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บทสรุปผูบริหาร 

บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะแสดงใหเห็นถึงลักษณะของชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตและการดํารงอยูของชุมชนทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม 
ปญหาความยากจน และความเสื่อมโทรมของสังคมและสิ่งแวดลอม โดยนําเสนอในรูปแบบของฐานขอมูลชุมชน
ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ที่ไดทําการคัดเลือกและรวบรวมขึ้นจากโครงการศึกษาและจัดทํา
ฐานขอมูลกลุม องคกร พื้นที่ ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนงานที่อยูภายใตโครงการ
แผนงานพัฒนาวิชาการและสงเสริมการวิจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานกองทุนสนับสนนุการ
วิจัย (สกว.) และไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(สศช.) 

ในฐานขอมูลจะประกอบดวยผลการศึกษารวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิที่มีขอมูลโครงการ
เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 13 แหลง โดยขอมูลที่รวบรวมไดหลังจากคัดกรองเพื่อความ
เหมาะสมในการจัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับการเผยแพรมีทั้งสิ้น 626 กลุม โดยจํานวนขอมูลที่รวบรวมไดจาก
แหลงขอมูล 3 อันดับแรก คิดเปนรอยละ 80.4 ของขอมูลทั้งหมด ไดแก ขอมูลจากเครือขายธุรกิจชุมชน 339 
กลุม ขอมูลจากสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา 100 กลุม และขอมูลจากมูลนิธิเกษตรยั่งยืน (ประเทศไทย) 64 
กลุม ตามลําดับ 

หากพิจารณาตามการกระจายตัวของขอมูลตามภูมิภาคพบวา ภูมิภาคที่มีขอมูลมากที่สุด 3 อันดับแรก 
คิดเปนรอยละ 88.7 ของขอมูลทั้งหมด ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 259 กลุม ภาคใต 156 กลุม และภาค
กลาง 140 กลุม ตามลําดับ และหากพิจารณาตามประเภทของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
มากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ธุรกิจชุมชน 339 กลุม ชุมชนตนแบบ 117 กลุม และเกษตรกรตัวอยาง 64 กลุม
ตามลําดับ 

การจัดหมวดหมูในฐานขอมูล ไดจําแนกโดยใชระดับความเกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข 
คือ เงื่อนไขความรู และ เงื่อนไขคุณธรรม โดยสามารถแบงออกเปน 3 หมวด คือ หมวดที่เขาขายปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 488 กลุม หรือคิดเปนรอยละ 78 หมวดที่มีความเขาใจและปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 126 กลุม หรือคิดเปนรอยละ 20.1 และหมวดที่เปนกรณีศึกษาตัวอยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 12 กลุม หรือคิดเปนรอยละ 1.9 ตามลําดับ  

บทความนี้ไดแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน โดยในสวนแรกเปนการแสดงขอบเขตและวิธีการสํารวจและ
เก็บรวบรวมขอมูล สวนที่สองกลาวถึงการกลั่นกรองขอมูลเพื่อการบันทึกเปนฐานขอมูล สวนที่สามอธิบายถึง
โครงสรางของฐานขอมูลและการพัฒนากลไกการนําเสนอขอมูล และสวนที่ส่ีเปนการแสดงขอมูลตัวอยางจาก
ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต จํานวน 5 ชุดขอมูล สําหรับรายละเอียดของ
ชุมชนตางๆ ในฐานขอมูล สามารถเขาถึงไดทางเว็บไซต โดยใชที่อยูทางอินเทอรเน็ตวา www.sedb.org 

 
 

i 



ii ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

Executive Summary 

The purpose of database review in this paper is to show the communities that using 
the Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for appropriate conduct of life and their profile 
of living in the midst of drastic changes with the culture of consumerism, poverty issues, 
social and environment deterioration. The database of communities mentioned in this paper 
represents the data from the study and development project of database of groups, 
organizations, areas that using the SEP for appropriate conduct of life under the Thailand 
Research Fund’s (TRF) Sufficiency Economy movement program on academic and research 
area promotion, including the support from office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB). 

The database consists of data from 13 secondary sources which having information of 
activities relating to SEP. Appropriate data after screening consist of 626 sets which most 
datasets (80.4%) came from the Community Enterprise Network (339 sets), the Local 
Development Institute (100 sets) and the Sustainable Agricultural Foundation of Thailand (64 
sets). 

The data dispersion by geography shows that 3 geographical areas where most 
datasets (88.7%) fallen into i.e. the north-eastern area (259 sets), the southern area (156 sets), 
and the central area (140 sets). Whilst the data classifying by SEP relating roles show that the 
3 most ones are community entrepreneurs (339 sets), community showcases (117 sets), and 
performing agriculturists (64 sets).  

The data categorization in the database is based on 3 sufficiency-entailing 
components; moderation, reasonableness, and self-immunity with 2 underlying conditions; 
knowledge and ethics. Those 3 categories are SEP-inclining (เขาขาย) which consists of 488 
sets (78%), SEP-including (เขาใจ) which consists of 126 sets (20.1%) and SEP-insight (เขาถึง) 
which consists of 12 sets (1.9%) respectively. 

This paper is constructed into 4 parts; the first part indicates scope and method of data 
survey and gathering, the second part shows the compilation of data into the database, the 
third part describes the database structure and retrieval mechanism, and the fourth part shows 
5 sample datasets of communities that using SEP for appropriate conduct of life. Details of 
communities’ data in the database can be accessed via www.sedb.org 
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บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะแสดงใหเห็นถึงลักษณะของชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตและการดํารงอยูของชุมชนทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม 
ปญหาความยากจน และความเสื่อมโทรมของสังคมและสิ่งแวดลอม โดยนําเสนอในรูปแบบของฐานขอมูลชุมชน
ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ที่ไดทําการคัดเลือกและรวบรวมขึ้นจากโครงการศึกษาและจัดทํา
ฐานขอมูลกลุม องคกร พื้นที่ ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนงานที่อยูภายใตโครงการ
แผนงานพัฒนาวิชาการและสงเสริมการวิจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานกองทุนสนับสนนุการ
วิจัย (สกว.) และไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(สศช.) 

ในฐานขอมูลจะประกอบดวยผลการศึกษารวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิที่มีขอมูลโครงการ
เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 13 แหลง ไดแก สํานักงานราชเลขาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มูลนิธิพัฒนาไท สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(พอช.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เครือขายเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวิจัย
เพื่อสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา เครือขายกสิกรรมไร
สารพิษ เครือขายธุรกิจชุมชน และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  

บทความนี้แบงออกเปน 4 สวนๆ แรกเปนการแสดงขอบเขตและวิธีการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 
สวนที่สองกลาวถึงการกลั่นกรองขอมูลเพื่อการบันทึกเปนฐานขอมูล สวนที่สามอธิบายถึงโครงสรางของ
ฐานขอมูลและการพัฒนากลไกการนําเสนอขอมูล และสวนที่ส่ีเปนการแสดงขอมูลตัวอยางจากฐานขอมูลชุมชน
ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

 

                                            
*  ดร. พิพัฒน ยอดพฤติการ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และ

เปนหัวหนาโครงการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลกลุม องคกร พ้ืนที่ ที่ใชหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

1 



2 ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

1. ขอบเขตและวิธีการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 

ไดมีการสัมภาษณอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และเจาหนาที่ในกลุมงานเศรษฐกิจ
พอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อสรุปแนวทาง รูปแบบ และ
รายละเอียดของขอมูลที่จะปรากฏในฐานขอมูล เนื่องจากเปาประสงคหลักของการจัดทําฐานขอมูลนี้ เพื่อ
สนับสนุนการสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุงใหกลุม องคกร พื้นที่ตางๆ เกิดการเรียนรูและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตและวิถีปฏิบัติใหสอดคลองตามวิถีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลจึงไดยึดหลักของการคัดเขา (Inclusive) แทนที่จะใชวิธีคัดออก (Exclusive) โดย
พิจารณาจากการเขาเกณฑเพียงคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี พรอมดวยเงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรมมาเปน
องคประกอบในการพิจารณาจัดเก็บขอมูล 

การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลจะเปนการรวบรวมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิจํานวน 13 แหลง มิได
ลงไปสํารวจขอมูลจากพื้นที่หรือจากแหลงขอมูลปฐมภูมิโดยตรง ซึ่งประกอบดวยขอมูลจากสํานักงานราช
เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) มูลนิธิ
ชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มูลนิธิพัฒนาไท สถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เครือขายเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการวิจัยเพื่อสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา 
เครือขายกสิกรรมไรสารพิษ เครือขายธุรกิจชุมชน และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ทําใหขอมูลที่
ไดมานั้น มีความหลากหลายมาก ลักษณะการจัดเก็บขอมูลมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวาหนวยงานนั้นๆ มี
ความสนใจ และ/หรือดําเนินกิจกรรมในเรื่องใดเปนหลัก รวมทั้งขอมูลที่รวบรวมไดอาจไมครบถวน ทันสมัย 
ถูกตองตามที่เปนจริงในปจจุบัน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสํารวจที่สรางขึ้นโดยกําหนดกรอบแนวคิดในการสราง
แบบสํารวจจากเนื้อหาของโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป - มีลักษณะคําถามเปนแบบเปด จํานวน 6 ขอ ถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ
กลุม องคกร พื้นที่ ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ไดแก ชื่อ ที่อยู สังกัด (หนวยงาน) บุคคล
ติดตอ ประเภทหนวยงาน และความเปนมา (ถามี)  

สวนที่ 2 รายละเอียดกิจกรรม - มีคําถามจํานวน 12 ขอ ถามเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ชื่อกิจกรรม ผูรับผิดชอบกิจกรรม ประเภทของกิจกรรม (เปน
คําถามแบบมีตัวเลือก 9 ขอ) พื้นที่ดําเนินกิจกรรม ความเปนมาของกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม การดําเนิน
กิจกรรม เครือขายการดําเนินกิจกรรม งบประมาณที่ใช ผลลัพธของกิจกรรม (ถามี) ระยะเวลาการดําเนินการ 
(เริ่มตนและสิ้นสุดกิจกรรม) ระดับความสําเร็จกิจกรรม (เปนคําถามแบบประเมินคา 4 คําตอบ) และถาสําเร็จ 
อธิบายดวยวาสําเร็จอยางไร 
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2. การกลั่นกรองขอมูลเพื่อการบันทึกเปนฐานขอมูล 

ไดมีการนําขอมูลที่รวบรวมไดจากแหลงขอมูลทุติยภูมิทั้ง 13 แหลง มาจัดกลุมโดยแบงขอมูลออกเปน 
3 หมวด ไดแก 

 
หมวดที่ 1 
(เขาขาย) 

ไดแก กลุม องคกร พืน้ที ่ ที่ดําเนินกิจกรรมเขาขายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกในกลุม 
องคกร พื้นที่ในหมวดนี ้ มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยธรรมชาติ แต
อาจจะมิไดศึกษาหรือเขาใจปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมากอน 

หมวดที่ 2 
(เขาใจ) 

ไดแก กลุม องคกร พื้นที ่ที่มคีวามเขาใจและปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิก
ในกลุม องคกร พืน้ที่ในหมวดนี้ มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มีการศึกษา
และทําความเขาใจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตอาจจะมิไดปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอยางสมบูรณแบบ 

หมวดที่ 3 
(เขาถึง) 

ไดแก กลุม องคกร พืน้ที ่ ที่เปนกรณีศึกษาตัวอยางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกใน
กลุม องคกร พื้นที่ในหมวดนี้ มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มีการศึกษา 
ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางสมบูรณแบบ1 จนสามารถ
นํามาเปนกรณีศึกษาตัวอยางได 

  
รายละเอียดของขอมูลที่ไดจากการศึกษารวบรวม สามารถแบงตามแหลงที่มา ลักษณะการกระจายตัว

ของขอมูลตามภูมิภาค ประเภทของกิจกรรม และความเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดดังนี้ 

2.1 แหลงที่มาของขอมูล 

ขอมูลที่รวบรวมไดหลังจากคัดกรองเพื่อความเหมาะสมในการจัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับการเผยแพร
มีทั้งสิ้น 626 กลุม โดยจํานวนขอมูลที่รวบรวมไดจากแหลงขอมูล 3 อันดับแรก คิดเปนรอยละ 80.4 ของขอมูล
ทั้งหมด ไดแก ขอมูลจากเครือขายธุรกิจชุมชน 339 กลุม ขอมูลจากสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา 100 กลุม และ
ขอมูลจากมูลนิธิเกษตรย่ังยืน (ประเทศไทย) 64 กลุม ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 1 แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แหลงที่มา จํานวน รอยละ 

1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 2 0.3 
2. สํานักงานราชเลขาธิการ 14 2.2 

                                            
1 เฉพาะกิจกรรมที่ไดศึกษาวิจัย ณ ขณะที่ไดบันทึกขอมูล 
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4 ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

แหลงที่มา จํานวน รอยละ 

3. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 8 1.3 
4. มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0.2 
5. มูลนิธิพัฒนาไท 59 9.4 
6. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 21 3.4 
7. สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2 0.3 
8. เครือขายเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 10 1.6 
9. โครงการวิจัยเพื่อสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัเศรษฐกิจพอเพียง 1 0.2 
10. สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา 100 16.0 
11. เครือขายกสกิรรมไรสารพิษ 5 0.8 
12. เครือขายธุรกจิชุมชน 339 54.2 
13. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน 64 10.2 

รวม 626 100.0 
ท่ีมา: โครงการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลกลุม องคกร พื้นท่ี ท่ีใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

รูปท่ี 1 สัดสวนแหลงท่ีมาของขอมูล 
 

2.2%9.4%1.6%

16.0%

0.8%

54.2%

10.2%0.2%
0.3% 0.2%3.4% 0.3%1.3%

1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 2. สํานักงานราชเลขาธิการ
3. สํานักงาน กปร. 4. มูลนิธิชัยพัฒนา
5. มูลนิธิพัฒนาไท 6. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)
7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 8. เครือขายเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
9. โครงการวิจัยเพ่ือสังเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียง 10. สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา
11. เครือขายกสิกรรมไรสารพิษ 12. ธุรกิจชุมชน
13. มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน  

ท่ีมา: โครงการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลกลุม / องคกร / พื้นท่ีท่ีใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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2.2 การกระจายตัวของขอมูลตามภูมิภาค 

เมื่อพิจารณาขอมูลที่รวบรวมไดตามการกระจายตัวของขอมูลตามภูมิภาคพบวา ภูมิภาคที่มีขอมูลมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คิดเปนรอยละ 88.7 ของขอมูลทั้งหมด ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 259 กลุม ภาคใต 
156 กลุม และภาคกลาง 140 กลุม ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 2 การกระจายตัวของขอมูลตามภูมิภาค 

ภูมิภาค จํานวน รอยละ 

1. ภาคกลาง 140 22.4 
2. ภาคตะวันตก 9 1.4 
3. ภาคตะวันออก 11 1.8 
4. ภาคเหนือ 51 8.1 
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 259 41.4 
6. ภาคใต 156 24.9 

รวม 626 100.0 
ท่ีมา: อางแลว 

 

รูปท่ี 2 สัดสวนการกระจายตัวของขอมูลตามภูมิภาค 

22.4%1.8%8.1%

41.4%
24.9%

1.4%

ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต

 
ท่ีมา: อางแลว 
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2.3 ประเภทของกิจกรรมที่เกี่ยวของ 

เมื่อพิจารณาขอมูลที่รวบรวมไดตามประเภทของกิจกรรมที่เกี่ยวของพบวา อันดับที่ 1 เปนธุรกิจชุมชน 
339 กลุม อันดับที่ 2 เปนชุมชนตนแบบ 117 กลุม และอันดับที่ 3 เปนเกษตรกรตัวอยาง 64 กลุม ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 3 ประเภทของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภทกิจกรรม จํานวน รอยละ 

1. โครงการพระราชดําริ 25 4.0 
2. เกษตรกรตัวอยาง 64 10.2 
3. ชุมชนตนแบบ 117 18.7 
4. ธุรกิจเอกชน 4 0.6 
5. ธุรกิจชุมชน 339 54.2 
6. กลุมออมทรัพย 43 6.9 
7. อื่นๆ (เชน ปราชญชาวบาน, ภูมิปญญาพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง ฯลฯ) 34 5.4 

รวม 626 100.0 
ท่ีมา: อางแลว 

 

รูปท่ี 3 สัดสวนประเภทของกิจกรรมที่เกี่ยวของ 

4.0%10.2%
18.7%

0.6%

54.2%

6.9%
5.4%

1. โครงการพระราชดําริ 2. เกษตรกรตวัอยาง 3. ชมุชนตนแบบ
4. ธุรกิจเอกชน 5. ธุรกิจชมุชน 6. กลุมออมทรัพย
7. อ่ืนๆ

 
ท่ีมา: อางแลว 
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2.4 ระดับของความเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการศึกษาลักษณะการกระจายตัวของขอมูลที่จําแนกตามระดับความเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงปรากฏวา หมวดเขาขายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจํานวน 488 กลุม คิดเปนรอยละ 78 หมวดความ
เขาใจและปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจํานวน 126 กลุม คิดเปนรอยละ 20.1 และหมวด
กรณีศึกษาตัวอยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจํานวน 12 กลุม คิดเปนรอยละ 1.9 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 4 ระดับของความเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภทกิจกรรม จํานวน รอยละ 

1. เขาขายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 488 78.0 
2. มีความเขาใจและปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 126 20.1 
3. เปนกรณีศึกษาตัวอยางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 12 1.9 

รวม 626 100.0 
ท่ีมา: อางแลว 

 

รูปท่ี 4 สัดสวนระดับของความเกี่ยวของ 

78.0%

20.1%
1.9%

1. เขาขายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความเขาใจและปฏิบัตติามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เปนกรณีศึกษาตวัอยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ท่ีมา: อางแลว 

 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 



8 ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

การจําแนกขอมูลตามระดับของความเกี่ยวของนี้ ไดยึดองคประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 
คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไข
ความรู และ เงื่อนไขคุณธรรม โดยขอมูลที่ถูกจัดอยูในหมวดที่ 1 พิจารณาจากกิจกรรมของกลุมที่เขาเกณฑใด
เกณฑหนึ่งใน 3 คุณสมบัติ 2 เงื่อนไข และกลุมอาจไมมีความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากอน แตมีวิถีชีวิตที่
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยธรรมชาติ  

ขอมูลที่ถูกจัดอยูในหมวดที่ 2 พิจารณาจากกลุมที่มีความเขาใจและปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และขอมูลถูกสอบทานจากคณะผูวิจัยในโครงการเชื่อมโยงเครือขายหนวยงานและองคกรชุมชนเพื่อ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวและชุมชน โดยมูลนิธิชุมชนทองถิ่นพัฒนา  

ขอมูลที่ถูกจัดอยูในหมวดที่ 3 พิจารณาจากกลุมที่ถูกหยิบยกเปนกรณีศึกษาอยางชัดแจงในสังคม 
รวมทั้งขอมูลที่ไดรับจากโครงการพัฒนากรณีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง และศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 

3. การจัดทําฐานขอมูลและการพัฒนากลไกการนําเสนอขอมูล 

ในสวนนี้จะอธิบายถึงการออกแบบและจัดทําฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่เปน
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยอิงตามคุณลักษณะของขอมูลที่ไดจากผลการศึกษารวบรวมขอมูล พรอมทั้งการ
พัฒนากลไกการนําเสนอขอมูลดวยการใชเทคโนโลยี HTML โดยสามารถเรียกดูไดผานบราวเซอรในรูปแบบ
ของหนาเว็บเพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงฐานขอมูลโครงการไดโดยงาย 

3.1 โครงสรางของฐานขอมูล 

ตาราง (Table) และสดมภ (Field) ขอมูลของกลุม องคกร พื้นที่ ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต มีลักษณะโครงสราง ดังตารางที่ 5  

 

ตารางที่ 5 โครงสรางของฐานขอมูล 
ลําดับ ชื่อของขอมูล ชนิดขอมูล ขนาดของขอมูล วัตถุประสงค 

1 ID int 4 เพ่ือเกบ็ขอมูลรหสักลุม องคกร พ้ืนที่ (Primary Key) 
2 Name_Project nvarchar 255 เพ่ือเกบ็ขอมูลชือ่กลุม องคกร พ้ืนที่ 
3 Name_Person nvarchar 255 เพ่ือเกบ็ขอมูลชือ่บุคคลที่ติดตอ 
4 Address_no nvarchar 100 เพ่ือเกบ็ขอมูลบานเลขที ่
5 Address_Moo nvarchar 255 เพ่ือเกบ็ขอมูลหมู 
6 Address_Tambon nvarchar 255 เพ่ือเกบ็ขอมูลตําบล 
7 Address_Amper nvarchar 255 เพ่ือเกบ็ขอมูลอําเภอ 
8 Address_Province nvarchar 255 เพ่ือเกบ็ขอมูลจังหวัด 
9 Address_MailCode nvarchar 5 เพ่ือเกบ็ขอมูลรหสัไปรษณีย 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 
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ลําดับ ชื่อของขอมูล ชนิดขอมูล ขนาดของขอมูล วัตถุประสงค 
10 Network nvarchar 255 เพ่ือเกบ็ขอมูลเครอืขาย 
11 Source nvarchar 255 เพ่ือเกบ็ขอมูลที่มา 
12 Source_Other nvarchar 255 เพ่ือเกบ็ขอมูลที่มาอื่นๆ 
13 Type nvarchar 100 เพ่ือเกบ็ขอมูลประเภทกิจกรรม 
14 Type_Other nvarchar 255 เพ่ือเกบ็ขอมูลประเภทอื่น ๆ 
15 Activity_Name nvarchar 255 เพ่ือเกบ็ขอมูลชือ่กิจกรรม 
16 Activity_History ntext 16 เพ่ือเกบ็ขอมูลประวัติความเปนมา 
17 Activity_Detail ntext 16 เพ่ือเกบ็ขอมูลรายละเอียดกิจกรรม 
18 Activity_Objective ntext 16 เพ่ือเกบ็ขอมูลวัตถุประสงคของกิจกรรม 
19 Sufficiency_level nvarchar 50 เพ่ือเกบ็ขอมูลระดับของความเกีย่วของ 

 
รายละเอียดและคําอธิบายของสดมภ (Field) ตางๆ ในตารางขอมูล (Data Table) แสดงในตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 คําอธิบายชื่อสดมภขอมูลตางๆ ในฐานขอมูล 
ชื่อสดมภขอมูล คําอธิบาย 

ID คือ สดมภที่เปน Primary Key  ซึ่งเปนขอมูลหลักทีจ่ําเปน  มีไวสําหรับเก็บขอมูลรหัสกลุม / องคกร / 
พ้ืนที่ 

Name_Project คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล ชื่อกลุม / องคกร / พ้ืนที่ วากลุม / องคกร / พ้ืนที่ นัน้ๆ มีชือ่วาอะไร 
Name_Person คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล ชื่อบุคคลผูติดตอ วากลุม / องคกร / พ้ืนที่ นั้นๆ จะติดตอกับใคร 
Address_no คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล บานเลขที ่ในที่อยูของสถานที่ต้ังของกลุม / องคกร / พ้ืนที่ นั้น ๆ 
Address_Moo คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล หมู ในที่อยูของสถานที่ต้ังของกลุม / องคกร / พ้ืนที่ นั้น ๆ 
Address_Tambon    คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล ตําบล  ในทีอ่ยูของสถานที่ต้ังของกลุม / องคกร / พ้ืนที่ นั้น ๆ 
Address_Amper  คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล อําเภอ ในที่อยูของสถานที่ต้ังของกลุม / องคกร / พ้ืนที่ นั้น ๆ 
Address_Province    คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล จังหวัด ในที่อยูของสถานที่ต้ังของกลุม / องคกร / พ้ืนที่ นั้น ๆ 
Address_MailCode  คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล รหัสไปรษณีย ในทีอ่ยูของสถานที่ต้ังของกลุม / องคกร / พ้ืนที่ นั้น ๆ 
Network      คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล เครือขาย ของกลุม / องคกร / พ้ืนที่ วากลุม / องคกร / พ้ืนที่ นั้น ๆ มา

จากเครือขายใด 
Source        คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล ที่มาวาขอมูลของกลุม / องคกร / พ้ืนที่ นั้น ๆ ไดนํามาจากที่ไหน 
Source_Other คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล ที่มาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่มาที่มีอยู 
Type   คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูลประเภทกิจกรรมซึ่งมีดวยกัน 7 ประเภท คือ โครงการพระราชดําริ , 

เกษตรกรตัวอยาง , ชุมชนตนแบบ , ธุรกิจเอกชน , ธุรกิจชุมชน , ออมทรัพย และ อื่น ๆ ซึ่งในการเกบ็
ขอมูลนัน้จะเก็บในลักษณะเปนตัวเลข โดยให 1 = โครงการพระราชดําริ , 2 =  เกษตรกรตัวอยาง , 3 = 
ชุมชนตนแบบ , 4 = ธุรกิจเอกชน , 5 = ธุรกิจชุมชน , 6 = ออมทรัพย และ 7 = อื่น ๆ 

Type_Other        คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูลประเภทกิจกรรมอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากประเภทกิจกรรมที่มีไว 
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10 ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

ชื่อสดมภขอมูล คําอธิบาย 
Activity_Name คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล ชื่อกิจกรรมของกลุม / องคกร / พ้ืนที่ นั้น ๆ 
Activity_History คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล ประวัติความเปนมาของกจิกรรม วามีความเปนมาอยางไรบาง 
Activity_Detail  คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูลรายละเอียดของกจิกรรมนั้น ๆ วามอีะไร อยางไรบาง 
Activity_Objective    คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูลวัตถุประสงคของกิจกรรม วากิจกรรม นั้นๆ ไดจัดต้ังขึ้นมาเพื่อ

วัตถุประสงคใด 
Sufficiency_level      คือ สดมภที่มีไวสําหรับเก็บขอมูล ระดับความเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วากิจกรรมนั้น ๆ 

ไดเขามาเกี่ยวของกับหลกัเศรษฐกจิพอเพียง เพียงใด โดยมีดวยกัน 3 ระดับ คือ เขาขายปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง , มีความเขาใจและปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เปนกรณีศึกษา
ตัวอยางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งในการเก็บขอมูลนั้นจะเก็บในลกัษณะของตัวเลข โดย
ให 1 = เขาขายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , 2 = มีความเขาใจและปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 3 = เปนกรณีศึกษาตัวอยางของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 

3.2 การพัฒนากลไกการนําเสนอขอมูล 

ลักษณะการทํางานของระบบจะออกแบบใหผูใชทําการเลือกวาตองการจะคนหาขอมูลจากหมวดใด 
โดยมีใหเลือกดวยกัน 5 หมวด คือ  

หมวดเลือกทั้งหมด เปนการออกแบบเพื่อใหผูใชสามารถใสคําที่ตองการคนหาเพื่อเขาไปทําการคนหา
จากขอมูลในทุกสดมภ 

หมวดจังหวัด เปนการออกแบบเพื่อใหผูใชสามารถเลือกแสดงขอมูลเปนรายจังหวัด จากนั้นใสคําที่
ตองการคนหาภายใตจังหวัดที่ไดเลือกไว 

หมวดแหลงที่มา เปนการออกแบบเพื่อใหผูใชสามารถเลือกแสดงขอมูลตามแหลงที่มาขอมูล จากนั้นใส
คําที่ตองการคนหาภายใตแหลงที่มาที่ไดเลือกไว 

หมวดประเภทกิจกรรม เปนการออกแบบเพื่อใหผูใชสามารถเลือกแสดงขอมูลตามประเภทของ
กิจกรรม จากนั้นใสคําที่ตองการคนหาภายใตประเภทกิจกรรมที่ไดเลือกไว 

หมวดความเกี่ยวของกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนการออกแบบเพื่อใหผูใชสามารถเลือกแสดงขอมูล
ตามระดับความเกี่ยวของกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นใสคําที่ตองการคนหาภายใตความเกี่ยวของกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดเลือกไว  

เมื่อไดทําการเลือกหมวดและคําที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว ระบบจะทําการสืบคนขอมูลตามเงื่อนไข
ตางๆ ตามที่ไดกําหนดไว และนําขอมูลที่ไดมาแสดงผล และหากตองการจะทราบรายละเอียดทั้งหมดของหัว
เรื่องนั้น ผูใชสามารถคลิกที่ชื่อกิจกรรมนั้นๆ เพื่อสั่งใหระบบดําเนินการนําขอมูลรายละเอียดจากฐานขอมูลมา
แสดงผลใหตามที่ตองการ 
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รูปท่ี 5 ข้ันตอนของการนําเสนอขอมูล 

 
 

การสืบคนฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต สามารถเรียกใชงานผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมเว็บบราวเซอร ซึ่งมีรูปแบบและรายละเอียดวิธีการใชงาน ดังนี้ 

(1) ในชอง Address Bar ของโปรแกรมเว็บบราวเซอร พิมพที่อยูทางอินเทอรเน็ตวา www.sedb.org 
จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
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12 ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เมื่อเขามาในหนาจอหลักจะแบงออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 
สวนที่ 1 คือ  สวนที่ใชสําหรับสืบคน โดยการเลือกหมวดในการคนหาและคําที่ตองการคนหา 
สวนที่ 2 คือ สวนของการแสดงชื่อจังหวัดตางๆ ซึ่งสามารถดูไดดวยวาในจังหวัดนั้นๆ มีกิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงอยูกี่กิจกรรมโดยดูจากตัวเลขทีอยูทายชื่อจังหวัดนั้นๆ นอกจากนี้เมื่อกดที่ชื่อจังหวัดนั้นๆ ก็
ยังสามารถเขาไปดูขอมูลกิจกรรมที่อยูในจังหวัดนั้นทั้งหมดไดอีกเชนกัน 

 
(2) เมื่อตองการจะคนหาสามารถทําไดโดยการใหกดที่    

ในสวนที่ 1 เพื่อเลือกหมวดหมูในการคนหาวาตองการคนหาจากอะไร โดยจะมีใหเลือกดวยกัน 5 หมวด คือ 
- เลือกทั้งหมด  
- จังหวัด 
- แหลงที่มา 
- ประเภทกิจกรรม 
- ความเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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(2.1) เลือกทั้งหมด - เมื่อเลือกหมวดเลือกทั้งหมด จะแสดงชองใหใสคําที่ตองการสืบคน อยูทางขวามือ 

ใหใสคําที่ตองการสืบคน จากนั้นกดปุม search โดยหมวดนี้จะคนหาจากขอมูลทั้งหมดที่มีอยู หากไมใสคําที่
ตองการคนหาในชองทางขวามือจะแสดงขอมูลทั้งหมด 
 

 
 
(2.2) จังหวัด - เมื่อเลือกหมวดจังหวัด จะแสดงชองใหสามารถเลือกจังหวัดที่ตองการไดอยูทางดาน

ขวามือ ใหเลือกชื่อจังหวัดที่ตองการสืบคน จากนั้นกดปุม search โดยหมวดนี้จะคนหาขอมูลตามจังหวัดที่เลือก
ไว นอกจากนี้ในการคนหาตามจังหวัดนั้นยังสามารถทําไดอีกทาง โดยเมื่อเปดหนาแรกขึ้นมาแลวกดที่ชื่อ
จังหวัดที่ตองการจะดูขอมูล จากนั้นระบบจะทําการสืบคนและแสดงกิจกรรมตางๆที่อยูในจังหวัดนั้นๆ ทั้งหมด
ออกมา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
(2.3) แหลงที่มา - เมื่อเลือกหมวดแหลงที่มา จะแสดงชองใหใสคําที่ตองการคนหาอยูทางขวามือ ใหใส

คําที่ตองการจะคนหา จากนั้นกดปุม search โดยหมวดนี้ลักษณะการคนหาจะคลายกับหมวด เลือกทั้งหมด แต
จะแตกตางกันตรงที่จะคนหาคําที่ใสเพื่อคนหานั้นจากแหลงที่มาของกิจกรรมเทานั้น 
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14 ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

(2.4) ประเภทกิจกรรม - เมื่อเลือกหมวดประเภทกิจกรรม จะแสดงชองใหสามารถเลือกประเภท
กิจกรรมที่ตองการไดอยูทางดานขวามือ ใหเลือกประเภทกิจกรรมที่ตองการจะคนหา จากนั้นกดปุม search 
โดยหมวดนี้จะคนหาขอมูลตามประเภทกิจกรรมที่เลือกไว 
 

 
 
 
 
 

 
 
(2.5) ความเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เมื่อเลือกหมวดความเกี่ยวของกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง จะแสดงชองใหสามารถเลือกความเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตองการไดอยู
ทางดานขวามือ ใหเลือกความเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตองการจะคนหา จากนั้นกดปุม search 
โดยหมวดนี้จะคนหาขอมูลตามความเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดเลือกไว 
 

 
 
 

 
 
(3) เมื่อเลือกหมวดและคําที่ตองการคนหาไดตามตองการแลว ใหกดปุม search ซึ่งจะอยูทางขวามือ 

จากนั้นระบบจะทําการคนหาขอมูลตามเงื่อนไขที่ไดเลือกไวและแสดงผลการคนหาใหเห็นวามีกิจกรรมใดบาง 
โดยหนาจอจะแบงออกเปน 4 สวน คือ 

สวนที่ 1 คือ สวนที่ใชสําหรับการคนหา โดยการเลือกหมวดในการคนหาและคําที่ตองการคนหา 
สวนที่ 2 คือ สวนที่ใชในการแสดงผลของการคนหาขอมูล จะแสดงขอมูลของกิจกรรมตางๆตามที่ได

คนหาไวโดยในสวนของคําที่ไดใชคนหานั้นจะแสดงเปนตัวหนังสือสีแดงเพื่อใหงายตอการสังเกต 
สวนที่ 3 คือ สวนที่ใชสําหรับเขาไปดูรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมนั้นๆ 
สวนที่ 4 คือ สวนของการแสดงจํานวนหนา และเลือกหนา ซึ่งหลังจากระบบไดทําการคนหาขอมูล

นั้นๆ เรียบรอยแลวนั้น จะแสดงใหเห็นวาขอมูลทั้งหมดนั้นมีกี่หนา และยังสามารถเขาไปดูขอมูลในหนาตางๆ 
ไดตามที่ไดแสดงไวอีกดวย 
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(4) การดูรายละเอียดกิจกรรม เมื่อไดทําการคนหาขอมูลเรียบรอยแลวนั้นหากตองการจะดูรายละเอียด

ทั้งหมดของกิจกรรมตางๆ ก็สามารถเขาไปดูไดโดยการคลิกที่ชื่อ กลุม / องคกร / พื้นที่ (ในสวนที่ 3) ที่ตองการ
จะดูรายละเอียดได ระบบจะทําการแสดงหนารายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมนั้นขึ้นมา และหากตองการจะ
กลับไปทําการคนหาใหมสามารถทําไดโดยการกดที่คําวา back ที่อยูทางดานลางของหนาจอก็จะกลับมาที่
หนาจอของการคนหาอีกครั้ง 
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16 ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
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3.3 การนําเสนอขอมูลตามเขตภูมิศาสตร 

ภาพของการกระจายตัวของขอมูลตามเขตภูมิศาสตร สามารถเขาดูไดจากเมนู Map โดยเมื่อเลือกดู
การกระจายตัวของขอมูลตามประเภทกิจกรรม จะแสดงการกระจายตัวของขอมูลตามสัญลักษณและสีตาม
โครงการพระราชดําริ เกษตรกรตัวอยาง ชุมชนตนแบบ ธุรกิจเอกชน ธุรกิจชุมชน กลุมออมทรัพย และอื่นๆ 
(เชน ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง ฯลฯ) ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นอกจากนี้ ผูใชยังสามารถเลือกดูการกระจายตัวของขอมูลตามหมวดความเกี่ยวของกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก หมวดที่เขาขายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมวดที่มีความเขาใจและปฏิบัติตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหมวดที่เปนกรณีศึกษาตัวอยางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
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18 ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อนึ่ง การใชประโยชนจากฐานขอมูลนี้ ไมไดตองการใหหนวยงานหนึ่งหนวยงานใด ใชตัดสินวาชุมชน

เฉพาะที่ปรากฏในฐานขอมูลเทานั้น ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต หรือใชฐานขอมูลในการ
เปรียบเทียบการดําเนินกิจกรรมระหวางชุมชนตางๆ เพื่อการใหรางวัลหรือการจัดประกวดแขงขัน อันอาจจะ
เปนการสงเสริมที่ไมเหมาะสมกับแนวทางพระราชดําริที่ตองการใหประชาชนทุกหมูเหลานอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไดในทุกระดับ  

ปจจุบัน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับบริษัท ชื่อไทย.คอม จํากัด กําลังดําเนิน
โครงการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลกลุม องคกร พื้นที่ ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ระยะที่ 2 
โดยไดขยายขอบเขตของฐานขอมูลเพิ่มเติมจากระยะที่ 1 เพื่อใหครอบคลุมทั้งในระดับบุคคลและครอบครัวที่ใช
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดวย 
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4. ตัวอยางจากฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชวีิต 

ในสวนนี้จะเปนการแสดงขอมูลตัวอยางจากฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิต จํานวน 5 ชุดขอมูล ไดแก “กุดเปง” ปาทามชุมชน : ปาเพื่อการ “เฮ็ดอยู-เฮ็ดกิน” ของชุมชนยางคํา, บน
ความพอดีที่ “แมกําปอง”, วิถีพอเพียง : บทเรียนจากบานสามขา, ระบบแลกเปลี่ยนชุมชน : ภูมิคุมกันชุมชน 
และกปเยาะห และผาคลุมผม ...อาชีพบนฐานวัฒนธรรม 

4.1 “กุดเปง” ปาทามชุมชน : ปาเพ่ือการ “เฮ็ดอยู-เฮ็ดกิน” ของชุมชนยางคํา 
พื้นที่กวา ๓,๐๐๐ ไร ของ ปาทามกุดเปง  เปนพื้นที่ปาที่ชาวบาน บานทางาม บานเหลาขาว บาน

ดอนจิก บานดอนสําราญ ในตําบลยางคํา อําเภอโพนทาย จังหวัดรอยเอ็ด ไดรวมกันใชประโยชนมาชานาน ทั้ง
เพื่อการเลี้ยงวัว ควาย  เพาะปลูก เก็บฟน ตมเกลือ หาปลา หอย กบ และอาหารตามธรรมชาติอีกมากมาย  ซึ่ง
ในอดีตเมื่อครั้งทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ และจํานวนผูคนที่เขาไปใชประโยชนมีไมมาก การ “เฮ็ดอยู 
–เฮ็ดกิน” ในทามนั้นเปนไปตามวิถีการพึ่งพาเพียงเพื่อการดํารงอยูเปนหลัก  

 “แตกอนบานเมืองยังบ เจริญ  ถนนหนทางบมี 
ชาวบานก็เฮ็ดอยู เฮ็ดกิน กับทามกันทั้งหมด หลักๆ คือ ใช
เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย และหาอาหาร เพราะมันมี ทั้งผัก เห็ด 
หนอไม ปลา ไขมดแดง กบ หอย สารพัดของกิน คนรุนพอ 
รุนแม เชามาก็หาบกะตา (ตะกรา) ไปทาม ขางหนึ่งเปนหมอ
ขาว ขางหนึ่งใสลูก หรือคนที่ไมไดเลี้ยงวัว ควาย ก็ไป ยาม
เชา ผูชาย ก็เตรียมแหไปจับปลา ผูเมียก็หอขาวไปนํากัน ผัว
ก็จอปลาไป เมียก็ ขุดมัน หาของปา เก็บผัก งมหอย ยามเมื่อ

แลง ก็ไดฟนเต็มกะตา ชวยกันหาบกลับบาน เพิ่นวา  มื้อนี้ไดละเดอคาบแลง และคาบเชา  พรุงนี้ไปหาเอาใหม 
...”  แมผา กองธรรม  บานดอนสําราญ เลายอนถึงวิถีการพึ่งพาปาทามของชาวบานเมื่อครั้งยังเปนเด็กๆ  

การพ่ึงพาที่เปลี่ยนไป...การจัดการใหมที่ตองเรียนรู  

แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ผูคนมีมากขึ้น วิถีการทํามาหากินในปาทามจึงเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ปาที่
เคยเปนของ “สวนรวม” ก็เริ่มถูกบุกเบิกจับจองเปนที่นา และไรปอ แตนับเปนโชคดีของชาวบานรอบปาทาม
กุดเปง ที่มี พอใหญใบ หอมกลิ่ม ผูใหญบานทางาม ผูมองเห็นการณไกลไดกันพื้นที่ปาทามกุดเปงไว เปน ปา
สาธารณะ ใหคนทั้ง ๔ หมูบานไดใชรวมกัน มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๒  

“พอใหญทานเห็นวา คนบานเราเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย กันมาก จําเปนตองมีที่เลี้ยง แตถาปลอยใหคนจับ
จองกันได วันขางหนาจะไมมีที่เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ตองพากันเดือดรอน...” พุฒ บุญเต็ม สมาชิก อบต.ยางคํา 
แกนนําชุมชนใหขอมูลเพิ่มเติม พรอมกับย้ําวา การตัดสินใจของพอใหญในครั้งนั้น นับเปนจุดพลิกสําคัญซึ่ง
สงผลให “ปาทามกุดเปง” ไมถูกรุกทําลายจนเสื่อมโทรม ยากตอการจัดการ ดังที่ชุมชนอื่นๆ ประสบ... 
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กระนั้น ก็ใชวาปาชุมชนกุดเปงจะรอดพนจากสถานการณการถูกบุกรุกจับจองเพื่อทําประโยชนเสีย
ทีเดียว ดวยวิถีการผลิตแบบใหม ทําใหชาวบานที่อยูติดกับบริเวณปาทามมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น มี
การนํารถไถมาใชปรับพื้นที่  เขาไปตัดตนไมเพื่อเผาถานขาย ทําใหสภาพปาทามแตเดิมเปลี่ยนไป และเสื่อม
โทรมลงอยางรวดเร็ว   ตอมาก็เริ่มมีมีชาวบาน ๓-๔ รายเขาไปจับจองพื้นที่ทํานาทามและปลูกพืชเปนการถาวร  
แตกอนที่จะมีคนทําตามกันมากไปกวานั้น ผูนําชุมชน และกรรมการหมูบาน
ทั้ง ๔ แหง  ซึ่งไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานการจัดการปาของชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม ไดนําแนวคิดการจัดการปาชุมชน มาดําเนินการในป พ.ศ.๒๕๓๒ 
เพื่อปกปองปาทามกุดเปงไวเปนสมบัติของชุมชนไปจนถึงชั่วลูก ชั่วหลาน... 

กลุมผูนํา  แกนนําชุมชน และชาวบาน ไดเริ่มจากการสํารวจพื้นที่
และกันแนวเขตปาทาม  3,000 ไร ใหชัดเจน และจัดแบงพื้นที่เพื่อการใช
ประโยชนเปน ๒ สวน โดยใชเขตพื้นที่สวนบนของรองน้ํากุดเปงซึ่งมีเนื้อที่ 
๑,๑๐๐ ไร เปนเขตพื้นที่ทํากินและใชสอยของชาวบาน และจัดใหเขตพื้นที่
สวนลางของรองน้ํากุดเปง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๑,๙๐๐ ไร เปนเขตพื้นที่อนุรักษ มีการออกกฎระเบียบในการใช
ประโยชน และมีคณะกรรมการกํากับดูแล  

การจัดการปาดวยระเบียบกฎเกณฑในการใชประโยชนที่เปลี่ยนไปนี้ นับเปนครั้งแรกที่สมาชิกใน
ชุมชนไดรวมกันพิจารณาถึง “คุณคา” ของผืนปาตอชีวิตของพวกเขาอยางถวนถี่ ซึ่งกลายเปน “เหตผุล” ทีท่าํ
ใหสมาชิกในชุมชนยอมรับกติกาใหมรวมกัน แมแตชาวบานที่เขาไปทํากินในทาม ก็ยินยอมถอนตัวออกมาแต
โดยดี ไมเพียงเทานั้นชาวบานยังมีกิจกรรมปลูกปารวมกันเปนประจําทุกๆ ป  

วิกฤติเขื่อนราษีไศล...ยํ้าคุณคาการพ่ึงพา  

คุณคาปาทามกุดเปงที่มีตอชีวิตของผูคน ถูกขยายชัดเจนมากขึ้น เมื่อการสรางเขื่อนราษีไศลที่สงผลให
เกิดน้ําทวมปาทามลุมน้ํามูนเปนบริเวณกวาง กอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิต และการทํามาหากินของชาวบาน
อยางมหาศาล  เนื่องจาก พื้นที่ ปาทามกุดเปง ประกอบดวยพื้นที่ที่เปนเนินสูงและที่ลุม แมสวนหนึ่งจะถูกน้ํา
ทวม แตยังเหลือพื้นที่ซึ่งไมถูกน้ําทวมอีกกวาพันไร 
ประกอบกับการที่ชุมชนมีการดูแลจัดการปารวมกัน
มาอยางตอเนื่อง ผืนปาจึงยังคงความอุดมสมบูรณอยู
มาก ทําใหคนรอบทามกุดเปง ยังคงมีพื้นที่สําหรับ
เลี้ยงสัตว และพึ่งพาหากินไดไมเดือดรอนมากนัก  

“คนที่นาถูกน้ําทวม หากินไมได สวนหนึ่งก็
ไดอาศัยหากินจากทาม คราวนี้ไมไดพึ่งพาเฉพาะหา
กิน แตหาขายเปนรายไดดวย …” แมผา กองคํา ชี้
ถึงคุณคาตอการดํารงชีพของชาวบานที่เปลี่ยน สํานึก และความตระหนักในคุณคานี้ ไดปรากฎใหเห็นเปน
รูปธรรมเมื่อมีการใหสัมปทานดูดทรายในเขตพื้นที่ทามกุดเปง ในป พ.ศ.๒๕๓๕ และชาวบานไดพากันตอตาน
อยางรุนแรงจนกระทั่งการดูดทรายมีอันตองยุติไปในที่สุด  

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 
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จากนั้นเปนตนมาความใสใจใน “คุณคา” ปาทามของชุมชนจึงมีมากขึ้น โดยไดรับการสนับสนุนจาก
นักพัฒนาองคกรเอกชน นักวิชาการดานสิ่งแวดลอม สถาบันการศึกษา รวมทั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เชน มีการศึกษาเรื่องราวผักพื้นบานในปาทาม การสํารวจความหลากหลายของพันธุไม การจัดทํา
แผนที่ปาทาม ขอมูลการใชประโยชนจากทามของชุมชน เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้ตอมาไดนํามาเผยแพรใหกับ
คนทั้งภายในและภายนอก  

“ในชุมชนนั้นเราก็จําเปนตองทําความเขาใจ โดยเฉพาะ
กับคนรุนใหมที่มีวิถีชีวิตสัมพันธกับปาทามนอยลง เราไดรวมกับ
โรงเรียนพาเด็กๆ มาชวยกันเก็บขอมูล เพื่อใหเด็กๆไดซึมซับ ซึ่ง
ก็ไดผล เด็กๆ ที่มารวมกิจกรรมหลายคนไมรูจักผัก ไมรูจักตนไม 
ไมเคยกิน ไมกลา พอไดมาเรียนรูก็กลาที่จะกิน คอยๆ เขาใจ 
แมแตผูใหญก็จําเปน เพราะบางทีก็มีความไมเขาใจกัน...” แมผา 
เพิ่มเติม  

จากความแข็งขันรวมกันดูแลรักษาปาทามกุดเปง เพื่อ
การใชประโยชนอยางตอเนื่อง สงผลให  ปาทามกุดเปง 
กลายเปน ศูนยการเรียนรูในการจัดการปาทามชุมชน ในเขต
ลุมน้ํามูลตอนกลาง สําหรับชุมชน นักเรียน นักศึกษา  และ
หนวยงานรัฐ ที่สําคัญแหงหนึ่ง  อีกทั้งทําให อบต.ยางคํา ไดรับ
รางวัล อบต.เขียวขจี จากสํานักนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ.๒๕๔๘ 
แตนั่นคงไมสําคัญเทากับการที่ชาวบานรอบทามกุดเปงกวารอย

ละ ๖๐ ยังไดอาศัยพึ่งพาทามในการหาอาหาร หาฟน ทั้งเพื่อกินและขาย ซึ่งตัวเลขโดยประมาณจากการ
ประเมินมูลคาการใชประโยชนจากปาทามที่ชาวบานชวยกันสํารวจในป พ.ศ. ๒๕๓๖ มีสูงถึงปละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตอครัวเรือน โดยตัวเลขนี้ไมรวมรายไดจากวัว/ควาย  ซึ่งปจจุบันปาทามกุดเปง ยังเปนที่เลี้ยงวัว ควาย ของ
ชาวบานรอบทามกวา ๔๐๐  ตัว  

สําหรับชุมชนการมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปา เปนที่พึ่งพาหากิน สรางรายได ยอมหมายถึง
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตในระดับหนึ่ง ความตระหนักรูในคุณคาทรัพยากร ของชาวบานรอบปาทามกุด
เปง คือ เหตุผล  ที่ทําใหชาวบานพยายามชวยกันหาวิธีจัดการดูแลปา การใชประโยชนอยาง พอประมาณ 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน อีกทั้งพยายามใชขอมูล ความรู มาเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจใหกับคนรุนใหม 
และนํามาปรับใชในการจัดการอยางเทาทัน  เหลานี้นับเปน “ภูมิคุมกัน” ที่จะสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ใหกับชาวบานรอบปาทามกุดเปงตอไปในอนาคต 
 
 
นางผา กองธรรม  
๒๖  หมู ๔  ต.ยางคํา อ.โพนทราย จ. รอยเอ็ด  ๔๕๒๔๐   
โทร.๐๘๗ – ๙๕๒ – ๖๓๖๗ 
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4.2 บนความพอดีที่ “แมกําปอง”  

ทุ ก เ ช าบนความสู ง ก ว า  ๑ ,๓๐๐   เ มต ร เหนื อ
ระดับน้ําทะเล ชาวบานแมกําปองต.หวยแกว กิ่ง อ.แมออน จ.
เชียงใหม  ตางเปอะกวย ออกจากบาน มุงสูยอดเขาเพื่อเก็บใบ
เมี่ยง (ชา)  และจะกลับเขาบานเมื่อเวลาบายคลอย  นําใบเมี่ยง
ที่แบกมาเต็มหลัง เขาสูหมอนึ่ง  และสงขายยังเมืองเชียงใหม 

เมี่ยงมัดเทากํามือ สงขายราคาไมเกิน ๕ บาท กับ
กระบวนการผลิตที่แมจะไมยุงยากและตนทุนไมสูง แตปญหาก็
คือ การกินเมี่ยง ซึ่งเปนวิถีด้ังเดิมของผูคนลานนากําลังจะถูก
วัฒนธรรมอื่นเบียดขับ เพราะเด็กรุนใหมไมกินเมี่ยง  แต
ชาวบานก็ไมมีทางออกอยางอื่น นอกจากจะตองดํารงอาชีพนี้ไว 
หรือไมก็เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น หากคนกินเมี่ยงลดลง 
และหมดไปในที่สุด  

ถึงกระนั้นก็ตาม วีถีเรียบงายแบบนี้ ก็เปนที่โปรดปรานของ
นักทองเที่ยวยิ่งนัก กลุมนักทองเที่ยวจากตางถิ่น – ตางที่ เริ่มเดินทางขึ้น
ไปที่บานแมกําปอง ทั้งดวยตัวเอง และไปกับเอเจนซี่ทัวร   เพราะขางบน
บานแมกําปองไมไดมีเฉพาะวิถีที่ เรียบงายเทานั้น หากยังมีสถานที่
ทองเที่ยวที่งดงาม ทั้งน้ําตก ภูเขา และบรรยากาศที่ถูกโปรโมทวา “หนาว
เย็น” ตลอดทั้งปแมในชวงฤดูรอนอยางวันสงกรานตก็ตาม  

การปรากฏตัวของนักเที่ยว...มิไดเปนเพียงการปรากฏตัวของคน
แปลกหนา หากยังเปนการปรากฏตัวของ “วัฒธรรมอื่น” และแมนวา
ชาวบานมิไดชื่นชอบกับการมาเยือนของคนแปลกหนาเทาไรนัก แตใน
ฐานะ “เจาบาน” ก็ไมอาจหลีกเลี่ยงที่ตองตอนรับ และเผชิญหนากับสิ่ง

เหลานี้ไปพรอม ๆ กัน  
“บางวันเราก็เห็นฝรั่งใสเสื้อสายเดี่ยว นุงกางเกงขาสั้น เดินอยูเต็มหมูบาน   รถราก็เริ่มเยอะขึ้น ถนนที่

มันพังๆ ก็พังหนักกวาเกา....ถาไมใชฝรั่งก็เปนคนในเมือง คนไทยนี่แหละ มาเที่ยวก็ขนขยะมาทิ้ง ชาวบาน
นอกจากจะไมไดอะไร ก็ยังตองเสียเวลามานั่งเก็บนั่งจัดการ”.คือคําบอกเลาของ พรมมินทร  พวงมาลา อดีต
พอหลวง หรือผูใหญบานแมกาํปอง ที่พยายามสะทอนใหเห็นภาพของผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยว  

นอกจากปญหาที่กระทบกับวิถีชีวิตของคนแลว ยังมีปญหาตอทรัพยากรอีกดวย  เพราะนักทองมารวม
ใชสอยทรัพยากร ดิน น้ํา  ปา และอากาศ  แตก็ไมไดให “อะไร” ที่เปนผลตอบแทนแมแตบาทเดียว  
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ใชวิจัย—ไขคําตอบ “เที่ยวอยางไร” 

เมื่อปญหาเกิดขึ้น  ชาวบานไมรูจะต้ังรับดวยวิธีไหน ไดแตนั่งมองคนนอกชุมชนเขามายืนดูตัวเองเก็บ
เมี่ยง พรอมๆ กับเริ่มต้ังคําถาม  

“เปดเปนหมูบานทองเที่ยวเสียเลยดีมั๊ย” 
ซึ่งก็เปนเพียงคําถามที่เปรยขึ้นในที่ประชุมชาวบาน  เพราะทุกคนยังไมมีประสบการณในการจัดการ 

จึงไมรูจะเริ่มตนอยางไร แตภายใตการนําของอดีตผูใหญบานอยางพอหลวงพรมมินทร ซึ่งมีความเชื่อวา “ทุก
ปญหามีทางออก” จึงชักชวนลูกบานแมกําปองที่แบงออกเปน 5 ปอก (หมูบาน) มารวมกันทําวิจัย “รูปแบบ 

การจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบยั่งยืนบานแมกําปอง” ภายใตการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) วัตถุประสงคก็คือเพื่อหารูปแบบทางการทองเที่ยวที่ “เหมาะสม” ใหแกบานแมกํา
ปอง    

ในกระบวนการวิจัย ...ชาวบานเรียนรู
นิยาม และความหมายของคําวา “ทองเที่ยว” ซึ่ง
ไมใชแคการเดินทางเพื่อเปลี่ยนยายที่กิน ที่นอน
ของนักทองเที่ยว  แตในฐานะ “เจาบาน”  ที่
ชาวบานสามารถ “เลือก” หรือ “ไมเลือก” 
นักทองเที่ยวดวยการ “จัดการ” หรือหา 
“รูปแบบ” ที่เหมาะสมกับสภาพและวิถีชีวิตของ
ตนเอง  เปนตนวา อาจกําหนดหรือออกกฎระเบียบ
ของชุมชนที่นักทองเที่ยวพึงยึดถือและปฏิบัติขณะ

ใชชีวิตอยูในหมูบาน  ไมวาจะเปนเรื่องการแตงกาย รวมไปถึงการชวยกันดูแลทรัพยากรทางการทองเที่ยว  
เหนือส่ิงอื่นใด ชาวบานไดเรียนรูแนวทางการอนุรักษ และรูวาการรื้อฟนวิถีและวัฒนธรรมดั้งเดิมขึ้นมา

ตอบสนองการทองเที่ยวนั้น นอกจากจะเปนการนําเอาเรื่องราวของชุมชนมาอธิบายแกนักทองเที่ยวแลว ยังเปน
วิธีการที่ทําใหชาวบานหันกลับสูแนวทางการดําเนินชีวิตที่พอดี   

เรียนรูที่จะอยูอยาง “พอดี”  

เมื่อรูตองวา “ทําอยางไร” ชาวบานก็ระดมความเห็นกันเพื่อออกกฏของหมูบาน แตลําพัง กฏ 
ระเบียบอยางเดียวไมนาจะเพียงพอตอการปกปกรักษาแหลงทรัพยากร  ชาวบานจึงชวยกันกําหนดเสนทาง 
(routh) เพื่อใหนักทองเที่ยวเดินไปในเสนทางที่ตองการ  รวมไปถึงกําหนดกิจกรรมที่ทําใหนักทองเที่ยวได
เรียนรูและเขาใจความหมายของวิถีชีวิตของคนบานแมกําปองไดอยางลึกซึ้ง  มีการนําเอาวัตถุดิบในชุมชนมา
พัฒนาตอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอาใบชา หรือ ใบเม่ียงมาทําเปนหมอนเพื่อสุขภาพ หรือเปนผลิตภัณฑ
ชนิดอื่น ๆ   เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกใบชา  แตก็ไมไดละทิ้งการผลิตเมี่ยงตมซึ่งเปนวิถีเดิมของคนแมกําปอง  

การมาถึงจุดนี้ ..หมายถึงการที่บานแมกําปองกาวขึ้นมายืนอยูในอันดับตน ๆ ของชุมชนนาเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหมไดนั้น เนื่องเพราะชาวบานรูวา การใชชีวิตโดยพึ่งพาปจจัยภายนอกชุมชนมากเกินไป ทํา
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ใหสูญเสียดุลยภาพในการดําเนินชีวิตอยางไรบาง   
รวมไปถึงการปรับประยุกต และการใชทรัพยากรใน
ชุมชนอยางรูคุณคา และอยางระมัดระวัง ที่สําคัญคือ
การเปดโอกาสใหคนทั้งชุมชนมารวมรับรูสภาพ
ปญหา และรวมกันคิด รวมกันจัดการ  วางเปาหมาย
ชีวิตรวมกัน   

วันนี้ แมกําปอง จึงอยูในอันดับตน ๆ ของ
แหลงทองเที่ยวที่จัดการโดยชุมชน  แตนั่นก็ไมได
หมายความวาชาวบานจะใชโอกาสของความโดงดังเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาปริมาณมาก ๆ  เพราะ
ชาวบานรูแลววาหากขาดความ “พอดี” หรือ มากเกินไปจะเกิดผลกระทบในดานใดบาง  
 
 
พรมมินทร พวงมาลา   
๗๘/๑  ม.๓ ต.หวยแกว กิ่ง อ.แมออน จ.เชียงใหม      
โทร. ๐๕๓ – ๒๒๙ – ๕๒๖ , ๐๘๙ – ๔๓๑ – ๐๙๙๓ 
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4.3 วิถีพอเพียง : บทเรียนจากบานสามขา 

บานสามขา หมูที่ ๖ ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง  ชุมชนเล็กๆ ที่ต้ังอยูทามกลางหุบเขาและหางไกลจาก
ความเจริญ  ที่แตเดิมชาวบานพึ่งพิงปา และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
ระบบการผลิตลวนเอื้อตอการดํารงชีวิตประจําวัน ปลูกขาว 
ปลูกผักเพื่อกิน หาปลาในหนองน้ําหลังหมูบาน หาเห็ด หา
หนอไมจากปาซึ่งไดรับการดูแลรักษาจากคนรุนตอรุนมาเปน
อยางดี  ผลผลิตบางอยางที่ไดมาหากเหลือก็จะแจกจายเพื่อน
บาน....ดูไปอาจคลายชุมชนในอุดมคติ   

ตอเมื่อ ”ถนน”   สัญญลักษณของความเจริญตัดผาน ความสงบ เรียบงายเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะในสภาวะที่ชุมชนไรซึ่งภูมิตานทานทางสังคม ทายสุดชุมชนที่เคยพึ่งพาตนเองก็ตกเปนเหยื่อแหง
การไหลบาของสินคาอุปโภคบริโภค เปนเหย่ือของการตลาดในระบบทุนนิยม เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีการ
ดําเนินชีวิต “ใหม” อยางไมสามารถตานทานได  

”ผล” ของการปรับเปลี่ยน แมจะทําใหชีวิตของคนสามขาใชชีวิตอยูบนความสะดวกสบาย “ซื้อทุก
อยางที่อยากกิน” ซื้อผักจากรถ “กับขาว” จากพอคานอกหมูบาน ตนไมที่ไมเคยใสแมแตปุยเม็ดเดียว ... วัน
หนึ่งก็มีพอคาเดินมาบอกวา ถาใสปุยสูตรนี้ตนขาวจะโตเร็วและใหผลผลิตดี ชาวบานก็เห็นดีเห็นงามและปฏิบัติ
ตามคําแนะนําอยางไมเคยพินิจพิเคราะหถึงขอดีและขอเสีย ซึ่งหากมองอยางผิวเผิน ชุมชนก็ไมไดเสียอะไร 
นอกจาก “เสียเงิน” ซึ่งก็เหมาะสมกับสิ่งของที่ไดกลับมา  

แตการสูญเสียที่ย่ิงใหญที่สุดคือ การสูญเสียองคความรูและภูมิปญญาการทํามาหากิน  การ
ดําเนินชีวิตภายใตปจจัยที่จํากัด ที่สําคัญชาวบานยังสูญเสียความสัมพันธแบบเครือญาติที่ระบบผลิต
แบบดั้งเดิมนั้น “เอื้อ” ตอการ “เอื้อเฟอเผื่อแผ”  

หลายคนในชุมชนเริ่มต้ังคําถามกับสภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  เชนปญหาสังคมที่ตามมา ยาเสพติด
ที่เด็ก ๆ ตองตกเปนเหย่ือ และหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอยางไมรูตัว 

ทั้งหมดลวนเกิดจากการหันไปใชชีวิตอยางไมพอเพียง... 

หาขอมูล...หาเหตุแหงปญหา 

แลวความเปลี่ยนแปลงก็เกิดกับคนบานสามขาอีกครั้ง เมื่อแกนนํา
หมูบานมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมพัฒนาจากนอกชุมชน โดยเฉพาะการ
เขารวมในเวที “งานวิจัยเพ่ือทองถิ่น” ที่ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น จังหวัดลําปาง (NODE ลําปาง) จัดขึ้นทุกๆ ตนเดือน กอปรกับ
บานสามขามีระบบการพบปะพูดคุยในรูปของ “ประชาคมหมูบาน” ที่
ทุกๆ เดือนแกนนําชุมชน และชาวบานจะมาพบปะ พูดคุยและหารือถึง

ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการชวยกันระดมความเห็นพรอม ๆ ไปกับการเสนอแนวทางการแกไขปญหา 
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     เมื่ อ มีการนํ า เสนอแนวทางการ
แกปญหา  ชาญ อุทธิยะ หรือ หนานชาญ เสนอ
แนวทางใหมให ชุมชนรวมกันขบคิด นั่นคือ 
“กระบวนการวิจัย”  ซึ่งแมคําวา “วิจัย” จะเปน
เรื่องที่ไกลเกินไปสําหรับชาวบานธรรมดา แต
ภายใตความมุ งมั่ นของแกนนําชุมชนอยาง 
“หนานชาญ”  ที่พยายามถายทอด และชักชวน
จนทําใหชาวบานกวา 160 ครัวเรือนเขารวมขบวน
เดียวกัน โดยมีเปาหมายคือ “ลดภาระหนี้สินของ
ชุมชน”  ซึ่งหนานชาญเคยบอกวา “หนี้สิน”  คือ
ปญหาใหญ เนื่องจากมีแนวโนมจะกอใหเกิดผลกระทบตามมีอีกมากมายหลายเรื่อง เพราะนอกจากหนี้จะทําให
เกิดอาการเครียด และหันไปพึ่งพาเหลาแลวก็มักจะตามมาดวยปญหาครอบครัว เด็ก ๆ หันไปพึ่งพายาเสพติด  

ในการกระบวนการวิจัย ชาวบานใช “บัญชีครัวเรือน” มาเปนระบบตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง 
ดวยการจด และบันทึกที่มาที่ไปของเงินทุกบาททุกสตางค 

ซึ่งระบบการตรวจสอบก็ทํางานอยางไดผล เมื่อชาวบานนําตัวเลข  “หนี้” ของแตละครอบครัว
มาบวกรวมกันแลวพบวาสามขามีหนี้สินมากวา 18 ลานบาท  

รวมเรียนรู...กลับสูวิถีพอเพียง 

บัญชีครัวเรือนไมไดบอกเพียงแคหนี้สินของคนสามขาเทานั้น .... แต
ยังชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมสุรุยสุรายของคนบานสามขาที่หมดเงินไปกับหวยใต
ดิน  คาเหลา บุหรี่  แชร  คาปุย  คายาฆาแมลง คาผัก  คาอาหาร  และที่นา
เจ็บปวดที่สุดคือ “อาหาร” สวนใหญที่ชาวบานเสียเงินซื้อลวนแตอยูรายลอม
ตัวของพวกเขาทั้งสิ้น 

 “บัญชีครัวเรือน” ทําใหชาวบานเห็นตัวเอง 
ขณะเดียวกันก็เห็นดวยวา “คนอื่น” ที่ไมหลงไปกับกระแสบริโภค
อยางลุงโมะ - บุญหลง  ปงไผ ก็ ดํารงชี วิตได เชนเดียวกัน   
หากแตที่ลุงโมะเหนือกวาก็คือ ไมมีหนี้สินเกินตัว ไมมีทุกข และลุง
โมะก็ไมกินเหลา  

หลังเห็นตัวเองในบัญชีครัวเรือนก็เกิดการปรับตัวครั้ง
ใหญของคนบานสามขา....เกิดการหันกลับไปมองวิถีแบบเกา ... วิถีที่พอเพียง   ชาวบานหลายคนเริ่มถือ
กระบุงตระกราเขาปาอีกครั้งเพื่อหาอาหาร  บางบานขุดบอเพื่อเลี้ยงปลา เอาเฉพาะแคกิน  หากเหลือก็เผื่อแผ
เพื่อนบานหรือไมก็ขาย  รวมกลุมกันผลิตของใชประจําวันจําพวกแชมพู  น้ํายาลางจาน ยาสระผม  เกิดกลุม
ผลิตปุยชีวภาพ  สําหรับใชและซื้อขายกันเองภายในหมูบาน หนี้กอนโต มีการปรับเปลี่ยนกติกา และรูปแบบ
การผอนชําระเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมมีอิสระในการชําระหนี้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดกลุมออมทรัพยที่
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เปดโอกาสใหชาวบานนําเงินมาออม เพราะเมื่อถึงวันชําระหนี้จะไดไมตองว่ิงไปกูเงินจากคนอื่น  สวนพฤตกิรรม
การบริโภคเหลา บุหรี่ และหวย ก็เชื้อเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะมาอบรมชาวบาน และชี้ใหเห็นถึงพิษภัยของสิ่ง
เหลานี้ 

สรางฐานคนรุนใหม...สานตอสังคมพอประมาณ 

กระบวนการเรียนรูเพื่อรูจักตนเองไมไดอยูในกลุมของผูใหญเทานั้น แตเยาวชนในหมูบานยังไดเขามา
มีสวนรวมในการจดบัญชีครัวเรือนของแตละครอบครัว โรงเรียนไดเขามาสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน ดวย
การจัดต้ัง “ธนาคารสมอง” ซึ่งจําลองภาพของกลุมออมทรัพยในชุมชน 
โดยใหกลุมเด็กๆ เปนผูดําเนินกิจกรรมเองทั้งหมด ทั้งการปลอยกู การ
ตรวจสอบ หรือแมแตการอนุมัติโดยมีกลุมผูใหญคอยใหคําชี้แนะ ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาว นอกจากใหเด็กๆ เขามาเรียนรูพรอมๆ กับผูใหญแลว 
ยังเปนการสรางสํานึกใหเด็กๆ ไดรูจักรูปแบบในการดําเนินชีวิตบนวิถี
แหงการพึ่งตนเองอีกดวย   

วันนี้ชาวบานสามขาไมเฉพาะแตรูจักตัวเองเทานั้น หากยังพรอม
ที่จะต้ังคําถามกับสิ่งใหม ๆ ที่จะเขามาในชุมชนดังที่ หนาญชาญเคยกลาว
ไววา “เราไมปฏิเสธการเขามาของแหลงเงินจากนอกชุมชน แตตอง
ดูเงื่อนไข องคประกอบ ดูกติกาวามันไมมีผลกระทบตอชาวบาน 
และถาเปนไปได จะเปนเรื่องดีหากชาวบานสามารถเปนผูกําหนด
เงื่อนไข และกติกาเหลานั้นเอง ...” และดวยคําประกาศที่ชัดเจนเชนนี้   การเขามาของ “ธนาคารกรงุไทย – 
สามขา” จึงเปนครั้งแรกที่ชาวบานไดเขาไปมีสวนในการกําหนดเงื่อนไข และกติกาตามความตองการของ
ชาวบาน ขณะเดียวกันก็ไมผิดเงื่อนไขของธนาคาร  

แมการเปลี่ยนแปลงในเบื้องแรก จะกอใหเกิดผลกระทบอยางใหญหลวง แตทายที่สุดชาวบาน
ก็ “พลิกกลับ” ไดอยางทันทวงที   

และการพลิกกลับจากวิถีที่ “ไมพอเพียง” มาสูการดํารงชีวิตตามอัตภาพของคนสามขาก็นาจะตอบ
คําถามไดวา “แนวทางแหงความพอเพียง” ไมยากที่ใคร หรือ ชุมชนใดจะนําไปปฏิบัติขอเพียงแคทําความรู
จักกับตัวเอง....เพราะการ “รูจักตัวเอง” เสมือนภูมิคุมกันชนิดหนึ่งที่จะทําใหว่ิง หรือไมว่ิงไปตามกระแส
บริโภคกระทั่งทําใหตัวเองเกิดความยากลําบาก 

นี่คือคํายืนยันของคนสามขา ....   
 
 
ชาญ  อุทธิยา สถาบันแสนผญา  
๑๒๔/๕๐  ถ.ทาคราวนอย ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐ 
โทรศัพท ๐๘๗-๑๗๖-๙๓๖๕ 
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4.4 ระบบแลกเปลี่ยนชุมชน : ภูมิคุมกันชุมชน 

ภายใตสถานการณเศรษฐกิจหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  การไมมีเงินบาทเปนอุปสรรคในการผลิตและความ
เปนอยูของคนในทองถิ่น  ทั้งๆ ที่ในแตละชุมชนยังคงมีปจจัยในการดํารงชีพและการผลิต เชน วัตถุดิบตาม
ธรรมชาติและแรงงาน  ความผันผวนของคาเงินดอลลารและเงินบาทสงผลกระทบตอชุมชนทองถิ่นผานราคา
สินคาที่ชุมชนตองซื้อ
ห า จ า ก ภ า ย น อ ก 
สมาชิกในชุมชนแตละ
คนไดรับขอมูลความ
ต อ ง ก า ร สิ น ค า จ า ก
สัญญาณราคาตลาด
เหมือนกัน ทําใหเกิด
แรงจู งใจในการผลิต
สินคาเหมือนๆ กัน และ
มั ก เ ป น ก า ร ผ ลิ ต
เชิงเดี่ยวที่มีความเสี่ยง   
ในปจจุบัน แมมีเงินทุน
ไหลเขาสูชุมชนมากขึ้น  แตสมาชิกในชุมชนก็มีรายจายสูง    เกิดเปนปญหาภาระหนี้สินเพิ่มพูน     

การสรางระบบแลกเปลี่ยนยอยๆ ขึ้นมาในทองถิ่นจะทําใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในทองถิ่น  เปน
การใหขอมูลความตองการสินคาในทองถิ่น  กระตุนการผลิตเพื่อการพึ่งตนเองในชุมชนและชวยสมาชิกออมเงิน
บาท ภายใตระบบแลกเปลี่ยนชุมชน   สมาชิกสามารถกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนไดตามความสมัครใจของผูซื้อ
ผูขาย การไดพบปะ เพื่อแลกเปลี่ยนสินคากันในชุมชนชวยรื้อฟนความสัมพันธในชุมชนทําใหเกิดความอาทร
เกื้อกูลกัน เปนพลังสูความรวมมือในการทํากิจกรรมอื่นๆ ของชุมชน    

วิธีการแลกเปลี่ยน : ภูมิคุมกันชุมชน 

ปจจุบันโครงการมีกลุมตนแบบที่ทดลอง
จัดระบบแลกเปลี่ยนในรูปแบบตางๆ ๑๐ กลุม และ
กลุมเครือขาย ๔๐ กลุม ใน ๑๓ จังหวัด ทั่วประเทศ 

กลุมวังตอต้ัง  อําเภอหนองบัวแดง  และ
กลุมสวรรคบานดิน อําเภอเทพสถิตย  จังหวัดชัยภูมิ   
แลกเปลี่ยนความรูเรื่องการสรางบานดินกับการทํา
ไมกวาด    แลกเปลี่ยนการใชแรงงานในการสราง
บานดินที่บานวังตอต้ังกับการปลูกและเกี่ยวขาวไรที่
สวรรคบานดิน  ชาวบานไดบานไดขาวพออยูพอกิน   
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การชวยเหลือแลกเปลี่ยนกันเปนภูมิคุมกันที่ชวยบรรเทาปญหาความขาดแคลน  
กลุมแมบานมิตรภาพ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  เชื่อมโยงรานคาชุมชนกับการจัดสวัสดิการใน

ชุมชน  โดยกลุมจัดใหมีการดูแลผูปวย  การสอนศาสนา โดยผูชวยเหลืองานสาธารณะไดรับของใชจําเปนจาก
รานคาเปนการตอบแทน   เด็กๆมีการหยอดกระปุกออมทรัพย  แลกขยะกับสิ่งของที่รานคาเพื่อรักษา
ส่ิงแวดลอม    กลุมใชระบบแลกเปลี่ยนเปนเครื่องมือจัดสวัสดิการโดยชุมชน 

ตลาดแลกเปลี่ยนในทองถิ่นผูซื้อผูขายรูจักกัน  และเขาใจวิถีชีวิตความจําเปนของกันและกัน  ทําให
เกิดตลาดที่เปนธรรม  ไมเอาเปรียบกัน    สมาชิกกลุมศูนยรวมน้ําใจเกษตรทฤษฎีใหม อําเภอคําชะอี  จังหวัด
มุกดาหาร   ไดอาหารสด รสอรอย  และปลอดภัยกวาอาหารถุงที่ตองไปซื้อภายนอก 

ชางจักสานที่บานเขานอย  พิษณุโลก  รื้อฟนฝมือในการสานตะกราและของจับปลาเพื่อแลกเปลี่ยน
ขาวสารจากเพื่อนบานไวบริโภคไดทั้งป   ไมจําเปนตองเสียเวลาไปขายสินคาที่ตลาดภายนอก   กลุมบาน
กลวยและกลุมทาระบาด อําเภอเมืองจังหวัดชัยนาท  กลุมวัดเทวดาราม อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  กลุมเครือขายอําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  สนับสนุนใหสมาชิกและเด็กๆ ทดลองผลิต
ของใชจําเปนที่แตกตางกันเพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน   สรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิตที่แตกตางจาก
คนอื่น  แบงงานกันทําในชุมชน   ลดการใชเงินบาท   

กลุมเพื่อนเสี่ยวเกลอ เปนเครือขายการแลกเปลี่ยนระหวางชุมชนในภูมิภาคตางๆ   เปนที่ระบายสินคา  
ลดแรงกระทบจากความผันผวนของราคาตลาดภายนอก    เกิดเปนภูมิคุมกันใหกับเศรษฐกิจชุมชน 

ที่สําคัญกวาสิ่งของที่ไดมาจากแลกเปลี่ยน  คือการไดเพื่อนที่คอยชวยเหลือกัน  เปนภูมิคุมกัน หรือ
เครือขายความปลอดภัยทางสังคมที่มีพลังและยั่งยืน  ซึ่งเปนขอสรุปที่ตรงกันของทุกๆกลุมที่เขารวมโครงการ 

วิธีการแลกเปลี่ยน : ความพอประมาณและมีเหตุมีผล 

การ เปลี่ ยน วิถี ก า รบริ โภค ให
พอประมาณ  เปนสิ่งสําคัญที่ สุดที่กลุม
ชุมชนพวา  อําเภอแกงหางแมว จังหวัด
จันทบุรีคาดหวังวาจะเกิดขึ้นจากการใช
คูปองเปนสื่อในการแลกเปลี่ยน   สมาชิกนํา
เงินหรือผลผลิตมาแลกคูปองที่รานคาชุมชน
เทากับวงเงินงบประมาณที่ต้ังไวสําหรับการ
ใชจายในแตละเดือน  คูปองที่แลกได ใชซื้อ
สินคาที่รานคาชุมชน  ซื้อปุยจากสมาชิก  
หรือจายเปนคาตอบแทนแรงงานเพื่อนบาน   
และที่รานคาชุมชนไมจําหนายสิ่งที่ เปน
อบายมุข  

ตลาดนัดของแลกของที่กลุมบานเขานอย อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกและกลุมบานหนองออ  
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีฟนฟูจิตสํานึกของการให  และการแลกเปลี่ยนโดยไมยึดติดกับมูลคาไมยึดติด
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กับเงินตรา    จิตสํานึกดังกลาว คือ การเปลี่ยนวิธีคิด   วิถีการดํารงชีวิตโดยกินอยูอยางพอประมาณและเอื้อ
อาทรกัน 
กับเงินตรา    จิตสํานึกดังกลาว คือ การเปลี่ยนวิธีคิด   วิถีการดํารงชีวิตโดยกินอยูอยางพอประมาณและเอื้อ
อาทรกัน 

ที่กลุมเกษตรอินทรียเมืองปราสาท วัดโนนตากลาง  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา สมาชิกนํามูล
สัตวมาแลกคูปอง  มูลสัตวนําไปใชผลิตปุยชีวภาพของกลุม  และคูปองนํามาแลกเปลี่ยนปุย หรือ อาหารใน
ชุมชนได  สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางสมเหตุสมผล เกิดประโยชน  และตอบสนองความ
ตองการในชุมชน 

ที่กลุมเกษตรอินทรียเมืองปราสาท วัดโนนตากลาง  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา สมาชิกนํามูล
สัตวมาแลกคูปอง  มูลสัตวนําไปใชผลิตปุยชีวภาพของกลุม  และคูปองนํามาแลกเปลี่ยนปุย หรือ อาหารใน
ชุมชนได  สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางสมเหตุสมผล เกิดประโยชน  และตอบสนองความ
ตองการในชุมชน 

หัวใจของระบบแลกเปลี่ยนชุมชนหัวใจของระบบแลกเปลี่ยนชุมชน::
ฐานคิดเพ่ือพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนที่จะนําไปสูสขุภาวะของชุมชนฐานคิดเพ่ือพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนที่จะนําไปสูสขุภาวะของชุมชน

ธรรมะ: เมตตากรณุา เอื้อเฟอเผ่ือแผ แบงปน 
จรงิใจ ซื่อสัตย สามัคคี ศรทัธา ไมเอาเปรยีบ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมเอาเงินเปนตัวตั้ง ผลิตสินคา 
บรกิารและสวัสดิการเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของคนในชุมชนกอน
พ่ึงตนเอง มีศักดิ์ศรแีละสิทธิของชุมชน ในการ
บรหิารจัดการเศรษฐกิจชุมชน
เปนการเมืองชาวบาน การมีศักดิ์ศรี พยายาม
พ่ึงตนเอง จะลดการพ่ึงพานักการเมือง  ตัดวงจร
ของการซื้อขายเสียง  ทําใหเปนอิสระในการเลือก
บุคคลดีเขาไปเปนผูกําหนดนโยบาย
แลกเปล่ียน เวลา ขาวสาร ประสบการณ และ 
ปญญา

บทสรุปจากการประชุมภาค  2547, 2548

การแลกเปลี่ยนโดยการหักบัญชีใชเปน
เครื่องมือในการรวมซื้อวัตถุดิบและรวมขายผลผลิต
ได  เกิดการประหยัดตอขนาด     ชวยลดตนทุน
วัตถุดิบ  และตนทุนการตลาดของสมาชิกแตละคน  
และลดความจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนของ
สมาชิกและของกลุม   เปนการประกอบธุรกิจชุมชน
อยางพอประมาณและสมเหตุสมผล  ดังเชน ที่กลุม
ทอผาบานวังทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
และกลุมกรงนกและผูผลิตหัวกรงนก  อําเภอจะนะ  

จังหวัดสงขลา 

การแลกเปลี่ยนโดยการหักบัญชีใชเปน
เครื่องมือในการรวมซื้อวัตถุดิบและรวมขายผลผลิต
ได  เกิดการประหยัดตอขนาด     ชวยลดตนทุน
วัตถุดิบ  และตนทุนการตลาดของสมาชิกแตละคน  
และลดความจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนของ
สมาชิกและของกลุม   เปนการประกอบธุรกิจชุมชน
อยางพอประมาณและสมเหตุสมผล  ดังเชน ที่กลุม
ทอผาบานวังทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
และกลุมกรงนกและผูผลิตหัวกรงนก  อําเภอจะนะ  

จังหวัดสงขลา 
ศักยภาพของการแลกเปลี่ยนที่จะสรางความพอประมาณ และความมีเหตุมีผล ขึ้นอยูกับความสามารถ

ที่จะใชการแลกเปลี่ยนเปนเครื่องมือในปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการบริโภคและการผลิต   การไดพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู  ความคิด  อุดมการณการแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิกอยางสม่ําเสมอ จึงยังเปนสิ่งจําเปน   

ศักยภาพของการแลกเปลี่ยนที่จะสรางความพอประมาณ และความมีเหตุมีผล ขึ้นอยูกับความสามารถ
ที่จะใชการแลกเปลี่ยนเปนเครื่องมือในปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการบริโภคและการผลิต   การไดพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู  ความคิด  อุดมการณการแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิกอยางสม่ําเสมอ จึงยังเปนสิ่งจําเปน   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม 
๔๗/๑๐  ซอยอมรพันธ ๔ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทร. ๐ – ๒๕๗๙ - ๗๐๔๔ , ๐ – ๒๙๔๑ – ๓๗๕๖ 
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4.5 กปเยาะห และผาคลุมผม ...อาชีพบนฐานวัฒนธรรม 

กป เ ย า ะห  และ  ผ าคลุ มผม  เ ป น
องคประกอบสําคัญในวัฒนธรรมการแตงกายของ
ชาวมุสลิมที่จําเปนตอวิถีชีวิตประจําวัน ซึ่งความ
ตองการนี้ไดกลายเปนชองทางใน การสราง
อาชีพ-สรางรายได ใหกับพี่นองมุสลิมใน ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนตนมา โดยปจจุบันมีการรวมกลุมผลิตผาคลุม
ผมสตรี จํานวน ๑๐๙ กลุม สมาชิก ๒,๘๒๖ คน 
และมีผูผลิตหมวกกปเยาะหจํานวน  ๑๘๘ กลุม
สมาชิก ๒,๑๖๗ คน โดยมีตลาดรองรับทั้งในและ

ตลาดตางประเทศ  สําหรับตลาดตางประเทศนั้นในป พ.ศ. ๒๕๔๖ พบวามีการสงออกกปเยาะหสูงถึง ๒๗๕ 
ลานบาท และมีแนวโนมที่จะขยายตัวไดอีกมาก แตชุมชนกลับไมไดประโยชนจากโอกาสนี้ 

กปเยาะห “กะมิยอ” 

ตําบลกะมิยอ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ไดชื่อวาเปนแหลงผลิต “กปเยาะห” แหลงใหญที่สุดใน
จังหวัด มีจํานวนผูผลิตกปเยาะหมากถึง ๗๘ กลุม แตดวยตางคนตางผลิต ตาง
คนตางขาย ทําใหผลิตภัณฑไมไดมาตรฐานเทาที่ควร สงผลใหราคาของกะป
เยาะหตํ่าลงเรื่อยๆ ทั้งที่ถูกพอคาคนกลางกดราคาเนื่องจากกลุมผูผลิตขาด
เงินทุนหมุนเวียนไมสามารถกักตุนสินคาไวจนถึงฤดูกาลตลาดได หรือบางราย
ที่ใชวิธีฝากกปเยาะหไปกับกลุมผูประกอบพิธีฮัจญ แลวถูกโกงกลายเปนหนี้สิน
นับลานบาท ซึ่งปญหาของผูผลิตกปเยาะหสวนใหญมักจะวนเวียนอยูเชนนี้...  

รูจักตัวเอง-รูจักปญหา 

กระทั่งในป พ.ศ.๒๕๔๖ เจาหนาที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จังหวัดปตตานีและผูนํา
กลุมผูผลิตกปเยาะหในตําบลกะมิยอ ไดรวมกัน ศึกษากระบวนการรวมกลุมผูผลิตกปเยาะหรายยอย เพื่อสราง
ความเขมแข็งโดยการมีสวนรวมของผูผลิตกปเยาะหรายยอยในตําบลกะมิยอขึ้น โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ปญหาในขางตนก็ถูกคลี่คลาย…  

“เดิมเราคิดวาปญหาใหญ คือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน แตเมื่อเไดเรียนรูปญหาแลว ทําใหความคิดเริ่ม
เปลี่ยนไป จากเดิมที่ตองการแสวงหาแตเงินทุน ก็เปลี่ยนมาเปน การแสวงหารูปแบบการจัดการ ....”  อับ
ดุลการีม การีมะ กรรมการฝายการตลาดกลุมผูผลิตกปเยาะหและเครื่องแตงกายมุสลิมปตตานี เลาใหฟงถึงผล
จากการเรียนรูรวมกันของเขาและกลุมผูผลิตกปเยาะหในกะมิยอ   
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อับดุล เลาวา จากการทบทวนสภาพปญหาอาชีพการผลิตกปเยาะหรวมกัน ทําใหพบวาอุปสรรคสําคัญ
ที่ทําใหกลุมไมเขมแข็งก็คือ “ความไมรู” กลุมผูผลิตสวนใหญไมรูวาตลาดอยูที่ไหน ไมรูวาตลาดตองการอะไร 
เพราะไมรูจึงคอยแตพึ่งพาพอคาคนกลาง ที่จะคอยบงการวาตองผลิตรูปแบบใด จํานวนเทาไหร และที่สําคัญคือ 
การกําหนดราคา แตส่ิงสําคัญที่สุดที่กลุมไดเรียนรูก็คือการที่หมวกกปเยาะหถูกตีราคาต่ํา เปนเพราะคุณภาพ
การตัดเย็บไมไดมาตรฐาน สมาชิกขาดทักษะดานฝมือ ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ดวยที่ผานมาประธาน
กลุมจะเปนผูจัดการทุกอยางเพียงผูเดียว...  

แกไขอยางเทาทัน... 

เมื่อรูถึง “เหตุแหงปญหา” ที่ชัดเจนการแกไขจึงทําได “ตรงจุด” จุดออนตางๆ คอยๆ ไดรับการ
ปรับปรุงพัฒนาใหเปนจุดแข็ง... 

เริ่มการจัดทําฐานขอมูลการผลิตกปเยาะหในตําบลทั้งหมด  ศึกษารูปแบบ ระบบตลาดและเสนทาง
การคาของกปเยาะหทั้งในและตางประเทศ ศึกษาทางเลือกในการเชื่อมโยงเครือขายในระดับอําเภอ และจังหวัด 
พรอมทั้งแสวงหารูปแบบการรวมกลุม แหลงทุน และการจําหนายผลิตภัณฑโดยไมผานพอคาคนกลาง โดย
ศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการของกลุมออมทรัพยที่เขมแข็ง  

กระบวนการศึกษาเรียนรูทั้งหมดนี้ไมเพียงทําใหกลุมคนพบขอดอยของกลุมเทานั้น แตยังพบ 
“ศักยภาพ” หรือ “ทุน” ที่มีอยูในชุมชนหลายอยางที่เอื้อใหกลุมผูผลิตสามารถดําเนินการผลิตและจําหนาย
ดวยตัวเอง เชน รูวามีบุคลากรที่มีทักษะ มีความรู มีประสบการในการนําผลิตภัณฑไปจําหนายที่ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย มีแหลงทุน ที่พรอมจะใหการสนับสนุน และมีภาคีที่จะชวยหนุนเสริมในสวนที่ขาด เปนตน 

กาวสูวิสากิจชุมชน... 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องและนําไปสู การจัดต้ังกลุมผูผลิตกปเยาะหและเครื่อง
แตงกายมุสลิมจังหวัดปตตานี  ขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยยึดแนวทางตามหลักการของกลุมออมทรัพย 
เงินทุนที่ไดจากการระดมหุนจากสมาชิกทั้งภายในและภายนอก ถูกนํามาใชเพื่อประโยชนใน ๒ สวน คือ สวน
หนึ่ง เปนเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัสดุในการผลิตมาจําหนายใหสมาชิกในราคาต่ํากวาทองตลาด และใช
เปนเงินทุนสํารองในการรวบรวมกปเยาะหสงไปประเทศซาอุดีอาระเบียโดยตรงเพื่อลดปญหาการถูกกดราคา
โดยพอคาคนกลาง  

เมื่อชองวางที่เคยมีถูกเติมเต็ม...ผลที่ตามมาคือ เพียงปแรก กลุมผูผลิตกปเยาะหและเครื่องแตงกาย
มุสลิมจังหวัดปตตานี  สามารถสงออกกปเยาะหไดถึง ๒๒๓,๐๐๐ ใบ คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น ๓,๓๔๕,๐๐๐ บาท มี
ผลกําไรสุทธิในรอบป ๓๖๒,๙๖๖  บาท สามารถปนผลใหกับสมาชิกเงินเงิน ๒๐.๒๔  บาทตอหุน โดยผลกําไรที่
ไดสวนหนึ่งทางกลุมไดนําไปชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคมตามหลักศาสนาอิสลาม ดวยการมอบ ซากาต แก
ผูสมควรไดรับจํานวน ๑๐๐ ราย รวม ๕๔,๑๓๐  บาท ซึ่งไมเพียงทําใหสมาชิกกลุมมีความภาคภูมิใจเทานั้น 
หากแตยังทําใหสมาชิกในชุมชนมองเห็นคุณคานี้เชนกัน ผูบริหารโรงเรียนชุมชนบานกะมิยอ มีแผนที่จะนํา
วิชาการผลิตกปเยาะหเขาไปบรรจุเปนหลักสูตรทองถิ่นใหกับเยาวชน... 
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ความสําเร็จของกลุมผูผลิตกปเยาะหกะมิยอ เกิดจากชุมชนไดรวมกันเรียนรูปญหาของตัวเอง ซึ่งทําให
เห็นภาพปญหาไดอยางชัดเจน ขณะเดียวกันก็เห็นถึงศักยภาพ ความรูที่มีอยูในชุมชน และดึงมาใชเปนฐานใน
การพัฒนากลุมพรอมกับการศึกษาหาขอมูล ความรูใหมๆ มาประกอบการคิดวิเคราะหเพื่อหาทางเลือกดวย
ความรอบคอบ ทําใหกลุมผูผลิตกปเยาะหกะมิยอเปนวิสาหกิจชุมชนที่เขมแข็งมากขึ้นในปจจุบัน 

กลุมผาคลุมผมบานยานิง...เรียนรูเพ่ือยืนหยัดดวยตัวเอง 

เสนทางอาชีพของกลุมผูผลิตผาคลุมผม  ก็ไมแตกตางไปจากกลุมผูผลิตกปเยาะหมากนัก เพียงแตผู
อยูในกระบวนการผลิตสวนใหญเปนผูหญิง เพราะรายไดจากการผลิตผาคลุมผมนั้นในแตละเดือนจะอยูระหวาง 
๑,๕๐๐ – ๔,๕๐๐ บาท ขณะที่บางรายทําไดสูงถึง ๖,๐๐๐  บาทเลยทีเดียว แตนอกจากรายไดแลวแรงจูงใจที่
สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ อาชีพนี้สอดคลองกับวิถีชีวิตของสตรีมุสลิม วันมีนา สาแม ผูยึดอาชีพปกผาคลุม
ผมมานานกวา ๑๗ ปเลาใหฟงวา เธอชอบอาชีพนี้เพราะเปนอาชีพอิสระ มีเวลาวาง ไดอยูกับบาน ไดดูแล
ครอบครัว ไปพรอมๆ กัน  

กลุมผาคลุมผมบานยานิง  ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เปนหนึ่งในกลุมผูผลิตผา
คลุมผมซึ่งกอต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อหวังใหมีรายไดเสริม โดยแรกเริ่มมีสมาชิก ๒๑ คน ซึ่งสวนใหญมี
อาชีพทําสวนและรับจาง ปญหาที่กลุมผาคลุมผมบานยานิงประสบก็คลายกับ กลุมผูผลิตกปเยาะหคือ มีกลุมผา
คลุมผมกลุมยอยๆ จํานวนมาก ทําใหเกิดการตัดราคากันเอง ราคาคาจางจึงตํ่า สมาชิกมีรายไดลดลงเรื่อยๆ  

กระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่นทําใหกลุมไดทบทวนสภาพปญหา 
และไดรวมแลกเปลี่ยนกับกลุมผูผลิตกปเยาะห และกลุมผลิตผาคลุมผม
กลุมอื่นๆ  ทําใหเห็นถึงขอจํากัดของการเปนเพียง “ผูรับจางปกผา” 
เพียงอยางเดียว ทําใหไมมีโอกาสจะพัฒนาอาชีพของตัวเองใหมีความ
มั่นคงได จึงพยายามรวมกลุมยอยๆ ใหเปนกลุมใหญเพื่อใหสามารถ
ตอรองราคากับพอคาคนกลางไดมากขึ้น พรอมทั้งขอรับการอบรมเพิ่ม
ทักษะตอยอดจากความรูเดิม เพื่อ “สรางจุดแข็ง” ใหกับผลิตภัณฑดวย
การผลิตชิ้นงานที่มีความประณีต งดงาม จึงมีพอคาจากมาเลเซียมารับซื้อ
อยางตอเนื่อง ปจจุบันทางกลุมมีสมาชิก ๖๙ คน มีเงินทุนหมุนเวียน 
๗๐,๐๐๐ บาท สามารถผลิตผาคลุมผมไดประมาณ เดือนละ ๕,๐๐๐ ผืน  

...การปรับปรุงการผลิตของกลุมครั้งนี้ เปนเพียงการปรับตัวในขั้นตนเทานั้น โดยขั้นตอไปกลุมมีแผน
จะดําเนินการผลิตและจําหนายเองตอไปในอนาคต เพราะจากการศึกษาตลาดทั้งในและตางประเทศพบวา 
ตลาดในประเทศซึ่งเดิมทางกลุมไมรูจักนั้น แทจริงแลวยังมีความ
ตองการอีกมาก ขณะเดียวกันการไดไปไปศึกษาดูงานตลาดผาคลุมผม
ที่โกตาบารู ประเทศมาเลเซีย และเห็นตัวอยางการดําเนินงานของกลุม
ผูผลิตกปเยาะหกะมิยอ ประกอบกับการไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับกลุม
ผูผลิตอื่นๆ และเขารวมเวทีประชุมของหนวยงานตางๆ ทําใหทางกลุม
มีความมั่นใจที่จะยืนหยัดบนขาตัวเองมากยิ่งขึ้น  
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การกาวไปขางหนาของกลุมจะทําแบบคอยเปนคอยไป พิจารณาตามความพรอมและศักยภาพของ
สมาชิกเปนหลัก  ไมผลีผลามเรงรีบจนเกินกําลัง ... 

กะปเยาะห และผาคลุมผม ...อาชีพบนฐานวัฒนธรรม 

เรื่องราวของกลุมผูผลิตกปเยาะหกะมิยอ และกลุมผูผลิตผา
คลุมผมบานยานิง เปนตัวอยางของชุมชนที่แกปญหาดวยการหาขอมูล
อยางมีเหตุมีผลทําใหสามารถดึงเอาความรู ภูมิปญญา และศักยภาพท่ี
มีอยูในชุมชนมาสรางรายได และสรางความมั่นคงในอาชีพของตนเอง
ไดอยางสอดคลองเหมาะสมกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพี่นองมุสลิมใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เพราะเปนงานที่ทําอยูกับบาน 
สามารถประกอบศาสนกิจไดครบทุกเวลา และที่สําคัญคือสามารถดูแล
ครอบครัวไดอยางไมขาดตกบกพรอง 

หากกลุมผูผลิตแตละกลุมสามารถพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหสมาชิกไดรับประโยชนจาก
การประกอบอาชีพดังกลาวอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ลดปญหาความ

ยากจน ลดอัตราการวางงานของเยาวชนในพื้นที่ไดอีกทางหนึ่ง อันจะทําใหพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
กาวไปสูการเปน “ศูนยรวมการผลิตและสงออกเครื่องแตงกายมุสลิมสูประเทศเพื่อนบานและประชม
คมมุสลิมทั่วโลก”  

ที่สําคัญก็คือ ความมั่นคงในอาชีพ ความมั่นคงในรายได ความภาคภูมิใจ และความมั่นใจในภูมิรู ภูมิ
ปญญาของตัวเอง ประกอบกับกระบวนการรวมคิด รวมทํา ของชุมชนนั้นจะเปน ภูมิคุมกัน ใหชุมชนสามารถ
เลือกรับ หรือเลือกจัดการกับสถานการณปญหาที่เขามาปะทะกับชุมชนในอนาคตไดอยางเหมาะสมตอไป   
 
 
กลุมผูผลิตกะปเยาะห และเครื่องแตงกายมุสลิมปตตานี 
๕๓/๕ หมู ๒ ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปตตานี ๙๔๐๐๐  
โทร. ๐๙๙๗๖-๔๘๘๖ 
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ภาคผนวก ก  แบบสํารวจขอมูล 

กลุม/องคกร/พื้นที่ ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

 
ขอมูลทั่วไป 

๑. ชื่อ          

๒. ที่อยู   หมู ตําบล   อําเภอ  จังหวัด  รหัสไปรณีย  

๓. สังกัด (หนวยงาน)           

๔. บุคคลตดิตอ           

๕. ประเภท (ครอบครัว, ชมรม, กลุม ฯ)        

๖. ความเปนมา (ถามี) 

            

            

            

 
รายละเอยีดกิจกรรม 

๑. ชื่อกิจกรรม            

๒. ผูรับผิดชอบกิจกรรม           

๓. ประเภทของกิจกรรม 

 วัฒนธรรมประเพณี  การฟนฟสูวัสดิภาพสังคม  การศึกษา 

 เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม   การเงิน, สหกรณออมทรัพย 

 ทองเทีย่ว   บันเทิง, นันทนาการ   อื่นๆ 
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๔. พ้ืนที่ดําเนนิกิจกรรม          

๕. ความเปนมาของกิจกรรม 

            

            

            

๖. เปาหมายของกิจกรรม         

๗. การดําเนนิกิจกรรม 

            

            

            

๘. เครือขายการดาํเนินกิจกรรม 

            

            

๙. งบประมาณทีใ่ช           

๑๐. ผลลัพธของกิจกรรม (ถามี)         

๑๑. ระยะเวลาการดําเนินการ เริ่มตนกจิกรรม    ส้ินสุดกิจกรรม   

๑๒. ระดับความสําเร็จกิจกรรม (ประเมินโดยเจาของกิจกรรม) 

 สําเร็จมาก   สําเร็จปานกลาง  สําเร็จนอย   ไมสําเร็จ 

ถาสาํเร็จ อธิบายดวยวาสําเรจ็อยางไร 
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