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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ถอดบทเรียน และเสริมสรางกระบวนการพัฒนาระบบ
วัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชนชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดพัทลุง ซึ่งใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม (participatory action research) มีรากฐานความคิดมาจากกระบวนทัศปฏิบัตินิยม
(pragmatism) โดยจําแนกกระบวนการออกเปน 4 ขั้นตอน ประกอบดวย การศึกษาขอมูลเอกสาร
และงานวิจัย การศึกษาขอมูลภาคสนาม การปฏิบัติการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมสําหรับเด็ก
และเยาวชน และการวิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษา พบวา ประการแรก บทเรียนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมสําหรับ
เด็กและเยาวชนในอดีต สําหรับกระบวนการออมทรัพยนั้นสามารถจัดแบงออกเปนขั้นตอน ไดแก
ขั้ น ตอนที่ 1 การสร า งความตระหนัก ขั้น ตอนที่ 2 ปฏิบัติการออมทรัพย ขั้น ตอนที่ 3 การขยาย
กิจกรรมออมทรัพย และขั้นตอนที่ 4 การถายทอดองคความรู ภูมิปญญาการออมทรัพย โดยมีระบบ
วัฒนธรรมการออม ประกอบดวย สถาบันทางสังคม องคความรูและภูมิปญญา และวิธีการถายทอด
ซึ่งสรุปรูปแบบการออมทรัพยได 5 รูปแบบ ไดแก การออมทรัพยแบบปศุสัตว การออมทรัพยแบบ
กสิกรรม การออมทรัพยแบบอสังหาริมทรัพย การออมทรัพยแบบปญญา และการออมทรัพยแบบเงิน
เหรียญ ธนบัตร ประการที่สอง การเสริมสรางกระบวนการพัฒนาระบบวัฒนธรรมการออมของเด็ก
และเยาวชนในปจจุบัน สําหรับกระบวนการออมทรัพยนั้นสามารถจัดแบงออกเปน ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การสรางความตระหนัก ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการออมทรัพย โดยมีระบบวัฒนธรรมการ
ออม ประกอบดวย ศูนยประสานงาน องคความรูและภูมิปญญา และวิธีการถายทอด ซึ่งจะมีการ
ดําเนินกิจกรรมการสนับสนุนสงเสริมการออม ไดแก การเลี้ยงหมูหลุมสมุนไพร การเลี้ยงไกพื้นบาน
การเลี้ยงวัวพื้นบาน การเลี้ยงปลาดุก การจัดตั้งวงดนตรี และกิจกรรมหองสมุดประชาชน
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ABSTRACT
This study aimed to reinforce the lessons learned and develop a culture of
saving among children and youth at one community in Phatthalung Province. The use
of participatory action research. (PAR) with radical ideas of pragmatism paradigm. The
process classified into four steps including review literature, field study, strengthening
the culture of saving system and data analysis.
The results showed that : First, lesson to reinforce the culture of saving.
System of Children and young people in the past. can be divided into 4 stages:
creating awareness, operating savings activities, expanding and the transfer of
knowledge. which consists of a savings culture system: social institutions knowledge
and wisdom, and socializing system. The form of savings divided in five types:
livestock savings, farm Savings, property savings, intelligent saving and token money
saving. Second, developing a process to strengthen the savings culture of youth. The
savings can be divided into two stages: the first is to create awareness, and second is
operating savings. The system of savings culture consists coordination center,
knowledge and wisdom and socializing system. The events to promote savings
include pit pig farm, folk chicken farm, folk cow farm, catfish farm, established bands
and public libraries.
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รายงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ได ด ว ยดี ผู วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ กรมส ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ที่สงเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
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ซาบซึ้งในความเมตตากรุณาใหความอนุเคราะหองคความรู กําลังใจในการทํารายงานวิจัยเลมนี้เปน
อยางยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณกลุมผูใหขอมูลสําคัญและกลุมผูปกครอง เด็กและเยาวชนที่เขารว ม
ขบวนการวิจัย ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนกระบวนการอยางหนึ่งของโครงการวิจัยที่สําคัญเปนอยางยิ่งอัน
นําไปสูกระบวนการวิเคราะห ประมวลผล และการตีความจนรายงานวิจัยฉบับนี้ไดสําเร็จลุลวงไปได
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ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ที่ไดอํานวยความสะดวกในการจัดการ
และการสนับสนุนใหผูวิจัยไดมีโอกาสดําเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
วันชัย ธรรมสัจการและคณะ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพปญหาความยากจนของประชาชนเปนเรื่องของความเปนอยูทางเศรษฐกิจ กลาวคือการ
ที่ครัวเรือนมีรายไดไมเพียงพอตอรายจาย หรือ รายไดนั้นต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามที่สังคมไดกําหนด
ขึ้น อันสงผลกระทบไปถึงปญหาดานสุขภาพ การศึกษา อาชีพ ทัศนคติ วัฒนธรรม รูปแบบพฤติกรรม
และการประพฤติปฏิบัติ เปนสภาวะการอันไมพึงประสงคของคนในสังคม ซึ่งปญหาความยากจนนั้น
เกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุ ประกอบดวย ความยากจนเพราะโชคชะตาเคราะหกรรม เชน การเกิด
มาอยูในครอบครัวที่มีสถานะยากจน อยูในเขตพื้นที่ธุระกันดาร มีความแหงแลง นอกจากนี้ปญหา
ความยากจนที่เกิดจากบุคลิกภาพ ขาดโอกาสทางการศึกษา มีพฤติกรรมเกียจคราน ไมมีการเก็บออม
ไมประหยัด สุขภาพรางกายออนแอมีความเจ็บปวย และความยากจนที่เกิดจากระบบโครงสรางทาง
สังคมอันสรางความเลื่อมล้ําปดกั้นสิทธิโอกาสที่สงผลใหประชาชนตกอยูในหวงของวัฏจักรแหงความ
ยากจน (สุเทพ สุวีรางกูร,2551) อยางไรก็ดี ทุนถือเปนหัวใจหลักที่สรางรากฐานความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งการประกอบกิจการของประชาชนและชุมชนในเขตพื้นที่ชนบท
แตตลอดระยะเวลาที่ผานมาบุคคลกลุมนี้ขาดโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ สงผลใหเกิดแหลง
เงินทุนนอกระบบที่ไดสรางปญหาภาระหนี้สินเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหประชาชนมีความออนแอ และจาก
สภาพปญหาดังกลาวกรมการพัฒนาชุมชนไดมีแนวคิดการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ภายใต
ปรัชญาใชหลักการออมทรัพยเพื่อระดมทุนของชุมชนแลวใชทุนเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหเกิด
คุณธรรม มีการชวยเหลือระหวางกันของสมาชิกภายในชุมชนซึ่งเปนการจัดการแกไขปญหาความ
ยากจนทั้งทางตรงและทางออมที่สามารถตอบสนองและสนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ดานการ
แกไขปญหาความยากจนใหสําเร็จไดทางหนึ่ง (สยุมพร ลิ่มไทย,2547)
เด็กและเยาวชนถือเปนทรัพยากรอันมีคาของสังคม เด็กและเยาวชนก็คืออนาคตของสังคม
และประเทศ ประเทศชาติจะเจริญรุงเรืองกาวหนาก็เพราะเด็กและเยาวชนดี เด็กและเยาวชนจะดีได
นั้น ขึ้นอยูกับพอแมหรือครอบครัวที่ดี ครอบครัวมีหนาที่สําคัญในการสรางสรรคเด็กและเยาวชนให
เปนคนดี มีคุณธรรม (สุเทพ สุวีรางกูร, 2551) และการออมถือเปนคุณธรรมอยางหนึ่งที่สามารถใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนาคนได พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ทรงเล็งเห็น
ถึงความสําคัญและคุณประโยชนของการเก็บออมที่ยังประโยชนสุขใหบังเกิดขึ้นแกเหลาบรรดาประชา
ราช และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในภาพรวม โดยการเริ่มตนจากการออม สงผลใหพระองคทรงนํา
กิจกรรมการออมทรัพย มาใชเปน ครั้งแรกในกลุมมหาดเล็กเด็กชาย มีพระราชประสงคเพื่อใหเปน
ตัวอยางของการปลูกฝงคานิยมของการออมอยางถูกวิธีโดยการสอนใหมีการเก็บเงินตั้งแตเยาววัย และ
สามารถพั ฒ นาค า นิ ย มที่ ดี ต อ ไปได นอกจากนี้ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
(รัชกาลที่ 9) ก็ไดมีพระราชดํารัสตอพสกนิกรชาวไทย ณ ทองสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2525 ในเรื่องคุณธรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อประเทศชาติบานเมือง 4 ประการ โดยเฉพาะคุณธรรมขอที่ 3
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ที่ทรงเนนถึงหลักของการออมเพราะพระองคทรงหวังที่จะเห็นพสกนิกรของพระองคมีความเปนอยูที่ดี
ด ว ยวิ ธี ก ารออม นอกจากนี้ คํ า ขวั ญ วั น แม แ ห ง ชาติ ป ระจํ า ป พ.ศ.2540 สมเด็ จ พระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถทรงประราชทานแกปวงชนชาวไทยโดยมีเนื้อความวา “สอนลูกใหประหยัด ขจัด
วัตถุนิยม ชื่นชมความเปนไทย” (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ม.ป.ป.)
เงินออม คือ รายไดสวนหนึ่งที่ถูกจัดแบงออกจากรายไดทั้งหมดเพื่อการเก็บออม โดยแตละ
คนก็จะมีวัตถุประสงคในการออมที่แตกตางกันไปตามความตองการในการใชเงินออมนี้ในอนาคต เชน
เพื่อการศึกษา ซื้อรถ ซื้อที่อยูอาศัย เปนตน ดังนั้น การออมจึงนับวาเปนการสะสมความมั่งคั่งใหกับผู
ที่ทําการออม ซึ่งหากมองในระดับประเทศแลว เงินออมภายในประเทศซึ่งประกอบไปดวย การออม
ภาคครัวเรือน การออมภาคธุรกิจ การออมภาครัฐบาลและภาครัฐวิสากิจ ถือวาเปนแหลงทุนที่สําคัญ
ตอการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโต และพัฒนาใหเจริญกาวหนา ทัดเทียมนานา
อารยะประเทศ สวนแหลงเงินทุนจากภายนอกประเทศ ซึ่งไดมาจากการกูยืมเงินจากตางประเทศนั้น
แมจะมีความสําคัญแตคอนขางมีขีดจํากัดเนื่องจากขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระหนี้ในอนาคต
และความเชื่อมั่นของทุนตางชาติที่มีตอเศรษฐกิจไทย ดังนั้นในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ใหสามารถเจริญเติบโตไดอยางมีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว จึงจําเปนตองมีแหลงเงินทุน
ภายในประเทศมากเพียงพอตอความตองการลงทุนในประเทศ ซึ่งก็ หมายถึง การออมของประชาชน
ในประเทศนั้นเอง ดังนั้นการที่ประเทศไทยมีระดับการออมอยูใน ระดับสูงจะเปนการชวยสราง
ภูมิคุมกันใหกับเศรษฐกิจของประเทศไดเปนอยางดี (ประดิษฐพงศ วรยิ่งยง, 2549)
นอกจากนี้ กุ ลิ ส รา กฤตวรกาญจน (2549) กลาววา การอบรมสั่ งสอนลูกหลานใหรูจั ก
ประหยัดอดออมเพื่อปลูกฝงนิสัยที่ดีงามใหกับเด็กและเยาวชน เปนเรื่องที่ดําเนินการกันมานานหลาย
ยุคหลายสมัย กระทรวงการศึกษาธิการเองก็ไดใหความสําคัญดว ยการสอดแทรกเนื้อหาการเรีย น
เกี่ยวกับการออม ตั้งแตระดับประถมศึกษาตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา สําหรับหนวยงานที่ทํางาน
ดานพัฒนา ประกอบดวย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กลุมธนาคาร ลวนไดสอดแทรก
กิจกรรมความรูเรื่องการออมมาโดยตลอด ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน แตถึงอยางไรก็
ตาม ขบวนการสนั บ สนุ น ส งเสริ ม ดั ง กล า วก็ ไ ม ส ามารถพิ สูจ น ไ ดว า การดํ าเนิ น งานนั้น จะประสบ
ความสํ า เร็ จ ได เนื่ องจากมี ผ ลการวิจัย ขอมูล เกี่ย วกับ เด็กและเยาวชน ของสุทิน ศิริน คร (2547)
ระบุวา จากขอมูลการวิจัยดานเด็กและเยาวชนที่ผานมาไดสะทอนถึงพฤติกรรมของเด็กไทยในปจจุบัน
ที่ต องเผชิ ญ กับ กระแสการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒ นธรรมที่เกิดขึ้น อยางมีความเปน พลวัต
ดั ง นั้ น หากสถาบั น ทางสั ง คมมี ค วามละเลยในหน าที่ ขาดซึ่ งความรูค วามเข าใจ ไม รู เท าทั น การ
เปลี่ยนแปลงของสื่อหรือเทคโนโลยีสมัยใหมที่เขามาเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตของเด็ก ซึ่ง
อาจจะสงผลกระทบในพฤติกรรมอันไมพึงปรารถนา เชน พฤติกรรมเด็กติดเกม พฤติกรรมการกาวราว
รวมถึงประเด็นปญหาตางๆอีกมากมาย จึงทําใหรัฐบาลปจจุบันไดกําหนดนโยบายดานการเสริมสราง
ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนอันเปนการสรางหลักความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินใหบัง
เกิดขึ้นแกประชาชนในชาติได (โชคชัย เดชอมรธัญ, 2558)
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จากปรากฏการณดังกลาวในขางตนผูวิจัยมีความเชื่อวา “การออม” สามารถใชเปนเครื่องมือ
ในการพั ฒนาคนได กล าวคือ เปน การฝกระเบีย บความมีวินัยในตนเอง ทั้งนี้เด็กและเยาวชนเปน
ทรัพยากรที่มีความสําคัญตอความเจริญรุงเรืองใหเกิดขึ้นแกประเทศชาติตอไปในอนาคต ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชน รวมถึงการสรางกระบวนการมีสวน
รวมในการจัดการแกไขปญหา ดวยการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมแกเด็กและเยาวชน โดยที่มี
พื้นที่ปฏิบัติการจากชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดพัทลุง
คําถามในการวิจัย
1. กระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชนในชุมชนแหงหนึ่งของ
จังหวัดพัทลุงในอดีตเปนอยางไร
2. การเสริมสรางกระบวนการพัฒนาระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชนในชุมชนนี้
ควรเปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชน
2. เพื่อเสริมสรางกระบวนการพัฒนาระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีเยาวชนตนแบบในการสรางระบบวัฒนธรรมการออมผานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ซึ่ง
เปนการสรางหลักประกันความมั่นคงทางระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนชุมชนฐานราก เปนทุนทรัพย
ทางการศึกษา มีแหลงเงินทุนสําหรับการเสริมสรางระบบการผลิตในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยัง
เปนแนวทางสําหรับกระบวนการพัฒนาระบบการออมสําหรับเด็กและเยาวชน แกกลุม ผูสนใจ องคกร
หรือ หนวยงาน ที่เกี่ยวของ
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อถอดบทเรียนในอดีต และเสริมสรางกระบวนการพัฒนา
ระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชนในชุมชนแหงหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตการศึกษา ดังนี้
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ขอบเขตเชิงเนื้อหา
เปนการถอดบทเรียนระบบวัฒนธรรมการออมสําหรับเด็กและเยาวชนในอดีต ตลอดจนการ
นําบทเรียนดังกลาวมาสรรคสรางเปนระบบวัฒนธรรมการออมในรูปแบบใหมที่สอดคลองกับบริบท
ของพื้นที่และสถานการณทางสังคม โดยการนําแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาทางเลือกมาเปน
กลไกและวิ ธี การจั ดการสร า งค า นิ ย มการออม ผานกระบวนการเรีย นรู และปฏิบั ติ ซึ่ง จะใช ศูน ย
ประสานงานที่จัดตั้งขึ้นเปนพื้นที่ทํากิจกรรมรวมกับกลุมเปาหมาย
ขอบเขตเชิงพื้นที่
เปนชุมชนชนบท ที่มีจํานวนประชากรในชุมชนทั้งหมด 1,114 คน จํานวน 298 ครัวเรือน มี
ลําคลอง ตัดผานกลางชุมชน ทิศตะวันตกของชุมชนขามฝงคลองไปก็จะเปนทุงนาประมาณ 1,000 ไร
ทิศตะวันออกของฝงลําคลองจะเปนบานเรือนที่อยูเรียงรายอยูสองฝงถนน ถัดออกไปจากบานเรือน
ของสมาชิกในชุมชนทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร มีอางเก็บน้ําของชุมชนและสวนยางพารา
ซึ่งเปนพื้นที่ทํากินของชาวบาน ชาวบานสวนใหญจะประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ อาชีพกรีดยาง
ทํานา เลี้ยงสัตว เปนตน มีบางสวนที่มีการประกอบอาชีพการรับจางและคาขาย อดีตชุมชนแหงนี้มี
ความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก มีลําคลองสายหลักของชุมชนที่มีตนน้ําไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด
ตัดผานชุมชนเพื่อไหลลงสูทะเลสาบสงขลามีหมูปลานานาชนิด สองฝงคลองปกคลุมไปดวยตนไมนอย
ใหญ ชุ มชนใช ชี วิ ตอยู ร ว มกั น แบบถอยทีถอยอาศั ย มีวัดอยูใจกลางชุมชนเปน ที่พึ่งทางจิตใจของ
ชาวบาน มีโรงเรียนอยูทางทิศเหนือของชุมชน เมื่อชุมชนมีกิจกรรม บานวัดโรงเรียนจะมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมโดยใชพื้นที่ของวัดในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้แลวชุมชนยังมีกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ที่เปนสถาบันทางเศรษฐกิจสําหรับชุมชน
นิยามศัพทเฉพาะ
การออม หมายถึง การสะสมทุนอันเปนการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม ดวยกระบวนการออมผานกลุมออมทรัพยนอกจากนี้ยังหมาย
รวมถึง การออมเงินผานรูปแบบอื่นๆ ซึ่งไดแก
1. การออมทรัพยแบบปศุสัตว เปนการออมทรัพยในลักษณะของการลงทุนผาน
การเลี้ยงสัตว ไดแก การเลี้ยงสุกร โคขุน โคนม ไก เปด ปลา กบ เปนตน
2. การออมทรัพยแบบกสิกรรม เปนการออมแบบการลงทุนกับการปลูกพืชไร พืช
สวน ไดแก การปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจ ไมดอก ไมผล และไมประดับ ชนิดตางๆที่เหมาะสมกับบริบท
พื้นที่ของตนเอง
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3. การออมทรัพยแบบอสังหาริมทรัพย เปนการสะสมเงินในลักษณะของการซื้อ
บา น ที่ ดิน และวั ตถุ สิ่ งของที่ มีมูล คาทางการเงิน เชน ทองคําแทง พระเครื่อง รถโบราณ เปน ตน
(วรรณรา ชื่นวัฒนา และคณะ, 2552; วิศิษฎ บิลมาศ, 2557)
4. การออมทรัพยแบบปญญา เปนการออมรูปแบบการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองใหมีทักษะและความถนัดตามความตองการในการประกอบอาชีพที่มีความเหมาะสมกับ
ตนเอง
5. การออมทรัพยแบบเงินเหรียญ ธนบัตร เปนการเก็บออมเงินเหรียญ ธนบัตร
ผานการเก็บเงินเอาไวเองกับตัว การเก็บออมผานธนาคาร การเก็บออมผานการเลนแชร การเก็บออม
ผานสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอื่นๆ การเก็บออมผานการประกันชีวิต และการเปนสมาชิก
ชมรมตางๆ เชน กลุมฌาปนกิจสงเคราะห เปนตน
วัฒนธรรม หมายถึง คานิยม แบบแผน การดําเนินชีวิต ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
ระบบวัฒนธรรมการออม หมายถึง กลวิธี ที่จะทําใหเกิดคานิยม แบบแผน การดําเนินชีวิต
ในการสั่งสมทุนอันเปนการสรางความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตสําหรับเด็กและเยาวชนใหมีความ
มั่นคงและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก หมายถึง ศูนยประสานงานกลุมเด็กและเยาวชน เปนกลไก
การขับเคลื่อนขบวนการเสริมสรางคานิยมการออมโดยการยึดหลักการศึกษาทางเลือกเปนแนวทาง
สําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู และการฝกปฏิบัติใหเด็กเกิดทักษะและคานิยมการออม ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยาง
ยั่งยืน ตั้งอยูที่ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรูความจริงจาก
การปฏิบัติงานเพื่อการไขปญหานั้นๆ โดยมีกลุมผูเกี่ยวของกับประเด็นปญหามารวมคิด รวมวางแผน
เพื่อจัดการปญหา และรวมกันรับผลประโยชน และสะทอนผลการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงคเพื่อถอดบทเรียน และเสริมสรางกระบวนการพัฒ นาระบบ
วัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชน โดยมีการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้
สวนที่ 1 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
สวนที่ 2 แนวคิดภูมิปญญาชาวบาน
สวนที่ 3 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
สวนที่ 4 แนวคิดการออม
สวนที่ 5 แนวคิดเด็กและเยาวชน
สวนที่ 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
สวนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออมที่ผานมา
สวนที่ 8 กรอบแนวคิดการวิจัย
สวนที่ 1 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
ความหมาย
คําวา “วัฒนธรรมชุมชน” .ในภาษาไทย มาจากนิยามศัพทสามคํา คือ คําวา “วัฒน” มีราก
ศัพทมาจากภาษาสันสกฤต “วฑฺฒน” แปลวา ความเจริญ สวนคําวา “ธรรม” หรือ “ธรฺม” แปลวา
ความดีและในสวนของคําวา “ชุมชน” หมายถึง กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูใน
อาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) เมื่อนํา
ศัพททั้งสามคํามาทําการปฏิสนธิเขาดวยกันจะกอใหเกิดรูปศัพทใหมวา “วัฒนธรรมชุมชน” ซึ่งมี
ความหมายวา วิถีแหงความเจริญงอกงามในหมูชนซึ่งเปนสังคมขนาดเล็ก อันประกอบดวย ความคิด
ความเชื่อ ประเพณี อุดมการณ ศิลปะ ศิลปกรรม ซึ่งไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้
บํารุง บุญปญญา (2549) อธิบายวา วัฒนธรรมชุมชน หมายถึง องคประกอบอยางเปนองครวมในวิถี
การดํารงอยูของชุมชน หรือ กลุมทางสังคมอันประกอบดวยสภาวะทางจิตวิญญาณ วัตถุ ความคิด
อารมณ รวมถึงวิถีชีวิตสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ระบบคุณคา ประเพณี และความเชื่อ (เสรี พงษพิศ
2534 ,อางถึงในยุกติ มุกดาวิจิต, 2548) ฉะนั้นคําวา “วัฒนธรรมชุมชน” จึงมีความหมายที่แฝงเรน
ไปดวยมิติแหงองครวมของความเปนสังคมในระดับจุลภาค ที่ประกอบไปดวยความรู ความจริง ศิลปะ
ประเพณี ความคิด ความเชื่อ เฉพาะทองถิ่นชุมชน ซึ่งมีการสั่งสมบมเพาะตกตอกันมาจากรุนสูรุนอันมี
ความแตกตางไปจากวัฒนธรรมศูนยกลางของประเทศทั้งในมิติของภาษา บริบทพื้นที่ ความเปนมา
ทางประวัติศาสตร และชาติพันธุ
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จุดเดนของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
วัฒ นธรรมชุ มชนเป น คุณคาความดีงามซึ่งปรากฏอยูในอุดมการณ เปน การพัฒ นาโดยใช
วั ฒ นธรรมเป น ฐาน ทั้ ง นี้ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ย อ มมี ค วามเชื่ อ ค า นิ ย มที่ แ ตกต า งกั น ไปตามบริ บ ททาง
ภูมิศาสตร วัฒนธรรมชุมชนใหความสําคัญกับการชวยเหลือเกื้อกูลเปนสังคมนิยม เนื่องดวยชุมชนนั้น
มีความเปนเครือญาติกันโดยสวนใหญที่แตกตางจากวัฒนธรรมในชุมชนเมืองที่สถานการณสงเสริมให
เด็กเอารัดเอาเปรียบ เปนสังคมบริโภคนิยมที่คงความเปนเครือญาติกันนอย (ฉัตรทิพย นาถสุภา,
2547) เปนการพัฒนาชุมชนแบบการบูรณาการของสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตของ
มนุษยในสังคมขนาดเล็กอันมีความสลับซับซอนของกลไกการทํางานซึ่งถูกถายทอดตกตอกันมาจากรุน
สูรุน จนตกผลึกอยูในชุดของภูมิปญญาในการดําเนินชีวิตที่กอใหเกิดความสมดุลระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ เปนระบบคุณคา ความเมตตาเห็นใจระหวางกันของเพื่อนมนุษยเปนสังคมแหงการเกื้อกูล
(ยุกติ มุกดาวิตร, 2548) เกิดจากสามัญสํานึกในการปกครองกันเอง อยูดวยกันได แกไขปญหากันเอง
ถือวาเปนวัฒนธรรมของการดํารงชีวิต ที่สืบเนื่องมาตั้งแตอดีตเปนวัฒนธรรมชาวบานมีความเปนอิสระ
จากวัฒนธรรมชนชั้นกลางและชนชั้นสูง วิถีชีวิตผูกพันอยูกับชุมชนเครือญาติและการใชแรงงาน มี
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนอิสระตอกัน พึ่งพาตนเองเหมือนที่เคยทํามาในอดีต นําความรูและระบบคิด
แบบชาวบานมาเผยแพรในคนชั้นกลาง คัดคานการบีบบังคับของรัฐที่กระทําตอชาวบาน (บํารุง บุญ
ปญญา, 2549) เปนรูปแบบการดํารงชีวิตที่มีคุณคาอยูเดิมของชุมชนซึ่งวัฒนธรรมของแตละชุมชนอาจ
เหมือนหรือแตกตางกันขึ้นอยูกับวิถีชีวิตความผูกพัน หรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนนั้นๆ
วั ฒ นธรรมชุ มชนเป น สิ่ ง ที่ ผู กพั น กั บ วิ ถีชี วิต ของคนในชุม ชนสะทอ นใหเ ห็น วิธี คิด ความเชื่อ และ
จิ ต สํ า นึ ก เป น กลไกในการสร า งความสัมพัน ธและรักษาความสั มพัน ธของสมาชิกในชุมชน ซึ่งให
ความสําคัญกับชุมชนวาเปนองคกรที่มีพลัง แมจะถูกแรงกระแทกจากสังคมภายนอกก็ตาม (มณีรัตน
จันทลักษณ และคณะ, 2554)
อุดมการณและหลักการ
อุดมการณและหลักการของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เปนคานิยมที่ถูกถายทอดตกตอกันมา
หลายชั่วอายุคน ทั้งนี้ไดมีนักวิชาการไทยหลายทานทําการศึกษาคนควาและสรุปเปนแนวคิดเพื่อการ
อธิบายปรากฏการณในระดับพื้นที่อันมีความเปนลักษณะเฉพาะ ดังนี้
บํารุ ง บุญ ปญ ญา (2549) กลาววา หลักการและอุดมการณของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
สามารถอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชุมชนไดชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถสรุปจําแนกใจความสําคัญ
ของแนวคิดได 6 ประการ ดังนี้
1. ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยูแลว เปนระบบคุณคาที่รวบรวมมาจากประวัติความเปนมาอัน
ยาวนานของชุมชน คือใหคุณคาแกความเปน “คน” และแก “ชุมชน” ที่มีการผสมกลมกลืนคุณคา
ของธรรมชาติ การเชื่อถือสิ่งเหนือธรรมชาติ และคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา วัฒนธรรมชุมชน
ยังคงอยู และมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของชาวบานเพราะชุมชนมีกลไกผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม
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2. ชุมชนมีสถานะเปนสถาบันหนึ่งที่ดํารงอยูอยางตอเนื่องในประวัติศาสตรอันยาวนาน มี
โครงสรางกลไกภายในเปนระบบๆ หนึ่งของตัวเอง เปนรูปแบบสังคมที่มีอายุยืนยาว มีความเปนสังคม
ในตัวของมันเอง แสดงถึงความเปนสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่เปนอิสระ มีแบบ
แผนระบบการผลิ ต ระบบการจั ด การทรั พ ยากร ระบบสุ ขภาพ ระบบความรู ระบบการเรี ย นรู
การศึกษา ระบบการปกครอง และระบบยุติธรรมของตนเอง
3. ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจระบบหนึ่งของตัวเอง มีครอบครัวและชุมชนเปนหนวยการผลิต มี
เปาหมายของตัวเอง คือ มุงใหครอบครัวมีความพอเพียงในการหลอเลี้ยงชีวิตซึ่งเปนหลักคิดของการ
พึ่งตนเองภายในชุมชน
4. ทางดานสังคมการเมือง ชาวบานมีความสัมพันธกันผานระบบเครือญาติ มีการปกครอง
และการจัดการความสงบเรียบรอยภายใน โดยระบบอาวุโส มีผูนําที่มีบารมี ไดรับการเคารพยกยองใน
ชุมชน สมาชิกชุมชนมีความผูกพัน กลมเกลียวเพราะมีความเคารพนับถือในผีบรรพบุรุษเดียวกัน และ
เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติที่คอยควบคุมพฤติกรรมของคนกอใหเกิดกฎเกณฑขอหาม ใหความชอบธรรม
แกการดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีแบบแผน รวมทั้งคติทางศาสนาพุทธ พราหมณที่เขามาผสมกลมกลืน
ในวิถีความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณีของชุมชน สิ่งเหลานี้หลอหลอมใหสมาชิกชุมชน “เปนคนบาน
เดียวกัน” อยูดวยกันดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูล และประนีประนอม เมื่อเกิดความ
แตกแยกขัดแยงก็จะมีกลไกภายใน เพื่อใชไกลเกลี่ยตัดสินปญหาตางๆภายในชุมชน คือ ระบบอาวุโส
และเครือญาติ
5. ชุมชนกับสังคมภายนอก ชุมชนมิไดตั้งอยูอยางโดดเดี่ยวมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนกับ
ชุมชนอื่นในทองถิ่นเดียวกันในลักษณะ “เครือขาย” และมีปฏิสัมพันธกับรัฐและทุนมาทุกยุคสมัย
“การรุกคืบเขามาของระบบทุนนิยม และอํานาจรัฐราชการนั้นไดเขามาในลักษณะการครอบงํา บั่น
ทอนการดํารงอยูของชุมชน ทําลายระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง”
6. ทางเลือกการพัฒนาตามแนวความคิดวัฒนธรรมชุมชน เชื่อวาแมฐานเศรษฐกิจของชุมชน
และทรัพยากรจะถูกทําลายเสียหายลงไปบางแลว แตจิตสํานึกหรือพลังทางวัฒนธรรมนั้นยังคงอยู
สามารถสรางความเขมแข็งของชุมชนขึ้นมาใหมได ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติได ดังนี้
6.1. การพัฒนาตองเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชน ตองรื้อฟนคุณคาดั้งเดิมที่ชุมชนมี
มาประยุกตสรางสรรคทางเลือกขึ้นมาใหมใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน เชน การตั้งกองทุน
หมูบาน ธนาคารขาว กลุมออมทรัพย เปนตน
6.2. การพัฒนาตองเนนระบบการรวมกลุม การรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อ
คงความเปนชุมชนไว โดยอยูในระบบการจัดการองคกร เชน สหกรณ สหพันธ เพื่อสรางความเขมแข็ง
ในการชวยเหลือกัน และสรางอํานาจในการตอรองกับภายนอก สรางเครือขายระหวางชุมชน และ
สรางความรวมมือกับคนอื่นในสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันแกปญหา
6.3. ทางดานการผลิตนั้น ควรอยูบนหลักการผลิตเพื่อใหทุกคนมีกินมีใช แลวคอย
เอาสวนที่เหลือสงออก แตสถานการณปจจุบันการบริโภคในชุมชนนําเขามากกวาสงออกเพราะมีหลาย
สิ่งถูกสรางใหจําเปนผานระบบการสื่อสาร การตลาดที่มุงสงเสริมลัทธิบริโภคนิยม

9
6.4. ชุ มชนต องมีความสัมพัน ธและใกลชิดกับ ธรรมชาติ ดูแลรักษา ไมทําลาย
ธรรมชาติ เพราะธรรมชาติจะชวยคงความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนไวได
6.5. ขอเสนอทางเลือกสําหรับสังคมไทย สํานักวัฒนธรรมชุมชนไดพัฒนายกระดับ
ขอเสนอทางนโยบายระดับชาติที่สําคัญ คือ
6.5.1. การพัฒนาดานวัฒนธรรมและยกระดับสถาปนาวัฒนธรรมชุมชนเปน
วัฒนธรรมแหงชาติ เพราะระบบชุมชนยังดํารงอยูเปนระบบใหญที่สุดของประเทศ
6.5.2. การประสานระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคูกับเศรษฐกิจทุนนิยม
ประกอบขึ้นเปนระบบเศรษฐกิจแหงชาติ เปนเศรษฐกิจสองระบบ
6.5.3. การกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรทองถิ่นมุงสู องคการ
บริหารของเครือขายชุมชนทองถิ่น หรือ คืนอํานาจการตัดสินใจและการดําเนินชีวิตใหแกชาวบาน
นั้นเอง
บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร (อางถึงในฉัตรทิพย นาถสุภา, 2534) กลาวถึงลักษณะความสําคัญ
ของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนสามารถสรุปจําแนกได 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนเองอยูแลว คือ มีระบบคุณคาที่รวบรวมมาไดจากประวัติศาสตร
เปนบทสรุปของความคิดและการปฏิบัติของชุมชนนั้นๆ เปนวิถีชีวิตและทิศทางของการพัฒนาชุมชนที่
ชาวบานสรุปขึ้นมา แกนกลางของวัฒนธรรมชุมชน คือ การใหความสําคัญแกความเปนคนและแกการ
ผสมกลมกลืนในชุมชน บาทหลวงนิพจนเชื่อวาวัฒนธรรมชุมชนยังคงอยูเพราะชุมชนมีกลไกการผลิต
ซ้ํา (reproduction) ทางวัฒนธรรม ซึ่งแมวาจะมีปจจัยใหมเขามา สิ่งเดิมก็ยังคงอยูและเมื่อปฏิบัติไป
นานเขาก็จะกลายเปนพิธีกรรม คงอยูคูกับชุมชนตลอดเวลายาวนาน
2.วัฒนธรรมชุมชนนี้เปนพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนที่สําคัญที่สุดเพราะเปนสิ่งที่ประชาชน
สรางขึ้นมาเอง การวิเคราะหประวัติศาสตรชุมชนจะชวยใหสามารถรื้อฟนคนหาไดวาการปฏิบัติและ
พิธีกรรมที่มาอยางไรทําใหชาวบานตื่นและรับรู รูเอกลักษณและคุณคาของตนเอง คนพบจิตสํานึก
อิสระของชุมชน เห็นคุณคาของการรวมตัวเปนชุมชน และซาบซึ้งในประวัติการตอสูรวมกันตลอดมา
เห็นภัยของการครอบงําของวัฒนธรรมแปลกปลอมจากภายนอกที่มุงเพื่อเอารัดเอาเปรียบชาวบาน
ประเวศ วะสี . (อ า งถึ งในฉัตรทิพย นาถสุภา, 2534) กลาวถึง ลักษณะเดน ของแนวคิด
วัฒนธรรมชุมชนสามารถสรุปได 3 ลักษณะ ดังนี้
1.การตอตานรัฐ รัฐหรือระบบราชการจะทําการพัฒนาไมสําเร็จเพราะระบบราชการสรางมา
เพื่อปกครองและควบคุม เพื่อเก็บภาษี เปนระบบศูนยรวมอํานาจบังคับบัญชาแนวตั้ง ระบบราชการ
ไมเขาใจชุมชนชนบท รัฐไทยออกกฎระเบียบมากมาย กฎระเบียบเหลานั้นมัดประเทศ ทําใหเปน
อั มพาต เป น อุ ป สรรคต อ การริ เ ริ่ มใหมๆ ปดกั้น ประชาธิป ไตย และการมีสว นรว มของประชาชน
ประเทศไทยเปนประเทศราชการมากเกินไป อะไรๆ ก็ตองให “ราชการรับรอง” จึงถือวาเชื่อถือได
2. การสงเสริมชุมชน ชุมชนชนบทนี้จะพัฒนาความรูความสามารถจากความรูเดิมที่เรียกวา
ภูมิปญญาชาวบาน หรือ ปรัชญาทองถิ่น ผสมเขากับวิชาการสากล การผสมเชื่อมโยงวัฒนธรรมชุมชน
เขากับวัฒนธรรมสากลเปนกลวิธีทีสําคัญในการพัฒนาอยางสมดุลและมีประสิทธิภาพ ควรสงเสริมให
ชุมชนชนบทมีความเขมแข็ง คือ เบญจขันธ ประกอบดวย จิตใจที่มีธรรมะ ขยันหมั่นเพียรและสันโดษ
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แบบแผนการผลิตเปนแบบผลิตเพื่อกินเอง เปนเกษตรกรรมผสมผสาน สมดุลกับธรรมชาติแวดลอม
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไมตองพึ่งพาภายนอก และมีชีวิตชุมชน มีสถาบันครอบครัว และวัฒนธรรม
ชุมชนแหงการชวยเหลือพึ่งพากัน
3. ใหมีศาสนธรรม โดยเฉพาะพุทธศาสนาในการพัฒนา คือการพัฒนาที่สมบูรณ ตองพัฒนา
ทั้งทางจิตใจและสิ่งแวดลอมควบคูกันไป มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนพื้นฐานที่แนนหนา เชื่อวาหาก
ปราศจากฐานคุณธรรมและจริยธรรมแลว ก็ไมอาจพัฒนาเพื่อประชาชนจริงๆ ได เพราะมนุษยจ ะ
พัฒนาแบบสงเสริมตัวเอง หรือเห็นแกตัว มีกิเลสตัณหาซึ่งจะบดบังปญญาและความดี ศาสนาพุทธที่
บริสุทธิ์จะสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาที่มีองคประกอบของศีล สมาธิและปญญาจึงเปน
การพัฒนาที่สมบูรณ
โดยสรุป “วัฒนธรรมชุมชน” เปนระเบียบแบบแผนการดําเนินชีวิต คติ ความเชื่อ คานิยม
ประเพณี พิธีกรรม องคความรู ภูมิปญญา ศิลปะ ซึ่งอยูในรูปธรรมและนามธรรม อันเปนเครื่องมือการ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคล กลุมคนในชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมาอธิบาย
ปรากฏการณแบบองครวมของชุมชนทองถิ่นในระดับทองที่ อันมีความสอดคลองกับแนวคิดภูมิปญญา
ชาวบานในประเด็นตอไป
สวนที่ 2 แนวคิดภูมิปญญาชาวบาน
ความหมาย
คําวา “ภูมิปญญา” มีนักวิชาการหลายทานไดนิยามความหมายซึ่งมีความแตกตางกันออกไป
ตามศาสตรสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ ตรงกับรากศัพทภาษาอังกฤษคือ “wisdom” หรือภูมิปญญาชาวบาน
“popular wisdom” หรือภูมิปญญาทองถิ่น “local wisdom” หรือภูมิปญญาไทย “thai wisdom”
ซึ่งเปนศาสตรวิชาหรือองคความรูเฉพาะที่ของกลุมคนในสังคมหนึ่ง (วนิชา เดชะบุญ, 2553) ภูมิปญญา
เปนสิ่งที่แสดงออกซึ่งความรู ความคิดและการกระทําของบรรพบุรุษ หรือคนในทองถิ่นนั้น เปนการ
คิดคนวิธีการจัดการแกไขปญหาการดําเนินชีวิตซึ่งรวมถึงวัฒนธรรม (สุชาดา วราหพันธ, 2550) ซึ่งเปน
ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรมสําหรับการเอาตัวรอด เชน วิธีการทํานาโดยการ
นําควายมาไถนา การจักสานสิ่งของเครื่องใชประเภทตางๆ ซึ่งมีความจําเปนกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ เชน พิธีกรรมการแหนางแมว
(อภิชยา นิเวศน, 2550) นอกจากนี้ ธัญรดี ปตตังเว และใจเพรช นิลสิงหขร (มปป.) อธิบายวา ภูมิ
ปญญาไทย หมายถึง องคความรู ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ
ที่ผานกระบวนการเลือกสรร เรียนรู ปรุงแตง และถายทอดสืบตอกันมา เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถี
ชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปญญาไทยนี้มีลักษณะเปนองค
รวม มีคุณคาทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปญญาทองถิ่นอาจเปนที่มาขององคความรูที่งอก
งามขึ้นใหมที่จะชวยในการเรียนรูการแกปญหา การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินวิถีชีวิตของคน
ไทย ลักษณะองครวมของภูมิปญญามีความเดนชัดในหลายดาน เชน ดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม
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และหัตถกรรม ดานการแพทยแผนไทย ดานศิลปกรรม ดานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดาน
ปรั ช ญา ศาสนา ด า นกองทุ น และธุ ร กิ จ ชุ มชน ด านภาษาและวรรณกรรมและประเพณี และ ด า น
โภชนาการ
โดยสรุป “ภูมิปญญา” หมายถึง องคความรูชุดหนึ่งของบุคคลกลุมหนึ่งของชุมชนทองถิ่นนั้น
เป นวิ ธีการจั ดการแก ไขป ญหาสํ า หรับการดําเนิน ชีวิต มีความสัมพันธกัน ระหวางมนุษยกับ มนุษย
มนุษยกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งถูกถายทอดตกตอกันมาจากรุนสูรุน มีลักษณะเฉพาะ
ตามสภาพและบริบทของพื้นที่ เชน ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี เปนตน
ลักษณะของภูมิปญญา
ภู มิ ป ญ ญามี ลั ก ษณะหลากหลายประการตามการนิ ย ามของนั ก วิ ช าการแต ล ะท า นซึ่ ง มี
ประสบการณความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน และไดมีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงลักษณะของภูมิ
ปญญา ดังนี้
ประชิด สกุณะพัฒน (2548) อธิบายถึงลักษณะของภูมิปญญาโดยการจําแนกภูมิปญญาเปน
10 ประเภท ดังนี้
1. การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เป น ความสามารถในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการอนุรักษ พัฒนา รวมถึงการใชประโยชนจากคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
2. การแพทยแผนไทย เปนความสามารถในการจัดการปองกันและรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได
3. อุ ต สาหกรรมและหั ต ถกรรม (ด า นการผลิ ต และบริ โ ภค) เป น ความสามารถในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปการผลิต เพื่อชะลอการนําเขาตลาด เพื่อแกไขปญหาดาน
การบริโภคอยางปลอดภัย และประหยัดและเปนธรรมอัน เปนขบวนการใหชุมชนทองถิ่นสามารถ
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดตลอดทั้งการผลิตและการจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุม
ของกลุมโรงงานยางพารา กลุมโรงสี กลุมหัตถกรรม เปนตน
4. เกษตรกรรม เป น ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะ และเทคนิคดาน
การเกษตรกั บ เทคโนโลยี โดยการพัฒ นาบนพื้น ฐานคุณ คาดั้งเดิม ซึ่ง คนสามารถพึ่ งพาตนเองใน
สถานการณ ต า งๆ ได เช น การทํ า การเกษตรแบบผสมผสาน การแก ป ญ หาด า นการตลาด การ
แก ป ญ หาด า นการผลิ ต เช น การแก ไ ขโรคแมลง และการรู จั ก ปรั บ ใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ
การเกษตร เปนตน
5. ศิลปกรรม เปนความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะ สาขาตางๆ เชน จิตรกรรม
ประติมากรรม ทัศนศิลป เปนตน
6. กองทุนและธุรกิจชุมชน เปนความสามารถในการบริหารจัดการดานการสะสม และบริหาร
กองทุน และธุรกิจชุมชน ทั้งที่เปนเงินตราและโภคทรัพยเพื่อเสริมชีวิตความเปนอยูของสมาชิกใน
ชุมชน
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7. สวัสดิ การ เป นความสามารถในการประกันคุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความมั่งคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
8. ศาสนาและประเพณี ความสามารถในการประยุกตใชหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ความ
เชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคาใหเหมาะสมตอการประพฤติปฏิบัติใหบังเกิดผลดีตอบุคคล และ
สิ่งแวดลอม เชน การถายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชปา การประยุกตประเพณีบุญประทาย
ขาว เปนตน
9. การจัดการ ความสามารถในการบริห ารจัดการดําเนิน งานดานตางๆ ทั้งองคกรชุมชน
องคกรศาสนา องคกรทางการศึกษา ตลอดทั้งองคกรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เชน การจัดการ
องคกรของกลุมแมบาน ระบบผูเฒาผูแกในชุมชน การจัดการศาสนสถาน การจัดการศึกษา ตลอดทั้ง
การจัดการเรียน เปนตน กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู นับวาเปนภูมิปญญาสาขาการจัดการที่มี
ความสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรูที่ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรูที่มีการพัฒนาและถายทอด
อยางมีประสิทธิภาพ
10. ภาษาและวรรณกรรม เปนความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใชภาษาตลอดทั้งวรรณกรรมทุกประเภท
วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ (2549) อธิบายถึงลักษณะของภูมิปญญา วาภูมิปญญาไทยเปนเรื่องของ
ความสามารถในการใชความรู ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม มีความสัมพันธระหวางคนกับคน คน
กับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เปนองครวมของกิจกรรมทุกอยางในชีวิต
การจัดการแกไขปญหา การปรับตัว การเรียนรูเพื่อความอยูรอดของบุคคล ชุมชน และสังคม เปนแกน
หลั ก หรื อกระบวนทั ศ น ในการมองชีวิ ตเป น พื้น ฐานความรูใ นเรื่ องตางๆ มี ลักษณะเฉพาะ มี เอก
ลักษณะ และมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสมดุลในการพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา
ความสัมพันธของภูมิปญญากับการดําเนินชีวิต
ภูมิปญญาหรือองคความรูเฉพาะชุมชนทองถิ่นอันมีความเปนเอกลักษณที่มีความโดดเดน ซึ่ง
ผานกระบวนการถายทอดตกตอกันมาเปนระยะเวลายาวนานจากรุนสูรุน ซึ่งมีระบบความสัมพันธกับ
วิถีชีวิตของผูคนโดยมีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายถึงลักษณะความสัมพันธของภูมิปญญาไว ดังนี้
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (มปป.) อธิบายวา ลักษณะความสัมพันธของภูมิ
ปญญาไทย มีลักษณะความสัมพันธ 3 ประการ ประการแรก เกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม จะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปญญาในการดําเนินวิถีชีวิตขั้นพื้นฐาน ดานปจจัย
สี่ ซึ่งประกอบดวย อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ตลอดทั้งการประกอบอาชีพ
ตางๆ เปนตน ประการที่สอง เกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับคนอื่นในสังคม จะแสดงออกมาใน
ลักษณะ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และนันทนาการ ภาษา และวรรณกรรม ตลอดทั้งการ
สื่อสารตางๆ เปนตน และประการที่สาม เกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ จะแสดงออกมาในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา ความเชื่อตางๆ เปนตน
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วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ (2549) อธิบายวา ภูมิปญญาไทยเปนมกรดกทางปญญาของบรรพบุรุษ
ผานการสืบทอดและพิสูจนแนวคิดโดยกระบวนการดําเนินชีวิต เปนลักษณะวิถีแหงความเปนไทยซึ่งมี
ลักษณะความสัมพันธกันในรูปลักษณ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก เปนความสัมพันธที่มีความใกลชิด
กันระหวางคนกับโลก สิ่งแวดลอม สัตว พืช ธรรมชาติ ประการที่สอง เปนความสัมพันธระหวางบุคคล
กลุมคน ที่อาศัยอยูรวมกันเปนชุมชน สังคม และประการที่สาม เปนความสัมพันธระหวางคนกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดถึงความสัมพันธที่ไมสามารถสัมผัสได เปนสภาวะแหงจิตวิญญาณ
หรือหวงของอารมณความรูสึกของบุคคล ซึ่งลักษณะทั้งสามประการนี้ เปนเสมือนของภาพสามมิติซึ่ง
ประกอบดวย ชีวิตของชาวบานที่แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาในการดําเนินชีวิตอยางมีเอกภาพ ดังรูป
สามเหลี่ ย ม ภู มิ ป ญ ญาจึ งเป น ฐานรากในการดํา เนิน ชี วิตของคนไทย สามารถแสดงใหเห็น เปน ที่
ประจักษตามรูปแบบของแผนภูมิภาพ ดังกลาวนี้
-อาชีพ
-อาชี
-ป
จจัยพสี่
-ป
จจัยดสีการ
่
-การจั
-การจัดการ

คนสังคม

-ศิลปะและนันทนาการ
-จารีต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
-ภาษาและวรรณกรรม

คน
สิ่งเหนือ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
-ศาสนา
-ความเชื่อ

ภาพที่ 1: ความสัมพันธของภูมิปญญากับการดําเนินชีวิต
ที่มา : (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์, 2549)
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ความสําคัญของภูมิปญญา
คุณคาและความหมายตามทัศนะที่มีตอภูมิปญญาเปนการนิยามของบุคคลที่ไดสะทอนขึ้นมา
ตามวาระโอกาสในแตละสถานการณซึ่งมีความเปนพลวัตทั้งนี้ไดมีนักวิชาการอธิบายถึงความสําคัญ
ของภูมิปญญา ดังนี้
ประชิค สกุณพัฒน (2548) อธิบายวา คุณคาของภูมิปญญาไทยสืบทอดมาอยางตอเนื่องจาก
บรรพบุรุษที่ไดสรางความเปนปกแผนมั่นคงใหชาติบานเมือง มีการดํารงชีวิตที่อยูอยางรมเย็นเปนสุข
ทําใหคนในชาติเกิดความรักและความภาคภูมิใจเพื่อสืบสานไปสูอนาคต และสามารถสรุปความสําคัญ
ได 5 ประการ ดังนี้
1. สรางความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิแกคนไทย ซึ่งคนไทยในอดีตมีความสามารถเปนที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรจนเปนที่ประจักษแกชาวโลก เชน ศิลปะการปองกันตัวแบบมวย
ไทย นอกจากนี้คนไทยยังมีอักษรเปนของตนเองมาตั้งแตยุคสุโขทัย มีวิวัฒนาการ มาจนถึงปจจุบัน
2. สรางความสามัคคีของชนในชาติ พระมหากษัตริยไทยหลายพระองคทรงใชภูมิปญญาใน
การพัฒนาชาติไทยมาโดยตลอดตั้งแตยุคสุโขทัยจนกระทั่งถึงรัชการองคที่ 9 คือ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช พระองคทรงใชภูมิปญญาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมี
ความเปนอยูที่ดีดวยการใชกระบวนการทางภูมิปญญาในการจัดการแกไขปญหานานับปการ
3. สรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยืน ภูมิปญญาไทยมีความ
เดนชัด ในการยอมรับนับถือ และใหความสําคัญแกคน สังคม และธรรมชาติอยางยิ่ง ซึ่งมีการสะทอน
ผานปรากฏการณทางสังคม เชน ประเพณีไทย 12 เดือน ตลอดปลวนเคารพคุณคาของธรรมชาติ เชน
ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตน
4. สามารถปรับประยุกตหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาใชกับวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสมโดย
คนไทยไดนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาปรับใชในวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม ทําใหคนไทยเปนผู
ออนนอมถอมตน เอื้อเฟอเผื่อแผ ประนีประนอม รักสงบ ใจเย็นมีความอดทน ใหอภัยแกผูสํานึกผิด
ดํารงชีวิตอยางเรียบงายปกติสุข ทําใหคนในชุมชนพึ่งพากันได
5. ช วยเปลี่ย นแปลงวิ ถีชีวิ ตคนไทยทําใหเหมาะสมตามยุคสมัย แมวาความรูส มัยใหมจ ะ
หลั่งไหลเขามามาก แตภูมิปญญาไทย ก็สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับยุคสมัย เชน การรูจักทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน สามารถพริกฟนธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ คืนแทนสภาพปาเดิมที่ถูกทําลาย
ไป บางทองที่คนในชุมชนรวมกันสรางระเบียบกฎเกณฑกันเองใหทุกคนถือปฏิบัติได
การถายทอดภูมิปญญา
การถายทอดภูมิปญญาเปนกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลและกลุมในแตละยุคสมัย เปน
การสรางการรับรูและความเขาใจถึงศาสตรความรูในสาขานั้นตามความจําเปนในการดําเนินชีวิต ซึ่งมี
นักวิชาการไดอธิบายถึงการถายทอดภูมิปญญาเอาไว ดังนี้

15
พั ช ริ น ทร สิ ร สุ น ทร (2550) อธิ บ ายว า กระบวนการถ า ยทอดภู มิ ป ญ ญามี วิ ธี ก ารที่
สลับซับซอนยากแกการอธิบาย ซึ่งขึ้นอยูกับดุลพินิจของบุคคลซึ่งมีความแตกตางกันออกไปตามทัศนะ
การนิยามและการจําแนกตามประสบการณและการใหหลักเหตุผล ซึ่งไดสรุปจําแนกกระบวนการ
ถายทอดภูมิปญญาเอาไว 2 วิธีการ ดังนี้
1. การถายทอดโดยตรง เปนการถายทอดโดยการบอกเลาจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง
ซึ่งอาจทําไดทั้งการบอกเลาโดยใชภาษาพูดและการเขียนเปนลายลักษณอักษร เชน การถายทอดภูมิ
ปญญาใหแกเด็ก โดยการเลานิทานและการอบรมสั่งสอน ในขณะที่การถายทอดภูมิปญญาใหแกผูใหญ
ในสังคมไทยใชวิธีการแตงงานเพื่อการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ดวยการบอกเลาสั่งสอนโดย
ผู อาวุ โ สที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในชี วิตสมรส ผา นพิธีกรรมใหศีล ใหพ รและพิธี กรรมตางๆมากมาย
นอกจากพิ ธี มงคลสมรสแล ว พิ ธีศพก็เปน อีกตัว อยางหนึ่งที่คนในสังคมไทยตั้งแตอดีตกาลใชเปน
ช องทางในการถ า ยทอดภู มิป ญ ญา โดยอาศัย พิ ธีกรรมทางศาสนา การกระทํา ทางสัง คม (social
action) และความเชื่อในเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ
2. การถ า ยทอดโดยอ อ ม การถา ยทอดภูมิ ปญ ญาโดยทางออม ทํ าไดห ลายวิ ธี เช น การ
สอดแทรกภูมิปญญาไวในรูปของความบันเทิง เชน การวาดภาพ สถาปตยกรรม คํารองลิเกหรือลําตัด
ในภาคกลาง หรือ คํารองสะลอซอซึงของภาคเหนือ เปนตน
โดยสรุป “ภูมิปญญา” เปนองคความรูของบุคคล กลุมคน ในทองที่ทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีลักษณะ
ทางสังคมที่แตกตางกันออกไปตามสภาพของภูมิศาสตร อันเปนตัวกําหนดระบบวิถีวัฒนธรรมในการ
ดําเนินชีวิต เปนศิลปะในการจัดการแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน ในลักษณะของการปรับตัวเพื่อความ
อยูรอดทามกลางสถานการณทางสังคมที่มีความเปนพลวัต ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการนํามาอธิบายปรากฏการณเกี่ยวกับการดําเนินงานของระบบกลไกทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนที่มีการถายถอดภูมิปญญากันมาจากรุนสูรุน
สวนที่ 3 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน
คําวา “เศรษฐกิจชุมชน” ตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา “the economic community” มี
ความหมายวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ไมวาจะเปนการผลิตการบริโภค การจําหนาย จายแจก ที่
คนในทองถิ่นชุมชนไดมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมกันรับผลประโยชนของประชาชน และรวมกันเปน
เจาของ เศรษฐกิจชุมชนมีรากฐานมาจากศักยภาพของชุมชน ภูมิปญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน
เช น วั ฒ นธรรม ประเพณี สภาพภู มิ ป ระเทศ ความหลากหลายทางทรั พ ยากรที่ มี อ ยู
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มปป.) เปนระบบการจัดการชีวิตความเปนอยูของชุมชนโดยเฉพาะ
ดานการผลิ ต การบริโ ภค การจั ดสรรแบงปนทรัพยากร และรายได การจัดการทรัพยากรและทุ น
ชุมชน ใหสามารถอยูไดอยางพอเพียง พึ่งตนเองได และเปนฐานรากสําหรับเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะ
ระบบเล็กกับระบบใหญที่สัมพันธกันอยางเกื้อหนุน และพึ่งพาอาศัยกัน เศรษฐกิจชุมชนที่เขมแข็ง
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จะตองเปนระบบซึ่งองคประกอบหรือสวนตางๆลวนเชื่อมโยง และมีปฏิสัมพันธตอกัน เกื้อกูลกัน ทํา
ใหลดตนทุน ลดพลังงาน ลดแรงงาน กอใหเกิดผลในทางบวกและการทวีคูณ (เสรี พงศพิศ, 2548)
โดยอาศัยสมาชิกในครัวเรือนและชุมชนเปนหนวยการผลิต ซึ่งมีเปาหมายเพื่อการดํารงอยู การรักษา
ตัวใหอยูรอดของครอบครัวและชุมชนได การผลิตจึงมีลักษณะเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ผลิตเพื่อ
ขายก็ได แตเพื่อใหไดมาซื้อสินคนใหครอบครัวดํารงอยูไดและเลี้ยงดูบุตรไดมากกวาที่จะคิดขยายการ
ผลิตใหใหญโตใหมีกําไรสูงสุดใหร่ํารวย ครัวเรือนมีลักษณะเปนผูผลิตเล็กอิสระ ขายสินคาไมใชขาย
แรงงาน วิธีการผลิตหลักคือ ผูผลิตเล็กอิสระใชแรงงานจากสมาชิกภายในครอบครัวเพราะเปนสิ่งที่
ครอบครัวมีอยูแลวโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะใชแรงงานครอบครัวบริหารจัดการที่ดินเพื่อเปนฐานใน
การผลิตผลทางการเกษตรสําหรับการยังชีพภายในครอบครัว (ทรงจิต พูลลาภ, 2547; ฉัตรทิพย
นาถสุภา, 2544; ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 2542) และมีสมาชิกในครัวเรือนและชุมชน ทรัพยากร และ
ภูมิปญญาเปนปจจัยสําคัญสําหรับการผลิต เพราะเศรษฐกิจชุมชนมีความสัมพันธทางโครงสรางของ
ชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนเปนตัวกําหนด
โดยสรุป “เศรษฐกิจชุมชน” หมายถึง กรรมวิธีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
และชุมชน อันเปนวิถีแหงการจัดการแกไขปญหาการดําเนินชีวิตดวยภูมิปญญา โดยมีเปาหมายเพื่อ
ความอยูรอด การเกื้อกูลกันระหวางสมาชิกภายในครัวเรือนและชุมชน และการขายเพื่อการสะสมทุน
สําหรับการจัดสวัสดิการสําหรับครัวเรือน ทั้งในมิติของการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร
ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค มีสมาชิกในครัวเรือนและชุมชนเปนแรงงานในการผลิต ซึ่งอาศัยตนทุน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึงภูมิปญญาเปนปจจัยสําคัญ โดยมีวัฒนธรรมชุมชนเปน
เครื่องกําหนดพฤติกรรมและกระบวนการ
ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐกิจชุมชนเปนเรื่องของกระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาคโดยมีครัวเรือน
เปนหนวยของการผลิต มีสมาชิกในครอบครัวเปนแรงงานในกลไกดังกลาว ซึ่งมีนักวิชาการหลายทาน
ไดอธิบายถึงลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนดังนี้
มหาวิ ทยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิราช (มปป.) อธิบ ายวา เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะสําคัญ คือ
ครอบครัวเปนหนวยการผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเปนปจจัยสําคัญที่สุด เปนปจจัยที่สําคัญ
ตอการอยูรอดของครอบครัวตอความพอเพียง และตอความสามารถในการพึ่งตนเอง ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ ชุมชน ชุมชนเปน ตัว ของตัว เอง มีผ ลผลิตและสามารถที่จ ะอยูร อดดว ยตัวเองได พัฒนา
คูขนานไปกับพัฒนาการของระบบทุนนิยม
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องคประกอบของเศรษฐกิจชุมชน
เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมในมิติของเศรษฐกิจชุมชน พบวาเศรษฐกิจชุมชนเปนกลไกเพื่อความ
อยูรอดของชาวบานในชุมชนทองถิ่น มีครัวเรือนเปนหนวยการผลิต มีทรัพยากรเปนฐานการผลิต ดวย
ความรู ท างภู มิ ป ญ ญา โดยการเชื่ อ มร อ ยวั ฒ นธรรมชุ ม ชนมาเป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ซึ่ ง มี
องคประกอบ (กรมการปกครอง, 2541) ดังนี้
1. อุดมการณ : เศรษฐกิจชุมชนเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจชาติเหมือนกับเรื่องทางการเมือง
การศึกษา และการพัฒนาสังคม ชุมชนชนบทจะตองมีความสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับบน
คือประเทศ อีกทั้งตองสัมพันธกับการเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรมของคนทั้งประเทศ
2. เปาหมาย : สรางกระบวนการมีสวนรวมและการรวมกลุมสําหรับชาวบาน ดวยตนเอง หรือ
ภายใตการสนับสนุนสงเสริมจากเจาหนาที่รัฐ เอกชน นักวิชาการ ในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ โดยมีศูนยกลางในการทํากิจกรรม
3. วัตถุประสงค : เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน ประชาชนมีความอยูดีกินดี
4. วิธีการ : เปนการรวมกลุมทําการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
5. กิจกรรม : เปนการทํางานเพื่อการดํารงชีพในแนวสัมมาชีพเพื่อการดํารงอยูรวมกันกับ
สมาชิกภายในชุมชน เชน การรวมกลุมปลูกพืช เลี้ยงสัตว การทําหัตถศิลป และการบริการสาธารณะ
ประโยชน
6. ผลประโยชน : ทําใหเกิดความพึงพอใจ เกิดความคุมคาในการลงทุน มีผลกําไร อยูไดอยาง
เพียงพอตอการรําดงชีพ
เสรี พงศ พิ ศ (2550) อธิ บ ายว า ระบบเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนประกอบด ว ยระบบย อ ยที่ มี
ความสัมพันธกันแบบองครวม เปนระบบทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากรและรายได วิถีการยังชีพ
สุขภาพ ทุน สวัสดิการ และระบบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีพัฒนาการมาจากภายในของชุมชน ไมมีใคร
สามารถสร า งให ชุ ม ชนได เพราะการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น เกิ ด จากการระเบิ ด จากข า งในดั ง ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตรัสสอน เปนระบบที่เกิดจากเรียนรู การจัดการ
และการพัฒนาสูระบบเศรษฐกิจชุมชน ดังนี้
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วิสาหกิจชุมชน
เศรษฐกิจชุมชน
ระบบทรัพยากร

ระเบิดจากขางใน

ระบบสวัสดิการ

การจัดการ

ระบบการแบงปน

การเรียนรู

ระบบทุน

ระเบิดจากขางใน
ระบบวิถียังชีพ

บูรณาการ

ระบบสุขภาพ

การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

ภาพที่ 2: ระบบเศรษฐกิจชุมชนและระบบยอย
ที่มา: (เสรี พงศพิศ, 2550)
องคประกอบกิจกรรมตางๆ
เสรี พงศพิศ (2550) อธิบายวา ในวิถีชุมชนลวนสัมพันธกันแบบองครวมโดยธรรมชาติ ไมวา
จะเปนการทํามาหากิน การอยูรวมกัน พิธีกรรมและจารีตประเพณี อยางไรก็ดีเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในทัศนะวิชาการอาจแยกออกเปนระบบยอยที่สัมพันธกันแบบเกื้อกูลกันในระบบเศรษฐกิจของชุมชน
เปรียบเสมือนพืช สัตว ดิน น้ํา แรธาตุ อันมีความหลากหลายทางชีวภาพในสิ่งที่เรียกวาปา ระบบ
เศรษฐกิจชุมชนประกอบดวยระบบยอย คือ
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1. ระบบทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา ปา ทุนทางธรรมชาติของชุมชน ระบบวิถี
ยังชีพ การผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง และการจัดการสวนเกิน การเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การคา
ขายภายในชุมชน
2. ระบบสุขภาพ การดูแลสุขภาพตัวเองในวิถีการกิน การทํางาน เปนทั้งการปองกันและ
รักษา
3. ระบบทุน การสะสม การออมทุนที่เปนผลผลิตทรัพยากร เพื่อเปนตนทุนเปนทุนหมุนเวียน
และเปนฐานสวัสดิการ
4. ระบบสวัสดิการ การจัดการ กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต การแปรรูป การบริโภค
การตลาด อยางเปนระบบ และแบบผนึกพลัง
การจัดการทรัพยากรทุนชุมชน
เสรี พงศพิศ (2550) อธิบายวา ระบบเศรษฐกิจเปนการจัดการทรัพยากรและทุนชุมชนซึ่งมี
ลักษณะและเปาหมายที่สําคัญ 6 ประการ คือ
1. การผลิต ตั้งแตการผลิตขั้นพื้นฐานไปถึงการแปรรูปการดําเนินการเปนกลุมรวมกันเปน
วิสาหกิจชุมชน
2. การบริโภค การผลิตเพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองการของชุมชนทองถิ่น และ
สงออกสวนที่เหลือ ไปนอกชุมชนเทาที่จะทําได
3. การตลาด การจัดการการผลิตใหเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชนและของตลาดสามารถ
แยกแยะผลผลิตที่เหมาะสมสําหรับตลาดแตละประเภท
4. การลงทุน เนนที่การทําวิสาหกิจชุมชน โดยการระดมทุนจากสมาชิกในชุมชน เพื่อใหเกิด
การมีสวนรวมและเปนเจาของ
5. การออม การออมรูปแบบตางๆ เพื่อเปนทุนและสวัสดิการ
6. สวัสดิการ การจัดการใหเกิดความมั่นคง อยางนอยความจําเปนขั้นพื้นฐาน มีการใหเกิด
การเกื้อกูลกันในชุมชน และเครือขายใหอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี มีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ฐานคิดวาดวยเศรษฐกิจชุมชน
เสรี พงศพิศ (2550) อธิบายวา ฐานคิดวาดวยเศรษฐกิจชุมชนมี 5 ลักษณะ ดังนี้
1. เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเริ่มจากการจัดการทรัพยากรและทุนเพื่อใหครอบครัว
สามารถพึ่งตนเองไดอยางนอยในขั้นพื้นฐาน มีการจัดการใหเกิดการเกื้อกูลกันในชุมชน และเครือขาย
ใหอยูไดอยางพอเพียง และจัดการสวนที่เหลือและผลิตภัณฑก็มีลักษณะเฉพาะ เพื่อนําไปสูตลาด
ภายนอก การพึ่งตนเองในเศรษฐกิจชุมชนไมไดหมายถึง การสรางระบบปด ผลิตเพื่อกินเพื่อใชเอง
อยางเดียว แตหมายถึง ความสามารถในการจัดการทรัพยากรและทุนของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
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อยางสมดุลซึ่งวัดไดดวยเกณฑ “ความสุข” และเกณฑตัวเลขทางเศรษฐกิจ และสัมพันธกับระบบ
เศรษฐกิจมหภาค
2. ศักยภาพ ชุมชนมีคน ความรู ทรัพยากร ไมไดโง จน เจ็บ แตขาดโอกาสในการเรียนรู และ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ไมมีความรูในการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนแกชุมชนอยางยั่งยืน
3. ทุนชุมชน ชุมชนมีทุนสําคัญอยางนอย 3 อยาง คือ
3.1. ทรัพยากรอันเปนความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2. ความรูภูมิปญญาทองถิ่น
3.3. ทุนทางสังคม หรือกฎเกณฑทางสังคมที่รอยรัดผูคนใหอยูรวมกันเปน
ชุมชน พึ่งพาอาศัยกัน รวมถึงจารีต ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม ถาจัดการอยางมีประสิทธิภาพก็
เปนฐานเศรษฐกิจชุมชนไดอยางพอเพียงและยั่งยืนได
4. ระบบ เป น การจั ด การความสัมพัน ธร ะหวางกิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ ตางๆ ในลั กษณะ
เกี่ยวเนื่องกัน แบบผนึกกําลังที่ใหผลทวีคูณ เกิดการเกื้อกูลกัน เสริมเติมกันใหสมบูรณ ทําใหประหยัด
แรงงาน พลังงาน ทุน ทรัพยากรและทําใหเกิดประสิทธิภาพแบบทวีคูณ (1+1+1 ไมใช 3 แตอาจจะ
เปน 10,20,30)
5. การเรียนรูและการจัดการ หัวใจของระบบเศรษฐกิจชุมชน คือการเรียนรูและการจัดการ
เปนการเรียนรูที่ดีที่สุด เพราะเปนความรูที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ เปนพลังที่แสดงออกมาจากขางใน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน เปนขั้นตอนในการผลิต ดูแล และการระบายผลผลิตออกสู
ตลาด ซึ่งในกระบวนการมีกรรมวิธีหลากหลายขั้นตอนซึ่ง กรมการปกครอง (2541) ไดเสนอกรรมวิธี
การดําเนินงานเศรษฐกิจชุมชนมีดังนี้
1. การเกษตร ตอเนื่องการเกษตรและนอกจากการเกษตร ซึ่งอาจจะมองแยกยอยลงอีก ดังนี้
1.1. ผลิตภัณฑจากผา เชน ผาฝายทอมือ ผาไหม ผาขาวมา
1.2. ผลิตภัณฑตัดเย็บเสื้อผา เชน การตัดเย็บเครื่องแบบของพนักงานบริษัท และ
ขาราชการ
1.3. ผลิตภัณฑจักสานไมไผและหวาย เชน ตะกรอ กระจาด และกระดง
1.4. ผลิตภัณฑอาหารและการแปรรูป เชน ผักผลไมปลอดสารเคมี
1.5. ผลิตภัณฑ เชน เครื่องปนดินเผา เครื่องเงิน
1.6. กิจกรรมเกษตรผสมผสาน
2. กิจกรรมรานคาชุมชน ไดแก การจัดหาพื้นที่ที่ชาวบานในชนบทนําผลิตภัณฑออกสูตลาด
เพื่อขายผลิตภัณฑของตน การสงเสริมใหเกษตรรวมกลุมกันตั้งรานคาเพื่อขายผลิตภัณฑของตน
3. การทองเที่ยว ไดแก แหลงโบราณสถาน น้ําตก แมน้ําลําคลอง
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4. ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ศูนยจะเปนการตั้งเพื่อเจริญรอยตามพระราชดริที่วาควรมี
สถานที่ที่เกษตรกรสามารถแสวงหาขอมูล คําแนะนําในการทําเกษตรกรรม
ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐกิจชุมชนมีปจจัยหลายประการที่เปนตัวสนับสนุน เปนทั้งปจจัยที่เกิดขึ้นจากภายใน
ชุมชนเอง รวมถึงปจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกชุมชน และปจจัยสําคัญที่คอยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนมี
(กรมการปกครอง, 2541) ดังนี้
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1.1. การพัฒนาผูนําเศรษฐกิจในพื้นที่ ใหมีความรู และความสามารถในการบริหาร
จัดการ
1.2. การพัฒนาชาวบานที่สนใจในกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความรูและ
ความสามารถดานเทคนิค
1.3. การพัฒนาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ใหรูอยางลึกซึ้งในอุดมการณเทคนิคการ
กระตุนเชื่อมประสานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
2. การพัฒนากลุม / องคกรชุมชน การสรางกลุมและดําเนินกิจกรรมรวมกัน ทํางานเปนหัวใจ
ของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการทํางานโดยวิธีการนี้สอดคลองกับวัฒนธรรมไทยที่คนชนบทยังเกื้อหนุนจุล
เจือซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับขอจํากัดทางเศรษฐกิจของตนในชนบท
3. การพัฒนาพื้ นฐานทางเศรษฐกิจ เฉพาะอยางยิ่งการไดมาซึ่งเงินทุน โดยการระดมทุน
ภายในหมูบาน ชาวบานจะนําไปใชอยางสมเหตุสมผล การไดมาซึ่งเงินทุนอาจไดจากกิจกรรมออม
ทรัพย การระดมหุน การตั้งธนาคารหมูบาน
4. การพัฒนาพื้นฐานกายภาพ ในชวงฤดูแลงชาวบานจะใชเวลาในการหาน้ําเพื่อกิน เพื่อใช
ดวยความลําเค็ญ คนที่ยังรางกายแข็งแรงก็จะอพยพหางานทํานอกพื้นที่ ดังนั้นจะหวังใหชาวบานทํา
กิจกรรมชุมชนอยางตอเนื่องนั้นยอมเปนไปไดยาก
ความสัมพันธกับเศรษฐกิจมหภาค
ในลักษณะของความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจมหาภาค เสรี พงศพิศ
(2548) อธิบายวา
1. เศรษฐกิจชุมชนมี 2 ลักษณะ คือ พื้นฐานและกาวหนา พื้นฐานคือการดําเนินการผลิต การ
แปรรูป การจัดการทุนของชุมชน เพื่อใหพึ่งตนเองและพอเพียง กาวหนา คือการดําเนินการผลผลิต
และแปรรูปที่สัมพันธกับเศรษฐกิจโดยตรง การปลูกพืชเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ การประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม เชน อุตสาหกรรมในครัวเรือน การผลิตงานศิลปะ งานชางฝมือ งานหัตถกรรม
โรงงานเล็กๆ เปนตน
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2. ระบบเศรษฐกิจมหภาคตองเกื้อกูลระบบเศรษฐกิจชุมชน เปรียบเสมือนการสงเสริมการ
ปลูกขาว มันสําปะหลัง ยางพารา และพืชเศรษฐกิจตางๆ จะไมทําลายปาที่เปนธรรมชาติเดิม ใชความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเกื้อกูลระบบนิเวศโดยรวมใหเกิดความสมบูรณในระบบใหญ ทําใหคนอยู
ได พืช สัตว สิ่งมีชีวิตและสรรพสิ่งอยูรวมกันได
3. ระบบเศรษฐกิจชุมชนก็เชนเดียวกันกับปาธรรมชาติ มีความหลากหลายในกิจกรรมตางๆ
ที่มีชุมชนดําเนินการเพื่อใหอยูรอด แตละแหงลวนแตกตางในกิจกรรม ตามศักยภาพของตนเอง ทําให
ชุมชนหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ เลี้ยงสัตวเศรษฐกิจหมด ก็เทากับทําใหประเทศมีระบบเศรษฐกิจเดียว
ก็รวมศูนยและครอบงําทุกสวน ก็จะทําลายความหลากหลายของระบบเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งอยูบนฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น ความรูภูมิปญญาและความสัมพันธระหวางผูคนในลักษณะของเครือขายทางสังคม
4. ขณะที่เศรษฐกิจตลาด เนนการแขงขันและกําไร เศรษฐกิจชุมชน เนนความรวมมือและ
ความพอเพียงโดยไมปฏิเสธตลาดเสรี และไมไดปฏิเสธกําไร เพียงแตจัดใหเกิดความสมดุลระหวาง
กําไรกับความพอเพียง
ยุทธศาสตรเศรษฐกิจ
เสรี พงศพิศ (2548) อธิบายวา ยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชน เปนเครื่องมือชวยกําหนดทิศ
ทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนใหมีความชัดเจนขึ้นโดยมีรายละเอียด 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการเรียนรูของชุมชน
1.1. สงเสริมการทําแผนแมบทชุมชน โดยวิธีการประชาพิจัย และบูรณาการ แผน
แมบทชุมชนกับแผนของ อบต. เทศบาล
1.2. สรางนักวิจัยชุมชนและนักวิสาหกิจชุมชน
1.3. สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
1.4. สงเสริมการจัดการทุกขั้นตอน พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต การตลาดโดยใช
กับการสงเสริมการจัดตั้งอาชีพ
1.5. สงเสริมตัวแบบการเรียนรู ตําบลตนแบบขึ้นมาใหไดอยางนอยจังหวัดละ 1
ตําบล โดยหนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนรวมกับ อบต. และภาครัฐอื่น
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
2.1. เชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชนเครือขายใหเกิดระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนมีกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวเนื่องกัน แบบผลึกพลังใหผลทวีคูณ
2.2. สรางระเบียบกฎเกณฑเพื่อการจัดการ จัดสรรปนสวนประโยชนของหุนสวน
สังคม ที่เกี่ยวของทั้งหมด
2.3. สงเสริมแผนการผลิต การบริโภค การผลิตทดแทนการนําเขาจากนอกชุมชน
รวมกิจกรรมการสงออกไปนอกชุมชน
2.4. สงเสริมการสรางตลาดผูนํา และตลาดการแลกเปลี่ยนในระดับทองถิ่น และ
ระหวางจังหวัด และการนําเขาสูตลาดใหญ
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2.5. สรางความเขมแข็งใหกองทุนชุมชน และกองทุนสวัสดิการชุมชนหลากหลาย
รู ป แบบ รวมทั้ งทุ น สะสมไปจนถึ งการเสริมใหเกิดสถาบัน การเงิน ของทองถิ่ น ในระดับ ตําบลและ
เครือขายเพื่อการออม การลงทุน และเพื่อสรางสวัสดิการชุมชน
2.6. สรางระบบเศรษฐกิจชุมชนตนแบบ อยางนอยขั้นพื้นฐานในระดับตําบล ระดับ
ทองถิ่น และในระดับจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งมีทั้งเครือขายระหวางชุมชน ตําบล และเครือขายความ
รวมมือระหวางชุมชนตําบล กับประชาสังคมในเมือง ในภาครัฐ และภาคเอกชนที่สัมพันธแบบเกื้อกูล
กันในทุกขั้นตอนการผลิต การบริโภคการตลาด
3. ยุทธศาสตรการประสาน ความคิด ขอมูล และแผน
3.1. จัดทําเคาโครงเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งประกอบดวยแนวคิดนโยบาย ยุทธศาสตร
แผนงาน เพื่อใหทุกฝ ายเขา ใจร วมกัน เรื่องเศรษฐกิจชุมชนแผนแมบทชุมชน และวิส าหกิจชุมชน
ทั้งโดยผานหลักสูตรที่ดําเนินการอยู และที่จัดขึ้นมาโดยเฉพาะ
3.2. จัดสัมมนาและการฝกอมรมเรื่องเศรษฐกิจชุมชน แผนแมบทชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนใหกับ อบต. เพื่อประสานความคิด ขอมูล แผน และเพื่อให อบต. รวมมือกับคณะทําแผนแมบท
ชุมชนในตําบล ทั้งนี้โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาในทองถิ่นและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของและ
ดําเนินการอยู
3.3. จัดฝกอบรมการทําแผนแมบทชุมชน ดวยวิธีการทําประชาพิจัยใหเจาหนาที่
หนวยงานราชการตางๆ ใหดําเนินการสงเสริมใหพื้นที่รวมกับภาคีอื่นๆ และให อบต. เปนผูดําเนินการ
เองในระยะยาว
4. ยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายและการกระจายความรูสูสังคม
4.1. ติดตามและมีสวนรวมในกระบวนการออก พรบ. วิสาหกิจชุมชน
4.2. ปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการทําแผน
แมบทชุมชน วิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจ
4.3. จัดทําเอกสาร หนังสือ และวีดีโอเสนอเคาโครงเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งกรอบ
การสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนสําหรับขาราชการทุกระดับรวมทั้งขาราชการการเมือง
4.4. พัฒนาแผนการผลิตสื่อ ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง เพื่อเผยแพรแนวคิดและประสบการณของเศรษฐกิจชุมชนอยางตอเนื่อง
โดยสรุป “เศรษฐกิจชุมชน” เปนกระบวนการผลิตตามความตองการของบุคคลในครัวเรือน
และชุมชน เปน การสะสมทุ นเพื่ อการสรางระบบสวัส ดิการภาคครัว เรือนซึ่งไดแก สวัสดิการดาน
การศึ ก ษา สวั ส ดิ ก ารด า นป จ จั ย การยั ง ชี พ ในชี วิ ต ประจํ า วั น สวั ส ดิ ก ารด า นการรั ก ษาพยาบาล
สวัสดิการสําหรับนัน ทนาการ สวัสดิการสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยในสังคม ซึ่ง
กระบวนการดังกลาวของแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนมีความสอดคลองกับแนวคิดองคกรชุมชน
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สวนที่ 4 แนวคิดการออม
ความหมายของการออม
“การออม” หมายถึง การเก็บหอมรอบริบ เชน ออมทรัพย ออมสิน ถนอมหรือสงวนไวใน
ลักษณะการ อดออม กระเหม็ดกระแหม (สํานักงานสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด, 2552) เปนการนําเงิน
สวนหนึ่งของรายไดปจจุบันที่ไมไดจายเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเอาไวใชจายใน
อนาคต และจํ านวนเงินออมจะขึ้ นอยูกับ รายได คาใชจาย และอัตราผลตอบแทนที่ไดรับ สําหรับ
รู ป แ บ บ ก า ร อ อ ม เ ช น ก า ร ฝ า ก เ งิ น กั บ ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ก า ร ซื้ อ ห ลั ก ท รั พ ย เ ป น ต น
(รุงทิพย สันทัดพรอม, 2552) ทั้งนี้การออมเปนการควบคุมพฤติกรรมการใชจาย มีความประหยัด
ระมั ดระวั งการใช จ ายเงิ น ให เ หมาะสมแกฐ านะของตนเอง เปน ความพยายามหักหามใจหรือการ
ควบคุมสติ อารมณ ของจิตใจ (กุลิสรา กฤตวรกาญจน, 2549) โดยมีเหตุผลความเปนไปเพื่อการ
ดําเนินชีวิตใหมีประสิทธิภาพไมสรางความเดือดรอนแกตนเองและคนอื่นในสังคม ซึ่งเปนวิธีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหความเปนอยูที่ดีขึ้นดวยวิธีการออม โดยสรุป “การออม” หมายถึง องครวมที่
สลับซับซอนเกี่ยวกับความรู ความเชื่อ คานิยม ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการประหยัดอดออม อยางมี
ระเบียบแบบแผนสําหรับการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม อันเปนวิถีการปฏิบัติที่มีการสืบทอดตกตอ
กันมาจากรุนสูรุน ดวยกระบวนการทางสังคม
ความสําคัญของการออม
เงิ น ออมเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ซึ่ ง จะทํ า ให เ ป า หมายซึ่ ง บุ ค คลได กํ า หนดไว ใ นอนาคตบรรลุ
วัตถุประสงค เชน เมื่อกําหนดเปาหมายไววาจะตองมีบานเปนของตนเองในอนาคตใหได เงินออมจะ
เปนปจจัยสําคัญ ที่กําหนดเปาหมายที่วางไว เปนจริงขึ้นมาได นอกจากนี้เงินออกยังใชสําหรับการ
แกไขปญหาความเดือดรอนทางการเงิน ที่อาจจะเกิดขึ้นอยางคาดไมถึงของบุคคลไดดวย เพราะการ
ดําเนินชีวิตประจําวันอาจมีความไมแนนอนเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เชน อาจตกงาน เกิดเจ็บปวย ประสบ
อุบัติเหตุ หรือตองประสบภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นบุคคลจึงควรมีการออมอยางสม่ําเสมอในชีวิต
(สนทยา เขมวิรัตน ดวงใจ เขมวิรัตน พรประภา แสงสินเจริญชัย และ สมใจ ฉินธนะประทุมพร,
2555)
ประโยชนของการออม
การออมเงินเปนเหตุผลสําคัญในการปองกันปญหาทางการเงิน ที่อาจเกิดขึ้นไดดีที่สุด บุคคล
จึงควรมีการออมเงินจํานวนหนึ่งไวใชจายในอนาคต ซึ่งไมจําเปนตองออมเงินจํานวนมากมาย แตควร
เป น เงิ น ที่ ท า นหรื อ ครอบครั ว มี ไ ว พ อเพี ย งสํ า หรั บ การแกไ ขป ญ หาทางการเงิ น ได การออมเงิ น มี
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ประโยชน (สนทยา เขมวิรัตน ดวงใจ เขมวิรัตน พรประภา แสงสินเจริญชัย และ สมใจ ฉินธนะ
ประทุมพร, 2555) ดังนี้
1. บุคคลมีเงินจํานวนหนึ่งเก็บไวใชจาย ซื้อสิ่งของที่ตองการ หรือใชจายในยามจําเปนใน
อนาคต เชน ใชจายในยามจําเปนเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เจ็บปวยยามชรา หรือหลังเกษียณ
2. มีรายไดและผลตอบแทนจากเงินออม เพื่อชดเชยภาวะเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เชน
เงินปนผลจากการลงทุน ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก ผลตางจากราคาซื้อ-ขายทรัพยสิน
3. มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกครอบครัว โดยนําเงินออมมาซื้อทรัพยสินขนาดใหญ ราคา
แพงได โดยไมเปนหนี้สินลนพนตัว เชน ซื้อบาน ซื้อรถ
4. มี เ งิ น ออมไว สํ า หรั บ แผนการที่ ว างไว ใ นอนาคต เช น เพื่ อ การศึ ก ษาต อ ต า งประเทศ
การลงทุนเปดกิจการ ธุรกิจ
5. มีเงินออมไวเปนมรดกแกลูกหลาน เพื่อการกุศล หรือการชวยเหลือสังคม
รูปแบบการออม
ลักษณะการออมมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทแวดลอมของบุคคลในชุมชนแหงนั้นซึ่งมี
ความคิด ความเชื่อ คานิยม เปนเชนไรยอมสงผลตอรูปแบบการออมเปนเชนนั้น ซึ่งมีนักวิชาการหลาย
ทานไดทําการศึกษาคนควาและสรุปขอคนพบตามประสบการณของแตละบุคคล ซึ่งสามารถสรุปได 2
รูปแบบ คือ การออมในรูปของสินทรัพยทางการเงิน และการออมในรูปของสินทรัพยที่ไมใชเงิน ดังนี้
1. การออมในรูปของสินทรัพยทางการเงิน เปนการออมที่ถือเปนสินทรัพยทางการเงินเพื่อ
เหตุผลตางๆ เชน การถือเงินเพื่อสภาพคลอง เพราะการเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดสามารถทําไดงาย
การให อัต ราของผลตอบแทน และมี ความเสี่ย งน อ ย ซึ่ง การออมในลัก ษณะนี้ก ระทํ าได ห ลายวิ ธี
(เสกสรร ศุภแสง, มปป.) ประกอบดวย
1.1. การออมในรูปของสินทรัพยทางการเงินในระบบ หมายถึง การออมโดยการถือ
สินทรัพยทางการเงินที่อยูภายใตการควบคุมของกฎหมาย การออมประเภทนี้ ไดแก การออมไวเปน
เงินสด เงินที่ฝากไวกับสถาบันการเงิน การซื้อหลักทรัพยทางการเงิน การใหกูยืมโดยการทําสัญญา
เงินกูถูกกฎหมาย กรมธรรมประกันชีวิต เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
1.2 การออมในรูปสินทรัพยนอกระบบ หมายถึง การถือสินทรัพยที่ไมอยูภายใตการ
คุมครองของกฎหมาย เชน การเลนแชร การใหกูยืมโดยไมมีสัญญากูยืม
1.3. การออมในรูปของการปรับพฤติกรรมการใชเงิน หมายถึง การปรับลดการเปน
หนี้ของบุคคลและครัวเรือน การควบคุมการใชจายที่มีประสิทธิภาพ หรือแมแตการซอมแซมรักษา
ทรัพยใหมีสภาพคงที่ มีสภาพการใชงานไดตามปกติไมสิ้นเปลือง เปนตน
2. การออมในรูปของสินทรัพยที่ไมใชเงิน หรือ การออมในรูปของสินทรัพยถาวร เปนการ
ออมโดยการนํารายไดสวนหนึ่งไปซื้อสินทรัพยถาวรมาถือไว โดยมีเปาหมายในการถือสินทรัพยที่
แตกตางกัน และในการถือทรัพยนั้น บางคนอาจถือไวเปนหลักประกันในอนาคต แตบางคนอาจถือไว
เพื่อปองกันการลดคาของเงินสด (กลันทิกา มีมาก, มปป.) ประกอบดวย

26
2.1 ที่ดิน เปนทรัพยที่บุคคลสวนใหญนิยมถือครองเพราะคาดการณวา ในอนาคต
ที่ดินจะมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และยังเปนหลักประกันความมั่นคงใหแกตนเองและครอบครัว
2.2 อาคารและสิ่งกอสรางเพื่อที่อยูอาศัย เปนที่ทราบกันดีวาการซื้ออาคาร หรือที่
อยูอาศัยเปนการออมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ผูมีเงินออมเหลือจากการบริโภคมานิยม ซึ่งการออมรูปแบบนี้
จะขึ้นอยูกับผูออมวามีเงินเหลือออมมากนอยเพียงใด และเพียงพอกับการออมรูปแบบนี้หรือไม
2.3 ทรัพยสินประเภททุน หรือที่ใชในการผลิตทรัพยสินประเภทนี้ ไดแกเครื่องจักร
หรื อเครื่ อ งมื อต า งๆ ซึ่ ง การที่ นํ า เงิ น มาซื้อทรั พยสิ น ประเภทนี้ ถือ ไดว าเปน การออมอี กชนิ ดหนึ่ ง
เพราะวาเปนการสะสมทุนอยางหนึ่ง
2.4 การเพิ่มของสินคาคงเหลือ ถือวาเปนการออมเพราะวาสินคาเปนสวนหนึ่งของ
รายได
2.5 การสะสมโลหะที่มีคา ซึ่งไดแก ทองคํา อัญมณีตางๆ เปนตน
โดยสรุ ป จากการทบทวนวรรณกรรมรู ป แบบการออม ทั้ ง นี้ ใ นการนิ ย าม หรื อ การให
ความหมายของรูปแบบการออมนั้นขึ้นอยูกับเกณฑในการเลือกพิจารณาของนักวิชาการแตละทานซึ่ง
มีความรู หรือประสบการณที่แตกตางกันออกไปตามขอคนพบ ทั้งนี้ผูวิจัยขอนําเสนอรูปแบบการออม
จากการคนพบ 5 รูปแบบ 1) การออมทรัพยแบบกสิกรรม หมายถึง การออมทรัพยผานการประกอบ
กิจกรรมการทางเกษตร เชน การปลูกตนไม หรือพืชผักสวนครัว เปนตน 2) การออมทรัพยแบบปศุ
สัตวและการประมง หมายถึง การออมทรัพยผานการประกอบกิจกรรมการเลี้ยงสัตว เชน การเลี้ยงหมู
การเลี้ ย งไก การเลี้ ย งปลา และการเลี้ ย งวัว เปน ตน 3) การออมทรั พย แบบเงิ น เหรี ย ญ ธนบั ต ร
หมายถึง การออมทรัพยผานกิจกรรมทางการเงิน เชนการฝากเงินกับสถาบันทางการเงิน การลงหุนกับ
บริ ษั ท หรื อ ห า งร า น เป น ต น รู ป แบบที่ 4) การออมทรั พ ย ผ า นการประกอบกิ จ กรรมด า น
อสังหาริมทรัพยและวัตถุที่มีมูลคา หมายถึง การออมทรัพยดวยวิธีการลงทุน ซื้อที่ดิน บานจัดสรร
ทองคําแทง วัตถุโบราณที่สามารถแปลงมูลคาเปนเงินได และรูปแบบที่ 5 ) การออมทรัพยทางปญญา
หมายถึง การสั่งสมบมเพาะองคความรู ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลอันนําไปสูการสราง
มูลคาทางการเงินได เชน การประพันธเนื้อรองทํานองของบทเพลง การแสดงดนตรี การเปนวิทยากร
และศิลปะการแสดงอันหลากหลาย เปนตน
ประเภทของการออม
การเก็บออมเพื่อใหบรรลุเปาหมายชีวิต บุคคลควรเก็บออมไวกับบัญชีเงินฝาก ธนาคารแตละ
ธนาคารหรือบัญชีเงินฝาก ตามเปาหมายชีวิตหรือตามประเภทของเงินออม เพื่อจะไดเห็นยอดเงินออม
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชน บัญชีเงินฝากเพื่อสรางบาน บัญชีเงินฝากเพื่อการศึกษา เปนตน ซึ่งเปนการสราง
กําลังใจและความภาคภูมิใจในตนเอง เงินออมแบงเปน 3 ประเภท (มณทานี สันติสุข, 2549) ดังนี้
1. เงินออมเพื่อความมั่นคง คือ เงินออมเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินเปนเงินออมที่เก็บไวใชเมื่อมี
เหตุการณ ที่ไม คาดคิดว าจะเกิ ดขึ้ น เชน การเจ็บ ปว ย อุบัติเหตุ การตกงาน การซอมแซมรถยนต
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เป น ต น เงิ น ออมประเภทนี้ จ ะทํ า หน า ที่ ชว ยให บุ ค คลดํ ารงชี วิ ต ได ต ามปกติ ไ ด ไ ม เดื อ ดร อ นเมื่ อ มี
เหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น
2. เงินออมเพื่อเกษียณ คือ การเก็บสะสมเงินไวเพื่อใชจายในยามเกษียณ ซึ่งผูเกษียณอายุจะ
มีรายไดลดลง ถามีเงินออมประเภทนี้ จะทําใหการใชชีวิตยามเกษียณอายุ มีอิสรภาพทางการเงิน
เพราะชีวิตที่ตองพึ่งพาคนอื่น นอกจากขาดอิสรภาพแลวยังขาดความภาคภูมิใจในตนเองดวย
3. เงิ น ออมเพื่ อการลงทุ น เปน การสะสมเงิน ออมเพื่ อนํ าไปใช ในธุ ร กิ จ หรื อการลงทุ น ใน
หลักทรัพย เชน การลงในตราสารหนี้ ตราสารทุนหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อขายตอโดยมีเปาหมาย
เพื่อใหมีผลตอบแทนเพิ่มมากกวาดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดรับจากการออมเงินไวที่ธนาคาร ซึ่งเงินออม
ประเภทนี้จะทําใหบุคคลมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้น โดยไมตองรอรายไดจากการทํางานเพียงอยาง
เดียว
เปาหมายของการออม
การกําหนดเปาหมายทางการเงินเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหรูวาจะเก็บเงินออม เพื่ออะไร จํานวน
เทาไร ใชเวลาแคไหน ซึ่งเปาหมายการออมของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันออกไป (สนทยา
เขมวิรัตน ดวงใจ เขมวิรัตน พรประภา แสงสินเจริญชัย และ สมใจ ฉินธนะประทุมพร, 2555) ดังนี้
1. ออมเงินไวเพื่อใชในการศึกษาใหสูงขึ้น
2. ออมเงินไวเพื่อใชในการจัดงานแตงงาน
3. ออมเงินไวเพื่อสรางบานและตกแตงบาน
4. ออมเงินไวเพื่อซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกในครอบครัว หรือตนเอง เชน ซื้อรถ
5. เก็บออมไวเพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน เชน ยามวางงาน คารักษาพยาบาล คาซอมแซมบาน
คาซอมแซมรถ เปนตน
6. เก็บเงินออมเพื่อซื้อประกันชีวิตและประกันภัย
7. เก็บเงินออมเพื่อลงทุนในหลักทรัพย เพื่อหาประโยชนจากเงินออมใหงอกเงย เชน ซื้อตั๋ว
เงินคลังรัฐบาล การซื้อสลากออมสิน การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อหุนสามัญในบริษัทตางๆ เปนตน
8. เก็บเงินออมไวใชจายหลังเกษียณอายุงาน
9. ออมเงินเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพ
10. ออมเงินเพื่อเปนหลักประกันในการกูเงิน
11. ออมเงินเพื่อใชในกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
12. ออมเงินเพื่อใหมีรายไดจากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
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การสรางวินัยการออม
การออมเงินเปนเรื่องที่ทําไดยากมาก เพราะการใชจายเงินตามความพอใจ เพื่อหาความสุขใน
ปจจุบันใหแกตนเอง งายกวาการประหยัดเงินเพื่อใหเหลือเงินเก็บออม นั่นเปนเพราะการไมมีการเก็บ
ออม ซึ่งในการไมมีวินัยการเก็บออมซึ่งถือเปนอุปสรรคสําคัญในการเก็บออมเปนอยางยิ่ง (สนทยา
เขมวิรัตน ดวงใจ เขมวิรัตน พรประภา แสงสินเจริญชัย และ สมใจ ฉินธนะประทุมพร, 2555)
วินัยเปนสิ่งทีเกิดขึ้นจากตัวเรา ซึ่งถูกปลุกฝงมาเรื่อยๆ จนเปนนิสัย และไมไดเกี่ยวของกับคน
อื่นเลย การออมเงินควรเริ่มตนตั้งแตปจจุบันในขณะที่ยังอยูในชวงวัยที่มีรางกายแข็งแรง อายุยังนอย
เพราะหากจะเริ่ ม ต น ตอนช ว งวั ย ชราก็ จ ะมี ป จ จั ย แทรกซ อ นหลายประการ เช น ความเจ็ บ ป ว ย
ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน (สนทยา เขมวิรัตน ดวงใจ เขมวิรัตน พรประภา แสงสินเจริญ
ชัย และ สมใจ ฉินธนะประทุมพร, 2555)
ฉะนั้นวินัยการออมจึงมีความสําคัญ โดยการเริ่มตนจากตนเอง เปนการควบคุมตนเองโดยการ
สรางเงื่อนไข หรือขอกติกาเพื่อกําหนดเปาหมายและทิศทางการออมเงินอยางชัดเจน และมีการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ (สนทยา เขมวิรัตน ดวงใจ เขมวิรัตน พรประภา แสงสินเจริญชัย และ
สมใจ ฉินธนะประทุมพร, 2555)
แนวทางการสรางวินัยการออม
สํ า หรั บ แนวทางการสร า งวิ นั ย การออมสามารถปฏิ บั ติ ไ ด (สนทยา เขมวิ รั ต น ดวงใจ
เขมวิรัตน พรประภา แสงสินเจริญชัย และ สมใจ ฉินธนะประทุมพร, 2555) ดังนี้
1. กํ า หนดเป า หมายการออมว า ต อ งการออมเงิ น เพื่ อ อะไร จํ า นวนเท า ใด และต อ งใช
ระยะเวลาเทาไร
2. ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด เกี่ ย วกั บ การออม จากการออมเงิ น เมื่ อ มี เ งิ น เหลื อ จากการใช จ า ย
เปลี่ยนเปนการออมเงิน ตองกันเงินบางสวนออกจากรายไดกอน เหลือเทาไรจึงนําไปใชจายและตองใช
จายใหมีความพอเพียงกับเงินที่มีอยู คือ มีเทาไรจายเทานั้นไมฟุมเฟอย
3. ใหทบทวนไตรตรองใหดีทุกครั้งกอนจะจายเงินซื้อสิ่งของตามความตองการ ใหถามตัวเอง
ทุกครั้งวา สิ่งที่จะซื้อนั้นมีความจําเปนกับเรามากนอยเพียงใด
4. การเริ่มตนการออมเงิน ใหมีการเริ่มตนที่ละเล็กละนอย และคอยๆขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
ตามศักยภาพในการออม
5. จัดสรรเงินออมใหกับเปาหมายตางๆ ใหเหมาะสมกับชีวิตของตนเอง ซึ่งอาจทําไดโดยแยก
บัญชีเงินฝากตามเปาหมายชีวิตที่กําหนดไวหลายๆบัญชี และเลือกวิธีการเก็บออมเงินซึ่งถอนไดยาก
6. เก็ บ ออมให เ ร็ ว ที่ สุ ดจะทําให เงิน ออมมากขึ้น เพราะการเริ่ มตน ออมเร็ว ยิ่ง มีเงิ น ออม
มากกวาคนที่เริ่มตนการออมชา
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7. จดบันทึกรายรับรายจาย โดยจดใหละเอียดทุกรายการวาในแตละวัน หรือแตละเดือนนั้นมี
รายรับเทาไร รายจายเทาไร และจายอะไรไปบาง เพื่อจะชวยใหเห็นสถานะทางการเงินที่แทจริงวา มี
รายการอะไรที่เปนการจายแบบฟุมเฟอยเพื่อตัดออก และเหลือไวเพียงรายจายที่จําเปนเพียงเทานั้น
8. ควบคุมการใชบัตรเครดิตเพื่อสรางวินัยการออมในตนเอง หรือเพื่อบริหารการใชเงิน ใน
อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมควรจายเงินผานบัตรเครดิต เพราะถาไมเตรียมเงินไวใชจายเพื่อ
ชําระหนี้บัตรเครดิตแลว จะทําใหตองเปนหนี้บัตรเครดิต ที่มีดอกเบี้ยคางชําระไมนอยกวารอยละ 18
ตอป
9. จัดเก็บเอกสารการเงินอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนตรวจสอบในการตรวจสอบคาใชจาย
ที่คางจาย เพื่อไวใชยืนยันยอดหนี้ที่คางชําระแลว เพื่อใชเปนหลักฐานในการขอลดหยอนคาภาษี
10. ใชหนีเกาใหหมดและยุติการกอหนี้ใหม หากที่ผานมาเคยกอหนี้ไว ก็ควรวางแผนจัดการ
ชําระหนี้ที่มีอยูใหหมดไปโดยเร็ว และที่สําคัญไมควรกอหนี้ใหม
11. ยึดหลักความพอเพียง เปนหลักการจัดการเงินที่ถือหลักความพอดี พอเพียงโดยไมมาก
เกินไป ดวยการสรางความสมดุลใหกับชีวิตก็จะทําใหเราใชชีวิตอยางมีความสุข ดวยการดําเนินชีวิต
ตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของในหลวงรั ช กาลที่ 9 บนพื้ น ที่ข องความพอดี มี เหตุผ ล มี
ภูมิคุมกัน การมีความรูที่ควบคูกับการมีคุณธรรม
สวนที่ 5 แนวคิดเด็กและเยาวชน
ความหมาย
คําวา “เด็ก” หมายถึง คนที่มีอายุนอย ยังเล็ก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2556, น.
442) เปนบุคคลที่มีอายุนอยกวา 18 ปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, มปป.)
คําวา “เยาวชน” หมายถึง บุคคลผูมีอายุเกิน 15 ปบริบูรณแตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ (พจนานุกรม
ฉบั บ ราชบั ณฑิ ตสถาน, 2556) เปน บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต 18 ปบ ริบูร ณ ถึง 25 ปบ ริบูร ณ ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย, มปป.) โดยมีอวัยวะหลายสวนของรางกายที่เปนสวนบงบอก โดยมากจะ
เริ่มตนมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางชวงอายุ 12-15 ป (สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ, 2548) ดังนั้น “เด็กและเยาวชน” หมายถึง ผูที่มีอายุไม
เกิน 25 ป อยูในชวงวัยแหงการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสู
ชวงวัยการทํางาน
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ธรรมชาติของเด็กและเยาวชน
ผดุ ง อารยะวิ ญ ู (2542) อธิบ ายวา เนื่ องจากความจํา เป น เกี่ ย วกั บ เด็กที่ มีป ญ หาทาง
พฤติกรรม เปนเด็กที่มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ไมพึงประสงคอันสรางปญหาใหแกตนเองและผูอื่น
และเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนปกติ จึงจําตองกลาวถึงพฤติกรรมของคนปกติ ดังนี้
1. สามารถปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอม
2. อยูในโลกของความจริง
3. มีความรูสึกมั่นคง
4. รูจักตนเอง
5. มีจุดมุงหมายในชีวิต
6. มีความสามารถที่จะเรียนรูจากประสบการณ
7. มีความสัมพันธอันดีตอผูอื่น
8. มองโลกในแงดี มีจิตใจราเริงเบิกบาน
9. รูจักหาความเพลิดเพลินและความพอใจจากสิ่งงายๆในชีวิต
10. มีสุขภาพดี มีอารมณมั่นคง
ความตองการของเด็กและเยาวชน
มนุษยมีความตองการ เด็กและเยาวชนอยูในชวงวัยหนึ่งของวงจรชีวิตก็มีความตองการ ทั้งนี้
ในการอธิ บ ายลั กษณะความต องการของเด็กนั้น มีกลไกความสลับ ซับ ซอนแกการเขาถึงชุดขอมู ล
ความรู ความจริง แตถึงอยางไรก็ตามไดมีนักวิชาการหลายทานทําการศึกษาคนควาและสรุปชุดขอมูล
ออกมาเผยแพร ดั้งนี้
สํานักงานสงสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
(2548) อธิบายวา เด็กและเยาวชนมีความตองการ 3 ประการคือ
1. ความตองการมีสังคม เปนสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
2. ความตองการพัฒนาศักยภาพ เปนการพัฒนาฐานคิด ขอมูล องคความรู เพื่อสรางการ
ยอมรับจากสังคม
3. ความตองการมีบทบาทและการมีสวนรวม เปนการแสดงจุดยืนในพื้นที่ทางสังคม
นโยบายเยาวชนแหงชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระหวางระยะยาว พ.ศ. 2545-2554
(2545) อธิบายวา เด็กที่อยูในชวงอายุต่ํากวา 14 ป ยังจัดเปนประชากรวัยพึ่งพิง ไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในหลายๆดาน จึงตองการความดูแลจากครอบครัวเพื่อใหชีวิตอยูรอด และไดรับการอบรมสั่ง
สอนเพื่อปรับตัวเขาสูสังคมอยางมั่นคง
1. ความต องการพั ฒ นาด า นรางกาย การไดรับ อาหารที่พอเพีย งตอการเจริญ เติบ โตของ
รางกาย มีน้ําที่สะอาดปลอดภัย ไดรับภูมิคุมกันโรคที่ติดตอและไมติดตอ นอกจากนี้เด็กยังตองการ
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พั ฒ นาทางร า งกายและทั ก ษะเคลื่ อ นไหวเพื่อ ใหมี พละกํา ลั งเพิ่ม ขึ้ น และสง ผลที่ ดี ตอ การพัฒ นา
สติปญญาและความสามารถในการรูคิด
2. ความตองการพัฒนาดานสติปญญา ตั้งแตวัยทารกเด็กตองการเคลื่อนไหวและประสาท
สัมผั สเพื่อเสริมสร างและเกิ ดพั ฒนาการที่เปนไปตามธรรมชาติกอน แลวจึงคอยเรีย นรูสว นที่เปน
นามธรรมและการรูจักการใชเหตุผล
3. ความตองการทางอารมณและจิตใจ เนื่องจากสภาพแวดลอมวัยเด็กยังอยูในวงจํากัด ผูที่มี
ความสําคัญที่สุด คือ บิดามารดาผูปกครองหรือผูเลี้ย งดู ดังนั้นความมั่นคงทางอารมณของเด็กจึง
ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางเด็กกับผูเลี้ยงดู หากเด็กไดรับการตอบสนองทางอารมณเปนอยางดีก็จะ
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่มั่นคงได สามารถพึ่งตนเองได
สวนความตองการของเยาวชน คือ จากชีวิตวัยเด็กมาสูวัยรุนจะเห็นวาชวงชีวิตของการเปน
เยาวชนระหวาง 15-25 ปนี้ จะคาบเกี่ยวกันระหวางความเปนเด็กและความเปนผูใหญ จึงควรไดรับ
ความสนใจเปนพิเศษตอเนื่องเพื่อใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญอยางมีคุณภาพ คือสามารถพัฒนาตนเอง
และมีศักยภาพไปพัฒนาสังคมสวนรวมได ดังนี้
1. ความตองการพัฒนาทางดานรางกาย เยาวชนตองการสารอาหารครบถวน เชน เดียวกับ
วัยเด็ก แตจะเพิ่มปริมาณเพื่อเสริมสรางการเจริญเติบโตของรางกายที่เปนไปอยางรวดเร็ว และมีความ
สมดุล การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากวัยเด็กมาเปนเยาวชน คือ การเพิ่มการผลิตฮอรโมน ซึ่งทําให
รางกายเจริญเติบโตและมีการผลิตฮอรโมนทางเพศในแตละกลุมบุคคลทําใหมีพัฒนาการทางเพศและ
ความตองการทางเพศ
2. ความตองการทางดานสติปญญาและความสามารถในการประกอบอาชีพ เยาวชนยังมี
ความตองการที่จะพัฒนาความสามารถ ความรูและทักษะตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพของตนทั้งนี้เพื่อ
ความพรอมทางดานอาชีพหรือการมีงานทํา สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีทางเลือก
เกี่ยวกับอุดมการณในการทํางาน
3. ความตองการพัฒนาดานอารมณ จิตใจ และสังคม เยาวชนในชวงนี้มีการเปลี่ยนแปลง
อยางมากทางดาน บุคลิกภาพ โดยตองการเปนตัวเองมากขึ้น มีความสามารถในการรูคิด ตองการ
อธิบายเกี่ยวกับเหตุผลและตองการแสดงความคิดเห็นของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมที่
สําคัญคือตองการเปนที่ยอมรับ
ปญหาของเด็กและเยาวชน
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
(2550) อธิบายวา ปญหาครอบครัวมีผลกระทบตอเด็กดังนี้
1. การหยารางมีอัตราสูงที่สุด เปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2. ความอยู ดี มี สุ ข ของครอบครั ว ลดลง สถาบั น แห ง ชาติ เ พื่ อ พั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว
มหาวิ ทยาลั ยมหิดล ประเมิน ดั ชนี ความอยูดีมีสุขดานครอบครัว มีคาเฉลี่ยรอยละ 68.48 และใน
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ระหวางเกิดวิกฤตเศรษฐกิจดัชนีดังกลาวไดลดลงเหลือรอยละ 66.89 ตอมาภายหลังวิกฤตลดลงเปน
รอยละ 63.35 และยังลดลงอยางตอเนื่อง เหลือรอยละ 62.21 ในป 2545
3. สัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอยลง จากการสํารวจผูป กครอง 1,066 ครอบครัวใน
กรุงเทพมหานคร พบวา พอแมสวนใหญทํางานวันละ 7.9 ชั่วโมง พอรอยละ 43 รูสึกหางเหินกับลูก
เนื่องจากในแตละวันมีเวลาทํากิจกรรมรวมกับลูกเพียง 1-3 ชั่วโมง ตัวของเด็กเองรูสึกหางเหินจากพอ
แมมากขึ้น จากงานวิจัย Child Watch ของสํานักการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พบวา รอยละ
40 ของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะและอุดมศึกษาระบุตนไมไดไปเที่ยวไหนกับพอแมเลย ใน
รอบ 1 เดือน (รายงานจากมูล นิธิ เ ครือขายครอบครัวและศูนยประชามติ สถาบันวิจัย และพัฒ นา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546)
4. เด็กไมไดรับการเลี้ยงดูที่ถูกตอง เด็กไทยจํานวนมากถูกปลอยปละละเลยจากครอบครัว ทั้ง
ในลักษณะของการไมมีเวลาใหของพอแมและทั้งในลักษณะของการเลี้ยงดูแบบผิดๆ ทําใหเด็กขาดการ
กลอมเกลาอยางเหมาะสม อันจะทําใหเกิดปญหาในระดับครอบครัว และสังคมตามมาอีกดวย
5. ปญหาความรุนแรงในครอบครัว การกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในครอบครัว มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสวนใหญเกิดจากความไมรับผิดชอบตอครอบครัวของฝายชาย การใชอํานาจ
หรืออารมณในการตัดสินปญหาและพฤติกรรมมัวเมาในสิ่งเสพติดทําใหเกิด การทะเลาะวิวาท การทํา
รายกันทั้งรางกายและจิตใจ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
(2548) อธิบายวา ปญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับสิ่งมอมเมา และพฤติกรรมไม
เหมาะสมไดแก
1. การดื่มสุราและสูบบุหรี่
2. การติดยาเสพติด
3. การเลนการพนัน
4. การใชสื่อที่เหมาะสม การแสดงออกทางเพศและมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
5. การตกเปนเหยื่อการบริโภควัตถุนิยมและความฟุงเฟอ
6. การติดเกมสออนไลน
7. การเที่ยวเตรในสถานบริการและสถานบันเทิง
8. การทะเลาะวิวาทและการใชความรุนแรง
พัฒนาการเด็กและเยาวชน
พัฒนาการเด็กและเยาวชนตั้งแตแรกเกิดจนโต จะมีพัฒนาการในแตละชวงวัย อันเปนตัวบง
บอกถึ ง การเจริ ญ เติ บ โต ทั้ งในมิ ติของสุ ขภาพ สติ ปญ ญา อารมณ และสัง คม ซึ่ งไดมีนั กวิ ช าการ
ทําการศึกษาคนควาและสรุปขอคนพบดังนี้

33
พัฒนาการดานสุขภาพ
ศรีเรือน แกวกังวาน (2549) อธิบายวา พัฒนาการทางกายของเด็กในระยะวัย 6 ถึง 12 ขวบ
เปนแบบคอยเปนคอยไปชาๆ แตสม่ําเสมอ พัฒนาการทางกายไมมีลักษณะเดนพิเศษ เหมือนระยะวัย
ทารกตอนปลาย ในระหวางนี้ เปนระยะที่เด็กผูหญิงโตเร็วกวาเด็กผูชายวัยเดียวกัน ทั้งในดานความสูง
และน้ําหนัก รางกายขยายทางสูงมากกวาทางกวาง ลําตัวยาว แขนขายาวออก รูปรางเริ่มเปลี่ยนแปลง
เขาลักษณะผูใหญ
ศรีเรือน แกวกังวาน (2549) อธิบายวา พัฒนาการทางรางกายเปนไปในแงของความงอกงาม
เจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ เพื่อทําหนาที่อยางเต็มที่ ความเจริญเติบโตมีทั้งสวนภายนอกที่มองเห็นได
งาย ระบบการยอยอาหารและการใชประโยชนจากอาหารทํางานเร็วและมากกวาเดิม เพราะรางกาย
กําลังเจริญเติบโต เด็กจึงหิวเกง กินเกง กินไมเลือก งวงนอนบอย เปนระยะเวลากําลังกินกําลังนอน
กลามเนื้อของเด็กชายเจริญมากขึ้น อวัยวะเพศเริ่มทํางาน เสียงเด็กชายจะแตกและหาวขึ้นในชวง
วัยรุนตอนตน
เกศินี จุฑาวิจิต (2548) อธิบายวา สุขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
อันเกิดจากการสรางสุขภาวะที่สมบูรณทั้งรางกาย และจิตใจ อารมณ และสติปญญา รวมถึงการมี
ภาวะโภชนาการที่ดี การรูจักปองกันสุขภาพที่ดีของตนเอง และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข ซึ่ง
จะทําใหคนมีอายุยืนยาว สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สรางสรรคประโยชนแกตนเอง
ครอบครัว และสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ
พัฒนาการดานสติปญญา
ศรีเรือน แกวกังวาน (2549) อธิบายวา พัฒนาการดานสติปญญาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความคิด
ตั้งอยูบนรากฐานของการปรับตัวในการเขากลุม ถาเด็กมีกลุมดี เขากับกลุมเพื่อรวมวัยได และไมมี
ความขัดแยงกับบิดามารดาและครู เด็กก็มีโอกาสฝกฝนพัฒนาการทางดานสติปญญาไดอยางปลอด
โปรง ฉะนั้นจึงกลาวไดวาพัฒนาการทางดานสังคมและพัฒนาการทางดานสติปญญามีอิทธิพลสงเสริม
ซึ่งกันและกัน เด็กคนใดที่มีพัฒนาการไดเหมาะสมดานตางๆ ตั้งแตวัยเด็กตอนกลางจะเปนเด็กที่มี
ปญหาดานบุคลิกภาพ ดานอารมณ ดานสังคม ดานการเรียนรู และดานอื่นๆ อยูในขั้นที่ตองมีพัฒนา
ศรี เ รื อ น แก ว กั ง วาน (2549) อธิ บ ายว า การพัฒ นาความคิดในระยะวัย รุน เด็ก มีความ
เจริญเติบโตทางสมองถึงขีดเต็มที่ จึงสามารถคิดไดในทุกๆแบบและทุกๆแบบของวิธีคิด หากเด็กไทย
ไดรับการศึกษาอบรมตามขั้นตอนดวยดี ระยะนี้เปนระยะที่เด็กจะแสดงความปราดเปรื่องอยางชัดเจน
และเห็น ความแตกต างของเด็กวั ยนี้กับ วัย อื่น ๆ ไดชัด การเรียนรูเรื่องยากๆ เรื่องที่เปนนามธรรม
ซับซอน เด็กก็สามารถเขาใจได อยางไรก็ตาม พึงนึกเสมอวาคุณภาพของความคิดของเด็กขึ้นอยูกับ
คุณภาพของสมอง พันธุกรรม การเรียนรูในวัยที่ผานมา และบทเรียนทางวิชาการตางๆ ที่เด็กมีโอกาส
เรียนรูตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เอื้อหรือไมตอการพัฒนาความคิดของเด็ก
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พัฒนาการทางดานอารมณ
ศรีเรือน แกวกังวาน (2549) อธิบายวา วัยเด็กตอนกลางมีอารมณตางๆ มากมาย ทั้งอารมณ
ในแงดี นาพึงพอใจ เชน ความรัก ความเห็นใจ ความรูสึกสงสาร ความรูสึกเบิกบานรื่นรมย และ
อารมณในแงไมนาพึงพอใจ เชน เกลียด โกรธ อิจฉา ริษยา เปนตน ไมวาอารมณประเภทใด ถาไมได
รับการรับรู ไมมีโอกาสแสดงออก และถูกเก็บกดเอาไวมากเกินไป เด็กจะเกิดความรูสึกเครงเครียด
อาจนําไปสูความเจ็บปวยทางกาย ที่เนื่องจากอารมณได หรือรูสึกผิดจนทํารายตัวเองและผูอื่นได
ศรีเรือน แกวกังวาน (2549) อธิบายวา พัฒนาการทางอารมณ คือ ความเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญเติบโตทางรางกายทั้งภายในและภายนอก กระทบกระเทือนแบบแผนอารมณของเด็กวัย
แรกรุนและวัยรุน เด็กมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย สับสน ออนไหว มีความเขมของอารมณสูง ไมมั่นคง
ระดับความเขมของอารมณแตละอยางนั้น ขึ้นอยูกับบุคลิกภาพ ดั้งเดิมของเด็ก ขึ้นอยูกับตัวเรงที่ทําให
เกิดอารมณ ฝายตัวเด็กสามารถรูและรับทราบได และจะยิ่งทวีขึ้นในระยะปลายวัยรุน ผูรูบางทาน
เรียกลักษณะทางอารมณของเด็กวัยรุนวา เปนแบบพายุบุแคม อารมณที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยรุนนั้นมีทุก
ประเภท เชน รัก ชอบ โกรธ เกลียด อิจฉา ริษยา โออวด แขงขัน ถือดี เจาทิฐิ ออนไหวงาย วุนวายใจ
เห็นอกและเห็นใจ สับสน หงุดหงิด ไมวาอารมณประเภทใดมีความรุนแรง ออนไหวงาย เปลี่ยนแปลง
งาย ควบคุมอารมณยังไมสูดี ไมคอยเขาระดับพอดี บางครั้งพลุงพลาน บางครั้งเก็บกด บางครั้งมั่นใจ
สูง บางคราวไมแนใจ บางคราวเห็นแกตัว เพราะลักษณะอารมณของเด็กวัยรุนเปนเชนนี้
พัฒนาการทางดานสังคม
ศรีเรือน แกวกังวาน (2549) อธิบายวา พัฒนาการดานสังคมในระยะนี้มีลักษณะแตกตาง
จากวัยเด็กตอนตนหลายประการ ดังนี้
1. เด็กคบเพื่อนรวมวัยและผูใหญมากขึ้น
2. พัฒนาการดาน egocentric ลดลง ทําใหเด็กสามารถรวมกลุมเลนกับเพื่อนไดดียิ่งขึ้น
สมรรถภาพทางความคิด นึกและพัฒนาการดานศีลธรรมจรรยา ทําใหเด็กรวมเลน เรียน ทํากิจกรรม
เปนกลุมไดดี
3. ความสําคัญของการเรียนที่มีตอชีวิต คานิยมของการเรียนในโรงเรียน ในสังคมปจจุบัน ทํา
ใหเด็กผูกพันกับเพื่อนที่โรงเรียนและครู ทําใหเด็กหางเหินจากผูใหญในบาน
ศรีเรือน แกวกังวาน (2549) อธิบายวา พัฒนาการทางสังคมในวัยรุนมีมุมมองอันหลากหลาย
ดังนี้
1. สังคมกลุมเพื่อนรวมวัย
2. พัฒนาการทางสังคมระหวางเพศและการเรียนบทบาทของเพศ
3. ความสัมพันธระหวางเด็กกับผูปกครอง ความขัดแยง
4. ชองวางระหวางวัย วัยรุนกับผูสูงวัยกวา
5. การนับถือวีรบุรุษ
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สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ
(2548) อธิบายวา เยาวชนสามารถที่จะชวยพัฒนาผูดอยโอกาสกวา เชน เยาวชนพัฒนาเด็ก การ
พั ฒ นาผู สู ง อายุ การพั ฒ นาผู บ ริ ห าร หรื อ การพั ฒ นาสั ง คมด า นอื่ น ๆ เช น การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเยาวชน
สามารถที่จะพัฒนาดานอื่นๆได เพียงแคเปดโอกาสใหมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆทุกขั้นตอน ไดแก การ
รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในผลการปฏิบัติตามความเหมาะสม ก็สามารถแบงเบา
ภาระของหนวยงานตางๆไดทั้งนี้ยังเปนโอกาสใหเยาวชนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไปในตัวดวย
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ
(2548) อธิบายวา การพัฒนาเด็กอยางเปน องครวม คือการพัฒนาเด็กครบทุกดาน ทุกมิติ เด็ก
จํา เป น ต องได รั บ การพั ฒนาเต็ มตามศักยภาพตั้งแตแรกเกิด การที่เด็กจะสามารถพัฒ นาเต็มตาม
ศักยภาพไดนั้น เด็กจะตองไดรับการพัฒนาอยางเปนองครวม หมายความวา เด็กจะตองไดรับการ
พั ฒ นาทุ กด า น ได แก กาย ใจ จิ ต อารมณ สังคม สติปญ ญา และจริย ธรรม คุณภาพจิ ต หรื อ จิ ต
วิญญาณไปพรอมๆกัน
แผนปฏิบัติการของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2550-2559 (อางถึงใน สํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ, 2548) อธิบายวา มาตรการใน
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทยมี 11 ดาน ดังนี้
1. ดานเด็กกับครอบครัว
2. ดานการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก
3. ดานการเสริมสรางความปลอดภัยและการปองกันการบาดเจ็บ
4. ดานการใหความชวยเหลือเด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส
5. ดานการศึกษาสําหรับเด็ก
6. ดานเด็กกับนันทนาการ
7. ดานวัฒนธรรมและศาสนา
8. ดานสื่อมวลชนเด็ก
9. ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก
10. ดานการปองกันคุมครองเด็กที่ตองการการคุมครองเปนพิเศษ
11. ดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็ก
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก Convention on the Rights of the Child ซึ่งประเทศไทยไดลง
นามภาคี เมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ 2535 และอนุ สั ญ ญามี ผ ลบั ง คั บ ใช ตอ ประเทศไทย วั น ที่ 26
เมษายน 2535 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ
คือ สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะไดรับการปกปอง สิทธิที่จะไดรับการพัฒนาและสิทธิที่จะมีสวนรวม

36
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (สภารางรัฐธรรมนูญ, 2550) ไดกําหนดใหรัฐตอง
ดําเนินการตามแผนแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังนี้
1. คุมครองและพัฒ นาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ย งดู และการใหการศึกษา
ปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ หรือ
ทุพพลภาพ และผูที่อยูในภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได
2. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการเสริมสรางสุขภาพ อันนําไปสูสุขภาวะ
ที่ยั่งยืนของประชาชน
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการศึกษา ในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมาย เพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาติ
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 (2548) อธิบายวา การระดมทรัพยากรทุกภาคสวน
เขามาดูแลปองกัน คุมครองเด็กโดยอาศัยการดําเนินงานแบบสหวิชาชีพเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก
กฎหมายฉบับนี้ไดวางระบบการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพและการสงเสริมความประพฤติของ
นักเรียน นักศึกษา และสงเสริมหนาที่ความรับผิดชอบของครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ใน
การรวมมือกันคุมครองเด็ก โดยไดพึ่งทรัพยากรจากภาครัฐแตเพียงฝายเดียว
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ไดมีนักวิชาการหลายทานทําการศึกษา
คนควาขอมูล องคความรู เกี่ยวกับปจจัยสาเหตุที่มีอิทธิพลหรือมีผลตอการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน และสรุปขอคนพบ ดังนี้
วิชาการคอม (ออนไลน, 2559) อธิบายวาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวง
ชน คือ
ดานสุขภาพอนามัย
เด็กปฐมวัย พฤติกรรมของพอแมมีผลโดยตรงตอภาวะสุขภาพอนามัยของเด็ก ทั้งที่ความรู
ความเขาใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีสูงขึ้น แตกลับพบตัวบงชี้ที่สะทอนคุณภาพของการเลี้ยง
ดูเด็กออน เชน การบริโภคนมมารดาของทารกมีจํานวนนอยมากอยางนาวิตก เด็กเล็กที่ยังแปรงฝน
เองไมได ยังมีภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวนสูงขึ้น
เด็ กวั ย รุ น มี พฤติ กรรมเสี่ ย งทางเพศ เชน มีเพศสัมพัน ธโ ดยไมใชถุงยางอนามัย ทําใหพบ
แนวโนมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธการตั้งครรภกอนวัยอันควร รวมทั้งมีแนวโนมการใชสารเสพติด
เพิ่มขึ้น และเยาวชนยังเปนกลุมผูสูบบุหรี่หนาใหม ซึ่งนําไปสูการมีโอกาสใชสารเสพติดประเภทอื่น
เพิ่มขึ้น ในดานการเลี้ยงดูของครอบครัว พบวา ครอบครัวไทย สวนใหญยังไมใหความสําคัญกับการ
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เลี้ยงดูเด็กและวัยรุนแบบการสรางความสัมพันธที่ดี หากเนนความสัมพันธแบบควบคุมแตไมแสดง
ความรักและเอาใจใส
ดานการศึกษา
สังคมไทยยังใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาในระบบมากกวาการศึกษาเรียนรูนอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือก และการศึกษาตลอดชีวิต ในกลุมเด็กปฐมวัย มีเด็กกอนวัย
เรียนเพียง 3 ใน 4 เทานั้นที่ไดเขารับการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม ทั้งคุณภาพของศูนยเด็กเล็กทั่ว
ประเทศยังคงตองปรับปรุง
ในกลุมเด็กวัยกอนเรียน พบวา สถานศึกษาระดับพื้นฐานถึงรอยละ 65 ที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่ง
เกือบทั้งหมดเปนสถานศึกษาของรัฐขนาดเล็กในชนบท ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษายังมีคาเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 ในเกือบทุกวิชา ความยากจนยังคงเปนสาเหตุสําคัญของ
การขาดโอกาสทางการศึกษาและการออกจากโรงเรียนกลางคันของเด็ก สวัสดิการทางการศึกษาของ
เด็กยังไมทั่วถึงและขาดความแนนอน การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการ และเด็กมีความสามารถพิเศษ
มีการขยายตัวมากขึ้น
ดานนันทนาการ
เด็กและเยาวชนไทยสวนใหญใชเวลาวางกับการดูโทรทัศน ดูวีดีโอ ดีวีดี ซีดี ฟงวิทยุ อาน
หนังสือหรือเลนคอมพิวเตอร มากกวาการเลนกีฬาหรือการเขารวมสังคม มีสวนรวมในสังคม ซึ่งทําให
ไมพัฒนาทักษะดานการเคลื่อนไหว รวมทั้งขาดทักษะทางสังคมอยางเหมาะสมทั้งรายการตามสื่อตางๆ
นั้นมักเปนรายการเพื่อความบันเทิงมากกวาเพื่อการศึกษารวมทั้งพื้นที่สาธารณะเพื่อการนันทนาการก็
มีนอยกวาพื้นที่เริงรมยอยางเห็นไดชัด
ดานครอบครัว
ครอบครัวไทยมีรอยละ 30 ที่เปนครอบครัวเดี่ยว (พอ-แม-ลูก) ครอบครัวไทยขาดทักษะใน
การปรองดองกับ มีการหยารางสูง เด็กและเยาวชนเผชิญความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น เชน การ
ถูกทําราย ลวงละเมิดทางเพศ และเด็กและเยาวชนยากจนสวนใหญไมไดอยูกับพอแม
ดานคานิยม วัฒนธรรม จริยธรรมและศาสนา
เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมบริโภคนิยมสูง ขาดวินับในการใชเงิน พฤติกรรมทางเพศมีความ
เสี่ ย ง เด็ ก และเยาวชนขาดแบบอย า งที่ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม พ อ แม ไม มี เ วลาให ลู ก ทํ า ให มี
ความสัมพันธหางเหิน ใชเวลาดวยกันนอย การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมมีนอย
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ดานเศรษฐกิจและการมีงานทํา
เด็ กและเยาวชนมี ความตองการทํางานพิเศษ โดยเฉพาะในชวงปดภาคการศึกษาเพื่อหา
รายได และเสริมประสบการณ เด็กและเยาวชนยากจน มักจําเปนตองทํางานหารายไดเพื่อเลี้ยงดู
ครอบครัว
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อุบัติเหตุและความรุนแรงเปนสาเหตุนําของการเสียชีวิตในเด็กไทย การจมน้ําเปนสาเหตุนํา
ของการเสียชีวิตของเด็กอายุ 0-11 ป อุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุของการเสียชีวิตของเด็กอายุ 12-17
ป นอกจากนี้ยังพบวาความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียน ไดแก การทะเลาะวิวาท การรังแกกันของเด็ก
นักเรียน การลอเรียนเพื่อน การดูถูกเหยียดหยามเชื้อชาติ เปนตน
ดานการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนทํางานอาสาสมัครในพื้นที่มากขึ้น และเขาไปมีสวนรวมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ไดแก การมีสวนรวมในการเสนอรายงานดวยวาจาตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และการมี
โอกาสเขารวมโครงการ กิจกรรมตางๆ ที่หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดําเนินการ นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมการรวมกลุมของเด็กและเยาวชนในโครงการตางๆ กระจายอยูทั่วประเทศ จํานวนมากซึ่งเปน
ความกาวหนา
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนและครอบครัว
ประเทศไทยได รั บ การปรั บ ปรุงแกไขกฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคับ ตางๆ ใหส อดคลองกับ
หลักการในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กอยางตอเนื่องและนับวามีความกาวหนามาก
ดานเด็กและเยาวชนกับสื่อ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีผ ลตอพฤติกรรมการบริโภคสื่อของเด็กอยางมาก เด็กและ
เยาวชนยังบริโภคสื่อเพื่อความบันเทิงเปนหลักใหญ พรอมทั้งการบริโภคความรุนแรง และภาพลามก
ในสื่อตางๆมากขึ้น ทั้งมีการแสวงประโยชนทางเพศ จากเด็กผานทางเว็บไซดดวยจึงจําเปนตองมี
มาตรการแกไขอยางเรงดวนตอไป
พูนสุข ชวยทอง (2548) อธิบายวา ทิศทางในการพัฒนาเด็กตามความตองการพื้นฐานของ
เด็กคือ
1. เด็กตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากพอแม บุคคลหรือครอบครัว ที่ใหความรักและความ
เขาใจ เพื่อเปนฐานในการสรางเสริมพัฒนาการทุกดาน
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2. เด็กตองไดรับสารอาหารอยางนอยที่สุดตามความตองการของรางกายที่ไดกําหนดไวตาม
วัย เริ่มตั้งแตการปฏิสนธิจนถึงในชวงอายุตางๆ เพื่อใหรางกายเจริญเติบโตเต็มที่และแข็งแรงสมบูรณ
ตามปกติในวัยของตน
3. เด็กตองไดรับการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการ และไดรับการปองกันจากโรคภัยไขเจ็บที่
สามารถหลีกเลี่ยงได เด็กตองไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีนตามที่กําหนดไว ตลอดจน
ไดรับการปองกันจากโรคติดตอและโรคไมติดตอ
4. เด็กตองมีที่อยูอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ไมคับแคนจนเกินไป และอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมเปน
พิษเปนภัยตอสุขภาพทั้งทางรางกายและทางจิตใจ เด็กตองมีโอกาสและมีสถานที่วิ่งเลนออกกําลังกาย
และเลนกีฬา รวมทั้งมีสวนรวมในกิจกรรมนันทนาการตามวัย
5. เด็กตองการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางนอย เพื่อพัฒนาใหมีปญญา มีคุณธรรม
ตามหลักศาสนาของตน และมีจริยธรรมขั้นพื้นฐาน เด็กตองการฝกอบรมใหมีความรู และทักษะในการ
ดํารงชีวิต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีเจตคติที่จะใฝเรียนรูตอเนื่องและตลอดชีวิต มีเจตคติที่ดีตอ
ครอบครัว สังคม และการดําเนินชีวิต
6. เด็ ก ต อ งการได รั บ การพั ฒ นาให มี สุ น ทรี ภ าพ รู จั ก รั ก เข า ใจ และอนุ รั ก ษ ม รดก และ
เอกลักษณของชาติ ดว ยการมี สว นรว มสรางสรรคในกิจกรรมดานศิล ปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี
7. เด็กตองไดรับการฝกอบรมพัฒนาความรู และทักษะสําหรับการเตรียมการประกอบอาชีพ
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของตน
8. เด็กตองมีโอกาสและสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได มีสวนรวมในกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม รวมทั้งการยึดถือเรื่องความมีวินัยในตนเองและความยุติธรรมในสังคม
9. เด็กตองมีโอกาสเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานตางๆ ในสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน อันหมาย
รวมถึงสิทธิในการใชบริการดานการปองกัน การคุมครองและแกไข การฟนฟูและพัฒนา
10. เด็กตองไดรับโอกาสในการเรียนรูและพิทักษสิทธิและประโยชนพื้นฐาน จากรัฐ สถาบัน
สังคม และองคกรธุรกิจ พรอมทั้งการมีตัวแทนในการพิทักษสิทธิ์และผลประโยชนดังกลาวตามความ
เหมาะสม เด็กตองไดรับการพิทักษและคุมครองตอการถูกกลาวหาวากระทําผิดโดยไมนํามาเปดเผย
ตอสาธารณชนหรือประชาชนและตองใชการปฏิบัติที่แตกตางจากผูใหญ
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สวนที่ 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ความหมาย
คําวา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “participatory
action research” มีชื่อที่เปนที่รูจักในหลายๆ ชื่อเชน “participatory research, collaborative
inquiry, emancipatory research, action learning, contextual action research,
conscientizing research” โดยแตละชื่อไดรับการใหน้ําหนักและความสําคัญแตกตางกันออกไป แต
ลวนแลวมีความหมายในทิศทางเดียวกันคือ เปนการวิจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติของกลุม
คนที่รวมกันอธิบายปญหา มีการทดลองปรับปรุงแกไขปญหาใหมครั้งตอๆ มาจนกวาจะถึงจุดที่พอใจ
(วรรณดี สุ ทธิ น รากร, 2556) เป น การวิจัย ที่ทําโดยนักวิจัย และคณะบุคคลที่เปน ผูปฏิบัติงานใน
หนวยงาน องคกร หรือชุมชนโดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อนําผลการศึกษาวิจัยที่คนพบหรือสรรคสราง
ขึ้นไปใชปรับปรุงแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานไดอยางทันตอเหตุการณ สอดคลองกับ
สภาพปญหาที่ตองการแกไข รวมทั้งกลมกลืนกับโครงสรางการบริหารงาน ตลอดจนบริบททางดาน
สังคมและวั ฒนธรรม และดา นอื่นๆ ที่แวดลอมหรือเกิดขึ้น ในสถานที่เหลานั้น (องอาจ นัย พัฒน ,
2548) โดยสรุป “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรูความ
จริง ดวยสหวิธีวิทยาซึ่งมีเปาหมายเพื่อจัดการแกไขปญหารวมกันระหวางผูแสวงหาความรูความจริง
และกลุมผูรวมสรางความรูความจริง อยางมีกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินงาน
ลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
โดยพื้นฐานของแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีรากฐานมาจากกระบวนทัศนของนักปฏิบัติ
นิยม ซึ่งนักคิดกลุมนี้มีความชื่นชมในความรูความจริงแบบการทดลองปฏิบัติ และมองเห็นคุณคาของ
ชุดความรูความจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติรวมกัน ทั้งนี้ไดมีนักวิชาการหลายทานทําการคนควาและ
สรุปขอมูลลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเอาไวดังนี้
องอาจ นัยพัฒน (2548) อธิบายวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะที่สําคัญ 8 ประการ
ดังนี้
1. เกี่ยวของกับปญหาดานการปฏิบัติงาน ที่ผูปฏิบัติงานระดับลางมักประสบในขณะทํางาน
ประจําหรือปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละวัน มากกวาการเกี่ยวของกับปญหาทางดานทฤษฎี
ซึ่งไดรับการนิยามหรือกลาวถึงโดยนักวิจัยบริสุทธิ์ในสาขาวิชาความรูใดๆโดยเฉพาะ
2. มีจุดมุงหมายหลักเพื่อการทําความเขาใจ ตอสภาพปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู
อยาลุมลึกและกระจางแจง ภายใตกระบวนการใครครวญตรวจสอบในลักษณะสะทอนกลับผลของ
ยุทธวิธี ป ฏิบั ติที่นั กวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติการไดลงมือกระทําลงไปอยางวิพากษวิจ ารณ อัน นําไปสูการได
แนวทางปฏิบัติการสําหรับใชแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทแวดลอมมากยิ่งขึ้น
สําหรั บดํ าเนิ นงานในลํา ดั บต อไป นอกจากนั้นยังมีจุดมุงหมายเพื่อการปรับ ปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
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รวมทั้งสภาวการณเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมากกวาการมีจุดมุงหมายเพื่อการสรรค
สรางองคความรูเชิงวิชาการอยางใดอยางหนึ่งเปนการเฉพาะ
3. มุงเนนการตีความหมายเหตุการณ หรือสภาวการณของปญหาที่เกิดขึ้น ตามความคิดเห็น
หรือทัศนะของผูปฏิบัติงานหรือผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณหรือสภาวการณของปญหา
ดังกลาวมากกวาการอาศัยแนวคิดทฤษฎี กฎหรือหลักการของวิทยาศาสตรธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะเชื่อ
วาทาทางการกระทํา การติดตอสื่อสารหรือพฤติกรรมใดๆของมนุษย ทั้งปรากฏใหเห็นเดนชัดและไม
เห็นเดนชัดในเหตุการณหรือสภาวการณของปญหาหนึ่ง สามารถตีความหมายไดโดยการสรุปอางอิง
จากแรงจูงใจ ความเชื่อ เจตนา หรือจุดมุงหมายของผูแสดงพฤติกรรม กอรูปเขากับบริบทแวดลอมที่
กอใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทําเหลานั้นขึ้น เชน บรรทัดฐาน คานิยม และกฎเกณฑตางๆทาง
สังคมเปนสําคัญ โดยนัยดังกลาวนี้แสดงวานักวิจัยไมสามารถตีความหมายพฤติกรรมหรือการกระทํา
ของบุคคลใดๆไดเลย ถาปราศจากการพิจารณาบริบทแวดลอมพฤติกรรมนั้นๆมาประกอบดวย
4. เสนอผลการวิจัยในรูปแบบเรียบงาย การเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบที่
เลือกใชถอยคําสํานวนในระดับเดียวกับผูปฏิบัติงาน โดยพยายามหลีกเลี่ยงคําศัพทเฉพาะสาขาวิชา ที่
คอนขางเปนนามธรรม เพื่อทําใหงายตอการติดตามทําความเขาใจของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
คําอธิบายเกี่ยวกับผลของการวิจัยตลอดจนกระบวนการวิจัยอื่นๆ สามารถตรวจสอบความตรง ไดจาก
การสนทนาแบบเปนกันเองกับผูปฏิบัติงานและผูมีสวนรวมหรือเกี่ยวของในทุกระยะหรือขั้นตอนของ
กระบวนการทําวิจัย
5. มุงเนนการมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย การดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในทุกขั้นตอน
จะตองอยูภายใตบรรยากาศการมีสวนรวม การรวมมือรวมใจ การเชื่อถือและไววางใจ การเปนมิตร
รวมทั้งความเปน อิสระและความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น เชน ในขั้น ตอนของการเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งนักวิจัยและผูเขารวมในการวิจัยจะตองมีอิสระในการเขาถึงหรือไดรับทราบขอมูล
แทจริงที่เกี่ยวของกับปญหาซึ่งกันและกัน แนนอนที่สุดวาการทํากิจกรรมตางๆ ในขั้นตอนนี้จะตอง
ดําเนินงานภายใตบรรยากาศของความไววางใจ และความเชื่อถือระหวางนักวิจัยและผูเขารวมในการ
วิจัย การใหคํามั่นสัญญาของนักวิจัยตอตัวอยางผูเขารวมในการวิจัยวาจะเก็บรักษาขอมูลการวิจัยไว
เปนความลับเปนวิธีการอยางหนึ่งที่สรางความไววางใจ เปนตน
6. ผ อนคลายความเขมงวดเกี่ย วกับ ระเบีย บวิธีการศึกษาวิจัย การดําเนิน งานวิจัย เชิง
ปฏิบัติการไมยึดติดภายใตกรอบการจัดกระทําทางการทดลองและการควบคุมตัวแปรแทรกซอนอยาง
เครงครัดแบบตายตัว ดวยแผนแบบของการวิจัยเชิงทดลอง หรือวิธีการทางสถิติใดๆในลักษณะการทํา
วิจัยทางวิทยาศาสตรบริสุทธิ์หรือการวิจัยพื้นฐานบริสุทธิ์อื่นๆ ที่เนนการหาคําตอบเพื่อแกไขปญหาเชิง
ทฤษฎีในสาขาวิชาใดๆ โดยเฉพาะเทานั้น อยางไรก็ตาม แนวคิดพื้นฐานดังกลาวนี้ไมไดหมายความวา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการละเลยหรือมองขามความสําคัญของการศึกษาคนควาดวยการอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร หากแตมีการปรับวิธีการศึกษาคนควาดวยวิธีการดังกลาวใหกลมกลืนหรือสอดคลองกับ
ลักษณะสาระสําคัญของปญหา สภาวการณตางๆรวมทั้งบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แวดลอม
ปญหาที่ตองการแสวงหาความรูความจริง ดวยเหตุนี้การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยทั่วไปอาจเลือกใช
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รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณที่อาศัยแผนแบบการวิจัยกึ่งทดลอง หรือวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การศึกษา
เฉพาะกรณี และการศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณนา เปนตน
7. ไมเนนการสรุปอางอิงผลการศึกษาวิจัยขามไปยังบริบทอื่น การสรุปอางอิงผลการวิจัยหรือ
การขยายผลการวิจัยใหครอบคลุมไปยังหองเรียน หรือโรงเรียนที่มีทําเลที่ตั้งหรือบริบทอื่นๆ แตกตาง
ไปจากทําเลหรือบริบทที่ทําการวิจัยจริง การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะคอนขางจํากัดกวาการวิจัย
เชิ งการทดลองทางวิ ท ยาศาสตร ทั้งนี้ เพราะการสรุ ป อางอิ งผลของการวิจั ย ที่ไดจ ากการวิจัย เชิ ง
ปฏิบัติการไมสามารถอาศัย “กฎของความครอบคลุม” ตามหลักการทางวิทยาศาสตร ที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของความสัมพันธหรือการอางอิงเชิงสาเหตุ ดังนั้นในทางปฏิบัติโดยทั่วไป การสรุปอางอิงผล
ของการวิจัยที่ไดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงมีแนวโนมกระทําไดเฉพาะในขอบเขตของสถานที่ บุคคล
และเวลาที่ทําการศึกษาวิจัย อยางไรก็ตาม ถาตองการขยายผลของการวิจัยใหครอบคลุมขามไปยัง
ขอบเขตอื่นที่นอกเหนือจากสถานที่ บุคคล และเวลาที่ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการก็สามารถกระทําได
ถาปจจัยที่เกี่ยวของในบริบทเหลานั้นมีลักษณะคลายคลึงหรืออยูในสภาวการณที่ใกลเคียงกัน รวมทั้ง
ไดรับการยืนยันจากผลของการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ ประกอบ
8. สรางดุลยภาพและความเสมอภาคระหวางทัศนของบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
นักวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เปนบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกสถานที่ทําการศึกษาวิจัยมีบทบาทสําคัญ
2 ประการ กลาวคือ บุคคลภายในมีบทบาทเปนทั้งผูปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติและเปนนักวิจัย
ปฏิ บั ติก ารในสถานที่ ทํ า งานของตนเอง ในขณะที่บุ คคลภายนอกมี บ ทบาทเป น ผู เชี่ ย วชาญ ผูใ ห
คําปรึกษาทางวิชาการใหกับบุคคลภายในและเปนนักวิจัยปฏิบัติการเชนเดียวกับบุคคลภายใน นักวิจัย
เชิงปฏิบัติการทั้งที่เปนบุคคลภายในและบุคคลภายนอกจะตองปรับบทบาทของตนเองใหมีดุลยภาพ
ทางแนวความคิดความเชื่อและปฏิบัติอยูเสมอในแตละสภาวการณ นอกจากนี้จะตองสรางความเสมอ
ภาคทางความคิดเห็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมการวิจัย เพื่อปองกันไมใหเกิดความ
ขัดแยงทางความคิดหรือความสับสนระหวางบทบาทเหลานั้นในขณะปฏิบัติงานวิจัย
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในป จ จุ บั น มี นั ก วิ ช าการและนัก วิธี วิท ยาการวิจั ย หลายทา นนํ าเสนอรูป แบบการวิ จัย เชิ ง
ปฏิบัติการขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสรางความรูเชิงปฏิบัติการสําหรับใชในการแกไขปญหาหลาย
รูปแบบดวยกัน ดังนี้
องอาจ นัยพัฒน (2548) อธิบายวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีหลายรูปแบบ ซึ่งไดมีนักวิชาการ
และนักวิธีวิทยาการวิจัยทําการสรุปชุดความรูเอาไว 5 รูปแบบ ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research) หรือที่รูจักกันใน
ชื่อสั้นๆ วา “PAR” เปนรูปแบบการวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการผสมผสานแนวคิดระหวางนักวิจัย
แบบมีสวนรวม (participatory research) หรือ “PR” กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research)
หรือ “AR” เขาดวยกัน การวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบนี้ถือวาเปนแนวทางหรือกลยุทธในการสืบคนหา
ความรูความจริงทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรแบบใหม โดยมีจุดเนนอยูที่การมีสวนรวม
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ระหวางนักวิจัยในฐานะผูเชี่ยวชาญจากภายนอกและบุคคลที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน องคกร หรือ
ชุ มชน ในฐานะผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งหรื อมีส ว นไดสว นเสีย กับ ป ญ หาการวิจัย ที่เกิ ดขึ้น จริง ในสถานที่
ดังกลาว ผลการศึกษาวิจัยที่คนพบหรือสรรคส รางขึ้นในรูป ของความรูเชิงปฏิบัติการที่ไดจ ากการ
สืบคน แบบมีสว นรวมระหวางมุมมองของคนใน และคนนอก จะถูกนําไปใชสําหรับ ปรับ ปรุงแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นอยางทันทวงที ตามความหมายโดยนัยนี้จะพบวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (PAR) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (AR) มีความหมายใกลเคียงกันคอนขางมาก กลาวคือ มี
องคประกอบหลักรวมกัน 3 ประการ ไดแก การสืบคนหาความรูความจริงหรือการวิจัย การมีสวนรวม
และการลงมือดําเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ องคประกอบทั้ง 3 ประการนี้มีความสําคัญยิ่ง ถาสวนใด
สวนหนึ่งขาดหายไป กระบวนการวิจัยจะไมเรียกวาเปน PAR หรือ AR
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบวิพากษ (critical action research) เปนรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการที่มลี ักษณะเนนหนักไปในดานการเขามามีสวนเกี่ยวของอยางแข็งขันในกระบวนการทําวิจัย
ของบุคคลผูเปนสมาชิกของชุมชนหรือสังคมในวงกวาง กลาวอีกในหนึ่งคือ บุคคลภายในหนวยงาน
องคกร หรือชุมชน มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณ เกี่ยวกับกิจกรรมวิจัยการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ภายใตสภาวการณเงื่อนไขที่เปนอยู
ใหดียิ่งขึ้น นักวิจัย และผูเกี่ย วของสามารถแสดงทัศนะไดอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งเปน อิสระและ
ปราศจากการครอบงํ า ทางความคิ ด และการกระทํ า จากนั ก วิ จั ย ที่ เ ป น ผู เ ชี่ ย วชาญจากภายนอก
หนวยงาน องคกร หรือชุมชนซึ่งเปนสถานที่ทําการศึกษาวิจัย ดังนั้นจึงทําใหการวิจัยรูปแบบนี้บางครั้ง
ถูกเรียกวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเปนอิสระ
3. การเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (action learning) เปนรูปแบบการแสวงหาความรูเชิงปฏิบัติการ
รูปแบบหนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นโดย reg revan ภายใตแนวคิดพื้นฐานสําคัญที่วา การเรียนรูและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันระหวางกลุมบุคคลรวมสาขาวิชาความรูหรือสาขาวิชาชีพเดียวกัน
โดยเริ่มตนจากการกําหนดประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน องคกร หรือชุมชนและจะตองไดรับ
การปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน จากนั้นจึงทําการวิเคราะหและตรวจสอบปญหาดังกลาวเพื่อใหเกิด
ความเขาใจอยางถองแท ขั้นตอนตอไปจึงเปนการวางแผนเพื่อแกไขปญหานั้นแลวจึงทําการลงมือ
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว เสร็จแลวจึงใครครวญไตรตรองในลักษณะสะทอนกลับผลปฏิบัติงานที่ได
กระทําลงไปวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม อยางไร กลาวอยางงายๆตามเนื้อหาสาระของ
ความหมายโดยนัยดังกลาวนี้ การเรียนรูเชิงปฏิบัติการคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (AR) ที่ไมจําเปนตอง
เน น ว า เป น การวิ จั ย และการสร า งความรู เ ชิง ทฤษฎีที่ เ ปน ประโยชนสํ า หรั บ นํา ไปใชป รั บ ปรุ งการ
ปฏิบัติงานหรือแกไขปญหาอยางทันทวงที
4. วิทยาศาสตรเชิงปฏิบัติการ (action science) เปนรูปแบบการผสมผสานวิชาความรู
ทางดานทฤษฎีระบบ การวิเคราะหเชิงจิตวิทยา และพฤติกรรมองคกรเขาดวยกันโดยมีจุดมุงเนนไปที่
การสืบคนหาความรูเชิงวิทยาศาสตร ที่สามารถนําไปใชสําหรับปฏิบัติการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร ชุมชน หรือสังคม การมุงเนนดังกลาวดําเนินไปพรอมกับการสราง
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ (action theory) ที่บูรณาการผสมผสานขั้นตอนการสรางและการทดสอบทฤษฎี
เชิงปฏิบัติการเขาไปดวยกันในลักษณะแบบองครวม
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5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิงชุมชน (community-based action research) เปนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบหนึ่งที่มีรากฐานการพัฒนามาจากการรวมมือระหวางนักวิชาการที่เปนผู
ปฏิบัติการระดับ “มืออาชีพ” กับประชาชนทั่วไปฐานะเปนผูเกี่ยวของหรือสัมผัสกับปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนอยางแทจริง การรวมพลังกายและพลังความคิดรวมกันระหวาง “นักวิจัยเชิงวิชาการ” ผูมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกชุมชนและ “นักวิจัยชาวบานหรือนักวิจัยทองถิ่น” ผูมีประสบการณตรง
กับปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน นําไปสูการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ รวมถึงการสรางองคความรู
หรือกลยุทธในการพัฒนาอื่นใดที่มีพื้นฐานมาจากภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีความสอดคลองกลมกลืนกับ
วัฒนธรรม ความเชื่อ ประวัติความเปนมาและวัฏจักรความเปนชุมชน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เนื่องดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการนําเอาแนวคิดทฤษฎีมาบรูการรวมกันกับแผนการ
ดําเนินงาน กิจกรรม เทคนิค วิธีการเพื่อการจัดการแกไขปญหา หรือการพัฒนาองคกร ชุมชน หรือ
สังคม ทั้งนี้ไดมีนักวิชาการหลายทานกลาวไวดังนี้
Kurt Lewin, 1946 (อางถึงในองอาจ นัยพัฒน, 2548) อธิบายวา กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการประดวยขั้นตอนการดําเนินงานที่มีลักษณะเปนเกลียวเวียนหรือวงจรตอเนื่อง ในแตละวงจร
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนเตรียมการเบื้องตน (pre-step) ไดแก การกําหนดจุดมุงหมายทั่วไป
2. การวางแผน (planning)
3. การลงมือปฏิบัติ (action)
4. การคนหาขอเท็จจริง (fact finding)
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Identifying a general
or initial idea

Reconnaissance or
fact finding

Take first action step

planning

evaluate

amended plan

take second action step…

ภาพที่ 3 : กระบวนการวิจัย Lewin (1946)
อางถึงใน (วรรณดี สุทธินธารากร, 2556)
Stringer (1999) อางถึงใน วรรณดี สุทธินธารากร (2556) อธิบายวา กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. มองดู (look) คือขั้นตอนการเก็บขอมูลและสรางภาพ การประเมินผลในขั้นตอนนี้ประเมิน
จากการอธิ บ ายแจกแจงป ญ หาจากการสํ ารวจ และดํา เนิน การกําหนดสภาพการณที่ควรจะเป น
นักวิจัยจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดใหกับทุกคนที่เกี่ยวของ
2. คิด (think) คือขั้นตอนการตีความและอธิบายประเมินผล โดยประเมินผานการตีความและ
วิเคราะหสถานการณสะทอนใหผูเขารวมโครงการรูวากลุมควรทําอะไรตอไป และจะสรางความสําเร็จ
จากการแกไขปญหาไดอยางไร
3. ลงมือทํา (act) คือขั้นตอนการแกไขปญหาการประเมินผลในขั้นตอนนี้ ประเมินเพื่อตัดสิน
คุณคา ประสิทธิ ผลที่เ กิ ดจากการดําเนินงาน และผลลัพธที่ไดจ ากการดําเนินกิจกรรมซึ่งเปนการ
กระทําที่นําไปสูการแกปญหา
Gerald Susman (1983) อ างถึ ง ใน วรรณดี สุ ทธิ น ธารากร (2556) อธิ บ ายว า
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี 5 ขั้นตอน มีลักษณะเปนแบบวงจร ดังนี้
1. ขั้นการวินิจฉัยปญหา (diagnosing) เปนขั้นตอนของการระบุปญหาหรืออธิบายปญหา
2. ขั้นการทําแผนปฏิบัติการ (action plan) ผูวิจัยและสมาชิกกลุมรวมกันพิจารณาปญหา
และหาทางเลือกเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
3. ขั้นลงมือปฏิบัติ (taking action) ตามแผน
4. ขั้นการประเมินผล (evaluation) ขั้นตอนนี้ผูปฏิบัติการทั้งหมดรวมกันศึกษาผลที่ไดจาก
การปฏิบัติตามแผน
5. ขั้นระบุการเรียนรู (specifying learning) ภายหลังผูปฏิบัติงานผานการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแตขั้นตอนที่ 1-4 นักปฏิบัติทั้งหลายตองรวมมือกันในการระบุขอคนพบที่ไดจากการ
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เรียนรูในการสรางการเปลี่ยนแปลง ผลจากการเรียนรูจะนําไปสูขั้นตอนที่ 1 ในวงจรที่ 2-3 ตอไป
ดังภาพนี้
DIAGNOSING
Indentfying or defining
a problem
SPECIFYING
LEARNING
Identifying general
findings

EVALUATING
Studying the
consequences of an
action

ACTION PLANNING
Considering
alternative courses
of action

TAKING ACTION
Selecting a course
of action

ภาพที่ 4: กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Susman (1983)
อางถึงใน วรรณดี สุทธินธารากร (2556)
นอกจากนี้ (Kemmis & Mc Tanggart, 1990 อางถึงใน พอเพียง ทรัพยอินทร, 2551)
อธิบายวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม PAR ซึ่งเปนกระบวนการปฏิบัติการอยางมีระบบโดย
ผูวิจัย และผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และวิเคราะหวิจารณผลการปฏิบัติ เปนวงจรแบบ
ขดลวด 4 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นวางแผน (plan) เริ่มตนดวยการสํารวจปญหาที่ตองการใหมีการแกไข นักวิจัย และ
ผูเกี่ยวของ รวมกัน วางแผนดวยกันสํารวจสภาพการณของปญหาวา ปญหาที่ตองแกคืออะไร ปญหา
นั้นเกี่ยวของกับใครบาง วิธีแกไขตองปฏิบัติอยางไร การแกไขตองมีการแกไขในเรื่องใดบาง วิเคราะห
สภาพปญหา เพื่อเปนแนวทางในการหาโครงสรางของปญหาอยางมีระบบ ทบทวนแงมุมปญหา ถก
ปญหาอยางกวางขวางกับผูรวมวิจัยหรือผูที่เกี่ยวของ ซึ่งจะทําใหเห็นปญหาอยางชัดเจน
2. ขั้ น การปฏิ บั ติ (action) เป น การนํ า แนวคิ ด ที่ กํ า หนดเป น กิ จ กรรมในขั้ น วางแผนมา
ดําเนินการ เมื่อลงมือปฏิบัติตองใชการวิเคราะหวิจารณประกอบไปดวย โดยรับฟงจากผูเกี่ยวของ ซึ่ง
จากการปฏิบัติจะเปนขอมูลยอนกลับวา แผนที่วางไวอยางดีนั้นปฏิบัติไดดีมากนอยเพียงใด มีอุปสรรค
อยางไรบางในการปฏิบัติ ดังนั้นแผนงานที่กําหนดไวอาจจะยืดหยุนไดโดยผูวิจัยตองใชวิจารณญาณ
และการตัดสินใจที่เหมาะสม และมุงปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนที่วางไว
3. ขั้นสังเกตการณ (observe) ขณะที่การวิจัยดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่วางไวตองมีการ
สังเกตการณควบคูไปดวย พรอมจดบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่คาดหวังและไมคาดหวังโดยสิ่ง
ที่สังเกตก็คือ กระบวนการปฏิบัติการ และผลของการปฏิบัติการ การสังเกตนี้จะรวมถึงการรวบรวมผล
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การปฏิบัติที่เห็นดวยตา การไดฟง การไดใชเครื่องมือ แบบทอดสอบ เปนตน ซึ่งขณะที่การปฏิบัติการ
วิจัยกําลังดําเนินการไปควบคูกับการสังเกตผลการปฏิบัติ ควรใชเทคนิคตางๆ ที่เหมาะสมมาชวยใน
การรวบรวมขอมูล
4. ขั้นการสะทอนผล (reflect) เปนขั้นสุดทายของวงจรการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ การ
ประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ ปญหา หรืออุปสรรคตอการปฏิบัติการซึ่งผูวิจัยและผูที่เกี่ยวของ
ตองตรวจสอบกระบวนการ ปญหา หรืออุปสรรคตอการปฏิบัติการ โดยผานการถก – อภิปรายปญหา
ซึ่ง จะได แนวทางของการพั ฒ นาขั้ น ตอนการดํ า เนิ น กิจ กรรมและเป น พื้ น ฐานข อ มูล ที่ นํา ไปสู ก าร
ปรับปรุงและวางแผนปฏิบัติการตอไป โดยวงจร 4 ขั้นตอนดังกลาว จะมีลักษณะการดําเนินการเปน
ขั้นบันไดเวียน การทําตามวงจรจนกวาจะไดผลงานวิจัย และแสดงใหเห็นแนวทาง หรือรูปแบบปฏิบัติ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ แก ป ญ หาในสิ่ ง ที่ ศึ ก ษานั้ น ดั ง นั้ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจึ ง เป น การวิ จั ย ที่
จํ าเป น ต อ งอาศั ย ผู มี ส ว นร ว มในกระบวนการสะทอนผลเกี่ ย วกับ การปฏิบัติ เพื่อใหเกิด การแกไ ข
ปรับปรุงและ พัฒนาใหดีขึ้นสวนเทคนิคที่ใชในการวิจัย ไมวาจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูล หรือการ
วิเคราะหขอมูลก็ไมแตกตางไปจากงานวิจัยอื่น แตวิธีการตางออกไป คือการเขาใจความหมายและ
ตีความในสิ่งที่เกิดขึ้นระหวางทําวิจัย
โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ กระบวนการแสวงหาความรู
ความจริง ประเภทการจัดการแกไขปญหา องคกร กลุม ชุมชน หรือสังคม ภายใตการรวมมือระหวาง
นักวิจัยซึ่งเปนนักวิชาการและนักวิจัยชาวบานผูเปนเจาของปญหา รวมกันสืบคนฐานรากปญหาที่สราง
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของบุคคลและกลุมหรือองค วิเคราะหปญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอยางแทจริง
นําขอมูลที่ไดจากขอคนพบมาสรางแนวทางการจัดการแกไขปญหา ผานกิจกรรม โดยการวางแผนการ
ดําเนินงาน สูการปฏิบัติการอยางเปนขั้นตอนประบวนการ พรอมการประเมินผลกอนการปฏิบัติงาน
ขณะปฏิบัติงาน และภายหลังการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาตอยอดอยางไมมีที่สุดสุด และกลายเปน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาในขั้นตอนตอไป
สวนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออมที่ผานมา
สภาพปญหาและปจจัยสงเสริมการออม
เมื่อกลาวถึงการออมทรัพยของบุคลากรไทยโดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนพบวา เด็กและ
เยาวชนมีคา นิ ย มในการออมทรั พยนอย เนื่องดว ยชว งวัย ดังกลาวอยูในชว งของการใชจายสูง ไม
สามารถหารายไดดวยตนเอง เปนกลุมคนที่อยูในชวงวัยการพึ่งพิงครอบครัว และเปนกลุมที่ยังไมบรรลุ
นิติ ภ าวะ จึ งถู กกระบวนการกล อมเกลาทางสังคมภายใตกระแสบริโ ภคนิยม ซึ่งสงผลใหเด็กและ
เยาวชนไมสามารถบังคับและควบคุมตนเองได กอใหเกิดการใชจายที่ฟุมเฟอย และหากถาเด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมในรูปแบบดังกลาวนี้ ก็จะสงผลกระทบในระยะยาวตอสังคมในอนาคต เพราะ
พฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชนในวั น นี้ จ ะเป น ตั ว กํ า หนดชะตากรรมของสั ง คมไทยในวั น หน า
(กิตติยา ปนกลาง ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย สินีนาฏ คุรุกิจวาณิชย และพิทักษ ศิริวงศ, 2559)
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นอกจากนี้แลวปจจัยสําคัญที่มีสวนตอการสงเสริมการออม ไดแก ปจจัยภายใน และปจจัย
ภายนอก ทั้งนี้ในสวนของปจจัยภายในนั้น ผูเก็บออมจะมีความตองการเพื่อการใชสอยประโยชนใน
ยามชรา และการเก็บออมเพื่อการลงทุน ซึ่งความตองการในการออมนี้จะมีความแตกตางกันออกไป
ตามช วงวัย ของอายุ (ชราวี บํา รุ งบุตร, 2555; วิศิษฎ บิล มาศ, 2557) ซึ่งจะเห็น ไดวาปจ จัย
กําหนดการออมทรัพยนั้น ไดแก รายได คาใชจาย สินทรัพย และผลตอบแทนจากการออมที่เปนตัวจูง
ใจใหผูคนนั้นเก็บออม (อนงคนุช เทียนทอง และกัญญารัตน วงษชมพู, 2554; เดือนรุง ชวยเรือง,
2555; มรกต ฉายทองคํา, 2557)
พฤติกรรมการออม
พฤติ ก รรมการออมเป น ลั ก ษณะการปฏิ บัติ ตนอย างตอ เนื่ องเกี่ ย วกับ การสะสมเงิน และ
ทรัพยสินประเภทตางๆเพื่อความเปนอยูที่ดีของคุณภาพชีวิตประชากรไทย ดวยวิธีการแสวงหารายได
ดวยกลวิธีตางๆตามทักษะและความถนัดของบุคคล และเมื่อบุคคลไดรับคาตอบแทนก็จะมีการนํามา
เก็บออมผานสถาบันการเงินทั้งในและนอกระบบ ไดแก ธนาคาร สถาบันการเงินชุมชน ตามความพึง
พอใจของบุคคล รวมถึงการนําเงินมาลงทุนซื้อทรัพยสินประเภทตางๆ เชน บาน รถ ที่ดิน ทองคําแทง
เปนตน (อโนทัย ศิริรักษ, 2549; อนงคนุช เทียนทอง และกัญญารัตน วงษชมพู, 2554;
กมล
มาลย วิรัตนเศรษฐสิน และธาดา วิมลวัตรเวที (2553) ทั้งนี้เปาหมายของการเก็บออมนั้นเพื่อเปน
การสรางหลักประกันของชีวิต คือ สวัสดิการของตนเองและครอบครัว หากเกิดเหตุการณจําเปนที่ตอง
ใชเงินก็สามารถนําทรัพยสินที่ออมทั้งในรูปแบบของเงินตรา และทรัพยสินประเภทอื่นมาแปลงมูลคา
ทางการเงินเพื่อใชจายแกไขสถานการณดังกลาวได (กฤตภาส เลิศสงคราม, 2555)
นอกจากนี้ พรทมิพย เกิดขํา และ ศิรภัสสร โรจนสัญชัยกุล (2553) ยังกลาววา การออมจะ
ทําใหบุคคลมีความมั่นคงในชีวิต หากบุคคลมีพฤติกรรมการเก็บออมทรัพยที่ดี ก็จะมีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตัวมากกวาบุคคลที่ไมมีการเก็บออม หรือการวางแผนการเก็บออม (จุฑาทิพย ฤกษสันทัด, 2555; ธิติ
มา พลับพลึง, 2550)
แนวทางและกระบวนการพัฒนาการออม
สําหรับแนวทางและกระบวนการพัฒนาการออมนั้นสามารถจําแนกได ดังนี้
1. ขั้ นสร างความตระหนัก เปนขั้น แรกที่สรางกระบวนการเรียนรูใหบุคคลมีความรูความ
เขาใจและเกิดการจัดระเบียบแบบแผนสําหรับการใชจายในชีวิตประจําวัน โดยอาจจะมีการจัดทํา
บัญชีรายรับ-รายจาย เพราะจะทําใหบุคคลสามารถสํารวจและวิเคราะหตัวเองถึงตนทุนการผลิตและ
การใชจายของตนเองไดเปนอยางดี (กมลมาลย วิรัตนเศรษฐสิน และธาดา วิมลวัตรเวที, 2553)
2. ขั้นการปฏิบัติการออมทรัพย เปนขั้นตอนที่สอง เมื่อมีการวิเคราะหสํารวจการใชจายของ
ตนเองจนสามารถมองเห็นถึงปญหาแลว มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการกําหนดแบบแผนในการ
ออมทรัพยใหม ซึ่งริเริ่มจากตนทุนที่ตนเองมีอยู อาจจะเปนการเก็บออมในลักษณะขององคความรู ภูมิ
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ปญญาสําหรับการประกอบอาชีพ แลวคอยๆพัฒนาสรางรายไดดวยการประกอบอาชีพตามความถนัด
(กิตติยา ปนกลาง ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย สินีนาฏ คุรุกิจวาณิชย และพิทักษ ศิริวงศ, 2559)
3. ขั้นการขยายกิจกรรมการออม เปนขั้นตอนที่สาม ภายหลังการออมทรัพยไดในระดับหนึ่ง
แลว ก็ใหมีการพัฒนารูปแบบการออมทรัพยอื่นๆเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของตนเอง เพื่อสรางความ
มั่นคงและความไมประมาท ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่กลาววาดวยการสรางภูมิคุมกันที่ดี
ในตัว เนนความหลากหลาย เปนแบบองครวม ไมมุงเนนการออมทรัพยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียง
อยางเดียว (กิตติยา ปนกลาง ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย สินีนาฏ คุรุกิจวาณิชย และพิทักษ ศิริวงศ,
2559)
4. ขั้นการถายทอดองคความรูและภูมิปญญา เปนขั้นตอนที่สี่ ภายหลังจากบุคคลไดมีการ
ออมทรัพยมาระยะหนึ่งจนประสบความสําเร็จ และถึงจุดเจริญรุงเรืองที่สุดแลวก็จะมีองคความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับการออมทรัพย ระยะดังกลาวนี้ก็จะมีการถายทอดองคความรูและภูมิปญญาแก
บุคคลอื่นตอไป เพื่อที่จะใหกระบวนการออมทรัพยไดมีการพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาในระดับ
ตอไป (กิตติยา ปนกลาง ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย สินีนาฏ คุรุกิจวาณิชย และพิทักษ ศิริวงศ, 2559)
รูปแบบการออม
สําหรับรูปแบบการออม สามารถจําแนกได 5 รูปแบบ ไดแก
1. การออมทรัพยแบบปศุสัตว เปนการออมทรัพยในลักษณะของการลงทุนผานการเลี้ยงสัตว
ไดแก การเลี้ยงสุกร โคขุน โคนม ไก เปด ปลา กบ เปนตน
2. การออมทรัพยแบบกสิกรรม เปนการออมแบบการลงทุนกับการปลูกพืชไร พืชสวน ไดแก
การปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจ ไมดอก ไมผล และไมประดับ ชนิดตางๆที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของ
ตนเอง
3. การออมทรัพยแบบอสังหาริมทรัพย เปนการสะสมเงินในลักษณะของการซื้อบาน ที่ดิน
และวั ตถุ สิ่ ง ของที่ มีมูล ค า ทางการเงิน เชน ทองคําแทง พระเครื่ อง รถโบราณ เปน ตน (วรรณรา
ชื่นวัฒนา และคณะ, 2552; วิศิษฎ บิลมาศ, 2557)
4. การออมทรัพยแบบปญญา เปนการออมรูปแบบการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ใหมีทักษะและความถนัดตามความตองการในการประกอบอาชีพที่มีความเหมาะสมกับตนเอง
5. การออมทรัพยแบบเงินเหรียญ ธนบัตร เปนการเก็บออมเงินเหรียญ ธนบัตร ผานการเก็บ
เงินเอาไวเองกับตัว การเก็บออมผานธนาคาร การเก็บออมผานการเลนแชร การเก็บออมผานสหกรณ
ออมทรัพยและสถาบันการเงินอื่นๆ การเก็บออมผานการประกันชีวิต และการเปนสมาชิกชมรมตางๆ
เชน กลุมฌาปณกิจสงเคราะห เปนตน (ชราวี บํารุงบุตร, 2555; พรทมิพย เกิดขํา และ ศิรภัสสร โร
จนสัญชัยกุล, 2553; จุฑาทิพย ฤกษสันทัด (2555)
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สวนที่ 8 กรอบแนวคิดการวิจัย
-เศรษฐกิจ
-สังคม
-การเมือง
-สิ่งแวดลอม

-ภูมิปญญาทองถิ่น
-คานิยม ความเชื่อ
-แ บ บ แ ผ น ก า ร
ดําเนินชีวิต
-กระบวนการขั ด
เกลาของสถาบั น
ภายในชุมชน

การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม

ร ะ บ บ วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร อ อ ม
สําหรับเด็กและเยาวชน
-ฐ า น ข อ มู ล ก า ร บ ริ ห า ร จั ด
การเงินสําหรับเด็กและเยาวชน
-วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร อ อ ม ด ว ย
กระบวนการเรียนรูผานกิจกรรม
การขั ด เกลาของสถาบั น ทาง
สังคมในชุมชน

ภาพที่ 5: กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา : สังเคราะหโดยคณะผูวิจัย
จากกรอบแนวคิ ดจะเห็น ไดวา สถานการณทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง และ
สิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับภูมิปญญาทองถิ่น คานิยม ความเชื่อ แบบแผนการดําเนินชีวิต และ
กระบวนการขั ดเกลาของสถาบั น ภายในชุม ชน ซึ่งบริบ ทแวดล อมดั งกล าวไดถูกนํ ามาเปน ปจ จั ย
ปอนเขาสูกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางระบบวัฒนธรรมการออมสําหรับเด็ก
และเยาวชน
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บทที่ 3
วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการเสริมสรางระบบวัฒนธรรม
การออมสําหรับเด็กและเยาวชน มีรากฐานความคิดมาจากกระบวนทัศปฏิบัตินิยม (pragmatism) มี
ขั้นตอนการวิ จัย 4 ขั้น ตอน ประกอบดวย การศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัย การศึกษาขอมูล
ภาคสนาม การปฏิ บั ติก ารเสริ มสร างระบบวัฒ นธรรมการออมสําหรั บ เด็ก และเยาวชน และการ
วิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดสําหรับการอธิบายดังตอไปนี้
พื้นที่วิจัย
ชุมชนแหงหนึ่งใน อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชน ชนบท ที่มีจํานวนประชากรใน
ชุ มชนทั้ งหมด 1,114 คน จํ า นวน 298 ครั ว เรือน มี ลํา คลองทา ดิน แดง ตั ดผ านกลางชุม ชน ทิ ศ
ตะวันตกของชุมชนขามฝงคลองไปก็จะเปนทุงนาประมาณ 1,000 ไร ทิศตะวันออกของฝงลําคลองจะ
เป นบ า นเรือนที่อยูเ รี ยงรายอยู ส องฝงถนน ถั ดออกไปจากบ านเรือนของสมาชิ กในชุมชนทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร มีอางเก็บน้ําของชุมชนและสวนยางพาราซึ่งเปนพื้นที่ทํากินของ
ชาวบาน ชาวบานสวนใหญจะประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ ทําสวนยางพารา ทํานา เลี้ยงสัตว
เปนตน มีบางสวนที่มีการประกอบอาชีพการรับจางและขาขาย อดีตชุมชนแหงนี้มีความอุดมสมบูรณ
เปนอยางมาก มีลําคลองสายหลักของชุมชนที่มีตนน้ําไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดตัดผานชุมชนเพื่อ
ไหลลงสูทะเลสาบสงขลามีหมูปลานานาชนิด สองฝงคลองปกคลุมไปดวยตนไมนอยใหญ ชุมชนใชชีวิต
อยูรวมกันแบบถอยทีถอยอาศัย มีวัดอยูใจกลางชุมชนเปนที่พึ่งทางจิตใจของชาวบาน มีโรงเรียนอยู
ทางทิศเหนือของชุมชน เมื่อชุมชนมีกิจกรรม บาน วัด โรงเรียนจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโดยใช
พื้นที่ของวัดในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้แลวชุมชนยังมีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง ที่เปนสถาบันทางเศรษฐกิจสําหรับชุมชน
ขั้นตอนการวิจัย
ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการวิจัยตามรูปแบบและกระบวนการมีสวนรวม ตลอดจนเงื่อนไขในการ
มีสวนรวมของชุมชนออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรียมความพรอม ศึกษาสภาพเบื้องตนของชุมชน สถานการณดานการ
บริ ห ารจั ดการเงิ น ของเด็ กและเยาวชนและความรว มมือของชุมชนในการทํากิจ กรรมตางๆ แล ว
ประมวลขอมูลที่ไดเพื่อสรางเกณฑในการเลือกพื้นที่ศึกษา
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ระยะที่ 2 การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรางความสัมพันธกับชุมชน ชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการวิจัย คนหาทีมวิจัยในชุมชน วิเคราะหบริบทชุมชน วิเคราะหสถานภาพและศักยภาพของ
ชุมชน คนหาปญหา เหตุของปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน
คนหาภาคีการหนุนเสริม วิเคราะหสถานการณปจจุบันที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเงินของเด็ก
และเยาวชนในชุมชน
ระยะที่ 3 การสรุปบทเรียน สังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการ
เสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชน ที่ประชาชนในชุมชนไดมีการศึกษาคนควา
ขอมูลดวยตนเอง มีการคนพบองคความรูใหมภายใตกรอบคิดในการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการ
ออม
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 ศึกษาขอมูลเบื้องตนชุมชน สถานการณการบริหาร
จัดการเงินของเด็กและเยาวชน

ระยะที่ 1 การเตรีย มความ
พรอมกอนการดําเนินการ

 สรางเกณฑการเลือกพื้นที่วิจัย

ระยะที่ 2 การปฏิบัติการแบบมีสวน
ร ว มกระบวนการเสริ ม สร า งระบบ
วัฒนธรรมการออมสํา หรับ เด็ก และ
เยาวชน
ศึกษาบริบททั่วไปของชุมชน : ชุมชน
บานทาดินแดงออก ตําบลวังใหม
อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง

ถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสราง
ระบบวัฒนธรรมการออมของเด็ก
และเยาวชน

การขับเคลื่อนแบบมีสวนรวม

 สรางความสัมพันธกับชุมชนแลกลุมเปาหมาย
 ประวัติการกอตั้งชุมชน เหตุการณสําคัญ
 ขอมูลดานนิเวศวิทยาและดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมประเพณี การปกครอง ความเชื่อ
เทคนิคการวิเคราะห
ชุมชนแบบมีสวนรวม

 ฐานขอมูลสถานภาพ ศักยภาพและความพรอมของ
ชุมชน

 ผูวิจัยรวมกับชุมชนคนหาปญหาและสาเหตุ จัดลําดับ
ความสําคัญและรวมกันเลือกปญหา ที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเงินของเด็กและเยาวชนภายในชุมชน
 ผู วิ จั ย ร ว มกั บ ชุ ม ชน วิ เ คราะห ป ญ หา สาเหตุ แนว
ทางการแก ไ ข และสรุ ป แนวทางการดํ า เนิ น งาน
กระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมสําหรับ
เด็กและเยาวชน
 กระบวนการมี ส ว นร ว มในการเสริ ม สร า งระบบ
วัฒนธรรมการออมสําหรับเด็กและเยาวชน โดยรวมกัน
คิด รวมกันตัดสินใจ และรวมกันรับผลประโยชน

ระยะที่ 3 สรุปบทเรียน
หลังการดําเนินการโครงการ

 ถอดบทเรี ย นโดยคณะผู วิ จั ย และเด็ ก และเยาวชน
กลุมเปาหมาย ผูปกครอง ครู แกนนํากลุมออมทรัพย
 สรุปรายงาน เรียบเรียงเอกสาร ตีพิมพเผยแพรขอมูล
การวิจัย ถายทอดขอมูลสูชุมชน

ภาพ : กระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมสําหรับเด็กและเยาวชน
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รายละเอียดการดําเนินการในแตละระยะ มีดังนี้
ระยะที่ 1
การเตรียมความพรอม
ผูวิจัยทําการศึกษา วิเคราะหบทเรียนความสําเร็จในการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออม
สําหรับเด็กและเยาวชนจากเอกสารและงานวิจัยทีเกี่ยวของ รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจสภาพ
จริงและการสัมภาษณแกนนําชุมชนเบื้องตนเกี่ยวกับสถานการณดานสิ่งแวดลอมและความรวมมือของ
ชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆ แลวประมวลขอมูลที่ไดเพื่อสรางเกณฑในการเลือกพื้นที่
ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ชุมชนบานทาดินแดงออก หมูที่ 4 ตําบลวังใหมอําเภอปาบอน จังหวัด
พัทลุงเนื่องดวยเปนพื้นที่ ที่มีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมการออมสําหรับเด็กและเยาวชน
หลายรูปแบบ ทั้งนี้เปนพื้นที่ซึ่งมีตัวแทนผูวิจัยเปนคนในพื้นที่ อันสอดคลองกับบริบทการขับเคลื่อน
งานวิจัยแบบมีสวนรวม
ระยะที่ 2
การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ผูวิจัยทําการเลือกพื้นที่ศึกษาตามเกณฑที่กําหนดไว แลวลงพื้นที่เพื่อศึกษาหารูปแบบการมี
สวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีเพื่อเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมสําหรับเด็กและเยาวชน โดย
ดําเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรียมชุมชน ขั้นตอนนี้เปนการเตรียมความพรอมสูกระบวนการทํางานรวมกันและ
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนา โดยมีแนวทาง คือ
1.1. สรางสัมพันธกับแกนนําชุมชนและกลุมเปาหมายอื่นๆ ในชุมชนเนื่องจากการ
วิจัยนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในชุมชน ซึ่งตองมีความเชื่อถือและใหความ
รวมมือในการวิจัยอยางเต็มใจ จึงจะทําใหงานวิจัยประสบความสําเร็จ โดยคณะผูวิจัยมีผูรวมวิจัยเปน
คนในชุมชน 1 คนที่มีบทบาทสําคัญในการประสานงานกับคนในชุมชน เนื่องดวยมีความสัมพันธกับคน
ในชุ ม ชนแบบเครื อ ญาติ เพราะชุ ม ชนดั งกล า วเป น ชุ ม ชนใหม ที่ เพิ่ ง ก อ ตั้ง ประมาณ 111 ป หาก
พิจารณาจากกลุมคนรุนแรกที่เขามาอยูในชุมชนแหงนี้ ซึ่งลักษณะการกระจายขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น งานวิ จั ย นั้ น จะเป น การบอกกล า วแบบปากต อ ปาก และการสื่ อ สารผ า นสื่ อ ออนไลน
โดยเฉพาะกับกลุมเด็กและเยาวชน
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1.2. การติดตอประสานงานกับ หนว ยงานที่เกี่ย วของเพื่อขอความรวมมือในการ
ขับเคลื่อนโครงการวิจัยในพื้นที่ ไดแก โรงเรียนวัดทาดินแดง วัดทาดินแดง โรงเรียนบานในสวน (ศูนย
การจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกรและชุมชนอยางยั่งยืน) กลุมสัจจะ
สะสมทรัพยเพื่อการผลิตบานทาดินแดงออก ปราชญชาวบาน สภาลานวัดตะโหมด องคการบริหาร
สวนตําบลวังใหม
1.3. ประชุ ม ร ว มระหว า งนั ก วิ จั ย และภาคี ต า งๆ ที่ ก ล า วในข า งต น เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงคของศึกษาวิจัย การดําเนินวิจัยภายในพื้นที่และขอความรวมมือจากชุมชนเพื่อที่จะรวมกัน
ในการวิเคราะหปญหา หาแนวทางการแกไขปญหา วางแผนการแกไขปญหา ลงมือปฏิบัติตามแผน
ติดตามประเมินผลรวมกัน
1.4. คนหาทีมวิจัยในพื้นที่ โดยการขออาสาสมัครจากสมาชิกชุมชนเพื่อเขารวมเปน
ทีมวิจัยในพื้นที่ ซึ่งไดอาสาสมัครเขารวมเปนทีมวิจัยที่มาจากปราชญชาวบาน ตัวแทนครูโรงเรียนวัด
ทาดินแดง ตัวแทนเด็กและเยาวชน ผูประสานงานโรงเรียนบานในสวน ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลวังใหม ดังตารางที่ 1 ตอไปนี้
ตารางที่ 1 รายชื่อคณะขับเคลื่อนงานวิจัย
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – นามสกุล
นายวิจิตร ชูสง
วาที่รอยตรีอัศวลักษ ราชพลสิทธิ์
นางจิราวรรณ เพชรตีบ
นายสมชาย หนูคง
นายกําพล หนูนัง
นายปราโมทธ นุนมัน
นายณรงค สังขทอง
พระครูประยุตธรรมธัช
นายประเสริฐ ชวยชูเครือ
นายนัฐพล วิทยารัฐ
นายหฤษฏ หนูโหยบ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บทบาทหนาที่ในชุมชน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาดินแดง
ผูประสานงานโรงเรียนบานในสวน
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังใหม
ครู กศน. ตําบลวังใหม
ปราชญชาวบานดานการเลี้ยงผึ้ง
ปราชญชาวบานดานการปลูกพริกไทย
ปราชญชาวบานดานยาสมุนไพรพื้นบาน
ที่ปรึกษาโรงเรียนบานในสวน
ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพย
อาสาสมัครโรงเรียนบานในสวน
อาสาสมัครโรงเรียนบานในสวน

2. การวิเคราะหบริบทชุมชน เปนการศึกษาประวัติการกอตั้งชุมชน ลักษณะทางนิเวศวิทยา
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานการเมืองการปกครองในทองถิ่น เหตุการณสําคัญๆที่
เกิดขึ้นในชุมชนและมีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อและแนวทางการดํารงชีวิตในชุมชน บริบทชุมชน
เชื่อมโยงกับการออมทรัพยของชาวบาน โดยสามารถดําเนินการได 2 ลักษณะ ดังนี้
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2.1. ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ประชากร เศรษฐกิจ สถานที่ตั้งชุมชนทางดานกายภาพ ใชการ
วิเคราะหเอกสารและหลักฐานจากหลายแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก แผนแมบทชุมชน และแผนพัฒนา
ตําบล
2.2. ขอมูล เชิงคุณภาพ ไดแก ประวัติ การกอตั้งชุมชน ขอมูลทั่วไปดานสังคม วัฒ นธรรม
ความเชื่ อ การเมืองการปกครองในทองถิ่น เหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและมีอิทธิผ ลตอ
ความคิด ความเชื่อและแนวทางการดํารงชีวิตในชุมชน บริบทชุมชนที่เชื่อมโยงกับการเสริมสราง
วัฒนธรรมการออมสําหรับเด็กและเยาวชน ไดจากเอกสาร การเก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ
บุคคลสําคัญและแกนนําชุมชนแบบเจาะลึกจํานวน 5 คน (ตารางที่ 2) รวมกับการสังเกต การเสวนา
และการลงพื้นที่สํารวจชุมชน
ตารางที่ 2 รายชื่อบุคคลสําคัญ และเอกสารอางอิงการใหขอมูลบริบทชุมชน
ลําดับที่
บุคคลสําคัญ และเอกสารอางอิง
1.
นายประเสริฐ ชวยชูเครือ
2.
3.

คณะทํางานแผนแมบทชุมชนตําบลวังใหม
ดร. อัจฉรา วงศวัฒนามงคล

4.

นายณรงค สังขทอง

5.

นายกําพล หนูนัง

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ขอมูล/ตําแหนง
บริบทชุมชน
ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพย
บริบทชุมชน
บริบทชุมชน
หัวหนาโครงการวิจัยพัฒนาลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา
บริบทชุมชน
ปราชญชาวบานดานยาสมุนไพร
บริบทชุมชน
ปราชญชาวบานดานการเลี้ยงผึ้ง

สวนขอมูลเกี่ยวกับการรวมมือกันของชุมชนและภาคสวนตางๆในพื้นที่เพื่อดําเนินกิจกรรม
ของชุมชน ความตองการการสนับสนุนหรือบริการ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการไดจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกในกลุมผูนําชุมชนและตัวแทนกลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมจิตอาสา
กลุมเด็กและเยาวชนโรงเรียนบานในสวน
3. การเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมสําหรับเด็กและเยาวชน
ผูวิจัยใชกระบวนการ PAOR ซึ่งเปนการวิจัยที่สะทอนผลการปฏิบัติงานเปนวงจรขดลวด 4
ขั้นตอน ตามแนวคิดของ (Kemmis; & Mc Tanggart, 1990) ดังตอไปนี้
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3.1. ขั้นวางแผน (plan) ประกอบดวย
การสนทนากลุมโดย ผู วิจัยนําเสนอผลการศึกษาชุมชนมาใชในการสนทนากลุม เพื่อเป น
เครื่องมือในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดของโครงการ และทําความเขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับ
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว นรวม รวมทั้งเพื่อกําหนดขั้นตอนที่สําคัญในการทํางานรวมกัน
เพื่อใหทุกคนในกลุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมกันตัดสินใจ ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญ 5
ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดวิสัยทัศน
ในขั้ น ตอนนี้ ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ร ะดมความคิ ด ซึ่ ง มี ตั ว แทนจากทุ ก ภาคส ว นของชุ ม ชนเข า ร ว ม
กระบวนการ ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาดินแดง ผูประสานงานโรงเรียนบานในสวน นายก
องคการบริหารสวนตําบลวังใหม ครู กศน. ตําบลวังใหม ปราชญชาวบานดานการเลี้ยงผึ้ง ปราชญ
ชาวบานดานการปลูกพริกไทย ปราชญชาวบานดานยาสมุนไพรพื้นบาน ที่ปรึกษาโรงเรียนบานในสวน
ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพย อาสาสมัครโรงเรียนบานในสวน ทําใหไดจุดมุงหมายและทิศทางในการ
เสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออม ซึ่งจุดมุงหมายที่ไดนี้ไดแก การเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออม
สําหรับเด็กและเยาวชน
2. กําหนดกิจกรรมที่ตองปฏิบัติการ
ผูวิจัยและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันถอดบทเรียนวัฒนธรรมการออมที่ผานมา เพื่อวิเคราะหจุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เปนฐานสําหรับกิจกรรม ซึ่งจากการถอดบทเรียนพบประเด็น
สําคัญที่กลาวไดวา เปนจุดแข็ง ไดแก ชุมชนมีบริบทพื้นที่ 4 พันกวาไร ซึ่งมีฐานทุนทางทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ มีภูมิปญญาและรูปแบบการออมที่หลากหลาย จุดออน ไดแก การจัดการซึ่งชุมชนขาด
การจัดการทุนทางสังคมใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
3. กําหนดบทบาทหนาที่
ผูวิจัย และทุกภาคสวนของชุมชนแบงบทบาทหนาที่เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่ไดรวมกันถอด
บทเรียนและสรางเปนแนวทางในการขับเคลื่อน ดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ – นามสกุล
นายวิจิตร ชูสง
วาที่รอยตรีอัศวลักษ ราชพลสิทธิ์
นางจิราวรรณ เพชรตีบ
นายสมชาย หนูคง
นายกําพล หนูนัง
นายปราโมทธ นุนมัน
นายณรงค สังขทอง
พระครูประยุตธรรมธัช
นายประเสริฐ ชวยชูเครือ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

บทบาทหนาที่
สนับสนุนนโยบายการออมในโรงเรียนวัดทาดินแดง
บันทึกขอมูลการดําเนินกิจกรรมการวิจัย
สนับสนุนนโยบายการออมในตําบลวังใหม
วิทยากรฝกอบรม
วิทยากรฝกอบรม
วิทยากรฝกอบรม
วิทยากรฝกอบรม
วิทยากรฝกอบรม
วิทยากรฝกอบรม
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ลําดับที่
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ – นามสกุล
นายนัฐพล วิทยารัฐ
นายหฤษฏ หนูโหยบ
รศ. ดร. วันชัย ธรรมสัจการ
นายสุพล จันทรยง
นายโมกศักดิ์ ยอดแกว
นางณัฏิยา ชูถึง พรหมจรรย

•
•
•
•
•
•

บทบาทหนาที่
ผูชวยประสานงานเด็กและเยาวชน
ผูชวยประสานงานเด็กและเยาวชน
หัวหนานักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักวิจัยรวม
นักวิจัยรวม

4. กําหนดวิธีดําเนินการ
หลังจากกําหนดบทบาทหนาที่ ผูวิจัยกับผูรวมขับเคลื่อนงานวิจัยจากทุกภาคสวนของชุมชน
ได มี ค ณะทํ า งาน 3 ฝ า ย คื อ ฝ า ยวิ ช าการ ประกอบด ว ย รศ. ดร. วั น ชั ย ธรรมสั จ การ
น า ย สุ พ ล จั น ท ร ย ง น า ย โ ม ก ศั ก ดิ์ ย อ ด แ ก ว น า ง ณั ฏิ ย า ชู ถึ ง พ ร ห ม จ ร ร ย
และวาที่รอยตรีอัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ มีบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนขอมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับการ
ออมทรัพย สํา หรั บ เด็ กและเยาวชน ฝายราชการ ประกอบดว ย นายวิจิ ต ร ชู สง และนายสมชาย
หนูคง เปนผูสนับสนุนเชิงนโยบายการออมในสถานศึกษาของชุมชน และฝายประชาชน ประกอบดวย
นางจิราวรรณ เพชรตีบ นายกําพล หนูนัง นายปราโมทธ นุนมัน นายณรงค สังขทอง พระครูประ
ยุตธรรมธัช นายประเสริฐ ชวยชูเครือ นายนัฐพล วิทยารัฐ นายหฤษฏ หนูโหยบ มีบทบาทหนาที่ใน
การประสานงานและการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออม
3.2. ขั้นลงมือปฏิบัติ (action)
หลังจากที่ไดกําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนินงานแลว คณะทํางานทั้ง 3 ฝาย รวมกัน
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนดไว ทั้งนี้ในบางขั้นตอนมีการยืดหยุนไดโดยวิจารณญาณของ
คณะทํางาน เชน การจัดกิจกรรมตามแผนงานในชวงหลัง มีการนํามาดําเนินการในชวงกอน แลวแต
ความเหมาะสม
3.3. ขั้นสังเกตการณ (observe)
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยใชวิธีสังเกตการณแบบมีสวนรวม โดยบันทึกการปฏิบัติงานสถานการณทาง
สังคมและปฏิบัติสัมพันธของคนในสังคม ดวยภาพถาย เครื่องบันทึกเสียงและแบบบันทึกการสังเกต
ในขณะที่การวิจัยดําเนินการอยู การสังเกตนี้รวมถึงการสังเกตการปฏิบัติ และการไดฟง โดยนักวิจัยจะ
คอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนภายหลังการจัดกิจกรรม
3.4. ขั้นสะทอนผล (reflection)
ในขั้นตอนสะทอนผลนี้ผูวิจัยนําบันทึกการปฏิบัติงานมารวมกันวิเคราะห ประเมินผล ทําให
ทราบปญหาของการปฏิบัติงาน และกระบวนการแกไข โดยผานการอธิบายปญหาซึ่งจะเปนแนวทาง
ของการพัฒนาและเปนพื้นฐานขอมูลนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาวางแผนและปฏิบัติตอไป
กระบวนการ PAOR ดังกลาวขางตนผูวิจัยกระทํา 4 รอบ ตามโอกาสที่เหมาะสมแตตอเนื่อง
เพื่อสรุปเปนผลการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออม ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดบทตอไป
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ระยะที่ 3
การสรุปบทเรียน
การสรุปบทเรียนการดําเนินงานแบงเปน 2 สวน ดังนี้
3.1. ประเมินผลกระบวนการขั้นตอนการพัฒนา ไดแก ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน
ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การปฏิบัติตามขั้นตอน โดย
สรางแบบสังเกต การมีสวนรวมในการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออม
3.2. ประเมินผลการพัฒนา ไดแก
ประเมินการบรรลุเปาหมาย โดยบันทึกความเปลี่ยนแปลงจากภาพถาย เครื่องบันทึกเสียง
และแบบการสังเกต ทุกหนึ่งเดือนตั้งแตมีการประชุมเรื่องการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออม
ประเมินความคิดเห็นของผูมีสวนรวมในการพัฒนาโดยใชการสัมภาษณ ใชแบบสอบถาม
และการสังเกตการแบบมีสวนรวม
เครื่องมือและเทคนิควิธีการเขาถึงขอมูล
สําหรับเครื่องมือและเทคนิควิธีการเขาถึงขอมูลกระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการ
ออมของเด็กและเยาวชน ผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องมือและเทคนิคการเขาถึงขอมูล ดังนี้
1 เครื่องมือ
1) แบบสัมภาษณ ใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview
protocol) เพื่อทําการถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
ตอนที่ 2 กระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชน
2) แบบสอบถาม
3) แบบสังเกต
4) การสนทนากลุม
5) แบบบันทึกภาคสนาม
เทคนิคการเขาถึงขอมูล
สํ า หรั บ เทคนิ ค การเข า ถึ ง ข อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ใ ช ก ระบวนการและเทคนิ ค ดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
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1) การสรางความสัมพันธกับกลุมผูใหขอมูล เปนขั้นตอนแรกที่ผูวิจัยลงพื้นที่ภาคสนาม และ
ไดเขาไปแนะนําตัวเพื่อทําความสนิทสนมกับกลุมผูใหขอมูลกอนการสัมภาษณ
2) การสัมภาษณเชิงลึก โดยอาศัยแนวทางการสัมภาษณแบบเจาะลึกที่สรางขึ้น และผูวิจัยตั้ง
คํ า ถามเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ เ ป น มุ ม มองของผู ใ ห ข อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ขณะสัมภาษณมีการบันทึกเสียงเพื่อใหไดขอมูลจากการสัมภาษณครบถวน
และบันทึกภาพเหตุการณไว
3) การสังเกตอยางมีสวนรวม ผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และในชีวิตประจําวัน
ของกลุมผูใหขอมูล ขณะเดียวกันจะซักถามและจดบันทึกขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมอยางละเอียดมาก
ขึ้น
การตรวจสอบขอมูล
ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลทั้งในขณะการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม และภายหลังการ
สิ้นสุดการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการตรวจสอบขอมูล ดังนี้
1). ตรวจสอบความตรงของขอมูล (validity) ดวยการนําเทปบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ
เจาะลึกมาถอดขอความคําสัมภาษณ รวมถึงขอมูลที่ไดจากการสังเกต การจัดสนทนากลุม และการ
บันทึกภาคสนาม ดูความแตกตาง และความตรงของขอมูลในแตละชุดการสัมภาษณ
2. ตรวจสอบขอมูลดวยวิธีการแบบสามเสา ดานวิธีการรวบรวมขอมูล (methodological
triangulation) ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการรวบรวมขอมูลหลายวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลเดียวกัน ไดแก การ
สัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวมโดยการจดบันทึกภาคสนาม การเก็บรวบรวม
เอกสารจากการประชุ ม ประจํ า เดื อ น การสนทนากลุ ม และด า นแหล ง ข อ มู ล ที่ ต า งกั น (data
triangulation) ไดแก การสัมภาษณแบบเจาะลึกในขอมูลชุดเดียวกันจากผูใหขอมูลที่หลากหลาย
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ซึ่งดําเนินการตามขั้นตอน (Miles and Huberman 1994.
อางถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2549) ดังนี้
1. จัดระเบียบขอมูล (data organizing) เปนกระบวนการ จัดการ ดวยกรรมวิธี
ตางๆ เพื่อทําใหขอมูลเปนระเบียบ ทั้งในทางกายภาพและในทางเนื้อหา พรอมที่จะแสดงและนําเสนอ
อยางเปนระบบได
สําหรับการจัดระเบียบขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ไดมีการนําขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยจําแนกตาม
ประเด็นตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยเทคนิคการกรอกขอมูลลงตารางซึ่งมีการจัดแบงออกเปน
ประเด็นหลักสําคัญ และประเด็นยอยกอนการแสดงขอมูล
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2. แสดงขอมูล (data display) เปนกระบวนนําเสนอขอมูล สวนใหญอยูในรูปของการ
พรรณนา อันเปนผลมาจากการเชื่อมโยงขอมูลที่จัดระเบียบแลวเขาเขาดวยกัน ตามกรอบแนวคิดที่ใช
ในการวิเคราะห เพื่อบอก “เรื่องราว” ของสิ่งที่ศึกษาตามความหมายที่ขอมูลซึ่งไดถูกจัดระเบียบไวดี
แลว “พูด” ออกมา
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดนําขอมูลที่บันทึกไวมาพรรณนาออกเปนเรื่องราวเพื่อสะทอนใหเห็น
ถึงระบบวัฒนธรรมการออมสําหรับเด็กและเยาวชน
3. การหาขอสรุป การตีความและการตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของผลการวิจัย
(conclusion, interpretation and verification) เปนกระบวนการหาขอสรุปและตีความหมายหรือ
ผลขอคนพบที่ไดจากการแสดงขอมูล รวมถึงการตรวจสอบวา ขอสรุป/ความหมายที่ไดนั้นมีความ
ถูกต องตรงประเด็นและนาเชื่อถือเพีย งใด ขอสรุป และสิ่งที่ตีความออกมานั้นอาจจะอยูในรูป ของ
คําอธิบาย กรอบแนวคิด หรือทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่ทําการวิเคราะหนั้น
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดมีการนําผลการวิจัยออกมาพรรณนา และสรุปตีความตามเนื้อความ
ของแนวคิดและทฤษฎีการวิจัย
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บทที่ 4
บริบทชุมชน : พื้นที่ปฏิบตั ิการ
บทนี้ผูวิจัยนําเสนอบริบททั่วไปของเขตพื้นที่ปฏิบัติกระบวนการเสริมระบบวัฒนธรรมการ
ออมสําหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดพัทลุง ซึ่งจะประกอบดวย ประวัติความ
เปนมาและพัฒนาการของชุมชน สภาพทางภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดสําหรับการอธิบายดังตอไปนี้
ประวัติและความเปนมา
การศึกษาประวัติและความเปนมาของชุมชน เปนการศึกษาเกี่ยวกับประวัติการตั้งชื่อชุมชน
และความเปนมาของชุมชนโดยมีรายละเอียดสําหรับการอธิบาย ดังนี้
ชื่อที่ใชเรียกชุมชนในปจจุบัน เปนภาษาพูดที่ชาวบานเรียกเพี้ยนมาจากคําวา “ทานดายแดง”
ซึ่งเปนคํานามที่ชาวบานภายในชุมชนสมัยกอนใชเรียกแทนชื่อของพระสงฆรูปหนึ่ง ตามตํานานบอก
เล า กั น มาว า เดิ มที พื้น ที่ แห งนี้ เ ป น ผื น ป าเบญจพรรณขนาดใหญที่ เชื่ อมตอกั บ เทือ กเขาบรรทั ด มี
ระยะหางมาทางทิศตะวันออกประมาณ 30 กิโลเมตร มีลําคลองธรรมชาติที่ไหลจากเทือกเขาบรรทัด
ตัดผานกลางชุมชนกอนที่จะไหลออกสูทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีระยะทาง
ประมาณ 35 กิโลเมตร เปนดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ ประกอบดวยสัตวปานาๆชนิด ไดแก เสือ
กวาง กระจง เมน ชาง ไกปา หมูปา หมี สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา และสัตวน้ําชนิดตางๆ
ดวยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่อันมีความอุดมสมบูรณซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ทํา
ให กลุ มบุ คคลจากทะเลสาบสงขลาฝ งตะวั น ออกย ายถิ่ น ฐานเข า มากอ รา งสร างตัว ยั งพื้ น ที่ แห ง นี้
ประมาณ 30 ครัวเรือน ทั้งนี้จุดมุงหมายของการยายถิ่นเขามาตั้งถิ่นฐานของกลุมคนดังกลาวมีเจตนา
เพื่อการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํากิน โดยในยุคนั้นชาวบานสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
การพึ่งพาอาศัยธรรมชาติสําหรับการดํารงชีวิต ดวยการปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม ชนิดตางๆ ที่มี
ความเหมาะสมกับ สภาพของพื้ น ที่ เปนตน ไมพื้น ถิ่น ตามที่ตนเองบริโ ภค รวมถึงการเลี้ย งสัตวไว
สําหรับการบริโภค และการใชงานสําหรับการทําการเกษตร
ตอมาภายหลังการกอรางสรางตัวของชุมชนไดระยะเวลาหนึ่ง ก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งธุดงคผาน
พื้นที่ชุมชนแหงนี้ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการมาหาตนไมไปสรางกุฏิที่วัดในบริเวณเขตพื้นที่ชุมชนใกล
กับลุมน้ําทะเลสาบสงขลาฝงตะวัน ออกซึ่งไมมีใครกลาวถึงไดวาเปน ชุมชนใด และมีชื่อวัดวาอะไร
ในขณะที่พระภิกษุสงฆรูปนี้มาธุดงคมาประกอบศาสนกิจทางศาสนา ก็ไดแวะจําวัตรที่บริเวณริมฝง
คลองทามวง ซึ่งตั้งอยูที่บริเวณสํานักสงฆคงคาลอมในปจจุบัน และชวงจังหวะนี้เองตามตํานานโบราณ
กล าวว า ชาวบา นต องประสบกั บ ปญ หาดานโรคภัย ไขเจ็บ ชนิดรุน แรงโดยชาวบานไดเรียกชื่อโรค
ดังกลาวนั้นวา “โรคหา หรืออะหิวาตะกะโรค”
ชุ ม ชนแห ง นี้ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ ช นบทห า งไกลจากความเจริ ญ ทางสาธารณู ป โภค ระบบ
สาธารณสุ ขไม ส ามารถเข า ถึ ง และใหบ ริการชาวบ านกลุมดั งกล าวได วิ ธีการบํา บัดรั กษาโรคของ
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ชาวบานในอดีตมักเปนไปดวยวิธีการทางธรรมชาติ กลาวคือการรักษาดวยยาสมุนไพรพื้นบาน แตดวย
เหตุการณในครั้งนี้ชาวบานไมมีความสามารถ และขาดบุคคลเชี่ยวชาญดานการปฐมพยาบาลเพื่อการ
บํา บั ดรักษาโรคดั งกลา ว จึ งได ชั กนํากัน ไปกราบไหววิงวอนพระภิกษุส งฆรูปดังกลาว เพื่อที่จ ะให
พระภิกษุสงฆนั้นไดทําการบําบัดรักษาโรคใหแกญาติพี่นองของตน
ภายหลังการรับฟ งเรื่ องราวเกี่ยวกับอาการของผูปวย ตามตํานานเลาวาพระภิกษุสงฆรูป
ดังกลาวไดใชดายสีแดงมาทําพิธีปลุกเสก ดวยคาถาอาคมที่ไดศึกษาเลาเรียนมา จากนั้นจึงนําดายสี
แดงที่ผานพิธีกรรมการปลุกเสกไปผูกขอมือใหผูปวย และทันทีที่ผูปวยไดนําดายสีแดงมาผูกขอมือก็
เกิดปรากฏการณที่นาอัศจรรย กลาวคือผูปวยซึ่งมีอาการเจ็บทุรนทุรายไดหายจากอาการดังกลาว
ชาวบานจึงแหกันมากราบไหวพระสงฆรูปนี้ พรอมดวยความเคารพและศรัทธาตอพระสงฆรูปนี้เปน
อยางมาก จึงไดมีการตกลงปรงใจพรอมกันวาจะใชชื่อของพระภิกษุสงฆรูปนี้ตั้งเปนชื่อหมูบานของตน
อันเปนการแสดงออกถึงความศรัทธา และเพื่อความเปนสิริมงคลแกชุมชนของตน วา “บานพอทาน
ดายแดง” และเรียกเพี้ยนติดตอกันมาจนกลายเปน “บานดายแดง”
ตอมาระยะเวลาหนึ่งชาวบานไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อมาเปนบาน “ทานแดง” และถึงอยางไร
ก็ต ามชื่ อชุมชนยั งไม ห ยุดนิ่ ง เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น และความเจริญเริ่มเขามาสูชุ มชนไดมีการ
แบงแยกเขตการปกครองออกเปนสองชุมชน คือ ชุมชนฝงตะวันตก และชุมชนฝงตะวันออก และมี
การประชุมกลุมชาวบานในชวงป พ.ศ. 2487 ตามการบันทึกขอมูลในแผนแมบทชุมชน วาจะมีการ
ปรับเปลี่ยนชื่อชุมชนอีกครั้ง โดยใหเหตุผลในมติที่ประชุมวาชื่อ “ทานแดง” ไมมีความเหมาะสม ดวย
เหตุผลวาชุมชนแหงนี้มีลําคลองขนาดใหญ และมีลักษณะของฝงคลองจะมีตลิ่งที่มีดินสีแดง เปนดิน
เหนียวแดง และมีปรับเปลี่ยนชื่อชุมชนอีกครั้งเชนในปจจุบัน ทั้งนี้พื้นที่ชุมชนถูกแบงออกเปนสองพื้นที่
และชุมชนดังกลาวตั้งอยูฝงตะวันออกจึงไดเรียกชื่อที่สอดคลองกับที่ตั้งจนถึงปจจุบัน
สภาพทางภูมิศาสตร
สภาพภูมิศาสตรของชุมชน ประกอบดวย ที่ตั้งและขนาดของพื้นที่ โครงสรางทางธรณีวิทยา
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และพืชพรรณธรรมชาติ และสัตวปาหรือสัตวพื้นเมือง
ที่ตั้งและขนาดของพื้นที่
ที่ตั้ง
ชุมชน ตั้งอยูทางทิศตะวันออก ของอําเภอปาบอน และเปนพื้นที่ตนน้ําของลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา และมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่โดยรอบ ดังนี้
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ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

หมูที่ 9 บานศาลาน้ํา ตําบลปาบอน อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
หมูท ี่ 5 บานควนออก ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
หมูที่ 2 บานควนเคี่ยม ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
หมูที่ 6 บานทาดินแดงตก ตําบลปาบอน อําเภอปาบอน
จังหวัดพัทลุง

ขนาดพื้นที่
พื้นที่ของชุมชน มีขนาดพื้นที่ 4,574 ไร หรือ 8.038 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น
จํานวน 394 ครัวเรือน และมีประชากร 1,287 คน เปนชาย 646 คน เปนหญิง 641 คน
เมื่อเปรียบเทียบขนาดพื้น ที่ และจํานวนประชากรของชุมชนกับชุมชนอื่นในตําบลวังใหม
อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง พิจารณาไดจากขอมูล ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงขนาดพื้นที่และจํานวนประชากรของตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
จําแนกเปนรายชุมชน ดังนี้
จํานวนประชากร
หมูที่
ชุมชน
ขนาดของ
รวม
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
พื้นที่ (ไร)
1. บานน้ําตก
4,752
421
602
598
1,200
2. บานควนเคี่ยม
6,572
231
306
320
626
3. บานตะโหนด
4,819
290
396
413
809
4. ชุมชนปฏิบัติการวิจัย
4,574
394
646
641
1,287
5. บานควนออก
3,906
262
409
400
809
6. บานควนนายทน
4,790
172
170
190
360
7. บานน้ํารุง
3,715
123
67
72
139
8. บานควนชางตาย
3,957
178
370
359
729
รวม
35,420
2,071
2,964
2,993
5,959
ที่มา : ปรับจากสํานักบริการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2558
(ขอมูลจํานวนประชากร) แผนแมบทชุมชนปฏิบัติการวิจัย และองคการบริหารสวนตําบลวังใหม
(ขอมูลขนาดพื้นที่)
จากตารางที่ 1 พบว า หมู ที่ 2 บ า นควนเคี่ ย ม มี ข นาดพื้ น ที่ ใ หญ ที่ สุ ด คื อ มี ข นาดพื้ น ที่
จํานวน 6,572 ไร รองลงมา คือ หมูที่ 3 บานตะโหนด มีขนาดพื้นที่ จํานวน 4,819 ไร และหมูที่ 6
บานควนนายทน มีขนาดพื้นที่ จํานวน 4,790 ไร ตามลําดับ สวนหมูบานที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ หมูที่
7 บานน้ํารุง มีขนาดพื้นที่ จํานวน 3,715 ไร
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สวนจํานวนประชากร พบวา หมูที่ 4 ชุมชนปฏิบัติการวิจัย มีจํานวนครัวเรือนมากที่สุด คือ
641 ครัวเรือน รองลงมา คือ หมูที่ 1 บานน้ําตก จํานวน 598 ครัวเรือน และ หมูที่ 3 บานตะโหนด
จํานวน 290 ครัวเรือน แตหากพิจารณาตามจํานวนประชากรบุคคล พบวา ชุมชนปฏิบัติการวิจัย มี
ประชากรมากที่สุด คือ 1,287 คน รองลงมา คือ หมูที่ 1 บานน้ําตก มีจํานวนประชากร 1,200 คน
หมูที่ 3 บานตะโหนด และหมูที่ 5 บานควนออก มีจํานวนประชากรจํานวน 809 คน ตามลําดับ
ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศ คือ ลักษณะของแผนดินหรือเปลือกโลก ซึ่งมีรูปพรรณสัณฐานตางกัน เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เชน ภูเขา เนินเขา หรือควน ที่ราบ ที่ราบลุมน้ํา ที่ราบชายฝงทะเล แมน้ํา ลําคลอง
ทะเล และเกาะเปนตน ลักษณะภูมิประเทศดังกลาวมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอพื้นที่ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ การตั้งถิ่นฐาน การคมนาคมขนสง สังคมวัฒนธรรม และความเปนอยูของประชาชน เปนตน
สําหรับพื้นที่ชุมชนปฏิบัติการวิจัย พบวา มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไป เปนที่ราบที่ตอเนื่องกัน
เกื อบตลอดทั้งชุมชน มีทั้งที่ ราบลู กคลื่นและที่ร าบลุมมีแมน้ําลําคลองไหลผาน 1 สายที่สําคัญ คือ
คลองปาบอน เปนตน
ที่ราบลูกคลื่นและที่ราบลุม
พื้นที่สวนใหญของชุมชน มีลักษณะเปนที่ราบลูกคลื่น ที่ลุมสลับกัน และเปนคลองใหญ
ลําคลอง และหวย
พื้นที่ชุมชนปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง มีคลอง และหวยที่เปน
ธรรมชาติที่สําคัญ คือ คลองปาบอน คลองหวยเกาะกอ อางเก็บน้ําหนองโตะเทา คลองวังฆอง และ
คลองสายหวะ
1. คลองปาบอน เปนคลองสายหลักของอําเภอปาบอน มีตนน้ําจากเทือกเขาบรรทัด ไหล
ผานตําบลหนองธงและตําบลทุงนารี ไหลผานตําบลวังใหมที่บานตะโหนด และชุมชนปฏิบัติการวิจัย มี
คลองสาขายอยไหลมารวมกับคลองปาบอน ไดแก คลองใหญมารวมบริเวณบานควนออก และคลอง
สาขาคลองทาดินแดงออก และในที่สุดคลองปาบอนไหลมารวมกับคลองเกิด เขตพื้นที่บานควนเคี่ยม
และไหลออกสูทะเลสาบสงขลาตอนกลางที่ตําบลฝาละมี อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พื้นทีคลอง
ปาบอนไหลผาน มีลักษณะเปนที่ราบลุมน้ําปาบอน และสาขา พื้นที่เหลานี้จะมีการทํานา นอกจากนั้น
พื้นที่สวนใหญจะปลูกยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจหลัก
2. คลองท า ดิน แดงออก เปน คลองสาขายอยของคลองปาบอน คลองสายนี้จ ะติดตอกับ
ชุมชนหมูที่ 5 บานควนออก ตําบลวังใหมอําเภอปาบอนจังหวัดพัทลุง เปนคันกั้นน้ําโดยชาวบานใน
เขตพื้นที่ชุมชนจะเรียกวาหาน และใตสุดของชุมชนคลองสายนี้จะติดตอกับชุมชนหมูที่ 2 บานควน
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เคี่ยม ตําบลวังใหมอําเภอปาบอนจังหวัดพัทลุง จะตรงกับสะพานคลองทาปลิง ทั้งนี้ตลอดสายคลอง
เสนนี้จะประกอบไปดวยทาน้ําตามการเรียกขานของชาวบาน ประกอบดวย หาน หลังบานครูทน หนา
ทามวง หนาทาปาบ และสะปานปลิง
3. คลองหวยเกาะกอ เปนคลองสงน้ําที่มาจากอางเก็บน้ําบานเกาะน้ํารอบ มายังหมูที่ 8 บาน
ควนช า งตาย ระหว า งหมู ที่ 2 บ า นควนเคี่ย ม และชุมชนปฏิ บัติการวิจั ย มีค วามยาวประมาณ 2
กิโลเมตร 897 เมตร กวางประมาณ 5 เมตร สิ้นสุดสายน้ําที่คลองทาดินแดงซึ่งเปนคลองสาขายอย
ของคลองปาบอนที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด โดยชาวบานในชุมชนเรียกสายน้ําดังกลาววาทาโคก
ดีปลี
4. อางเก็บน้ําหนองโตะเทา เปนอางเก็บน้ําของชุมชนปฏิบัติการ มีความยาวประมาณ 800
เมตร กวางประมาณ 10 เมตร
5. คลองวังฆอง เปนคลองขุดที่ตั้งอยูในชุมชนปฏิบัติการ มีความยาวประมาณ 400 เมตร
กวางประมาณ 10 เมตร
6. คลองสายหวะ เปนคลองที่ตั้งอยูในชุมชนปฏิบัติการ มีความยาวประมาณ 400 เมตร
กวางประมาณ 10 เมตร
ฤดูกาล
ชุมชนปฏิบัติการ มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (ฤดูหนาว) กับฤดูแลง (ฤดูรอน)
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตปลายเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม คือ จะมีความสัมพันธชวงตนของ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน ซึ่งจะเอาความชื้อและฝนมาตกในปริมาณมาก โดยเฉพาะเดือน
พฤศจิกายนเปนเดือนที่ฝนตกมากที่สุด สวนปลายของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะตกนอยลง
ฤดูแลง เริ่มตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม ชวงนี้จะมีปริมาณฝนตกนอย กระจายไม
สม่ําเสมอและเกิดภาวะฝนทิ้งชวงอยู 2 ชวง ซึ่งทําใหแหงแลงจัด คือ ชวงเดือนมกราคมและเดือน
กุมภาพันธ และชวงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจึงกลายเปนฤดูแลง
พืชพรรณธรรมชาติและสัตวปาหรือสัตวพื้นเมือง
พืชพรรณธรรมชาติ
พืชพรรณธรรมชาติ เปนทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญอยางหนึ่งของมนุษย
เชนเดียวกับดิน น้ํา สัตวปา และแรธาตุ การรวมกลุมของพืชหรือสังคมพืชในแตละพื้นที่จะมีลักษณะ
แตกต างกั น คือ จะมีความสั มพั น ธกับ ปจ จัย หลายอยาง เชน ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอุณหภูมิและ
ปริมาณน้ําฝน ความสูงของภูมิประเทศและสภาพของดิน เปนตน ลักษณะของการกระจายและความ
แตกตางของพืชแตละพื้นที่เปนสิ่งที่นักภูมิศาสตรสนใจศึกษา พืชมีคุณประโยชนอเนกอนันตตอมนุษย
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เชน ใชเปนอาหาร เปนเชื้อเพลิง สรางที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และยังมีประโยชนอื่นๆ
อีกนานัปการ
พืชพรรณธรรมชาติในที่นี้ หมายถึง พืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่มีอยูตามธรรมชาติ
เชน ปาไม ทุงหญา ไมใชพืชที่มนุษยปลูกสรางขึ้นมา หรือบรรดาพืชเศรษฐกิจตางๆ เชน ยางพารา
ปาล ม น้ํ า มั น เงาะ ทุ เ รี ย น มั งคุ ด ลองกอง เป น ตน พืช พรรณธรรมชาติของแต ล ะพื้น ที่ในโลกจะ
แตกตางกันในลักษณะภาพรวม ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน
ความสูงต่ําของภูมิประเทศ และลักษณะของดิน เปนตน สภาพเหลานี้เปนตัวกําหนดการปรับตัวของ
พืชใหเขากับลักษณะตามธรรมชาติ ถาพิจารณาถึงลักษณะของพืชตามตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพืช อาจ
พิจารณาไดเปนกรณี เชน ถาพิจารณาลักษณะที่อยูและความชื้นอาจแบงพืชออกไดเปนพืชบกกับพืช
น้ํา สําหรับพืชน้ํายังแบงเปนน้ําจืด น้ํากรอยและน้ําเค็ม และถาพิจารณาจากรูปรางของพืชแตเพียง
อยางเดียว พบวา พืชมีลักษณะและเรียกชื่อตางๆ กัน ดังนี้
ไมยืนตน (trees) มีลักษณะยืนตนแข็งแรง ลําตนเปนเนื้อไมแข็ง กิ่งกานก็เปนเนื้อไม จาก
การสํารวจขอมูลพรรณไมยืนตนในชุมชน พบวา มีไมยืนตนหลายชนิด ไดแก ขี้เหล็ก สะเดา กระถิน
สักทอง หวา มาว มะขาม ยางนา ขนุน ไทร โพธิ์ พะยอม ตะเคียน ทัง กําชํา ตะแบก เสม็ด สะตอ
มะพราว สัตยาบัน มะมวงหินมะพาน พิกุล ทุเรียน มังคุด ทุเรียนน้ํา กระทอน จําปา ชะมวง จําปาดะ
หมาก ปลาไหลเผือก แพร ทางหน ตําเสา สน ยางพารา กอ นอยหนา นอยโหนง มะยม ตะ ริงปง
มะกรูด ละมุด จามจุรี ประดู กระทอมขี้หมู มะฮอกกานี ชุมแสง จิกนา จิกปา เนียง และนุน เปนตน
ไมพุม (shrub) มีลักษณะเปนลําตนเล็กหลายลําตน อยูเปนกอลําตนเล็กๆ ยังคงมีเนื้อไมแต
จํานวนเนื้อไมไมมากลําตนไมสูงขนาดลําตนไมใหญโตมากนัก จากการสํารวจขอมูลพรรณไมพุมในเขต
พื้นชุมชนหมูที่ 4 บานทาดินแดงออก ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง พบวา มีไมพุมหลาย
ชนิด ไดแก มะแวง นมแมว ตะขบ โทะ นมวัว นมควาย แสงขัน เหม สายหยุด เข็ม มะลิ พุทธซอน
คลา สาคู และเตย เปนตน
ไม เ ถา (lianas) ลั ก ษณะมีเ นื้ อ ไม แ ตเ ป น เถาเลื้ อ ยเกี่ ย วพั น ไปกั บ ไม อื่ น เมื่ อ ยัง อ อ นๆ ไม
ประเภทนี้ไมแขงแรงพอจึงเลื้อยไปเกาะเกี่ยวกับไมใหญ แตเมื่อเติบโตแลวลําตนก็มีเนื้อออนๆ แต
ขนาดไมใหญโตนัก สวนมากพบในปาเขตรอน จากการสํารวจขอมูลพรรณไมเถาในชุมชน พบวา มีไม
พุมหลายชนิด ไดแก ตําลึง บวบ กาฝาก ยานาง หมอขาวหมอแกงลิง หมอขาวหมอแกงคาง ถั่ว มะระ
และลิเพา เปนตน
ผั ก (foab) ในที่ นี้ ไม ได ห มายถึง พืช ผัก ที่ใชสํ าหรั บ การบริโ ภคเพีย งอยา งเดีย ว แต ผูวิจั ย
หมายถึ งพื ช ที่ มี ลั กษณะเป น ลํ า ต น อ อน ไมมีเ นื้อไม หรือไมลมลุ ก จากการสํ ารวจขอมู ล พรรณไม
ประเภทผั กในชุ มชน พบว า ไม ป ระเภทผักหลายชนิด ไดแก บัว บก ผักกาดนกเขา ผักริ้น ผักกูด
ผักเสี้ยน ผักเสี้ยนผี ปุด ฟาทะลายโจร ผักหนาม ผักตบ ผักกระเฉด ผักบุง และผักโหม เปนตน
หญา (grasses) มีลักษณะใบแคบและยาว จากการสํารวจขอมูลหญาในชุมชน พบวา มีหญา
หลายชนิด ไดแก หญาคา หญาเจาชู หญาดาน หญาไซ หญาดอก หญาดอกขาว หญาหวาย หญาเห็บ
หญาคอม หญาเนเปย หญาอาทาถั้ม แหว ลาโพ และไผเปนตน
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พืชอากาศ (epiphytes) พืชกลุมนี้ตองอาศัยพืชกลุมอื่น แตไมไดดูดอาหารจากพืชเหลานั้น
หากรากลอยในอากาศซึ่งสามารถดูดเก็บความชื้นและอาหารจากอากาศและน้ําฝน สวนใหญ ไดแก
กลวยไมชนิดตางๆ ฝอยลม ฝอยทอง เปนพืชตระกูลมอส (mosses) จากการสํารวจขอมูลพืชอากาศ
ในชุมชน พบวา มีพืชอากาศหลายชนิด ไดแก มอส หนวดฤษี เบี้ยแลน กลวยไมผี กระเลกระลอน
มอนไข เอื้องผึ้ง เอื้องคํา หางกระรอก ไมหอม วานหางชาง เปนตน
กาฝาก (parasites) เปนพืชที่ขึ้นเกาะอยูกับตนไมอื่นๆ และดูดกินอาหารจากตนไมที่เกาะ
อาศัยอยู พืชประเภทนี้อาศัยนกนําเมล็ดไปตกหลนอยูตามกิ่งกานของตนไมอื่นมักจะทําความเสียหาย
แกสวนผลไม เพราะตนไมซึ่งพืชเหลานี้ไปเกาะนานเขาจะทรุดโทรมและตายในที่สุด จากการสํารวจ
ข อ มู ล พรรณไม ช นิ ด กาฝากในชุ ม ชน พบว า มี พ รรณไม ช นิ ด กาฝากมี ห ลายชนิ ด ได แ ก กาฝาก
ขาหลวงหลังลาย คว่ําตายหงายเปน หัววาว จุกโรหินี นมเหมียว และกระเชาสีดา
สัตวปาและสัตวพื้นเมือง
สัตวปาและสัตวพื้นเมือง เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอีกอยางหนึ่งและมีประโยชนตอ
มนุษยมากมาย เชน ประโยชนในดานเศรษฐกิจ เปนอาหารโปรตีนที่สําคัญมีประโยชนดานวิชาการ
หลายสาขาที่จําเปนตองอาศัยสัตวปาเปนตัวทดลอง ประโยชนในดานความงามและคุณคาทางจิตใจ
รวมทั้งในดานการพักผอนหยอนใจ เปนตน
สัตวปาทั่วไปอาจแบงออกเปนประเภทไดดังนี้ คือ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวเลื้อยคลาน สัตว
ครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตวปก ปลา และสัตวน้ําอื่นๆ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ไดแก หมู สุนัข แมว วัว ควาย พังพอน กระรอก และหนู เปนตน
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ไดแก กบ เขียด อึ่งอาง คางคก และกง
สัตวเลื้อยคลาน ไดแก งูเหา งูสิง งูสายรุง งูปากกวาง งูสายพาน งูน้ํา งูจงอาง เหี้ย แลน แย
จิ้งเหลน กิ้งกา และเตา เปนตน
สัตวปก ไดแก นกนางแอน นกกรงหัวจุก นกเขาใหญ นกเปดน้ํา นกเอี้ยง นกกระจอก นก
คาบแค นกกระยาง นกอีลุม นกตีนเทียน นกกระยางควาย นกยางกรอก นกสัก นกยางดํา นกแฝก
นกกวัก นกเปดน้ํา นกกาน้ํา นกอีลุม นกชันพริก นกชันไขเปด นกชันหมาก นกขามแหง นกพริก นกตี้
ชี้ นกเคาแมว นกเขาเล็ก นกเปลา นกกรกเกร็ง นกกรงหัวจุก นกกาเหวา นกกา นกเอี้ยง นกกระจอก
นกกด นกกระปูด นกบินหลาขาว นกบินหลาแจด นกแซงแซว นกขมิ้น นกกุรา นกจิบ นกเค็ด นกโฉง
ขวาน นกนางแอน นกเยี่ยว นกขุม และนกตอยตีวิด เปนตน
ปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ไดแก ปลาชอน ปลาดุก ปลาหมอ ปลากด ปลาโสด ปลาชะโอน ปลา
ขี้ขม ปลาแขยง กุงนา หอยน้ําจืดชนิดตางๆ ปลาหลด ปลาไหล ปลากระทิง ปลาสวาย ปลากราย ปลา
สลาด ปลาสลิด ปลาตุม ปลากัด ปลากริม ปลาสี่สก ปลาลูกขอ ปลากราย ปลามะลิ ปลาไน ปลา
ฉลาด ปลาทัง ปลาทับทิม ปลาจีน ปลาหมอชางเหยียบ (ปลาตรับ) ปลาชอน ปลาดุก ปลาลําปา ปลา
โอน และปลาบู เปนตน
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สัตวอื่นๆ ที่ไมไดอยูใน 5 ประเภท ดังกลาว ที่พบมาก คือ พวกแมลง แมง และมดชนิดตางๆ
1) แมลง หมายถึง สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง รางกายแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนหัว สวน
อก และสวนทอง มี 6 ขา อาจมีปกหรือไมมีปกก็ได จากการสํารวจพบในชุมชน ไดแก แมลงภู แมลง
ทับ แมลงวัน แมลงวี่ แมลงวันทอง และแมลงเมา
2) แมง หมายถึง ชื่อสัตวไมมีกระดูกสันหลัง เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่มีรางกายแบงเปน 2 สวน
คือ สวนหัวกับอกรวมเปนสวนเดียวกัน และมีสวนทองอีกสวนหนึ่ง มีขา 8 หรือ 10 ขา ไมมีหนวด ไม
มีปก จากการสํารวจพบในชุมชน ไดแก แมงมุม แมงดา แมงปอง แมงปอ แมงจูจี้ขี้วัว และแมงเรียน
3) มด หมายถึง ชื่อแมลงหลายชนิดในวงศ formicate สวนทองปลองที่ 1 และปลองที่ 2 ซึ่ง
ติดตอกับคอกคอดกิ่ว ดานหลังปลองทองดังกลาวมีโหนกสูงขึ้น ซึ่งอาจจะโคงมนหรือเปนแผนแบน
จากการสํารวจพบในชุมชน ไดแก มดดํา มดแดง มดน้ําผึ้ง มดคัน มดคันไฟ มดคัน และมดตะนอย
เปนตน
นอกจากนี้ยังมีตั๊กแตน ตั๊กแตนตําขาว กิ้งกือ ไสเดือน ปลวก เกี๊ยะ เคง จิ้งหรีด เรไร และหริ่ง
เปนตน
ซึ่งสภาพภูมิศาสตร สัตวและพืชพรรณมีสวนอยางสําคัญในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน เชน
มีผลตออาชีพ การทํามาหากิน ซึ่งจะนํามาสูพฤติกรรมยอยหรือการกระทําในชีวิตประจําวัน เชน
รายได การใชจาย และการออม เปนตน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การศึกษาถึงบริบทพื้นที่ชุมชนในดานสภาพทางเศรษฐกิจ เปนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราว
ทรั พยากรธรรมชาติ และทรัพยากรอื่น ๆ การใชทรัพยากร กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ หรืออาชีพของ
ประชากร และเรื่องโครงสรางพื้นฐานของชุมชนปฏิบัติการวิจัย
ทรัพยากรธรรมชาติและการใชทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอชีวิต ความเปนอยูของมนุษยและประเทศชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยที่คอยค้ําจุนความเจริญทุกดานของมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
ประกอบดวย ดิน น้ํา ปาไม สัตวปา แรธาตุ และพลังงาน เปนตน ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้นับวันจะ
ถูกทําลายใหสูญสิ้นไป ตราบใดที่มนุษยเราตองการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองความสุขในการ
ดํารงชีวิต เชื่อแนวาในอนาคตทรัพยากรธรรมชาติทุกอยางไมสามารถอํานวยประโยชนแกมวลมนุษย
ไดตามที่มนุษยตองการ
พื้นที่ชุมชน มีทรัพยากรที่สําคัญ ไดแก ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม และ
ทรัพยากรพลังงาน
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ดินและการใชประโยชน
บรรดาทรัพยากรทั้งหลาย ดินเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด เพราะดินเปนทรัพยากรหลักของ
โลก มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น ที่ สุ ด ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย และสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง หลาย ดิ น มี
ความสําคัญตอมนุษยทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และพลังอํานาจทางการเมือง
สภาพของดินในพื้นที่ชุมชน พบวา สภาพดินโดยทั่วไปเปนดินเหนียว ดินปนทราย และดิน
ทรายออน จึงใชประโยชนในการเพาะปลูกเปนหลัก เปนดินที่มีชั้นดินหนามีการระบายน้ําคอนขางเร็ว
เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ความอุดมสมบูรณปานกลาง สวนใหญปลูกยางพารา ทําสวนสับปะรด
และทํ านา สว นบริเ วณที่ลุ มจะเกิ ด น้ําทว ม ลักษณะดิน เปรี้ย ว โดยเฉพาะบริเวณที่ลุมน้ําขัง ดิน ที่
ปรากฏในพื้นที่ชุมชน มีลักษณะดินเหมาะสมแกการปลูกยางพารา การปลูกพืชไร และเหมาะสมแก
การทํานา
น้ําและการใชประโยชน
น้ําเปนทรัพยากรที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปจะมีแหลงน้ําอยู 2 ประเภท คือ น้ําผิวดิน
และน้ําใตดิน
1. น้ําผิวดิน เปนแหลงน้ําธรรมชาติที่เกิดจากฝนตกลงมา และไหลลงแหลงน้ําธรรมชาติตางๆ
ไดแก แมน้ํา ลําคลอง ลําหวย กระจายอยูในพื้นที่ตางๆ ของชุมชน ไดแก คลองปาบอน คลองทาดิน
แดง คลองหวยเกาะกอ อางเก็บน้ําหนองโตะเทา คลองวังฆอง และคลองสายหวะ
สําหรับปริมาณและคุณภาพของน้ําผิวดิน เดือนพฤศจิกายน เปนเดือนที่มีปริมาณน้ําผิวดิน
สูงสุ ด และเดือนมกราคม-กุ มภาพั น ธ มีป ริมาณน้ําผิว ดิน ต่ําสุด สวนคุณภาพของน้ําผิว ดิน พบวา
คุณภาพยังไมไดมาตรฐาน เนื่องจากมีตะกอนปะปนอยูในน้ํา ดังนั้น ถาจะนํามาใชประโยชนอุปโภค
และบริโภค ตองผานกระบวนการกรองน้ํากอน จึงจะนํามาใชอุปโภคและบริโภคได
แหลงน้ําที่ปรากฏในพื้นที่ชุมชน ที่นํามาใชประโยชนเพื่อการเกษตรของชุมชน ไดแก
1) คลองปาบอน
2) คลองทาดินแดง
3) คลองหวยเกาะกอ
4) อางเก็บน้ําหนองโตะเทา
5) คลองวังฆอง
6) คลองสายหวะ
2. น้ําใตดิน เปนน้ําที่เกิดจากฝนตกลงมาขังอยูในพื้นที่ดิน ซึ่งบางสวนจะซึมลงไปในผิวดิน
แหลงน้ําบาดาลที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่ตนน้ํา คือ แหลงน้ําบาดาลในตะกอนน้ําพา ปรากฏ
กระจายอยูในพื้นที่ สามารถพัฒนาแหลงน้ําไดที่ระดับน้ําลึก ตั้งแต 30-100 เมตร มีปริมาณน้ําถึง 1020 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง จนถึงมากกวา 10-20 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง สวนคุณภาพเปนน้ําจืด มี
คุณภาพดี แตมีปริมาณแรเหล็กในน้ําคอนขางสูงในทุกพื้นที่
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การใชแหลงน้ําบาดาลสวนใหญจะใชอุปโภคและบริโภค ซึ่งปรากฏอยูในพื้นที่ชุมชน คือ บอ
น้ําตื้น จํานวน 12 บอ บอบาดาล 5 บอ และประปาหมูบาน 3 แหง
ปาไมและการใชประโยชน
เขตพื้นที่ชุมชน มีพื้นที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ และปาไมที่เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
คิดเปนรอยละ 30 ของพื้นที่ของชุมชน โดยมีพื้นที่อยูทางตอนใตติดตอไปทางทิศตะวันออกของชุมชน
ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ทําการเกษตรของชาวบานในชุมชน สวนมากเปนสวนยางพาราและจะ
นํา ไม ยางพาราไปขายที่ โรงงานรับ ซื้อ และขี้ย างนํามากอไฟ เพื่อหุงตม นอกจากนั้นยังมีการปลูก
สับปะรดรวมกับยางพาราขนาดเล็กอายุ 1-3 ป
พลังงานและการใชประโยชน
พื้นที่ชุมชน ไมมีแหลงพลังงานแตอยางใด แตมีพลังงานทางเลือกที่สามารถพัฒนามาใช
ประโยชนได คือ พลังงานแสงแดด พลังงานลม แกสชีวภาพจากซากพืช ซากสัตว เศษอาหาร และมูล
สัตว
อาชีพของประชากร
ประชากรในชุมชน สวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลูก การเลี้ยง
สัตว และการประมง รองลงมา คือ อาชีพรับจาง อุตสาหกรรม และการคาบริการ
เกษตรกรรม
อาชีพเกษตรกรรม ถือวาเปนอาชีพหลักของประชากรชุมชน คือ ทําสวนยางพารา ทํานา
ทําไร การเพาะปลูก รองลงมา คือ การเลี้ยงสัตว และรับจางทั่วไป
การอุตสาหกรรม
ชุมชน ไมมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีแตอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแก โรงเลื่อยไมแปรรูป
โรงสีขาวขนาดเล็ก และการทํากระเปาพลาสติก
การคาและบริการ
สําหรับการคาและการบริการในชุมชน ประกอบดวย การคาและบริการ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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การคา การประกอบธุรกิจดานการคาขายภายในชุมชนทองถิ่น เปนลักษณะของการประกอบ
กิจการขนาดเล็ก ไดแก รานคาขนาดกลาง เชนรอนขายของชํา ซึ่งกระจายอยูในชุมชน
การบริการ การประกอบธุรกิจดานการบริการภายในชุมชนทองถิ่นมีการประกอบธุรกิจที่
หลากหลาย ไดแก การเลื่อยไมแปรรูป การรับกอสราง รานวัสดุกอสราง รานซอมมอเตอรไซค และ
รานเสริมสวน
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
การศึ กษาบริบทพื้ นที่ชุมชนดานสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม เปนการศึกษาที่เกี่ยวกับ
เรื่องราวของประชากรที่อยูอาศัยในพื้นที่ ซึ่งไดแก เชื้อชาติหรือชาติพันธุ ศาสนา ภาษา การศึกษา
สุขภาพ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี สถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยว และบุคคล
สําคัญโดยมีรายละเอียดสําหรับการอธิบายดังตอไปนี้
ประชากร
ประชากรนับเปนองคประกอบที่สําคัญของพื้นที่ เพราะความเจริญกาวหนาของพื้นที่มักจะ
ขึ้น อยู กับ ประชากรของพื้ น ที่ เ ป นสําคัญ เรื่องสําคัญ ของประชากรที่ควรกลาวถึง คือลักษณะทาง
วัฒนธรรม ซึ่งไดแก เรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และภาษา
ลักษณะทางวัฒนธรรมของประชากร
ลักษณะทางวัฒนธรรมของประชากร หมายถึง ลักษณะทางชาติพันธุหรือเชื้อชาติ ศาสนา
และภาษา ซึ่งลักษณะดังกลาวจะมีความสัมพันธและเกี่ยวของกันอยางมาก จึงไดนํามากลาวไวดวยกัน
โดยปกติ ค นชาติ พั น ธุ ห นึ่ ง หรื อ เชื้ อ ชาติ ห นึ่ ง มั ก จะมี ก ารนั บ ถื อ ศาสนา มี ภ าษาวั ฒ นธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเปนของตนเองอยางหนึ่ง ดังนั้น พื้นที่ใด สังคมใดมีประชากรหลายชาติพันธุ
หลายเชื้อชาติ หลายศาสนา และหลายภาษา อาจจะมีปญหาในเรื่องฐานคิดและความเขาใจซึ่งกันและ
กันได
การศึกษาถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่ชุมชนปฏิบัติการมี ดังนี้
เชื้อชาติ ประชากรในพื้นที่ชุมชน สวนใหญมีเชื้อสายไทยซึ่งสืบเชื้อสายตามผูใหกําเนิด และ
คนไทยเชื้อสายจีน
ศาสนา ประชากรในพื้นที่ชุมชน มีการนับถือศาสนา 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธและศาสนา
อิสลาม นับถือศาสนาพุทธรอยละ 99.6 ของประชากร และนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 0.4 ของ
ประชากรทั้งหมด และมีศาสนสถานที่สําคัญ 3 แหง
1) สํานักสงฆคงคาลอม
2) วัดทาดินแดง
3) ปาชาบานตีน
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การศึกษา
การศึกษาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรของชุมชนใหมีประสิทธิภาพสามารถ
เอาตัวรอดอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูความเปน
จริงของชีวิต โดยการถายทอดความรู ความจริง การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม สูการสรรค
สรางสังคมใหมีความเจริญขึ้น โดยมีการนําเสนอขอมูลดังนี้
ขอมูลระดับการศึกษาของประชากร
ประชากรโดยสวนใหญมีระดับการศึกษาภาคบังคับ คือ การศึกษาในระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย และมัธยม
ประชากรในชุมชนสวนใหญไดรับการศึกษาภาคบังคับ และมีบางสวนไดรับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งมีผูที่ไดรับการศึกษาในระดับนี้กระจายอยูในชุมชน
ขอมูลสถานศึกษา จํานวนนักเรียน และจํานวนครูของชุมชน
ขอมูลของสถานศึกษา จํานวนนักเรียน และจํานวนครูของชุมชน สามารถแสดงรายละเอียด
ไดในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3: แสดงจํานวนนักเรียน และจํานวนครูของชุมชน
สถานศึกษา

ลําดับที่

1.
2.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนในชุมชน

การจัดการศึกษาระดับ
-กอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา

จํานวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
27
18
45
56
71
127

ที่มา : ขอมูลจากสถานศึกษา และองคการบริหารสวนตําบลวังใหม

จํานวนครู
ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
9
13

จากข อ มู ล ในตารางที่ 3 พบวา สถานศึก ษาในชุ มชน มีส ถานศึก ษาเฉพาะในระดับ กอ น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และประถมศึกษา โดยมีสถานศึกษาทั้งหมด 2 แหง แบงเปนสถานศึกษาใน
ระดับกอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนสถานศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาจํานวน 1 แหง
สุขภาพ
สุขภาพ เปนเรื่องที่มีความหมายกวางมาก เพราะสุขภาพหมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณทั้งทาง
รางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ กลาวคือ มีรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมเจ็บปวย ไมพิการโดยไม
จําเปน มีปจจัยการดํารงชีวิตพอเพียง มีจิตใจเบิกบาน มีสติปญญาดี ไมเครียด ครอบครัวอบอุน มี
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สิ่งแวดลอมดี ชุมชนเขมแข็ง มีความเสมอภาค มีความสมานฉันท ไดทําความดี จิตใจเปนสุข มีศาสนา
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความเอื้อเฟอ ผูคนเห็นแกตัวนอย และมีความเปนประชาสังคม
สุขภาพสามารถสรางไดที่บุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน โรงงาน แมแตบนทองถนน และ
ทุกๆ แหง สรางไดโดยทุกคน และเมื่อเกิดสุขภาพไมดี ก็มีระบบการบริการที่ดี มีคุณภาพไวบริการอยาง
เสมอภาค
การศึกษาดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่หนึ่ง จําเปนตองมีหลักเกณฑในการพิจารณาวามี
องค ป ระกอบและตัว ชี้วัดอะไรบาง ปจ จุบัน กระทรวงสาธารณะสุขไดเสนอแนวคิดเรื่องเมืองไทย
สุขภาพดี (Healthy Thailand) ซึ่งเปนแนวคิดที่ใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี โดยที่ประชาชน
สามารถดูแลสุขภาพของตนเองไดตามเกณฑที่กําหนดคือ 1). ดานการออกกําลังกาย 2). ดานอาหาร
การกิน 3). ดานการจัดการอารมณ 4). ดานการลดโรค และ 5). ดานสิ่งแวดลอม
จากองคประกอบหลักที่กําหนดเบื้องตนไว 5 ดาน ดังกลาวแลวนั้น จําเปนตองนําไปวิเคราะห
เพื่อสรางตัวชี้วัดในแตละดาน และเปาหมายของการบรรลุผลเมืองไทยสุขภาพดีตอไป เชน มีลานกีฬา
หรือสถานที่ออกกกําลังกายเพียงพอ หรือมีตลาดสดนาซื้อไดมาตรฐาน ปลอดภัยสําหรับผูบริโภค
หรือไม มีมาตรการคุมครองผูบริโภค มีสวนสาธารณะเพียงพอสําหรับคนในเมืองหรือเขตเทศบาล
หรือไม เปนตน
นอกจากนี้จะตองมีระบบบริการสุขภาพที่ดี เชน ระบบบริการระดับตน ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน ระบบบริการฉุกเฉิน ระบบบริการระดับสูงที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มีความ
เสมอภาคและมี ค วามเป น ธรรม มีบ ริ การทั้ง การเสริ มสร างสุขภาพ การควบคุม ปองกัน โรค การ
รักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพอยางผสมผสานและเปนองครวม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ในชุมชนหมูที่ 4 ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน
จังหวัดพัทลุง มีจํานวน 1 แหง
นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลอีก 1 แหง เปนโรงพยาบาลประจําอําเภอ คือ โรงพยาบาลปาบอน
โรครายที่สําคัญของพื้นที่
ประเภทการเจ็บปวยที่เขารับการรักษาในสถานีอานามัย
1) โรคทางเดินหายใจ
2) โรคปวดขอและระบบกลามเนื้อ
3) โรคผิวหนัง
4) โรคทางเดินอาหาร
5) แผลติดเชื้อ และอุบัติเหตุทั่วไป
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การเมืองการปกครอง
การเมือง
การเมือง คือ การจัดสรรอํานาจเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน และสนองตอบความ
ตองการของประชาชนอยางเสมอภาค และเทาเทียม ดังนั้น จึงตองมีตัวแทนของประชาชนที่มาจาก
การเลือกตั้งเขาไปจัดสรรอํานาจภายใตกฎ และระเบียบอยางเปนธรรม
การเมืองในประเทศไทยมีอยู 3 ระดับ คือการเมืองระดับชาติ การเมืองระดับทองถิ่น และ
การเมืองภาคพลเมือง
1) การเมืองระดับชาติ
2) การเมืองระดับทองถิ่น
2.1) องคการบริหารสวนจังหวัด
2.2) เทศบาล
2.3) องคการบริหารสวนตําบล
สําหรับชุมชนปฏิบัติการวิจัย มีคณะกรรมการหมูบานจํานวน 12 คน ดังนี้
(1) ผูใหญบานจํานวน 1 คน
(2) ผูชวยผูใหญบานจํานวน 3 คน
(3) กรรมการหมูบานจํานวน 8 คน
วัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต แบบแผนพฤติกรรมการปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด
ในสถานการณตางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถแกไขและซาบซึ้งรวมกัน เนื่องจากเปนสิ่งที่ดี
งาม มีลักษณะโดดเดน หรือลักษณะเฉพาะตัว ประกอบดวยเอกลักษณดานศิลปกรรม หัตถกรรม
วรรณกรรมทองถิ่น เพลงพื้นบาน และการละเลนพื้นบานสําหรับชุมชนปฏิบัติการ ไดมีการพัฒนาการ
ทางดานวัฒนธรรมมาเปนเวลาชานาน ผูคนในพื้นที่ไดพบปะสังสรรคกับคนในพื้นที่อื่นๆ โดยรอบ จึง
ทําใหวัฒนธรรมของชุมชนมีทั้งความกลมกลืนกับพื้นที่อื่นๆ และมีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง ดังนี้
วิถีของประชาชนในพื้นที่ คือ วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน สวนใหญมี
ความเปนอยูที่เรียบงาย ใชชีวิตแบบพอเพียง อาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ หนุมสาวนิยมไป
ศึกษาเลาเรียนและทํางานที่ตางจังหวัด ทํางานโรงงาน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทําสวนยางพารา ทํานา คาขาย เลี้ยงสัตว ประกอบธุรกิจสวนตัว และรับจางทั่วไป
ศิลปกรรม/หัตถกรรม คือ ศิลปหัตถกรรมบางอยางไดสูญหายไปแลวและบางอยางกกําลังจะ
สูญหาย ปจจุบันมีกลุมแมบานจักสานกระเปา และผลิตภัณฑจักสานพลาสติก

76
การละเลนพื้นบาน คือ เปนการละเลนที่แสดงถึงเอกลักษณของทองถิ่น เปนกิจกรรมบันเทิง
ที่แฝงไวดวยสัญลักษณสะทอนวิถีชีวิต และความเชื่อของสังคมที่สืบทอดมาแตโบราณ มักสอดแทรก
ความสนุกสนานบันเทิงคูไปกับการทํางานทั้งชีวิตประจําวันในเทศกาลงานบุญและตามระยะเวลาแหง
ฤดูกาล ซึ่งในชุมชน มีการละเลนของเด็ก ไดแก ไมอี่ เขยิก มาชิงเสา การเลนหมาหางแดง หมากเก็บ
มอญซ อ นผ า เข า เมื อ ง เล น ขายของ ทอยติ่ ง วิ่ ง เป ย ว เตย ทอยกลอก และป ด ตาซ อ นหา ส ว น
การละเลนของผูใหญ ไดแก การชนวัว การตีไก ปลากัด ไพ และการเลนไฮโล เปนตน
ประเพณี
ประเพณี หมายถึ ง สิ่ ง ที่ นิ ย มประพฤติ ป ฏิ บั ติ สื บ ต อ กั น มาจนกลายเป น แบบแผน
ขนบธรรมเนีย ม หรือจารีตประเพณี อันเปน วิถีชีวิตของกลุมบุคคลภายในชุมชน พบวา ประเพณี
สามารถจํ า แนกได 2 ลั กษณะ ประกอบด ว ย ประเพณี ชีวิ ต บุค คล และประเพณี ป ระจํ าป โดยมี
รายละเอียดสําหรับการอธิบายดังตอไปนี้
ประเพณีชีวิตบุคคล
ประเพณีในรอบชีวิตบุคคล เปนประเพณีที่ไดถือปฏิบัติรวมกันในรอบชีวิตของบุคคล และมี
การสื บ ทอดกั น มาจนปรากฏเป น แบบแผนที่ แน น อน ไดแ ก ประเพณีก ารเกิ ด ประเพณีก ารบวช
ประเพณีการแตงงาน และประเพณีงานศพ ซึ่งแตละประเพณีมีรายละเอียด (อัจฉรา วงศวัฒนามงคล,
2554) ดังนี้
ประเพณีการเกิด
ประเพณีการเกิด ในอดีตเมื่อแมตั้งทองใกลคลอด ผูเปนพอจะตัดฟนมาเตรียมไวเพื่อ
ใชในการอยูไฟ เมื่อถึงวันคลอดหมอตําแยเปนผูทําคลอด หลังจากทารกคลอดแลว หมอตําแยจะตัด
สายสะดือดวยผิวไมรวก เหลาบางๆ กอนตัดใชดายผูกสะดือ 3 เปลาะ แลวจึงตัด หลังจากนั้นหมอ
ตําแยจะสงทารกใหกับญาติที่คอยรับ ซึ่งจะเลือกคนที่มีลักษณะนิสัยและความประพฤติดี มีศีลธรรม
สภาพเรียบรอย ฉลาด ขยัน เพราะเชื่อวาเมื่อทารกเติบโตขึ้น จะมีอุปนิสัยเหมือนคนที่รับและอุมเปน
คนแรก แลวจึงนําทารกอาบน้ําในอางน้ําใสซึ่งใสแกวแหวนเงินทองของมีคาไวในอางเพื่อความเปนสิริ
มงคล เชื่อวาเมื่อทารกเติบโตขึ้นจะเจริญร่ํารวย
เมื่ออาบน้ําเสร็จแลวนําทารกใสกระจาดหรือกระดงโดยใสสมุดดินสอเข็มกับดายไว
ในกระดงนั้นดวย เชื่อวาเมื่อทารกเติบโตขึ้นจะเปนคนดีมีความรู มีสติปญญาเฉลียวฉลาดแลวญาติ
อาวุโสจะอุมเด็กโยนไปโยนมาแลวพูดวา “สามวันลูกผี สี่วันลูกคน ลูกของใครรับไดเอาไปเนอ” แลวสง
เด็กใหกับญาติคนอื่นๆ ที่นั่งลอมเปนวงสงตอๆ กันไปรอบวง ใหแมคนที่มีประวัติเลี้ยงลูกงาย เปนคน
รับคนสุดทาย แลวนําเด็กใสไวในกระดงตามเดิม ใชผาโจงกระเบนของผูที่เปนพอมาทําเปนกระโจมหุม
กระดงไว และวางไวขางๆ แมที่นอนอยูไฟ แมจะอยูไฟ 7-9 วัน ทารกก็จะนอนกระโจมอยูขางๆ แม 79 วันเชนกัน
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การดูแลเด็กเพื่อไมใหเด็กปวดทองนั้นจะใชมะกรูดลนไฟคลึงทองเด็ก สําหรับรกเด็ก
จะใสในหมอดิน ใสเกลือกันรกเนา นําหมอดินไปฝงไวใตบันไดบาน เชื่อวาไมใหลูกลืมถิ่นฐานบานเกิด
สําหรับแมหลังคลอดแลวจะอยูไฟประมาณ 7-9 วัน กอนอยูไฟตองมีพิธีดับพิษไฟกอนขึ้นกระดานไฟ
กระดานไฟเปนกระดานไมแผนเดียว บางแหงทําแครไมไผเปนขี้ฟาก กวาง 90 เซนติเมตร ยาวพอดีคน
นอน ใชไมสะแกเผาเปนถานไวดานขางกระดานแลวใหแมนอนตะแคงเพื่อมดลูกเขาอูเร็ว กอนขึ้น
กระดานไฟใหกราบ 3 ครั้ง เวลาทําพิธีอยูไฟ หรือเรียกพิธีตั้งกรรม มีกวัก กระสวย กําเหลาคือนําสําลี
ชุบเหลาแลวหอไวดวยผาขาวคลายลูกประคบ เคียว ไมพาย เพื่อใชในพิธีอยูไฟ และใชลูกประคบที่
ชองคลอดเพื่อสานแผล และประคบเตานมเพื่อใชน้ํานมออก ระหวางอยูไฟตองอาบน้ําตมใบมะขาม
อุนๆ ทุกวันจนกวาจะออกไฟขณะอยูไฟหามถามวารอนไหม เชื่อกันวาจะทําใหแมที่อยูไฟรอน บาง
บานจะตัดไมที่มีหนามมาไวใตถุนบานใหตรงกับคนที่อยูไฟนอนอยูเพื่อปองกันผีกระสือมารบกวน สวน
ทางประตูบานจะนําแหมาบังไวเพื่อกันผีเชนกัน การออกไฟตองดูฤกษ ใชวิธีกํา-เปา-กํา คือ วันคู เปา
คือ วันคู วันใดที่ตรงกับวันเปาก็ออกวันนั้นหลังออกไฟจะมีพิธีสูขวัญแมและลูกพิธีสูขวัญแมและลูก
ญาติๆ และเพื่อนบานมารวมอวยพรและผูกขอมือ มีหมอทําขวัญหมอจะทําพิธีเรียกขวัญเด็กโดยนํา
ขันธ 5 มี ธูปเทียน ดอกไม อยางละ 5 และเงินใสในหวดคือที่นึ่งขาวเหนียว แลวตั้งนะโม 3 จบ กลาว
คําอวยพรเรียกขวัญ และกระแทกหวด 3 ครั้ง จากนั้นหมอนําของที่อยูในหวดกลับบาน ปจจุบันหญิงมี
ครรภนิยมฝากทองและทําคลอดที่โรงพยาบาลหรือที่โดยแพทยแผนปจจุบัน
ประเพณีการบวช
ประเพณีการบวช ในชุมชน สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ พอแมมีความเชื่อวาถามีลูก
ชายขอใหไดบวช เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และจะไดอานิสงสเกาะชายผาเหลืองลูกขึ้นสวรรค การบวช
จะกระทําไดเมื่อชายมีอายุ 20 ปบริบูรณ พอแมจะพาไปฝากวัดที่จะอุปสมบทกับพระอุปชฌายหรือ
เจาอาวาสเพื่อขอฉายาในเพศบรรชิตและใหอยูในวัดตั้งแต 7-15 วัน หรือ 1 เดือน เพื่อการทองคําขอ
บรรพชาและเรียนรูขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีตของพระสงฆ
เมื่อถึงวันอุปสมบทจะนํานาคไปปลงผมที่วัดโดยมีพอแมเปนบุคคลแรกที่เริ่มตนตัด
ผม แตงตัวนาค รับศีล และนํานาคมาทําขวัญนาค หรืออาจใหพระเทศนาสอนนาค เพื่อใหละลึกถึง
พระคุ ณของบิดามารดาที่ เลี้ ย งดู มาตั้งแตเล็กจนโต และมีการเวีย นเทียนโดยการตั้งบายศรีสูขวัญ
หลังจากนั้นนํานาคไปบวชที่อุโบสถ ทําทักษิณาวัตรรอบเสมาอุโบสถ 3 รอบ วันทาเสมาหนาอุโบสถ
โปรยทาน ญาติพี่นองจะอุมนาคขามธรณีประตูและนาคจะใชมือแตะขอบบนประตูอุโบสถ บางคนจับ
ชายเสื้อนาคเชื่อวาจะไดอานิสงคแหงบุญครั้งนี้ อุปชฌายพระคูสวดและพระอันดับ ทําพิธีการบวชให
นาคเปนพระสงฆแลวทําพิธีฉลองพระบวชใหมในตอนเชาของวันรุงขึ้นหรือตอนเพลในวันเดียวกัน

78
ประเพณีการแตงงาน
กอนการแตงงาน มีขั้นตอน ดังนี้
(1) การสูขอ เมื่อชายหญิงเกิดความรัก ความรูสึกพึงพอใจตอกันและกัน ฝายชายจะ
ทําการสูขอโดยญาติผูใหญฝายชายที่เรียกวา “เถาแก” จะมาสูขอฝายหญิง การหมั้นหมาย เมื่อฝาย
ชายมาสูขอฝายหญิงตกลงจะกําหนดวันหมั้นหมาย ซึ่งเปนสัญญาวาจะแตงงานกัน การหมั้นหมายอาจ
กําหนดใหมีกอนแตงงานหรือมีการหมั้นหมายในวันแตงงานก็ไดแลวแตทั้งสองฝายจะเห็นสมควร
(2) พิธีแตงงาน กําหนดการจัดพิธีแตงงานนิยมจัดพิธีในเดือนคู คือ เดือนยี่ หก แปด
เกา (สําหรับเดือนเกาเปนเดือนคี่แตกําหนดใหแตงงานไดเพราะเชื่อวาเลข 9 เปนเลขมงคลหมายถึง
ความเจริญกาวหนา) สิบ และสิบสอง พิธีแตงงานสวนมากจะจัดที่บานฝายหญิง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(2.1) พิธีสงฆ กําหนดใหมีในตอนเชาของวันแตงงานนิมนตพระสงฆ 9 รูป รวม
พระพุทธ เปนสิบ คูบาวสาวจะรับศีล ถวายภัตตาหาร และรับพรเพื่อความเปนสิริมงคล
(2.2) การยกขันหมาก หลังพิธีสงฆจะมีการจัดขันหมากโดยฝายชายเปน
ฝายจัดหา ประกอบดวย ตนกลวย ตนออย กลวย สม ขนมเปยะ ขนมกง พรอมกับสินสอดทองหมั้น
ตามธรรมเนียมประเพณี
(2.3) พิธีหลั่งน้ําสังข เปนพิธีที่จัดขึ้นเพื่ออวยพรคูบาวสาวใหอยูเย็นเปนสุข
(2.4) พิธีผูกขอมือ เปนพิธีใหศีลใหพรคูบาวสาวโดยใชสายสิญจนขอมือบาวสาว
(2.5) พิธีสงตัวเขาหองหอ เปนพิธีที่ญาติผูใหญที่เคารพถือของบาวสาวเปน
ผูทําพิธีที่นอนใหกับบาวสาวเปนผูทําพิธีปูที่นอนใหกับบาวสาว และโรยกลีบกุหลาบ ใบเงิน ใบทอง
และใบนาก บนที่นอนเพื่อสื่อความหมายวามอบเจาสาวใหเจาบาว
ประเพณีงานศพ
ประเพณีงานศพ ในอดีตเมื่อมีคนตายตองแจงหมอประจําตําบลแลวนําไปเผาไดเลย
หรือตายเชาเผาเย็น หรือบางรายมีมีการตั้งศพสวดพระอภิธรรม 1 คืน จึงจะนํามาเผา ปจจุบันเมื่อคน
ในบานตาย ตองแจงนายทะเบียนทองที่ภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงจะจัดงานศพตามประเพณี ซึ่งมี
ขั้นตอนพิธีกรรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนี้ การอาบน้ําศพ การรดน้ําศพ การตราสังและบรรจุศพ
การสวด พระอภิธรรม การทําบุญหนาศพ การเผา และการเก็บอัฐิ
การอาบน้ํ า ศพ เป น การชํ า ระศพให ส ะอาดด ว ยน้ํ า อบ ทาแป ง หรื อ ขมิ้ น ให ศ พ
เปลี่ยนเสื้อผา แตงตัวใหเรียบรอย และนําไปตั้งใหญาติและผูที่คุนเคยไดรดน้ํา การรดน้ําศพ เปนการ
ขอขมาหรือขออโหสิ กรรมศพ จากนั้นจะมีการตราสังบรรจุศพโดยการนํากรวยดอกไมใสในมือมั ด
ตราสังที่มือระหวางอกและใสเงินปากศพ กอนบรรจุศพใสโลงจะทําพิธีกรรมทําน้ํามนตเบิกโลง ใชมีด
บากโลงศพแลวจึงนําศพบรรจุและตั้งศพบําเพ็ญกุศล หันศรีษะศพไปทางทิศตะวันตก การบําเพ็ญกุศล
ศพนิยมทําตอนหัวค่ํา นิมนตพระ 4 รูป สวดพระอภิธรรมจบแลวเจาภาพกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลให
ผูต าย จะสวดกี่ คืนก็ ได ที่นิ ย มประมาณ 3 คืน หรือ 5 คืน หรือ 7 คืน แลว แตฐ านะเจาภาพหลัง
จากนั้นอาจเก็บศพไวหรือเผาเลยในพิธีการเผานิยมใหลูกหลานหรือผูที่เคารพนับถือผูตายบวชเณรเพื่อ
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จูงศพ หรือที่เรียกวา “บวชเณรหนาไฟ” ในพิธีเผาศพกอนเผามีพระเทศนหนาศพ 1 กัณฑ สวดมาติกา
ทอดผาบังสุกุล เผาศพแลวมีการเก็บอัฐิ การเก็บอัฐิ จะทําในวันรุงขึ้นหลังจากเผาตองเตรียมน้ําอบ
น้ําหอม ดอกไม ธูป เทียน ผาขาวสําหรับหออัฐิ หลังจากทําพิธีบังสุกุลแลว นําอัฐิเก็บไวในโกศสําหรับ
บูชา หรือเก็บไวในสถูปเจดีย หรือนําไปลอยอังคาร หลังงานศพจะทําบุญอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแก
ผูตาย เชน ทําบุญ 7 วัน หรือ 50 วัน หรือ 100 วัน หรือทําบุญครบรอบวันตาย ถาผูตายเปนพระสงฆ
ซึ่งเคยเปนเจาอาวาสจะทําบุญประจําปในวันขึ้น 12 ค่ําเดือน 10 ของทุกป และในวันสงกรานตจะ
ทําบุญอัฐิของบรรพชนผูลวงลับเปนบุญทักษิณานุปทานทุกป
ประเพณีในรอบประจําป เปนประเพณีที่ถือปฏิบัติรวมกันในรอบปและมีการสืบทอดกันมา
เปนแบบแผนอยางเดียวกันจนเปนที่ยอมรับ เชน ประเพณีวันวาง ประเพณีทําบุญเดือนสิบ ประเพณี
เขาพรรษา ประเพณีลากพระ เปนตน ซึ่งแตละประเพณีมีรายละเอียด ดังนี้
ประเพณีทอดผาปา
ประเพณีทอดผาปา พิธีทอดผาปา เปนประเพณีการทําบุญอีกอยางหนึ่งของชาวพุทธ
คลายกับประเพณีทอดกฐิน แตไมมีการกําหนดระยะเวลา คือสามารถจัดเมื่อไรก็ได ในแตละปหนึ่งๆ
จะมีการจัดพิธีกรรมการทอดผาปากี่ครั้งก็ไดตามความเหมาะสมและเหตุผลตามการสมควร
ที่มาของการทอดผาปา ในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระบรมศาสดายังมิไดอนุญาตให
พระภิกษุทั้งหลายรับ จีวรจากชาวบาน พระภิกษุเหลานั้นจึงตองเที่ยวเก็บผาที่เขาทิ้งแลว เชน ผา
เปรอะเปอนที่ชาวบานไมตองการนํามาทิ้งไว ผาหอศพ เมื่อรวบรวมผาชิ้นเล็กนอยพอแกความตองการ
แลว จึงนํามาซักทําความสะอาด ตัดเย็บ ยอม เพื่อทําเปนจีวร สบงหรือสังฆาฏิ ผืนใดผืนหนึ่ง การทํา
จี ว รของภิ ก ษุ ใ นสมั ย พุ ท ธกาลจึ ง ค อ นข า งยุ ง ยากและเป น งานใหญ ชาวบ า นทั้ ง หลายเห็ น ความ
ยากลําบากของพระภิกษุสงฆ ก็ตองการจํานําผามาถวาย แตเมื่อยังไมมีพุทธานุญาตโดยตรง จึงนําผา
ไปทอดทิ้งไว ณ ที่ตางๆ เชน ในปา ตามปาชา หรือขางทางเดิน เมื่อภิกษุมาพบเห็นวาเปนผาที่ผูเปน
เจาของทอดอาลัยแลว ก็นําเอามาทําเปนสบงจีวร จึงกลายมาเปนพิธีการทอดผาปาในปจจุบัน สําหรับ
ในเมืองไทย พิธีทอดผาปาไดรับการรื้อฟนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวราชกาลที่
4 ดวยทรงพระประสงคจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในทางศาสนา ความจริงแลว การทอดผาปา
มี อ ยู อ ย า งเดี ย ว คื อ การนํ า ผ า ไปทิ้ ง ไว ดั ง ที่ ก ลา วมาแลว แต ใ นปจ จุ บั น นิ ย มทํ า ในรู ป แบบต า งๆ
แตกตางกันไปจึงมีชื่อเรียกเปน 3 อยาง คือ
(1) ผาปาหางกฐิน ไดแก ผาปาชนิดที่เจาภาพจัดใหมีขึ้นตอจากการทอดกฐิน คือ
เมื่ อ ทํ า พิ ธี ท อดกฐิ น เสร็ จ แล ว ก็ ใ ห มี ก ารทอดผ า ป า ด ว ยเลย จึ ง เรี ย กว า ผ า ป า หางกฐิ น
หรือผาปาแถมกฐิน
(2) ผาปาโยง ไดแก ผาปาที่จัดทํารวมๆกันหลายกองนําบรรทุกเรือแหไปทอดตามวัด
ตางๆ ซึ่งอยูริมแมน้ําจึงเรียกวาผาปาโยงจะมีเจาภาพเดียวหรือหลายเจาภาพก็ได
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(3) ผ า ป า สามั ค คี ไดแก ผา ปาที่ มีการแจกฎี กาบอกบุ ญ ไปตามสถานที่ต างๆ ให
รวมกันทําบุญแลวแตศรัทธา โดยจัดเปนกองผาปามารวมกัน จะเปน กี่กองก็ไดเมื่อถึงวันทอดจะมี
ขบวนแหผาปามารวมกันที่วัดอยางสนุกสนาน บางทีจุดประสงคก็เพื่อรวมกันหาเงินสรางถาวรวัตถุ
ตางๆ เชน โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ เปนตน
การทอดผาปาใหผูเปนเจาภาพไปแจงความประสงคแกเจาอาวาสวัดที่ตองการจะนํา
ผาปามาทอด เรียกวาการจองผาปา เมื่อกําหนดวันเวลาเปนที่เรียบรอยแลว ก็ทําการตั้งองคผาปา ซึ่ง
สิ่งสําคัญที่จะตองมี ก็คือ 1. ผา 2. กิ่งไมสําหรับพาดผา และ 3. หอุทิศถวายไมเจาะจงพระรูปใดรูป
หนึ่งเจาภาพจะจัดหาผาสําหรับพระภิกษุผืนหนึ่งอาจเปนสบง จีวร สังฆาฏิ หรือทั้ง 3 อยางแลวแต
ศรัทธาเพราะไมมีขอกําหนด นํากิ่งไมไปปกไวในภาชนะขนาดพอสมควรเพื่อใชเปนผาที่พาดปา และใช
สําหรับนําสิ่งของเครื่องใชที่ถวายพระ เชน สบู ยาสีฟน ผาเช็ดตัว ผาอาบน้ําฝน สมุด ดินสอ เปนตน
สําหรับเงินหรือปจจัยนั้นนิยมเสียบไมปกไวกับตนกลวยเล็กๆ ในกองผาปานั้น ในสมัยโบราณ ไมตองมี
การจองผาปา เมื่อเจาภาพนําองคผาปาไปถึงวัดแลว ก็จุดประทัดหรือสงสัญญาณดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ให
พระทานรูวามีผาปา เปนอันเสร็จพิธี หรือจะอยูรอใหพระทานมาชักผาปาดวยก็ได แตในปจจุบัน ให
นําผาปาไปวางตอหนาพระสงฆ กลาวคําถวายผาปา พระสงฆรูปหนึ่งผูไดรับฉันทานุมัติจากหมูสงฆก็
จะลุกขึ้นเดินถือตาลปตรมาชักผาสุกุลที่องคผาปาโดยกลาวคําปริกรรมวา “อิมัง ปงสุกุลละจีวะรัง อัส
สามิกัง มัยหัง ปาปุณาติ” แปลใจความไดวา “ผาบังสุกุลผืนนี้ เปนผาที่ไมมีเจาของหวงแหน ยอมตก
ไปเปนของขาพเจา” ตอจากนั้นพระสงฆจึงสวดอนุโมทนาในผลบุญ เจาภาพกรวดน้ําอุทิศสวนกุศล
เปนอันเสร็จสิ้นพิธี สิ่งสําคัญที่สุดในการทอดผาปาก็คือ ผูที่ถวายตองตั้งใจหรือกลาวคําถวายอุทิศแด
ภิกษุสงฆผูตองการบังสุกุลอยางเดียว จึงจะไดชื่อวา เปนการทอดผาปา
ประเพณีลากพระ
ประเพณีลากพระถือเปนประเพณีที่สืบทอดเจตนาความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา
โดยผูคนชาวใตในอดีตไดนําเอาพุทธประวัติตอนเทโวโรหรปริวัตต มาเปนบริบททางความเชื่อ เพื่อ
กอใหเกิดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีลากพระจึงไดเกิดขึ้นในสังคมชาวพุทธเกษตรดั้งเดิมในภาคใต
ทั้งนี้ชวงเวลาของการประกอบประเพณีดังกลาวสอดคลองกับสภาพของสังคมเกษตรกรรม ซึ่งอยู
ในชวงการทํานาป ที่ตรงกับเทศกาลวันออกพรรษา ในทางพระพุทธศาสนามีเรื่องราวตามที่ชาวบาน
ศรัทธาในพุทธประวัติตอนเทโวโรหะ ซึ่งมีความวาพระพุทธองคไดเสด็จไปจําพรรษาในสวรรคชั้น
ดาวดึงส เพื่อตรัสเทศนาพระสัตตปกรณาภิธรรมปฎก ภายในไตรมาสเพื่อกระทําปจจุปปสญาณการ
สนองพระคุณของมารดา (ญาณที่รูเรื่องปจจุบัน) ครั้นถึงเดือน 11 ตรงกับแรม 1 ค่ํา พระพุทธองคจึง
ไดเสด็จลงสูมนุษยโลกโดยทาวโกสียไดนฤมิตบันไดทิพยทั้ง 3 ลงมาจากเทวโลก คือ บันไดทอง อยู ณ
เบื้องขวา บันไดเงินอยู ณ เบื้องซาย บันไดแกว ประดิษฐานอยูทามกลาง อันเปนบันไดทองขางขวานั้น
เปนที่ลงแหงหมูพรหมทั้งหลาย บันไดเงินขางซายนั้นเปนที่ลงแหงหมูเทพยดาทั้งหลาย บันไดแกวใน
ทามกลางนั้นเปนทางเสด็จสมเด็จพระสัพพัญู ชาวบานจึงไดหยิบยกเอาความพุทธประวัติดังกลาวมา
เปนสาระในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยถือเอาวาเมื่อพระพุทธเจาเสด็จลงจากสรวงสวรรค
ชั้นดาวดึง พุทธศาสนิกชนจะตองไปเฝารับเสด็จ แหแหนตอนรับกิจกรรมการลากพระจึงไดจําลองเอา
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พระราชรถมารับเสด็จและอัญเชิญพระพุทธองคประทับในบุษบก แลวพุทธศาสนิกชนไดเฝาแหนรับ
เสด็จดวยการลากพระราชรถนั้น สวนพระพุทธรูปที่อันเชิญมาประดิษฐานในบุษบกนั้นจะตองเปน
พระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส หรือปางเปดโลก เพื่อใหตองตามความในพระพุทธประวัติ และ
รวมกันลากพระราชรถออกจากวัดออกไปตามถนนหนทางในหมูบานและจะไปรวม ณ สถานที่หนึ่งที่
เปนจุดรวมกันระหวางหมูบาน การชักลากจะใชเชือกปานมนิลาขนาดใหญ หรือหวายเสนใหญผูกกับ
พระราชรถทั้งสองดานปลอยปลายเชือกอีกดานหนึ่งไวสําหรับจับเพื่อชักลาก ยาวประมาณ 10-20
เมตร โดยใชตะโพนเปนเครื่องสงสัญญาณ
วันเขาพรรษา
ประเพณีวันเขาพรรษา ตรงกับแรม 1 ค่ํา เดือน 8 “เขาพรรษา” แปลวา “พักฝน”
หมายถึง พระภิกษุสงฆตองอยูประจํา ณ วัดใดวัดหนึ่งระหวางฤดูฝน ไมจําเปนตองจาริกโปรดสัตว
โดยเหตุ ที่พระภิ กษุ ในสมั ย พุทธกาล มีห นาที่จ ะตองโปรดสัตว และเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนแก
ประชาชนไปในที่ตางๆ ไมจําเปนตองมีที่อยูประจํา แมในฤดูฝน ชาวบานจึงตําหนิวาไปเหยียบขาวกลา
และพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจาจึงทรงวางระเบียบการจําพรรษาใหพระภิกษุอยูประจําตลอด 3
เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแตวันแรม 1 คํา เดือน 8 ของทุกป ถาปใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเปน
วันแรม 1 ค่ํา เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 เวนแตมีธุระจําเปนตอง
เดินทางไปแลวไมสามารถจะกลับไดในเดี๋ยวนั้น ก็ทรงอุนุญาตใหไปแรมคืนได คราวหนึ่งไมเกิน 7 คืน
เรียกวา สัตตาหะ หากเกินกําหนดนี้ถือวาไมไดรับประโยชน แหงการจําพรรษา จัดวาพรรษาขาด
ระหวางเดินทางกอนหยุดเขาพรรษา หากพระภิกษุสงฆเขามาทันในหมูบานหรือในเมืองก็พอจะหาที่
พักพิงไดตามสมควร แตถามาไมทันก็ตองพึ่งโคนไมใหญเปนที่พักแรม ชาวบาน จึงชวยกันปลูกเพิง
เพื่อใหทานไดพักอาศัยพักฝน รวมกันหลายๆองค ที่พักดังกลาวนี้เรียกวา “วิหาร” แปลวาที่อยูสงฆ
เมื่อหมดฝนแล ว พระสงฆทา นออกจาริกตามกิจของทาน ครั้นถึงหนาฝนใหมทานก็กลับมาพักอีก
เพราะสะดวกดี แตบางทานอยูประจําเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เลือก
หาสถานที่สงบเงียบไมหางไกลจากชุมชนนัก สรางที่พัก เรียกวา “อาราม” ใหเปนที่อยูของสงฆดังเชน
ปจจุบันนี้ โดยปกติเครื่องใชสอยของพระตามพุทธานุญาตใหมีประจําตัวนั้น มีเพียงอัฏฐบริขารอัน
ไดแก สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หมอกรอกน้ํา และมีดโกน และกวาพระทานจะหาที่พัก
แรมได บางทีก็ถูกฝนตนฤดูเปย กปอนมา ชาวบานที่ใจบุญจึงถวายผาอาบน้ําฝนสําหรับใหทานได
ผลัดเปลี่ยน และถวายของจําเปนแกกิจประจําวันของทานเปนพิเศษ ในวันเขาพรรษานับเปนเหตุใหมี
ประเพณีทําบุญเนื่องในวันสืบมา การปฏิบัติตน ในวันนี้หรือวันกอนนี้หนึ่งวัน พุทธศาสนิกชนมักจะจัด
เครื่องสักการะเชน ดอกไม ธูปเทียน เครื่องใช เชน สบู ยาสีฟน เปนตน มาถวายพระภิกษุ สามเณร ที่
ตนเคารพนับถือ ที่สําคัญ คือ มีประเพณีหลอเทียนขนาดใหญเพื่อใหจุดบูชาพระประธานในโบสถอยูได
ตลอด 3 เดื อ น มี การประกวดเที ย นพรรษา โดยจั ด เปน ขบวนแหทั้ ง ทางบกและทางน้ํา แม ก าร
เขาพรรษาจะเปนเรื่องของภิกษุ แตพระพุทธศาสนิกชนก็ถือเปนโอกาสดีที่จะไดทําบุญรักษาศีลและ
ชําระจิตใจใหผองใสกอนวันเขาพรรษา ชาวบานก็จะไปชวยพระทําความสะอาดเสนาสะนะ ซอมแซม
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กุฏิวิหารและอื่นๆ พอถึงวันเขาพรรษา ก็จะไปรวมทําบุญตักบาตร ฟงเทศน ฟงธรรมและรักษาอุโบสถ
ศีลกันที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเวน อบายมุขตางๆ เปนกรณีพิเศษ เชน งดเสพสุรา งดฆาสัตว เปนตน
ประเพณีทั้งหมดที่กลาวมาชุมชนไดยึ ดถือปฏิบัติตอกัน มาจากอดีตจนถึงปจ จุบัน
ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกเกือบทั้งหมดเปนพุทธศาสนิกชน วัฒนธรรมประเพณีเหลานี้ไดถูกซึมซับเขาไปใน
วิถีการดําเนินชีวิต จากคนรุนหนึ่งสูคนรุนตอมา ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว ซึ่งอุดมการณการหาและการใช
จายทรัพยของชาวพุทธ ไดกําหนดแนวปฏิบัติการใชจายทรัพยไว 4 แนวทาง ประการแรก ใชจายเพื่อ
เลี้ยงชีพประจําวัน ประการที่สอง ทําบุญอุทิศใหบรรพบุรุษ ประการที่สาม เก็บไวลงทุนเพื่อใหได
เพิ่มพูนมา และประการที่สี่ สงเคราะหญาติมิตรและบริวาร
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บทที่ 5
กระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออม
สําหรับเด็กและเยาวชน
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวั ตถุ ประสงคเพื่อถอดบทเรีย นการเสริมสรางระบบวัฒ นธรรมการออม
สําหรับเด็กและเยาวชน ในชุมชนที่เปนพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งบทนี้ผูวิจัยขอนําเสนอบทเรียนกระบวนการ
เสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมสําหรับเด็กและเยาวชนที่ผานมา โดยมีรายละเอียดสําหรับการ
อธิบาย ดังตอไปนี้
กระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชน
กระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนเขตพื้นที่ชุมชน
ในอดีตสามารถจําแนกผลการคนพบออกเปน 3 ประเด็น ประกอบดวย กระบวนการออมทรัพย ระบบ
วัฒนธรรมการออมทรัพย และรูปแบบวัฒนธรรมการออมทรัพย ดังนี้
กระบวนการออมทรัพย
กระบวนการออมทรั พย สํ าหรับ เด็ก และเยาวชนเขตพื้น ที่ ชุม ชน ในอดี ต มี กระบวนการ
ดําเนินงาน 4 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 การสรางความตระหนัก ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการออม
ทรัพย ขั้นตอนที่ 3 การขยายกิจกรรมออมทรัพย และขั้นตอนที่ 4 การถายทอดองคความรู ภูมิปญญา
การออมทรัพย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางความตระหนัก
กระบวนการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนขั้นตอนที่ 1 เปนการสรางความตระหนักให
เด็กและเยาวชนรูจักคุณคาและเห็นประโยชนจากการออมทรัพย ดวยกลวิธีที่หลากหลายของสถาบัน
ทางสังคมในชุมชน ซึ่ งเริ่ มแรกเด็กและเยาวชนจะถูกกลอมเกลาหรือการสรางความตระหนักจาก
สถาบันครอบครัวโดยมีพอแมผูปกครองเปนบุคคลที่สําคัญตอกระบวนการสรางความตระหนัก เด็ก
และเยาวชนจะเกิดการเรียนรูจากสถาบันครอบครัวเปนอันดับแรก ดังคํากลาวตอไปนี้
“…แมเฒาบอกวา อยาขี้คราน ขยันทํางาน ไมเลนการพนัน อยานอนตื่นเที่ยงตื่นสาย
เปนคําที่ผมฟงติดหูตั้งแตเล็กจนโต...”
(สีแกว ยอดทอง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559)
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ตอมาเมื่อเด็กและเยาวชนเจริญเติบโตขึ้นและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ก็จะไดรับการสรางความ
ตระหนั กจากสถาบั นการศึ กษาคื อศูน ยการพัฒ นาเด็กและโรงเรีย นดว ยวิธีการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร รวมถึงสถาบันทางศาสนาที่มีกระบวนการสรางความตระหนักคานิยมการออมทรัพยผานการ
จัดกิจกรรมทางพิธีกรรมตามหลักการของศาสนาพุทธ อีกทั้งยังมีสถาบันทางเศรษฐกิจของชุมชนที่ให
ความสําคัญตอการสรางความตระหนักและการสรางคานิยมการออมทรัพยเปนอยางยิ่งประกอบดวย
ธนาคารออมสิน และกลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิต
“…แมใหผมเอาเงินไปฝากกลุมออมทรัพยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน...”
(สีสัน นวลทอง, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559)
“…คุณครูใหหนูเก็บเงินทุกวันๆละ 1 บาท...”
(เกาแสน ทองนุม, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559)
ธนาคารออมสินจะมีนโยบายและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการออม ดวยวิธีการ
ประชาสัมพันธมายังโรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสรางความ
ตระหนักใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชนไดรูจักและเห็นคุณคาจากการออมทรัพย
นอกจากนี้กลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิตก็มีนโยบายเพื่อการกระตุนใหเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนรูจักคุณคาและเห็นประโยชนจากการออมทรัพย ในกรณีที่เด็กและเยาวชนเปนบุตรของสมาชิก
กลุมออมทรัพย ทางกลุมจะมีสวัสดิการเงินฝากแรกเกิดให ตั้งแตเด็กคลอดโดยผูปกครองจะไปแจงชื่อ
ของเด็กและทางกลุมจะมีการดําเนินงานเพื่อเปดบัญชีเงินฝากให
“…ตั้งแตแรกตั้งกลุมเมื่อป พ.ศ. 2543 กลุมจะเปดบัญชีเงินฝากใหเด็กแรกเกิดทุกคน
...สวนพอแมจะฝากตอใหลูกหรือไมก็เปนเรื่องของพอแม...”
(ประสาน สุขใจ, นามสมมุต สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559)
สํ า หรั บ เด็ กและเยาวชนที่ผู ป กครองไม ได เป น สมาชิ กกลุ มสั จ จะออมทรั พย เพื่ อ การผลิ ต
คณะกรรมการจะมีการรณรงคสรางคานิยมการออมดวยวิธีการบอกกลาวกันปากตอปากถึงเรื่องราว
และคุณประโยชนจากการออมทรัพย สิทธิที่ไดรับ หากเด็กและเยาวชนไดเขารวมเปนสมาชิกกลุม
สัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิต
“…พอเราทํามาไดระยะหนึ่งก็เกิดความไวใจจากสมาชิก เขาก็บอกกันปากตอปาก
และสอนลูกใหมีการสะสมทรัพย โดยผูปกครองจะใหลูกนําเงินมาฝากที่กลุมออมทรัพยฯเอง...”
(ประสาน สุขใจ, นามสมมุต สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559)
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อาจกลาวไดวาขั้นตอนการสรางความตระหนักเปนขั้น ตอนที่มีความสําคัญ ขั้นตอนหนึ่งที่
สามารถสรางการเรียนรูและความเขาใจใหแกเด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของการ
ออมทรัพยอันนํามาสูการปฏิบัติการออมทรัพยในขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ชุมชนไดมีกระบวนการสรางความ
ตระหนักแบบบูรณาการจากทุกภาคสวนของโครงสรางทางสังคมของชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการออมทรัพย
กระบวนการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนการฝกปฏิบัติการ
ออมทรั พย ภายหลั งจากการเสริ มสรางความตระหนักใหเด็กและเยาวชนไดเรีย นรูถึงคุณคาและ
ความสํ าคั ญ ของการออมทรั พยแลวสถาบัน ทางสังคมของชุมชนก็จะคอยเปน พี่เลี้ย งใหคําแนะนํา
ปรึกษา โดยที่เด็กและเยาวชนจะตองเปนผูปฏิบัติการ
ปฏิบัติการออมทรัพยเริ่มตนไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับบริบทของครัวเรือนที่มีความแตกตาง
กันออกไป แตโดยสวนใหญครัวเรือนจะสงเสียบุตรหลานใหเขารับการศึกษาในระบบซึ่งถือไดวาวิธีการ
ดังกลาวเปนการออมทรัพยแบบปญญา เพราะเชื่อกันวาหากบุคคลมีการศึกษาก็จะมีความสามารถ
และใชองคความรู ภูมิปญญาหาเลี้ยงชีพของตนเองและครัวเรือนได
“…เรียนเพื่อใหมีความรู มีงานทํา สามารถเลี้ยงตัวได...”
(ทองกวี สีสาวนา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559)
จากการออมทรัพยแบบปญญาสําหรับเด็กและเยาวชนโดยมีครัวเรือนเปนผูสนับสนุน ทั้งนี้
สถาบั นการศึ กษาเองก็ มีส วนรว มในกระบวนการฝกฝนการปฏิบัติการออมทรัพยนอกจากการฝก
ภาคปฏิบัติแบบการออมปญญาเปนทรัพย สถาบันการศึกษาก็จะมีการสนับสนุนใหเด็กเก็บออมเงิน
และฝกบริหารจัดการรานคาสหกรณภายในโรงเรียน
“…ที่นี่จะสงเสริมใหนักเรียนออมเงินทุกวัน แตบางคนก็ไมมีเงินเหลือออมไดทุกวัน
เชื่อวานิสัยการออมจะติดตัวเด็กไปบางก็ยังดี...”
(ประชาไทย น้ําขาว, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559)
ทั้งนี้ในสวนของชุมชนเองก็จะมีกลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิต ที่คอยใหการสนับสนุน
สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีคานิยมการออมทรัพย โดยกลุมจะมีนโยบายเชิงปฏิบัติสําหรับสมาชิกกลุม
ในกรณีที่สมาชิกกลุมคลอดบุตรกลุมจะจัดสวัสดิการเงินฝากรับขวัญเด็ก ดวยการเปดบัญชี เงินฝาก
จํานวนเงิน 300 บาท และหลังจากนั้นสมาชิกซึ่งเปนผูปกครองของเด็กจะตองดําเนินการตอดวย
ตนเอง
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“…ต อ งยอมรั บ ว า ชาวบ า นทุ ก คนฐานะไม เ ท า กั น พ อ แม บางคนฝากต อ ให ลู ก
บางคนก็ไมฝาก แตเทาที่สังเกตดูจะฝากพอประมาณ 90 เปอรเซนต...”
(ประจวบ จิตงาม, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559)
นอกจากนี้ ใ นส ว นของสถาบัน ทางศาสนาซึ่ง มีวัดเปน ศู น ยร วมจิตใจสําหรับ การประกอบ
พิธีกรรม ตามประเพณีรอบป และรอบชีวิตของบุคคล ภายใตกระบวนการดังกลาวก็จะเปนการฝก
ปฏิบัติใหเด็กและเยาวชนนั้นออมทรัพยแบบปญญา ดวยกระบวนการเรียนรูหลักธรรมคําสอนตาม
หลักศาสนาที่สามารถนําไปปรับประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตได
“…คุณธรรม 6 ประการ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย เสียสละ มีวินัย กตัญู...”
(พระธรรม นามวินัย, นามสมมุต สัมภาษณเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559)
อาจกลาวไดวาการปฏิบัติการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนเปนขั้นตอนของการฝกฝน
เพื่อการสรางคานิยมสําหรับการออมทรัพย ภายหลังจากการสรางความตระหนักดวยวิธีการกลอม
เกลาในรูปแบบตางๆเปนที่เรียบรอยแลว วิธีการฝกปฏิบัติก็เปนวิธีการอยางหนึ่งที่สามารถเสริมสราง
ทั ก ษะและกระบวนการเรี ย นรู ใ ห แ ก เ ด็ ก และเยาวชนได เ ป น อย า งดี และเมื่ อ เด็ ก และเยาวชน
เจริญเติบโตเปนผูใหญก็จะนําเอาขอมูลที่ตกผลึกภายหลังการกลอมเกลามาปฏิบัติเปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจน
“…วัยเด็กถาเราสอนอะไรลงไป เขาจะรับไดงายกวาเมื่อสอนตอนเขาเปนผูใหญ แต
อยางวาแหละ กวาจะเปนผูใหญเขาก็ผานอะไรอีกมาก...”
(ธรรมศิลป ดินแดง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559)
ขั้นตอนที่ 3 การขยายกิจกรรมออมทรัพย
กระบวนการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นตอนการขยายกิจกรรม
ภายหลังที่เด็กและเยาวชนไดมีการฝกปฏิบัติการออมทรัพยและเริ่มมีความชํานาญกับการออมทรัพย
ในระยะเริ่มแรก ตอมาจากนั้นก็จะเปนการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไปซึ่งเปนการพัฒนากิจกรรมตอ
ยอดจากเดิม
ระยะแรกเด็กและเยาวชนจะเริ่มตนจากการออมทรัพยแบบปญญาโดยการรับการศึกษาจนมี
ความรูความสามารถและทักษะอันนําไปสูการออมทรัพยในรูปแบบตางๆ ทั้งในมิติของการออมทรัพย
แบบกสิกรรม อันไดแก การปลูกตนไม ซึ่งเปนวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชนผูเปนบรรพบุรุษของเขา
ดวยการเริ่มตนจากตนไมที่ปลูกในแปลงขนาดเล็กหรือเพียงแคไมกี่ตน จากนั้นก็คอยๆ ขยายเพิ่มขึ้น
จากตนเดิมทีละตนสองตนจนกลายเปนปาไมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสามารถนํามาแปรรูปเปนสิ่งของ
เครื่องใชสําหรับการดําเนินชีวิตได เปนตน ดังคํากลาวตอไปนี้
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“…เรียนไปตะลูกเหอ (เถอะลูกเอย) เรียนไปไมเสียหาย มีความรูเราเหมือน
มีทรัพยอยูนับแสน ความรูมีคามากกวาเงิน คนมีความรูทําอะไรก็ได อยูที่ไหนก็ได... ”
(ตาหลวง ทองแกว, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559)
“…คนที่ไมเรียนตอไปในอนาคตนั้นลําบาก เรียนแลวมีความรู แลวคอย
พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ หาเงินไดรอบทิศ...”
(การิน นภารัตน, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559)
“…ปลูกไวเถอะ ตนไม 10, 20 ป ก็โตแลว เดี๋ยวนี้ไมราคาแพง ปจจุบันตน
เปนหมื่น เมื่อกอนเขาใหกันฟรีๆ ถาปลูกไวตั้งแตอายุยังนอยก็ไดใชแน...”
(ณรงคทิพย แกวการุญ, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อ 13 ตุลาคม 2559)
นอกจากการออมทรัพยแบบกสิกรรมเด็กและเยาวชนยังไดมีการออมทรัพยแบบปศุสัตว อัน
ไดแก การเลี้ยงไก เลี้ยงวัว ซึ่งเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษที่เปนวิถีชีวิตของชุมชน โดยสวน
ใหญชาวบานจะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก เหลานี้มีความสัมพันธทั้งในมิติสภาพทาง
ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของพื้นที่อันมีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลระหวางกันและกัน เด็ก
และเยาวชนไดเกิดกระบวนการเรียนรูจากสภาพแวดลอมจนนํามาสูการขยายผลกิจกรรมการออม
ทรัพยตามลักษณะของบริบทพื้นที่ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการอํานวยความสะดวกอันกอใหเกิดการออม
ในรูปแบบเหลานั้น ดังคํากลาวตอไปนี้
“…เด็ กบ า นเราเมื่อเห็น ผูใ หญอะไรเขาก็ทําอยางนั้น เห็น เขาเลี้ย งไกช น
เด็กก็เลี้ยงไกชน พอแมบางบานก็ฝกใหลูกเลี้ยงวัว โดยจะแบงความรับผิดชอบใหลูกดูแลวัวคนละ 1
ตัว หรือ มากกวานั้นตามจํานวนวัว และขนาดของครอบครัว... ”
(แกวดํารง คงมั่น, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559)
“…เมื่อกอนตอนเราเด็กๆ แมแกใหเราเลี้ยงหมู และแบงกันวาของใครๆ เงิน
ที่ไดสวนหนึ่งแมก็เก็บไวใหเราหลังจากที่ขายหมูได...”
(จํานง แกวแดง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559)
อาจกลาวไดวาการขยายกิจกรรมออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนเปนการพัฒนา
ตอยอดจากการออมทรัพยเดิมที่มีอยูแลว ทั้งเปนการขยายปริมาณสําหรับการออมทรัพยและเปนการ
ขยายรูปแบบกิจกรรมการออมทรัพยจากการออมทรัพยรูปแบบหนึ่งสูการออมทรัพยอีกรูปแบบหนึ่ง
อยางไมมีที่สิ้นสุดตามความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชน
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ขั้นตอนที่ 4 การถายทอดองคความรู ภูมิปญญาการออมทรัพย
กระบวนการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนขั้นตอนที่ 4 เปนขั้นตอนการถายทอดองค
ความรู ภูมิปญญาการออมทรัพย ภายหลังที่เด็กและเยาวชนไดผานกระบวนการตางๆนับตั้งแต
ขั้นตอนของการสรางความตระหนักรูถึงคุณคา การฝกปฏิบัติ และการขยายกิจกรรมการออมทรัพย
สําหรับขั้นตอนที่ 4 นี้ เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนจะมีองคความรูและภูมิปญญาการออมทรัพยที่สามารถถายทอดใหบุคคลอื่น
รับรูได ในระหวางนี้เด็กและเยาวชนจะมีความเขาใจลึกซึ้งกับการออมทรัพย และนําเอาองคความรู
ภูมิปญญาที่ ตนมีอยูมาทําการแลกเปลี่ยนระหวางกัน และกันกับเพื่อน รวมถึงการชักนํารุนนองให
ปฏิบัติตามโดยการปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยาง ดังคํากลาวตอไปนี้
“…นึกถึงตอนเราเปนเด็ก พอเราทําอะไรแลวไดเงิน เพื่อนๆ เราก็ชักชวนกัน
ทํางาน เพื่อหาเงิน นั่นและเมื่อกอนพวกนี้เดินตามหลังตาหมด เราทํากอสราง รับจางเหมาทําบานกัน
ไปแกงงาน เขาจางอะไรทําหมด...”
(ตาหลวงหิน ดินทองแดง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559)
“… สิ่งไหนถาเราไดทําเองกับมือ เราบอกเพื่อนสอนเพื่อนไดหมด ทํากับขาว
ทําบาน ทํากอสราง ปลูกผัก ปลูกตนไม เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู ถาเราไมทําเองไมรู...”
(กรรณิกา ลายทอง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559)
นอกจาการปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยางแลว ก็จะมีการบอกเลาระหวางกัน
และกั นเพื่อเป น การสรา งแรงบั ลดาลใจใหแกบุคคลอื่นที่ยังไมมีการออมทรัพยในรูปแบบที่ตนเอง
ปฏิบัติ และเมื่อมีการปฏิบัติในระดับวงกวางภายในชุมชนก็จะทําใหเกิดเปนคานิยมรวมสําหรับชุมชน
ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายที่ประสบความสําเร็จของกระบวนการถายทอดองคความรู ภูมิปญญาการออม
ทรัพย
อาจกล า วได วาการถายทอดองค ความรู และภูมิป ญ ญาการออมทรั พย มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางคานิยมการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชน โดยจะมีบุคคลซึ่งเปน
รุ น พี่ ที่ป ระสบความสํ า เร็ จ และมี ป ระสบการเกี่ย วกับ การออมทรัพยจ ะทําการถายทอดสูเด็กและ
เยาวชนรุนนอง อันเปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน
สภาพปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอกระบวนการออมทรัพย
สําหรับสภาพปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอกระบวนการออมทรัพยสามารถจําแนกออกเปน
ประเด็นตามปจจัยแวดลอม ดังนี้
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ดานบุคคล พบวา ขอจํากัดที่มีผลตอการออมทรัพยนั้นศักยภาพของบุคคลยอมมีความสําคัญ
เป น อย า งยิ่ ง จากการสั ง เกตมี บุ ค คลบางกลุ ม ขาดโอกาสทางการศึ ก ษา เนื่ อ งด ว ยความยากจน
ครอบครัวไมสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาได จึงมีพฤติกรรมอันไมพึงปรารถนา และไมสามารถเขาสู
กระบวนการออมทรัพยที่ดีได จึงตองผันชีวิตไปอยูในแวดวงที่กฎหมายไมใหการยอมรับ นั่นก็คือการ
เปนนักเลงการพนัน
“….ใจจริงเราก็ไมอยากเลนการพนัน แตมันก็คือความหวังในการหาเงินของเรา ไมรู
จะทําอะไรดี เรียนก็ไมไดเรียน ทําการเกษตรก็รายไดนอย...”
(สมศรี นิลดํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559)
การเปนนักเลงการพนัน บุคคลถูกฝกฝนใหมีนิสัยรักในการเปนนักเลงการพนันตั้งแตเด็ก โดย
ที่พอแมผูปกครองนําเด็กไปรวมกิจกรรมการพนันดวย จากนั้นเมื่อเด็กไดเรียนรูและซึมซับถึงวิถีการ
เลนการพนันก็นําไปสูการลอกเลียนแบบ และคอยพัฒนาทักษะการเลนไปเรื่อยๆ แตทายที่สุดก็ไมมี
บุคคลใดที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนเสนทางอาชีพการพนัน
“…ถ า ย อนกลั บ ไปได ผ มก็จ ะไมเ ล น การพนั น ตอนนั้น พ อ พาผมไปเลน ไก ผมก็ มี
ความสุข เพราะเวลาไกชนะพอจะเอาเงินใหผมครั้งละ 300 – 500 บาท...”
(กาญกวี ดําสดุด, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559)
นอกจากนี้แลว ยังมีบุคคลที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไมสามารถเขาสูกระบวนการออมทรัพย
ที่ถูกตอง ไมมีการประกอบอาชีพที่สุจริต เนื่องดวยขอจํากัดของตนเอง จึงผันตัวเองเขาสูวงการคาสิ่ง
ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติดที่กําลังมีการแพรระบาดอยางรุนแรงในขณะนี้ ซึ่งเบื้องหลังการคายา
เสพติดหากมีการสืบคนและสังเกตขบวนการของกลุมคนประเภทนี้ก็จะพบวา มีบุคคลที่มีอํานาจ เปน
ผูที่ควบคุ มกฎหมายจํ านวนหนึ่งมี สว นรว มอยูในขบวนการดว ย และในทายที่สุดกลุมประเภทนี้ก็
จะตองเสียทรัพยสิน และไมสามารถมีชีวิตที่ดีไดเพราะติดอยูในวงจรที่ผิด
ดานโครงสรางทางสังคม พบวา โครงสรางทางสังคมเปนอุปสรรคอยางหนึ่งตอขบวนการ
ออมทรัพย เนื่องดวยประชาชนโดยสวนใหญมีบรรพบุรุษเปนชนชั้นไพร ซึ่งมีการถือครองที่ดินไมเกิน
25 ไร ตอครัวเรือน และเมื่อผานการยกเลิกระบบทาสไพร อยางไรก็ตามแตการกระจายการถือครอง
ที่ดินทํากินยังไมมีความเสมอภาค และในปจจุบันนี้ชาวบานบางคนบางครัวเรือนยังมีความลําบาก
มากกวาในอดีต มีการถือครองที่ดินทํากินที่นอยนิดไมเพียงพอตอจํานวนประชากรของครัวเรือน
“…ผมก็ไมรูจะทําอะไร ที่ดินของตัวเองก็ไมมี...”
(ดวงราตรี มาลาคํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559)
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เมื่อประชาชนกรในครัวเรือนมีทรัพยากรสําหรับใชเพื่อเปนฐานการผลิตสินคาทางการเกษตร
ในปริมาณที่นอย ก็จําเปนที่จะตองยายถิ่นฐานไปยังแหลงชุมชนอื่นที่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวได ประกอบกับสังคมที่มีความเปนพลวัต ทําใหชาวบานตองมีการปรับตัว เนื่องดวยอาชีพใน
ปจจุบันที่แตกตางไปจากอดีตคือ ชุมชนไมสามารถทําอาชีพการเกษตรไดเพียงอยางเดียว และความ
เชื่อที่วาการศึกษาคือทางออกที่ดีที่สุดสําหรับบุตรหลานของตน
“…ที่นี่ไมคอยมีอะไรทําก็เขาไปทํางานในเมือง...”
(แกวแดง ดวงตา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559)
และเมื่ อชาวบ านมีความเชื่อดังกลาวนี้ก็ถือวาเปนปญหาอยางหนึ่ง เมื่อบัณฑิตที่จ บมาไม
สามารถสร า งงาน สร า งอาชี พ ให ต นเองได และมี ภ าวการณ พึ่ งพาเศรษฐกิ จ ในครอบครั ว ทํ า ให
กระบวนการออมทรัพยตองประสบกับปญหา อีกทั้งความคาดหวังของสังคมในชุมชนที่ใหความหมาย
วา คนที่เรียนจบปริญญาจะตองประกอบอาชีพราชการ พนักงานบริษัท มีชุดแตงกายที่สงางาม และ
หากบุคคลใดที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแลวกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ชุมชนก็
จะถูกสังคมตีตราวาเปนคนไมดี ไมเกง
“…พอเรากลับมาอยูบานก็มีคนพูดเสียดสี มองดวยสายตาที่ดูถูกเรา วาเรียนมาแลว
ไมมีงานทําไมมีน้ํายา...”
(ประสิทธิ ดําปลอด, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559)
ดวยปรากฏการณดังกลาวนี้เอง จะทําใหชุมชนขาดบุคคลที่มีความสามารถมาชวยสรางสรรค
ขบวนการออมทรัพยของชุมชนใหเขมแขงขึ้นกวาเดิม เพราะเมื่อบัณฑิตที่จบใหมกลับมาอยูในชุมชน
แลวตองเผชิญกับความคาดหวังดังกลาว ก็ตองดิ้นรนเพื่อออกไปหางานทํายังชุมชนเมือง ไมวาจะเปน
ศูนยกลางของประเทศ เชน กทม. หรือตามเมืองเศรษฐกิจตางๆในประเทศไทย เปนตน
ดานทรัพยากร พบวา ทรัพยากรพื้นฐานของชุมชนมีอิทธิพลสําคัญตอการกําหนดทิศทางของ
กระบวนการออมทรั พ ย ทั้ ง นี้ ช าวบ า นโดยส ว นใหญ มี ก ารประกอบอาชี พ เกษตรกรรม หาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโสมก็จะสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตสินคาทางการ
เกษตรอยางยิ่ง
ชาวบานมีรายไดหลักจากสวนยางพารา โดยปกติของฤดูกาลสามารถกรีดยางได 180-220 วัน
ตอป และไดรับผลผลิตที่ดีที่สุดประมาณ 30-45 วันเทานั้น ทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับอัตราซื้อขายของตลาด
ดวย ณ ปจจุบันชาวบานบางคนมีรายไดเฉลี่ตอวันละ 100 บาทเทานั้น
“…ลงกรีดยางตั้งแตตีสี่ ไดวันละ 100 บาทเทานั้น ลําบากมากเลยปนี้...”
(แกวสีแดง ดาวใจ, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559)
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นอกจากนี้แลวจํานวนทรัพยากรที่ดิน ซึ่งมีความจํากัดตอจํานวนประชากร จึงทําใหกลุมคน
จํานวนหนึ่งตองอพยพยายถิ่นไปทํางานในตัวเมืองตางๆ ที่มีการจางงาน ทําใหชุมชนขาดกําลังสําคัญที่
จะพัฒนาหมูบานของตนใหเขมแข็งโดยเฉพาะกลุมคนวัยแรงงาน
ดานการมีสวนรวม พบวา การมีสวนรวมมีอิทธิพลสําคัญตอกระบวนการออมทรัพยเปนอยาง
ยิ่ง ที่ผานมาชาวบานมักจะไมคอยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม ยกเวนเมื่อถึงภาวะที่ตอง
เผชิ ญ วิ ก ฤตร ว มกั น เช น ราคายางพาราตกต่ํ า เป น ต น จึ ง ทํ า ให ก ระบวนการรวมกลุ ม หรื อ สร า ง
กระบวนการมีสวนรวมทําไดยากมาก
“…ปจจุบันตางคนตางอยู ไมเหมือนเมื่อกอน...”
(แกวเดือน สังขดํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)
หากแต ก ารมี ส ว นร ว มนั้ น สามารถตอบสนองความต อ งการบนพื้ น ฐานของกลุ ม คนที่ มี
ความชอบและประสบการณคลายกัน ก็สามารถไดรับการตอบรับเปนอยางดี เชน การรวมกันสราง
บอนการพนัน ไฮโล ไพ ไกชน และวัวชน เปนตน
“…ถาเปนการรวมตัวกันเลนการพนันนั้นมีมาก...”
(ไชยพงษ คงศรี, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559)
เมื่อชาวบานมีฐ านความคิดดังกลาวเหนีย วแนน กระบวนการออมทรัพยในรูปแบบสัมมา
อาชีพนั้น เปนไปคอนขางลําบาก มีคนจํานวนหนึ่งของชุมชนเพียงเทานั้นที่สามารถดําเนินการได สวน
ใหญจะมีฐานะอยูในระดับดี หากทําการเปรียบเทียบกับกลุมที่ชอบเลนการพนัน
ระบบวัฒนธรรมการออมทรัพย
ระบบวัฒนธรรมการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนเขตพื้นที่ชุมชนในอดีต เปนโครงสราง
ทางสังคมที่ประกอบไปดวยสถาบันทางสังคม องคความรูและภูมิปญญา และวิธีการถายทอด ซึ่งมี
รายละเอียดสําหรับการอธิบาย ดังนี้
1. สถาบันทางสังคม
สถาบันทางสังคมเปนหนวยซึ่งมีบทบาทหนาที่สําหรับการกลอมเกลาบุคลากรของชาติใหมี
ศั ก ยภาพพร อ มด ว ยความรู ความสามารถ และการเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ที่สามารถนําพาสังคมใหมีความสงบสุขรมเย็น ทั้งนี้สถาบันทางสังคมถือไดวาเปนองคประกอบหนึ่งที่
สําคัญของระบบวัฒนธรรมการออมทรัพย ซึ่งจะมีหนวยยอยคอยเปนกลไกการขับเคลื่อนกระบวนการ
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พัฒ นาการออมทรั พย สํ าหรับ เด็กและเยาวชนในชุมชน ไดแก สถาบัน ครอบครัว สถาบันสื่อ และ
เทคโนโลยี สถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันการเมืองการปกครอง โดยมีรายละเอียด
สําหรับการอธิบาย ดังนี้
1.1. สถาบันครอบครัว เปนสถาบันแรกที่มีการถายทอดวัฒนธรรม มีความเกี่ยวพันกันทาง
สายโลหิต โดยทั่วไป สถาบันครอบครัว มีบทบาทหนาที่ในการรักษาอัตรากําลังคนของประเทศ โดย
การกําเนิดสมาชิกใหม พรอมการใหการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเปนสถาบันแรก และ
มีความสํ าคั ญยิ่ งตอการขั บเคลื่ อนประเทศใหมีความเจริญดวยการผลิตและกระตุน เศรษฐกิจของ
ประเทศ
“…เรามีพอแมเปนครูคนแรกที่ใหการอบรมสั่งสอนเรา...”
(สายใย ทองคํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559)
1.2. สถาบันศาสนา เปนสถาบันที่ชวยยกระดับจิตใจของมนุษยในสังคมใหสูงขึ้น ชวยสราง
ความคิ ด ความเชื่ อ ให สั งคมมี ความเปน ปกแผน มีร ากฐานทางศีล ธรรม คานิยม แบบแผนความ
ประพฤติที่ชวยใหสังคมเกิดความสงบสุข มีหนาที่ในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหแก
บุคคลผูที่จะทําการครองเรือน และเปนศูนยกลางการประสานงานเครือขายทางสังคมที่ชวยใหผูคนได
มีโอกาสพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณผานพิธีกรรม และประเพณีตางๆ ภายในวัด
“…คนจะไดพบญาติพี่นองก็ตอนงานบุญประเพณีในวัด บางคนไปอยูกรุงเทพฯนานๆ
กวาจะไดกลับมาสักครั้ง...”
(ไชยพงษ คงศรี, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559)
1.3 สถาบันการศึกษา เปนสถาบันที่ถายทอดความรู ความคิดใหแกสมาชิกในสังคมเพื่อให
สมาชิกไดรับรู ความสามารถ วัฒนธรรม และคุณธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนในสังคมสวนรวม ซึ่งจะ
เปนหนวยยอยของสังคมที่ชวยสรรคสรางบุคคลในสังคมใหมีประสิทธิภาพทั้งในมิติของรางกาย สมอง
อารมณ และการขับเคลื่อนสังคม
“…การศึกษาชวยใหคนมีความรู ความสามารถในการทํางาน...”
(สายใย ทองคํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559)
1.4 สถาบันเศรษฐกิจ เปนสถาบันที่เกี่ยวของกับการผลิต การบริโภค การตลาด เพื่อสนอง
ความตองการปจจัย 4 ของสมาชิกในสังคม ซึ่งมีสถาบันครัวเรือนเปนกลุมผูผลิตและผูจัดการตลาด
หลัก นอกจากนี้จะมีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต การนําเงินมารวมกันและหมุนเวียนกันใชจายตาม
ความจําเปน (แชร) เปนสถาบันการเงินของชุมชนเองที่จะทําหนาที่ในการสนับสนุนสงเสริมการออม
ทรัพย
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“…ในชุ มชนเรามี ก ลุ ม องค กรการเงิน ชุ ม ชน ได แ ก กลุม ออมทรั พย เ พื่อ การผลิ ต
กองทุนหมูบานละลาน แชร...”
(สายใย ทองคํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559)
1.5 สถาบันการเมืองการปกครอง เปนหนวยทางสังคมที่มีบทบาทหนาที่ในการรักษาความ
สงบสุขแกชุมชน แตสําหรับชุมชนแหงนี้ฝายปกครองมีบทบาทในการจัดการดานการปกครองนอยมาก
เนื่ องด ว ยฝ า ยปกครองที่ มีตํา แหน งอยางเปน ทางการไมไดรับ การยอมรับ จากชาวบาน เนื่องดว ย
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมบางอยาง เชน การนําเด็กและเยาวชนไปมั่วสุมกับยาเสพติด การมีพฤติกรรม
เชิงชูสาว เปนตน
“…ผูใหญบานที่นี่เหรอ ไมใชไดเรื่องเลย เที่ยวนําเด็กเสพยา...”
(สายใย ทองคํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559)
2. องคความรู ภูมิปญญา
องคความรู ภูมิปญญา เปนทรัพยสินอันมีคาอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชนและ
สังคม สําหรับชุมชนปฏิบัติการ นั้นเปนชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาและพบวา ชุมชน
แหงนี้มีองคความรู ภูมิปญญาหลายดาน ดังนี้
2.1. การเลี้ยงสัตว
องคความรู ภูมิปญญาการเลี้ยงสัตว เปนองคความรูของชุมชนที่มีสวนชวยในการสงเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งจะมีความสอดคลองกับบริบทพื้นที่และวิถีชีวิต
ของผูคนในชุมชน ไดแก การเลี้ยงไก การเลี้ยงวัว การเลี้ยงหมู และการเลี้ยงปลา
“…ที่นี่ก็มีการเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก เลี้ยงปลา อยางอื่นก็ไมมีอะไร เขาก็ทํากันมา
นานแลว จากรุนปูยา ตายาย...”
(สายใย ทองคํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559)
2.1.1. การเลี้ยงไก สําหรับองคความรู ภูมิปญญาการเลี้ยงไก ที่ชาวบานไดมีการสืบทอดกัน
มาจากอดีตถึงปจจุบัน คือ การจัดการสถานที่ การจัดการอาหาร การจัดการไก การจัดการโรค และ
การจัดการตลาด
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2.1.1.1. การจัดการสถานที่ เปนการจัดเตรียมโรงเรือนเพื่อเตรียมความพรอมกอนนําพอแม
พันธุและลูกไกที่จะเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรเลือกหาวัสดุการทําโรงเรือนไกจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช
ภายในชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้ในขั้นตอนการทําโรงเรือนนั้นชาวบานจะใชแรงงานในครัวเรือนของตน และ
การลงแขก ซึ่งเปนวิธีการลดตนทุนอยางหนึ่ง
นอกจากโรงเรือนแลวสิ่งตองเตรียม คือ รังวางไขเพื่อใชสําหรับเปนที่วางไขใหแมไก นั้นควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมและระยะหางพอควรไมมีกฎเกณฑเงื่อนไขที่ตายตัว บางครัวเรือนทําดวย
ไมไผ บางครัวเรือนใชพาชนะที่ใชแลวมาซอมแซมทําเปนที่วางไข และจะใชแกลบรองพื้นคอกไก เพื่อ
นํามูลไกมาใชสําหรับการบํารุงดินและการปลูกพืชผักสวนครัว
อาจกลาวไดวา ในกระบวนการจัดการสถานที่สําหรับการเลี้ยงไกเปนวิธีการที่ใชองคความรู
ภูมิปญญาในการจัดทําโรงเรือน และพื้นที่วางไขของไก ทั้งนี้ชาวบานไดใชตนทุนทางสังคมเปนสวนใน
การลดตนทุนการดําเนินงาน ซึ่งถือไดวาวิธีการดังกลาวเปนการลดตนทุนไดอยางยิ่ง
“…การเลี้ยงไกเราทําที่เอาไวบนเนินสูงๆ อยาใหเปนพื้นที่ที่มีน้ําทวม...”
(ไชยพงษ คงศรี, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559)
2.1.1.2. การจัดการอาหาร เปนการจัดเตรียมอาหารเพื่อใชสําหรับการเลี้ยงไก ซึ่งโดยทั่วไป
ชาวบานจะใชอาหารที่ไดจากตามธรรมชาติ ปลวก แมลง ไสเดือน เศษผัก ผลไม เปนตน ปลอยใหไก
คุยเขี่ยอาหารเอง บางก็ใชอาหารสําเร็จรูปที่ผ ลิตจากโรงงาน และการใชเศษวัส ดุที่เหลือจากการ
อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน
2.1.1.3. การจัดการไก เปนการเฝาดูแลลูกไกแรกเกิด ซึ่งผูเลี้ยงจะตองคัดแยกระหวางไกโต
และไกแรกเกิด เพื่อนําเอาไกแรกเกิดมาขังแยกจากไกโต เปนการอนุบาลเพื่อเตรียมความพรอมใหไกมี
รางกายที่แข็งแรงกอนเขาสูกระบวนการเลี้ยงแบบไกขุน ระหวางนี้ผูเลี้ยงจะตองมั่นดูแลไกเปนพิเศษ
ทั้งเรื่องของอาหาร สัตวมีพิษ โรค และอุณหภูมิที่เหมาะสมกับลูกไก
2.1.1.4. การจัดการโรค เปนการเฝาระวังโรคระบาด ซึ่งที่ผานมาชาวบานในชุมชนจะ
ประสบกับปญหาโรคระบาดซึ่งเรียกกันโดยภาษาชาวบานวา “ไกตายบาด” เปนชื่อเรียกรวมของโรค
ทั้งหลายของชาวบาน ตั้งแต ไขหวัดนก อหิวาตไก เปนตน โดยที่ผูเลี้ยงจะตองมั่นทําความสะอาด
โรงเรือนไกอยูเสมอ ไมปลอยใหโรงเรือนไกมีความอับชื้น และมีกลิ่นโดยจะใชน้ําหมักชีวภาพ หรือปูน
ขาวโรยลงไปทั่วพื้นคอก
“…เลี้ยงไกก็ตองเฝาระวังชวงโรคไขหวัดนกระบาด ตองสังเกตอยูเรื่อยๆ...”
(ไชยพงษ คงศรี, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559)
2.1.1.5. การจัดการตลาด สําหรับการเลี้ยงไกของชาวบานในชุมชนจะเปนวิธีการแบบตั้งรับ
มากกวาการแสวงหาตลาดและทําการคาแบบเชิงรุก ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงไกเปนอาชีพเสริม ที่นิยม
เลี้ยงกันโดยทั่วไปเพียงครัวเรือนละไมกี่ตัว ซึ่งการจัดการตลาดนั้นเปนการคาขายกันเองภายในชุมชน
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“…ขายคนกันเองในหมูบานเวลาเขามีการมีงานตางๆ...”
(ดวงราตรี มาลาคํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559)
ซึ่งเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและซึมซับภูมิปญญาดังกลาวจากวิถีชีวิตประจําวันของพอแม
ผูปกครอง และผูคนในชุมชนทั้งจากการไดเห็น ไดฟง และทดลองปฏิบัติดวยตนเอง
2.1.2. การเลี้ยงวัว สําหรับองคความรู ภูมิปญญาการเลี้ยงวัว ที่ชาวบานไดมีการสืบทอดกัน
มาจากอดีตถึงปจจุบัน คือ การจัดการสถานที่ การจัดการอาหาร การจัดการโรค และการจัดการตลาด
2.1.2.1. การจัดการสถานที่ เปนการจัดเตรียมโรงเรือนเพื่อเตรียมความพรอมกอนนําพอ
พันธุแมพันธุวัวที่จะเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรเลือกหาวัสดุการทําโรงเรือนวัวจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช
ภายในชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้ในขั้นตอนการทําโรงเรือนนั้นชาวบานจะใชแรงงานในครัวเรือนของตน และ
การลงแขก ซึ่งเปนวิธีการลดตนทุนอยางหนึ่ง
“…คอกวัวเราก็ทํากันเอง หาเศษไมอะไรจากในชุมชนหมด...”
(แกวเดือน สังขดํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)
อาจกลาวไดวา ในกระบวนการจัดการสถานที่สําหรับการเลี้ยงวัวเปนวิธีการที่ใชองคความรู
ภูมิปญญาในการจัดทําโรงเรือน ทั้งนี้ชาวบานไดใชตนทุนทางสังคมเปนสวนหนึ่งในการลดตนทุนการ
ดําเนินงาน ซึ่งถือไดวาวิธีการดังกลาวเปนการลดตนทุนไดอยางดียิ่ง
2.1.2.2. การจัดการอาหาร เปนการจัดเตรียมอาหารเพื่อใชสําหรับการเลี้ยงวัว ซึ่งโดยทั่วไป
ชาวบานจะใชอาหารที่ไดตามธรรมชาติ ดวยวิธีการเลี้ยงตามหัวไร ปลายนา และการทําแปลงหญา
สําหรับวัวขุน “…หญาเลี้ยงวัวเราหาเอาในชุมชน แตชวงฤดูแลงเราก็ป ลูกสํารองไวเหมือนกัน ...”
(แกวเดือน สังขดํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559) รวมถึงการทําโรงเรือน
สําหรับการเก็บซังขาวเพื่อไวใชสําหรับฤดูกาลที่เกษตรกรไมสามารถหาหญาเองไดจากธรรมชาติ เชน
ฤดูแลง และฤดูฝน เปนตน
2.1.2.3. การจัดการโรค เปนการเฝาระวังโรคระบาด ซึ่งที่ผานมาชาวบานในชุมชนจะ
ประสบกับปญหาโรคระบาดซึ่งเรียกกันโดยภาษาชาวบานวา “ปากเทาเปอย” โดยที่ผูเลี้ยงจะตอง
หมั่นทําความสะอาดโรงเรือนวัวอยูเสมอ ไมปลอยใหโรงเรือนมีความอับชื้น และมีกลิ่นโดยจะใชน้ํา
หมักชีวภาพ หรือปูนขาวโรยลงไปทั่วพื้นคอก และหากวัวไดรับการแพรระบาดของเชื้อก็จะใชวิธีการ
รักษาโรคแบบผสมผสานระหวางความรูสมัยใหมโดยการใหปศุสัตวมาทําการรักษา และความรูแบบ
โบราณซึ่งเปนภูมิปญญาชาวบาน โดยการเฝาดูอาการของวัวและใหกินสมุนไพรตามอาการของวัว
2.1.2.4. การจัดการตลาด สําหรับการเลี้ยงวัวของชาวบานในชุมชนจะเปนวิธีการแบบตั้งรับ
มากกวาการแสวงหาตลาดและทําการคาแบบเชิงรุก ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงวัวเปนอาชีพเสริม ที่นิยม
เลี้ยงกันโดยทั่วไปเพียงครัวเรือนละไมกี่ตัว ซึ่งการจัดการตลาดนั้นเปนการคาขายกันเองภายในชุมชน
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เด็กและเยาวชนในชุมชนไดเรียนรูวิธีการเลี้ยงวัวจากครอบครัว ซึ่งเปนกระบวนการออม
ทรัพยอยางหนึ่งในวิถีการดํารงชีวิต ทั้งนี้จะเปนการสะสมเงินทุนจากการเลี้ยงวัวเฉลี่ยวัวตัวผูอายุ 1 ป
ราคา 10,000 – 15,000 บาท สวนตัวเมียจะมีราคาที่ถูกกวาเล็กนอย อยูที่ประมาณ 9,000 – 11,000
บาท ตามขนาดและความพึงพอใจของผูซื้อและผูขาย
“…เราเลี้ยงวัว เราก็ใหเขาไปเลี้ยงวัวดวย ใหเขาเห็นความสําคัญของวัว...”
(กรรณิกา ลายทอง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559)
แตถึงอยางไรก็ตามการเลี้ยงวัวของชาวบานอาจจะเปนดาบ 2 คม กลาวคือ การมีคานิยมการ
เลี้ยงวัวเพื่อเลนการพนัน ก็จะทําใหครัวเรือนตองเสียทรัพยสินไปกับการเลี้ยงวัวประเภทนี้อยางมาก
เพราะจะตองดูแลวัวเปนอยางดี ตั้งแตการคัดเลือกหญาที่จะนํามาใหวัว การอาบน้ําทําความสะอาดวัว
เปนประจํา การออกกําลังกายใหวัวเพื่อทําการฟดซอมอยางสม่ําเสมอ ทุกกระบวนการลวนแลวแตมี
คาใชจายทั้งสิ้น แตหากวัวชนชนะก็จะไดเงินไมเทาไร เพราะตองนําเงินดังกลาวไปเลี้ยงเพื่อนฝูง และ
ทํากิจกรรมที่อยูในขอบขายของอบายมุข แตหากถาแพก็จะตองเสียทรัพยสินเปนจํานวนมากเชนกัน
บางครัวเรือนถึงกับตองขายทรัพยสิน เชน ที่ดิน เปนตน
“…แตบางครัวเรือนตองขายทรัพยสินเพราะติดการพนันวัวชน...”
(กรรณิกา ลายทอง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559)
2.1.3. การเลี้ยงหมู สําหรับองคความรู ภูมิปญญาการเลี้ยงหมู ที่ชาวบานไดมีการสืบทอดกัน
มาจากอดีตถึงปจจุบัน คือ การจัดการสถานที่ การจัดการหมู การจัดการอาหาร การจัดการโรค และ
การจัดการตลาด
2.1.3.1. การจัดการสถานที่ เปนการจัดเตรียมโรงเรือนเพื่อเตรียมความพรอมกอนนําพอ
พันธุแมพันธุหมูที่จะเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรเลือกหาวัสดุการทําโรงเรือนหมูจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช
ภายในชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้ในขั้นตอนการทําโรงเรือนนั้นชาวบานจะใชแรงงานในครัวเรือนของตน และ
การลงแขก ซึ่งเปนวิธีการลดตนทุนอยางหนึ่ง ซึ่งการลดตนทุนพิจารณาจากอีกมุมหนึ่ง ก็คือการมี
รายไดเพิ่มจากการออม
อาจกลาวไดวา ในกระบวนการจัดการสถานที่สําหรับการเลี้ยงหมูเปนวิธีการที่ใชองคความรู
ภูมิปญ ญาในการจั ดทํ าโรงเรือน ทั้ งนี้ชาวบานไดใชตน ทุนทางสังคมเปน สวนในการลดตนทุนการ
ดําเนินงาน ซึ่งถือไดวาวิธีการดังกลาวเปนการลดตนทุนไดอยางดียิ่ง
2.1.3.2. การจัดการหมู ผูเลี้ยงหมูจะตองทําโรงเรือนออกเปน 3 โรงเรือน หรือ 3 พื้นที่ เพื่อ
จัดแบงหองขังของพอพันธุแมพันธุหมู หมูขุน และคอกอนุบาลหมู ทั้งนี้หากมีลูกหมูตัวผูที่กําลังเตรียม
ไวเปนหมูขุน เกษตรกรจะตองทําการตอนอวัยวะเพศ โดยการผาลูกอัณฑะของหมูออก
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2.1.3.3. การจัดการอาหาร เปนการจัดเตรียมอาหารเพื่อใชสําหรับการเลี้ยงหมู ซึ่งโดยทั่วไป
ชาวบานจะใชอาหารที่ไดจากตามธรรมชาติ ดวยวิธีการเลี้ยงแบบผสม ระหวางอาหารที่จัดซื้อมาจาก
บริษัทซึ่งเปนอาหารสําเร็จรูป ทําการผสมกับเศษวัสดุจากธรรมชาติที่หาไดจากทองถิ่น เชน หยวก
กลวย ลําขาว ปลายขาว และผักตบชวา เปนตน โดยการนําวัสดุเหลานี้มาหั่นหรือบดใหละเอียดแลว
ทําการผสมใหเขากันและนําไปเปนอาหารหมู “…การนําอาหารจากธรรมชาติและทองถิ่นมาเสริมเปน
การลดตนทุนไดดีที่สุด...” (ดวงราตรี มาลาคํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559)
2.1.3.4. การจัดการโรค เปนการเฝาระวังโรคระบาด ซึ่งที่ผานมาชาวบานในชุมชนจะ
ประสบกับปญหาโรคระบาดซึ่งเรียกกันโดยภาษาชาวบานวา “ปากเทาเปอย” โดยที่ผูเลี้ยงจะตอง
หมั่นทําความสะอาดโรงเรือนหมูอยูเสมอ ไมปลอยใหโรงเรือนมีความอับชื้น และมีกลิ่นโดยจะใชน้ํา
หมักชีวภาพ หรือปูนขาวโรยลงไปทั่วพื้นคอก และหากหมูไดรับการแพรระบาดของเชื้อก็จะใชวิธีการ
รักษาโรคแบบผสมผสานระหวางความรูสมัยใหมโดยการใหปศุสัตวมาทําการรักษา และความรูแบบ
โบราณซึ่งเปนภูมิปญญาชาวบาน โดยการเฝาดูอาการของหมูและใหกินสมุนไพรตามอาการของหมู
ก็รักษาเอง...”

“…เราตองสังเกตอาการของหมูบอยๆ ถาหมูปวยก็เรียกหมอมาดู ถาอาการเล็กนอย
(ประชาไทย น้ําขาว, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559)

2.1.3.5. การจัดการตลาด สําหรับการเลี้ยงหมูของชาวบานในชุมชนจะเปนวิธีการแบบตั้งรับ
มากกวาการแสวงหาตลาดและทําการคาแบบเชิงรุก ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงหมูเปนอาชีพเสริม ที่นิยม
เลี้ยงกันโดยทั่วไปเพียงครัวเรือนละไมกี่ตัว ซึ่งการจัดการตลาดนั้นเปนการคาขายกันเองภายในชุมชน
หรือมีพอคาตางชุมชนมารับซื้อถึงบาน
เด็กและเยาวชนไดเรียนรูวิธีการเลี้ยงหมูจากครอบครัว โดยการชวยเหลือพอแมใหอาหาร
ดูแล และจัดการคอกหมู ตลอดจนถึงการไดฟง สังเกตพฤติกรรมของหมู การคาขาย และการแปรรูป
ผลผลิตจากหมู เปนตน แตถึงอยางไรก็ตามพบวา พัฒนาการของการเลี้ยงหมูยังไมสามารถสูตลาด
ภายนอกได “…เราก็เลี้ยงกันมา แตก็ไมสามารถพัฒนาใหสูตลาดภายนอกได...” (ประชาไทย น้ําขาว,
นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559) เนื่องดวยการควบคุมตลาดของนายทุนรายใหญ
ของประเทศ จึงทําใหการเลี้ยงหมูแบบสะสมเงินของชาวบานคอยๆทยอยปดตัวลง เนื่องดวยความ
ยุงยาก และการแขงขันของตลาดกลางซึ่งมีนายทุนเปนผูกําหนดทิศทางการตลาด
2.1.4. การเลี้ยงปลา สําหรับองคความรู ภูมิปญญาการเลี้ยงปลา ที่ชาวบานไดมีการสืบทอด
กันมาจากอดีตถึงปจจุบัน คือ การจัดการสถานที่ การจัดการอาหาร และการจัดการตลาด
2.1.4.1. การจัดการสถานที่ เปนการจัดเตรียมบอเพื่อเตรียมความพรอมกอนนําพันธุปลามา
เลี้ยง ซึ่งเกษตรกรเลือกที่จะเลี้ยงแบบบอดิน บอพลาสติก และบอปูน สําหรับชุมชนที่ศึกษา เกษตรกร
มีการเลี้ยงปลาดุก 4 ราย โดยเปนการเลี้ยงแบบบอปูน เปนวิธีการประหยัดเนื้อที่ในการเลี้ยง
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“…เราไม มีเ นื้ อที่ ก็เลยมาเลี้ย งในบอปูน ขางบาน มัน สะดวกตอการดูแล การให
อาหารอะไรตางๆ...”
(ประชาไทย น้ําขาว, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559)
2.1.4.2. การจัดการอาหาร เปนการจัดเตรียมอาหารเพื่อใชสําหรับการเลี้ยงปลา พบวา
ชาวบานยังไมมีวิธีการผลิตอาหารสําหรับใชในการเลี้ยงปลาไดเอง จึงตองมีการพึ่งพิงอาหารสําเร็จรูปที่
ซื้อมาจากรานคา
“…เราใหอาหารสําเร็จรูป ไปซื้อมาจากรานคา...”
(ประชาไทย น้ําขาว, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559)
2.1.4.3. การจัดการตลาด สําหรับการเลี้ยงปลาของชาวบานในชุมชนจะเปนวิธีการแบบตั้ง
รับ มากกวาการแสวงหาตลาดและทําการคาแบบเชิงรุก ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงปลาเปนอาชีพเสริม ที่
นิยมเลี้ยงกันเพียงไมกี่ครัวเรือนเทานั้น และเลี้ยงในปริมาณที่นอย ซึ่งการจัดการตลาดนั้นเปนการคา
ขายกันเองภายในชุมชน
เด็ กและเยาวชนได เรี ยนรู วิธีการเลี้ยงปลาจากครอบครัว คือหลักการใหอาหาร และการ
จัดการที่เลี้ยง ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตจากปลา ทั้งนี้เด็กจะไดเรียนรูขอมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ผลในเชิงลบคือผลผลิตจากปลาหากคิดเปนมูลคาทางการเงินแลวชาวบานไมมีความคุมคาหากนําปลา
ไปขายตามตลาดโดยทั่วไป แตสิ่งที่ไดคือการลดรายจาย เพราะการเลี้ยงปลาของชาวบานเปนการเลี้ยง
ไวสําหรับการบริโภคภายในครัวเรือน ปลา 1,000 ตัว ลงทุนตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 4 – 5 เดือน มี
คาใชจายทั้งหมด 3,500 บาท ไดปลาจํานวน 100 กิโลกรัม รวมราคาขาย 6,000 บาท กําไรจากการ
ขาย 2,500 บาท แตเราสามารถแปรรูปและเก็บไวสําหรับการบริโภคภายในครัวเรือนไดเฉลี่ย จํานวน
100 มื้อ ๆละ 150 บาท รวม 15,000 บาท หากคิดราคาซื้อขายตามรานอาหารโดยทั่วไป ฉะนั้นแลว
ชาวบานสามารถประหยัดคาใชจายเงินไดดวยวิธีการเลี้ยงปลาไวเพื่อบริโภคเองภายในครัวเรือน ซึ่ง
การประหยัดคาใชจายไดก็เทากับการมีรายไดเพิ่ม “…คือเราจะตองประหยัดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
...” (สีแกว ยอดทอง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559)
2.2. การปลูกพืช
องค ความรู ภู มิป ญ ญาการปลูกพืช เปน กลไกทางความคิดของชุมชนที่ มีสว นชว ยในการ
สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งจะมีความสอดคลองกับบริบทพื้นที่
และวิ ถี ชี วิ ต ของผู ค นในชุ ม ชน ได แ ก การทํ า นาข า ว การทํ า สวนยางพารา การทํ า สวนสั ป ปะรด
การปลูกพืชผักสวนครัว และการปลูกไมยืนตนไม
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“…มีการทํานาขาว การทําสวนยางพารา การทําสวนสัปปะรด การปลูกพืชผักสวน
ครัว และการปลูกไมยืนตนไม...”
(แกวเดือน สังขดํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)
2.2.1. การทํานาขาว สําหรับองคความรู ภูมิปญญาการทํานา ที่ชาวบานไดมีการสืบทอดกัน
มาจากอดีตถึงปจจุบัน คือ การเตรียมพื้นที่นา การเพาะปลูก การใสปุยการเก็บเกี่ยว การนวด และ
การเก็บรักษา
2.2.1.1. การเตรียมพื้นที่นา ในขั้นตอนดังกลาวนี้เปนวิธีการเตรียมดินกอนการปลูกขาว ซึ่งมี
การไถ 3 ครั้ง ไดแก
(1.) การไถดะ เปน การไถครั้งแรกตามแนวยาวของพื้นที่กระทงนา (กรณีที่แปลงนาเปน
กระทงยอยๆ หลายกระทงในหนึ่งแปลงนา) เมื่อไถดะจะชวยพลิกดินเพื่อใหดินชั้นลางไดขึ้นมาสัมผัส
อากาศ ออกซิเจน และเปนการตากดินเพื่อทําลายวัชพืช โรคพืชบางชนิด การไถดะจะเริ่มทําเมื่อฝน
ตกครั้งแรกในปฤดูกาลใหม หลังจากไถดะจะตากดินเอาไวประมาณ 1 - 2 สัปดาห
“…เขาจะไถตั้งเอาไวสองสัปดาหกอน แลวคอยไถซ้ําอีกที...”
(ดวงราตรี มาลาคํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559)
(2.) การไถแปร หลังจากที่ตากดินเอาไวพอสมควรแลว การไถแปรจะชวยพลิกดินที่กลบเอา
ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อทําลายวัชพืชที่ขึ้นใหม และเปนการยอยดินใหมีขนาดเล็กลง จํานวนครั้งของการไถ
แปรจึงขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของวัชพืช ลักษณะดินและระดับน้ํา ในบางพื้นที่ขึ้นอยูกับปริมาณ
น้ําฝนดวย แตโดยทั่วไปแลวจะไถแปรเพียงครั้งเดียว
(3.) การคราด เพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากกระทงนา และยอยดินใหมีขนาดเล็กลงอีก จน
เหมาะแกการเจริญของตนขาว ทั้งยังเปนการปรับระดับพื้นที่ใหมีความสม่ําเสมอ เพื่อสะดวกในการ
ควบคุม ดูแลการใหน้ํา
2.2.1.2. การเพาะปลูก สําหรับกรรมวิธีในการปลูกขาว สามารถแบงไดเปน 2 วิธี คือ การ
ปลูกดวยเมล็ดโดยตรง ไดแก การทํานาหยอดและนาหวาน และ การเพาะเมล็ดในที่หนึ่งกอน แลวนํา
ตนออนไปปลูกในที่อื่นๆ เรียกวานาดํา
(1) การทํานาหวาน เปนวิธีการปลูกขาวซึ่งสามารถจําแนก ตามชวงระยะเวลาของการหวาน
ได 3 วิธี คือ
การหวานหลังขี้ไถ ใชในกรณีที่ฝนมาลาชาและตกชุก มีเวลาเตรียมดินนอย จึงมีการไถดะ
เพียงครั้งเดียวและไถแปรอีกครั้งหนึ่ง แลวหวานเมล็ดขาวลงหลังขี้ไถ เมล็ดพันธุอาจเสียหายเพราะหนู
และอาจมีวัชพืชในแปลงนามาก
การหวานคราดกลบ เปนวิธีที่นิยมมากที่สุด จะทําหลังจากที่ไถแปรครั้งสุดทายแลวคราด
กลบ จะไดตนขาวที่งอกสม่ําเสมอ
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การหวานไถกลบ มั กทํ าเมื่อถึงระยะเวลาที่ตองหวาน แตฝ นยังไมตกและดินมีความชื้น
พอควร หวานเมล็ดขาวหลังขี้ไถแลวไถแปรอีกครั้ง เมล็ดขาวที่หวานจะอยูลึกและเริ่มงอกโดยอาศัย
ความชื้นในดิน
(2) การทํานาดํา เปนการปลูกขาวโดยเพาะเมล็ดใหงอกและเจริญเติบโตในระยะหนึ่ง แลว
ยายไปปลูกในที่หนึ่ง สามารถควบคุมระดับน้ํา วัชพืชได การทํานาดําแบงไดเปน 2 ขั้นตอน คือ
- การตกกลา เพาะเมล็ดขาวเปลือกใหมีรากงอกยาว 3 - 5 มิลลิเมตร นําไปหวานในแปลง
กลา ชวงระยะ 7 วันแรก ตองควบคุมน้ําไมใหทวมแปลงกลา และจะสามารถถอนกลาไปปกดําไดเมื่อมี
อายุประมาณ 20 - 30 วัน
- การปกดํา ชาวนาจะนํากลาที่ถอนแลวไปปกดําในแปลงปกดํา ระยะหางระหวางกลาแตละ
หลุมจะมีความแตกตางกันขึ้นกับลักษณะของดิน คือ ถาเปนนาลุมปกดําระยะหาง เพราะขาวจะแตก
กอใหญ แตถาเปนนาดอนปกดําคอนขางถี่ เพราะขาวจะไมคอยแตกกอ
2.2.1.3. การใสปุย สําหรับการปลูกขาวชาวนาจะมีวิธีการและสูตรของการใสปุย ดังนี้
(1) การใสปุยครั้งที่ 1 ในพื้นที่ดินเหนียวใหใสปุยสูตร 16-20-0, 18-22-0 หรือ 20-20-0
สูตรใดสูตรหนึ่งในอัตราไรละ 25 กก. ในดินทรายใหใสปุยสูตร 16-16-8 ในอัตราไร ละ 25 กก. โดยใส
ปุยหลังจากขาวงอกแลว 5-6 วัน
(2) การใสปุยครั้งที่ 2 ใหใสปุยหลังจากขาวงอกแลว 40-45 วัน โดยใชปุยแอมโมเนียม
ซัลเฟต หรือแอมฮมเนียมคลอไรด ไรละ 25-30 กก. หรือปุยยูเรีย ไรละ 10-15 กก. ในการใสปุยควร
จะคํานึงถึงวาดินจะตองเปยกแฉะหรือมีน้ําขังไมควรเกิน 20 เซ็นติเมตร ถาหากดินแหงหรือระดับน้ํา
มาก กวานี้ ใหเลื่อนการใสปุยออกไปมิฉะนั้นจะทําใหการใชปุยไมมีประสิทธิภาพ เกิดการสูญเสียปุย
ทําใหตนขาวไดรับปุย ไมพอเพียง ผลผลิตจะต่ํา
2.2.1.4. การเก็บเกี่ยว หลังจากที่ขาวออกดอกหรือออกรวงประมาณ 20 วัน ชาวนาจะเรง
ระบายน้ํ า ออก เพื่ อเป น การเร งให ขาวสุกพรอมๆ กัน และทํา ใหเมล็ด มีความชื้ น ไมสูงเกิน ไป จะ
สามารถเก็บเกี่ยวไดหลังจากระบายน้ําออกประมาณ 10 วัน ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเก็บ
เกี่ยว เรียกวา ระยะพลับพลึง คือสังเกตที่ปลายรวงจะมีสีเหลือง กลางรวงเปนสีตองออน การเก็บเกี่ยว
ในระยะนี้จะไดเมล็ดขาวที่มีความแข็งแกรง มีน้ําหนัก และมีคุณภาพในการสี
2.2.1.5. การนวดขาว หลังจากตากขาว ชาวนาจะขนเขามาในลานนวด จากนั้นก็นวดเอา
เมล็ดขาวออกจากรวง บางก็ใชแรงงานคน แตปจจุบันมีการใชเครื่องนวดขาวมาชวยในการนวด
2.2.1.6. การเก็ บ รั ก ษา เมล็ ด ข า วที่ น วดฝ ด ทํ า ความสะอาดแล ว ควรตากให มี ค วามชื้ น
ประมาณ 14% จึงนําเขาเก็บในยุงฉาง ยุงฉางที่ดีควรมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) อยูในสภาพที่มีอากาศถายเทไดส ะดวก การใชลวดตาขายกั้น ใหมีรองระบาย
อากาศกลางยุงฉางจะชวยใหการถายเทอากาศดียิ่งขึ้น คุณภาพเมล็ดขาวจะคงสภาพดีอยูนาน
(2) อยูใกลบริเวณบานและติดถนน สามารถขนสงไดสะดวก
(3) เมล็ ด ข า วที่ จ ะเก็ บ ไวทํ า พั น ธุ ต อ งแยกจากเมล็ ดข า วบริ โ ภค โดยอาจบรรจุ
กระสอบ มีปายบอกวันบรรจุ และชื่อพันธุแยกไวสวนใดสวนหนึ่งในยุงฉาง เพื่อสะดวกในการขนยาย
ไปปลูก
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(4) กอนนําขาวเขาเก็บรักษา ควรตรวจสภาพยุงฉางทุกครั้ง ทั้งเรื่องของความสะอาด
และสภาพของยุงฉาง ซึ่งอาจมีรองรอยของหนูกัดแทะจนทําใหนกสามารถรอดเขาไปจิกกินขาวได รู
หรือรองตาง ๆ ที่ปดไมสนิทเหลานี้ตองไดรับการซอมแซมใหเรียบรอยกอน
ในชุ ม ชนมี ก ารดํ า นาหว า น ซึ่ ง จะมี ก ารทํ า นาป ล ะ 2 ครั้ ง คื อ นาปรั ง และนาป ป จ จุ บั น
เทคโนโลยีทันสมัยโดยสวนใหญจะใชเครื่องจักรกลเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการทํานา เด็กและ
เยาวชนในป จ จุ บั น ได เ รี ย นรู และซึ มซับ กระบวนการทํา นาแบบใหม ที่ทั น สมั ย และจะพึ่ง พาอาศั ย
เทคโนโลยีเกือบทั้งสิ้น
2.2.2. การทําสวนยางพารา สําหรับองคความรู ภูมิปญญาการทําสวนยางพารา ที่ชาวบาน
ไดมีการสืบทอดกันมาจากอดีตถึงปจจุบัน คือ ๑. การเลือกพื้นที่ที่สําหรับปลูกยาง ๒. การเตรียมพื้นที่
๓. การกะระยะการปลูก ๔. การวางแนว และปกหมุด (มบ หรือชะมบ) ๕. การทําชานดินขั้นบันไดให
ไดระดับ ๖. การขุดหลุม และเตรียมการสําหรับปลูก ๗. การปลูกตนยาง ๘. วิธีปลูก และ ๙. พันธุยาง
ที่ควรใชปลูก
2.3. การออมทรัพย
องคความรู ภูมิปญญาดานการออมทรัพยประเภทเงินเหรียญ ธนบัตรเปนกลไกทางความคิด
ของชุมชนที่มีสวนชวยในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งจะมี
ความสอดคลองกับบริบทพื้นที่และวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน ไดแก กลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิต
กองทุนการเงินหมุนเวียนสําหรับชาวบาน (แชร) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนตน
1) กลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนกลุมองคกรการเงินชุมชนที่ชาวบานใชเปนพื้นที่
สําหรับการสะสมทรัพย และสวัสดิการผานกระบวนการชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกันและกันของคนใน
ชุมชน ทุกๆเดือนชาวบานจะมีการสะสมทรัพยเปนประจํา ซึ่งเปนการสรางคานิยมสําหรับการออมได
เปนอยางดี ทั้งนี้สําหรับเด็กและเยาวชนกลุมจะมีการสนับสนุนสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีคานิยม
การออมทรัพยตั้งแตแรกเกิด โดยการจัดสวัสดิการเปดบัญชีเงินขวัญถุงการคลอดบุตรตอนรับสมาชิก
ใหมใหแกบุตรผูเปนสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพย “…พูดไดเลยวาการมีกลุมออมทรัพยในชุมชนชวยลด
ความเดื อดร อน ในกรณี ที่ตองการใชเงินฉุกเฉิน และเรงดวน เมื่อขาดเงิน ไมรูวาจะไปยืมใคร...”
(ดวงราตรี มาลาคํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559)
2) กองทุนการเงินหมุนเวียนสําหรับชาวบาน (แชร) กองทุนการเงินหมุนเวียนสําหรับ
ชาวบาน (แชร) เปนภูมิปญญาการสะสมเงินทุนและการแลกเปลี่ยนเงินทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่อยู คูกัน มากั บ ชุ มชนอย า งยาวนาน ตั้งแตอดีตจนถึงปจ จุบัน ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวเปน การ
ชวยเหลือกันเองของชาวบาน และเปนวิธีการสะสมเงินที่ใหกําไรอยางคุมคามากกวาองคกรการเงิน
กระแสหลัก “…เราอยูกันไดสวนหนึ่งก็เพราะแชรนี่แหละ ไดเบี้ยคายางมาก็เอามาเลนแชร เพราะได
ดอกเบี้ยดี...” (ประสิทธิ ดําปลอด, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559)
3) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนองคกรที่ตั้งอยูในชุมชนภายใตการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เพื่อใหชาวบานไดมีโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบ
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อาชีพ และภายใตกระบวนการดังกลาวเปนองคกรที่เสริมสรางความตระหนักใหชาวบานมีคานิยมการ
ออมทรัพย ดวยกระบวนการกลุม
อยางไรก็ตามการดําเนินงานของกองทุนหมูบานมีทั้งสวนที่ประสบความสําเร็จและสวนที่
ลมเหลว เนื่องดวยชาวบานผูเปนสมาชิกกลุมมีความตองการกูยืมเงินมากกวาการเก็บออม และเหตุผล
ของการกูยืมเงินที่แทจริงนั้นก็เพื่อนําเงินไปใชจายหนี้สินนอกระบบ และการซื้อสินคาเพื่ออุปโภค
บริโภค รวมถึงสินคาฟุมเฟอย มากกวาการนําเงินไปลงทุน
4. ชางผีมือ และการกอสราง
องคความรู ภูมิปญญาชางผีมือ และการกอสราง เปนกลไกทางสมองของชุมชนที่มีสวนชวย
ในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งจะมีความสอดคลองกับบริบท
พื้นที่และวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน ไดแก การเลื่อยไมแปรรูป และการทํากอสราง
4.1) การเลื่อยไมแปรรูป เปนองคความรู ภูมิปญญาที่ชาวบานไดมีการสืบทอดกันมาตั้งแต
อดีต สําหรับการเลื่อยนั้นจะตองพิจารณาตามลักษณะของเนื้อไม ขนาด และความตองการของผูเลื่อย
“…แลวแตผูจาง วาจะใหเราเลื่อยแบบไหน เราสามารถเลื่อยไดหมด...”
(ประสิทธิ ดําปลอด, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559)
“…การทํากอสรางก็เชนกันแลวแตเจาของบาน หรือผูจางจะใหเราทําอยางไร เราก็
ทําใหความตองการของเขา...”
(ประสิทธิ ดําปลอด, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559)
4.2) การทํากอสราง เปนองคความรู ภูมิปญญาชาวบานที่ไดมีการสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน
เพราะการกอสรางมีความจําเปนกับวิถีชีวิของผูคนในชุมชน ไดแก การสรางอาคารบานเรือน โรงเรือน
สําหรับการเลี้ยงสัตว และศาลาเอนกประสงค
วิธีการถายทอดองคความรู ภูมิปญญาการออมทรัพยของชุมชน
การถายทอดองคความรู ภูมิปญญาการออมทรัพยของชุมชน เปนกระบวนการสื่อสารระหวาง
กันและกันของคนในชุมชน สําหรับการสรางการรับรูถึงคุณคาของการออมทรัพย ทั้งนี้ในกระบวนการ
ถ า ยทอดองค ค วามรู ภู มิ ป ญ ญาการออมทรัพ ยสํ า หรั บ เด็ กและเยาวชนในชุ มชนมี วิ ธีก ารต างๆที่
หลากหลาย ประกอบดวย วิธีการปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยาง การเลาเรื่องและการใชสื่อประกอบสื่อ
(นิ ทาน หนั งสื อ บทเพลง ภาพประกอบ และวีดีโ อ) และการฝกใหปฏิบัติ (ทดลอง ศึกษาคนควา
พัฒนา สรุปขอคนพบ) ดังรายละเอียดตอไปนี้
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1) การปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยาง วิธีการดังกลาวนี้บุคคลในชุมชนจะมีการดําเนินกิจกรรม
ตามลักษณะของวิถีชีวิต ไดแก การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพอื่นๆที่หลากหลายตามความ
ถนัดและโอกาสของแตละครัวเรือน ซึ่งเปนกลไกอยางหนึ่งที่คอยใหการสนับสนุนคานิยมการออม
ทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชน
“…เมื่อกอนเราก็เห็นคนเฒาคนแกเขาทํา เราก็ทําตาม เวลาพอกับแมไปทํานา เราก็
ตามไปดวย พอแมไปกรีดยางเราก็ตามไปดวย...”
(กาญกวี ดําสดุด, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559)
“….เราเห็นมาตั้งแตเด็กๆ คนเมื่อกอนเขาเลี้ยงวัว เลี้ยงไก เลี้ยงหมู ทํานา กรีดยาง
เราก็ทําตามเขา...”
(สมศรี นิลดํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559)
รูปแบบการออมทรัพยของแตละครัวเรือนซึ่งมีความแตกตางกันออกไป สรางการรับรูและ
แนวทางสําหรับการออมทรัพยใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชนเสมอมา เชน การออมทรัพยแบบเงิน
เหรียญธนบัตร ก็จะสามารถเก็บออมเงินไดหลายวิธี ไดแก การเก็บออมกับธนาคาร กลุมออมทรัพย
และองคกรการเงินชุมชนประเภทตางๆ เปนตน
อาจกลาวไดวาวิธีการถายทอดภูมิปญญาแบบการปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยาง มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการเสริมสรางคานิยมการออมสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่งตามพัฒนาการดาน
รางกายเมื่อถึงจุดหนึ่งเด็กและเยาวชนจะแสวงหาบุคคลตนแบบที่จะดําเนินชีวิตตาม อันบุคคลดังกลาว
นั้นก็จะมีความพิเศษที่สามารถเปนแนวทางสําหรับบุคคลอื่นได
2) การเลาเรื่องและการใชสื่อประกอบสื่อ (นิทาน หนังสือ บทเพลง ภาพประกอบ และ
วีดีโอ) เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ชุมชนไดใชกระบวนการดังกลาวเปนเครื่องมือสําหรับการถายทอดองค
ความรู ภูมิปญญาดานการออมทรัพยใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่งภายใตกระบวนการดังกลาว
จะมีเนื้อหาสาระที่สอดแทรกการสรางคานิยมการออมในรูปแบบตางๆ
“…เขาเลาใหเราฟง เลาแบบนิทาน คนแกๆเขาชอบสอนเราแบบนั้น...”
(สีสัน นวลทอง, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559)
“…ครูใครออกมาเลาเรื่องหนาชั้นเรียน แลวครูก็สอน เลาเรื่องนิทานใหเราฟง...”
(เกาแสน ทองนุม, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559)
ทั้งนี้จะมีบุคลากรจากภาคสวนตางๆตั้งแตครอบครัว โรงเรียน วัด และกลุมองคกรชุมชน ทํา
การถายทอดตามภาระหนาที่ของตนเอง โดยทางโรงเรีย นจะทําการสอดแทรกผานบทเรียน และ
ยกตัวอยางบุคคล กลุม และชุมชนที่ประสบความสําเร็จ สวนครัวเรือนจะเลาเปนนิทาน รวมถึงการ
ยกตัวอยางเครือญาติและบุคคลสําคัญทางสังคมใหบุตรหลานของตนเองฟง
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อาจกลาวไดวาวิธีการถายทอดภูมิปญญาดานการออมทรัพย แบบการเลาเรื่องมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการเสริมสรางคานิยมการออม ซึ่งเปนกระบวนการสรางการเรียนรูใหเด็กและเยาวชนได
เปนอยางดี วิธีการดังกลาวชวยใหเด็กและเยาวชนซึมซับถึงวิธีการ คุณคาประโยชน และมองเห็น
รูปแบบการออมทรัพย
3) ฝกใหปฏิบัติ (ทดลอง ศึกษาคนควา พัฒนา สรุปขอคนพบ) วิธีการดังกลาวนี้เปน
ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการถายทอดองคความรู ภูมิปญญาดานการออมทรัพย คือเปนขั้นตอนที่
เด็กและเยาวชนจะตองฝกภาคปฏิบัติ ซึ่งเปนวิธีการที่เด็กและเยาวชนจะตองนําองคความรูและภูมิ
ปญญาการออมทรัพยรูปแบบตางๆมาทดลองปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลกับตนเอง
“…ครูใหเราออมเบี้ยทุกๆวัน ใหเราทําเอง ปลูกผัก เลี้ยงปลา...”
(สีสัน นวลทอง, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559)
“…อยูที่บานแมใหเลี้ยงวัว เก็บยาง ทํานา...”
(เกาแสน ทองนุม, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559)
ทุกภาคสวนของสถาบันทางสังคมในชุมชนจะคอยใหคําแนะนําปรึกษาแกเด็กและเยาวชน ถึง
หลักการออมทรัพยในรูปแบบตางๆตามความสนใจของเด็กและเยาวชนแตละบุคคล ซึ่งเปนการปฏิบัติ
ตามวิถีชีวิตประจําวัน ที่มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก ตั้งแตขั้นการเกิด เจริญเติบโต จนตาย
การออมทรัพยในแตละชวงวัยและรูปแบบก็จะมีความสอดคลองกับบุคคลในแตละชวงวัย
อาจกลาวไดวาการฝกภาคปฏิบัติสําหรับการออมทรัพยนั้นเปนวิธีการที่สําคัญอยางยิ่งตอการ
สรางคานิยมการออมใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชน ทั้งนี้การฝกปฏิบัติจะชวยใหเด็กและเยาวชนมี
ความเขาใจและเห็นคุณคามากกวาวิธีการถายทอดภูมิปญญาการออมประเภทอื่น เปนวิธีการฝกความ
อดทน และวิธีการเรียนรูเพื่อการพัฒนากิจกรรมการออมทรัพยไดเปนอยางดี
รูปแบบวัฒนธรรมการออมทรัพย
รูปแบบการออมทรัพยของชุมชน มีหลายรูปแบบ ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทามกลาง
บริบทแวดลอมของชุมชนที่เปนชุมชนแบบเกษตรกรรม ลักษณะการออมทรัพยจึงมีความสอดคลองกับ
วิถีชีวิตดังกลาว ไดแก การออมทรัพยแบบปศุสัตว การออมทรัพยแบบกสิกรรม การออมทรัพยแบบ
อสังหาริมทรัพย การออมทรัพยแบบปญ ญา และการออมทรัพยแบบเงินเหรีย ญ ธนบัตร โดยมีร า
ละเอียดสําหรับการอธิบาย ดังนี้
1) การออมทรัพยแบบปศุสัตว
การออมทรัพยแบบปศุสัตวเปนกิจ กรรมรูปแบบหนึ่งที่ช าวบานในเขตพื้นที่ชุมชน ใชเปน
กิจกรรมการออมทรัพย ซึ่งมีความสอดคลองกับ บริบทและวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนนับตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ไดแก การเลี้ยงวัว การเลี้ยงไก และการเลี้ยงหมู ดังรูปภาพที่ 6-8
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ในระยะแรกของการเกิดชุมชนแหงนี้ บรรพบุรุษมีความจําเปนจะตองเลี้ยงวัวและควายเพราะ
มี ไ ว สํ า หรั บ การไถนา ใช เ ป น พาหนะ และเป น อาหาร ซึ่ ง การเลี้ ย งวั ว เลี้ ย งควายนั้ น ไม ต องอาศั ย
คาใชจ ายแต อย างใด นอกเหนื อจากการซื้อพอพันธุแมพัน ธุ เพราะการเลี้ย งวัวและควายสามารถ
เสาะหาอาหารตามหัวไรปลายนาได และเปนวิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติและประหยัดคาใชจายมาก
ที่สุด
“…เลี้ยงวัวเมื่อกอนก็ปลอยตามทุงนา...”
(การิน นภารัตน, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559)
“…คนเมื่อกอนเขาไมตองใชเงิน เขาเก็บสะสมทรัพยเอากับวัว...”
(เกาแสน ทองนุม, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559)
ทั้งนี้ในสวนของการเลี้ยงหมูก็จะเปนการเลี้ยงแบบธรรมชาติเพื่อใชสําหรับการบริโภคภายใน
ชุมชนโดยการอาศัยเศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตร และเศษอาหารภายในครัวเรือน และเกษตรกร
สามารถขยายพันธุไดเอง เปนวิธีการพึ่งตนเองและการออมทรัพยอยางยั่งยืน ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความพอเพียงตามแนวพระราชดําริของรัชกาลที่ 9
อาจกลาวไดวาการออมทรัพยรูปแบบปศุสัตวเปนวิธีการออมทรัพยอยางหนึ่งที่ใหผลกําไรใน
เชิ งเศรษฐกิ จคื ออัตราดอกเบี้ ยที่ มีกําไรสูงกวาสถาบันการเงินในระบบ และเปน วิธีการบริหารจัด
การเงินที่ตั้งอยูบนหลักการของความพอเพียง ความมีเหตุผล และมีความสอดคลองกับบริบทอันมี
ความสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชน
อยางไรก็ตามปญหาการออมทรัพยแบบปศุสัตว ไดแก การจัดการตลาด คือ ลักษณะการคา
ขายจะเปนการคาขายในตลาดทองถิ่น ไมมีตลาดที่ชัดเจน ทั้งนี้ในกระบวนการผลิตชาวบานยังขาด
ทักษะความรูความสามารถ และเงินทุนสําหรับการพัฒนากิจกรรมการออมทรัพยแบบปศุสัตวใหได
มาตรฐานสากล และสามารถนําไปสูตลาดที่กวางขึ้น
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ภาพที่ 6: การออมทรัพยผานการเลี้ยงวัว
ที่มา: คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2559

ภาพที่ 7: การออมทรัพยผานการเลี้ยงไก
ที่มา: คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2560
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ภาพที่ 8: การออมทรัพยผานการเลี้ยงหมู
ที่มา: คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
2) การออมทรัพยแบบกสิกรรม
การออมทรัพยแบบกสิกรรมเปนกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ชาวบานในเขตพื้นที่ชุมชน ใชเปน
กิจกรรมการออมทรัพย ซึ่งมีความสอดคลองกับ บริบทและวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนนับตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ไดแก การปลูกขาว การทําสวนยางพารา การปลูกไมยืนตนประเภทใชงาน การปลูก
ผลไมทองถิ่น และการปลูกพืชผักสวนครัว ดังภาพที่ 9-13
การปลูกขาวเปนอาชีพเริ่มแรกของการกอตั้งชุมชนแหงนี้ โดยขาวที่ปลูกในเขตพื้นที่ชุมชนแต
เดิมนั้น จะเปนขาวเล็บนก และขาวสังขหยด เปนพันธุขาวพื้นเมืองที่มีการปลูกสืบทอดกันมาในอดีต
ทั้งนี้ตามครัวเรือนตางๆในยานชุมชนจะมียุงฉางขาว ที่แสดงใหเห็นถึงสถานะทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนนั้น แตปจจุบันสังคมใหคานิยมกับเงินเหรียญธนบัตรมากกวาการออม
ทรัพยในลักษณะดังกลาว จึงมีการปลูกขาวและขายสงยังพอคาคนกลางที่เขามารับซื้อขาวในชุมชน
นอกจากขาวแลวชาวบานในชุมชนยังมีการปลูกยางพาราซึ่งเปนรายไดหลักของประชากรใน
เขตชุมชนโดยเฉลี่ยตอไรเกษตรกรจะไดรับผลผลิตจํานวน 49 บาทตอวัน “…ยางราคาถูกไดเชาละไมกี่
บาท เฉลี่ยไรละ 49 บาทตอวัน...” (เกาแสน ทองนุม, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2559) นอกจากผลผลิ ต ที่ ได จ ากน้ํ ายางสดเมื่ อ ครบกํ าหนดการทํ าลายสวน เกษตรกรก็ จ ะนํา ไม
ยางพาราดังกลาวไปขายซึ่งจะมีราคารับซื้อหนาโรงงาน กก.ละ 1 บาท หรือตามราคาตลาดการขึ้นลง
ซึ่งไมมีความแนนอน อยางไรก็ตามถือไดวาวิธีการดังกลาวนี้เปนการออมทรัพยอยางหนึ่งที่ชาวบานใน
ชุมชนถือปฏิบัติกันมานับรอยปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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เลย...”

“…เราปลูกยางถึงราคามันจะตก แตเราขายไมได ถาปลูกพืชอยางอื่นเราขายไมได
(กาญกวี ดําสดุด, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559)
“…ชวงนี้ราคาไมยางในโรงเรียนกิโลละ 1 บาท...”
(เกาแสน ทองนุม, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559)

นอกจากจะมีการปลูกยางพาราแลวบริบทเขตแดนระหวางดินของบุคคลหนึ่งกับบุคลหนึ่งของ
คนชุมชนจะมีการปลู กพื ช แซมทํา เปน รั้ว กั้นอาณาเขต ซึ่งไมที่นิยมปลูกกัน ไดแก สะเดา ตะเคีย น
พะยอม ตําเสา และไมยืนตนชนิดตางๆ โดยที่ไมเหลานี้จะมีราคาสูงเพราะเปนไมเนื้อแขง เชน ไม
ตะเคียนเมื่ออายุครบ 20 ป มีขนาดลําตนโดยรอบประมาณ 1 เมตร และมีความสูงประมาณ 20 เมตร
จะมีราคาขายสงอยูที่ตนละ 20,000-30,000 บาท “…ไมตะเคียน ไมพะยอม เมื่อตนโตเต็มที่ราคาซื้อ
ขายไมนอยกวา 2 ถึง 3 หมื่นบาทแนนอน...” (กาญกวี ดําสดุด, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2559) และหากมีการเลื่อยแปรรูปก็จะมีรายไดประมาณ 50,000 บาท โดยเฉลี่ยชาวบานจะ
มีการเก็บออมเงินไดจากการปลูกตนไมในลักษณะดังกลาวไดประมาณปละ 2,500 บาท
“…ปลูกทิ้งปลูกขวางเอาไวแตพอใหญขึ้นมาครบ 20 ป ก็ไดปละ 2,500 บาท ดีกวา
ไมทําอะไรปลอยใหดินวางอยูเฉยๆ...”
(การิน นภารัตน, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559)
“…ถาครบ 20 ป เราแปรรูปไมขายไดหาหมื่นเราก็ไดแลวปละ 2,500 บาท...”
(เกาแสน ทองนุม, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559)
ทั้งนี้จากการออมทรัพยดวยไมยืนตนชนิดตางๆแลว การปลูกพืชผักสวนครัวเอาไวบริโภค
ภายในครัวเรือนถือเปนการประหยัดและอดออมทรัพยไดอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากชุมชนแหงนี้มีพื้นที่
สําหรับการเพาะปลูก และสถานที่ดักจับสัตวน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคไดตลอดทั้งป โดยที่ชาวบานไม
จําเปนตองใชเงินไปซื้อสินคาและอาหารจากที่อื่นใด
อาจกลาวไดวาการออมทรัพยแบบกสิกรรมเปนวิธีการออมเงินอยางหนึ่งที่มีความสัมพันธและ
เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน “…บางบานก็มีที่ดินนอย บางบานก็มีที่ดิน
มาก...” (การิน นภารัตน, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559) วิธีการดังกลาวนี้ชาวบาน
สามารถทําไดโดยทั่วไปและมีวิธีการขั้นตอนไมยากนักเพราะสภาพพื้นที่นั้นเอื้ออํานวยตอกิจกรรมการ
ออมทรัพยในลักษณะดังกลาว ซึ่งจะมีความแตกตางจากเขตพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีสภาพพื้นที่เปนชุมชน
ยานการคาและอุตสาหกรรม
“…ดินมันเริ่มเสื่อมแลวเหมือนกัน...”
(เกาแสน ทองนุม, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559)
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อยางไรก็ตามการออมทรัพยแบบกสิกรรมก็ยังคงมีปญหาและอุปสรรคเชนกัน นั่นก็คือปญหา
เกี่ยวกับการถือครองที่ดินของชาวบานภายในชุมชน หากบุคคลใดมีการถือครองที่ดินมากก็จะสามารถ
ดําเนินการออมทรัพยในลักษณะดังกลาวไดมาก แตถาหากวาบุคคลใดมีการถือครองที่ดินในจํานวน
นอยก็สามารถทําการออมในลักษณะดังกลาวไดนอยเชนกัน
นอกจากนี้ปญหาคุณภาพดินที่เสื่อมโซม บางพื้นที่ไมสามารถปลูกพืชชนิดใดไดเลย หรือหาก
ปลูกได อัตราการเจริญเติบโตของพืชก็มีนอย และใชระยะเวลานานกวาจะไดเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม
คุมคากับการลงทุน รวมถึงการตลาดที่ไมมีความแนนอน ชาวบานไมสามารถควบคุมกลไกทางตลาดได
จึงทําใหเปนอุปสรรคตอการออมทรัพยในลักษณะดังกลาวไดเชนกัน

ภาพที่ 9: การออมทรัพยผานการทํานา
ที่มา: คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
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ภาพที่ 10: การออมทรัพยผานการทําสวนยางพารา
ที่มา: คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

ภาพที่ 11: การออมทรัพยผานการปลูกไมยืนตน
ที่มา: คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
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ภาพที่ 12: การออมทรัพยผานการปลูกสัปปะรด
ที่มา: คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
3.) การออมทรัพยแบบอสังหาริมทรัพย และวัตถุที่มีมูลคา
การออมทรัพยแบบอสังหาริมทรัพย และวัตถุที่มีมูลคา เปนกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ชาวบานใน
เขตพื้นที่ชุมชน ใชเปนกิจกรรมการออมทรัพย ซึ่งมีความสอดคลองกับบริบทและวิถีชีวิตของผูคนใน
ชุมชนนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดแก การสะสมที่ดิน การสะสมทองคํา การสะสมพระเครื่อง และ
การสะสมวัตถุโบราณ ดังภาพที่ 13-15

ภาพที่ 13: การออมทรัพยผานการสะสมที่ดิน
ที่มา: คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2560
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ภาพที่ 14: การออมทรัพยผานการสะสมทองคํา
ที่มา: หางทองรอวีดา แมขรี, ถายเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ภาพที่ 15: การออมทรัพยผานการสะสมพระเครื่องและวัตถุมงคล
ที่มา: คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2560
การสะสมที่ดินเปนคานิยมอยางหนึ่งที่ไดรับการสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนเพราะที่ดินเปน
ทรัพยสินที่มีคามากที่สุดอยางหนึ่ง เพราะที่ดินมีจํานวนจํากัดที่ทุกคนในสังคมนั้นมีความตองการ เพื่อ
ทํ า การผลิ ต เป น ที่ อ ยู อ าศั ย และใช เ พื่ อการผลิ ตอาหารชนิด ต างๆ ดั ง นั้น การเก็ บ ออมทรั พย ผ า น
กระบวนการสะสมที่ดินจึงถูกสืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

113
“…ที่ดินเปนสิ่งจําเปน มีผืนดินเอาไวไดใหลูกหลานอยูอาศัย ไดมีที่ทํามาหากิน...”
(สีสัน นวลทอง, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559)
“….สะสมเอาไวเถอะที่ดิน ไมมีวันที่ราคาที่ดินจะลดลง...”
(สมศรี นิลดํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559)
นอกจากนี้ชาวบานยังมีการสะสมทองคํารูปพรรณ เพราะมีความเชื่อวาทองคําสามารถให
มูลคาเพิ่มเมื่อเวลาผานไป ทองจะราคาเพิ่มขึ้นและสามารถขายไดราคาที่มากกวาเดิม อีกทั้งทองคํายัง
สามารถนํ า ไปจํ า นํ า เพื่ อนํ า เงิ น มาเปน ทุน หมุน เวีย นสํ าหรับ การประกอบอาชีพและการใชจายใน
ชีวิตประจําวันไดเมื่อถึงชวงวิกฤติ เชน ฤดูฝนที่ชาวบานไมสามารถประกอบอาชีพได
จาย...”

“…ไดเบี้ยมาก็เอาไปซื้อทองสะสมเอาไว ไวเวลาขัดสนจะไดเอาทองมาขายเพื่อใช
(แกวแดง ดวงตา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559)
“…คือถาเราซื้อทองแลวรอจังหวะที่ทองขึ้นเราก็ขายก็จะไดกําไรเพิ่มจากเดิม...”
(ธรรมศิลป ดินแดง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559)

ในสวนของการเก็บสะสมพระเครื่องหรือวัตถุมงคลยังเปนวิธีการเก็บออมเงินอยางหนึ่งที่ไดรับ
การนิยมสําหรับคนบางสวนในชุมชน ในทองถิ่นทางภาคใตยังมีนายทุนกลุมหนึ่งที่ใหการสนับสนุนการ
สะสมพระเครื่องโดยจะมีการตีราคาเปนมูลคาทางการเงินตามเรื่องเลาและความศรัทธาของคนใน
ชุมชนทองถิ่นแหงนี้ จึงทําใหผูคนในชุมชนกลุมหนึ่งเกิดคานิยมและทําการเก็บสะสมพระเครื่อง รวมถึง
การสะสมวัตถุโบราณก็เฉกเชนเดียวกัน ชาวบานบางสวนไดมีการสะสมสิ่งของโบราณซึ่งมีความหมาย
และคุณคาทางจิตใจซึ่งไมมีกฎเกณฑการซื้อขายในราคาที่ตายตัวแตจะใชความรูสึกและความพึงพอใจ
ระหวางผูซื้อและผูขาย
“…สะสมเอาไว บางครั้งผมไดมาองคละ 4 พัน ผมปลอยไป 7 พัน ผมสะสมพระ
ทองถิ่น หลวงปูทวด อะไรอยางนี้...”
(ประสิทธิ ดําปลอด, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559)
อาจกล า วได ว า กิ จ กรรมการออมทรั พ ย ใ นรู ป แบบอสั ง หาริ ม ทรั พ ย และวั ต ถุ ที่ มี มู ล ค า
เปนความเชื่อและคานิยมที่ถูกถายทอดกันมาจากรุนสูรุนนับระยะเวลารวมรอยปตั้งแตมีการริเริ่ม
กอตั้งชุมชน สําหรับความเชื่อในวิธีการออมทรัพยดังกลาวนั้นจึงเปนที่มาของสาเหตุแหงการออม ที่
คอยสนับสนุนใหเกิดการเก็บออมในรูปแบบดังกลาว
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อยางไรก็ตามปญหาการออมทรัพยแบบอสังหาริมทรัพย และวัตถุที่มีมูลคาตองอาศัยความรู
ทักษะ ความสามารถ และความชํานาญเฉพาะตัว “…คือของอยางนี้ตองอาศัยความชื่นชอบ ความรู
ทั ก ษะ และความชํ า นาญเฉพาะตั ว ถ าไม รู มาเข าวงการนี้ ก็จ ะไมทั น คนอื่ น เราจะเสี ย เปรี ย บ...”
(ดวงราตรี มาลาคํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559) เพราะการออมทรัพยใน
ลักษณะดังกลาวตองอาศัยเงินทุนคอนขางมาก รวมถึงการจัดการตลาดที่มีลักษณะเฉพาะ หากบุคคล
ใดไมมีความชํานาญหรือความพรอมก็ไมสามารถทําการออมทรัพยในลักษณะดังกลาวได ทั้งนี้ยังมี
ความเสี่ยงตอการถูกลักขโมย อาจจะเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินไดเชนเดียวกัน
4.) การออมทรัพยแบบปญญา
การออมทรัพยแบบปญญา เปนกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ชาวบานในเขตพื้นที่ชุมชน ใชเปน
กิจกรรมการออมทรัพย ซึ่งมีความสอดคลองกับ บริบทและวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนนับตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน โดยชาวบานจะมีความเชื่อวาการที่บุคคลมีปญญาและความสามารถก็จะเปนผูที่ไมตก
อยูในความลําบากและสามารถใชสติปญญาและศักยภาพทํามาหาเลี้ยงชีพได
“…มีปญญาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน...”
(ธรรมศิลป ดินแดง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559)
การออมทรั พย แ บบป ญ ญามีวิ ธี การสะสมที่ ห ลากหลาย ไดแ ก การเข าร ว มประชุ ม การ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการอานหนังสือ ดังรูปภาพที่ 16-17

ภาพที่ 16: การออมทรัพยแบบปญญาผานกระบวนการเรียนรูในระบบโรงเรียน
ที่มา: คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2555
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ภาพที่ 17: การออมทรัพยแบบปญญาผานกระบวนการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน
ที่มา: คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2555
ทั้ งนี้ กระบวนการดั งกล า วจะเปน เครื่ องมื อชว ยกล อมเกลาบม เพาะ ใหบุค คลในชุม ชนมี
สติ ป ญ ญา ความรู ค วามสามารถ และศั ก ยภาพที่ พ ร อ มต อ การเปลี่ ย นแปลงสถานะภาพที่ อ ยู ใ น
นามธรรมสูรูปธรรมนั้นอยางชัดเจน โดยที่บุคคลจะใชความรูความสามารถที่มีอยูทํามาหาเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว
“…เราพยายามสอนเขาใหมีทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเอาตัวลอดใน
สังคมและการใชชีวิตอยูในชุมชน...”
(แกวเดือน สังขดํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)
อาจกล าวไดว า การออมทรัพยแบบปญ ญานั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะบุคคลที่มี
ปญญาจะมีความสามารถเก็บสะสมเงินหรือการออมทรัพยประเภทอื่นไดหลายรูปแบบ การที่บุคคลใน
ชุมชนผูซึ่งเปนคนที่มีความสามารถเก็บออมทรัพยไดหลายประเภทนั้นโดยสวนใหญแลวจะเปนผูที่มี
ความรูความสามารถ เปนคนที่มีความขยันมั่นเพียรและมีการศึกษาเรียนรูอยูตลอดเวลา
“…เราตองเรียนรูอยูตลอดเวลา ไมขี้เกียจ หนักเอาเบาสู...”
(ธรรมศิลป ดินแดง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559)
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อยางไรก็ตามปญหาการออมทรัพยแบบปญญาที่เกิดขึ้นในชุมชน เชน การที่ครอบครัวตอง
เสี ย ค า ใช จ า ยในการส ง บุ ต รหลานเล าเรี ย น บางคนต อ งเสี ย ทรั พ ยสิ น แต ผ ลที่ไ ด ไ ม คุ ม คา สํ า เร็ จ
การศึกษามาแลวหางานทําไมได บางคนออกไปศึกษาในเมืองคบเพื่อนไมดี ติดสารเสพติด ในที่สุด
กลับมาอยูบานเปนภาระของครอบครัว ไมสามารถดําเนินชีวิตตามแบบวิถีของชุมชนไดเนื่องจากไป
เรียนแบบชีวิตในเมืองมา กรีดยางไมเปน ทําการเกษตรไมได
อยูในเมือง...”

“…แตบางคนก็ตองเสียคนเพราะหลงลืมตัวตน ภายหลังจากจบการศึกษาและเขาไป
(แกวแดง ดวงตา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559)

5) การออมทรัพยแบบเงินเหรียญ และธนบัตร
การออมทรัพยแบบเงินเหรียญ ธนบัตร เปนกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ชาวบานในเขตพื้นที่ชุมชน
ใชเปนกิจกรรมการออมทรัพย ซึ่งมีความสอดคลองกับบริบทและวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนนับตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีวิธีการหลากหลายรูปแบบ ไดแก การเก็บสะสมเงินเหรียญ ธนบัตรในกระปุก
ออมสิน กองทุนหมุนเวียนการเงินชาวบาน (แชร) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กลุมสัจจะออม
ทรัพยเพื่อการผลิต ดังภาพที่ 18
การสะสมเงินทุนดวยวิธีการหยอดกระปุกออมสิน เปนวิธีการเก็บออมเงินอยางหนึ่งในวิถี
ชีวิตประจําวันของชาวบาน ซึ่งเปนการรวบรวมเงินขั้นตอนแรกกอนที่จะนําเงินดังกลาวไปเก็บออมไว
กับแหลงเงินทุน สวนใหญวิธีการดังกลาวนี้จะไดรับความนิยมกับกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากโรงเรียนและธนาคาร เชน ธนาคารออมสิน เปนตน
“…ทุกๆวันเราจะใหเด็กนักเรียนฝากเงินที่โรงเรียนเปนประจํา…”
(การิน นภารัตน, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559)
การเก็บออมผานกองทุนหมุนเวียนการเงินชาวบาน (แชร) เปนวิธีการที่ชาวบานในชุมชนให
ความนิยมมากที่สุด เพราะกองทุนดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยคาตอบแทนที่สูง มีความคุมคาแกการลงทุน
แมวาการออมในลักษณะดังกลาวนั้นจะมีความเสี่ยงสูง และนอกจากนี้กระบวนการกูยืมก็มีขั้นตอนที่
ไมสลับซับซอน ผูเปนสมาชิกกลุมสามารถเขาถึงเงินทุนดังกลาวไดงาย
“…เลนแชรมันคุมกวาเอาเงินไปฝากธนาคาร ดอกเบี้ยก็ดี...”
(สมศรี นิลดํา, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559)
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ส ว นการเก็ บ ออมในรู ป แบบของกองทุน หมูบานและชุมชนเมือง เปน เงิน ที่รัฐ บาลใหการ
สนับสนุนโดยสวนใหญชาวบานจะใชกลุมองคกรดังกลาวเปนแหลงเงินทุนสําหรับการกูยืม เพื่อการ
ประอบอาชีพและการใชจายในการดําเนินชีวิต และเมื่อสิ้นปก็จะมีเงินปนผลกําไรจากการเขารวมเปน
สมาชิกกลุม นั้นก็หมายถึงวากิจกรรมในลักษณะดังกลาวก็เปนการเก็บออมอยางหนึ่ง
ทั้งนี้การเปนสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิตก็เปนกระบวนการอยางหนึ่งที่สําคัญยิ่ง
ตอการเสริมสรางคานิยมการออม เพราะกิจกรรมทุกอยางของกลุมสัจจะออมทรัพยฯนั้นลวนแลวแต
จะเกิดขึ้นจากการออมทรัพยทั้งสิ้น จากเดิมที่มีการรวมกลุมครั้งแรกมีสมาชิกเพียง 30 กวาคน ณ
เวลาปจจุบันสมาชิกกลุมไดขยายตัวเพิ่มขึ้นกวา 400 คน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญของ
การเก็บออม
400 คน...”

“…แรกเริ่มกอตั้งกลุมชวงนั้นมีสมาชิกแค 30 กวาคน ปจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นกวา
(สีสัน นวลทอง, นามสมมุตติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559)

นอกเหนือจากการเก็บออมทรัพยในสถาบันองคกรการเงินชุมชนแลว ชาวบานจะมีการเก็บ
ออมเงินไวกับธนาคาร ซึ่งมีการออมหลากหลายรูปแบบ เชน การออมผานสลากออมสิน การออม
ทรัพยเงินฝากประจํา เปนตน ทั้งนี้การออมทรัพยรูปแบบดังกลาวนี้ไดสรางความเชื่อมั่นใหกับชาวบาน
มาเปนระยะเวลายาวนาน และเปนแหลงเงินทุนเพื่อใชสําหรับการประกอบอาชีพที่ดีอีกที่หนึ่ง
อาจกลาวไดวาการออมทรัพยในรูปแบบเงินเหรียญ ธนบัตร เปนกระบวนการเก็บออมขั้น
สุดทาย ภายหลังการเก็บออมทรัพยในรูปแบบตางๆจนนํามาสูการสรางผลผลิตที่ใหคาตอบแทนใน
รูปแบบของเงินเหรียญ ธนบัตร ทั้งนี้การออมทรัพยในลักษณะดังกลาวก็มีความสําคัญยิ่งเมื่อกลาวถึง
สถานการณทางสังคม ณ เวลาปจจุบันนี้ เพราะเงินเปนเครื่องมือของการแลกเปลี่ยนทรัพยสินทุกสิ่ง
ทุกอยางที่คนในสังคมไดใหความหมายเอาไว
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ภาพที่ 18: การออมทรัพยแบบเงินเหรียญ และธนบัตร
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560
อยางไรก็ตามปญหาที่เกิดขึ้นจากการออมทรัพยในลักษณะดังกลาว เชน กลุมแชร กลุมออม
ทรัพย สมาชิกโดยสวนใหญจะทําการสะสมเงินทุนไวเพื่อกูมากกวาการออม “…บางคนสมัครเพื่อหวัง
ที่จะกูมากกวาการออม แตเราก็มีกลยุทธคือใหเขาฝากกอน 6 เดือน แลวคอยปลอยกู และใหกูเงินได
เทากับเงินที่เขาฝากเพียงเทานั้น...” (การิน นภารัตน, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2559) ซึ่งมีจํานวนสมาชิกเพียงไมกี่คนเพียงเทานั้นที่ไดรับผลประโยชนจากกระบวนการออมใน
ลักษณะดังกลาว ทั้งนี้เงินที่กูยืมไปก็มักจะนําไปใชในสิ่งที่ไมกอใหเกิดทุนตอยอด คือ การนําเงินไปใช
จายในชีวิตประจําวัน และการซื้อสินคาประเภทฟุมเฟอย เปนตน
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บทที่ 6
ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก : พื้นที่ปฏิบตั ิการสําหรับการเสริมสรางระบบ
วัฒนธรรมการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชน
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางกระบวนการพัฒนาระบบวัฒนธรรมการออมของ
เด็ ก และเยาวชนในป จ จุ บั น ซึ่ ง บทนี้ ผู วิ จั ย ขอนํ า เสนอการเสริ ม สร า งกระบวนการพั ฒ นาระบบ
วัฒนธรรมการออมสําหรับเด็กและเยาวชน โดยมีรายละเอียดสําหรับการอธิบาย ดังตอไปนี้
บริบททั่วไปโรงเรียนบานในสวน
ประวัติความเปนมา
เมื่อปลายป พ.ศ. 2553 ชุมชนพื้นที่ปฏิบัติการ ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ได
ประสบปญหาวาตภัยพัดถลมสวนยางของชาวบานบางครัวเรือนเสียหาย ทําใหสมาชิกในครอบครัว
ของผูประสบปญหาไดรับผลกระทบในหลายประการ เนื่องจากสวนยางพาราเปนเสมือนกองคลังของ
ครัวเรือน เพราะชาวบานยึดอาชีพทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลัก รายไดที่ชาวบานไดรับจากสวน
ยางพาราก็ จ ะถู กจั ดแบ งออกเป น หมวดหมู ไดแก การใชจายในชีวิตประจําวัน การเก็บ ออมผ าน
สถาบันการเงินทั้งในและนอกระบบ การใชจายสําหรับการสงเสียบุตรหลานใหไดรับการศึกษา การ
ลงทุนประกอบอาชีพเสริม และอื่นๆตามความถนัดของแตละครัวเรือน
ขาพเจาวาที่รอยตรีอัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา การ
พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหวางที่พายุพัดถลม
สวนยางของแม ขาพเจาไดอาศัยอยูในหองพักยานชุมชนบานสวนตูน ทางเขาสวนสัตวสงขลา 3-4 วัน
โดยไมไดติดตอกับครอบครัว เนื่องดวยไมมีไฟฟา พอเขาสูวันที่ 5 ขาพเจากับเพื่อนก็เดินทางกลับบาน
เมื่อมาถึงบานพบวา บานของขาพเจาโดนตนยางลมทับเสียหาย และมีเพื่อนบานมาบอกแมวา
“…ไปแลตะสวนยางถูกลมหมดแลว...”
ขาพเจายังไมปกใจเชื่อคําพูดดังกลาวเพราะคิดวาเขาหยอกเลน แตพอน้ําลดลง ขาพเจาได
เดินทางไปดูสวนของแมพบวา สวนยางพาราของแมลมหมดจริงๆ ขาพเจาเห็นสีหนาของแมสลด แม
คงจะเศร า และกั งวลมาก เพราะสวนยางพาราแปลงนี้เปน รายไดหลักของครัว เรือน คาใชจายใน
การศึกษาของขาพเจาก็มาจากสวนยางพาราแปลงนี้ และเมื่อปดภาคเรียนในชวงเดือนมีนาคม ถึง
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ขาพเจาไดตัดสินใจเขารวมบรรพชา อุปสมบท โครงการพระธรรมทายาทที่วัด
พระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เปนเวลา 2 เดือน เพื่อที่จะทําสมาธิ สรางบุญกุศลใหกับตนเองและ
ครอบครัว
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ภายหลังจากการลาสิขาบทออกมา ขาพเจาไดตัดสินใจใหทานอาจารยปารนพิรัช จันทนเทศ
ไปชว ยคุ ย กับ พระมหาบั ณฑิ ต ปญ ธิตยาโน (พระโสภณ วราภรณ) อดีตเจาอาวาสวัดหัวปอมใน
เจ า อาวาสวั ด โพธฺ ป ฐมาวาส รองเจ า คณะจั ง หวั ด สงขลา เพื่ อ รั บ ข า พเจ า เป น เด็ ก วั ด และด ว ย
ความสัมพันธระหวางทานอาจารยกับพระอาจารยที่รูจักมักคุนกันมากอนขาพเจาจึงไดเปนเด็กวัด
สมใจปรารถนา
บทบาทของการเปน เด็กวัด ตื่น ขึ้น มาตอนเชาขาพเจาจะตองเดินไปรับบิณฑบาตกับพระ
อาจารย เสร็จก็มากวาดขยะ ถอนหญา ลางหองน้ํา แลวก็ไปเรียนหนังสือตามตารางเรียน นอกจากนี้
ในชวงเย็นและวันหยุดเรียนเสารอาทิตย ขาพเจาก็จะขับรถรับสงพระอาจารยตามการเรียกใชของทาน
พระอาจารยมีภาวะความเปนผูนําที่ขาพเจาไดยึดถือเปนตนแบบ ทานมีความเปนระเบียบ ตรงตอเวลา
มีสัจจะ ตลอดจนการสอนของทานจะมีลักษณะเฉพาะตัวคือการเขียนคําพุทธพจน ติดตามมุมตนไม
และการเทศสอนพระสามเณรในวัด ทําใหขาพเจาแอบจําคําตางๆนั้นมาเปนแนวการดําเนินชีวิต ในป
เดียวกันเองขาพเจาไดพบกับอาจารยอีกทานหนึ่งชื่อวา อาจารยชยุต อินทรพรหม ทานเคยทํางาน
เปนนักพัฒนาภาคประชาสังคม ที่ขาพเจาประทับใจทานในแนวของการสอนและเรื่องเลาที่ทานเลาให
ขาพเจาไดฟงทั้งในและนอกหองเรียน และอาจารยทานนี้เองที่จุดประกายความคิดเรื่องการจัดตั้งศูนย
การเรียนรูชุมชนใหแกขาพเจา แรกๆก็คิดเพียงแคศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีกันเกลื่อนไป
หมดทุกภูมิภาค
ป พ.ศ. 2555 ทานอาจารยชยุต ไดสนับสนุนใหขาพเจาหาเพื่อนมารวมกันเขียนโครงการ
เสนอทุนไปยังมูลนิธิกองทุนไทย และไดรับการพิจารณาใหดําเนินการ ทําใหขาพเจาไดนําเอาหลัก
วิชาการพัฒนาชุมชนลงมาดําเนินงานในพื้นที่ชุมชนบานเกิดของตนเองเปนครั้งแรก แตก็ตองหยุดชงัก
ลง เนื่องดวยขาพเจาตองไปฝกงานยังชุมชนเนินพิจิตร ตําบลพิจิตร อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา ใน
ป พ.ศ. 2556
แตระหวางนั้นเอง กอนการไปฝกงานชวงปดเทอมขาพเจากับคุณตา ไดชวยกันสรางอาคารที่
พักไว 1 หลัง ดวยงบประมาณเริ่มตน 12,000 บาท ซึ่งเปนเงินที่ขาพเจาเก็บออมขณะเปนเด็กวัด
ตอมาจากนั้นเมื่อแมเห็นความตั้งใจจึงไดสมทบเงินใหขาพเจาอีก และพอก็หาไมที่เคยซื้อเอาไวมาให
ขาพเจาไดทําบานอีก แตก็ยังดําเนินการไมเสร็จสิ้นดวยงบประมาณที่มีจํากัด
จากนั้นเมื่อขาพเจาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ก็ไดไปทํางานยังมูลนิธิรักษไทย สาขา
นครศรีธรรมราช ในชวงเดือนมกราคม 2557 ขาพเจาตองทิ้งกิจกรรมการกอตั้งศูนยการเรียนรูอีกครั้ง
หนึ่ ง แต ก็ ไ ม เ คยล มเลิ กความตั้ ง ใจที่ จ ะสรา งศูน ยก ารเรี ย นรูใ ห เกิ ด ขึ้น ในชุ มชนบา นเกิ ด และใน
ขณะเดียวกันขาพเจาก็ไดสมัครเรียนตอในระดับปริญญาโท สาขา การพัฒนามนุษยและสังคม คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จึงไดลาออกจากที่ทํางานเพื่อมาทุมเท
กับการเรียนตอ
ระหวางนี้เองทานอาจารยณัฏิยา ชูถึง พรหมจรรย ไดแนะนําใหขาพเจาไดรูจักกับทานรอง
ศาสตราจารย ดร. วันชัย ธรรมสัจการ เพื่อขอฝากตัวเปนศิษย และชวยงานทานควบคูกับการเรียน
ซึ่งกลาวไดวาขาพเจาตองปรับตัวเปนอยางมาก เพราะตนเองไมมีความเชี่ยวชาญในดานทฤษฎีและ
ปฏิเสธการอานหนังสือมาตลอด และเมื่อเปนศิษยของทานอาจารยวันชัย ทานก็บอกขาพเจาวา
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“…ไปอานหนังสือมากอน ไมอยางนั้นก็ไมตองมาคุยกัน...”
ทานอาจารยมีความสนใจเรื่องขบวนการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ขาพเจาจําเปนตอง
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ทานอาจารยถนัด ระหวางนั้นเองจึงไดเจอกับคําๆหนึ่งที่มีชื่อวา "การศึกษา
ทางเลือก" ขาพเจามีความประทับใจคําดังกลาวนี้มาก และทานอาจารยก็ไดสนับสนุนใหขาพเจาเขียน
เสนอทุนโครงการและงานวิจัยยังแหลงทุนตางๆเพื่อมาสานฝน และไดกอตั้งเปน โรงเรียนบานในสวน
(ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยางยั่งยืน) และ
เปดทําการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เปนตนมา
สภาพทั่วไปของพื้นที่
โรงเรี ยนบา นในสวน (ศู นยการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนา
องคกร และชุมชนอยางยั่งยืน ตั้งอยู ณ บานเลขที่ 392 ซึ่งเปนพื้น ที่ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม
อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไรกวา มีอาคาร 1 หลัง มีโรงเรือนหมูปาลูกผสม 1
อาคาร มีพันธไมนานาชิด ทั้งไมดอกไมประดับ และผลไม เปนตน
คณะกรรมการบริหารจัดการ
1. วาที่รอยตรีอัศวลักษ ราชพลสิทธิ์
2. นางสาวจิราวรรณ แกนจันทร
3. นายอธิวัฒน เสงคุย
4. นางสาวหัตถยา ไชยแบน

ผูจัดการศูนย
เลขานุการ
กรรมการดานกฎหมาย
กรรมการดานการศึกษา

กิจกรรมหลัก
1. เปดบริการหองสมุดบานในสวน
2. สรางกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3. แปลงสาธิตการปลูกไมรวมยางพารา
4. การเลี้ยงหมูปาลูกผสม
5. การสรางเครือขายผักปลอดสารเคมี
6. การจําหนายเนื้อหมูปาลูกผสม
7. เรื่องเลาเครือขายและกิจกรรมบนเพจโรงเรียนบานในสวน
8. มหกรรมดนตรีโรงเรียนบานในสวน
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กระบวนการออมทรัพย
กระบวนการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนผานศูนยการจัดการศึกษาทางเลือกของชุมชน
ปจจุบัน มีกระบวนการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 การสรางความตระหนัก
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการออมทรัพย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สรางความตระหนัก
การสรางความตระหนักใหเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ชุมชน เห็นถึงคุณคาและมีนิสัยในการ
รักการเก็บออมตามรูปแบบตางๆ เปน กระบวนการที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้กระบวนการ
ดังกลาวตองอาศัยระยะเวลาในการพิสูจน เพราะทุกกระบวนการนั้นจะตองอาศัยความรวมมือจาก
กลุมเปาหมายที่เปนตัวกําหนดความสําเร็จ
ในขั้นตอนการสรางความตระหนักผูวิจัยใชวิธีการพบปะพูดคุยผานชองทางการสื่อสารแบบ
ออนไลน ซึ่งไดแก เฟสบุค และไลน โดยการสอบถามขอมูลสถานการณของกลุมเด็กและเยาวชน
รวมถึงคานิยมสวนตัวที่เด็กและเยาวชนมีความชื่นชอบและเปนความฝนที่เด็กและเยาวชนนั้นอยากจะ
เปน ตลอดจนถึงสภาพปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการปฏิบัติการ กิจกรรมดังกลาวตามความชื่นชอบ
ของเด็กและเยาวชน ดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19: การสื่อสารผานสื่อออนไลนของกลุมเด็กและเยาวชน
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
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ตอมาเมื่อมีการศึกษาขอมูลสถานการณของกลุมเด็กและเยาวชนเปนที่เรียบรอย ผูวิจัยและ
กลุมเปาหมายไดรวมกันวางแผนการดําเนินงานถึงกิจกรรมดังกลาวที่มีความเชื่อมโยงกับการเสริมสราง
คานิยมการออม ตามความถนัด หรือความสามารถ และความสนใจของเด็กและเยาวชน โดยที่ผูวิจัย
จะเปนบุคคลที่คอยอํานวยความสะดวกใหเกิดการพบปะพูดคุยและการแลกเปลี่ย นประสบการณ
รวมถึงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณตางๆใหกับกลุมเด็กและเยาวชน ดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 20: วงคุยแลกเปลี่ยนสําหรับการสงเสริมกิจกรรมการออมทรัพยเพื่อเด็กและเยาวชน
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
อาจกลาวไดวาการสรางความตระหนักใหเด็กและเยาวชนมีคานิยมในการออม ตองเริ่มตน
จากสิ่งที่เด็กและเยาวชนมีความรักมีความชื่นชอบตอสิ่งที่ทํา โดยการพูดคุยปรึกษาและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความตองการของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ผูวิจัยจะตองออกแบบกระบวนการใหสอดคลองกับวิถี
และบริบททางสังคมของเด็ก ซึ่งจะไมเปนการชี้นําเด็ก แตจะเปนการกระตุนใหเด็กและเยาวชนเปนผู
คิดและตัดสินใจเกี่ยวกับปฏิบัติการออมทรัพย
อยางไรก็ตามปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ไดแก กระบวนการมีสวนรวมและ
ระยะเวลา ตลอดจนความตอเนื่องสําหรับการกระตุนใหเด็กและเยาวชนมีความรักและคานิยมในการ
ออม ทั้งนี้ชวงอายุมีสวนสําคัญตอกระบวนการออมทรัพย ขั้นตอนดังกลาวอาจจะไมประสบผลสําเร็จ
เท า ที่ ควร แต กระบวนการดั งกล า วไดส รางกระบวนการเรีย นรู และเพิ่ มเติมประสบการณชีวิต ที่
นอกเหนือจากชั้นเรียนของเด็กและเยาวชน
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ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการออมทรัพย
ปฏิบัติการออมทรัพยเปนกิจกรรมภายหลังจากการเสริมสรางคานิยมและความตระหนักใน
การออม ซึ่งเด็กและเยาวชนจะเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบการปฏิบัติการออมทรัพย โดย
ในกระบวนการดังกลาวจะมีเด็กและเยาวชนตัดสินใจและเลือกที่จะปฏิบัติการออมทรัพย 2 รูปแบบ
คือ การออมทรัพยแบบปญญา ซึ่งจะมีการจัดตั้งวงดนตรี และทําสัปปะรดกวน และการออมทรัพย
แบบปศุสัตว เปนกลุมที่ใหความสนใจการเลี้ยงปลาดุก ดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 21: การออมทรัพยแบบปญญาผานการเรียนรูวิธีการรองเพลง
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
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ภาพที่ 22: การออมทรัพยแบบปญญาผานการเรียนรูวิธีการการเลนดนตรี
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2559

ภาพที่ 23: การออมทรัพยแบบปญญาผานการทําสัปปะรดกวน
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2560
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ภาพที่ 24: การออมทรัพยแบบปศุสัตวผานการเลี้ยงปลาดุกในทอซีเมน
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2559
สําหรับกลุมเด็กและเยาวชนที่สนใจการเก็บออมทรัพยดวยปญญามีการจัดตั้งวงดนตรี มีการ
ฝกซอมดนตรีเปนประจําทุกวันตอนเย็น โดยเปนการซอมแยกทั้งนี้เมื่อมีงานแสดงก็จะมีการฝกซอม
ใหญ เ ป น วง ซึ่ งการฝ กซ อมนี้ เ ด็ กและเยาวชนจะมีโ รงเรียนบานในสวนเปน ศูน ยการจัดการศึกษา
ทางเลือก เพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยางยั่งยืน เปนพื้นที่คอยอํานวยความ
สะดวกในเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณดนตรี
สวนกลุมเด็กและเยาวชนที่ใหความสนใจเกี่ยวกับการออมทรัพยรูปแบบปศุสัตวก็จะมีการ
เลี้ยงปลาดุก ซึ่งเด็กและเยาวชนจะมีการรวมกลุมโดยการแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ดํ า เนิ น งาน ตั้ งแต การจั ดทํ า บ อ ปลาดุ ก ทั้ งนี้ จ ะมีโ รงเรีย นบา นในสวนเปน ศูน ย การจั ดการศึ กษา
ทางเลือก เพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยางยั่งยืนคอยอํานวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรม
อาจกลาวไดวาปฏิบัติการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ชุมชน เปนปฏิบัติใหม
ที่มีการิเริ่มดําเนินงานในลักษณะของศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก ที่ใชชื่อวา “โรงเรียนบานในสวน
: ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยางยั่งยืน”
อยางไรก็ตามถึงแมจะมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการออมทรัพยแกเด็กและเยาวชนในชุมชน ก็
ยังคงมีปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน ไดแก การมีสวนรวม ซึ่งผูปกครองเด็กและ
เยาวชนบางคนนั้นขาดความไววางใจผูวิจัย จึงไมสงบุตรหลานของตนเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
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นอกจากนี้ เ ด็ ก และเยาวชนบางคนที่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งเรื่อ งยาเสพติ ด ได เ ข ามาขโมยใบ
กระทอมและสิ่งของภายในศูนย จึงไมกลาที่จะเขามารวมกิจกรรมกับศูนยอีกตอไป ทั้งนี้ทัศนคติของ
เด็กและเยาวชนเอง ซึ่งมองวาการรวมกิจกรรมดังกลาวไมไดรับผลประโยชนจึงคอยทยอยตัวไมเขารวม
กิจกรรมในระยะหลัง
ระบบวัฒนธรรมการออมทรัพย
ระบบวัฒนธรรมการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนเขตพื้นที่ชุมชน ภายหลังการดําเนิน
โครงการ เปนโครงสรางที่มีการจัดตั้งเปนองคกรที่มีกลไกแบบใหมอันประกอบดวย ศูนยประสานงาน
กิจกรรมและฐานการเรียนรู และวิธีการถายทอด ซึ่งมีรายละเอียดสําหรับการอธิบาย ดังนี้
ศูนยประสานงาน
ศูนยประสานงานเปนหนวยอํานวยความสะดวกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
กิจ กรรมการเสริ มสรา งค า นิย มการออมทรัพยสําหรับ เด็กและเยาวชนซึ่งเปน กลไกอยางหนึ่งของ
โรงเรียนบานในสวน ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และ
ชุมชนอยางยั่งยืน ซึ่งจะมีผูประสานงานหลักที่เปนคนคอยอํานวยความสะดวกใหแกเด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่
ศูนยประสานงานมีบทบาทในการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อการระดมทุนทางสังคมสําหรับการ
ชวยเหลือขบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสรางคานิยมการออมทรัพย โดยที่ศูนยจะคอยอํานวย
ความสะดวกใหเ ด็กและเยาวชนไดเกิดความตระหนักและกระบวนการเรียนรูถึงกิจกรรมการออม
ทรัพยในลักษณะตางๆ
อาจกลาวไดวาโรงเรียนบานในสวนหรือศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการพัฒนาองคกร
และชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น เป น กลไกรู ป แบบใหม ข องชุ ม ชนที่ จ ะเข า มาช ว ยหนุ น เสริ ม และเป น ศู น ย
ประสานงานเพื่อเปนองคกรที่คอยกระตุนใหเด็กและเยาวชนมีคานิยมการออมทรัพย ซึ่งเปนศูนยที่ถูก
จัดตั้งขึ้นภายใตกิจกรรมการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้
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ภาพที่ 25: โรงเรียนบานในสวน (ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือกฯ)
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2560
วิธีการถายทอด องคความรูและภูมิปญญา
1. บอกเลาเรื่องราว
เป น วิ ธี การอย า งหนึ่ งที่ โ รงเรีย นบานในสวนหรือศูน ยการจัดการศึ กษาทางเลื อกเพื่อการ
สงเสริมอาชี พ การพั ฒนาองคกร และชุมชนอยางยั่งยืน ไดใชกระบวนการดังกลาวเปนเครื่องมือ
สําหรั บ การถา ยถา ยองคความรู ภู มิปญ ญาดานการออมทรัพยใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่ง
ภายใตกระบวนการดังกลาวจะมีเนื้อหาสาระที่สอดแทรกการสรางคานิยมการออมในรูปแบบตางๆ
ทั้งนี้จะมีผูประสานงานและคณะกรรมการประจําศูนยที่คอยเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยวิธีการบอกเลาเรื่องราวประสบการณดานการออมทรัพยในรูปแบบ
ตางๆ ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูแบบพี่สอนนอง
“…มาอยูที่นี่พี่ๆเขาใจดี ทําใหเราไดเรียนรูการทําขนม การเลี้ยงปลาดุกสนุกมากครับ
เราไดหาเงินดวยตนเอง...”
(สนธิพล คําแพง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2560)
“…พี่เขาอยูแบบกันเอง วันนี้เราไดมาอานหนังสือ และมาเลนเกม...”
(ชาติชาย ไทยนิยม, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2560)
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“…พี่เขาสอนใหเรารองเพลง แตงเพลง สนุกมากครับ...”
(กวี บานสวน, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2560)
อาจกลาวไดวาวิธีการถายทอดภูมิปญญาดานการออมทรัพย แบบการเลาเรื่องมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการเสริมสรางคานิยมการออม ซึ่งเปนกระบวนการสรางการเรียนรูใหเด็กและเยาวชนได
เปนอยางดี วิธีการดังกลาวชวยใหเด็กและเยาวชนซึมซับถึงวิธีการ คุณคาประโยชน และมองเห็น
รูปแบบการออมทรัพย
อยางไรก็ตามขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการบอกเลาเรื่องราว ไดแก วิธีการสรางแรงจูงในในการ
รับฟงของเด็กและเยาวชน ซึ่งวิธีการดังกลาวสรางความสนใจไดนอยมาก จะมีเด็กและเยาวชนเพียง
จํานวนหนึ่งเทานั้นที่สามารถรัยรู เขาใจ และรับการถายทอดองคความรู ภูมิปญญาดวยวิธีดังกลาวนี้
ได

ภาพที่ 26: การบอกเลาเรื่องราวเลาพลังการออม
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2559
2. ปฏิบัติเปนแบบอยาง
เป น วิ ธี การอย า งหนึ่ งที่ โ รงเรีย นบานในสวนหรือศูน ยการจัดการศึ กษาทางเลื อกเพื่อการ
สงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยางยั่งยืน จะมีการดําเนินกิจกรรมตามลักษณะของวิถี
ชีวิต ไดแก การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพอื่นๆที่หลากหลายตามความถนัดและโอกาส
ของผูประสานงานและคณะกรรมการศูนย ซึ่งเปนกลไกอยางหนึ่งที่คอยใหการสนับสนุนคานิยมการ
ออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชน
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รูปแบบการออมทรัพยของโรงเรียนบานในสวนหรือศูนยการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อการ
สงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยางยั่งยืน เปนการนําเอาบทเรียนจากชุมชนมีการปรับใช
และไดสรางฐานการเรียนรู และพยายามออกแบบกระบวนการใหมีความสอดคลองกับภูมิปญญาเดิม
ของชุมชน สรางการรับรูและแนวทางสําหรับการออมทรัพยใหแกเด็กและเยาวชน เชน การออมทรัพย
แบบเงินเหรียญธนบัตร ก็จะสามารถเก็บออมเงินไดหลายวิธี ไดแก การเก็บออมกับธนาคาร กลุมออม
ทรัพย และองคกรการเงินชุมชนประเภทตางๆ เปนตน
อาจกลาวไดวาวิธีการถายทอดภูมิปญญาแบบการปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยาง มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการเสริมสรางคานิยมการออมสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่งตามพัฒนาการดาน
รางกายเมื่อถึงจุดหนึ่งเด็กและเยาวชนจะแสวงหาบุคคลตนแบบที่จะดําเนินชีวิตตาม ซึ่งบุคคลดังกลาว
นั้นก็จะมีความพิเศษที่สามารถเปนแนวทางสําหรับบุคคลอื่นได
อยางไรก็ตามบทเรียนที่ไดมีขอคิดที่ควรตระหนัก ไดแก การสื่อสารสําหรับสรางการรับรูถึง
เปาหมายและทิศทางของศูนย นอกจากนี้ระยะเวลาการดําเนินงานของศูนยจะตองมีความตอเนื่อง
และสามารถตอบสนองความตองการของชาวบานในชุมชนได ซึ่งกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยนั้น
จะตองเอื้ออํานวยผลประโยชนแกชาวบาน หากชาวบานมีความพึงพอใจกิจกรรมของศูนยก็สามารถ
ดําเนินงานไปไดดวยดี แตถาหากชาวบานไมเห็นคุณคาและตระหนักรูถึงคุณประโยชนของศูนยการ
เรียนรู การดําเนินงานขาดกระบวนการมีสวนรวม ผลที่จะเกิดขึ้นในชุมชนเชิงบวกก็จะนอย
ที่ผานมาทางศูนยการเรียนรูไดรับบทเรียนในหลากหลายดาน ทั้งในสวนของเงินทุนสําหรับ
การพัฒนาปรับปรุงศูนยที่มีจํานวนจํากัด ซึ่งออกโดยแกนนําของศูนยเอง ทั้งนี้แกนนําของศูนยเอง
จะตองพัฒนาศักยภาพใหมากขึ้นกวาเดิมทั้งในมิติของวุฒิทางการศึกษา ประสบการณทํางาน และ
ตําแหนงทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการสรางการยอมรับจากชุมชน หากแกนนําขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวก็จะไดรับการยอมรับและความรวมมือจากชุมชนในระดับนอย
3. ฝกใหปฏิบัติ
วิธีการดังกลาวนี้เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการถายทอดองคความรู ภูมิปญญาดานการ
ออมทรัพย คือเปนขั้นตอนที่เด็กและเยาวชนจะตองฝกภาคปฏิบัติ ซึ่งเปนวิธีการที่เด็กและเยาวชน
จะตองนําองคความรูและภูมิปญญาการออมทรัพยรูปแบบตางๆมาทดลองปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลกับ
ตนเอง
โรงเรียนบานในสวนหรือศูนยการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนา
องคกร และชุมชนอยางยั่งยืน จะคอยใหคําแนะนําปรึกษาแกเด็กและเยาวชน ถึงหลักการออมทรัพย
ในรู ป แบบต า งๆตามความสนใจของเด็ ก และเยาวชนแต ล ะบุ ค คล ซึ่ ง เป น การปฏิ บั ติ ต ามวิ ถี
ชีวิตประจําวัน ที่มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก ตั้งแตขั้นการเกิด เจริญเติบโต จนตาย การออม
ทรัพยในแตละชวงวัยและรูปแบบก็จะมีความสอดคลองกับบุคคลในแตละชวงวัย
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อาจกลาวไดวาการฝกภาคปฏิบัติสําหรับการออมทรัพยนั้นเปนวิธีการที่สําคัญอยางยิ่งตอการ
สรางคานิยมการออมใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชน ทั้งนี้การฝกปฏิบัติจะชวยใหเด็กและเยาวชนมี
ความเขาใจและเห็นคุณคามากกวาวิธีการถายทอดภูมิปญญาการออมประเภทอื่น เปนวิธีการฝกความ
อดทน และวิธีการเรียนรูเพื่อการพัฒนากิจกรรมการออมทรัพยไดเปนอยางดี

ภาพที่ 27: การฝกปฏิบัติเพื่อเรียนรูวิธีการทําสัปปะรดกวน
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560
กิจกรรม และฐานการเรียนรู
จากบทเรียนที่ไดรับจากการศึกษาขอมูลองคความรู ภูมิปญญาดานการออมทรัพยของชุมชน
สําหรับการบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมในรูปแบบใหมโดยการใชกลไกของโรงเรียน
บานในสวน หรือศูนยการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชน
อยางยั่งยืนเปนตัวขับเคลื่อนขบวนการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. การออมทรัพยแบบปศุสัตว
สําหรับการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการออมทรัพยแบบปศุสัตวนั้นทางโรงเรียนบานในสวน
หรือศูนยการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยางยั่งยืน ได
มีกระบวนการดําเนินงานบนพื้นฐานขององคความรูและภูมิปญญาที่ไดจากการศึกษาในเอกสารตํารา
วิ ช าการและข อมู ล ปฐมภู มิในพื้ น ที่ และไดมีการสรางฐานการเรีย นรูเพื่อการบม เพาะใหเด็กและ
เยาวชนนั้นมีคานิยมการออมทรัพย รวมถึงการเห็นตัวอยางที่เปนรูปธรรมดังนี้
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1.1. การเลี้ยงหมูหลุมสมุนไพร
สําหรับการเลี้ยงหมูหลุมสมุนไพรผูวิจัยไดใชพื้นที่ดังกลาวเปนจุดถายทอดองคความรูและภูมิ
ปญญาใหเ ด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรูกระบวนการและการบริห ารจัดการฟารมหมูขนาดเล็ก
ตั้ ง แต ก ารบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ค อกเพื่ อ ให เ กิด การใชส อยที่ดิ น อัน ก อให เกิ ด ประโยชน อย า งสู ง สุ ด
นอกจากจะได กํ า ไรจากการขายหมู ก็ จ ะมีมู ล หมู ที่ส ามารถนํ า ไปใส ตน ไมห รือ ขายต อ ได ในราคา
กระสอบละ 40 บาท
“…วันนี้นองมาเลี้ยงหมูกับพี่ๆ มาเอาอาหารใหหมู...”
(แกวตา สุขใจ, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560)
“…นองไดเอาหยวกกลวยตมกับขาวเอาใหหมูดวยวันนี้...”
(เกสร สามสี, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560)
วิธีการดังกลาวถือไดวาเปนการออมทรัพยอยางหนึ่งที่เกิดจากการลงทุน ทั้งนี้ในกระบวนการ
เลี้ยงหมูหลุมสมุนไพรนั้น ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร
และชุมชนอยางยั่งยืนมุงเนนการพัฒนากลวิธีการเลี้ยงซึ่งอยูในระหวางการทดรองเพื่อการลดตนทุน
การผลิตโดยการใชเศษวัสดุที่หาไดจากทองถิ่นในการนํามาเปนอาหาร
“…พี่อาทิตยพานองไปเอาผักตบชวามาใหหมู...”
(สมชาย ดําสอง, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2560)
หมู...”

“…ผมไปขนหยวกกลวยกับพี่อาทิตย และเอามาผสมกับลําขาว และปลายขาว ตมให
(ประจวบ ดอกบัว, นามสมมุติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2560)

ทั้งนี้วิธีการออมทรัพยในรูปแบบดังกลาวมีความคุมทุนมากกวาการนําเงินไปฝากไวกับองคกร
การเงิน เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ไดในแตละปเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงหมูแลว ในระยะยาววิธีการ
ออมในลักษณะนี้จะมีความคุมทุนมากกวาการนําเงินไปเก็บไวกับองคกรการเงิน ซึ่งเด็กและเยาวชนที่
เขามารวมเรียนรูภายใตกระบวนการดังกลาวจะคอยๆซึมซับไปเรื่อยๆ
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ภาพที่ 28: ฐานการเรียนรูการเลี้ยงหมูหลุมสมุนไพร
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2560
อยางไรก็ตามบทเรียนที่ไดจากการสรางฐานการเรียนรูหมูหลุมสมุนไพร พบวา หากมีการ
ดําเนินงานตามสูตรของการเลี้ยงหมูหลุมสมุนไพรที่แทจริง ก็จะสามารถลดตนทุนการผลิตไดจริง แต
ตองอาศัยระยะเวลาและความสลับซับซอนมากกวาการเลี้ยงหมูโดยทั่วไป ทั้งนี้ทางศูนยมีขอจํากัด
เรื่องบุคลากร จึงไมสามารถดําเนินงานไดสมบูรณแบบวาคาดหวังไว ตามตําราหมูหลุมสมุนไพร
1.2. การเลี้ยงไกพื้นบาน
สําหรับการเลี้ยงไกพื้นบานผูวิจัยไดใชพื้นที่ดังกลาวเปนจุดถายทอดองคความรูและภูมิปญญา
ใหเด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรูกระบวนการและการบริหารจัดการฟารมวัวขนาดเล็ก ตั้งแตการ
บริหารจัดการพื้นที่คอกเพื่อใหเกิดการใชสอยที่ดินอันกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด นอกจากจะได
กําไรจากการขายไก ก็จะมีมูลไกที่สามารถนําไปใสตนไมหรือขายตอไดในราคากระสอบละ 40 บาท
วิธีการดังกลาวถือไดวาเปนการออมทรัพยอยางหนึ่งที่เกิดจากการลงทุน ทั้งนี้ในกระบวนการ
เลี้ยงไกนั้น ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยาง
ยั่งยืนมุงเนนการพัฒนากลวิธีการเลี้ยงซึ่งอยูในระหวางการทดรองเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการใชคัดเลือก
สายพันธที่ตลาดทองถิ่นมีความตองซึ่งจะเปนสายพันธุไกชน
ทั้งนี้วิธีการออมทรัพยในรูปแบบดังกลาวมีความคุมทุนมากกวาการนําเงินไปฝากไวกับองคกร
การเงิน เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ไดในแตละปเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงไกแลว ในระยะยาววิธีการ
ออมในลักษณะนี้จะมีความคุมทุนมากกวาการนําเงินไปเก็บไวกับองคกรการเงิน ซึ่งเด็กและเยาวชนที่
เขามารวมเรียนรูภายใตกระบวนการดังกลาวจะคอยๆซึมซับไปเรื่อยๆ
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อย า งไรก็ ต ามการเลี้ ย งไก พื้ น บ า นซึ่ ง เป น รู ป แบบวิ ธี ก ารออมเงิ น อยา งหนึ่ ง ที่ ทางศู น ย ไ ด
สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องดวยขอจํากัดในการดําเนินงาน
ตามกรอบกําหนดของโครงการนอยเกินไป จึงไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง แตถึงอยางไรก็
ตามกิ จ กรรมดั ง กล า วนั้ น ถู ก บรรจุ ไ วในแผนการพัฒ นาศู น ย และจะมีก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ งผลการ
ดําเนินงานในระยะเวลาตอไป

ภาพที่ 29: ฐานการเรียนรูการเลี้ยงไกพื้นบาน
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2560
1.3. การเลี้ยงวัวพื้นบาน
สําหรับการเลี้ยงวัวพื้นบานผูวิจัยไดใชพื้นที่ดังกลาวเปนจุดถายทอดองคความรูและภูมิปญญา
ใหเด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรูกระบวนการและการบริหารจัดการฟารมวัวขนาดเล็ก ตั้งแตการ
บริหารจัดการพื้นที่คอกเพื่อใหเกิดการใชสอยที่ดินอันกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด นอกจากจะได
กําไรจากการขายวัว ก็จะมีมูลวัวที่สามารถนําไปใสตนไมหรือขายตอไดในราคากระสอบละ 40 บาท
วิธีการดังกลาวถือไดวาเปนการออมทรัพยอยางหนึ่งที่เกิดจากการลงทุน ทั้งนี้ในกระบวนการ
เลี้ยงวัวพื้นบานนั้น ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และ
ชุมชนอยางยั่งยืนมุงเนนการพัฒนากลวิธีการเลี้ยง ซึ่งอยูในระหวางการทดรองเพื่อการสรามูลคาเพิ่ม
จากผลผลิตโดยการใชสายพันธุวัวชนที่มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่น
ทั้งนี้วิธีการออมทรัพยในรูปแบบดังกลาวมีความคุมทุนมากกวาการนําเงินไปฝากไวกับองคกร
การเงิน เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ไดในแตละปเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงวัวแลว ในระยะยาววิธีการ
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ออมในลักษณะนี้จะมีความคุมทุนมากกวาการนําเงินไปเก็บไวกับองคกรการเงิน ซึ่งเด็กและเยาวชน
ที่เขามารวมเรียนรูภายใตกระบวนการดังกลาวจะคอยๆซึมซับไปเรื่อยๆ
อยางไรก็ตามการดําเนินงานสําหรับฐานการเรียนรูเพื่อสรางคานิยมการออมทรัพยในรูปแบบ
ดังกลาวยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องดวยระยะเวลา เงินทุน และความพรอมของบุคลากรภายใน
ศูนย และดวยเงื่อนไขดังกลาวนั้นทางศูนยจึงตองมีการจัดทําแผนเพื่อรองรับการพัฒนาปรับปรุงตอไป
ในอนาคต

ภาพที่ 29: ฐานการเรียนรูการเลี้ยงวัวพื้นบาน
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2560
1.4. การเลี้ยงปลาดุก
สําหรับการเลี้ยงปลาดุกผูวิจัยไดใชพื้นที่ดังกลาวเปนจุดถายทอดองคความรูและภูมิปญญาให
เด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรูกระบวนการและการบริหารจัดการ ตั้งแตการบริหารจัดการพื้นที่ของ
บอเพื่อใหเกิดการใชสอยที่ดินอันกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด นอกจากจะไดกําไรจากการขายปลา
ก็จะมีน้ําในบอปลาที่สามารถนําไปรดตนไมในสวนได และน้ําดังกลาวนั้นจะเปนปุยอยางดี ดังภาพที่
30
วิธีการดังกลาวถือไดวาเปนการออมทรัพยอยางหนึ่งที่เกิดจากการลงทุน ทั้งนี้ในกระบวนการ
เลี้ยงปลาดุกนั้น ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชน
อยางยั่งยืนมุงเนนการพัฒนากลวิธีการเลี้ยงซึ่งอยูในระหวางการทดรองเพื่อการลดตนทุนการผลิตโดย
การใชเศษวัสดุที่หาไดจากทองถิ่นในการนํามาเปนอาหาร ดังภาพที่ 31
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ทั้งนี้วิธีการออมทรัพยในรูปแบบดังกลาวมีความคุมทุนมากกวาการนําเงินไปฝากไวกับองคกร
การเงิน เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ไดในแตละปเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลาแลว ในระยะยาววิธีการ
ออมในลักษณะนี้จะมีความคุมทุนมากกวาการนําเงินไปเก็บไวกับองคกรการเงิน ซึ่งเด็กและเยาวชน
ที่เขามารวมเรียนรูภายใตกระบวนการดังกลาวจะคอยๆซึมซับไปเรื่อยๆ
อยางไรก็ตามระหวางการดําเนินงานกลับพบวา กลุมเด็กและเยาวชนขาดความรับผิดชอบ
และมีพฤติกรรมการจัดการดูแลปลาดุกไมมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซึ่งเด็กบางคนจะมีให
อาหารปลาเป น ประจํ า ทุกวั น แต เ ด็กบางคนไมเคยมาใหอาหารปลาเลย หรือมาบางเปน บางครั้ง
รวมถึงการทดลองยังไมสามารถบรรลุเปาประสงคตามที่วางไวในเบื้องตน คือการเลี้ยงปลาดุกเพื่อการ
แปรรูปเปนผลิตภัณฑ ทั้งนี้ในกระบวนการดังกลาวไมไดรับความรวมมือจากผูปกครองของเด็ก เนื่อง
ดวยทัศนคติมุมลบที่ผูปกครองเด็กบางคนมีตอแกนนําศูนย

ภาพที่ 31: การเตรียมบอสําหรับการเลี้ยงปลาดุก
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
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ภาพที่ 31: ลังปลวก (อาหารปลาดุกจากทองถิ่น)
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2560
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ภาพที่ 32: บอปลาดุก
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2560
2. การออมทรัพยแบบปญญา
สําหรับการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการออมทรัพยแบบปญญานั้นทางโรงเรียนบานในสวน
หรือศูนยการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยางยั่งยืน ได
มีกระบวนการดําเนินงานบนพื้นฐานขององคความรูและภูมิปญญาที่ไดจากการศึกษาในเอกสารตํารา
วิ ช าการและข อมู ล ปฐมภู มิในพื้ น ที่ และไดมีการสรางฐานการเรีย นรูเพื่อการบอเพาะใหเด็กและ
เยาวชนนั้นมีคานิยมการออมทรัพย รวมถึงการเห็นตัวอยางที่เปนรูปธรรมดังนี้
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2.1. การจัดตั้งวงดนตรี
กิจกรรมการจัดตั้งวงดนตรีเปนกิจกรรมการออมทรัพยแบบปญญาที่เกิดจากความสนใจของ
เด็กและเยาวชน ทั้งนี้กิจกรรมดานการแสดงดนตรีเปนคานิยมสําหรับเด็กและเยาวชนเปนอยางยิ่ง
ทั้งนี้ทักษะดานดนตรีหากมีการฝกฝนเปนประจําเด็กและเยาวชนสามารถใชความรูความสามารถ
ดังกลาวสรางรายไดใหเกิดกับตนเองและครอบครัวได
สําหรับกิจกรรมดานการจัดตั้งวงดนตรีเปนการสนับสนุนโดยโรงเรียนบานในสวนหรือศูนย
การจัดการศึ กษาทางเลื อกเพื่อการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยางยั่งยืน ไดจั ด
ใหบริการหองฝกซอมดนตรีแกกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนที่มีความสนใจ โดยที่ผูวิจัยมีความเชื่อวา
กระบวนการดังกลาวจะชวยบมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีทักษะและสามารถเลี้ยงชีพได
อยางไรก็ตามภายหลังการดําเนินกิจกรรมไปไดระยะหนึ่งกลับพบวา เด็กและเยาวชนมีความ
สนใจที่จะฝกซอมเพียงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้เด็กและเยาวชนบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องยาเสพติด มี
ความเกลงกลัวและไมไวใจแกนนําศูนยฯ และบางคนก็ตองยกเลิกกิจกรรมการฝกซอมดนตรี เนื่องดวย
มีความจําเปนที่จะตองเลี้ยงดูครอบครัว จึงตองออกไปหางานทํายังชุมชนอื่น

ภาพที่ 33: การฝกซอมดนตรี
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
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2.2. หองสมุดประชาชน
สําหรับการจัดตั้งหองสมุดโรงเรียนบานในสวน (ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการ
สงเสริมอาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยางยั่งยืน) นั้นเปนชองทางหนึ่งที่เปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนไดเขามาเรียนรู และการสืบคนขอมูลจากหองสมุดดังกลาว เปนพื้นที่สําหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชนผูใหความสนใจ
สํ า หรั บ ห องสมุ ดจะเป ดใหบ ริ การเปน ประจํา ทุกวั น โดยทุก ตอนเย็ น จะมีแกนนํา เด็ก และ
เยาวชนมาเขารวมกิจกรรมเปนประจําทุกวันจํานวน 5 คน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเพิ่งอยูในระยะเริ่มตน
ของการดําเนินงาน เปนกระบวนการบมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีคานิยมการออมทรัพยดานปญญา
เปนวิธีการเรียนรูที่เสริมสรางทักษะใหเด็กและเยาวชนคอยๆซึมซับคานิยมดังกลาวไปเรื่อยๆ
อยางไรก็ตามการดําเนินงานดังกลาวไดประสบความลมเหลว เนื่องดวยการเปดหองสมุดเปน
ลักษณะการเปดหองสมุดในเชิงตั้งรับ ทั้งนี้ประชาชนโดยสวนใหญมีพฤติกรรมการอานที่นอยมาก
เนื่องดวยบริบททางสังคมซึ่งเปนสังคมแหงการเกษตร และมีการแสวงหาความรูจากการฟงและดู
ตัวอยางมากกวาการอานหนังสือ

ภาพที่ 34: หองสมุดประชาชน
ที่มา : คณะผูวิจัย, ถายเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
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บทที่ 7
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงคเพื่อถอดบทเรียน และเสริมสรางกระบวนการพัฒ นาระบบ
วัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชน พบวา ระบบวัฒนธรรมการออมในอดีต และการเสริมสราง
กระบวนการพั ฒ นาระบบวั ฒ นธรรมการออมของเด็ ก และเยาวชนป จ จุ บั น มี ร ะบบ ขั้ น ตอน
กระบวนการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. สรุปผลการวิจัย
1.1. บทเรียนกระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชนในอดีต
พบวา กระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนเขต
พื้นที่ชุมชน ในอดีตสามารถจําแนกผลการคนพบออกเปน 3 ประเด็น ประกอบดวย กระบวนการออม
ทรัพย ระบบวัฒนธรรมการออมทรัพย และรูปแบบวัฒนธรรมการออมทรัพย ซึ่งสําหรับกระบวนการ
ออมทรัพยในอดีตนั้นมีกระบวนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 การสรางความ
ตระหนัก ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการออมทรัพย ขั้นตอนที่ 3 การขยายกิจกรรมออมทรัพย และขั้นตอนที่
4 การถายทอดองคความรู ภูมิปญญาการออมทรัพย สวนระบบวัฒนธรรมการออม ประกอบดวย
สถาบันทางสังคม องคความรูและภูมิปญญา และวิธีการถายทอด และรูปแบบการออมทรัพยสามารถ
จําแนกได 5 รูปแบบ คือ การออมทรัพยแบบปศุสัตว การออมทรัพยแบบกสิกรรม การออมทรัพย
แบบอสังหาริมทรัพย การออมทรัพยแบบปญญา และการออมทรัพยแบบเงินเหรียญ ธนบัตร
ปจจุบัน

1.2 การเสริมสรางกระบวนการพัฒนาระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชนใน

พบว า สํ า หรั บ การเสริ ม สร างกระบวนการพั ฒ นาระบบวั ฒ นธรรมการออมของเด็ กและ
เยาวชนในปจจุบัน ผูวิจัยไดมีการดําเนินงานกระบวนการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนผานศูนย
การจัดการศึกษาทางเลือกของชุมชน ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนที่
1 การสรางความตระหนัก ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการออมทรัพย ทั้งนี้จะมีระบบวัฒนธรรมการออม
ทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนเขตพื้นที่ชุมชนหมูที่ 4 บานทาดินแดงออก ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน
จังหวัดพัทลุง ปจจุบันภายหลังจากการดําเนินโครงการ เปนโครงสรางที่มีการจัดตั้งเปนองคกรที่มี
กลไกแบบใหมอันประกอบดวย ศูนยประสานงาน องคความรูและภูมิปญญา และวิธีการถายทอด และ
มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนสงเสริมคานิยมการออมทรัพย ไดแก การเลี้ยงหมูหลุมสมุนไพร การเลี้ยง
ไกพื้นบาน การเลี้ยงวัวพื้นบาน การเลี้ยงปลาดุก การเปดบริหารหองสมุด และการเปดหองซอมดนตรี
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2. อภิปรายผลการวิจัย
2.1. บทเรียนกระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชนในอดีต
พบวา กระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนเขต
พื้นที่ชุมชน ในอดีตสามารถจําแนกผลการคนพบออกเปน 3 ประเด็น ประกอบดวย กระบวนการออม
ทรัพย ระบบวัฒนธรรมการออมทรัพย และรูปแบบวัฒนธรรมการออมทรัพย ซึ่งสําหรับกระบวนการ
ออมทรัพยในอดีตนั้นมีกระบวนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 การสรางความ
ตระหนัก ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการออมทรัพย ขั้นตอนที่ 3 การขยายกิจกรรมออมทรัพย และขั้นตอนที่
4 การถายทอดองคความรู ภูมิปญญาการออมทรัพย ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดกระบวนการ
เสริมสรางระบบวัฒ นธรรมการออมของสมพัน ธ เตชะอธิก วิเชีย ร แสงโชต มานะ นาคํา และ
อกนิษฐ ปองภัย. (2540, น. 114-116) อธิบายวา การทํางานกับองคกรชุมชนที่เปนพื้นที่ทํางานใหม
มีแนวทางการพัฒนาความเขมแข็ง 5 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการศึกษาเรียนรูปญหา
ชุมชนแบบมีสวนรวม เปนการศึกษาโดยใหชาวบานที่สนใจปญหาของชุมชนเขารวมทําการศึกษาของ
ชาวบานในครอบครัวตางๆโดยอาจแบงเปนระดับกลุม ประมาณ 5-10 ครัวเรือน ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลปญหาและจําแนกประเด็นเปนหมวดหมู เปนการเรียนรูรวมกันจึงทําใหกลุมเกิดความตระหนัก
และมีความศรัทธาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนําไปสูการตั้งเปาหมายรวมกัน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการ
เรียนรูและคิดคนกิจกรรมแกไขปญหา เมื่อไดรูปญหาและกลุมเปาหมายเรียบรอยแลว การเปดโอกาส
ใหมีการอบรมศึกษาดูงานในรูปแบบการเรียนรูจากพื้นที่และชาวบานที่มีประสบการแกไขปญหามา
ก อ นในที่ ต า งๆ จะเป น การเป ด โอกาสให ช าวบ าน ได ม องเห็น ลู ทางตา งๆในการแก ไ ขป ญ หา ซึ่ ง
จําเปนตองอาศัยกิจกรรมหลายอยางประกอบกัน สิ่งที่สําคัญคือแนวคิดการพึ่งตนเอง การมีสวนรวม
และการรวมกลุมชวยเหลือกัน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการวางแผนกิจกรรมแกไขปญหา เมื่อไดแนวคิดและ
มองเห็นแนวทางกิจกรรมแลว ก็ทํางานวางแผนกิจกรรมในรายละเอียดวาจะมีการจัดการองคกรของ
ตัวเองอยางไร จะมีกิจกรรอะไรบางอยูในพื้นที่ ตองใชงบประมาณมากนอยเพียงใด เทคนิคปฏิบัติมี
อะไรบาง ตองใชเวลาในแตละกิจกรรมอยางไร เมื่อครอบครัวมีความชัดเจนในการวางแผนกิจกรรม
และเสริมสรางองคความรู ความสามารถเพิ่มขึ้นแลวจึงตกลงใจดําเนินการได ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการ
รวมกลุมปฏิบัติรวมกัน เพื่อใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งทางความคิดเทคนิคตางๆ ตลอดจน
ชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ผูนํากลุมจะเริ่มเกิดขึ้นในตอนนี้ และควรมีกิจกรรมระดมทุนในรูปกลุม
ออมทรัพยเปน รายเดือนเพื่อเกาะเกี่ยวและหนุนชวยกัน ทางการเงินและคาใชจายในชีวิตยามขาด
แคลนหรือเจ็บปวย การรวมกลุมเปนองคกรชุมชนควรนําเอาองคประกอบขององคกรชุมชนที่กลาว
มาแลวดําเนินการใหครอบคลุม ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการติดตามแกไขปญหาและพัฒนาองคกรใหมีความ
เขมแข็งมากขึ้น เจาหนาที่จากภายนอกและผูนําชาวบาน ตองทําการติดตามสมาชิกขององคกรอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อชวยเหลือและพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งมากขึ้น เนื่องจาการทํากิจกรรมตางๆ ยอมมี
ปญหาเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ การมีเวทีการประชุม การติดตาม การสังเกตในพื้นที่อยาง
สม่ํ าเสมอยอมทํา ให ส มาชิกและองคกรชาวบานแกไขปญ หาตางๆ ไดทัน ทว งทีและพัฒ นาใหดีขึ้น
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เรื่อยๆ ได สวนระบบวัฒนธรรมการออม ประกอบดวย สถาบันทางสังคม องคความรูและภูมิปญญา
และวิธีการถายทอด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนของบํารุง บุญปญญา (2549,น.20-25)
อธิบายวา การพัฒนาตองเนนระบบการรวมกลุม การรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อคงความเปน
ชุมชนไว โดยอยูในระบบการจัดการองคกร เชน สหกรณ สหพัน ธ เพื่อสรางความเขมแข็งในการ
ชวยเหลือกัน และสรางอํานาจในการตอรองกับภายนอก สรางเครือขายระหวางชุมชน และสรางความ
รวมมือกับคนอื่น ในสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและรว มกันแกปญหา และรูปแบบการออมทรัพย
สามารถจําแนกได 5 รูปแบบ คือ การออมทรัพยแบบปศุสัตว การออมทรัพยแบบกสิกรรม การออม
ทรัพยแบบอสังหาริมทรัพย การออมทรัพยแบบปญญา และการออมทรัพยแบบเงินเหรียญ ธนบัตร ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดวัฒนธรรมการออมของเสกสรร ศุภแสง (มปป, น.9-12) อธิบายวา การออมมี
สามารถจํ าแนกได หลายรู ป แบบ ประกอบดว ย การออมในรูป ของสิน ทรัพยทางการเงิน ในระบบ
หมายถึง การออมโดยการถือสิ นทรัพยทางการเงิน ที่อยูภายใตการควบคุมของกฎหมาย การออม
ประเภทนี้ ไดแก การออมไวเปนเงินสด เงินที่ฝากไวกับสถาบันการเงิน การซื้อหลักทรัพยทางการเงิน
การใหกูยืมโดยการทําสัญญาเงินกูถูกกฎหมาย กรมธรรมประกันชีวิต เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
การออมในรูปสินทรัพยนอกระบบ หมายถึง การถือสินทรัพยที่ไมอยูภายใตการคุมครองของกฎหมาย
เชน การเลนแชร การใหกูยืมโดยไมมีสัญญากูยืม การออมในรูปของการปรับพฤติกรรมการใชเงิน
หมายถึง การปรับลดการเปนหนี้ของบุคคลและครัวเรือน การควบคุมการใชจายที่มีประสิทธิภาพ หรือ
แมแตการซอมแซมรักษาทรัพยใหมีสภาพคงที่ มีสภาพการใชงานไดตามปกติไมสิ้นเปลือง เปนตน
และยังสอดคลองกับกลันทิกา มีมาก (มปป, น.13) อธิบายวา การออมมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการ
นิยามของแตละบุคคลและชุมชนทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งสามารถสรุปจําแนกไดดังนี้ กระการแรกเปนการออม
ที่ดิน เปนทรัพยที่บุคคลสวนใหญนิยมถือครองเพราะคาดการณวา ในอนาคตที่ดินจะมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
และยั งเป นหลั กประกั นความมั่น คงใหแกตนเองและครอบครัว การออมในรู ปแบบอาคารและ
สิ่งกอสรางเพื่อที่อยูอาศัย เปนที่ทราบกันดีวาการซื้ออาคาร หรือที่อยูอาศัยเปนการออมอีกรูปแบบ
หนึ่ง ที่ผูมีเงินออมเหลือจากการบริโภคมานิยม ซึ่งการออมรูปแบบนี้จะขึ้นอยูกับผูออมวามีเงินเหลือ
ออมมากนอยเพียงใด และเพียงพอกับการออมรูปแบบนี้หรือไม การออมในรูปแบบทรัพยสินประเภท
ทุน หรือที่ใชในการผลิตทรัพยสินประเภทนี้ ไดแกเครื่องจักร หรือเครื่องมือตางๆ ซึ่งการที่นําเงินมาซื้อ
ทรัพยสินประเภทนี้ ถือไดวาเปนการออมอีกชนิดหนึ่งเพราะวาเปนการสะสมทุนอยางหนึ่ง การเพิ่ม
ของสินคาคงเหลือ ถือวาเปนการออมเพราะวาสินคาเปนสวนหนึ่งของรายได และการสะสมโลหะที่มี
คา ซึ่งไดแก ทองคํา อัญมณีตางๆ เปนตน
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ปจจุบัน

2.2. การเสริมสรางกระบวนการพัฒนาระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชนใน

พบว า สํ า หรั บ การเสริ ม สร างกระบวนการพั ฒ นาระบบวั ฒ นธรรมการออมของเด็ กและ
เยาวชนในปจจุบัน ผูวิจัยไดมีการดําเนินงานกระบวนการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนผานศูนย
การจัดการศึกษาทางเลือกของชุมชน ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนที่
1 การสรางความตระหนัก ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการออมทรัพยซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ Stringer (1999) อางถึงใน วรรณดี สุทธินธารากร (2556, น.72)
อธิบายวา กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. มองดู (look) คือขั้นตอนการเก็บ
ขอมูลและสร างภาพ การประเมินผลในขั้นตอนนี้ประเมิน จากการอธิบ ายแจกแจงปญหาจากการ
สํารวจ และดําเนินการกําหนดสภาพการณที่ควรจะเปน นักวิจัยจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดใหกับทุก
คนที่เกี่ยวของ 2. คิด (think) คือขั้นตอนการตีความและอธิบายประเมินผล โดยประเมินผานการ
ตีความและวิเคราะหสถานการณสะทอนใหผูเขารวมโครงการรูวากลุมควรทําอะไรตอไป และจะสราง
ความสํ า เร็ จ จากการแก ไขป ญ หาไดอยางไร3. ลงมื อทํา (act) คือ ขั้น ตอนการแกไขปญ หาการ
ประเมินผลในขั้นตอนนี้ ประเมินเพื่อตัดสินคุณคา ประสิทธิผลที่เกิดจากการดําเนินงาน และผลลัพธที่
ไดจากการดําเนินกิจกรรมซึ่งเปนการกระทําที่นําไปสูการแกปญหา และ Gerald Susman (1983)
อางถึงใน วรรณดี สุทธินธารากร (2556, น.72-73) อธิบายวา กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี 5
ขั้นตอน มีลักษณะเปนแบบวงจร ดังนี้ 1. ขั้นการวินิจฉัยปญหา (diagnosing) เปนขั้นตอนของการ
ระบุปญหาหรืออธิบายปญหา 2. ขั้นการทําแผนปฏิบัติการ (action plan) ผูวิจัยและสมาชิกกลุม
รวมกันพิจารณาปญหาและหาทางเลือกเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 3. ขั้นลงมือปฏิบัติ (taking action)
ตามแผน 4. ขั้นการประเมินผล (evaluation) ขั้นตอนนี้ผูปฏิบัติการทั้งหมดรวมกันศึกษาผลไดจาก
การปฏิบัติตามแผน5. ขั้นระบุการเรียนรู (specifying learning) ภายหลังผูปฏิบัติงานผานการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตั้งแตขั้นตอนที่ 1-4 นักปฏิบัติทั้งหลายตองรวมมือกันในการระบุขอคนพบ
ที่ไดจากการเรียนรูในการสรางการเปลี่ยนแปลง ผลจากการเรียนรูจะนําไปสูขั้นตอนที่ 1 ในวงจรที่ 23 ตอไป นอกจากนี้ Kurt Lewin, 1946 (อางถึงในองอาจ นัยพัฒน, 2548, น.341 ) อธิบายวา
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการประดวยขั้นตอนการดําเนินงานที่มีลักษณะเปนเกลียวเวียนหรือวงจร
ตอเนื่อง ในแตละวงจรประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นตอนเตรียมการเบื้องตน (pre-step) ไดแก
การกําหนดจุดมุงหมายทั่วไป 2. การวางแผน (planning) 3. การลงมือปฏิบัติ (action) 4. การคนหา
ขอเท็จจริง (fact finding) ทั้งนี้จะมีระบบวัฒนธรรมการออมทรัพยสําหรับเด็กและเยาวชนเขตพื้นที่
ชุมชนหมูที่ 4 บานทาดินแดงออก ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ปจจุบันภายหลังจาก
การดําเนินโครงการ เปนโครงสรางที่มีการจัดตั้งเปนองคกรที่มีกลไกแบบใหมอันประกอบดวย ศูนย
ประสานงาน องคความรูและภูมิปญญา และวิธีการถายทอด และมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนสงเสริม
คานิยมการออมทรัพย ไดแก การเลี้ยงหมูหลุมสมุนไพร การเลี้ยงไกพื้นบาน การเลี้ยงวัวพื้นบาน การ
เลี้ยงปลาดุก การเปดบริหารหองสมุด และการเปดหองซอมดนตรี
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3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
3.1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.1.1. รัฐควรมีกระบวนการสงเสริมการสรางนโยบายการสรางคานิยมการออม
ชุมชนเปนนโยบายสาธารณะ โดยใหชาวบานเปนผูกําหนดทิศทางเปาหมายการออมของตนเองตาม
บริบทพื้นที่ของชุมชน
3.1.2 รัฐควรมีนโยบายการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมบัณฑิตคืนถิ่นโดยการจัดตั้ง
งบประมาณสนับสนุนการสรางศูนยวิจัยชุมชนเพื่อการสนับสนุนสงเสริมคานิยมการออม
3.2. ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ
3.2.1. ควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
สรางคานิยมการออมสําหรับเด็กและเยาวชน เพราะที่ผานมาพบวา องคกรเหลานี้มีบทบาทนอย ไม
สามารถตอบสนองความตองการของชาวบานได โดยจะมีวิธีการแบบนักสงเคราะหที่มีความคุนเคยกับ
การใหวัตถุสิ่งของแกชาวบานเปนหลัก
3.2.2. เด็กและเยาวชนควรมีการสรางโอกาสแหงการเรียนรูเพื่อการตอรองกับระบบ
รัฐโดยการใชขบวนการแบบเครือขาย เพื่อเปน การกระตุนระบบกลไกรัฐใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน คอยมั่นตรวจสอบความโปรงใสของขบวนการรัฐอันเปนแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักการ
แนวคิดแบบประชาธิปไตย
3.3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจัยและพัฒนากลุมเด็กและเยาวชนแบบผสมผสานศาสตรวิชา เพื่อสราง
ความเปนอัตลักษณของกลุมองคกรชุมชน เนื่องจากที่ผานมา พบวา กระบวนการวิจัยบนฐานชุมชนมี
การปฏิ บั ติการแบบแยกส ว นและขาดการบูร ณาการแบบองคร วม รวมถึงระยะเวลาการวิจั ย ที่ มี
ขอจํากัดตามการใหทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนตางๆ โดยสวนใหญแลวจะมีการใชระยะเวลา
การดําเนินงานเพียง 1 ป ทั้งนี้หากมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาอยางจริงจัง เด็กและเยาวชน
จะตองเปนผูเสนอประเด็นการวิจัย โดยมีนักวิชาการเปนผูใหการปรึกษาแนะนําขอมูลทางวิชาการ อัน
นําไปสูกระบวนการขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาอยางจริงจัง ทั้งในมิติของการจัดการตามองค
ความรู ภูมิปญญาชาวบาน ของชุมชนทองถิ่นนั้นๆ
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แกวเดือน สังขดํา นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
แกวตา สุขใจ นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
จํานง แกวแดง นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
ชาติชาย ไทยนิยม นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2560
ไชยพงษ คงศรี นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ณรงคทิพย แกวการุญ นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชน
พื้นที่ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อ 13 ตุลาคม 2559
ดวงราตรี มาลาคํา นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
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ตาหลวง ทองแกว นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559
ตาหลวงหิน ดินทองแดง นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ
ชุมชนพื้นที่ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2559
ทองกวี สีสาวนา นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
ประจวบ จิตงาม นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559
ประจวบ ดอกบัว นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2560
ประชาไทย น้ําขาว นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชน
พื้นที่ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
ประสาน สุขใจ นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
ประสิทธิ ดําปลอด นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
พระธรรม นามวินัย นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชน
พื้นที่ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559
สีแกว ยอดทอง นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
สีสัน นวลทอง นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559
สายใย ทองคํา นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
สนธิพล คําแพง นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2560
สมชาย ดําสอง นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2560
สมศรี นิลดํา นามสมมุติ ผูใหสัมภาษณ, อัศวลักษ ราชพลสิทธิ์ เปนผูสัมภาษณ, ณ ชุมชนพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
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ขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย
คนที่ 1.
1. ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักริน มณีโชติ
2. ชื่อเลน : นองพัด
3. สมาชิกในครอบครัว : จํานวน 6 คน ประกอบดวย พอเฒา แมเฒา แม พอ นอง
เปนลูกคนที่ 1 มีนองชาย
4. ความฝนในอนาคต : อยากเปนคุณหมอ
5. ความรูสึก : ดีใจ
6. อาชีพของผูปกครอง : กรีดยาง เปนอาชีพหลัก และสานกระเปาเปนอาชีพเสริม
7. กรุปเลือด : ab
8. เกิดวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2549
9. ที่อยู : บานเลขที่ 85 ม.4 ต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
10. ศาสนา : พุทธ
11. สันชาติ : ไทย
คนที่ 2.
1. ชื่อ-นามสกุล เด็กชายชลชาติ จันพิมพ
2. ชื่อเลน : นองเอ
3. สมาชิกในครอบครัว : 4 คน ประกอบดวย แม พอ นอง เปนลูกคนที่ 1 มีนองชาย
4. ความฝนในอนาคต : อยากเปนคุณหมอ
5. ความรูสึก : ดีใจ
6. อาชีพของผูปกครอง : ทํางานเปนแมบานที่โรงพยาบาลปาบอน
7. กรุปเลือด : a
8. เกิดวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2547
9. ที่อยู : บานเลขที่ 70 ม.4 ต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
10. ศาสนา : พุทธ
11. สันชาติ : ไทย
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คนที่ 3.
1. ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชลสิทธิ์ จันพิมพ
2. ชื่อเลน : นองแอร
3. สมาชิกในครอบครัว : 5 คน ประกอบดวย แมเฒา แม พอ นอง เปนลูกคนที่ 2 มีพี่ชาย
4. ความฝนในอนาคต : อยากเปนคุณครู
5. ความรูสึก : มีความสุข
6. อาชีพของผูปกครอง : ทํางานเปนแมบานอยูโรงพยาบาลปาบอน อาชีพเสริม ตัดยาง
7. กรุปเลือด : a
8.เกิดวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2547
9.ที่อยู : บานเลขที่ 85 ม.4 ต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
10 ศาสนา : พุทธ
11 สันชาติ : ไทย
คนที่ 4.
1. ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวรรณณี ชูศรีขาว
2. ชื่อเลน : นองเนย
3. สมาชิกในครอบครัว : 4 คน ประกอบดวย แม พอ นอง เปนลูกคนที่ 1 มีนองสาว
4. ความฝนในอนาคต : อยากเปนคุณหมอ
5. ความรูสึก : ดีใจ
6. อาชีพของผูปกครอง : กรีดยาง เปนอาชีพหลัก
7. กรุปเลือด : o
8. เกิดวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2549
9. ที่อยู : บานเลขที่ 310 ม.4 ต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
10. ศาสนา : พุทธ
11. สันชาติ : ไทย
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คนที่ 5.
1. ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนัญชิดา มาแกว
2. ชื่อเลน : นองกุงนาง
3. สมาชิกในครอบครัว : 4 คน ประกอบดวย แม พอ พี่ เปนลูกคนที่ 7 มีพี่สาวพี่ชาย
4. ความฝนในอนาคต : อยากเปนตํารวจ
5. ความรูสึก : มีความสุข
6. อาชีพของผูปกครอง : กรีดยาง เปนอาชีพหลัก
7. กรุปเลือด : o
8. เกิดวันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2548
9. ที่อยู : บานเลขที่ 185 ม.4 ต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
10. ศาสนา : พุทธ
11. สันชาติ : ไทย
คนที่ 6.
1. ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรสุตา ดําทอง
2. ชื่อเลน : นองฝาย
3. สมาชิกในครอบครัว : 4 คน ประกอบดวย แม พอ นอง เปนลูกคนที่ 1 มีนองชาย
4. ความฝนในอนาคต : อยากเปนคุณหมอ
5. ความรูสึก : ดีใจ
6. อาชีพของผูปกครอง : กรีดยาง เปนอาชีพหลัก และสานกระเปาเปนอาชีพเสริม
7. กรุปเลือด : ab
8.เกิดวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2549
9.ที่อยู : บานเลขที่ 309 ม.4 ต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
10 ศาสนา : พุทธ
11 สันชาติ : ไทย

156
คนที่ 7.
1. ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัณณิตา บัวทองเกื้อ
2. ชื่อเลน : นองออม
3. สมาชิกในครอบครัว : 6 คน ประกอบดวย พอเฒา แมเฒา แม นา นอง2คน
เปนลูกคนที่ 1 มีนองสาว
4. ความฝนในอนาคต : อยากเปนคุณหมอ
5. ความรูสึก : ดีใจ
6. อาชีพของผูปกครอง : กรีดยาง เปนอาชีพหลัก
7. กรุปเลือด : O
8. เกิดวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2548
9. ที่อยู บานเลขที่ 54 ม.4 ต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
10. ศาสนา : พุทธ
11. สันชาติ : ไทย
คนที่ 8.
1. ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภิสรา ดําทอง
2. ชื่อเลน : นองพิมพ
3. สมาชิกในครอบครัว : 3 คน ประกอบดวย แม พอ เรา เปนลูกคนที่ 3 มีพี่สาวและพี่ชาย
4. ความฝนในอนาคต : อยากเปนแอรฮอดเตรต
5. ความรูสึก : ภูมิใจ
6. อาชีพของผูปกครอง : กรีดยาง เปนอาชีพหลัก และเลี้ยงวัวอาชีพเสริม
7. กรุปเลือด : ab
8. เกิดวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2549
9. ที่อยู : บานเลขที่ 370 ม.4 ต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
10. ศาสนา : พุทธ
11. สันชาติ : ไทย
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คนที่ 9.
1. ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ธวัลรัตน วันปู
2. ชื่อเลน : นองแนน
3. สมาชิกในครอบครัว : 4คน ประกอบดวย แม พอ พี่ เปนลูกคนที่ 2 มีพี่ชาย
4. ความฝนในอนาคต : อยากเปนคุณครู
5. ความรูสึก : ดีใจ
6. อาชีพของผูปกครอง : กรีดยาง เปนอาชีพหลัก และสานกระเปาเปนอาชีพเสริม
7. กรุปเลือด : ab
8.เกิดวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2549
9.ที่อยู : บานเลขที่ 335 ม.4 ต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
10. ศาสนา : พุทธ
11. สันชาติ : ไทย
คนที่ 10.
1. ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง รัตนาวดี แกวตุด
2. ชื่อเลน : นองบิว
3. สมาชิกในครอบครัว : 4คน ประกอบดวย แม พอ พี่ เปนลูกคนที่ 2 มีพี่ชาย
4. ความฝนในอนาคต : อยากเปนคุณหมอ
5. ความรูสึก : ดีใจ
6. อาชีพของผูปกครอง : กรีดยาง เปนอาชีพหลัก
7. กรุปเลือด ab
8. เกิดวันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549
9. ที่อยู บานเลขที่ 203 ม.4 ต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
10. ศาสนา พุทธ
11. สันชาติ ไทย
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คนที่ 11.
1. ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง สุรัศมิ์พรรณ ศรีชัยแสง
2. ชื่อเลน : นองเจเล
3. สมาชิกในครอบครัว : 5คน ประกอบดวย แม พอ นอง เปนลูกคนที่ 1 มีนองชาย นองสาว
4. ความฝนในอนาคต : อยากเปนแอรฮอดเตรต
5. ความรูสึก : สนุก
6. อาชีพของผูปกครอง : กรีดยาง เปนอาชีพหลัก
7. กรุปเลือด : O
8.เกิดวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2549
9.ที่อยู : บานเลขที่ ม.4 ต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
10 ศาสนา : พุทธ
11. สันชาติ : ไทย
คนที่ 12.
1. ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ชลดา เอียดปราบ
2. ชื่อเลน : นองอิง
3. สมาชิกในครอบครัว : 5คน ประกอบดวย แม พอ พี่ เปนลูกคนที่ 2 มีพี่สาว
4. ความฝนในอนาคต : อยากเปนตํารวจ
5. ความรูสึก : พอใจ
6. อาชีพของผูปกครอง : กรีดยาง เปนอาชีพหลัก
7. กรุปเลือด : O
8. เกิดวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548
9. ที่อยู : บานเลขที่ 57 ม.4 ต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
10. ศาสนา : พุทธ
11. สันชาติ : ไทย
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ภาคผนวก ข.

แบบสัมภาษณ
กระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชนในชุมชนแหงหนึ่งของจังหวัด
พัทลุงในอดีต
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1.1. ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………………………………………………….
1.2. ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………………
1.3. ที่อยูอาศัย……………………………………………………………………………………………………………
1.4. อายุ....................................................................................................………………………
สวนที่ 2 บริบทพื้นที่ชุมชนปฏิบัติการวิจัยเปนอยางไร
2.1. ประวัติความเปนมาของชุมชนเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2. สภาพทางภูมิศาสตรของชุมชนเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3. สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.4. สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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สวนที่ 3 กระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชนในชุมชนแหงหนึ่ง
ของจังหวัดพัทลุงในอดีตเปนอยางไร
2.1. กระบวนการการออมสําหรับเด็กและเยาวชนในอดีตเปนอยางไร
2.1.1. ขั้นการสรางความตระหนักเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.1.2. ขั้นปฏิบัติการออมทรัพยเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.1.3. ขั้นการขยายกิจกรรมการออมทรัพยเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.1.4. ขั้นการถายทอดองคความรู ภูมิปญญาการออมทรัพยเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.1.5. สภาพปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอกระบวนการออมทรัพย ดานบุคคล ดาน
โครงสรางทางสังคม ดานทรัพยากร และดานการมีสวนรวมเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2. ระบบวัฒนธรรมการออมเปนอยางไร
2.2.1. สถาบันทางสังคมมีบทบาทหนาที่ตอการสรางคานิยมการออมสําหรับเด็กและ

เยาวชนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2.2.2. ชุมชนมีองคความรูและภูมิปญญาที่สนับสนุนสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
คานิยมการอะไรบาง เปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2.3. ชุมชนมีวิธีการถายทอด และการสรางคานิยมการออมเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3. รูปแบบการออมทรัพยของชุมชนเปนอยางไร
2.3.1. การออมทรัพยแบบปศุสัตวอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3.2. การออมทรัพยแบบปกสิกรรมเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3.3. การออมทรัพยแบบอสังหาริมทรัพยเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3.4. การออมทรัพยแบบปญญาเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3.5. การออมทรัพยแบบเงินเหรียญ ธนบัตรเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค.

แบบสังเกตอยางมีสวนรวม
การเสริมสรางกระบวนการพัฒนาระบบวัฒนธรรมการออมของเด็กและเยาวชนในชุมชนนี้
ควรเปนอยางไร
สวนที่ 1 บริบททั่วไปของโรงเรียนบานในสวน (ศูนยการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการสงเสริม
อาชีพ การพัฒนาองคกร และชุมชนอยางยั่งยืน)
1.1. ประวัติความเปนมาเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2. สภาพทั่วไปของพื้นที่เปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.3. คณะกรรมการบริหารจัดการเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.4. กิจกรรมหลักเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
สวนที่ 2 กระบวนการเสริมสรางระบบวัฒนธรรมการออมเปนอยางไร
2.1. กระบวนการการออมสําหรับเด็กและเยาวชนเปนอยางไร
2.1.1. ขั้นการสรางความตระหนักเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2.1.2. ขั้นปฏิบัติการออมทรัพยเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.1.3. ขั้นการขยายกิจกรรมการออมทรัพยเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.1.4. ขั้นการถายทอดองคความรู ภูมิปญญาการออมทรัพยเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2. ระบบวัฒนธรรมการออมเปนอยางไร
เยาวชนอยางไร
อยางไร

2.2.1. ศูนยประสานงานมีบทบาทหนาที่ตอการสรางคานิยมการออมสําหรับเด็กและ
2.2.2. ศูนยประสานงานฯมีวิธีการถายทอด และการสรางคานิยมการออมเปน

2.2.3. ศูนยประสานงานฯ มีการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูรูปแบบการออมทรัพย
ของชุมชนเปนอยางไร
2.2.3.1. การออมทรัพยแบบปศุสัตวอยางไร
2.2.3.2. การออมทรัพยแบบปกสิกรรมเปนอยางไร
2.2.3.3. การออมทรัพยแบบอสังหาริมทรัพยเปนอยางไร
2.2.3.4. การออมทรัพยแบบปญญาเปนอยางไร
2.2.3.5. การออมทรัพยแบบเงินเหรียญ ธนบัตรเปนอยางไร

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

