
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : สรุปบทเรยีนจากปรัชญาสูวิถีปฏิบัติ 
กรณศีึกษาหมูบานคีรีวงษและหมูบานไมเรียง จังหวดันครศรีธรรมราช1 

 

จากการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2553  

ซึ่งมีหมูบานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง จนไดยกระดับเปนหมูบานมั่งมีศรีสุข ซึ่งเปนระดับ

สูงสุดจากการจัดอันดับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ คือ หมูบานคีรีวงษ อําเภอลาน

สกา และหมูบานไมเรียง อําเภอฉวาง    ซึ่งทั้งสองหมูบานนี้ มีทั้งนักวิชาการ ขาราชการ และบคุคล

ทั่วไปเขาไปศึกษาดูงานปละนับพันคน     

คําถามแรกที่หลายคนตั้งคําถามก็คงหนีไมพนวา ทั้งสองหมูบานนี้มีดีอะไรถึงไดรับการยก

ยองเปนหมูบานดีเดนระดับประเทศและคําถามตอมาก็คงหนีไมพนวาชาวหมูบานทั้งสองนี้เขาทํา

ไดอยางไร     ซึ่งผูเขียนเองก็คงหนีไมพนจะตองตั้งคําถามนี้เชนกัน แตก็ไดต้ังคําถามเพิ่มเติมวาทั้ง

สองหมูบานนี้มีอะไรแตกตางและเหมือนกันบาง รวมทั้งจะนํามาประยุกตใชกับชุมชนอ่ืนไดอยางไร 
หมูบานคีรีวงษ 
หมูบานแรกที่ผูเขียนเขาไปศึกษาดูงานคือหมูบานคีรีวงษ ต้ังอยูในเขตตําบลกําโลน 

อําเภอลานสกา หางจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร สภาพ

ถนนหนทางที่เดินทางเขาหมูบานตอจากถนนใหญ เปนถนนลาดยางเลนเดียวมีลักษณะเปนเนิน

เขาสูงต่ําสลับไปมา สองขางทางหอมลอมดวยปาเขาเปนสวนใหญ ทําใหสภาพแวดลอมดูรมร่ืน

เขียวชอุมไปดวยพืชพรรณไมตาง ๆ รวมทั้งบางชวงก็เปนธารน้ําตกระหวางเขา ทําใหบรรยากาศ

สองขางทางที่เดินทางเขาหมูบานสวยงามมาก  และเมื่อเดินทางถึงหมูบานพบวาตั้งอยูบริเวณธาร

น้ําตก มีบานเรือนของประชาชนปลูกหาง ๆ กัน ลึกเขาไปจากถนนเขาหมูบาน  ทั้งนี้รอบบริเวณ

บานจะมีการปลูกผลไมตาง ๆ เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ สะตอ  เปนตน  

จากการฟงบรรยายของวิทยากรประจําหมูบานเลาใหฟงวา เมื่อป พ.ศ.2531 ไดเกิดน้ําปา

ไหลทวมหมูบาน จนทําใหบานเรือนของชาวหมูบานพังทลายไปเกือบทั้งหมด ชาวบานไดสูญเสีย

ทรัพยสิน ส้ินเนื้อประดาตัวไปกันทั้งหมด แตดวยจิตใจอันเขมแข็งของชาวหมูบานคีรีวงษและการ

ชวยเหลือจากภาครัฐ ทุกคนไดแปลงวิกฤติเปนโอกาส โดยรวมตัวกันสรางหมูบานขึ้นมาใหม และ

ทุกคนไดมารวมตัวกันมองอนาคตของหมูบานของตนเอง ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดของการรวมกลุม

อาชีพในชุมชน  นอกจากอาชีพหลักเกษตรกรรมที่ทุกคนฟนฟูข้ึนมาใหม ไดแก สวนทุเรียน มังคุด 

เงาะ ลองกอง สะตอ แลว  ทุกคนชวยกันมองหาอาชีพเสริมโดยใชหลักคิดที่วา เปนอาชพีทีส่ามารถ

เชื่อมโยงกับอาชีพหลักได ทําไดโดยใชวัสดุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู  ไมทําลายสภาพแวดลอม  

สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน และพึ่งตนเองได   จากหลักคิดนี้ไดนํามาสูคนหาอาชีพ โดย

                                                 
1 มนูญ จันทรสมบูรณ,Ph.D., ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
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อาศัยการมองยอนกลับไปอดีตถึงอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งก็คนพบวาบรรพบุรุษของชุมชนนี้มี

ฝมือในเรื่องการทอผายอมผา การทําหัตถกรรม  และการแปรรูปอาหารจากผลไมตาง ๆ       ดังนั้น  

คนในชุมชนจึงรวมตัวกันตามความถนัดตั้งกลุมอาชีพเสริมตามวิถีปฏิบัติของบรรพบุรุษข้ึน     แบง 

เปนกลุมตาง ๆ ไดแก กลุมผามัดยอม กลุมทุเรียนกวน กลุมผาลายเทียน กลุมหัตถกรรมจักรสาน 

กลุมสบูเปลือกมังคุด กลุมสมุนไพร  ซึ่งแตละกลุมก็ไดพยายามพัฒนาสินคาของตนเองมีการ

คิดคนและแสวงหาความรูสมัยใหมมาประยุกตใช รวมทั้งมีการออกไปทําตลาดภายนอกรวมทั้งใน

กรุงเทพฯ ดวย จนปจจุบัน สินคาบางชนิด เชน ผามัดยอม มีการสั่งจองสินคามาจากตางประเทศ  

และสิ่งหนึ่งที่วิทยากรกลุมผามัดยอม ไดกลาวถึงความสําเร็จของกลุมตนเองวามาจากการ

พึ่งตนเอง การเรียนรูจากประสบการณ  ความพยายามที่จะพัฒนาสินคา และความสุขในการ

ทํางาน 

 ขอสังเกตอยางหนึ่งของผูเขียนจากการเยี่ยมชมหมูบานคีรีวงษ พบวา หมูบานนี้มีทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตนทุนที่สําคัญในการผลิตสินคา เนื่องจากพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ

คอนขางมาก มีน้ําตลอดทั้งป ดังนั้นพืชผลไมตาง ๆ จึงมีผลผลิตเกือบตลอดทั้งป ประกอบมีสภาพ

ธรรมชาติที่สวยงาม ทําใหสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวไดเปนอยางดี  อยางไรก็ตามแม

ชาวบานจะรวมตัวกันตั้งกลุมอาชีพตาง ๆ ข้ึนจํานวนหลายกลุม แตก็ยังพบวาสินคาภายนอกซึ่ง

เปนอาหารสําเร็จรูปจากภายนอกชุมชน ก็มีนําเขามาขายตามรานคาตาง ๆ อยูจํานวนมาก  ซึ่ง

นับวาเปนการรุกคืบของสินคานอกเกษตรกรรม ดังนั้นหากคนในชุมชนติดกําดักสินคาภายนอกอัน

อาจเกิดจากคานิยมหรือส่ือตาง ๆ ก็อาจจะสงผลกระทบตอความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใน

ระยะยาวตอไปได 

 ประเด็นสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ผูเขียนเห็นวาหมูบานนี้พึงระวังคือการติดกําดักทุนนิยมทาง

การตลาด  ซึ่งโดยหลักการตลาดจะตองแขงขัน การลดตนทุน และตองปรับเปล่ียนสินคาตาม

พฤติกรรมของผูบริโภค หากกลุมในชุมชนใชหลักการตลาดมากเกินไป ในทายสุดแลวการรวมกลุม

จะไมผูกติดกับหลักคิดเดิมและความสุขของคนในกลุม  แตจะไปผูกติดกับเงินตราแทน ซึ่งก็จะ

ลดทอนความเขมแข็งของกลุมและชุมชนใหนอยลงไปจนหายไปในที่สุด 

 ในขณะเดียวกันหมูบานนี้อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําโลน (อบต.) ดังนั้นหาก

แนวคิดในการพัฒนาของ อบต. เนนพัฒนาหมูบานเปนแหลงทองเที่ยว ก็จะมีผูคนจากที่ตาง ๆ 

หลั่งไหลเขามาในหมูบานนี้จํานวนมาก ส่ิงที่ชาวหมูบานหนีไมพน คือ วัฒนธรรมคนเมือง จะเขา

มาในชุมชน ที่จะทําลายบริบทของวัฒนธรรมคนชุมชนชนบทใหสูญหายไป ซึ่งเปนปรากฎการณที่

เกิดขึ้นในหลายชุมชนในประเทศไทยมาแลว  ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่นาติดตามวาภูมิคุมกันของคนใน

ชุมชนนี้วาในอนาคตจะตอตานการไหลบาของกระแสวัฒนธรรมเมืองที่หลั่งไหลเขามาไดมากนอย

เพียงใด 
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 หมูบานไมเรียง  
เปนอีกหมูบานหนึ่งที่ผูเขียนไดเขาไปเยี่ยมเยียน    หมูบานนี้อยูหางตัวจังหวัดนครศรีธรรม 

ราช ออกไปทางทิศเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร ต้ังอยูในเขตอําเภอฉวาง  ทางเขาหมูบานเปนถนน 

ลาดยางหางจากถนนใหญประมาณ 20 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ของหมูบานสวนใหญเปนพืน้ทีร่าบ มี

ความอุดมสมบูรณดวยพืชพรรณตาง ๆ   

ผูที่ผูเขียนเขาไปพบก็คือคุณลุงประยงค รณรงค ซึ่งเปนผูไดรับรางวัลแมกไซไซ ดานการ

พัฒนาชุมชุม  คุณลุงทาทางเปนผูใหญใจดี แตงกายชุดสากลเรียบรอย แมจะอายุ 72 ปแลว แต

บุคลิกทาทางเหมือนคนอายุประมาณ 50 ป คุณลุงออกมาตอนรับถึงรถ และนําคณะของเราซึ่งมี

ประมาณรวม 200 คน เขาไปนั่งฟงการบรรยายในเตนผาใบ  คุณลุงเลาใหฟงวาในแตละเดือนจะมี

คณะตาง ๆ เขามาเยี่ยมชมจํานวนหลายสิบคณะ ซึ่งหากนับแตละปก็มาเยี่ยมชมปละหลายรอย

คน 

คุณลุงเลาวาตนเองจบประถมศึกษาปที่ 4 ปจจุบันตนเองเกษียณจากอาชีพเกษตรกร

หลายปแลว  และหันมาชวยเหลือผูอ่ืนแทน โดยการจัดทําศูนยสาธิตและสงเสริมอาชีพโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ ยกเวนวัสดุดิบที่มาฝก หากนํากลับบานก็จะขายใหในราคาตนทุน  คุณลุงตั้งชื่อ

ศูนยวาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนไมเรียง มหาวิทยาลัยธรรมชาติ สถาบันเรียนรูพึ่งตนเอง  ซึ่ง

จากการมองสํารวจรอบ ๆ ศูนยของคุณลุงก็พบวามีการปลูกพืช เลี้ยงปลา ไวอยางหลากหลาย ซึ่ง

คุณลุงบอกวาทําเอาไวสาธิตใหผูมาเรียนรู รวมทั้งเปนแหลงวิจัยทดลองของคุณลุงดวย  

คุณลุงเลาวาชุมชุมไมเรียง เดิมเปนชุมชนเกษตรกรรม ผลผลิตตองพึ่งดินฟาอากาศ ราคา

สินคาก็ตองพึ่งภาวะเศรษฐกิจ คนในชุมชนมีหนี้สินจํานวนมากเพราะไมสามารถพึ่งตนเองได  ซึ่ง

จากปญหานี้ ทําใหคุณลุงตระหนักถึงอนาคตของชุมชนวาคงหนีไมพนตองขายที่ดินใหกับนายทุน

กันทั้งหมด  ทําใหคุณลุงหันกลับมามองวา ทําอยางไรคนในชุมชนจะพึ่งตนเองได  เร่ิมคุยกับคนใน

ชุมชนไมเรียงชี้ใหเห็นปญหาหนี้สินและปญหาการสูญเสียที่ดินที่จะตามมา คุณลุงเลาตอวา 

ชาวบานเขาจะเชื่อ เมื่อเขาเห็นวาดีและปฏิบัติไดจริงรวมทั้งเปนงานงายหรือสบาย  ดังนั้นคุณลุง

จึงหันมาเริ่มจากตนเองกอน โดยเริ่มจากหลักคิดที่วา พึ่งตนเอง อาศัยภูมิปญญาทองถิ่น แปลง

คุณคาใหเปนมูลคา และหัวใจสําคัญอยูที่การปฏิบัติไดโดยอาศัยฐานขอมูลจากการลองผิดลองถูก

ดวยตนเอง    

จากหลักคิด คุณลุงเริ่มจากสิ่งใกลตัว ไดแก การทําขนมจีน ซึ่งคุณลุงสํารวจขอมูลพบวา

คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชกินขนมจีนวันละ 7 ตัน จนตองนําเขาขนมจีนจากภายนอกจังหวัด 

แตการทําขนมจีนจะตองอาศัยขาวจากตางจังหวัดที่เปนขาวเกรดเอ คุณลุงจึงคิดคนจนสามารถ

ผลิตขนมจีนจากขาวเกรดต่ําแตใหคุณภาพและรสชาติไมตางกันไดสําเร็จ รวมทั้งคิดคนวิธีการ
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ไมใหกระบวนการผลิตไมสงผลตอน้ําเสียดวยการบําบัดน้ําเสียกอนทิ้ง  และถายทอดวิธีการทํา

ขนมจีนใหชาวบานที่เขามาเรียนรู 

มีนักวิชาการบอกวาการเลี้ยงปลาดุกจะตองเลี้ยงดวยอาหารสัตว จึงจะทําใหปลาตัวโต

และมีน้ําหนักมาก และการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนตที่จํานวนหาพันตัวตอบอ ก็จะเกิดน้ําเสีย คุณ

ลุงจึงทําการทดลองและวิจัยจนสามารถฝกปลาดุกใหมีตัวโต น้ําหนักมากสามกิโลกรัม ได โดยกิน

ผักตบชวา และสามารถอยูในบอซีเมนตไดโดยน้ําไมเนา  ซึ่งคุณลุงไดถายทอดวิชาความรูนี้ใหแก

ชาวบานที่มาเรียนรูทั้งหมด 

นอกจากนี้คุณลุงยังไดวิจัย ทดลองอื่น ๆ อีก ไดแก ทําน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตจากน้าํมนัพชื

ที่ใชแลว จนสามารถนํามาใชกับเครื่องยนตรถได   การเพาะเห็ด การทําปุย การทํายาหมอง น้ํายา

ลางจาน ฯลฯ  ส่ิงที่คนพบเหลานี้ไดถูกนํามาถายทอดใหคนในชุมชนที่เขามาเรียนรูทั้งหมด จนคน

ในชุมชนยอมรับและเขามาเรียนรูกับคุณลุงจํานวนมาก 

ส่ิงที่คุณลุงใหขอคิดกับการทํางานคือ ตองใชความรูกับปญญาไปพรอมกัน ซึ่งคนรุนเกามี

แตปญญาแตไมมีความรู ในขณะที่คนรุนใหมมีความรูแตมักไมมีปญญา ดังนั้นทําอยางไรใหคน

สองกลุมนี้มาเรียนรูรวมกัน ก็จะทําใหเกิดทั้งความรูและปญญาที่จะนําไปพัฒนาประเทศไดเปน

อยางดี  และเห็นวาอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่มั่นคงและอิสระ 

ส่ิงที่ผูเขียนรูสึกประทับใจในมุมมองทางความคิดของคุณลุงคือ การวิจัยทดลองจนนําไปสู

การปฎิบัติจริงไดดวยภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่งสอดคลองกับหลักการทางวิทยาศาสตร ที่ตองพิสูจน

ตรวจสอบใหเห็นขอเท็จจริงกอน จึงจะนําไปปฏิบัติ ซึ่งตางกับวิธีคิดของชาวบานเกษตรกรทั่วไป ที่

มักจะเชื่อวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมา ยอมจํานนกับธรรมชาติและพึ่งพาเทคโนโลยีมากกวาพึ่งตนเอง  

ซึ่งนับวาเปนตัวอยางของการปฏิวัติความเชื่อเกษตรกรอยางสิ้นเชิง   
ความเหมือนและความตางของคีรีวงษกับไมเรียง 
เปนคําถามที่ผูเขียนพยายามคนหาคําตอบ ส่ิงที่คนพบคือ 

ความเหมือน 

1. ทั้งสองหมูบานตางยึดหลักการพึ่งตนเองเหมือนกัน 

2. ทั้งสองหมูบานยึดถืออาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 

3. ทั้งสองหมูบานมีสภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ 
4. ชาวชุมชนทั้งสองหมูบานประสบปญหาวิกฤติ กลาวคือ คีรีวงษเกิดอุทกภัยน้ําทวม  

ในขณะที่ไมเรียงเกิดปญหาหนี้สินลนพนตัวจนเกือบสูญเสียที่ดินใหแกนายทุน 

5. ทั้งสองหมูบานมีผูนําชุมชนที่ต่ืนตระหนักรูปญหาและคนหาทางออกไดอยางแยบยล  

เพียงแตคีรีวงษมีลักษณะเปนผูนําตามธรรมชาติ ในขณะที่ไมเรียงมีผูนําที่โดดเดนโดยคุณลุง

ประยงค 
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ความตาง 

1. ชาวบานคีรีวงษ มีการนําหลักการตลาดมาใชในการพัฒนาสินคาและจําหนายสินคา 

ออกสูภายนอกคอนขางมาก ในขณะที่ไมเรียงไมเนนการตลาดภายนอกแตเนนเศรษฐกิจในชุมชน

เปนหลัก 

2. คีรีวงษมีลักษณะตางคนตางพัฒนาสินคาของตนเอง ในขณะที่ไมเรียงมีคุณลุง 
ประยงคเปนแกนกลางของปราชญชาวบานในการศึกษาคนควาทดลองและถายทอดความรู 

3. สภาพแวดลอมของคีรีวงษสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวได ในขณะที่ไมเรียงมี 
สภาพแวดลอมที่เหมาะกับเกษตรกรรมแตเพียงอยางเดียว 

4. การรุกคืบของสินคาภายนอกมีแนวโนมเขามาในคีรีวงษมากกวาไมเรียง 
 
สรุปบทเรียนจากคีรีวงษและไมเรียงสูชุมชนอื่นๆ 
1. ความสําเร็จของชุมชนอาจเริ่มตนจากการแปลงวิกฤติใหเปนโอกาส ซึ่งทุกชุมชนถา 

คนพบและสรางการตระหนักรูรวมกันก็จะเปนพลังสําคัญในการรวมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง 

2. ผูนําชุมชนยังเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา ชุมชนใดมีผูนําที่ดี มีหลักคิด วิธีคิดที่ดี ก็ 

จะทําใหชุมชนนั้นมีความเขมแข็ง 

3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเรื่องการพึ่งตนเอง เปนหลักที่พิสูจนไดวา 

สามารถนําไปใชปฏิบัติจริงได โดยตองอาศัยหลักเหตุผลและการเรียนรูจากประสบการณจริง 

4. ความเขมแข็งของชุมชนไมไดเกิดจากภาครัฐ แตตองเริ่มตนเกิดจากคนในชุมชนเองจึง 

จะยั่งยืน การยื่นมือเขาไปชวยเหลือจากภาครัฐจึงควรเขาไปอยางระมัดระวัง มิฉะนั้นจะเปนการ

ลดทอนความเขมแข็งของชุมชนใหนอยลง 

5. วัฒนธรรมเมืองและกลไกตลาด จะเปนปจจัยสําคัญในการบันทอนความเขมแข็งของ 

ชุมชน หากตองการใหชุมชนเขมแข็งตองสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชนไดตระหนักรูถึงปญหา

วัฒนธรรมเมืองและทุนนิยม 

6. การสรางความรูและการสรางปญญาในชุมชนควรเริ่มตนไปพรอม ๆ กัน มิฉะนั้นจะ 

เกิดปญหาการมองและการทํางานแบบแยกสวนมากกวาจะเปนแบบองครวม 

7. แตละชุมชนไมสามารถเลียนแบบความเขมแข็งของชุมชนอ่ืนไดทั้งหมด หลักสําคัญ 

อยูที่ชุมชนตองคนหาความเปนตัวตนของชุมชนและสรางอัตลักษณของตนเองใหดํารงอยูตลอดไป 

จึงจะทําใหชุมชนมีความเขมแข็งขึ้นมาได 


