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การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน :
กรณีศึกษาการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาษีเจริญ
Virtual Museum Development based on community participation: case study of
Strengthening culture of community according to the sufficiency economy in
Pasrijareon Districts
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๒
โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา
การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาษีเจริญ”
เป็ นโครงการที่ มุ่งหมายจะนําเสนอแนวปฏิบั ติที่ ดีในการน้ อมนําปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่ อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมพอเพียงของชุมชนในเขตภาษีเจริญและถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่สาธารณชนด้วยการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ กรมส่งเสริมวัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรมที่ ได้ ให้ ทุนสนั บสนุ นในการทํ าวิจัย
ขอขอบคุณผู้นําและสมาชิกชุมชนเลิศสุขสมและชุมชนคลองลัดภาชี ศ. ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
จนกระทั่งสามารถจัดทํารายงานวิจัยฉบับนี้ได้สําเร็จ
ดร. พรชัย มงคลวนิช
ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสดาว เรโนลด์
อาจารย์นารี รมย์นุกูล
อาจารย์ประพันธ์ จันทร์เสมา
นายธรรมศักดิ์ มากนคร
นางอารมณ์ ยมทอง
นายสุธิวัชร ศุภลักษณ์

ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการ
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นักวิจัย
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๓
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจและวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีใน
การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตภาษีเจริญ และนําไปพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโดยคัดเลือกชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนเลิศสุขสม เป็นพื้นที่ศึกษาการดําเนินการศึกษาวิจัยเชิงแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่
ระยะเตรียมการ และระยะดําเนินการวิจัย โดยระยะเตรียมการ มีการเตรียมความพร้อมของนักวิจัยและผู้นําชุมชน โดยสร้างรู้และ
ความเข้าในการพัฒ นาพิ พิธภัณฑ์ เสมือน ระดมสมองและสอบถามความต้องการของชุมชนและการลงพื้น ที่เพื่อสํารวจข้อมูล
พื้นฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าทั้ง ๒ ชุมชน คือ ทั้ง ๒ ชุมชนได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตามบริบท
ของแต่ละชุมชน โดยชุมชนคลองลัดภาชีสะท้อนการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน
เปรียบเป็นการระเบิดจากภายใน มีการบูรณาการและนําหลักการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขไปประยุกต์ในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างสมดุล โดยใช้หลักการพัฒนาและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบ
ควบคู่กับการให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม เปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของผู้นํา
ชุม ชนการขยายเชื่อ มโยงเป็ น เครือข่ ายทั้ ง หน่ วยราชการและภาคี ภายนอกชุ ม ชน และที่ สําคั ญ ทุ น ทางเศรษฐกิ จ สังคม และ
วัฒนธรรมเป็นกลไกที่ส่งเสริมให้ เกิดความการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของชุมชน สิ่งที่ชุมชนความต้องการพัฒนาต่อได้แก่ การสานต่อ
ขยายผลการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ และขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่ม พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสิ่งที่
ชุมชนประสบความสําเร็จต่อเยาวชนทั้งภายในชุมชนเองและภายนอกชุมชนสําหรับชุมชนเลิศสุขสม เป็นชุมชนที่ยังมีวิถีชีวิตดั่งเดิม
เนื่องด้วยคนในชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานาน ทําให้เกิดความรักความผูกพัน การเสียสละ แบ่งปัน มีความเอื้ออาทร
ต่อกัน การรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมอยู่ในวัย
ผู้สูงอายุ การประกอบอาชีพและกิจกรรมต่างๆ ผูกพันกับอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นสวนเตย การพัฒนาสะท้อนให้เห็นถึงการน้อม
นํ าปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงอย่ างค่ อยเป็ น ค่ อยไปเป็ น ลํ าดั บ ขั้ น ตอน ในโครงการ/กิ จกรรมที่ ค นในชุม ชนมี ส่วนร่วม ใช้
งบประมาณเหมาะสม พิจารณาตามความจําเป็น เน้นให้คนในชุมชนพึ่งตนเองให้มากที่สุด ด้วยต้นทุนของชุมชมที่เป็นต้นทุนทาง
สังคมที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อันประกอบไปด้วยปัจจัยสําคัญ ได้แก่ ตัวบุคคลโดยเฉพาะ
ต้นแบบที่เป็นผู้นําชุมชนในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภายในภายนอก
ที่เปิดรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจนก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นชุมชนพอเพียงที่มีความเข้มแข็ง
จากข้อมูลของชุมชนนํามาสู่กระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นการนําข้อมูลมาพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือน และนําเสนอแก่ชุมชนเป็นระยะ
เพื่อปรับปรุงโครงร่างของพิพิธภัณฑ์เสมือนตามข้อเสนอแนะของชุมชน และนํามาสะท้อนผลเพื่อให้ชุมชนได้แสดงข้อคิดเห็นและ
พัฒนาข้อตกลงร่วมกันอย่างยั่งยืนและสะท้อนบริบทการพัฒนาของแต่ละชุมชนอย่างแท้จริง จนได้ข้อสรุปโครงสร้างของเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ที่สะท้อนถึงการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชน
โดยออกแบบให้มีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน ไม่ซับซ้อน นําเสนอเนื้อหาของชุมชนผ่านรูปแบบสื่อต่างๆ บนเว็บไซต์ชุมชน
เสมือนจริงแต่ละชุมชน ได้แก่
- เว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม http://www.siamcvm.com/lertsuksom

๔
- เว็บไซต์ชุมชนคลองลัดภาชี http://www.siamcvm.com/ladpache
โดยแสดงเนื้ อหาออกเป็ น ๒ ส่วนคือ (๑) โครงสร้างเว็บ ไซต์ห ลัก (Site Structure) ของชุม ชนในเขตภาษี เจริญ และ
(๒) Wireframe ของเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ประกอบด้วย (๑) ข่าวสาร (๒) ประวัติชุมชน (๓) แกลอรี่ภาพ(๔) คลิปพอเพียง
(๕) ชุมชนเสมือน (๖) ภาพ 360 องศา (๗) ติดต่อ

๕
สารบัญ
เรื่อง
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญแผนภาพ
บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ ความเป็นมาของการวิจัย
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
๑.๔ คําถามหลักของการวิจัย
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตอนที่ 3 เขตภาษีเจริญกับการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแนวคิดของการวิจัย
นิยามศัพท์
บทที่ ๓ วิธีดําเนินการวิจัย
๓.๑ การคัดเลือกพืน้ ที่ศึกษา
๓.๒ การคัดเลือกและพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น
๓.๓ วิธีดําเนินการวิจัย
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๓.๕ การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๖ ระยะเวลาในการทําวิจัย
บทที่ ๔ รายงานผลการวิจัย
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ
๑. สภาพชุมชน
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน – ประวัติความเป็นมา ทีต่ ั้ง
๑.๒ ทุนของชุมชน ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางสัญลักษณ์ ทุนทางวัฒนธรรม
๒. การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑ โครงการ/กิจกรรมที่นอ้ มนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑) การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการ/กิจกรรม
๒) มูลเหตุและปัจจัยของการเกิดโครงการ/กิจกรรม
๒.๒ โครงการ/กิจกรรมที่นอ้ มนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต
สารบัญ (ต่อ)
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๒) มูลเหตุและปัจจัยของการเกิดโครงการ/กิจกรรม
๒.๒ โครงการ/กิจกรรมที่นอ้ มนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต
๒.๓ ปัจจัยความสําเร็จในการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ ๕ การออกแบบและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์เสมือนจริง
๕.๑ การยกร่าง 1 การอบรมเพื่อระดมสมองและสอบถามความต้องการของชุมชน
(Need Analysis and system requirement)
๕.๒ นําเสนอร่างพิพิธภัณฑ์เสมือน
๕.๓ การลงพื้นที่เพื่อนําเสนอพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงฉบับสมบูรณ์ (Beta version)
๕.๔. การจัดการเว็บไซต์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานระบบ
ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เสมือนในโครงการวิจัยเรื่อง
ภาคผนวก ค โปสเตอร์ line ชุมชนคลองลัดภาชี, โปสเตอร์ line ชุมชนเลิศสุขสม
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๖๑
๖๑
๖๓
๖๙

๗๘
๗๘

๘๐
๙๑
๑๑๗
๑๑๙
๑๔๓
๑๔๖
๒๐๑
๒๐๕

๗
สารบัญตาราง
ตารางที่
ตารางที่ ๒.๑ ข้อมูลด้านประชากรของสํานักงานเขตภาษีเจริญ
ตารางที่ ๔.๑ การพัฒนาชุมชนโดยการน้อมนําใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๔๑

๘
สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
แผนภูมิที่ ๒.๑ แผนผังพื้นที่ชมุ ชนในเขตภาษีเจริญ
แผนภูมิที่ ๕.๑ ร่าง Site Structure ของหน้าหลักชุมชนภาษีเจริญ
แผนภูมิที่ ๕.๒ ร่าง Site Structure ของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม/ชุมชนคลองลัดภาชี
แผนผังที่ ๕.๓ Site Structure ของหน้าหลักชุมชนภาษีเจริญ
แผนผังที่ ๕.๔ Site Structure ของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม และชุมชนคลองลัดภาชี
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๑๑๗
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๙
สารบัญภาพ
ภาพที่
ภาพที่ ๒.๑
ภาพที่ ๔.๑
ภาพที่ ๔.๓
ภาพที่ ๔.๔
ภาพที่ ๔.๕
ภาพที่ ๔.๖
ภาพที่ ๔.๗
ภาพที่ ๔.๘
ภาพที่ ๔.๙
ภาพที่ ๔.๑๐
ภาพที่ ๔.๑๑
ภาพที่ ๔.๑๒
ภาพที่ ๔.๑๓
ภาพที่ ๔.๑๔
ภาพที่ ๔.๑๕
ภาพที่ ๔.๑๖
ภาพที่ ๔.๑๗
ภาพที่ ๔.๑๘
ภาพที่ ๔.๑๙
ภาพที่ ๔.๒๐
ภาพที่ ๔.๒๑
ภาพที่ ๔.๒๒
ภาพที่ ๔.๒๓
ภาพที่ ๔.๒๔
ภาพที่ ๔.๒๕
ภาพที่ ๔.๒๖
ภาพที่ ๔.๒๗
ภาพที่ ๔.๒๘
ภาพที่ ๔.๒๙
ภาพที่ ๔.๓๐

แผนผังพื้นทีช่ มุ ชนในเขตภาษีเจริญ
ภาพชุมชนคลองลัดภาชีในอดีต
ภาพชุมชนคลองลัดภาชีในปัจจุบัน
แนวทางการพัฒนาชุมชนคลองลัดภาชี
การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด
ทําเนียบคณะกรรมการชุมชนคลองลัดภาชี
การดําเนินงานของฝ่ายสวัสดิการ
การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายของชุมชน
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม
การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า
เน็ตผูกผม
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ดินญี่ปุ่น
โรงเพาะเห็ดของชุมชน
เกียรติบัตรชุมชนเข้มแข็งของชุมชนคลองลัดภาชี
แผนทีช่ ุมชนเลิศสุขสม
คณะกรรมการและคณะทํางานผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ลุงสมจิตร พวงทอง ที่ปรึกษาชุมชนเลิศสุขสม
ลุงหนู และสวนเปร่งมณี
การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดดอกไม้ในชุมชน ของ คุณนก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในชุมชนเลิศสุขสม
ศูนย์เรียนรู้เตยหอม
ประกาศรางวัลที่ชมุ ชนเลิศสุขสมได้รับ
พื้นฐานรกร้างใต้สะพานบางขี้แก้งเดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กอ่ นพัฒนาเป็นพื้นสุขภาวะ
กิจกรรมกองทุนของชุมชนเลิศสุขสม
ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย การจัดการกองทุนชุมชน
การร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ และศูนย์สขุ ภาพ
การเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคของสมาชิกในชุมชน
การพัฒนา “พื้นที่สุขภาวะ” ชุมชนเลิศสุขสม
กิจกรรมการสอนทํามาลัยเตย และการมีสว่ นร่วมฟังการนําเสนอการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์
ภาพที่ ๔.๓๑ กิจกรรมกระดาษสาใบเตยของนักศึกษาและการมีส่วนร่วมเรียนรู้การทํากุหลาบ
ดอกไม้ใบเตยกับชุมชนเครือข่าย
ภาพที่ ๔.๓๒ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ยอดผักบุ้ง และ การปลูกเห็ด
ภาพที่ ๔.๓๓ การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของทีมวิจัย
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๑๐
สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
ภาพที่ ๕.๑ ประชุมอบรมเพือ่ ระดมสมองและสอบถามความต้องการของชุมชน
ภาพที่ ๕.๒ สมาชิกในชุมชนคลองลัดภาชีและทีมผู้วิจัย
ภาพที่ ๕.๓ ภายในชุมชนคลองลัดภาชี
ภาพที่ ๕.๔ ทีมวิจัยร่วมรับฟังความคิดเห็นเชิงลึกของชุมชนคลองลัดภาชี
ภาพที่ ๕.๕ ทางทีมวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับชุมชนคลองลัดภาชี
ภาพที่ ๕.๖ สมาชิกในชุมชนเลิศสุขสมและทีมผู้วิจัย
ภาพที่ ๕.๗ การลงพื้นที่และชมสถานทีต่ ่างๆ ภายในชุมชนเลิศสุขสม
ภาพที่ ๕.๘ ทีมวิจัยร่วมรับฟังความคิดเห็นเชิงลึกของชุมชนเลิศสุขสม
ภาพที่ ๕.๙ ทางทีมวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับชุมชนเลิศสุขสม
ภาพที่ ๕.๑๐ สมาชิกชุมชนกับทีมถ่ายทําวีดโิ อ
ภาพที่ ๕.๑๑ การถ่ายทําวีดิโอ
ภาพที่ ๕.๑๒ คลังข้อมูลวีดโิ อของชุมชนฯ
ภาพที่ ๕.๑๓ Wireframe หน้าหลักของเว็บไซต์ชุมชนในเขตภาษีเจริญ
ภาพที่ ๕.๑๔ Wireframe หน้าหลักของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม
ภาพที่ ๕.๑๕ Wireframe หน้าหลักของเว็บไซต์ชุมชนคลองภาชี
ภาพที่ ๕.๑๖ การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์สําหรับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
ภาพที่ ๕.๑๗ รูปแบบการนําทางและเมนูตา่ งๆ มีความชัดเจน เข้าใจและใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
ภาพที่ ๕.๑๘ เนื้อหาที่นําเสนอมีความตรงต่อความเป็นจริง
ภาพที่ ๕.๑๙ ภาพรวมในการออกแบบเน้นให้ผู้เข้าชมสามารถอ่านได้ง่าย
ภาพที่ ๕.๒๐ ภาพ ๓ มิตขิ องพิพิธภัณฑ์เสมือนได้ออกแบบให้ตรงกับสภาพของชุมชน
ภาพที่ ๕.๒๑ วีดิโอเน้นการนําเสนอและถ่ายทอดให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม
ภาพลักษณ์ และวิถชี ีวิตของชุมชนเลิศสุขสม
ภาพที่ ๕.๒๒ เว็บไซต์มีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้งา่ ย
ภาพที่ ๕.๒๓ เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ภายในชุมชนเลิศสุขสม
ภาพที่ ๕.๒๔ การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย
ภาพที่ ๕.๒๕ รูปแบบการนําทางและเมนูตา่ งๆ เน้นให้มีความชัดเจน เข้าใจและใช้งานง่าย
ภาพที่ ๕.๒๖ เนื้อหาที่นําเสนอมีความตรงต่อความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ได้มาจาก
การสัมภาษณ์จากคนในชุมชนคลองลัดภาชี
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๑๑
ภาพที่ ๕.๒๗ ภาพรวมในการออกแบบเน้นให้ผู้เข้าชมสามารถอ่านได้ง่าย
ภาพที่ ๕.๒๘ ภาพ ๓ มิตขิ องพิพิธภัณฑ์เสมือนได้ออกแบบให้ตรงกับสภาพของชุมชนให้มากที่สดุ
ภาพที่ ๕.๒๙ วีดิโอได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม ภาพลักษณ์
และวิถีชีวติ ของชุมชนคลองลัดภาชี
ภาพที่ ๕.๓๐ เว็บไซต์ได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย แสดงผลได้ถูกต้อง
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนมีความเหมาะสมและทันสมัย

๑๐๐
๑๐๑
๑๐๑
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
ภาพที่ ๕.๓๑ เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนชุมชนคลองลัดภาชี
ภาพที่ ๕.๓๒ ภาพโครงสร้างของระบบ ความเชื่อมโยงของเว็บไซต์ทั้งหมด

หน้า
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๑๒
บทที่ 1
บทนํา
แนวทางการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีสว่ นร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาการน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาษีเจริญ
๑. ความเป็นมาของการวิจัย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวคิดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งใน
ระดับสากล ระดับประเทศ และระดับชุมชน เป็นหลักคิดยึดเส้นทางสายกลางในการดํารงชีวิตและมีเป้าหมายให้
เกิ ด ความสมดุ ล และพร้ อ มต่ อ การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และกว้ า งขวาง ทั้ ง ทางวั ต ถุ สั ง คม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอก หลักการสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ “สามห่วง สอง
เงื่อนไข สี่มิติ” โดยสามห่วง ประกอบด้วยความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน" สองเงื่อนไข คือ "ความรู้"
และ "คุณธรรม" ส่วนสี่มิติประกอบด้วยสมดุล ๔ มิติ คือเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม1เมื่อเทียบกับ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ใช้ในสากลจึงจะเห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ลึกซึ้งและมีความครอบคลุม
มากกว่าทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านจิตใจ มิติด้านสังคม และมิติด้านวัฒนธรรมซึ่งโดยสรุปการมีวัฒนธรรมหรือ
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ (๑) มีชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย (๒) ให้ยึดถือ
ทางสายกลาง รู้จักพอ พอดี พอประมาณ และพอใจ (๓) มีความเมตตาเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือและช่วยเหลือกัน
ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่มุ่งร้ายทําลายกัน (๔) ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร
ซื่อสัตย์สุ จริตใฝ่ห าความรู้เพื่ อ นํามาใช้ให้ เป็ นประโยชน์ (๕) ให้ สามารถพึ่ งตนเองได้ ให้พ้ นจากความยากจน
ให้สามารถพออยู่พอกิน ไม่เดือดร้อน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข วัตถุนิยมและบริโภคนิยม (สมพร เทพสิทธา,
๒๕๔๘)2 ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการพั ฒ นาและบริหารประเทศในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ต่อเนื่องจากแผนฯ ๘ ที่ ยึด “คนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒ นา” โดยในแผนฯ
ฉบับดังกล่าวได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่
“สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ”พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการวางแผนจากการดําเนินการ “โดยราชการ
เพื่อประชาชน” เป็นการมี “ประชาชนเข้าร่วม” ให้คนเป็นผู้ตัดสินใจหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาที่คํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมี เหตุ มี ผ ล และสร้างภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี เพื่ อ พร้ อ มรับ ความเสี่ ย งบนฐานของความรอบรู้ ความ
รอบคอบ ความเพียร และคุณธรรมต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐๒๕๕๔) สศช.น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดย
1สรุปจาก

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สืบค้นวันที่22เมษายน 2559
จาก http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/SufficiencyEconomy.aspx?p=4
2สมพร เทพสิทธา. การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต ฉบับสมบูรณ์ กรุงเทพฯ : กองทุน
อริยมรรค, ๒๕๔๘.

๑๓
ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาอย่ างสมดุ ล การอยู่ ร่วมกั น ด้ วยสั น ติ สุ ข ในสั งคมและการอยู่ ร่ว มกั น ระหว่ างคน
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังให้ความสําคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้
มี ส่ ว นร่ ว มดํ า เนิ น การในทุ ก ขั้ น ตอนของแผนฯ ส่ ว นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)ฉบับปัจจุบันนั้นยังคงมีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๘
แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒ นา”
รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ
เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปในทางสายกลาง มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ทั้ งมิ ติ ตั ว คน สั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ มและการเมื อ ง โดยมี ก ารวิ เคราะห์ อ ย่ า ง “มี เหตุ ผ ล” และใช้ ห ลั ก
“ความพอประมาณ” ให้ เกิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า งมิ ติ ท างวั ต ถุ กั บ จิ ต ใจของคนในชาติ ความสมดุ ล ระหว่ า ง
ความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคม
เมื อ ง มี ก ารเตรีย ม “ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ” ด้ วยการบริห ารจั ด การความเสี่ ยงให้ เพี ย งพอพร้อ มรับ ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้
“ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบเป็นไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกใน“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนิน
ชีวิตด้วย “ความเพียร” อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว
ชุ ม ชน สั งคม และประเทศชาติ 3 (สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ , ๒๕๕๔)
ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ยึดกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนที่ สําคัญ ดังนี้ (๑) การน้อมนํ าและประยุกต์ใช้ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง (๒) คนเป็ น
ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นาอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (๓) การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม แนวคิ ด การปฏิ รู ป ประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข4 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๘) นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบ
ให้มีการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”5 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๙)
3สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานักนายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สืบค้นวันที่22เมษายน 2559จาก http://www.nesdb.go.th/download/article/article_20160323112431.pdf
4สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12”
เอกสารประกอบการระดมความคิดเห็น ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, กรกฎาคม 2558. สืบค้นวันที่22เมษายน 2559จาก
http://www.nesdb.go.th/article_attach/Book_Plan12.pdf
5สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบ และการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 สืบค้นวันที2่ 2เมษายน 2559จาก
www.ppb.moi.go.th/midev01/.../3.%20MOI%2017%20Sep%202015.pdf

๑๔
ในทางปฏิบัติ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคราชการ
ภาคเอกชน และท้ องถิ่ น อาทิ สศช. ตั้ งมูลนิ ธิสถาบั นวิจัยและพั ฒ นาประเทศตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (มพพ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สถาบันส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ : หมู่บ้านนําร่องโครงการ
ปิดทองหลังพระ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขับเคลื่อนผ่านศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่มีสถานศึกษาภายใต้สังกัด เช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ก็ได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด
การศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา อย่างไรก็ตามผลการติดตามและประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พบว่าในภาพรวมแม้ว่าประชาชนเกือบทั้งหมดรู้จักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉลี่ยได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือเรียนรู้ ๑-๕ ครั้ง จากภาคราชการ แต่ส่วน
ใหญ่ยังมีความเข้าใจในระดับปานกลาง และแม้จะมีการนําไปประยุกต์ใช้โดยใช้กับการทํางานมากที่สุดแต่ส่วนใหญ่
บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่สุด คือ ความตั้งใจจริง ส่วนปัญหา/อุปสรรค
ได้ แ ก่ ทั ศ นคติ ค่านิ ย มของคนรอบข้ าง ที่ น่ าสนใจพบว่าผู้ที่ ไม่ป ระยุกต์ใช้ป รัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งและ
ผู้ที่ประยุกต์ใช้ฯ แล้วเลิกพบว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ ส่วนใหญ่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้นไป และอยู่ในภาคการศึกษา สาเหตุคือไม่รู้วิธีการนําไปประยุกต์ใช้ และขาดความรู้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบภาคีการพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม พบว่า ภาคประชาสังคม
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระดั บ สู งมากกว่ า ทุ ก ภาค และมี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ในสั ด ส่ วนสู งที่ สุ ด ภาคเอกชนมี ก าร
ประยุกต์ใช้ บ่อยแต่ไม่สม่ําเสมอ ที่น่าสนใจ คือ ภาคการศึกษา มีสัดส่วนผู้ไม่ประยุกต์ใช้สูงที่สุด แต่ผู้ประยุกต์ใช้
กลับบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับมากโดยมีสัดส่วนสูงกว่าภาครัฐและเอกชน และเท่ากับภาคประชาสังคม สศช.
จึงมีข้อเสนอแนะให้สนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาทุกระดับ ให้ส่งเสริม
ความเข้าใจในกลุ่มผู้นําองค์กรส่งเสริมการศึกษาดูงานให้มากขึ้นให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ตัวอย่างความสําเร็จ
โดยพบว่าการยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลมากที่สุด รวมทั้งเสนอแนะให้มีการให้
ความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายและเข้าถึงคนทุกกลุ่ม6 ประเด็นเรื่องการให้
ความรู้และการเผยแพร่วิธีการประยุกต์ ใช้ ป รัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงที่ ห ลากหลายและเข้าถึ งคนทุ กกลุ่ม
จึงเป็ น ประเด็ น ที่ สําคั ญ ที่ ต้ อ งดํ าเนิน การ และวิธีการที่ ส ามารถดํ าเนิ น การได้ ก็มี หลายรูป แบบ ที่ น่ าสนใจ คือ
การใช้พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) ซึ่งเป็นรูปแบบที่กําลังได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้า
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องสถานที่ เวลา (Any Where & Any Time) ทั้งนี้ การทําพิพิธภัณฑ์
6สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11”กันยายน 2557 สืบค้นวันที่22เมษายน 2559จาก http://www.nesdb.go.th/download/content/report2014/2014_003.pdf

๑๕
เสมือนอาจเป็นการริเริ่มโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เช่น ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน แต่หากเป็นการดําเนินการเพียง
ฝ่ายเดียวก็จะไม่มีความยั่งยืนเท่ากับการให้ประชาชนในชุมชนนั้นได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
เขตภาษีเจริญ เป็น ๑ ใน ๕๐ เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยทั่วไปมี
ลักษณะกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง ปัจจุบันเขตภาษีเจริญครอบคลุมพื้นที่ ๑๗.๘๓๔ ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม
๑๒๘,๑๙๔ คน แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๗ แขวง คือบางหว้า บางด้วน บางจากบางแวก คลองขวาง ปาก
คลองภาษีเจริญ และคูหาสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีสถานที่สําคัญในเชิงวัฒนธรรมหลายแห่งซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่
ยาวนาน แต่ปัจจุบันเขตภาษีเจริญมีการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภคจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตร
เป็นชุมชนเมืองมากขึ้น ในด้านการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าชุมชนและสถานศึกษาในเขตภาษี
เจริญหลายแห่งซึ่งมีทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาคือ มหาวิทยาลัยสยาม ที่เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งเดียวในเขตภาษีเจริญ ได้เข้าร่วมในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานต่างๆ มา
อย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยสยามมีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมพัฒนาชุมชนภายใต้หลักคิด “หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่ง
เขตที่ ยั่ ง ยื น ” (One University, One Sustainable District) ที่ ผ่ า นมาจึ ง ได้ ส นั บ สนุ น โครงการต่ า งๆ อาทิ
ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ที่ได้ช่วยสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะร่วมกับชุมชน ๕๔ แห่ง หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในเขตภาษีเจริญ รวมทั้งภาคีเครือข่ายนอกพื้นที่และหน่วยงานของ กทม. โดยโครงการนี้ได้รับ
การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่ากว่า ๔ ปีแล้ว เป็นต้น
การสํารวจการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตภาษีเจริญที่ดําเนินการโดยภาคีการพัฒนาใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมหรืออีก
นัยหนึ่งการมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนําเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาดังกล่าวให้
เห็นเป็นรูปธรรมจึงมีความสําคัญ เมื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์เสมือนก็จะเป็นแหล่งให้ความรู้ที่
หลากหลาย และสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม และจากการที่
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ก็จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งจะนําไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑) เพื่อสํารวจการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตภาษีเจริญ
๒) เพื่อวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมพอเพียง
ของชุมชนในเขตภาษีเจริญ
๓) เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมพอเพียง

๑๖
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
๑) ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีของการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมพอเพียง
ของชุมชนที่ดําเนินการในเขตภาษีเจริญ จะเป็นฐานข้อมูลที่สร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นตัวอย่างในเชิง
รูปธรรมของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนที่นําเสนอจะเป็นการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เป็น
ตัวอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับชุมชนอื่น
๓) ได้ต้นแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนซึ่งจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมพอเพียงของชุมชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของสาธารณชน
๔) ได้ บ ทความจากงานวิจั ยอย่ างน้ อ ย ๑ บทความ เพื่ อ นํ าเสนอต่ อ การประชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ /
นานาชาติ เช่น การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๔. คําถามหลักของการวิจัย
๑) ชุมชนในเขตภาษีเจริญมีการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ใครเป็นผู้ดําเนินการ
๒) ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมพอเพียง
ของชุมชนในเขตภาษีเจริญมีอะไรบ้าง
๓) ต้นแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการสร้างเสริมวัฒนธรรมพอเพียงด้วย
การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรเป็นอย่างไร

๖
บทที่ ๒
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ สํ ารวจวิเคราะห์ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการน้ อ มนํ าปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของชุมชนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมพอเพียงของชุมชนในเขตภาษีเจริญ ไปสู่แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ทีมผู้วิจัยได้ทําการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประมวลเป็นพื้นฐานความรู้ และกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง โดย
แบ่งเนื้อหาที่ศึกษาออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)
ตอนที่ ๒ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตอนที่ ๓ เขตภาษีเจริญกับการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)
สภาการพิพิธภัณ ฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museum) ให้ความหมายไว้ว่าพิพิธภัณ ฑ์ คือ
“สถาบันใดก็ตามที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือ หากําไร จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการ รับใช้สังคมและเพื่อการพัฒนา
สั ง คม และเปิ ด ให้ ส าธารณะชนทั่ ว ไปเข้ า ชม จั ด แสดงเผยแพร่ โ ดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การศึ ก ษาหาความรู้
เพื่ อ การศึ ก ษาเล่ าเรี ย น และเพื่ อ บั น เทิ งใจต่ อ หลั ก ฐานทางวั ต ถุ ” คํ าว่ า “มิ ว เซี ย ม” ในระยะแรกมี ก ารใช้ ใน
ความหมายของ “หอสรรพวิชา” คําว่า “มิวเซียม” ได้ถูกนํามาใช้เรียกสถานที่เก็บสะสมหนังสือและสิ่งของต่าง ๆ
ครั้งแรกที่เมืองอเล็กซานเดรียของอาณาจักรอิยิปต์โบราณเมือ่ ราว ๓๐๐ ปีก่อนคริสตกาล โดยพระเจ้าปโตเลมีที่ ๒
โซเตอร์ ได้ ท รงสร้ า ง “หอสรรพวิ ช า” แห่ ง เมื อ งอเล็ ก ซานเดรี ย (Museum of Alexandria) เพื่ อ เก็ บ งาน
วรรณกรรมในสมัยไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น อีกนัยหนึ่งหอสรรพวิชาในที่นี้ก็ทําหน้าที่เป็นหอสมุด
ด้วยเช่นกัน ความหมายของคําว่า “พิพิธภัณฑ์” เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตามความเข้าใจร่วมกันของสังคม จึง
มีคําว่า “พิพิธภัณฑสถาน” เรียกย่อๆ ว่า “พิพิธภัณฑ์” ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเมื่อกล่าวถึงก็คือ “สถานที่เก็บรวบรวม
และแสดงสิ่งต่าง ๆ” และต่อมาก็เกิดแนวโน้มใหม่ในการนิยามความหมายพิพิธภัณฑ์ของสภาการพิพิธภัณฑสถาน
ระหว่างชาติ (International Council of Museum) หรือ ICOM ซึ่งเป็นสถาบันที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติได้สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ โดย ICOM Statutes ที่ได้รับความเห็น
ชอลในการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒๐ ที่เมืองบาเซโลนา ประเทศสเปน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ได้ให้คํานิยามว่า
“พิพิธภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่เปิดเป็นสถานที่สาธารณะ และเป็นสถาบันถาวรที่ให้บริการแก่สังคม
และมีส่วนในการพัฒนาสังคม มีหน้าที่รวบรวม สงวนรักษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดง วัตถุอันเป็น
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้นคว้า การศึกษา และ

๗
ความเพลิดเพลินใจ”7นิยามดังกล่าวจึงไม่ได้จํากัดกรอบความคิดว่าพิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและ
แสดงสิ่งต่าง ๆ เท่านั้น แต่อาจหมายรวมไปถึงองค์กร หรือสถาบันใดก็ตามที่มีศักยภาพในการเป็น หรือสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้ ความหมายของ “พิพิธภัณฑ์” ตามนัยนี้จึงหมายรวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย นอกจากนี้คํานิยาม
ข้างต้น ยังได้แจงหน้าที่หลักๆ ของพิพิธภัณฑ์ไว้ ๕ ประการ คือ ๑. รวบรวม ๒. สงวนรักษา ๓. ค้นคว้าวิจัย ๔.
เผยแพร่ความรู้ และ ๕. จัดแสดงวัตถุ (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูลและคณะ, ๒๕๔๗ และICOM, ๒๕๔๔) 8
ดังนั้นพิพิธภัณฑ์เสมือนหรือ Virtual Museum จึงนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทหนึ่งตามความหมายของ
ICOM กล่าวคือ พิพิธภัณฑ์เสมือนเป็นการรวบรวมวัตถุเก็บไว้ในระบบดิจิตอลตามลักษณะของพิพิธภัณฑ์เพื่อให้
ประสบการณ์ เรี ย นรู้ ผ่ า นเนื้ อ หาที่ ใ ห้ ค วามรู้ สึ ก ส่ ว นบุ ค คล สามารถโต้ ต อบได้ และมี ค วามเข้ ม ข้ น
(personalization, interactivity and richness of content) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เสมื อ นต้ อ งมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารแก่
สาธารณชน จัดระบบความรู้ผ่านสิ่งของที่ รวบรวมและการจัด วางสิ่งต่างๆ อย่างเป็ นระบบและเกี่ยวเนื่อ งกั น
รวมทั้งต้องมีเจตนารมณ์ที่จัดจะแสดงเป็นระยะเวลายาวนาน หากจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ตามความหมาย
เดิ ม การออกแบบพิ พิ ธภั ณ ฑ์ เสมื อ นอาจจํ ากั ด ที่ ป ระเด็ น ใดประเด็ น หนึ่ งในทํ านองเดี ยวกั บ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ หรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์เสมือนยังหมายรวมไปถึงการนําเสนอ
ข้ อ มู ล ผ่ า น mobile หรื อ World Wide Web ที่ จั ด ทํ า โดยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป กติ เช่ น การแสดงสิ่ ง ของสะสมหรื อ
นิทรรศการผ่านสื่อดิจิตอล หรืออาจใช้เนื้อหาดิจิตอล อาทิnet art, virtual reality และ digital art ข้อแตกต่างที่
สํ า คั ญ ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เสมื อ นคื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทนี้ อ าจนํ า เสนอผ่ านหลายช่ อ งทางไม่ จํ า กั ด เฉพาะทางสื่ อ
อิ เล็ ค โทรนิ ค แต่ ร วมไปถึ ง สื่ อ ประเภทต่ า งๆ เช่ น online museums, hypermuseum, digital museum,
cybermuseumsหรือ web museums9
ส่ ว นคํ า นิ ย ามที่ นั ก วิ ช าการที่ เป็ น ผู้ บุ ก เบิ ก วิ ช าการด้ า นนี้ ได้ ให้ ไว้ มี อ าทิ โจน ซี คาวานอร์ (Joan C.
Cavanaugh, ๒๕๔๙) กล่าวว่า พิ พิ ธภั ณ ฑ์ เสมื อ นหมายถึง ภาพสามมิ ติ เสมื อ นจริงเป็ น แนวทางนํ าเสนอเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ได้ ทําให้ลดช่องว่างด้านระยะทาง เวลาและ
ค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถสัมผัสกับความเป็นจริงได้ อย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงจะสามารถชดเชยได้ในเรื่อง
7

ICOM, “ICOM Statutes, amended by the 20th General Assembly of ICOM, Barcelona, Spain, 6 July 2001”, in Development of
the Museum Definition according to ICOM Statutes (1946 – 2001), Electronic Document, Retrieved April 20, 2016
fromhttp://icom.museum/hist_def_eng.html] [Accessed: March 22, 2004.
8ตรงใจ หุตางกูร, ความหมายสากลของพิพิธภัณฑ์ และพัฒนาการของ "พิพิธภัณฑ์แห่งกรุงสยาม" บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทีเ่ สนอต่อ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูลและคณะ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: วิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่
1 สร้างเครือข่ายและสํารวจสภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ฐานข้อมูลพิธภัณฑ์ในประเทศไทยLast Update 20 เมษายน2556 17:52 สืบค้นวันที่ 16 เมษายน 2559 จาก
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/article_inside.php?id=1266
9 Virtual Museum Transnational Network (V-MusT.net), What is a Virtual Museum? Retrieved April 20, 2016 fromhttp://vmust.net/virtual-museums/what-virtual-museum
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ของความเป็นอิสระในการเห็นด้วยการจําลองสถานที่จริง สิ่งของที่จําลองจากของจริงและที่สําคัญที่พิพิธภัณฑ์ไม่
สามารถตองสนองได้ คือ การดูวัตถุด้วยการหมุนวัตถุ สามารถดูได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งในสถานที่จริงจะสามารถดูได้
เพียงมุมมองที่จัดให้เท่านั้น10 ส่วนเวอร์เนอร์ชไวย์เบนซ์ (Werner Schweibenz, ๒๕๔๗) กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์
เสมือนเป็นการรวบรวมวัตถุเก็บไว้ในระบบดิจิตอล โดยการเก็บไว้ในรูปของสื่อที่หลากหลาย โดยมีการบันทึก
เตรียมการไว้เพื่อเชื่อมโยง ทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในหลายรูปแบบ โดยวิธีที่ดีกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม เช่น
การติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ซึ่งพิพิธภัณฑ์เสมือนนี้ไม่จําเป็นต้องมีสถานที่และที่ตั้งจริง โดยมี
เจตนาให้ มี ก ารเผยแพร่ วั ต ถุ ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เสมื อ นและข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น ไปได้ ทั่ ว โลกผ่ า นทาง
อิ น เตอร์ เน็ ต โดยเขาเห็ น ว่ าพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เสมื อ นได้ พั ฒ นามาจากพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ห ลายประเภท คื อ the brochure
museum, the content museum และ the learning museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจึงเป็นพิพิธภัณฑ์ไร้กําแพง
หรือ a museum without walls ปัจจุบันการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถทําได้
ในหลายรูปแบบจึงตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่จริงได้ ทําให้ลดช่องว่างด้าน
ระยะทาง เวลา ค่าใช้จ่าย 11 นอกจากนี้ยังมีผู้สรุปว่าพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) คือรูปแบบการจัด
แสดงนิทรรศการที่อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อมัลติมีเดียหรือ
สื่อผสม เน้นการสร้างภาพแบบ ๓มิติ เพื่อให้ผู้ชม เกิดความรู้สึกคล้ายกับได้เข้าไปเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์จริง
เกิดขึ้นจากแนวความคิดเรื่อง ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เป็นวิธีการหนึ่งของการเผยแพร่ข้อมูล และ
ความรู้ สู่สาธารณะ โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นกลไกสําคัญในการรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลได้ อย่าง
เท่าเทียม ทั่วถึง ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 12
โดยสรุป พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) คือรูปแบบของการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ดั้งเดิมที่
ได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้สามารถดึงดูดความสนใจให้มีผู้เข้าชมและเรียนรู้ โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ
คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต มาสร้างสื่อมัลติมีเดียวหรือสื่อผสม ให้เป็นภาพ ๓ มิติ อาจเป็น
ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวก็ได้ ดูภาพได้ทุกทาง อาจมีเสียง คําบรรยายประกอบ หรือเป็นวิดิทัศน์สั้นๆ ให้ผู้ชมรู้สึก
เสมือนเดินชมอยู่ในสถานที่จริง เป็นการประหยัดพลังงาน งบประมาณจากการที่ต้องไปชมสถานที่จริง พิพิธภัณฑ์
เสมือนจริงช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ได้เต็มความรู้ของผู้เข้าชม ผู้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา ประชาชน หรือ
ผู้ ส นใจทั่ ว ไป เรื่ อ งหรื อ กิ จ กรรมจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เสมื อ นจริ ง สามารถเรี ย นรู้ ได้ อาจนํ าไปปฏิ บั ติ จ ริ ง ได้ จาก
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยรูปแบบกระบวนการต่างๆขอการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (QTVR-

10

Joan C. Cavanaugh. 2549: ออนไลน์ อ้างใน สมสุข แขมคํา. แนวคิดรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง. วารสารวิชาการ ราช
ภัฏตะวันตก วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก 3, 1 (ก.ค.-ธ.ค. 2551) หน้า 87-94.
11 Werner Schweibenz, The Development of Virtual Museums, ICOM NEWS no. 3, 2004. pp. 3-4.
12อ้างใน การเคหะแห่งชาติและวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการบริหารจัดการความรู,้ พิพิธภัณฑ์เสมือน
(Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยแบบประเพณีล้านนา. Retrieved April 20, 2016 from http://vmmaejam.nha.co.th/index.html
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Quicktime Virtual Reality) โครงสร้างภาพต่างๆ และมีชุดวิธีการสืบค้นไว้ด้วย13 ทั้งนี้ พิพิธภัณ ฑ์เสมือนเป็น
ประเด็นใหม่ที่ยังต้องทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกมาก 14
ในด้านพัฒนาการชองพิพิธภัณฑ์เสมือน ในระยะแรกช่วงก่อน ค.ศ. ๒๐๐๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้บุกเบิก
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เสมื อ นที่ ใช้ CD-ROM และ digital media มี อ าทิ The Virtual Museum, Apple Computer เริ่ม
เผยแพร่ CD-ROM ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ แบบให้เปล่าแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย และพิพิธภัณ ฑ์ประมาณ ๑,๐๐๐
แห่ ง และ Guggenheim Virtual Museum ที่ ก่ อ ตั้ ง โดยSolomon R. Guggenheim Foundation เมื่ อ พ.ศ.
๒๕๔๒ ส่วนผู้ที่บุกเบิกพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ในรูปอีเล็คโทรนิคที่ไม่ใช่ web site มักจะเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่
ก่อตั้งอยู่เดิม เช่น
- Museum of Computer Art (MOCA) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ บริหารงานโดย Don Archer องค์กรไม่
แสวงหากําไรภายใต้กรมการศึกษาแห่งมลรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
- Web Museum, Paris ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นผู้บุกเบิกพิพิธภัณฑ์เสมือนแบบ Web Museum
- The Museum of the History of Science เมื องอ็ อคฟอร์ด ประเทศอั งกฤษ ซึ่งเปิ ดทํ าการมาจั้งแต่
พ.ศ. ๒๒๒๖ แต่เริ่มใช้ระบบออนไลน์เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
- Virtual Museum of New France เริ่มใช้ระบบออนไลน์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อตั้งโดย the Canadian
Museum of Civilization Corporation
- The Natural History Museum of Los Angeles County ก่ อ ตั้ ง พ.ศ. ๒๔๕๓ ออนไลน์ เมื่ อ พ.ศ.
๒๕๔๑ เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและ
เป็นศูนย์วิจัยที่ผลิตงานอย่างต่อเนื่อง
- The Science Museum in London ก่ อ ตั้ ง พ.ศ. ๒๔๐๐ ออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ที่สําคัญของโลกที่สามารถพัฒนา museum web server เป็นแห่งแรกของสหราชอาณาจักร
โดยความร่วมมือของ Imperial College และ the Natural History Museum
- Western Australian Museum เป็น CyberMuseumที่ใช้สื่อสังคม (social media) ผ่าน Twitter และ
Facebook นํ า เสนอรู ป ภาพ วิ ดิ ทั ศ น์ และ news feeds เพื่ อ แสดงประวั ติ ศ าสตร์ ข องเมื อ ง Perth,
Western Australia
13สมสุข

แขมคํา, อ้างแล้ว. และดูความหมาย virtual museum เพิ่มเติมได้ใน Elin Ivarsson (2009). Definition and prospects of the Virtual
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Architecture, Education and Society - College of Architects of Catalonia” May 2013. Retrieved April 20, 2016 from
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๑๐
ที่ น่ า สนใจ ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารเปิ ด ใช้ ง าน The Virtual Library museums pages (VLmp) ที่ ได้ จั ด ทํ า
สารบัญพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ระหว่างประเทศ เป็นโครงการที่เริ่มดําเนินการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยโจนาทาน โบเวน
(Jonathan Bowen) จาก the Oxford University Computing Laboratoryสหราชอาณาจั ก ร โดยเป็ น ส่ ว น
หนึ่งของโครงการ the World Wide Web Virtual Library ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาการพิพิธภัณฑสถาน
ระหว่ า งชาติ (ICOM) และ Museophile Limited ต้ น ทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๐๐ สํ านั ก งานแห่ งนี้ ได้ ย้ า ยไปอยู่ ที่
London South Bank University ทํ า หน้ า ที่ เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะ a wiki on Wikia โดยมี ผู้ แ ทนจาก
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้พัฒนาระบบบัญชีรายชื่อส่งมาให้อยู่ในฐาน เช่น แอฟกานิสถาน ออสเตรีย ออสเตรเลีย
อาร์เมเนีย บรูไน บุลกาเรีย แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน เชครีพับบลิค เดนมาร์ค แอสโตเนีย ฟิจิ ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ กรีนแลนด์ ฮ่องกง ฮังการี อิตาลี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อินเดีย อิสราเอล ญี่ปุ่น จอร์แดน
อิ น โดเนเซี ย อิ รั ค เกาหลี คู เวต เลบานอน ลิ ทั ว เนี ย มาเกา มาเลย์ เซี ย เนเธอร์ แ ลนด์ นิ ว ซี แ ลนด์ นอร์ เวย์
ลักเซมเบิร์ก ปากีสถาน โปแลนด์ รัสเซีย สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ สโลวาเกีย สโลวาเนีย ไต้หวัน
ไทย เตอร์กี ยูไนเตดอาหรับอมิเรดส์วืติกัน เยเมน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา15 พิพิธภัณฑ์เสมือนดังกล่าว
มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เสมือนที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนมีอาทิ
ออสเตรเลีย
- The Art Gallery of New South Wales, Sydney มีคอเล็คชั่นเกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัยและ
ภาพถ่ายของชาวออสเตรเลีย อะบอริจินเอเซีย และชาวตะวันตก
- Museum of Victoria, Melbourne มี ค อเล็ ค ชั่ น มรดกทางวั ฒ นธรรมและธรรมชาติ ข องรั ฐ
หลายเว็ปเซค์
- ArtServeรวบรวมภาะงานศิลปะและสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่จากบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนถึงกว่า
๒๗,๐๐๐ ชิ้น
- Western Australian Museum, Perth
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- Shanghai History Museum, Shanghai
- Shanghai Science & Technology Museum(ภาษษอังกฤษและภาษาจีน) จัดแสดงพิพิธภัณฑ์
เสมือนเกี่ยวกับ “การปฎิวัติวัฒนธรรม” และ “จีนในช่วงปี '89”
เกาหลี
- Chungbuk National University Museum, Cheongju (Chungbuk Education Museum)
- Korean Folk Village Museum. Yong-in
15VLmp.Museums

around the world. Retrieved April 20, 2016 fromhttp://archives.icom.museum/vlmp/world.html

๑๑
- Kyonggi Provincial Museum, Yong-in
- War Memorial, Seoulญี่ปุ่น
- The Virtual Museum of Japanese Arts พัฒนาให้กระทรวงการต่างประเทศโดย Kodansha
International Ltd.สิงคโปร์
- National Museum of Singapore, National Heritage Board ซึ่ ง รวม Asia Civilisations
Museum, Singapore History Museum and Singapore Art Museumฮ่องกง
- Hong Kong Museum of Historyเนปาล
- Patan Museum. Traditional sacred artเนเธอร์แลนด์
- Anne Frank House, Amsterdamนิวซีแลนด์
- Auckland Museum Te Papa Whakahiku. Maori culture
- Howick Historical Village, Pakuranga, Auckland เป็นพิ พิธภั ณ ฑ์ ที่ มีชี วิตปรับ ปรุงใหม่ โดย
British immigrant village จาก Fencible settlement
- Puke Ariki, New Plymouth ศูนย์ความรู้เกี่ยวกับชนเผ่า Taranaki
- Te Papa Tongarewa Museum of New Zealand, Wellington จั ด แ ส ด ง ง า น ศิ ล ป ะ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเมารีและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เปิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
สําหรับประเทศไทยมีรายชื่อพิพิธภัณฑ์เสมือนสองแห่งใน VLmp คือ
- Bank of Thailand Museum
- Rama IX Art Museum Foundation
การจัดทําพิพิธภัณฑ์หอศิลปกรรมเสมือนจริงของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกิดจากความตระหนัก
ว่ากระแสการสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงดูจะเป็นที่นิยมกันมากขึ้น โดยเฉพาะในอารยประเทศที่เห็นความสําคัญ
ของการสร้างพิพิธภัณฑ์นั้นมักปรากฏการสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงควบคู่ไปด้วย เพื่อให้คนสามารถเข้าถึงงาน
ศิลป์ได้ง่ายขึ้น โดยไม่มีข้อจํากัดด้านระยะทางและเงื่อนเวลามาเป็นตัวกําหนด อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพิธภัณฑ์
อังกฤษ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ วาติกัน พิ พิ ธภัณ ฑ์ ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกา และอีกมากมายกระจัดกระจายอยู่ทั่ ว
ภาคพื้ น โลก พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ห อศิ ลปกรรมเสมื อ นจริงในรูป แบบออนไลน์ (Virtual Arts Museum) ที่ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้สาธารณชนและอนุชนรุ่นหลังได้ร่วมเสพ ชื่นชม และศึกษา
เรียนรู้ ผลงานศิลปะที่ ธปท. ได้สะสมเอาไว้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายทศวรรษ พร้อมทั้งเพิ่มความรับรู้เกี่ยวกับ
ธปท. ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาวงการศิลปกรรมของประเทศซึ่งช่วยยกระดับความรู้และรสนิยมทาง
ศิ ล ปะให้ แ ก่ สั งคมไทย โดยผู้ สนใจสามารถชื่น ชมผลงานศิ ล ปะที่ ส ะสมไว้ได้ ผ่ านทางเว็บ ไซต์ ข องธนาคาร คื อ

๑๒
www.thaibankmuseum.or.th/virtual.html16ส่ วน ห อ ศิ ล ป ะแ ห่ งรั ช ก าล ที่ ๙ ห รื อ The Rama IX Art
Museum ดําเนินการในรูปของมูลนิธิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงศิลปะร่วมสมัยและ
ศิลปะสมัยใหม่เพื่อเทอดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช17
ในประเทศไทย ปั จจุ บั น ระบบพิ พิ ธภั ณ ฑ์ เสมื อ นจริงกํ าลั งได้ รับ การพั ฒ นาขึ้ น ในหลายองค์ การ อาทิ
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยอิเล็กทรอนิกส์ในสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงให้
เห็นถึงกําเนิดของสภากาชาดไทย และวิวัฒนาการในด้านต่างๆ ที่จะค้นคว้าหาความรู้ และประสบการณ์ได้อย่าง
มากมาย รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูผู้มีอุปการคุณ ต่อสภากาชาดไทย ตลอดจนเป็นการเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่
อาสากาชาด ยุวกาชาด เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อมนุษยธรรมต่อไป การ
นําเสนอข้อมูลดิจิทัลในพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สภากาชาดไทย (ชั่วคราว) แบบ walk-through และวัตถุสามมิติ
เสมื อ นจริ ง สามารถเยี่ ย มชมได้ ที่ http://museum.redcross.or.th/emseum/index.html เปิ ด บริ ก ารฟรี
สําหรับทุกคน ปัจจุบันกําลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาให้สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังมีงานของหน่วยงานอื่นๆ เช่น
โครงการนําร่องจัดทําสื่อเสมือนจริงสําหรับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สํานักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
กระทรวงว้ ฒ นธรรม http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/nationalgallery/index.php/พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เสมือนจริง-virtual-museum.html รวมทั้งพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) ด้านสิ่งแวดล้อมพิพิธภัณฑ์สิริน
ธร พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ. กาฬสินธุ์เสมือนจริง และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเกลืออีสาน บ้านมะรุม ที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมคนทําเกลือบ้านมะรุม และเชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทําเกลือ
ในภูมิภาค ในhttps://th-th.facebook.com/montri.thanaphattarapornchai
การใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนได้รับความนิยมมากขึ้นแม้ว่ายังไม่มีสถิติยืนยันอย่างชัดเจนถึงจํานวนพิพิธภัณฑ์
เสมือนจริงของโลก แต่อย่างน้อย ๑,๐๐๐ กว่าแห่งทั่วโลก ก็กําลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และจากการสํารวจของ
โครงการอินเทอร์เน็ตกับชีวิตคนอเมริกันในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ หรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่าร้อยละ ๔๕ ของหนุ่มสาวชาว
อเมริกันซึ่งจํานวนครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้เคยใช้ระบบท่องเที่ยวบนอินเทอร์เน็ต
Conheim, ๒ ๕ ๔ ๘ , อ้ างใน ส ม สุ ข แขม คํ า, ๒ ๕ ๕ ๑ ) น อ กจากนี้ จาก การสํ า รวจขอ งGuggenheim
VirtualMuseum พบว่าพิพิธภัณฑ์เสมือนเป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับคนประมาณสองล้านคน และเว็บไซต์จะถูก
ใช้แสดงงานพิพิธภัณฑ์ร่วมกับระบบชุดเทคโนโลยี (อ้างใน สมสุข แขมคํา, ๒๕๕๑) ส่วนเรย์ฮอว์คีย์ (Roy Hawkey
จาก King's College London รายงานเมื่ อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าผู้เข้าเยี่ ยมชม websites ของพิ พิ ธภั ณ ฑ์ เสมื อ นมี

16ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอศิลปกรรมเสมือนจริง...ยลงานศิลป์ ผ่านโลกออนไลน์, BOT MAGAZINE หน้า 3-4. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
จาก https://www.bot.or.th/Thai/phrasiam/Documents/Phrasiam_6_2557/No04.pdf
17 Rama IX Art Museum, Thailand’s Contemporary Art on the Web.Retrieved April 20, 2016
fromhttp://www.rama9art.org/artisan/founda/image/title02.gif

๑๓
จํานวนมากกว่าผู้ที่เดินทางมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง และพบว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม websites ดังกล่าวเป็นผู้ที่
มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ 18
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
แนวคิดการมีส่วนร่วมได้เกิดขึ้นมานานแล้วโดยนักวิชาการทีความเห็นที่หลากหลายในเรื่องดังกล่าวอาทิ
เจ มิดลีย์ และคณะ (Midgley et al, ๒๕๒๙) เสนอว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนมีที่มาจากแนวคิดและอุดมการณ์
ของโลกตะวันตก อิทธิพลของการพัฒนาชุมชน และงานด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 19 ส่วนเอ็มบุชชี่ และ
คณะ (Buchyet al, ๒๕๔๓) สรุปว่าแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมมีที่มาจากทฤษฎี
ด้านรัฐศาสตร์และทฤษฎีการพัฒนา โดยเขาได้จําแนกการมีส่วนร่วมออกเป็นสองมิติ มิติแรก การมีส่วนร่วมใน
ฐานะแนวทาง อุดมการณ์ ชองการพัฒนาชุมชน (participation as an approach)กับมิติที่สอง การมีส่วนร่วมใน
ฐานะวิธีการ (participation as a method) เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติที่ชุมชนหรือประชาคมมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมการวางแผนเฉพาะเรื่อง20
ในด้านระดับการมีส่วนร่วม IAP2 – the International Association for Public Participation ซึ่งเป็น
องค์กรระดับนานาชาติได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 21
ระดับที่ ๑ การให้ข้อมูล ข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แต่เป็นระดับที่
สําคญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมใน
เรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูล สามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์การเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสารผ่านทางสื่อ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าวการติดประกาศ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
ระดั บ ที่ ๒ การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น เป็ น กระบวนการที เปิ ด ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วย วิธีต่างๆเช่น การรับฟังความ
คิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
ระดับที่ ๓ การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
18Hawkey,

Roy (2007). "Learning with Digital Technologies in Museums, Science Centres and Galleries.”A NESTA Futurelab
Research report - report 9. 2004. <hal-00190496> Retrieved April 19, 2009 from https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190496
19Midgley J, Hall A, Hardiman M, Narine D (Eds) (1986) 'Community participation, socialdevelopment and the state.' (Methuen:
London ; New York)
20Buchy M, Ross H, Proctor W (2000) ‘Enhancing the information base on participatory approaches in Australian natural resource
management: Commissioned research under the Land & Water Australia’s Social and Institutional Research Program.’ Land &
Water Australia, Canberracited in Tristan Claridge, Evolution of Participation Theory, Social Capital Research, Posted on January 8,
2013. Retrieved April 22, 2016 from http://www.socialcapitalresearch.com/designing-social-capital-sensitive-participationmethodologies/evolution-participation-theory.html
21 International Association for Public Participation, IAP2's Public Participation Spectrum.Retrieved from
http://www.iap2.org.au/resources/public-participation-spectrum

๑๔
เสนอแนะแนวทางที่นําไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐเช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็น นโยบาย เป็นต้น
ระดับที่ ๔ ความร่วมมือเป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วมโดยเป็นหุ้น ส่วนกับ
ภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจและมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่นคณะกรรมการที่มีฝ่าย
ประชาชนร่วมเป็นกรรมการเป็นต้น
ระดับที่ ๕ การเสริมอํานาจแก่ประชาชนเป็นขั้นทีบ่ ทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุดโดยให้ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจเช่นการลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอํานาจให้ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจทั้งหมดเป็นต้น
ในประเทศไทย พิณสุดา สิริธรังศรี (๒๕๕๗) ได้กล่าวถึงวิธีการมีส่วนร่วม ๘ ประการ ในการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม คือ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล
ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม โดยมีรายละเอียดดังนี22้
๑) การร่วมคิด ก่อนการดําเนินโครงการ มีการจัดทําประชาคม และระดมความเห็นจากองค์กร หน่วยงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ จากนั้นมีการวางแผนร่วมกัน
๒)การร่ ว มวางแผน หลั งจากการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น จากองค์ ก รหน่ ว ยงาน ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
ประชาชนในชุมชนแล้ว วางแผนการดําเนินโครงการและกิจกรรมร่วมกัน โดยเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ
ตามความต้องการของประชาชนฯ
๓)การร่วมตัดสินใจ เมื่อต้องตัดสินใจดําเนินงานในเรื่องสําคัญหรือเรื่องที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
จะมีการตัดสินใจร่วมกันของคณะทํางานโครงการฯโดยเฉพาะการตัดสินใจจัดลําดับความสําคัญ ของโครงการ
กิจกรรมที่มีความสําคัญใกล้เคียงกัน แต่จําเป็นต้องเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือของ
ผู้เรียน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ จะขึ้นอยู่กับผู้นําขององค์กรด้วย
๔)การร่วมดําเนินการ การดําเนินโครงการตามแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมโดยได้มีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบการแบ่งงานกันทําตามโครงการย่อย ที่กําหนดไว้
๕)การร่วมรับผิดชอบ เมื่อมีการแบ่งงานกันทําตามโครงการย่อยที่กําหนดไว้ในแผนงานแล้ว ได้ดําเนินการ
ตามที่กําหนดตามความรับผิดชอบของแต่ละคน/คณะ
๖)การร่วมติดตามประเมินผล กําหนดให้มีการติดตามประเมินผล โดยคณะทํางาน และยังมีการติดตาม
จากภาคประชาชนหรือชุมชน แบบไม่เป็นทางการ การร่วมประชุมติดตามผล

22พิณสุดา

สิริธรังศรี (บรรณาธิการ) ๒๕๕๗ การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน: แนวคิด สู่การปฏิบัติ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร DPU Coolprintมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๑๕
๗)การร่วมแก้ ปั ญ หา เมื่อ มี ปั ญ หาการดํ าเนินงานในแต่ ละกิจกรรม ได้ ร่วมกั นแก้ไข ทํ าให้ปั ญ หาและ
อุปสรรคคลี่คลายลง
๘)การร่วมชื่นชม การร่วมชื่นชมเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่โครงการประสบผลสําเร็จนําไปสู่การทํางาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลต่อการผนึกกําลังและเกิดความยั่งยืน
ตอนที่ 3 เขตภาษีเจริญกับการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เขตภาษีเจริญมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานโดยชื่อของเขตนํามาจากชื่อของ คลองภาษีเจริญ ที่ขุดขึ้น
เชื่อมแม่น้ําท่าจีน (ที่ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน แขวงเมืองสมุทรสาคร) กับคลองบางกอกใหญ่ เพื่อเป็น
การสัญจรทางน้ํา ซึ่งเน้นการส่งอ้อยและน้ําตาลจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองหลวง โดยเริ่มขุดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๐๑
เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ และชื่อคลองตั้งตามชื่อพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ (ต่อมาเป็น พระยาพิสณฑ์สมบัติ
บริบูรณ์ ต้นสกุลพิศลยบุตร และบรรพบุรุษของราชสกุลกิติยากร) ผู้เป็นแม่กองดูแลงานขุดคลองนี้อําเภอภาษีเจริญ
ได้ รับ การจัด ตั้ งขึ้ นในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ มี ฐานะเป็ นอํ าเภอหนึ่ งของจังหวัด ธนบุ รี ได้มี การเปลี่ ยนปลงหลายครั้ง
จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ อําเภอภาษีเจริญจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครมี
หน่วยการปกครองย่อย ๑๐ แขวงต่อมาพื้นที่ทางทิศตะวันตกของเขตภาษีเจริญ มีความเจริญ และมีป ระชากร
หนาแน่น กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งสํานักงานเขตภาษีเจริญ สาขา ๑ ดูแลแขวงบางแค บางแคเหนือ และบางไผ่
และในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศแบ่งพื้นที่ปกครองของสํานักงานเขตภาษีเจริญ สาขา ๑
ดังกล่าวออกไปตั้งเป็นเขตบางแค จากฐานข้อมูลของสํานักงานเขตภาษีเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 23 พบว่า
เขตภาษีเจริญครอบคลุมพื้นที่ ๑๗.๘๓๔ ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม ๑๒๘,๑๙๔ คน แบ่งพื้นที่การปกครอง
ออกเป็น ๗ แขวง คือ บางหว้า บางด้วน บางจาก บางแวก คลองขวาง ปากคลองภาษีเจริญ และคูหาสวรรค์

23สํานักงานเขตภาษีเจริญ.

ฐานข้อมูลของสํานักงานเขตภาษีเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สืบค้น 22 เมษายน 2559 จาก
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000052/plan/pattanaket/row4/pasricharoen.pdf

๑๖

ที่

ตารางที่ ๒.๑ ข้อมูลด้านประชากรของสํานักงานเขตภาษีเจริญ
แขวง
จํานวนที่อยูอ่ าศัย (หลัง)
จํานวนประชากร (คน)
บ้าน

1
2
3
4
5

บางหว้า
บางด้วน
บางจาก
บางแวก
คูหา
สวรรค์
6 คลอง
ขวาง
7 ปาก
คลอง
ภาษี
เจริญ

อพาร์
ทเม้นต์
/
คอนโด
มิเนียม
/หอพัก

รวม

รวมจํานวน รวม
ประชากร (คน) จํานวน
อายุ 0 - 15 ปี อายุ 16 - 60 อายุ 61 ปีขึ้น ชาย หญิง ประชา
ปี
ไป
กร
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ทั้งหมด

13,003

10

13,013

4,527

4,270

13,024

14,265

1,357

1,935

18,908

20,470

39,378

8,076

3

8,079

3,836

3,587

10,404

11,523

1,126

1,435

15,366

16,545

31,911

6,927

8

6,935

835

844

2,309

2,628

299

444

3,443

3,916

7,359

2,278

-

2,278

2,276

2,129

7,004

7,881

761

1,047

10,041

11,057

21,098

2,082

-

2,082

740

720

2,451

2,687

368

450

3,559

3,857

7,416

6,809

2

6,811

1,013

1,011

2,991

3,325

307

448

4,311

4,784

9,095

1,824

11

1,835

2,076

1,980

6,887

7,324

981

1,360

9,944

10,664

20,608

ทั้งนี้ สภาองค์กรเขตภาษีเจริญ สํานักงานเขตภาษีเจริญ ได้ทําการสํารวจชุมชนเมื่อเดือนเมษายน พ. ศ.
๒๕๕๙ ปรากฏว่ามีชุมชนที่หลากหลายดังนี้

๑๗

ภาพที่ ๒.๑แผนผังพื้นที่ชุมชนในเขตภาษีเจริญ
ที่มา: สภาองค์กรเขตภาษีเจริญ สํานักงานเขตภาษีเจริญ, ชุมชนในเขตภาษีเจริญ, ภาพรวมของหน้าเว็บที่แสดงเมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.
๒๕๕๙ สืบค้นจาก http://coc.nida.ac.th/node/8305

สําหรับข้อมูลในด้านสถานที่ราชการและสถานศึกษา ประเภทโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข พบว่า
มีโรงพยาบาล ๓ แห่ง คือโรงพยาบาลพญาไท ๓ โรงพยาบาลบางไผ่ และโรงพยาบาลภาษีเจริญ ศูนย์บ ริการ
สาธารณะสุข ๕ แห่ง คือ ศูนย์ฯ ๔๐ สาขาโกยเอี่ยมสะอาด ศูนย์ฯ ๔๗ สาขาวัดกําแพง ศูนย์ฯ ๔๗ สาขายายทวด
มาก ศูนย์ฯ ๔๗ สาขาคลองขวาง ๙ ศูนย์ฯ ๖๒ สาขาตวงรัชฎ์ศศะนาวิน จํานวนศาสนสถานในพื้นที่แบ่งเป็ น
ศาสนาพุทธ ๒๗ แห่ง (อารามหลวง ๖ วัด และวัดราษฎร์ ๒๑ วัด) คริสตศาสนา ๕ แห่ง ศาสนาอื่นๆ ๖ แห่ง แต่ไม่
มีสถานที่ประกอบศาสนาอิสลาม กิจกรรมตามประเพณีที่สําคัญ โดดเด่น ได้แก่ งานประเพณีชักพระวัดนางชี – วัด
ไก่เตี้ย เป็นงานประเพณีในวันแรม ๒ ค่ํา เดือน ๑๒ ของทุกปีซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวฝั่งธน ได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกัน
มาเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี โดยขบวนแห่เรือจากฝีพายกองทัพเรืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเสด็จไปตามลํา
คลองเริ่มออกจากวัดนางชี เขตภาษีเจริญ (คลองด่าน) ผ่านคลองบางกอกใหญ่ คลองชักพระ เข้าคลองบางกอก
น้ อ ยไปสิ้ น สุ ด วั ด ไก่ เตี้ ย เขตตลิ่ งชั น เที่ ย วกลั บ ออกจากวั ด ไก่ เตี้ ย ไปตามคลองบางกอกน้ อ ย ออกจากแม่ น้ํ า
เจ้าพระยา เลี้ยวเข้าคลองบางกอกใหญ่ แล้ววกกลับเข้าคลองด่าน ไปสิ้นสุดวัดนางชีตามเดิม เพื่อให้ประชาชนที่เฝ้า
รอทั้งสองฝั่งคลองตลอด เส้นทางได้กราบไหว้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

๑๘
ส่วนข้อมูลสถานศึกษา ในด้านการศึกษาในระบบโรงเรียน มีรายงานว่าเขตภาษีเจริญมีโรงเรียนในสังกัด
หน่วยงานต่างๆ แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม จําแนกเป็น
- โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนวัดนิมมานรดี แขวงบางหว้า โรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้วน โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานข้า) แขวงบางหว้า โรงเรียนวัด
ชัยฉิมพลี แขวงบางด้วน โรงเรียนวัดโคนอน แขวงบางหว้า โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย แขวงบางแวก
โรงเรียนวัดโตนด แขวงบางแวก โรงเรียนวัดตะล่อม แขวงบางแวก โรงเรียนวัดกําแพง แขวงบางแวก
โรงเรียนวัดทองศาลางาม แขวงปากคลองภาษีเจริญ โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร แขวงคูหาสวรรค์
โรงเรียนวัดประดู่ (พ่วงอุทิศ) แขวงบางไผ่ โรงเรียนบางจาก แขวงบางจาก
- โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนวัดชัยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก
- โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
แขวงบางด้วน โรงเรียนวัดรางบัว แขวงบางหว้า โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ แขวงปากคลองภาษี
เจริญ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ แขวงปากคลองภาษีเจริญ
- โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ ก ษาเอกชน ได้ แ ก่ โรงเรี ย นดํ ารงเรือ งวิ ท ย์ แขวงบางด้ ว น
โรงเรียนชาญกิจวิทยา แขวงบางหว้า โรงเรียนสุจิณณ์ วดี แขวงบางไผ่ โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา
แขวงคูหาสวรรค์ โรงเรียนสุธรรมศึกษา แขวงคูหาสวรรค์ โรงเรียนเผดิมศึกษา แขวงปากคลองภาษี
เจริญ โรงเรียนสุภาคมวิทยา แขวงปากคลองภาษีเจริญ โรงเรียนสถาพรศึกษา แขวงปากคลองภาษี
เจริญ โรงเรีย นเอกประสิ ท ธิ์ศึ กษา แขวงปากคลองภาษี เจริญ โรงเรียนศิ ลปบํ ารุง แขวงบางหว้า
โรงเรียนสุภาคมศึกษา แขวงปากคลองภาษีเจริญ โรงเรียนนีรนาทวิทยา แขวงบางหว้า โรงเรียนวัด
นาคปรก แขวงปากคลองภาษีเจริญ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา แขวงบางด้วน โรงเรียนทองพูน แขวง
คลองขวาง โรงเรียนฐานปัญญา แขวงบางหว้า โรงเรียนตรีมิตรวิทยา แขวงคลองขวาง โรงเรียนเซนต์
ปีเตอร์ ธนบุรี แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
เขตภาษี เจริญ มี โรงเรียนอาชีวศึ ก ษา๑ แห่ ง คื อ วิท ยาลัย พณิ ชยการธนบุ รี แขวงคู ห าสวรรค์ ส่วนใน
ระดับอุดมศึกษามีสถาบันการศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียว คือ มหาวิทยาลัยสยาม แขวงบางหว้า
ในด้านการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขตภาษีเจริญ ได้ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวมา
ระยะหนึ่งแล้ว แต่เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลมีโครงการชุมชนคุณธรรมพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ในสังคมไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งจัดกิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในการนําหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ
ประเทศชาติให้เกิดความสงบสุข ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการนําศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยมา
สร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็ง ปลูกฝังเด็กเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยกรมการศาสนา กระทรวง

๑๙
วัฒนธรรม ได้ประกาศให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ที่มีอยู่ ๔,๑๑๗ แห่ง เป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ที่มี ๓ มิติคือ มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาคุณ ภาพชีวิต ดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายว่า
ภายในปี ๒๕๕๙ นี้จะขับเคลื่อนให้มี ๗๐ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบทั่วประเทศ ที่สําคัญจะมีการถอดบทเรียน ศพอ.
ที่ขับเคลื่อนเป็น ชุมชนคุณธรรม ได้ประสบผลสําเร็จ ๑๑ แห่งเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างชุมชนคุณธรรมพลัง
บวรทั่วประเทศ ปรากฏว่า ศพอ.วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ เป็นเพียง ศพอ. ในกรุงเทพมหานครแห่งเดียวที่ได้รับ
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ในส่วนสํานักงานเขตภาษีเจริญเมื่อไม่นานมานี้ได้จัดตั้ง “แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานเขต
ภาษีเจริญ” ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันแก้ไข โดย
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจะให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะกับหน่วยงานต่างๆ หรือประชาชนทั่วไปที่
สนใจ สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยการนําของเหลือใช้ในครัวเรือน ชุมชน มาเพิ่มมูลค่า คุณค่า เพื่อช่วย
ลดปริมาณขยะ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และที่สําคัญเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย โดยใน
แหล่งเรียนรู้ฯ จะมีการแนะนําวิธีการทําไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชผ่านการประกอบอาหารแล้ว การทําก๊าซชีวภาพ
จากมูลสัตว์หรือเศษ อาหาร น้ําหมักชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม การปลูกผักไร้สารพิษ เป็นต้น25
สําหรับสถานศึกษาทีได้ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากรายงานสถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๐ ของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการดําเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พบว่าเขตภาษีเจริญ
มีสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีหลายแห่ง เช่น
- โรงเรียนวลีรัตน์วิทยาระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล - อ. ๓) เด็กปฐมวัย หรือ Waleerat Junior ของ
โรงเรียนจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยหลักการของ Brain-based learning และกิจกรรมพหุ
ปัญญาภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและแสดงออก ด้านต่างๆ
- โรงเรี ย นวั ด ชั ย ฉิ ม พลี มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ จ ะมุ่ งมั่ น ในการจั ด การศึ ก ษา ให้ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
การศึกษาของชาติ ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการดําเนินชีวิตตามแนววิถี
พุทธ โรงเรียนได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการจัดการศึกษาและการดําเนิน
ชีวิต เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ครูใช้หลักไตรสิกขาพัฒนา
ผู้เรียน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ศีล คือความพอประมาณ สมาธิ คือ การมี
ศพอ. ที่ขับเคลื่อนเป็น ชุมชนคุณธรรม ได้ประสบผลสําเร็จ อีก 10 แห่ง คือ ศพอ.วัดอัมพวัน จังหวัดลพบุรี,ศพอ.วัดร่มบารมี จังหวัดพิษณุโลก, ศพอ.
วัดวังตะคร้อ จังหวัดสุโขทัย,ศพอ.วัดจําปา จังหวัดศรีสะเกษ,ศพอ.วัดแม่ฮ้อยเงิน จังหวัดเชียงใหม่ ,ศพอ.วัดเกรียงไกรเหนือ จังหวัดนครสวรรค์,ศพอ.วัด
โฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรี ,ศพอ.วัดเทพประดิษฐาราม จังหวัดชุมพร , ศพอ.วัดหัวลําโพง กรุงเทพ และศพอ.วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ดูเพิ่มเติมใน
รัฐบาลไทย, การเสวนาทางวิชาการ : ชุมชนคุณธรรมพลังบวร ( บ้าน วัด โรงเรียน) สืบค้น ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ จาก
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-45-47/item/102096
25
ประชาสัมพันธ์เขตภาษีเจริญ, แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, ข่าวประชาสัมพันธ์พันธ์กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สืบค้นวันที่ 21
เมษายน 2559 จากhttp://flagship.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=662
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๒๐
เหตุผล และปัญญา คือ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และโครงการต่าง
ๆ การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยนโดยใช้ หลั ก ปรัช ญาโรงเรีย น “คุ ณ ธรรม นํ าความรู้” ทํ าให้ ผู้ เรีย นมี
คุณ ธรรมและจริยธรรม คุณ ลักษณะอัน พึ งประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในปีการศึก ษา
๒๕๕๐ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งเป็นรางวัลที่บุคลากร
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลีมีความภาคภูมิใจ และโครงการเสริมสร้างวินัยชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยังได้รับรางวัลในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาฯ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น รางวัลเกียรติคุณ
สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดี) ระดับประถมศึกษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย
- โรงเรียนวัดนาคปรก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๓ ขวบถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน
ทั้ งหมด ๑๙๑ คน มี วิสั ยทั ศ น์ ว่าภายในปี ๒๕๖๐ โรงเรีย นวัด นาคปรกจะเป็ น องค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ห้องเรียนคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพตามวิถีธรรมวิถีไทยสู่วิถีสากล บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย มีเป้าหมายหนึ่ง นักเรียนได้รับการปลูกฝัง ความดี
งามขึ้นในจิตใจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ กรมการศาสนาได้คัดเลือก
สถานศึ กษาต้ นแบบที่มี แนวทางปลูกปัญ ญาด้ วยมิติ ศาสนาเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนเพื่ อเผยแพร่สู่
สถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป อาทิ โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนเผดิมศึกษา และ
โรงเรียนวัดนาคปรก ซึ่งได้สอนทักษะชีวิตเด็กด้วยหลักธรรมโดยจัดทําแนวทางสอนทักษะชีวิต พัฒนาการ
เรียนการสอนเด็กตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนําร่องที่โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา-วัด
สุทัศน์-เผดิมศึกษา-วัดนาคปรก ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ดําเนินชีวิตแบบวิถีวัฒนธรรมไทย ทําให้
เด็กมีทักษะในการปรับตัวอยู่ในสังคมมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
และโรงเรียนวัดนาคปรกได้คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่มีแนวทางปลูกปัญญาด้วยมิติศาสนาเสริมสร้าง
สุขภาวะนักเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สถานศึกษาอื่นๆต่อไป ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในมิติศาสนาต้นแบบ ที่โรงเรียนวัดนาคปรก โดยมีพระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก
ผู้บริหารโรงเรียนวัดนาคปรก ผู้บริหารเครือสหพัฒน์ ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวน
มาก สําหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การแต่งกายชุดขาว รักษาศีล ๕ และปฏิบัติธรรม
ในวันธรรมสวนะของโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนาต้นแบบที่โรงเรียนวัดนาคปรก นับว่า
มีความสําคัญอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ น้อมนํา
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ซึ่งกรมการศาสนาได้นําหนังสือชุด นิทานคุณธรรมจากพระราชดํารัส เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน โดยแต่ละ
เล่มเป็นเรื่องหลักธรรมทางศาสนาที่เป็นหลักพื้นฐานในการดําเนินชีวิต ซึ่งนํามาจากพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ

๒๑
- โรงเรียนจัน ทร์ป ระดิษ ฐารามวิทยาคม สํานั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต ๑ มีน โยบาย
ส่งเสริมเร่งรัดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู้ พัฒนาตนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้
สถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันศาสนา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- โรงเรี ย นวั ด นวลนรดิ ศ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้ นฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิการ ประกาศใช้ ม าตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาเพื่ อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการกําหนดค่าเป้าหมาย ๒๕๕๗ ภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่
กําหนดว่า “วิชาการล้าเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนําเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ยึดมั่นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข มีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะความสามารถเต็มศักยภาพ
รู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ และดํารงตนอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในด้านชุมชนที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชนเมือง ศึกษากรณีเขตภาษีเจริญ : ชุมชนพูนบําเพ็ญ และชุมชนคลองลัดภาชี 26 ผลการศึกษา พบว่า การ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๒ ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข รูปแบบ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนพูนบําเพ็ญและชุมชนคลองลัดภาชีมีรูปแบบการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของแนวเศรษฐกิจพอเพียงมี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. ชุมชน ประกอบด้วยผู้นําและคนใน
ชุมชนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๒. กระบวนการพัฒนาชุมชน และ ๓. เป้าหมาย
หรือผลลัพธ์ ชุมชนพูนบําเพ็ญ มีการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงความ
ยั่งยืนของชุมชน ทําให้ได้รางวัลจํานวนมาก เช่น รางวัลชุมชนสีเขียวดีเด่น ชนะเลิศระดับกลุ่มเขต (กรุงธนเหนือ)
พ.ศ. ๒๕๔๕ รางวัลชุมชนสีเขียวดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ รางวัลเกียรติบัตรชุมชน
เข้มแข็งปลอดลูกน้ํายุงลาย พ.ศ. ๒๕๔๖ ระดับศูนย์สาธารณสุขชุมชน และรางวัลชุมชนสาธารณสุขมูลฐานดีเด่น
ระดับกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่ผู้นําและคนภายในชุมชนร่วมกันดูแลชุมชนให้
น่าอยู่ ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้และจัดการขยะอย่างเป็นระบบทั้งการคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการนําขยะ
ที่ คั ด แยกแล้ ว เช่ น ขยะที่ ส ามารถนํ า กลั บ ไปใช้ ใหม่ ได้ ก็ นํ าออกไปขาย ขยะที่ เป็ น ใบไม้ ก็ นํ าทํ า เป็ น ปุ๋ ย หมั ก
นอกจากนั้นภายในชุมชนยังมีการพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ จัดทําผลิตภัณฑ์แปรรูปส่วนด้านสังคมวัฒนธรรม
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๒๒
ชุมชนพูนบําเพ็ญประสบความสําเร็จจากการจัดศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อสอนทําขนม ทําสิ่งประดิษฐ์หลาย
อย่าง เช่นแกะสลัก/พับใบเตยเป็นดอกกุหลาบ ปั้นของจิ๋ว งานตัดกระดาษ ทางมะหวด (มะ/พะ) จักสาน ปลา
ตะเพียน และสาธิตการทําว่าวในลักษณะกิจกรรมสามวัย ทั้งวัยเด็ก วัยทํางานและวัยผู้สูงอายุทําร่วมกันใช้ปราชญ์
ชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดสู่เด็กรุ่นใหม่ทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่สนใจเรียนรู้ ที่น่าสนใจ ชุมชนพูนบําเพ็ญ ภาษี
เจริญ ได้รับการบันทึกเป็น "ชุมชนสีเขียว หัวใจเดียวกัน" ชุมชนเก่าแก่ในกรุงเทพฯ ที่ร่วมกันอนุรักษ์สายน้ําใน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง: สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๔๙ จากการริเริ่มสู่การ
ปฏิบัติจริง เกิดเป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ มากมายโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานการบริหารจัดการ
ร่วมกัน ส่วนชุมชนคลองลัดภาชี เป็นชุมชนที่ถูกไล่รื้อจากชุมชนสวนมะพร้าว หมู่ ๑๒ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
จากเจ้าของที่ดินเดิม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และจะต้องออกจากที่ดินเดิม โดยเจ้าของที่ดินเดิมให้ค่ารื้อ
ถอนจํานวนหนึ่ง จากนั้นได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เพื่อจะได้นําเงินที่ได้จากการไล่รื้อมาออมไว้
เพื่อที่อยู่อาศัย และจัดการประชุมกลุ่มขึ้นมา ชุมชนคลองลัดภาชีมีการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ คือ ๑. ที่อยู่อาศัย
เรียกว่า “บ้านมั่นคง” ๒. สวัสดิการ มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมชน และ ๓. สิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้
ชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและมีธนาคารขยะ แยกขยะรีไซเคิล
นอกจากนี้ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวใน
พื้นที่นี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อย่างต่อเนื่องมากว่า ๔
ปี ใ ห้ ดํ า เนิ น แผนงานวิ จั ย การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ เ พื่ อ สุ ข ภาวะ: กรณี นํ า ร่ อ งเขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะโดยได้รับความร่วมมือจาก ๕๔ ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และภาคีเครือข่ายนอกพื้นที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งหน่วยงานของ กทม. อาทิ สํานักสวนสาธารณะ
สํานักผังเมือง สํานักวิศวกรรมจราจรและขนส่ง กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ทํา
ให้พื้นที่รกร้าง พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ Thai health และสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาวะ กว่า ๓,๘๙๑
ตารางวา กลับกลายเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์ต่อสุขภาวะทั้งด้านการออกกําลังกาย ด้านอาหารและการปรับภูมิทัศน์
การจัดการขยะ น้ําเน่า ภายใต้แผนงานวิจัยดังกล่าวมีรายงานวิจัยหลายเรื่อง เช่น รายงานวิจัยของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อาทิ
- วารุณี เพไร และคณะ รายงานวิจัยเรื่อง “สุขภาวะกับการเป็นตลาดของภาษีเจริญ” ผลวิจัยพบว่า
ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการพั ฒ นาตลาดให้เป็นพื้นที่ สร้างสรรค์สุขภาวะ ทั้งเจ้าของตลาด ผู้ค้าและ
ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าการพัฒนาตลาดให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ มีความสําคัญและ
ต้องการให้มีการปรับปรุงตลาดให้เป็นตลาดที่ขายอาหารทั้งปลอดสารพิษและอาหารทั่วไป โดยเห็นว่า
เจ้าของตลาดควรดาเนินการร่วมกับผู้ค้าและหน่วยงานต่าง ๆ งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะให้เชิญเจ้าของ
ตลาด บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมวางแผนการในพัฒนาตลาด และส่งเสริมให้ตลาดมี
การนําสินค้าในชุมชนมาจัดจาหน่าย เพื่อเป็นการลดต้นทุน และลดราคาสินค้าได้

๒๓
- สุวรรณา เชียงขุนทด และคณะ รายงานวิจัยเรื่อง “ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคน
ภาษีเจริญ”การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดพื้นที่สาหรับให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และ
มี การสํ ารวจภาวะโภชนาการของเด็ กนั กเรีย นและมี การจั ด กิ จกรรมในโรงเรียนเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
โรงเรียนเป็นต้นแบบของโรงเรียนในพื้นที่สุขภาวะ
ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยสยามที่ให้ความสําคัญกับการปลูกฝังวิธีคิดแบบใหม่ และการ
เข้ า ถึ ง ชุ ม ชนในคนรุ่ น ใหม่ โดยได้ บู ร ณาการการเรี ย นการสอนให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คณะของมหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว ม
กระบวนการด้วยการเรียนรู้วิถีชุมชน จึงได้สนับสนุนให้ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒ นาชุมชน (ศวพช.) ร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาพื้นที่สุขภาวะร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานเขตภาษีเจริญ และ
ภาคีเครือข่าย เปิด "หน่วยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ" ซึ่งเป็นการสานพลัง
ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาข้อจํากัดเชิงพื้นที่ของความเป็นเมือง ให้กลับกลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ
ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการทํางานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน โดยนายโฆษิต อักษรชาติ ผอ.เขต
ภาษีเจริญ กล่าวว่า การร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม ที่สําคัญ เกิดการทํางานของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี ๕๔ ชุมชนเป็นฐานการ
พัฒนารูปแบบใหม่ ขณะนี้การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะได้ยกระดับสู่นโยบายระดับเขตภาษีเจริญ ซึ่งสํานักงานเขตฯ ได้
ให้ความสําคัญและสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งหน่วยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะขึ้นโดยมี
บุคลากรของเขต ชุมชนและภาคี ร่วมพิจารณาแผนการทํางานของทุกหน่วยงานที่ส่งมารวมกันที่หน่วยฯ และจะ
เคลื่อนการทํางานไปพร้อมๆ กัน และเกิดการต่อยอดขยายผลการเรียนรู้จากการดําเนินงานต่อไป27
โดยสรุป จึงเห็นได้ว่าภาคีการพัฒนาในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในเขต
ภาษีเจริญ ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาวิถีชีวิตโดยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง
และมีแนวปฏิบัติที่ดีหลายโครงการ แต่การรวบรวมข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบยังมีอยู่น้อย การพัฒนา
พิพิธภัณฑ์เสมือนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยดําเนินการดังกล่าวและเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมสําหรับทุก
เพศทุกวัยโดยไม่มีข้อจํากัดในด้านเวลา
สําหรับงานวิจัยอื่นๆ ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน จากการ
สืบค้นฐานข้อมูลวิจัยของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีอาทิ
- พัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์ (๒๕๔๓) บทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
- ศิริพร พันธุลี และคณะ (๒๕๔๙) โครงการวิจัยการจัดการความรู้ของกลุ่มรักษ์ดอยหลวงเพื่อสร้าง
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านห้วยหม้าย
27สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.). สร้างมิติใหม่ พัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ. ข่าววันที่ 8 มีนาคม 2559. สืบค้นวันที่ 21 เมษายน 2559
จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/30857.html

๒๔
- ศุภกร ประทุมถิ่น (๒๕๕๓) การสร้างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม : ชุมชนไทยใหญ่ บ้านถ้ําลอด อําเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- มณี เทพาชมภู (๒๕๕๓) ลิเก: การอนุรักษ์ และพัฒนาตามมิติทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวคิดของการวิจัย และนิยามศัพท์
๑. กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

๒๕
๒. นิยามศัพท์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ประกอบด้วย (๑) ความ
มีเหตุผล คือ ตัดสินใจกระทําสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพอเพียงต้องใช้เหตุผล และพิจารณาด้วยความรอบคอบ
(๒) ความพอเพียง คือ รู้จักพอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น
(๓) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ เตรียมใจให้พร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๔) การมี
ความรู้ คือ นําความรู้มาใช้ในการวางแผนและดําเนินชีวิต (๕) การมีคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม หมายถึง การเสริมสร้างวัฒนธรรมพอเพียงโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
วัฒนธรรมพอเพียง หมายถึง การรับรู้ของชุมชนในด้านการดําเนินวิถีชีวิตที่น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีหลักปฏิบัติที่สําคัญ คือ (๑) มีชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย (๒) ยึดถือทางสายกลาง
รู้จักพอ พอดี พอประมาณ และพอใจ (๓) มีความเมตตาเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือและช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียน
กัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่มุ่งร้ายทําลายกัน (๔) ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต
ใฝ่หาความรู้เพื่อนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ (๕) ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ให้พ้นจากความยากจน ให้สามารถพออยู่
พอกิน ไม่เดือดร้อน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข วัตถุนิยม และบริโภคนิยม
แนวทางการพั ฒ นาพิ พิ ธภั ณ ฑ์ เสมื อน (Virtual Museum) หมายถึง ตัวอย่างรูปแบบการจัด แสดง
นิทรรศการเสมือนในรูปแบบของ digital content museum ที่อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และระบบอินเตอร์เน็ต นําเสนอโดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับการปฏิสัมพันธ์กับ ข้อมูลต่างๆ (multimedia and
interactivity of contents) มาเป็ น กลไกสํ าคั ญ ในการรวบรวมและเผยแพร่ ข้ อ มู ล และความรู้สู่ ส าธารณะใน
รูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ อาทิ รูปภาพ วิดีทัศน์ และวัตถุสามมิติเสมือนจริง โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทุก
ที่ในระบบเครือข่ายและทุกเวลาที่ต้องการผ่านอุปกรณ์ ท่ีหลากหลาย โดยใช้แนวคิด web-based responsive
design ที่ผู้ใช้บริการและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น smart phone, tablet และ
notebook โดยไม่มีข้อจํากัดของเวลาและสถานที่ ผลลัพธ์ทีได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นต้นแบบพิพิธภัณ ฑ์เสมือน
(Virtual Museum Prototype) ที่ นํ า เสนอต้ น แบบของ digital content ใน Virtual Museum ได้ แ ก่ การ
วิเคราะห์และคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม นํามาออกแบบ พัฒนา และนําเสนอในรูปแบบของรูปภาพ วิดิทัศน์ และ
วัตถุสามมิติเสมือนจริง เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์เสมือนอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

๒๖
ชุมชนในเขตภาษีเจริญ หมายถึง ชุมชนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ใน ใน ๗ แขวง คือ บางหว้า บางด้วนบางจากบาง
แวก คลองขวาง ปากคลองภาษีเจริญ และคูหาสวรรค์ ตามการสํารวจของสภาองค์กรเขตภาษีเจริญ สํานักงานเขต
ภาษีเจริญ เมื่อเดือนเมษายน พ. ศ. ๒๕๕๙

๘๐

บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวิธีการและขั้นตอนการวิจัย
สรุปได้ดังนี้
วิธีการดําเนินการวิจัย
๑. การสํารวจการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการน้อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมพอเพียงของชุมชนในเขตภาษีเจริญ
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเอกสาร การวิจัยภาคสนามโดยนําหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ว นร่วมหรือ Participatory Action Research (PAR) โดยมี ๔ กระบวนการ ตามแนวคิ ดของ Kemmis&
McTaggart (1988) กระบวนการวิจัยประกอบไปด้วยการวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกต
ผล (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection)มาประยุกต์ใช้สรุปได้ดังนี้
๑.๑ การคัดเลือกพื้นที่ที่จะศึกษา
ผู้ วิจั ย ศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ เขตภาษี เจริญ โครงการและกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ดําเนินการโดยภาคีการพัฒนาต่างๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม
ในชุมชน เขตภาษีเจริญ หลังจากนั้นผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) โดย
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอชื่อชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดใี นการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
พอเพียงของชุมชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาชุมชนที่มีสภาพต่างกันประกอบด้วย เมื่อได้รายชื่อชุมชนแล้ว ผู้วิจัยจะลงพื้นที่
เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีความสนใจและความพร้อมในการร่วมพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนเกี่ยวกับการน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนจํานวนประมาณ ๒ ชุมชนคณะผู้วิจัยได้
คัดเลือกชุมชนที่ใช้ในการศึกษาโดยเลือกชุมชนที่มีผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จในการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสมาชิกในชุมชนมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ และจากการให้ข้อมูลของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกชุมชนที่ใช้ในการศึกษา ๒ ชุมชน คือ ชุมชนเลิศสุขสม และชุมชนคลองลัดภาชี ได้แก่ ชุมชน
เลิศสุขสม และ ชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับ
รางวัล ต่าง ๆ เช่ น โล่ เกี ยรติคุณ ชุ ม ชนดีเด่ น พ.ศ. ๒๕๕๖ จากสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูป ถัม ภ์แ ห่ ง
ประเภทไทย รางวัลรางวัลชุมชนดีเด่น ชนะเลิศระดับกลุ่มเขต (กรุงธนเหนือ) พ.ศ. ๒๕๕๗ รางวัลชุมชนสีเขียวดีเด่น
ระดับกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ รางวัลเกียรติบัตรชุมชนเข้มแข็งปลอดลูกน้ํายุงลาย พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับ
ศูนย์สาธารณสุขชุมชน และรางวัลชุมชนสาธารณสุขมูลฐานดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้น
(สํานักงานเขตภาษีเจริญ, ๒๕๕๗) และผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ของชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนเลิศสุสมเพื่อสํารวจชุมชน
ที่มีความสนใจและความพร้อมในการร่วมพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนเกี่ยวกับการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชน
๑.๒ การคัดเลือกและพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น
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ผู้วิจัยจะคัดเลือกสมาชิกชุมชนและติดต่อสอบถามความสมัครใจในการร่วมเป็นนักวิจัยท้องถิ่นในการวิจัย
ครั้งนี้ และจะจัดการอบรมผู้วิจัยท้องถิ่นและคณะผู้วิจัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยแบบ
ต่างๆ ตรงกัน
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่และคัดเลือกสมาชิกชุมชนที่มีความสมัครใจในการร่วมเป็นนักวิจัยท้องถิ่นในการวิจัยครั้งนี้
มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นนักวิจัยชุมชนละ ๑ คน ได้แก่ นางอารมณ์ ยมทอง และนายธรรมศักดิ์ มากนคร คณะผู้วิจัยได้
จัดการอบรมร่วมระหว่างผู้วิจัยท้องถิ่นและคณะผู้วิจัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยแบบ
ต่างๆ ตรงกันการนําเสนอแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการสร้างเสริม
วัฒนธรรมพอเพียงด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดประชุมอบรมแนวทางการวิจัยร่วมร่วมระหว่าง
คณะผู้วิจัยและนักวิจัยชุมชน และสมาชิกชุมชนที่สนใจ โดยมีผศ.ดร.วีระชาติ สุปัณโญ เป็นวิทยากรกระบวนการ
โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ เน้ น การสร้างความรู้ ความเข้าใจความหมายและวัต ถุป ระสงค์ข องการวิจัย การพั ฒ นา
พิพิธภัณ ฑ์เสมือนและสร้างความร่วมมือจากตัวแทนชุมชน และพัฒนาไปสู่การแต่งตั้งคณะทํางานร่วมกับชุมชน
พร้อมทั้งสํารวจความต้องการรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือน
๑.๓ วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ระยะคือ ระยะเตรียมการ (Pre-Research Phase) และระยะ
ดําเนินการวิจัย (Research Phase) ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
๑.๓.๑ ระยะเตรียมการ (Pre-Research Phase) มีกิจกรรมดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
๑.๓.๑.๑ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนทั้ง ๒ ชุมชน และข้อมูลการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวปฏิบัติที่ดีในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน
๑.๓.๑.๒ ประสานงานและประชุมร่วมกับประธาน คณะกรรมการและแกนนําชุมชนเพือ่ เชิญชวนเข้าร่วมใน
โครงการวิจัย และชีแ้ จงวัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินงาน เพื่อเป็นการสือ่ สารกับชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการวิจัยในทุกขั้นตอน
๑.๓.๑.๓ สร้างสัมพันธภาพกับผู้นําชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกชุมชน เพื่อสร้างความคุ้นเคย และสร้าง
การร่วมมือในการดําเนินงานวิจัยที่จะมีขึ้น โดยการเข้าไปพบปะ พูดคุย และปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ
๑.๓.๒ ระยะดําเนินการวิจัย (Research Phase)
๑.๓.๒.๑ การดําเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนโดยให้ชมุ ชนมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนดังนี้
การวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้รปู แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( ActionResearch ) เพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
พอเพียงโดยประยุกต์ใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน มี ๔ กระบวนการ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ได้แก่
ขั้นตอนที่ ๑ ร่วมกันวางแผน(Planning)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมนักวิจัยชุมชน ร่วมกับผู้นําชุมชน
และนักวิจัยจากชุมชน เพือ่ ยกร่างพิพิธภัณฑ์เสมือน โดยมีกระบวนการดังนี้
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ข้อสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการน้อมนํา และรูปแบบพิพิธภัณฑ์การนําเสนอน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชีแ้ จงความเป็นมาของโครงการวิจัย วัตถุประสงค์และรูปแบบต่างๆของพิพิธภัณฑ์เสมือน
๒. กระบวนการศึกษาต้องการของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนวิเคราะห์กิจกรรม โครงการของชุมที่
น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง ตามบริบทของพื้นที่ศึกษาค้นหาทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน
๓. กระบวนการร่วมกันออกแบบแนวทางโครงร่างการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือน โดยใช้บริบทของชุมชนเป็นตัว
ตั้ง
๔. ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มสมาชิกชุมชนในพื้นที่ที่ศึกษา เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมกันพิจารณาโครงการและแนว
ทางการนําข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมพอเพียงของชุมชน
ไปนําเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน หลังจากนั้นผู้วิจัยนําข้อมูลจากการสนทนากลุ่มไปยกร่างแนวทางการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์เสมือน
ขั้นตอนที่ ๒ ขัน้ ตอนการปฏิบัติตามแผนงาน (Action) เป็นขั้นตอนที่นักวิจัยนําแนวทางมาพัฒนาพิพิธภัณฑ์
เสมือนตามแนวทางที่ได้ตกลงร่วมกันและที่ได้จากการวางแผนร่วมกันในขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอแนวทางการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการสร้างเสริมวัฒนธรรมพอเพียงด้วยการน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยทีมวิจัยนําเสนอแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจากขั้นตอนที่ ๑ ต่อผู้แทนชุมชนและผู้แทน
ภาคีการพัฒนาในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแนวทางดังกล่าว หลังจากนั้นทีมวิจัยนํามาปรับปรุงเป็น
รูปแบบสุดท้ายที่เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนเกี่ยวกับการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาษีเจริญ
ผลการดําเนินการ
คณะผู้วิจัยได้จัดการอบรมร่วมระหว่างผู้วิจัยท้องถิ่นและคณะผู้วิจัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีดําเนินการวิจัยแบบต่าง ๆ ตรงกันการนําเสนอแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในด้านการสร้างเสริมวัฒนธรรมพอเพียงด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดประชุมอบรมแนว
ทางการวิจัยร่วมร่วมระหว่างคณะผู้วิจัยและนักวิจัยชุมชน และสมาชิกชุมชนที่สนใจ โดยมีผศ.ดร.วีระชาติ สุปัณโญ
เป็นวิยากรกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ของ
การวิ จั ย การพั ฒ นาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เสมื อ นและสร้ า งความร่ ว มมื อ จากตั ว แทนชุ ม ชน และพั ฒ นาไปสู่ ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะทํางานร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งสํารวจความต้องการรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือน
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้วิจัย/ผู้แทน/ชุมชนในพื้นที่ จํานวน ๑๘ คน ประกอบด้วย นักวิจัย
ชุมชนและตัวแทนชุมชนทั้ง ๒ ชุมชน จํานวน ๑๐ คน นักวิจัย จํานวน ๗ คน การประชุมอบรมเป็นการอบรมเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจแนวความคิด กระบวนทัศน์และแนวทางร่วมกันในการดาเนินการตามโครงการ และเกิด
ความตระหนักและความมีส่วนร่วมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายและมีการกระทําร่วมกันโดยการคุย
แลกเปลี่ยน เข้าใจกัน และชื่นชมกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในระดับที่ดี โดยสามารถอธิบาย
ถึงความหมายของการวิจัยและพิพิธภัณฑ์เสมือนจากกระบวนการกลุ่มร่วมกันและแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
เสมือนโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ คือ ต้องมีเป้า สร้างบันไดเป้าหมาย วางแผนขั้นบันได (สิ่งที่ต้องทําและผู้ที

๘๓

ต้องรับผิดชอบ) ขึ้นบันได (ลงมือทํา) ตรวจสอบเป้าหมาย (ถึงเป้าหมายหรือยัง) และ พอใจหรือยัง และได้กําหนด
แนวทางในการนําเสนอข้อมูลชุมชนในการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตของชุมชน ๓ ด้าน คือ
ภูมิปัญญา ปราชญ์ธรรมชาติ และการจัดการตนเอง โดยใช้หลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่
ดี และความความสําเร็จในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยพิจารณาทุนทางเศรษฐกิจ
สังคม สัญลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
- ความต้องการและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนตัวแทนชุมชนคลองลัดภาชี สมาชิก
ชุมชนคนที่ ๑ กล่าวว่า
“ชุมชนเราต่อสูม้ านาน ช่วยเหลือกันมาจนมีวันนี้ ทุกวันนี้มีคนมาดูงานตลอดเกือบทุกเดือน กรรมการชุมชน
ออกไปเป็นวิทยากรให้หน่วยราชการก็มี เราทําได้สําเร็จ เราก็อยากช่วยคนอื่น ๆ ชุมชนอื่น เราอยากให้ได้เรียนรู้จาก
ความผิดพลาด ลองผิดลองถูกของเรา เค้าจะได้ไม่เสียเวลา เราอยากสร้างศูนย์เรียนรู้ แต่พื้นที่ก็จํากัด”
สมาชิกชุมชนคนที่ ๒ กล่าวเสริมว่า
“เลิศสุขสม มีของดีมาก เราปลูกพวกใบเตย ทําขนมจากใบเตย มีบ้านที่น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่
ปลูกต้นไม้ ทําปุ๋ยหมัก เอาไปขาย เยอะ....เราอยากให้รุ่นหลังๆได้เรียนรู้ ไม่อยากให้ตายไปกับรุ่นเราเนี่ย”
“เราอยากทําศูนย์การเรียนรู้มาก เราทําได้แล้ว อยากให้คนอื่น ชุมชนอื่นมาเรียนรูก้ ับเรา แล้วเอาไปทํา
แล้วเราภูมิใจ เราไม่หวงเลย มีคนมาดูงานบ่อย ๆ แต่ไม่มอี ะไรโชว์เลย อยากมีเป็นห้องสมุด ลูกหลานจะได้เรียนรู้ว่า
เราทํางานกันมาอย่างไร”
- ความเข้าใจความหมายของการวิจัยและพิพธิ ภัณฑ์เสมือนจากกระบวนการกลุ่มร่วมกัน
“วิจัยเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือน คือ หาความเข้าใจ หาคําตอบ เพือ่ การนําเสนอชุมชน ของดีในชุมชุน ข้อมูลต่าง
ๆ ในการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน”
“พิพิธภัณฑ์เสมือน คือ ทีโ่ ชว์ เพื่อโชว์ ที่เก็บ วัสดุ สิ่งของที่มีคุณค่าของชุมชน เป็นที่เก็บภูมิปัญญา เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้ทั้งภายใน ภายนอกของปราชญ์ชาวบ้าน”
- แนวทางและรูปแบบในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนทีช่ ุมชนต้องการ
ชุมชนคลองลัดภาชี รูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน ต้องการนําเสนอ
 ภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบด้วย ประวัตชิ ุมชน การเพาะเลี้ยงเห็ด การแปรรูปเห็ด
อาหารไทย
 การจัดการตนเอง ประกอบด้วย กองทุนออมทรัพย์ สหกรณืชุมชน สวัสดิการชุมชน
ชุมชนเลิศสุขสม
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 วัสดุสิ่งของ ประกอบด้วย ประวัตศิ าสตร์ทมี่ าที่ไป ศิลปะ เช่น เรือ ตะกร้า กระบุง โม่หิน ครกตํา/
ข้าว โอ่ง ไห
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน ประกอบด้วย ความรู้เรื่องการปลูกเตย มะพร้าว กล้วยแปรรูปเตยปลอด
สารเคมี ขนมหวานไทย การทําบายศรีงานฝีมอื ดอกไม้สด
 การจัดการตนเอง ประกอยด้วย การพัฒนาของชุมชนใต้สะพานเป็นพื้นที่สุขภาวะ ทุนสําคัญ
คุณค่า ความมีน้ําใจ
๒.๑ การสํารวจการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มสมาชิกชุมชนในพื้นที่ที่ศึกษา สํารวจและวิเคราะห์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนคลองลัดภาชี โดยการศึกษาแบบย้อนรอยและสืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิจัยเอกสาร จาก
ข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วหรือข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานงานวิจัยป้ายหรือบอร์ดกิจกรรม และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ค้นหาข้อมูลจากร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ เช่น สภาพความเป็นอยู่
ผลงานของกลุ่ ม องค์ ก รต่ า ง ๆ ในชุ ม ชน เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั งได้ สั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผู้ นํ า ชุ ม ชน จํ า นวน ๔ คน
คณะกรรมการชุม ชน ๔ คน สัมภาษณ์ ช าวบ้ านชุม ชนคลองลัด ภาชีและชุม ชนเลิศสุขสม จํานวน๖-๘ คน ด้วย
เทคนิคสโนว์บอลล์ (snowball technique) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด ๑๔
คน ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นคนในพื้นที่ มีความคุ้นเคยกับชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นจึงถือเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีเหมาะสมตามหลักการของการกําหนดกลยุทธ์ในการเลือกตัวอย่างที่ดีของ
การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา ดังที่ Miles and Huberman (๑๙๙๔) กล่าวไว้ว่ากลยุทธ์การเลือกตัวอย่าง คือ
การเลือกตัวอย่างที่ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษานั่นเอง เมื่อพิจารณาในส่วนของ
จํานวนผู้ให้ข้อมูลนั้นเพียงพอสําหรับการวิจัย ดังที่ สุชาติ (๒๕๕๔) ได้กล่าวไว้ว่า ในการรวบรวมข้อมูลจากปัจเจก
บุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่ศึกษานั้นผู้ให้ข้อมูลอาจมีได้ตั้งแต่ ๕ คน ถึง ๒๕ คน ซึ่งเป็นการ
เก็บข้อมูลจนถึงจุดอิ่มตัว (saturation)
ขั้ นตอนที่ $ ขั้ นตอนการร่ วมกั นสั งเกตผล (Observation) คื อโดยที มผู้ วิจั ยนํ าโครงร่ างพิ พิ ธภั ณ ฑ์ เสมื อน
นําเสนอแก่ชุมชนเป็ นระยะ มีการประชุมร่วมกับชุมชนเพื่ อนําเสนอความก้าวหน้า อาจมีการปรับปรุงโครงร่างของ
พิพิธภัณฑ์เสมือนตามข้อเสนอแนะของชุมชน
ขั้นตอนที่ * ขั้นตอนการสะท้อนผล (Reflection) เป็นขั้นตอนการประเมินผลสรุป คือ การประเมิน ผลสรุปของ
พิพิธภัณฑ์เสมือนรูปแบบการน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการแนวทางการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประเมินในขั้นนี้ เป็นการวิเคราะห์หลังจากมีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนเพื่อให้ชุมชนได้แสดงข้อคิดเห็นและพัฒนา
ข้อตกลงร่วมกันอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ระบบงาน ทีมงานความต้องการที่เกิดจากคน
ในชุมชน (คนในชุมชนเป็นเจ้าภาพตัวจริง)
๑.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผู้วิจัยร่วมดําเนินการวิจัยกับผู้วิจัยท้องถิ่นในชุมชน เก็บข้อมูลภาคสนามในชุมชนด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
๑) การสัมภาษณ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลข้อมูลจากผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ/
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโครงการในชุมชนที่น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) การสนทนากลุ่ม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกชุมชนและกลุ่มผู้นําในภาคีพัฒนาซึ่งในเบื้องต้น
คาดว่าจะเป็นผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่ อ ให้ ร่วมกั น
พิจารณาการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการในชุมชนที่น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเสริมสร้างวัฒนธรรมพอเพียง ร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันคิดหาตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีใน
การน้ อ มนํ าปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงเพื่ อ เสริม สร้างวัฒ นธรรมพอเพี ยงของชุ ม ชน วิเคราะห์
กระบวนการ/ วิธีการดําเนินงาน ความโดดเด่นของแนวปฏิบัติ ปัจจัยสําคัญในการน้อมนํา/ขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
๓) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับการเสนอว่าเป็นตัวอย่าง
แนวปฏิบัติที่ดีในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมพอเพียงของชุมชน
โดยจะมีการศึกษาสภาพและปัญหาของโครงการ วิธีและกระบวนการดําเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความสําเร็จในการดําเนินงาน
๑.๔ การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารตรวจสอบแบบสามเส้ า ด้ า นวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล (Methodological
Triangulation) จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ควบคู่กับการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารประกอบที่ได้มีการค้นคว้าไว้ (ถ้ามี) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
จึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ระยะเวลาในการทําวิจัย
ระยะเวลา (เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐)
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
๑. การศึกษาเอกสารเพื่อสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
๒. การคัดเลือกชุมชนที่จะเป็น
พื้นที่การวิจัย
๓. การคัดเลือกนักวิจัยท้องถิ่น
และการเตรียมความพร้อม
ของทีมวิจัย ด้วยการอบรม
ระเบียบวิธีการวิจัย
๔. การวิจัยภาคสนามในชุมชนที่
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

๕.

๖.

๗.
๘.
๙.

เป็นพื้นที่ที่ศึกษา
(ชุมชนที่ ๑) จากการ
สัมภาษณ์ การสังเกต การ
สนทนากลุ่ม
การวิจัยภาคสนามในชุมชนที่
เป็นพื้นที่ที่ศึกษา
(ชุมชนที่ ๒) จากการ
สัมภาษณ์ การสังเกต การ
สนทนากลุ่ม
การจัดสนทนากลุ่มในชุมชน
ทั้ง ๒ แห่งเพื่อยกร่างแนว
ทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
เสมือนการน้อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
การปรับปรุงและนําเสนอ
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน
การสรุปผลการวิจัยและ
จัดทํารายงานการวิจัย
การนําเสนอบทความวิจัยใน
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและตีพิมพ์
บทความในวารสาร

๑

ระยะเวลา (เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐)
๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
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บทที่ ๔
รายงานผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง " แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาการน้อม
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาษีเจริญ" การวิจัยครั้ง
นี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตอนที่ ๑ผลการวิเคราะห์การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
ของชุมชนในเขตภาษีเจริญเศรษฐกิจ
๑. สภาพชุมชน
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน – ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง
๑.๒ ทุนของชุมชน ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางสัญลักษณ์ ทุนทางวัฒนธรรม
๒. การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑ โครงการ/กิจกรรมที่น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑) การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการ/กิจกรรม
๒) มูลเหตุและปัจจัยของการเกิดโครงการ/กิจกรรม
๒.๒ โครงการ/กิจกรรมที่น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต
๒.๓ ปัจจัยความสําเร็จในการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนที่ ๑ชุมชนคลองลัดภาชี
๑. สภาพชุมชน
๑.๑ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
สถานที่ตั้งชุมชนคลองลัดภาชี
สถานที่ตั้ง ๑๔๕/๑๘ เพชรเกษม ๔๘ แยก ๔/๗ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
ที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมด ๓-๑-๙๗.๖ ไร่
บ้านเรือนทั้งหมด ๗๙ หลังคาเรือน
สถานที่ทําการสหกรณ์ ๑ หลัง
ประวัติความเป็นมา
ชุมชนคลองลัดภาชี หรือชื่อเดิม คลองลัดม้า ปัจจุบันมีสมาชิกในชุมชนทั้งสิ้น ๓๑๑ คน ๗๙ ครัวเรือนชุมชนคลองลัด
ภาชีเกิดจากสมาชิกรวมตัวกันจากการถูกไล่ที่รื้อถอน จากนั้นสมาชิกได้รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัย
โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์
จากนั้นได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น การออมเงินเพื่อเป็นหลักค้ําประกันในการกู้ยืมกับ พอช. อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ จากยอดเงินกู้ของแต่ละคน เพื่อจะได้นําเงินที่ได้จากการไล่รื้อมาออมไว้เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิด๕๐๐
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บาท) ซึ่งมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓๒ ตารางวาโดยต้องทําทางเข้าจากถนนซอยร่วมพัฒนา จนถึงที่ดินใหม่ โดยทางเจ้าของที่ดิน
จะทําหนังสือมอบที่ดินในส่วนที่เป็นถนนให้ ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๒๐ ม. * ๖ ม.ทั้งนี้ภาระที่เกิดจากกรมที่ดินทั้งหมด ผู้ซื้อ
จะต้องเป็นผู้จ่าย เพื่ อประสานงานทางเขตภาษีเจริญ ให้ หลังจากการจัด หาที่ดินแล้ว จึงมีโครงการจัดทําแผน
ก่อสร้าง ร่วมกันคัดเลือกแบบบ้าน จัดผังแบ่งแปลง แบ่งกลุ่มฝ่ายงานในการรับผิดชอบงานต่างๆ ทั้งฝ่ายสืบราคา
ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายรับจ่ายวัสดุ ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายตรวจงานคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น และวางแผนในการสร้างบ้าน
ร่วมกัน และยึดหลักคิดที่ว่า
“บ้านมั่นคงหาซื้อไม่ได้หากอยากได้ต้องร่วมแรงรวมพลังฝ่าฟันปัญหาของพวกเราเอง เพื่อความมั่นคงในชีวิต สืบ
ทอดรุ่นต่อรุ่นตลอดไป” สมาชิกชุมชนกล่าว
การดําเนินงานเพื่อจัดสร้างบ้านมั่นคง โดยมีงบประมาณสนับสนุนกู้ยืมจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ดังนี้
งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ซื้อที่ดิน ๑๑,๔๕๖,๒๗๘ บาท
สร้างบ้าน ๑๒,๒๑๓,๓๕๕ บาท
งบสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งหมด ๔,๖๑๕,๐๐๐ บาท
ถมดินเนื้อที่ ๓-๑-๙๔.๖ ไร่ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ถนน-ท่อระบายน้ําเสีย-บ่อพัก ๒,๔๒๔,๓๘๙ บาท
ที่ทําการสหกรณ์ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ปักเสาพาดสาย-แสงสว่าง ๒๖๗,๗๑๑ บาท (สมาชิกเสียค่ามิเตอร์ไฟฟ้าเอง)
ประปาได้ส่วนขยายสมาชิกเสียค่ามิเตอร์ ๕,๗๕๐ บาท
ใบอนุญาตปลูกสร้าง ทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๔๕/๑-๘๐
ปัจจุบันได้ถ่ายโอนจากเจ้าหนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ไปเป็นลูกหนี้ธนาคาร
สงเคราะห์ ๖ สัญญา เหลือ ๑ สัญญากับ พอช. ได้รับการสนับสนุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศูนย์คุณธรรม สิ่งแวดล้อม
สวัสดิการระดับเขต ฯลฯ
ปัจจุบันชุมชนคลองลัดภาชี มีจํานวนครัวเรือน : ๗๙ หลังคาเรือน มีจํานวนสมาชิก : ๓๑๗ คน
เพศชาย
จํานวน ๑๑๖ คน
เพศหญิง
จํานวน ๒๐๑ คน
เด็กและเยาวชน
จํานวน ๓๓ คน
ผู้สูงอายุ
จํานวน ๑๕ คน
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ภาพที่ ๔.๑ภาพชุมชนคลองลัดภาชีในอดีต

ภาพที่ ๔.๒ภาพการก่อสร้างชุมชนคลองลัดภาชี

๙๐

ภาพที่ ๔.๓ ภาพชุมชนคลองลัดภาชีในปัจจุบัน
๑.๒. ทุนของชุมชน แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนคลองลัดภาชีได้มีการนําทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมาพัฒนาใน
การบริหารจัดการชุมชน ได้แก่
๑.๒.๑ทุนทางเศรษฐกิจจากการจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนคลองลัดภาชีมีทุนทางเศรษฐกิจที่
ส่งผลสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จากการสํารวจ สัมภาษณ์สมาชิกชุมชุน ประกอบด้วย ๓ กลุ่มหลัก คือ
- ทุนทางกายภาพ ชุมชนมีการรวมกลุ่มและสร้างบ้านมั่นคงเป็นสินทรัพย์ของสมาชิกทุกคนในชุมชน มีที่ดิน
เป็นของตนเอง สมาชิกท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“เรารวมตัวกัน ลําบากมาด้วยกัน จนสร้างบ้านมา มีที่ดินของตนเอง ยังผ่อนอยู่นะ แต่ใกล้หมดแล้วโดยผ่อน
ชําระอยู่ ทุกหลังผ่อนตรงหมด เรามีกองทุน สหกรณ์ช่วยแบ่งเบา ถ้ามีปัญหา ทําให้เรารวมตัวกันเพราะโครงการบ้าน
มั่นคงนี่แหละ”
- ทุนหรือสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial capital/assets)ทั้งนี้ชุมชนคลองลัดภาชี จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มีคณะกรรมการดําเนินการและจดทะเบียนจัดตั้งอย่างถูกต้อง นับเป็นความสําเร็จของชุมชนในการออมเพื่อ
นําไปใช้จ่ายและการลงทุนภายในของชุมชนเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง และยังเป็นการเพิ่มทุนของชุมชน
สมาชิกท่านหนึ่งกล่าวว่า

๙๑

“เรามีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการ และกองทุนที่จอดรถ เป็นการออมเก็บเล็กผสมน้อยของพวก
เรา ทําให้วันนี้ เรามีเงินออมสหกรณ์เป็นล้าน บอกได้เลยว่าหนี้นอกระบบเราไม่มีแล้ว”
ชุมชนคลองลัดภาชี มีกระบวนการส่งเสริมการออมและการระดมเงินออมมาใช้เพื่อการลงทุนรวมทั้งการ
บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อสมาชิกของชุมชน และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการนําเงินออมไปใช้สําหรับการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
สมาชิกท่านที่ ๑ กล่าวว่า
“เรากู้เงินสหกรณ์ของเราเองเนี่ย ไปลงทุนทําที่จอดรถเพิ่ม เพื่อให้สมาชิกมีที่จอดรถ และปลอดภัย เราไม่
ต้องไปกู้ที่ไหนเพิ่มเลย”
สมาชิกท่านที่ ๒ กล่าวว่า
“เรากู้เงินสหกรณ์เราเองส่วนหนึ่ง ทําที่จอดรถ เมื่อก่อนจอดกันสะเปะสะปะ มีทะเลาะกันบ้าง ไม่ปลอดภัย
ด้วย พอทําที่จอดรถ ก็ตั้งกองทุน มีเงินเข้ามาจากสมาชิก ไว้พัฒนาต่อไป เราสะสมกันไปเรื่อยๆเป็นทุนให้
ชุมชนเราทําอะไร จะพัฒนาอะไรก็พอทําได้บ้าง”
- สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ทางกายภาพ แหล่งที่มาของสินทรัพย์ของชุมชนที่ไม่สามารถจับต้องได้ส่วน
ใหญ่ได้แก่ ความรู้/ภูมิปัญญา (knowledge and wisdom) ทักษะและศักยภาพของมนุษย์ (skills) และ
การบริหารจัดการที่ดี (good governance)
แรงงาน/ทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นทั้งทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ สมาชิกของชุมชนมีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดรับความรู้และการพัฒนา สมาชิกเน้นเรื่องการทํางานร่วมกันอย่างโปร่งใส มี
จริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่สําคัญในการสนับสนุนให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างทุนเศรษฐกิจ
สมาชิ ก เข้ าร่วมอบรมความรู้ ท างด้ านอาชี พ และนํ ามาเผยแพร่ ต่ อ ยอดให้ กั บ สมาชิ ก ในชุ ม ชน และเลื อ กสิ่ งที่
เหมาะสมกับชุมชน ได้ดําเนินการจัดทําโรงเพาะเห็ด มีคณะกรรมการดําเนินงาน จนสามารถขยายผลส่งเห็ดขาย มี
เงินรายได้ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ชุมชนเลิศสุขสมแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในด้านต่างๆอย่าง
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุข
สมาชิกคนที่ ๑ กล่าวว่า
“ผมไปอบรมตลอดกับทางเขต ทางมหาวิทยาลัย มีอะไรผมไปหมด จนเดี๋ยวนี้เป็นวิทยากรให้กับเขาไปแล้ว
เราชอบเรียนรู้ไปกับสมาชิกคนอื่นอีก ๒-๓ คน กลับมาก็ประชุมกันแล้วเล่าให้คนอื่นฟังด้วย ใครสนใจทําอะไรเราก็
สอนก็ต่อยอด เนี่ยโรงเพาะเห็ดเราก็ได้จากความรู้ที่ไปอบรมมา สมาชิกมาช่วยกัน มีแกนนําช่วยดูแลหลัก เดี๋ยวนี้เรา
ส่งขายตลอดนะ”
สมาชิกคนที่ ๒ กล่าวว่า
“ชุมชนเรา มีคณะกรรมการทํางานทุกด้าน แบ่งงานกันทําจริงจัง เราจะทําอะไรก็มาประชุมกัน ร่วมมือกัน
แต่ก็มีการประชุมร่วมกันตลอด เราเน้นโปร่งใส ช่วยเหลือกัน ทุกคนมีหน้าที่หมด แต่ไม่ได้ทําคนเดียว มีทีมทํางาน
ช่วยกัน”

๙๒

สมาชิกคนที่ ๓ กล่าวว่า
“เราอยู่ร่วมกัน ต้องเชื่อใจกันได้ มีอะไรก็มาพูดคุยกัน ที่สําคัญเราทํางานแบบคณะกรรมการ โปร่งใส มีทีมทํางาน
และตอนนี้เราดึงวัยรุ่นมาช่วยงานด้วย เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ สานต่อจากพวกเรา พวกบุกเบิก”
๑.๒.๒ทุนทางสังคมจากการศึกษาพบว่าชุมชนคลองลัดภาชีมีทุนทางสังคมที่มีความโดดเด่น กล่าวคือมีคน
ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมและมีการรวมตัวกันจากปัญหาเดียวกัน คือการถูกขับไล่ที่อยู่อาศัย ทําให้เกิดการรวมตัวกัน
ของสมาชิก เรียนรู้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกริยาให้เกิดการรวมตัวกันจนสามารถพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาสส่งผลให้เกิดกลุ่มคนทํ างานเพื่ อชุมชนที่เข้มแข็ง มีระบบการจัดการชุมชนที่มีระบบ มีผู้นําที่เข้มแข็งซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน จากเดิมที่เป็นชุมชนต่างคนต่างอยู่ มุ่งแต่หาเงินมาจุนเจือครอบครัว
แต่เมื่อประสบปัญหาร่วมกันทําให้เกิดกลุ่มองค์กรชุมชน และเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อมาได้ขยายตัว
และมีการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อที่อยู่อาศัยของชุมชนรวมถึงการเกิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการออมและให้สินเชื่อเพื่อการฟื้
นฟูและพัฒนาอาชีพรายได้ของชุมชน ชุมชนคลองลัดภาชีมีทุนทางสังคมที่โดดเด่น ทําให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่า
งรวดเร็ว
สมาชิกคนที่ ๑ กล่าวว่า
“เรารวมกันได้เพราะมีปัญหาเดียวกัน เมื่อก่อนต่างคนต่างอยู่ เพราะมากต่างที่ต่างกันไป ต่างคนต่างทํางาน
ปากกัดตีนถีบ นี่พอมีปัญหาถูกขับไล่ที่ มารว่วมกันคิด มาร่วมกันทํางาน ตอสู้กันมา เรียกว่าเราระเบิดจากข้างใน”
สมาชิกคนที่ ๒ กล่าวว่า
“ชุมชนเราดีมาก เรื่องคนทํางาน มีคณะกรรมการแบ่งงานกันทําเป็นด้านๆไป แต่ก็มาปรึกษากันนะ มี
ประชุมสมาชิกชุมชนอยู่ตลอด เวลาเราจะทําอะไร คณะกรรมการจะเสนอที่ประชุมสมาชิกก่อน แล้วจึงลงมือทํา แล้ว
เราเข้มแข็ง ทําจริงจัง ทุกคนช่วยกัน เราเปิดกว้าง เปิดเวทีประชุมทุกคน ส่วนใหญ่ก็มากันเกือบหมด ทุกคนถึงได้ให้
ความร่วมมือ ช่วยกันทํา เพราะเป็นไอเดียของทุกคน เราทําคนเดียวไม่ได้เด็ดขาดเลย ชุมชนเรามีข้อดีตรงนี้แหละมี
การสื่อสารกันตลอด”
๑.๒.๓ทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนคลองลัดภาชี มีการบูรณาการมิติทางวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้
- กระตุ้นให้คนในชุมชนมีความผูกพันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา โดยใช้ ทุนทางวัฒนธรรม ได้
แก่ ประเพณีต่างๆของชุมชน รวมถึงกระตุ้นให้คนในชุมชนรวมถึงเยาวชนมีจิตสํานึกรักประเพณีไทยด้วยการจัด
กิจกรรมการดํารงชีพ และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดยจัดในชุมชน ทีวัด หรือที่โรงเรียน ตามความเหมาะสม
ด้วยกิจกรรมเหล่านี้การเรียนรู้ต่างๆจึงเกิดขึ้น
- มีผู้นําเป็นตัวแบบการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม ผู้นําคณะกรรมการด้านต่างๆของชุมชน รวมถึงผู้นํากลุ่ม
กิจกรรม เข้ามามีบทบาทเป็นแบบอย่างให้สมาชิกชุมชนและกลุ่มเยาวชนได้ปฏิบัติตาม ให้คนทุกกลุ่มได้ทําร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง ดําเนินการการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็น ระบบมีการดึงให้ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม
และสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของชุมชน โดยสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยการกระจายบทบาทหน้าที่
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ให้ทุ กคนมีส่วนสําคัญ ในการรับผิดชอบ อาทิ เช่น กิจกรรมในช่วงวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประเพณี วัน
สงกรานต์มีกิจกรรมรดน้ําขอพรจากผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจําเดือนที่ได้จัดขึ้น
๒. การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน
ในการศึกษาชุมชนคลองลัดภาชี โดยการศึกษาจากเอกสารของชุมชน การสนทนากลุ่มกับผู้แทนชุมชนที่เข้า
ร่วมการประชุมและยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย ตัวแทนชุมชน คณะกรรมการฝ่ายต่างๆของชุมชนเข้าร่วมการสนทนา
กลุ่ม เพื่อร่วมกันนําเสนอข้อมูลของชุมชนในการน้อมนําประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ชุมชน ตามหลัก ๓ ห่วง อันได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกัน และ ๒ เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไข
คุณธรรม และเงื่อนไขความรู้ ดังนี้
๑. ความพอประมาณมีการวางแผนควบคุมการใช้จ่าย การรู้จักประมาณ การประหยัด การออม ความ
พอเพียง การรู้จักการแบ่งปัน การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
๒. หลักความมีเหตุมีผล คือ ภาวะผู้นํา การมีกฎเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน ความมีเหตุผล การเพิ่มมูลค่า การรู้จัก
วางแผน ความโปร่งใสในการทํางาน การมีส่วนร่วม
ผู้นําชุมชน คณะกรรมการกลุ่มต่างๆ มีภาวะผู้นํา ผลักดันให้ชุมชนดําเนินการจัดการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล แกนนําชุมชนมีความเป็นภาวะผู้นํา สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่
แท้จริง เกิดการพัฒนากฎเกณฑ์ที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชนในการอยู่ร่วมกัน การวางแผนและพัฒนาชุมชนเป็น
การร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน หรือที่เรียกว่าเป็นการระเบิดจากข้างใน
๓. หลักการมีภูมิคุ้มกัน คือ จิตสาธารณะ ความเข้มแข็ง ความสามัคคี การมีส่วนร่วม การ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ความเป็นประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพสมาชิกในชุมชนให้มีความพร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
การประยุกต์ใช้ ๒ เงื่อนไข ตามหลักปรัชญาของแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่
เงื่อนไขความรู้ คือ ความรอบรู้ การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชน
การเรียนรู้ร่วมกัน
เงื่อนไขคุณธรรม คือ ความเสียสละ ความโปร่งใสในการทํางาน การมีจิตอาสา ความซื่อสัตย์ ความเพียร
พยาม ความขยัน ความเมตตา ความอดทน
จากการจากลงพื้นที่สํารวจ สัมภาษณ์ และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ทําให้สังเกตเห็น
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของชุมชนมีการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังแสดงในตาราง
(ตาราง ๔.๑)
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ตารางที่ ๔.๑ การพัฒนาชุมชนโดยการน้อมนําใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ห่วง
แนวทางการพัฒนา
ความพอประมาณ

ความมีเหตุมีผล

ภาวะผู้นํา

ด้านเศรษฐกิจ
การรู้จักประมาณ
ด้านสิ่งแวดล้อม
การประหยัด

มีเหตุผลรู้จัก
ประมาณตน

ด้านสังคม
การออม
ด้านวัฒนธรรม

ทํางานตามบริบท
ที่ชุมชนมี

ความพอเพียง
ด้านสาธารณสุข

มีการวางแผน
การรู้จักการแบ่งปัน การแก้ปัญหาจาก
ภายใน
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
การระเบิ ด จาก)
องค์กรในชุมชน
(ภายใน
ความโปร่งใส
มี ค วามไว้ ว างใจ
เคารพกัน

การมีภูมิคุ้มกัน

๒เงื่อนไข
คุณธรรม

การมี ส่ ว นร่ ว มของ ความเสียสละ
สมาชิกทุกคน
โปร่งใสในการ
ทํางาน
ความเป็น
ประชาธิปไตย
ยอมรั บ ซึ่ ง กั น
การยอมรับความ
และกัน
คิดเห็นของคน
ความขยัน
ส่วนมาก
มุมานะ
มีหน่วยงานภาครัฐ
เครือข่ายและ
ความอดทน
ภาคเอกชนสนับสนุน อุสาหะ
ส่งเสริม
ความซื่อสัตย์
มี ก ารเรี ย นรู้ พั ฒ นา ความสามัคคี
ต่อเนื่อง
จิตอาสา

ความรู้

มี ก ารสื บ ทอด
ความรู้ที่ได้รับ
มากับสมาชิก

มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน

จากการศึกษาการดําเนินงานของชุมชนฯในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้มที ั้ง
ส่วนราชการ และภาคเอกชนให้การสนับสนุน ให้ความรู้ ช่วยศึกษาแก้ไขปัญหา ร่วมคิด ร่วมทํา ทําให้ชมุ ชนมีพลัง
มีศักยภาพมากขึ้น จึงเกิดมีการพัฒนาชุมชนคลองลัดภาชีในด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น ๖ ด้าน (ภาพที่ ๔.๑) ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการ กองทุนที่จอดรถ และกองทุนอาชีพ
๒. ด้านสิ่งแวดล้อม มีการปรับภูมิทัศน์ การคัดแยกขยะ การลอกคลองและการปลูกผักกินได้
๓. ด้านสาธารณสุข จัดตั้งห้องพยาบาลชุมชน ดูแลสุขภาพ ปรึกษาจ่ายยา การออกกําลังกาย ดูแลเด็กและ
ผู้สูงอายุ
๔. ด้านวัฒนธรรม กิจกรรมเทศกาล กิจกรรมทางศาสนา ทําบุญประจําปี กิจกรรมเยาวชน และกิจกรรมใน
ชุมชน
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๕. ด้านสังคม มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง สร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคี พัฒนาโรงเรียน
ศูนย์เรียนรู้
๖. การบริหารจัดการในชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และระดมความเห็น
ของสมาชิกในชุมชนในประเด็นที่สําคัญ โดยจะมีผู้นํา และคณะกรรมผู้ประสานงานในการดําเนินงาน

ภาพที่ ๔.๔ แนวทางการพัฒนาชุมชนคลองลัดภาชี
๑. ด้านเศรษฐกิจ มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการ กองทุนอาชีพและกองทุนที่จอดรถ
๑.๑ การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการวันละ ๑ บาท กองทุนที่จอดรถ
มูลเหตุ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด: ชุมชนคลองลัดภาชีเกิดจากสมาชิกรวมตัวกันจากการถูกไล่ที่รื้อถอน มาจาก
ชุมชนสวนมะพร้าวหมู่ ๑๒ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ โดยมี คุณฉวีวรรณ ตระกูลธรรม ได้รวมกลุ่มผู้เดือดร้อน
และสอบถามผู้ที่มีประสบการณ์ทางเรื่องที่อยู่อาศัย จึงได้ข้อมูลจากคุณลุงบุญธรรม ราศีมินทร์ ว่าให้รอทางเคหะ
สถานวัดจันทร์ เขต ๓ จากนั้นคุณจําเนียร สิงหคาร เปิดประชุมเพื่อจะนํากลุ่มเข้าร่วมโครงการ ซึ่งรอตั้งแต่ต้นปี
จนถึงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่สัญญาไล่รื้อจากเจ้าของที่ดินเดิม คือ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงต้องออก
จากที่ดินเดิม โดยเจ้าของที่ดินเดิมให้ค่ารื้อถอนจํานวนหนึ่ง โดยคุณลุงบุญธรรม ราศีมินทร์ ได้หาข้อมูลจากผู้ที่รู้ใน
เรื่องการจัดการหาที่อยู่อาศัย โดยดําเนินการขอเข้าพบหัวหน้าภาคสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการ
พัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ และเล่าเหตุการณ์ให้ท่านรู้ ท่านจึงแนะนําให้รวมตัวจากนั้นสมาชิกได้รวมตัวกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) กระทรวงการ
พัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จากนั้นได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น การออมเงินเพื่อเป็นหลักค้ํา
ประกันในการกู้ยืมกับ พอช. อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ จากยอดเงินกู้ของแต่ละคน เพื่อจะได้นําเงินที่ได้จากการไล่รื้อมา
ออมไว้เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดกระบวนการดังกล่าวขึ้นเมื่อได้กลุ่มออมทรัพย์แล้ว เราจึงดําเนินการออมทรัพย์ เมื่อ
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘ และเริ่มหาที่ดินเพื่อสร้างชุมชนใหม่ และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าของที่ดินใหม่
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ซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนเดิม ซึ่งอยู่หมู่๑๒ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ โดยท่านได้กําหนดเงื่อนไขให้กับกลุ่ม ดังนี้ผู้ที่จะซื้อ
ต้องเป็นหน่วยงานซึ่งเกี่ยวกับรัฐและจะขายให้ในราคาประเมินจากกรมที่ดิน (๘,๕๐๐ บาท) ซึ่งมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓๒
ตารางวาโดยต้องทําทางเข้าจากถนนซอยร่วมพัฒนา จนถึงที่ดินใหม่ โดยทางเจ้าของที่ดินจะทําหนังสือมอบที่ดินใน
ส่วนที่เป็ นถนนให้ ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๒๐ ม. * ๖ ม.ทั้ งนี้ภาระที่เกิดจากกรมที่ดินทั้งหมด ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้จ่าย เพื่ อ
ประสานงานทางเขตภาษีเจริญให้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการชําระหนี้กับหน่วยงานภาครัฐ (พอช) ที่สนับสนุนเงินกู้ จึง
พัฒนากลุ่มออมทรัพย์สู่การจัดตั้งสหกรณ์เคหะสถานขึ้น โดยไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเข้าอบรมกระบวนการใน
การเรียนรู้หลักการของสหกรณ์ พร้อมจดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ หลังจากการจัดหาที่ดิน
แล้ว จึงมีโครงการจัดทําแผนก่อสร้าง ร่วมกันคัดเลือกแบบบ้าน จัดผังแบ่งแปลง แบ่งกลุ่มฝ่ายงานในการรับผิดชอบ
งานต่างๆ ทั้งฝ่ายสืบราคา ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายรับจ่ายวัสดุ ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายตรวจงานคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น และ
วางแผนในการสร้างบ้านร่วมกัน และยึดหลักคิดที่ว่า
“บ้านมั่นคงหาซื้อไม่ได้หากอยากได้ต้องร่วมแรงรวมพลังฝ่าฟันปัญหาของพวกเราเอง เพื่อความมั่นคงในชีวิต สืบ
ทอดรุ่นต่อรุ่นตลอดไป”คณะกรรมการชุมชนกล่าว
การดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์
การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน ต้องมีการออมและการจ่ายคืน จําแนกเป็น ๓ ประเภท โดยมีวัตถุประสงค์การ
ใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้
๑. กองทุนหุ้น ให้ไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยออม ๒๐๐ บาท/คน /เดือน และสามารถให้ผู้กู้ยืมร้อยละ1 บาท
ต่อเดือน
๒. กองทุนฉุกเฉิน ให้กู้ได้สูงสุด ๒๕,๐๐๐ บาท/คน กําหนดระยะเวลาการกู้ ๑๕ เดือน ทั้งนี้ยึดหลักการ
ช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้สมาชิกเดือดร้อน ในปัจจุบันให้สมาชิกกู้ได้เท่านั้น
๓. สวัสดิการให้ใช้ในส่วน เกิด แก่ เจ็บ ตาย งานบุญ งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ โดยเก็บค่าสวัสดิการวันละ
๑ บาท/วัน ซึ่งเงินส่วนนี้ไม่ได้ให้คืน แต่จะเอาใช้จ่าย เช่นการเกิดให้รับขวัญ ๕๐๐ บาท และในกรณีแม่เป็นสมาชิก
ให้เพิ่มอีก ๕๐๐ บาทการเจ็บป่วยให้ ๕๐๐ บาทต่อครั้งต่อปีการเสียชีวิต ให้พิจารณาจากการเป็นสมาชิก
ความสําเร็จและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ผลจากการสัมภาษณ์ และเอกสาร ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์มีเงินทุนหมุนเวียน ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท มีการดําเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 สมาชิกทุกหลังคาเรือน จํานวน ๗๙ หลัง สามารถชําระหนี้ตรงตามกําหนด ในจํานวนหลังละ(๒,๕๐๐ บาท
ต่อเดือน ซึ่งมีระยะเวลาการชําระหนี้ ๑๕ ปี ปัจจุบันเหลือการชําระหนี้เพียง ๕ ปี
 มีการดําเนินการให้กู้ดอกเบี้ยต่ํา เพื่อช่วยแก้ไขภาระหนี้นอกระบบให้กับสมาชิก
 มีเงินปันผลให้กับสมาชิกทุกคน
 สนับสนุนเงินให้กับชุมชนดําเนินการจัดสร้างที่จอดรถของชุมชน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ ชุมชนคลองลัดภาชีเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถจัดการตนเองโดยการวางแผน
ร่วมกันของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ กองทุนสวัสดิการ และ กองทุนช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน
แก้หนี้นอกระบบ และสวัสดิการชุมชนกองทุนวัน ๑ บาท ความสําเร็จของชุมชนจึงเกิดจากการให้ความร่วมมือของ
สมาชิกทุกคนในชุมชน โดยมีการวางกฎเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา
ของคนภายในชุมชน มีการจัดประชุมประจําเดือนทุกเดือน มีความไว้วางใจและสามัคคีร่วมกันในการทํางานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คนในชุมชนมีจิตสาธารณะ มีผู้นําที่เสียสละและพร้อมให้คําปรึกษากับคนในชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ทํางานอย่างต่อเนื่องเข้าถึงปัญหาของชุมชน สมาชิกมีจิตสาธารณะที่พร้อมในการเสียสละเพื่อส่วนรวม และ
รวมทั้งมีการสร้างและต่อยอดความรู้ให้กับเยาวชนในชุมชน
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน ที่ได้น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ และประสบ
ผลสําเร็จดังเช่นปัจจุบัน คณะกรรมการชุมชน กล่าวว่า
“การจัดตั้งสหกรณ์นั้น ไม่ใช่จะง่าย แต่เราผู้ที่มีความเดือดร้อนเหมือนๆกัน มารวมตัวกัน ได้เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของท่าน ช่วยเรารอด ช่วยเราคิดแก้ไขหาทางออก มันง่ายนิดเดียว ถ้าเรารู้จักความพอเพียง พร้อมๆกับต้อง
รู้จักออม ประหยัดเป็น สมาชิกทุกคนร่วมมือจนประสบความสําเร็จมีที่อยู่อาศัยที่มั่งคง จากความพยายามของคนใน
ชุมชนที่ต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคง มีชีวิตที่อยู่ดีกินดี เราแก้ไขปัญหาเราอยากให้คนอื่นๆมองเห็นตรงนี้ และเป็น
แนวทางให้คนรุ่นต่อไปร่วมกันสืบถอดเจตนารมณ์ของบุคคลรุ่นบุกเบิก”
“เราสามารถกล้าพูดได้ว่า ชุมชนของเราเป็นชุมชนเข้มแข็งเพราะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี เรามีการ
จัดตั้งเงินกองทุนสหกรณ์ที่สมาชิกชุมชนเกือบทุกคนมีส่วนร่วม”
๑.๒ กองทุนอาชีพ
มูลเหตุ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ชุมชนมีการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก สนับสนุนให้คนในชุมชนได้เห็นศักยภาพและความ
โดดเด่นของตนเอง มีการพัฒนาสร้างอาชีพเสริม คนในชุมชนที่ไม่มีความสามารถไปทํางานข้างนอกได้ เช่น คนชรา
ไม่สามารถออกไปทํางานนอกบ้าน ก็สามารถหางาน ทําเพื่อหารายได้เสริม ประธานกลุ่มกองทุนอาชีพ กล่าวว่า
“เรามาจากผู้มีรายได้น้อย สิ่งสําคัญที่สุดคือ เราต้องยืนด้วยตนเองให้ได้ เพราะฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น
แนวทางที่สําคัญ เราต้องหาทางเพิ่มรายได้ที่สุจริต ยืนได้ด้วยตัวเราเอง เรายืนได้ ช่วยชุมชน ชุมชนก็เข้มแข็ง ยืน
หยัดได้ จุดใหญ่คือ ต้องแสวงหาความรู้ ทํางานสร้างรายได้ ช่วยกัน”
การพั ฒ นางานอาชีพ ถือ กําเนิด จากการที่ กรรมการชุม ชนได้เข้าร่วมอบรม เรื่องการน้อ มนําเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพกับสํานักงานเขตภาษีเจริญ และสํานักพัฒนาสังคม คณะกรรมการชุมชนที่
ได้เข้าอบรมนําแนวคิดมาขยายสู่สมาชิกของชุมชน กล่าวว่า
“เราไปอบรมมา เออ...เห็นว่าดีมาก ชาวบ้านยังชักหน้าไม่ถึงหลังก้อมี มีเงินแต่ไม่มีเก็บก็มี กรรมการที่ไปอบรมก็
ช่วยกันพูดคุยขบวนการ ว่าจะทําอย่างไร”
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จากการเข้าอบรมเรื่องของการน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงของกรรมการและสมาชิกกลุ่มหนึ่งของชุมชน ที่จัด
โดยสํานักงานเขตภาษีเจริญ ได้นําแนวคิดมาขยายต่อสู่สมาชิก ในครั้งแรกสมาชิกรับฟังแต่ยังไม่สามารถนําไปสิ่งการ
ปฏิบัติ ทําให้มีการส่งสมาชิกไปอบรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนํามาใช้ได้จริง เมื่อมีการจัด
ประชุมและสมาชิกที่ได้รับการอบรมมีการขยายความรู้สู่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการพัฒนาจัดตั้งกลุ่มกองทุน
อาชีพขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาการเพาะเห็ดเป็นอาชีพแรกในชุมชน เนื่องจากการปรึกษาหารือของสมาชิก
พบว่าชุมชนมีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่ เห็นว่า การเพาะเห็ดมีความเป็นไปได้ และไม่ต้องใช้พื้นที่มาก ทําให้เกิดโครงการ
เพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด
ในการทําโครงการนี้ทํามา ๒ ครั้ง โดยครั้งแรก อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้บุกเบิกในการลงเห็ด
มาให้เพาะปลูกและสนับสนุนงบประมาณ แต่ขาดคนดูแลเห็ดจึงยุติโครงการไป ครั้งที่ ๒ คุณบุญธรรม ราศีมินทร์
ออกทุนก่อน จึงเกิดเป็นโรงเพาะเห็ดเช่นในปัจจุบัน ผู้ดูแลโครงการปัจจุบัน คือ คุณ บุญธรรม ราศีมีน มีขนาด กว้าง
๒.๕ เมตร ยาว ๖ เมตร
โครงสร้างอุปกรณ์ โครงสร้าง มี ๒ แบบ
๑. แบบชั่วคราว คือ ไม่มีพื้นที่ปลูกแบบถาวร ก็สามารถปลูกที่บ้าน ปลูกไว้กินเอง ไม่เน้นการขาย
๒. แบบถาวร คือ เสาปูน โครงเหล็ก หลังคากระเบื้อง ข้างฝาให้ใช้กระเบื้อง ช่วงล่างให้ใช้กระเบื้องมุง
หลังคาแบบเรียบ ๑ เมตร ส่วนบนใช้แสลน
ชั้นวางเห็ด ๑ แถว แถวละ ๓ ก้อน รอบพื้นที่การปลูก ให้อยู่ระดับหัวเสา ๑ แถวมี ๔ ชั้น
อุปกรณ์
ราคาก้อนเห็ด
 แบบธรรมดา ๔.๕๐ บาท รอเห็ดออกดอก ใช้เวลา ๑ เดือน (ราคานี้ต้องนําก้อนเห็ดมาบ่มเอง)
 แบบพิเศษ ๖ บาท ใช้เวลา (ราคานี้ผู้ผลิตบ่มก้อนเห็ดมาให้เรียบร้อย)๑ สัปดาห์เห็ดเริ่มออกดอก สัปดาห์ที่
๒ ก็สามารถเก็บเห็ดได้
 *ก้อนเห็ดหรือเชื้อเห็ดสามารถให้ผลผลิตได้ ๒-๓ ครั้ง ก้อนเห็ดที่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้ว สามารถนําเอา
ไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยในการปลูกพืชอื่นๆได้
การดูแล
ต่อท่อ PVC เจาะรูถังใส่น้ําต้องดูแลและตรวจสอบเชื้อรา ที่ปากขวด ถ้ามีก็ใช้ช้อนเขี่ยเชือ้ ราออก เชื้อราจะมี
สีออกเขียวการรดน้ํา จะต้องไม่ให้น้ําเข้าที่ปากขวด เพราะถ้าน้ําเข้าจะทําให้ก้อนเห็ดเน่า
โรงเพาะเห็ดอากาศต้องถ่ายเท สถานที่โล่ง ร้อนชื้น และไม่สูบบุหรี่ใกล้โรงเพาะเห็ด
การเก็บเห็ด

๙๙

ต้องเก็บเห็ดก่อน แล้วจึงรดน้ํา เก็บเห็ดวันละครั้ง เห็ดจะออกติดต่อกัน ๔-๕ เดือน โดย ๓ เดือนแรกเห็ด
จะออกเยอะ ในช่วงหลังๆ ต้องเพิ่มฮอร์โมนให้กับเห็ด ในการใส่ฮอร์โมนจะไม่ฉีดใส่ปากขวดโดยตรง แต่จะ
ให้ในลักษณะที่เป็นละออง
การผสมฮอร์โมน โดย ฮอร์โมน ๑ cc ต่อ น้ํา ๒๐ ลิตร
การแปรรูปเห็ด ปัจจุบันมีการพัฒนาแปรรูปเห็ด ได้แก่ เห็ดหยอง เห็ดสวรรค์ เห็ดสมุนไพร เห็ดอบแห้ง เห็ด
ชุปแป้งทอเห็ดทอดซีอิ๊ว เห็ดต้มซีอิ๊ว น้ําพริกเผาเห็ด แหนมเห็ด
เห็ดนํามาจากโรงเพาะเห็ดในชุมชน เป็นเห็ดปลอดสารพิษ และสามารถเก็บไว้ได้นาน
การเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า รายได้ ประมาณเดือนละ*๔๐,๐๐๐บาท

๑๐๐

ภาพที่ ๔.๕การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด
กองทุนอาชีพยังมีการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน เช่น การทําปุ๋ย น้ําหมักชีวภาพ เป็นต้น ล้วนเป็นฝีมือ
และการขั บ เคลื่ อ นของภาคประชาชนทั้ งสิ้ น ดํ ารงชี พ โดยการไม่ เบี ย ดเบี ย นตนเอง ไม่ เบี ย ดเบี ย นผู้ อื่ น และ
สิ่งแวดล้อม มีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับ นอกจากการส่งเสริมการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด ยังมีการสนับสนุน
ส่งเสริมการทําขนมเปี๊ยะการทําเน็ตโบว์รัดผมและผลิตภัณฑ์ดอกไม้ดินญี่ปุ่น
ความสําเร็จและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
กองทุนอาชีพกลุ่มเพาะและแปรรูปเห็ด ซึ่งมีการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างอาชีพ
จากการดาเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อการผลิต โดยการบริการรับฝาก
เงินกับสมาชิก รวมไปถึงการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ที่ต้องการดาเนินอาชีพ ซึ่งสมาชิกที่จะรวมตัวกันพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว รายได้จากการจําหน่ายจะปันผลให้กับสมาชิก ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกที่ดีรับการสนับสนุน ได้แก่ นําพริกและ
เห็ดแปรรูป ดอกไม้ดินญี่ปุ่น และ ขนมเปี๊ยะ โดยปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประสบความสําเร็จ สมาชิก กล่าวว่า
“สมาชิกต้องมีส่วนร่วม เห็นความสําคัญเห็นประโยชน์ และเกิดขึ้นจากความต้องการของสมาชิก”
คณะกรรมการชุมชนและเลขานุการสหกรณ์ของชุมชนคลองลัดภาชี เล่าว่า ชุมชนเราได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
น้ําพริกและแปรรูปเห็ดชุมชนคลองลัดภาชีขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เพื่อจัดหารายได้จากการเพาะปลูกเห็ด
ขึ้นในชุมชนเพื่อนําไปขายแบบสดและแบบแปรรูป อาทิ น้ําพริกต่างๆ เห็ดหยอง ทอดมันเห็ด เป็นต้น ซึ่งได้มีการ
แบ่งออกเป็นทีมๆ คือ ทีมเพาะปลูกเห็ด ทีมแปรรูป และทีมจําหน่าย
สมาชิก เล่าว่า “ชุมชนเราได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพน้ําพริกและแปรรูปเห็ดชุมชนคลองลัดภาชีขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เพื่อจัดหารายได้จากการเพาะปลูกเห็ดขึ้นในชุมชนเพื่อนําไปขายแบบสดและแบบแปรรูป อาทิ
น้ําพริกต่างๆ เห็ดหยอง ทอดมันเห็ด เป็นต้น ซึ่งได้มีการแบ่งออกเป็นทีมๆ คือ ทีมเพาะปลูกเห็ด ทีมแปรรูป และทีม
จําหน่าย”
“โรงเพาะเห็ดของเราเฉลี่ยเดือนๆ หนึ่งผลิตได้ประมาณ ๑๘๐กิโลกรัม โดยเราเพาะปลูกเห็ดที่เป็นที่นิยม
บริโภคของตลาดคือ เห็ดนางฟ้าฮังการี และเห็ดนางฟ้าภูฏาน หากขายสดขายอยู่ที่กิโลกรัมละ ๖๐บาท ส่วนที่เป็น
แปรรูปก็ขึ้นอยู่ว่าเอามาทําเป็นอะไร อีกทั้งยังนําไปวางขายตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วไป เช่น สํานักงานเขตภาษีเจริญ ที่
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เขาจัดเตรียมที่ไว้ให้เรา มีที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม เป็นต้น และยังขายตามทีวีไดเร็กต์ด้วย ซึ่งได้การตอบรับดีมาก สร้างรายได้ให้สมาชิกเรารวมแล้วประมาณ
๓-๕ หมื่นบาทต่อเดือน” สมาชิกกล่าว
๑.๓ กองทุนที่จอดรถ
มูลเหตุ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ชุมชนคลองลัดภาชีเป็นชุมชนที่มีข้อจํากัดทางด้านพื้นที่ เมื่อมีหลายครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน เกิดความ
แออัดในการใช้พื้นที่จอดรถ มีความแออัด และความปลอดภัยในทรัพย์สินในชุมชน ประธานชุมชน คุณวีวรรณ
จึงได้ประชุมร่วมกับสมาชิกเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ผู้นําชุมชนและคณะกรรมชุมชนได้ไปเจรจากับเจ้าของพื้นที่ที่เป็น
พื้นที่ที่อยู่ข้างชุมชน เจ้าของที่ดินอนุญาตให้ชุมชนใช้พื้นที่ได้ โดยมีเงื่อนไขให้ชุมชนปรับปรุงพื้นที่ และให้ใช้พื้นที่ฟรี
เป็นระยะเวลา ๕ ปี คณะกรรมประชุมร่วมกับชุมชนมีมติให้กู้ยืมเงินสหกรณ์ ๔๐๐,๐๐๐ บาทและกู้ยืมเงินสมาชิก
๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดรถและลานกีฬา โดยเก็บเงินค่าที่จอดรถกับสมาชิก คันละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน
ความสําเร็จและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ปัจจุบันชุมชนคลองลัดภาชีมีพื้นที่ลานจอดรถ สามารถจอดรถได้ จํานวน ๕๐ คัน สามารถสร้างรายได้
ให้กับสหกรณ์และใช้หนี้กับสหกรณ์ชุมชนได้ การพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างที่จอดรถทําให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
และสร้างความมั่นใจต่อสมาชิกในชุมชน สิ่งที่ทําให้เกิดการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เกิดจากความต้องการ
ร่ว มกั น ของสมาชิ ก และประธานและคณะกรรมการชุ ม ชนที่ มี ค วามเพี ย รพยายามในการเจรจาหาพื้ น ที่ แ ละ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในชุมชน คณะกรรมการ กล่าวว่า “เหนื่อยนะ เจรจา
คุยเรื่องที่จอดรถ แต่เราก็ไม่ละความพยายาม เวียนเข้าไปคุย ไปเสนอ กว่าจะตกลงกันได้ แต่สร้างเสร็จแล้ว สมาชิก
ก็สบาย รถปลอดภัย คนปลอดภัย ชุมชนก็ดีขึ้น”
ปัญหาอุปสรรค
ปัญหาที่พบมากที่สุดในในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน คือ การออม บางครัวเรือนไม่มีเงินเหลือออม
ซึ่งเป็นส่วนน้อย ไม่มีการจัดสรรเงินเป็นสัดส่วนสาหรับการใช้จ่ายในครัวเรือน ส่วนปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์คือ
ความต้องการในการกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพมีเป็นจานวนมากกว่าจานวนเงินที่ออม ชุมชนจึงมีการอบรมให้
ความรู้ในด้านการจัดทําบัญชีครัวเรือน และจัดโครงการสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนส่งผลให้เกิดการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนขึ้น
๒. ด้านสิ่งแวดล้อม
มูลเหตุ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
โครงการบ้านมั่นคงคลองลัดภาชี ดําเนินการแล้วเสร็จเรื่องที่อยู่อาศัย หลังจากสมาชิกเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้ว
ด้วยความที่เป็นชุมชนใหม่ ที่เริ่มมีการจัดระเบียบทางสังคมในชุมชน ทําให้คนในชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของการ
ปรับปรุงพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดที่ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์ หรือพื้นที่ที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่สําหรับสิ่งปฏิกูลให้เป็นพื้นดินที่มี
ค่า และส่งผลต่อสุขภาวะความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ชุมชนยังมีพื้นที่รกร้างและปัญหาสุขลักษณะของชุมชน จึงได้
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เข้ าร่วมโครงการพั ฒ นาเป็ น พื้ น ที่ สุ ข ภาวะ โดยการสนั บ สนุ น ของศู น ย์ วิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน (ศวพช.) ร่ว มกั บ
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) สํ า นั ก งานเขตภาษี เ จริ ญ และภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ซึ่งเป็ นการสานพลังร่วมกั นขั บเคลื่อ นแก้ไขปั ญ หาข้อ จํากัดเชิ งพื้ น ที่ข องความเป็ นเมื อ ง ให้ กลั บกลายเป็ นพื้ น ที่
สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการทํางานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนคลองลัดภาชี
เป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบของเขตภาษีเจริญ ที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ (Healthy
Space) โดยมีศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งมหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับชาวชุมชน
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จนสามารถผลักดันโครงการ
บรรลุผลสําเร็จ ชาวบ้านมีความสุขทั้งกายและจิตใจ ป้าหมายเพื่อจัดการข้อจํากัดของพื้นที่ในเขตเมืองซึ่งนับวัน
ก็จะไปรุกพื้นที่เกษตรมากขึ้น จึงมีพื้นที่สีเขียวน้อย ขาดสถานที่ออกกําลังกาย และบางพื้นที่กลายเป็นพื้นที่รกร้าง
สามารถกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เราจึงได้ทํางานวิจัยขึ้นมาเพื่อจะได้จัดพื้นที่ในเขตเมืองให้มีผล
ต่อสุขภาวะที่ดีต่อชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เมือง เริ่มแรกจากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประสานกับทางสํานักงานเขตภาษีเจริญ
เพื่ อ เชิญ ชุม ชนในพื้ นที่ เขตภาษี เจริญ ที่ มี อ ยู่ ๕๔ ชุม ชนมาเข้ าร่วมโครงการ โดยนายโฆษิ ต อั กษรชาติ ผอ.เขต
ภาษีเจริญ กล่าวว่า
“การร่วมกัน ขับ เคลื่อนการพั ฒ นาพื้ น ที่ สุขภาวะอย่างต่อเนื่ อง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้ น ที่ อย่างเป็ น
รูป ธรรม มีมีการริเริ่ม โครงการการปรับ ภูมิทั ศ น์ พั ฒ นาพื้ น ที่ สุขภาวะ โดยมี ห น่ วยงานภาครัฐ สวพช และ
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยสยาม เข้ามาสนับสนุนส่งเสริม มีกิจกรรมที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม กิจกรรมการ
ลอกคลอง การถางที่รกร้าง การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ การคัดแยกขยะ การสร้างลานเอนกประสงค์ โดยรณรงค์
ให้ชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและมีธนาคารขยะ แยกขยะรีไซเคิล”
ปัจจุบันชุมชนมีการปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ คัดแยกขยะ ทําปุ๋ยหมัก และสร้างลานสุขภาพ เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมการออกกําลังกายของสมาชิกในชุมชน จนได้รับการยกย่อง เป็นชุมชนที่ดําเนินการพัฒนาเป็นพื้นที่สุขภาวะ
ที่เป็นรูปธรรม เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับชุมชนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และมีการเผยแพร่การเรียนรู้ภายใต้ชื่อ“พื้นที่
สุขภาวะ” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั้งภายใน และภายนอกชุมชน
ความสําเร็จและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ความสําเร็จในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชองชุมชนคลองลัดภาชีเป็นตัวอย่างของการดําเนินงานที่เกิดจาการ
ขับเคลื่อนร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน
และชุมชนมีการดําเนินการอย่างจริงจัง ไม่ใช่รอให้ภาครัฐไปป้อนให้ฝ่ายเดียว
๓. ด้านวัฒนธรรม
จากการประชุมของสมาชิกในชุมชนประจําเดือน มีความเห็นว่าในชุมชนชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ
สามัคคีและมีกิจกรรมร่วมกัน และร่วมสืบสานประเพณีไทย จึงเกิดการพัฒนาด้านวัฒนธรรม มีการจัดตั้งคณะกรรม
ด้านวัฒธรรม ทําหน้าที่ในการประสานงานจักกิจกรรมร่วมกับสมาชิกของชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมในเรื่องของประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆของชุมชน เช่น วันเข้าพรรษา ออกพรรษา วันเด็ก วันสงกรานต์ วันปีใหม่ เป็นต้น
ความสําเร็จและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
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การพัฒนาด้านวัฒนธรรมเกิดจากความเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกที่ต้องการสืบสานประเพณีไทยให้เยาวชน
ในชุมชนได้รู้จักและมีส่วนร่วมเกิดการรวมตัวของสมาชิกทุกวัยในชุมชน ชุมชนมีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการประสานกับหน่วยงานราชการ ทําให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันในวันสําคัญ ให้ลูกหลานและเยาวชนรู้จัก
แก่
วันสําคัญต่างๆ และยังขยายกิจกรรมร่วมกับชุมชนอื่นๆด้วย ส่งเสริมการเรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรม
เยาวชนในชุมชน
๔. ด้านสังคม
การพั ฒ นาด้ านสังคมของชุ มชนเกิ ด จากการพั ฒ นาที่ต่อ เนื่องของชุม ชน เกิดการร่วมงานและขยายผล
การเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนราชการ วัด และโรงเรียน มีการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนอื่นๆที่เดือดร้อน
หรือขยายความรู้ ความสําเร็จ ของชุ ม ชนสู่ชุม ชนเครือ ข่ าย แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ร่วมกั น สมาชิ กเข้ าร่วมกิ จกรรม
สาธารณะประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ และส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนสร้างประโยชน์ต่อสังคม เยาวชนส่วนใหญ่
ของชุมชนได้เข้าร่วมโครงการ to be number one ความสําเร็จและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ชุมชนมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นชุมชนเข้มแข็ง เขตภาษีเจริญ ซึ่งมีชุมชน
เครือข่ายทั้งสิ้น ๕๓ชุมชน มีประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ที่จัดโดยสํานักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สมาชิกในชุมชนได้เป็นวิทยากรกลุ่ม เผยแพร่ความรู้ มีการจัดการดูงาน
ชุมชนที่ประสบความสําเร็จในด้านต่าง ๆ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนและนํามาต่อยอดปฏิบัติในชุมชนของตนเอง
มีชุมชนเครือข่ายที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การพัฒนาด้านสังคมนี้ก่อให้เกิดการมีเครือข่าย ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดจากการทํางาน
อย่างจริงจังของสมาชิกในชุมชน มีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง และพร้อมจะเผยแพร่ช่วยเหลือผู้อื่น และสนับสนุน
ถ่ายทอดสู่เยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานของชุมชน
๕. ด้านสาธารณสุข
จากความต้องการการดูแลด้านสุขภาพของชุมชน เช่น สมาชิกในชุมชนมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย อยากได้รับ
การดูแลเบื้องต้นก่อนการไปรักษาโรงพยาบาล ชุมชนจึงร่วมกับศูนย์สาธารณสุข ๔๗คลองขวาง กทม. จัดตั้งศูนย์
สุขภาพชุมชน โดยอบรม อสสอสม ของชุมชนในการดูแลศูนย์ เพื่อให้เกิดการดูแลเบื้องต้น ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่อง
สุขภาพแสมาชิกในชุมชน เช่น การติดต่อของโรคระบาด การป้องโรค เป็นต้นรวมทั้งการสร้างความตระหนักในการ
ดู แ ลตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของสมาชิ ก ในชุ ม ชน เช่ น การจั ด เต้ น แอร์ โ รบิ ค
เป็นต้น ศูนย์สุขภาพเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ –๑๖.๐๐น.
ความสําเร็จและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
สมาชิกมีความรู้สึกปลอดภัยจากการดูแลของศูนย์สุขภาพชุมชน มีความมั่นคงปลอดภัยจากการดูแลเวลา
เจ็บป่วยสมาชิกได้รับความรู้และการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น สมาชิกได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
สมาชิก กล่าวว่า
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“เราดูแลกันและกัน ฉันมีความรู้หน่อยก็ถ่ายทอดให้ชาวบ้าน จะได้ป้องกันตัว รู้จักระวัง ไม่เจ็บป่วยบ่อย ๆ ตั้งแต่ตั้ง
ศูนย์มา คนก็ชอบ เป็นเล็กน้อย ปวดหัว เป็นหวัดมาปรึกษาได้ เขาก็ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล แต่ถ้าหนักๆ
หรือไม่แน่ใจไม่เอานะ ให้ไปคลินิกเลย”
ผู้นําชุมชนคลองลัดภาชี กล่าวถึงสุขภาวะด้านสุขภาพของชุมชนว่า “ปัจจุบันชุมชนมีลานออกกําลังกาย โดยได้มีการ
จ้างครูสอนแอโรบิกและโยคะมาที่ลานออกกําลังกายชุมชนทุกวัน เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยวันอังคาร ศุกร์ และอาทิตย์
แอโรบิก และวันพุธ พฤหั สบดี เป็นโยคะ วันละประมาณชั่วโมงครึ่ง ซึ่งมีชาวชุมชนมาร่วมออกกําลังกายวันละ
ประมาณกว่า ๒๐ คน”
“ในชุมชนเรามีผู้สูงอายุอยู่ถึงร้อยละ ๓๐เราจึงพยายามหากิจกรรมให้คนเหล่านี้ทําอย่าง ปลูกพืชผัก เพาะเห็ด ทํา
หัตถกรรม สร้างรายได้ในตอนเช้า-กลางวัน พอตกเย็นก็มาออกกําลังกายกัน ซึ่งก็ได้ผล หลายคนบอกว่าร่างกายดีขึ้น
ไม่เจ็บออดแอดเท่าไรนัก” ประธานชุมชนคลองลัดภาชีกล่าว
6. ด้านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในชุมชน
โครงการบ้านมั่นคงคลองลัดภาชี ดําเนินการแล้วเสร็จเรื่องที่อยู่อาศัย ชุมชนคลองลัดภาชี หรือชื่อเดิม
คลองลัดม้า ปัจจุบันมีสมาชิกในชุมชนทั้งสิ้น ๓๑๑ คน ๗๙ ครัวเรือน สมาชิกเข้าอยู่แล้วทุกหลังคา หลังจากสมาชิก
เข้ามาอยู่ร่วมกัน แล้ วเริ่ม มีค วามเข้ าใจกัน มากขึ้น ให้ ค วามร่วมมือ เป็ น อย่างดีในการทํ ากิ จกรรมทั้ งภายในและ
ภายนอกชุมชน มีการทํางานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภายนอกชุมชน และชุมชนภายนอก มี
การพั ฒ นาบู ร ณาการเชื่ อ มโยงในเขตภาษี เจริญ โดยมี ก ารประชุ ม ร่ วมกั บ ทางเขต ทุ ก วั น ที่ ๒๑ ของทุ ก เดื อ น
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการจัดตั้งคณะกรรมการทํางานระดับเขตและมีตัวแทนในการ
พูดคุยกับระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนพัฒนาในระดับเขตโดยใช้งานแต่ละประเด็นเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ในแต่
ละชุ ม ชนมี ส ภาในการติ ด ต่ อ เชื่ อ มโยงกั น อย่ า งชั ด เจน การพั ฒ นาขั บ เคลื่ อ นงานเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนในเมื อ งมี
ความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามระดับการสร้างคนทํางานรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แต่ละ
ชุมชนในเขตนั้นสามารถทํางานพัฒนาติดต่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกระดับจังหวัด
ชุมชนคลองลัดภาชี จัดตั้งเป็นชุมชนตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มาจนปัจจุบัน สมาชิกมีกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง มีงานที่ต้องทําเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาชิกในมีการวางแผนและจัดการ
หมู่ บ้ า นโดยการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ม ชน เพื่ อ ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมและโครงการต่ า งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
เป็นรูปธรรมดังนี้
ที่ปรึกษา : คุณบุญธรรม ราศีมินทร์
ประธานชุมชน : คุณฉวีวรรณ ตระกูลธรรม
รองประธาน : คุณอํานาจ บุญทัน
เลขานุการ: คุณสมนึก ปัทมาลัย
เหรัญญิก: คุณธรรมศักดิ์ มากนคร
กรรมการ: คุณสมศรี คําศรี

๑๐๕

กรรมการ: คุณอรวรรณ ตระกูลธรรม
กรรมการ: คุณจรัล ผุดผ่อง

ภาพที่ ๔.๖ทําเนียบคณะกรรมการชุมชนคลองลัดภาชี
นอกจากคณะกรรมการของชุมชนแล้ว ยังมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานแต่ละด้านของชุมชน และกําหนด
หน้าที่บทบาท ดังนี้
๑. ฝ่ายประสานงานและจัดการเรื่องที่อยู่อาศัย
ผู้รับผิดชอบ : คุณฉวีวรรณ ตระกูลธรรม
บทบาทหน้าที่
๑. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการหนุนเสริมการพัฒนาชุมชน
๒. ประสานงานกับหน่วยงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในเรื่องที่อยู่อาศัย
๓. ลงพื้นที่หนุนเสริมกลุ่มพี่น้องเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย
๔. ที่อยู่อาศัย
๕. มีการประชุมร่วมกันทุกเดือน
๖. ลงพื้นที่หนุนเสริมและช่วยเหลือ
๗. จัดทําข้อมูล
๘. ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการบ้านมั่นคง
๙. สรุปและประเมินผล

๑๐๖

๒. ฝ่ายสวัสดิการ
บทบาทหน้าที่
๑. ขยายการรับสมาชิกเพิ่มจากชุมชนอื่นในเขตภาษีเจริญ ภายใน ๓ ปี
๒. ลงพื้นที่ให้ความรู้และความเข้าใจแก่สมาชิกเรื่องผลประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการ
๓. ของบประมาณสนับสนุนจาก
๔. หน่วยงานรัฐและองค์กรต่าง ๆ
๕. เพื่อให้กองทุนโตขึ้น
แผนงานเครือข่ายสวัสดิการ
๑. เพิ่มจํานวนสมาชิก
๒. สร้างความเข้มแข็งให้กองทุนสวัสดิการ
๓. ประชุมคณะทํางานร่วมกัน
๔. พัฒนาศักยภาพ คณะทํางานเครือข่าย
๕. สร้างพื้นที่ต้นแบบ
๖. สรุปบทเรียน

ภาพที่ ๔.๗ การดําเนินงานของฝ่ายสวัสดิการ
๓. ฝ่ายสุขภาพ
บทบาทหน้าที่
๓.๑ ดูแลศูนย์สุขภาพ
- ดูแลผู้สูงอายุ
- ดูแลผู้ป่วยในชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง
- ดูแลและให้คําปรึกษาแนะนําแก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดบุตร
- ดูแลเรื่องการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของสมาชิกในชุมชนและรอบชุมชน
๓.๒กิจกรรมออกกําลังกาย
วันละ ๑ ชั่วโมง เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑๐๗

- จันทร์ - อังคาร
แอโรบิก
- พุธ
โยคะ
- พฤหัสบดี - ศุกร์
แอโรบิก
๓.๓ ประสานงานกับศูนย์รักษาและโรงพยาบาล กรณีมีผู้ป่วยอาการหนักที่จําเป็นต้องส่งตัวไปรักษา โดยมีใบส่งตัว
ให้กับทางศูนย์รักษาและโรงพยาบาล
- ให้คําปรึกษาเรื่องยาและจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
- ตู้ยาชุมชน / จ่ายยาสามัญประจําบ้าน
- เฝ้าระวังยาเสพติด
- ตรวจลูกน้ํายุงลาย, ไข้หวัดนก และหาวิธีป้องกัน
- รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ไข้เลือดออก ลูกน้ํายุงลาย และไข้หวัดนก

ภาพที่ ๔.๘ การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายของชุมชน
๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ : คุณอดุล สัตบุตร และ คุณบุญธรรม ราศีมินทร์
หน้าที่
- จัดประชุมร่วมกันทั้งหมด เพื่อวางแผนการปรับปรุงและวิธีการป้องกันน้ําท่วม เพราะบริเวณรอบชุมชนเป็นคลอง
ทั้งสองฝั่ง สิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งเขตภาษีเจริญ
๑. จัดหาผู้รับผิดชอบ และผู้ดําเนินงาน
๒. ขยายผลทั้งเขต เพื่อเชื่อมโยงในเขตภาษีเจริญ
๓. เปิดเวทีประเด็น สิ่งแวดล้อมทั้งเขต เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนในเขตที่ทําสิ่งแวดล้อม
๔. เลือกผู้ดําเนินงาน, ผู้ประสานในเขต
๕. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อม
๖. ให้มีธนาคารขยะ คัดแยกขยะ และรีไซเคิล
๗. ให้ชุมชนเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมจากครัวเรือนของตัวเอง
๘. รวมตัวกันจดแจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชนระดับเขต

๑๐๘

หน้าที่
- ดูแลความสะอาดในชุมชน
- ตั้งถังขยะไว้ในจุดต่าง ๆ และมีรถเก็บขยะของทางเขตกทม. มาเก็บทุกวันอังคารและวันศุกร์
- ดูแลและรักษาเรื่องสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในชุมชน
- ดูแลไฟฟ้า น้ํา (ดูดน้ําที่ใช้มาจากคลอง)
- ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ของชุมชน

ภาพที่ ๔.๙ กิจกรรมจิตอาสา
๕. ฝ่ายวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : คุณเพ็ญสุดา เจริญวันชัย
หน้าที่

๑๐๙

- ดูแลเรื่องการจัดงานและมีส่วนร่วมทางประเพณีวัฒนธรรมของไทย
- ดูแลและรับผิดชอบในกิจกรรมของชุมชนตามประเพณี
- วัฒนธรรม / การศึกษา
๑. จัดกิจกรรมตามประเพณีในวันสําคัญ
๒. หาทุนสนับสนุนเด็กยากจนด้วยการให้ทุน
๓. สนับสนุนทุนการศึกษาจากเงินกองทุน
จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ในวันเด็ก เป็นการประหยัดงบและให้คนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรม โดยนิมนต์พระมา
ทําบุญ และจัดกิจกรรมให้เด็ก และเปิดให้ประชาชนภายนอกชุมชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

ภาพที่ ๔.๑๐ กิจกรรมด้านวัฒนธรรม
๖. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเศรษฐกิจ
ผู้รับผิดชอบ : คุณธรรมศักดิ์ มากนคร
หน้าที่
-ประสานงานและประชาสัมพันธ์ทุกเรื่อง ทั้งภายในและภายนอกชุมชนประสานงานและประชาสัมพันธ์ จัดการการ
พัฒนากลุ่มอาชีพ และการอบรมอาชีพของสมาชิกในชุมชน
-องค์กรการเงินและกองทุนในชุมชน
- เพื่อเป็นทุนให้แก่ชุมชนในการพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการวันละบาท”
- เพื่อให้ชุมชนมีวินัยในการประหยัด

๑๑๐

- เพื่อให้ชุมชนรู้จักพอเพียง
คนในชุมชนที่ไม่มีความสามารถไปทํางานข้างนอกได้ เช่น คนชรา ไม่สามารถออกไปทํางานนอกบ้าน ก็สามารถหา
งานเบาๆ ทําเพื่อหารายได้เสริม และเป็นสินค้า OTOP จากชุมชนขยายสู่เครือข่าย
การเตรียมการสร้างรายได้เพื่อชุมชน
- การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า *รายได้ ประมาณเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
- เห็ดหยอง
- เห็ดสวรรค์
- เห็ดสมุนไพร
- เห็ดอบแห้ง
- เห็ดชุปแป้งทอด
- เห็ดทอดซีอิ๊ว
- เห็ดต้มซีอิ๊ว
- น้ําพริกเผาเห็ด
- แหนมเห็ด

ภาพที่ ๔.๑๑ การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า
• การทําเน็ตผูกผม

๑๑๑

ภาพที่ ๔.๑๒ เน็ตผูกผม
• ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ดินญี่ปุ่น

ภาพที่ ๔.๑ ๓ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ดินญี่ปุ่น

๑๑๒

ภาพที่ ๔.๑๓ โรงเพาะเห็ดของชุมชน
ปัจจัยที่ส่งผลให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
๑) ความเข้มแข็งของชุมชน การมีผู้นําชุมชนที่เป็นผู้ผลักดันให้ชุมชนดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง และต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักการเรียนรู้ เพื่ อพัฒ นาตนเอง และคนในชุมชน
คณะกรรมการชุมชนคลองลัดภาชีมีความเสียสละ ในการทํางานเพื่อส่วนร่วม ไม่เคยหยุดคิดในการสร้างสรรค์และ
การพัฒนา ทําด้วยความทุ่มเท มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สมาชิกแบบเสมอต้นเสมอปลาย เป็นที่ยอมรับและยกย่อง
ของคนในชุมชน และยังได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในชุมชน ร่วมเป็นผู้นําขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ จนบัง
เกิดผลเป็นรูปธรรม
๒) การพัฒนาที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาของชุมชนและการมีส่วนร่วมของอย่างจริงจังคนในชุมชน คนใน
ชุ ม ชนทุ ก คนจะมี ส่ วนร่วมในการจั ด ทํ าแผนชุ ม ชน การทํ ากิ จ กรรมต่ างๆ ของคนในชุ ม ชุ น และการดํ าเนิ น งาน
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปสู่ความเข็มแข็งของชุมชน จะใช้หลักประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง การมี
ส่วนร่วม โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น โดยการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยเริ่มตั้งแต่การประชาคมชุน การระดมความคิด สภาพปัญหาของชุมชน โดยเริ่มแก้ปัญหา
จากครอบครัวไปสู่ชุมชนตามลําดับโดยยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓) การได้รับการสนับสนุนจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งได้รับ
การสนับสนุน ความรู้ความเข้าใจ และวัสดุอุปกรณ์และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒.๓ ปั จจั ยความสํ าเร็จในการน้ อมนํ าปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ย งความสํ าเร็จ ในการพั ฒ นาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ความเข้มแข็งของชุมชน
การพัฒนาชุมชนคลองลัดภาชี มีการบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนอย่างสมดุล โดยใช้หลักการพัฒนาและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบ ควบคู่กับการให้ความสําคัญ
กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมโดยการนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากภายนอก
มาผสมผสานปรับใช้ให้เหมาะสม แล้วสรุปเป็นบทเรียนเฉพาะของชุมชน จนสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชน
เข้มแข็ง ซึ่งองค์ประกอบและเงื่อนไขที่สําคัญในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถสรุปได้ ๓ลักษณะ
ดังนี้
๑. การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการพัฒนาชุมชนในทุกด้าน เริ่มตั้งแต่การ
รวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหา มีการพัฒนากิจกรรมที่มาจากผสมผสานความรู้ที่ได้รับจากเครือข่ายต่างๆและภูมิ ปัญญา
ของชุมชนทําให้สามารถสร้างรายได้เสริม เกิดความสัมพันธ์แบบเอื้ออาทรระหว่างกัน มีการขยายเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายทั้งหน่วยราชการและภาคีภายนอกชุมชน

๑๑๓

๒. การมีผู้นําที่เข้มแข็ง การถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นชุมชนที่มีส่วนร่วมหรือดําเนินกิจกรรมในการ
พัฒนาพื้นที่ภายในชุมชนอย่างจริงจังด้วยตัวเอง การสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา การมี
ความรักและเอื้ออาทรต่อกัน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน
๓. ทุนของชุมชน ได้แก่ ทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นกลไกที่ส่งเสริมให้ เกิดความเข้มแข็ง
ของชุมชน คือ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนําชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในชุมชน
ผลจากการพัฒนาตามแนวทางนี้ทําให้ปัจจุบันชุมชนคลองลัดภาชีเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่
สนใจการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปประยุกต์ กับ
ชุมชนของตนเอง และยังได้ รับการคัดเลือกจาก กรุงเทพมหานคร เป็น ๓๐ ชุมชนตัวอย่างตามโครงการชุมชน
เข้ ม แข็งสร้างกรุงเทพฯยั่ งยืน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับ การยกย่อ งเป็ น ชุม ชนต้ น แบบ ครู พื้ น ที่ สุขภาวะ 1
(กุลธิดา จันทร์เจริญ, ๒๕๖๐)

กุลธิดา จันทร์เจริญและคณะ.(2560).เส้นทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตเมือง.กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม.
สมาชิ
ก กล่าวว่า “เราสามารถกล้าพูดได้ว่าชุมชนของเราเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพราะสามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ดี เรามีการจัดตั้งเงินกองทุนสหกรณ์ที่สมาชิกชุมชนเกือบทุกคนมีส่วนร่วม เรามีลานกีฬาสร้างสุขภาพแข็งแรง
และมีรายได้จากผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปของชุมชนเราโด่งดังเป็นที่ถามถึงกันในท้องตลาดทั่วไปแล้ว”
1

ภาพที่ ๔.๑๕ เกียรติบัตรชุมชนเข้มแข็งของชุมชนคลองลัดภาชี

๑๑๔

๒.๔ โครงการหรือกิจกรรมทีน่ ้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจสิ่งที่ตอ้ งการพัฒนาต่อเนือ่ ง
๒.๔.๑. ชุมชนคลองลัดภาชีมีพื้นที่จํากัด ต้องการการขยายผลการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ พัฒนาอาชีพเสริม
ให้กบั สมาชิก และขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่ม
๒.๔.๒. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสิ่งที่ชุมชนประสบความสําเร็จต่อเยาวชนทั้งภายในชุมชน
เองและภายนอกชุมชน

ชุมชนที่ ๒ ชุมชนเลิศสุขสม
๑. สภาพของชุมชนเลิศสุขสม
๑.๑ ข้อมูลพืน้ ฐานของชุมชน
ประวัติความเป็นมาของชุมชนเลิศสุขสม
ย้อนอดีตไปกว่า๗๐ ปี ในบริเวณพื้นที่ของชุมชนเป็นนาข้าว แต่เนื่องจากความยากลําบากไปยังโรงสีที่อยู่
ไกล ทํ าให้ ค วามนิ ย มในการทํ างานข้ าวลดลง และค่ อ ยๆ เปลี่ ย นมาเป็ น สวนผั ก กาด และสวนผลไม้ ต่ างๆ
อาทิเช่น ส้มโอ มะละกอมะพร้าว มะม่วง ชมพู่แก้มแหม่ม หมาก พลู แทน
ในยุ ค นั้ น ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ ใช้ ชี วิ ต ผู ก พั น กั บ สายน้ํ า อย่ า แนบแน่ น เพราะพื้ น ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ ๘๕
ของชุมชนเลิศสุขสมนั้น ถูกล้อมรอบไว้ด้วยสายน้ําไว้เกือบหมด โดยทิศเหนือติดกับคลองบางด้วน และ ทิศใต้ติด
กับคลองบางขี้แก้ง ทิศตะวันตกติดกับคลองพระยาราชมนตรี ดังนั้นการสัญจรและการค้าขายหลักจึงเป็นทางเรือ
เท่านั้น ซึ่งจากปากคําของ นายสรวง โพธิ์ศรี อายุ ๘๕ ปี คนเก่าแก่ในพื้นที่เล่าว่าเมื่อก่อนไปไหนมาไหนกันก็ต้องไป
ทางเรือ ชาวบ้ าน เมื่ อ ก่อ นจะไปขายผลไม้ ที่ ต ลาดบางแค ถ้าไม่ ไปทางเรือ ก็ ต้อ งเดิ น เลาะทางร่อ งสวนเท่ านั้ น
เมื่อก่อนมีตลาดน้ําพระมาบิณฑบาตรก็มาทางเรือเดินเข้ามาลําบากเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่เหลือแค่รูปเดียวแล้ว
ชุมชนเลิศสุขสมเป็นชุมชนที่ถูกแบ่งแยกพื้นที่ออกเป็น๒ ส่วนโดยถนนพุทธมณฑลสาย๑ ทําให้การเดินทาง
ระหว่างชุมชนช่องถนนถึง ๖จราจรและคลอง๑ สาย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงต้องปรับพื้นที่ใต้สะพานให้เป็น
ทางเดินและทางรถจักรยานยนต์ให้สัญจรไปมาออกกําลังกายนั้น พบว่าในชุมชนไม่พื้นที่ส่วนกลางที่ให้คนในชุมชนมี
กิจกรรมร่วมกัน การสร้างพื้นที่ออกกําลังกาย จะทําให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีเกิดความสัมพันธ์และความสามัคคี
กับคนในชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ในการพัฒนาดูแลรักษาพื้นที่
สาธารณะแห่งนี้
การหาจั ด การพื้ น ที่ กิ จ กรรมส่ ว นกลางได้ เ ริ่ ม จากนายเลิ ศ เลื่ อ นวิ สุ ท ธิ์ ประธานชุ ม ชนคนแรก
ใช้พื้นที่บริเวณบ้านของตนเองในการจัดงานชุมชน หลังจากนั้นได้พื้นที่ย้ายมาทําลานกิจกรรมริมคลองราชมนตรี

๑๑๕

โดยประธานชุมชนคนที่๒นาวาโทเสริมศักดิ์ นพรักษา ประธานชุมชนคนที่๓นายสไว ยมทอง จนมาถึง นางอารมณ์
ยมทอง ประธานชุมชนคนปัจจุบันเป็นคนที่ ๔ได้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เดินเท้ามาโดยตลอดและมีการทําความ
สะอาดพื้นที่โดยคณะกรรมการ ในช่วงกิจกรรมการสํารวจพื้นที่SML พื้นที่สุขภาวะ ทาง สสส. และศูนย์วิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชน ม.สยาม เข้ามาช่วยแนะนําชุมชนพัฒนาให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ ก็ได้มีการหารือในชุมชนได้พิจารณาเห็น
ด้วยที่จะปรับเปลี่ยน พื้นที่ใต้สะพานข้ามคลองบางขี้แก้งนี้เป็นสะพานคอนกรีต ๒ สะพาน ขนาดพื้นที่กว้าง ๓๐
เมตร ยาว๓๐เมตร และลึก ๑ เมตร เป็นพื้นที่สุขภาวะเพื่อจัดกิจกรรมส่วนกลางของชุมชน ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เสื่อม
โทรมขยะสกปรกมาก ได้มีการปรับปรุงพื้นที่จัดการขยะและถมพื้นที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อสส. และ
เงินกองทุนหมู่บ้าน ปรับพื้นที่และเปิดเป็นพื้นที่สุขภาวะในวันที่๒๒พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีการใช้พื้นที่ ทั้งการ
ประชุมชุมชน เป็นพื้นที่ออกกําลังกาย เป็นพื้นที่พบปะพูดคุยสําหรับเด็กๆ และคนในชุมชน รวมถึงมีการฟื้นฟูอัต
ลักษณ์ของชุมชน นั่นคือ การปลูกเตย และมีการพัฒนางานฝีมือจากเตย จึงได้เริ่มพัฒนากิจกรรมชุมชนอย่างชัดเจน
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้งชุมชนเลิศสุข
ชุม ชนเลิ ศ สุข สม ตั้ งอยู่ ในเขตภาษี เจริญ เป็ นชุม ชนประเภทชานเมือ ง ประกาศเป็ นชุม ชนที่ จัด ตั้ งตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี ๒๕๔๙หมู่ ๔แขวงบางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต ๖กลุ่มกรุงธนใต้พื้นที่ส่วนใหญ่ล้อมรอบ
ด้วยคลองโดยที่
o ทิศเหนือติดกับคลองบางด้วน
o ทิศใต้ติดกับคลองบางขี้แก้ง
o ทิศตะวันตกติดกับคลองพระยาราชมนตรี
พื้นที่ทําการชุมชนและลานกิจกรรมส่วนกลางตั้งอยู่ใต้สะพานบางขี้แก้ง มีเนื้อที่ร้อยกว่าตารางวา

๑๑๖

ภาพที่ ๔.๑๖ แผนทีช่ ุมชนเลิศสุขสม
ชุมชนเลิศสุขสม มีโครงสร้างชุมชน ประกอบด้วยสมาชิก๑๕๐ครัวเรือน มีประชากรประมาณ ๘๕๐ คน
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุประมาณ ๑๓๐คน วัยทํางาน ประมาณ ๓๐๐–๔๐๐คน ที่เหลือเป็นวัยรุ่นและเด็กเล็ก

๑.๑ ทุนของชุมชนเลิศสุขสม
จากการลงพื้ นที่สํารวจและสัมภาษณ์ ผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน และคนในพื้นที่ พบว่าชุมชน
เลิศสุขสมมีทุนของชุมชนมีดังนี้
๑.๑.๑ ทุนทางสังคม
ชุมชนเลิศสุขสม มีโครงสร้างชุมชน ประกอบด้วยสมาชิก ๑๕๐ ครัวเรือน มีประชากรประมาณ ๘๕๐ คน
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุประมาณ ๑๓๐ คน วัยทํางาน ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ คน ที่เหลือเป็นวัยรุ่นและเด็กเล็ก
จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่มายาวนาน ทําให้เกิดความรักความผูกพันกับชุมชน ด้วย

๑๑๗

ประสบการณ์ ความสามารถ สติปัญญา และด้วยใจที่มีจิตอาสาที่จะดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
แสดงให้เห็นถึง “ทุนมนุษย์” ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการของชุมชนเลิศสุขสม ที่มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกใน
ชุมชนเลิศสุขสมมีรายนามดังนี้
1. นางอารมณ์ ยมทอง
ตําแหน่ง ประธานชุมชน
2. นายชิต กสิประเสริฐ
ตําแหน่ง รองประธาน
3. นางสมพร สิรกิ อแก้ว
ตําแหน่ง เลขานุการ
4. นางภมมารินทร์ ตันติเรืองเจริญ ตําแหน่ง เหรัญญิก
5. นางสาวขวัญเดือน หนูชู
ตําแหน่ง คณะกรรมการ
6. นายบรรจง กิตโิ รจนพันธ์
ตําแหน่ง ประชาสัมพันธ์
7. นางพัญญาศิริ นพรักษา
ตําแหน่ง ปฏิคม
ในส่วนพื้นที่กิจกรรมยังมี อาสาสมัครหรือตัวแทนที่เข้ามารับผิดชอบดูแลพื้นที่ประกอบด้วย
 ศูนย์สุขภาพ ดูแลโดย นางอารมณ์ ยมทอง สมพร สิริกอแก้ว และ นางสาวสวรรค์นางสนาง, ยมทอง
 ศูนย์เรียนรู้เกษตรใบเตย ดูแลโดย ลุงประสงค์ แซ่อึ้ง
 ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ดูแลโดย นาวาโทยุพา เจียมใจจิต, นายกรกิจ พวงมาลี, ลุงประสงค์ แซ่อึ้ง และลุงน้อย
 ลานกิจกรรม ดูแลโดย ลุงประสงค์ แซ่อึ้ง และลุงน้อย

ภาพที่ ๔.๑๗ คณะกรรมการและคณะทํางานผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
นอกจากนี้ จากได้สัมภาษณ์บุคคลต้นแบบในชุมชน ได้แก่ ลุงสมจิตร พวงทอง ที่ปรึกษาของชุมชน, นาย
ศิริฤกษ์ คล้ายนิล (ลุงหนู)เจ้าของบ้านสวนเปร่งมณีที่เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการพื้นที่อยู่อาศัย และคุณนกที่มีฝีมือใน
งานจัดดอกไม้ซึ่งปกติช่วยงานจัดดอกไม้ในสํานักพระราชวังซึ่งแต่ละท่านได้ให้ข้อมูลถึงแนวคิดการดําเนินชีวิตจนมา
เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนดังนี้

๑๑๘

ลุงสมจิตร พวงทอง ที่ปรึกษาชุมชนฯ จากการพูดคุยกับลุงสมจิตรได้เล่าให้ฟังว่า จากได้มีโอกาสได้ไป
ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ และศึกษาจากเอกสารตําราจากการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยความรักและความ
ศรัทธา มีความเชื่อมั่นได้นําสิ่งศึกษาเรียนรู้มาปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ โดยใช้แนวคิดที่
สําคัญที่ว่า “พัฒนาจากสิ่งที่ตนมี” นอกจากนี้ยังสละเวลาส่วนตัวช่วยเหลือให้คําแนะนําในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนเพื่อประโยชน์ และมีความสุขจากการให้

ภาพที่ ๔.๑๘ ลุงสมจิตร พวงทอง ทีป่ รึกษาชุมชนเลิศสุขสม

ศิริฤกษ์ คล้ายนิล (ลุงหนู) เจ้าของบ้านสวนเปร่งมณี ได้กลับมาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของตนเองมาเป็น
เวลา ๕ ปี จากคําบอกกล่าวของลุงหนูถึงความเป็นมาจนมาเป็นสวนเปร่งมณี เริ่มจากลุงหนูได้มีความคิดและสังเกต
ตนเองว่า “เดิมการใช้ชีวิตแบบไม่คิดอะไรในแต่ละวัน สนุกแต่ไม่สุขแท้จริง จึงได้เปลี่ยนความคิดสุขุมมากขึ้น คิด
ก่อนใช้ มาพัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดยพึ่งตนเองเหนื่อยแต่อยู่กับธรรมชาติดูสิ่งที่ตนเองทําเห็นคุณค่าตัวเองมีความสุข
แท้ จ ริง” นอกจากนี้ ยังมี ก ารน้ อ มนํ าแบบอย่างจากการทรงงานของในหลวงรัช กาลที่ ๙ ปลู ก ที่ ที่ เรากิ น ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน การเลี้ยงปลาตามธรรมชาติ เรียนรู้และพัฒนาพื้นของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดเก็บของ
ในบ้านเรือนเมื่อคิดไตร่ตรองว่าของในบ้านมีของเก็บมากกว่าของใช้ หลังจากประสบปัญหาน้ําท่วมต้องเก็บของ จึงมี
การคัดแยกของใช้จําเป็นออกจากของที่ไม่ใช่เก็บไว้ที่สูงและส่วนหนึ่งนําไปบริจาค นอกจากนี้
ยังมีความสุข
จากการเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่

๑๑๙

ภาพที่ ๔.๑๙ ลุงหนู และสวนเปร่งมณี
คุณนก เป็นอีกท่านหนึ่งในชุมชนทีม่ ีความทักษะความชํานาญงานจัดดอกไม้ ด้วยปกติแล้วจะเดินทางไป
ช่วยงานจัดดอกไม้ในสํานักพระราชวังเป็นประจํา แต่ก็จัดเวลามาให้กับชุมชนมาเป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดเทคนิค
วิธีการทํามาลัย โมบาย หรือการจัดช่อดอกไม้ให้กับสมาชิกในชุมชน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมในวาระต่างๆ ของ
ชุมชน

ภาพที่ ๔.๒๐ การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดดอกไม้ในชุมชน ของ คุณนก

บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้ง ๓ ท่าน แสดงให้เห็นถึงทุนมนุษย์ในเรื่องความเพียร ความสามารถ สติปัญญา
ตลอดจนการใฝ่เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจนเป็นแบบอย่างและเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนฯ

๑๒๐

ทุนทางสังคมในด้านพื้นฐานทางความคิด คุณธรรมต่างๆ ในเรือ่ งความไว้วางใจกัน ความสัมพันธ์อนั ดี
การพึ่งพาอาศัยการช่วยเหลือ ความเอือ้ อาทรต่อกันไม่ว่าจะมีกิจกรรมขอความร่วมมืออะไร คนในชุมชนก็พร้อมให้
ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมกันพร้อมเพรียงเห็นได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน หรือแม้กระทั่งการลงพื้นที่
สํารวจ เข้าไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อนําไปพัฒนาสื่อพิพิธภัณฑ์เสมือนในทุกครั้ง การประชุมลงความเห็นสมาชิกใน
ชุมชนยินดีเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างพร้อมหน้า

ภาพที่ ๔.๒๑ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนเลิศสุขสม
ทุนทางสังคมที่เป็นหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน ชุมชนเลิศสุขสมเป็นพื้นที่ที่อยู่ใน
ความดูแลของสํานักงานเขตภาษีเจริญ ที่คอยให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และยังมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชม ๕๓ ชุมชนในเขตภาษีเจริญ องค์กรเอกชน หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยามที่
เป็นกําลังสําคัญที่ร่วมกับสํานักงานเขตภาษีเจริญในการผลักดันโครงการพื้นที่สุขภาวะอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
๒.๑.๑ ทุนทางสัญลักษณ์
จากคํากล่าวที่ “คิดถึงเตยคิดถึงเลิศสุขสม” บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเลิศสุขสม ที่ทําให้คน
ภายในรู้จักชุมชนเลิศสุขสม นอกจากนี้ชุมชนเลิศสุขสมยังเป็นชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะใต้สะพานแห่งแรกของ

๑๒๑

กรุงเทพมหานคร, ได้รางวัลคัดเลือกเป็น30ชุมชนตัวอย่าง ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯยั่งยืน ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๗

ภาพที่ ๔.๒๒ ศูนย์เรียนรู้เตยหอม

ภาพที่ ๔.๒๓ ประกาศรางวัลที่ชมุ ชนเลิศสุขสมได้รับ

๑.๒.๓ ทุนทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๑๒๒

ด้วยพื้ นที่ชุมชนดั่งเดิมจนปัจจุบันยังคงเป็นสวนเตยซึ่งกลายมาเป็นวัตถุดิบที่ใช้พัฒ นาต่อยอดโครงการ
กิจกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมรายได้ และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมโครงการต่างๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นมาลัยเตย โม
บายเตย กระสาใบเตย ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใบเตย นําใบเตย หรือขนมเปียกปูนใบเตย
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่ถนนตัดผ่านไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสํานักงานเขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ ๔.๒๔ พื้นฐานรกร้างใต้สะพานบางขี้แก้งเดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก่อนพัฒนาเป็นพื้นสุขภาวะ

๒. การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
a. โครงการและกิจกรรมที่น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการศึกษาผลการดําเนินงานของชุมชนฯ โครงการและกิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการภายในชุมชนและทํา
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น สํานักงานเขตภาษีเจริญ มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์
สาธารณสุข ๔๗ คลองขวาง และเครือข่ายชุมชนเขตภาษีเจริญ มีการพัฒนาชุมชน๔ด้าน คือ
 ด้านเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการเงินกองทุน และกิจกรรมที่ส่งเสริมรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน
ได้แก่ การทําพวงมาลัยใบเตย โมบายและกระเช้า กระสาจากใบเตยแล้วนํามาทําเป็นดอกไม้จันท์ พวงหรีด ดอก
กุหลาบโดยพัฒ นาจากอัตลักษณ์ ของชุมชนที่ปลูกเตยให้ กับสมาชิกในชุมชน การทําดอกไม้จันทน์ จากใบเตย มี
สมาชิกในชุมชนประมาณ ๑๐ คน รายได้๑ บาทต่อดอก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การตัดใบเตยที่ปลูกในศูนย์ขาย
การทําดอกไม้ใบเตย แปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบเตยเช่น ขนมเปียกปูนเตยหอมนอกจากนี้ยังมีส่งเสริมอาชีพที่เป็นของ
ดีของชุมชน ข้าวต้มมัด ห่อหมก การปลูกเห็ดภูฏาน ที่ซื้อขายกันในชุมชนเป็นส่วนใหญ่
- ด้านสังคม นอกจากความร่วมมือ พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเอื้ออาทรของสมาชิกในชุมชน ยังมีการ
สร้างภาคีเครือข่าย เช่นมีการประชุมร่วมกันของภาคีเครือข่าย ๕๓ ชุมชนเขตภาษีเจริญ อย่างน้อยเดือนละครั้ง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ออกสู่ภายนอก
- ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชมได้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่อย่างค่อยเป็นค่อยไปให้เกิดประโยชน์กับคนใน
ชุมชนและคุ้มค่ามากที่สุด โครงการพื้นที่สุขภาวะที่มีการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอก

๑๒๓

- ด้านวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทงเป็นต้น
- ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนและคําแนะนําจาก
ศูนย์สาธารณสุข47 คลองขวาง ก่อเกิดเป็นกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกกําลังกาย การตรวจเช็คสุขภาพ เป็นต้น
- ด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน มีคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกใน
ชุมชนคอยรับผิดชอบดูแลประสานงานกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชุมชน
i.
การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการ/กิจกรรม (3 ห่วง 2 เงื่อนไข)
จากลงพื้นที่สํารวจ สัมภาษณ์ และเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทําให้สังเกตเห็นการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ ของชุมชนมีการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังแสดงในตาราง
2 เงื่อนไข
3 ห่วง
แนวทางการ
ความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล
มีภูมิคุ้มกัน
ความรู้
คุณธรรม
พัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
การรู้จักประมาณ มีกฎระเบียบ
ทําบัญชีของชุมชน การจัดทํา
ความประหยัด
ใช้จ่ายประหยัด
มีการวางแผนใช้จ่าย บัญชี
ความซื่อสัตย์
ร่วมกัน
จ่ายเท่าที่จําเป็น
คํ านึ งป ร ะ โย ช น์ ชุมชนดูแลกันเอง
มีกฎระเบียบ ความโปร่งใส
ความร่วมมือ
สูงสุดในการใช้จ่าย ความโปร่งใส
ร่วมกัน
ประสานงาน
กับองค์กร
ภายนอก
แนวทางการ
พัฒนา

ความพอประมาณ

3 ห่วง
ความมีเหตุมผี ล

มีภูมิคุ้มกัน

2 เงื่อนไข
ความรู้
คุณธรรม

๑๒๔

ด้านสิ่งแวดล้อม

ใช้จ่ายประหยัด
ทําค่อยเป็นค่อยไป
เป็นลําดับขั้นตอน
พึ่งตนเองมากที่สุด
ใช้ทรัพยากรทีม่ ีอยู่

ภูมิสังคม
คํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม

ความสามัคคี
การมีส่วนร่วม
การมีจิตสาธารณะ
ชุมชนดูแลกันเอง
มีแผนก่อนทํา

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
ศึกษาข้อมูล
ภูมิสังคม
การวางแผน

มีจิตสาธารณะ
ความสามัคคี
ความเพียร
ความอดทน
ความประหยัด

ด้านสังคมและ
ด้านวัฒนธรรม

ทําตามกําลังของ
ชุมชน และบริบท
ของชุมชน

เรียนรู้พัฒนาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
จากภาคีเครือข่าย

พัฒนาในสิ่งทีช่ ุมชนมี
, มีเครือข่ายแนวร่วม
ความรัก สามั ค คี ข อง
คนในชุมชน

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่าง
เครือข่าย
สอดคล้องกับ
ภูมิสังคม

การแบ่งปัน
จิตอาสา
ความสามัคคี
และมีส่วนร่วม

ด้านสาธารณสุข

ปฏิบัติตามกําลัง
ความรู้
ความสามารถ

เรียนรู้จากผู้รู้ ภาคี การพึ่งตนเอง,เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
เครือข่าย
ดูแลตนเอง,ปฏิบัติตน เรียนรู้พัฒนา
ตนเอง
อย่างสม่ําเสมอ

การมีส่วนร่วม
มีวินัย

มีการวางแผนประชุม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ร่วม
เปิดรับข้อมูล

จิตอาสา
การมีส่วนร่วม
ซื่อสัตย์
ความโปร่งใส

ด้ า นการบริ ห าร จั ด ตามกํ า ลั ง และ คํานึงถึงประโยชน์
จั ด การองค์ ก รใน บริบทของชุมชน
ส่วนรวม
ชุมชน

ii.
มูลเหตุและปัจจัยของการเกิดโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมของชุนชนเลิศสุขสมมีมูลเหตุและปัจจัยที่เกิดให้เกิดการดําเนินการในแต่ละกิจกรรม
ดังนี้
 กองทุนของชุมชน
มูลเหตุเริ่มต้นชุมชนได้รับเงินสนับสนุนกองทุนเงินล้านที่มาจาก กทม. จึงมีแนวคิดที่จะบริหารกองทุนให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน ซึ่งชุมชนเลิศสุขสมมีกองทุนหลัก ๒กองทุนได้แก่
1. กองทุนหมู่บ้าน เงินส่วนใหญ่ได้มาจากกองทุนเงินล้านที่มาจาก กทม.
2. กองทุนสัจจะ ซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลให้สมาชิก ๕ % ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ทุนการศึกษาของลูกสมาชิกที่เรียนดีและทุนทรัพย์น้อยรายได้ที่เหลือเข้ากองกลาง

๑๒๕

ภาพที่ ๔.๒๕ กิจกรรมกองทุนของชุมชนเลิศสุขสม
ในชุ ม ชนมี ก ารจั ด ทํ า บั ญ ชี ข องกองทุ น โดยมี ค ณะกรรมที่ เ ลื อ กตั้ ง ขึ้ น มาวาระละ ๒ ปี ซึ่ ง ดู แ ล
โดย คุณภูมรินทร์ และคุณปัญญาศิริ (ช่วยลงบัญชี) เปิดบัญชีโดยใช้ชื่อสมาชิกที่เป็นที่นับถือของชุมชน ๓ ชื่อ โดย
กองทุนทั้งสอง (เงินล้านจากภาครัฐ เงินสัจจะจากเงินฝากของสมาชิก)ใช้ผ่านระบบธนาคาร มีสมาชิกกู้ยืมหมุนเวียน
เดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐บาท กู้ประมาณเดือนละ ๑๐ คน ปีประมาณ ๑๒๐ คน การพิจารณาเบื้องต้น ถ้า
ใครเปิ ด บั ญ ชี อ อมสิ น ก็ ใ ช้ ก องทุ น เงิ น ล้ า น ถ้ า ไม่ ส ะดวกก็ ใ ช้ ก องทุ น สั จ จะ สมาชิ ก มี ส องกลุ่ ม คื อ สามั ญ
(คนภายในชุม) ๑๓๖ คน วิสามัญ (คนภายนอก)๑๕๕ คน
ในการบริหารจัดการเงิน เงินรายได้ส่วนกลางที่มาจากส่วนต่างๆ ที่มาจากดอกเบี้ยเงินกู้ จะจัดเก็บและส่วน
หนึ่งนําไปใช้หนี้ที่ยืมมาจากกองทุนหมู่บ้านที่นํามาใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง การใช้จ่ายเน้นจ่ายเท่าที่
จําเป็น ชะลอโครงการที่ไม่ก่อเกิดรายได้ พัฒนากิจกกรรมโครงการที่ส่งเสริมรายได้กับชุมชน จากการสัมภาษณ์
ประธานชุมชน ได้รับสรุปข้อมูลการจัดการกองทุนในปี ๒๕๖๐ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กองทุนเงินล้านได้ดอกเบี้ย ๑๐๒,๙๔๕ บาทสัจจะได้ประมาณ๘๓,๕๐๐บาท
ช่วยเหลือให้สมาชิกกู้ยืมเงินใช้จ่ายในครัวเรือนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน
มีเงินปันผลให้สมาชิกประมาณ ๖๔,๖๕๐ บาท
ตอบแทนกรรมการกองทุน๙ คน จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ดอกเบี้ยที่เหลือใช้ชําระหนี้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุนชน ๖๐,๐๐๐ บาท

๑๒๖

ภาพที่ ๔.๒๖ ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย การจัดการกองทุนชุมชน
ปัจจัยความสําเร็จ จากสมาชิกในชุมชนร่วมตั้งกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุน และทุกคนให้ความ
ร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบสมาชิกที่กู้ยืมมีเงินใช้จ่ายในยามจําเป็น แต่ก็ยังมีผู้ค้างชําระขาดส่ง ส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกในชุมชน ต้องติดตามเจรจาไกล่เกลี่ยช่วยโดยให้ทยอยส่งปรับโครงสร้างพิจารณาตามความจําเป็น ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงทุนทางสังคมในเรื่องของความเอื้ออาทรของสมาชิกในชุมชน
 ชมรมผู้สงู อายุเลิศสุขสม
มูลเหตุที่ทําให้เกิดชมรมผู้สูงอายุเลิศสุขสม จากการสัมภาษณ์ข้อมูลประธานชุมชนฯ “ในปี ๒๕๕๗ ด้วย
เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่ร่วมกิจกรรมอยู่ในวัยผู้สูงอายุ อีกทั้งขณะนั้นทางชุมชน มีอาสาสมัครคอยช่วยดูแลอยู่แล้ว๓
คน การเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุเดิมต้องเดินทางไกล ประธานชุมชนจึงมีความคิดที่จะตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน”
จึงได้ประสานงานกับทางศูนย์สาธารณสุข ๔๗ คลองขวางให้การสนับสนุน จัดทําเป็นศูนย์สุขภาพเปิด ๓ ตุลาคม
๒๕๕๗ โดยเริ่มจากผู้ดูแลชมรมชักชวนเพื่อนมานั่งคุย ทําให้เกิดคนหมุนเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรม
ผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มมากขึ้นมีกิจกรรมสุขภาพต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพ การแยกยา แล้วค่อยมีกิจกรรมอื่นๆ
ตามมา เช่น การออกลังกายเพื่อสุขภาพ

๑๒๗

ภาพที่ ๔.๒๗ การร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ และศูนย์สขุ ภาพ
 กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมออกกําลังกายแรกเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ จากสัมภาษณ์ประธานชุมชนและ
ผู้ดูแลพื้นที่ลานกิจกรรมเล่าให้ฟังว่า “เริ่มประมาณปี ๒๕๕๖เดิมเคยมีกิจกรรมไทเก็กมีวิทยากรมาให้ความรู้โดยเริ่ม
จากเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุวันอังคารสัปดาห์ที่๔ ของเดือน ช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมต้องหยุดพัก ไม่ต่อเนื่อง
สาเหตุปัญหาเรื่องปัจจัยเวลาที่สมาชิกสะดวกเข้าร่วมไม่ตรงกัน ปัจจุบันจึงได้ปรับเวลาเป็นทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่
๑๖.๓๐ น. และปรับกิจกรรมเป็นแอโรบิค เพื่อให้มีความร่วมสมัยและกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมหลายช่วงวัย
โดยกิจกรรมดังกล่าวใช้งบประมาณส่วนกลางของชุมชนในการจัดหาวิทยากรนํากิจกรรมแอโรบิตมา”

๑๒๘

ภาพที่ ๔.๒๘ การเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคของสมาชิกในชุมชน
ปัจจัยความสําเร็จของกิจกรรมผู้สูงอายุและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ คือ สมาชิกในชุมชนเปิดใจ
ยอมรับมีส่วนร่วมเรียนรู้พัฒนาตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของทุกคนและสรุปเป็นข้อตกลงร่วมกัน
 โครงการพื้นทีส่ ุขภาวะ
มู ล เหตุ ปั จจั ยที่ ก่อ ให้ เกิ ด โครงการ เริ่ ม จากปี ๒๕๕๖ ด้ วยทางชุ ม ชนยั งไม่ พื้ น ที่ ส่วนกลางที่ เหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมของชุมชน เป็นเวลาเดียวกับสํานักงานเขตภาษีเจริญ และมหาวิทยาลัยสยามจัดทําโครงการพื้นที่
สุขภาวะได้ลงสํารวจพื้นที่ จนได้ข้อมูลจึงมีพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางใต้สะพานซึ่งจากเดิมเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมรก
ร้าง มีขยะสกปรกมาปรับเป็นพื้นที่สุขภาวะ ด้วยความร่วมมือของชุมชน สํานักงานเขตภาษีเจริญ และมหาวิทยาลัย
สยาม ในปี๒๕๕๗สร้างและเปิดศูนย์สุขภาพ จากงบประมาณของ อสส.ปี๒๕๕๘เริ่มทําศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร
โดยเน้นไปที่ใบเตย และในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ทําศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
นอกจากนี้ปรับปรุงพื้นที่ และสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ที่ปลูกมาจากการบริจาคของคนในพื้นที่ และพัฒนาปลูก
ใบเตยซึ่งเป็นพื ชที่ ปลูกมากจนเป็นอัตลักษณ์ ของชุมชน, จัดให้มีเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน,
โต๊ะเก้าอี้ที่ประชุมพบปะในชุมชม พร้อมอุปกรณ์จัดเลี้ยงอาหาร ,ห้องน้ํา, InternetWifi
ส่วนไฟฟ้า น้ําประปา เนื่องจากไม่มีการของเลขที่ จึงต้องอาศัยจากบ้านของคนในชุมชนการบริหารจัดการ
พื้นที่
การจัดทําระบบน้ํารด ๔ ระบบ เริ่มจากปี ๒๕๕๖ โดยลุงสมจิต เคยไปดูงานที่สวนนงนุชได้สอบถามจาก
ผู้รู้เลยได้แนวคิดนํากลับมาออกแบบปรับให้เข้ากับพื้นที่การใช้งานในชุมชนได้

๑๒๙

ภาพที่ ๔.๒๙ การพัฒนา “พื้นที่สุขภาวะ” ชุมชนเลิศสุขสม
ชุมชนเลิศสุขสมเน้นใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุด พื้นที่ใต้สะพานบางขี้แก้ง ประกอบด้วย
สํานักงาน ศูนย์สุขภาพ บริเวณที่ประชุมพบปะพูดคุยในชุมชน ลานกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เกษตรใบเตย ศูนย์เรียนรู้
เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องดี ข องชุ ม ชน และพั ฒ นาค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปจนปั จ จุ บั น ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
สวนสาธารณะโดยสํานักงานเขตภาษีเจริญกับมหาวิทยาลัยสยามจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างของชุมชนเลิศสุขสม
แขวงบางด้วน ขนาดพื้นที่กว่า ๑๑๓.๕ ตารางวา กลับกลายเป็นพื้นที่สุขภาวะ ด้วยการปรับพื้นที่ใต้สะพานที่รกร้าง
น้ําเน่าเสีย ทําเป็นลานกิจกรรมปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัว เมื่อประเมินราคาที่ดินที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพบว่ามี
มูลค่าถึง๕.๖๗๕ล้านบาท28 (กุลธิดา จันทร์เจริญ, ๒๕๖๐)
ปัจจัยความสําเร็จของโครงการคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในพื้นที่และภาคีเครือข่าย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของทุนทางสังคม ที่มีความสําคัญก่อให้เกิดความสําเร็จของโครงการอย่างเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วย
“พื้นที่สุขภาวะ” เป็นการจัดการข้อจํากัดของพื้นที่ให้เอื้อต่อสุขภาวะผู้คนในสังคม ซึ่งพื้นที่ที่รกร้างสุ่มเสี่ยงต่อสุข
ภาวะ จะได้รับการออกแบบให้เอื้อต่อสุขภาวะของสมาชิกในพื้นที่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้พื้นที่นั้นกลับ
กลายเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีในมิติ ทั้งทางร่างกายทางจิตใจ ทางสติปัญญา
28

กุลธิดา จันทร์เจริญและคณะ.(2560).เส้นทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตเมือง.กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม.

๑๓๐

และทางสังคมของประชาชนที่อยู่ในละแวกพื้นที่นั้นผ่านโครงสร้างทางกายภาพที่สร้างขึ้นร่วมกันของในพื้นที่และ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง29(กุลธิดา จันทร์เจริญ และคณะ, ๒๕๕๖)
 กิจกรรมพวงมาลัยใบเตย
มูลเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดกิจรรม จากคําบอกเล่าของผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมในชุมชนเล่าให้ฟังว่า “ความ
เป็นมาของกิจกรรม เริ่มจากป้านิด (คุณวิรยา ทองผาสุข) ที่ทําร้านขายพวงมาลัย มาสอนให้ป้าปุ้ย และ คุณนก ซึ่ง
ช่วยงานจัดดอกไม้ในสํานักพระราชวังมาสอนเทคนิคทํามาลัยใบเตยเพิ่มเติม และพัฒนาจนเป็นสินค้าของชุมชน ที่
ทําให้สมาชิกมีรายได้เสริมเล็กน้อยให้กับสมาชิก” ด้วยแนวคิดของผู้ดูแลกิจกรรมมีความต้องการพัฒนาต่อยอด
กิจกรรมให้เกิดรูปแบบที่หลากหลายเพราะต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้” ซึ่งปัจจุบันตัวแทนชุมชนได้มีส่วนร่วม
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ของสํานักงานเขตภาษีเจริญ ในปลายปี 2560 พัฒนาเป็นโมบายมะกรูดใบเตย ทําเป็น
กระเช้าใบเตย เกิดจากคนในชุมชนได้รูปแบบจากที่อื่นนํามาพัฒนาปรับปรุง

ภาพที่ ๔.๓๐ กิจกรรมการสอนทํามาลัยเตย และการมีสว่ นร่วมฟังการนําเสนอการต่อยอดผลิตภัณฑ์
 กิจกรรมกระดาษสาใบเตยและดอกไม้ใบเตย
เป้าหมายผู้ดูแลต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จากสัมภาษณ์สมาชิกที่ดูแล เริ่มปี ๒๕๕๙เริ่มจากอาจารย์
นฤมล ได้เงินทุนหมุนเวียนจากศวพช. จากมหาวิทยาลัยสยามเข้ามาให้ความรู้และเป็นผู้บุกเบิกโครงการทําจริงจัง
ในปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ จากการสังเกตและศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้วนํามาปรับ เน้นไม่ใช้สารเคมีต่อยอดนําไปทําเป็นดอกไม้จันท์(อาลัยรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม)
ดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์ในรูปแบบต่างๆ พวงหรีด โครงการเป็นช่วงศึกษาทดลองพัฒนา และผลิตตามสั่ง ถูก
นําไปใช้ในกิจกรรมช่วยงานชุมชนเช่นงานศพ เน้นทําเองใช้เอง รายได้จากการสั่งมาจากปากต่อปาก และด้วยแนวคิด
ของผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมอยากพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ จึงได้มีเผยแพร่เทคนิคการพับดอกไม้ใบเตยให้กบั
ชุมชนข้างเคียงอีกด้วย

29กุลธิดา

จันทร์เจริญและคณะ. (2556).การศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. ศูนย์วจิ ัยเพือ่ พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม.
กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยเพือ่ พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม.

๑๓๑

ภาพที่ ๔.๓๑กิจกรรมกระดาษสาใบเตยของนักศึกษาและการมีส่วนร่วมเรียนรู้การทํากุหลาบดอกไม้ใบเตย
กับชุมชนเครือข่าย
 โครงการเกษตรอินทรีย์
มูลเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดกิจรรม เริ่มประมาณ๑๗มกราคม ๒๕๕๙ด้วยกิจกรรมอื่นเริ่มอยู่ตัว สมาชิกผู้ดูแล
พื้นที่จึงมีแนวคิดใช้พื้นที่และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงหากิจกรรมโดยมีแนวคิดที่ว่า “เป็นประโยชน์กับการ
ดํารงชีวิตและเสริมรายได้”จึงได้มีการศึกษาเรียนรู้จากสื่อต่างๆ และคําแนะนําจากผู้รู้ทั้งภายในภายนอก จึงคิดที่จะ
ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ผักบุ้งงอก ทําให้เกิดการพัฒนาเป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ แต่ปัจจุบันกิจกรรมได้หยุดการ
ดําเนินการด้วยจากผู้ดูแลหลักมีปัญหาด้านสุขภาพและไม่มีกลุ่มสมาชิกหรือตัวแทนเข้ามาดูแล นอกจากนี้ยังได้มีการ
จัดพื้นขยายกิจกรรมเป็นเพาะเห็ดภูฏานโดยใช้พื้นที่กิจกรรมร่วมดับกระดาษสาใบเตย

ภาพที่ ๔.๓๒ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ยอดผักบุ้ง และ การปลูกเห็ดภูฏาน
b. โครงการ/กิจกรรมที่น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต

๑๓๒

จากเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมได้สัมภาษณ์ประธานชุมชนและคณะทํางานถึงโครงการในอนาคตรอบแรก
สมาชิกคิดที่คิดว่าจะทําดังนี้
o โครงการหน้าบ้านหน้ามอง
o พัฒนาพื้นที่ ๒ฝั่งคลองทําสะพานข้าม
o การพัฒนาระบบไฟฟ้า น้ําประปาของพื้นที่ส่วนกลางเนื่องจากที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่สามารถขอเลขที่
บ้านได้ เป็นพื้นที่สาธารณใต้สะพาน จึงต้องขอใช้ไฟฟ้า จากบ้านของนายทองใบ เพชรนารีและน้ําประปาจากบ้าน
นางประภาวรรณ จุติแก้วกุลซึ่งเสียค่าใช่จ่ายรายเดือน
o พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน
o พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน
หลังจากที่ ชุมชนได้พั ฒ นาพื้ นที่ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่ อ งเป็นลําดับ ผู้วิจัยสอบถามอีกถึง
โครงการในอนาคตอีกครั้ง คณะทํางานในชุมชนมีเป้าหมายของการพัฒนาในอนาคตโดยจัดบรรยากาศพื้นที่ชุมชน
เป็นสถานที่พักผ่อนร่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนทั่ วไปเข้ามาเยี่ยมชมจากการสัมภาษณ์
โครงการอนาคตดังกล่าวมีแนวคิดของการพัฒนาที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ
ด้ านเงื่อ นไขความรู้ คื อ มี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล ความเป็ น ไปได้ และมี ก ารปรึ ก ษากั น ในเรื่ อ งช่ อ งทางการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ชุ ม ชนเป็ น ที่ รู้ จั ก และศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากภายนอก/เครื อ ข่ า ยความร่ว มมื อ ต่ า งๆ
โดยเฉพาะสํานักงานเขตภาษีเจริญ และมหาวิทยาลัยสยาม
ด้านเงื่อนไขคุณธรรม คือ มีสติไม่รีบร้อนในการพัฒนา เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาวิถีชีวิตของชุมชน และ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
ด้านความพอประมาณ มีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกําลังโดยพิจารณาสิ่งที่พัฒนาชุมชนได้พัฒนา
ไปแล้ว มีศูนย์สุขภาพ ศูนย์เรียนรู้เตยหอม ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ลานกิจกรรม และสวนสาธารณะและขณะ
กําลังเริ่มพัฒนาพื้นที่สีเขียวฝั่งตรงข้าม และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
ด้านเหตุผล คือ พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ความเหมาะสม คิดให้รอบคอบก่อนเริ่มโครงการ
ด้านภูมิคุ้ม คือ พัฒนาจากสิง่ ที่ตนเองหรือชุมชนมี และพึ่งตนเองให้มากที่สดุ
c. ปัจจัยความสําเร็จในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเลิศสุขสม ที่ก่อเกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็งของ
ชุมชนเลิศสุขสม ตามบริบทของชุมชนที่มีวิถีการดํารงชีวิตดั่งเดิมจากสวนเตยแบบค่อยเป็นค่อยไป พบว่าปัจจัย
ความสําเร็จที่สําคัญในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ของชุมชนที่สําคัญดังนี้
i.
ปัจจัยด้านตัวบุคคล ได้แก่ ประธานชุนชนที่ทําหน้าที่ คอยประสานงานความร่วมมือต่างๆให้
กิจกรรมประสบความสําเร็จ , บุคคลต้นแบบเช่น ลุงสมจิตร ลุงหนู คุณนก และคณะทํางานของชุมชนที่มีจิตอาสา
นําความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลักดันให้กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ดําเนินต่อไปจนประสบความสําเร็จ

๑๓๓

ii.
การมี ส่ วนร่วมของสมาชิกในชุ ม ชนและความร่วมมื อ ของหน่วยงานและภาคี เครือ ข่ายที่ ทํ า
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อันได้แก่ สํานักงานเขตภาษีเจริญ , การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายของ
ชุมชน ๕๓ ชุมชนในเขตภาษีเจริญ มหาวิทยาลัยสยาม และองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น ที่ให้การสนับสนุนและ
ความร่วมมือ
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของทุนทางสังคมของชุมชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์และคณะ30(๒๕๕๔ : ๑๖๑-๑๖๒) ที่ศึกษาทุนทางสังคม:รากฐาน
ความเข้มแข็งของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ความเข็มแข็งหมู่บ้านเกิดจากการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้าน
ผ่านทางการทํากิจกรรมร่วมกันผ่านกลุ่มองค์กรชุมชนกลุ่มต่างๆ และการพึ่ งตนเองตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสูงสุดคือระดับมั่งมี ศรีสุข ทําให้การศึกษานี้ยืนยัน
ความสัม พั นธ์ระหว่างทุ นทางสั งคมเป็นรากฐานสําคั ญ ของการสร้างความเข้ มแข็งของหมู่บ้านตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมและดึงศักยภาพของความเป็นทุนทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชนย่อม
หมายถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านหรือชุมชน
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสอบถามเพิ่มเติมกับประธานชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันว่า
สิ่งที่ทุกคนได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําไปหลักปฏิบัติตนสั้นๆ ทุกคนให้ข้อสรุปร่วมกันว่าคือ “การ
ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ ใช้เท่าที่มี”

ภาพที่๔.๓๓ การลงพื ้นที่เก็บรวบรวมข้ อมูลของทีมวิจยั

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์และคณะ. (๒๕๕๔ : ๑๖๑-๑๖๒) . “ทุนทางสังคม:รากฐานความเข้มแข็งของหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง.” รวมบทความวิจยั โครงการการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS I. นครปฐม:มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์.
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๑๓๔

บทที่ ๕
การออกแบบและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ประกอบด้วย ๓ ตอน ได้แก่ (๑) การยกร่าง ๑การอบรมเพื่อระดมสมอง
และสอบถามความต้ อ งการของชุ ม ชน(Need Analysis and system requirement) (๒) การปรับ ปรุงระบบฯ
ครั้งที่ 1 และการลงพื้ นที่ เพื่ อ นําเสนอร่างต้น แบบพิพิ ธภั ณ ฑ์ เสมือนจริง (Prototype) และ (๓)การลงพื้ นที่ เพื่ อ
นําเสนอพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงฉบับสมบูรณ์ (Beta version) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.๑. การยกร่าง ๑การอบรมเพื่อระดมสมองและสอบถามความต้องการของชุมชน(Need Analysis and
system requirement)
ในขั้นตอนของการยกร่าง 1 นั้น ประกอบด้วยการดําเนินงานทั้งในส่วนของการประชุมเพื่อลงความคิดเห็น
จากชุมชน การลงชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น การลงพื้นที่เพื่อสํารวจข้อมูลพื้นฐานที่ชุมชนลัดภาชี และชุมชนเลิศ
สุขสม และการถ่ายทําข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของภาพถ่าย 360 องศาและคลิปวิดีโอ ในกระบวนการดังกล่าว มี
เป้าหมายเพื่อที่จะสามารถออกแบบและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและสะท้อนถึง
การน้อ มนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒ นธรรมของชุมชนให้ ได้ มากที่สุ ด
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๕.๑.๑การประชุมเพื่อลงความคิดเห็นจากชุมชน
การประชุมเพื่อลงความคิดเห็นจากชุมชน โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสยามเป็นการบรรยายให้
ความรู้และการถอดบทเรียนเกี่ยวกับชุมชน โดยให้แต่ละชุมชนระดมสมองเพื่อนําองค์ความรู้ภายในชุมชนมานําเสนอ
ต่อทีมวิจัย โดยวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้บรรยายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เสมือน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างนักวิจัยชุมชน ผู้นําชุมชนและทีมวิจัย

๑๓๕

ภาพที่ ๕.๑ ประชุมอบรมเพือ่ ระดมสมองและสอบถามความต้องการของชุมชน
๕.๑.๒. การลงพื้นทีเ่ พื่อสํารวจข้อมูลพืน้ ฐานที่ชุมชนลัดภาชี และชุมชนเลิศสุขสม
เมื่ อ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จากการประชุ ม เพื่ อ ลงความคิ ด เห็ น จากชุ ม ชนที่ ได้ จั ด ขึ้ น ณ
มหาวิ ท ยาลั ย สยามแล้ ว ที ม วิ จั ย จึ ง ได้ ล งสํ า รวจพื้ น ที่ จ ริ งเพื่ อ ทํ า ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนแต่ ล ะที่ พร้ อ มกั บ สร้ า ง
ความคุ้นเคยกับสมาชิกในชุมชน แล้วร่วมรับฟังความคิดเห็นเชิงลึกของแต่ละชุมชน ทางทีมวิจัยร่วมระดมความคิด
และให้ข้อเสนอแนะกับชุมชน

ภาพที่ ๕.๒ สมาชิกในชุมชนคลองลัดภาชีและทีมผู้วิจัย

๑๓๖

ภาพที่ ๕.๓ ภายในชุมชนคลองลัดภาชี

ภาพที่ ๕.๔ทีมวิจัยร่วมรับฟังความคิดเห็นเชิงลึกของชุมชนคลองลัดภาชี

๑๓๗

ภาพที่ ๕.๕ทางทีมวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับชุมชนคลองลัดภาชี

ภาพที่ ๕.๖ สมาชิกในชุมชนเลิศสุขสมและทีมผู้วิจัย

๑๓๘

ภาพที่ ๕.๗ การลงพื้นที่และชมสถานที่ต่างๆ ภายในชุมชนเลิศสุขสม

ภาพที่ ๕.๘ทีมวิจัยร่วมรับฟังความคิดเห็นเชิงลึกของชุมชนเลิศสุขสม

๑๓๙

ภาพที่ ๕.๙ทางทีมวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับชุมชนเลิศสุขสม
๕.๑.๓. การลงพื้นทีเพื่อการถ่ายทําข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับพิพธิ ภัณฑ์เสมือนจริง
หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นจากการลงพื้นที่เพื่อสํารวจข้อมูลพื้นฐานที่ชุมชนคลองลัดภาชีและชุมชน
เลิศสุขสมแล้ว ทางทีมวิจัยได้นําข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ กําหนดโครงสร้างระบบการทํางานของพิพิธภัณฑ์
เสมือ น แล้วออกแบบระบบฯ จัดทํ าwireframes และ storyboard โดยจะเน้ นที่การถ่ายทํ าข้อมูลเพิ่ มเติมใน
รูปแบบของภาพถ่าย ๓๖๐องศาและคลิปวิดีโอ ที่สะท้อนถึงการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนให้ได้มากที่สุด โดยลําดับการทํางาน และเนื้อหาที่ต้องการ
เก็บข้อมูล แล้วทําการลงพื้นที่เพื่อทําการถ่ายทําวีดีทัศน์ประกอบพิพิธภัณฑ์เสมือน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑๔๐

ภาพที่ ๕.๑๐ สมาชิกชุมชนกับทีมถ่ายทําวีดโิ อ

ภาพที่ ๕.๑๑ การถ่ายทําวีดิโอ

๑๔๑

ภาพที่ ๕.๑๒ คลังข้อมูลวีดโิ อของชุมชนฯ
ทั้งนี้ข้อสรุปจากการประชุมและการลงพื้นที่สํารวจของข้อมูลจากชุมชน ทางทีมวิจัยสามารถสรุป
โครงสร้างของเว็บไซต์พิพิธภัณ ฑ์ เสมือนจริง ประกอบด้วย (๑)ข่าวสาร(๒)ประวัติชุมชน(๓)แกลอรี่ภาพ
(๔)คลิปพอเพียง(๕) ชุมชนเสมือน (๖)ภาพ ๓๖๐ องศา(๗) ติดต่อจากข้อมูลดังกล่าว ทางทีมวิจัยฯ จึงได้
จัดทําร่างโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure) โดยแสดงเนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วนคือ (๑) โครงสร้างเว็บไซต์
หลัก (Site Structure) ของชุมชนในเขตภาษีเจริญ และ (๒)Wireframe ของเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ร่างโครงสร้างเว็บไซต์หลัก (Site Structure) เนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วนคือ
๑) ร่างเว็บไซต์หลักของชุมชนในเขตภาษีเจริญของชุมชนในเขตภาษีเจริญ
(http://www.siamcvm.com) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน้าหลักของชุมชนภาษีเจริญ

หน้าแรก

ความเป็นมาของการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ชุมชนเลิศสุขสม

ทีมผู้วิจัย

๑๔๒

แผนภูมิที่ ๕.๑ ร่าง Site Structure ของหน้าหลักชุมชนภาษีเจริญ
๒) ร่างเว็บไซต์ชุมชนเสมือนจริงแต่ละชุมชนที่คัดเลือกมา ได้แก่
- เว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม http://www.siamcvm.com/lertsuksom
- เว็บไซต์ชุมชนคลองลัดภาชี http://www.siamcvm.com/ladpache
แผนภูมิที่ ๕.๒ ร่าง Site Structure ของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม/ชุมชนคลองลัดภาชี
หน้าแรกของชุมชนเลิศสุขสม/คลองลัดภาชี

๓. ร่าง Wireframe ของเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือน โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ข่าวสาร

ประวัติชุมชน

แกลอรี่ภาพ

คลิปพอเพียง

ชุมชนเสมือน

ข่าวสารทั่วไป

๑) Wireframe ของหน้าหลักเว็บไซต์ชุมชนในเขตภาษีเจริญ

ข่าวกิจกรรมชุมชน

ภาพ 360 องศา

ติดต่อ

๑๔๓

ภาพที่ ๕.๑๓Wireframe หน้าหลักของเว็บไซต์ชุมชนในเขตภาษีเจริญ
๒) Wireframe ของหน้าหลักเว็บไซต์ชุมชนเสมือน จํานวน 2 ชุมชน

ภาพที่ ๕.๑๔Wireframe หน้าหลักของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม

๑๔๔

ภาพที่ ๕.๑๕Wireframe หน้าหลักของเว็บไซต์ชุมชนคลองภาชี
๒.๒การปรับ ปรุงระบบฯ ครั้งที่ ๑ และการลงพื้ น ที่ เพื่ อนํ าเสนอร่างต้ น แบบพิ พิ ธภั ณ ฑ์ เสมื อ นจริง
(Prototype)
หลังจากได้ข้อสรุปจากการประชุมและการลงพื้นที่สํารวจของข้อมูลจากชุมชนแล้วทางทีมผู้วิจัยฯได้มี
การนําต้นแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนไปให้แต่ละชุมชนพิจารณา เพื่อสํารวจความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง แล้วนําผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงให้เหมาะสม และตรงกับ
เอกลักษณ์และความต้องการของชุมชนให้มากที่สุดโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นโดยใช้
แนวคําถามจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพิพิธภัณ ฑ์เสมือนจริงฯ (ภาคผนวก ข) สามารถสรุปผลการ
สํารวจความคิดเห็นที่ได้จากแต่ละชุมชนดังนี้
๑. ชุมชนเลิศสุขสม
มีผู้ เข้ าร่วมการประชุ ม จํานวน ๙ คน โดยอยู่ ในช่ วงอายุ (๖๐ – ๗๐) ปี จากผลการสํารวจพบว่า
ผู้เข้าร่วมประมาณร้อยละ ๕๐มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และมีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต
เล็กน้อย แต่ยังมีครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมที่ยังไม่รู้จักพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ทั้งนี้จากการนําต้นแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
ของชุมชนเลิศสุขสมไปให้รับชมแล้ว สามารถสรุปความคิดเห็นที่ได้ดังนี้
ด้ า นโครงสร้ า งเว็ บ ไซต์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เสมื อ นจริ ง ผู้ เข้ าร่ วมให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า โครงสร้ า งเว็ บ ไซต์
ของพิพิธภัณ ฑ์เสมือนจริงมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถออกแบบให้มีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย
ชัดเจน ไม่ซับซ้อนตัวอย่างในภาพที่ ๕.๑๖

๑๔๕

ภาพที่ ๕.๑๖การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์สําหรับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงมีการออกแบบให้มีการใช้งานที่เข้าใจได้
ง่าย ชัดเจน ไม่ซับซ้อน เน้นการนําเสนอเนื้อหาของชุมชนผ่านรูปแบบสื่อต่างๆ
ด้านรูปแบบการนําทางและเนื้อหาผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นว่า รูปแบบการนําทางและเนื้อหามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก รูปแบบการนําทางใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ส่วนเนื้อหามีความตรงต่อความเป็นจริง(ตัวอย่าง
ดังภาพที่ ๕.๑๖-๕.๑๗)

๑๔๖

ภาพที่ ๕.๑๗รูปแบบการนําทางและเมนูต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจและใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

ภาพที่ ๕.๑๘ เนื้อหาที่นําเสนอมีความตรงต่อความเป็นจริง
โดยข้อมูลที่ได้มาจากการสอบถามและสัมภาษณ์จากคนในชุมชนเลิศสุขสม
ด้านการออกแบบในภาพรวม ผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นว่า ภาพรวมของการออกแบบมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีการออกแบบพื้นหลังและตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ง่าย ภาพประกอบที่ใช้มีความตรงกับเนื้อหา
และสภาพความเป็นของชุมชน แต่ควรปรับภาพ Banner ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ขอชุมชนมากกว่านี้ เช่น การเพิ่ม
ภาพหรือกราฟิกที่เป็นผลผลิตที่เป็นจุดเด่นของชุมชนมาร่วมด้วย(ตัวอย่างดังภาพที่ ๕.๑๙)

๑๔๗

ภาพที่ ๕.๑๙ภาพรวมในการออกแบบเน้นให้ผู้เข้าชมสามารถอ่านได้ง่าย
ภาพประกอบที่ใช้ต้องมีความตรงกับเนื้อหาและสภาพความเป็นของชุมชนเลิศสุขสม
ด้ า นภาพ ๓ มิ ติ ผู้ เข้ าร่ วมให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ภาพ ๓ มิ ติ ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เสมื อ นจริ งนั้ น มี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถแสดงภาพของชุมชนได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีความตรงกับ
สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน(ตัวอย่างดังภาพที่ ๕.๒๐)

ภาพที่ ๕.๒๐ภาพ ๓ มิติของพิพิธภัณฑ์เสมือนได้ออกแบบให้ตรงกับสภาพของชุมชนให้มากที่สุด
เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นของสภาพความอยู่เป็นของชุมชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

๑๔๘

ด้านวีดิโอ ผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นว่า วีดิโอนั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถ
ถ่ายทอดและสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างชัดเจน(ตัวอย่างดังภาพที่ ๕.๒๑)

ภาพที่ ๕.๒๑ วีดิโอเน้นการนําเสนอและถ่ายทอดให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม
ภาพลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชนเลิศสุขสม
ด้านลักษณะการใช้งาน ผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นว่า การใช้งานนั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
สามารถใช้งานได้ง่าย แสดงผลได้อย่างถูกต้อง รูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนมีความเหมาะสมและทันสมัย ตัวอย่าง
ดังภาพที่ ๕.๒๒

๑๔๙

ภาพที่ ๕.๒๒ เว็บไซต์มีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย ต้องแสดงผลได้ถูกต้อง
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงมีความเหมาะสมและทันสมัย

๑๕๐

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นว่า สามารถสะท้อนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้นั้นมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ภายในชุมชน(ตัวอย่างดังภาพที่ ๕.๒๓)

ภาพ
ที่

๕.๒๓ เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ภายในชุมชนเลิศสุขสม
๒. ชุมชนคลองลัดภาชี
มีผู้เข้าร่วมการประชุมจํานวน๗คนโดยอยู่ในช่วงอายุ๔๐ – ๗๐ปีจากการสํารวจพบว่าผู้เข้าร่วมประมาณร้อย
ละ๘๐มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แต่อาจจะไม่ได้มีเป็นของส่วนตัวและมีประสบการณ์ ในการใช้
อินเทอร์เน็ตเล็กน้อย(อยู่ในช่วงประมาณ๑-๓ปี)และยังพบว่าระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องมีบุตรหลาน
คอยช่วยเหลือในการใช้งานซึ่งโดยส่วนมากจะใช้ในการรับชมคลิปวีดิโอต่างๆจากการนําต้นแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน
จริงของชุมชนคลองลัดภาชีไปให้รับชมแล้วสามารถสรุปความคิดเห็นที่มีได้ดังนี้
ด้านโครงสร้างเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เสมือนผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นว่าโครงสร้างไซต์ของพิพิธภัณฑ์
เสมือนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดสามารถออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย สามารถเข้าใจและชัดเจนไม่ซับซ้อน
(ตัวอย่างดังภาพที่ ๕.๒๔)

๑๕๑

ภาพที่ ๕.๒๔การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย อ่านได้เข้าใจและชัดเจน
ไม่ซับซ้อน มีการนําเสนอเนื้อหาของชุมชนผ่านรูปแบบสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
ด้านรูปแบบการนําทางและเนื้อหาผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นว่ารูปแบบการนําทางและเนื้อหามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากรูปแบบการนําทางใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนส่วนเนื้อหามีความตรงต่อความเป็นจริงแต่มีการ
ข้อเสนอแนะคือ(๑) ปรับชื่อเมนูจาก “ประวัติชุมชน” เป็น “ข้อมูลชุมชน” เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลในด้านต่างๆ
ของชุมชนและ(๒) เพิ่มข้อมูลเรื่องของเครือข่ายหน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนแก่ชุมชน(ตัวอย่างดังภาพที่
๕.๒๕-๕.๒๖)

ภาพที่ ๕.๒๕รูปแบบการนําทางและเมนูต่างๆ เน้นให้มีความชัดเจน เข้าใจและใช้งานง่าย

๑๕๒

ภาพที่ ๕.๒๖ เนื้อหาที่นําเสนอมีความตรงต่อความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ได้มาจาก
การสัมภาษณ์จากคนในชุมชนคลองลัดภาชี
ด้านการออกแบบในภาพรวมผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นว่าภาพรวมของการออกแบบมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุดมีการออกแบบพื้นหลังและตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ง่ายภาพประกอบที่ใช้มีความตรงกับเนื้อหา
และสภาพความเป็นของชุมชนแต่ควรปรับภาพ Banner ให้มีรูปบุคคลที่มีความสําคัญและให้การสนับสนุนแก่ชุมชน
(ตัวอย่างดังภาพที่ ๕.๒๗)

๑๕๓

ภาพที่ ๕.๒๗ภาพรวมในการออกแบบเน้นให้ผู้เข้าชมสามารถอ่านได้ง่าย ภาพประกอบที่ใช้
ต้องมีความตรงกับเนื้อหาและสภาพความเป็นของชุมชนคลองลัดภาชี
ด้ า นภาพ ๓ มิ ติ ผู้ เข้ าร่ วมให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ภาพ ๓ มิ ติ ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เสมื อ นจริ งนั้ น มี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถแสดงภาพของชุชมชนได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และตรงกับสภาพความ
เป็นของชุมชนและภาพในอนาคตของชุมชน แต่มีการข้อเสนอแนะในเรื่องภาพจําลองอาคารศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชนในอนาคต คือ เพิ่มรายละเอียดของภาพจําลองอาคารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนให้ชัดเจนขึ้น และใกล้เคียงกับ
สภาพแวดล้อมจริงของชุมชนมากขึ้น เช่น เพิ่มห้องหนังสือ พื้นที่การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้เด็กๆ ในชุมชนได้มี
โอกาสเรียนรู้และพื้นที่ในการแสดงออกด้านต่างๆ ศูนย์สุขภาพ สถานที่ออกกําลังกาย พื้นที่สีเขียวในชุมชน สวนผัก
ของชุมชน เป็นต้น (ตัวอย่างดังภาพที่ ๕.๒๘)

๑๕๔

ภาพที่ ๕.๒๘ภาพ ๓ มิติของพิพิธภัณฑ์เสมือนได้ออกแบบให้ตรงกับสภาพของชุมชนให้มากที่สุด
ภาพในอนาคตที่คาดหวังของชุมชนคลองลัดภาชีเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นของสภาพความอยู่เป็นของชุมชน และสิ่งที่กําลัง
จะเกิดขึ้นภายในชุมชนในอนาคตได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมด้านวีดิโอ ผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นว่า วีดิโอนั้นมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถถ่ายทอดและสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนได้
อย่างชัดเจน(ตัวอย่างดังภาพที่ ๕.๒๙)

๑๕๕
ลําดับ

คลิปวิดีโอ

คําบรรยาย

ภาพที่ ๕.๒๙ วีดิโอได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม ภาพลักษณ์
และวิถีชีวิตของชุมชนคลองลัดภาชี

๑๕๖

1. ที่มาของ
ชุมชนเลิศสุข
สม

เปิดด้วยหัวข้อ ที่มาของ
ชุมชนเลิศสุขสม

พระราชดํารัสในหลวง ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับที่มา
ของชุมชน

๑๕๗

2. การน้อมนํา
ศาสตร์
พระราชา

เปิดด้วยหัวข้อ การน้อมนํา
ศาสตร์พระราชา

พระราชดํารัสในหลวง
ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
น้อมนําศาสตร์พระราชา

๑๕๘

3. การบริหาร

จัดการชุมชน

เปิดด้วยหัวข้อ การบริหาร
จัดการชุมชน

พระราชดํารัสในหลวง ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการชุมชน

๑๕๙

4. สิ่งแวดล้อม

เปิดด้วยหัวข้อ สิ่งแวดล้อม

พระราชดํารัสในหลวง ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑๖๐

5. สิ่งที่
คาดหวัง

เปิดด้วยหัวข้อ สิ่งที่
คาดหวัง

พระราชดํารัสในหลวง ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่
คาดหวังของชุมชน

๑๖๑

6. เศรษฐกิจ

เปิดด้วยหัวข้อ เศรษฐกิจ

พระราชดํารัสในหลวง ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจใน
ชุมชน

๑๖๒

1. ที่มาของ
ชุมชนคลองลัด
ภาชี

เปิดด้วยหัวข้อ ที่มาของ
ชุมชนคลองลัดภาชี

พระราชดํารัสในหลวง ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับที่มา
ของชุมชน

๑๖๓

2. การน้อมนํา
ศาสตร์
พระราชา

เปิดด้วยหัวข้อ การน้อมนํา
ศาสตร์พระราชา

พระราชดํารัสในหลวง ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
น้อมนําศาสตร์พระราชาใน
ชุมชน

๑๖๔

3. สังคม

เปิดด้วยหัวข้อ การจัดการ
ทางด้านสังคม

พระราชดํารัสในหลวง ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดการทางด้านสังคมใน
ชุมชน

๑๖๕

4. เศรษฐกิจ

เปิดด้วยหัวข้อ เศรษฐกิจใน
ชุมชน

พระราชดํารัสในหลวง ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจในชุมชน

๑๖๖

5. วัฒนธรรม

เปิดด้วยหัวข้อ วัฒนธรรม

พระราชดํารัสในหลวง ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม

๑๖๗

6. สิ่งแวดล้อม

เปิดด้วยหัวข้อ สิ่งแวดล้อม

พระราชดํารัสในหลวง ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม

๑๖๘

7. สิ่งที่
คาดหวัง

เปิดด้วยหัวข้อ สิ่งที่
คาดหวังจากชุมชน

พระราชดํารัสในหลวง ร.9

คลิปวิดีโอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่
คาดหวังจากชุมชน

ด้านลักษณะการใช้งาน ผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นว่า การใช้งานนั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สามารถใช้งานได้ง่าย แสดงผลได้อย่างถูกต้อง รูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนมีความเหมาะสมและทันสมัย
ตัวอย่างดังภาพที่ ๕.๓๐

๑๖๙

ภาพที่ ๕.๓๐ เว็บไซต์ได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย แสดงผลได้ถูกต้อง
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนมีความเหมาะสมและทันสมัย
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นว่า สามารถสะท้อนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้นั้นมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ภายในชุมชน แต่ควรเพิ่มการสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเรื่องการ

๑๗๐

น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน การมีส่วนร่วมที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งภายในชุมชน การสอน
ให้รู้จักการออม เป้าหมายและสิ่งที่คาดหวังในอนาคต(ตัวอย่างดังภาพที่ ๕.๓๑)

ภาพที่ ๕.๓๑ เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนสะท้อนให้เห็นถึงการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ภายในชุมชนคลองลัดภาชีได้อย่างชัดเจน
หลังจากได้ข้อสรุปจากการประชุมและการลงพื้นที่สํารวจของข้อมูลจากชุมชนแล้ว ทางทีมผู้วิจัยได้มีการนํา
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนไปให้แต่ละชุมชนได้รับชม เพื่อสํารวจความคิดเห็นและขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์เสมือน แล้วนําผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนให้ถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับเอกลักษณ์
และความต้องการของชุมชน มีการเก็บรวบรวม
ทั้งนี้ จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากแต่ละชุมชนดังกล่าว และจากข้อมูลจากการประชุมและ
การลงพื้ น ที่ สํ า รวจข้ อ มู ล จากชุ ม ชนในการดํ า เนิ น งานระยะที่ ๑ และ ๒แล้ ว จึ ง นํ า ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาจั ด ทํ า
storyboard เพื่อการออกแบบและพัฒนาข้อมูลส่วนที่ยังขาดต่อไป ดังรายละเอียดในตาราง Storyboard แสดง
ลําดับเนื้อหา รายละเอียดของคลิปวิดีโอ และร่างคําบรรยาย

๕.๓ การลงพื้นที่เพื่อนําเสนอพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงฉบับสมบูรณ์ (Beta version)
หลังจากได้นําต้นแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนไปนําเสนอให้แต่ละชุมชน เพื่อรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง โดยทางทีมผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงบนฐานการมีส่วนร่วม

๑๗๑

ของชุมชน กรณี ศึกษาการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนในเขตภาษีเจริญนั้น มีรายละเอียดดังนี้
๑. โครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure) ฉบับสมบูรณ์ โดยแสดงเนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วนคือ
๑) เว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของชุ ม ชนในเขตภาษี เ จริ ญ http://www.siamcvm.comโดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
หน้าหลักของชุมชนภาษีเจริญ

หน้าแรก

ความเป็นมาของการวิจัย

ทีมผู้วิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ชุมชนเลิศสุขสม
คลิปวีดิโอแนะนําชุมชน
ชุมชนคลองลัดภาชี
คลิปวีดิโอแนะนําชุมชน

แผนผังที่ ๕.๓ Site Structure ของหน้าหลักชุมชนภาษีเจริญ

๒) เว็บไซต์ชุมชนเสมือนจริงแต่ละชุมชนที่คัดเลือกมา ได้แก่
- เว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม http://www.siamcvm.com/lertsuksom
- เว็บไซต์ชุมชนคลองลัดภาชี http://www.siamcvm.com/ladpache
หน้าแรกของชุมชนเลิศสุขสม/คลองลัดภาชี

ประวัติชุมชน

แกลอรี่ภาพ

คลิปพอเพียง

ชุมชนเสมือน

โปสเตอร์

ข่าวสาร

ติดต่อ

๑๗๒

แผนผังที่๕.๔ Site Structure ของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม
และชุมชนคลองลัดภาชี
จากแผนผังที่๕.๓ และ ๕.๔ทีมผู้วิจัยได้ทําการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐาน
การมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาษีเจริญเป็นโครงสร้างแบบลําดับขั้น (Hierarchical Structure) เป็นช่วยการเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างเป็นลําดับขั้นตอนและไม่สับสนในการใช้งาน

๒.การจั ด การเว็ บ ไซต์ โดยตามโครงสร้ า งของระบบจะประกอบไปด้ ว ยเว็ บ ไซต์ จํ า นวน ๓ เว็ บ ไซต์
ดังภาพที่ ๕.๒๐

๑๗๓

เว็บหลัก
www.siamcvm.com

ชุมชมเลิศสุขสม
http://www.siamcvm.com/lertsuksom

ชุมชมลัดภาชี
www.siamcvm.com/ladpache

ภาพที่ ๕.๓๒ ภาพโครงสร้างของระบบ ความเชื่อมโยงของเว็บไซต์ทั้งหมด
โดยแต่ละเว็บไซต์จะมีหัวข้อเนื้อหาและรูปแบบเว็บไซต์สําหรับพิพิธภัณฑ์เสมือน ดังนี้

๑๗๔

๒.๑ เว็บไซต์หลักของชุมชนในเขตภาษีเจริญเข้าถึงได้ที่ www.siamcvm.com ประกอบด้วย
๑) หน้าหลักของเว็บไซต์หลักชุมชนในเขตภาษีเจริญ

๑๗๕

๒) หน้าความเป็นมาของโครงการวิจัยของเว็บไซต์หลักชุมชนในเขตภาษีเจริญ

๓) หน้าทีมผู้วิจัยของเว็บไซต์หลักชุมชนในเขตภาษีเจริญ

๑๗๖

๒.๒เว็บไซต์หลักของชุมชนเลิศสุขสม เข้าถึงได้ที่www.siamcvm.com/lertsuksom ประกอบด้วย
๑) หน้าหลักของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม

๑๗๗

๒) หน้าประวัติชุมชนของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม

๑๗๘

๑๗๙

๓) หน้าแกลอรี่ภาพของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม

๑๘๐

๔) หน้าคลิปพอเพียงของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม

๕) หน้าชุมชนเสมือนของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม

๑๘๑

๖) หน้าโปสเตอร์ชุมชนเสมือนของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม

๑๘๒

๑๘๓

๗) หน้าข่าวสารของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม

๑๘๔

๘) หน้าติดต่อของเว็บไซต์ชุมชนเลิศสุขสม

๒.๓ เว็บไซต์หลักของชุมชนคลองลัดภาชี เข้าถึงได้ที่ www.siamcvm.com/ladpache
๑) หน้าหลักของเว็บไซต์ชุมชนคลองลัดภาชี

๑๘๕

๒) หน้าประวัติชุมชนของเว็บไซต์ชุมชนคลองลัดภาชี

๑๘๖

๑๘๗

๓) หน้าแกลอรี่ภาพของเว็บไซต์ชุมชนคลองลัดภาชี

๑๘๘

๔) หน้าคลิปพอเพียงของเว็บไซต์ชุมชนคลองลัดภาชี

๑๘๙

๕) หน้าชุมชนเสมือนของเว็บไซต์ชุมชนคลองลัดภาชี

๑๙๐

๖) หน้าโปสเตอร์ชุมชนเสมือนของเว็บไซต์ชุมชนคลองลัดภาชี

๑๙๑

๗) หน้าข่าวสารของเว็บไซต์ชุมชนคลองลัดภาชี

๑๙๒

๘) หน้าติดต่อของเว็บไซต์ชุมชนคลองลัดภาชี

จากขั้นตอนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงซึ่งประกอบด้วยการดําเนินการเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ (๑) การ
ยกร่ า ง ๑การอบรมเพื่ อ ระดมสมองและสอบถามความต้ อ งการของชุ ม ชน (Need Analysis and system
requirement) (๒) การปรับปรุงระบบฯ ครั้งที่ ๑ และการลงพื้นที่เพื่อนําเสนอร่างต้นแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
(Prototype) และ (๓) การลงพื้นที่เพื่อนําเสนอพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงฉบับสมบูรณ์ (Beta version) สามารถสรุปเป็น
ตารางการปฏิบัติการดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑๙๓

๑๔๖

ตารางที่ ๑ การลงพื้นที่ ชุมชนที่น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาษีเจริญ
ผู้เข้าร่วม
วันที่

เวลา

สถานที่

พุธที่8กพ.60

13.30-16.00 น.

ชุมชนเลิศสุข
สม

กิจกรรม

ทีมงาน

ชื่อผู้ประสานใน
ชุมชน

1. หารือกับประธาน 3 คน

3 คน

ชุมชน

-ศ.ดร.ชนิตา

-นางอารมณ์

2. ทาบทามนักวิจัย

-อ.นารี

-พ.ท.หญิงอุษา

ชุมชน

-อ.ประพันธ์

เจียมใจจิต

ชุมชน
1. นางอารมณ์ ยม

เบอร์
ตําแหน่ง

โทรศัพท์

ประธานชุมชน

090-2375802

กรรมการชุมชน

089-8123039

ทอง

-นายกรกริช พวง
มาลี
เสาร์ที่ 18 กพ.60

09.00-11-00 น.

ชุมชนคลอง
ลัด
ภาชี

1.สํารวจพื้นที่

3 คน

3 คน

1. นายธรรมศักดิ์

2. หารือกับประธาน -ศ.ดร.ชนิตา

-นายธรรมศักดิ์

มากนคร

ชุมชน

-อ.นารี

-นายอดุลย์

3. ทาบทามนักวิจัย

-อ.ประพันธ์

-พี่ศรี

๑๔๗

ผู้เข้าร่วม
วันที่

เวลา

สถานที่

กิจกรรม

ทีมงาน

ชื่อผู้ประสานใน
ชุมชน

เบอร์

ชุมชน

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

ประธานชุมชน

090-2375802

กรรมการชุมชน

089-8123039

ชุมชน
ศุกร์ 17 มีค.60

09.30-12.00 น.

ชุมชนเลิศสุข
สม

1. สํารวจพื้นที่รอบๆ 4 คน

6 คน

1. นางอารมณ์

ชุมชน 2 ฝั่ง

-ศ.ดร.ชนิตา

-นางอารมณ์

ยมทอง

2. ศึกษาประวัติ

-ผศ.ดร.จรัสดาว

-พ.ท.หญิงอุษา

ความเป็นมา การ

-อ.นารี

เจียมใจจิต

พัฒนาเป็นพื้นที่สุข

-อ.ประพันธ์

-นางปัญญาศิริ

ภาวะ

-นางสมพร
-นายสมจิตร์
-นายกรกริช

เสาร์ที่ 22
เมย..60

14.00-16-00 น.

ชุมชนคลอง
ลัด
ภาชี

นําทีมงานจาก

5 คน

7 คน

1. นายธรรมศักดิ์

มหาวิทยาลัย

-ศ.ดร.ชนิตา

-นางปราณี

มากนคร

๑๔๘

ผู้เข้าร่วม
วันที่

เวลา

สถานที่

กิจกรรม

-ผศ.ดร.จรัสดาว -นายบุญธรรม

เกล้าธนบุรีลง.

-ดร.จินตวีร์

สํารวจและถ่ายภาพ

-อาจารย์สุธิวัชร -คุณภัคจิรา

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

ประธานชุมชน

090-2375802

-นายธรรมศักดิ์

-คุณผ่องศรี

-นายนครินทร์

-น.ส.เพ็ญสุดา

-นายวิทยา

-คุณจรัญ

นําทีมงานจาก

8 คน

5 คน

1. นางอารมณ์

มหาวิทยาลัย

-ศ.ดร.ชนิตา

-นางอารมณ์

ยมทอง

เทคโนโลยีพระจอม

-ผศ.ดร.จรัสดาว -ลุงหนู

เกล้าธนบุรีลง.

-ดร.จินตวีร์

สํารวจและถ่ายภาพ

เบอร์

ชุมชน

-อ.นารี

ทําระบบแอนิเมชั่น

เลิศสุขสม

ชุมชน

เทคโนโลยีพระจอม

พื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูล

อาทิตย์ที่ 28 พค.60 13.30-16.30 น.

ทีมงาน

ชื่อผู้ประสานใน

-นางปัญญาศิริ
-นายสมจิตร์

๑๔๙

ผู้เข้าร่วม
วันที่

เวลา

สถานที่

กิจกรรม

ทีมงาน

ชื่อผู้ประสานใน
ชุมชน

เบอร์

ชุมชน

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

1. นางอารมณ์

ประธานชุมชน

090-2375802

พื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูล -อาจารย์สุธิวัชร -นายกรกริช
ทําระบบแอนิเมชั่น

-อ.นารี
-อ.ประพันธ์
-นายนครินทร์
-นายวิทยา

อาทิตย์ที่ 7 ตค.60

08.30-16.30 น. เลิศสุขสม

ทีมงานวิจัยลง

5 คน

ถ่ายภาพรอบชุมชน

-อาจารย์สุธิวัชร -นางอารมณ์

และสัมภาษณ์ข้อมู

-อ.นารี

-นางปัญญาศิริ

เพิ่มเติม

-อ.ประพันธ์

-พ.ท.หญิงอุษา

-นายนครินทร์

เจียมใจจิต

-นายวิทยา

-นายกรกริช

4 คน

ยมทอง

๑๕๐

ผู้เข้าร่วม
วันที่
จันทร์ที่ 29 ตค.60

เวลา

สถานที่

08.30-12.00 น. คลองลัดภาชี

กิจกรรม

ทีมงาน

ชื่อผู้ประสานใน
ชุมชน

ทีมงานวิจัยลง

2 คน

6 คน

สัมภาษณ์ข้อมูล

-อ.นารี

-นายบุญธรรม

เพิ่มเติมเพื่อทํา

-อ.ประพันธ์

-นายธรรมศักดิ์

สื่อข้อมูลชุมชน

-ทีมงานวิจัยเพื่อ

-นางปราณี

พัฒนาชุมชน 1

-คุณผ่องศรี

คน

-น.ส.เพ็ญสุดา

เบอร์

ชุมชน

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

-นางฉวีวรรณ ตระกูล

ประธานชุมชน

087-9910071

กรรมการชุมชน

089-8123039

ประธานชุมชน

090-2375802

ธรรม
-นายธรรมศักดิ์ มาก
นคร

-คุณจรัญ
อาทิตย์ที่ 21 ตค.60 08.30-16.30 น. เลิศสุขสม

ทีมงานวิจัยลง

5 คน

สัมภาษณ์ข้อมูล

-อาจารย์สุธิวัชร -นางอารมณ์

เพิ่มเติมเพื่อทํา

-อ.นารี

-พ.ท.หญิงอุษา

สื่อข้อมูลชุมชน

-อ.ประพันธ์

เจียมใจจิต

-นายนครินทร์

-นายสมจิตร์

5 คน

1. นางอารมณ์
ยมทอง

๑๕๑

ผู้เข้าร่วม
วันที่

เวลา

สถานที่

กิจกรรม

ทีมงาน
-นายวิทยา

ชื่อผู้ประสานใน
ชุมชน

เบอร์

ชุมชน

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

-นางฉวีวรรณ ตระกูล

ประธานชุมชน

087-9910071

กรรมการชุมชน

089-8123039

ประธานชุมชน

087-9910071

-นางสมพร
-นายกรกริช

จันทร์ที่ 29 ตค.60

08.30-12.30 น. คลองลัดภาชี

ทีมงานวิจัยลง

3 คน

7 คน

สัมภาษณ์ข้อมูล

-อ.นารี

-นางฉวีวรรณ

เพิ่มเติมเพื่อทํา

-อ.ประพันธ์

ตระกูลธรรม

สื่อข้อมูลชุมชน

-ทีมงานวิจัยเพื่อ

-นายบุญธรรม

พัฒนาชุมชน 1

-นายธรรมศักดิ์

คน

-นางปราณี

ธรรม
-นายธรรมศักดิ์ มาก
นคร

-คุณผ่องศรี

-น.ส.เพ็ญสุดา
-คุณจรัญ
พฤหัสฯ 15 พย.60

08.30-16.30 น. คลองลัดภาชี

ทีมงานวิจัย

5 คน

4 คน

-นางฉวีวรรณ ตระกูล

๑๕๒

ผู้เข้าร่วม
วันที่

เวลา

สถานที่

กิจกรรม

ทีมงาน

ชื่อผู้ประสานใน
ชุมชน

ชุมชน

ลงสัมภษณ์ข้อมูล

-อ.นารี

-นายบุญธรรม

ธรรม

เพิ่มเติมเพื่อ

-อ.ประพันธ์

-นายธรรมศักดิ์

-นายธรรมศักดิ์ มาก

สื่อข้อมูลชุมชน

-อาจารย์สุธิวัชร -นางปราณี
-ทีมงานวิจัยเพื่อ

เบอร์
ตําแหน่ง

โทรศัพท์

กรรมการชุมชน

089-8123039

ประธานชุมชน

090-2375802

ประธานชุมชน

090-2375802

นคร

-คุณผ่องศรี

พัฒนาชุมชน 1คน -น.ส.เพ็ญสุดา

-คุณจรัญ
จันทร์ 19พย.60

08.30-13.00 น. เลิศสุขสม

กรรมการชุมชน 6 1. นางอารมณ์

ทีมวิจัยลงชุมชน

3 คน

นําเสนอสื่อผลงานชุ

-อาจารย์สุธิวัชร คน

ยมทอง

มชน และทํา Focus -นายนครินทร์
Group
พุธ 21 พย.60

08.30-12.30 น. เลิศสุขสม

-นายวิทยา

ทีมวิจัยลงชุมชนเพื่อ 1 คน

นางอารมณ์

1. นางอารมณ์

สัมภาษณ์ข้อมูล

-พ.ท.หญิงอุษา

ยมทอง

๑๕๓

ผู้เข้าร่วม
วันที่

เวลา

สถานที่

กิจกรรม

ทีมงาน

-อ.ประพันธ์

เจียมใจจิต

ประกอบการทํา

จันทร์เสมา

-นางสมพร

ชุมชน

เบอร์
ตําแหน่ง

โทรศัพท์

ประธานชุมชน

087-9910071

กรรมการชุมชน

089-8123039

ประธานชุมชน

090-2375802

-นายกรกริช

ศูนย์วัฒนธรรม

08.30-13.00 น. คลองลัดภาชี

ชุมชน

เพิ่มเติม

รายงานเพื่อนําเสนอ

อาทิตย์ 25 พย.60

ชื่อผู้ประสานใน

จัดเวทีนําเสนอ

5 คน

9 คน

-นางฉวีวรรณ

ผลงานชุมชนระบบ

-อ.นารี

คณะกรรมการ

ตระกูลธรรม

แอนิเมชั่น

-อ.ประพันธ์

และสมาชิกใน

-นายธรรมศักดิ์

ชุมชน

มากนคร

นางอารมณ์ ยมทอง

-อาจารย์สุธิวัชร
-นายนครินทร์
-นายวิทยา
พุธที่ 31 มค.61

08.30-12.30 น. เลิศสุขสม

จัดเวทีนําเสนอ

7 คน

43 คน

ผลงานชุมชนระบบ

-วิทยากร รศ.

(รายชื่อแนบ)

๑๕๔

ผู้เข้าร่วม
วันที่

เวลา

สถานที่

กิจกรรม
แอนิเมชั่น

ทีมงาน

ชื่อผู้ประสานใน
ชุมชน

เบอร์

ชุมชน

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

ประธานชุมชน

087-9910071

กรรมการชุมชน

089-8123039

สมศักดิ์
ศรีสันตุสุข
-ศ.ดร.ชนิตา

-ผศ.ดร.จรัสดาว
-ดร.จินตวีร์
-อาจารย์สุธิวัชร
-อ.นารี
-อ.ประพันธ์
พุธที่ 31 มค.61

13.00-17.00 น. คลองลัดภาชี

จัดเวทีนําเสนอ

7 คน

35 คน

-นางฉวีวรรณ ตระกูล

ผลงานชุมชนระบบ

-รศ.สมศักดิ

(รายชื่อแนบ)

ธรรม

แอนิเมชั่น

ศรีสันติสุข

-นายธรรมศักดิ์ มาก

-ศ.ดร.ชนิตา

นคร

๑๕๕

ผู้เข้าร่วม
วันที่

เวลา

สถานที่

กิจกรรม

ทีมงาน

-ผศ.ดร.จรัสดาว
-ดร.จินตวีร์
-อาจารย์สุธิวัชร
-อ.นารี
-อ.ประพันธ์

ชื่อผู้ประสานใน
ชุมชน

ชุมชน

เบอร์
ตําแหน่ง

โทรศัพท์

๑๕๖

ภาคผนวก ก
คู่มือการใช้งานระบบวิจยั

๑๕๗

๑๕๘

๑๕๙

สารบัญ
สารบัญ .................................................................................................................................................................. ๑๕๙
การติดตั้ง WordPress สําหรับการเช่าพืน้ ที่เซิร์ฟเวอร์และโดเมนเนม ............................................................. ๑๖๑
การเตรียม พืน้ ที่ Hosting และ Domain name ......................................................................................... ๑๖๑
ขั้นตอนการติดตั้ง Web Application (WordPress) .................................................................................. ๑๖๓
การจัดการเว็บไซต์ ............................................................................................................................................... ๑๗๓
การจัดการเว็บหลัก www.siamcvm.com ..................................................................................................... ๑๗๓
การจัดการรูปแบบเว็บไซต์ (Appearance) .............................................................................................. ๑๗๕
การจัดการเนือ้ หาในส่วนของเมนูหน้าแรก ................................................................................................. ๑๗๗
การจัดการเนือ้ หาในส่วนของเมนูความเป็นมาของโครงการวิจัยและเมนูทีมผู้วิจัย ................................. ๑๘๐
การจัดการเว็บชุมชนเลิศสุขสม www.siamcvm.com/lertsuksom ......................................................... ๑๘๒
การจัดการเว็บชุมชนคลองลัดภาชี www.siamcvm.com/ladpache ....................................................... ๑๙๐
ขั้นตอนย้ายเว็บไซต์ .............................................................................................................................................. ๑๙๗
ขั้นตอนการ Backup ไฟล์ขอ้ มูลเว็บไซต์ทงั้ หมด ........................................................................................... ๑๙๗
ในส่วนของการติดตั้ง ....................................................................................................................................... ๒๐๒
การติดตั้งบนเครื่องตนเอง (localhost) ......................................................................................................... ๒๐๒

๑๖๐
---------- การติดตั้ง Server สําหรับโลกเสมือนจริง ---------- ............................................................................ ๒๑๐
---------- การติดตั้ง และการเข้าสู่โลกเสมือนจริง ---------- ................................................................................. 214

๑๖๑

การติดตั้ง WordPress สําหรับการเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์และโดเมนเนม
การเตรียม พืน้ ที่ Hosting และ Domain name
ส า ม า ร ถ เช่ า พื้ น ที่ จ า ก เว็ บ Hosting ต่ า งๆ ที่ มี ให้ บ ริ ก า ร ทั่ ว ไป แ บ บ ทั้ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย แ ล ะ ไม่ เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย ผู้ จั ด ทํ า ได้ เลื อ ก เช่ า พื้ น ที่ จ า ก
JaideawHosting(www.jaideawhosting.com) ในส่วนนี้จะมีการติดตั้ง Applicationแบบอัตโนมัติ เมื่อได้ติดต่อเพื่อขอเช่าพื้นที่และจดโดเมนเนมเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ให้บริการ
จะมีส่งอีเมลรายละเอียดของเว็บHosting มาให้ ดังนี้
ข้อมูล Username และ Password
Username:siamcvmc
Password:mYl18Iho65(เปลี่ยนเป็น siamcvm@1234 )
รายละเอียดของ Control Panel
Control Panel URL: https://www.siamcvm.com:2222 หรือ https://150.107.30.45:2222
รายละเอียดโฮสติ้ง
Hosting Package: L Plan
Domain: siamcvm.com
Server IP: 150.107.30.45
Nameserver 1: ns1.jaideawhosting.com
Nameserver 2: ns2.jaideawhosting.com
Nameserver 3: ns3.jaideawhosting.com
Nameserver 4: ns4.jaideawhosting.com
FTP Server: ftp.siamcvm.com หรือ 150.107.30.45

๑๖๒
Port: 21
และรายละเอียดอื่นๆ ที่ทาง Hosting แจ้งมาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น คูม่ ือการใช้งาน
http://www.jaideawhosting.com/knowledgebase/
สรุป
1. ข้อมูล FTP ที่จะใช้ในการถ่ายโอนไฟล์กับ Hosting ผ่านโปรแกรม FileZilla
2. ข้อมูลในการเข้าใช้งาน Control Panel ซึ่ง Host นี้ใช้ DirectAdmin
3. Name Servers ข้อมูลสําหรับใช้ในการตั้งค่าโดเมน

๑๖๓
ขั้นตอนการติดตั้ง Web Application (WordPress)
ในขั้นตอนการติดตั้งนี้ จะต้องเข้าใช้งาน Control Panel (DirectAdmin) ของ hosting ซึ่งก็คือhttps://www.siamcvm.com:2222 และ Username : siamcvmc
Password : siamcvm@1234เมื่อเข้าสู่ DirectAdminแล้วนั้น จะพบข้อความความปลอดภัยดังภาพ

1. ข้อความความปลอดภัย ให้คลิกเข้า ขัน้ สูง

๑๖๔

2. คลิก ไปยัง 150.107.30.45 (ไม่ปลอดภัย)

๑๖๕
3. จะพบหน้าต่างให้ใส่ Username Password แล้วคลิก Login >> Username : siamcvmc
Password : siamcvm@1234

3.1 จะพบหน้า Dashboard ของ DirectAdmin

๑๖๖

๑๖๗

3.2 ให้ดูที่หัวข้อ Web Application จะพบว่าได้มีการติดตั้งไว้แล้ว จํานวน 3 เว็บไซต์ ได้แก่ ระบบลัดภาชี ชุมชนเลิศสุขสม และ siamcvm.com
4. หากต้องการติดตั้งเพิ่มเติมหรือติดตั้ง Web Application อื่นๆ สามารถคลิกเลือกได้ที่ Featured Applications ในส่วนนี้จะขอติดตั้งเพิ่มเพื่อให้ทราบวิธีการติดตั้งดังนี้
4.1 คลิกเลือก icon >> WordPress (หมายเหตุ ในส่วนนี้ได้มีการติดตัง้ ไว้ทั้งหมดแล้วดังนั้นจึงแสดงวิธีการทําแบบเพิ่มเติมใหม่เป็นเว็บ Demo การติดตัง้ เว็บไซต์)

4.2 จะพบหน้าต่าง Installatronให้คลิกที่ install this application (หมายเลข 1)

๑๖๘

หมายเลข 2 จะแสดงว่าได้ติดตั้ง Application ไว้จํานวนเท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นว่ามี แอพ แล้วตามที่ได้เสนอไว้ตอนแรกว่ามี 3 3 เว็บไซต์

4.3 การตั้งค่า เว็บไซต์ดังภาพและลําดับการตั้งค่า หมายเลข 4 ถึง หมายเลข 1

๑๖๙
หมายเลข 1 จะเป็นตั้งค่า
Directory (Optional)
ในส่วนนี้จะเป็น Sub
Domain name ต่อจาก
Domain name ให้ตั้งค่า
เป็น Demo
หมายเหตุ หากเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในการติดตั้ง
จะเป็นชื่อDomain name
เลย
หมายเลข 2สามารถ
ปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น
WordPress และตั้งค่า
ภาษาได้
หมายเลข 3 การตั้งค่า
ระดับ Administrator
Username และ
Password ซึ่งในนี้จะเป็น

๑๗๐
การสร้างแบบอัตโนมัติ
ดังนั้นควรสร้างใหม่เพื่อให้
สามารถจดจําง่าย
ส่วนมากในช่อง
Username จะใส่เป็น
admin และ Password
ตามต้องการ ใส่ Email
สําหรับติดต่อ สร้างชื่อเว็บ
และคําโปรยของเว็บไซต์
ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถ
กลับมาแก้ไขภายหลังได้
หมายเลข 4 คลิกที่
Install เพื่อทําการติดตั้ง

4.4 จะพบกับหน้า My Application แสดง Applications ที่เคยได้ติดตั้งแล้วและแสดง Application ทีก่ ําลังติดตั้งดังภาพ

๑๗๑

4.5 เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะแสดงดังภาพ

ในส่วนนี้สามารถปรับแต่งแก้ไขเว็บไซต์(เมนู Edit) ได้เบื้องต้นอีกครั้ง และสามารถทําการอัปเดตเวอร์ชั่นWordPress ได้ สามารถ Backup เว็บไซต์ได้(เมนู Backup) และ
ทําการโคลนนิ่งเว็บไซต์(เมนู Clone)รวมถึงการยกเลิกการติดตั้ง(เมนู Uninstall) ได้อีกด้วย
4.6 การเข้าเว็บไซต์)Front Endคลิกที่ ( หมายเลข 1 และการเข้าไปจัดการหลังบ้านของเว็บไซต์
)Back End(คลิกที่ หมายเลข 2

๑๗๒

๑๗๓

การจัดการเว็บไซต์
เว็บหลัก
www.siamcvm.com

ชุมชมเลิศสุขสม
http://www.siamcvm.com/lertsuksom

ชุมชมลัดภาชี
www.siamcvm.com/ladpache

ตามโครงสร้างของระบบจะประกอบไปด้วยเว็บไซต์จํานวน 3 เว็บไซต์ดงั ภาพ
การจัดการเว็บหลัก www.siamcvm.com
1. การเข้าชมเว็บไซต์ พิมพ์ www.siamcvm.com ที่ URL address แล้วกด Enter

เว็บไซต์ www.siamcvm.com

๑๗๔
2. การจัดการเว็บไซต์ พิมพ์ www.siamcvm.com/wp-adminที่ URL address จะพบหน้าต่างเพื่อให้ใส่
Username และ Password เพื่อเข้าระบบ โดยใช้ Username : admin Password : siamcvm@1234

3. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะพบหน้าต่าง การจัดการ Dashboard

๑๗๕
การจัดการรูปแบบเว็บไซต์ (Appearance)
ในส่ ว นของรู ป แบบเว็ บ ไซต์ ข องเว็ บ นี้ Theme ใช้ Theme สํ า เร็ จ รู ป ที่ ชื่ อ ว่ า “ColorMag” สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของ Theme ได้ที่ เมนู Appearance>> Theme >> Customize
1. คลิกที่ หมายเลข 1
2. คลิกที่ หมายเลข 2
3. คลิกที่ หมายเลข 3
เพื่ อ ปรั บ แก้ ไ ขในส่ ว น
ข อ ง Header Banner
เนื้อหาเมนูหน้าแรก และ
อื่นๆ

เมื่อคลิกที่ Customize แล้วจะเข้าสู่การปรับแก้ไขรูปแบบในเมนูหน้าแรก สามารถคลิกที่ รูปดินสอ
เพื่อทําการแก้ไขในจุดนั้นๆ ได้ทันทีดังภาพด้านล่าง

๑๗๖

ภาพรวมเว็บไซต์หน้าแรก

๑๗๗
การจัดการเนือ้ หาในส่วนของเมนูหน้าแรก
การแก้ไขในส่วนของ Banner
1. คลิกที่หมายเลข 1
2 . จ ะ พ บ Option ก าร
แก้ไขส่วนหัว(Banner)
3 .ค ลิ ก ที่ ปุ่ ม Add new
image เพื่อเลือกภาพมาใช้
โดยขนาดภาพที่ ใ ช้ ต้ อ งมี
ขนาด 1400x400pixels

การปรับแก้เมนูหลัก
1. คลิกที่หมายเลข 1
2. เลือกเมนูหลัก ในที่น้ี
ตั้งชื่อไว้ว่า
“Menu 1”
3 .หากต้องปรับแก้เมนู
เพิ่มเติมให้คลิกหมายเลข
3

๑๗๘
4. เมื่ อ ปรั บ แก้ ไ ขเรี ย บ
แล้วต้องทําการบันทึกการ
แก้ไขที่หมายเลข 4
การแก้ไขส่วนของเนื้อหาหน้าแรก>> Content Top Section
1. คลิกที่หมายเลข 1
2. พบ option แก้ไข
เนื้อหา หมายเลข 2
3. เมื่อแก้ไขเนือ้ หา
เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่
เมนู Done หมายเลข 3
4. คลิกที่ปุ่ม
Published หมายเลข 4

การแก้ไขส่วนของ VIRTUAL TOURS
1. คลิกที่หมายเลข 1
2. จะพบหน้าต่างการ
แก้ไข CustomHTML
หมายเลข 2
3. ส่วนการแก้ไข Code
iframe หมายเลข 3
4.บันทึกการแก้ไข คลิก

๑๗๙
ที่เมนูDoneหมายเลข 4
5.คลิกที่ปมุ่ Published
หมายเลข 4

การแก้ไขส่วนของเนื้อหา Content Middle Left Section จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 คอลัมน์
1. คลิกที่หมายเลข 1
2. จะพบหน้าต่างการแก้ไข
ภาพแบนเนอร์ เลิศสุขสม
สามารถคลิกที่รูปภาพ แล้ว
คลิกที่ปุ่มRemove หรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบการวาง
ภาพ ชิดซ้าย ชิดขวา ให้อยู่
ตรงกลาง หรือแก้ไขขนาดที่
รูปดินสอ

3. หากต้องการเพิ่มรูปภาพ
ที่ปุ่ม Add Media
หมายเลข 3
4. คลิกที่เมนู Done เพื่อ
บันทึกการแก้ไข
5. คลิกที่ปุ่ม Published
หมายเลข 5

การแก้ไขส่วนของเนื้อหา ชือ่ โครงการ Shows widgets at footer sidebar one.
จะแบ่งเป็น 4 คอลัมน์ โดยใช้ Widgets :Text AddToAny Share : Share และ Widgets : HTML เพื่อนํา
Code รูปภาพโปสเตอร์มาใส่โดยมีลักษณ์การแก้ไขเหมือนกับที่กล่าวมาข้างต้น

๑๘๐
การจัดการเนือ้ หาในส่วนของเมนูความเป็นมาของโครงการวิจัยและเมนูทีมผู้วิจัย
การจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ในส่วนของการจัดการเนื้อหาที่มีอยู่แล้ว สามารถเข้าแก้ไขได้ที่ เมนู Edit Page
เช่น ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.siamcvm.com/about/ ได้เลย เมื่อเข้าไปยังหน้านั้นๆในภาพ ได้แก่ 1.เมนูความ
เป็นมาของโครงการวิจัย และ 2.เมนูทีมผู้วิจัย โดยสามารถคลิกที่เมนู Edit Page ที่เมนู ToolBar เพื่อแก้ไขเนื้อหา
ได้อย่างง่ายๆ และไม่ยุ่งยาก เพราะในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาแบบคงที่ไม่ต้องเพิ่มเติมเรื่อยๆ ส่วนมากจะเป็นการแก้ไข
เนื้อหาเท่านั้น (เมนู Page>>AddNew เมื่อต้องการเมนูอื่นๆ เพิ่มเติมอีก)

4. จะพบกับหน้าการจัดการเนื้อหาหน้าเมนู ความเป็นมาของโครงการวิจัย

๑๘๑

ในการแก้ไขเนือ้ หาจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมได้แก่ การเพิ่มในส่วนของหน้าเว็บข้อความ การจัดรูปแบบ
ข้อความ ได้แก่ สี ขนาด การใส่หัวข้ออัตโนมัติ การใส่เว็บลิงก์เว็บเชื่อมโยง รูปภาพ และปรับแต่รูปแบบหน้าตาของ
หน้าเว็บต่างๆ เช่น การตั้งค่าการเผยแพร่ (Publish) การตั้งค่า Page Attributes ได้แก่ เมนู Parent (การตั้งค่าให้
เป็นเมนูหลัก (Head menu หรือรอง(Sub menu)) เมนู Template และเมนู Order(การจัดลําดับ) และ Select
Layout ได้แก่ กําหนดให้หน้าเว็บ Default Layout (เหมือนค่าตั้งต้น) Right Sidebar (เมนูข้างอยู่ด้านขวา) Left
Sidebar (เมนูข้างอยู่ด้านซ้าย) No Sidebar Full Width (ไม่มีเมนูข้างแบบเต็มความกว้าง) No Sidebar Content
Centered (ไม่มีเมนูข้างแบบเนื้อหาจะอยู่ตรงกลางหน้าเว็บ)

๑๘๒
การจัดการเว็บชุมชนเลิศสุขสม www.siamcvm.com/lertsuksom
1. การเข้าชมเว็บไซต์ พิมพ์ www.siamcvm.com/lertsuksom ที่ URL address แล้วกด Enter

๑๘๓

๑๘๔
2. การจัดการเว็บไซต์ พิมพ์ www.siamcvm.com/lertsuksom/wp-adminที่ URL address จะพบหน้าต่าง
เพื่อให้ใส่ Username และ Password เพื่อเข้าระบบ โดยใช้ Username : admin Password : siamcvm@1234

3. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะพบหน้าต่าง การจัดการ Dashboard

ในส่วนของการจัดการรูปแบบเว็บไซต์ (Appearance) การจัดการเนื้อหาในส่วนของเมนูหน้าแรก และการ
จัดการเนื้อหาในส่วนของเมนู ได้แก่ 1.เมนูประวัติชุมชน 2.เมนูคลิปพอเพียง 3.ชุมชนเสมือน 4.เมนูโปสเตอร์ชุมชน
เสมือน และ 5.เมนูติดต่อ จะมีวิธีเหมือนกับการจัดการเนื้อหาเมนูเว็บหลัก www.siamcvm.com ดังนั้นในส่วนของ

๑๘๕
เว็บนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของเมนูที่มีเนื้อหาเพิ่มเติมเรื่อยๆ ได้แก่ 1.เมนูแกลอรี่ภาพ 1.1 เมนูรวมภาพชุมชน 1.2 เมนู
ชุมชน 360 องศา(ภาพ) และ 3.เมนูข่าวสาร 3.1เมนูข่าวสารทั่วไป 3.2เมนูข่าวกิจกรรม

๑๘๖
4. การจัดการเมนูข่าวสาร ในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาของเว็บ ไซต์ที่ มีการเขียนเรื่องเพิ่ ม ขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องมีการจั ด
หมวดหมู่ให้กับเนื้อหาเรื่องที่เราเขียน ให้แสดงอยู่ในหมวดหมู่ที่เราต้องการ จะขอนําเสนอตัวอย่างการเขียนเรื่อง
“ตารางกิจกรรมเดือนธันวาคม” ซึ่งมีวิธีการดังนี้
4.1 ไปที่ คลิกที่ Tool Barเมนู New+>>คลิกที่ เมนู Postดังภาพ

4.2 จะพบหน้าต่าง AddNewPost

ให้ใส่ชื่อเรื่อง ในช่องหมายเลข 1 >> เขียนเนื้อหา ในช่องหมายเลข 2 >> เลือกหมวดหมู่ใน
PanelCategories โดยคลิกทําเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ข่าวกิจกรรมชุมชน” >> คลิกที่ปมุ่ เมนู Publishเพื่อเผยแพร่

๑๘๗

๑๘๘
4.3 เมื่อเผยแพร่แล้วจะมีลักษณะดังภาพ

ในส่วนของการแก้ไขเนื้อหาที่เราเขียนไปแล้วอย่างง่ายๆ ก็คือคลิกที่เมนู Edit ดังภาพ

หมายเหตุ การเพิ่มเนื้อหาในส่วนนี้จะต้องจัดหมวดหมู่ของเรื่องที่เขียนให้ถูกต้องตามที่ทางผู้จัดทําระบบได้กําหนดไว้
แล้ว

๑๘๙
5. การสร้างเนื้อหาในเมนูแกลอรี่ภาพ ในลักษณะของ Slide show ประกอบการเนื้อหาที่เขียนเรื่อง
โดยการใช้ปลั๊กอิน MasterSlider มีวิธีการดังนี้

ตัวอย่างการทําภาพเป็น Slide Show
5.1เข้าหน้า Dashboard>>คลิกที่เมนู MasterSlider >>เลือก Create New Slider (การสร้างและตั้งค่า
slide ใหม่) หรือ Import & Export (การนําเข้าหรือนําออก slide จากเว็บไซต์อื่น) หรือ duplicate (การสําเนา
slide ที่เคยสร้างไว้แล้วแค่นํามาเปลี่ยนรู้แต่การตั้งค่าต่างๆจะแสดงเหมือนเดิม)

๑๙๐
การจัดการเว็บชุมชนคลองลัดภาชี www.siamcvm.com/ladpache
1. การเข้าชมเว็บไซต์ พิมพ์ www.siamcvm.com/ladpacheที่ URL address แล้วกด Enter

๑๙๑
2. การจัดการเว็บไซต์ พิมพ์ www.siamcvm.com/ladpache/wp-adminที่ URL address
จะพบหน้าต่างเพื่อให้ใส่ Username และ Password เพื่อเข้าระบบ โดยใช้ Username : admin
Password : siamcvm@1234

3. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะพบหน้าต่าง การจัดการ Dashboard

ในส่วนของการจัดการรูปแบบเว็บไซต์ (Appearance) การจัดการเนื้อหาในส่วนของเมนูหน้าแรก
และการจัดการเนื้อหาในส่วนของเมนู ได้แก่ 1.เมนูประวัติชุมชน 2.เมนูคลิปพอเพียง 3.ชุมชนเสมือน 4.เมนู
โปสเตอร์ชุมชนเสมือน และ 5.เมนูติดต่อ จะมีวิธีเหมือนกับการจัดการเนื้อหาเมนูเว็บหลัก

๑๙๒
www.siamcvm.com ดังนั้นในส่วนของเว็บนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของเมนูที่มีเนื้อหาเพิ่มเติมเรื่อยๆ ได้แก่ 1.เมนู
แกลลอรี่ภาพ 1.1 เมนูรวมภาพชุมชน
1.2 เมนูชุมชน 360 องศา(ภาพ) และ 3.เมนูข่าวสาร 3.1เมนูข่าวสารทั่วไป 3.2เมนูข่าวกิจกรรม
3. การแก้ไขเมนูคลิปพอเพียงเป็นลักษณะการเพิ่ม คลิปวิดีโอและแสดงในรูปแบบแกลลอรี่วิดีโอ โดย
ใช้ปลั๊กอิน “Video Gallery” มีขั้นตอนการเพิ่มวิดีโอดังนี้
3.1 เข้าหน้า Dashboard (หมายเลข 1)>>คลิกที่เมนู Video Gallery(หมายเลข 2) >> Add New
Video Gallery (หมายเลข 3)

หมายเลข 4 เป็นชื่อของ Video Gallery ที่ได้ตั้งไว้ในแต่ละ Video Gallery
หมายเลข 5 เป็น Shortcodeสําหรับนําไว้ส่วนต่างๆ ในการเขียนเรื่อง ในส่วนนี้เป็นเมนูคลิปพอเพียง
หมายเลข 6 แสดงจํานวนวิดีโอทั้งหมดที่อยู่ใน Video Gallery
หมายเลข 7 เป็นเมนูสําหรับการสําเนา Video Gallery ในกรณีทใี่ ช้ video เดิมและแต่อยากเพิ่มเติม
video อื่นๆด้วย
หมายเลข 8 การลบ Video Gallery ที่ไม่ต้องการ

๑๙๓

หน้าเว็บ เมนู คลิปพอเพียง
4. การแก้ไขเมนูรวมภาพชุมชน เป็นการเพิ่ม ภาพนิ่ง ลงใน Gallery โดยใช้ปลั๊กอิน Robo Gallery มีขั้นตอนดังนี้
4.1 คลิกที่เมนู Robo Gallery (หมายเลข 1) >>คลิก Add Gallery (หมายเลข 2) เพื่อเพิ่ม Gallery
ใหม่ >>คลิก (หมายเลข 3) เพื่อจัดการ เพิ่ม ลบ รูปภาพ

หมายเลข 3

เป็นชื่อของ แกลลอรี่ภาพ ที่ได้ตั้งไว้ในแต่ละแกลลอรี่ และคลิกเข้าไปเพื่อจัดการรูปภาพ

หมายเลข 4

แสดงจํานวนคนเข้าชม Gallery รูปภาพ

๑๙๔
หมายเลข 5

เป็น Shortcodeสําหรับนําไว้ส่วนต่างๆ ในการเขียนเรื่องในส่วนนี้คือเมนูรวมภาพชุมชน

4.2 เมื่อคลิกเข้าแก้ไข แกลลอรี่ภาพของเมนู รวมภาพชุมชน แล้วจะพบกับหน้าของการแก้ไข ให้คลิก
ที่ปุ่มManage Images (หมายเลข 1) เมื่อแก้ไข เพิ่ม ลบ รูปภาพเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Update (หมายเลข
3) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

๑๙๕

๑๙๖

หน้าเว็บ เมนู รวมภาพชุมชน

๑๙๗

ขั้นตอนย้ายเว็บไซต์
ในส่วนนี้ต้องการการดาวน์โหลดไฟล์ ไฟล์ขอ้ มูลเว็บไซต์ทงั้ หมด และ Database
ขั้นตอนการ Backup ไฟล์ขอ้ มูลเว็บไซต์ทงั้ หมด
1. ต้องทําการ Backup ไฟล์ทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ระบบ DirectAdminในหน้า Home และ
ไปเลือกเมนู Create/Restore Backups ดังภาพ

2. จะพบหน้าต่าง Backup All Domains จากนั้นให้คลิกทีป่ ุ่ม Create Backup ดังภาพ

๑๙๘
3. ระบบจะทําการ Backup รอจนกว่าจะมี Message Systemแจ้งเตือน ว่าระบบได้ทําการ Backup
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

4. จากนั้นให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ที่ได้ทําการ Backup ไว้ โดยไปที่หน้า Home และไปคลิกที่เมนู File
Managerจากนั้นให้คลิกโฟลเดอร์ Backups จะพบไฟล์ที่ได้ Backup ไว้คลิกที่ชื่อเพื่อทําการดาวน์
โหลด ดังภาพ

๑๙๙
การ Backup ในส่วนของ Database
1. โดยเข้าไปที่ระบบ DirectAdminในหน้า Home และไปเลือกเมนูMySQL Managementจะพบ
หน้าต่างดังภาพ

2. ระบบจะให้ตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง ให้ใส่ User : siamcvmc Password : siamcvm@1234

๒๐๐

3. จากนั้นให้คลิกเลือกฐานข้อมูลที่ต้อง Backup โดยระบบ จะต้อง Back up ทีละ เว็บไซต์ โดย
ฐานข้อมูลแต่ละอันจะเป็นเว็บไซต์ดังนี้
ชื่อฐานข้อมูล

ชื่อเว็บ

URL

siamcvmc_wp1

siamcvm.com www.siamcvm.com/

siamcvmc_wp2

ชุมชมเลิศสุขสม www.siamcvm.com/lertsuksom/

siamcvmc_wp3

ชุมชมลัดภาชี

www.siamcvm.com/ladpache/

4. โดยจะต้อง Export ฐานข้อมูลที่ ฐาน โดยคลิกเลือก 3ที่หมายเลข 1และไปที่เมนู Export)หมายเลข
(2>>คลิกที่ปมุ่ Go )หมายเลข (3

5. จะได้ไฟล์ข้อมูลทั้งหมด ไฟล์ดังภาพ 4

๒๐๑

๒๐๒
ในส่วนของการติดตั้ง
การติดตั้งบนเครื่องตนเอง (localhost)
การติดตั้งต้องเตรียมพื้นที่สําหรับจําลองคอมพิวเตอร์เป็นเซริฟเวอร์ โดยต้องติดตั้งโปรแกรม Appserv
ตั้งค่า ServerName : localhostUsername : rootPassword : 1234
1. วิ ธี ก ารเรี ย กใช้ ง านเว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ จํ า ลอง ดํ า เนิ น การโดยเปิ ด เว็ บ เบราเซอร์ ขึ้ น มา แล้ ว พิ ม พ์
http://localhost หรื อ http://127.0.0.1ดํ าเนิ น การสร้างฐานข้ อ มู ล เว็ บ ไซต์ โดยคลิ ก ที่ phpMyAdmin
Database Manager จากนั้นใส่ชื่อผู้ใช้ (username = root) และรหัสผ่าน (Password = 1234) ที่ได้กําหนด
ในขั้นตอนการติดตั้ง AppServเพื่อเข้าสู่ระบบ

1.1 การนําไฟล์ข้อมูลที่ได้ดาวน์โหลดมาเพื่อติดตั้งใหม่ โดยแตกไฟล์ ที่ชอื่ ว่า backup-Jan-18-20181.tar (เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากเซริฟเวอร์เดิม)

1.2 ก็อบปี้ไฟล์โฟล์เดอร์ที่ชื่อว่า siamcvm.com

๒๐๓
1.2 นําก็อบปี้ไฟล์ที่ได้ที่โฟล์เดอร์siamcvm.com ไปไว้ที่เซริฟเวอร์ใหม่ โดยเข้าไปที่เซริฟเวอร์
Xampp>>htdocs>>วางไฟล์

๒๐๔
1.3 จากนั้นให้ทําการแก้ไขไฟล์ wp-config ในโฟลเดอร์ siamcvm.com โดยใช้โปรแกรมแก้ไข Code
“Notepad++”

1.4 แก้ไขค่าที่
1. บรรทัด 23 DB_NAME เป็น “siamcvmc_wp1” (เหมือนกับที่เราสร้างไว้ที่เซริฟเวอร์เดิม)
2. บรรทัด 26 DB_USER เป็น “root” (ตามค่าที่เราติดตั้ง Xamppไว้)
3. บรรทัด 29 DB_PASSWORD เป็น “1234”(ตามค่าที่เราติดตั้ง Xamppไว้)

๒๐๕

1.5 โดยทําการแก้ไขทั้ง 3 เว็บ
ชื่อฐานข้อมูล

ชื่อเว็บ

URL เดิม

URL ที่ติดตั้งใหม่

siamcvmc_wp1 siamcvm.com

www.siamcvm.com/

http://localhost/siamcvm.com/

siamcvmc_wp2 ชุมชมเลิศสุขสม

www.siamcvm.com/lertsuksom/

http://localhost/siamcvm.com/lertsuksom/

siamcvmc_wp3 ชุมชมลัดภาชี

www.siamcvm.com/ladpache/

http://localhost/siamcvm.com/ladpache/

1.6 จากนั้นให้เข้าไปสร้าง Database โดยเข้าที่ http://localhost/phpmyadmin/ เพื่อสร้าง Database
ใหม่โดยการ Import จากไฟล์ที่เราได้ ExportDatabase จากเว็บเดิม

1.7 คลิกที่เมนู New (หมายเลข 1) >>ตั้งชื่อ “siamcvmc_wp1” (หมายเลข2) >> คลิกปุ่ม Create
(หมายเลข3)

๒๐๖

1.8 จากนั้นไปคลิกที่เมนู Import>>เลือกไฟล์zip “siamcvmc_wp1” >>คลิกที่ปุ่ม GO>>

๒๐๗
1.9 ทําการ Create และ Import ให้ครบทัง้ 3 เว็บ

1.10 แก้ไข Path ของเว็บใหม่ โดยเข้าไปที่เมนู siamcvmc_wp1>> เมนู wp_options>> ดูที่
Siteurl>> ดับเบิ้ลคลิกที่ Option_value(http://www.siamcvm.com/) แล้วเปลี่ยนเป็น
http://localhost/siamcvm.com/ และแก้ไขให้ครบทั้ง 3 เว็บ

๒๐๘
1.10 เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้เข้าเว็บไซต์ http://localhost/siamcvm.com/Login เข้าระบบ
http://localhost/siamcvm.com/wp-admin แก้ไขในส่วนของ URL

๒๐๙
1.11 ปรับแก้ในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของ Permalinks เพื่อแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยอาจจะมีปัญหา

ทําให้ครบทั้ง 3 เว็บไซต์ ทดสอบเข้าเว็บไซต์โดยใช้ UserPassword เดิม

๒๑๐

การติดตั้ง Server สําหรับโลกเสมือนจริง
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Opensimซึ่งเป็นโปรแกรมในการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือน ได้ที่
http://opensimulator.org/
2. แตกไฟล์ (extract) opensimไว้ใน Drive C จากนั้นเข้าไปที่ folder opensim\bin และเรียกใช้ไฟล์
OpenSim.exe

3. ตั้งชื่อ Region name ติดกันเป็นภาษาอังกฤษ

4. กด Enter เพื่อข้ามการใส่ RegionUUIDไป

๒๑๑

5. ใส่ Region location เป็น 1000,1000

5. Internal IP address ใส่เป็น 127.0.0.1กด Enter และใส่ Internal port เป็น 9000

๒๑๒

6. ตั้งชื่อ My Estate ตามต้องการ

6. ใส่ชื่อ นามสกุล password และ e-mail ตามลําดับ

๒๑๓

7. จากนั้นให้เปิดหน้าจอดังกล่าวตลอดการทํางาน
8. ให้ใช้โปรแกรม imprudence กรอกชื่อ นามสกุล password และตั้ง Grid ให้เป็น localhost เพื่อเข้าสู่
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง
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การติดตั้ง และการเข้าสู่โลกเสมือนจริง
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Imprudence เป็นโปรแกรม client สําหรับการรับชมโลกเสมือนจริง
http://imprudence.googlecode.com/files/Imprudence-1.4.0-beta-2-%28SSE2optimized%29.exe
2. ติดตั้งโปรแกรม Imprudence (คลิก Next 5 ครั้ง หลังจากลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก

Next และ Finish)

3. เรียกใช้งานโปรแกรม Imprudence
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4. คลิกที่ Grid Manager

5. คลิกที่ Add New Grid
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6. ใส่ข้อมูลดังนี้
Grid nick (unique):
Grid name:
Login URL:

localhost
localhost
172.0.0.1:9000

7. ให้คลิกที่ Get Grid Info ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้อง จะปรากฏข้อมูลดังภาพ

8. คลิก OK จากนั้นจะปรากฏหน้า Virtual world

217

9. คลิกที่ Sign up for account
10. จะปรากฏหน้า Create new account ให้ใส่ข้อมูลดังนี้
First Name:

ชื่อจริง เป็นตัวอักษรอังกฤษ

Last Name:

นามสกุล เป็นตัวอักษรอังกฤษ

Email:

อีเมล์

Password:

รหัสผ่านที่ต้องการ

Retype password:พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง
Type of avatar: เลือกเพศ (เปลี่ยนทีหลังได้)
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11. คลิก Create
12. ถ้าปรากฏข้อความ Your account has been created. แสดงว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อย
แล้ว ให้กลับไปที่โปรแกรม Imprudence อีกครั้ง
13. เลือก Grid เป็น localhostและใส่ First name, Last name และ Password ตามที่ได้
ลงทะเบียนไว้ หลังจากนั้นคลิกที่ Login
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14. รอสักครู่ จะปรากฏโลกเสมือน และตัวตนจําแลง )Avatar) ดังภาพ

---------- การใช้งานในโลกเสมือนจริง---------1. ทดลองควบคุมตัว Avatar โดนใช้แป้นควบคุมบนคีย์บอร์ด ลองเดินสํารวจสภาพแวดล้อมเสมือน
รอบๆ
2. ทดลองนําตัว Avatar บิน โดยคลิกที่ปุ่ม Fly และหากต้องการหยุดบินให้คลิกที่ Stop Flyin

220
3. ทดลองใช้ปุ่มควบคุมทิศทาง Avatar และปุม่ ปรับมุมกล้อง ดังนี้
ปุ่มควบคุมทิศทาง
ปุ่มปรับมุมกล้อง

เดินไปทางซ้าย เดินหน้า เดินไปทางขวา บินขึ้น

หันซ้าย เดินถอยหลัง หันขวา บินลง

หมุนกล้องโดยให้ Avatar เป็นจุดศูนย์กลาง

ซูมเข้า – ซูมออก ขยับกล้อง ขึ้น ลง ซ้าย ขวา
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4. ทดลองปรับสภาพแสง – เวลา โดยคลิกทีป่ ุ่ม Sky หลังจากนั้นทดลองเลือกเวลาที่ต้องการจาก Sky

5. ทดลองปรับแต่งตัว Avatar โดยการคลิกที่ Inventory
 จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเลือกที่ OpenSim Library (Diva distro)
 ดับเบิลคลิกเลือกที่ Clothing Library
 ดับเบิลคลิกเลือกที่ Diva’s Freebies Outfits

222
 จะเห็นตัวปรับแต่ง Avatar สําเร็จรูปทั้ง 4 ตัว ได้แก่ Hippo Avatar, Jessica, Ken และ
Pualaให้ท่านทดลองลากตัวสําเร็จรูป มาใส่ตัว Avatar ของตน

 เช่นหากต้องการ Ken ใหลากทั้ง Folder Ken มาวางไว้บน Avatar ของท่าน เป็นต้น รอ
สักครู่ ตัว Avatar จะเปลี่ยนไป
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6. ให้คลิกขวาที่ตัว Avatar จากนั้นคลิกที่ Appearance

7. ท่านสามารถปรับแต่งตัว Avatar ได้ตามต้องการ เช่น กําหนดให้ตัวอ้วน-ผอม, กําหนดรูปร่างปาก
จมูก, สีผิว, ผม รวมถึงปรับแต่งรูปแบบเสื้อและกางเกงได้
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8. ท่านจะพบตัวตนเสมือนของเพื่อนๆ ที่เข้ามาอยู่ร่วมกัน ท่านสามารถพูดคุยกับเพื่อนผ่านระบบ
Chat ได้ โดยควบคุมตัว Avatar ไปอยู่ใกล้ตัว Avatar ของเพื่อน และใช้ช่อง Chat เพื่อพิมพ์
ข้อความ หลังจากนั้นให้กด Enter เพื่อส่งข้อความไป ในกรณีที่ต้องการดูข้อความการสนทนาที่
ผ่านมาทั้งหมด ให้คลิกที่ปุ่ม Local Chat
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เสมือนในโครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาพิพธิ ภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษาการน้อมนําปรัชญา :
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาษี
เจริญ”

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เสมือนในโครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศกึ ษาการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาษีเจริญ”
ตอนที่ 1ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความและกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
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1. เพศ
 (1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
 (1) น้อยกว่า 31 ปี
(2)31-40 ปี
 (3)41-50 ปี
 (4) มากกว่า 50 ปี
3. ท่านมีคอมพิวเตอร์สําหรับการใช้งานหรือไม่ (1) ไม่มี
(2) มี
4. ท่านมีแท็บเล็ตสําหรับการใช้งานหรือไม่
(1) ไม่มี
(2) มี
5. ท่านมีสมาร์ทโฟนสําหรับการใช้งานหรือไม่(1) ไม่มี
(2) มี
6. ในกรณีที่มีคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต อุปกรณ์ดังกล่าวของท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
(1) ไม่ได้(2) ได้
7. ท่านมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์.....................ปี
8. ท่านมีประสบการณ์ในการใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต.....................ปี
9. ท่านมีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต........................ปี
10. ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนหรือไม่ (1) ไม่เคย
(2) เคย
ตอนที่ 2ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง
1. ตรวจสอบพิพิธภัณฑ์เสมือนได้จากเว็บไซต์ http://www.siamcvm.com/
2. ขอให้ท่านพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของพิพิธภัณฑ์เสมือน โดยทําเครื่องหมาย ลงในช่องทีต่ รง
กับระดับความคิดเห็นของท่านโดยในการประเมินมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
5

1. โครงสร้างไซต์ของพิพิธภัณฑ์เสมือน
1.1 โครงสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือน มีการออกแบบทีเ่ รียงลําดับ
อย่างชัดเจนจากหัวข้อใหญ่ไปยังหัวข้อย่อย
1.2 โครงสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือน มีการออกแบบได้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์และข้อมูลที่ต้องการนําเสนอไว้อย่างชัดเจน
1.3 โครงสร้างมีการนําเสนอสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลใน
พิพิธภัณฑ์เสมือน
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ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
5

1.4 โครงสร้างมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. รูปแบบการนําทางและเนื้อหา
2.1 หน้าหลัก >หน้าแรก : เนื้อหามีความครอบคลุมและ
แสดงถึงเนื้อหาทีต่ ้องการเสนอได้ชัดเจน
2.2 หน้าหลัก >โครงการวิจัย : แสดงให้เห็นถึงความเป็นมา
ของโครงการได้อย่างชัดเจน
2.3 หน้าหลัก >ทีมผู้วิจัย : แสดงให้เห็นถึงข้อมูลของทีม
ผู้วิจัยได้อย่างชัดเจน
2.4 หน้าชุมชน >หน้าแรก : แสดงให้เห็นถึงพิพิธภัณฑ์
เสมือน เนื้อหา และภาพลักษณ์ของชุมชนได้อย่างชัดเจน
2.5 หน้าชุมชน >ข่าวสาร : แสดงให้เห็นถึงข่าวสารและ
กิจกรรมของชุมชนได้อย่างชัดเจน
2.6 หน้าชุมชน >ประวัติชุมชน : ประวัติของมีความถูกต้อง
เข้าใจง่าย และชัดเจน
2.7 หน้าชุมชน >แกลอรี่ภาพ : ภาพของชุมชนที่ใช้มีความ
เหมาะสมน่าสนใจ และเป็นปัจจุบัน
2.8 หน้าชุมชน >คลิปพอเพียง : วิดีโอที่ใช้สามารถถ่ายทอด
เรื่องราวของชุมชนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
2.9หน้าชุมชน >ชุมชนเสมือน : ภาพ 3 มิติเสมือนสามารถ
จําลองให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของชุมชนได้ตรงกับความ
เป็นจริงที่เป็นอยู่
2.10หน้าชุมชน >ชุมชน 360 องศา (ภาพ) : ภาพ 360
องศาที่นาํ มานั้นมีความสนใจ สามารถแสดงให้เห็นถึง
สภาพแวดล้อมของชุมชนได้อย่างชัดเจน
3. การออกแบบในภาพรวม
3.1 รูปแบบตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน
3.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสมกับหน้าจอ
3.3 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
3.3 สีของตัวอักษร และพื้นหลังเหมาะสม
3.4 สัญรูปและปุ่มต่างๆ มีความเหมาะสม
3.5 การจัดวางองค์ประกอบแต่ละส่วนมีความเหมาะสม
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ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
5

4. ภาพ 3 มิติ
4.1 ภาพ 3 มิตทิ ใี่ ช้มีความเหมาะสม
4.2 ภาพ 3 มิติสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมของชุมชนได้อย่าง
ชัดเจน
4.3 ภาพ 3 มิตทิ ใี่ ช้ให้ความรู้สึกเหมือนได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมของชุมชนจริง
4.4 ภาพ 3 มิตทิ าํ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนได้
ดีขึ้น
5. วีดิโอ
5.1 วีดิโอที่ใช้มีความเหมาะสม
5.2 วีดิโอมีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นของจริง
5.3 วีดิโอสามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของความเป็น
ชุมชนได้อย่างชัดเจน
5.4 วีดิโอแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างดี
6. ลักษณะทั่วไปของการใช้งาน
6.1 การใช้งานพิพิธภัณฑ์เสมือนได้งา่ ยสะดวก และสามารถ
แสดงผลได้อย่างถูกต้อง
6.2 รูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนมีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน
6.3ความทันสมัยของรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน
7. เศรษฐกิจพอเพียง
7.1 พิพิธภัณฑ์เสมือนสะท้อนให้เห็นถึงการน้อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนได้อย่างชัดเจน
7.2 พิพิธภัณฑ์เสมือนสามารถส่งเสริมเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
7.3 พิพิธภัณฑ์เสมือนแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการน้อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
7.4 พิพิธภัณฑ์เสมือนในภาพรวมสามารถเสริมสร้าง
วัฒนธรรมพอเพียง
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ตอนที่ 3ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ส่วนที่ชอบและน่าสนใจที่สุดของพิพิธภัณฑ์เสมือนนี้ คือ
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
......................................
2. อุปสรรคปัญหาในการใช้งานของพิพิธภัณฑ์เสมือนนี้ คือ
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.......................................
3. สิ่งที่ควรนําไปปรับปรุงแก้ไข
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.......................................
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ภาคผนวก ค
โปสเตอร์ line ชุมชนคลองลัดภาชี และ โปสเตอร์ line ชุมชนเลิศสุขสม
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เอกสารอ้างอิงการวิจัย
๑) การเคหะแห่งชาติและวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการบริหาร
จัดการความรู้. (๒๕๕๙).พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยแบบประเพณีล้านนา.
สืบค้น วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ จาก http://vmmaejam.nha.co.th/index.html
๒) ตรงใจ หุตางกูร, ความหมายสากลของพิพิธภัณฑ์ และพัฒนาการของ "พิพิธภัณฑ์แห่งกรุงสยาม”
บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปริตตา เฉลิม
เผ่า กออนันตกูลและคณะ. (๒๕๔๗). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะ
ที่ ๑ สร้างเครือข่ายและสํารวจสภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย สืบค้นวันที่ ๑๖
เมษายน ๒๕๕๙ จาก
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/article_inside.php?id=1266
๓) ธนาคารแห่งประเทศไทย หอศิลปกรรมเสมือนจริง...ยลงานศิลป์ ผ่านโลกออนไลน์, BOT MAGAZINE
หน้า ๓-๔. สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ จาก
https://www.bot.or.th/Thai/phrasiam/Documents/Phrasiam_6_2557/No04.pdf
๔) ประชาสัมพันธ์เขตภาษีเจริญ, แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, ข่าวประชาสัมพันธ์พันธ์กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สืบค้นวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ จาก
http://flagship.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=662
๕) พัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์. (๒๕๔๕). บทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต มหา
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