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บทคัดย่ อ
การศึกษา เรื่ อง บทบาทของชุมชนในการพัฒนาคุณธรรมในสังคมชนบทไทย เป็ นงานวิจัยที่ม่ งุ ทาความ
เข้ าใจกับการดารงอยู่ของคุณธรรมในชุมชนชนบท และกระบวนการพัฒนา อันมีส่วนส่ งเสริ มการพัฒนา
คุณธรรมในชุมชนชนบท วิธีการศึกษาดาเนินตามแนวทางการวิจัยเชิ งคุณภาพ ในรู ปแบบของการวิจัยเอกสาร
ด้ วยการรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยเน้ นศึกษาเฉพาะกรณี ของชุมชนที่ประสบผลสาเร็ จใน
การพัฒนาไปสู่ความเป็ นชุมชนเข้ มแข็ง ซึ่ งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่ างๆ ในประเทศไทย จานวน 5 ชุมชน แล้ วมา
ทาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เนือ้ หาใหม่ ในประเด็นของการดารงอยู่ของคุณธรรม กระบวนการพัฒนา และ
วิธีการพัฒนาที่เน้ นความสาคัญของคุณธรรม
ผลการศึกษาแสดงออกมาว่ า วิถีชีวิตของคนในชุมชนชนบทไทยมักจะผูกพันกับศาสนาและความเชื่ อ
ท้ องถิ่น ซึ่ งสะท้ อนออกมาในรู ปของการจัดงานประเพณี และพิธีกรรมในวาระต่ างๆ ที่ เชื่ อมโยงกับความเชื่ อ
อันมีนัยของการทาความดีและมักจะถือว่ าเป็ นการทาบุญด้ วย จึงเป็ นการส่ งเสริ มการรั กษาคุณธรรมให้ ดารงอยู่
ในชุมชนชนบท คนในชุมชนที่พัฒนาจนเป็ นชุมชนเข้ มแข็งมักจะปรั บตัวในเรื่ องการดาเนินชี วิต รวมทั้งวิ ถีการ
ดารงชี พโดยคานึงถึงคุณธรรมอย่ างสาคัญ การพัฒนาคุณธรรมในชุมชนชนบทมักจะเป็ นการฟื ้ นฟูและยกระดับ
ของความมีคุณธรรมที่ มีอยู่แล้ วในแต่ ละท้ องถิ่น แต่ อาจถูกละเลยบ้ างในยามวิกฤต คนในชุมชนอาจทดลอง
ปฏิ บัติตามแนวทางใหม่ ที่เกิดจากการร่ วมคิด ทบทวน เรี ยนรู้ และตัดสิ นใจที่ จะใช้ ขบั เคลื่อนการพัฒนาจาก
ภายใน ด้ วยการหวนกลับไปคิดถึงวิถีชีวิตเดิมๆ และมิติของความดีที่ค้ ุนเคย จะเห็นได้ จากมีความพยายามฟื ้ นฟู
การกระทาความดีที่เดิมถูกละเลย รวมทั้งวิถีการดารงชี พ แล้ วนามาปฏิ บัติใหม่ พร้ อมกับยกระดับให้ สูงขึน้ ด้ วย
การเชื่ อมต่ อกับแนวคิดใหม่ ๆ บางส่ วนที่สอดคล้ องกัน ซึ่ งส่ งผลให้ เกิดการปรั บเปลี่ยนวิถีการดารงชี พที่เน้ น
ความมีคุณธรรมมากขึน้ แต่ แตกต่ างบ้ างในรายละเอียด ตามบริ บทของแต่ ละท้ องถิ่น
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Abstract
The study on community role in moral development in Thai rural societies was aimed at exploring the
existence of virtue in Thai rural communities, as well as development processes and activities that enhance
moral development in these communities. The research was operated following a qualitative research
approach by adopting a documentary methodology. Data was gathered from available documents focusing on
5 selected community cases located in different regions of the country. These communities were among those
that have been successfully developed and become strong communities. Data were then reanalyzed and
synthesized specifying on issues related to the existence of virtue, development processes and development
methods which reflect moral significance.
Research results reveal that people’s ways of life in rural Thai communities are often tied with
religious and local beliefs. This may reflect in forms of traditional practices and rituals arranged in various
occasions connected to their beliefs in good deeds and merit making. Such practices and rituals intensify
moral perpetuation and existence. People in communities which are regarded as strong communities are
likely to adapt their ways of life and livelihood strategies by considering moral values seriously. Moral
development in rural communities often involves restoration and improvement of morality existing in each
locality that might have been ignored at a time of crisis. People may try new practices emerging from their
thinking, reviewing, learning and deciding collectively with respect to development movement from inside by
recalling their ways of life in the past and their positive dimensions familiar to them. Evindences can be
observed from their efforts to recall good practices in the past, including livelihood strategies, which have
been currently ignored, and bring back to practice again together with improving them by connecting with
some new conforming concepts. This effort is observed to bring about adapting livelihood strategies stressing
more on morality. However, this may differ in details according to the difference in local contexts.
Keywords: virtue, way of life, rural community, development.
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1. ความเป็ นมาและเหตุผล
ปั ญหาเรื่ องคุณธรรมได้รับการกล่าวขานอย่างมากในสังคมไทยปั จจุบนั โดยมีขอ้ สังเกตที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาตามแนวทางกระแสหลักภายใต้ระบอบทุนนิยม ที่เน้นสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะการพัฒนาตาม
แนวทางนี้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนในฐานะปั จเจกบุคคล
และการพัฒนาองค์การในฐานะเป็ นหน่วย
เศรษฐกิจ ให้มีศกั ยภาพในการแข่งขันสู ง แต่มองข้ามการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่มหรื อ
ชุมชน จึงส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทิศทางที่ทาให้คนมีความเป็ นปั จเจกนิยมมากขึ้น จน
บางครั้งกระทาการต่างๆโดยมุ่งแต่ผลประโยชน์เฉพาะตนเป็ นใหญ่
ไม่คานึงถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิด
ขึ้นกับผูอ้ ื่นและส่ วนรวม ลืมความถูกต้องตามทานองคลองธรรมที่เป็ นบรรทัดฐานทางสังคม จึงส่ งผลให้สังคม
มีปัญหาด้านคุณธรรมตามมา ความเสื่ อมทางสังคมเหล่านี้นาไปสู่ การเรี ยกร้องจากผูท้ ี่หวังดีต่อสังคม ให้ปรับ
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมมากขึ้น
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่คานึงถึงความพอเพียงเป็ น
สาคัญอย่างเป็ นลาดับขั้น โดยต้องตั้งอยูบ่ นเงื่อนไขของการมีความรู้และการมีคุณธรรมของคน การมีคุณธรรมนี้
มีนยั ถึงการยึดถือความดีต่างๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความอดทนและความเพียร ในการกระทาที่มุ่งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมตลอดเวลาของการดาเนินชีวติ (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2551) อย่างไรก็ตาม การที่คนจะ
ปฏิบตั ิตวั โดยยึดถือคุณธรรมได้ดีน้ นั อาจจะต้องได้รับการอบรมและกล่อมเกลาทางสังคมอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้ง
ยังเชื่อมโยงกับวิถีชีวติ ที่ผกู พันอยูก่ บั สถาบันต่างๆทางสังคมในชุมชนด้วย โดยเฉพาะสถาบันศาสนา เพราะ
รากฐานของคุณธรรมในสังคมไทยมักจะมีที่มาจากคาสอนของศาสนาที่คนแต่ละคนหรื อกลุ่มนับถือ รวมทั้ง
ความเชื่อและคติพ้ืนบ้านที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ มีการรักษาและยึดถือปฏิบตั ิจนเป็ นประเพณี (ดู
สุ รเชษฐ์ เวชชพิทกั ษ์, 2535; อาแว มะแส, 2554)
ความพยายามที่จะดารงการปฏิบตั ิที่ดีในการดาเนินชีวติ ให้สอดคล้องกับหลักคาสอนของศาสนา ความ
เชื่อและคติพ้นื บ้านนี้ ยังสามารถเห็นได้ในชุมชนชนบท แม้ในปัจจุบนั วิถีชีวิตของคนในชุมชนชนบทส่ วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในนามของการพัฒนาบ้างก็ตาม แต่ชุมชนที่พฒั นาจนได้เป็ นชุมชนเข้มแข็งมักจะมีมิติ
ของคุณธรรมเป็ นองค์ประกอบสาคัญด้วยเสมอ (สมศรี จินะวงษ์, 2544; อนันต์ แมนพยัคฆ์, 2549; นุทิศ เอี่ยมใส,
2555) ที่เป็ นเช่นนี้ยอ่ มแสดงให้เห็นว่า ในกระบวนการพัฒนาชุมชนที่ดีตอ้ งมีองค์ประกอบของการอบรมและ
การกล่อมเกลาทางสังคมสอดแทรกอยู่
จนส่ งผลต่อการพัฒนาที่ส่งเสริ มคุณธรรมให้ดารงอยูใ่ นวิถีชีวติ ของ
สมาชิก แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในรู ปแบบการผลิตเพื่อการดารงชีพและรู ปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ด้วยกันบ้าง บนเส้นทางของการพัฒนาที่เน้นสร้างวัตถุและความมัง่ คัง่ เช่นในยุคปัจจุบนั ก็ตาม แต่หลักของ
คุณธรรมยังคงดารงอยูแ่ ละถูกปรับใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่ งน่าจะเกิดจากความพยายามในการแก้ปัญหา
ที่คนส่ วนใหญ่ในชุมชนประสบ ด้วยการทบทวนการกระทาต่างๆที่เป็ นอยูว่ า่ ผิดพลาดอะไรบ้าง และอย่างไร
แล้วนามาใคร่ ครวญ ร่ วมกันคิด แล้วปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนิ นชีวติ ใหม่ ด้วยการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไป
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ในกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา บนพื้นฐานของการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน จึงน่าสนใจว่า ชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งเหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อการดารงไว้ซ่ ึ งคุณธรรม อีกทั้งมีส่วนในการนาคุณธรรมมาใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ของสมาชิกชุมชนให้มีความอยูด่ ีมีสุขได้อย่างไร ท่ามกลางการรุ กเข้ามาอย่างรวดเร็ วของการพัฒนา
ตามแนวทางกระกระแสหลักที่ให้ความสาคัญกับวัตถุและเงินตรามากว่าจิตใจและศีลธรรม เช่นในปั จจุบนั

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์โดยทัว่ ไปเพื่อ ศึกษาบทบาทของชุมชนชนบทในสังคมไทย ในการฟื้ นฟูและ
พัฒนาคุณธรรมของประชาชน ซึ่งเป็ นสมาชิกชุมชน เพื่อให้สามารถดาเนิ นชีวติ อย่างพอเพียงและสมดุล ในภาวะ
ปัจจุบนั สาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะจาแนกออกเป็ น 2 ประการ ดังต่อไปนี้
2.1 เพื่อทาความเข้าใจกับการดารงอยูข่ องคุณธรรมในชุ มชนชนบท ที่มีการพัฒนาไปสู่ ความเป็ นชุมชน
เข้มแข็ง ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการและกิจกรรมการพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งการดารงชีพของคนใน
ชุมชนชนบท และมีส่วนส่ งเสริ มการพัฒนาคุณธรรมควบคู่กนั

3. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
3.1 ทาให้เข้าใจบทบาทของชุมชนในการฟื้ นฟู ธารงรักษาและพัฒนาคุณธรรม ของสมาชิกชุมชน ผ่าน
กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
3.2 ทาให้สามารถเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ระหว่างการพัฒนาคุณธรรมกับความสาเร็ จใน
การปรับปรุ งการดารงชีพของคนในชุมชน
อันนาไปสู่ การพัฒนาที่สามารถสร้างความสมดุลระหว่าง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจิตใจ
3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาชุมชนสามารถนาบทเรี ยนจากชุมชนที่ประสบผลสาเร็ จ ด้วย
การสอดแทรกคุณธรรมในกระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนา ไปเป็ นแนวทางในการกระตุน้ การพัฒนาชุมชน
อื่นๆให้เข้มแข็ง โดยการปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทของแต่ละชุมชนหรื อท้องถิ่น

4. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
4.1 แนวคิดเกีย่ วกับคุณธรรมและจริยธรรม
คาว่า “คุณธรรม” หรื อ “Virtue” ในภาษาอังกฤษ มาจากคา 2 คามาผสมกัน คือ “คุณ” กับ “ธรรมะ” ซึ่ง
รวมแล้วหมายความถึงคุณงามความดีที่เป็ นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและสังคม โดยมักจะใช้
ในความหมายเดียวกันกับคาว่า ศีลธรรม (Moral) ซึ่งหมายถึง ความประพฤติที่ดีและชอบ หรื อกรอบปฏิบตั ิที่ดี
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู ้สึกรับผิดชอบและความบริ สุทธิ์ ใจ
เมื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิของคนมักจะเรี ยกว่า
“จริ ยธรรม” (Ethics) ซึ่งหมายถึง ข้อควรประพฤติปฏิบตั ิที่แต่ละหน่วยงานหรื อสังคมกาหนดขึ้น และเป็ นที่
ยอมรับนามาเป็ นแนวควบคุมความประพฤติ เพื่อแยกแยะให้เห็นว่าอะไรควรหรื อไม่ควร กับการดาเนินงานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานหรื อในการอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่ม (จรวยพร ธรณิ นทร์ , ม.ป.ป.) คาอธิ บายนี้
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สอดคล้องกับความหมายของคุณธรรมที่ วีระ บารุ งรักษ์ (2523) ได้อธิ บายไว้วา่ หมายถึงความรู้สึกนึกคิด
(Mental Attitude) หรื อสภาพจิตใจที่เป็ นกุศล อันเป็ นพื้นฐานของการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น สภาพจิตใจที่เป็ นกุศลที่เรี ยกว่า “คุณธรรม” นี้เกิดขึ้นได้เพราะจิตของผูก้ ระทารู้จกั ความจริ ง (Truth)
ความดี (Goodness) และความงาม (Beauty)
คาว่า Virtue เป็ นที่กล่าวขานอย่างมากในหมู่นกั ปราชญ์ชื่อดังในโลกตะวันตก นับตั้งแต่ยคุ กรี กโบราณ
โดยอริ สโตเติลได้เสนอแนวคิด “จริ ยศาสตร์เชิงคุณธรรม” (Virtue Ethics) ว่า คุณธรรมมีความเกี่ยวข้องกับการมี
ชีวติ ที่ดีหรื อความสุ ข เป็ นสิ่ งที่มีค่าในตนเอง ทั้งนี้คุณค่าของสิ่ งต่างๆ ไม่ได้มีในตัวของมันเองโดยเอกเทศ แต่
ขึ้นอยูก่ บั การดาเนินไปตามธรรมชาติของคนที่ไปเกี่ยวข้อง ชีวติ ที่ดีจึงไม่ใช่เพียงเป็ นภาวะ แต่เป็ นกิจกรรม
(Activity) ที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามธรรมชาติของคนอย่างมีเหตุผล ด้วยเหตุน้ ี เขาจึงมองว่าชีวติ ที่ดีคือชี วติ ที่มี
คุณธรรม โดยเขาอธิบายว่าคุณธรรมสามารถแบ่งเป็ นสองด้าน คือ ด้านปฏิบตั ิ (Practical) และด้านทฤษฎี
(Theoretical) และคุณธรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมซึ่งดาเนิ นไปอย่างมีเหตุผลด้านปฏิบตั ิ เรี ยกว่า “คุณธรรมเชิง
จริ ยธรรม” (Moral Virtue) ซึ่ งมีลกั ษณะแตกต่างจากคุณธรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเหตุผลด้านทฤษฎี การจะ
เรี ยนรู้คุณธรรมเชิงจริ ยธรรมได้น้ นั บุคคลต้องลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนกระทัง่ เกิดเป็ นคุณลักษณะของตน ซึ่ง
เป็ นที่รู้จกั กันในปั จจุบนั ในนาม “คุณธรรม” นัน่ เอง ดังนั้นคุณธรรมจึงเป็ นลักษณะแห่งความพอเหมาะพอดี เมื่อ
นามาใช้ในทางปฏิบตั ิจึงเป็ นการการปฏิบตั ิอย่างมีเหตุผล (เนื่องน้อย บุณยเนตร, 2539)
สาหรับจริ ยศาสตร์ สมัยใหม่ มีที่มาจากทฤษฎีจริ ยธรรมของ Emmanuel Kant นักปรัชญาชาวเยอรมันที่มี
ชื่อเสี ยงในศตวรรษที่ 18 เป็ นทฤษฎีที่กล่าวถึงคุณค่าของการปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมว่า การปฏิบตั ิตอ้ งเกิดจาก
ความตั้งใจจริ ง ซึ่งต้องมาจากเจตนาที่ดี และมีมูลเหตุจูงใจให้ทาในสิ่ งที่ถูกต้องด้วย ดังนั้นผูป้ ฎิบตั ิตอ้ งเชื่อว่าใน
ผลที่จะตามมาว่าดีและมีประโยชน์ เป็ นหลักของการกระทาที่ถูกต้องเป็ นสากล เป็ นลักษณะของการกระทาตาม
หน้าที่และการให้ความเคารพยาเกรง และมีเงื่อนไขและมีความเด็ดขาดในการตัดสิ นใจกระทา (เนื่องน้อย บุณย
เนตร, 2539) อย่างไรก็ตาม ในปลายทศวรรษที่ 1950 อลิซาเบธ แอนสกอมบ์ (Elizabeth Anscombe) เขียน
บทความเรื่ อง “Modern Moral Philosophy” จากการติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่ องจริ ยศาสตร์ สมัยใหม่ และ
ได้แสดงทัศนะเชิงวิพากษ์วา่ การที่จริ ยศาสตร์ สมัยใหม่สนใจเฉพาะประเด็นความถูกผิดของการกระทา และมุ่ง
แต่จะแสวงหามาตรฐานสากลสาหรับตัดสิ นความถูกผิดของการกระทาในทุกสถานการณ์น้ นั
ทาให้ละเลย
คาถามอื่นๆ ที่สาคัญทางจริ ยศาสตร์ โดยเฉพาะคาถามที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ได้แก่ คุณธรรม ชี วติ ที่ดี บทบาทของ
อารมณ์ความรู้สึก ความรักความผูกพัน ความสุ ขของชีวติ และจริ ยศึกษา (Moral Education) ที่มุ่งสร้าง
คุณลักษณะทางจริ ยธรรมในตัวบุคคล (ปกรณ์ สิ งห์สุริยา, 2554)
สาหรับความเชื่ อมโยงระหว่างจริ ยธรรมกับการอยูร่วมกันในสังคม สามารถเห็นได้จากการอธิบายของ
Kohlberg (1971, อ้างถึงใน ธิติมา จาปี รัตน์, 2533: 13) ที่มองว่าจริ ยธรรม หมายถึงความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี ที่เป็ น
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กฎเกณฑ์และมาตรฐานของความประพฤติปฏิบตั ิของคนในสังคม การที่บุคคลสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติ
นั้นจะต้องพยายามพัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ดี ภายใต้เกณฑ์ทางสังคมที่มีอยู่ นอกจากนี้ จริ ยธรรมยังรวมถึง
สิ่ งที่ทุกคนเลือกกระทาในการตัดสิ นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมด้วย โดย Kohlberg ได้ขยายความเพิ่มเติมว่า
จริ ยธรรมมีพ้นื ฐานของความยุติธรรม ที่ให้ความสาคัญกับการกระจายสิ ทธิ หน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้
จากัดเฉพาะกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับทัว่ ไปเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงกฎเกณฑ์ที่เป็ นสากล ซึ่ งคนส่ วนใหญ่สามารถ
ยอมรับได้ดว้ ย
4.2 แนวคิดการพัฒนาตามแนววัฒนธรรมชุ มชน
การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน (Community Culture) เป็ นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับพลังของชุมชน
และความเหมาะสมของวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการพัฒนา ข้อเสนอของแนวคิดนี้ได้มาจากการถอดบทเรี ยนจาก
ประสบการณ์การทางาน ของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งกับนักพัฒนาขององค์พฒั นาเอกชนกลุ่มหนึ่ง ที่ทางานใน
ประเทศไทย โดยมีความเชื่ อว่า วัฒนธรรมชุมชนมีที่มาจากฐานของศาสนา ความเชื่ อและคติทอ้ งถิ่น และถือว่า ”
เป็ นทุนของชาวบ้าน” และ “เป็ นระบบที่เป็ นตัวของตัวเองในชุมชน” (ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา, 2547) เป็ นรากฐานที่
สาคัญของวิถีชีวติ ของประชาชนในท้องถิ่น โดยในชุมชนชนบท ถึงแม้วา่ วิถีชีวติ ของคนอาจแตกต่างกันบ้าง
ระหว่างชุมชนและพื้นที่ แต่สาระสาคัญของวัฒนธรรมชุมชนในประเทศไทยมีลกั ษณะร่ วมหลายประการ คือ
ความมีน้ าใจ ความสัมพันธ์เชิงเครื อญาติ ความประณี ต สุ นทรี ย ์ และความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข (ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา,
2547) นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงจุดเด่นของวัฒนธรรมที่เป็ น “วิถีของชุมชนไทย” ว่า มีการแลกเปลี่ยน
พึ่งพาระหว่างเพื่อนบ้าน ญาติพี่นอ้ ง ที่ต่างจากสังคมทุนนิยม ซึ่งเน้นความเป็ นปั จเจกชนและการแข่งขันกัน
(บารุ ง บุญปั ญญา, 2549)
ผูส้ นับสนุนแนวคิดนี้จึงมองว่า การพัฒนาที่เหมาะสมกับคนในชุมชนชนบทไทยควรเป็ นการพัฒนาที่
อิงวัฒนธรรมชุมชน (ดู สุ รเชษฐ์ เวชชพิทกั ษ์, 2533; บุญเทียน ทองประสาน, 2531) โดยนักพัฒนาจะต้องศึกษา
วัฒนธรรมของชุมชนก่อนที่จะวางแผนและดาเนิ นงานพัฒนาในแต่ละชุมชน
ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวติ
ทั้งหมดของประชาชนและพลังที่มีอยูใ่ นชุมชน ซึ่ งมีความหมายต่อการกาหนดทิศทางการพัฒนา และการ
ปรับปรุ งเทคนิควิธีการทางานของนักพัฒนาให้เหมาะสม การทางานพัฒนาตามแนววัฒนธรรมชุมชนจึงมุ่งเน้น
การทางานอย่างเป็ นกระบวนการ มีความเป็ นองค์รวม ครอบคลุมการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการทามาหากิน ระบบความสัมพันธ์ภายในชุมชนและระบบความเชื่อตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ต่าง ๆ ภายใต้บริ บทของแต่ละชุมชน ด้วยการใช้วธิ ีการพัฒนาที่เน้นการเข้าหาและ
ปรึ กษาหารื อกับผูน้ าชุมชน ทั้งผูน้ าที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ มีการขับเคลื่อนงานพัฒนาร่ วมกันระหว่าง
นักพัฒนากับผูน้ าด้านต่างๆ ของชุมชน มีการกระตุน้ คนในชุมชนให้มีจิตสานึกในวัฒนธรรมของพวกเขา เพื่อ
สร้างจิตสานึกร่ วมกัน และดาเนินกิจกรรมการพัฒนาที่มาจากปั ญหาและความต้องการที่แท้จริ งของประชาชน
ในชุมชน รวมทั้งให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ และวิถีชีวติ ของชุมชน
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ในส่ วนของเนื้อหาและเป้ าหมายของการพัฒนาควรให้ครอบคลุมทุกด้านแบบองค์รวม (Holistic) และให้
ความสาคัญกับการพึ่งตนเอง (Self-reliance) เป็ นเป้ าหมายระยะยาว (บุญเทียน ทองประสาน, 2531; เสรี พงศ์พิศ
, 2548) โดยที่ผนู้ ามีบทบาทสาคัญมาก การประสานกันระหว่างผูน้ าที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการทางานให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง (ณรงค์ อาจสมิติ และ พชร
สุ วรรณภาชน์, 2551)
4.3 แนวคิดเกีย่ วกับชุ มชนเข้ มแข็ง
ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการกับปั ญหาของตนเองได้ในระดับสู งเป็ นที่
น่าพอใจ โดยมีผนู้ าที่มีความสามารถ และมีการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง บนพื้นฐานของวัฒนธรรม ความเชื่อ
คุณค่าดั้งเดิม ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่ส่งเสริ มการพึ่งพาและเอื้อเฟื้ อต่อกันระหว่างสมาชิ ก ซึ่ งแต่ละชุ มชน
อาจใช้ศกั ยภาพของตนเองเข้าคลี่ คลายและจัดการปั ญหาต่างๆได้ ภายใต้สภาพทรัพยากรที่ มีอยู่ แต่อาจความ
ร่ วมมือสนับสนุนจากองค์กรภายนอกบ้างตามความจาเป็ น (โกวิทย์ พวงงาม, 2545)
การทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถทาได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุ มชน หรื อทาโดยการสอน
หรื อการฝึ กอบรมเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพราะการที่ชุมชนจะเข้มแข็งได้จะต้องมีกระบวนการในการจัดการของ
ชุ มชน ที ผ่านการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน มี กิจกรรมที่เน้นการเพิ่มคุ ณค่าของทุนทางสังคมและเศรษฐกิ จ ภายใต้ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุ มชน การเป็ นเครื อข่ายของกลุ่มภายในชุ มชน และมีการขยายพันธมิตรออกไป
นอกชุ มชน ในลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์ เชิ งเครื อข่าย ดังนั้น ทุกกลุ่มในแต่ละชุ มชนจึงต้องร่ วมกัน
สร้างพลัง และใช้พลัง เหล่านี้ ในการพัฒนาชุมชนเป็ นอันดับแรก หลังจากนั้น ควรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
พึ่งพากันกับชุมชนและภาคีการพัฒนาภายนอกอีกชั้นหนึ่งเป็ นอันดับรองลงมา
สาหรับเงื่อนไขที่นาไปสู่ ความเป็ นชุมชนเข้มแข็ง อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม นักคิดและนักบริ หารที่
สนใจงานพัฒนาชุมชนมายาวนาน ได้กล่าวถึงปั จจัยสาคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็งว่า มี 5 ประการ ดังนี้ 1)
การมีทศั นคติที่เน้นพึ่งตนเองและร่ วมมือกัน 2) การเรี ยนรู ้และพัฒนาผ่านการปฏิบตั ิร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง 3) การ
เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย 4) การมีกลไกสนับสนุนที่เหมาะสม และ 5) การมีนโยบายที่เอื้ออานวยต่อการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. มปป.) ในขณะเดียวกัน ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนควรมีองค์ประกอบดังนี้ ดว้ ย คือ 1) ชุมชนต้องวางแผนอย่างมี
เป้ าหมายพร้อมสร้างตัวชี้ วดั ที่เป็ นรู ปธรรม 2) มีงานศึกษา วิจยั ค้นคว้าด้านวิชาการประกอบร่ วมกับการทางาน
ของชุมชน 3) ต้องมีการขยายผลจากภายในชุมชน และสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปฏิบตั ิ และสร้างเสริ มคุณภาพร่ วมกัน อันจะช่วยขยายผลการทางานให้
กว้างขวางยิง่ ขึ้น และเหนืออื่นใดจะต้องดาเนินไป ภายใต้ 3 กงล้อหลักที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้มีท้ งั ความ
เข้มแข็ง ความเจริ ญ และสันติสุขอย่างยัง่ ยืน คือ ความดี ความสามารถ และ ความสุ ข โดยที่ความดี หมายถึง การ
มีคุณธรรมประจาใจ ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด ถ้าขาดพื้นฐานความดีจะทากิจการงานใดๆ ก็ไม่ราบรื่ น ส่ วน
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ความสามารถในที่น้ ี หมายถึง การรู้จกั คิด แก้ปัญหา วางแผน จัดการ บริ หารงาน บริ หารเงิน บริ หารคน ในขณะ
ที่ความสุ ขครอบคลุมทั้งสุ ขทางกาย คือ สุ ขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุ ขทางใจ คือ ไม่โลภ โกรธ หลง มัว
เมาในกิเลส อบายมุข รู้จกั พอ สุ ขทางจิตวิญญาณหรื อทางปัญญา คือ การเข้าถึงธรรมะ ซึ่ งถือว่าเป็ นขั้นสุ ดยอด
และสุ ขทางสังคม คือ อยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ขสันติ โดยทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ตอ้ งดาเนินไปด้วยกัน เกื้อกูลกัน
อย่างดีพอ เพียงพอและสมดุล และเกิดกับทั้งตัวคนและตัวชุมชนเอง (รุ จิรา จรรยชาติ, 2554).
4.4 การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้ างชุ มชนเข้ มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่ช้ ีถึงแนวทางการดารงอยูแ่ ละการปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดาเนินไปในในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุดโลกาภิวตั น์ ซึ่งความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ
ความมีเหตุผล
รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนาหลักวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการย่างเป็ น
กระบวนการ ในขณะเดียวกันจะต้องมีการพัฒนาจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี
และนักธุ รกิจทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรมความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นพื้นฐาน และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม
สามารถดาเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร ความมีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้เกิดความสมดุล
และพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ให้สามารถกระทาการด้วยความสาเร็ จอย่างครอบคลุม ทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี (สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2542)
สุ เมธ ตันติเวชกุล (2543) ได้อธิบายถึงความสาคัญของการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการพัฒนาว่า
การที่การพัฒนาประเทศที่ผา่ นมาทาให้สังคมไทยอ่อนแอ
เนื่องจากสังคมมิได้สร้าง
กระบวนการเรี ยนรู้ให้กบั คนส่ วนใหญ่ ทาให้ขาดปัญญา ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ประกอบกับผูม้ ี
โอกาสทางสังคมมักขาดคุณธรรม และจริ ยธรรม จึงเกิดปั ญหาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบขึ้นทุกระดับ
ในขณะที่ผดู้ อ้ ยโอกาสมักถูกเอารัดเอาเปรี ยบ ประกอบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็ นแบบแยกส่ วนโดยใช้เงิน
เป็ นเป้ าหมายไม่ได้คานึงถึงผลเสี ยที่จะตามมา ทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สุ ดท้าย
ส่ งผลให้ตอ้ งพึ่งพาภายนอกอย่างมากในการดารงชีพ ต้นทุนการผลิตจึงสู งขึ้น และผูท้ ี่เป็ นเกษตรกรพึ่งตนเองได้
น้อยลง ด้วยเหตุต่างๆที่ผา่ นมา ประกอบกับปั ญหาภาวะเศรษฐกิจที่ประเทศไทยประสบอยู่ ทาให้ประชาชนใน
ชาติลม้ ลุกคลุกคลาน หวังเพียงเพื่อให้ตนเองอยูร่ อด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงตระหนักและเป็ นห่วงใย
ในทุกข์สุขของพสกนิกรไทยยิง่ นัก เห็นได้จากพระราชดารัสเรื่ อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้พระราชทานไว้ถึง 2
ครั้ง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2540 และ 2541 ซึ่ งได้มีการขานรับนาไปปฏิบตั ิการหลายหน่วยงาน คนทุก
กลุ่มสามารถนาแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ เพราะการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

7

เปรี ยบเสมือนการปั กเสาเข็มก่อนจะสร้างบ้าน อันเป็ นการวางรากฐานของบ้านให้มนั่ คงก่อนจะก่อสร้างตัวบ้าน
ต่อไป
สาหรับในการการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการใช้คนเป็ นเป้ าหมาย และ
เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม หรื อ การพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้อม การเมือง ฯลฯ โดยใช้พลังทางสังคม มาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในรู ปของกลุ่มเครื อข่าย หรื อ
ประชาสังคม กล่าวคือ เป็ นการผนึกกาลังของทุกฝ่ ายในลักษณะของพหุภาคี ซึ่งประกอบด้วยทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นเงื่อนไขของการสร้างชุมชนเข้มแข็งนั้นเอง

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ที่ดาเนินตามแนวทางการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research Approach)
โดยเลือกวิธีการศึกษาจากเอกสารต่างๆ (Documentary Study) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษา ซึ่งสามารถเสนอวิธี
การศึกษาโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
5.1 กรอบแนวคิดนาในการศึกษา
การศึกษานี้มุ่งทาความเข้าใจกับการรักษาและการพัฒนาคุณธรรม ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนิ นชีวติ
ของคนในชุมชนชนบท ซึ่ งคนในชุมชนชนบทในอดีตมักจะมีวถิ ีชีวติ ที่กากับโดยหลักคุณธรรมอยูส่ ู ง โดยมี
รากฐานมาจากวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่ประกอบด้วยความเชื่อและประเพณี ปฏิบตั ิ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกในชุมชน และการทามาหากิน ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก
โดยต่างก็มีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน ความเชื่อและประเพณี บางประการเป็ นบรรทัดฐานที่ไปกากับการดาเนินชีวิต
ของคนสังคมทั้งในเรื่ องของการทามาหากินและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ในขณะเดียวกัน อีกสอง
องค์ประกอบก็มีส่วนในการรักษาความเชื่อและประเพณี ต่างๆ
ให้คงอยู่
และปรับตามสภาวการณ์ดว้ ย
นอกจากนี้ สมาชิกในแต่ละชุมชนยังมีความสัมพันธ์เชิงเครื อญาติที่แสดงออกมาในรู ปของการช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน อันสะท้อนถึงการมีทุนทางสังคมแบบฐานประเพณี (Traditional Form of Social Capital) ที่มีค่าและพลังใน
การอยูร่ ่ วมกัน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมร่ วมกันในลักษณะที่เรี ยกว่า การกระทาร่ วมกัน (Collective Action)
ในขณะเดียวกันระบบสังคมแบบอิงประเพณี ด้ งั เดิม (Traditional Society) มักจะมีสถาบันหรื อองค์กรชุมชน
(Community Organization) ซึ่ งเป็ นสถาบันที่ไม่เป็ นทางการ และเป็ นศูนย์รวมของความเชื่อ ประเพณี และ
พิธีกรรม โดยมีผนู้ าทางจิตวิญญาณและผูน้ าธรรมชาติที่มีบทบาทในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ
ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยูเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวติ
ให้สามารถดาเนินไปควบคู่กบั ความ
พยายามเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเป็ นสมัยใหม่ที่นาโดยผูน้ าที่เป็ นทางการ ผูน้ าธรรมชาติเหล่านี้มีส่วนช่วยใน
การบูรณาการคุณธรรมและจริ ยธรรมกับกิจกรรมการพัฒนา จนทาให้สาระของการพัฒนาในชุมชนชนบทที่
ประสบผลสาเร็ จมักจะมีองค์ประกอบด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมด้วย องค์ประกอบด้านนี้จึงน่าจะมีส่วนอย่าง
สาคัญในการทาหน้าที่ถ่วงดุลกับการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักที่ส่งเสริ มโดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งมักจะ
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เน้นการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านวัตถุและโครงสร้างพื้นฐาน ไปสู่ แนวทางการพัฒนาสายกลาง
มากขึ้น
กรอบแนวคิดว่าด้วยชุมชนกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทยดังที่ได้กล่าวมานี้อาจนาเสนอเป็ น
แผนภาพ ดังแสดงในภาพที่ 1

ความเชื่อ
ประเพณี
ค่ านิยม

ความสัมพันธ์
อย่ างเกือ้ กูลและ
และเอือ้ อาทร

สถาบันทาง
วัฒนธรรม และ
ผู้นาในชุ มชน

ภูมปิ ัญญา
ท้ องถิ่น

ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม

กระบวนการ
การพัฒนาแบบ
มีส่วนร่ วม
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน

การรักษา
และพัฒนา
คุณธรรม

ชุมชนเข้ มแข็ง
อยู่ดมี สี ุ ข

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดนาของการวิจยั คุณธรรมกับการพัฒนาชุมชน
ไทย
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5.2 วิธีการศึกษา
5.2.1 วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั นี้ได้มาจากการการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
ทั้งที่อยูใ่ นรู ปของ
เอกสารสิ่ งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยเน้นกระบวนการพัฒนาที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่น และ
กิจกรรมการพัฒนาที่ทาในลักษณะของการกระทาร่ วมกัน (Collective Action) ด้วยการนามิติดา้ นวัฒนธรรมมา
บูรณาการ 2) ข้อมูลเกี่ยวคุณธรรม ทั้งในส่ วนของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความสาคัญของคุณธรรมกับ
การพัฒนา 3) ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนไทยในการรักษาและพัฒนาคุณธรรม เป็ นการศึกษาในลักษณะ
ของกรณี ศึกษา
โดยเลือกมาจากชุมชนที่ประสบผลสาเร็ จในการพัฒนาไปสู่ ความเป็ นชุมชนเข้มแข็งที่มี
การศึกษาอยูแ่ ล้ว ที่กระจายอยูต่ ามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย จานวน 5 ชุมชน แล้วมาทาการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เนื้ อหาใหม่ ในประเด็นด้านกระบวนการและวิธีการพัฒนาที่เน้นคุณธรรม วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้
วิธีการค้นข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ด้วยการกาหนดคาหลักในการค้นจากเว็บไซด์ คาหลักที่ใช้มกั จะใช้ 2 คาขึ้น
ไป เช่น คุณธรรม+การพัฒนา กระบวนการพัฒนา+คุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง+การพัฒนา+คุณธรรม เป็ นต้น
การเลือกชุมชนเพื่อใช้เป็ นกรณี ศึกษา ดาเนินการโดยการค้นหาชุมชนที่ประสบผลสาเร็ จในการ
พัฒนาจนได้รับการยอมรับว่าเป็ นชุมชนเข้มแข็งจากฐานข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วในอินเตอร์ เน็ตก่อน เมื่อได้ขอ้ มูลของ
แต่ละชุมชนที่น่าสนใจแล้ว จึงนามากลัน่ กรองคุณสมบัติของชุมชนอีกครั้ง โดยเน้นเลือกชุมชนที่มีความ
พยายามในการใช้วฒั นธรรมประเพณี มาบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างสาคัญ แล้วจึงเลือกชุมชนที่
จัดว่าโดดเด่นมาเพียงภูมิภาคละ 1 ชุมชน ชุมชนที่เลือกศึกษามีท้ งั หมด 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านนาอีสาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุ ตตัก๊ วา กรุ งเทพมหานคร ชุมชนบ้านดอกแดง จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนบ้านวังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
5.2.2 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ ี ทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการอ่านเอกสารต่างๆที่
ได้มา พยายามทาความเข้าในความหมายของเรื่ อง/ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วทาการบันทึกข้อมูล ด้วยการนา
ข้อมูลมาจาแนกออกเป็ นหมวดหมู่ตามประเด็น/หัวข้อต่างๆ ที่กาหนดไว้ในกรอบแนวคิดนาเป็ นการเบื้องต้น
หากพบประเด็น/หัวข้อใหม่ที่มีขอ้ มูลมากเพียงพอก็บรรจุเป็ นประเด็น/หัวข้อใหม่เพิม่ เติม การตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลทาด้วยการหาความสอดคล้องกันของข้อมูลจากเอกสารที่มาจากแหล่งต่างกัน โดยใช้วธิ ีการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) หลังจากนั้น จึงได้มีการตีความข้อมูล โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเป็ นฐาน มีการเชื่อมโยงระหว่างประเด็นต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ความเป็ นเหตุผลเชิงตรรกะ (Logical
Reasoning) และการหาความเชื่อมโยงของเนื้อหากับบริ บทของแต่ละพื้นที่ ทั้งบริ บททางกายภาพและชีวภาพ
และบริ บททางสังคมวัฒนธรรม แล้วนามาเสนอผลในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา
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6. ผลการศึกษา
6.1 บริบทของชุ มชนทีเ่ ลือกศึกษา
6.1.1 ชุ มชนบ้ านนาอีสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนบ้านนาอีสานเป็ นชุมชน ที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่
ห่างไกลพอสมควร ในพื้นที่รอยต่อของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน อย่างไรก็ตาม แม้ทาเลของชุมชนจะ
ตั้งอยูห่ ่างไกล และมีสภาพทุรกันดารเพียงใด ก็ไม่สามารถหลีกหนีจากกระแสบริ โภคนิยมและการพัฒนาตาม
แนวคิดความทันสมัย ที่ส่งเสริ มการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการค้า ซึ่งรุ กเข้าไปและมีอิทธิ พลต่อวิถีการดาเนินชีวิต
ของคนในชุมชน
จนส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการดารงชีพของสมาชิกชุมชนย่าแย่ลง
และสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการดารงชีพที่เสื่ อมโทรมลงไปอย่างต่อเนื่ อง
ชุมชนบ้านนาอีสานถือกาเนิ ดจากกลุ่มคนชาวอีสานกลุ่มหนึ่ง ที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2520 โดยเริ่ มจากการมาเป็ นคนงานรับจ้างตัดไม้ให้กบั กลุ่มนายทุนที่ได้รับสัมปทานการตัดไม้จากป่ า ต่อมา
ได้พากันจับจองที่ทากินและปลูกสร้างบ้านเรื อนในบริ เวณป่ าที่เสื่ อมโทรม แล้วชักชวนญาติพี่นอ้ งให้อพยพมา
อาศัยอยูเ่ พิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2557 ได้เพิ่มจานวนครัวเรื อนเป็ น 310 ครัวเรื อน และมี
จานวนประชากรรวมเป็ น 991 คน (องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่ากระดาน, 2557)
นับตั้งแต่ได้เริ่ มการตั้งถิ่นฐาน คนในชุมชนนี้ดารงชีพด้วยการปลูกพืชไร่ ที่คุน้ เคยมาจากถิ่นฐาน
เดิม ต่อมาได้นาระบบการเพาะปลูกสมัยใหม่ในลักษณะของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ที่เชื่ อว่าน่าจะสามารถทาได้ยา่ ง
มีประสิ ทธิภาพ จากการจัดการที่เข้มข้น มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทั้งเรื่ องเมล็ดพันธุ์ เครื่ องจักรกล
การเกษตร ปุ๋ ยเคมี และสารเคมีป้องกันกาจักศัตรู พืช แต่แล้วระบบการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวนี้กลับสร้าง
ผลกระทบทางลบต่อระบบนิ เวศ สุ ขภาพประชาชน และเพิ่มต้นทุนในการเพาะปลูกของเกษตรกรอย่างมากโดย
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ในขณะที่ราคาผลผลิตที่ได้รับกลับไม่สมดุลกับค่าใช้จ่าย อันนาไปสู่ การมีภาระหนี้สินที่เพิ่มพูน
อีกทั้งยังมีการแข่นขันกันด้านการตลาด จนบัน่ ทอนความเข้มแข็งของชุมชนในที่สุด
โชคดีที่ในปี พ.ศ. 2537 ผูใ้ หญ่วบิ ูลย์ เข็มเฉลิม เกษตรกรอาวุโสและผูน้ าทางความคิดด้านการ
จัดการวนเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งรวมขับเคลื่อนการพัฒนากับกลุ่มพระสงฆ์ ออกยาตราเพื่อสารวจ
ทรัพยากรในเขตป่ ารอยต่อ 5 จังหวัด และได้มาพบกับชุมชนนี้ซ่ ึ งกาลังอยูใ่ นสภาพที่อ่อนแอ การพบปะครั้งนี้ได้
จุดประกายความคิดให้แกนนาชาวบ้านหลายคนทบทวนสิ่ งที่เกิดขึ้น แล้วพยายามค้นหาตัวเอง และแสวงหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาของชุมชน อันนาไปสู่ การปรับเปลี่ยนแนวทางการดารงชีพ และขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ชุมชนอย่างบูรณาการให้ค่อยๆปรากฏขึ้น จนสามารถพัฒนาเป็ นชุมชนเข้มแข็งได้สาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ในเวลา
ต่อมา (บริ ษทั ปตท. จากัด, 2550)
6.1.2 ชุ มชนบ้ านดอกแดง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านดอกแดง เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่แห่งหนึ่งของ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุไม่ต่ากว่า 300 ปี เดิมมีชื่อเรี ยกกันว่าบ้านแม่ดอกแดง เป็ นการเรี ยกตาม
สี ของแม่น้ าที่ไหลผ่านหมู่บา้ นและมักมีสีแดงในฤดูน้ าหลาก ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนชื่ อเป็ นบ้านดอกแดง เนื่องจาก
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ชื่อเดิมคล้ายกับอีกหมู่บา้ นหนึ่งที่อยูไ่ ม่ไกลกันนัก ทาให้เกิดความสับสนของทางราชการ ปัจจุบนั หมูบ่ า้ นนี้มี
จานวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 127 ครัวเรื อน มีประชากรทั้งหมด 397 คน ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลืออีกร้อย
ละ 30 นับถือศาสนาคริ สต์ (เสาวลักษณ์ ทะปัญญา, 2555)
ชุมชนบ้านดอกแดง เป็ นอีกหนึ่งชุมชนที่สมาชิกประสบปัญหาการดารงชีพ อันเนื่องจากการ
ปรับตัวได้ไม่ดีกบั การรุ กของระบอบทุนนิยมและความทันสมัย
ท่ามกลางกระแสการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางกระแสหลัก จึงส่ งผลกระทบทางลบอย่างมากต่อชุมชนนี้ เนื่องจากชาวบ้านหันไปทาการเกษตร
เชิงเดี่ยวที่ผลิตมุ่งเพื่อขาย แต่กลับประสบกับปั ญหาการลงทุนที่สูง ด้านปัจจัยการผลิตสมัยใหม่ โดยเฉพาะปุ๋ ย
และสารเคมี แต่ราคาผลผลิตที่ได้รับกลับต่า แถมยังต้องซื้ อสิ นค้าเพื่อการบริ โภคอีกมากมาย จึงมีรายได้ไม่พอ
กับรายจ่าย และเผชิญกับการมีหนี้สินจานวนที่มาก ทาให้เกษตรกรในชุมชนแห่งนี้ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
ต่อมาคนในชุมชนได้นอ้ มนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ อันส่ งผลให้เกิดการรวมกลุ่ม
การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรี ยข์ ้ ึน มีการร่ วมกันออม ให้มีเงินทุนกูย้ มื เพื่อส่ งเสริ มการผลิตและให้เกิดการ
หมุนเวียนของเงินในชุมชน มีการเรี ยนรู้ที่จะใช้จ่ายอย่างถูกวิธี และมีการพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต จาก
การนาทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด ด้วยการร่ วมคิด ร่ วมทดลองปฏิบตั ิที่
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกัน จนเกิดการปรับเปลี่ยนไปในทางที่เหมาะสม
ปัจจุบนั ชุมชนบ้านดอกแดงได้พฒั นาสาเร็ จจนกลายเป็ นชุมชนต้นแบบ
ที่นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ ด้วยการรวมกลุ่มต่างๆ ขึ้นหลายกลุ่มที่มีการบริ หารจัดการร่ วมกัน
อย่างเป็ นระบบ และนาเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการผลิตให้มีรายได้ต่อครัวเรื อนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมี
ความพยายามที่จะปรับและคืนสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ข้ ึนด้วย
6.1.3 ชุ มชนบ้ านวังอ้ อ จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านวังอ้อ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นชุมชนชนบทที่ต้ งั อยูต่ ิดกับลาเซบาย ลา
น้ าสาขาของแม่น้ ามูน เป็ นชุมชนค่อนข้างใหญ่ มีประชากรกว่า 900 คน แต่เดิมคนในชุมชนดารงชีพด้วยการ
พึ่งพาอาศัยป่ าดงใหญ่ หารายได้ดว้ ยการตัดไม้ขายและเผาถ่าน ซึ่ งช่วงที่มีการทากันมาก มีเตาเผาถ่านกว่า 200
เตา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2502 มีกลุ่มนายทุนเข้ามาตัดไม้ขนาดใหญ่ออกไปจากป่ า ส่ งผลให้สภาพป่ าเสื่ อมโทรม
และถูกทาลายไปเป็ นจานวนมาก และความอุดมสมบูรณ์เริ่ มหมดไป ในขณะเดียวกัน สายน้ าจากลาเซบายที่อยู่
ติดป่ าก็เริ่ มเหื อดแห้ง จึงส่ งผลต่อไปยังการผลิตพืชผลทางเกษตรด้วย ชาวบ้านจึงประสบปัญหาเรื่ องปากท้องจน
ต้องคิดหนัก และเริ่ มคิดที่จะหาทางออกในการแก้ปัญหา
ในที่สุดชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักการพัฒนาคน ตั้งแต่ระดับ
แกนนา ระดับเยาวชน จนถึงการพยุงผูท้ ี่อ่อนแอให้กลับมาสู่ เส้นทางชีวติ ที่ดีข้ ึน โดยตั้งเป็ นกลุ่มต่างๆ เพื่อทา
กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาคนให้มีจิตสานึกร่ วมเพื่อสาธารณะ หนึ่งในนั้นคือ “กลุ่มโครงการป่ าชุ มชนดงใหญ่ ” ที่
มุ่งปลุกจิตสานึกให้คนในชุมชนเห็นความสาคัญของป่ าสาธารณะหรื อป่ าชุมชนในหมู่บา้ น ที่มีพ้นื ที่ถึง 1,810 ไร่
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โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในจัดการดูแลรักษาป่ า ต่อมาได้มีความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายนอกชุมชนในการ
รักษาป่ าชุมชน และขับเคลื่อนกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคนให้ปรับตัวแก้ปัญหาในการอยูร่ ่ วมกับป่ าโดยไม่มีการทาลายเหมือนในอดีต นอกจากนี้ ยังได้จดั ตั้ง
ศูนย์พฒั นาคุณธรรมป่ าดงใหญ่วงั อ้อในเวลาต่อมา เพื่อให้เป็ นสถานที่อบรมแก่พระภิกษุสามเณร เด็กและ
เยาวชน พนักงานของรัฐและเอกชน และประชาชนทัว่ ไป
6.1.4 ชุ มชนแผ่ นดินทองคอยรุ ตตั๊กวา กรุ งเทพมหานคร
ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุ ตตัก๊ วา เป็ นชุมชนที่ต้ งั อยูไ่ ม่ห่างไกลจากศูนย์กลางความเจริ ญของเมือง
หลวง โดยตั้งอยูใ่ นเขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร กาเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 140 ปี ที่แล้ว จากการเริ่ มบุกเบิก
ของครอบครัวชาวมุสลิมที่อพยพมาจากปัตตานีมาตั้งบ้านเรื อนแถบคลองแสนแสบ
บริ เวณบ้านเจียรดับใน
ปัจจุบนั โดยได้พฒั นาพื้นที่เดิมซึ่ งเป็ นป่ ามาทาสวน ไร่ และนา ให้คนในชุมชนยึดเป็ นอาชีพหลักสื บต่อกันมา
สมาชิกของชุมชนนี้ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นลูกหลานของครอบครัวผูก้ ่อตั้งชุมชน จึงมีความสัมพันธ์เชิงเครื อ
ญาติเกือบทั้งชุมชน ปั จจุบนั ในชุมชนคอยรุ ตตัก๊ วามีบา้ นเรื อนตั้งอยูป่ ระมาณ 130 หลังคาเรื อน กระจายรายล้อม
มัสยิดและโรงเรี ยนอิสลามลาไทรที่ต้ งั อยูใ่ กล้กนั มีประชากรรวมกว่า 700 คน กว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนา
อิสลาม คนในชุมชนยึดหลักธรรมทางศาสนาอิสลามใช้เป็ นทางนาของการดาเนินชีวิต และยังคงรักษาวิถีชีวติ ที่ดี
และเรี ยบง่ายอย่างน่าสนใจยิ่ง (พชร ชินสวัสดิ์, 2552)
ลักษณะโดยทัว่ ไปของชุมชนคอยรุ ตตัก๊ วามีความคล้ายคลึงกับหมู่บา้ นอื่นๆ ที่อยูใ่ นเขตรอบนอก
ของกรุ งเทพมหานครที่ยงั คงความเป็ นชนบทสู ง โดยมีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะของดิน
เป็ นดินเหนียวตะกอน เหมาะสาหรับทานา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ต้ งั ของหมู่บา้ นมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่รอยต่อ
ระหว่างเมืองกับชนบท จึงได้รับอิทธิ พลของกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเป็ นเมือง อันส่ งผลให้ลกั ษณะ
การใช้ที่ดินของชาวบ้านในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โดยในปัจจุบนั มีการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน
ระหว่างการใช้ประโยชน์แบบเมืองและแบบชนบท
ในอดีต ผูค้ นที่อยูใ่ นพื้นที่น้ ีนิยมขุดบ่อน้ าไว้ใกล้บา้ นกันทุกครัวเรื อน เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ในรอบปี
ในขณะเดียวกัน ก็จะมีสัตว์น้ าโดยเฉพาะปลาจากธรรมชาติมาอาศัยอยู่ และเจ้าของบ้านมักจะจับมาปรุ งเป็ น
อาหารเพื่อบริ โภค แสงสว่างที่ใช้มาจากตะเกียง ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม โดยได้มีการพัฒนา
สาธารณูปโภคต่างๆ มีการนาระบบประปามาใช้ และมีไฟฟ้ าเข้าถึงทุกหลังคาเรื อน บ่อน้ าดังกล่าวไม่ได้มีการใช้
ประโยชน์อย่างครอบคลุมเหมือนสมัยก่อน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้วถิ ีการดารงชีพของคนในชุมชนค่อยๆปรับเปลี่ยนไปด้วย แม้ใน
ปัจจุบนั ครัวเรื อนในชุมชนส่ วนใหญ่ยงั คงทานาอยู่ แต่มีการใช้เทคนิควิธีการเกษตรแผนใหม่มาใช้มากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันคนรุ่ นใหม่บางส่ วนนิยมไปทางานในเมือง ทั้งการรับราชการและการทางานในภาคอุตสาหกรรม
และบริ การ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางส่ วนส่ งผลกระทบทางลบต่อวิถีชุมชน จนทาให้ผนู้ าในชุมชนต้องมา
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ทบทวนปรับตัวใหม่ให้เหมาะสมและลดผลกระทบลง โดยเริ่ มแรกได้พยายามรื้ อฟื้ นการใช้หลักศาสนาอิสลา
มาชี้นาทางในการดาเนินชีวิตให้ชดั เหมือนในอดีต ในทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็ นวันที่มุสลิมผูช้ ายต้องไปประกอบพิธี
ละหมาดร่ วมกันที่มสั ยิด มีการอบรมสั่งสอนที่เน้นให้ใช้ชีวติ อย่างรู้จกั ประหยัด ตักเตือนถึงสิ่ งที่ควรและไม่ควร
อีกทั้งยังมีการพูดคุยปรึ กษาหารื อถึงการดาเนิ นชีวติ ให้อยูใ่ นทานองคลองธรรมหลังจากละหมาดเสร็ จแล้วด้วย
ต่อมาชุมชนได้นอ้ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ด้วยการชักชวนให้คนใน
ชุมชนนาการเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กบั ที่ดินที่มีอยู่ มาทาการเกษตรผสมผสาน พร้อมขุดบ่อเป็ นแหล่งน้ า
ใช้เพื่อการเกษตรและเลี้ยงปลา อันเป็ นส่ งเสริ มให้รู้จกั พึ่งพาตนเอง โดยผูน้ าชุมชนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มก่อน แล้วคนใน
ชุมชนเลียนแบบ การปรับเปลี่ยนนี้ทาให้คนในชุมชนสามารถฟื้ นฟูคุณธรรมที่มีฐานเดิมอยูแ่ ล้วให้นากลับมา
ปฏิบตั ิในการดาเนินชีวิต ควบคู่กบั การปรับยุทธวิธีในการดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันส่ งผลให้สมาชิกชุมชนมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน รู ้จกั ใช้จ่ายพอเพียงตามหลัก
คุณธรรม ไม่มีหนี้สินเกินตัว และยังสามารถรักษาที่ดินทากินของตนเองไว้ได้มาก ท่ามกลางการรุ กของกระแส
ทุนนิยมที่มุ่งขยายความความเป็ นเมืองอย่างรวดเร็ ว (พชร ชินสวัสดิ์, 2552)
6.1.5 ชุ มชนเกาะยาวน้ อย จังหวัดพังงา
ชุมชนเกาะยาวน้อย ตั้งอยูบ่ นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลอันดามัน ในเขตจังหวัดพังงา เป็ นชุมชน
เก่าแก่ มีอายุกว่า 200 ปี มีเรื่ องเล่าว่า ผูบ้ ุกเบิกการตั้งชุมชนเป็ นกลุ่มชาวมุสลิมจากตรังและสตูล ที่มาเป็ นทหาร
ช่วยรบกับพม่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 แต่เมื่อสิ้ นสุ ดสงคราม บางส่ วนได้ตดั สิ นใจตั้งหลักแหล่งบนเกาะนี้มาจน
ปัจจุบนั โดยในช่วงเริ่ มต้นของการตั้งถิ่นฐานดารงชีวิตด้วยการประมง จากนั้นจึงได้บุกเบิกที่ดินสร้างที่นาและ
สวนยางพารา ในปัจจุบนั มีพลเมืองอาศัยอยูบ่ นเกาะยาวน้อยประมาณ 900 หลังคาเรื อน ส่ วนใหญ่กว่าร้อยละ 90
นับถือศาสนาอิสลาม
พื้นที่ของเกาะยาวน้อยมีลกั ษณะทอดตัวอยูบ่ ริ เวณกลางอ่าวพังงา ล้อมรอบด้วยหมู่เกาะใหญ่ น้อย
รวม 44 เกาะ เนื่องจากบริ เวณอ่าวพังงาเป็ นพื้นที่ที่ข้ ึนชื่ อว่าอุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรสัตว์น้ า จึงเป็ นที่แหล่งทา
มาหากินที่สมบูรณ์ของชาวประมง ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนบริ เวณรอบอ่าวพังงาทั้งหมด นอกจากนี้ อ่าวพังงายังมี
แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากมาย ซึ่ งนักท่องเที่ยวนิยมมาชมความงามของธรรมชาติซ่ ึ งหาชมที่อื่นได้ยาก
ด้วยลักษณะภูมิประเทศของตาบลเกาะยาวน้อยที่เป็ นเกาะอยูก่ ลางทะเล และพื้นที่ตรงกลางเกาะมี
ภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต้ ในขณะเดียวกันมีที่ราบบริ เวณชายฝั่งทะเลโดยรอบและตามหุบเขาอีกเล็กน้อย
ประชาชนจึงดารงชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่ วนใหญ่เป็ นการทาการเกษตร ทั้งการทานา สวนยางพารา สวน
มะพร้าว และสวนมะม่วงหิ มพาน และยังมีการทาประมงขนาดเล็กและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริ เวณชายฝั่ง ซึ่ง
ทารายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่น้ ีจานวนมากในแต่ละปี
แต่มีช่วงหนึ่งที่ประสบปัญหาการทาประมงแบบ
ทาลายล้าง ทั้งจากนายทุนเรื ออวนลากที่มาจากนอกชุมชนและจากชาวประมงในชุมชนเองบางส่ วนที่ทาประมง
อย่างละโมบด้วย นอกจากนี้ การที่มีชายหาดและทะเลโดยรอบที่เต็มไปด้วยเกาะแก่งต่างๆที่สวยงาม เหมาะที่จะ
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เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ทาให้ในระยะหลังมีสมาชิกชุมชนจานวนหนึ่งหันไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ทั้งการบริ การเรื อสาหรับนักท่องเที่ยว การจาหน่ายอาหารและสิ นค้าที่ระลึก และการจัดที่พกั ใน
รู ปแบบของโฮมสเตย์ โดยมีการรวมกลุ่มกันจัดการอย่างเป็ นระบบ
ในด้านสังคม ประชากรเกือบทั้งหมดในชุมชนเกาะยาวน้อยนับถือศาสนาอิสลาม และดาเนินชีวิต
ตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลามอย่างเคร่ งครัดพอสมควร การพัฒนาชุมชนนี้จึงมีลกั ษณะเฉพาะที่น่าสนใจ
ทั้งในเรื่ องรู ปแบบ กิจกรรมที่ทา และแนวทางการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับคุณธรรมอย่างสาคัญ
6.2 การดารงอยู่ของคุณธรรมในชุ มชนชนบท
ในชุมชนชนบทไทยโดยทัว่ ไป วิถีชีวติ ของคนมักจะผูกพันกับศาสนาและความเชื่อท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
เห็นได้จากการจัดงานประเพณี และมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในวาระต่างๆ ที่มีนยั ของการส่ งเสริ มการ
ทาความดีอยูด่ ว้ ยเสมอ และหากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับศาสนามักจะถือว่าเป็ นการทาบุญด้วย ในพิธีกรรมต่างๆ
มักจะมีผนู้ าในการทาพิธี ทาหน้าที่กล่าวบทสวดที่มีสาระแฝงด้วยการส่ งเสริ มให้ทาความดี ละเว้นจากความชัว่
หรื ออัญเชิญเทวดา เจ้า หรื อพระเจ้า ที่มีอานาจพิเศษตามความเชื่อของคนแต่ละกลุ่มให้ประทานสิ่ งที่ดี ขจัดสิ่ งที่
ไม่ดีออกไป หรื อปกป้ องจากสิ่ งที่ไม่ดี รวมทั้งสาระที่ส่งเสริ มให้มีความสามัคคี ปรองดองและช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน
การปฏิบตั ิตามประเพณี ในลักษณะดังกล่าว เป็ นการส่ งเสริ มและพยายามฟื้ นฟูรักษาคุณธรรมให้ดารงอยู่
โดยบางประเพณี หรื อพิธีกรรมมักจะจัดในลักษณะของการกระทาร่ วมกัน (Collective Action) ในขณะที่บาง
ประเพณี หรื อพิธีกรรมจะจัดในระดับบุคคล ครอบครัว หรื อในหมู่เครื อญาติ การจัดในระดับชุมชนมักจะทาใน
วาระต่างๆ ของรอบปี ตามความเชื่อที่สืบถอดกันมา (สุ รเชษฐ เวชชพิทกั ษ์, 2533) ส่ วนการจัดงานในระดับ
ครอบครัวหรื อบุคคล นอกจากจะเกี่ยวกับวาระต่างๆ แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับวงจรชี วติ ของคนตั้งแต่เกิดจนตาย และ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหรื อบุคคล โดยมีรูปแบบและสาระแตกต่างออกไป ระหว่างกลุ่มศาสนา
และ/หรื อกลุ่มคนต่างชาติพนั ธุ์ ซึ่ งมีรากเหง้าของความเชื่อต่างกัน (ดู สุ รเชษฐ เวชชพิทกั ษ์, 2533; สมชัย ใจดี
และยรรยง ศรี วิริยาภรณ์, 2553; Segaller, 2005)
นอกจากนี้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนบทที่มีความสัมพันธ์เชิงเครื อญาติสูง และการ
รวมกลุ่มในการทากิจกรรมต่างๆ ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ มักจะตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของขนบประเพณี และจารี ต
ที่ให้ความสาคัญกับการพึ่งพาช่วยเหลือ ปรองดอง และไม่เอาเปรี ยบซึ่ งกันและกัน แม้บางครั้งอาจจะมีความ
ขัดแย้งบ้าง แต่ก็มกั จะไกล่เกลี่ยได้อย่างเป็ นธรรมบนฐานของขนบประเพณี และจารี ต ในส่ วนของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ชุมชนชนบทหลายชุมชนได้ให้ความสนใจกับการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด ซึ่ งมักจะมีมิติ
ของคุณค่า ที่เชื่ อมโยงกับการปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพและให้เกียรติกนั อย่างสาคัญด้วย ทั้งระหว่างมนุษย์
ด้วยกันและระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม (เทิดชาย ช่วยบารุ ง, 2554: ไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล. 2555: ลายอง ปลัง่ กลาง
และ วันทนา เนาว์วนั , 2552, ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร, 2548).
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ในชุมชนที่เลือกเป็ นกรณี ศึกษาทั้ง 5 ชุมชน ชาวบ้านยังให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามประเพณี และ
จารี ต ในการดาเนินชีวิตและการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา โดยมีการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
บริ บทของแต่ละท้องถิ่นและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปบ้าง ในชุมชนที่ต้ งั อยูใ่ นภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาค
ตะวันออก ซึ่ งประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธทั้ง 3 ชุมชน ประเพณี และจารี ตต่างๆ ที่ปฏิบตั ิกนั มักจะมี
รากฐานมาจากหลักคาสอนของพุทธศาสนาและความเชื่อท้องถิ่น
ที่ให้ความสาคัญกับการการเคารพใน
ธรรมชาติและการไม่เบียดเบียนซึ่ งกันและกัน โดยบางครั้งอาจแสดงออกในรู ปของพิธีกรรมการเคารพบูชาต่อ
สิ่ งเหล่านั้น รวมทั้งมีการอบรมขัดเกลาสมาชิกชุมชนให้ดารงตนอยูใ่ นความดี ทั้งนี้ สามารถเห็นได้จากการที่
ชาวบ้านยังนิยมไปทาบุญตามความเชื่อและประเพณี ที่วดั
และมีการจัดงานบุญตามประเพณี ในวาระต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีการอบรมด้านคุณธรรมซึ่งพบเป็ นที่ประจักษ์ในชุมชนวังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการจัดตั้ง
ศูนย์พฒั นาคุณธรรมป่ าดงใหญ่วงั อ้อ ให้เป็ นสถานที่อบรมแก่พระภิกษุสามเณร เด็กและเยาวชน รวมทั้ง
พนักงานของรัฐและเอกชน และประชาชนทัว่ ไป จนเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สาหรับชุมชนที่คนส่ วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลาม ทั้งชุมชนคอยรุ ตตัก๊ วาและชุมชนเกาะยาวน้อย นอกจากคนในชุมชนจะปฏิบตั ิศาสนกิจ
ประจาวันและตามเทศกาลสาคัญแล้ว การอบรมเทศนาเป็ นประจาในวันศุกร์ ซึ่งมีการทาพิธีละหมาดร่ วมกัน
ประจาสัปดาห์ของผูช้ าย ก็มุ่งตักเตือนให้สมาชิกชุมชนดารงตนอยูใ่ นความดี ละทิง้ ความชัว่ ซึ่งเป็ นการเทศนา
เชิงอบรมเพื่อดารงไว้ซ่ ึงคุณธรรมนัน่ เอง ในขณะเดียวกัน ชุมชนเหล่านี้ยงั มีการอบรมศาสนาขั้นพื้นฐานแก่
เยาวชนที่มสั ยิด ซึ่งมีโรงเรี ยนสอนศาสนาตั้งอยูใ่ นบริ เวณเดียวกันด้วย นอกจากนี้ ยังมีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับวาระสาคัญๆในวงจรชีวติ ที่ชาวมุสลิมมักจะจัดงานบุญควบคู่กบั การขอพรจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อให้เกิดความ
เป็ นสิ ริมงคล บางงานยังมีการเทศนาอบรมที่มีสาระเชิงแนะนาตักเตือนให้ปฏิบตั ิตวั อย่างเหมาะสมกับทานอง
คลองธรรม เช่น งานแต่งงาน เป็ นต้น
ข้อสังเกตที่สาคัญไม่แพ้กบั ที่กล่าวข้างต้น คือในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีบางส่ วนที่ดาเนินการในรู ป
ของกลุ่มอาชีพหรื อวิสาหกิจชุมชน ที่ส่งเสริ มให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ การร่ วมกันคิดและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างกัน รวมทั้งมีการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมโดยคนในชุมชน จนพัฒนาจากวิถีการดารงชีพที่ละโมบ
ฟุ่ มเฟื อย และขาดการยั้งคิด ไปสู่ วถิ ีการดารงชีพที่เน้นความพอเพียง และการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด โดย
คานึงคุณค่าของมันต่อการดารงชีพในระยะยาว การปรับเปลี่ยนนี้พบในทุกชุมชนที่เลือกศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นการ
อนุรักษ์ป่าของชุมชนวังอ้อ การทาเกษตรอินทรี ยใ์ นชุมชนดอกแดง การปลูกพืชแบบวนเกษตรของบ้านนา
อีสาน การประยุกต์การเกษตรทฤษฎีใหม่ของชุมชนคอยรุ ตตัก๊ วา และการหันมาทาประมงและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของชุมชนเกาะยาว ล้วนสะท้อนให้เห็นผลของความพยายามในกาปรับยุทธวิธีการดารงชีพที่คานึงถึง
คุณธรรม โดยที่บางส่ วนได้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอด ซึ่ งมักจะครอบคลุมการนาความรู้และวิธีการที่
ตั้งอยูบ่ นคุณธรรมมาใช้ในการทางานเป็ นกลุ่มให้สาเร็ จและเกิดผลที่เป็ นธรรมด้วย
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การปฏิบตั ิตามประเพณี รวมทั้งพิธีกรรมต่างๆ ดังกล่าวนี้ มีท้ งั ที่กระทาร่ วมกันในระดับชุมชน และการ
ทาในระดับครัวเรื อนหรื อบุคคล โดยมีผนู้ าทางวัฒนธรรมหรื อผูน้ าศาสนานาขบวน ซึ่งเป็ นการกระทาที่สืบทอด
มาอย่างต่อเนื่ องยาวนาน แม้จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบ้างให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แต่ยงั คงไว้
ซึ่ งแก่นสาระที่มุ่งส่ งเสริ มความดี ความพยายามเหล่านี้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันกับการปรับยุทธวิธีใน
การดารงชีพที่ปรับไปสู่ แนวทางที่เน้นความพอเพียงและการไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม เพื่อหวังผลในระยะยาว อีก
ทั้งยังบูรณาการเข้ากับความเชื่อเกี่ยวกับความดี การปฏิบตั ิดี และความสัมพันธ์แบบเอื้ออาทรระหว่างกัน จึงเป็ น
การรักษาและฟื้ นฟูคุณธรรมให้ดารงไว้อยูค่ ู่กบั ความเป็ นชุมชนอย่างน่าสนใจ
6.3 การพัฒนาคุณธรรมในชุ มชน : กระบวนการ และกิจกรรม
การพัฒนาคุณธรรมในชุมชนชนบทไม่ได้เริ่ มจากการไม่มีคุณธรรมอยูเ่ ดิมเลย
แต่เป็ นการฟื้ นฟูและ
ยกระดับของความมีคุณธรรม จากเดิมที่คนในชุมชนอาจละเลยหรื อทอดทิ้งบางมิติ ด้วยการทดลองปฏิบตั ิตาม
แนวทางใหม่ที่ขดั กับจริ ยธรรม ซึ่งอาจด้วยความอ่อนแอทางจิตใจหรื อรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ จนไม่สามารถต้านทาน
การรุ กของแนวความคิดใหม่จากภายนอก ที่เต็มไปด้วยวาทกรรมที่สวยงามและดูเหมาะกับยุคสมัย เมื่อการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางใหม่เริ่ มส่ งผลที่ไม่พึงปรารถนา และมีแนวโน้มที่จะขยายผลในทางลบจนยากที่จะหนีให้พน้
ได้หากไม่หาทางออกใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ทางออกใหม่ที่เหมาะกับบริ บทของชุมชนที่ได้จากจากภายนอกมักจะ
หาได้ไม่ง่าย ในภาวะที่คนในชุมชนเองก็ไม่ได้พฒั นาความรู ้ใหม่ๆเท่าที่ควร การหวนกลับไปคิดถึงวิถีชีวติ เดิมๆ
และมิติของความดีที่คุน้ เคย รวมทั้งคิดหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ จึงนาไปสู่ ความพยายามฟื้ นฟูการ
กระทาที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความดีเดิมที่ถูกละเลย พร้อมกับยกระดับให้สูงขึ้น เชื่อมต่อกับแนวคิดใหม่ๆ
บางส่ วนที่เกื้อกูลกัน อันส่ งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการวิถีการดารงชีพที่เน้นความมีคุณธรรม เป็ นความ
พยายามขับเคลื่อนของคนในชุมชนอย่างเป็ นกระบวนการ ดังที่ได้พบเป็ นที่ประจักษ์ในกรณี ศึกษาที่เลือกมา
6.3.1 ชุ มชนบ้ านนาอีสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา การเริ่ มต้นกระบวนการพัฒนาชุมชนที่ให้
ความสาคัญกับคุณธรรมในบ้านนาอีสาน เกิดขึ้นหลังจากที่แกนนาชุมชนได้พบปะพูดคุยและรับแนวแนวคิด
เรื่ องระบบวนเกษตร กับผูใ้ หญ่วบิ ูลย์ เข็มเฉลิม ผูน้ าทางความคิดด้านการจัดการวนเกษตร ในช่วงปี 2537 ซึ่งได้
จุดประกายความคิดแก่แกนนาชุมชน ให้ทบทวนความคิด พยายามค้นหาตัวเอง และแสวงหาแนวทางใหม่เพื่อ
แก้ไขปั ญหาของชุมชนร่ วมกัน ตามเป็ นแนวทางการพัฒนาที่เรี ยกว่า “พัฒนาจากด้านใน”
เมื่อได้รับการกระตุน้ แล้ว แกนนาชุมชนก็ได้ร่วมกันคิดและปรึ กษาหารื อ และตกลงที่จะปรับ
แนวทางในการพัฒนาใหม่ โดยเริ่ มจากการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์วนเกษตรที่บา้ นของผูใ้ หญ่วบิ ูลย์ ในปี
พ.ศ. 2539 ผลที่ได้จากการไปดูงานครั้งนี้ทาให้แกนนาชุมชนได้เห็นกระบวนการจัดการระบบวนเกษตรที่เน้น
ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้างของสังคมพืชตามธรรมชาติของท้องถิ่น เมื่อกลับมายังชุมชน แกน
นาเหล่านี้ก็ได้เริ่ มตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนการทางานตามแนวคิดใหม่น้ ี ภายใต้ชื่อ “เครื อข่ายวนเกษตรภาค
ตะวันออก” แต่เมื่อดาเนิ นการไปได้ระยะหนึ่ง กลับไม่ได้รับความสนใจจากคนส่ วนใหญ่เท่าที่ควร จึงหันมาคิด
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หาหนทางใหม่ และเห็นว่าต้องให้ความสาคัญกับเรื่ องเงิน เพราะในขณะนั้นคนในชุมชนส่ วนใหญ่มีปัญหา
เกี่ยวกับเงิน จึงได้เอาเงินมาเป็ นเครื่ องมือขับเคลื่อนการพัฒนา ด้วยการสร้างกลุ่มการเงินขึ้นมาในรู ปของกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ ที่เน้นการออมตามกาลังความสามารถของสมาชิก แล้วนาเงินออมไปให้กใู้ นอัตราดอกเบี้ยต่า
ใช้การบริ หารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่ วมที่ให้สมาชิกเลือกกรรมการบริ หารจากคนภายในชุมชน อันเป็ นการ
ดาเนินการที่ส่งเสริ มให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมคิด ค้นหา ทดลองทา และตรวจสอบกันเอง ทาให้เกิดการ
เข้าใจตัวเอง ในขณะเดียวกัน ยังค้นพบปัญหาที่เป็ นมูลเหตุสาคัญซึ่งทาลายความเข้มแข็งของชุมชน อันเนื่องจาก
การที่ตอ้ งพึ่งพาปัจจัยภายนอกมาก และมองข้ามคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลจากการนาแนวคิดเรื่ องกลุ่ม
ออมทรัพย์มาทาเป็ นรู ปธรรมขึ้น ทาให้ชาวบ้านมีแหล่งเงินกูท้ ี่เข้าถึงได้ง่ายโดยที่คนในชุมชนร่ วมเป็ นเจ้าของ
อีกทั้งยังทาให้ชุมชนสามารถนาดอกผลของเงินทุนสัจจะออมทรัพย์ มาจัดสรรเป็ นกองทุนสวัสดิการต่างๆ ที่
ช่วยในการยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในเวลาต่อมา ไม่วา่ จะเป็ น กองทุนข้าวและธนาคารข้าว
กองทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล กองทุนขวัญถุงเพื่อการรักษาป่ า เป็ นต้น
แม้จะมีการตั้งกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายแล้ว แกนนาชุมชนบ้านนาอีสานไม่ได้หยุดนิ่งในการ
เรี ยนรู้ โดยได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เรื่ องการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ แล้ว
นากลับปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีของท้องถิ่นตนเอง ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญและได้มีการพัฒนาคือป่ า
ชุมชน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ เป็ นป่ ากันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน การพัฒนาป่ าชุมชน
แสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดการที่เป็ นระบบ โดยมีคณะกรรมการป่ าชุมชนร่ วมกันดูแลรักษาป่ า มีการ
ขับเคลื่อนให้คนในชุมชนได้มีการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม แล้วนาความรู ้ที่ได้มาทากิจกรรมอื่นๆอีกมาก โดยมีการ
ดาเนินงานในรู ปแบบของกองทุนสวัสดิการและกลุ่มกิจกรรมที่ผลิตสิ นค้าต่างๆ เช่น การทาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จาพวก สบู่ ยาสระผม น้ ายาล้างจาน ข้าวปลอดสารพิษ น้ าดื่มสมุนไพร เป็ นต้น ทั้งเพื่อไว้ใช้เองและจาหน่ายเป็ น
รายได้เข้ากองทุน การทากิจกรรมเหล่านี้ลว้ นมีจุดมุ่งหมายในการส่ งเสริ มให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้จากฐานทรัพยากรและทุนทางสังคม
ผลของการยกระดับความรู้เข้าใจ เรื่ องระบบวนเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทาให้ชุมชน
แห่งนี้ได้เปิ ดกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาไปสู่ การจัดการทรัพยากรทั้งระบบ ทั้งในเรื่ องการใช้ประโยชน์
จากที่ดิน ระบบการเกษตร การจัดการป่ า การจัดการน้ า และการจัดการคน โดยเชื่อมโยงให้เห็นห่วงโซ่
ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและพึ่งพากัน อีกทั้งยังมีการรื้ อฟื้ นประเพณี ทอ้ งถิ่นเพื่อยกระดับจิตใจของคน และ
พยายามเชื่อมโยงให้เห็นถึงคุณค่าของประเพณี เหล่านี้ ต่อการดาเนินชีวิต จนในปั จจุบนั นี้ ชุมชนบ้านนาอีสาน
ได้รับการยอมรับว่าเป็ นแบบอย่างของความสาเร็ จในการจัดการป่ าชุมชนและการดารงชีพด้วยการทาวนเกษตร
ที่มีผสู้ นใจมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากชุมชนต่างๆ รวมถึงสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน เป็ น
ชุมชนที่สามารถถอดบทเรี ยนการพัฒนาด้วยตัวเอง ที่สามารถปรับเปลี่ยนจากสภาพจากชุมชนที่อ่อนแอแทบสิ้ น
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หวัง พลิกฟื้ นขึ้นมาเป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง และมีแนวทางการจัดการที่ไปสู่ ความอย่างยัง่ ยืนบนพื้นฐานของ
คุณธรรม
6.3.2 ชุ มชนบ้ านดอกแดง จังหวัดเชี ยงใหม่ ชุมชนบ้านดอกแดงเป็ นชุมชนหนึ่งที่เคยประสบปัญหา
อย่างมาก จากผลกระทบของการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักที่มุ่งสร้างความทันสมัยและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ต่อมาคนในชุมชนนี้ได้ปรับตัวในการดารงชีพ ด้วยการน้อมนาเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนสามารถพัฒนาประสบผลสาเร็ จอย่างสู ง และเป็ นที่ยอมรับในฐานะที่เป็ น
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการพัฒนาของชุมชนนี้เริ่ มขึ้นหลังจากที่เกษตรกรส่ วนใหญ่ประสบปัญหา อันเป็ นผล
สื บเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ จึงได้พยายามหาทางออกด้วยการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อลดต้นทุน
การผลิตทางเกษตร โดยเฉพาะค่าปุ๋ ยและสารเคมี เมื่อทดลองทาระยะหนึ่งจึงได้มีการถอดบทเรี ยนจากการ
เปรี ยบเทียบสถานการณ์ในอดีตกับปั จจุบนั และพบว่า ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทามาหากินกาลังถูกลืมไป จาก
การที่เกษตรกรส่ วนใหญ่หนั หน้าไปพึ่งปุ๋ ยเคมีและสารเคมีในการเพาะปลูก ทดแทนวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม เมื่อ
เป็ นเช่นนี้จึงได้ร่วมกันคิด แล้วตกลงว่า จะนาชุมชนกลับไปสู่ วถิ ีการผลิตแบบดั้งเดิม ด้วยการทาการเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยในช่วงเริ่ มต้นได้นาเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงการ SML จานวน 200,000
บาท นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมีการลงหุน้ เพื่อการออม แล้วนามาร่ วมลงทุนด้วย เมื่อการรวมกลุ่มนี้ประสบ
ผลสาเร็ จ จึงได้มีการพัฒนากลุ่มที่มีอยูเ่ ดิมให้ดีข้ ึน บวกกับการตั้งกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มเติมอีก จนในปัจจุบนั มี
ทั้งหมด 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทานา (กลุ่มที่มีอยูเ่ ดิม) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มปุ๋ ยอินทรี ย ์
ชีวภาพ (ทาปุ๋ ยอินทรี ย-์ น้ าหมักชีวภาพ น้ าส้มจากควันไม้) กลุ่มรถเก็บเกี่ยวข้าว กลุ่มโรงสี ขา้ ว กลุ่มข้าวซ้อมมือ
กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มพืชสวนครัวรั้วกินได้ กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้า กลุ่มจักสาน และ
กลุ่มเยาวชนดนตรี พ้นื เมือง ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มต่างมีจุดมุ่งหมายเฉพาะในการรวมตัวกัน แต่ที่คล้ายคลึงกันคือ มี
การบริ หารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นและเวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ตามคาแนะนาของ
หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าไปหนุนเสริ มตลอดเวลา นอกเหนือจากตัวอย่างกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวแล้ว บ้านดอกแดงยัง
ได้รับการเลือกให้มีการตั้ง “ศูนย์ยตุ ิธรรมนาร่ อง” จากสานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผนู้ าชุมชนเข้าใจถึงความหมายและวิธีการดาเนินการของยุติธรรมชุมชน อันจะช่วยส่ งเสริ มให้คนใน
ชุมชนสามารถอยูร่ ่ วมกันในชุมชนอย่างสันติสุข
ผลจากความพยายามปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา ทาให้ในปั จจุบนั ชุมชนบ้านดอกแดงได้รับ
เลือกเป็ นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากการบริ หารการจัดการที่เป็ นระบบ และมีการนาเอาทรัพยากรใน
ท้องถิ่นมาปรับใช้ในการผลิต เพื่อสร้างรายได้และให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งมีการฟื้ นฟูและรักษา
สภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ข้ ึน ความสาเร็ จดังกล่าวนี้ มีส่วนชักนาเทศบาลตาบลสง่าบ้านให้จดั ซื้ อที่ดินให้กบั
ศูนย์เรี ยนรู้ชุมชนบ้านดอกแดง จานวน 3 ไร่ เพื่อให้เป็ นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งใน
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อาเภอดอยสะเก็ด ซึ่งจะพยายามพัฒนาให้เป็ น ศูนย์การเรี ยนรู้ อย่างครบวงจร และเป็ นพื้นที่ที่สามารถสื่ อถึงวิถี
ชีวติ ท้องถิ่นด้วย
6.3.3 ชุ มชนบ้ านวังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี วิถีชีวติ ของคนในชุมชนบ้านวังอ้อในอดีตผูกพันอย่าง
มากกับธรรมชาติของป่ าดงใหญ่ ที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด แต่การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากน้ ามือมนุษย์ ทั้งนายทุนภายนอกที่เข้ามาตัดไม้ขนาดใหญ่ออกจากป่ าไป และชาวบ้านเองที่ตดั ไม้มาขาย
และเผาถ่าน ซึ่งได้ส่งผลกระทบทางลบแก่คนในชุมชนอย่างมาก จนนานวันเข้า สภาพป่ ารอบชุมชนเสื่ อมโทรม
ลง และส่ งผลให้สายน้ าในลาเซบายเหือดแห้งตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม วันหนึ่งเมื่อเกือบยีส่ ิ บปี ที่แล้ว
พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติของคนบ้านวังอ้อถูกท้าทายทางจิตสานึก จากการที่ได้เห็นภาพ
หมู่บา้ นอื่นๆเข้ารับธงรักษาป่ าดีเด่นจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จึงหันกลับมาดูหมู่บา้ นตัวเอง ที่
ในอดีตเคยใช้ชีวติ ที่ผกู พันใกล้ชิดกับป่ า แต่กลับกลายมาเป็ นหมู่บา้ นที่อยูป่ ลายแถว
หลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่นาน แกนนาชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันปรึ กษาหารื อถึงแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ประสบ จากการลดลงของป่ า และส่ งผลกระทบต่อการดารงชีพ อันนาไปสู่ การตัดสิ นใจปรับเปลี่ยน
วิถีชีวติ อย่างเป็ นขั้นตอน เริ่ มด้วยการหยุดเผาถ่าน แล้วหันกลับมาดูแลรักษาป่ า และปรับเปลี่ยนอาชีพจากการหา
ของป่ า ตัดไม้ขายและเผาถ่าน ด้วยการหันมาปลูกพริ กและผักเพือ่ ขาย ซึ่งในระยะแรก แกนนาชุมชนที่ลุกขึ้นมา
การขับเคลื่อนต้องใช้ความอดทนอย่างมาก ในการสร้างจิตสานึกให้เกิดกับคนในชุมชน จนในปั จจุบนั ป่ าที่
ชาวบ้านร่ วมกันรักษาสามารถให้ประโยชน์แก่สมาชิกตามความจาเป็ นในการดารงชีพ โดยมีขอ้ ตกลงร่ วมกัน
กาหนดลักษณะการใช้งานและการกากับดูแล ด้วยการยกฐานะมาเป็ นป่ าชุมที่ป่าชุมชน อีกทั้งยังมีการพัฒนาเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ ที่มีรูปแบบและแนวทางซึ่งให้ความสาคัญกับการให้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณค่าของป่ าต่อการดารงชีวิต การสร้างจิตสานึกของชุมชนและนักท่องเที่ยว
ผลจากการดาเนินการดังกล่าวทาให้มีนกั ท่องเที่ยว ทั้งจากในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง สนใจมา
ท่องเที่ยวและดูงานกันมาก ก่อให้เกิดรายได้เสริ มทั้งจากค่าบริ การและจากการซื้ อสิ นค้า นาความสาเร็ จให้เกิด
ความภาคภูมิใจแก่คนในชุมชน
และเนื่องจากการเกิดขึ้นของกิจกรรมการท่องเที่ยวนี้ถูกหล่อหลอมมาจาก
ความคิดของคนทั้งชุมชน ต่อมาจึงมีชาวบ้านบางส่ วนสละที่ดินที่อยูต่ ิดกับผืนป่ าให้กบั คณะกรรมการป่ าชุมชน
และท่องเที่ยว เพื่อจัดทาเป็ นศูนย์อบรมคุณธรรม สาหรับฝึ กอบรมขัดเกลาเยาวชน ให้ได้เรี ยนรู้เรื่ องระบบนิเวศ
ของป่ า อีกทั้งยังส่ งผลให้เกิดกิจกรรมอื่นๆตามมาอีกหลายกิจกรรมภายในศูนย์ เช่น กิจกรรมการปลูกผักปลอด
สารพิษ การขุดบ่อเลี้ยงปลา เป็ นต้น โดยนาผลผลิตที่ได้มาปรุ งเป็ นอาหารเลี้ยงผูม้ าเข้าค่ายฝึ กอบรม ในปัจจุบนั
ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้เป็ นที่จดั อบรมให้แก่ท้ งั พระภิกษุสามเณร เด็กและเยาวชน พนักงานของรัฐและเอกชน และ
ประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่ อง ในขณะเดียวกัน ยังได้มีการจัดตั้งสถานีวทิ ยุชุมชนเพื่อ
พระพุทธศาสนาป่ าดงใหญ่วงั อ้อ เพื่อเป็ นสื่ อในการประชาสัมพันธ์งานของชุมชน และมีการพัฒนาฐานเรี ยนรู้
ต่างๆที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งยังได้พฒั นาระบบสาธารณู ปโภคในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อเป็ นแหล่ง
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เรี ยนรู ้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการทาแนว
กันไฟ การลาดตระเวน การอบรมผูน้ าป่ าชุมชน และการฝึ กยุวมัคคุเทศก์ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนและดูแล
ธรรมชาติ (กาญจนา ทองทัว่ , 2547; วิสูตร อยูค่ ง, 2553.)
จากแรงจูงใจที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ มาดาเนิ นตามแนวทางใหม่ ซึ่งเน้นการใช้ชีวติ อยูก่ บั ป่ า
อย่างสมดุล ทาให้คนในชุมชนนี้ในปัจจุบนั ได้เปลี่ยนบทบาทจากนักทาลายป่ ามาเป็ นนักอนุรักษ์ ดารงชีวติ อยู่
แบบพึ่งพาป่ าอย่างกลมกลืนและสมดุล จนได้มีโอกาสรับพระราชทาน "ธงพิทกั ษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต" จากพระ
หัตถ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามที่ได้ฝันไว้ ผลงานครั้งนี้จดั ได้วา่ เป็ นประวัติศาสตร์ ของ
ชุมชน ที่สามารถเก็บไว้เป็ นบทเรี ยนสาหรับสอนลูกหลานต่อไป (วิสูตร อยูค่ ง, 2553)
6.3.4 ชุ มชนแผ่นดินทองคอยรุ ตตั๊กวา กรุ งเทพมหานคร ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุ ตตัก๊ วา เป็ น
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่เดิมคนส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมคล้ายคลึงกับชุมชนบทไทยทัว่ ไป แต่ตอ้ ง
ประสบจากการรุ กเข้ามาของความเป็ นเมืองสู่ ชุมชนอย่างรวดเร็ ว ด้วยความที่สมาชิกเกือบทั้งหมดของชุมชนนับ
ถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีวถิ ีชีวติ ที่ผกู พันกับคาสอนของศาสนาสู ง อีกทั้งยังมีโครงสร้างของความสัมพันธ์ทาง
สังคมแบบเครื อญาติ แกนนาชุมชนจึงวิตกกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเป็ นเมืองดังกล่าว
อย่างมาก จึงได้ริเริ่ มคิดและดาเนินการบางประการเพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่พึงปรารถนา โดย
ใช้สถาบันทางศาสนา คือ มัสยิดและโรงเรี ยนสอนศาสนาที่ต้ งั อยูใ่ นชุมชน เป็ นศูนย์กลางของการขับเคลื่อน
ต่อมาเมื่อได้มีโอกาสเรี ยนรู ้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้นอ้ มรับมาประยุกต์ใช้ ด้วยการบูรณาการ
เข้ากับหลักคาสอนของศาสนาอิสลามและวิถีการดารงชีพแบบดั้งเดิมที่เน้นการเกษตร ทาให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องตามมามากมาย ซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชน
กระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชนคอยรุ ตตัก๊ วายึดเป้ าหมายหลักที่มุ่งพัฒนาสมาชิกชุมชน
ให้เป็ น
บุคคลที่มีคุณภาพ ด้วยการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ท้ งั ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยนและในวิถีชีวติ โดยแบ่ง
แหล่งเรี ยนรู ้ของคนในชุมชนออกเป็ น 4 แหล่ง คือ ครอบครัว มัสยิด สถาบันการศึกษา และผูน้ าในชุมชน ส่ วน
ขององค์ความรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้น้ นั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ องค์ความรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ที่เกิด
จากการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน และองค์ความรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ในวิถีชีวติ ซึ่งวิธี
หลังนี้มีความสาคัญมากต่อความเข้าใจถึงบทบาทของชุมชนในการพัฒนาคุณธรรม อย่างไรก็ตาม ในความเป็ น
จริ งอาจไม่สามารถแยกอิทธิ พลของการเรี ยนรู ้ท้ งั สองลักษณะออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ เพราะการเรี ยนรู้ใน
ระบบโรงเรี ยนเองก็มีส่วนของการเรี ยนรู ้หลักศาสนา เพราะในชุมชนนี้ มีการเรี ยนการสอนวิชาศาสนาเป็ น
ประจาเช่นเดียวกับในชุมชนมุสลิมทัว่ ไป (สุ พจน์ แสงเงิน และคณะ, 25547)
กระบวนการเรี ยนรู้ที่นาไปสู่ การขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชนคอยรุ ตตัก๊ วา
สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้และตระหนักในปัญหา การคิดวิเคราะห์ปัญหา การกาหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา
การดาเนิ นการแก้ไขปั ญหา และการประเมินผลการแก้ไขปั ญหา ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ เกิดจากการเรี ยนรู ้นอกระบบ
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โรงเรี ยนเป็ นหลัก โดยผ่านการร่ วมปฏิบตั ิตามโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ทาขึ้นโดยชุมชน ภายใต้กรอบ
แนวคิด ที่เรี ยกว่า “รู้อดีต คิดปัจจุบนั ทันอนาคต” ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับ
ความรู ้ใหม่ จนก่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่นาไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีผลงานปรากฏ
เป็ นรู ปธรรมคือแผนแม่บทชุ มชนที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่งมีสาระที่สะท้อนถึงความพยายามปรับตัวของชุมชน ที่
ถึงแม้จะยังต้องการรักษาไว้ถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม แต่ก็เปิ ดรับแนวความคิดใหม่ๆบางประการมาปรับใช้
ให้สามารถดาเนินชี วติ อย่างมีพลวัต สอดคล้องกับบริ บทของสังคมใหญ่ที่เปลี่ยนไป
การปรับตัวของชุมชนมีส่วนอย่างสาคัญต่อการพัฒนาของชุมชนไปสู่ ความเข้มแข็ง โดยที่ชุมชนนี้
มีการปรับตัวใน 2 ลักษณะ คือการปรับตัวทางเศรษฐกิจ และการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม การปรับตัว
ทางเศรษฐกิจนั้นปรากฏออกมาใน 3 ด้านคือ ด้านการผลิต ด้านการบริ โภค และด้านการกระจายผลผลิตอย่าง
สอดคล้องกัน ส่ วนการปรับตัวทางด้านสังคมและวัฒนธรรมปรากฏออกมาในรู ปแบบของ การปรับเปลี่ยนวิถี
การดาเนินชีวติ ที่มีการจัดระบบความสัมพันธ์ในชุมชนใหม่ ด้วยการแบ่งออกเป็ นกลุ่มบ้าน มีความพยายามผลิต
ซ้ าทางวัฒนธรรมที่ยดึ โยงอยูก่ บั ประวัติศาสตร์ ของชุมชน และปลูกฝังหลักคาสอนทางด้านศาสนาอิสลาม โดยมี
ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการขับเคลื่อนตามแนวทางนี้ คือ การให้คุณค่ากับวิถีชีวติ ดั้งเดิมของชุมชน การสะสม
ความรู้และประสบการณ์ดา้ นการเกษตร ภาวะความเป็ นผูน้ าในชุมชน และความตื่นตัวและความรับผิดชอบของ
คนในชุมชน โดยเฉพาะแกนนาชุมชนที่มีท้ งั คุณลักษณะที่โดดเด่น และความสามารถในการปรับตัวให้สอดรับ
การเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่มีส่วนกระตุน้ และหนุนเสริ มการปรับเปลี่ยนในชุมชน ได้แก่ การ
แพร่ กระจายความเจริ ญแบบสังคมเมือง พลวัตทางเศรษฐกิจภายนอกชุมชน การศึกษาของคนในชุมชน การแพร่
ขยายอิทธิ พลของสื่ อมวลชน และความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายนอกชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ทั้งนี้
ชุมชนมีการดึงเอาจุดแข็งมาใช้ในการปรับตัวซึ่ งได้แก่ การยึดหลักคาสอนของศาสนา ระบบเครื อญาติ การ
พัฒนาการศึกษา การสื่ อสารอย่างต่อเนื่ องระหว่างแกนนากับสมาชิก และการมีส่วนร่ วมของสมาชิกชุมชน (สุ
พจน์ แสงเงิน และคณะ, 25547)
สาหรับการดาเนินการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนนี้ เน้นการประยุกต์
การเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทของชุมชน และปรับให้เข้ากับหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
ที่เน้นให้อดทน สู้ชีวติ ไม่ฟุ่มเฟื อย และไม่ทาลาย ในการดาเนินกิจกรรม ใช้กระบวนการที่แบ่งสมาชิกออกกลุ่ม
อาชีพ ซึ่งสามารถเป็ นฐานในการสร้างความมัน่ คงแก่ชีวิต มีการจัดสรรเงินทุนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐมา
จัดตั้งเป็ นกองทุนต่างๆ ควบคู่กบั การระดมเงินออมจากสมาชิกในกลุ่มย่อยเพื่อมาจัดสรรทากิจกรรมตามความ
สนใจ มีการให้กเู้ งินโดยไม่มีดอกเบี้ย แต่เน้นการให้คืนแก่กลุ่มและชุมชนโดยสมัครใจ โดยพยายามกระตุน้ ให้
คนในชุมชนได้ตระหนักการจ่ายคืนให้กบั สังคมเมื่อตนมีฐานะดีข้ ึน
ต่อมากิจกรรมของกลุ่มต่างๆในชุมชน
ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็ นฐานการเรี ยนรู้ ที่นาเสนอความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรที่โดดเด่น มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการเกษตร รวมทั้งประวัติความเป็ นมาและวิถีชีวติ ของคนในชุมชน
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ฐานการเรี ยนรู ้เหล่านี้ เป็ นจุดสนใจของคนที่มาดูงานได้สัมผัสและเรี ยนรู้วถิ ีการดาเนิ นชีวติ ของคนในชุมชนใน
มิติต่างๆ ให้มาเยีย่ มชมอย่างต่อเนื่อง โดยทางชุมชนมีระบบการบริ การทั้งวิทยากร อาหาร และที่พกั แบบโฮมส
เตย์
ในปัจจุบนั ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุ ตตัก๊ วาจัดได้วา่ เป็ นชุมชนที่สามารถพัฒนา
ไปสู่ ความเป็ น
ชุมชนเข้มแข็ง โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของชาวมุสลิม
ได้สาเร็ จเป็ นอย่างดี ทาให้ชุมชนสามารถปรับตัวอย่างมีพลวัต ในขณะเดียวกัน ยังสามารถอนุรักษ์วถิ ีชีวติ ที่เรี ยบ
ง่าย สมถะ ตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม ท่ามกลางกระแสของความทันสมัยและความเป็ นเมืองที่รุกเข้ามา
โดยส่ งผลกระทบทางลบต่อชุมชนน้อย
6.3.5 ชุ มชนเกาะยาวน้ อย จังหวัดพังงา ชุมชนเกาะยาวน้อย เป็ นอีกชุมชนหนึ่งที่ความสาเร็ จใน
การพัฒนา โดยมีความโดเด่นในการบริ หารจัดการชุมชนที่อิงอยูก่ บั วัฒนธรรมตามประเพณี นิยม ที่คนในอดีต
ได้ปลูกฝังแบบอย่างและถ่ายทอดกันต่อๆมา เนื่ องจากเป็ นชุมชนที่ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม
การบริ หารจัดการตามแบบประเพณี นิยมในชุมชนมีผบู้ ริ หารสู งสุ ดคืออิหม่าม ซึ่งมีบทบาทสู งสุ ดในกากับดูแล
การดาเนินการต่างๆทางสังคมในชุมชนให้อยูใ่ นกรอบของศาสนาอิสลาม โดยนัยนี้ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการนา
การเปลี่ยนแปลงสู่ ชุมชนและกติกาต่างๆต้องผ่านความเห็นชอบจากอิหม่ามก่อน ส่ วนการประสานงานกับทาง
ราชการเป็ นหน้าที่ของผูใ้ หญ่บา้ นและตัวแทนขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ฝ่ ายพัฒนาสังคม นอกจากนี้ยงั มีผู้
อาวุโสในชุมชน เป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการดารง
รักษาและพัฒนาคุณธรรม โดยมีครู สอนศาสนาเป็ นผูด้ าเนินการหลัก
การที่ชุมชนเกาะยาวน้อยมีพ้ืนที่ท้ งั ที่เป็ นภูเขา ที่ราบ และชายฝั่ง วิถีการดารงชี วติ ชีวิตของคนใน
ชุมชนจึงมีความหลากหลาย กิจกรรมการทามาหากินที่เห็นได้ชดั และทามายาวนาน คือ การทาสวนยาง การทา
นา และการประมงชายฝั่ง ซึ่งล้วนพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ นพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป
กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ซ่ ึ งเดิมทากันอย่างเรี ยบง่าย และบริ หารจัดการตามประเพณี นิยม ก็เริ่ มถูกท้าทายจากการเข้า
มาของแนวคิดการพัฒนาที่เน้นความทันสมัยและการผลิตเพื่อป้ อนตลาดภายนอก ส่ วนหนึ่งเป็ นเพราะมีกลุ่มคน
จากภายนอกเข้ามาแย่งทรัพยากรที่ใช้ในการดารงชีพบางส่ วน ในขณะเดียวกัน คนในชุ มชนบางส่ วนก็ถูกดึงเข้า
ไปในวิถีใหม่ที่มีส่วนให้เร่ งเก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างรวดเร็ ว จนเกิดผลกระทบทางลบ จากการ
ลดลงของทรัพยากรประมงและความเสื่ อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เมื่อประมาณ 30 กว่าปี ที่ผา่ นมา ได้มีแกนนาชุมชนกลุ่มหนึ่งเริ่ มคิดที่จะทบทวนและ
หาแนวทางใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหา การริ เริ่ มนี้ถือได้วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการพัฒนา ซึ่ งกลุ่มแกนนา
ได้เข้าไปร่ วมเป็ นเครื อข่ายชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน ทาการเคลื่อนไหวร่ วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่สนใจ
งานด้านนี้ ด้วยการรณรงค์ให้ทาการประมงแบบอนุรักษ์ มีการตั้งชมรมชาวประมงพื้นบ้าน ที่มีส่วนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มเติม อันนาไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเวลาต่อมา (สถาบันการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน, มปป.; ศูนย์ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, มปป., อ้างถึง หนังสื อพิมพ์ผจู้ ดั การ
รายวัน ประจาวันที่ 10 มีนาคม 2546)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเริ่ มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนเกาะยาวน้อย เมื่อราวๆ ปี 2532
หลังจากที่ประเทศไทยได้จดั ให้มีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวไทยภายใต้ชื่อ Visit Thailand Year ปี 30 - 31 ซึ่ง
ในช่วงดังกล่าว ทะเลที่เป็ นแหล่งทาประมงของชาวบ้านที่น้ ีเริ่ มวิกฤต อันเป็ นผลจากมีเรื ออวนลากเข้ามาจับปลา
ในอ่าว และชาวบ้านได้รวมตัวกันตั้งชมรมประมงพื้นบ้านขึ้น เพื่อปกป้ องทรัพยากรชายฝั่งโดยยึดหลักกฎหมาย
ที่หา้ มไม่ให้มีการใช้เครื่ องมือประมงผิดกฎหมายในบริ เวณ 3 กิโลเมตรจากชายฝั่ง ต่อมาในปี 2538 ทางชมรม
ประมงพื้นบ้านได้ใช้การท่องเที่ยว เป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่ ปัญหาให้ผา่ นสายตาของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เยือน ซึ่งได้รับความสนใจจากคนวงกว้าง การดาเนิ นกิจกรรมนี้ถือเป็ นกุศโลบาย ในการกระตุน้ การทางานของ
หน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่น ให้เข้มงวดในการจับกุมเรื อประมงที่ผดิ กฎหมายมาลงโทษ อีกทั้งยังมีการรวมตัว
กันลาดตระเวน ขับไล่เรื ออวนลาก รวมทั้งการนานักท่องเที่ยวและสื่ อมวลชนลงพื้นที่สังเกตการณ์ ซึ่งมีผลทาให้
สามารถลดจานวนเรื ออวนรุ น อวนลากได้อย่างมากในเวลาต่อมา
จุดเปลี่ยนที่สาคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนนี้ คือ การจัดตั้งชมรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ในปี พ.ศ. 2545 ทาให้สมาชิกชมรมประมงพื้นบ้านได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการวางแผนและ
กาหนดทิศทางการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะยาวน้อยอย่างเป็ นระบบ และให้เชื่อมโยงกับมิติต่างของวิถีชีวิตใน
ชุมชนอย่างครอบคลุม เพื่อป้ องกันการทาลายทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นแหล่งทามา
หากินควบคู่กนั ในขณะเดียวกันยังช่วยให้เกิดการสร้างงานเพิ่มที่เชื่ อมโยงกับการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนา
รวมกลุ่มพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกหลายกลุ่ม กลุ่มกิจกรรมที่โดดเด่นในชุมเกาะยาวที่ได้แก่ กลุ่ม
เครื่ องแกง กลุ่มบาติก กลุ่มเครื่ องประดับคริ สตัล กลุ่มร้านค้า และกลุ่มโฮมสเตย์ อันช่วยสร้างรายได้เสริ ม
กระจายไปยังคนในชุมชน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, มปป.)
การมีกลุ่มกิจกรรมต่างเห่ลานี้แสดงให้เห็นพัฒนาการที่น่าสนใจของชุมชนเกาะยาวน้อย ที่พยายาม
ปรับวิถีการดารงชีพให้สามารถฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆที่เคยประสบ โดยอาศัยฐานทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชนควบคู่
กับการรักษาวิถีชีวติ ที่มีแบบแผนตามกรอบของศาสนาอิสลาม โดยกิจกรรมต่างๆที่ทาเป็ นกิจกรรมที่ไม่ขดั กับ
คาสอนของศาสนา
ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความดีที่ชุมชนมี
อันเป็ นอัตลักษณ์ดา้ น
วัฒนธรรมที่ช่วยส่ งเสริ มคุณธรรมด้วยอย่างสาคัญ ด้วยการตั้งกฎสาหรับนักท่องเทียวที่จะมาเที่ยวในชุมชน ให้
รักษากติกาทางสังคมที่ส่งเสริ มความดี และยังมีขอ้ ห้ามอื่นๆ อีกที่ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ดี
ด้วย (ศูนย์ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ, มปป., อ้างถึง หนังสื อพิมพ์ผจู้ ดั การรายวัน ประจาวันที่ 10
มีนาคม 2546)
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7. สรุป และข้ อเสนอแนะ
ชุมชนที่เลือกศึกษา 5 ชุมชน แม้จะมีบริ บททางกายภาพและสังคมแตกต่างออกไป แต่กม็ ีประสบการณ์
การเรี ยนรู้และการปรับตัว เพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาโดยการพัฒนาหลายๆด้านอย่างบูรณาการที่คล้ายคลึงกัน จน
ประสบผลสาเร็ จ เป็ นชุมชนเข้มแข็งที่มีความโดดเด่นในแต่ละภูมิภาค และที่สาคัญคือความสาเร็ จของการพัฒนา
ในชุมชนเหล่านี้ทุกชุมชนมีความเกี่ยวข้องเชื่ อมโยงกับคุณธรรม ทั้งการฟื้ นฟูคุณธรรมที่มีอยูเ่ ดิมนามาใช้เป็ น
เครื่ องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และการนาคุณธรรมมาเป็ นเป้ าหมายประการหนึ่งของ
การดาเนินชีวติ ดังจะเห็นได้กระบวนการขับเคลื่อนและผลสาเร็ จของการพัฒนาชุมชนเหล่านี้ ที่มีองค์ประกอบ
ด้านคุณธรรมอยูด่ ว้ ยทุกชุมชน และการปรับวิถีการดารงชีพตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเชื่ อ
และจารี ตที่เกี่ยวกับความดร แม้รายละเอียดจะต่างกันบ้างตามบริ บทของแต่ละชุมชนก็ตาม
สภาพที่พบเห็นได้ในชุมชนทั้ง 5 ชุมชน คือ สมาชิกชุมชนยังให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามประเพณี
และจารี ต ในการดาเนินชีวิตและการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา แต่มีการประยุกต์มาใช้ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปบ้าง ตามบริ บทของแต่ละชุมชน ดังเช่นในชุมชนที่ต้ งั อยูใ่ นภาคเหนื อ ภาคอีสาน และ
ภาคตะวันออก ซึ่ งประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธทั้ง 3 ชุมชน ประเพณี และจารี ตต่างๆ ที่ปฏิบตั ิกนั มักจะ
มีรากฐานมาจากคาสอนของพุทธศาสนา ที่ให้ความสาคัญกับการไม่เบียดเบียนซึ่ งกันและกัน และการเคารพใน
ธรรมชาติ รวมทั้งการอบรมขัดเกลาสมาชิกชุมชนให้ดารงตนอยูใ่ นความดี ส่ วนชุ มชนที่คนส่ วนใหญ่นบั ถือ
ศาสนาอิสลาม ทั้งชุมชนคอยรุ ตตัก๊ วาและชุมชนเกาะยาวน้อย คนในชุมชนมักจะปฏิบตั ิศาสนกิจประจาวัน และ
ตามเทศกาลสาคัญ ด้วยการทาทานและการเยีย่ มเยียน มีการอบรมเทศนาในวันศุกร์ คู่กบั ทาพิธีละหมาดหมู่
ร่ วมกันประจาสัปดาห์และการสอนศาสนาแกเยาวชนในโรงเรี ยนของชุมชน ที่มุ่งตักเตือนให้สมาชิกชุมชนดารง
ตนอยูใ่ นความดี ละทิง้ และหลีกห่างความชัว่ ในขณะเดียวกัน ทุกชมชนยังมีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวาระ
สาคัญๆในวงจรชีวิต โดยมีรูปแบบที่อิงความเชื่อและจารี ตของคนแต่ละกลุ่ม ทั้งหมดนี้ลว้ นเป็ นความพยายามที่
จะฟื้ นฟูและดารงรักษาคุณธรรมในระดับชุมชน ครอบครัวและบุคคล
ในส่ วนของกิจกรรมการพัฒนาที่มุ่งเพื่อยกระดับการดารงชีพในชุมชนเหล่านี้ ส่ วนมากดาเนินการในรู ป
ของกลุ่มกิกรรมที่มีส่วนส่ งเสริ มให้เกิดปฏิสัมพันธ์ อย่างเป็ นกระบวนการและครอบคลุมหลายมิติ ผ่านการ
บริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมโดยคนในชุมชน จนสามารถปรับเปลี่ยนจากวิถีการดารงชีพที่ละโมบ ฟุ่ มเฟื อย
และขาดการยั้งคิด
กลับไปสู่ วถิ ีการดารงชีพที่เน้นความพอเพียงที่สอดคล้องกับคาสอนของศาสนาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปรับตัวล้วนเป็ นผลสะท้อนของความพยายามในการปรับตัวยุทธวิธีการดารง
ชีพที่คานึงถึงคุณธรรม และส่ งเสริ มการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างสมาชิกในการทางานเป็ นกลุ่มให้สาเร็ จและ
เกิดผลที่เป็ นธรรมด้วย
ข้อค้นพบในการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาคุณธรรมในชุมชนชนบทมักจะเป็ นการฟื้ นฟูและ
ยกระดับของความมีคุณธรรม จากเดิมที่อาจละถูกเลยหรื อทอดทิ้งบ้างจากที่เคยยอมรับในอดีต ซึ่ งอาจเกิดจาก
25

ความอ่อนแอทางจิตใจของคนในชุมชน ที่ไม่สามารถต้านทานการรุ กของแนวความคิดใหม่จากภายนอก ซึ่ งเต็ม
ไปด้วยวาทกรรมที่สวยงามและดูเหมาะกับยุคสมัย แต่เมื่อการทดลองปฏิบตั ิตามแนวทางใหม่เริ่ มส่ งผลกระทบ
ทางลบและมีแนวโน้มที่จะขยายออกไป คนในชุมชนจึงหวนกลับไปคิดถึงวิถีชีวติ เดิมๆ และมิติของความดีที่
คุน้ เคย อันนาไปสู่ ความพยายามฟื้ นฟูการกระทาความดี แล้วนามาปฏิบตั ิใหม่ พร้อมกับยกระดับให้สูงขึ้นโดย
การเชื่อมต่อกับแนวคิดใหม่ๆ บางส่ วนที่สอดคล้องกัน ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการวิถีการดารงชีพที่
เน้นความมีคุณธรรมมากขึ้น
การปรับเปลี่ยนอันนี้ น่าจะจัดได้วา่ เป็ นการพัฒนาคุณธรรม ซึ่ งเกิดจากความพยายามขับเคลื่อนของคน
ในชุมชนอย่างเป็ นกระบวนการเป็ นขั้นเป็ นตอน โดยในชุ มชนที่ประสบผลสาเร็ จจนเป็ นชุมชนที่เข้มแข็งที่เลือก
ศึกษาครั้งนี้กม็ กั จะทากิจกรรมต่างๆ ที่มีคุณค่าด้านคุณธรรม อย่างเป็ นกระบวนการ ดังที่พบเป็ นที่ประจักษ์ใน
ชุมขนที่เลือกศึกษา แม้วา่ กระบวนการในการพัฒนาจะมีความแตกต่างในรายละเอียด ตามบริ บทของปั ญหา
และสภาพทางสังคมของแต่ละชุมชน แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในขั้นตอนหลักๆ โดยมักจะเริ่ มจากการได้
ตระหนักของบุคคลระดับแกนนาชุมนถึงปั ญหาที่ประสบ และเริ่ มทบทวนสาเหตุจากภายในชุมชน ที่นามาซึ่ง
การดาเนิ นชีวติ ที่ผดิ พลาด หลังจากนั้นจึงพยายามหาความรู ้เพิ่มเติมจากผูร้ ู ้ และชุมชนอื่นๆ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างกัน แล้วมาทดลองปฏิบตั ิดว้ ยการชักชวนเพื่อนบ้านมาร่ วมกันทากิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกิจ
กรรพัฒนาที่เห็นว่าสาคัญอันดับต้นๆ ต่อชุมชนของตน แล้วค่อยๆขยายผลด้วยการสร้างกิจกรรมใหม่ที่เชื่อมโยง
กัน อันช่วยเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนบนฐานของคุณธรรม
จากข้อค้นพบในการศึกษานี้ จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุ มชนชนบทกระตุน้
การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุ งการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนชนบท ที่เน้นการพัฒนาจากภายในซึ่ง
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานการทาดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนบ้าน และสิ่ งแวดล้อม ด้วยการส่ งเสริ มให้เกิดปรับปรุ ง
การดารงชีพที่อาศัยทรัพยากรด้านต่างๆในชุมชน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอด และส่ งเสริ มให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในการทากิจกรรมที่หลากหลายแต่เชื่อมโยงกันอย่างเกื้อกูล โดยมุ่งเพื่อให้
เกิดการพึ่งตนเองทั้งในระดับครัวเรื อนและชุมชนก่อน แล้วค่อยขยายออกไปเป็ นลาดับขั้น

บรรณานุกรม
กาญจนา ทองทัว่ . (2547). รู ปแบบการจัดการการท่ องเทีย่ วเชิ งนิเวศบ้ านวังอ้ อ ตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี. กรุ งเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
โกวิทย์ พวงงาม. (2545). การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน. มปท.
จรวยพร ธรณิ นทร์ . (มปป.). ความหมายและหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรร
มาภิบาล. ออนไลน์, สื บค้นจาก http://www.charuaypontorranin.com/index.php?lay=show&ac
=article&Id=5375831 เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2557.
26

ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา. (2547). ความเป็ นมาและสาระสาคัญของแนวคิดวัฒนธรรมชุ มชน. กรุ งเทพฯ: สถาบัน
พัฒนาชุมชน.
จิตติมา ดารงวัฒนะ. (2544). กระบวนการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเพือ่ เข้ าสู่ เกษตรกรรมแบบยัง่ ยืน:
กรณีศึกษากลุ่มวนเกษตรบ้ านนาอีสาน (กลุ่มเครือข่ าย) ต. ท่ ากระดาน อ. สนามชั ยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์หลักสู ตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2551). "คาปรารภ", ใน คาพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช
ดารัสเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง. กรุ งเทพฯ: มูลนิธิพระดาบส.
ณรงค์ อาจสมิต และพชร สุ วรรณภาชน์. (2550). ชุ มชนเข้ มแข็งด้ วยงานวัฒนธรรมชุ มชน: บทเรียนจาก
การศึกษาดูงาน. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
บุญเทียน ทองประสาน. (2531). แนวคิดวัฒนธรรมชุ มชนในงานพัฒนา. กรุ งเทพฯ: สภาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทยเพื่อการพัฒนา.
เทิดชาย ช่วยบารุ ง. (2554). ภูมิปัญญาเพือ่ การพัฒนาท้ องถิ่นเชิ งสร้ างสรรค์ . กรุ งเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
นุทิศ เอี่ยมใส. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง ทุนทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีกบั การพัฒนาความเข้ มแข็งของ
ชุ มชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ . เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
ธิติมา จาปี รัตน์. (2533). ความสั มพันธ์ ระหว่ างการใช้ เหตุผลเชิ งจริยธรรมกับพฤติกรรมเชิ งจริยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
เนื่องน้อย บุณยเนตร. (2539). จริยศาสตร์ ตะวันตก: ค้ านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ ทร์ . กรุ งเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล. (2555). รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานโครงการสร้ างความเข้ มแข็งกลไก
เครือข่ ายยุติธรรมชุ มชน โดยการมีส่วนร่ วม ของชุ มชนและเครือข่ ายยุติธรรมชุ มชน จังหวัดตรัง.
เชี ย งใหม่ : ศู น ย์วิ จ ัย และพัฒ นากฎหมาย คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ .
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. (2555). ตามรอยพระราชดาริส่ ู ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุ งเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง.
บริ ษทั ปตท. จากัด. (2550). ผลงานรางวัลลูกโลกสี เขียว ครั้งที่ 4 ประจาปี 2545 ประเภทชุ มชน (ชุ มชน ชุ มชน
เมือง เครือข่ ายชุ มชน): บ้ านนาอีสาน แบบอย่ างชุ มชนกู้วิกฤติ. ออนไลน์, สื บค้นจาก http://pttinternet.
pttplc.com/greenglobe/2545/community-01.html เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2557.
บารุ ง บุญปั ญญา. (2549). 3 ทศวรรษแนวคิดวัฒนธรรมชุ มชน. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลาคม.
27

ปกรณ์ สิ งห์สุริยา. (2554). “จริ ยศาสตร์เชิงคุณธรรม (Virtue Ethics)”. ใน สารานุกรมปรัชญาออนไลน์ ฉบับ
สั งเขป. ออนไลน์ สื บค้นจาก http://www.philospedia.net/virtueethics.html. เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2557.
พชร ชินสวัสดิ์. (2552). “เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวติ ที่เพียงพอ ตอน 1”. E-MoF Magazine ปี ที่ 4 ฉบับที่ 47
ออนไลน์, สื บค้นจาก http://www.mof.go.th/home/e- mag/pdf/2552/e_mag_may_52.pdf. เมื่อวันที่ 10
สิ งหาคม 2557.
รุ จิรา จรรยชาติ. (2554). แสงแห่ งความคิด ทีจ่ ะส่ งความสว่างต่ อ ๆ ไป : หนังสื อจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ
15 ปี บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จากัด. กรุ งเทพฯ: ดาวฤกษ์คอมมูนิเคชัน่ ส์.
ลายอง ปลัง่ กลาง และวันทนา เนาว์วนั . (2552). การถ่ ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน:
กรณีศึกษา ผู้นาภูมิปัญญาท้ องถิ่นสาขาศิลปะการช่ าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. พระนครศรี อยุธยา:
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา.
วรวิทย์ อวิรุทธ์วรกุล. (2544). ชุมชนเข้มแข็ง : รากฐานการพัฒนาประเทศที่ยงั่ ยืน. เศรษฐกิจและสั งคม. 36
(มกราคม-เมษายน) : 18-26.
วิระดา สมสวัสดิ์. (2545). พลวัตสั งคมผ่านสายตานักวิชาการไทย : หกสิ บปี ฉลาดชาย รมิตานนท์. เชียงใหม่:
ศูนย์สตรี ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทาลัยเชียงใหม่.
วิสูตร อยูค่ ง. (2553). ชุ มชนบ้ านวังอ้ อ จังหวัดอุบลราชธานี งานพัฒนา "คนต้ นแบบ".
กิตติกรรมประกาศ รางวัล “สิ ปปนนท์ เกตุทตั 5 ปี แห่งความยัง่ ยืน” ออนไลน์, สื บค้นจาก
http://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2553/5year-02.html. เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2557.
วีระ บารุ งรักษ์. (2523). แนวทางการพัฒนาจริยธรรมไทย: การประชุ มทางวิชาการเกีย่ วกับจริยธรรมไทย.
กรุ งเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ศูนย์ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. (มปป.). ชาวเกาะยาวน้ อยสู้ เพือ่ ปกป้องทะเล. ออนไลน์ สื บค้นจาก
http://conservation.forest.ku.ac.th/ecotourdb/Cgi-bin/Eco_Thai/koh_yarwnoi.asp. เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2557.
ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร. (2548). ภูมิปัญญากับการสร้ างพลังชุ มชน. กรุ งเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร.
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน. (มปป.). ชุ มชนเกาะยาวน้ อย. ออนไลน์ สื บค้นจาก http://www.cbti.org/?ge=travel&travel_ge=show_travel&gen_lang=23012013131341&id_category=110720121
70044. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557.
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. (มปป.). เส้ นทางไปสู่ สังคมและชุ มชนเข้ มแข็ง: รวมข้ อคิด อาจารย์ ไพบูลย์
วัฒนศิริธรรม. ออนไลน์ สื บค้นจาก http://www.codi.or.th/index.php/component/flexicontent/1132012-04-25-03-40-25/1930-2012-04-25-03-52-31. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557.
สมชัย ใจดี และยรรยง ศรี วิริยาภรณ์. 2553. ประเพณีและวัฒนธรรมไทย. กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
28

สมบูรณ์ ธรรมลังกา. (2556). รู ปแบบการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นฐาน
ในจังหวัดเชียงราย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 15 (2): 58-66.
สมศรี จินะวงษ์. (2544). การวิเคราะห์ กระบวนการการเรียนรู้ กจิ กรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
ชุ มชนทีใ่ ช้ แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สังศิต พิริยะรังสรรค์. (2542). เศรษกิจพอเพียง: เศรษฐกิจชุ มชนพึง่ ตนเอง. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เสรี พงศ์พิศ. (2548). ชุ มชนเรียนรู้ อยู่เย็นเป็ นสุ ข: บทเรียนจากหมู่บ้าน. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์พลังปัญญา.
สุ พจน์ แสงเงิน, สมชาย สมานตระกูล, ชุติมา แสงเงิน, วิโรจน์ เอี่ยมเจริ ญ, มณี รัตน์ ลิ่มสื บเชื้อ. (2547).
กระบวนการเรียนรู้ ของชุ มชนในการพัฒนาความเข้ มแข็งของชุ มชน : ศึกษากรณีชุมชนแผ่ นดินทองคอย
รุ ตตั๊กวา. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
สุ เมธ ตันติเวชกุล. (2543). การดาเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารข้ าราชการ, 45(2): 1-6.
สุ รเชษฐ เวชชพิทกั ษ์. (2533). รากฐานแห่ งชีวติ : วัฒนธรรมชนบทกับการพัฒนา. กรุ งเทพฯ: มูลนิธิหมู่บา้ น.
เสาวลักษณ์ ทะปัญญา. (2555). รายงานการพัฒนาหมู่บ้านบ้ านดอกแดง หมู่ที่ 1 ตาบลสง่ าบ้ าน อาเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ . เชียงใหม่: สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดอยสะเก็ด.
องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่ากระดาน. (2557). ข้ อมูลสภาพทัว่ ไป – ลักษณะทีต่ ้งั . ออนไลน์, สื บค้นจาก
http://tkd.go.th/default.php?modules=fckeditor&fck_id=5&view_id=56&orderby=1 เมื่อวันที่ 15
สิ งหาคม 2557.
อนันต์ แมนพยัคฆ์. (2549). การประยุกต์ ใช้ หลักพุทธธรรม เพือ่ เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ วยกลุ่ม
สั จจะสะสมทรัพย์ เพือ่ พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชี วติ : กรณีศึกษา บ้ านหนองนา้ จืด ตาบลท่าพริก อาเภอ
เมือง จังหวัดตราด. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อาแว มะแส. (2554). บทบาทของกิจกรรมร่ วมในการเสริ มสร้างคุณภาพสังคมในชุมชนชนบทไทย : วิเคราะห์
กรณี ของ 2 ชุมชนในภาคใต้. วารสารร่ มพฤกษ์ 29 (1) : 9-38.
Seagaller, D. (2005). Thai Ways. Chiang Mai: Silkworm Books.

29

