จั งหวัด มหาสารคาม
จาเป็นต้องสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ความสาคัญกับชุมชนต่อวิถีการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่อาชีพการปั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับเจ้าของภูมิปัญญา ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสมให้เกิดการพัฒนา คงรักษาและสืบทอดต่อไป
ในสังคมได้
2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพอย่างยั่งยืน
สุพัดชา โอทาศรี (2554) ได้ศึกษาการดารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยของชาวนาจังหวัดลพบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเงื่อนไขของการดารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรี ศึกษาปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรี ในด้านเงื่อนไขของ
การดารงอยู่ ของชาวนาไทยในจั งหวัดลพบุรี สามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่ มปั จจัยหลั ก คือ 1) ปั จจั ยที่
เกี่ยวข้องกับการดารงอยู่ของชาวนาไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านที่ดินและแหล่งน้า ปัจจัยด้านวิธีการทานา
ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านนโยบาย และปัจจัยด้านวิถีการดาเนินชีวิต และ 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเลิกทานาของชาวนาไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านการย้ายถิ่น ปัจจัยด้านความหลากหลายของอาชีพใน
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จังหวัดลพบุรี และปัจจัยด้านการสืบทอดของลูกหลาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดารงอยู่
ของชาวนาในจังหวัดลพบุรี 1) ปัญหาเรื่องแหล่งน้า และภัยทางธรรมชาติ 2) ปัญหาการแทรกแซงจาก
นักการเมืองท้องถิ่น 3) ปัญหาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณ ภาพ 4) ความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต
และการขนส่ งที่เป็ น ไปด้วยความลาบาก และ 5) ปัญ หาจากการสนับสนุนเชิงนโยบายในลักษณะ
ประชานิยมของรัฐบาล นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาได้แก่ 1) ควรมีการใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการดาเนินตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ว ยการปลูกพืชให้หลากหลาย
มากกว่าการทานาเพียงอย่างเดียว ให้ชาวนารู้จักพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ไม่จาเป็นต้องรอคอย
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 2) ควรส่งเสริมความรู้ให้กับชาวนาให้มีความรู้มากขึ้น เช่น เรื่องเมล็ดพันธุ์
ข้าว การใช้วัสดุในท้องถิ่น ต้องเข้าใจวิถีชีวิตของตนเองอยู่กับธรรมชาติให้ได้ 3) ภาครัฐต้องให้การ
สนับสนุนภาคเกษตรกรรมให้มากขึ้นและจริงจังอีกทั้งยังต้องมีการปลูกฝังอาชีพทานา สนับสนุนแหล่ง
เงินทุนแก่ชาวนา แต่ต้องตัดการให้เชิงประชานิยม
มูนิเร๊าะ เจะแต (2557) ทาการศึกษาการปรับตัวในการดารงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ผลการวิจัยพบว่าในอดีตชาวบ้านมีการปรับตัวอย่างเชื่องช้าแบบค่อย
เป็นค่อยไปและมีการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติบนเขาบูโดเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากสวน
ยางพาราสวนดุ ซ ง (สวนผลไม้ ร วม) ชาวบ้ านทุ ก คนสามารถขั บ ถึ งและมี ส่ ว นร่ว มในการจั ด การ
ทรัพยากรภายใต้แนวทางการอนุรักษ์ตามระบบภูมิปั ญญาท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
การดารงชีพในช่วงดังกล่าวมีความยั่งยืนภายใต้บริบทชุมชนคงเดิมปราศจากการรบกวนจากภายนอก
หลังจากการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติบูโด การเข้าถึงทรัพยากรถูกจากัดด้วยกฎระเบียบจากรัฐที่ชาวบ้าน
ไม่ให้การยอมรับและเกิดความขัดแย้งอันเนื่ องมาจากการทับซ้อนระหว่างที่ดินทากินของชาวบ้านบน
เขาบูโดกับอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ชาวบ้านเกิดการปรับตัวที่พร้อมกับการเรียกร้องขอคืนสิทธิ์
ในที่ดินทากินอย่างเป็นรูปธรรม รูปแบบการดารงชีวิตมีแนวโน้มจะถอยห่างจากภาคเกษตรกรรมมาก
ขึ้น หรือหากยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็จาเป็นต้องทาหลายอย่างมากกว่านี้ช่วงก่อนมีอุทยาน
แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันรายได้แก่ครอบครัว
การปรับตัวเพื่อดารงชีพอย่างยั่งยืนของชาวบ้านต้องประสบปัญหาทั้งในช่วงแรกจึงต้องอาศัย
ธรรมชาติเป็นหลักซึ่งไม่สามารถควบคุมได้แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายอีกทั้งไม่มี
ข้อจากัดในการจัดการทรัพยากรหรือมีปัจจัยภายนอกเข้ามารบกวนทาให้ชาวบ้านยังสามารถดารงชีพ
ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การปรับตัวในการดารงชีพอย่างยั่งยืนของชาวบ้านจาเป็นต้องเร่งคืนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินทับซ้อนแก่ชาวบ้านพร้อมทั้งการจัดหาเสริมและส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการพัฒ นาผลผลิตใน
ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมความเข้มแข็งให้สถาบันการเงินและองค์กรทางศาสนาอิสลามอันเป็น
ศูนย์รวมความเชื่อของชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในเชิงของการพัฒนามากขึ้นทั้งนี้จาเป็นต้องเคารพใน
องค์ความรู้ภูมิปัญญาและทุนที่ชาวบ้านมี
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2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเข้มแข็งและการขับเคลื่อนทางสังคม
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (2551) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการการจัดการชุมชน
เข้ ม แข็ ง : รู ป แบบ ปั จ จั ย และตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ น าเสนอแนวทางและองค์ ค วามรู้ ที่ เหมาะสมกั บ
กระบวนการสริมสร้างตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งของไทยที่จะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งที่ยังยืน โดย
พบว่ากระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็งมี กระบวนการที่สาคัญที่จะก่อให้เกิดศักยภาพของการพัฒนา
7 ประการ อัน ได้แก่ 1) กระบวนการมีส่ ว นร่วมของชุมชน 2) กระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ 3)
กระบวนการฟื้นฟูผลิตซ้าและสร้างใหม่ 4) กระบวนการใช้สิทธิชุมชนและข้อบัญญัติของชุมชน 5)
กระบวนการตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น ของชุ ม ชน 6) กระบวนการของเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นา และ 7)
กระบวนการด้านการจั ดการตัวเอง ประกอบกับมีองค์ประกอบของตัวชี้วัดอีก 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและองค์กรชุมชน ด้านวัฒนธรรมและการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สาวิณี รอดสิน (2554) ศึกษาเรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางจาปี ตาบลห้วย
แก้ ว อ าเภอแม่ ออน จั งหวัดเชีย งใหม่ มีวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจัย คื อ 1) ศึก ษาการก่ อก าเนิ ด ชุม ชน
เข้มแข็ง 2) ศึกษาการดารงอยู่ของชุมชนเข้มแข็ง และ 3) ศึกษาการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ต่อไป ผลการศึกษาพบว่า การก่อกาเนิดชุมชนเข้มแข็งของชุมชนบ้านบางจาปี เกิดจากการเข้ามา
ทางานวิจัย เกี่ยวกับการจัดการป่ าและน้าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบกับการศึกษาดูงานการ
จัดการชุมชนจากภายนอก รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชนได้รับการอบรมหลักสู ตรนักการจัดการ
ความรู้ จึงทาให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒ นาชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวิจัยและงบ
ชุมชน ส่วนการดารงความเข้มแข็งของชุมชนผ่านกิจกรรมการพัฒนา ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้ นในชุมชน
บ้านบางจาปีส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อยู่ในระดับสูง ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน
พึ่งตนเองได้ ชาวบ้านมีความรักและความหวงแหนชุมชน มีการตระหนักถึงความเป็นเจ้าของปัญหา
ของชุมชนเป็นอย่างดี ผู้นาและคณะกรรมการทางานของชุมชนบ้านบางจาปี มีความตระหนั กถึงการ
ทางานเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและการเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกับชาวบ้าน เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและกาหนดทิศทางของชุมชนร่วมกัน และแนวทางการพัฒนาความ
เข้มแข็งชุมชนบ้านบางจาปี ยังพบปัญหาการถ่ายทอดความสานึกรักษ์ชุมชนอยู่เนื่องจากการกระจัด
กระจายไปรับการศึกษาของเยาวชนในชุมชน แต่ก็ไม่ละทิ้งปัญหานี้ ยังคงดาเนินการในวิถีทางใหม่อยู่
เสมอ เพื่อดึงเยาวชนกลับมาดารงชุมชนต่อไป อันจะนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
วิทยา จันทร์แดง และ จานง อดิวัฒนสิทธิ์ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จั ด การชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในเขตจั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการนานโยบายเรื่องการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชน
เข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติ 2) ศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้าง
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ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน 3) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาการบริหาร
จั ดการชุม ชนเข้ม แข็งตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ระเบี ยบวิธีวิจัย ใช้ การวิจัย เชิงคุณ ภาพ
โดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 23 คน การสนทนากลุ่ม และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) นโยบายการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการดาเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วน
ร่ ว ม การจั ด การความรู้ แ ละการเรี ยนรู้ข องคนในชุ ม ชน 2) ชุม ชนมี ก ารประยุ กต์ ใช้ ห ลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และ
การพัฒนาองค์กรในชุมชน 3) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบ คือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการวิจัยในครั้งนี้นาไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ 1) การมีส่วน
ร่ ว มที่ ส นั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ งแบบไตรภาคี ได้ แ ก่ องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รภาครัฐ องค์ ก รภาคี
สนั บสนุน 2) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์
และมีแนวทาง ในการนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 3) แนวทางในการสร้างชุม ชนเข้มแข็ง
คือ แนวทางด้านการฟื้นฟูชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการดารงอยู่
ของชุมชน
อุด ร หลั กทอง (2558) ได้ศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุม ชนพหุ วัฒ นธรรม
โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อค้นหากระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพหุวัฒ นธรรม
และเพื่อนาเสนอแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งของทั้ง 3 ชุมชน คือ ชุมชนกุฎีจีน (คริสต์) ชุมชนวัดกัลยาณมิ ตร (พุทธและลัทธิขงจื๊อ) และ
ชุมชนกุฎีขาว (อิสลาม) อีกทั้งได้ค้นพบแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 แนวทาง ด้วยกัน
คือ 1) การพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน 2) การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 3) การ
ออกแบบกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 4) การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน 5) การสร้างองค์กร
เครือข่ายภายในชุมชน 6) กองทุนชุมชน 7) กฎ กติกา ซึ่งแนวทางทั้ง 7 ประการนี้สามารถไปประยุกต์
กับชุมชนทั่วไปได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของชุมชนนั้น ๆ
พีรธร บุณยรัตพันธ์ และคณะ (2559) ทาการศึกษาเพื่อพัฒนานโยบายและกลไกการส่งเสริม
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ผลการศึกษาวิจัยได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของ
สังคมไทยจากฐานข้อมูลเอกสารสาคัญ ของประเทศ ผู้รู้ในวงกว้าง และข้อมูลสถานการณ์จริงของ
พื้นที่เพื่อนาไปเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับการ พัฒนานโยบายและกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมในสังคม นอกจากนี้เป็นการ สังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือใน การวางรากฐานสู่การขับเคลื่อนนโยบายสังคมและกลไก
การส่ งเสริมความเสมอภาคและความ เป็นธรรมในสั งคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจาก
การศึกษาพื้น ที่ต้นแบบที่ประสบความสาเร็จ เป็นรู ปธรรมที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในระดับต่าง ๆ
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ที่เป็นองค์ความรู้และเครื่องมือสาคัญในการวางรากฐาน สู่การขับเคลื่อนนโยบายสังคมและกลไกการ
ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ที่นาไปสู่การกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานการ
ส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคและความเป็ น ธรรมในสั ง คม เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและ
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยเพื่อ
การส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ที่อยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยในอนาคต
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งกล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการศึกษาครอบคลุมในประเด็นเกี่ยวกับ
การจั ด การภู มิ ปั ญ ญา ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง การขั บ เคลื่ อ นทางสั งคม รวมทั้ งการด ารงชี พ อย่ า งยั่ งยื น
ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่างานวิจัยต่าง ๆ ข้างต้นยังสามารถต่อยอดประเด็นที่น่าสนใจและมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาเรื่อง การประยุกต์ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดารงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒ นาสู่
ชุมชนเข้มแข็ง: กรณี ศึกษา ชุมชนคีรีวง อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ งนี้ การศึกษา
แนวคิดและประเด็นต่าง ๆ สามารถนามาประยุกต์ใช้เป็นฐานความรู้เพื่อพัฒนาและหาแนวทางการ
จัดการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมบนฐานของชุมชนและนาไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งได้

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึกษา เรื่อง การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดารงชีพในการขับเคลื่ อนการพัฒ นาสู่
ชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาเฉพาะ
กรณี ดาเนินการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) โดยมี
รายละเอียดและขั้นตอนในการดาเนินการศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
3.2 วิธีการศึกษา
3.3 กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ
3.4 แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ภายใต้บริบทของชุมชนชนบทในประเทศไทย การดารงชีพของคนส่วนใหญ่ในอดีตมักพึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติสูง แม้ว่าส่วนหนึ่งจะมีการทาการเกษตร แต่ในระยะแรกๆ รูปแบบของการเกษตร
มักจะเป็นไปในลักษณะเพื่อการยังชีพหรือกึ่งยังชีพ ร่วมกับการการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่าง
เกื้ อ กู ล กั น จนพั ฒ นาไปเป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ส ะท้ อ นถึ ง การเรี ย นรู้ ที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่ง ในขณะเดียวกันในพื้นที่ห่างไกลก็มักจะประสบกับอุปสรรคจากภัย
ธรรมชาติทาให้ต้องเรียนรู้ที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหา เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
จากการเข้ามาของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด คนในชุมชนต้องมีการปรับตัวเพื่อยกระดับการดารงชีพ
และลดความเปราะบางต่าง ๆ ทั้งจากปัญหาภัยพิบัติ ความไม่แน่นอนของรายได้ และความไม่มั่นคง
ทางสังคม บวกกับมีความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งในภาครัฐและเอกชนที่
จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง การประยุกต์
ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ การดารงชีพ ในชุมชนมักจะเกี่ยวข้องกับความพยายามของคนใน
ชุมชนในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทามาหากินอย่างสาคัญ เพื่อโต้ตอบกับแรงบีบจากภาวะแวดล้อม
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ภายนอกที่มีพลวัต โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่รุกเข้ามายังชุมชนอย่างต่อเนื่อง ความ
ต้องการรายได้ที่เป็นตัวเงินมากขึ้นทาให้ต้องมีความพยายามสร้างรายได้จากฐานทรัพยากรและนา
ภู มิ ปั ญ ญาที่ มี อ ยู่ ม าพั ฒ นาเป็ น สิ น ค้ า ต่ า ง ๆ ส าหรั บ ป้ อ นตลาด ทั้ ง ตลาดโดยทั่ ว ไปและตลาด
นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามายังชุมชน การพัฒนาดังกล่าวนี้มักจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์และ
ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีส่วนอย่างสาคัญต่อการ
ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่า นการทากิจกรรมร่วมในรูปของกลุ่มอาชีพที่หลากหลายเพื่อผลิตสินค้า
ท้องถิ่น ที่มีคุณ ภาพสู งขึ้น นและผลิตในปริมาณมากขึ้น การร่วมมือกัน ทางานอย่างเป็นระบบของ
สมาชิกชุมชนมีส่ว นทาให้ เกิดความเข้มแข็งของชุมชนในทั้ง 3 ด้านคือ ด้านสั งคม เศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 3.1)
การขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชน

-

วิธีการขับเคลื่อน
บทบาทของผู้ที่
เกี่ยวข้อง

ระบบ
เศรษฐกิจ
แบบตลาด

การสนับสนุน
• ภาครัฐ
• ภาคเอกชน
• องค์กรพัฒนา

การ
ท่องเที่ยว
ชุมชน

การประยุกต์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- การนาเทคนิคใหม่ๆ มา
ใช้
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์

-

•
•
•

ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา

ชุมชนเข้มแข็ง
สังคม
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การดารงชีพอย่างยั่งยืน
ภูมิปัญญาดั้งเดิม
ความเปราะบางจากภัย
พิบัติ
การจัดการทรัพย์สินต่างๆ
การปรับยุทธวิธีการดารง
ชีพ
ความหลากหลายของ
กิจกรรมการดารงชีพ

53

3.2 วิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดารงชีพในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้ศึกษาได้
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้ทาการศึกษาซึ่งเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยได้กาหนดแนวทางศึกษาและวิธีการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้
3.2.1 การศึ ก ษาจากเอกสาร (Documentary Study) เป็ น การศึก ษาค้ น คว้ ารวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย วิยานิพนธ์ หนังสือ บทความ เว็บไซต์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความ
เป็ น มา ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องชุ ม ชนคี รี ว ง อ าเภอลานสกา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
3.2.2 การสัมภาษณ์ แ บบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้การสั มภาษณ์ แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) จากผู้ที่ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants) การกาหนดผู้ให้
ข้อมูลหลักพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
ในชุมชน และนักพัฒนาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง ทั้งนี้ได้กาหนดกลุ่มคนที่
จะใช้ในการสั มภาษณ์ ให้ครอบคลุม ผู้นาชุมชน แกนนากลุ่มอาชีพ นักพัฒ นา และนักวิชาการ ที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒ นา โดยบุคคลเหล่านี้ต้องเป็นผู้มี ส่วนร่วมในการพัฒ นาชุมชนคีรีวง การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการ
พูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ตามแนวคาถามที่เตรียมไว้ โดยคาถามมีลักษณะปลายเปิด เริ่มด้วยคาถาม
กว้างๆ เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้แสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และลดความ
เป็นทางการ ความอึดอัดในการตอบคาถาม แล้วค่อยๆ ลงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยใช้การสังเกต
สภาพแวดล้อมในชุมชน ความเป็นอยู่ และการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพ ของคนใน
ชุมชน การประชุมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และได้มีการบันทึกสิ่งที่พบเห็นไปพร้อม ๆ กัน โดยที่ไม่ได้มุ่งร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ กับคนใน
ชุมชน เพียงแต่สังเกตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการพบเห็นเท่านั้น

54

3.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การกาหนดพื้นที่ศึกษา และการ
เลือกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาจึงเป็นแบบเจาะจง (Purposive Selection) หลังจากได้เลือกชุมชน
คีรีวงซึ่งเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในการนาภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการดารงชีพมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
กับยุคสมัยจนมีชื่อเสียงด้านการพัฒนาชุมชนแล้ว ในการเลือกกลุ่มอาชีพที่มีการนาใช้ภูมิปัญญามาใช้
ในการสร้างสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจาหน่ายเป็นรายได้เสริมแก่สมาชิก โดยพิจารณาจาก
กลุ่มที่มีชื่อเสียงและยังคงมีการดาเนินงานของกลุ่มอย่างแข็งขัน สาหรับการศึกษาในเชิงลึกด้วยการ
สังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก การเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key-Informants) สาหรับการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก เลือกจากผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนหรือตอบคาถามในฐานะตัวแทนของคนในชุมชนได้
ครอบคลุมทุกประเด็นคาถามที่กาหนด เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนนี้
จานวน 15 คน ด้วยวิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งสามารถแยกเป็น
กลุ่มย่อยดังนี้
1) ผู้นาการเปลี่ยนแปลง/ผู้นากลุ่มกิจกรรมของชุมชน จานวน 5 คน โดยเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ คือ 1) รู้ข้อมูล ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 2) เป็น ผู้นาที่เป็นทางการ
หรือแกนนากลุ่มกิจกรรมที่ยังดาเนินการอยู่ 3) อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ปี 4) เต็มใจให้ข้อมูล
2) ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 5 คน โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ 1) รู้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเป็นอย่างดี 2) เป็นสมาชิกของชุมชนไม่น้อยกว่า 5 ปี 3) เต็มใจให้ข้อมูล
3) นั ก วิ ช าการ นั ก พั ฒ นา ตั ว แทนภาครั ฐ /เอกชน จ านวน 5 คน โดยเป็ น ผู้ ที่
มีคุณสมบัติ คือ 1) มีบทบาทในการพัฒ นาชุมชนคีรีวงซึ่งรู้การเคลื่อนไหวและตวามสาเร็จของการ
พัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของชุมชน 2) เต็มใจให้ข้อมูล

3.4 แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ประเด็ น ค าถามที่ ผู้ วิจั ย ใช้ เป็ น แนวทางในการสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก ในการศึ ก ษาครั้งนี้
ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ
1) เพศ / อายุ
2) การศึกษาสูงสุด
3) ภูมิลาเนาเดิม
4) ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน (ปี)
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5) อาชีพหลัก / อาชีพเสริม / รายได้
6) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในชุมชน
ส่วนที่ 2 บริบทของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน
1) บริ บ ทของชุ ม ชนด้ า นกายภาพ (สภาพทั่ ว ไปทางกายภาพของชุ ม ชน ได้ แ ก่
ทรัพยากรทางธรรมชาติ สาธารณูปโภค ปัญหาที่เกิดในชุมชน)
2) บริบทของชุมชนด้านการดารงชีวิต (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เป็นต้น)
ส่วนที่ 3 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพของชุมชน
2) การนาภูมิปัญญามาประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน
3) แนวทางในการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัย
ส่วนที่ 4 การดารงชีพอย่างยั่งยืน
1) ภัยพิบัติและปัญหาที่ชุมชนประสบ
2) ทรัพยากรที่สาคัญในการดารงชีพของชุมชน
2) การปรับยุทธวิธีการดารงชีพเพื่อแก้ปัญหา และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
1) การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
2) องค์ประกอบที่สาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
3) แนวทางในการขับเคลื่อนของชุมชนสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
ส่วนที่ 6 การสนับสนุน
1) การส่งเสริมและหรือสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ/เอกชน
2) ผลจากการส่งเสริมจากหน่วยงานของภาครัฐ/เอกชน
ส่วนที่ 7 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ ท าการวิ เคราะห์ ทั้ งในช่ ว งของการเก็ บ ข้ อ มู ล
โดยดาเนินการเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล และทาการวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกครั้งหลังจาก
ทาการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มด้วยการนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจาก
เอกสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม
มาทาความเข้าใจกับเนื้อหา และหาความสอดคล้องของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยการอ่านข้อมูลที่
บันทึกไว้ เพื่อดึงความหมายออกมาจากข้อมูลที่มีอยู่ ทาความเข้าใจกับข้อมูลว่าบอกอะไรแก่เราบ้าง
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แล้ ว น ามาจั ด หมวดหมู่ เนื้ อ หา (Typology) เป็ น เรื่ อ งย่ อ ย ๆ แล้ ว ก าหนดเป็ น ประเด็ น โดยอิ ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัยที่เสนอไว้เป็นหลัก แต่ได้มีการปรับใหม่เพิ่มเติม
ตามข้อค้นพบจริงที่ได้พบในระหว่างการลงพื้นที่ศึกษา หลังจากนั้นจึงได้สังเคราะห์หาความเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความเป็นเหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Reasoning)
เพื่ออธิบ ายว่ามีความเชื่อมโยงอย่ างไรบ้าง และเป็นเพราะอะไร ในระหว่างที่ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อ มู ล ได้ มี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล โดยอาศั ยเทคนิ ค สามเส้ า (Triangulation Technique) เพื่ อ การ
ตรวจหาความสอดคล้องและความชัดเจนของข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญต่างคน และจากวิธีการ
รวบรวมข้อมูลที่แตกต่าง แล้วนามาสร้างข้อสรุป ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ และอภิปรายโดยอิง
บริบทของชุมชนควบคู่กับแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นามาเสนอเป็นรายงานการวิจัยในรูปแบบของ
การพรรณนา (Descriptive)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดารงชีพในการขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาสู่ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง : กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนคี รี ว ง อ าเภอลานสกา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ”
เป็ น การศึ ก ษาเฉพาะกรณี ด าเนิ น การศึ ก ษาตามแนวทางการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้ วิธีการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth Interviews) รวบรวมข้ อมู ล จากผู้ ให้
ข้อ มู ล ส าคั ญ (Key Informants) ร่ ว มกั บ การใช้ ก ารสั งเกต เพื่ อ หนุ น เสริ ม ให้ ก ารศึ ก ษาเกิ ด ความ
ครอบคลุมและมีข้อมูลที่ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพของชุมชนคีรีวง 2) เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการ
พัฒ นาชุมชนคีรีวง และ 3) เพื่อศึกษาการนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นมาประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนคี รี ว ง อ าเภอลานสกา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ผลการศึกษาสามารถนาเสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
4.1 บริบทของชุมชน
4.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพของชุมชน
4.3 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง
4.4 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็ง

4.1 บริบทของชุมชน
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนคีรีวง
ชุม ชนคีรี ว งเป็ น ชุม ชนที่ ตั้ งอยู่ในวงล้ อ มของเทื อ กเขานครศรีธ รรมราช ดั งชื่ อ ของชุ ม ชนที่
เรียกว่า “คีรวี ง” ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง หมู่ที่ 9 บ้านขุน
คีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลกาโลน อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทางทิศเหนือของอาเภอลานสกา มีเนื้อที่ทั้งตาบล 90.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,150 ไร่
เฉพาะหมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุด มีพื้นที่ 2,596 ไร่ มีระยะทางจากที่ว่าการอาเภอ
ลานสกาไปทางทิ ศ เหนื อ ประมาณ 12 กิ โลเมตร เป็ น ที่ ตั้ งขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลก าโลน
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ประกอบด้วยกลุ่มบ้าน 4 กลุ่ม คือ บ้านหัวนอน บ้านควนบน บ้านวัดใหม่ และบ้านวัดกลาง หมู่ที่ 8
บ้านคีรีทอง มีพื้นที่ประมาณ 890 ไร่ มีระยะทางจากที่ว่าการอาเภอลานสกาไปทางทิศเหนือประมาณ
14 กิโลเมตร ประกอบด้วยกลุ่มบ้าน 3 กลุ่ม คือ บ้านท่าชาย บ้านแพรกตัง และบ้านหนองไอ้นก หมู่ที่
9 บ้ านขุน คีรี มีพื้ น ที่ป ระมาณ 2,195 ไร่ มีระยะทางจากที่ ว่าการอาเภอลานสกาไปทางทิ ศเหนื อ
ประมาณ 14.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 6 กลุ่มบ้าน คือ บ้านท่าหา บ้านในเกาะ บ้านวังยาว บ้าน
มะปราง บ้านคลองยาว และบ้านเชิงแตระ ส่วนหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม มีพื้นที่ประมาณ 2,519 ไร่ มี
ระยะทางจากที่ว่าการอาเภอลานสกาไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร ประกอบด้วยกลุ่มบ้าน 5
กลุ่ ม คือ บ้ านในนา บ้ านใหญ่ บ้ านหั วเหว บ้ านหั ว หมง และบ้ านหน้ าวัด (คณะทางานโครงการ
ภูมิภาค-ประเทศไทย, 2555)
4.1.2 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ภาพที่ 4.1 แสดงแผนที่ท่องเที่ยวบ้านคีรีวง
แหล่งที่มา: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านคีรีวง, 2560

ภูเขายอดเพล อาเภอพรหมคีรี
เทือกเขาหอยสังข์
เขาริงโร ตาบลท่าดี อาเภอลานสกา
เขาหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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4.1.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
การตั้งถิ่นฐานของชาวชุมชนคีรีวงตั้งอยู่บนพื้นที่ราบแอ่งกระทะระหว่างภูเขา โดยมีภูเขาที่
สาคัญๆ ในพื้นที่ 4 ลูก ได้แก่ เขาใหญ่ เขาหน้าลอน เขาในไฮ และเขาสันสวรรค์ มี แหล่งน้าธรรมชาติ
ที่สาคัญ 2 แหล่ง ได้แก่ คลองลางา และคลองท่าชาย ซึ่งไหลผ่านบ้านคีรีทองไปบรรจบกัน กลายเป็น
“คลองขุนน้า” จากนั้นคลองขุนน้าไหลผ่านบ้านขุนคีรีไปบรรจบกับคลองปงบริเวณบ้านคีรีธรรมกลาย
เป็น “คลองท่าดี” เนื่องจากพื้นที่ตั้งของชุมชนอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบคาบสมุทรและได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุม ทั้งจากฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ทาให้ชุมชนคีรีวงมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดูกาล คือ
ฤดูร้อนและฤดูฝน โดยฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อันเป็นช่วงปลายลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีฝนตกน้อยและอุณหภูมิสูง ส่วนฤดูฝนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงย่อย คือ
ช่วงแรกอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาจาก
ทะเลอันดามันและมีฝนตกไม่มากนัก และช่วงที่สองอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากทะเลจีนใต้ มักจะมีฝนตกหนัก จากสภาพภูมิอากาศ
ดังกล่าวข้างต้น ทาให้พื้นที่ชุมชนคีรีวงมีปริมาณน้าฝนอยู่ในเกณฑ์สูง กล่าวคือ มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
ถึง 2,381.3 มิลลิเมตรต่อปี (คณะทางานโครงการภูมิภาค-ประเทศไทย, 2555)
4.1.4 พัฒนาการของชุมชน
ชุมชนคีรีวงมีพัฒนาการมายาวนานกว่า 200 ปี โดยคนกลุ่มแรกที่เข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานใน
พื้นที่นี้ประกอบด้วยบรรดาไพร่ที่หลบหนีการเกณฑ์ของทางการเพื่อไปรบที่เมืองไทรบุรี ซึ่งในปัจจุบัน
เป็นดินแดนส่วนหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีก ลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มที่หนี
สักหรือหนีการเกณฑ์ของทางการพม่า กลุ่มที่เข้ามาสร้างวัด กลุ่มทหารผ่านศึกจากการรบที่ไทรบุรี
แล้วได้รับปูนบาเหน็จ เป็นต้น บรรพบุรุษกลุ่มแรกของชาวคีรีวงได้เลือกจองพื้นที่บริเวณที่ราบในโอบ
ล้อมของขุน เขาแห่ งนี้เพื่อการตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากเห็นว่าเป็นทาเลที่ยากต่อการถูกคุกคามหรือถูก
ติดตาม ในขณะเดียวกันพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะมีทั้งป่าไม้และแม่น้าที่ไหลผ่านตลอดปี
ซึ่งคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่แห่งนี้ในการสร้างบ้านเรือนขึ้น ณ จุดที่มีลาน้าสามสายไหลมาบรรจบกัน
พร้อมกับได้เพาะปลูกไม้ ผลหลากหลายชนิดแทรกไว้กับพันธุ์ไม้ธรรมชาติ ตั้งแต่ริมฝั่งน้าไปจนถึงเชิง
เขาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เขาหอยสังข์ เขายอดเพล และเขาหลวง ชื่อของหมู่บ้านคีรีวง มีหมายความว่า
หมู่บ้านที่รายล้อมด้วยภูเขาเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามชื่อวัดประจาท้องถิ่นคือวัดคีรีวง แทนเดิมหมู่บ้านที่
เรี ย กว่า “บ้ า นขุ น น้ า” เพราะที่ ตั้ งของหมู่ บ้ า นอยู่ ใกล้ กั บ ต้ น น้ าจากยอดเขาหลวง บนเทื อ กเขา
นครศรีธรรมราช
ด้านการคมนาคม เดิมชาวคีรีวงติดต่อกับหมู่บ้านภายนอกโดยใช้เรือขุด ซึ่งทาจากไม้ตะเคียน
ไม้ไอ้กลอง หรือไม้ตังหนขนาดใหญ่หลายคนโอบ มาลาเลียงผลหมากรากไม้ที่ผ ลิตได้ เช่น ทุเรียน
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มังคุด สะตอ ลูกเนียง หมาก พลู ฯลฯ เพื่อไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าจาพวกข้าวสาร ปลา และอาหาร
ต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ราบในบริเวณอาเภอปากพนัง หัวไทร และเชียรใหญ่ ในปัจจุบัน
ซึ่งชาวคีรีวงในอดีตเรียกว่า “พวกนอก” และเมื่อชาวคีรีวงถ่อเรือไปแลกข้าว ก็จะใช้คาว่า “ไปนอก”
(สุจินต์ เนาวสุวรรณ, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 2560) ทั้งนี้เนื่องจากชาวนครศรีธรรมราชสมัยก่อน
นิ ย มเรี ย กชื่ อ ถิ่ น ฐานของคนกลุ่ ม ต่ าง ๆ ตามสภาพที่ ตั้ งบ้ านเรือ นและสภาพเศรษฐกิ จ กล่ าวคื อ
ชาวเมือง ใช้เรียกแทนคนในตลาดหรือตัวเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งได้แก่ พวกขุนนาง ข้าราชการ ไพร่
ทาส ที่เข้ามารับใช้การงานของเจ้าขุนมูลนาย พ่อค้าชาวจีน และชาวต่างชาติ (หลังประกาศเลิกไพร่
และทาสในรัชกาลที่ 5 ได้มีชนชาติอื่นเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองได้โดยเสรี) ชาวนอก ใช้เรียกชาวชนบท
ที่ตั้งบ้านเรือน ประกอบอาชีพทาไร่ทานา และทาประมง อยู่ตามลุ่มแม่น้าริมฝั่งทะเลตะวันออก ที่อยู่
นอกตัวเมืองออกไป ซึ่งในขณะนี้ก็คือ บริเวณอาเภอหัวไทร เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ และปากพนัง
ส่วนชาวคีรีวงและชาวชนบทที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและประกอบอาชีพทาไร่และทาสวนผักผลไม้อยู่
ตามที่ ร าบทางด้ า นตะวั น ออกของเทื อ กเขาหลวง ซึ่ ง อยู่ ท างตะวั น ตกของตั ว เมื อ ง เรี ย กว่ า
“พวกเหนือ” หรือ “ชาวเหนือ” มีนัยของความหมายว่าเป็นพวกที่อาศัยอยู่เหนือน้านั่นเอง เพราะ
พวกนอกเป็ น พวกที่อยู่ป ลายน้ า บางคราวชาวเหนือถ่อเรือลงไปแลกข้าวปลาอาหารกับพวกนอก
ซึ่งพวกนอกเรียกว่า “พวกเรือเหนือ” นอกจากนี้ยังมี “ชาวนอกเขา” หรือ “พวกนอกเขา” หมายถึง
ประชาชนที่ตั้งถิ่น ฐานบ้ านเรือน ประกอบอาชีพ ทาสวนผั กผลไม้และหาของป่าอยู่ตามที่ราบด้าน
ตะวันตกของเขาหลวง ได้แก่พื้นที่อาเภอฉวาง พิปูน และนาบอน ชาวนอกเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ไกลจาก
เมือง ในอดีตแม้ว่าหมู่บ้านแถบนี้จะมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ แต่ก็ต้องทิ้งเปล่า จานวนมากเพราะบริโภค
เองได้ไม่หมด และชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเกินกว่าจะนาไปขายแลกเปลี่ยนกับพวกในเมืองและ
พวกนอกได้
พัฒ นาการของชุมชนคีรีวง สามารถพิจารณาโดยเริ่มจากเมื่อปี พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นปีที่เกิด
เหตุการณ์วาตภัยร้ายแรงที่แหลมตะลุมพุก ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนและสวนผลไม้ ในชุมชนได้รับความ
เสียเสียหายจานวนมาก อีกทั้งน้าในลาคลองท่าดีมีความตื้นเขิน เนื่องจากการพังทลายของหน้าดิน
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพื้นที่ป่าถูกแผ้วถางทาลายจนเหลือต้นไม้ใหญ่ไม่มากพอที่จะเป็นแนวกันชน
เพื่อลดแรงปะทะจากลมพายุได้ นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ยังส่งผลให้การสัญจรทางน้า
เพื่อแลกเปลี่ยนข้าวของซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสาหรับการดารงชีพได้ยุติลงตั้งแต่นั้นมา ผลกระทบครั้งนี้
ทาให้ต่อมาชาวคีรีวงต้องร่วมกัน บุ กเบิก สร้างเส้นทางการคมนาคมทางบกขึ้น เพื่อให้ คนในชุมชน
สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้อย่างสะดวกสบายขึ้น โดยถนนของชุมชนสายแรกคือเส้นทางจากวัด
โคกถึงบ้านขุนน้า เป็นถนนที่สร้างจากการร่วมแรงของกลุ่มชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาต่อพ่อท่านชื่น อดีต
เจ้าอาวาสวัดคีรีวง ผู้ซึ่งมีบทบาทอย่างสูงต่อการพัฒนาชุมชนในยุคนั้น การคมนาคมที่สะดวกขึ้นของ
ชุมชนนี้ ทาให้สั งคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด จากเมื่อก่อนที่
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การเกษตรเน้นแบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ใช้เฉพาะแรงกายและเครื่องมือพื้นฐาน เช่น มีด
พร้า จอบ เป็นต้น บุกเบิกที่ทากิน เปลี่ยนมาเป็นการใช้เครื่องทุ่นแรงสมัยใหม่มากขึ้น เช่น เลื่อยยนต์
รถไถ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทาลายมากขึ้น
จนเริ่มเสียสมดุล
ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัย น้าป่าไหลทะลักเข้าสู่ชุมชนคีรีวงอีกครั้ง เกิด
การถล่ มลงมาของดิน และหิ น บนภูเขา ส่ งผลให้ บ้านเรือนและทรัพ ย์สิ น เสี ยหาย รวมทั้งชาวบ้าน
เสียชีวิตจานวนหลายราย ผลจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทาให้สมาชิกในชุมชนพยายามช่วยเหลือตนเอง
และร่วมกันฟื้นฟูชุมชน หนึ่งในกิจกรรมสาคัญที่ทาคือการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคีรีวง
ขึ้นมา จนประสบความสาเร็จในปี พ.ศ. 2523 ทาให้ชาวบ้านมีเงินทุนไว้ใช้หมุนเวีย นและพึ่งพายาม
จาเป็น ความร่วมมื อและการยึดในคุณค่าร่วมของชาวคีรีวงทาให้กลุ่มออมทรัพย์มีการพัฒ นาอย่าง
รวดเร็ว ภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนหลายล้านบาทไว้ ใช้เพื่อการพัฒ นาชุมชนและ
ช่วยเหลือชาวบ้าน หลังจากนั้นรัฐได้ประกาศนโยบายให้พื้นที่ตรงนี้จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดงและพื้นที่
เขตชายแดนสีชมพู ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงด้านความมั่นคงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงให้
มีการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง และมีการประกวดหมู่บ้านที่มีผลงานดี โดยคัดเลือก
จากหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติสาคัญ คือ 1) คนในหมู่บ้านมีความสามัคคี 2) หมู่บ้านมีความพร้อมด้านผู้นา
และ 3) หมู่บ้ านเป็ น พื้ น ที่ สี แดงหรือ เป็ นพื้ น ที่ เสี่ ยง ซึ่งหมู่ บ้านคีรีวงได้ รับ คัด เลื อกให้ ได้รับรางวัล
หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อ.พ.ป.) ในระดับชมเชย
อย่างไรก็ตาม หลังจากหมู่บ้านประสบความสาเร็จในการพัฒนามาระยะหนึ่ง ได้มีเหตุการณ์ที่
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2531 คือ เหตุการณ์อุทกภัย น้าป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลวง ดิน
โคลน ทราย และไม้ซุงไหลบ่าทับถมและทาลายหมู่บ้าน จนอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า
198 หลัง รวมทั้งวัดและสถานที่อื่น ๆ ถูกพัดพาไปด้วย ที่สาคัญคือเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้ลักษณะ
ทางกายภาพของชุมชนคีรีวงเปลี่ยนแปลงไปมาก สายน้าลดความคดเคี้ยวลงและเปลี่ยนทิศทางมาตัด
ผ่านตรงกลางของหมู่บ้าน แบ่งชุมชนออกเป็นสองฝั่งคลองอย่างชัดเจน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทางราชการจึงได้แนะนาให้อพยพย้ายไปตั้งหมู่บ้านใหม่ในที่ที่ปลอดภัยกว่า
แต่ชาวชุมชนไม่ยอมย้ายถิ่น เพราะเห็นว่าที่แห่งนี้บรรพบุรุษได้บุกเบิกและสร้างไว้ให้ มันสาคัญเกิน
กว่าที่จะทิ้งไปได้ ในขณะเดียวกัน เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้ชุมชนคีรีวงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
กลายเป็นจุดหักเหที่ทาให้ชาวชุมชนคีรีวงต้องหันกลับมาทบทวนและพิจารณาปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต
และวิถี ก ารด าเนิ น ชี วิต กั น อย่ างจริงจั ง ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถด ารงอยู่ ในพื้ น ที่ ที่ เปราะบางได้ อ ย่ าง
ปลอดภั ย สมาชิ ก ในชุ ม ชนจึ ง ช่ว ยกั น ฟื้ น ฟู พ ร้อ มปรับ เปลี่ ย นการใช้ ชีวิ ต โดยการลดการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติลงเพือ่ ให้ระบบนิเวศมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น
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ในปี พ.ศ. 2532 ได้ มี ก ารด าเนิ น โครงการฟื้ น ฟู แ ละบรรเทาอุ ท กภั ย บ้ า นคี รี ว งโดยกรม
ชลประทาน ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดาริ มีการขุดลอกคลองและป้องกันตลิ่ง เพื่อแก้ปัญหา
การกัดเซาะและลดแรงปะทะของน้าในคลอง ใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท และในปีเดียวกัน กองทัพ
ภาคที่ 4 ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ห มู่ บ้ านได้ ม าสร้า งที่ พั ก พิ งชั่ ว คราวประมาณ 300 หลั ง ให้ กั บ ชาวบ้ านที่
บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ก่อนที่ชาวบ้านเหล่านี้จะสร้างบ้านใหม่ และมูลนิธิศุภนิมิต
ได้เข้ามาดูแลเรื่องทั่วไป และเก็บข้อมูลเพื่อทาวิจัย นอกจากนี้ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนากลุ่มต่าง
ๆ ในชุมชนยังได้ร่วมกับสวนสร้างสรรค์นคร-บวรรัตน์จัดตั้งกองทุนเติมสีเขียวใส่เขาหลวง โดยมีการจัด
กิจกรรมปลูกป่าทดแทนขึ้น ตั้งแต่พื้นราบในหุบเขาคีรีวงไปจนถึงยอดเขาหลวง ปลูกต้นประดู่ตลอด
แนวคลองท่าหา คลองปง คลองท่าชาย และคลองท่าดี เพื่อให้ต้นไม้ช่วยยึดเกาะหน้าดินและป้องกัน
การพังทลายของหน้ าดิน บริเวณริมตลิ่ งของชุมชน หลังจากชุมชนเริ่มมีการฟื้นฟูขึ้นมา ในปี พ.ศ.
2534 กรมโยธาธิ การได้ส ร้างสะพานข้ามคลองในชุมชนคีรีว ง ซึ่งมีความยาวประมาณ 100 เมตร
โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 8 ล้านบาท เพื่อใช้เชื่อมและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของคน
สองฝั่งชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 มีการอบรมการพัฒนาผู้นาให้กับชุมชนบ้านคีรีวง ดาเนินการโดย
มูลนิธิโกมล-คีมทอง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนไทย-ออสเตรเลีย (TACAP) ในขณะเดียวกัน
มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ได้ก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนคีรีวง) นอกจากนี้ วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราชยังได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและช่วยฝึกทักษะการเป็นผู้นาของ
ชุมชนด้วย
ปี พ.ศ. 2536 เนื่ องจากชุมชนมี ขนาดใหญ่ จานวนประชากรเพิ่ มมากขึ้น จึง เสนอให้ ทาง
ราชการแยกหมู่บ้านออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง หมู่ที่ 9 บ้านขุน
คีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทาโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองปงในชุมชนบ้านคีรีวง เพื่ออานวยความสะดวกในการคมนาคมของคนในชุมชน ถัดมาในปี พ.ศ.
2537 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียได้สนับสนุนการทาโครงการพัฒนาอาชีพ
เสริมควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ ชาวบ้านลดการทาลายธรรมชาติลงและให้ ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้ในการจัดการอาชีพรวมถึงธุรกิจชุมชน โดยให้คนในชุมชนได้มีโอกาสในการสร้าง
อาชีพภายใต้บริบทที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่า
ผลจากการพั ฒ นานี้ ก่ อ ให้ เกิ ด กลุ่ ม อาชี พ ขึ้ น อย่ า งหลากหลาย อี ก ทั้ ง ในปี พ.ศ. 2539 กลุ่ ม การ
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านคีรีวงได้เริ่มก่อตัวและมีรูปแบบการดาเนินการที่ชัดเจนขึ้น โดยมีการไปศึกษาดู
งานที่ ชุมนเกาะยาวน้ อย จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จในเรื่องของการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อกลับมาแล้วจึงได้มีการตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงขึ้น
โดยมีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นากลุ่มองค์กรต่าง ๆ เป็นแกนนา ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่อง
การท่องเที่ยวฐานชุมชน ทาให้ชุมชนเริ่มมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
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หลั งจากชุม ชนเริ่ ม มีชื่ อเสี ยงและเป็ น ที่ รู้จักของบุ คคลภายนอกมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2543
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ เข้ามาให้การสนับสนุนจัด ทาโครงการก่อสร้างถนนในชุมชนเป็น
ระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่ออานวยความสะดวกในการคมนาคมระหว่างชุมชนกับอาเภอและตัวเมือง
นครศรีธรรมราช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนให้มีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. 2544 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทาโครงการสร้างป้ายสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในชุมชนคีรีวง เพื่อเป็นสื่อแสดงสัญลักษณ์ให้ผู้มาเยือนได้รู้จักกับสถานที่
ของชุมชนอย่างทั่วถึง ทาให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ ปี พ.ศ.
2545 กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม ได้ ก าหนดให้ บ้ า นคี รี ว งเป็ น หมู่ บ้ า น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบ 1 ใน 20 หมู่บ้านใน 19 จังหวัดทั่วประเทศ และได้
สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ อันช่วยเพิ่ม
รายได้ให้กับกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่ อง จากการส่งเสริมและพัฒ นาด้วยการนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างหลากหลายมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒ นา
ชุมชนได้คัดเลือกให้บ้านคีรีวงเป็นหมู่บ้านโอทอปต้นแบบ และต่อมากระทรวงการท่องเที่ยวและการ
กีฬาได้คัดเลือกหมู่บ้านคีรีวงให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป 1 ใน 4 หมู่บ้านต้นแบบทั่วประเทศไทย
สถานการณ์และพัฒนาการของชุมชนดังกล่ าวนี้สามารถสรุปเป็นเส้นเวลา (Time Line) ดังตารางที่
4.1

ตารางที่ 4.1 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคีรีวง พ.ศ. 2505 – 2548
ปีพุทธศักราช

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อชุมชน

ผลกระทบต่อการดารงชีพ
สังคมและเศรษฐกิจ

2505

วาตภัย แหลมตะลุมพุก

2518

อุทกภัย
น้าป่าไหลหลาก

2523

การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
ประสบความสาเร็จ
หมู่บ้านได้รับรางวัลชมเชย
(อ.พ.ป.)

2528

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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• บ้ า นเรื อ นและสวนผลไม้ เ สี ย หาย • การสัญจรทางน้าเพื่อการแลกเปลี่ยน • ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม เริ่ ม เสี ย ส ม ดุ ล
จานวนมาก
ข้าวของยุติลง
เนื่องจากป่าไม้ที่ลดลงอย่างมหาศาล
• ลาคลองท่าดีมีความตื้นเขิน เนื่องจาก • เกิดเส้นทางคมนาคมทางบก มีความ
การพั งทลายของหน้ าดิ น สาเหตุ เกิ ด
สะดวกกับการติดต่อโลกภายนอก
จากพื้นที่ป่าถูกทาลายจากการตัดต้นไม้ • วิถีชมุ ชนเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญ
ใหญ่
ขึ้นเนือ่ งจากการคมนาคมสะดวกขึ้น
• บ้านเรือน ทรัพย์สิน เกิดความเสียหาย • คนในชุ ม ชนช่ ว ยเหลื อ ตั ว เอง และ • ดินและหินถล่ม
อย่างมาก
ช่วยกันฟื้นฟูชุมชน
• ผู้คนเสียชีวิต
• ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
• หมู่บ้านมีเงินทุนไว้ใช้หมุนเวียนยาม
จาเป็น
• หมู่ บ้ า นได้ รั บ รางวั ล ชมเชยในการ • ส ภ าพ แ วด ล้ อม ถู ก ท าล ายอ ย่ าง
ประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกัน
ต่อเนื่อง และยังไม่ได้รับการแก้ไข
ตนเองระดั บ ประเทศ (ซึ่ งพิ จ ารณา
จากความสามัคคี ความพร้อม ผู้นา
พื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดง)

ปีพุทธศักราช

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อชุมชน

ผลกระทบต่อการดารงชีพ
สังคมและเศรษฐกิจ

อุทกภัย
น้าป่าไหลหลากจาก
เทือกเขาหลวง

2536

ชุมชนแยกหมู่บ้าน

2537

เกิดโครงการพัฒนาอาชีพ

2539

ตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

• น้ าป่ า จากเทื อ กเขาหลวง พร้ อ มดิ น • ชาวบ้ า นเรี ย นรู้ ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี
โคลน ทราย และไม้ซุง ไหลบ่าทั บถม
การดารงชีวิต และการทาอาชีพอย่าง
ทาลายหมู่บ้าน บ้านเรือน วัด โรงเรียน
จริงจัง
ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมเสียหาย • เกิดกลุม่ อาชีพ มีการสร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขึ้น บนฐานของภูมิปัญญา
• ผู้คนเสียชีวิต
ท้องถิ่น วัตถุดิบในท้องถิ่น
• มี ป ระชากรเพิ่ ม มากขึ้ น โดยแยก • ชาวบ้านได้รับความสะดวกจากการ
ออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ
สร้ า งสะพานข้ า มคลอง ท าให้ ก าร
- หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง
เดินทางสะดวกสบายมากขึ้น
- หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง
- หมู่ที่ 9 บ้านขุนคีรี
- หมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม
• อบจ. ได้ ท าโครงการก่ อ สร้างสะพาน
ข้ามคลองปงในชุมชน
• หน่ ว ยงานภายนอกสนั บ สนุ น การท า • ชาวบ้ านพึ่ งตนเองได้ ในการจั ด การ • ชาวบ้านลดการทาลายธรรมชาติ
โครงการพัฒนาอาชีพเสริม
อาชีพรวมถึงการทาธุรกิจชุมชน
• การท่ อ งเที่ ย วของชุม ชนมี ก ารพั ฒ นา • กลุ่ ม อาชี พ และกลุ่ ม กิ จ กรรมการ • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
จากการศึกษาดูงาน เกิดแกนนาในการ
ท่องเที่ยวเริ่มมีการฟื้นฟู
ความสมดุล ชาวบ้านรู้จักใช้ประโยชน์
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2531

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีพุทธศักราช

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อชุมชน

ผลกระทบต่อการดารงชีพ
สังคมและเศรษฐกิจ

2543 – 2544

2545

2548

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน

•

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้
บ้านคีรีวงเป็นหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กระทรงมหาดไทย โดย
หน่วยงานพัฒนาชุมชน
กาหนดให้บ้านคีรีวงเป็น
หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ

•

•

•

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการการท่องเที่ยว
จากทรัพยากรอย่างไม่ทาลาย
เกิ ด โครงการก่ อ สร้ า งถนนในชุ ม ชน • รายได้ จ ากกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว • เกิดปริมาณขยะจากการท่องเที่ยวเพิ่ม
ระยะทาง 10 กิโลเมตร
เพิ่มมากขึ้น
มากขึ้น
เกิดโครงการสร้างป้ายสื่อความหมาย
ในแหล่งท่องเที่ยว
เป็นโครงการต้นแบบ 1 ใน 10 หมู่บ้าน • หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาดู
ใน 19 จั งหวั ด ทั่ วประเทศ และได้ รั บ
งานภายในชุมชนมากขึ้น
เงินสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชุมชนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน • ชุ ม ชนมี ชื่ อ เสี ย ง เป็ น ที่ รู้ จั ก ของ • เริ่ ม มี ปั ญ ห า ม ล พิ ษ ท า งอ า ก า ศ
ท่ อ งเที่ ย ว OTOP 1 ใน 4 ห มู่ บ้ าน
ภายนอก และมี ห น่ ว ยงานเข้ า มา
เนื่ อ งจ า ก ก า ร เพิ่ ม ป ริ ม า ณ ข อ ง
ต้นแบบทั่วประเทศ
เรี ย นรู้ ก ารจั ด การต่ า ง ๆ ภายใน
ยานพาหนะทีเ่ ข้ามาในชุมชน
ชุมชน

แหล่งที่มา พัฒนาโดยผู้ศึก

66

67
4.1.5 การประกอบอาชีพ
อาชีพหลักที่ทามาตั้งแต่ อดีตของชาวคีรีวงคือการทาสวนในลักษณะที่เรียกว่า “สวนสมรม”
อันเป็นการปลูกพืช ผัก และไม้ผลหลายชนิดแบบผสมผสานไว้บนเนื้อที่เดียวกัน ผลผลิตที่ได้จากการ
ปลูกมักจะนามาบริโภคและแลกเปลี่ยนกันระหว่างชาวนอกกับชาวเหนือ โดยชาวนอกคือคนที่อยู่นอก
หมู่ บ้ า น ได้ แ ก่ ชุ ม ชนริ ม ทะเลแถบลุ่ ม น้ าปากพนั ง ส่ ว นชาวเหนื อ คื อ คนที่ อ ยู่ ในหมู่ บ้ า นคี รี ว ง
การแลกเปลี่ยนดังกล่าวทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์และเป็นที่มาของคาว่า “เกลอเขา เกลอเล” ที่สะท้อน
ความสั มพัน ธ์แบบพึ่งพากัน ระหว่างกลุ่ มคนที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขากับกลุ่ มคนที่อาศัยอยู่ในพื้ นที่
ชายฝั่งทะเล ผ่านการแลกเปลี่ยนผลผลิตที่กลุ่มหนึ่งมีมากจนเกินพอในขณะที่อีกกลุ่มขาด ทาให้ชุมชน
เกิดความคุ้น เคยและสนิ ทสนมกัน และเกิดความรู้สึ กเห็ นอกเห็ นใจกัน เนื่องจากในอดีตเป็นยุคที่
เส้นทางการคมนาคมยังไม่สะดวก การเดินทางระหว่างชุมชนยังคงมีความลาบาก เป็นการเดินทางเท้า
เพื่อหาบผลผลิตไปแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน โดยการนาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้ในการสานตะกร้า
ที่เรียกว่า “โตร๊ะ” นามาใช้บรรจุผ ลไม้และผลผลิ ตที่ได้จากสวนสมรมไปยังตลาดหรือชุมชนอื่น ๆ
การทาตะกร้านี้ ทาโดยการนาเอาต้นคลุ้ม ซึ่งเป็นพืชตระกูลคล้า ที่มีคุณสมบัติเปลือกหนา มีความ
แข็งแรงและทนทานกว่าต้นคล้า มาสานเป็นตะกร้า โดยใช้คานหาบที่ทาจากไม้ไผ่ที่แข็งแรง สามารถ
รั บ น้ าหนั ก มากถึ ง 40 กิ โลกรั ม ขากลั บ ก็ จ ะน าสิ่ งของเครื่ อ งใช้ จ าเป็ น ต่ อ การอุ ป โภคบริ โภคใน
ชีวิตประจาวัน เช่น กะปิ เกลือ น้าตาล เป็นต้น ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อมาจากตลาดระหว่าง
ทาง กลับมาใช้ในครอบครัวและจาหน่ายจ่ายแจกในชุมชน
ในปัจจุบัน คนในชุมชนคีรีวงยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก (ดังตารางที่ 4.2) และ
ยังคงมีการทาสวนสมรม บนฐานของการนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาปรับใช้เช่นเดียวกับในอดีต
ทว่าคนในชุมชนได้มีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพขึ้นมาก โดยมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ขึ้นมาอย่างหลากหลาย ได้แก่ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนบ้านคีรีวง กลุ่มใบไม้
กลุ่มลูกไม้ กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน กลุ่มบ้านสมุนไพร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคีรีวง กลุ่มลาย
เทียนบาติกสีธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้ านเกษตรสอยดาว กลุ่มแม่บ้านทาขนม กลุ่มน้ายาเอนกประสงค์
สาหรับใช้ในครัวเรือน กลุ่มแปรรูปผลผลิตและถนอมอาหาร กลุ่มแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร กลุ่ม
แปรรูปผักผลไม้ชุมชนคีรีวง กลุ่มอาชีพสวนผลไม้ชุมชนคีรีวง และกลุ่มเกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชนคีรีวง เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นเหล่านี้ยังคงมีความเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม โดยมี
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์จนกลายเป็นผลผลิตที่สามารถนามาขายสร้างรายได้เสริม และยัง
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยบางส่วนอีกด้วย ซึ่งในการศึกษานี้ได้คัดเลือกบางกลุ่ม
มาศึกษาในรายละเอียดเป็นรายกรณีต่อไป
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ตารางที่ 4.2 การประกอบอาชีพของคนในชุมชนคีรีวง
อาชีพ
เกษตรกร
ค้าขาย
รับจ้าง
รับราชการ

จานวน (ร้อยละ)
80.93
6.31
9.09
3.66

แหล่งที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2561
4.1.6 ความเกี่ยวข้องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการดารงชีพในชุมชน
ชุมชนคีรีวงเป็ น ชุมชนที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ อย่างมาก
เนื่ องจากที่ตั้งของชุมชนอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาและมีแม่น้าไหลผ่ านหมู่บ้านซึ่งมีน้าตลอดทั้งปี
วิถีการดาเนินชีวิตและการดารงชีพของคนในชุมชนจึงมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาพบว่า ภายใต้สภาพการณ์ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์
ของชุมชนที่เป็นมาตั้งแต่อดีต ชาวบ้านมีความผูกพันและมีการดารงชีวิตที่พึ่งพิ งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มแรกของการตั้งถิ่นฐาน กล่าวคือ บรรพบุรุษ
กลุ่มแรกของชาวคีรีวงได้เลือกจองพื้นที่บริเวณที่ราบในโอบล้อมของขุนเขาแห่งนี้เพื่อการตั้งถิ่นฐาน
เนื่องจากเห็นว่าเป็นทาเลที่ยากต่อการถูกคุกคามหรือถูกติดตาม ในขณะเดียวกันพื้ นที่แห่งนี้มีความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ และน้า เพราะลาคลองท่าดี ไหลผ่าน พวกเขาจึงได้ใช้พื้นที่แห่งนี้ในการก่อตั้ง
บ้านเรือนขึ้น ณ จุดที่มีลาน้าสามสายไหลมาบรรจบกัน พร้อมกับได้เพาะปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด
แทรกไว้ ในป่ าท่ ามกลางพั น ธุ์ไม้ ธ รรมชาติ ตั้ งแต่ ริมฝั่ งน้ าสู่ เชิ งเขาทั้ ง 3 ด้ าน ได้ แ ก่ เขาหอยสั งข์
เขายอดเพล และเขาหลวง แต่หลังจากเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ที่แหลมตะลุมพุก เมื่อปี พ.ศ. 2505
ซึ่งเป็ นครั้งแรกที่ชุมชนคีรีวงได้รับ ผลกระทบ โดยมีบ้านเรือนและสวนผลไม้เกิดความเสียหายเป็น
จานวนมาก ลาคลองท่าดีมีความตื้นเขิน เนื่องจากการพังทลายของหน้าดิน ชาวบ้านได้วิเคราะห์
สาเหตุแล้วคาดว่าเกิดจากการตัดไม้ทาลายป่า เป็นสาคัญด้วยประการหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อม
เริ่มเสียความสมดุลอย่างเห็นได้ชัด ไม่สามารถรับน้าและลมที่พัดมาอย่างรุนแรงได้ เหตุการณ์ครั้งนี้ทา
ให้การดารงชีพของชาวบ้ านเริ่มมี การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะส่ วนหนึ่งการสัญ จรทางน้าเพื่อการ
แลกเปลี่ยนสินค้าต้องยุติลง และเกิดเส้นทางคมนาคมทางบกขึ้นมาแทน ทาให้มีความสะดวกมากขึ้น
ชุมชนสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นในชุมชนคีรีวง วิถีการดาเนินชีวิตจึงค่อยๆ
เปลี่ยนไป รวมถึงยุทธวิธีการดารงชีพก็ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีบ้านเรือนและ
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ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจานวนหนึ่ง อีกทั้งมีชาวบ้านเสียชีวิตกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ ด้วย ทั้งนี้เป็น
ผลมาจากมี ดิ น และหิ น ถล่ ม ลงมาจากเทื อ กเขาจ านวนมาก เหตุ ก ารณ์ ใ นครั้ ง นี้ ไ ด้ ส่ ง ผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสภาพทางกายภาพของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คนใน
ชุมชนจึงพยายามช่วยเหลือตัวเองและร่วมกันฟื้นฟูชุมชน โดยการสร้างที่อยู่อาศัยและปรับพื้นที่ทากิน
ขึ้น มาใหม่ทั้งหมู่บ้าน จนกระทั่งชุมชนคีรีวงได้ ประสบเหตุการณ์อุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น มาอีก ในปี
พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้รับการเตือนภัยไว้ล่วงหน้า โดยได้เกิดการพังทลายของภูเขาลงมา
ดินและน้าป่าไหลทะลักเข้ามาในชุมชน ก่อความเสียหายให้บ้านเรือน ไร่นา ชี วิตและทรัพย์สินอย่าง
หนักหน่วง พื้นที่บางส่วนได้กลายเป็น ที่ร้างเสมือนทะเลทราย และบางส่วนกลายเป็นลาน้าใหญ่กว้าง
ประมาณ 30-40 เมตร นอกจากนี้ สถานที่ สาคัญ ของชุมชน ทั้งวัด โรงเรียน รวมทั้ง ที่ตั้งกลุ่ มออม
ทรัพย์ ได้ถูกน้ากัดเซาะพังไปเช่นเดียวกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมหาศาลจนไม่สามารถคานวณค่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้
การที่มีเหตุการณ์วาตภัยและอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับ พื้นที่คีรีวงหลายครั้ง ได้สร้างผลกระทบต่อ
ต่อวิถีการดาเนินชีวิตและการทามาหากินของชาวบ้านในชุมชนคีรีวงอย่างมาก ทั้งที่อยู่อาศัย ที่ทามา
หากิน และสถานที่สาคัญ รวมทั้งสถานที่ทากิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นอุปสรรคที่สร้างความเปราะบางแก่
การดารงชีพของคนในชุมชนด้วย ดังที่อดีตผู้นาชุมชนได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวว่า
… ผมวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นว่ามีปัจจัยเหล่านี้ คือ 1) ปัจจัยเรื่อง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในอดีตไม่มีกระบวนการจัดการ และดูแลทรัพยากรทาง
ธรรมชาติของชุมชน 2) คนไปทาลายธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ และ 3) ชุมชนคีรี
วงมีที่ตั้งอยู่ บ นเทือกเขาหลวงที่สู งที่สุ ดในภาคใต้ พอเกิ ดเหตุการณ์ ที่รุนแรงก็ไม่ส ามารถ
รับมือได้ ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นจากคนนั้นเกิดจากคนมาทาลายธรรมชาติโดยวิถีชีวิต เขาไม่ได้
ตั้งใจจะทาลาย แต่มัน เป็ นวิถี เป็นวัฒ นธรรม เป็นอาชีพ ที่เป็นไปโดยธรรมชาติมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ (ยงยุทธ กระจ่างโลก, สัมภาษณ์, 2560)
จากที่กล่าวมา รวมทั้งคาอธิบายของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ สะท้อนให้เห็นว่า ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนคีรีวงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงชีพ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพียงแต่
ในอดีตชาวบ้านอาจยังไม่รู้แนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ อย่างชาญฉลาด และรับรู้
ถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึ้นตามมาจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระวัง แต่เมื่อประสบกับปัญหา ในขณะ
ที่ในปั จจุ บั น ชาวบ้ านได้ วิเคราะห์ และมี ความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และทราบถึงแนว
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวัง รวมทั้งพยายามใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้คนในชุมชนสามารถดารงชีพอยู่กับ ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีความสุข และยาวนาน
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ความพยายามในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเน้นการใช้อย่างชาญฉลาดนี้ มีความเชื่อมโยงกับ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น ส าคั ญ ด้ ว ย สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความพยายามในการด ารงชี พที่ ค านึ ง ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนคีรีวง คือ การทาสวนสมรม ซึ่งเป็นการปลูกพืชหลาย
ชนิด โดยเฉพาะไม้ผล บนพื้นที่เดียวกันที่มีขนาดจากัด เป็นการปลูกในลักษณะที่ผสมปนเปกันไปโดย
อิงความเป็นธรรมชาติ ปราศจากการใช้สารเคมี ไม่มีการแยกแปลงตามชนิดของพืช แต่ เป็นการจัดให้
พืชต่างชนิดอาศัยอย่างเกื้อกูลกัน ในพื้นที่เดียวกัน ร่วมกับพืชดั้งเดิมบางส่วนที่มีอยู่ นับเป็นภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของคนภาคใต้อย่างแท้จริง เพราะพบได้ในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ตอนบน เป็นการปฏิบัติที่ช่วย
ลดความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร เนื่ องจากไม้ผลต่างชนิดกันมักจะออกผลใน
ช่วงเวลาที่ต่างกัน ทาให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อรับประทานและจาหน่ายได้ตลอดทั้งปี
อีกทั้งยังช่วยในการป้องกันผลผลิตล้นตลาดด้วย ในปัจจุบัน การทาสวนสมรมยังคงมีการสืบทอดและ
ทากันมาอย่างกว้างขวาง จนสามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม โดยมีผู้ทาส่วนลักษณะนี้ในชุมชนกว่า
3,000 ครัวเรือน ผลิตผลทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของคีรีวง คือ มังคุด เงาะ ทุเรียน และสะตอ ส่วนมาก
มาจากสวนสมรม

4.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพในชุมชนคีรีวง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการดารงชีพ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากพัฒนาการทาง
ความคิด การทดลองปฏิ บั ติ จนเห็ น ผล และการปรับตัว ให้ เหมาะกับสภาพปั ญ หาที่คนในท้องถิ่น
ประสบ โดยรวมถึงการปรับวิถีการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนและวิถีการดารงชีพในรูปแบบต่าง ๆ
ทาให้เกิดผลผลิตตามมาที่สามารถสร้างอาชีพซึ่งก่อให้เกิดรายได้ อันเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการมีเศรษฐกิจที่ดีของคนในชุมชนได้
คนในชุ ม ชนคี รี ว ง อ าเภอลานสกา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช อาศั ย อยู่ ท่ า มกลาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีการดารงชีพของคนในชุมชนมาตั้งแต่อดีต จนถึง
ปั จ จุ บั น และเป็ น รากฐานของการเกิ ด ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ส าคั ญ อย่ างหลากหลาย โดยในอดี ต
ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาขึ้นมาจากการลองผิดลองถูก และมีการทดลองใช้รวมทั้งปรับแต่งจนสามารถ
นามาใช้ได้จริง จากความคิดของบรรพบุรุษ แล้วถ่ายทอดต่อเนื่องกันมา ต่อมาได้มีการพัฒนาเพื่อปรับ
ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของการดาเนินชีวิตตามยุคสมัยและของบริบทชุมชนและสังคมวงกว้าง
ดังจะเห็นได้จากการนาภูมิปัญญามาปรับใช้และสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะกับความ
ต้องการของคนในปัจจุบัน และไม่ได้ จากัดอยูเพียงแต่ความต้องการของคนในชุมชนเท่านั้น แต่ยัง
คานึงถึงความต้องการของตลาดภายนอกชุมชนด้วย นอกจากนี้ยังมีการนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อ
พั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ทั้ งในส่ ว นที่เกี่ย วข้ องกับ วิธีการผลิ ต การบรรจุ ภัณ ฑ์ และการตลาด และมี ก าร
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รวมกลุ่มอาชีพหลากหลายกลุ่ม ขึ้นในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้การรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ซึง่ นาภูมิปัญญาเหล่านี้มาปรับใช้เพื่อผลิตเป็นสินค้ามาจาหน่าย สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม
และครอบครัว อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้ภายนอกได้รู้จักชุมชนคีรีวง ช่วยให้เศรษฐกิจ เติบโตขึ้นใน
ชุมชน
การรวมกลุ่มที่มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพมาใช้ของสมาชิกชุมชนคีรี
วงมีด้วยกันหลายกลุ่ม แต่ที่เด่นชัดและมีการพัฒนาให้สามารถดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมี 6 กลุ่ม
ด้วยกัน คือ 1) กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ 2) กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนบ้านคีรีวง 3) กลุ่มมัดย้อมสี
ธรรมชาติ 4) กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน 5) กลุ่มบ้านสมุนไพร และ 6) กลุ่มลูกไม้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้
เลือกกลุ่มเหล่านี้มาศึกษาเชิงลึกเพื่อสะท้อนถึงภูมิปัญญาชนิดต่าง ๆ ที่ชุมชนมีและนามาใช้ดารงชีพ
ของคนในชุมชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1 กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ
1) ประวัติความเป็นมา
ก่ อ นการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ลายเที ย น คุ ณ อารี ขุ น ทน ได้ ชั ก ชวน คุ ณ ทิ ม าทร ไชยบุ ญ
แกนนากลุ่มผู้ซึ่งมีความสามารถในการเขียนลายบนผ้าบาติก ให้ไปทางานในกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ
เพื่อให้ เป็ นผู้ออกแบบผ้า และลวดลายต่าง ๆ นายทิมาทรทาได้ประมาณ 1 ปี จึงชักชวนเพื่อนรวม
ทั้งหมด 15 คน มาตั้งกลุ่มลายเทียนขึ้นมา เนื่องจากต้องการความเป็นอิสระจากกลุ่มมัดย้อม ก่อนการ
จั ด ตั้ งกลุ่ ม นายทิ ม าทรได้ ไปเข้ ารั บ การอบรมการท าผ้ า บาติ ก ที่ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช และเห็ นว่ามีความรู้พอที่จะใช้ทามาหากินได้ รวมทั้งเสียดายความรู้ที่ได้ เรียนมา
จึงได้ระดมทุนจากเพื่อนๆ ที่สนิทกันได้เงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 5,000 บาท แล้วนาเงินมาลงทุนซื้อ
วัสดุต่างที่จะใช้และช่วยกันทางานเป็นเวลา 3 เดือนโดยไม่มีการจ่ายค่าแรงงาน เพื่อเป็นการสะสมทุน
หลังจาก 3 เดือนผ่านไป ได้คืนเงินให้สมาชิกที่สมทบเงินในตอนแรก และเริ่มจ่ายค่าแรงงานให้ กับ
สมาชิก ซึ่งในช่วงนั้นสมาชิกได้ถกเถียงกันเพื่อหารูปแบบการจัดการกลุ่มว่าจะเป็นแบบไหนจึงจะดี
ในที่ สุ ด ได้ ข้ อ ตกลงกั น ว่ า ให้ นายทิ ม าทร ซึ่ ง เป็ น ประธานกลุ่ ม เป็ น ผู้ จั ด การเองในลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการ ส่วนสมาชิกไม่ต้องการเงินปันผล ขอให้จ่ายค่าแรงงานที่ทาก็พอแล้ว
ในช่วงแรกของการจัดตั้งกลุ่มในปี พ.ศ. 2545 กลุ่มฯ ได้มีการเขียนโครงการเพื่อขอ
เงินสนับสนุนจาก อบต. กาโลน และ อบต. กาโลนได้ ให้การสนับสนุนเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
สถานที่ทาผ้าบาติกเป็นจานวนเงิน 48,000 บาท โดยสมาชิกได้มาช่วยกันออกแรงก่อสร้าง นอกจากนี้
ยั งไปกู้ เงิ น ที่ ก ลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ข องชุ ม ชนมาอี ก 50,000 บาท เพื่ อ ใช้ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการ
ประกอบการ เมื่อจ่ายคืนเงินกู้หมดในปลายปี พ.ศ. 2547 จึงกู้มาอีก 150,000 บาท เพื่อนาเงินมาต่อ
ยอดและพัฒนากลุ่มให้พร้อมทีจ่ ะขยายการการผลิตให้มากยิ่งขึ้น
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ส าหรั บ การตั้งชื่ อกลุ่ ม นั้น นายแพทย์ บั ญ ชา พงษ์ พ าณิ ช ซึ่ งเป็ น ที่ รู้จักในชื่อ ว่า
“หมอบัญชา” นักกิจกรรมที่สนใจงานพัฒนาที่สมาชิกกลุ่มให้ความเตารพนับถือ เป็นผู้ตั้งชื่อให้ ตอน
แรกนายทิมาทรได้ตั้งชื่อกลุ่ มว่า “กลุ่มผ้าบาติกสีธรรมชาติ ” ซึ่งหมอบัญ ชาเห็ นว่าชื่อ นี้บ่งบอกถึง
กิจกรรมที่กลุ่มทาตรงเกินไป ไม่มีความดึงดูดใจ จึงตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มลายเทียน” อันหมายถึงการ
หล่อหลอมจิตใจคนทางานให้เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ หมอบัญชายังได้แนะนาการออกแบบลวดลาย
ผ้าบาติกว่า ควรทาให้ฉีกจากแนวเดิม เพราะเห็นว่าการทาลวดลายแบบเดิมจะทาการตลาดได้ยาก
และสิ น ค้าไม่มี เอกลั กษณ์ ผลจากการพั ฒ นาท าให้ กลุ่ มลายเที ยนได้ รับ อนุ ญ าตให้ ใช้ เครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน 2547
นอกจากนี้ ยั งได้รั บ รางวัล ชมเชยอั นดั บ 1 จากการประกวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ “OTOP เมื องคอน ’47”
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เนื่องในงานมังคุดหวาน อลังการ OTOP เมืองคอน ’47 และได้รับการ
คัดสรรให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2547 ประเภทผ้าเอกนกประสงค์ ระดับสี่
ดาว
2) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
การจัดตั้งกลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาตินี้มีวัตถุประสงค์ 8 ประการ คือ 1) สร้าง
อาชีพเสริมให้กับบุคคล 2) สร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 3) สร้างความเข้มแข็งแก่ คนในชุมชนให้
สามารถคิดเอง ทาเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น 4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) เพื่อให้สมาชิก
รู้ จั ก ใช้ เวลาว่ างให้ เป็ น ประโยชน์ 6) เพื่ อ เสริม สร้ างความเข้ ม แข็ งสามั ค คี ในหมู่ ค ณะ 7) ส่ งเสริ ม
ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ของสมาชิ ก ชุ ม ชนในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิถี ชี วิต และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ 8) เป็นการอนุรักษ์และเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) การบริหารจัดการ
โครงสร้ างในการบริ ห ารจั ด การและการด าเนิ น การของกลุ่ ม ลายเที ย นบาติ ก สี
ธรรมชาติ มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานกลุ่ม รองประธาน เลขานุการ และเหรัญ ญิ ก
ตาแหน่งละ 1 คน เพื่อทาหน้าที่หลักในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีคณะทางานซึ่งเป็นสมาชิกของ
กลุ่ มรวม 15 คน โดยแต่ล ะตาแหน่งมีการทาหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามกระบวนการผลิต และ
การตลาด ทั้งนี้การดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม ตั้งอยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมของสมาชิก และมีการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม สมาชิกมีการทางานและทาหน้าที่ตามทักษะและความสามารถของแต่
ละคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง
4) แนวทางการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์และผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อจาหน่ายทั้งภายในชุมชน
และส่ งออกนอกชุมชน ได้แก่ ผ้ าชิ้น ผ้ าพั นคอ หมวก ปลอกหมอนข้าง เสื้ อเชิ้ตผู้ช าย เสื้ อผู้ ห ญิ ง
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กระเป๋าสตางค์ ผ้าเช็ดหน้า เสื้อซาฟารี ผ้าเอนกประสงค์ ผ้าคลุมเตียง กระเป๋า สะพาย และกระเป๋า
โทรศัพท์
กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ มีการถ่ายทอดวิธีการทาให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) การพัฒนา
ลวดลายให้เป็นเอกลักษณ์และมีจุดเด่น เช่น ลวดลายทิวทัศน์ แหล่งธรรมชาติ สถานที่สาคัญ และ
บุคคลสาคัญ ฯลฯ และ 2) พัฒ นาโดยการนาผ้าไหม ผ้าลิ นิน ผ้ าเรยอง ผ้าไหมจีน มาทาการผลิ ต
ด้านการตลาด 1) การจัดนิทรรศการตามแหล่งชุมชน สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 2)
การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายทางอินเตอร์เน็ต และ 3) การจาหน่ายสินค้าตามศูนย์การค้าผลิตภัณฑ์
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
5) ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
ที่ผ่ านมากลุ่ มลายเที ยนบาติกสีธ รรมชาติ ได้ป รสบกับ ปัญ หาและอุปสรรคในการ
ดาเนินกิจกรรมหลายประการ ได้แก่ 1) เงินทุนสนับสนุนโครงการจากรัฐบาลมีจากัด 2) การพัฒนา
ลวดลายการผลิ ตเป็ น ไปได้ช้า 3) ใช้เวลาในการผลิ ต งานแต่ล ะชิ้น นาน เพราะมีเทคนิคที่ ค่อนข้าง
ยุ่งยาก 4) วัตถุดิบมีจานวนจากัด 5) การวาดลวดลายต้องใช้เทคนิคและความเชี่ยวชาญพอสมควร
จึงต้องใช้เวลาในนานในการฝึก 6) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม เช่น การโฆษณาในโทรทัศน์
และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ 1) จัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ รวมทั้ง
พยายามหาวัส ดุที่ส ามารถทดแทนกัน ได้ ให้ มีท างเลื อกเพิ่ มขึ้น เช่น ผ้ าใหม่ และผ้ าลิ นิ น เป็นต้ น
2) พัฒนาลวดลายให้ทันสมัย และมีเอกลักษณ์ 3) จัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก และ 4) เพิ่มทักษะ
โดยจัดฝึกอบรมให้สมาชิกกลุ่ม
4.2.2 กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนบ้านคีรีวง
1) ประวัติความเป็นมา
กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนบ้านคีรีวงเกิดจากการรวมตัวของชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่
ที่ 5, 8, 9 และ 10 ตาบลกาโลน อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ก่อตั้งกลุ่มฯ เมื่อปี
พ.ศ. 2538 เพื่อทากิจกรรมเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงเวลาที่ว่างจากการทาสวน โดยการนาเอา
ผลไม้ที่มีอยู่มากในพื้นที่ คือทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน มาแปรรูปอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยการนาเอาทุเรียน
มากวนและห่อด้วยกาบหมาก แล้วนาไปย่างไฟให้มีรสหอม อันเป็นกรรมวิธีพื้นบ้าน โดยไม่การใส่สาร
กันบูด นับตั้งแต่กลุ่มก่อตั้งมา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ หลายหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ปี พ.ศ. 2538 มู ล นิ ธิ โ กมลคี ม ทอง ในนามของโครงการพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ การ
อนุ รักษ์ธรรมชาติ (พ.อ.อ.) ได้เข้ามาสนับสนุนให้ จัดตั้งกลุ่ ม โดยมีเงินทุนสนับสนุน เบื้ องต้น ให้ ซื้อ
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อุปกรณ์และวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิต นอกจากนี้ยังได้ให้การแนะนาเรื่องการจัดหีบห่อ ซึ่งเป็นการห่อ
ทุเรียนกวนด้วยพลาสติกและมัดด้วยเชือกป่าน และช่วยทาโลโก้ให้ด้วย
- ปี พ.ศ. 2545 องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนได้ให้กลุ่มฯ ยืมเงินจานวน 16,000
บาท เพื่อนาเป็นทุนหมุนเวียน ซึง่ ปัจจุบันนี้ (พ.ค. 2548) ยังไม่ได้คืนเงินให้กับ อบต. กาโลน
- ปี พ.ศ. 2546 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอลานสกา ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด
และพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มาแนะนาให้จัดทาบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยให้ห่อทุเรียนกวนด้วย
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น คือกาบหมาก รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ด้วย นอกจากนี้ยังพาไปดู
งานกลุ่มต่างๆ ที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมกับให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อตู้แสดงสินค้าและชั้น
วางของ ในขณะเดี ย วกั น อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชได้ ช่ ว ยประสานงานเพื่ อ ติ ด ต่ อ
ขอเครื่องหมาย อ.ย. ให้ แต่ยังไม่ได้รับ เพราะทางกลุ่มฯ ยังไม่มีโรงเรือน ซึ่งปัจจุบันกาลังพยายามหา
สถานที่สร้างโรงเรือนโดยใช้เงินสะสมของกลุ่มฯ รวมทั้งทาโครงการของบประมาณจาก อบต. มาเพื่อ
สร้างโรงเรือน
- ปี พ.ศ. 2546 ทุเรียนกวนห่อกาบหมากของกลุ่มฯ ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์
ดีเด่น ระดับสี่ดาว ประเภทอาหาร
2) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนบ้านคีรีวงมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมดังนี้
1) เพื่อเพิ่มรายได้แก่สมาชิกกลุ่ม ครอบครัว และชุมชน 2) เพื่อพัฒนาจิตสานึก และปลูกฝังคุณธรรม
ในการทางานกลุ่ม และ 3) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชน ซึ่งกลุ่มได้สร้าง
ข้อตกลงและกฎระเบียบในการดาเนินงานของกลุ่มร่วมกัน คือ 1) สมาชิกต้องเป็นบุคคลในพื้นที่หมู่ที่
5 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 2) สมาชิกต้องมีความสนใจและตั้งใจในการประกอบอาชีพเสริม
3) สมาชิ ก ต้ อ งเข้ าร่ ว มกิจ กรรมกลุ่ ม ตามเวลาที่ ก าหนด 4) สมาชิ กที่ ไม่ ส ามารถเข้าร่ว มกิ จกรรม
(ขาด ลา มาสาย) ต้องจ่ายค่าปรับตามที่กลุ่มกาหนด และ 5) สมาชิกต้องมีการออมทรัพย์อย่างน้อย
50 บาทต่อเดือน
3) การบริหารจัดการ
การบริ ห ารกลุ่ มฯ ด าเนิ นการในรูป ของคณะกรรมการบริห ารและเปิดโอกาสให้
สมาชิกมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 8 คน คือ ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน
เหรั ญ ญิ ก 1 คน ฝ่ ายตรวจสอบคุณ ภาพ 2 คน ฝ่ ายจัดหาวัส ดุ 2 คน และเลขานุ การ 1 คน ส่ ว น
สมาชิกแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายกวนทุเรียน มีจานวน 25 คน สมาชิกฝ่ายนี้จะทาหน้าที่กวน
ทุเรีย นที่บ้ านของตนเอง เสร็จ แล้ วจะบรรจุทุเรียนกวนลงในปี๊บ แล้ วกลุ่ มฯ จะไปรับ ซื้อ ในราคา
ประมาณ 60-80 บาทต่อกิโลกรัม 2) ฝ่ายห่อกาบหมาก มีจานวน 5 คน ทาหน้าที่ห่อทุเรียนกวนด้วย
กาบหมาก ถ้าต้อ งห่ อทุ เรี ย นกวนจานวนมาก สมาชิก ฝ่ ายนี้ จะไปหาลู กที ม มาช่ว ยห่ อ โดยกลุ่ ม ฯ
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ให้ค่าจ้างค่าห่อชิ้นละ 30 สตางค์ และ 3) ฝ่ายย่าง มีจานวน 5 คน ทาหน้าที่ย่างทุเรียนกวนให้มีกลิ่น
หอม จะย่างครั้งละ 300 อัน กลุ่มให้ค่าจ้างในการย่างครั้งละ 30 บาท
ผลก าไรที่ กลุ่ ม ได้ จากการดาเนิ น การน ามาแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ร้อ ยละ 65
จัดสรรให้สมาชิก ร้อยละ 25 เป็นทุนสาหรับดาเนินกิจการของกลุ่มฯ และร้อยละ 10 เป็นเงินสาหรับ
การพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มฯ จะทาการปันผลให้สมาชิกทุก ๆ 3-4 เดือน แต่ละครั้งสมาชิกจะมีรายได้
จากส่วนนี้เฉลี่ยประมาณ 500 บาทต่อคนต่อเดือน แม้ว่าจะมีกฎระเบียบว่าสมาชิกทุกคนจะต้องฝาก
เงินสัจจะออมทรัพย์คนละ 50 บาท แต่สมาชิกส่วนใหญ่ฝากเงินคนละ 100 บาทต่อเดือน (100 บาท
เท่ากับ 1 หุ้น) แล้วรวบรวมเงินไปฝากเป็นเงินฝากสัจจะในนามของกลุ่มฯ กับกลุ่มออมทรัพย์บ้านคีรี
วง โดยจะมีการปันผลดอกเบี้ยจากเงินฝากให้ กับสมาชิกทุกปี เงินฝากสัจจะของสมาชิกกลุ่มทุเรียน
กวน จะนามาใช้ใน 2 กรณีเท่านั้น คือ กรณีแรก ถ้ากลุ่มมีเงินไม่เพียงพอสาหรับใช้ซื้อวัตถุดิบก็จะเบิก
เงินมาใช้ก่อน กรณีที่สอง สมาชิก สามารถขอกู้ โดยกลุ่มจะคิดดอกเบี้ย ร้อยละ 2 บาทต่อเดือน แต่มี
เงื่อนไขว่าสมาชิกผู้ ข อกู้จ ะต้องฝากเงินติดต่อกันเป็ นเวลา 2 ปี ก่อนจึงจะมีสิ ท ธิ์กู้ได้ ส าหรับเงิน ที่
จัดสรรเพื่อการพัฒนาชุมชน กลุ่มสามารถสะสมได้ประมาณ 10,000 บาทต่อปี โดยจะนาไปสมทบงาน
พัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น วันผู้สูงอายุ วันเด็ก และงานเดือน 3 (งานบุญท่านเถื่อน) งานบุญท้องถิ่น
ฯลฯ
หลั ง จากห่ อ ทุ เรี ย นกวนด้ ว ยกาบหมากและน าไปย่ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แล้ ว
คณะกรรมการบริหารก็จะนัดวันมาช่วยกันบรรจุหีบห่อ โดยคิดค่าแรงให้คนละ 30 บาทต่อวัน เมื่อ
บรรจุหีบห่อแล้วก็จะส่งไปขายที่ร้านฉวางในกรุงเทพ ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์บ้านคีรีวง และนาไปออก
ร้ านตามงานเทศกาลต่ าง ๆ เช่น ในงานกาชาดของศาลากลางจั งหวัด นครศรีธ รรมราช เป็ น ต้ น
คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี โดยจะมีการเลือกตั้งทุกปี อย่างไรก็
ตาม ตั้งแต่มีการตั้งกลุ่มมา ประธานก็ยังเป็นคนเดิม ซึ่งประธานฯ ได้เล่าให้ฟังว่า “เคยลาออกเพื่อให้
คนใหม่มาทาหน้าที่บริหารแทน แต่ก็ไปไม่รอด จึงต้องกลับมาเป็นประธานฯ อีกครั้งหนึ่ง”
4) แนวทางการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มได้ผลิตขึ้นมา เป็นการสืบทอดและเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม
เกี่ยวกับวิธีการถนอมอาหารให้สามารถยืดอายุให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้น ซึ่งในอดีตการถนอมอาหารจะมี
ลักษณะของการสร้างผลาที่ทาจากไม้ไผ่ โดยวางให้อยู่เหนือจากเตาไฟ ทั้งนี้เมื่อก่อไฟ ควันไฟจากเตา
จะลอยขึ้นไปกระทบกับผลา ทาให้อาหารหรือของใช้ที่วางบนผลาไม่ขึ้นรา และพบว่า ทุเรียนกวนที่ห่อ
ไว้ด้วยกาบหมาก เมื่อกระทบควัน ไฟแล้วจะมีกลิ่นหอมเหมือนการรมควัน ทาให้ ทุเรียนมีรสชาติที่
อร่อยและอยู่ได้นานมากขึ้น วิธรการถนอมอาหารดังกล่าว ได้เป็นแนวปฏิบัติสืบต่อกันมาจนมีการ
รวมกลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนขึ้นมา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน คือ ทุเรียนกวนห่อกาบหมาก จนเป็น
ที่รู้จักและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการผลิตและคินค้นผลไม้แปรรูปชนิดอื่นขึ้นมา เช่น
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มังคุดกวน มะม่วงกวน เป็นต้น โดยปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น กลายเป็นของซื้อ
ของฝากที่ได้รับความชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านคีรีวง
5) ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
ในปัจจุบันมีการผลิตทุเรียนกวนห่อกาบหมากขึ้นมาในหลายครัวเรือนทาให้สินค้ามี
จ านวนเพิ่ ม มากขึ้น โดยกลุ่ มมี ก ารแก้ ไขปั ญ หาโดยการขยายจุด จาหน่ ายสิ น ค้ าเพิ่ ม ขึ้น ทั้ งนี้ เพื่ อ
กระจายสินค้าและให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่ผลิตจากกลุ่มโดยตรง ทาให้ทุเรียนกวนของกลุ่มนี้มี
ความโดดเด่นในเรื่องของรสชาดและคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
4.2.3 กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ
1) ประวัติความเป็นมา
กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสตรีซึ่งมีมาก่อนแล้วใน
หมู่ที่ 5, 8, 9 และ 10 ที่ต้องการมีอาชีพเสริมที่ชัดเจนซึ่งสามารถทาได้ภายในหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว ในช่วงเวลาว่างจากการทาสวนผลไม้ การทากิจกรรมมัดย้อมนอกจากจะเป็นสื่อใน
การพัฒนาสตรี โดยการให้สตรีมีโอกาสในการเรียนรู้ การทางานร่วมกันในสังคม รวมทั้งเรียนรู้ปัญหา
และศักยภาพของตนในการช่วยแก้ปัญหาของครอบครัวและชุมชนแล้ว ยังเป็นการรื้อฟื้น ภูมิปัญญา
การย้อมสีธรรมชาติของหมู่บ้านคีรีวงอีกด้วย ซึ่งการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเคยมีการทามาในอดีต
แต่จากัดอยู่ในวงแคบและไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง กลุ่มนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.
2539 โดยมี ส มาชิ ก ร่ ว มก่ อ ตั้ ง จ านวน 10 คน ในระยะเริ่ ม ต้ น ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น ด้ า นต่ า ง ๆ
จากโครงการพัฒ นาอาชีพเสริมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (พ.อ.อ.) อันเป็นโครงการหนึ่ง ของมูลนิธิ
โกมลคีมทอง ซึ่งได้ให้เงินทุนสนับสนุนจานวน 25,000 บาท และจัดหาครูมัดย้อมจากภาคอีสานมา
สอนการย้ อมให้ ส มาชิก กลุ่ ม กลุ่ ม นี้ ไม่มี การระดมหุ้ นเพื่อ การลงทุ น จึงไม่มีก ารปัน ผลกาไรให้ แ ก่
สมาชิก แต่กลุ่มได้แบ่งกาไรที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกในอัตราที่เท่าเทียมกัน และใช้
เงินทุนที่ได้รับจากมูลนิธิเป็นทุนหมุนเวียนการผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ ปัจจุบันมีอาคารแสดงสินค้าของ
กลุ่ ม ฯ ซึ่ งได้ รั บ งบสนั บ สนุ น การก่ อ สร้ า งจากการเคหะแห่ งชาติ และมี อ าคารเอนกประสงค์ ได้
งบประมาณจากโครงการมิยาซาว่า
2) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
การจัดตั้งกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรม 5 ประการ
ด้วยกัน คือ 1) เพื่อสร้างอาชีพเสริมจากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่สตรีในชุมชน 2) เพื่อให้สตรี
ในชุมชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของสตรีและสร้างงานใหม่
ให้เกิดขึ้นในชุมชน 4) เพื่อให้รู้จักนาวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ และ 5) เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในหมู่คณะ
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3) การบริหารจัดการ
ในการบริหารกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ มีผู้เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือ คณะกรรมการกลุ่ม
และสมาชิ ก กลุ่ ม โดยคณะกรรมการแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม ย่ อ ย คื อ คณะกรรมการบริ ห ารและ
คณะกรรมการฝ่าย ส่วนสมาชิกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ กลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มทาผ้าบาติกสีธรรมชาติ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ ได้กาหนดให้สมาชิกทุกคนออม
ทรัพย์ เมื่อครบรอบปีจะการมีการปันผลให้แก่สมาชิก นอกจากนี้กลุ่มฯ ยัง ได้ตั้งสหกรณ์ร้านค้าเพื่อ
บริการวัตถุดิบให้สมาชิกซื้อไปด้วยเงิน เชื่อ โดยเอาของไปใช้ก่อนแล้วผ่อนให้กับสหกรณ์ สมาชิกที่
ทางานให้กับกลุ่มจะได้รับค่าแรงทุกเดือน โดยเฉลี่ยแล้วจะได้ประมาณ 3,500 – 5,000 บาทต่อคนต่อ
เดือน สาหรับเงื่อนไขในการหาอาชีพเสริมที่กาหนดไว้เมื่อครั้งก่อตั้งกลุ่มมีอยู่ด้วยกัน 4 ข้อ คือ 1) ต้อง
สอดคล้องกับอาชีพเดิม 2) ใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิม 3) ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนเป็นหลัก
อาจซื้อได้บ้าง แต่จะต้องพึ่งพาวัตถุดิบในชุมชนให้ได้มากที่สุด และ 4) กระบวนการผลิตต้องหลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมี เพราะที่ตั้งหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่าต้นน้า ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จึงต้องช่วยกันรักษาให้
มากที่สุด
4) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่ ม มัด ย้ อมสี ธ รรมชาติ มี การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขึ้ น มาอย่ างหลากหลายและเป็ น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน เช่น เสื้อ กระโปรง ผ้าพันคอ กระเป๋าดินสอ กระเป๋าอเนกประสงค์
กระเป๋าเหรียญ ซองใส่โทรศัพท์ เป็นต้น โดยจุดเด่นของสินค้า เหลานี้ คือ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติ ไร้สารเคมี มีความสวยงาม ประณีต และเป็นงานทามือ
เทคนิคการย้อมผ้าสีจากธรรมชาติได้มาจากการลองผิดลองถูก ทดลอง และเรียนรู้
ไปเรื่อย ๆ ส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์และเสื้อผ้า มีหน่วยงานมาช่วยแนะนาและส่งเสริมคือสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดที่ได้เข้ามาช่วยสอนและให้คาแนะนา ในขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานส่งเสริมการ
ท่ องเที่ ย วที่ พ านั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ ามาชม เรีย นรู้ แ ละซื้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าให้ กลุ่ ม ฯ นี้ เป็ น ที่ รู้จัก ของคน
ภายนอกมากยิ่งขึ้น
5) ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาที่ เกิดขึ้น กับกลุ่ มนี้ มักจะเป็น ปัญ หาด้า นการผลิ ต มากกว่า ด้านการบริห าร
จัดการ โดยสามารถสามารถแบ่งออกเป็นประเด็น ต่าง ๆ ดังนี้ 1) ในช่วงฤดูฝน การย้อมสีมักจะไม่ได้
มาตรฐาน และจะได้สี ไม่เข้ม เนื่ อ งจากเปลื อ กไม้ห รือ วัส ดุที่ ใช้ เป็ น แหล่ งของสี มี น้ าเข้าไปเจือ ปน
นอกจากนี้ผ้า ที่ใช้ย้อมมักจะขึ้นราได้ง่าย จนบางครั้งทาให้ต้องหยุดการผลิต 2) เนื้อผ้าที่ซื้อมาบางครั้ง
ไม่ได้มาตรฐาน คือย้อมไม่ติดสี กลุ่มฯ จึงจาเป็นต้องหาโรงงานผลิตผ้าที่มีคุณภาพ เหมาะสาหรับย้อม
สีธรรมชาติ 3) บางครั้งมีการสั่งซื้อ สินค้าเข้ามาเป็นจานวนมาก ทาให้ต้องเร่งผลิ ต ทาให้ไม่มีสินค้า
วางขายหน้าร้าน และ 4) บางปีน้าที่ใช้ย้อมผ้ามีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ทาให้สมาชิกไม่
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สามารถย้อมผ้าได้เต็มที่ จาเป็นต้องหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการนาเอาน้าบ่อหรือ น้า
จากแหล่งน้าอื่นมาใช้
4.2.4 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน
1) ประวัติความเป็นมา
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านชุมชนคีรีวง เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยชาวบ้านส่วนหนึ่งร่วมกับ
ผู้นาชุมชน โดยมุ่งที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านในเรื่องของหัตถกรรมในชุมชน ในขณะเดียวกันยัง
มุ่งหวังให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมด้านหัตถกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในเวลาที่ว่างจากการ
ทาสวนผลไม้ ที่น่าสนใจคือการเน้นสร้างอาชีพให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ อีกทั้งยังช่วยเป็นสื่อกลาง
ในการพัฒนาผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยการให้ผู้พิการและผู้สูงอายุมีโอกาสเรียนรู้ ปัญหาสังคมและใช้
ศักยภาพของตนที่จะการช่วยแก้ปัญหาของครอบครัวและชุมชน ผ่านการทากิจกรรมที่มีการรื้อฟื้นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม โดยเฉพาะงานศิลปะจากกะลามะพร้าวของหมู่บ้านคีรีวงอีกด้วย กลุ่มนี้
ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยมีสมาชิกจานวนเริ่มต้น 22 คน
ในช่วงแรกของการก่อตั้งกลุ่มในปี พ.ศ. 2542 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการภาคใต้ได้
สนับสนุนงบประมาณจานวน 24,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ทาการกลุ่มและจัดซื้ออุปกรณ์การ
ผลิ ต ต่อมาองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลกาโลนและองค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด นครศรีธ รรมราชได้
สนับสนุนงบประมาณจานวนหนึ่ง เพื่อให้กลุ่มนาไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต และสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอลานสกาได้ เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาฝีมือของกลุ่มฯ และช่วยในการประชาสัมพันธ์กลุ่ม
ด้วยการนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ไปจัดแสดงในงานต่าง ๆ รวมทั้งไปประกวดสินค้าโอท็อป ทาให้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 และต่อมาในปี พ.ศ.
2548 ได้รับรางวัลโอท็อประดับสามดาว ประเภทงานหัตถกรรม
ในช่วงแรกกลุ่มฯ ได้ผลิต สินค้าชนิดที่คุ้นเคย คือ หมาต้อ กระด้ง โตร๊ะ กระชอน
กระด้งฝัด กระด้งมอญ เจ้ ย และตะกร้า ซึ่ งเป็นเครื่องจักสานพื้นบ้านที่เคยมีไว้ใช้งานในครัวเรือน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 กลุ่มฯได้เริ่มใช้กะลามะพร้าวมาผลิตเป็นเครื่องใช้ ต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิด
ใหม่ๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการได้ ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์รวมศิลปหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอก
วัว จั ง หวัด พั ท ลุ ง เมื่ อ กลั บ มายั งชุ ม ชนจึ งได้ คิ ด หารูป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ ๆ ที่ ส ามารถท ามาจาก
กะลามะพร้าวได้ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวหลายชนิด เช่น โคมไฟ กระปุกออมสิน ที่วาง
สบู่ กระดุม ฯลฯ ซึง่ กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและกลุ่มใบไม้ได้สั่งให้กลุ่มหัตถกรรมนี้ผลิตกระดุมจาก
กะลามะพร้ าวประมาณเดื อ นละ 5,000 เม็ ด เพื่ อ น าไปใช้ กั บ เสื้ อ ผ้ าที่ ตั ด เย็บ โดยกลุ่ ม ผ้ ามั ด ย้ อ ม
อันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อให้สอดคล้องกับเสื้อผ้าที่กลุ่มผ้ามัดย้อมทางกลุ่มหัตถกรรมได้
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ออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์กระดุมหลายรู ปแบบ เช่น รูปผี เสื้ อ ดอกไม้ ช้าง เป็ นต้น โดยมีราคาระหว่าง
1.50 – 2.50 บาทต่อเม็ด
2) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
การก่อตั้ งกลุ่ มนี้ มีวัต ถุป ระสงค์ ในการด าเนิน กิจกรรมดังนี้ 1) เพื่อกระตุ้น ให้ เกิ ด
จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ งานหั ต ถกรรมพื้ น บ้ านของชุ ม ชน 2) เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ค วามเข้ าใจใน
วัฒนธรรมด้านศิลปหัตถกรรมของชุมชน 3) เพื่อให้เกิดรายได้จากงานหัตถกรรม 4) เพื่อให้รู้จักนาวัสดุ
ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และ 5) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในหมู่คณะ
3) การบริหารจัดการ
โครงสร้างการบริหารกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
โดยคณะกรรมการมีทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วยประธาน 1 คน มีหน้าที่วางแผน กาหนดวาระการ
ประชุม เป็นวิทยากรของกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน รองประธาน 1 คน มีหน้าที่ช่วยงานด้านวางแผน
และทาหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่ เลขานุการ 1 คน มีหน้าที่นัดสมาชิกเข้าประชุม จัดทา
เอกสารการประชุม บันทึกการประชุม เหรัญญิก 1 คน มีหน้าที่ดูแลรายรับรายจ่ายของกลุ่ม และมี
กรรมการอีก 1 คน ทาหน้าที่ช่วยจัดหาวัตถุดิบ ดูแลเรื่องการออกร้านแสดงสินค้าและต้อนรับลูกค้า
ในปัจจุบันมีสมาชิกจากภายในชุมชนคีรีวงจานวน 20 คน และสมาชิกคนพิการ 5 คนจากภายนอก
ชุมชนมาร่วมทางานด้วย ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณ ภาพชีวิตของคนพิการ กลุ่มคนพิการนี้พัก
อาศั ย ในที่ ท าการกลุ่ ม ฯ ส่ ว นค่ า ตอบแทนที่ ได้ รั บ จะคิ ด ให้ เป็ น รายชิ้ น งาน โดยเฉลี่ ย แล้ ว จะได้
ค่าตอบแทนประมาณคนละ 2,900 บาทต่ อเดือน มี ผู้ สู งอายุประมาณ 10 คนที่ เน้น ผลิ ตงานสาน
ตะกร้าและสานอุปกรณ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เมื่อทาเสร็จแล้ วก็จะตั้งราคาเองและนามาให้กลุ่มฯ
ขาย โดยกลุ่มจะเพิ่มราคาสินค้าจากที่ซื้อมาอีกชิ้นละประมาณ 10 - 20 บาท เมื่อขายสินค้าได้จึงจะ
จ่ายค่าตอบแทนให้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกกลุ่มสามารถขอเบิกเงินล่วงหน้าไปใช้ก่อนได้ในกรณีที่จาเป็น
โดยให้เบิกล่วงหน้าได้คนละไม่เกิน 500 บาท
ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ของกลุ่ ม มี 2 ช่ อ งทาง คื อ 1) จ าหน่ ายแก่ ผู้ บ ริ โภค
โดยตรง ซึง่ ทางกลุ่มมีการจัดจาหน่ายสินค้าในที่ทาการกลุ่ม โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และ 2) การนา
สินค้าไปแสดงตามงานต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ทางกลุ่มจะจัดให้สมาชิกไป
จาหน่าย ซึ่งมักจะได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพัฒนาชุมชนที่
ช่วยในการติดต่อประสานงานให้
4) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าส่วนมากที่มาจากในชุมชน เช่น
กาบหมาก จะนามาผลิตเป็น “หมาต้อ” หรือกระเช้าใส่ของ ซึ่งส่วนมากจะนาไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
ของทุเรียนกวน ต้นคลุ้มนามาทาโตร๊ะ ใช้ สาหรับหาบผลไม้ ไม้ไผ่นามาสานเป็นกระด้งหรือเจ้ ย และ
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หวายใช้ผูกมัดเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น สาหรับกะลามะพร้าวปกติได้มาจากชาวบ้านผู้ผลิตน้ากะทิที่ให้
กะลาที่ขูดเนื้อแล้วแก่กลุ่มหัตกรรมโดยไม่คิดเงิน และถ้า ช่วงใดต้องการกะลามะพร้าวจานวนมาก
กลุ่มก็จะไปซื้อลูกมะพร้าวตามสวนในชุมชน ซึ่งชาวบ้านมักจะขายให้ในราคาถูก ลูกละประมาณ 1 - 2
บาท จากราคาปกติ ป ระมาณ 3.50 บาท ในปั จ จุ บั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกะลามะพร้าวมี ทั้ งหมด 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) ขันน้า
16) กระบวย 17) ช้อนซ้อม 18) ตะหลิว 19) ทัพพี 20) ช้อนสลัด และ 21) จวัก
5) ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
ปัญ หาที่เกิดขึ้น กับกลุ่มหั ตกรรมพื้นบ้านมักเป็นปัญหาด้านการผลิตมากกว่า ด้าน
การตลาด โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเด็น ต่าง ๆ ดังนี้ 1) ที่ทาการกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นที่ทา
การชั่วคราว ไม่มีที่ทาการกลุ่มถาวร ปัจจุบันยังเช่าพื้นที่ สาหรับใช้เป็นที่ทาการกลุ่มอยู่ 2) กาลังการ
ผลิต สมาชิกไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันกับความต้องการของตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นงาน
ฝีมือ ต้องใช้เวลาในการผลิตเพื่อให้เกิดความประณีต 3) วัตถุดิบบางชนิดต้องสั่งซื้อจากภายนอกชุมชน
เป็นบางครั้ง ในกรณีที่วัตถุดิบในชุมชนมีไม่เพียงพอ เช่น กะลามะพร้าว เป็นต้น ทาให้ต้องออกไปหา
วัตถุดิบจากแหล่งอื่น ๆ จากภายนอกชุมชน ซึ่งทาให้มีต้นทุนที่สูงไปด้วย 4) การสนับสนุนทุนจาก
แหล่ งทุ น มักมีเงื่อนไขในการผลิ ต ซึ่งบางครั้งท าได้ยาก เช่น แหล่ งทุ นต้ องการให้ ผ ลิ ต จานวนมาก
แต่กลุ่มฯ ไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของแหล่งทุนในเวลาที่กาหนด เป็นต้น และ 5) กลุ่ม
เยาวชนรุ่น ใหม่ไม่ส นใจเข้ามาสื บ สานภู มิปั ญ ญาด้ านหั ต ถกรรม ทางกลุ่ มฯ จึง พยายามติ ดต่อกั บ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) เพื่อผลักดันให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับงานหัตถกรรม
พื้นบ้าน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหานี้ในอนาคต
4.2.5 กลุ่มบ้านสมุนไพร
1) ประวัติความเป็นมา
กลุ่ ม บ้ า นสมุ น ไพรก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2542 แนวคิ ด การก่ อ ตั้ ง กลุ่ ม นี้ คื อ ให้
ความสาคัญกับการพัฒนากลุ่มโดยเน้นให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เพราะในอดีตที่ผ่านมา การ
ก่อตั้งกลุ่ มมักจะดาเนิ น โดยการริเริ่มของหน่ว ยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงไม่มีความยั่งยืน เมื่อ
งบประมาณหมด กลุ่มก็มักจะยุติการทางานจนบางครั้งถึงขั้น แตกสลาย ผู้ริเริ่มจึงมีแนวคิดว่าน่าจะ
รวมกลุ่มนี้เพื่อช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยใช้สมุนไพรในท้อถิ่น
รวมถึงการพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจอย่างมีระบบมากขึ้น ตั้งแต่การคิดต้นทุนผลิต เครื่องมือเครื่องใช้
การบรรจุผลิตภัณฑ์ การตลาด และการลงทุนที่เน้นการใช้เงินที่ตนเองมีก่อน ปัจจุบัน กลุ่มนี้มีสมาชิก
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ทั้งหมด 22 ครัวเรือน กิจ กรรมของกลุ่มนี้เน้นการผลิ ตผลิตภัณ ฑ์จากพืชสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ก่อนจะตั้งกลุ่มแกนนากลุ่มได้ทาการวิจัยสบู่มังคุด 5 ปี ซึ่งเป็นการวิจัยว่ามังคุดทาอะไรได้บ้าง
จากนั้นจึงหาสูตรสบู่มังคุด ลักษณะก้อนสบู่ กาหนดกลุ่มเป้าหมายและทาการตลาด เมื่อทาสบู่ขึ้นมา
ครั้งแรก ได้ให้เครือญาติตลอดจนเพื่อนฝูงทดลองใช้ก่อน และสอบถามถึงความพึงพอใจในการใช้สบู่
มังคุด เมื่อเครือญาติและเพื่อนฝูงพอใจ จึงเริ่มทาการตลาด โดยเน้นตลาดในกรุงเทพฯ ตลาดโรงแรม
และตลาดต่างประเทศ เพราะเมื่อพิจารณาตลาดภายในชุมชนแล้ว พบว่ามีจานวนจากัด จึงควรมุ่งที่
ผลิตเพื่อป้อนตลาดภายนอกชุมชน โดยมีการตั้งเป้าหมายให้สูงและมองตลาดให้กว้าง ท้ายที่สุดเชื่อว่า
จะสามารถทาการผลิตจานวนมากได้
2) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
การก่ อ ตั้ ง กลุ่ ม บ้ า นสมุ น ไพรมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั งต่ อ ไปนี้ 1) เพื่ อ น าทรั พ ยากรพื ช
สมุ น ไพรที่ มี อ ยู่ ในท้ อ งถิ่ น มาแปรรูป และประยุ ก ต์ ให้ เกิ ด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ 2) เพื่ อ ส่ งเสริ ม การ
ประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และ 3) เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
แก่ผู้สนใจ
3) การบริหารจัดการ
สมาชิกกลุ่มจะต้องทาการผลิตในครัวเรือนของตนเอง โดยคิดต้น ทุนการผลิตและ
กาหนดราคาเอง นอกจากนี้ สมาชิกทุกคนยังต้องทาบัญชีของตนเองด้วย โดยสมาชิก 1 คน ต้องมี
สินค้าอย่างน้อย 1 อย่าง และการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์เดียวกันต้องไม่เหมือนกัน ระหว่างสมาชิก
ตัวอย่างเช่น การทาสบู่ส มุนไพรจากเปลือกมังคุด สมาชิกต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ไม่เหมือนกัน
มีการติดฉลากที่ระบุชื่อผู้ผลิตและรายละเอียดต่าง ๆ บนบรรจุภัณฑ์ที่ตนได้สร้างสรรค์ออกมา ซึ่งใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้ สมาชิกจะต้องเสนอให้กลุ่มพิจารณาก่อนและทางกลุ่มฯ จะช่วยชี้แนะให้
นอกจากนี้ ท างกลุ่ มฯยั งช่ว ยดูแลและให้ ค าปรึก ษาเรื่องต้น ทุ นการผลิ ต การจัดหาเครื่องมื อ และ
การเงิน เพื่อใช้ในการผลิต เหตุผลเบื้องหลังของแนวคิดการจัดการแบบนี้ คือ เมื่อสมาชิกมีผลิตภัณฑ์
ของตนเองก็จะมีความกระตือรือร้นในการผลิต ขยันหาตลาด และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่วนในการสั่ง
สินค้าแต่ละครั้ง กาหนดให้ลูกค้าต้องโอนเงินมาก่อน เป็นราคาผลิตภัณฑ์รวมค่าขนส่ง
4) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มบ้านสมุนไพรได้นาสมุนไพรและผลผลิต ทางการเกษตรหลายชนิดจากในชุมชน
มาแปรรู ป และผลิ ต ให้ เป็ น สิ น ค้าที่ ส ามารถน าไปใช้ ในชี วิต ประจ าวัน ได้ ห ลายอย่าง ได้ แ ก่ 1) สบู่
สมุนไพรเปลือกมังคุด 2) สบู่สมุนไพรส้มแขก 3) สบู่สมุนไพรเปลือกมังคุดผสมขมิ้น 4) สบู่สมุนไพร
เปลือกมังคุดผสมมะขาม 5) แชมพูสมุนไพรเปลือกมังคุด 6) ครีมนวดผมสมุนไพรเปลือกมังคุดผสม
ตะไคร้หอม 7) ขี้ผึ้งเปลือกมังคุด และ 8) น้ามันคลายเส้น โดยทางกลุ่มได้มีการศึกษาและพัฒนาเพื่อ
ปรับ ปรุงผลิตภัณฑ์ให้ มีความทัน สมัยและเป็นที่ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนสินค้าสามารถ
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จาหน่ ายและส่งออกไปยังตลาดที่มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น อัน เป็นแนวทางหนึ่งที่สาคัญ ต่อการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งกันกับตลาดภายนอกได้
5) ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
จากการที่เน้นการตลาดเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศและตลาดระดับสูงในกรุงเทพฯ
เช่น ตลาดโรงแรม เป็นต้น ทาให้ประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น การเสนอขายสบู่ให้กับการบินไทย
ต้องเดินทางไปกรุงเทพฯ หลายรอบ และต้องเสนอการบรรจุหีบห่อที่โดนใจการบินไทย ซึ่งเป็นการ
ลงทุนที่สูงมาก ในขณะที่ เมื่อมีการสั่งสินค้าแล้ว จะมีการกาหนดเวลาและจานวนการส่งมอบสินค้าที่
แน่นอน แต่สภาพการผลิตในชุมชนยังมีข้อจากัดหลายประการที่ไม่เอื้อ เช่น ระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียร
ซึ่งบางครั้งไฟฟ้าดับ ไม่สามารถบรรจุหีบห่อได้ เมื่อไฟฟ้าติดก็ต้องเร่งการผลิตทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ทัน
ตามกาหนดเวลาการส่ งมอบ จึ งยั งต้องหาทางพัฒ นาอีกมากในหลายด้าน และอาจต้ องประสาน
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
4.2.6 กลุ่มลูกไม้
1) ประวัติความเป็นมา
การก่ อ เกิ ด ของกลุ่ ม ลู ก ไม้ เ ริ่ ม ต้ น จากการที่ ชุ ม ชนมี ภู มิ ปั ญ ญาเรี่ อ งการท า
เครื่องประดับจากเมล็ดพรรณพืช และแกนนากลุ่มคนหนึ่ง ต้องการนามาทาเป็นของที่ระลึกสาหรับ
เป็นของฝากให้เพื่อนซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยือนจากกรุงเทพฯ จึงเข้าไปในป่าและพบเม็ดหลุมพอที่มี
ความสวยงาม จึงได้เก็บ มาและเขียนคาว่า “คีรีวง” บนเม็ดหลุ มพอ แล้ วประดิษฐ์เป็นพวงกุญ แจ
หลังจากเพื่อนนาไปใช้ที่กรุงเทพฯ ปรากฏว่ามีคนสอบถามที่มาที่ไปของพวงกุญแจนี้ และได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดที่จะทาเพื่อจาหน่าย โดยเริ่มต้นจากเงินทุนเพียง 500
บาท เมื่อผลิ ตภัณ ฑ์เริ่มขายดี แกนนาชุมชนท่านหนึ่งจึงได้แนะนาให้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา ผลิตและส่ ง
ผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และได้รับคัดสรรให้จัดอยู่ในระดับ
4 ดาว ในปี พ.ศ. 2547 ปัจ จุบัน นอกจากเมล็ ดหลุ มพอแล้ว กลุ่มลูกไม้ยังได้นาเมล็ดพืช ชนิดอื่น ๆ
มาทาด้วย ได้แก่ เมล็ดหมามุ่ย เมล็ดยางพารา เมล็ ดสวาด ผลหวาย เมล็ดสะบ้า เมล็ดพระเจ้าห้ า
พระองค์ และเมล็ดน้าตาพระศิวะ มาใช้ นอกจากนี้ยังได้นาหิน แร่ต่าง ๆ เหรียญโบราณ และเปลือก
หอย ที่สามารถหาได้ มาทาเป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้เชือกเทียนถักร้อยเป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือ เพื่อ
ส่งขายในนามกลุ่ม ลูกไม้ชุมชนคีรีวง 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
การก่ อ ตั้ ง กลุ่ ม ลู ก ไม้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมดั ง นี้ คื อ 1) เพื่ อ น า
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สามารถจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้
2) เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องให้คงอยู่ 3) เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวของชุมชน และ 4) เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
3) การบริหารจัดการ
ในช่วงแรกของการก่อตั้งกลุ่มลูกไม้ มีเพียงแกนนาคนเดียว ซึ่งปัจจุบันเป็นประธาน
ของกลุ่มลูกไม้ เป็นคนดาเนินการ และมีภรรยาซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยหลักและช่วยดูแลด้านการตลาด
เป็นหลัก ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกรวม 8 คน ทาหน้าที่ผลิตและประดิษฐ์สินค้าตามความถนัดของแต่ละ
คน นอกจากภาระงานที่ต้องทากันเป็นประจาแล้ว กลุ่มลู กไม้ ยังเปิดโอกาสให้ เด็กและเยาวชนใน
หมู่ บ้ านได้ ฝึ ก ท างานด้ านนี้ ในช่ว งวันหยุ ดเสาร์ -อาทิต ย์ ท าให้ พ วกเขามี รายได้ ช่ว ยแบ่ งเบาภาระ
ผู้ปกครองได้บ้าง ซึ่งรายได้จะแบ่งให้ตามชิ้นงาน โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3,000-4,000 บาทต่อเดือน
โดยทีส่ มาชิกจะสามารถรับไปทาเองที่บ้าน เสร็จแล้วเอามาส่งที่ทาการกลุ่ม
4) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ก ลุ่ ม ลู ก ไม้ ได้ ป ระดิ ษ ฐ์ แ ละคิ ด ค้ น ขึ้ น มามี ห ลากหลาย และ
กลายเป็นที่สนใจ สมาชิกกลุ่มจึงได้ลงมือทาด้วยตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยม
ชมได้ลองฝึกปฏิบัติด้วย ทาให้เกิดการต่อยอดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง กันและกันระหว่างสมาชิก
กลุ่มกับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมกลุ่ม เกิดเป็นสินค้าทามือในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ สร้อยคอ สร้อย
ข้ อ มื อ พวงกุ ญ แจ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากวั ส ดุ จ ากชุ ม ชนทั้ ง สิ้ น นอกจากนี้ ก ลุ่ ม ลู ก ไม้ ยั ง เป็ น ที่ รู้ จั ก ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าทามือที่สามารถส่งออกไปขายทั้ง ยังตลาดในและ
ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
5) ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
ปั จ จุบั น การดาเนิ นการของกลุ่ มลู กไม้ ขาดแรงงานที่มีฝี มือในการประดิษ ฐ์สิ น ค้า
เนื่องจากเป็นงานฝีมือถักร้อยที่ต้องอาศัยความปราณีต แรงงานในชุมชนมีไม่เพียงพอต่อการผลิต กลุ่ม
จึงเปิ ดโอกาสให้ คนที่มีฝี มือจากภายนอกเข้ามาพัฒ นาฝี มือเพื่อ เพิ่มกาลังในการผลิต หรือประดิษฐ์
สินค้าให้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดภายนอกชุมชน
จากการศึกษากลุ่มอาชีพทั้ง 6 กลุ่ ม ที่ได้กล่าวมา ซึ่งเป็นกลุ่ มอาชีพที่มีความโดดเด่นด้าน
ผลิ ตภัณ ฑ์ และมีการดาเนิ น กิจ กรรมกลุ่ ม ที่ส อดคล้ องกับ ภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชุม ชนคีรีว ง
จึ ง สามารถจ าแนกประเภทของภู มิ ปั ญ ญาที่ น ามาใช้ เพื่ อ การด ารงชี พ ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ
ภูมิปัญญาเพื่อการบริโภค และภูมิปัญญาเพื่อการใช้สอย ดังแสดงตามตารางที่ 4.2 และตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ภูมิปัญญาเพื่อการบริโภค
ภูมิปัญญาเพื่อการบริโภค
กลุ่มอาชีพ
ฐานภูมิปัญญา
การประยุกต์
กลุ่มแม่บ้านทุเรียน การถนอมอาหาร (ทุเรียน) เพื่อเก็บไว้ได้ มี ก ารผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ห ลากหลายผสานกั น
กวนบ้านคีรีวง
นานยิ่งขึ้น โดยการกวนและห่อด้วยกาบ ระหว่างวิธีดั้ งเดิ มกั บ สมั ยใหม่ เช่ น ทุ เรีย น
หมากแล้ววางไว้บนผลา (การสร้างชั้นวาง กวนห่อด้วยกาบหมาก ใช้วิธีอบเพื่อยืดอายุ
จากไม้ ไ ผ่ เพื่ อ ใช้ ว างเครื่ อ งปรุ งต่ า ง ๆ ให้ รั บ ประทานได้ น านขึ้ น การน ามั งคุ ด มา
เช่น หอม กระเทียม พริก เกลือ เป็นต้น กวน แล้วสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้ซื้อ
เพื่ อ ให้ โ ดนควั น ไฟจากการก่ อ เตาถ่ า น เป็ นต้ น ถื อเป็ น การถนอมอาหารเพื่ อ สร้า ง
เป็ น การป้ อ งกั น การเกิ ด เชื้ อ ราของคน อาชีพและรายได้ไปพร้อมกัน
สมั ย ก่ อ น ซึ่ งเป็ น ภู มิ ปั ญ ญาการถนอม
อาหารอย่างหนึ่ง)
กลุ่มบ้านสมุนไพร การนาพื ชชนิดต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณ และ การคิดค้นและศึกษาสรรพคุณ ของพืชชนิ ด
ประโยชน์ มาทายาสมุนไพรเพื่อรักษาโรค ต่ า ง ๆ มาสกั ด และน าไปผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า
เช่น ใบทองพั น ชั่ง ใบชุ มเห็ด ขมิ้ น ว่าน สมุนไพรที่มีคุณ ภาพและความหลากหลาย
สาวหลง เป็นต้น
ม ากยิ่ งขึ้ น เช่ น ส บู่ แ ชม พู ค รี ม น วด
สมุนไพรเปลือกมังคุด กลายเป็นสินค้าสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ชุมชน

แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้ศึกษา
ตารางที่ 4.4 ภูมิปัญญาเพื่อการใช้สอย
กลุ่มอาชีพ
กลุ่มลายเทียน
บาติกสีธรรมชาติ

กลุ่มหัตถกรรม
พื้นบ้าน

ภูมิปัญญาเพื่อการใช้สอย
ฐานภูมิปัญญา
การประยุกต์
การสกัดสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ใบไม้ ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยใน
มาใช้เขียนลายบนผ้า ซึ่งลวดลายก็มาจาก กระบวนการผลิต เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ แต่
วิถีก ารดาเนิ นชีวิตของคนในชุมชน เช่ น ลวดลายยังคงเน้นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแบบ
แม่ น้ า ภู เขา ป่ าไม้ เป็ น ต้ น เป็ น การรั บ ดั้งเดิ ม เพื่ อเป็ น การถ่ ายทอดผ่านลวดลาย
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาประยุกต์ใช้ ของผ้า หรือเขีย นลายตามที่ ลูกค้ าต้อ งการ
เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
การใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ ปัจจุบันมีการดัดแปลงและสร้างผลิตภัณฑ์ที่
ในท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ ของ มีความหลากหลายใช้สอยได้มากยิ่งขึ้น และ
ใช้ในครัวเรือน เช่น โตร๊ะ ตะกร้า เป็นต้น มีความทันสมัย สามารถทาเป็นสินค้าส่งออก
ได้ เช่น ที่ใส่ไวน์ กระเช้าใส่ของที่ระลึก ฯลฯ
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กลุ่มอาชีพ
กลุ่มมัดย้อมสี
ธรรมชาติ

กลุ่มลูกไม้

ภูมิปัญญาเพื่อการใช้สอย
ฐานภูมิปัญญา
การประยุกต์
บรรพบุรุษมีการทอผ้าด้วยเส้นด้ายที่ย้อม มีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในขั้นตอน
มาจากสี ธรรมชาติ ซึ่ งสี ธรรมชาติ ได้ ม า ของการผลิตสีที่ได้จากธรรมชาติ เพื่อให้สีที่
จากการลองผิดลองถูก นาเปลือกไม้และ ได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และมี ก าร
ใบไม้ชนิดต่าง ๆ มาสกัดเป็นสีธรรมชาติ สร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ตามความต้องการ
ของลู ก ค้ า เพื่ อ การส่ ง ออกทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ
เมล็ ด พื ช ชนิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น ลู ก หลุ ม พอ เมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ ถูกนามาสร้างสรรค์เป็น
เมล็ ด หมามุ้ ย ลู ก สวดเป็ น ต้ น ถู ก น ามา สินค้าต่าง ๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ พวง
ประดิษฐ์เป็นของเล่น เครื่องประดับ
กุ ญ แจ และของที่ ร ะลึ ก ต่ า ง ๆ ที่ มี ค วาม
หลากหลายยิ่งขึ้น

แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้ศึกษา

4.3 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง
4.3.1 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง
การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒ นาสังคมของชุมชนคีรีวง อาเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เน้นทาความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งเน้นให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมอยางแข็งขัน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานใน
การพั ฒ นาชุมชน จากการศึกษาพบว่า แนวทางที่ศึกษานี้ส ะท้อนออกมาให้ เห็ น ผ่านกระบวนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของยชุมชน โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ 1) คนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา ที่เน้นการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 2) กลุ่มต่าง ๆ และเครือข่ายในชุมชนมีจิตอาสาร่วม
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 3) การมีผู้นาที่ดีและมีศักยภาพ 4) ความพยายามสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน ด้วยการปรับกระบวนการบริหารจัดการภายในอย่างมีระบบ ทั้งในระดับชุมชนและระดับ
กลุ่ม 5) การเริ่มต้นจากสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีที่พึงปรารถนา 6) การมีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่
เกิดผลในการแพร่กระจาย และ 7) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้
4.3.1.1 คนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาคนและคุณ ภาพ
ชีวิต จากอดีตจนถึงปัจจุบันหรือไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ตาม ทรัพยากรสาคัญอันดับต้นๆ ที่ช่วย
ผลั ก ดั น การพั ฒ นาทุ ก ระดั บ ไม่ ว่ าจะเป็ น ระดั บ ชุ ม ชน สั งคม จนถึ ง ระดั บ พั ฒ นาประเทศนั้ น คื อ
“มนุษย์” หรือ “คน” เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสัตว์ ก็เพราะคนมีมันสมองขนาดใหญ่และ
ซบซ้อน สามารถใช้ในการพัฒ นาชีวิตตลอดจนพัฒ นาสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ สะดวกสบายขึ้นตาม
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กระแสวัฒนธรรมของแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่การที่จะเป็นเช่นนี้ได้จะต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยจึง
จะได้ชื่อว่าเป็นคนอย่างสมบูรณ์ ฉะนั้นการพัฒนาเพื่อ ให้เกิดความสะดวกสบายของคนในชุมชนนั้น
ย่อมต้องคานึงถึงธรรมชาติรอบข้างด้วย เพื่อคงความสมดุลของธรรมชาติเหล่านั้นเอาไว้และเพื่อให้คน
กับธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไปอย่างยาวนาน ในการพัฒนาที่ระดับ
ชุมชนนั้น มักจะเกิดขึ้นผ่านการประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งต่าง ๆ และชี้แนะแนวทางการพัฒนาที่จะให้มีขึ้นใน
ชุมชน สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อให้ชุมชนหรือสังคมของตนเองอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและ
เป็นชุมชนของทุกคนในสังคมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ก่อนที่ชุมชนจะเกิดการพัฒนานั้น หลายชุมชน
อาจพบกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ส่งผลให้คนในชุมชนมีความคิดในการร่วมกันหาทางออกเพื่อ
การแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชุมชน นาไปสู่การพัฒนาในทางที่ดีขึ้นของชุมชนนั้น ๆ
เช่นเดียวกับกรณีชุมชนคีรีวง อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่การพัฒนา
เกิดมาจากกลุ่มคนในชุมชนที่ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ โดยเริ่มจากแกนนาเพียงไม่กี่คนก่อน เมื่อคนใน
ชุมชนส่วนหนึ่งคิดที่จะพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่อาศัยและส่งต่อความคิดนั้นไปยังคนอื่น ๆ อีกหลายคนใน
ชุมชน ความคิดนี้เกิดเป็นกลุ่มพลังในการสร้างสรรค์และส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้มี การรวมตัวเป็น
กลุ่มเป็นก้อน สมาชิกในชุมชนเกิดความรักใคร่ สามัคคี และพยายามร่วมมือกันแก้ไปปัญหาที่เกิ ด
ขึ้นกับชุมชนจนเป็นที่ประจักษ์ โดยเกิดพลังของชุมชนขึ้นที่มาจากคนในชุมชนเอง การพัฒนาที่เริ่มต้น
จากคนในชุม ชนนี้ เมื่ อ ผนวกกับ การนาเอาภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น ดั้งเดิมในท้ องถิ่น มาใช้ ซึ่งส่ ว นหนึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้อง
มีการคิดค้น พัฒ นาเพิ่มเติม อาจกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถพัฒ นาชุมชนต่อไปได้ อย่างมี
พลวัต จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า คนในชุมชนคีรีวงได้มีพัฒนาการทางความคิดมาอย่างต่อเนื่อง
มีการรวมกลุ่มขึ้น มาหลายกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะที่ก้าวกระโดด เป็นที่สนใจของ
หน่วยงานและคนภายนอกชุมชน จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่มีชื่อเสียงในนาม “ชุมชนที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย” ความร่วมมือของคนในชุมชนในการฟื้นฟู
และพัฒนาชุมชนนี้ สิ่งสาคัญนอกเหนือจากการมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบู รณ์
ของชุมชนแล้ว คือการขับเคลื่อนนี้ ต้องอาศัย ทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกสาคัญ เพื่อให้ชุมชนเกิดการ
พัฒนาไปในทางที่ดีและเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน
การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางเป็นกลไกสาคัญที่เป็น
จุดเริ่มต้นที่ทาให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน กล่าวคือ เมื่อคนในชุมชนรู้จักการเรียนรู้ที่
จะอยู่กับธรรมชาติมากกว่าการที่จะใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการทามาหากินเพียงอย่างเดียว เป็น
การเรีย นรู้จ ากปั ญ หาที่เกิดขึ้น ในอดีต ที่ชุมชนได้รับความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติห รืออุทกภัยที่
เกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ด้วยความเข้มแข็งและความร่วมมือกันอย่างสามัคคีของคนในชุมชน จึงได้ช่วยกัน
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ฟื้นฟูและสร้างชุมชนกันขึ้นมาใหม่ มีการรวมกลุ่มเพื่อ พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ให้สามารถเลี้ยง
ตั ว เองและครอบครั ว ได้ โดยอาศั ย ความรู้ เกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ที่ มี อ ยู่ มาปรับ และ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของชุมชนได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น บทเรียนที่ผ่านมาของชุมชนคีรีวงจึงแสดงให้เห็นว่า ทรัพยากรที่สาคัญและ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการพัฒนานั้นก็คือทรัพยากรมนุษย์หรือคนในชุมชน ที่มองเห็น
ถึงปัญหาเดียวกัน และมีความต้องการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ชุมชนผ่านพ้นวิกฤติทางธรรมชาติไปได้
โดยมีการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพลิกฟื้นชุมชนขึ้นมา ส่งผลให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ที่จะอยู่และรู้จักใช้
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล จนปี พ.ศ. 2528 ชุมชนคีรีวงได้รับรางวัล
ชมเชยในการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองระดับประเทศ นอกจากนี้ คนในชุมชนรู้ยังจัก
เปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิตภายใต้การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด ก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพ
ขึ้นมาอย่างหลากหลาย สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความโดดเด่นในเรื่อง
ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมูบ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา
4.3.1.2 กลุ่มต่าง ๆ และเครือข่ายในชุมชนมีจิตอาสาร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม หลังจากชุมชนได้รับการฟื้นฟูจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภัยธรรมชาติ ทาให้ชาวคีรีวงร่วม
แรงร่วมใจกันพลิกฟื้นชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถดารงชีวิตได้ อีกอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยกลุ่ม
ออมทรัพย์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์นี้ถือได้ว่าเป็นองค์กรหลักของชุมชนที่มี
ส่วนสาคัญในการช่วยพลิกฟื้นชุมชนให้กลับมาเหมือนเดิม การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนคีรีวงนี้
ถือเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จอย่างหนึ่งของชาวคีรีวงที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒ นาชุมชนด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่ความสมดุล ทั้งในเรื่องของการเพิ่มรายได้และการกระจายความเป็น
ธรรมของรายได้ คุณภาพชีวิต การสร้างคุณค่า การเข้าถึงโอกาสในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีต่าง
ๆ อย่ างมีป ระสิ ท ธิผ ล รวมไปถึงการบริห ารจัด การคนในชุม ชนให้ รู้จัก คุณ ค่ าของเงิน และมี ความ
รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน นอกจากนี้ชุมชนได้เกิดกลุ่มทางานจากการให้ความ
ร่วมมือและความมีจิตอาสาของสมาชิกในชุมชน ทั้งยังได้รับความร่วมมือช่วยเหลือและประสานงาน
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานจากภายนอก ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนของ
ชุมชนให้ เป็ น ที่รู้จั กและมีชื่อเสีย ง ส่ งผลให้ ชุมชนเกิดความสมดุล ทั้ งทางด้านการดารงชีวิต สั งคม
เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาและฟื้นฟูชุมชนให้กลับมามี
สภาพที่เอื้อต่อการดารงชีพต่อไปได้
4.3.1.3 การมีผู้นาที่ดีและมีศักยภาพ พบว่า หลังจากชุมชนประสบกับภัยธรรมชาติ
และสร้างความเสียหายให้กับชุมชน สิ่งที่เกิ ดขึ้นตามมาอย่างเห็นได้ชัดคือ ชุมชนมีผู้นาตามธรรมชาติ
และเป็นผู้นาที่คอยช่วยเหลือ คนในชุมชนในยามที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ในอดีตผู้นาที่มีความโดดเด่น
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ในการนาพาชุมชนไปสู่การพัฒนาและฟื้นฟูชุมชน คือ เจ้าอาวาส กานัน และปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมี
คุณสมบั ติของการเป็ นผู้นาที่มีความโดดเด่น มีการวางแผน และมีวิธีการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ สามารถถ่ายทอด สร้างแนวทาง และสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิก จนสามารถแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนได้ ซึ่งอดีตผู้นาของชุมชนท่านหนึ่งได้กล่าวว่า
… เป็ น โอกาสดี ที่ ยุ คนั้ น มี โรงเรียนผู้ น า มี ก ารอบรมภาวะการเป็ น ผู้ น า
ทักษะการเป็ น ผู้ น า … สอนเรื่องแผนชุมชน สอนเรื่องการเป็นผู้ นาที่ดี สอนกระบวนการ
เรี ย นรู้ กระบวนการท าแผน กระบวนการสื่ อสาร ฯลฯ ท าให้ ผู้ น าที่ เกิด ขึ้ น ณ ตอนนั้ น
สามารถลงมือช่วยทางานและวางแผนฟื้นฟูชุมชนได้เลย (ยงยุทธ กระจ่างโลก, สัมภาษณ์,
25 กรกฎาคม 2560)
จากคากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าชุมชนคีรีวงมีการส่งเสริมให้ผู้นามีการพัฒนาตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจของบุคคลนั้น เมื่อบุคคลเกิดการพัฒนาให้มีคุณสมบัติการเป็นผู้นาที่ดี
แล้ ว สามารถรวมกลุ่ ม เพื่ อ พั ฒ นาให้ ผู้ อื่ น มี ขี ด ความสามารถที่ จ ะท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ ตามความสนใจ
นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
การพั ฒ นาภาวะผู้ น าให้ กั บ ชุ ม ชน จากมู ล นิ ธิ แ ละหน่ ว ยงานทั้ ง ของภาครัฐ และเอกชน เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปได้
4.3.1.4 ความพยายามสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ด้วยการปรับกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การภายในอย่ า งมี ร ะบบ ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชนและระดั บ กลุ่ ม ชุ ม ชนคี รี ว งมี ก ารปรั บ
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนมาโดยตลอด กล่าวคือ ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อทา
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มกิจกรรมอื่น ๆที่ทาประโยชน์
เพื่อส่วนรวม ซึ่งที่เห็นได้ชัดและเป็นกลุ่มที่สร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินของชุมชน คือกลุ่มออม
ทรัพย์หรือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกของชุมชนร่วมกันออมเงินและสามารถกู้เงิน
ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่า เพื่อนาเงินไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่มี
หนี้สินที่เกินกาลัง ซึ่งในขณะนั้นกรมพัฒนาชุมชนได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสัจจะและการออม
เงิน แก่คนในชุมชนให้ เข้ าใจถึงความส าคัญ ของการมีกลุ่ มออมทรัพย์ในชุมชน ดังที่ คณะกรรมการ
บริห ารกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคีรีวงท่านหนึ่งได้เล่าว่า “คาว่าสัจจะ คือ การสัญญากันว่าจะมาออม
เงินเดือนละครั้ง คนละกี่บาทก็ให้เสมอกัน พอมีเงินเป็นก้อนแล้วสามารถนาไปให้ยืมกัน ยืมแล้วคิด
ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าทีน่ อกระบบเขาทากัน แล้วเอาดอกผลนี้มาปันผลคืน มาจัดผลประโยชน์ให้กับชุมชน
ตรงนี้เป็นแนวคิดที่จุดประกายขึ้นมา” (สุจินต์ เนาว์สุวรรณ, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 2560)
หลั งจากกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ ได้ ก่อ ตั้งขึ้น มา ชุม ชนก็ได้ น าความรู้ที่ กรมพั ฒ นาชุม ชน
แนะนามาปรับใช้ และลองผิ ดลองถูกทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย และจัดให้เป็นระบบไปเรื่อย ๆ และให้

89
สมาชิกทุกคนทาตามระเบียบที่กลุ่มออมทรัพย์วางไว้อย่างเคร่งครัด ปัญหาต่าง ๆ ก็สามารถแก้ไขได้
ด้วยการเจรจาต่อรอง อีกทั้งชาวบ้านให้ความสาคัญ กับการอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยกัน
แบบพี่น้อง จนทาให้กลุ่มออมทรัพย์โตขึ้นแบบก้าวกระโดด และเกิดความสาเร็จจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ชุมชนยังได้ตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น หลายกลุ่ม โดยมี การประยุกต์ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นเพื่อการดารงชีพที่มั่นคงและเข้มแข็ง ดังที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ กลุ่มเหล่านี้มีส่วนสาคัญใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทั้งด้านสังคม ที่ช่วยให้สมาชิกมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และเกิ ด ความภู มิ ใจในตนเอง ด้ านเศรษฐกิ จ ที่ ส มาชิ ก สามารถสร้างรายได้ เพื่ อ เลี้ ย งตนเองและ
ครอบครัว ลดการพึ่งพาอาศัยเงินกู้นอกระบบที่เป็นต้นเหตุของหนี้สิน และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ มีการนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนผนวกเข้ากับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับ
ประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น อันเป็นการสร้างสรรค์ที่เกิดจากสิ่งที่มีอยู่
ในชุมชนได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
4.3.1.5 การเริ่มต้นจากสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีที่พึงปรารถนา จากเหตุการณ์อุทกภัย
ครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึ่งส่งผลให้ชุมชนคีรีวงได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ชาวคีรีวงได้รวมตัวกัน
เพื่อช่วยพลิกฟื้นให้ชุมชนกลับมาสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยการระดมความคิด วิเคราะห์
ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข รวมถึงการวางแผนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
การดาเนิ น การเช่น นี้ น อกจากจะช่วยจะสะท้องให้ เห็ นศักยภาพของชุมชนด้านการแก้ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นแล้ว ยังถือได้ว่ามสกยภาพในการวางแผนป้องกันเหตุล่วงหน้า หรือการตั้ง “มาตรการเชิงรับ”
เพื่อที่จะรับมือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อันเป็นแสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปัญหา
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญหลายคน ทาให้ทราบว่า คนในชุมชนคีรีวงมีการ
ปรับ ตัวและเรีย นรู้ ที่จ ะอยู่ ร่วมกับ ธรรมชาติ อย่างสม่าเสมอ อีกทั้ งเรียนรู้ที่จะเปลี่ ยนแปลงตัวเอง
ตลอดเวลาให้เท่าทันกับ การเข้ามาของกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ไม่ละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
โดยได้พยายามนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับ พลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจไป
ด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับการกาหนดแนวทางการดาเนินชีวิตที่ส่งเสริมให้วิถีการดารงชีพของคนใน
ชุมชนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ บน
ฐานของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มอาชีพที่ได้ร่วมกันตั้งขึ้น อันเป็นการต่อยอดให้เกิด
ผลิ ตภัณ ฑ์ ลั กษณะใหม่ๆ ที่ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ ม ให้ เกิดขึ้นกั บกลุ่ม และสมาชิก โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันและมีความร่วมมือกันในการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันแล้วนาไปเชื่อมโยงกับการัด
การท่องเที่ย วฐานชุมชน ทาให้ ชุมชนเป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง มีนักท่องเที่ยวจานวนมากเข้ามา
เรียนรู้และใช้บริการต่าง ๆ ในชุมชน ในขณะเดียวกัน คนในชุมชนคีรีวงก็สามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัว
ในการดาเนินการและพัฒนากลุ่มอาชีพให้ มีระบบมากยิ่งขึ้น ผนวกกับการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการดารงชีพของสมาชิกในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
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4.3.1.6 มี ก ระบวนการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาที่ เกิ ด ผลในการแพร่ ก ระจาย จาก
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคีรีวงทาให้ทราบว่า บรรพบุรุษหรือคนในยุคอดีตได้เรียนรู้และ
สั่งสมประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ ทดลองทาสิ่ง ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ในการ
ดารงชีพ ต่อมาภูมิปั ญญาท้องถิ่น หลายอย่างได้ถูกนามาต่อยอดและปรับ รูปร่างและเพิ่มชนิดของ
ผลิตภัณ ฑ์ ให้ เข้ากับ ยุคสมัยที่เปลี่ย นไป จนเกิดเป็นกลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ ดังที่กล่ าว
มาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งหลายกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นยังคงทากิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งใน
แต่ละกลุ่มอาชีพมีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่แตกต่างกันออกไป
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในชุมชน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ได้มี
การตั้ งและพั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ ในชุ ม ชน มี ก ระบวนการถ่ ายทอดผ่ า นการเรีย นรู้ในรูป แบบต่ า ง ๆ
กล่าวคือ ภูมิปั ญญาท้องถิ่น ถูกถ่ายทอดเพื่อการบูรณาการกับหลักสู ตรในชั้นเรียนของโรงเรียนใน
ชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบภูมิหลังของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้ อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้า
ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษและเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลัง ให้สามารถนาไปต่อยอดเป็นอาชีพ รวมทั้ง
เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ต่างจากเดิม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อนามาเชื่อมกับการพัฒนาชุมชนที่เน้น
การท่องเที่ยวฐานชุมชน ทาให้สามารถนาไปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวของสมาชิกชุมชน อันช่วยให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้สูง และเกิดเงินที่หมุนเวียนในชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ
ได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้กิจกรรมของกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เยาวชน
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางานของกลุ่มอาชีพ ซึ่งมีลักษณะเป็น
กิจกรรมที่ผู้สนใจได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง ดังเช่นที่สมาชิกกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติได้เล่าให้ฟังว่า
… กลุ่มของเราจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านลวดลายบนผ้า ทาให้เกิดการสร้างสรรค์ลายผ้าใหม่ๆ
ขึ้นมา ตรงนี้ถือว่าเป็นการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบที่สมาชิกกลุ่มและนักเรียน
นั กศึ กษาได้ ร่ ว มและเปลี่ ยนซึ่ งกั น และกัน (จุ ฬ าลั ก ษณ์ สุ ท ธิ , สั มภาษณ์ , 27 กรกฎาคม
2560)
อย่างไรก็ตาม อาชีพหลักของคนในชุมชนคีรีวงยังคงเป็นอาชีพเกษตรกรรม คือการ
ท าสวนสมรม แต่ ร ายได้ จ ากการท าสวนอาจยังไม่ เพี ยงพอต่ อการด ารงชี พ อี ก ทั้ งยั งมี เวลาว่างที่
สามารถใช้ทาอย่างอื่นได้ โดยในการทาสวนในแต่ละปีจะมีช่วงว่างจากการผลิตประมาณ 3 เดือน ใน
ขณะเดียวกันบางครอบครัวอาจมีข้อจากัดเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อการยัง
ชีพ ทั้งนี้เพราะชุมชนคีรีวงมีสภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่เปราะบาง กอปรกับใน

91
ปัจจุบันประชากรมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทาให้ที่ดินหลายส่วนถูกสร้างเป็นบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย
หรือการทาที่พักแบบโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ในการทาสวนสมร
มลดลงไปจากในอดีต หลายครอบครัวจึงจาเป็นที่จะต้องมีอาชีพเสริม โดยการเข้าร่วมกับกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ได้ตามความถนั ดและความสนใจ เพื่อสร้างรายได้เข้าครอบครัว และเป็ นค่าใช้จ่ายใน การ
ดารงชีวิตประจาวัน อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญามีความสาคัญอย่างยิ่งเสมือนเป็น
กลไกของพลั งขั บ เคลื่ อ นไปสู่ ก ารพั ฒ นาเป็ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ซึ่ ง ชุ ม ชนคี รี ว งได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
กระบวนการถ่ายทอดนี้อยู่ตลอดเวลา จากรุ่นสู่รุ่นผ่านกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งความพยายามส่ง
ต่อไปยังนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชน ในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ ผู้ ที่เข้ามา
ศึกษาดูงานจากภายนอกชุมชน รวมถึงผู้ที่ทางานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนักท่องเที่ยวที่
ได้เข้ามาเรียนรู้ด้วย จนชุมชนคีรีวงได้กลายเป็นหมู่บ้านที่มีผู้ สืบทอดทางานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และมีคนจากภายนอกสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ของชุมชนมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
4.3.1.7 มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ชุมชนที่จะพัฒนาได้ดีต้องให้ความสาคัญต่อการหาแนวทาง
เพื่อการนาทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาให้ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากการศึกษาสภาพทรัพยากรของชุมชนคีรีวง พบว่า ชุมชนคีรี วงมีทรัพยากรที่มีคุณค่า 2 ประเภท
คือ ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทั้งสองประเภทดังกล่าวมีความสาคัญต่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างยิ่ง เนื่องจากในยุคอดีตที่ผ่านมา คนกลุ่มแรกที่เข้ามาบุกเบิกเพื่อตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้
ซึ่งเป็นบรรพบุรุษกลุ่มแรกของชาวคีรีว ง ได้ตกลงใจจับจองพื้นที่บริเวณที่ราบในโอบล้อมของขุนเขา
แห่งนี้เป็นที่ตั้งรกราก เนื่องจากเห็นว่าเป็นทาเลที่ยากต่อการถูกติดตาม ในขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่มี
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพรรณไม้หลากหลายชนิด และมีลาน้าไหลผ่านตลอดปี พวกเขาจึงพากันสร้าง
บ้านเรือน ณ จุดที่ลาน้าทั้งสามไหลมาบรรจบกัน พร้อมกันนั้นก็ได้เพาะปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด
แทรกไว้กับพันธุ์ไม้ธรรมชาติเรียงรายไปตามริมฝั่งลาน้าสู่เชิงเขาทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ เขาหอยสังข์ เขา
ยอดเพล และเขาหลวง
ภายใต้สภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดังกล่าว
ร่วมกับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการดารงชีพที่หลากหลายของคนในอดีต ทาให้คนในชุมชน
คีรีวงมีวิถีการดารงชีวิตที่มีความผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแยกจากกันไม่ได้ กล่าวคือ
คนในชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยที่ดินเพื่อทามาหากิน แต่ทว่า วิถีการดารงชีพของคนในสมัยก่อนมักจะมี
การทาลายทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพื่อใช้พื้นที่
ในการเพาะปลูกและสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งผลที่ตามมาจากการตัดไม้ทาลายป่า อย่างสาคัญคือ
ความเสียหายจากการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2531 ที่เกิดจากน้าป่าจากเทือกเขา
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หลวงไหลลงมาพร้อมกับพัดดินทรายและไม้ซุง จนชาวบ้านไม่สามารถรับมือกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ได้ เมื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถูกทาลายและเกิดความเสียหาย ทรัพยากรมนุษย์ผู้ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ดังกล่าวได้ รวมตัวกันลุ กขึ้นมาแสดงบทบาทในการฟื้นฟูและพัฒ นา
ชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถดารงชีพ อยู่ได้อีก โดยในระหว่างการฟื้นฟูชุมชนให้กลับมานี้ ได้มี
ผู้นาที่คอยศึกษาและหาแนวทาง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชน เพื่อหาข้อสรุป อันเป็น
บทเรียนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการสร้างความเข้าใจและให้สมาชิกในชุมชน
รู้จักเรียนรู้และปรับตัว ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าของชุมชน ควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม โดยเน้นการลดการทาลายป่าและมุ่งสร้างความสมดุล
ของระบบนิเวศ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่ง ให้สามารถรับมือและลดความรุนแรงของอุทกภัยหรือน้าท่วม
ฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ในขณะเดียวกันยังสามารถดารงชีพอยู่ได้อย่างมีพลวัต จนทาให้
สภาพของชุมชนคีรีวงในวันนี้ยังมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอันเอื้อประโยชน์ต่อการดารง
ชีพ ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลสาคัญรายหนึ่งว่า “คีรีวงถือว่ายังมีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรต่าง
ๆ เพราะ ทรัพยากรในชุมชนนี่แหละที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ดีที่สุด ซึ่งมาจากความสมบูรณ์ของ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมของบ้านเรา” (นิพั ฒ น์ บุญ เพ็ ช ร์ , สั มภาษณ์ , 26 กรกฎาคม
2560)
ในปัจจุบั นชุมชนคี รีวง ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
ถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ในชุมชนได้ มีการปรับการใช้ประโยชน์ กลายเป็นบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย หรือ ที่พัก
แบบโฮมสเตย์ แต่ถ้ามองในเชิงการพัฒนาแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับที่มีส่วนสร้างจุดแข็งให้กับชุมชนที่
ทาให้ ชุมชนพยายามใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด โดยเน้นความสมดุลระหว่างการรักษาและการ
น ามาใช้ เอการด ารงชี พ ที่ ไม่ มุ่ งเพี ย งเก็ บ เกี่ย วทรัพ ยากรเหล่ านี้ น าไปจาหน่ ายในรูป ของวัต ถุ ดิ บ
แต่นาไปผลิตและพัฒนาต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่ม ทาเป็นสินค้าหลายชนิดที่นาเสนอผ่านการท่องเที่ยว
ฐานชุมชน จนเป็นที่รู้จักของคนภายนอกและนักท่องเที่ยว และเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้และ
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้น การนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพย่อมมีส่วนสาคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในมิติต่าง
ๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความคิดที่สร้างสรรค์ของ
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชนและเกิดเป็น
พลังขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไปได้
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4.3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนของชุมชน
ในชุมชนคีรีวง นอกจากสมาชิกชุมชนจะมีความพยายามจัดการให้ชุมชนสามารถพัฒนาด้วย
ตนเองอย่างสม่าเสมอแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน มาโดยตลอด ตั้งแต่ในยุคของการฟื้นฟูชุมชน โดยมีมูลนิธิต่าง ๆ
อาทิ มูลนิธิโกมล-คีมทอง ได้เข้ามามีส่วนส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการในการพัฒนา
ภาวะผู้นาให้กับแกนนาชุมชนที่เป็นนักพัฒนา เพื่อช่วยนาพาสมาชิกในการฟื้นฟูและปรับปรุงชมชนใน
ขณะนั้น มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน
และเยาวชนในชุมชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ฯลฯ หลังการพัฒนาและฟื้นฟูแล้ว ชุมชนคีรีวงได้รับ
เลือกให้เป็น 1 ใน 6 หมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒ นาหมู่บ้าน
อุตสาหกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่ วมกับกรมการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีหลาย
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องให้ การสนั บ สนุน ได้แก่ การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย องค์การบริห ารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นต้น
ปัจจุบัน ชุมชนคีรีวงมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และยังคงมีหน่วยงานเข้ามาช่วย
สนั บ สนุ นและส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กรมพัฒ นาชุมชน ที่ได้ส่ งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยสร้างแนวทางและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพขึ้นมาเพื่อสร้างอาชีพ
เสริมให้มีรายได้เพิ่มเพิ่มจากอาชีพหลัก ด้วยการเน้นการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการต่อ
ยอดในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ได้ส่งเสริมและพัฒ นาให้ กลุ่มอาชีพของชุมชนคีรีวงให้มีศักยภาพในการผลิตและ
ส่งออกสิ นค้าที่เกิดจากกลุ่มในชุมชน และผลั กดันให้ เป็ นที่รู้จักและมีชื่อเสียงทั้งตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศ สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชุมชนในการกาหนดแนวทาง
เพื่อการพัฒ นากลุ่มอาชีพ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ชุมชนให้มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับการผลักดันให้ขับเคลื่อนโดย
รัฐ บาลในปี พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการ “ไทยนิ ยม ยั่งยืน ” อัน เป็ นโครงการที่ เน้ น การเชื่อมโยง
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เข้ า กั บ วิ ถี ข องชุ ม ชน ซึ่ ง ชุ ม ชนคี รี ว งได้ เปิ ด โอกาสให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราชเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อบูรณาการเข้ากับหลักสูตร
วิชาเรียนของนักศึกษา โดยได้ลงมือดาเนินการเพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนมี
รายได้ และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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4.4 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็ง
4.4.1 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพในชุมชนคีรีวง
จากการศึกษากลุ่มอาชีพที่มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีการนาเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ ใช้กับการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้การรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน
คีรีวงเกิดจากความสนใจของสมาชิกที่จะหารายได้เสริมจากงานประจา คือ การทาการเกษตร หรือทา
สวนสมรม โดยสมาชิกทั้งหมดของแต่ละกลุ่มเป็นคนที่มีถิ่นฐานหรือภูมิลาเนาอยู่ในชุมชนคีรีวง ทีเ่ ลือก
เข้ามาทางานกับกลุ่มตามความถนัดและความสนใจ การผลิตสินค้าใช้วัสดุส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ซึง่ มักจะมีการทาโดยคนในชุมชนอยู่แล้ว แต่อาจมีการปรับและพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัย
ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับตลาดมากขึ้น จึงเป็นการทางานเพื่อหารายได้เพิ่มเติมในเวลาที่ว่างจากการทาสวน
ซึ่งกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มมีการดาเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกฎระเบียบหรือข้อตกลง
ร่วมกัน ซึง่ สมาชิกของกลุ่มอาชีพจะต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนคีรีวงมีความสาคัญและเป็นแนวคิดสาคัญที่ใช้ในก่อตั้ง
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขึ้นมา โดยมีการระบุอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มอาชีพ โดยได้มีการ
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาปรับและประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับ
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่ม ดังที่ประธานกลุ่มลายเทียนได้กล่าวถึง
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์กับการดาเนินงานของกลุ่มว่า
… จริง ๆ แล้วผ้าบาติกมีมานานแล้ว ต้นตารับของบาติกมาจากอินโดนีเซีย ... พวก
บาหลี ท าผ้ าปาเต๊ ะ ลวดลายเราก็ เอามาประยุ ก ต์ โดยใช้ ล วดลายท้ อ งถิ่ น ซึ่ งสั งเกตจาก
ธรรมชาติ แต่ผ้าปาเต๊ะของอินโดนีเซียจะมีลวดลายเล็กและละเอียดมาก ๆ ซึ่งเราไม่สามารถ
ทาแบบเขาได้ ... หลักๆ แล้วคือเรารับภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่มาประยุกต์ใช้ (ทิมาทร ไชย
บุญ, สัมภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2560)
จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อดูในรายละเอียดพบว่า การดาเนินงานของกลุ่มลายเทียนมีการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากประสบการณ์และการดาเนินชีวิต จินตนาการผ่านลายผ้าบาติก
เช่น ชุมชนคีรีวงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้า
ส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับป่าไม้ ภูเขา ดอกไม้ที่อยู่ในป่าของชุมชน และวิถีของคนในชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้
ลวดลายของผ้าบาติกที่กลุ่มได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้น ยังคงขึ้นอยู่กับความต้องการหรือแบบที่ลูกค้า
ต้องการ กล่าวคือ ลวดลายสามารถประยุกต์ผ่านการออกแบบให้ปรับเปลี่ยนไปตามวิถีการดาเนินชีวิต
ของแต่ละพื้นที่
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สาหรับ กลุ่มแม่บ้ านทุเรีย นกวน การนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นมาใช้เห็ นได้ชัดมาก ได้ มีการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คนเฒ่าคนแก่ใช้ในการถนอมอาหารในอดีต เป็นการนาเนื้อทุเรียนมากวนเพื่อให้
สามารถเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้น แล้วนาไปบรรจุเก็บไว้ในกาบหมาก เรียกว่า “ทุเรียนห่อกาบหมาก”
ซึง่ อดีตกานันนักพัฒนาได้เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า
… ในครัวเรือนของชาวบ้านในอดีต คนเขาก่อไฟกับไม้ฟืน หุงข้าวหุงแกง เขามีเตา
สามเส้า พอหุงข้าวหุงแกงควันไฟมันกระทบกับผลานี้ แล้วบนผลาจะมีทุเรี ยนกวนห่อด้วย
กาบหมาก ... มันทาให้ทุเรียนกวนหอมควันไฟ ทาให้ทุเรียนไม่เป็นเชื้อรา ไม่เป็นหนอน …
กลุ่มทุเรียนกวน ถ้าให้เราวิเคราะห์ ... เอาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เอาภูมิปัญญาชุมชน
เอากระบวนงานชุมชนมาสร้างอาชีพ สร้างมูลค่า เพราะคนที่นี่ในอดีตเขากวนทุเรียนกวน
แล้วใส่ปี๊บไว้ ห่อด้วยกาบหมากแล้วย่างไฟ (ยงยุทธ กระจ่างโลก, สัมภาษณ์, 25 กรกฎาคม
2560)
ในขณะเดียวกัน กิจกรรมบางอย่างที่วางบนฐานของภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และ
ลองผิ ด ลองถู ก ในครั ว เรื อ นในอดี ต ที่ ผ่ านมา กลายเป็ น กิ จ กรรมที่ ก ลุ่ ม อาชี พ น ามาพั ฒ นาต่ อ ยอด
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เนื่องจากชุมชนคีรีวงมีทุเรียนที่ให้ผลผลิตจานวนมาก
และแทบทุกครัวเรือนมีทุเรียนพื้นบ้านอยู่ หลังจากที่มีการก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนขึ้น มา ก็มีการ
รับซื้อทุเรียนจากชาวบ้านในชุมชน เพื่อนามาแปรรูป ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และส่งต่อเพื่อ
จาหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและสมาชิกกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มลูกไม้ เป็นอีกกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนคีรีวงและได้นาภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับวิถีการดารง
ชีพของคนในอดีตมาประยุกต์ใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งเพื่อต้องการนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาประดิษ ฐ์ให้ เกิดชิ้น งานต่าง ๆ ที่ เป็นเครื่องประดับและของที่ ระลึ ก อีกทั้งมีการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในอดีต ประธานกลุ่มลูกไม้ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ
การก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาว่า
… แต่ก่อนมีการผูกเงื่อน มัดเชือก น้าลองเอามาประยุกต์กับของที่มีอยู่ในท้องถิ่น
เช่น เม็ดลูกสวด เม็ดหมามุ่ย ลูกบ้า ลูกหลุมพอ ก็ลองเอามาถักมาทอ มาผูกเป็นเงื่อนของ
ลูกเสือบ้าง เงื่อนการผูกแหผูกอวนของชาวประมงบ้าง เอาตรงนั้นมารวมกับของที่มีอยู่ใน
พื้นที่ มาผสมผสานให้มันเป็นของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ... พวกพวงกุญแจ สร้อยคอ สร้อย
ข้อมือ ... สิ่งเหล่านี้มันมีมาตั้งนานแล้ว เหมือนการผูกแหผูกอวน เพื่อหาปลาของชาวบ้านนั่น
แหละ เพียงแต่เราเอาลวดลายการผูกแห มาผูกกับเชือกเทียนกับเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ เท่านั้นเอง
(ไพโรจน์ เนาวสุวรรณ, สัมภาษณ์, 2560)
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เนื่องจากชุมชนคีรีวงมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีต้นไม้จานวนมาก ทาให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ ที่จะนาส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ มาลองผิดลองถูก
จนได้สีจากธรรมชาติมาใช้ในการย้อมผ้า ดังที่พบในกรณีของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ หรือกลุ่มลกไม้
ที่ ไ ด้ น าเอาภู มิ ปั ญ ญาการถั ก ทอมาประยุ ก ต์ แ ละปรั บ ใช้ กั บ เมล็ ด พื ช ท าเป็ น ของที่ ร ะลึ ก และ
เครื่องประดับ และตั้งเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมา ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อนาทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชน มาสร้างอาชีพที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทางาน และสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน อีกทั้ง ยัง
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจให้ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตจากกลุ่ม
ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานกับสมาชิกกลุ่ม
เช่นคาบอกเล่าของสมาชิกกลุ่มทาผ้าบาติกและกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติดังต่อไปนี้
… เมื่อมีนักเรียนนักศึกษา หรือคนจากภายนอกเข้ามาดูงานของกลุ่ม เราจะให้เขาลง
มือทาชิ้นงานด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่ทาลวดลายออกมาอย่างสร้างสรรค์ ทาให้สมาชิกกลุ่มได้
เรียนรู้การทาลวดลายจากพวกเขาด้วย (จุฬาลักษณ์ สุทธิ, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 2560)
… เราถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่คนเฒ่าคนแก่ได้ทาผ้ามัดย้อมให้กับนักเรียน
นักศึกษา บางครั้งนักเรียน นักศึกษาก็จะถ่ายทอดและเปลี่ยนความรู้ที่ทันสมัยให้กับเราด้วย
ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒ นาชิ้นงานของเราด้วย (ฉัตรชนก ขุนทน, สัมภาษณ์, 27
กรกฎาคม 2560)
การถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มทาให้เกิดความคิดที่สามารถนาไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดให้เกิด
สีและลวดลายใหม่ๆ บนผืนผ้า จนอาจกล่าวได้ว่า ทั้งผู้ที่เข้ามาดูงานและสมาชิกกลุ่มที่ถ่ายทอดความรู้
ต่างก็เป็นทั้งครูและผู้เรียนในเวลาเดียวกัน ทาให้เกิดการเรียนรู้ ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่ ดึงดูความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ส่งผลให้มีการสั่งทาสินค้าขึ้นมา
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มละสมาชิกมากยิ่งขึ้น
กลุ่ มหั ต ถกรรมพื้ น บ้ าน เป็ น อีก กลุ่ ม ที่ มี วัตถุ ป ระสงค์ ในการต่อ ตั้ งกลุ่ ม ขึ้น มาเพื่ อกระตุ้ น
จิตสานึกในการอนุ รักษ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านของชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้กับคนที่สนใจ เนื่องจากในอดีตคนในชุมชนมีการ
ประดิษฐ์ของใช้ต่าง ๆ ขึ้นมา ส่วนใหญ่เป็นการจักสานสิ่งต่าง ๆ ที่เคยใช้เพื่อใช้ในการดารงชีพ เช่น
เครื่องมือจับปลา ตะกร้าสาน โตร๊ะ ฯลฯ จนปัจจุบันได้มีการตั้งกลุ่มเพื่อผลิตเครื่องจักสานที่เป็นของ
ใช้ และของที่ระลึกขึ้น มา โดยกลุ่มให้ความสาคัญกับ การพัฒ นาผู้พิการและผู้สูงอายุ ด้วยการให้ ผู้
พิการและผู้สูงอายุมีโอกาสในการเรียนรู้สังคม เรียนรู้ปัญหาและแสดงศักยภาพในการช่วยแก้ปัญหา
ของครอบครัวและชุมชน ควบคู่กับการรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคีรีวงด้วย
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กลุ่มบ้านสมุนไพร เป็ นอีกกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยการนาภูมิปัญ ญาและทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรมาแปรรูปและพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย อาทิ สบู่จาก
เปลือกมังคุด แชมพูและครีมนวดจากเปลือกมังคุด สบู่สมุนไพรอื่น ๆ ฯลฯ โดยเริ่มจากการที่ ชุมชน
คีรี ว งมี มั งคุ ดจ านวนมาก ส่ ว นใหญ่ เมื่อ กิน เนื้ อแล้ ว มกจะทิ้ งเปลื อ ก แต่ กลุ่ ม ได้ คิ ดทดลองและหา
คุณประโยชน์ของเปลือกมังคุดขึ้นมา พบว่าเปลือกมังคุดมีสรรพคุณบารุงผิวพรรณ รักษาโรคผิวหนัง
ซึ่งเป็นที่รับรู้ในชุมชน รวมทั้งทาน้าหมักและปุ๋ยได้ กลุ่ม จึงได้คิดค้นการแปรรูปเปลือกมังคุดให้ เป็น
ผลิ ตภัณ ฑ์ ต่าง ๆ โดยการปรับ เปลี่ ยนสู ตร นาสมุน ไพรที่ มีคุณ สมบัติบารุงและดูแลผิว พรรณ เช่น
ใบทองพันชั่ง ใบชุมเห็ด ใบเสลด พังพอน ขมิ้นอ้อย หัวเปราะหอม ว่านสาวหลง และสมุนไพรอื่น ๆ
มาเป็นส่วนผสม จนกลายเป็นสบู่ แชมพู ครีมนวด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผลิตมาจากเปลือกมังคุดที่มี
คุณภาพ จนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้กลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญ
ของชุมชนคีรีวง ซึ่งประธานกลุ่มได้ อธิบายถึงแนวคิดและจุดยืนในการทางานของกลุ่มบ้านสมุนไพร
คีรีวงว่า “การพึ่งพาตนเอง พึ่งพาพื้นฐานอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม และต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม
แหล่งโอโซนที่ดีที่สุด” (สนธยา ชานะ, สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2560)
การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดารงชีพ ในชุมชนคีรีวง เกิดจากการพยายามรื้อ
ฟื้นภูมปัญญาเดิม ที่ถูกถ่ายทอดผ่านการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น แล้วพยายามประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย
โดยการเน้นให้เกิดการพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ จนเกิดการรวมตัวขึ้นมาเป็นกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ อัน เป็ น แนวทางการพัฒ นาชุมชนแนวทางหนึ่งที่เอื้อให้ สามารถรักษาให้ มีการดารงอยู่ของ
ภูมิปัญญาดั้งเดิม ด้วยการ 1) อนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นความสาคัญของ
ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้คิดสร้างเอาไว้ 2) รื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ ให้คนรุ่นใหม่
ได้เห็นสิ่งที่มีคุณค่าของชุมชน 3) ประยุกต์ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้มีความทันสมัยและใช้ประโยชน์ หรือ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้ และ 4) พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งชุมชนคีรี
วงได้ใช้แนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างทางเลือกให้กับชุมชน อีกทั้งยังช่วยพัฒนา
ขีดความสามารถของสมาชิกในกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ ในการสร้างรายได้แ ละเศรษฐกิจที่ดีของชุมชนได้
อย่ างน่ า สนใจ โดยตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ดั้ งเดิ ม มาประยุ ก ต์ ให้ มี ค วาม
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปของชุมชน
4.4.2 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็ง
จากการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ การเป็นชุนชนเข้มแข็งของชุมชนคีรีวง อาเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ชุมชนคีรีวงมีฐานที่มั่นคงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ชาวบ้านมีการดารงชีพในลักษณะของการพึ่งตนเองเป็น
หลัก เนื่องจากชุมชนมีที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา มีแม่น้าไหลผ่านหมู่บ้าน และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

98
สมบูรณ์ ในอดีตแม้ว่าหมู่บ้านจะประสบกับภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงหลายครั้ง แต่คนในชุมชนได้ร่วมมือ
กันฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถดารงชีวิต ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ซึ่งรายได้
หลักของคนในชุมชนมาจากการทาสวนผสมที่เรียกว่า สวนสมรม ด้วยการการปลูกพืชผักผลไม้อย่าง
หลากหลายไว้ ในพื้ น ที่ เดี ย วกั น คนในชุ ม ชนมี ก ารเรี ย นรู้ แ ละปรั บ ตั ว ให้ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั น กั บ
สภาพแวดล้อมได้อย่างดี และรู้จักนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการทามาหากินได้ อย่างชาญ
ฉลาด
นอกจากชุมชนคีรีวงจะมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้ว สิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนให้
ชุมชนมีการพัฒนาและเกิดความเข้มแข็งได้ คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตซึ่งมีหลายอย่าง เป็น
องค์ความรู้ที่มีการถ่ายถอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนปัจจุบันได้กลายเป็นขุมทรัพย์สาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนคีรีวงให้มีความเข้มแข็ง และเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ดังคากล่าวของผู้ให้
ข้อมูลสาคัญรายหนึ่งดังนี้
… ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เราจะทอดทิ้งไปไม่ได้ ถ้าชุมชนหรือสังคมไหนละทิ้งภูมิ
ปัญญา ก็จะทาให้ชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ อ่อนแอลงเรื่อย ๆ เพราะเราไปพึ่งพาเทคโนโลยี
ภายนอกแทน ไม่ได้พึ่งพาภูมิปัญญาของตนเอง ในตอนที่เราพยายามสร้างความเข้าใจให้
ชุมชนว่า เพียงให้รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงก็พอ วิถีชีวิตในแบบของเรา และภูมิปัญญาคือ
ตัวนาพาชีวิตให้เราก้าวหน้าต่อไปได้ (นิพัฒน์ บุญเพ็ชร์, สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2560)
คากล่าวข้างต้น เป็นมุมมองจากบุคคลระดับแกนนาการพัฒ นาของชุมชนนี้ ที่เห็ น
ความสาคัญของการพัฒนาของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่
การเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง กล่าวคือ การที่ชุมชนใดมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึง ศักยภาพในการ
พึ่งพาตนเองอย่างมีเอกลักษณ์ในแบบของแต่ละชุมชน โดยมีความจาเป็นในการพึ่งพาเทคโนโลยีน้อย
ที่สุด ในขณะเดียวกัน นักวิชาการที่เคยศึกษาชุ มชนกลับให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน โดยให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานดังนี้
... เทคโนโลยี ที่ ท าให้ เกิ ด คุ ณ ค่ า เราก็ จ ะน ามาประยุ ก ต์ ใช้ แทนที่ จ ะใช้ เฉพาะ
ภูมิปั ญญาของเราเพียงอย่างเดียว เราก็นามาผสมผสาน มาประยุกต์เพื่อให้ได้เกิดในสิ่งที่
ดีกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะภูมิปัญญาหรือวัฒ นธรรมเป็นเรื่องของการที่จะต้องผสมผสาน
วัฒ นธรรมคือความงอกงาม ความงอกงามไม่ได้เป็นการยึดอยู่ในที่ที่เดียวมันจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง (สืบพงศ์ ธรรมชาติ, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2560)
… นอกจากชุมชนจะเข้มแข็งและสามารถพึ่ งพาตัว เองได้แล้ ว รัฐ หรือหน่วยงาน
ภายนอกก็ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทากิจกรรมของชุมชน เพราะบางเรื่องชุมชน
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จะไม่สามารถดาเนินการเองได้ทั้งหมด เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการพั ฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
การบรรจุภัณ ฑ์ การประชาสัมพันธ์ชุมชนด้วยสื่อที่ทันสมัย เพื่อให้ ชุมชนสามารถดาเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุภาพ รักถิ่นเดิม, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2560)
มุมมองจากนักวิชาการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความสาคัญของการนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่รู้จักและเป็นการ
ส่งเสริมการยกระดับการผลิตและการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพให้เหมาะสมกับพลวัตทางสังคม
มากขึ้น เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งต่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก ด้วยการทา
สารคดี หนังสั้น เพื่อแนะนาชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานภายนอกยังเข้ามามีบทบาทในการ
สนั บ สนุ น ชุม ชนด้วยการให้ คาแนะน าและให้ ความรู้ในการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ บรรจุภั ณ ฑ์ หรือ
การตลาด เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันช่วยให้ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการผลิตและการจัดจาหน่ายสินค้า ในขณะที่
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่า การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคีรีวงมาใช้ในการการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่
ชุม ชนเข้ ม แข็ งนั้ น เป็ น การน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เกี่ ยวกั บ การด ารงชี พ มาใช้ ด้ ว ยการก่ อ ตั้ งและ
รวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ ขึ้นมาพัฒ นาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาคัญ มีการบริหารจัดการให้เหมาะกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป คนในชุมชน
มีการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและทาให้
ชุ ม ชนเกิ ด การขั บ เคลื่ อ นไปสู่ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ งทางด้ านสั งคม เศรษฐกิ จ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
ด้านสังคม
จากการศึ ก ษาการพั ฒ นาและมิ ติ ท างสั งคมของชุม ชนคี รีว ง พบว่ า ชุม ชนคี รี ว ง
มีระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติมาตั้งแต่อดีต กล่าวคือ ชุมชนได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มคนที่เป็น
เครือญาติ และพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้อย่างต่อเนื่องอันนาไปสู่ค วามสามัคคีที่สะท้อนออกมาใน
รู ป ของความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กั น ของชาวบ้ า นด้ า นต่ า ง ๆ และความสามารถปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภัยธรรมชาติมาได้หลายต่อหลายครั้ง จากความร่วมมือร่วมใจกันในการฟื้นฟู
ชุมชน ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนนี้ นอกจากนี้ชุมชนยังมีผู้นาอย่างไม่เป็น
ทางการหรือ ผู้ น าโดยธรรมชาติ คือ พระสงฆ์ นั กพั ฒ นาที่ เกิด จากการเป็ น จิตอาสา และปราชญ์
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ชาวบ้านที่มคี วามตั้งใจในการทางานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง จนได้รับการยอมรับนับถือ
และศรัทธาจากชาวบ้านเสมอมา อีกทั้งคนในชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และมี
จิตใจที่โอบอ้อมอารี ซึ่งปัจจุบันยังคงคุณลักษณะเหล่านี้อยู่
คนในชุมชนยังคงรกษาวิถีการดาเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ดีไว้ จนทาให้มีลักษณะที่เน้น
การพึ่ งตนเองเป็ น หลั ก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ เพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ เข้ ากั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน อีกทั้งยังมีความพยายามในการดูแลชุมชนให้มีความมั่นคง
ทาให้ชุมชนคีรีวงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง อันดับ 1 ทั้งการ
ประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
ในปั จ จุ บั น ชุ ม ชนคี รีว งเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ เจริญ ขึ้น มี ชื่ อเสี ยงทางด้ านการ
ท่ องเที่ ย วเชิงอนุ รั ก ษ์ แต่ มี ข้ อสั งเกตจากการศึ ก ษา คือ ความเจริญ ที่ เกิด ขึ้ น ในชุม ชนบางครั้งได้
กลายเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ กล่าวคือ มีนายทุนจากภายนอกพยายามที่จะเข้ามาปลูก
สร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งคนในชุมชนหลายกลุ่มพยายามต่อต้าน
และคัดค้านแนวคิดความเจริญที่เกิดจากนายทุน เพราะเกรงว่าจะเป็นการทาลายความเป็นเอกลักษณ์
ของชุ ม ชน และอาจส่ งผลต่ อ ชุ ม ชนในระยะยาว เนื่ อ งจากการปลู ก สร้างอาคารหรือ ที่ พั ก ขึ้ น มา
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ พื้ น ที่ ข องคนในชุ ม ชน และหากไม่ มี ก ารวางแผนที่ ดี พ ออาจเกิ ด การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เสียสมดุลได้
อย่างไรก็ตาม ชุมชนยังคงให้ความสาคัญกับการพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
เป็นฐานในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนา
โดยคนในชุมชน เพื่ อคนในชุมชน ให้ ส ามารถดารงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างมี ความสุ ข และ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้
ด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนในชุมชนคีรีวงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจของชุมชนนี้ในอดีตเน้นการพึ่งพาภาคเกษตรกรรม โดยการทาสวนที่เรียกว่า
สวนสมรม ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเป็นการปลูกพืชหลากหลายชนิดไว้บนพื้นที่เดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นพืช
จาพวกไม้ผล เมื่อชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนมีสวนผลไม้เป็นของตัวเอง ผลผลิต ที่ได้และเหลือจาก
การบริโคมักจะนาไปแลกเปลี่ยนกับ สินค้าที่จาเป็นซึ่งผลิตโดยชุมชนอื่น ๆ ที่มีการติดต่อกัน สินค้าที่
นิยมแลกเปลี่ยนเข้ามา ได้แก่ ข้าวสาร ปลาแห้ง เกลือ ฯลฯ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ชุมชนนี้ไม่สามารถ
ผลิตได้ ต่อมาการปฏิบัติทางการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นหลังได้พัฒนาการปลูกพืชผลทางการ
เกษตรโดยใช้พันธุ์ที่ดี มีคุณภาพสูงขึ้น ทาให้ปัจจุบันการทาการเกษตรของชุมชนหันไปเน้นการผลิต
เพื่อการค้ามากยิ่ งขึ้น โดยพืช ผั ก ผลไม้ที่ปลู กกันมาก ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด สะตอ ลองกอง
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ลางสาด ขนุน จาปาดะ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มังคุด เป็นผลไม้ที่ ผลิตกันมากและมีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของชุมชนคีรีวง อีกทั้งยังเป็นผลไม้ทสี่ ่งออกและสามารถสร้างรายได้ในแต่ละปีให้แก่ชาวบ้านและ
ผู้ที่ทาสวนเป็นเงินจานวนมาก
ความหลากหลายของพืชผลทางการเกษตรผนวกกับความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชน และการคิดค้นรวมทั้งประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมเอาไว้จนกลายเป็น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่คนรุ่นหลังได้รับสืบทอด เรียนรู้และนามาใช้ในการดารงชีพ ทาให้ปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ถูกนามาใช้เป็นฐานของการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนหลากหลายกลุ่ม ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ กลุ่มดังกล่าวได้นาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม มาประยุกต์ใช้เป็นฐานในการพัฒนากลุ่ม
อาชีพ เปิดโอกาสทางอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนให้มีรายได้เสริมที่นอกเหนือจากการทาอาชีพหลัก
ทาให้ ชุมชนคีรีว งพั ฒ นาขี ดความสามารถทางการผลิ ตให้ โตขึ้น อย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมโยงกับ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวฐานชุมชน นอกจาจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิต
โดยคนในขุมชนแล้ว ยังมีผู้ สนใจเข้ามาดูงาน ทั้งที่เป็น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ จากชุมชนอื่น ๆ นักเรียน
นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทาให้ชุมชนเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง ดังที่ประธานกลุ่ม
ลูกไม้ได้อธิบายเกี่ยวกับการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนว่า
… ปัจจุบันส่วนมากเราก็ขายภูมิปัญญาให้กับนักท่องเที่ยว การขายภูมิปัญญา คือ
การที่เรานามาปรับประยุกต์ได้ตลอดเวลา ขายได้ตลอด ขายไม่หมด ต่างจากการขายผลไม้ที่
อาจจะขายหมด แต่ภูมิปัญญาจะสามารถคิดต่อเติมได้เรื่อย ๆ สิ่งเหล่านี้จะสามารถพัฒนาต่อ
ยอดและสร้างรายได้ให้เราได้ (ไพโรจน์ เนาวสุวรรณ, สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2560)
อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นจากการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ ในการพัฒนากลุ่ม
อาชีพนั้น นอกจากจะทาให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถจาหน่ายสร้างรายได้และ
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นแล้ว กลุ่มอาชีพแทบทุกกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกันที่จะถ่ายทอดความรู้
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจมาดูงาน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน กล่าวคือคนที่เข้ามา
ดูงานต่างก็ได้ความรู้จากการถ่ายทอดของกลุ่มอาชีพ ส่วนกลุ่มอาชีพก็ ได้รับความคิดใหม่ๆ ที่มีการ
เสนอมาจากผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งสามารถนาไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของชุมชนคีรีวงมีความสมบูรณ์ มาตั้งแต่
ที่ได้มีการตั้งชุมชนโดยมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เป็นในการสร้างที่พักอาศัย การทามาหากิน อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางใน
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การคมนาคม แม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางส่วนได้ถูกทาลายจากภัยธรรมชาติหลายครั้ง
ในอดีตที่ผ่านมา แต่ก็ได้รับการฟื้นฟูจากความร่วมมือกันของคนในชุมชนให้กลับมามีสภาพแวดล้อมที่
กลับมามีความสมบูรณ์ สามารถดารงชีวิตได้
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนคีรีวง ยังคงเป็นสิ่งสาคัญต่อการ
ดารงชีพ กล่าวคือ คนในชุมชนยังมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ สูง โดยเฉพาะในเรื่องการ
ดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวพันกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอย่าง เช่น การทาสวนสมรม
ที่มีการทามาตั้งแต่บรรพบุรุษในอดีต เป็ นสิ่งสาคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างรายได้ให้ กับครัวเรือน
ส่วนใหญ่ ชุมชน นอกจากนี้ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เคยใช้ในอดีตส่วนมากผลิตขึ้นมาเองโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งต่อมาได้นาบางส่วนมาประยุกต์ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจาหน่าย เพียงแต่ใน
อดีตชาวบ้านอาจไม่รู้ถึงกระบวนการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี ในขณะที่ใน
ปัจจุ บัน ชาวบ้ านเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่า ไม่
ท าลาย และมี วิ ธี ดู แ ล รั ก ษาควบคู่ กั บ การใช้ อ ย่ า งชาญ ฉลาด เพื่ อ คงความสมบู ร ณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องไปสู่คนรุ่นหลังต่อไป อันจัดได้ว่าเป็นความพยายามสร้าง
ความยั่งยืนในการพัฒนา
ถึงแม้ว่าชุมชนคีรีวงจะสามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้น สู่คนภายนอก ใน
เรื่องของการมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ดึงดูดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เข้า มาเยี่ยมชม
พักผ่อน หรือพักค้างคืนในชุมชนมากขึ้น แต่ชุมชนคีรีวงยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เข้ ามาเป็ น จ านวนมากในปั จ จุ บั น ทั้ งนี้ เพราะเมื่ อ การเติ บ โตของการ
ท่องเที่ ย วในชุมชนเป็ น ไปอย่ างรวดเร็ว หลายครัวเรือนจึงได้ปรับเปลี่ ยนบ้ านเป็ นที่ พัก โฮมสเตย์
ร้านค้า หรือร้านอาหาร ผนวกกับ มีนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย โดยคนใน
ชุมชนอาจไม่ทันเตรียมตัววางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะที่
เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในชุมชนอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
วัน หยุ ดยาวหรือเทศกาล ที่มีนั กท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจานวนมาก ซึ่งระยะทางจากจุดทางเข้า
หมู่บ้านถึงหมู่บ้านมีระทางยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ปกติใช้เวลาเดินทางราว 5-10 นาที กลับต้องใช้
เวลา 15-20 นาที หรือบางครั้งอาจต้องใช้เวลาเดินทางเข้าหมู่บ้านนานถึง 2-3 ชั่วโมง ในปัจจุบัน
ชุมชนเริ่มมีการวางแผนปฏิรูปการจราจรจนปัญหาบรรเทาลง แต่ก็ยัง คงมีปัญหาหลงเหลืออยู่จาก
นักท่องเที่ยวบางส่วนที่จอดรถกีดขวางทางซึ่งไม่ใช่ที่จอด หรือบางคันจอดรถโดยไม่ดับเครื่องทิ้งไว้เป็น
เวลานาน ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและมลภาวะทางเสียงตามมา (ธวัช ลาภูศรี, 2560)
ดังนั้น เมื่อชุมชนมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการเป็น
ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วสิ่ งส าคั ญ ที่ ค วรตระหนั ก และให้ ค วามรู้แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น คื อ การสร้า ง
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จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ในการท่ อ งเที่ ย ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วควรให้ ค วามส าคั ญ ในการดู แ ล รัก ษา และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้คงสภาพที่ดีและมีความอุดมสมบูรณ์ กระทบต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนให้น้อยที่สุ ด เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสสิ่งที่ดี ที่นับวันจะหาชมได้ยากขึ้น

บทที่ 5
บทสรุป และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดารงชีพในการขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาสู่ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง : กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนคี รี ว ง อ าเภอลานสกา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ”
มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดารงชีพของชุมชนคีรีวง 2) เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒ นาชุมชนคีรีวง และ 3) เพื่อ
ศึกษาการน าภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น มาใช้ ในการขับเคลื่ อนการพัฒ นาสู่ ช นชนเข้มแข็งของชุมชนคี รีว ง
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อหาในบททนี้เน้นนาเสนอสรุปผลที่ได้จากการศึกษา การ
อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะซึ่งจะนาเสนอเป็นลาดับดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
ด้วยพัฒนาการของชุมชนคีรีวงมีมายาวนานกว่า 200 ปี ซึง่ บรรพบุรุษของคนในชุมนได้เข้ามา
บุกเบิกและตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นชมชนที่มีชื่อเสียงด้านการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
ดารงชีพที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ถึงแม้ว่าชุมชนนี้ได้รับผลกระทบ
ภัยธรรมชาติห ลายต่อหลายครั้ง แต่ด้วยความเข้มแข็งและความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนที่ได้
ร่วมมือกัน ทาให้สามารถฟื้นฟูและพลิกฟื้นชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถดารงชีวิตและประกอบ
อาชีพต่อได้ จากความสัมพันธ์ของสมาชิกที่มีลักษณะความสัมพันธ์แบบเครือญาติสูง ซึ่งสมาชิกชุมชน
มีการพึ่งพาอาศัยและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อมีปัญหา สมาชิกมักจะให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังมีชุมชนมีผู้นาโดยธรรมชาติที่มีคุณภาพของการเป็นผู้นาสูง และมีจิต
อาสาที่พร้อมจะเป็นหลักในการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนอย่างแข็งขัน ทาให้ในปัจจุบันชุมชนนี้ได้บการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในนาม “ชุมชนพึ่งตนเอง” โดยได้รับรางวัลชมเชย
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ในการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองระดับประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2528 ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้น
ชุมชนนี้ยังถูกจัดว่าเป็นพื้นที่สีแดงในมุมมองของฝ่ายความมั่นคง เมื่อชุมนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญา อีกทั้งยังสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างดี ได้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็น “ชุมชนที่มีอากาศดีที่สุดใน
ประเทศไทย” และได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น “ชุม ชนท่ องเที่ ย ว OTOP” 1 ใน 4 ชุ ม ชนต้น แบบทั่ ว
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 จึงเป็นเครื่องรับรองถึงความสาเร็จอย่างโดดเด่นของชุมชนนี้ ในปัจจุบัน
ชุมชนคีรีวงมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในฐานะเป็นชุมชนที่พัฒ นาประสบผลสาเร็จ
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่น่าสนใจมากคือมีการประยุกต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง ผลการศึกษาสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้
ดังต่อไปนี้
5.1.1 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพของชุมชนคีรีวง
ชุมชนคีรีวงมีการดาเนินกิจกรรมโดยนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพมา
ประยุกต์ ผ่านการก่อตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขึ้นมาอย่างหลากหลาย กลุ่มที่มีความโดดเด่นในการทา
กิจกรรมซึ่งได้เลือกเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ 2) กลุ่ม
แม่บ้านทุเรียนกวน บ้านคีรีวง 3) กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 4) กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน 5) กลุ่มบ้าน
สมุนไพร และ 6) กลุ่มลูกไม้ การดาเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่มีการนาเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ โดยระบุในวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ชัดเจน ทั้งนี้เพราะเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ความส าคั ญ และเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การด ารงชี พ มาตั้ งแต่ อ ดี ต หากแต่ ในปั จ จุบั น บริบ ทของชุ ม ชนได้
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่ เจริญขึ้น จึงได้มีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงและ
พัฒ นาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ดังกล่าว ซึ่งสามารถสังเกตได้ว่าในปัจจุบัน การดาเนินกิจกรรมของ
หลายกลุ่ ม อาชี พ สามารถเชื่ อมโยงไปถึ งการน าเอาภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ดั้งเดิ ม มาใช้เป็ น ฐานในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อันเป็นแนวทางที่สาคัญในการอนุรักษ์ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนยคงอยู่ คู่
ชุมชน
ความพยายามในการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพของชุมชนคีรีวง
นอกจากจะทาให้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลายเพื่อดาเนินกินกรรมการที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ขึ้น
แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีอาชีพและรายได้เสริมจากการทางานหลักอีกทางหนึ่ง
อันส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และชุมชนมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ผลพลอยได้ที่ตามมา
คือชุมชนแห่งนี้มีการพัฒนาสิ่งอานวยความต่าง ๆ ที่ชักนาคนเข้ามาเที่ยวชมและได้ กลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นที่สาคัญ สาหรับองค์กรภายนอกและกลุ่มผู้สนใจ ที่สนใจเรียนรู้และศึกษา
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันส่งผลให้ชุมชนเป็นที่รู้จักและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม
และศึกษาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถเห็นได้จากในปัจจุบัน ชุมชนคีรีวงได้กลายเป็นชุมชนที่มี
ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มีผู้มาเยี่ยมเยือนจานวนมากในแต่ละปี นักท่องเที่ยวเหล่านี้ส่วนมากจะ
จั บ จ่ายซื้อสิ น ค้าที่ เป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุมชนติด ไม้ ติดมื อไปด้ วย ท าให้ เกิดรายได้ที่ ห มุน เวียนในชุมชน
ตลอดเวลา
5.1.2 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง
ชุมชนคีรีวง เป็นชุมชนต้นแบบในด้านการพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้เป็นผลมาจากความ
พยายามน าจุ ด แข็งของชุ ม ชนที่ มี ม าตั้ งแต่ อดี ต คื อ การมี ผู้ น าที่ มี ค วามตั้ งใจจริงที่ จ ะท างานเพื่ อ
ส่ ว นรวม สมาชิ ก ในชุ ม ชนมี ความสามั ค คี รั กใคร่ และพร้อ มที่ จะปรับ ตั ว เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาต่ าง ๆ
ที่ชุมชนประสบ และมีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มุ่งยกระดับการดารงชีพของสมาชิกชุมชน
ผ่านกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และมีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ให้มีพลวัตเท่าทันกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การดาเนินการามแนวทางนี้ทาให้สามารถฟื้นฟูชุมชนให้มีสภาพกลับมา
เหมือนเดิมอย่างรวดเร็ว หลังจากประสบภัยธรรมชาติหลายครั้ง และสามารถพัฒนาขึ้นมาโดยดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นปกติ และยังสามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีต มาฟื้นฟูและ
ประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยจนเกิดเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขึ้นมาอย่างหลากหลาย และมี
การดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานอย่างต่อเนื่อง
การปรับตัวและร่วมกันคิดค้นกิจกรรมตลอดจนวิธีการบริห ารจัดการเป็นแนวทาง
สาคัญ ในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจผ่านกระบวนการปรึกษาหารือจนเกิดเป็นแนวทางหลักๆ ในการ
ดาเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทั้งนี้จากการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒ นาของชุมชนคีรีวง
พบว่า มีองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประสบผลสาเร็จ 7 ประการด้วยกัน คือ
1) คนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเน้นการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 2) กลุ่มต่าง ๆ และ
เครือข่ายในชุมชนมีจิตอาสา ร่วมรับผิ ดชอบต่อชุมชนและสังคม 3) การมีผู้ นาที่ดีและมีศักยภาพ
4) ความพยายามสร้ างความเข้มแข็ง ให้ เกิดขึ้นกับ ชุมชน ด้วยการปรับกระบวนการบริห ารจัดการ
ภายในอย่างมีระบบ ทั้งในระดับชุมชนและระดับกลุ่ม 5) การเริ่มต้นจากสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีที่พึง
ปรารถนา 6) การมี กระบวนการถ่ายทอดภูมิ ปั ญ ญาที่เกิ ดผลในการแพร่กระจาย และ 7) การใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.1.3 การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ของชุม ชนคี รีว งด าเนิ น การผ่ านการ
รวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่ยึดหลักร่วมกัน ว่า กลุ่มที่เกิดขึ้นจะต้องมีความสอดคล้องกับอาชีพหลัก คือ

107
การเกษตร และสภาพทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยที่กิจกรรมที่ดาเนินการในกลุ่ม
เหล่านี้มักเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันมีการประยุกต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดารงชีพ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาในกลุ่มอาชีพที่
ตั้ งขึ้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เหล่ า นี้ เป็ น สิ น ค้ าที่ ส ามารถสร้ างรายได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งให้ กั บ สมาชิ ก และชุ ม ชน
กระบวนการขับเคลื่อนและผลที่เกิดขึ้นจึงนามาซึ่งความสามารถในการพึ่งตนเองและความเข้มแข็ง
ของชุมชนใน 3 ด้านที่เด่นชัด ดังนี้
ด้านสังคม ด้วยระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติและคุณลักษณะของคนในชุมชนที่
มีความสามัคคีและมีน้าใจต่อกันมาตั้งแต่อดีต การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวงจึงมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้สามารถเห็นได้จากการร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถดารงอยู่ได้ หลังจาก
เกิดภัยธรรมชาติหลายครั้ง จนในปัจจุบันแม้วิถีการดาเนินชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง อันได้รับ
ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่รุกเข้ามาควบคู่กับความเจริญทางเทคโนโลยี หากแต่ชุมชน
ยั ง คงตระหนั ก ถึ ง วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ที่ มี ค วามสมดุ ล กั บ วั ฒ นธรรมดั้ งเดิ ม และสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนในชุมชนยังสามารถพึ่งตนเองสูงในการดารงชีพ
ด้ า นเศรษฐกิ จ คนในชุ ม ชนคี รี ว งยั ง คงท าอาชี พ เกษตรกรรมเป็ น อาชี พ หลั ก
แต่กิจกรรมการเกษตรไม่ได้มีให้ทาตลอดทั้งปี ด้วยเหตุนี้คนในชุมชนจึงได้ร่วมกันคิดที่จะหาทางใช้
เวลาว่างให้เกิดประโบชน์ จึงได้มี การรวมกลุ่มกัน ขึ้นมาเพื่อทาอาชีพเสริมด้วยการนาเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดั้งเดิมมาประยุกต์กันอย่างหลากหลาย โดยใช้เวลาว่างจากการทาอาชีพหลักมาทา ซึ่งกลุ่ม
อาชีพที่มีการนาเอาภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพมาประยุกต์และยังคงดาเนินกิจกรรมของ
กลุ่มอยู่ที่ได้เลือกศึกษาเชิงลึกในครั้งนี้ คือ 1) กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ 2) กลุ่มแม่บ้านทุเรียน
กวนบ้านคีรีวง 3) กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 4) กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน 5) กลุ่มบ้านสมุนไพร และ
6) กลุ่มลูกไม้ ซึ่งพบว่า การดาเนินการในลักษณะนี้ ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมเป็นที่น่าพอใจ
เศรษฐกิจของชุมชนขยายตัว เมื่อได้มีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวฐานชุมชนที่เกิดขึ้นตามมา ทาให้
กลุ่มคนที่สนใน ไม่ว่าจะเป็ น นั กเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้วิถีชุมชนและ
กระบวนการทางานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการถ่ายทอดตลอดเวลา และทาให้
ชุมชนมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างมาก จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เกิดการสร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชนเติบโต สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
และมีการพัฒนาเกิดขึ้นทั้งกับกลุ่มและชุมชนอยู่ตลอดเวลา
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าชุมชนคีรีวงจะได้รับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติที่ส่งผลทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่คนในชุมชนได้ร่วมมือกัน
ฟื้นฟูธรรมชาติและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้สามารถดารงอยู่ ได้ โดยในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังคงมีความอุดมสมบูรณ์สูง ทั้งนี้เพราะคนในชุมชนได้เรียนรู้และปรับตัวในการใช้ชีวิต
ให้ มีความสมดุล กับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยได้ตระหนักว่า ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความสาคัญต่อการดารงชีวิตอย่างยิ่ง กล่าวคือ คนในชุมนพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในดารงชีวิตและ
การสร้างอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทาเกษตรกรรมในรูปแบบของสวนสมรม ที่เป็นอาชีพหลักที่
สร้างรายได้แ ละเศรษฐกิจ ที่ ดีของชุม ชน นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติยังคงเป็ นฐานในการเกิ ด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ที่บรรพบุรุษได้เรียนรู้ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนพัฒนาขึ้นมากลายเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มาโดยกลุ่ ม อาชี พ ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนอย่ า งหลากหลาย นอกจากนี้
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคีรีวงยังคงได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทาให้ มี
นักท่องเที่ยวจานวนมากเข้ามาเที่ยว เพื่อชมความงามของธรรมชาติตามที่ชุมชนได้ชื่อว่าเป็นชุมชนที่มี
อากาศดีที่สุดในประเทศไทย
จะเห็นได้ว่า การร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ชุขนประสบ และการขับเคลื่อนการ
พัฒ นาชุ มชนด้ว ยการน าเอาภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่นของชุม ชนมาประยุกต์ อ ย่างสร้างสรรค์ พัฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพในชุมชน อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ของคนใน
ชุ ม ชน ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนเกิ ด การพั ฒ นาและเป็ น พื้ น ฐานของความเข้ ม แข็ ง ในชุ ม ชนทั้ งด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การที่มีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อ นของชุม ชน มีก ารให้ ค วามรู้ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการส่งออกสินค้าทั้งในและต่างประเทศของหลาย
กลุ่มอาชีพ รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการสร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ดี
ให้ กับ ชุมชนด้วย ส่ งผลให้ ในปั จ จุบันชุมชนคีรีวงได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
โดยมีคนเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย เพื่อเข้ามาสูดอากาศที่บริสุทธิ์และสัมผัสกับความงามของ
ธรรมชาติ กระนั้ น ก็ ต าม จ านวนของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เพิ่ ม มากขึ้ น นี้ ได้ ม าพร้ อ มกั บ ปั ญ หาต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะ ปัญหาการจราจรที่ติดขัด รวมทั้งปัญหาที่ส่งผลต่อการดาเนิ นชีวิตของ
ชาวบ้ า นที่ เปลี่ ย นแปลงไปด้ ว ย ปั ญ หาที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ้ น กั บ ชุ ม ชนคี รี ว งนี้ อ าจส่ ง ผลในระยะยาว
ซึ่ ง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ พ ยายามหาแนวทางรั บ มื อ และแก้ ไขอยู่ ต ลอดเวลา เพื่ อ รองรั บ กั บ
นักท่องเที่ยวที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว อีกทั้งชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและตรวจสอบไม่ให้มีประชากรที่แฝงมาอยู่ในชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยง
การทาลายวิถีชีวิตของชุมชนคีรีวง
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ข้อสังเกตที่สาคัญคือ หากชุมชนมีการจัดการที่ดี ยึดแนวปฏิบัติที่ยังคงอนุรักษ์และดารงชีวิต
อยู่ด้วยการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้อย่างชาญฉลาด รู้จักประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
สร้างสรรค์และมีพลวัต ด้วยการนาภูมิปัญญาที่มีมาเป็นฐานในการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ก็จะส่งผลให้
สมาชิกในชุมชนมีงานทาอย่างต่อเนื่องตลอดปี มีรายได้เสริมที่นอกเหนือจากอาชีพหลัก ส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมีรายได้และมีเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ของชุมชนดีขึ้น ในขณะเดียวกันความสาเร็จ
ของการพัฒ นากลุ่มอาชีพ การจัดการท่อวเที่ยวฐานชุมชนส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
ระหว่างสมาชิกชุมชน นอกจากนี้ ความสาเร็จของชุมชนยังดึงดูดให้ผู้สนใจใช้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
เสมื อ นห้ อ งเรี ย นให้ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง (Learning by doing) ทั้ ง ต่ อ คนในชุ ม ชนและ
บุคคลภายนอก นอกจากนี้ การที่ชุมชนได้รับการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพและ
ชุมชนจากสื่อ อาทิ รายการโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่ างๆ
ช่วยให้ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น เป็นการช่วยเสริมให้การดาเนินการของกลุ่มอาชีพและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน ประสบความสาเร็จ ได้มากขึ้น โดยดารงอยู่บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะห์การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดารงชีพใน
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาสู่ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง : กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนคี รี ว ง อ าเภอลาน สกา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช” พบว่า ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนคีรีวงมีห ลายอย่าง ซึ่งได้ถูกสั่งสมและ
ถ่ายทอดจากรุ่ น สู่ รุ่ น อย่ างต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การดารงชีพ ของ
ชาวบ้านซึ่งเน้นในการศึกษานี้ ที่ได้มีการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ในกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม โดยกลุ่มแต่
ละกลุ่มมีการนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญๆ มาใช้ในกิจกรรมที่เป็นจุดเน้นของกลุ่ม รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง
ความพยายามในการพัฒนานี้มีความสอดคล้องกับมุมมองของกรมส่งเสริมการเกษตร (มปป.)
ที่ได้ระบุ แนวทางการจั ดการภู มิปั ญ ญาท้องถิ่น ไว้ 4 ประการคือ 1) การอนุรักษ์ (Conservation)
ที่ชุมชนให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไป อันเป็นการให้คุณค่ากับสิ่งที่บรรพ
บุรุษเคยสร้างไว้ แต่ปรับให้สอดคล้องกับความจาเป็นต่อการดารงชีวิตด้านต่า ง ๆ ในปัจจุบัน 2) การ
รื้อฟื้น (Recovery) ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนหลายประเภทสามารถนามาใช้ในการสร้างอาชีพและ
สร้างโอกาสในการทางานของสมาชิกชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เสริม โดยอาจมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
ที่อยู่บ นพื้น ฐานของภูมิปั ญ ญาท้องถิ่นดั้งเดิมด้วยก็ได้ 3) การประยุกต์ (Modification) เนื่องจาก
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บริบทและสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงควรได้รับการปรับและ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ผ่านการรวมกลุ่มอาชีพที่ดาเนินกิจกรรมเพื่อผลิต
สิ น ค้ า โดยมี ก ารน านวั ต กรรมให ม่ ๆ มาใช้ ใ ห้ เ หมาะกั บ ยุ ค สมั ย 4) การพั ฒ นาต่ อ ยอด
(Development) เมื่อชุมชนมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาเป็นพื้นฐานในการสร้างกลุ่มอาชีพ
แล้ว การพัฒนาต่อยอดมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากภูมิ
ปัญญา โดยอาจปรับปรุง รูปแบบของผลิตภัณฑ์ การพัฒ นาบรรจุภัณฑ์ให้ตัวผลิตภัณฑ์และสินค้ามี
ความน่าสนใจ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการพยายามเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่มีประโยชน์สาหรับ
การพัฒนาการผลิตและการตลาด เพื่อการส่งไปจาหน่ายทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ข้อค้นพบ
จากการศึกษานี้ยังมีความคล้ายคลึงกับข้อค้นพบในการศึกษาของ มูนิเร๊าะ เจะแต (2557) เกี่ยวกับ
การปรับตัวในการดารงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ที่ชาวบ้านมี
การปรับ ตัวในการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยการพัฒ นาอาชีพที่มีอยู่เดิมในชุมชนให้ มี
รายได้จากการทาสวนยางพารา และสวนดุซง (สวนผลไม้รวมที่มีการจัดการเชิงประเพณี โดยการ
แบ่งปันผลผลิตระหว่างญาติพี่น้อง) เช่นเดียวกันกับชุมชนคีรีวง ที่มีรายได้หลักจากการทาการเกษตร
แบบสวนผสม ที่เรียกว่า “สวนสมรม” ในขณะเดียวกันมีการนาผลผลิตและสิ่งที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็น
สินค้าใหม่ โดยชาวบ้านในทั้งสองชุมชนนี้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรเพื่อการดารงชีพที่เน้นการ
พึ่ งพาตนเองเป็ น หลั ก แต่ ที่ น่ า สนใจส าหรั บ ชุ ม ชนคี รี ว งคื อ การจั ด การภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อย่ า ง
หลากหลายให้ ดารงอยู่ แม้ จ ะมี ก ารปรับ เปลี่ ยนและประยุ กต์ ให้ เหมาะสมกับ บริบ ทของชุ ม ชนที่
เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ตาม แต่การปรับเปลี่ยนนี้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจน
มีการนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจแบบตลาดซึ่งขยายอิทธิพลเข้ามายัง
ชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการพัฒ นาการท่องเที่ยวฐานชุมชนที่ร่วมกันดาเนินการระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น อันช่วยเพิ่ม รายได้
ให้แก่สมาชิกกลุ่ม และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งเป็นก้าวย่างสาคัญที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและกระตุ้น ให้ เกิด การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างชาญฉลาดและรู้
คุณค่าด้วย
ชุมชนคีรีวงมีพัฒนาการของการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่อดีต ทั้งนี้สามารถเห็นได้
จากการที่ชุมชนมีความพยายามแก้ไขปัญหาหลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติหลายครั้ง แต่ชุมชนสามารถฟื้นฟูและพัฒนาสภาพต่าง ๆ ให้กลับ คืนมาดีอีกในทุก ๆ ครั้ง
เนื่ องจากชุ มชนคี รี วงมีท รั พ ยากรต่าง ๆ ที่ พ ร้อม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งทรัพ ยากรมนุ ษ ย์คื อผู้ น าที่ มี
ศักยภาพ อันเป็นกาลังความคิดที่สาคัญในการกระตุ้นให้มีการวางแผนพัฒนาชุมชน ด้วยการกระตุ้น
ให้เกิดความร่วมมือกันของสมาชิก มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดารงชีพมาจัดการและใช้
เป็นฐานในการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ควบคู่กับการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งสามารถ
สังเคราะห์ออกมาได้ 7 ประการ ได้แก่ 1) คนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเน้นการพัฒนาคน
และคุณภาพชีวิต 2) กลุ่มต่าง ๆ และเครือข่ายในชุมชนมีจิตอาสาร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
3) การมี ผู้ น าที่ ดี แ ละมี ศั ก ยภาพ 4) มี ค วามพยายามสร้ างความเข้ ม แข็ งแก่ ชุ ม ชน ด้ ว ยการปรั บ
กระบวนการบริหารจัดการภายในอย่างมีระบบ ทั้งในระดับชุมชนและระดับกลุ่ม 5) การเริ่มต้นจากสิ่ง
ที่สอดคล้องกับวิถีที่พึงปรารถนา 6) มีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกิดผลในการแพร่กระจาย
และ 7) มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ข้ อ ค้ น พบนี้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2552) และ อุดร หลักทอง (2558) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบดังกล่าวว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาชุมชน และเป็ น แนวทางการสร้างความเข้มแข็ งของชุม ชนพหุ
วัฒนธรรม นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ด้วย เช่น การช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักใน
วงกว้าง การให้ ความรู้ในการพั ฒ นาและปรับปรุง ผลิ ตภัณ ฑ์ การสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อการ
จาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่มี
การบูรณาการกับรายวิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งเสริมการยกระดับการดารง
ชีพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เมื่อวิเคราะห์ คุณลักษณะทางสังคมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒ นาของชุมชนคีรีวงแล้ ว
พบว่า คนในชุมชนมีความพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาตั้งแต่อดีต เริ่มต้นจากการมี
ผู้นาในการฟื้นฟูสภาพของชุมชนหลังจากเกิดภัยทางธรรมชาติ โดยในขณะนั้น มีการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้นาโดยธรรมชาติที่เป็นแกนนาในการให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
ในการหาแนวทางฟื้นฟูชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถดารงชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งสมาชิกส่ว นใหญ่
ยอมรับ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการนาเสนอและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อการพัฒนาชุมชนขึ้นตามมาหลังจากชุมชนได้รับการฟื้นฟูแล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวสาคัญของการพัฒนา
ไปสู่การเป็นชุมชนพึ่งตนเอง เนื่องจากในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ สมาชิกจาเป็นจะต้อง
ทราบและปฏิ บั ติ ตามกฎ กติกา ที่ได้ทาการตกลงร่ว มกันไว้ ต่อมาคนในชุมชนมี การเรียนรรู้ที่ จะ
ดารงชีวิตบนฐานของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนแบบเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้อย่างชาญฉลาดควบคู่กับการปกป้อง
ดูแลให้คงอยู่อย่างสมดุลกับการใช้เพื่อการดารงชีพของคนในชุมชนให้มากที่สุด ความพยายามในการ
จั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติอ ย่ างชาญฉลาดนี้ เป็ น จุ ดเริ่ม ต้ น ของการน าภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น มาการ
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ หลากหลายรูปแบบตามมา อันเป็นการเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากร แต่มี
การทาลายที่น้อย
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ปัจจุบัน การพัฒนาชุมชนคีรีวงมีการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันนาไปสู่การเป็น
ชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการนาเสนอวิถีการดารงชีพที่อิงอยู่กับธรรมชาติที่สวยงาม มี
อากาศบริสุทธิ์ สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดม
สมบู ร ณ์ พร้ อ มกั บ มี ส มาชิ ก ในชุ ม ชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแข็ ง ขั น รู้ จั ก เรี ย นรู้ แ ละปรั บ ตั ว กั บ การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การพัฒนาชุมชนดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นที่สาคัญ
ของชุมชนนี้คือ การมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์และถูก
ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประยุกต์ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เกิดเป็นอาชีพ
เสริมที่ผลิตสินค้ามาจาหน่ายแก่ผู้มาเยือนและส่งออกสู่ภายนอก สร้างรายได้เสริมจากรายได้หลักที่
ครัวเรือนส่วนใหญ่ทาการเกษตร มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการดารงชีพที่ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นฐาน ด้วยการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมเรียนรู้ อันส่งผลเชื่อมโยงให้คิดต่อไปยัง
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง ก่อให้ เกิดการอนุรักษ์ การรื้อฟื้น การประยุกต์ และการพัฒ นาต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความพยายามขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามแนวทางนี้ ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนทั้ง 3 ด้านคือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ประจักษ์
ข้อค้นพบที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะทาให้ได้เรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การ
เป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนคีรีวงแล้ว ยังทาให้ได้คิดในสิ่งที่ชุมชนควรตระหนักคือผลกระทบทางลบ
จากการพัฒ นา ซึ่งเชื่อมโยงกับ ความเจริญทางวัตถุที่รุกเข้ามายังชุมชนจนไม่สามารถหลี กเลี่ยงได้
ที่สาคัญมี 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านการจราจร ที่มีความหนาแน่นในช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาล
ส่งผลให้เกิดมลพิษและความแออัดในชุมชน ด้านความสะอาด จากปริมาณขยะที่มีมากจนชุมชนไม่
สามารถรับมือได้ทัน ก่อให้เกิดปัญหาขยะในชุมชนและทาลายสภาพแวดล้อมของชุมชนด้วย และ
ด้านวัฒนธรรมชุมชน ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปทางลบบ้างและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
การแข่งขันกันสร้างความเจริญด้านวัตถุ เช่น การสร้างที่พักใหม่ ๆ เพื่อบริการนักท่องเที่ยว โดยเน้น
ในเชิ งพาณิ ช ย์ ม ากกว่า การเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมของชุ ม ชน เป็ น ต้ น อย่ างไรก็ ต าม เป็ น ที่ น่ า ยิน ดี ว่ า
หน่ วยงานและผู้ ที่เกี่ย วข้องได้เริ่มตระหนักและร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ไขกับผลกระทบทางลบ
ดังกล่าวก่อนที่จะสายเกิน ไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลและสิ่ งที่ดีงามของชุมชน อันเป็นเงื่อนไข
สาคัญของการดารงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนเข้มแข็งในระยะยาว
อย่ า งไรก็ ต าม ชุ ม ชนมี แ นวทางในการพั ฒ นาต่ อ ไปโดยมุ่ ง ให้ คี รี ว งเป็ น “เมื อ งสวรรค์ “
เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งได้จัดทาแผนเสนอไปยังอาเภอลานสกา
และเสนอจังหวัดต่อไป นอกจากนั้นในอนาคตยังจะมีการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวด้วยโดยมองว่า
หากปล่อยให้มามากจนเกินไปก็จะเกินศักยภาพในการรองรับของชุมชนและน่าจะส่งผลกระทบทาง
ลบต่อวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม การเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวฐานชุมชนนี้นับเป็น
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ความท้าทายอย่างยิ่งของชาวคีรีวง ที่จะรักษาจุดแข็ง และจุดขายความเป็นธรรมชาติ รวมไปถึงวิถี
ชุมชนกับคลื่นนักท่องเที่ยวที่ยังคงหลั่งไหลเข้าไปเยือนชุมชนมากขึ้น
กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคีรีวงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ในการ
พัฒนาชุมชนคีรีวงไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒ นาให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพของคนในชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวฐานชุมชนที่เกิดขึ้นตามมาและกาลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะ
ชุมชนคีรีวงเป็นชุมชนที่มีศักยภาพ มีผู้นาที่มีความสามารถ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ อีกทั้งผู้คน
มีจิตสานึกที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒ นาชุมชนให้ ก้าวไปข้างหน้า พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างใน
การพัฒ นาบนฐานของการนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การ
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
5.3.1.1 ชุ ม ชนควรให้ ความส าคัญ กับ แนวทางในการแก้ ไขปั ญ ญาด้ านต่ าง ๆ เช่ น
ปั ญ หาการจราจร ปั ญ หาขยะเป็ น ต้น เพื่ อรองรับ กั บการเติ บ โตของการท่ อ งเที่ ยวซึ่ งมี แนวโน้ ม ที่
ปริมาณของนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดยาวหรือช่วงเทศกาล
5.3.1.2 ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ชุมชนและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการ
ปรึกษาหาแนวทางในการจัดการร่วมกัน เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเป็นไปอย่าง
สอดประสานกัน อัน จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพและสามารถคงสภาพของความเป็ น ชุม ชนแห่ งการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์ ได้ น าน เช่ น การก าหนดหรือ จ ากั ด จานวนของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การปรับ ปรุ ง
ส่วนกลางในการจัดการนักท่องเที่ยวให้มีระบบมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
5.3.1.3 เพื่อให้ การจัดการด้านต่าง ๆ เกิดผลกระทบด้านลบน้ อยที่สุ ด การดาเนิ น
นโยบายการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งควรเน้นให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของชุมชน
อย่ างแท้ จ ริ ง โดยการให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรเข้ ามามีส่ ว นร่วมอย่างจริงจัง ในขณะที่
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ควรส่งเสริมความเข้มแข็งด้วยการการประสานเครือข่ายและออกแบบการ
ทางานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนให้เอื้อประโยชน์ระหว่างกัน เพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์อย่าง
เกื้อกูลกันในภาพรวมทั้งชุมชน

114
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
5.3.2.1 ควรมีก ารศึก ษากระบวนการรัก ษาหรือป้ องกั น การเสื่ อมสลายของชุ มชน
เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.3.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับมายาคติของชุมชนเข้มแข็ง เนื่องจากกระบวนการ
สร้ า งชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ขึ้ น มานั้ น บางสิ่ ง บางอย่ า งอาจเป็ น เพี ย งการสร้ า งให้ เกิ ด ขึ้ น ม า
เพียงชั่วคราวแต่ไม่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
5.3.2.3 ควรมีการศึกษาการสร้างกติการ่วมกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
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ภาคผนวก

ตารางแสดงผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ-สกุล
คุณยงยุทธ กระจ่างโลก
คุณนิพัฒน์ บุญเพ็ชร์
คุณสุจินต์ เนาวสุวรรณ
คุณทิมาทร ไชยบุญ
คุณไพโรจน์ เนาวสุวรรณ
คุณวารุณี คาศรี
คุณสนธยา ชานะ
คุณอารีย์ ขุนทน
คุณฉัตรชนก ขุนทน
คุณจุฬาลักษณ์ สุทธิ
คุณพุทธชาติ ศรีบุปผา
คุณอุบล บุนาค
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ดร.สุภาพ รักถิ่นเดิม
คุณพชร ทองนอก

อายุ
การศึกษา
อาชีพ
(ปี)
50
ปริญญาโท
เกษตรกร/วิทยากร
57
ปริญญาโท
ข้าราชการ
60 ประกาศนีบตั รวิชาชีพครู
เกษตรกร
47
ประถมศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
45
มัธยมศึกษา
ค้าขาย
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ปริญญาตรี
ค้าขาย
57
ปวช.
วิสาหกิจชุมชน
55
ปวส.
วิสาหกิจชุมชน
21
ปริญญาตรี
นักศึกษา
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ปวช.
รับจ้าง
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ปริญญาตรี
ข้าราชการ
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ปริญญาเอก
ข้าราชการ
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ปริญญาเอก
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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ปริญญาตรี

บทบาทหน้าที่ในชุมชน
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ประธานกลุ่มลายเทียน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
ประธานกลุ่มลูกไม้ และบรรยายถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมาชิกกลุ่มลูกไม้ และสมาชิกในชุมชน
ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มบ้านสมุนไพร และอนุกรรมการเครือข่าย กศน.
ประธานกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
สมาชิกของชุมชน และสนใจเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
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