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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการ
น้อมนำ�ฐานคติวถิ ชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั อิ ย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมของ
ชุมชนต้นแบบในจังหวัดหนองคาย 2) ศึกษาการอนุรักษ์ การเรียนรู้ และการ
ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนต้นแบบในจังหวัดหนองคาย 3) ศึกษาการ
บูรณาการองค์ความรู้ฐานคติวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนต้นแบบในจังหวัดหนองคายให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 4) ทดลองจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรรค์ในชุมชนต้นแบบ
ภายใต้ฐานคติวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 5) นำ�
องค์ความรูจ้ ากการทดลองจัดกิจกรรมมาถอดบทเรียนและนำ�เสนอเป็นตัวแบบ
เชิงการพัฒนาให้ชุมชนอื่นๆ นำ�ไปใช้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน คณะกรรมการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และ
นักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ สิน้ 75 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง ดำ�เนินการสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุม่ และการทดลองจัดกิจกรรม ในหมูบ่ า้ นต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 2 แห่ง คือ หมู่บ้านจอมแจ้ง และหมู่บ้านหม้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี
อุปนัย เช่น การวิเคราะห์ความ ตีความ และสรุปความ นำ�เสนอในเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า 1) วิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งสองแห่งมีการทำ�เกษตร
แบบไร่ น าสวนผสมมากขึ้ น และยั ง ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามจารี ต ประเพณี ข อง
หมู่ บ้ า นอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพราะมี ผู้ นำ � ที่ เข้ ม แข็ ง นำ � พาชาวบ้ า นปฏิ บั ติ ต าม
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 2) การอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เริ่ ม ต้ น
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จากทุกฝ่ายในหมู่บ้านที่ตระหนักถึงความสำ�คัญในภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละประเภท และมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้กันอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 3) องค์ความรู้ฐานคติวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสามารถบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีปัจจัย 6 ด้าน
ได้แก่ ศักยภาพด้านทุนมนุษย์ในหมู่บ้าน ศักยภาพด้านวัตถุดิบ ศักยภาพด้านสภาพภูมิศาสตร์ ศักยภาพด้าน
วัฒนธรรมประเพณี ศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยว และศักยภาพด้านการจัดทำ�โฮมสเตย์ 4) วิถีชีวิตตามคติใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สามารถยกระดับเป็นกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ได้ดี และ 5) ตัวแบบเชิงการพัฒนามีจุดเน้นที่การกระตุ้นให้คนรุ่นหลังตระหนักเห็นความสำ�คัญในเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คำ�สำ�คัญ: วิถีชีวิตพอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Abstract
This research aims to 1) study life style and the concrete application of Sufficiency
Economy of communities in Nong Khai province, 2) study conserving, learning, and transferring
of local wisdom of communities in Nong Khai province, 3) study how to integrate knowledge
of Sufficiency Economy and local wisdom of communities in Nong Khai province with creative
tourism activities, 4) conduct experimentally creative tourism activities in communities
model based on Sufficiency Economy and local wisdom, and 5) share the knowledge from
experimental creative tourism activities in communities’ model based on Sufficiency Economy
and local wisdom and present the developed prototype model for other communities. The
key informants of this research were 75 participants selected purposively and consisting of
chairman of Community Economic Learning Center, committee of Community Economic
Learning Center, village philosophers and tourists. The tools to collect the data were in depth
interview, focus group and try-out conduct of creative tourism activities in two communities
based on Sufficiency Economy. The methods used to analyze the data were analyzation,
interpretation, and conclusion. The descriptive technique was used to present this research.
The result revealed that 1) the lifestyle of both villagers for farming was more of
integrated farming. People in each village still strictly followed the old tradition of the village
because their strong leader brought them to adopt Sufficiency Economy in daily life. 2) The
conservation of local wisdom began from all sides in the village due to the awareness of
local wisdom value in each category. Moreover, knowledge transfer was consistent at all
levels. 3) The sufficiency economy and local wisdom of community model could integrate
effectively with creative tourism due to 6 potential factors such as human capital in village,
raw materials, geographic location, cultural traditions, the village’s natural attractions, and
the availability of homestay management. 4) Lifestyle in accordance with the principles of
economic philosophy and local wisdom could be elevated to creative tourism activities
significantly. 5) Developmental models focused on encouraging later generations to be aware
of the importance of Sufficiency Economy and local wisdom.
Keywords: Sufficiency Economy, Local Wisdom, Creative Tourism
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บทนำ�
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นฐานคติส�ำ คัญ
ที่พสกนิกรปวงชนชาวไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
และได้น้อมนำ�มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิต โดยมี
หลักการสำ�คัญบนพื้นฐานองค์ความรู้และเงื่อนไขสำ�คัญ
ประกอบด้วย (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี
ที่ไม่น้อยและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผูอ้ นื่ (2) ความมีเหตุมผี ล หมายถึง พิจารณาจากเหตุปจั จัย
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำ�นึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทำ�นั้นๆ อย่างรอบคอบ และ (3) การมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยคำ�นึงถึง
ความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม หลักการทัง้ สามประการนีจ้ ะ
สมบูรณ์พร้อมได้ต้องมีเงื่อนไขสองประการประกอบด้วย
เสมอ คือ (1) เงือ่ นไขด้านความรูใ้ นหลักวิชาการและความ
รอบคอบในการนำ�หลักวิชาการมาใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจและการวางแผน และ (2) เงื่อนไขด้านคุณธรรม
มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความขยันหมัน่ เพียรและใช้ปญ
ั ญา
เป็นแนวทางในการดำ�เนินการ (Kenaphoom, 2016)
นอกจากฐานคติเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นต้นทุนทาง
สังคมทีเ่ ข้มแข็งแล้ว สังคมไทยยังมีตน้ ทุนทางสังคมในเรือ่ ง
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ หรือภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน ซึง่ สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตตามฐานคติเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรภายในชุมชนให้คุ้มค่า และ
ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น ลดการนำ�เข้า
สินค้าฟุ่มเฟือยจากนอกประเทศ หรือลดการใช้แนวคิด
จากต่างประเทศที่มากเกินไปจนลืมแนวทางของตนเอง
เป็นต้น ดังนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นการใช้องค์ความ
รูเ้ ดิมเพือ่ สร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่จากทรัพยากรภายใน
ชุมชนทีส่ อดคล้องกับความรูต้ ามฐานคติปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อลดการพึ่งพาหรือตามกระแสทุนนิยมมาก
จนเกินไป (Wasi, 2017) ในการนี้ ฐานคติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยเหตุที่มีผลต่อการสร้างและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทัดทานกับกระแสการพัฒนา
ที่ ไร้ ภู มิ คุ้ ม กั น และพบได้ จ ากวิ ก ฤติ ก ารณ์ เ ศรษฐกิ จ
ครั้งสำ�คัญแต่ละช่วง (Suvannin, 2016)
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ในปั จ จุ บั น ที่
รัฐบาลทุกยุคสมัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ หันกลับมาทบทวนและปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
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ให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น เนื่องจาก
เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตของคนในชุมชน
ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์ และตกผลึก
มาเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมในหลายเรื่อง และยังเป็น
พื้นฐานสำ�หรับการสร้างองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ การแก้ปัญหา และการปรับตัวในการดำ�เนิน
ชีวิตของคนในชุมชน (Wisudthiluck, 2017) โดยทั่วไป
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นเพื่อการดำ�รงชีพ เช่น สินค้าพื้นบ้าน ยาสมุนไพร
วิธีการบำ�บัดรักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ และ 2)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการทางสังคม เช่น กฎและ
กติกาชุมชน ธรรมเนียมปฏิบัติชุมชน และการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชน เป็นต้น (Adiwatthanasit, 2017)
ทัง้ นี้ สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ คือ การใช้องค์ความรูข้ องคนในชุมชน
เพื่ อ สร้ า งสรรค์ พั ฒ นาและจั ด การกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
กล่าวได้ว่า เป็นทั้งกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ
พัฒนาที่ตกผลึก และมีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “มรดกวัฒนธรรมทางปัญญา”
(Wisudthiluck, 2017)
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ เ ป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่
ส่ ง เสริ ม ให้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนทั่ ว ไป
ซึ่งเป็นการมอบโอกาสให้ผู้เดินทางได้พัฒนาศักยภาพ
ของตนผ่ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ประสบการณ์ จ ริ ง ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ ไ ด้ ท่ อ งเที่ ย ว
(Richards, 2010) โดยสามารถรองรับฐานคติวิถีชีวิต
พอเพี ย งและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั น
เพราะในปัจจุบันหลักการทั้งสองประการเป็นต้นทุนทาง
ปัญญาที่มีอยู่เดิมในชุมชน แต่ยังขาดการนำ�เสนอเป็น
รูปธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชม
ทัง้ นี้ การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์เพือ่ ส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะทำ�ให้คนใน
สังคมเข้าใจและตระหนักถึงความสำ�คัญของหลักการ
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เพราะสาระสำ�คัญของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ คือ เน้นการเรียนรู้ การทดลองปฏิบัติ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุกขั้นตอน เห็นได้จากงานวิจัยของ Thongsanoe and
Sangkharat (2015) ที่พบว่า กิจกรรมวัฒนธรรมและ
ประเพณี ข องชุ ม ชนจะเกิ ด ความยั่ ง ยื น เมื่ อ ใช้ รู ป แบบ
การท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิง
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สร้างสรรค์จงึ ช่วยขยายองค์ความรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไปสูป่ ระชาชนคนไทย เพือ่ ให้เห็นคุณค่า
และซาบซึ้งในหลักการกันอย่างทั่วถึง
จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และมีต้นทุนทางวัฒนธรรม
ประเพณีที่หลากหลาย เห็นได้จากงานประเพณีในแต่ละ
เดือนอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานบุญบั้งไฟ งานแข่งเรือยาว
งานไหลเรือไฟ และการชมบั้งไฟพญานาค ขณะที่วิถีชีวิต
ของประชาชนยังคงแบบดัง้ เดิม กล่าวคือ ชุมชนแต่ละแห่ง
ยังคงทำ�นาปลูกข้าว ทำ�ไร่ ทำ�สวน และผลิตหัตถกรรม
สินค้าพืน้ บ้าน ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดมีความเป็นอยู่
ปกติสขุ และชุมชนมีความเอือ้ อาทรต่อกัน ส่งผลให้จงั หวัด
หนองคายได้รับรางวัลเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลก
จากการสำ�รวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่เกษียณอายุ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากวารสาร “The Us Magazine
Modern Maturity” ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน พ.ศ.
2544 (Sitabut, 2014) โดยปัจจัยที่พิจารณาในการจัด
อันดับ คือ การเป็นเมืองสงบเรียบร้อย อาชญากรรมน้อย
และการคงวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งเป็น
จุดแข็งของชุมชนในจังหวัดหนองคาย นอกจากนี้ จังหวัด
หนองคายมี ชุ ม ชนต้ น แบบเศรษฐกิ จ พอพี ย งและการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรนำ�มาศึกษา เพื่อรองรับ
กั บ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ กำ � ลั ง เป็ น
ที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยผู้ที่มาเยี่ยมชมจะมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทุกขั้นตอน อาทิ การทดลองปฏิบัติ และการ
เสนอแนะความคิดเห็น ซึง่ เป็นการท่องเทีย่ วทีเ่ น้นคุณภาพ
และยกระดับจากการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับ
องค์ความรู้ (Thongsanoe & Sangkharat (2015)
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนในจังหวัด
หนองคาย ได้ตอบโจทย์การขยายองค์ความรู้ทั้งฐานคติ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ลงตัว ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นนักวิชาการและให้ความ
สนใจติดตามประเด็นดังกล่าว จึงสนใจที่จะทำ�วิจัยเรื่อง
“การพัฒนาชุมชนต้นแบบบนฐานคติวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนในจั ง หวั ด หนองคาย” เพื่ อ
ต้ อ งการทราบลั ก ษณะของฐานคติ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนต้ น แบบใน

จังหวัดหนองคาย และวิธีการบูรณาการหลักการทั้งสอง
ประการให้ส อดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ตลอดจนแนวทางการนำ�องค์ความรูม้ าจัดกิจกรรมทดลอง
ตลอดถึงการถอดบทเรียนเพื่อนำ�เสนอเป็นตัวแบบหรือ
แนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการน้อมนำ�
ฐานคติวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเห็นผล
เป็นรูปธรรมของชุมชนต้นแบบในจังหวัดหนองคาย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการอนุ รั ก ษ์ การเรี ย นรู้ และการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนต้นแบบในจังหวัด
หนองคาย
3. เพื่อศึกษาการบูรณาการองค์ความรู้ฐานคติวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
ต้นแบบในจังหวัดหนองคายให้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
4. เพื่อดำ�เนินการทดลองจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นชุ ม ชนต้ น แบบภายใต้ ฐ านคติ วิ ถี ชี วิ ต
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เพื่อนำ�องค์ความรู้จากการทดลองจัดกิจกรรมมา
ถอดบทเรียนและนำ�เสนอเป็นตัวแบบเชิงการพัฒนาให้
ชุมชนอื่นๆ ได้นำ�ไปใช้
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการทบทวนวรรณกรรม
เป็น 3 แนวคิดหลัก ดังนี้
1. วิถีชีวิตบนฐานคติพอเพียง เป็นแนวคิดที่คนใน
ชุ ม ชนน้ อ มนำ � มาปฏิ บั ติ ใ นชุ ม ชนเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนสงบสุ ข
และดำ�รงชีพได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
กระแสโลกาภิวตั น์ โดยมีหลักการสำ�คัญทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ิ คือ
“พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กัน” บนเงือ่ นไข “ความรู”้
และ “คุณธรรม” ในการนี้ Wasi (2017) ได้ขยายความ
เศรษฐกิจพอเพียงในเชิงกว้าง โดยหมายรวมถึงคนพอเพียง
ทุกคน (ไม่ทอดทิ้งกัน) จิตใจพอเพียง (เอื้ออาทรต่อกัน)
สิ่งแวดล้อมพอเพียง (อนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อม)
ชุมชนพอเพียง (ร่วมกันแก้ไขปัญหา) ฯลฯ นอกจากนั้น
สิ่งสำ�คัญ คือ การน้อมนำ�ทฤษฏีมาแปลงเป็นแนวทาง

37

BU ACADEMIC REVIEW

ปฏิบัติ ทั้งนี้ Kenaphoom (2016) ได้กล่าวถึงแนวทาง
ปฏิบัติ 5 ขั้นตอนในการนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้คือ (1) การจับประเด็นปัญหา (2) การ
วิเคราะห์สาเหตุปัญหา (3) การกำ�หนดขอบเขตปัญหา
(4) การทำ�แผนปฏิบัติ และ (5) การปฏิบัติ โดยอาศัย
เงือ่ นไขความรูแ้ ละคุณธรรมกำ�กับ นอกจากนี้ Boonsang,
Sanlum, Monthon, and Prukratok (2017) ได้
ศึกษาการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการน้อมนำ�หลักคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ และพบว่า การประยุกต์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลสำ�เร็จ เริ่มต้น
จาก (1) การสร้างจิตสำ�นึก สร้างภูมิคุ้มกันให้สมาชิก
ในครัวเรือน ขยัน ประหยัด อดออม ซื่อสัตย์ มีวินัย
ใฝ่หาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง (2) เพิ่มทางเลือกใน
การทำ�กิจกรรมเพือ่ ลดรายจ่ายในชีวติ ประจำ�วัน และการ
ลดต้นทุนการผลิต และ (3) สร้างอาชีพเสริมให้มีรายได้
เพิ่มเติมและแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานในพื้นที่
2. ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น ความรู้ ข องชาวบ้ า นที่
เรียนรู้จนเกิดประสบการณ์ทั้งทางตรง ได้แก่ การประสบ
ด้วยตนเอง หรือทางอ้อม โดยเรียนรู้จากผู้ใหญ่ ทั้งนี้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังหมายถึงองค์ความรู้ที่ชาวบ้านคิดได้
เองแล้วนำ�มาใช้แก้ไขปัญหาภายในชุมชน จะเห็นได้ว่า
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเกิ ด จากสิ่ ง ที่ ช าวบ้ า นคิ ด ค้ น
และทดลองจนกระทั่งกลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
ถ่ า ยทอดกั น ได้ ในการนี้ Khambunreang (2017)
กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านได้คิดค้นขึ้นเองมี
หลายประเภท อาทิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพ ด้าน
วัฒนธรรม ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า
ด้านสมุนไพร ฯลฯ แต่ที่นำ�ไปต่อยอดสร้างอัตลักษณ์
สร้ า งรายได้ คื อ ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า ทั้ ง นี้
Thongkaew, Sodbhiban, and Saribut (2015) ได้
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา และพบว่ า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นของชุมชน คือ ผลิตภัณฑ์
สินค้าพื้นเมืองที่ใช้องค์ความรู้ที่มีเอกลักษณ์ของชาวบ้าน
เป็นแนวทาง โดยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการพัฒนา
อย่างมีระบบ นอกจากนี้ Chimpli (2012) ศึกษารูปแบบ
การจั ด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นหั ต ถกรรม
เครื่ อ งจั ก สานในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ผลการวิ จั ย พบ
5 ขั้นตอนของกระบวนการการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
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ท้องถิน่ คือ การกำ�หนดความรู้ การแสดงและยึดกุมความรู้
การแลกเปลี่ ย นความรู้ การจั ด เก็ บ ความรู้ และการ
ถ่ายทอดความรู้
3. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยว
ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการจะสร้ า งคุ ณ ค่ า ทาง
ประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดย
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยผสมผสานความรู้ของ
ตนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทีโ่ ดดเด่นเพือ่ เพิม่ มูลค่าของธุรกิจ ในการนี้ Wisudthiluck
(2017) กล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ คือ นักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้านมีความผูกพันกัน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม มีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมมากกว่าจะเป็นเพียง
ผูช้ ม ขณะที่ Richards and Wilson (2005) ได้ขยายความ
เพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีลักษณะเฉพาะ
จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มทักษะและประสบการณ์ และ
เปิ ด โอกาสให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทุ ก
ขั้นตอน รวมถึงนำ�จุดเด่นของแต่ละท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ งานวิจัยของ
Thongsanoe and Sangkharat (2015) พบว่า หากจะให้
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
เกิดความยัง่ ยืนต้องใช้รปู แบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ทั้ ง นี้ ชุ ม ชนต้ น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจั ง หวั ด
หนองคาย มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาในเชิ ง บู ร ณาการ
กล่าวคือ 1) ด้านวิถีชีวิตบนฐานคติพอเพียง ได้น้อมนำ�
หลักการและหลักปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
เห็นได้จากผู้นำ�และชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่
แบบดั้งเดิมและประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามศาสตร์พระราชา 2) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้าน
ยังยึดถือวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุ รุษ
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าและ
ใช้องค์ความรู้ของบรรพบุรุษในการต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ทมี่ ชี อื่ เสียงของชุมชน และ 3) ด้านการท่องเทีย่ ว
เชิ ง สร้ า งสรรค์ โดยยกระดั บ ฐานการเรี ย นรู้ ทั้ ง เรื่ อ ง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า ที่ โ ดดเด่ น เป็ น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเห็นผล ดังนั้น
ผู้วิจัยสามารถสร้างกรอบแนวคิด ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการปรับตัวเพื่อการแข่งขัน
ที่มา: การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาครอบคลุมวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1-3 มีขั้นตอนการดำ�เนินการ ดังนี้
1) วิธีการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพทั้งการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เนื่องจากต้องการ
ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่มีองค์ความรู้อย่างลึกซึ้ง
และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
2) พื้นที่วิจัย ผู้วิจัยกำ�หนดพื้นที่วิจัย 2 แห่ง คือ
(1) หมู่บ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย และ
(2) หมู่บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ดำ�เนินการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง และได้รับ
รางวัลหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นจากกรมการพัฒนา
ชุมชนเมื่อปี 2559 (Department of Community
Development, 2016)

3) กลุ่มเป้าหมาย มีคุณลักษณะและจำ�นวนผู้ให้
ข้อมูล ดังนี้
		 3.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
คือ บุคคลที่มีความรู้ทั้งเชิงทฤษฏีและปฏิบัติในแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในหมูบ่ า้ นทัง้ สองแห่ง ประกอบด้วย ปราชญ์
ชาวบ้าน 2 คน ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 2 คน
ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 8 คน และ
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ 3 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน
คัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
		 3.2 กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการสนทนากลุม่ ได้แก่
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้าน
ทั้งสองแห่ง แห่งละ 10 คน รวม 20 คน คัดเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling)
4) เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์
เชิงลึกและแบบสนทนากลุ่ม สร้างจากแนวคิดทฤษฏีทั้ง
3 ประเด็น มีรายละเอียดการดำ�เนินการ ดังนี้
39
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		 4.1 เศรษฐกิจพอเพียง เน้นหลักการสำ�คัญ ได้แก่
“พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กัน”บนเงือ่ นไข “ความรู”้
และ “คุณธรรม” รวมถึงปรับใช้แนวคิดของ Boonsang
et al. (2017) เช่น การสร้างจิตสำ�นึก สร้างภูมิคุ้มกันให้
สมาชิกในครัวเรือน ขยัน ประหยัด อดออม ซือ่ สัตย์ มีวนิ ยั
ใฝ่หาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเพิ่มทางเลือก
ในการทำ�กิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายในชีวิตประจำ�วัน
		 4.2 ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จากงานวิจยั ของ Chimpli
(2012) ที่ระบุกระบวนการการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การกำ�หนดความรู้ (2) การ
แสดงและยึดกุมความรู้ (3) การแลกเปลีย่ นความรู้ (4) การ
จัดเก็บความรู้ และ (5) การถ่ายทอดความรู้
		 4.3 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ จ ากแนวคิ ด
ของ Richards and Wilson (2005) ที่กล่าวถึง การเพิ่ม
ทักษะ เพิ่มประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน รวมถึงการนำ�จุดเด่น
ของแต่ละท้องถิ่นมาพัฒนาให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
		 4.4 นำ�แนวคิดทฤษฏีข้อที่ 4.1-4.3 มาร่างเป็น
แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และสนทนากลุ่ ม ในลั ก ษณะ
กึ่ ง โครงสร้ า ง (semi-structure) ที่ มี ข้ อ คำ � ถามไม่
เป็นทางการมากจนเกินไปจนขาดความยืดหยุ่น หรือ
ข้ อคำ �ถามที่กว้างจนเกินไปจนหาประเด็นสำ�คัญไม่ได้
(Nanthapatthamadun, 2011) โดยแบ่งคำ�ถามในการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเป็น 4 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 คำ�ถามทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ เช่น
อายุ เพศ การศึกษา ตำ�แหน่ง อาชีพ และความเชี่ยวชาญ
		 ส่วนที่ 2 วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ บ นฐานคติ
เศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบนั ช่องทางการรับรูห้ ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
		 ส่วนที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสอบถามความ
เป็นมา จุดเด่นของชุมชน และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนรุ่นหลังที่เป็นรูปธรรม)
		 ส่วนที่ 4 การบู ร ณาการเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ความสอดคล้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ความเข้าใจ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวิธีการ
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงสรรค์
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		 4.5 นำ�ร่างแบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงทางด้าน
เนือ้ หา ด้านภาษา และด้านระเบียบวิธวี จิ ยั จากนัน้ ผูว้ จิ ยั
ได้แก้ไขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และคำ�ถามในการสนทนา
กลุ่ ม และนำ � ไปทดลองใช้ กั บ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ ไ ม่ ใช่
หมูบ่ า้ น/ชุมต้นแบบในจังหวัดหนองคาย และได้จดั ทำ�เป็น
แบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 5.1 หลั ง จากลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ประสานข้ อ มู ล ใน
เบื้องต้น ผู้วิจัยส่งหนังสือราชการจากคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อนัด
วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่ม จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกและ
ดำ�เนินการสนทนากลุ่มที่บ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมือง
จ.หนองคาย วันที่ 1-16 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ บ้านหม้อ
ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2561
		 5.2 ในกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่มนั้น ผู้วิจัยได้ขออนุญาตจดบันทึกข้อมูลและ
บันทึกเสียงของกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ นำ�มาใช้ในกระบวนการ
ตรวจสอบและตรวจทานความถู ก ต้ อ งย้ อ นกลั บ ใน
ภายหลัง
6) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล 5
ขั้นตอน ดังนี้ (Chanthawanit, 2018)
		 6.1 การจัดระเบียบข้อมูลในขณะลงพื้นที่วิจัย
โดยคัดแยกตามเกณฑ์ 2 ประการ คือ (1) ข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ประธานศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นต้น และ (2) ข้อมูลที่จัดแบ่งตามหัวข้อสำ�คัญ เช่น
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
เชิ ง สร้ า งสรรค์ โดยบั น ทึ ก ในแฟ้ ม เก็ บ ข้ อ มู ล และ
คอมพิวเตอร์
		 6.2 การทำ�ดัชนีหรือกำ�หนดรหัสของข้อมูล 2
ระยะ คือ 1) การทำ�ดัชนีแบบนิรนัย ซึ่งเป็นการทบทวน
และกำ�หนดคำ�สำ�คัญ วลี หรือข้อความจากแนวคิดทฤษฏี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ และ 2) การจัดทำ�
ดั ช นี แ บบอุ ป นั ย ซึ่ ง จั ด ทำ � เป็ น วลี ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ผั ง
มโนทัศน์
		 6.3 การสร้างข้อมูลชั่วคราว เป็นการเชื่อมโยง
คำ�หลักเข้าด้วยกัน โดยผู้วิจัยได้เขียนเป็นประโยคหรือ
ข้อความที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคำ�หลัก และ
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การเชื่อมโยงคำ�หลักเข้าด้วยกัน จะทำ�ให้ลดทอนข้อมูล
ที่ถูกบันทึกอย่างละเอียดที่มีอยู่มากลงจนเหลือเฉพาะ
ประเด็นหลักๆ ที่จะนำ�มาผูกโยงเข้าด้วยกัน ทำ�ให้ข้อมูล
กระชับมากยิ่งขึ้น
		 6.4 การสร้างบทสรุป ผู้วิจัยได้จัดลำ�ดับข้อสรุป
หลั ก และข้ อ สรุ ป ย่ อ ย ซึ่ ง จะทำ � ให้ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ที่
ลดหลั่ น กั น จนกระทั่ ง ได้ บ ทสรุ ป หลั ก ที่ ค รอบคลุ ม ใน
บทสรุปย่อยที่แสดงถึงความเป็นรูปธรรม
		 6.5 การพิ สู จ น์ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของผลการ
วิเคราะห์ ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้จากข้อสรุปที่เป็นประเด็น
หลักและเป็นรูปธรรมไปตรวจสอบความน่าเชือ่ ถืออีกครัง้
กับกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล โดยข้อสรุปนั้นต้องสะท้อน
ความเห็นของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
ระยะที่ 2 เป็นการดำ�เนินการครอบคลุมวัตถุประสงค์
4-5 มีขั้นตอนการดำ�เนินการ ดังนี้
1) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้านทั้งสองแห่ง จำ�นวน 20 คน
และนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยีย่ มชมศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจชุมชน
ในหมู่บ้านทั้งสองแห่ง จำ�นวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน
เป็นการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
ทั้ ง นี้ เหตุ ผ ลในการคั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายดั ง กล่ า ว
เพราะคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนได้ผ่าน
การเรียนรูศ้ าสตร์เศรษฐกิจพอเพียง และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
มาอย่างยาวนาน ขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วทีม่ าเยีย่ มชมต่างอยู่
ในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ มาเยี่ยม
ชมแล้วได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน
2) วิ ธี ดำ � เนิ น การ ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารจั ด กิ จ กรรมเชิ ง
ทดลองแบบมี ส่วนร่วม โดยประยุก ต์จ ากแนวคิดของ
Chanthawanit (2018) โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
		 2.1 การร่วมกันกำ�หนดปัญหา เป็นการกระตุน้ ให้
กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเพือ่ ค้นหา
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และนำ�มาทดลองจัดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
		 2.2 การร่วมกันวางแผน เมื่อได้กิจกรรมจาก
กลุม่ เป้าหมายแล้ว ได้รว่ มกันวางแผนดำ�เนินการกิจกรรม
การทดลอง เช่น การแบ่งหน้าทีก่ นั ทำ� การจัดเตรียมสถานที่
การสร้างฐานการเรียนรู้ และการสรุปบทเรียน ฯลฯ

		 2.3 การร่วมกันดำ�เนินการ เป็นขั้นตอนที่กลุ่ม
เป้าหมายจะต้องลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตามแผนที่
วางไว้ เช่น การจัดกิจกรรมทดลองในฐานการเรียนรู้การ
ทำ�ไข่เค็ม การทำ�เตาอั้งโล่ และการทำ�เกษตรไร่นาสวน
ผสม ฯลฯ
		 2.4 การร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ เป็ น การระดม
ความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ว่า
กิจกรรมใดมีส่วนเอื้อต่อการสร้างสรรค์ให้เป็นกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการให้เหตุผลในการ
เลือกทำ�กิจกรรมนั้น
		 2.5 การร่วมกันกำ�หนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
เป็ น การหารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ กำ � หนดแนวทางการพั ฒ นา
ต่อยอดจากจุดเด่นของกิจกรรมที่ได้ร่วมกันเลือกและ
วิ เ คราะห์ รวมถึ ง การแก้ ไขปั ญ หาในประเด็ น ที่ ยั ง ไม่
สมบูรณ์เพื่อถอดเป็นบทเรียนและนำ�มาสร้างเป็นตัวแบบ
เชิงพัฒนา
3) เครือ่ งมือในการวิจยั เป็นแบบแสดงความคิดเห็น
ภายหลังเสร็จสิน้ การจัดกิจกรรมทดลองเสร็จสิน้ แล้ว ซึง่ มี
วิธีการสร้างดังนี้
		 3.1 ศึกษาประเด็นสำ�คัญจากผลการสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่มในระยะที่ 1
		 3.2 นำ�มาร่างเป็นแบบแสดงความคิดเห็นแบบ
ปลายเปิดจากการจัดกิจกรรมทดลอง โดยเป็นคำ�ถามกึ่ง
โครงสร้าง (semi-structure) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
			 ส่วนที่ 1 คำ�ถามทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ
เช่น อายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
			 ส่วนที่ 2 สาระสำ � คั ญ ที่ ไ ด้ รั บ จากการจั ด
กิจกรรมทดลอง
		 3.3 นำ�ร่างแบบแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม
ทดลองดังกล่าวส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนือ้ หา ภาษา และภาพรวม จากนัน้ คณะ
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขร่างดังกล่าวและจัดทำ�เป็นแบบ
กิจกรรมทดลองที่สมบูรณ์เพื่อนำ�ไปดำ�เนินการต่อไป
4) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด กิ จ กรรม
ทดลองครั้งที่ 1 ที่หมู่บ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมือง
จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 1-5 มิถุนายน 2561 และครั้งที่ 2
ที่หมู่บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เมื่ อ วั น ที่ 6-10 มิ ถุ น ายน 2561 โดยผู้ วิ จั ย เน้ น ให้
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยเฉพาะ
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การแสดงความคิ ด เห็ น และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทั้ ง
องค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ข อให้
กลุ่มเป้าหมายร่วมกันสรุปและถอดบทเรียนที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมทดลองครั้งนี้ตามประเด็นในแบบกิจกรรม
ทดลองที่ได้แจกให้กับกลุม่ เป้าหมาย ทัง้ นี้ ผู้วจิ ัยทำ�หน้าที่
เป็นพิธีกรกำ�กับดูแลและหาบทสรุปในเชิงวิชาการเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายยืนยันจากบทสรุปการถอดบทเรียน
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จัดเรียงข้อมูลการแสดง
ความคิดเห็นจากแบบการจัดกิจกรรมทดลองของกลุ่ม
เป้าหมายตามความสำ�คัญ พร้อมทั้งจัดเรียงบทสรุปการ
ถอดบทเรียนที่ได้รับการแปลงให้เป็นภาษาเชิงวิชาการ
และผ่านการยืนยันจากกลุ่มเป้าหมายให้เป็นระบบ และ
นำ�มาสรุปความและนำ�เสนอในเชิงพรรณนาต่อไป
ผลการวิจัย
1. หมู่บ้านจอมแจ้ง
1. วิถีชีวิตชาวบ้านตามฐานคติพอเพียง พบว่า
เริ่มแรกชาวบ้านยังไม่เห็นความสำ�คัญมากนัก เนื่องจาก
วิถชี วี ติ ของชาวบ้านได้เปลีย่ นไปเพราะปัจจัยภายนอก เช่น
กระแสบริโภคนิยมเข้ามาทดแทนวิถชี วี ติ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม ทำ�ให้
สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนไป ต่อมาทุกคน
เห็นปัญหาร่วมกันและได้หาทางแก้ไขด้วยการน้อมนำ�หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางการพัฒนา
หมูบ่ า้ น ผ่านการทดลองปฏิบตั จิ นกระทัง่ เห็นเป็นรูปธรรม
ว่าชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
			 “...ตอนแรกกะคึดว่า เศรษฐกิจพอเพียง บ่
น่าจะเป็นไปได้ เพราะฟังเบิ่งแล้ว บ่ ค่อยเข้าใจ มันต้อง
ใซ้ เวลา แต่ พ อลองเฮ็ ด เบิ่ ง เออ.. มั น กะเป็ น ไปได้
ในหลวงเผิ่นคิดให้แล้ว กะลองมาปฏิบัติเบิ่ง ความเป็นอยู่
ชาวบ้านกะดีขึ้น นะ...”
		 2. การรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง พบว่า รับรู้ผ่านการถ่ายทอดจากหน่วยงาน
ราชการ และผ่านประธานและคณะกรรมการศูนย์เรียน
รู้เศรษฐกิจชุมชนที่มีโอกาสศึกษาดูงานจากศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนแห่งอื่น และนำ�มาปรับปรุงพัฒนาจน
กระทั่งเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนที่มีความยั่งยืน
และเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นได้ศึกษา ทั้งนี้ พื้นฐาน
สำ�คัญของการเป็นศูนย์เรียนรู้เกิดมาจากความเข้าใจใน
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สาระสำ�คัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
ภาษาชาวบ้าน
			 “...เริ่มแรกเลย เจ้านายจากส่วนราชการ เผิ่น
มาให้ความรู้ ตอนแรกไทบ้านกะ บ่ ค่อยสนใจทอได๋ แต่
พอฟังไปเรื่อยๆ กะฉุกคิดขึ้นมาว่า เฮ็ดจังได๋ ไทบ้านเฮา
สิหลุดจากความยากจน กะเลยลองไปศึกษาศูนย์เรียนรู้
หม่องอื่นเบิ่ง กะเลยได้แนวทาง แต่ที่สำ�คัญชาวบ้านต้อง
เข้าใจด้วยนะ ปัจจุบนั เว้าได้เต็มปากว่าเกิน 50 เปอร์เซ็นต์
ชาวบ้านเข้าใจ...”
		 3. การน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ พบว่า เริ่มแรกยังไม่ได้รับความร่วมมือ
มากนัก เพราะเป็นภาษาวิชาการ แต่หลังจากทดลอง
ปฏิบตั ิ เริม่ จากปลูกพืชผักสวนครัว ทำ�ไร่นาสวนผสม และ
นำ�เอาวัตถุดบิ ทีเ่ กิดจากการทดลองปฏิบตั มิ าผสมผสานกับ
ทุนทางปัญญาที่มีอยู่ และแปรสภาพเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์
รวมถึงการรวมกลุ่มโดยนำ�เอาหลักคุณธรรม ด้านความ
โปร่งใสและด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่แนวทางการ
ขับเคลือ่ นกลุม่ ส่งผลให้วถิ ชี วี ติ ของชุมชนมีคณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้
			 “...ตอนแรกกะยุ่งยากอยู่นะ เพราะจังเว้า
คนละภาษา แต่ พ อลองลงมื อ ปฏิ บั ติ จั ง เข้ า ใจในหลั ก
ปรัชญา ความจริงมันเริม่ ต้นจากสิง่ ง่ายๆ ปลูกผักสวนครัว
ทำ�ไร่ทำ�นาแบบเอาทุกอย่างมารวมกันในหม่องเดียว...”
		 4. ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ พบว่า ผูน้ �ำ ต้องทำ�เป็น
แบบอย่างก่อน จากนัน้ จึงขยายผลไปยังครัวเรือนอืน่ ทัง้ นี้
คนในหมู่บ้านต้องมีจิตสำ�นึกที่ดี มีความมุ่งมั่นจะพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงดำ�เนินการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างพร้อมเพรียงและขยายผล
ไปยังพื้นที่อื่น
			 “...เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มันต้องอาศัยเวลา
บ่ แม่นว่า เฮ็ดแล้วได้เลย ทีส่ �ำ คัญ ผูน้ �ำ ต้องเฮ็ดเป็นโตอย่าง
บ่ ต้องเว้าอีหยังหลาย...”
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน/หมู่บ้าน พบว่า มี
วิวฒ
ั นาการเป็นลำ�ดับอย่างต่อเนือ่ ง โดยผ่านการ “ลองผิด
ลองถูก” จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคนรุ่นหลังใน
หมู่บ้านได้สืบทอด เช่น วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง
กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เครื่องมือเครื่องใช้
ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องมือจับปลา เครื่องมือ
ล่าสัตว์ และเครื่องจักรสาน และการบริโภคใช้สอย เช่น
การถนอมอาหารในรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
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			 “...ภูมิปัญญาชาวบ้านกะมีการพัฒนาตั้งแต่
ปู่ย่าตายาย คิดและทดลองกันมานาน มันเลยมาเป็น
แนวทางปฏิบตั ใิ ห้คนรุน่ หลัง กะเกีย่ วกับประเพณีชาวบ้าน
นี่ละ หรือเป็นเครื่องมือเครื่องใซ้นี่ บ่ อยากซื้อเขา อีก
อันหนึ่ง การเฮ็ดปลาแดก ปลาส้ม”
		 6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น พบว่า ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ ความเป็ น อยู่ แ ละการบริ โ ภคใช้ ส อย
ที่สามารถพัฒนาให้เป็นวิธีการถนอมอาหาร และการ
ประยุกต์ใช้กบั ศาสตร์สมัยใหม่เพือ่ สร้างสรรค์ให้เป็นสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน อาทิ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มที่ใช้ดินจอม
ปลวกแทนดินประสิว ผลิตภัณฑ์ถั่วอบสมุนไพรที่ผสม
ผสานสมุนไพรพืน้ บ้านกับการทำ�ขนมถัว่ โดยสามารถสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนหมู่บ้านได้
			 “...คึดว่าน่าจะเป็นเรื่องการถนอมอาหารนะ
หรือเกีย่ วกับอาหารนีล่ ะ่ เพราะมันเห็นเป็นรูปธรรมดี เบิง่
ได้จากสินค้าโอท็อบของหมูบ่ า้ น กะมาจากภูมปิ ญ
ั ญาการ
เฮ็ดอาหารการกินทั้งนั้น...”
		 7. กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ พบว่า แบ่งเป็น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ (1) การถ่ายทอด
ด้วยการบอกกล่าวจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว ทำ�ให้
ดู เ ป็ น ตั ว อย่ า งและให้ ค นที่ สื บ ทอดภายในครอบครั ว
ทำ�ตามจนเกิดเป็นความชำ�นาญ (2) การถ่ายทอดด้วย
วิธีกระบวนการกลุ่ม เป็นความสนใจของคนในหมู่บ้านที่
ต้องการจะเรียนรู้ โดยมีผนู้ �ำ กลุม่ ทีเ่ ก่งและมีประสบการณ์
ทำ�หน้าทีถ่ า่ ยทอด และ (3) การถ่ายทอดจากประสบการณ์
จริงที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
			 “...มันเป็นเรือ่ งภายในครอบครัวทีส่ บื ทอดกัน
มาเป็นมรดก ถ้าบ่มีผู้ได๋สืบแล้ว คนเป็นเจ้าของกะต้อง
ถ่ายทอดให้คนหมู่มากจากประสบการณ์จริง...”
		8. องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พบว่า มีความสอดคล้องใน 4 ประเด็นสำ�คัญ
คือ (1) หลักแห่งความรู้ในศาสตร์นั้นๆ อย่างลึกซึ้ง และ
สามารถถ่ายทอดให้กันและกันได้ (2) หลักแห่งคุณธรรม
ที่นำ�มาบริหารจัดการกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน เช่น ความ
ซื่อสัตย์สุจริต (3) หลักแห่งความสมเหตุสมผลที่นำ�มา
ใช้ในการปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผลเมื่อมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน และ (4) หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ให้คนใน
หมู่บ้านเกิดความฟุ้งเฟ้อและมีการใช้จ่ายจนเกินตัว

			 “...ผมคึ ด ว่ า ความรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งมั น
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ถ้าเฮารู้กะต้องรอบรู้
อีหลี ส่วนการทำ�งานในกลุ่ม เอาความซื่อสัตย์เว้ากันเลย
และถ้ามันผิดมันเถียงกัน กะต้องเว้ากันด้วยเหตุผล และ
กะคือต้องมีสติยับยั้งชั่งใจ บ่ ให้ประมาท...”
		 9. ศักยภาพและความเป็นไปได้ของการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในหมู่บ้าน พบว่า มีศักยภาพ
และความเป็นไปได้ด้วยปัจจัยสนับสนุน 4 ประการ คือ
(1) ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ คนในหมู่บ้านจอม
แจ้ ง ผ่ า นการฝึ ก ฝนอบรมทั้ ง เชิ ง ทฤษฏี แ ละปฏิ บั ติ จ น
เกิดเป็นความเชี่ยวชาญ (2) ศักยภาพด้านฐานการเรียน
รู้ในกิจกรรมของกลุ่มครบทุกกระบวนการ อาทิ การ
ถ่ายทอดความรู้ การผลิต และการบรรจุหีบห่อ เป็นต้น
(3) ศักยภาพด้านสถานที่ มีแหล่งเรียนรู้หลายแห่งที่มี
ความพร้อมและรองรับจำ�นวนนักท่องเที่ยว และ (4)
ศักยภาพด้านวัฒนธรรมและประเพณี มีการสืบสานกัน
อย่างยาวนาน
			 “...หมู่บ้านจอมแจ้งมีศักยภาพในการพัฒนา
ให้เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี
เพราะคิดว่าน่าจะมีคุณภาพคน การเรียนรู้ สถานที่ และ
วัฒนธรรมประเพณีเป็นจุดขาย...”  
		 10. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
พบว่า กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านจอมแจ้งได้สะท้อนให้เห็น
สาระการเรียนรูค้ รบถ้วนและทราบคุณค่าของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำ�
มาบูรณาการให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ได้
			 “...การจั ด กิ จ กรรมครั้ ง นี้ มั น สะท้ อ นให้
เห็นถึงสาระสำ�คัญจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำ�มาทำ�เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ได้ด้วย”
		 11. ผลการถอดบทเรียน พบว่า มีประเด็นสำ�คัญ
7 ประการเกี่ยวกับกิจกรรม ได้แก่ (1) เริ่มต้นอย่างเป็น
กระบวนการ เช่น ให้มกี ารรับฟังและรับชมก่อน (2) ส่งเสริม
ให้ มี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม หลั ง จากที่ ไ ด้ ร่ ว มลงมื อ
ปฏิบัติด้วยกันแล้ว (3) มีการเรียนรู้แบบ 2 ทาง ระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับวิทยากร (4) เน้นกระบวนการทดลอง
ลงมือปฏิบัติ และ (5) สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเพื่อ
นำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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			 “...ผลทีไ่ ด้จริงๆ นะ เป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นลำ�ดับ
ให้เรารับฟังและชมก่อน จากนั้นร่วมลงมือด้วยกันเลย
สามารถเถียงกันได้นะ แล้วมันก็สร้างเครือข่ายได้...”
2. หมู่บ้านหม้อ
		1. วิถีชีวิตชาวบ้านตามฐานคติพอเพียง พบว่า
ดำ�รงชีวติ ตามแบบฉบับวัฒนธรรมประเพณีไทพวนทีย่ งั คง
อนุรกั ษ์สบื สานมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาทีละขัน้ ตอนให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ แบบพอเพียงที่
เน้นการดำ�รงชีวติ ในทางสายกลาง และเพือ่ ไม่ให้เปลีย่ นไป
ตามสภาพแวดล้อมภายนอกมากเกินไป
			 “...คือ วิถีชีวิตของไทบ้านกะยังยึดถือตาม
บรรพบรุษไทพวนสืบทอดกันมา กะยึดโยงกับวัดวาศาสนา
และมันกะยึดโยงกับทางสายกลางตามหลักพอเพียง...”
		 2. การรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง พบว่ า ชาวบ้ า นเกิ น ร้ อ ยละ 60.00 เข้ า ใจ
สาระสำ�คัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาษา
ชาวบ้าน โดยรับรูผ้ า่ น 4 วิธกี าร ได้แก่ (1) หน่วยงานราชการ
มาถ่ายทอดความรูท้ งั้ ทางทฤษฏีและปฏิบตั ิ (2) การลงมือ
ปฏิ บั ติ เ ป็ น แบบอย่ า งของผู้ นำ � หมู่ บ้ า นจนกลายเป็ น
รูปธรรม (3) เหตุการณ์สำ�คัญ เช่น การเสด็จเยี่ยมเยือน
พสกนิ ก รของพระบรมวงศานุ ว งศ์ และ (4) การ
ประชาสั ม พั น ธ์ จ ากสื่ อ สารมวลชนที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9
“...แรกเริม่ เลยน่าจะเป็นหน่วยราชการเผิน่ มา
ให้ความรู้ หลังจากนั้นกะเบิ่งผู้ใหญ่บ้านเฮ็ดเป็นโตอย่าง
และมีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เพิ่นเสด็จเยี่ยม เห็นในหลวง ร.9
เพิ่นพาทำ�เป็นแบบอย่าง คิดว่าไทบ้านเข้าใจในหลักเกิน
60 เปอร์เซ็นต์พุ้นล่ะ”    
		 3. การน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ พบว่า เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่เคยปฏิบัติ เช่น
การปลูกพืชผักสวนครัว การทำ�นา การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
จากนัน้ ประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน และพัฒนา
เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์พระราชากับ
วิทยาการสมัยใหม่ ทีใ่ ช้การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ เช่น
ความรู้ด้านคุณธรรมถือหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และ
การปรึกษาหารือกันด้วยเหตุและผล
			 “...ควรจะเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆ และทำ�ให้มี
มูลค่าเพิม่ และใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการ
กลุ่ม...”
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		 4. ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ พบว่า มีปจั จัย 5 ประการ
คือ (1) ภาวะผู้นำ�ที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (2) การใช้บุคลาธิษฐานเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวใจ เช่น การยกพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ (3) ภาวะการมีรายได้ ซึ่งเป็น
รูปธรรมและชาวบ้านสัมผัสได้ถึงผลของการดำ�เนินการ
(4) การมีสว่ นร่วมจากคนทุกกลุม่ และ (5) ความกระตือรือร้น
ที่ ใ ช้ เ ป็ น แรงขั บ อั น เนื่ อ งมาจากปั ญ หาที่ ช าวบ้ า น
กำ�ลังประสบอยู่ เช่น ปัญหาความยากจน
“สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก พอเพี ย ง
น่ า จะเป็ น ผู้ นำ � เป็ น อั น ดั บ แรก ต่ อ มาน่ า จะเป็ น
พระเจ้าอยู่หัวที่เพิ่นเคยเสด็จมา และที่เห็นชัด การทำ�
ตามหลักเฮ็ดให้มรี ายได้อหี ลี ทุกคนมีความสามัคคีตอ้ งการ
หลีกพ้นจากความยากจน...”
		 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน พบว่า เกิดจาก
การคิดค้นและทดลองปฏิบัติโดยบรรพบุรุษที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ตอ่ การดำ�รงชีวติ ส่วนใหญ่จะเกีย่ วกับวัฒนธรรม
จารีตประเพณีทางศาสนา ความสุขความเจริญในชีวติ เช่น
การสวดรับขวัญ เป็นต้น และยังเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ในการดำ�รงชีวิต เช่น เครื่องมือทำ�นา เครื่องมือล่าสัตว์
เป็นต้น
			 “...ตอนแรกน่าจะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาใน
การดำ�รงชีวติ คือ มาลองเฮ็ดเบิง่ จนได้ผล แต่ทแี่ น่ๆ เท่าที่
เห็นมันจะเกีย่ วกับศาสนาเพราะขจัดความกลัว และเครือ่ ง
มือการทำ�มาหากิน...”
		 6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น พบว่า มาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ และต่อยอดโดยคน
สมัยใหม่ทนี่ �ำ องค์ความรูศ้ าสตร์สมัยใหม่มาปรับใช้รว่ มกัน
จนกลายเป็นสิง่ ประดิษฐ์คดิ ค้นร่วมสมัย และสร้างรายงาน
สร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน เช่น เตาอั้งโล่ ซึ่ง
มีขีดสมรรถนะในการกักเก็บความร้อนมากกว่าเตาทำ�
อาหารโดยทั่วไป
			 “...ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านมาจากบรรพบุรษุ ทัง้ นัน้
เช่น บ้านหม้อมาจากไทพวน เครื่องมือเครื่องใซ้ เช่น เตา
อั้งโล่ และโอ่ง ที่ปั้นมาจากดิน...”  
		 7. กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พบว่า มีกระบวนการที่ไม่เป็นทางการที่ได้รับ
การถ่ า ยทอดผ่ า นทางครอบครั ว และเครื อ ญาติ และ
กระบวนการกึ่งทางการ เมื่อมีการถ่ายทอดผ่านการเปิด
สอนในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน
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			 “...การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่าที่คึด
ได้ตอนนี้น่าจะมี 2 ลักษณะ คือ เป็นมรดกของครอบครัว
ถ่ายทอดกันมาแบบนี้ บ่ ต้องทางการ และอีกอันหนึ่ง
ปราชญ์ชาวบ้านอยากสอนกะสอนอยู่ในศูนย์ฯ อันนี้เป็น
ทางการนิดหนึ่ง...”
		 8. องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พบว่า สอดคล้องกับการนำ�ไปปฏิบัติ กล่าวคือ
หลักแห่งคุณธรรม หลักเหตุผล และหลักแห่งภูมคิ มุ้ กันของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยทำ�ให้คนหมู่บ้านได้ฉุกคิด
และย้อนกลับมาพิจารณาต้นทุนในการพัฒนาหมู่บ้าน
คือ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีส่ ร้างงานและสร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้าน
ได้อย่างยั่งยืน
			 “...เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ซอยไทบ้าน
ได้หลาย อย่างน้อยกะเฮ็ดให้ไทบ้านได้กลับมาย้อนคิดถึง
แนวทางของปู่ย่าตายายเฮ็ดให้เบิ่งมาแล้ว...”
		 9. ศักยภาพและความเป็นไปได้ของการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในหมู่บ้าน พบว่า มีพื้นที่ติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอยู่ริมฝั่ง
แม่นำ�้ โขง มีเส้นทางการท่องเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงหลายจังหวัด
และมี ศั ก ยภาพด้ า นวั ต ถุ ดิ บ ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ให้หมู่บ้านหม้ออุดมสมบูรณ์ โดยศักยภาพด้านวัตถุดิบ
เกิดจากสภาพตามธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งในน�้ำและดิน และ
ผลผลิ ต พื ช ผลทางการเกษตรจากปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
			 “...จุดเด่นของบ้านหม้อนะ ท�ำเลที่ตั้งติดกับ
ริ ม ฝั ่ ง โขงการชลประทาน มี ท ่ า เรื อ ค้ า ขายเศรษฐกิ จ
ชายแดนถือว่าดี แต่ที่ขาด บ่ ได้ คือ บ้านหม้อมีเส้นทาง
ติดต่อกับหลายจังหวัด หลายอ�ำเภอ น่าจะเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยว...”
		 10. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
พบว่า ไม่เคยจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
มาก่อน โดยนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมโดยไม่ได้มี
ส่วนร่วม แต่การจัดกิจกรรมการทดลองท�ำให้นกั ท่องเทีย่ ว
เห็นว่า กิจกรรมอันเนื่องมาจากฐานคติเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถปรับให้เป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างสอดคล้องกัน

			 “...ไม่เคยมีการจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ แต่ได้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ สามารถน�ำมาจัดเป็นกิจกรรมและให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้มีส่วนร่วมได้ด้วย...”
		 11. ผลการถอดบทเรี ย นจากการจั ด กิ จ กรรม
ทดลอง พบประเด็นส�ำคัญ คือ (1) กระตุ้นให้คนรุ่นหลัง
ตระหนักถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม (2) เน้นการ
มีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การถามตอบ การแสดง
ความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอธิบาย
ขัน้ ตอนการท�ำ การสาธิตท�ำเป็นตัวอย่างการสอบถามและ
การตอบค�ำถามก่อนลงมือปฏิบัติ การลงมือช่วยผู้สาธิต
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการร่วมสรุปการลงมือ
ปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะฐาน (3) เป็ น กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว
แนวใหม่ทเี่ น้นสาระควบคูไ่ ปกับความบันเทิง และ (4) เป็น
การเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
บรรพบุรุษในหมู่บ้านให้เข้ากับการท่องเที่ยวสมัยใหม่
			 “...กิจกรรมครั้งนี้น่าจะท�ำให้เยาวชนคนรุ่น
หลังได้ตระหนักและเข้าใจถึงวิถีชีวิตดั้งเดิม และเป็นการ
ท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งการซัก
ถาม การลงมือปฏิบัติด้วยเลย...”
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว่ า ชาวบ้ า นในหมู่ บ้ า นต้ น แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง คือหมู่บ้านจอมแจ้ง และหมู่บ้านหม้อ
ยังคงดำ�รงวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่ายตรงกับสาระสำ�คัญในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ น้นถึงการดำ�รงชีพด้วยทางสายกลาง
แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น จะถู ก กระแสแห่ ง บริ โ ภคนิ ย มเข้ า มา
แทรกแซงบ้าง แต่สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพราะผู้นำ�
และชาวบ้านได้ยึดถือปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา และ
เชื่ อ ว่ า ศาสตร์ พ ระราชาจะช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาชี วิ ต ให้ กั บ
ชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน โดยผู้นำ�หมู่บ้านและชาวบ้านทั้ง
สองแห่งได้รับรู้และเข้าใจถึงสาระสำ�คัญของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นอย่างดี สามารถอธิบายถึงสาระสำ�คัญใน
ภาษาชาวบ้านได้อย่างลึกซึ้ง และยังน้อมนำ�หลักการ
สำ�คัญไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการ
ทดลองทำ�ไร่นาสวนผสม การปลูกผักสวนครัวอุปโภคใน
ครัวเรือน การบริหารงานกลุ่มโดยยึดหลักแห่งคุณธรรม
และการรู้จักประมาณตน ทำ�ให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่
ดีขึ้น คือ การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
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นอกจากนั้น พลังชุมชนอีกประการหนึ่ง คือ หมู่บ้านทั้ง
สองแห่งต่างใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของตน
พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีม่ อี ยูใ่ น
หมูบ่ า้ นทัง้ สองแห่ง จึงเอือ้ ต่อการจัดทำ�เป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนและยกระดับเป็นฐานการเรียนรู้ที่สำ�คัญ
ให้สอดรับกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ของ
จังหวัดหนองคาย
วิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมของชาวบ้าน ทั้งการ
ทำ�นา ทำ�ไร่ และการเลี้ยงสัตว์ ได้ยึดโยงกับวัฒนธรรม
ประเพณีตามคติในทางพระพุทธศาสนา โดยชาวบ้านมี
วิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่าย ไม่ฟงุ้ เฟ้อไปกับวัตถุนยิ มมากจนเกินไป
ทั้ ง นี้ เพราะหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเกิ ด จาก
คติธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เน้นการสร้างจิตสำ�นึก
และภูมิคุ้มกันทางจิตใจมากกว่าด้านวัตถุ โดยพบว่า ได้
สร้างภูมิคุ้มกันให้สมาชิกในครัวเรือน ขยัน ประหยัด
อดออม ซือ่ สัตย์ มีวนิ ยั ใฝ่หาความรูเ้ พือ่ การพัฒนาตนเอง
(Boonsang et al., 2017) และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนา
ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาคือ ความรู้ ทักษะ จิตสำ�นึก
และความโปร่งใส (Loetyingyot, 2017)
สำ�หรับการอนุรักษ์ การเรียนรู้ และการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เริ่มต้นจากผู้นำ�และคณะกรรมการ
หมู่บ้านมีบทบาทนำ�ในการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
หมู่บ้าน โดยส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านได้เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกประเภทผ่านปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ทรงภูมิรู้
เพื่อนำ�ไปต่อยอดเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
ของหมู่ บ้ า น ทั้ ง นี้ การอนุ รั ก ษ์ การเรี ย นรู้ และการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่มีผลต่อ
การรักษามรดกทางภูมิปัญญาของบรรพชน (Laksono,
Supriyono, & Wahyuni, 2018) ซึ่ ง การรั ก ษา
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น อาจเกิ ด จากการเรี ย นรู้ แ ละ
ถ่ า ยทอดให้ กั บ คนหมู่ บ้ า นผ่ า นพิ ธี ก รรมทางศาสนา
จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ส�ำ คัญของหมูบ่ า้ น (Surtikanti,
Syulasmi, & Ramdhani, 2016) ในการนี้ เอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนเกิดจากชาวบ้านทุกคนได้ตระหนัก
เห็นความสำ�คัญและร่วมกันอนุรักษ์ เรียนรู้ และถ่ายทอด
กั น มาเป็ น ลำ � ดั บ จนกลายมาเป็ น นวั ต กรรมสิ น ค้ า ที่ ค ง
ความเป็นเอกลักษณ์เอาไว้ได้นาน (Thongkaew et al.,
2015)
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ผลการวิจัยยังพบว่า หมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งสองแห่ง มีองค์ความรู้ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพี ย งและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
เพียงแต่ไม่ได้มีการสื่อสารกันในเชิงวิชาการ โดยชาวบ้าน
เข้าใจว่าการบูรณาการหลักการทั้งสองประการจะช่วย
ยกระดับการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้
การบูรณาการกันด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ทำ�ให้มีความ
เป็ น ไปได้ สู ง ที่ จ ะจั ด ทำ � เป็ น กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว
ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ ห้ ป ระสบผลสำ � เร็ จ ได้ โดยการยก
องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แต่ละประเภทที่มีความโดดเด่นนำ�มาจัดทำ�เป็นฐานการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ สอดรั บ กั บ การท่ อ งเที่ ย วในเชิ ง สร้ า งสรรค์
(Sunthonwiphat, 2016) โดยการสร้างและการรักษา
การท่องเที่ยวในหมู่บ้านต้องเริ่มต้นจากการค้นหาสิ่งที่
โดดเด่นและนำ�มาจัดทำ�เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้คน
รุน่ หลังได้ตระหนักเห็นความสำ�คัญ (Launtu, Rumianti, &
Rapanna, 2018) ดังนัน้ ทัง้ องค์ความรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน จึงได้รับการนำ�ไป
ปฏิ บั ติ ใ นแนวผสมผสานค่ อ นข้ า งสู ง และมี ศั ก ยภาพ
เพียงพอที่จะสร้างเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ของหมู่บ้านให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
		 เศรษฐกิจพอเพียง
		 เมื่ อ พิ จ ารณาในประเด็ น เนื้ อ หาสาระในหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะพบว่า ค่อนข้างมีความ
เป็นวิชาการสูง ดังนัน้ การเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ อ งสื่ อ สารกั น ด้ ว ยภาษาชาวบ้ า น
ที่เข้าใจง่าย ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านเข้าใจเพราะการลงมือ
ปฏิบัติและเป็นวิถีชีวิตที่ชาวบ้านปฏิบัติอยู่แล้ว ดังนั้น
หน่วยงานราชการทีร่ บั ผิดชอบควรจะสือ่ สารหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาษาชาวบ้านเข้าใจ จะทำ�ให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อนำ�ไป
สู่การลงมือปฏิบัติ
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		 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
		 จุดแข็งของหมู่บ้านทั้งสองแห่ง คือ การมีผู้นำ�ที่
เข้มแข็งและปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญทำ�หน้าที่
ในการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และแปรรูปออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ ใ ห้ กั บ หมู่ บ้ า นจนสามารถพึ่ ง พาตนเองได้
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของหมู่บ้านทั้งสองแห่ง
ในขณะนี้ คือ การขาดผู้นำ�และปราชญ์ชาวบ้านรุ่นต่อไป
ที่จะมาสืบทอดกิจกรรม/โครงการที่ดำ�เนินการอยู่ ดังนั้น
ผู้นำ�คนปัจจุบันและคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของหมู่บ้านทั้งสองแห่ง ควรจะสร้างผู้นำ�รุ่นใหม่
ขึ้นมาสืบสานเจตนารมณ์ รวมถึงการขับเคลื่อนกิจกรรม
และโครงการที่กำ�ลังปฏิบัติอยู่ให้ก้าวเดินต่อไปอย่างไม่
ขาดช่วง
		 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
		 ชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งสองแห่งส่วนใหญ่ยังไม่
ทราบสาระสำ�คัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น
ความหมาย องค์ประกอบ และลักษณะบ่งชี้ ทราบเพียง
แต่ว่าเป็นกิจกรรมที่มีการอธิบายและสาธิตให้กับบุคคล
กลุม่ บุคคล และคณะดูงาน ได้รบั ทราบเท่านัน้ ทัง้ ๆ ทีก่ าร
สาธิตและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างวิทยากรทีเ่ ป็นปราชญ์
ชาวบ้านกับนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยีย่ มชมศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
ชุ ม ชน แท้ จ ริ ง แล้ ว คื อ รู ป แบบการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
ในเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ
กรมการพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก ระดั บ ควรให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์กับชาวบ้านอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ ง การสอดแทรกเนื้ อ หาหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เข้าไปด้วยทุกครัง้
2. ข้อเสนอแนะการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะพื้นที่จังหวัดหนองคาย
เท่านั้น แต่ในข้อเท็จจริงยังมีหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกหลายแห่งในจังหวัดใกล้เคียง โดย
เฉพาะจังหวัดที่ติดกับริมฝั่งแม่น�้ำโขง มีบริบทในเชิงพื้นที่
ใกล้เคียงกับหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด
หนองคาย ประเด็นส�ำคัญในเรื่องข้อจ�ำกัดของงานวิจัย
ครั้งนี้พบว่า ข้อมูลที่ได้สะท้อนให้เห็นแต่เพียงชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ สองแห่งในจังหวัดหนองคาย
เท่านั้น จึงไม่สามารถสรุปเป็นข้อมูลโดยภาพรวมทั้งหมด

ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ติดกับ
ริมฝั่งแม่น�้ำโขงทั้งหมด ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไป จึงควร
ท�ำวิจัยในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อ
เปรียบเทียบผลการวิจัยที่ได้จากบริบทพื้นของหมู่บ้าน/
ชุมชนตามริมฝั่งแม่น�้ำโขง
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Khūmư̄ kho̜m
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[International business]. Bangkok:
Ramkhamhaeng University.

Vol. 18, No. 1, January-June, 2019

Thongkaew, S., Sodbhiban P., & Saribut U.
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